सन 2017-18 मधील अर्थसंकल्पीत
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत.
छत्रपती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान
योजना (राज्यस्तर) (2435 0082).
महाराष्ट्र िासन
सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग
िासन वनणथय क्र.कृकमा 0717 / प्र.क्र.137/2-स
मादाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032
वदनांक : 14 सप्टें बर, 2017
िाचा :1. सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन वनणथय क्रमांक कृकमा 0617 / प्र.क्र.127/2-स
वद. 28.6.2017
2. सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन वनणथय क्रमांक कृकमा 0617 / प्र.क्र.121/2-स,
वद. 27.7.2017
3. वित्त विभाग, िासन पवरपत्रक क्र. अर्थसं 2017/प्र.क्र.75/अर्थ-3, वद.18/4/2017
4. वित्त विभाग, िासन पवरपत्रक क्र.संवकणथ 2016/प्र.क्र.31/कोषा --प्रिा 5, वद.10.5.2016
5. वित्त विभाग, िासन पवरपत्रक क्र. अर्थसं 2017/प्र.क्र.94/अर्थ-3, वद.30.6.2017
6. वित्त विभाग, िासन पवरपत्रक क्र.पूरक 2017/प्र.क्र.129/अर्थ 3 वद.18.8.2017

प्रस्तािना:छत्रपती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना-2017 िासनाने उपरोक्त िाचा क्र 1
िासन वनणथय वद. 28.6.2017 अन्िये जाहीर केलेली आहे. या योजनेअंतगथत राज्यातील र्कबाकीदार
िेतकरी ज्यांनी वद. 1.4.2009 नंतर पीक कजथ ि मध्यम मुदत कजथ घेतले ि असे कजथ वद 30.6.2016
रोजी र्कीत आहे अिा िेतक-यांचे

मुद्दल ि व्याजासह रु 1.50 लाख या मयादे त कजथ काही

वनकषाच्या अवधन राहू न माफ करण्यात आले आहे.

तसेच िा.वन.वद. 5.7.2017 या योजनेच्या

लाभासाठी सन 2016-17 िषात घेतलेल्या कजाची परतफेड कालािधी वद. 30.6.2017 ऐिजी
वद.31.7.2017 करण्यात आला आहे. िासन वनणथय वद. 20.7.2017 नुसार सन 2009-10 पासून
केलेल्या पूनगथठनास सदर योजनेचा लाभ दे ण्यात आला आहे.
तसेच रु 1.50 लाखापेक्षा जास्त र्कबाकी असलेल्या िेतक-यांसाठी

एकिेळ समझोता

योजना (OTS) योजनेअंतगथत रु 1.50 लाख एिढया रकमेचा लाभ दे ण्यात येणार आहे. तर्ावप,
यासाठी अिा िेतक-यांनी त्यांच्या वहश्शश्शयाची संपूणथ परतफेड बँकेस जमा केल्यानंतर िासनामाफथत रु
1.50 लाख अदा करण्यात येईल.
या योजनेमध्ये सन 2015-16 ि 2016-17 या िषातील घेतलेल्या पीक कजाची वदनांक
31.7.2017 परतफेड केल्यास अिा िेतक-यांनाही पीक कजाच्या 25% अर्िा रु 25000 लाभ
दे ण्यात येणार आहे. सदर योजनेमध्ये सन 2009-10 ते 2015-16 िषातील पुनगथठन केलेल्या रकमेची
र्कबाकी असल्यास ककिा त्यांची वनयवमत परतफेड केल्यासही िेतक-यांना लाभ दे ण्यात येणार आहे.
सदर कजथमाफी योजनेचा राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका ि वजल्हा मध्यिती सहकारी

िासन वनणथय क्रमांकः कृकमा 0717 / प्र.क्र.137/2-स

बँकांनी िेतक-यांना वदलेल्या कजास लागू राहील. सदर कजथमाफी योजनेसाठी काही वनकष वनवित
करण्यात येत आहेत.
“छत्रपती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना 2017 (राज्य स्तर)(2435 0082)” या
योजनेिरील ि अनुषंगीक बाबींिरील खचाकरीता वनधी मंजूर करण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन
होती.
िासन वनणथय:“छत्रपती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना 2017 (राज्य स्तर)(2435 0082)” या
योजनेिरील ि अनुषंगीक बाबींिरील खचाकरीता सन 2017-18 िषात मंजूर तरतूदीपैकी
रु. 10,50,00,000/- (रुपये दहा कोटी पन्नास लाख फक्त) एिढया वनधीचे खालीलप्रमाणे बाबवनहाय
वितरण करुन खचथ करण्यास या िासन वनणथयान्िये मान्यता दे ण्यात येत आहे.
उददीष्ट्ट़़
छत्रपती

वििाजी

महाराज

िेतकरी

सन्मान योजना 2017

2.

