सन 2020-21 या वर्षात दिलेल्या
पीक कर्जाच्या परतफेडीस मुितवाढ
िे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवभाग
शासन दनणणय क्र. संदकणण-0621/प्र.क्र. 75/18-स,
मािाम कामा मागण, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
दिनांक : 01 र्जुलै, 2021
वाचा :- 1) सहकार आयुक्त व दनबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. कृर्षीपत09/सातारा
दर्ज.म.स. बँक/वसुली हंगाम मुितवाढ/2021, दि.25/06/2021
प्रस्तावना :राज्यातील दर्जल्हा मध्यवती सहकारी बँका व व्यापारी बँकामाफणत शेतकऱयांना पीक कर्जण
पुरवठा करण्यात येतो. राज्यातील र्जे शेतकरी बँकेकडू न घेतलेल्या कर्जाची परतफेड दि. 30
र्जूनपयंत करतात अशा शेतकऱयांना पीक कर्जाची दवदहत मुितीत परतफेड करण्यासाठी व्यार्जामध्ये
प्रोत्साहनपर सवलत िे ण्यासाठी शासनामाफणत डॉ. पंर्जाबराव िे शमुख व्यार्ज सवलत योर्जना
राबदवण्यात येत आहे. या योर्जनेमुळे राज्यातील बहु तांश शेतकरी त्यांच्या पीक कर्जाची परतफेड
दवदहत मुितीत करीत आहेत. त्यामुळे बँकांची पीक कर्जाची वसुली होण्यास मित होत आहे.
राज्यात एदप्रल व मे 2021 मध्ये उद्भवलेल्या कोदवड-19 पदरस्स्थतीमुळे लागू केलेल्या
टाळे बंिीच्या कालावधीत शेतकऱयांना शेतमालाच्या दवक्री व्यवस्थेत दनमाण झालेल्या अडी-अडचणी
व साखर कारखानयांकडू न शेतकऱयांना अद्याप िे य असलेली FRP दवचारात घेता राज्यातील दर्जल्हा
मध्यवती सहकारी बँका व व्यापारी बँकांनी शेतकऱयांना सन 2020-21 या वर्षात दिलेल्या पीक
कर्जाच्या वसुलीस दि. 31/07/2021 पयंत मुितवाढ िे ण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन होती.
शासन दनणणय :उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूि केलेली दवदशष्ट्ट पदरस्स्थती दवचारात घेता राज्यातील दर्जल्हा
मध्यवती सहकारी बँका व व्यापारी बँकांनी शेतकऱयांना सन 2020-21 या वर्षात दिलेल्या पीक
कर्जाच्या वसुलीस दि. 31/07/2021 पयंत मुितवाढ िे ण्यात येत आहे. या वाढीव मुितीत पीक
कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी शासनाच्या डॉ. पंर्जाबराव िे शमुख व्यार्ज सवलत योर्जनाचा लाभ
दमळण्यास पात्र असतील.
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सिरचा शासन दनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर
उपलब्ध करुन िे ण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 202107021138114702 असा
आहे. हा आिे श दडर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नांवाने ,

ANIL KADOBA
CHAVAN
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( अदनल के. चव्हाण )
सह सदचव तथा अपर दनबंधक, सहकारी संस्था,
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवभाग, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सदचव मंत्रालय, मुंबई 32.
2) मा. उपमुख्यमंत्रयांचे सदचव, मंत्रालय, मुंबई 32
3) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खार्जगी सदचव मंत्रालय, मुंबई 32.
4) मा. मंत्री (कृर्षी) यांचे खार्जगी सदचव मंत्रालय, मुंबई 32.
5) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खार्जगी सदचव मंत्रालय, मुंबई 32.
6) मा. दवधानसभा सिस्य व दवधान पदरर्षि सिस्य (सवण)
7) अप्पर मुख्य सदचव (मित व पुनवणसन), महसूल व वन दवभाग, मंत्रालय, मुंबई 32.
8) सह सदचव, भारत सरकार, कृर्षी मंत्रालय (सहकार दवभाग) कृर्षी भवन, नवी दिल्ली.
9) सहकार आयुक्त व दनबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
10) आयुक्त, कृर्षी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
11) संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
12) समनवयक, राज्यस्तरीय बँकसण सदमती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे
१3) दवभागीय आयुक्त (सवण)
14) दर्जल्हादधकारी( सवण)
15) मुख्य अदधकारी, भारतीय दरझव्हण बँक, ॲदिकल्चरल क्रेडीट दडपाटण मेंट, सेंरल ऑफीस, गारमेंट
हाऊस, मुंबई18
16) उप मुख्य अदधकारी, भारतीय दरझव्हण बँक, ॲदिकल्चरल क्रेडीट दडपाटण मेंट, सेंरल ऑफीस,
गारमेंट हाऊस, मुंबई 18
17) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृर्षी व िामीण दवकास बँक, प्रािे शीक कायालय, पुणे
18) दवभागीय सह दनबंधक, सहकारी संस्था.(सवण)
19) दर्जल्हा उपदनबंधक, सहकारी संस्था.(सवण)
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20) प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई
21) कायणकारी संचालक, दर्जल्हा मध्यवती सहकारी बँक (सवण)
22) महासंचालक, मादहती व र्जनसंपकण महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
23) सवण कायासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवभाग
24) दनवड नस्ती - 18 स.
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