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छत्रपती शिवाजी महाराज कृ षी सन्मान योजनेच्या
माध्यमातून ४० लाख िे तकऱयाांचा सातबारा कोरा – मुख्यमांत्री

राज्यातील ८९ लाख िे तकऱयाांना ३४ हजार कोटी रुपयाांच्या कजजमाफीचा
ऐशतहाशसक शनर्जय
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱयाुंना ३४ हजार कोटी रुपयाुंची कजजमाफी
िे ण्याचा ऐदतहादसक दनणजय आज मख्यमुं त्री िे वेंद्र फडणवीस याुंनी जाहीर केला. राज्याच्याच नव्हे तर िे शाच्या
इदतहासातील सवात मोठा दनणज य असनन ्यामेे महारा्ट्राातील ८९ लाख शेतकऱयाुंना फायिा होणार आहे .
कजजमाफीमेे ४० लाख शेतकऱयाुंचा सातबारा कोरा होणार असनन जे शेतकरी दनयदमत कजज भरत आहे त
्याुंच्या बँक खा्यात २५ टक्के प्रो्साहनपर अनिान जमा करण्यात येणार आहे . छत्रपती दशवाजी महाराज
कृषी सन्मान योजनेच्या माध्यमातनन राज्यातील शेतकऱयाुंना कजजमाफीचा दिलासा दमेणार आहे , असे
मख्यमुंत्री श्री.फडणवीस याुंनी साुंदितले.
या ऐदतहादसक दनणजयासुंिभात मादहती िे ण्यासाठी मुंत्रालयात झालेल्या पत्रकार पदरषिे त मख्यमुं त्री
बोलत होते. महसनलमुंत्री चुंद्रकाुंत पाटील, दवत्तमुंत्री सधीर मनिुंटीवार याुंच्यासह राज्य मुंत्रीमुंडेातील सिस्य
उपस्स्ित होते.
मख्यमुंत्री यावेेी म्हणाले की, राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱयाुंना मित करण्याकदरता
राज्य शासनाने िे शाच्या इदतहासातील अभतपनवज असा कजजमाफीचा दनणजय घेतला आहे . २०१२ पासनन शेतकरी
ि्काेी पदरस्स्ितीमेे कजात बडाले होते. कजज भरु शकत नसल्याने कजजमाफी करण्याबाबत मािणी होत
होती. अडचणीत असलेल्या शेतकऱयाुंना मित करण्यासुं िभात राज्य शासन सकारा्मक होते. शेतकऱयाुंना
दिलासा िे ण्यासाठी दवदवध घटकाुंशी चचािे खील सरु हो्या. िरम्यानच्या काेात झालेल्या शेतकरी
आुंिोलनातही राज्य शासनाने शेतकरी ने्याुंशी चचा केली. मुंदत्रिटाची उच्चादधकार सदमती दनयक्त करुन
्याुंनी दवदवध घटकाुंशी आदण शेतकरी सकाणन सदमतीच्या पिादधकाऱयाुंशी चचाही केली. ज्ये्ठ नेते शरि
पवार, दशवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे , खासिार राजन शेट्टी याुंच्याशी िे खील या सुंिभात चचा केली.
सवांशी चचा करुन राज्यातल्या शेतकऱयाुंना कजज माफी िे ण्याचा दनणजय घेतला आहे . महारा्ट्राापेक्षा
अन्य राज्यात घरटी कृषी कजाची रक्कम िप्पट आहे . केंद्र शासनाने सुंपनणज िे शात कजज माफी केली होती. ्यात
महारा्ट्रााची ७ हजार कोटी रुपयाुंची कजज माफी केली होती. यावषी राज्य शासनाने अभतपनवज अशी ३४ हजार
कोटी रुपयाुंच्या कजजमाफीचा दनणजय घेतला आहे . िीड लाखापयंतचे कजज सरसकट माफ करण्यात येणार
असनन यामेे ९० टक्के शेतकऱयाुंचा सातबारा कोरा होणार आहे . ज्या शेतकऱयाुंच्या कजाचे पनिजठण झाले
आहे ्याुंचे मध्यम मितीचे कजज िे खील माफ करण्यात आले आहे . या दनणजयामेे ४० लाख शेतकऱयाुंचा
सातबारा कोरा होणार आहे . जे शेतकरी दनयदमत कजज भरत आहे त. ्याुंना २५ हजार रुपयाुंच्या कमाल
मयािे पयंत २५ टक्के प्रो्साहनपर अनिान िे ण्यात येणार आहे . जे शेतकरी ३० जननपयंत कजज भरतील ्याुंच्या
बँक खा्यावर त्काे प्रो्साहनपर अनिान जमा करण्यात येईल. राज्यातील ८९ लाख शेतकऱयाुंना या
कजजमाफीचा फायिा होणार आहे .