मंजूर तरतूद (रुपये)

वितरीत कराियाचा वनधी
(50% च्या मयादेत)

10- कंत्राटी सेिा
13- कायालयीन खचथ

100 लाख

50 लाख

1500 लाख

750 लाख

20- इतर प्रिासकीय खचथ

100 लाख

50 लाख

26- जावहरात ि प्रवसध्दी

300 लाख

150 लाख

28- व्यािसावयक सेिा

100 लाख

50 लाख

33- अर्थसहाय्य

1797900 लाख

---वनरं क--

एकूण

1800000 लाख

1050 लाख

वित्त विभाग, िासन पवरपत्रक क्र. अर्थसं 2017/प्र.क्र.75/अर्थ -3, वद.18/4/2017 अन्िये

उपरोक्त बाबीखालील खचथ करण्यास विभागास अवधकार प्राप्त झाले असून सदर पवरपत्रकातील
पवरच्छे द 7 ते 18 पैकी पवरच्छे द 9 िगळता इतर सिथ पवरच्छे द या योजनेस लागु नाहीत. तसेच या
पवरपत्रकासोबतच्या पवरविष्ट्टात नमूद केलेल्या सिथ संबंवधत बाबींची पूतथता होत आहे.
3.

िरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला वनधी संबंवधत बँका / संस्र्ांस वितरीत करताना आहरण

ि संवितरण अवधकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोवगता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यािे ि त्याची प्रत
िासनास सादर करािी.
४.

वित्त विभाग, पवरपत्रक क्रमांक संवकणथ 2016/प्र.क्र.31/कोषा प्रिा ५, वदनांक 10.5.2016

मधील पवरच्छे द “ब” मधील २ नुसार वित्त विभाग, िासन पवरपत्रक क्र. अर्थसं 2017/प्र.क्र.75/अर्थ3, वद.18/4/2017 च्या पवरविष्ट्टातील अनुक्रमांक १, २, ५, ६, ७ ि ८ संदभात सदर योजना ही
वनयवमत राज्य योजनेतर योजना असल्याने ि वनधी संबंवधत बाबींखाली वितरीत होणार असल्याने
वनयोजन ि वित्त विभागाच्या सहमतीची आिश्शयकता नाही.
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5.

सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य कायालयाने वित्त विभागाच्या

उपरोक्त िाचा क्र 3, 4,५ ि ६ येर्ील िासन पवरपत्रकामधील सूचनांचे पालन करािे.
6.

वित्त विभाग, पवरपत्रक क्रमांक संवकणथ 2016/प्र.क्र.31/कोषा प्रिा ५, वदनांक 10.5.2016
मधील पवरच्छे द “अ” नुसार या प्रकरणी मावहती खालीलप्रमाणे आहे :(1) विभागास प्रदान वित्तीय अवधकार

वित्त विभाग, िासन पवरपत्रक क्र. अर्थसं

2017/प्र.क्र.75/अर्थ -3, वद.18/4/2017 अन्िये उपरोक्त सिथ बाबींखाली खचथ करण्यास
विभागास अवधकार प्राप्त झाले असून सदर पवरपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सिथ
बाबींची सदर प्रकरणी पूतथता होत आहे.
(2)

मंजूर वनधी :-

या योजनेच्या लेखाविषाखाली सन 2017-18 या वित्तीय िषासाठी

रु. 18000,00,00,000/- इतका वनधी अर्थसंकल्पीत असून त्यापैकी यापूिी वनधी
वितरीत झाला नाही.
(3)

मागील ३ मवहन्यापूिी वनधी वितरीत न केल्यामुळे वदलेल्या अनुदानापैकी ७५% ककिा
अवधक वनधी खचथ झालेला नाही.

(4)

ज्या लेखाविषाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाविषांतगथत १
िषापासूनचे संवक्षप्त दे यक प्रलंवबत नाही. :- सध्या लागू नाही.

(5)

स्र्ावनक स्िराज्य संस्र्ांना अनुदान दे ताना त्यांचेकडू न राज्य िासनास येणे नाही
ककिा येणे रक्कम समायोवजत करण्यात आली आहे :- लागू नाही.

(6)

िैयक्क्तक लाभार्ींचे दे यक सादर करताना यादीसह ि िक्यतो आधार क्रमांकासह
सादर करािे :- होय.

