
महात्मा जोतिराव फुल े  शेिकरी कजजमुक्िी 
योजना-2019 च्या प्रशासकीय खर्चासाठी   
तजल्हातिकारी याांना तनिी तवितरि करणेबाबि.  

 
महाराष्ट्र शासन 

सहकार पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग 
शासन तनणजय क्र. सांकीणज ०120/प्र.क्र.26 /2-स 

मादाम कामा मागज, हुिात्मा राजगुरु र्चौक, 
मांत्रालय, मुांबई 400 032 

तदनाांक : २४ जानेवारी, २०२० 
वार्चा :- 

१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग शासन तनणजय क्रमाांक कृकमा 0617 / प्र.क्र.127/2-स  
तद. 28.6.2017, तद. 8.9.2017, तद.७.१२.२०१७, तद.२८.२.२०१८, तद.३१.३.२०१८, 
तद.१६.४.२०१८ व तद.२.५.२०१८ 

२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग शासन शुद्धीपत्र क्रमाांक कृकमा 0617 / प्र.क्र.127/ 2-स 
तद. 5.7.2017, तद.२०.७.२०१७ व तद.१२.१२.२०१७ 

३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग शासन तनणजय क्रमाांक कृकमा 0४१८ / प्र.क्र.५३/2-स  
तद. ९.५.201८ व तद.५.६.२०१८ 

४) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग शासन पतरपत्रक क्रमाांक कृकमा 0४१८ / प्र.क्र.५३/ 2-स 
  तद. २१.५.201८ 
५) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग शासन पतरपत्रक क्रमाांक कृकमा 0७१८ / प्र.क्र.११८/ 2-स 

तद.१०.८.201८ 
 ६) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग शासन तनणजय क्र. अर्जसां 0318/प्र.क्र.75/2-स 
    तद. 4.5.2018 व तद. 2.६.2018 

 

प्रस्िावना:- 
मा. मुख्यमांत्री महोदयाांनी माहे तिसेंबर 2019 च्या तविानमांिळाच्या अतिवशेनाि शेिक-याांच्या 

कजजमाफीबाबि केलेल्या घोषणेच्या अनुषांगाने तद. 27 तिसेंबर, 2019 च्या शासन तनणजयान्वय ेमहात्मा 
जोतिराव फुले शेिकरी कजजमुक्िी योजना-2019 अांिगजि 1 एतप्रल, 2015 िे 31 मार्चज, 2019 या 
कालाविीि शेिकऱ्याने उर्चल केलेल्या पीक कजज व पुनगजठीि कजावर तद.30 सप्टेंबर,2019 अखेर 
पयंि असलेली र्कबाकी व परिफेि केली नसलेल्या रु. 2 लाख पयंिच्या कजज खात्याांना कजज माफी 
देण्यार्चा तनणजय घेण्याि आला. महात्मा जोतिराव फुल े शेिकरी कजजमुक्िी योजना-2019 या 
योजनेच्या अांमलबजावणीमध्ये व्यापारी बँका व तजमस  बँका याांर्चकेिून शेिक-याांच्या कजजखात्याांर्ची 
मातहिी योजनेमध्ये ियार करण्याि आलेल्या पोटजलवर अपलोि करण्याि येणार आहे. यासाठी 
सांबांतिि तजल्याच्या तजल्हा प्रशासनाला व बँकाांच्या अतिका-याांना तवभागामाफज ि तवभागीयस्िरावर 
प्रतशक्षण आयोतजि करण्याि आल े आहे. या योजनेच्या अांमलबजावणीसाठी तजल्हातिकारी याांना 
अनेक जबाबदाऱ्या पार पािावयाच्या आहेि. उदा. योजनेर्चे प्रतशक्षण देणे, क्षेत्रीय यांत्रणाांना प्रतशक्षण 
देणे, शेिकऱ्याांच्या आिार क्रमाांकाांर्ची जोिणी त्याांच्या कजजखात्याांशी करण्याकतरिा मेळाव ेघेणे िसरे्च 
त्यास व्यापक प्रतसद्धी देणे अशा अनेक बाबी त्याांना हािाळावयाच्या आहेि. यासाठी त्याांना खर्चज करावा 
लागणार आहे. त्या अनुषांगाने सवज तजल्याांर्चे तजल्हातिकारी (मुांबई व मुांबई उपनगर तजल्हा वगळून) 
याांना प्रत्येकी रु. 5 लाख  तवितरि करण्यार्ची बाब शासनाच्या तवर्चारािीन होिी. 
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    शासन तनणजय:- 
महात्मा जोतिराव फुले शेिकरी कजजमुक्िी योजना-2019 या योजनेच्या अांमलबजावणीमध्य े

