शेतक-याांना खरीप हां गामासाठी
कर्ज मांर्ूर करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग
शासन वनणजय क्रमाांक: सांकीणज 0६१७/प्र.क्र.११७ /2-स,
मांत्रालय, मांबई-४०० ०32.
विनाांक : १४ र्ून, 201७.
प्रस्तावना : राज्यातील शेतक-याांचे कर्ज माफ करणे तसेच अन्य प्रश्ाांबाबत राज्यात सरु असलेल्या
शेतकरी आांिोलनाच्या पार्श्जभम
ू ीवर याबाबत वनणजय घेण्यासाठी मा.श्री.चांद्रकाांत पाटील, मांत्री
(महसूल, मित व पनवजसन व सावजर्वनक बाांधकाम) याांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या
उच्चावधकार सवमतीची बैठक शेतक-याांच्या सकाणू सवमतीसमवेत वि.११.६.२०१७ रोर्ी सहयाद्री
अवतथीगृह, मांबई येथे आयोवर्त करण्यात आली होती. यावेळी झालेल्या चचेच्या अनषांगाने
राज्यातील थकीत शेतक-याांबरोबरच अन्य शेतक-याांचे कर्ज काही वनकषास अधीन राहू न माफ
करण्याबाबत शासनाने तत्वत: सहमती िशजववली आहे . या थकीत कर्जमाफीसाठी पात्रता व इतर
अटी वनवित करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे .
या िरम्यान खरीप हांगामाची पेरणी सरु झाली असून थकीत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या
शेतक-याांना ते थकबाकीिार असल्याने बँकाांच्या धोरणानसार कर्ज वमळू शकणार नाही. म्हणून
अशा शेतक-याांना खरीप हांगामात पेरणीसाठी आवश्यक वनववष्ट्ठा इ. साठी वनधी उपलब्ध करणे
आवश्यक आहे . ही बाब लक्षात घेता वि.३० र्ून २०१६ रोर्ी थकबाकीिार असलेल्या शेतक-याांना
खरीप वपकासाठी वनववष्ट्ठा उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीने रु.१०,०००/- च्या मयािे पयंत शासन
हमीवर तातडीने कर्ज िे ण्याबाबत बँकाांना शासन स्तरावरुन वनिे श िे ण्याबाबत वनणजय घेण्याची
बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनणजय : उपरोक्त वस्तस्स्थती ववचारात घेता वि.३० र्ून २०१६ रोर्ी थकबाकीिार असलेल्या
शेतक-याांना खरीप वपकासाठी वनववष्ट्ठा उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीने रु.१०,०००/- च्या मयािे पयंत
तातडीने कर्ज िे ण्याचे सवज वर्ल्हा मध्यवती सहकारी बँका तसेच व्यापारी बँकाना वनिे श िे ण्यात
येत आहेत. सिर प्रकरणी खालीलप्रमाणे कायजवाही करण्यात यावी:१) राज्यातील वि.३० र्ून २०१६ रोर्ी थकबाकीिार असलेल्या शेतक-याांना बँकानी खरीप २०१७
या हांगामासाठी रु.१०,०००/- या मयािे पयंत तातडीने शासन हमीवर पीक कर्ज उपलब्ध करुन
ियावे. सिर कर्ास शासनाची हमी राहील.
२) शासन हमीच्या आधारे सांबांवधत बँकाांनी अशा शेतक-याचे स्वतांत्र खाते उघडावे व शेतक-याांना
रु.१०,०००/- या मयािे पयंत वाटप केलेले पीक कर्ज सांबांवधत बँकाांनी “शासनाकडू न
कर्जमाफी-२०१७ पोटी रक्कम येणे खाते” असे िशजवावे.
३) अशा सवज बँकाांनी

रु.१०,०००/- या मयािे पयंत वाटप केलेल्या पीक कर्ाबाबतची यािी

लेखापवरक्षकाकडू न प्रमावणत करुन सिर कर्ज प्रवतपूतीचे प्रस्ताव खालीलप्रमाणे सािर
करावेत.

