महात्मा जोतिराव फुले शेिकरी
कजजमुक्िी योजना 2019
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग तवभाग,
शासन पूरकपत्र क्र. कृकमा 1219/ प्र.क्र.157/2-स
मादाम कामा रोड, हु िात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400032
तदनांक : १० फेब्रुवारी, 20२०
वाचा :- १) शासन तनणजय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग क्र. कृकमा १२१९/प्र.क्र.१५७/2-स,
तद.२७.१२.२०१९
शासन पूरकपत्र :तद.१.४.२०१५ िे तद. ३१.३.२०१९ पयंिच्या कालावधीसाठी अल्पमुदिीचे पीक कजज घेिलेल्या,
िसेच, या कालावधीि घेिलेल्या अल्पमुदिीच्या पीक कजाचे पुनगजठन / फेरपुनगजठन केलेल्या
कजामधील तद.३०.९.२०१९ रोजी रु.२.०० लाखापयंि थकीि व परिफेड न झालेली रक्कम असलेल्या
थकबाकीदार शेिक-यांना तदलासा दे ण्यासाठी “महात्मा जोतिराव फुले शेिकरी कजजमुक्िी योजना
2019” या कजजमुक्िी योजनेचा तनणजय तद.२४.१२.२०१९ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीि घेण्याि आला. त्यानुसार
तद.२७.१२.२०१९ रोजी योजनेचा शासन तनणजय तनगजतमि करण्याि आला आहे .
सदर शासन तनणजयािील “शासन तनणजय" या मथळयाखालील पतरच्छे द (III) मधील “अ.क्र.६)

कृति उत्पन्न बाजार सतमिी, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुितगरणी, नागरी सहकारी बँका,
तजल्हा मध्यविी सहकारी बँका व सहकारी दू ध संघ यांचे अतधकारी (एकतत्रि मातसक वेिन रुपये 25000

पेक्षा जास्ि असणारे) व पदातधकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)” नंिर खालील मजकूर अंिभूजि
करण्याि येि आहे .

“वरील अपात्रिेच्या वगजवारीिील समातवष्ट्ट व्यक्िींची मातहिी ज्या तवतवध तवभाग/ कायालय/ महामंडळ
यांच्या अखत्यारीि आहे , त्यांच्याकडू न अशा वगजवारीिील व्यक्िींच्या आधार क्रमांकाच्या प्राप्ििेच्या व
त्याच्या अचूकिेच्या अतधन राहू न बँकांकडू न प्रलंतबि कजजखात्याबद्दल गोळा होणा-या मातहिीचे संस्करण
करण्याि येईल. िसेच अपात्रिेच्या वगजवारीिील समातवष्ट्ट व्यक्िींनी योजनेचा लाभ घेऊ नये याबाबि
जाहीर आवाहन करण्याि येईल.”
सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा संगणक सांकेिांक क्रमांक 202002101559292402 असा आहे .
हे शासन पूरकपत्र तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीि करुन काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने.
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( रमेश शशगटे )
अवर सतचव िथा सहतनबंधक,
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन
प्रि,
1) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सतचव, मंत्रालय, मुंबई
2) मा. मंत्री, तवत्त व सहकार यांचे खाजगी सतचव

शासन पूरकपत्र क्रमांकः कृकमा १२1९/ प्र.क्र.1५7/2-स

३) मा. तवधानसभा सदस्य / तवधानपतरिद सदस्य (सवज)
४) मा. मुख्य सतचव यांचे उप सतचव
५) मा. अपर मुख्य सतचव (तवत्त), तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मुंबई
६) सहकार आयुक्ि व तनबंधक, सहकारी संस्था, पुणे
७) मुख्य महाप्रबंधक, भारिीय तरझव्हज बँक, केंद्रीय कायालय, मुंबई
८) मुख्य महाप्रबंधक, नाबाडज प्रादे तशक कायालय, पुणे
९) चेअरमन, राज्य स्िरीय बँकसज सतमिी, बँक ऑफ महाराष्ट्र,पुणे.
1०) तवभागीय आयुक्ि, (सवज)
1१) तजल्हातधकारी (सवज)
१२) तवभागीय सहतनबंधक, सहकारी संस्था (सवज)
1३) तजल्हा उपतनबंधक, सहकारी संस्था, (सवज)
1४) तजल्हा कोिागार अतधकारी, (सवज)
1५) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक तल. मुंबई
1६) मुख्य कायजकारी अतधकारी, तजल्हा मध्यविी सहकारी बँक (सवज)
1७) तनवडनस्िी
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