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शासन तनणजय क्र. कृकमा 1219/प्र.क्र. 157/2-स, तदनांक 27.12.2219

प्रस्िावना :राज्याि एकूण 153 लाख शेिकरी असून शेिी व शेिीशी तनर्डीि कामांकतरिा शेिकरी व्यापारी बँका
आतण तजल्हा मध्यविी सहकारी बँकांकडू न कजज घेिाि. सन 2215-16 िे 2218-19 या सलर् चार वर्षाि
राज्यािील तवतवध भार्ाि दु ष्ट्काळसदृश पतरस्थिी तनमाण झाल्यामुळे मोठया प्रमाणाि 52 पैसप
े ेक्षा कमी पैसेवारी
जातहर करण्याि आली होिी. िसेच, राज्याच्या काही भार्ाि अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेिकऱयांचे मोठया
प्रमाणाि नुकसान झाले होिे.
2.

या नैसर्गर्क आपत्तीच्या पार्श्जभम
ू ीवर शेिकऱयांचे नुकसान झाल्यामुळे मार्ील काही वर्षाि शेिी तनर्डीि

कजाची मुदिीि परिफेड होवू शकली नाही. पतरणामी शेिकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कजाच्या दु ष्ट्टचक्राि
अडकलेला आहे आतण त्यांना शेिी कामांकतरिा नव्याने पीक कजज घेण्यास अडचणी तनमाण झाल्या आहे ि.
उपरोक्ि पतरस्स्थिी तवचाराि घेिा तहवाळी अतधवेशन 2219 मध्ये शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेिकरी
कजजमुक्िी योजना जाहीर केली होिी. त्यानुसार याबाबि संदभाधीन तदनांक 27.12.2219 चा शासन तनणजय
तनर्जतमि करण्याि आला आहे .
3.

महात्मा जोतिराव फुले शेिकरी कजजमक्
ु िी योजना 2019 अंिर्जि अल्पमुदिीच्या पीककजाची

तनयतमिपणे परिफेड करणाऱया शेिकऱयांना रु. 50 हजारापयंि प्रोत्साहनपर लाभ दे ण्याची घोर्षणा सन 2020 च्या
अथजसंकल्पीय अतधवेशनाि करण्याि आली होिी. िथापी माचज, 2020 पासून संपण
ू ज देशाि उ्भववलेल्या कोतवड-19
च्या पार्श्जभम
ू ीवर राज्याची आर्गथक घडी तवस्कटल्याने सदर आर्श्ासनाची पूिजिा करणे शक्य झाले नाही.
4.

िद्नंिर सन 2022 च्या अथजसंकल्पीय अतधवेशनाि अल्पमुदिीच्या पीककजाची तनयतमिपणे परिफेड

करणाऱया शेिकऱयांना रु. 50 हजारापयंि प्रोत्साहनपर लाभ दे ण्यासाठी सन 2022-23 या तवत्तीय वर्षाि
अथजसंकल्पीय िरिूद करण्याची घोर्षणा करण्याि आली होिी. त्यानुसार अल्पमुदि पीक कजाची पुणजिः परिफेड
केलेल्या शेिकऱयांना पीक कजाच्या रक्कमेवर जास्िीि जास्ि रु. 50 हजार पयंि प्रोत्साहनपर लाभ दे ण्याची बाब
शासनाच्या तवचाराधीन होिी.
शासन तनणजय :महात्मा जोतिराव फुले शेिकरी कजजमक्
ु िी योजना - 201९ अंिर्जि प्रोत्साहनपर लाभ योजनेस तद.
27.07.2022 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीि मान्यिा दे ण्याि आली आहे . त्यानुसार राज्यािील पूणजिः
कजजपरिफेड करणाऱया शेिकऱयांना प्रोत्साहनपर लाभ दे ण्याबाबिच्या योजनेस खालीलप्रमाणे शासन मान्यिा
दे ण्याि येि आहे .
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(I)

योजनेचा िपतशल -

1) या योजनेस “महात्मा जोतिराव फुले शेिकरी कजजमुक्िी योजना - 201९ अंिर्जि प्रोत्साहनपर लाभ
योजना” संबोधण्याि येईल.

