महात्मा जोतिराव फुले शेिकरी कजजमुक्िी योजना
201९ या योजनेअत
ं र्गत योजनेच्या ननकषानुसार
लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर नि.1.१०.201९ ते
योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ नमळे पयंत नजल्हा मध्यवती
सहकारी बँका व नवनवध कायगकारी सेवा सहकारी
संसथांनी व्याज आकारणी न करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार , पणन व वस्त्रोद्योर् नवभार्
शासन आिे श क्र. कृकमा 0120/प्र.क्र.०९/2-स
मािाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400032
निनांक : 17 जानेवारी, 20२०
वाचा :- १) शासन ननणगय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योर् नवभार् क्र. कृकमा १२१९/प्र.क्र.१५७ /2-स,
नि.२७ तिसेंबर, २०१९
२) सहकार आयुक्ि व तनबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.कृषीपि-०८/
म.जो.फले कजजमुक्िी योजना/व्याज आकारणी/२०२०, ति.९.१.२०२०
३) महाराष्ट्र सहकारी संसथा अनधननयम 1960 चे कलम 79अ
ज्याअथी, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कजजमुक्िी योजना 201९ या योजनेची अंमलबजावणी
राज्यात सुरु असुन, सिर योजनेस पात्र असणा-या शेतक-यांना रु.२.०० लाखापयंि कजगमाफीचा लाभ
िे ण्यात येत आहे . शासन ननणगय निनांक २७ तिसेंबर २०१९ मध्ये नमुि केल्याप्रमाणे शेतक-यांकडील नि.
1.4.20१५ ते नि.31.3.20१9 पयंत उचल केलेल्या एक ककवा एकापेक्षा जासत ज्या कजग खात्यात
अल्पमुित पीक कजाची नि.३०.९.२०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली
रक्कम रु.२.०० लाखापयंत कजजमुक्िीस पात्र धरण्यात आलेली आहे . तसेच नि. 1.4.20१५ ते
नि.31.3.20१9 पयंत वाटप केलेल्या अल्पमुित पीक कजाचे, पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुित
कजात रुपांतर केलेल्या एक ककवा एकापेक्षा जासत ज्या कजग खात्यात नि. 3०.९.201९ रोजी मुद्दल व
व्याजासह थकीत असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्तत्याची रक्कम रु.२.०० लाखापयंत कजजमुक्िीस
पात्र करण्यात आलेली आहे .
ज्याअथी, नि.3०.९.201९ पयंत अशा पीक/ पुनर्जठीि कजावरील व्याजाची जबाबिारी शासनाने
स्सवकारली आहे . सिर शासन तनणजयानुसार शेिक-यांच्या कजजखात्यांमध्ये प्रत्यक्ष कजजमाफीची रक्कम वर्ज
करण्यास काही अवधी लार्ण्याची शक्यिा आहे . यामध्ये मातहिी ियार करण्यासाठीची संर्णकीय
प्रणाली (पोर्ज ल) ियार करुन बँकांना उपलब्ध करुन िे णे, बँकांमाफजि या प्रणालीमध्ये संबंतधि शेिकयांची कजजखात्याची मातहिी अपलोि करणे, शेिक-यांनी कजजखात्यांना आधार क्रमांकांची जोिणी करणे,
संर्णक प्रणालीवर अपलोि करण्याि आलेल्या मातहिीचे संर्णकीय संस्करण करणे, आधार
प्रमाणीकरण करणे इत्यािी कामकाजाचा समावेश आहे . सिर कारणांमुळे शेिक-यांना कजजमुक्िीचा लाभ
िे ण्यास काही कालावधी लार्णार आहे .
