
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्ाांना कर्जमाफी 
(राज््स्तर) ्ोर्नेसाठी ननधी नितरीत करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन ि िस्त्रोद्ोि निभाि 

शासन ननणज् क्र. अर्जसां- 11१९/प्र.क्र.146/2-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा रार्िुरु चौक, 

मांत्राल्, मुांबई-400 032 
  नदनाांक : 14 फेब्रिुारी, 2020 

िाचा :-  १) शासन ननणज्, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योि निभाि क्र. कृकमा 0819/प्र. क्र. 115 (भाि-3)/ 
      2-स, नद 23.08.2019. 
   2) शासन ननणज्, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योि निभाि क्र. कृकमा 0819/प्र. क्र. 115 (भाि-3)/   
       2-स, नद 27.08.2019. 
   3) शासन ननणज्, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योि निभाि क्र. कृकमा 0819/प्र. क्र. 115 /2-स,  
       नद 12.02.2020. 
   4) नित्त निभाि, शासन पनरपत्रक, क्र, परूक-2019/प्र.क्र.115/अर्जसांकल्प-3, नद.03.01.2020 
   5) शासन ननणज्, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योि निभाि क्र. परुक 1919/प्र. क्र. 108/ 2019  
      /17स, नद 04.01.2020. 

 

प्रस्तािना :-  
 राज््ात रु्लै २०१९ ते ऑिस्ट २०१९ ्ा कालािधीमध््े अनतिृष्ट्टीमुळे उद्भिलेल््ा परू पनरस्स्र्तीत 
बानधत झालेल््ा आपदग्रस्ताांना मदतीचा ननणज् घेण््ाबाबत मा.मुख््मांत्री महोद्ाांच््ा अध््क्षतेखाली 
मांनत्रमांडळ उपसनमती िठीत करण््ात आली आहे. सदर सनमतीची बठैक नद.१९.८.२०१९ ि नद. 
03.09.2019 रोर्ी मा.मुख््मांत्री ्ाांच ेअध््क्षतेखाली सांपन्न झाली. सदर बठैकीमध््े राज््ात रु्लै २०१९ ते 
ऑिस्ट २०१९ ्ा कालािधीमध््े अनतिृष्ट्टीमुळे ि परुामुळे बानधत झालेल््ा नर्ल्ह्ातील बानधत शेतकऱ्ाांच े
पीक कर्ज माफ करण््ाबाबतचा ननणज् घेण््ात आला आहे. त््ानुषांिाने शासन ननणज् नदनाांक 
23.08.2019, नदनाांक 27.08.2019 ि नदनाांक 12.02.2020 ननिजनमत करण््ात आला. 

सदर ्ोर्नेच््ा अांमलबर्ािणीसाठी नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्ाांना कर्जमाफी 
(राज््स्तर),  (2435 0133) ्ा लेखानशषाअांतिजत 33 अर्जसहाय्् ्ा बाबी अांतिजत सन 2019-20 ्ा 
आर्गर्क िषातील परुिणी मािणीद्वारे मांरू्र ननधीमधून सहकार आ्कु्त ि ननबांधक, सहकारी सांस्र्ा, 
महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ाांच््ा मािणीनुसार सन 2019-20 ्ा आर्गर्क िषातील उपलब्ध तरतूदीमधून ननधी 
नितरीत करण््ाची बाब शासनाच््ा निचाराधीन होती.   
शासन ननणज् :-   
 सन 2019-20 ्ा आर्गर्क िषात सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योि निभािाकडील का ज्क्रम खचाच््ा 
्ोर्नेअांतिजत मांरू्र ननधीपैकी रु. 300.00 कोटी (रु. तीनशे कोटी फक्त) एिढा ननधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे 
बाधीत शेतकऱ्ाांना कर्जमाफी (राज््स्तर),  (2435 0133) ्ा लेखानशषाअांतिजत 33 अर्जसहाय्् ्ा बाबी 
साठी नितरीत करण््ास ्ा शासन ननणज्ान्ि्े शासनाची मान््ता देण््ात ्ेत आहे. 
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2. सदर तरतूद खचज करण््ासाठी सहकार आ्ुक्त ि ननबांधक, सहकारी सांस्र्ा, महाराष्ट्र राज््, पणेु 
्ाांचे अनधनस्त अप्पर आ्ुक्त ि निशेष ननबांधक, सहकारी सांस्र्ा, महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ाांना नन ा्ंत्रण 
अनधकारी म्हणनू प्रानधकृत करण््ात ्ेत आहे. तसेच लेखानधकारी, अनधन सहकार आ्कु्त ि ननबांधक, 
सहकारी सांस्र्ा, महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ाांना आहरण ि सांनितरण अनधकारी म्हणनू घोषीत करण््ात आले 
आहे. सदर ननधी आहरण करुन हा खचज िळेेत होईल हे सहकार आ्ुक्त ि ननबांधक, सहकारी सांस्र्ा, 
महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ाांनी पहाि.े तसेच ्ा बाबतचा अहिाल ि खचाची मानहती िळेोिळेी शासनास 
पाठिािी. 
 