2) तनयतमि कजजपरिफेड करणाऱया शेिकऱयांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2217-18, सन 221819 आतण सन 2219-22 हा कालावधी तवचाराि घेण्यास मान्यिा दे ण्याि येि आहे . या िीन आर्गथक
वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्गथक वर्षाि पीक कजाची उचल करुन तनयतमि परिफेड केलेल्या
शेिकऱयांना या योजनेचा लाभ दे ण्यास मान्यिा दे ण्याि येि आहे.

3) सन 2217-18 या तवत्तीय वर्षाि घेिलेले अल्पमुदि पीक कजज तदनांक 32 जून, 2218 पयंि पुणजि:
परिफेड केलेले असल्यास, सन 2218-19 या तवत्तीय वर्षाि घेिलेले अल्पमुदि पीक कजज तदनांक 32

जून, 2219 पयंि पुणजि: परिफेड केलेले असल्यास, सन 2219-22 या तवत्तीय वर्षाि घेिलेले अल्पमुदि
पीक कजज तदनांक 31 ऑर्स्ट, 2222 पयंि पूणजि: परिफेड केलेले असल्यास अथवा सन 2217-18,
2218-19 व 2219-22 या तिन्ही तवत्तीय वर्षाि बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुर्षंर्ाने पीक कालावधीनूसार
कजज परिफेडीचा देय तदनांक यापैकी जी नंिरची असेल त्या तदनांकापूवी कजाची पुणजि: परिफेड (मुद्दल
+ व्याज) केली असल्यास अशा शेिकऱयांना त्यांनी सन 2218-19 अथवा सन 2219-22 या वर्षाि
घेिलेल्या अल्पमुदि पीक कजाच्या मुद्दल रकमेवर जास्िीि जास्ि रु. 52 हजार पयंि प्रोत्साहनपर
रक्कम लाभ म्हणून दे ण्यास मान्यिा दे ण्याि येि आहे . मात्र, सन 2218-19 अथवा सन 2219-22 या
वर्षाि घेिलेल्या व त्याची पुणजि: परिफेड केलेल्या अल्पमुदि पीक कजाची रक्कम रु. 52 हजारापेक्षा
कमी असल्यास, अशा शेिकऱयांना त्यांनी सन 2218-19 अथवा सन 2219-22 या वर्षाि प्रत्यक्ष
घेिलेल्या अल्पमुदि पीक कजाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइिका प्रोत्साहनपर लाभ दे ण्यास मान्यिा दे ण्याि
येि आहे .

4) प्रोत्साहनपर लाभ देिांना वैयस्क्िक शेिकरी तवचाराि घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडू न घेिलेल्या

अल्पमुदि पीक कजाच्या परिफेडीची एकतत्रि रक्कम तवचाराि घेऊन रु. 52 हजार या कमाल मयादेि
प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम तनतिि करण्याि येईल.

5) योजनेची अंमलबजावणी यापूवीच्या कजजमाफी योजनेप्रमाणेच ऑनलाईन पद्धिीने करण्याि येईल.

6) योजनेची अंमलबजावणी करि असिाना मार्जदशजक सूचनांमध्ये आवश्यक बदल मा. मुख्य सतचव यांच्या
मान्यिेने करण्याि येईल.

7) सदर योजनेसाठी आवश्यकिेप्रमाणे महाआयटी यांची पोटज लसाठी िांत्रीक सेवापुरवठादार म्हणून सेवा
घेण्यास मान्यिा दे ण्याि येि आहे .

8) सदर योजनेच्या एकूण तनधीच्या ०.25 टक्के इिकी कमाल रक्कम प्रकल्प अंमलबजावणी खचज (project
implementation cost) म्हणून पोटज लद्वारे कजजखात्यांचे संस्करण करुन लाभार्थ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ

