
 

विदर्भ ि मराठिाड्यातील शेतकऱ्ाांनी 
परिानाधारक सािकाराांकडून घेतलले े 
कर्भ अदा करण््ासाठी वनधी वितरीत 
करण््ास मान््ता देण््ाबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग, 

शासन वनणभ् क्रमाांक :- एमएलए-1620/प्र.क्र. 62/7-स 
हुतात्मा रार्गुरु चौक, मादाम कामा मागभ, 

मांत्राल्, मुांबई- 400 032 
वदनाांक :- 5 माचभ, 2020 

 

सांदर्भ:- 1) शासन वनणभ् क्रमाांक एमएलए-1015/प्र.क्र. 25/7-स, वदनाांक 10.4.2015 
 2) शासन वनणभ् क्रमाांक एमएलए-1015/प्र.क्र. 175/7-स, वदनाांक 13.9.2019 

प्रस्तािना:- 

 विदर्भ ि मराठिाड्यातील शेतकऱ्ाांनी परिानाधारक सािकाराांकडून घेतलेले कर्भ 
शासनामार्भ त सांबांधीत सािकारास अदा करुन शेतकऱ्ाांना कर्भमुक्त करण््ास सांदर्ाधीन 
शासन वनणभ् क्र.1 अन्ि्े मान््ता देण््ात आली आहे. सदर शासन वनणभ्ानुसार सािकाराने 
सािकारी परिान््ात नमदू केलेल््ा क्षेत्राच््ा बाहेर वदलेले कर्भ ्ा ्ोर्नेस अपात्र ठरविण््ात 
आल े होते. त््ानुषांगाने सांदर्ाधीन शासन वनणभ् क्र. 1 मधील सदर अट रद्द करुन ज््ा 
सािकाराांनी का भ्क्षेत्राबाहेर कर्भिाटप केले आहे त््ा शेतकऱ्ाांची कर्े मार् करण््ास 
सांदर्ाधीन शासन वनणभ् क्र.2 अन्ि्े मान््ता देण््ात आली आहे.  

सदर कर्ाची परतरे्ड करण््ासाठी सन 2019-20 ्ा आर्थिक िषासाठी रु. 65.00 
कोटी इतक््ा रक्कमेची तरतूद करण््ात आलेली असून सदर तरतूदीमधून सहकार आ्ुक्त ि 
वनबांधक, सहकारी सांस्िा,महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ाांचे का्ाल्ास सद्यस्स्ितीत रु. 6.25 कोटी 
इतका वनधी उपलब्ध करुन द्याि्ाची बाब शासनाच््ा विचाराधीन होती. 
शासन वनणभ्:- 

विदर्भ ि मराठिाड्यातील शेतकऱ्ाांनी परिानाधारक सािकाराांकडून घेतलले््ा कर्ाची 
परतरे्ड करण््ासाठी सन 2019-20 ्ा आर्थिक िषासाठी रु. 65.00 कोटी इतक््ा रक्कमेची 
तरतूद करण््ात आलेली आहे. सदर तरतूदीमधून सहकार आ्ुक्त ि वनबांधक, सहकारी 
सांस्िा,महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ाांचे का्ाल्ास सद्यस्स्ितीत रु. 6.25 कोटी इतका वनधी वितरीत  
करण््ास ्ा शासन वनणभ्ान्ि्े मान््ता देण््ात ्ेत आहे. 
 सदर खचभ हा सहकार आ्ुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा,महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ाांनी ्ा 
विर्ागाच््ा मागणी क्र. व्ही-2, 2425, सहकार (00)(01) परिानाधारक सािकाराकडून 
शेतकऱ्ाांनी घेतलेल््ा कर्ाची परतरे्ड(का भ्क्रम) (दत्तमत) 33 अिभसहाय्् (24252444) ्ा 
लेखावशषाखाली सन 2019-20 ्ा िषासाठी मांरू्र असलेल््ा अनुदानातून र्ागविण््ात ्ािा. 



 

शासन वनणभ् क्रमाांकः एमएलए-1620/प्र.क्र. 62/7-स 
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उक्त वनधी वितरीत करताना सांदर्ाधीन शासन वनणभ् क्र. 1 ि 2 मध््े नमूद 
का भ्पद्धतीचा अिलांब करुन त््ानुसार अटी / शतींची तांतोतांत पतुभता झाल््ानांतरच सहकार 
आ्ुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा ्ाांनी अनुदानाच े िाटप कराि.े तसेच सदर ्ोर्नेची 
काटेकोर अांमलबर्ािणी करण््ाच््ा दृष्ट्टीने त््ाांनी ्ोर्नेच ेसांवन ा्ंत्रण कराि.े सदर वनधीमधून 
वितरीत करण््ात आलेल््ा रकमेबाबतचा वर्ल्हा-वनहा् तपशीलिार अहिाल प्रतीमहा 
शासनास सादर करािा. 
 सदर शासन वनणभ् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा 
सांकेतस्िळािर उपलब्ध करुन देण््ात आला असनू त््ाचा सांकेताांक 202003051225592402  
असा आहे. हा आदेश वडर्ीटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण््ात ्ेत आहे. 
  महाराष्ट्राच ेराज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार ि नािाने. 
 
 

 
         (रमेश शशगटे) 

 अिर सवचि तिा सहवनबांधक, सहकारी सांस्िा 
प्रवत, 

1. मा. मुख््मांत्री ्ाांच ेप्रधान सवचि. 
2. मा. मांत्री (सहकार) ्ाांच ेखार्गी सवचि. 
3. मा. राज््मांत्री (सहकार) ्ाांच ेखार्गी सवचि. 
4. मा. मुख्् सवचि ्ाांच ेउप सवचि. 
5. मा. अपर मुख्् सवचि (वित्त), वित्त विर्ाग. 
6. मा. प्रधान सवचि (सहकार), सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग. 
7. सहकार आ्ुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज््, पणेु. 
8. विर्ागी् सहवनबांधक, सहकारी सांस्िा (नागपरू, औरांगाबाद ि अमरािती) 

 9. नागपरू, अमरािती ि औरांगाबाद विर्ागातील सिभ उप/सहाय््क वनबांधक,  
                सहकारी सांस्िा 
 10. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञे् ता), महाराष्ट्र राज््, मुांबई. 
 11. महालेखापाल (लेखा ि पवरक्षा) महाराष्ट्र राज््, मुांबई. 
 12. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञे् ता) महाराष्ट्र राज््, नागपरू. 
 13. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञे् ता) महाराष्ट्र राज््, अमरािती. 

14. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञे् ता) महाराष्ट्र राज््, औरांगाबाद. 
15. महालेखापाल (लेखा ि पवरक्षा) महाराष्ट्र राज््, नागपरू.  
16. सांचालक लेखा ि कोषागार, महाराष्ट्र राज््, मुांबई. 
17. नागपरू, अमरािती ि औरांगाबाद विर्ागातील सिभ वर्ल्हा कोषागार अवधकारी  
18. वनिड नस्ती. 

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