
सन 2019-20 मधील अर्थसकंल्पित   
तरतुदींच ेवितरण करणेबाबत.                                                                                           
छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान     
योजना (राज्यस्तर) (2435 0082). 
 

     महाराष्ट्र िासन 
    सहकार िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग 

                      िासन वनणथय क्र. कृकमा ०५१९/प्र.क्र.७७/2-स 
                        मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
                            मंत्रालय, मंुबई 400 032 

           वदनांक : 16 नोव्हेंबर, 2019 

िाचा :- 
१) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन वनणथय क्रमांक कृकमा 0617 / प्र.क्र.127/2-स  

वद. 28.6.2017, वद. 8.9.2017, वद.७.१२.२०१७, वद.२८.२.२०१८, वद.३१.३.२०१८, वद.१६.४.२०१८ ि 
वद.२.५.२०१८ 

२) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन िुद्धीित्र क्रमांक कृकमा 0617 / प्र.क्र.127/ 2-स  
  वद. 5.7.2017, वद.२०.७.२०१७ ि वद.१२.१२.२०१७ 
३) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन वनणथय क्रमांक कृकमा 0४१८/प्र.क्र.५३/2-स वद. ९.५.201८ ि 

वद.५.६.२०१८ 
४) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन िवरित्रक क्रमांक कृकमा 0४१८/प्र.क्र.५३/2-स वद.२१.५.201८ 
५) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन िवरित्रक क्रमांक कृकमा 0७१८ / प्र.क्र.११८/ 2-स 
  वद.१०.८.201८ 
६) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन िवरित्रक क्रमांक कृकमा 0६१८ / प्र.क्र.१०६/ 2-स 
  वद.३०.६.२०१८, वद.२९.९.201८, वद.१९.१२.२०१८, वद.८.३.२०१९ ि वद.२५.६.२०१९ 
७) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन िवरित्रक क्रमांक कृकमा १०१८ / प्र.क्र.१५५/ 2-स 

वद.१३.२.२०१९ 
 ८) वित्त विभाग, िासन िवरित्रक क्र.संवकणथ 2016/प्र.क्र.31/कोषा --प्रिा 5, वद.10.5.2016 
 ९) वित्त विभाग, िासन िवरित्रक क्र.अर्थस ं201७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, वद.1८.४.201७  
१०) वित्त विभाग, िासन िवरित्रक क्र.अर्थस ं201७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, वद.३०.६.201७ 
११) वित्त विभाग, िासन िवरित्रक क्र.िरूक 201७/प्र.क्र.१२९/अर्थ-३, वद.1८.८.201७      

     १२) वित्त विभाग, िासन िवरित्रक क्र. अर्थस ं2019/प्र.क्र.44/अर्थ-3, वद.1.4.2019 
     १३) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन वनणथय क्रमांक अर्थस ं0५१९ / प्र.क्र.७१/2-स  
        वद. १४.५.201९ ि वद.१५.५.२०१९ ि वद.३०.७.२०१९ 
     1४) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन वनणथय क्रमांक कृकमा 0४१९ /प्र.क्र.६२/2-स वद. १०.६.201९  
     1५) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन वनणथय क्रमांक अर्थस ं0५१९ /प्र.क्र.७७/2-स वद. १७.९.201९ 
     1६) सहकार आयकु्त ि वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, िणेु यांच ेित्र    
        क्र.कृषीित-११/छविमिेसयो-२०१७/वनधी तरतूद/१९-२०/२०१९, वद.५.११.२०१९ 
 

प्रस्तािना:- 

राज्यामध्ये सन 2009-10 िासून असलेपया सततच्या दुष्ट्काळ ि नाविकीमुळे कजथबाजारी झालेपया 

िेतक-यांना वदलासा देण्यासाठी वद.24.6.2017 च्या मंत्रीमंडळ बठैकीत वमळालेपया मान्यतेनुसार िासन वनणथय 

वद. 28.6.2017 अन्िये “छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना- 2017” घोवषत करण्यात आलेली 

आहे. तद्नंतर सदर योजनेचा अवधकावधक िेतकऱयांना लाभ वमळािा या दृष्ट्टीने, िरील “िाचा-” येरे् नमूद 
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केलेपया अ.क्र.१ ते ७ येर्ील सहकार विभागाच्या िासन वनणथय ि िुद्धीित्रकान्िये िळेोिळेी या योजनेत बदल 

करण्यात आला आहे. 