3. सदरहू रक्कम मािणी क्रमाांक व्ही-02, 2435-इतर कृषीनिष्क का ज्क्रम, 60-इतर, 101 - 
शेतकऱ्ाांच््ा कर्जमाफीसाठी ्ोर्ना, (00)(02) नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्ाांना कर्जमाफी 
(राज््स्तर),  (2435 0133) 33 अर्जसहाय्् ्ा लेखानशषाखालील सन 2019-20 ्ा िषासाठी उपलब्ध 
असलेल््ा तरतूदीमधून खचज करण््ात ्ािा. 
 

4. हा शासन ननणज्, नन्ोर्न निभाि अनौपचारीक सांदभज क्रमाांक 50/1431 नदनाांक 31/01/2020 
अन्ि्े नित्त निभाि अनौपचारीक सांदभज क्रमाांक 89/व्््-2 नदनाांक 10/02/2020 अन्ि्े नदलेल््ा 
सहमतीनुसार ननिजनमत करण््ात ्ेत आहे. 
 

5. सदर शासन ननणज् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in  ्ा सांकेतस्र्ळािर 
उपलब्ध करण््ात आला असनू त््ाचा सांिणक साांकेताांक क्रमाांक 202002141811228302 असा आहे. हा 
शासन ननणज् नडर्ीटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन  काढण््ात ्ेत आहे. 
 

महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार ि नाांिाने. 
 
 

                             ( रमेश शशिटे ) 
                                          अिर सनचि तर्ा सहननबांधक 
                                                                                                             सहकारी सांस्र्ा, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
1) सहकार आ्कु्त ि ननबांधक, सहकारी सांस्र्ा, महाराष्ट्र राज््, पणेु. 
2) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञे्ता / लेखा पनरक्षा ) महाराष्ट्र-1, मुांबई. 
3) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञे्ता / लेखा पनरक्षा ) महाराष्ट्र-2, मुांबई. 
4) अनधदान ि लेखा अनधकारी, पणेु. 
५) ननिासी न लेखापनरक्षा अनधकारी, पणेु. 
६) नर्ल्हा कोषािार अनधकारी (सिज). 
७) निभािी् सहननबांधक, सहकारी सांस्र्ा (सिज). 
८) नर्ल्हा उपननबांधक, सहकारी सांस्र्ा (सिज). 
९) नित्त निभाि (अर्जसांकल्प-13/ व्््-2), / नन्ोर्न निभाि, मांत्राल्, मुांबई. 
१०) अिर सनचि (का्ासन 17-स), सहकार, पणन िस्त्रोद्योि निभाि, मांत्राल्, मुांबई. 
११) ननिडनस्ती (का्ासन 2-स). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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