
महात्मा जोततराव फुल ेशेतकरी 
कजजमुक्ती योजना 2019  

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग तवभाग, 

शासन तनणजय क्र. कृकमा 1219 /प्र.क्र.157/2-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबइ-400032 
तदनाकं :  22 मे, 20२० 

वाचा :- १) शासन तनणजय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग क्र. कृकमा १२१९/प्र.क्र.१५७/2-स, 
तद.२७.१२.२०१९ 

  २) शासन पूरकपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग क्र. कृकमा १२१९/प्र.क्र.१५७/2-स, 
तद.१०.२.२०२० 

 

प्रस्तावना :-  
 

तद.१.४.२०१५ ते तद. ३१.३.२०१९ पयंतच्या कालावधीसाठी ऄल्पमुदतीचे पीक कजज 
घेतलेल्या, तसेच, या कालावधीत घेतलेल्या ऄल्पमुदतीच्या पीक कजाचे पुनगजठन / फेरपुनगजठन 
केलेल्या कजामधील तद.३०.९.२०१९ रोजी रु.२.०० लाखापयंत थकीत व परतफेड न झालेली 
रक्कम ऄसलेल्या  थकबाकीदार शेतक-यानंा तदलासा देण्यासाठी “महात्मा जोततराव फुले शेतकरी 
कजजमुक्ती योजना 2019” या कजजमुक्ती योजनेचा तनणजय तद.२४.१२.२०१९ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 
घेण्यात अला. त्यानुसार तद.२७.१२.२०१९ रोजी योजनेचा शासन तनणजय तनगजतमत करण्यात अला 
ऄसून योजनेची ऄंमलबजावणी सुरु अहे. अतापयंत जवळजवळ १९ लाख खातेदारानंा योजनेचा 
लाभ देण्यात अला ऄसून ईवजतरतानंा लाभ देण्याची कायजवाही चालू अहे. 

 
सदर योजनेचा ईदे्दश शेतक-यानंा कजजमुक्तीचा लाभ देउन त्याचंी कजज खाती तनरंक करुन 

त्यानंा खरीप 2020 हंगामामध्ये पीक कजज ईपलब्ध करुन देणे ऄसा अहे. सदर योजनेमध्ये पात्र 
खातेदाराची यादी प्रतसध्द झाल्यानंतर यादीमधील खातेदारानी प्रमातणकरण करणे ऄतभपे्रत अहे. 
ऄशा प्रमातणकरणानंतर ज्या खातेदारानंी प्रमातणकरण केल ेअहे ऄशा खातेदाराचं्या कजजखात्यावर 
कजजमुक्तीची रक्कम शासनातफे संबंधीत बँकानंा देण्यात येते. माचज,2020 मध्ये सदर योजनेची 
ऄंमलबजावणी सुरू ऄसताना सद्यस्स्थतीत जगभर कोव्हीड-१९ (कोरोना तवषाणू) मुळे अपत्ती 
व्यवस्थापन कायदा २००५ ऄंतगजत राज्यात तदनाकं 24.03.2020 पासून ते तद.31 मे २०२० पयंत 
लॉकडाउन करण्यात अलेले अहे. आतकेच नव्हे तर सदर साथीच्या रोगामुळे राज्याचे ईत्पन्नाचे 
स्त्रोतही रोडावले अहे. तसेच, ईपलब्ध ऄसलेला तनधी या रोगावर ईपाययोजनेसाठी वळवण्यात 
अला अहे ऄसे तवत्त तवभागाकडून कळतवण्यात अले अहे. तनधीऄभावी “महात्मा जोततराव फुल े
शेतकरी कजजमुक्ती योजना 2019” या योजनेमधील ईवजतरत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे तुतास शक्य 
होणार नाही. सदर लाभार्थ्यांना योजनेऄंतगजत लाभ तमळून त्याचंी खाती तनरंक न झाल्यास त्यानंा 
सद्यस्स्थतीत सुरु झालेल्या खरीप २०२० हंगामामध्ये नवीन पीक कजज तमळू शकणार नाही.  
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महात्मा जोततराव फुले शेतकरी कजजमुक्ती योजना 2019 चा ईदे्दश थकबाकीत ऄसलेल्या 
शेतक-यानंा कजजमाफीचा लाभ देउन,  त्याचंी कजज खाते तनरंक करुन त्यानंा खरीप 2020 मध्ये पीक 
कजज घेण्यास पात्र करणे ऄसा अहे. ईपरोक्त वस्तुस्स्थती तवचारात घेता सदर  योजनेऄंतगजत पात्र 
लाभार्थ्यांची खाती लवकरात लवकर तनरंक व्हावी व त्यानंा खरीप २०२० हंगामामध्ये नवीन पीक कजज 
तमळाव ेयासाठी बँकानंा तनदेश देण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होती. 
 