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महात्मा ज्योतिराव फुले शेिकरी कजजमुक्िी योजनेबाबि मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षिेखाली
राज्यस्िरीय बँकसज सतमिीची तवशेष बैठक ति.३.१.२०२० रोजी संपन्न झाली. सिर बैठकीमध्ये सभासि
बँकांनी योजनेअंिर्जि लाभार्थ्यांच्या कजजखात्यावर तिनांक ३०.९.२०१९ नंिर योजनेअंिर्जि प्रत्यक्ष लाभ
तमळे पयंि व्याज आकारणी न करण्याच्या मुद्दयावर ित्वि: सहमिी िशजतवली आहे . तजल्हा मध्यविी
सहकारी बँका िथा तवतवध कायजकारी सेवा सहकारी संस्थांमाफजि नि.३०.९.201९ नंिर शेिक-यांच्या
कजजखात्यावर व्याज आकारणी केल्यास संबंतधि शेिक-यास कजजमाफीचा लाभ तमळाल्यानंिरही संबंतधि
शेिक-याचे कजजखािे ननरंक होणार नाही व कजजखािे थकीि असेल. पतरणामी, शेिक-यास आर्ामी
खरीप हंर्ामासाठी तजल्हा मध्यविी सहकारी बँकांमाफजि पीक कजज उपलब्ध होणार नाही. याबाबि तजल्हा
मध्यविी सहकारी बँकांच्या ति.२७.१२.२०१९ रोजीच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई येथील
सभार्ृहामध्ये झालेल्या सभेमध्ये याबाबि चचा झालेली आहे . िथातप, काही तजल्हा मध्यविी सहकारी
बँका, िसेच, प्राथतमक कृतष पिपुरवठा संस्था/ तवकास संस्था त्यांच्या स्िरावर कजजखात्यावर व्याज
आकारणी करण्याची शक्यिा नाकारिा येि नाही. यामुळे शेिक-यांची कजजखािी तनरंक करण्याच्या
योजनेच्या मुळ उद्देशास बाधा येि आहे .
ज्याअथी, वरील वसतुस्सथती नवचारात घेता सिर योजनेंतर्गत सवग शेतक-यांची खाती ननरंक होवून
त्यांना नव्याने शेिी कजग उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीने व्यापारी बँका आनण नजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व
नवनवध कायगकारी सेवा सहकारी संसथा यांच्या स्िरावर योजनेअंिर्जि लाभार्थ्यांच्या कजजखात्यावर तिनांक
१.१०.२०१९ पासून योजनेअंिर्जि प्रत्यक्ष लाभ तमळे पयंि व्याज आकारणी न करण्याच्या कृतीत
एकवाक्यता असणे आवश्यक आहे .
ज्याअथी, नजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व नवनवध कायगकारी सेवा सहकारी संसथांनी कजगमुक्िी
योजनेंतर्गत नि.1.१०.20१९ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ नमळे पयंत पात्र थकीत अल्पमुिि पीक कजाच्या,
िसेच, अल्पमुित पीक कजाचे, पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुित कजात रुपांतर केलेल्या
कजाच्या रकमेवर व्याज आकारण्यात येवू नये असे ननिे श सवग संबंनधतांना महाराष्ट्र सहकारी संसथा
अनधननयम 1960 चे कलम 79अ खाली िे णे लोकनहताच्या दृष्ट्टीने आवश्यक झाले आहे .
त्याअथी, महाराष्ट्र सहकारी संसथा अनधननयम 1960 चे कलम 79अ नुसार शासनास असलेल्या
अनधकारान्वये राज्यातील सवग नजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व नवनवध कायगकारी सेवा सहकारी संसथा
यांना लोकनहताथग शासन खालीलप्रमाणे आिे श िे त आहे :आिे श
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कजजमुक्िी योजना 201९ या योजनेस पात्र असणा-या शेतकयांच्या अल्पमुिि पीक कजज, िसेच, अल्पमुित पीक कजाचे, पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुित
कजात रुपांतर केलेल्या कजग खात्यावर निनांक 1.१०.201९ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ नमळे पयंत योजनेच्या
ननकषानुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या कजज खात्यामधील थकीत रकमेवर नजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व
नवनवध कायगकारी सेवा सहकारी संसथांनी व्याजाची आकारणी करु नये.
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सिरचा शासन आिे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202001171651001002 असा आहे . हा आिे श
नडजीटल सवाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने .
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( रमेश कशर्टे )
अवर सनचव तथा सहननबंधक,
सहकारी संसथा, महाराष्ट्र शासन
प्रत :१) सहकार आयुक्ि व तनबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२) तवभार्ीय सहतनबंधक, सहकारी संस्था (सवज)
३) तजल्हा उपतनबंधक, सहकारी संस्था (सवज)
४) तजल्हा मध्यविी सहकारी बँक (सवज)
५) तवतवध कायजकारी सेवा सहकारी संस्था (सवज)
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