शासन वनणजय क्रमाांकः सांकीणज 0६१७/प्र.क्र.११७ /2-स,

अ) व्यापारी बँकाांनी अशी यािी व कर्ज प्रवतपूतीचे प्रस्ताव राज्य स्तरीय बँकसज सवमती
याांचेमाफजत शासनास सािर करावेत.
ब) वर्ल्हा मध्यवती सहकारी बँकाांनी अशी यािी व कर्ज प्रवतपूतीचे प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य
सहकारी बँक याांचेमाफजत शासनास सािर करावेत.
४) शासनाकडे प्राप्त होणा-या कर्ज माफीच्या प्रस्तावाांच्या अनषांगाने सांबांवधत बँकाांना हमीपोटी
केलेल्या कर्ाची प्रवतपती करण्यात यावी.
5) शेतक-याांना वाटप केलेली रु.१०,०००/- पयंत मयािे ची रक्कम शासनाकडू न प्राप्त होणा-या
कर्जमाफीच्या रकमेतून समायोवर्त करण्यात यावी.
६) सिर रु.१०,०००/- मयािे पयंतच्या कर्ास खालील व्यक्ती पात्र राहणार नाहीत.
i) महाराष्ट्र राज्यातील आर्ी/मार्ी मांत्री/राज्यमांत्री, आर्ी/मार्ी खासिार/राज्यसभा सिस्य,
आर्ी/मार्ी ववधानसभा/ववधान पवरषि सिस्य
ii) वर्ल्हा पवरषि/ पांचायत सवमती सिस्य, महानगरपावलका/ नगरपावलका याांचे सिस्य
iii) केंद्र व राज्य शासकीय/ वनमशासकीय अवधकारी/ कमजचारी, शासन अनिावनत सवज
महाववद्यालय व शाळाांचे प्राध्यापक, वशक्षक व वशक्षकेतर कमजचारी, वनवृत्तीवेतन धारक व्यक्ती,
केंद्र/ राज्य शासन अथजसहास्ययत सांस्थाांचे अवधकारी/ कमजचारी
iv) आयकर वरटनज भरणारी व्यक्ती
v) डॉक्टसज/ वकील/चाटज डज व कॉस्ट अकाऊांटां ट/ अवभयांता इ. व्यावसावयक
vi) सावजर्वनक बाांधकाम ववभाग, वर्ल्हा पवरषि, स्थावनक नगर पावलका यासारख्या कोणत्याही
शासकीय सांस्थेकडे नोंिणीकृत सेवा परवठािार आवण कांत्राटिार
vii) कृवष उत्पन्न बार्ार सवमती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सतवगरणी, नागरी
सहकारी बँका, वर्ल्हा मध्यवती सहकारी बँका, व सहकारी िू ध सांघ याांचे सांचालक व या
सांस्थाांचे अवधकारी आवण मर्ूर सहकारी सांस्थेचे अध्यक्ष
viii) सेवा कर भरण्यासाठी नोंिणीकृत व्यक्ती
ix) ज्याांच्या कटां बातील कोणत्याही सिस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन नोंिणीकृत असेल अशी
व्यक्ती (या शासन वनणजयासाठी कटां ब या शब्िप्रयोगाचा अथज पत्नी, पती, आई, वडील,
मलगा, अवववावहत मलगी व सून असा आहे).
x) मांबई िकाने व आस्थापना अवधवनयम, १९४८ नसार परवानाधारक व्यक्ती
७) या वनणजयानसार कर्ासाठी अर्ज करणारे थकबाकीिार शेतकरी वरील अ.क्र.६ मध्ये नमूि
केलेल्या वगजवारीत मोडत नाही याबाबतीत कर्ज मांर्ूर करतेवळ
े े स या वनणजयासोबत र्ोडलेल्या
नमून्यात स्वयांघोवषत शपथपत्र घेण्यात यावे.
८) बँकाांशी समन्वय साधून सिर वनणजयाची काटे कोर अांमलबर्ावणी करण्याची र्बाबिारी
स्थावनक पातळीवरील सवज सांबांवधताांची राहील.
९) सिर शासन वनणजय वि.१५ र्लै २०१७ पयंत अांमलात राहील.
कर्जमाफी योर्नेसाठी पात्रतेचे वनकष वनवित करण्यासाठी शासनामाफजत स्वतांत्र
सवमती नेमण्यात येईल. सिर शासन वनणजयाच्या पवरच्छे ि १ मधील अ.क्र.६ मधील अपात्रतेचे
वनकष केवळ या शासन वनणजयासाठी लागू राहतील.
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शासन वनणजय क्रमाांकः सांकीणज 0६१७/प्र.क्र.११७ /2-स,