 “छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना-2017 (राज्य स्तर) (2435 0082)” या 

लेखाविषाखाली 33 अर्थसहाय्य या बाबीअंतगथत सन 2019-20 या आर्थर्क िषातील मूळ उिलब्ध तरतूदी तसेच 

िरुिणी मागणीद्वारे मंजूर वनधीमधून सहकार आयुक्ताचं्या मागणीनुसार वनधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 

छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना-2017 (राज्य स्तर) (2435 0082)” अर्थसहाय्य या योजनेच्या 

अंमलबजािणीसाठी सहकार आयुक्त ि वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, िणेु यांच्या मागणीनुसार सन 

2019-20 या आर्थर्क िषातील उिलब्ध तरतुदीमधून आणखी काही वनधी वितरीत करण्याबाबत िासनाने 

खालीलप्रमाणे वनणथय घेतला आहे.  

िासन वनणथय:- 

सन 2019-20 या आर्थर्क िषात सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभागाकडील कायथक्रम खचाच्या 

योजनेअंतगथत मंजूर वनधीिकैी वितरीत वनधी िगळता रु.९२६.७७ कोटी (रू.नऊिे सव्िीस कोटी सत्त्याहत्तर लाख 

फक्त) एिढा वनधी छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना-2017 राज्यस्तर (2435 0082) या योजने 

अंतगथत ३३- अर्थसहाय्य या बाबीसाठी वितवरत करण्यास या िासन वनणथयान्िये िासनाची मान्यता देण्यात येत 

आहे.  

2.   सहकार आयुक्त ि वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य कायालयाने वित्त विभागाच्या उिरोक्त िाचा 

क्र.८ ते १२ येर्ील िासन िवरित्रकामधील सूचनाचं े िालन कराि.े तसेच छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी 

सन्मान योजनेअतंगथत िळेोिळेी प्रवसद्ध झालेपया िात्र लाभार्थ्यांच्या ग्रीन लीस्ट नुसार वनधी खचथ करण्यात यािा. 

३.    सदर तरतूद खचथ करण्यासाठी सहकार आयुक्त ि वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, िणेु यांचे 

अवधनस्त अप्िर आयकु्त ि वििेष वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, िणेु यांना वनयंत्रण अवधकारी म्हणनू 

घोवषत करण्यात आले आहे. तसेच लेखावधकारी, अवधन सहकार आयकु्त ि वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र 

राज्य, िणेु यांना आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणनू घोवषत करण्यात आले आहे. सदर वनधी आहरण करुन हा 

खचथ िळेेत होईल हे सहकार आयुक्त ि वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, िणेु यांनी िहाि.े तसचे या 

बाबतचा अहिाल ि खचाची मावहती िळेोिळेी िासनास िाठिािी.  

४.  सदरहू रक्कम मागणी क्रमांक व्ही- 2, 2435-- इतर कृवषविषयक कायथक्रम, 00, 60 - इतर, 101 -- 

िेतक-यांच्या कजथ माफीसाठी योजना, छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना- 2017 (राज्य स्तर) 

(2435 0082)-३३ अर्थसहाय्य (दत्तमत) या लेखािीषाखालील सन 2019-20 या िषासाठी उिलब्ध असलेपया 

तरतूदीमधून खचथ करण्यात यािा.  
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५. सदर िासन वनणथय वनयोजन विभागाच्या सहमतीने ि त्यांच े अनौिचावरक संदभथ क्र.९४/१४३१, 

वद.१८.७.२०१९ आवण क्र.३९५/१४३१, वद.१८.७.२०१९ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने ि त्यांच े अनौिचावरक 

संदभथ क्र.३४५/२०१९/व्यय-२, वद.१९.७.२०१९ आवण क्र.३४४/२०१९/व्यय-२, वद.१९.७.२०१९ अन्िये प्राप्त 

झालेपया मान्यतेने वनगथवमत करण्यात येत आहे. 

६. सदर िासन वनणथय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर उिलब्ध 

करण्यात आला असनू त्याचा सकेंतांक 201911161155460802 असा आहे. हा िासन वनणथय वडजीटल 

स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यिाल यांच्या आदेिानुसार ि नािाने, 

 
       

             ( रमेि शिगटे ) 
                     अिर सवचि तर्ा सहवनबधंक, 
                    सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र िासन 
 प्रत:- 

1.   सहकार आयुक्त ि वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, िणेु. 
2.   महालेखाकार, महाराष्ट्र- 1, मंुबई. 
3.   महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागिरू. 
4.   विभागीय सहवनबधंक, सहकारी संस्र्ा (सिथ)                                                          
5.   वजपहा उिवनबधंक, सहकारी संस्र्ा (सिथ) 
6.   वित्त विभाग (का.व्यय-2/अर्थसकंपि -13), मंत्रालय, मंुबई 
7.   वनयोजन विभाग (का.१४३१), मंत्रालय, मंुबई 
8.   वजपहा कोषागार अवधकारी, िणेु.    
9.   अिर सवचि (कायासन 17 स), सहकार िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मंुबई 

   10.  वनिड नस्ती-2-स. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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