(7)

बांधकाम विषयक प्रस्तांिाना प्रिासकीय मान्यता दे ताना सक्षम अवधकाऱ्याची मान्यता
घेतल्याचा उल्लेख आदे िात करािा. :- लागू नाही.

(8)

खरेदीविषयक प्रवक्रया अद्ययाित संबंवधत िासन आदे िानुसार करािी ि तसा
उल्लेख प्रिासकीय मान्यतेत असािा :- लागू नाही.

(9)
7.

सावहत्य खरेदीची रक्कम पुरिठादाराच्या नािे ECS द्वारे आहवरत करािी :- लागू नाही.

सदर तरतूद संबंवधत बँकांना अदा करण्यासाठी सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी संस्र्ा,

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अवधनस्त अप्पर आयुक्त ि वििेष वनबंधक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे यांना वनयंत्रण अवधकारी म्हणून घोवषत करण्यात येत आहे. तसेच लेखावधकारी, अवधन सहकार
आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणून
घोवषत करण्यात येत आहे. सदर वनधी आहरण करुन हा खचथ िेळेत होईल हे सहकार आयुक्त ि
वनबंधक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहािे. तसेच या बाबतचा अहिाल ि खचाची
मावहती िेळो िेळी िासनास पाठिािी.
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सदरहू रक्कम मागणी क्रमांक व्ही- 2,

2435-- इतर कृवषविषयक कायथक्रम, 00, 60 -

इतर, 101 -- िेतक-यांच्या कजथ माफीसाठी योजना, (00)(01) छत्रपती वििाजी महाराज िेतकरी
सन्मान योजना- 2017 (राज्य स्तर)

(2435 0082)(दत्तमत) या लेखाविषाखालील खालील

बाबींसाठी सन 2017-18 या िषासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खचथ करण्यात यािा.
10- कंत्राटी सेिा
13- कायालयीन खचथ
20- इतर प्रिासकीय खचथ
26- जाहीरात ि प्रवसध्दी
28- व्यिसावयक ि वििेष सेिा
9.

सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी संस्र्ा यांना वनदे ि दे ण्यात येत आहेत की, क्षेत्रीय स्तरािर

वििेषत: वजल्हा उपवनबंधक स्तरािर छत्रपती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना 2017 या
योजनेकरीता पोस्टसथ, बॅनसथ बनविणे, वलफलेट तयार करणे, प्रसंगी मेळािे भरविणे, योजनेच्या अजाचे
फॉम्सथ तयार करुन घेऊन त्याचे िाटप करणे यासाठी वनधीची वनतांत आिश्शयकता आहे. यास्ति सदर
वनधीमधून प्रत्येक वजल्हा उपवनबंधक कायालयासाठी “26- जाहीरात ि प्रवसध्दी” या बाबीसाठी रु 1
लाख ि “13- कायालयीन खचथ”या बाबीसाठी रु 1 लाख याप्रमाणे प्रत्येकी रु 2 लाख तात्काळ
उपलब्ध करुन दे ण्यात यािेत.
10.

सदर िासन वनणथय वित्त विभाग, िासन पवरपत्रक क्र. अर्थसं 2017/प्र.क्र.75/अर्थ -3,

वद.18/4/2017 तसेच वित्त विभाग, िासन पवरपत्रक क्र. अर्थसं 2017/प्र.क्र.94/अर्थ-3, वद.30.6.2017
अन्िये प्रिासकीय विभागाला असलेल्या अवधकारांतगथत वनगथवमत करण्यात येत आहे.
11.

सदरचा िासन वनणथय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201709141449346102 असा आहे . हा आदे ि
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने.

Deepak M Rane

Digitally signed by Deepak M Rane
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMTD,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=2aef4bf230b6667b08affe7946621e30ca1ff65
5241ee17d2cbdfd697d7222f5, cn=Deepak M Rane
Date: 2017.09.14 14:39:08 +05'30'

(वद.म.राणे)
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत:1. सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
2. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 1, मुंबई.
3. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपूर.
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4. सिथ विभागीय सहवनबंधक, सहकारी संस्र्ा.
5. सिथ वजल्हा उपवनबंधक, सहकारी संस्र्ा.
6. वित्त विभाग, व्यय-2/अर्थसंकल्प -13 ,मंत्रालय, मुंबई
9. कोषागार अवधकारी, पुणे.
10. अिर सवचि (कायासन 17 स), सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय
11. वनिड नस्ती-2-स.
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