राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या
कालावधीमध्ये अततवृष्टी व पुरामुळे बातधत
झालेल्या शेतक-याांच्या पीक कजज माफीबाबत.
महाराष्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग तवभाग
शासन तनणजय क्र. कृकमा ०८१९/ प्र.क्र.११५ /2-स
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032
तदनाांक : 12 फेब्रुवारी, २०20
वाचा :-

१) मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्षतेखाली तद.१९.८.२०१९ रोजी दु पारी २.०० वा.
झालेल्या मांतत्रमांडळ उपसतमतीच्या बैठकीचे इततवृत्त.
२) शासन तनणजय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग क्र. कृकमा ०८१९/ प्र.क्र.११५ /
2-स, तद.२३ ऑगस्ट, २०१९
३) शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग क्र. कृकमा ०८१९/ प्र.क्र.११५ /
2-स, तद.२७ ऑगस्ट, २०१९
४) शासन तनणजय, महसुल व वन तवभाग क्र. सीएलएस-२०१९/ प्र.क्र.१६५ /म-३,
तद.२९ ऑगस्ट, २०१९
५) मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्षतेखाली तद.३.९.२०१९ रोजी दु पारी १.०० वा.
झालेल्या मांतत्रमांडळ उपसतमतीच्या बैठकीचे इततवृत्त.
६) शासन तनणजय, महसुल व वन तवभाग क्र. सीएलएस-२०१९/ प्र.क्र.१६५ /म-३,
तद.११ सप्टें बर, २०१९

प्रस्तावना :राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अततवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर
पतरस्स्ितीत बातधत झालेल्या आपदग्रस्ताांना मदतीचे तनणजय घेण्याबाबत मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या
अध्यक्षतेखाली मांतत्रमांडळ उपसतमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सतमतीची बैठक
तद.१९.८.२०१९ रोजी मा.मुख्यमांत्री याांचे अध्यक्षतेखाली सांपन्न झाली. सदर बैठकीतील
तनणजयानुसार सांदभज क्र.२ व ३ येिील अनुक्रमे शासन तनणजय व शासन शुध्दीपत्र तनगजतमत करण्यात
आले आहेत.
सदर प्रकरणी मा.मुख्यमांत्री याांचे अध्यक्षतेखाली पुन्हा तद.३.९.२०१९ रोजी बैठक सांपन्न
झाली. सदर बैठकीतील तनणजयानुसार सहकार तवभागामाफजत शासन तनणजय तनगजतमत करण्याची
बाब तवचाराधीन होती.
शासन तनणजय :राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अततवृष्टी व पुरामुळे बातधत
झालेल्या तजल्हयातील बातधत शेतक-याांचे पीक कजज माफ करण्याचा तनणजय घेण्यात येत आहे .
सदर शासन तनणजय मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्षतेखाली मांतत्रमांडळ उपसतमतीच्या
तद.३.९.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीतील तनणजय व मान्यतेनुसार तनगजतमत करण्यात येत आहे .
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शासन तनणजय क्रमाांकः कृकमा 0८१९/ प्र.क्र.११५ /2-स

सदर शासन तनणजय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगणक साांकेताांक क्रमाांक 202002121515186502
असा आहे. हा शासन तनणजय तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने.

Ramesh Shankarrao
Shingte

Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Cooperation, Marketing
And Textile Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa251ee28dc56c75d8a65acb
34103d45bd48,
serialNumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556a5baefdddce18574
a78fa2d8d0957d1f, cn=Ramesh Shankarrao Shingte
Date: 2020.02.12 15:24:38 +05'30'

( रमेश शशगटे )
अवर सतचव तिा सहतनबांधक,
सहकारी सांस्िा, महाराष्र शासन
प्रत,
1) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सतचव
2) मा. उपमुख्यमांत्री याांचे खाजगी सतचव
3) मा. मांत्री, महसूल याांचे खाजगी सतचव
4) मा. मांत्री, सावजजतनक बाांधकाम (सावजजतनक उपक्रम वगळू न) याांचे खाजगी सतचव
5) मा. मांत्री, सहकार व पणन याांचे खाजगी सतचव
6) मा.तवरोधी पक्षनेता, महाराष्र तवधानसभा/ तवधानपतरषद, तवधान भवन, मुांबई
7) मा. तवधानसभा सदस्य / तवधानपतरषद सदस्य (सवज)
8) मा. मुख्य सतचव याांचे उप सतचव, मांत्रालय, मुांबई
9) मा. अपर मुख्य सतचव (तवत्त), मांत्रालय, मुांबई
10) सहकार आयुक्त व तनबांधक, सहकारी सांस्िा, पुणे
१1) मुख्य महाप्रबांधक, भारतीय तरझर्वहज बँक, केंद्रीय कायालय, मुांबई
१2) मुख्य महाप्रबांधक, नाबाडज प्रादे तशक कायालय, पुणे
१3) चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकसज सतमती , बँक ऑफ महाराष्र,पुणे.
१4) तवभागीय आयुक्त (सवज)
१5) तवभागीय सहतनबांधक, सहकारी सांस्िा (सवज)
१6) तजल्हातधकारी (सवज)
१7) तजल्हा उपतनबांधक, सहकारी सांस्िा (सवज)
१8) तजल्हा कोषागार अतधकारी (सवज)
१9) र्वयवस्िापकीय सांचालक, महाराष्र राज्य सहकारी बँक तल. मुांबई
20) मुख्य कायजकारी अतधकारी, तजल्हा मध्यवती सहकारी बँक (सवज)
२1) तनवडनस्ती.
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