छत्रपती शिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना
2017 या योजनेअत
ं र्गत योजनेच्या शनकषानुसार
लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर शि.1.8.2017
ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शमळे पयंत शजल्हा मध्यवती
सहकारी बँकां व शवशवध कायगकारी सेवा सहकारी
संसथांनी व्याज आकारणी न करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन
सहकार , पणन व वस्त्रोद्योर् शवभार्
िासन आिे ि क्र. कृकमा 0318/343/प्र.क्र.41/2-स
मािाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400032
शिनांक : 13 माचग, 2018
वाचा :- १) िासन शनणगय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योर् शवभार् क्र. कृकमा 0६१७/प्र.क्र.१२७ /2-स, शि.२८ जून, २०१७
२) िासन िुध्िीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योर् शवभार् क्र. कृकमा 0६१७/प्र. क्र.१२७ /2-स, शि.५ जुलै, २०१७
३) िासन िुध्िीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योर् शवभार् क्र. कृकमा 0६१७/प्र. क्र.१२७ /2-स,
शि.२० जुलै, २०१७
4) िासन शनणगय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योर् शवभार् क्र. कृकमा 0६१७/प्र.क्र.१२७ /2-स,
शि.८ सप्टें बर, २०१७
5) िासन शनणगय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योर् शवभार् क्र. कृकमा 0६१७/प्र.क्र.१२७ /2-स,
शि.7 शिसेंबर, 2017
6) िासन िुध्िीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योर् शवभार् क्र. कृकमा 0६१७/प्र. क्र.१२७ /2-स,
शि. १२ शिसेंबर, 2017
7) महाराष्ट्र सहकारी संसथा अशधशनयम 1960 चे कलम 79अ
ज्याअथी, छत्रपती शिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना 2017 या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरु
असुन, सिर योजनेस पात्र असणा-या िेतक-यांना कजगमाफी व एकरकमी परतफेि योजना मधुन कजगमाफीचा लाभ
िे ण्यात येत आहे. िासन शनणगय शिनांक 8 सप्टें बर 2017 मध्ये नमुि केल्याप्रमाणे शिनांक 1.4.2009 ते शिनांक
31.3.2016 पयगत उचल केलेल्या पीक/मध्यममुित कजाची शिनांक 30.6.2016 रोजी थकीत झालेल्या रकमेतन
ु
परतफेि केलेली रक्कम वर्ळु न शिनांक 31.7.2017 पयगत मुििल व व्याजासह परतफेि न झालेली थकबाकीची
रक्कम रुपये 1.50 लाखापयगत कजगमाफीस पात्र धरण्यात आलेली आहे . तसेच पीक/ मध्यम मुित कजाच्या मुििल व
व्याजासह रुपये 1.50 लाखापयगत थकबाकी असलेल्या िेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time
Settlement) म्हणुन शिनांक 30.6.2016 रोजी थकीत झालेल्या रक्कमेतन
ु परतफेि केलेली रक्कम वर्ळू न शिनांक
31.7.2017 पयगत मुििल व व्याजासह परतफेि न झालेली थकबाकीची रुपये 1.50 लाखापयगत रक्कम पात्र करण्यात
आलेली आहे.
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ज्याअथी, शि.30.6.2016 च्या थकबाकीवर शि.31.7.2017 पयंत व्याजाची जबाबिारी िााासनाने स्सवकारली
आहे . या अजावर प्रशक्रयेअंती लाभ िे ण्यास काही कालावधी लार्णार असल्याने शि.1.8.2017 ते या योजनेचा प्रत्यक्ष
लाभ शमळे पयंत योजनेच्या शनकषानुसार पात्र थकीत रकमेवर व्याजाची आकारणी बँकांमाफगत झाल्यास अिा व्याज
आकारणीमुळे सिर योजनेअत
ं र्गत पात्र लाभार्थ्यांचे कजगखाते कजगमाफी शमळु नही शनरं क होऊ िकत नाही. पशरणामी,
सिरचे खाते शनरं क झालेबाबतचा िाखला