शासन तनणजय :- 
 

महात्मा जोततराव फुल े शेतकरी कजजमुक्ती योजना २०१९ या कजजमुक्ती योजनेऄंतगजत 
शासनाकडून प्रतसध्द केलेल्या यादीमधील ज्या शेतक-याचं्या कजजखात्यामध्ये कजज माफीच्या 
लाभाची रक्कम ऄद्याप जमा झालेली नाही ऄशा खात्याबंाबत पुढीलप्रमाणे कायजवाही करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत अहे.  

ऄ) तजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेतील खाती :- 
१) महात्मा जोततराव फुल े शेतकरी कजजमुक्ती योजना २०१९ या कजजमुक्ती योजनेऄंतगजत 

शासनाकडून योजनेच्या पोर्जलवर प्रतसध्द केलेल्या यादीमधील ज्या लाभार्थ्यांना त्याचं्या 
कजजखात्यावर योजनेंतगजत लाभ देण्यात अला नाही ऄशा लाभार्थ्यांना थकबाकीदार न 
मानता खरीप 2020 साठी पीक कजज द्याव.े  

२) तजल्हा मध्यवती सहकारी बँकानंी कजजमुक्ती योजने ऄंतगजत वर नमूद केलेल्या थकबाकीदार 
शेतक-याचं्या कजज खात्यावर योजनेऄंतगजत तनगजतमत केलेल्या यादीमधील थकबाकीची 
रक्कम शासनाकडून येणे दशजवावी. तजल्हा मध्यवती सहकारी बँकानंी या ऄनुषंगाने संबंधीत 
तवतवध कायजकारी सहकारी संस्था यानंा कळवाव.े  संबंधीत तवतवध कायजकारी सहकारी संस्था 
यानंी ऄशा शेतक-याचं्या कजज खात्यावर ऄसलेली रक्कम “शासनाकडून येणे दशजवावी” व 
त्यानंी ऄशा  शेतक-यासं खरीप 2020 साठी पीक कजज द्याव.े 

३) शासनाकडून येणे रकमेवर वर नमूद केल्याप्रमाणे तजल्हा मध्यवती सहकारी बँकानंी तदनाकं 
01.04.2020 पासून सदर रक्कम त्यानंा प्राप्त होण्याच्या तदनाकंापयंत, तजल्हा मध्यवती 
सहकारी बँकानंी त्यावर व्याज अकारणी करावी. शासनाकडून संबंतधत तजल्हा मध्यवती 
सहकारी बँकेस ऄसा तनधी व्याजासह देण्यात येइल. मात्र सदर योजनेमध्ये पोर्जलवर प्रतसद्ध 
केलेल्या यादीमधील ज्या शेतकऱयाचं्या कजजखात्यावर कजजमुक्तीची रक्कम जमा झाली नाही 
ऄशा शेतकऱयानंा संबंतधत तजल्हा मध्यवती बँकांनी खरीप 2020 साठी पीक कजज ईपलब्ध 
करून तदल्यास, ऄशाच खातेदाराचं्या कजजमुक्ती योजनेंतगजत शासनाकडून देय ऄसलेल्या 
रकमेवर शासन संबंतधत तजल्हा मध्यवती सहकारी बँकानंा व्याज देइल. 

ब) व्यापारी बँका व ग्रामीण  बकेँतील खाती :- 
१) महात्मा जोततराव फुल े शेतकरी कजजमुक्ती योजना २०१९ या कजजमुक्ती योजनेऄंतगजत 

शासनाकडून योजनेच्या पोर्जलवर प्रतसध्द केलेल्या यादीमधील लाभार्थ्यांच्या कजजमाफीची 
रक्कम व्यापारी बँका व ग्रामीण बँका यानंी “शासनाकडून येणे दशजवावी” तसेच, व्यापारी व 
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ग्रामीण बँकामध्ये शेतक-याचं्या NPA कजज खात्यावर शासनाकडून ऄशा कजजखात्यावंर  देय 
ऄसलेली रक्कम “शासनाकडून येणे दशजवावी” व यातशवाय ऄशा NPA  कजज खात्यावंर 
बँकानंी सोसावयाची रक्कम (Hair cut) याचा ऄशा कजजखात्यामध्ये ऄंतजभाव करावा. 