राज्य शासनाने घेतलेल्या अभतपनवज दनणजयाचा सवज पक्ष, सुंघटना स्वाित करतील, असे मख्यमुंत्रयाुंनी
यावेेी साुंदितले. शेतकऱयाुंना कजजमाफीसाठी दनधी उभा करण्याकदरता सवज मुंत्री आदण आमिार एक
मदहन्याचे वेतन जमा करणार आहे त. शेतकऱयाुंना त्काे उपल ध करुन िे ण्यात येणाऱया १० हजार
रुपयाुंच्या तातडीच्या मितीच्या दनकषाुंमध्ये बिल करण्यात आले आहे त, असेही ्याुंनी यावेेी साुंदितले. या
दनणजयामेे राज्य शासनावर आर्थिक भार येणार असला तरी अडचणीतल्या शेतकऱयाुंना मित करण्यासाठी
राज्य शासनाने कजज माफीचा दनणजय घेतला आहे . यासाठी पैसा उभारण्याकदरता बँकाुंशी सुंपकज साधनन हप्ते
पाडन न ्याची परतफेड करण्यात येणार आहे . शेतकरी पन्हा कजजबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील
िुंतवणनक वाढदवण्यात येणार असनन शेतमालाला हमी भाव दमेण्याकदरता केंद्र शासनाशी चचा करुन
्यासुंिभात एक युंत्रणा दनमाण करण्यात येईल. जेणेकरुन शेतकऱयाुंच्या कृषीमालाला योग्य तो भाव
दमेण्यास मित होईल.


राज्य शासनाने केली िे शाच्या इदतहासातील सवात मोठी कजजमाफी जाहीर.



राज्य शासन शेतकऱयाुंना कजजमाफी िे ण्यासाठी सकारा्मक होते, आज मुंदत्रमुं डे बैठ कीत
शेतकऱयाुंना कजज माफी.



कजमाफीची योजना छत्रपती दशवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना नावाने ओेखली जाणार.



मख्यमुंत्री िे वेंद्र फडणवीस याुंनी शेतकऱयाुंना कजजमाफी िे ताना दवदवध पक्षाच्या ने्याुंशी चचा केली.



इतर राज्याुंच्या तलनेत महारा्ट्रााच्या फलो्पािन क्षे त्रातील कजाची रक्कम कमी



८९ लाख शेतकऱयाुंना ३४ हजार कोटी रुपयाुंची कजजमाफी, िीड लाख रुपयाुंपयंतचे कजज सरसकट
माफ.



या कजजमाफीमेे ९० टक्के शेतकऱयाुंचा सातबारा कोरा



ज्या शेतकऱयाुंच्या कजाचे पनिजठण झाले आहे ्याुंचे मध्यम मितीचे कजज िे खील माफ



या दनणजयामेे ४० लाख शेतकऱयाुंचा सातबारा कोरा होणार आहे .



जे शेतकरी दनयदमत कजज भरत आहे त. ्याुंना २५ हजार रुपयाुंच्या कमाल मयािे पयंत २५ टक्के
प्रो्साहनपर अनिान िे ण्यात येणार.



जे शेतकरी ३० जननपयंत कजज भरतील ्याुंच्या बँक खा्यावर त्काे प्रो्साहनपर अनिान जमा
करण्यात येईल.



शेतकऱयाुंना कजजमाफीसाठी दनधी उभा करण्याकदरता सवज मुंत्री आदण आमिार एक मदहन्याचे वेतन
जमा करणार



शेतकरी पन्हा कजज बाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील िुंतवणनक वाढदवणार.



शेतमालाला हमी भाव दमेण्याकदरता केंद्र शासनाशी चचा करुन ्यासुं िभात एक युंत्रणा दनमाण
करणार.
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