संबध
ं ीत कजगिाराला शमळणे िक्य नसल्यामुळे त्यांना नवीन कजग

शमळण्यासाठी अिचणी शनमाण होतील. याबाबी शवचारात घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान
योजनेसंिभात राज्यसतरीय बँकसग सशमतीच्या वेळोवेळी तसेच शि.8.2.2018 रोजी झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये
मा.मुख्यमंत्री महोियांनी लोकशहताच्या दृष्ट्टीने बँकांनी या योजनेअंतर्गत शिनांक 31.7.2017 नंतर व्याजाची आकारणी
करु नये असे शनिेि शिले आहेत. सिर शनिे िाच्या अनुषंर्ाने राज्यसतरीय बँकसग सशमतीने व्यापारी बँकांसोबत
घेतलेल्या, शि.22.2.2018 रोजीच्या बैठकीमध्ये याबाबत पुनरुच्चार करुन शनणगय घेण्यात आला. त्याअनुषंर्ाने काही
व्यापारी बँकांनी कायगवाही करण्यास व प्रत्यक्ष लाभ िेण्यास सुरुवातही केली आहे . तथाशप काही शजल्हा मध्यवती
सहकारी बँका व शवशवध कायगकारी सेवा सहकारी संसथांनी अद्यापही व्याज आकारणी सुरु ठे वल्याचे शनििगनास आले
आहे . यामुळे िेतक-यांची खाती शनरं क करण्याच्या योजनेच्या मुळ उद्देिास बाधा येत आहे .
ज्याअथी, वरील वसतुस्सथती शवचारात घेता सिर योजनेंतर्गत सवग िेतक-यांची खाती शनरंक होवून त्यांना
नव्याने कजग उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीने व्यापारी बँका आशण शजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व शवशवध कायगकारी सेवा
सहकारी संसथा यांच्या कृतीत एकवाक्यता असणे आवयकयक आहे .
ज्याअथी, शजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व शवशवध कायगकारी सेवा सहकारी संसथांनी कजगमाफी व एकवेळ
समाझोता योजनेंतर्गत शि.1.8.2017 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शमळे पयंत पात्र थकीत पीक/ मध्यम मुित कजाच्या
रकमेवर व्याज आकारण्यात येवू नये असे शनिे ि सवग संबशं धतांना महाराष्ट्र सहकारी संसथा अशधशनयम 1960 चे कलम
79अ खाली िे णे लोकशहताच्या दृष्ट्टीने आवयकयक झाले आहे .
त्याअथी, महाराष्ट्र सहकारी संसथा अशधशनयम 1960 चे कलम 79अ नुसार िासनास असलेल्या अशधकारान्वये
राज्यातील सवग शजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व शवशवध कायगकारी सेवा सहकारी संसथा यांना लोकशहताथग िासन
खालीलप्रमाणे आिे ि िे त आहे :आिे ि
छत्रपती शिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना 2017 या योजनेतील कजगमाफी व एकवेळ समझोता
योजनेस पात्र असणा-या िेतक-यांच्या पीक/ मध्यम मुित कजग खात्यावर शिनांक 1.8.2017 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ
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शमळे पयंत योजनेच्या शनकषानुसार पात्र थकीत रकमेवर शजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व शवशवध कायगकारी सेवा
सहकारी संसथांनी व्याजाची आकारणी करु नये.
सिरचा िासन आिे ि महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201803131636462302 असा आहे. हा आिे ि शिजीटल सवाक्षरीने
साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे िानुसार व नावाने.

Ramesh
Shankarrao Shingte
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( रमेि शिर्टे )
अवर सशचव तथा सहशनबंधक,
सहकारी संसथा, महाराष्ट्र िासन

प्रत :1.

सहकार आयुक्त व शनबंधक सहकारी संसथा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

2.

शवभार्ीय सहशनबंधक, सहकारी संसथा (सवग)

3.

शजल्हा शनबंधक, सहकारी संसथा (सवग)

4.

शजल्हा मध्यवती सहकारी बँक (सवग)

5.

शवशवध कायगकारी सेवा सहकारी संसथा (सवग)
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