२) व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकानंी तात्काळ लाभाथी शेतक-यानंा खरीप 2020 साठी नवीन पीक 
कजज ईपलब्ध करुन दयाव.े 

३) व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकानंी लाभार्थ्यांच्या कजजखात्यावर शासनाकडून येणे रकमेवर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे देय ऄसलेल्या रक्कमेवर  तदनाकं 01.04.2020 पासून त्यानंा सदर 
रक्कम प्राप्त होण्याच्या तदनाकंापयंत, ऄशा बँकानी त्यावर व्याज अकारणी करावी. 
शासनाकडून संबंतधत व्यापारी व ग्रामीण बँकेस ऄसा तनधी व्याजासह देण्यात येइल. मात्र 
सदर योजनेमध्ये पोर्जलवर प्रतसद्ध केलेल्या यादीमधील ज्या शेतकऱयाचं्या कजजखात्यावर 
कजजमुक्तीची रक्कम जमा झाली नाही ऄशा शेतकऱयानंा संबंतधत व्यापारी बकँा व ग्रातमण 
बँकानंी खरीप 2020 साठी पीक कजज ईपलब्ध करून तदल्यास, ऄशाच खातेदाराचं्या 
कजजमुक्ती योजनेंतगजत शासनाकडून देय ऄसलेल्या रकमेवर शासन संबंतधत व्यापारी बँक व 
ग्रातमण बँक यानंा व्याज देइल. 

योजनेच्या ऄंमलबजावणीची कायजवाही यापुवी तवहीत केल्यानुसार ईपरोक्त बदल तवचारात 
घेउन करण्यात यावी.  

सदर बदलाच्या ऄनुषंगाने ऄंमलबजावणी करत ऄसताना अवश्यकता भासल्यास 
तवभागामाफज त तवतवध घर्कासंाठी सतवस्तर मागजदशजक सूचना तनगजतमत करण्यात येतील.  

सदर शासन तनणजय तवत्त तवभागाच्या ऄनौपचारीक संदभज क्रमाकं 161/2020/व्य.2 
तद.14/5/2020 ऄन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार तनगजतमत करण्यात येत अहे. 

सदर शासन तनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संगणक साकेंताकं क्रमाकं 202005221305057802 ऄसा 
अहे.  हा शासन तनणजय तडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाकंीत करुन  काढण्यात येत अहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावंाने. 
 

 
 
                           ( रमेश शशगरे् ) 
               ऄवर सतचव तथा सहतनबंधक,  
              सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा. मुख्यमंत्री याचंे ऄपर मुख्य सतचव, मंत्रालय, मंुबइ 
2) मा. ईपमुख्यमंत्री याचंे खाजगी सतचव 
३) मा. तवधानसभा सदस्य / तवधानपतरषद सदस्य (सवज) 
४) मा. मुख्य सतचव याचंे ईप सतचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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५) मा. ऄपर मुख्य सतचव (तवत्त), तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
६) सहकार अयुक्त व तनबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
७) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय तरझव्हज बँक, कें द्रीय कायालय, मंुबइ 
८) मुख्य महाप्रबंधक, नाबाडज प्रादेतशक कायालय, पुणे 
९)  ऄध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक तल. मंुबइ 
10) चेऄरमन, राज्य स्तरीय बँकसज सतमती, बँक ऑफ महाराष्ट्र,पुणे.  
11) तवभागीय अयुक्त, (सवज) 
12) तजल्हातधकारी (सवज) 
१3) तवभागीय सहतनबंधक, सहकारी संस्था (सवज) 
14) तजल्हा ईपतनबंधक, सहकारी संस्था, (सवज) 
15) तजल्हा कोषागार ऄतधकारी, (सवज) 
1६) मुख्य कायजकारी ऄतधकारी, तजल्हा मध्यवती सहकारी बँक (सवज) 
1७) तनवडनस्ती  
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