सिर शासन वनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201706142304028502 असा आहे . हा शासन
वनणजय वडर्ीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार व नावाने.
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( विपक म. राणे )
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1)

मा. मख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव, मांत्रालय, मांबई

2)

मा. मांत्री व मा. राज्यमांत्री याांचे खार्गी सवचव (सवज)

3)

मा. ववधानसभा सिस्य / ववधान पवरषि सिस्य

4)

मा. मख्य सवचव याांचे उपसवचव, मांत्रालय, मांबई

5)

मा. अप्पर मख्य सवचव (ववत्त), ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मांबई

6)

मा. प्रधान सवचव (महसूल), महसूल व वन ववभाग, मांत्रालय, मांबई

7)

मा. प्रधान सवचव (ग्रामववकास ), ग्रामववकास व र्लसांधारण ववभाग, मांत्रालय, मांबई

8)

मा. प्रधान सवचव (कृवष), कृवष व प.ि.म. ववभाग, मांत्रालय, मांबई

9)

मा. ववभागीय आयक्त (सवज)

10)

सहकार आयक्त व वनबांधक, सहकारी सांस्था, महाराष्ट्र राज्य, पणे.

11)

सवज वर्ल्हावधकारी

12)

समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकसज सवमती, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पणे

13)

सवज ववभागीय सहवनबांधक, सहकारी सांस्था

14)

सवज वर्ल्हा उपवनबांधक, सहकारी सांस्था ,

15)

सवज वर्ल्हयाचे मख्य प्रबांधक तथा वर्ल्हा अग्रणी बँक अवधकारी

16)

वनवड नस्ती.
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शासन वनणजय क्रमाांकः सांकीणज 0६१७/प्र.क्र.११७ /2-स,

शासन वनणजय क्रमाांक: सांकीणज 0६१७/प्र.क्र.११७ /2-स, वि.१४ र्ून २०१७ सोबतचे सहपत्र

शपथपत्राचा मसिा
मी ------------------------------------------------------------वय वषज ------राहणार--------------------------------------------------------------------------------------------- शपथपवजक स्वांयघोषीत करतो की, वि. ३० र्ून, 2016 रोर्ी थकबाकीिार
असलेल्या शेतक-याांना खरीप हांगाम पेरणीसाठी आवश्यक वनववष्ट्ठा इ. साठी वनधी उपलब्ध
होण्याच्या दृष्ट्टीने शासन वनणजय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग क्र. सांकीणज 0६१७/
प्र.क्र.११७/2-स, वि.१४ र्ून, 2017 च्या पवरच्छे ि क्र.1 मधील अ.क्र.6 मध्ये नमूि अटीनसार मी
रु. 10,000/- च्या मयािे पयंत तातडीचे कर्ज वमळणेस अर्ज करीत आहे . वर नमूि पवरच्छे ि क्र.1
मधील अ.क्र.6 मधील अटीप्रमाणे मी पात्र असून त्यातील नमूि कोणत्याही अटीचे मी उल्लांघन करत
नाही. सिर अटीचे उल्लांघन केल्याचे आढळू न आल्यास मी घेतलेल्या तातडीच्या रु.------------कर्ाची व त्यावरील व्यार् / िां डासह परतफेड करण्यास बाांधील आहे तसेच पात्र नसताना सिर
कर्ज घेतले असे आढळल्यास होणाऱ्या िां डात्मक व इतर कायिे शीर कारवाईस मी पात्र राहीन.

वठकाण -

सही

विनाांक

नाव पत्ता-
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