
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्ाांना कर्जमाफी 
(राज््स्तर) ्ोर्नेसाठी नवीन लखेाशशर्ज शनमाण 
करणे. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्ोि शवभाि 

शासन शनणज् क्र. कृकमा ०9१९/ प्र.क्र.137 /2-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा रार्िुरु चौक, 

मांत्राल्, मुांबई-400 032 
शदनाांक : 13 शडसेंबर, २०१९ 

वाचा :-  १) शासन शनणज्, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योि शवभाि क्र. कृकमा 0819/प्र. क्र. 115 (भाि-3)/ 
      2-स, शद 23.08.2019. 
   2) शासन शनणज्, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योि शवभाि क्र. कृकमा 0819/प्र. क्र. 115 (भाि-3)/   
       2-स, शद 27.08.2019. 

 

प्रस्तावना :-  
 राज््ात रु्लै २०१९ ते ऑिस्ट २०१९ ्ा कालावधीमध््े अशतवृष्ट्टीमुळे उद्भवलेल््ा पूर 
पशरस्स्ितीत बाशधत झालेल््ा आपदग्रस्ताांना मदतीचा शनणज् घेण््ाबाबत मा.मुख््मांत्री 
महोद्ाांच््ा अध््क्षतेखाली मांशत्रमांडळ उपसशमती िठीत करण््ात आली आहे. सदर सशमतीची 
बैठक शद.१९.८.२०१९ रोर्ी दुपारी २.०० वा. मा.मुख््मांत्री ्ाांचे अध््क्षतेखाली सांपन्न झाली. 
सदर बैठकीमध््े राज््ात रु्लै २०१९ ते ऑिस्ट २०१९ ्ा कालावधीमध््े अशतवृष्ट्टीमुळे 
उद्भवलेल््ा पूर पशरस्स्ितीत बाशधत झालेल््ा शर्ल्ह्ातील बाशधत शेतकऱ्ाांचे पीक कर्ज माफ 
करण््ाबाबतचा शनणज् घेण््ात आला आहे. त््ानुर्ांिाने पूरग्रस्ताांच््ा कर्जमाफीसाठी शासन 
शनणज् शदनाांक 23.08.2019 व शासन शनणज् शदनाांक 27.08.2019 शनिजशमत करण््ात आला. 

राज््स्तरावरील रु्लै २०१९ ते ऑिस्ट २०१९ ्ा कालावधीमध््े अशतवृष्ट्टीमुळे 
उद्भवलेल््ा पूर पशरस्स्ितीत बाशधत झालेल््ा शर्ल्ह्ातील बाशधत शेतकऱ्ाांचे पीक कर्ज माफ 
करण््ासाठी तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तीने बाशधत शेतकऱ्ाांचे पीक कर्ज माफ करण््ासाठी 
“नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्ाांना कर्जमाफी (राज््स्तर) ्ोर्ना” ्ा ्ोर्नेवरील 
खचाकरीता नवीन लेखाशशर्ज शनमाण कराव्ाची बाब शासनाच््ा शवचाराधीन होती. 
 

शासन शनणज् :-   
 “नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्ाांना कर्जमाफी (राज््स्तर) ्ोर्ना” ्ा 

्ोर्नेवरील खचाकशरता खालील प्रमाणे नवीन लेखाशशर्ज शनमाण करण््ास शासन शनणज्ान्व्े 
मान््ता देण््ात ्ेत आहे :-  
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 मािणी क्रमाांक व्ही - 02 
2435 - इतर कृर्ीशवर््क का ज्क्रम 
00 
60 - इतर 
101 - शेतकऱ्ाांच््ा कर्जमाफीसाठी ्ोर्ना 
(00)(02) नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्ाांना 
कर्जमाफी (राज््स्तर) 
 (2435 0133) 

Demand No. V-2 
2435 - Other Agriculture Program 
00 
60 - Other Expenditure 
101 - Scheme for Debt relief to Farmers 
(00)(02) Loan waiver to Natural Calamity 
Affected Farmers (State Level) 
 (2435 0133) 

 

2. ्ा ्ोर्नेवरील खचासाठी सहकार आ्ुक्त व शनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र 
राज््, पुणे ्ाांचे अशधनस्त अप्पर आ्ुक्त व शवशेर् शनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज््, 
पुणे ्ाांना शन्ांत्रण अशधकारी म्हणनू प्राशधकृत करण््ात ्ेत आहे. तसेच लेखाशधकारी, अशधन 
सहकार आ्ुक्त व शनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज््, पुणे ्ाांना आहरण व सांशवतरण 
अशधकारी म्हणनू घोर्ीत करण््ात ्ेत आहे. 
 

3. हा शासन शनणज्, शवत्त शवभाि अनौपचारीक सांदभज 438/2019 शदनाांक  30 /10/2019 
अन्व्े व महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञे् ता) महाराष्ट्र-1, मुांबई अनौपचारीक सांदभज क्र. 
ख.शव./चा-1 सहकार,पणन व वस्त्रोद्योि शवभाि/ ्ूओआर- 125 /2019-20/795, शदनाांक 15 / 
11/2019 अन्व्े शदलेल््ा सहमतीनुसार शनिजशमत करण््ात ्ेत आहे. 
 

4. सदर शासन शनणज् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा 
सांकेतस्िळावर उपलब्ध करण््ात आला असून त््ाचा सांिणक साांकेताांक क्रमाांक 
201912131818499102 असा आहे. हा शासन शनणज् शडर्ीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन  
काढण््ात ्ेत आहे. 
 

महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार व नाांवाने. 
 
 
 
                         ( रमेश शशिटे ) 
                                     अवर सशचव तिा सहशनबांधक, 

    सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
1) सहकार आ्कु्त व शनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज््, पणेु. 
2) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञे्ता / लेखा पशरक्षा ) महाराष्ट्र-1, मुांबई. 
3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञे्ता / लेखा पशरक्षा ) महाराष्ट्र-2, मुांबई. 
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4) अशधदान व लेखा अशधकारी, पणेु. 
५) शनवासी न लेखापशरक्षा अशधकारी, पणेु. 
६) शर्ल्हा कोर्ािार अशधकारी (सवज). 
७) शवभािी् सहशनबांधक, सहकारी सांस्िा (सवज). 
८) शर्ल्हा उपशनबांधक, सहकारी सांस्िा (सवज). 
९) शवत्त शवभाि (अिजसांकल्प-13/ व्््-2), / शन्ोर्न शवभाि, मांत्राल्, मुांबई. 
१०) अवर सशचव (का्ासन 17-स), सहकार, पणन वस्त्रोद्योि शवभाि, मांत्राल्, मुांबई. 
११) शनवडनस्ती (का्ासन 2-स). 
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