व्यापारी बँका व तजमस बँका याांर्चेकिून शेिक-याांच्या कजजखात्याांर्ची मातहिी योजनेमध्ये ियार 
करण्याि आलेल्या पोटजलवर अपलोि करण्याि येणार आहे. यासाठी सांबांतिि तजल्याच्या तजल्हा 
प्रशासनाला व बँकाांच्या अतिका-याांना तवभागामाफज ि तवभागीयस्िरावर प्रतशक्षण आयोतजि करण्याि 
आल े आहे. या योजनेच्या अांमलबजावणीसाठी तजल्हातिकारी याांना अनेक जबाबदाऱ्या पार 
पािावयाच्या आहेि. उदा. योजनेर्चे प्रतशक्षण देणे, क्षते्रीय यांत्रणाांना प्रतशक्षण देणे, शेिकऱ्याांच्या आिार 
क्रमाांकाांर्ची जोिणी त्याांच्या कजजखात्याांशी करण्याकतरिा मेळाव े घेणे, िसेर्च, त्यास व्यापक प्रतसद्धी 
देणे, अशा अनेक बाबी त्याांना हािाळावयाच्या आहेि. यासाठी त्याांना खर्चज करावा लागणार आहे. मात्र 
सदर योजनेसाठी अद्याप लेखाशीषज ियार करण्यार्चे काम सुरु आहे.  िसेर्च या योजनेसाठी अद्याप 
अर्जसांकल्पाि िरिूद करण्याि आलेली नाही. िर्ातप, सदर योजनेच्या एकूण तनिीच्या ०.5 टक्के 
इिकी रक्कम प्रकल्प अांमलबजावणी खर्चज (project implementation cost) म्हणनू योजनेर्चे पोटजल 
ियार करणे, जातहराि (दृकश्राव्य माध्यम आतण तभत्तीपत्रके, विजमानपत्रे), सेवापुरवठादार सांस्रे्र्चा 
खर्चज, कां त्राटी मनुष्ट्यबळ खर्चज, प्रशासकीय खर्चज, आपले सरकार सेवा कें द्ाांना अदा करावयार्ची रक्कम, 
सांगणक, तजल्हा/तवभाग स्िरावर वाहने िसेर्च योजनेच्या इिर अनुषांतगक खर्चासाठी वापऱण्यास मा. 
मांत्रीमांिळाच्या तद. 24.12.2019 रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यिा देण्याि आलेली आहे.  

छत्रपिी तशवाजी महाराज शेिकरी सन्मान योजना 2017 कतरिा  सन 2019-20 या वषासाठी 
रु.4.50 कोटी तनिी  उपलब्ि आहे. सदर उपलब्घ तनिीमिून छत्रपिी तशवाजी महाराज शेिकरी 
सन्मान योजना-2017, िसेर्च  महात्मा जोतिराव फुले  शेिकरी कजजमुक्िी योजना-2019 या दोन 
योजनाांर्चा खर्चज भागतवणे उतर्चि रातहल. त्यामुळे छत्रपिी तशवाजी महाराज शेिकरी सन्मान योजना 
2017 साठी  िरिूद करण्याि आलेल्या रु.4.50 कोटी तनिीमिून सवज तजल्याांर्चे तजल्हातिकारी (मुांबई 
व मुांबई उपनगर तजल्हा वगळून) याांना प्रत्येकी  रु. 5 लाख या प्रमाणे ३४ तजल्याांसाठी एकूण रु. 170 
लाख  रक्कम  अदा करण्यास या शासन तनणजयाद्वारे मान्यिा देण्याि येि आहे.  

 आहरण व सांतविरण अतिकारी, सहकार आयुक्ि व तनबांिक याांर्चे कायालय, म.रा. पुणे याांनी 
सवज तजल्हा उपतनबांिक, सहकारी सांस्र्ा (मुांबई व मुांबई उपनगर तजल्हा वगळून)  याांना सदरहू रक्कम 
सवज तजल्हातिकारी याांना तविरीि करण्यासाठी उपलब्ि करुन देण्याि यावी. सदरहू रक्कम मागणी 
क्रमाांक व्ही- 2, 2435-- इिर कृतषतवषयक कायजक्रम, 00, 60 - इिर, 101 -- शेिक-याांच्या कजज 
माफीसाठी योजना, छत्रपिी तशवाजी महाराज शेिकरी सन्मान योजना- 2017 (राज्य स्िर) (2435 
0082)-26- जातहराि व प्रतसद्धी (दत्तमि) या लेखाशीषाखालील सन 20१९-२० या वषासाठी 
उपलब्ि असलेल्या िरिूदीमिून खर्चज करण्याि यावा.  

 सदर शासन तनणजय तवत्त तवभाग, शासन पतरपत्रक क्र. अर्जसां 201९/प्र.क्र.९२/अर्ज-3, 
तद.२2.१.20२० अन्वये तवभागास अतिकार प्राप्ि झालेल्या अतिकाराांिगजि तनगजतमि करण्याि येि 
आहे, या पतरपत्रकाि नमूद  सवज बाबींर्ची सदर प्रकरणी पूिजिा होि असल्यार्ची खािरजमा सहकार 
आयुक्ि व तनबांिक, सहकारी सांस्र्ा, म.रा.पुणे याांनी करावी. 
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 सदर शासन तनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्र्ळावर उपलब्ि 
करण्याि आला असून त्यार्चा सांकेिाांक 202001242019002902 असा आहे. हा आदेश तिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

                    ( रमेश शशगटे )       
                   अवर सतर्चव िर्ा सहतनबांिक, 
                  सहकारी सांस्र्ा, महाराष्ट्र शासन 
  प्रि:- 

1.  सहकार आयुक्ि व तनबांिक, सहकारी सांस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
2.  महालेखाकार, महाराष्ट्र- 1, मुांबई. 
3.  महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपूर. 
4.  तवभागीय सहतनबांिक, सहकारी सांस्र्ा. (सवज)                                                          
5.  तजल्हा उपतनबांिक, सहकारी सांस्र्ा. (सवज) 
6.      तजल्हातिकारी (सवज) (मुांबई व मुांबई उपनगर तजल्हा वगळून) 
7.   तवत्त तवभाग, व्यय-2/अर्जसांकल्प -13, मांत्रालय, मुांबई 
8   तनयोजन तवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
9.   कोषागार अतिकारी, पुणे.    
१0.  अवर सतर्चव (कायासन 17 स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, मांत्रालय मुांबई 
11.  तनवि नस्िी-2-स. 
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