दे ण्याच्या प्रतक्रयेचा खचज, जातहराि (दृकश्राव्य माध्यम आतण तभत्तीपत्रके, विजमानपत्रे इ.), सेवापुरवठादार
संस्थेचा खचज, कंत्राटी मनुष्ट्यबळ खचज, प्रशासकीय खचज, आपले सरकार सेवा केंद्ांना अदा करावयाची
रक्कम, संर्णक (हाडज वअ
े र), तजल्हा/तवभार् स्िरावर वाहने िसेच योजनेच्या इिर अनुर्षंतर्क खचासाठी
वापरण्यास मान्यिा दे ण्याि येि आहे.
(II) सदर कजजमुक्िी योजनेसाठी खालीलप्रमाणे तनकर्ष तनतिि करण्याि येि आहे ि.
१) कजजमुक्िीचा लाभ दे ि असिाना वैयस्क्िक शेिकरी हा तनकर्ष र्ृहीि धरण्याि येईल.
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२) या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृि बँका, खाजर्ी बँका, ग्रामीण बँका , तजल्हा मध्यविी सहकारी बँका व
तवतवध कायजकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडू न कजज घेऊन ककवा स्वतनधीिून) शेिकऱयांना तदलेले
अल्पमुदि पीक कजज तवचाराि घेण्याि येईल.
३)

सन 2019 वर्षामध्ये राज्याि झालेल्या अतिवृष्ट्टी व महापूरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गर्क आपत्ती
अंिर्जि कजजमाफीचा लाभ तमळालेले शेिकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असिील. िसेच एखादा शेिकरी
मयि झाल्यानंिर त्यांच्या वारसांनी कजाची परिफेड केली असल्यास वारस सुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या
लाभास पात्र असिील.

(III) सदर कजजमुक्िी योजनेचा लाभ तमळण्यास खालील व्यक्िी पात्र असणार नाहीि १) महात्मा जोतिराव फुले शेिकरी कजजमुक्िी योजना 2019 अंिर्जि कजजमाफीचा लाभ तमळालेले शेिकरी.
२) महाराष्ट्र राज्यािील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/
माजी तवधानसभा/तवधान पतरर्षद सदस्य.
३) केंद् व राज्य शासनाचे सवज अतधकारी/ कमजचारी (एकतत्रि मातसक वेिन रुपये 25222 पेक्षा जास्ि
असणारे मात्र चिुथज श्रेणी कमजचारी वर्ळू न)
४) राज्य सावजजतनक उपक्रम (उदा.महातविरण, एस टी महामंडळ इ. ) व अनुदातनि संस्था यांचे अतधकारी व
कमजचारी (एकतत्रि मातसक वेिन रुपये 25222 पेक्षा जास्ि असणारे मात्र चिुथज श्रेणी कमजचारी वर्ळू न)
५) शेिीबाह्य उत्पन्नािून आयकर भरणाऱया व्यक्िी.
६) तनवृत्तीवेिनधारक व्यक्िी ज्यांचे मातसक तनवृत्तीवेिन रुपये 25000 पेक्षा जास्ि आहे (माजी सैतनक
वर्ळू न).
७) कृतर्ष उत्पन्न बाजार सतमिी, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुितर्रणी, नार्री सहकारी बँका,
तजल्हा मध्यविी सहकारी बँका व सहकारी दू ध संघ यांचे अतधकारी (एकतत्रि मातसक वेिन रुपये 25222
पेक्षा जास्ि असणारे ) व पदातधकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)
सदर शासन तनणजय तवत्त तवभार्ाच्या अनौपचारीक संदभज क्रमांक 427/व्यय-2 तद. 29.27.2222 अन्वये
प्राप्ि झालेल्या सहमिीनुसार तनर्जतमि करण्याि येि आहे.
सदर शासन तनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या संकेिस्थळावर उपलब्ध

करण्याि आला असून त्याचा संर्णक सांकेिांक क्रमांक 222227291822255522 असा आहे . हा शासन तनणजय
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीि करुन काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने.

Digitally signed by Anoop Kumar
Date: 2022.07.29 18:24:18 +05'30'
( अनूप कुमार )
अपर मुख्य सतचव,
महाराष्ट्र शासन

प्रि,
1) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सतचव, मंत्रालय, मुंबई
2) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजर्ी सतचव
3) मा. तवधानसभा सदस्य / तवधानपतरर्षद सदस्य (सवज)
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4) मा. मुख्य सतचव यांचे उप सतचव
5) मा. अपर मुख्य सतचव (तवत्त), तवत्त तवभार्, मंत्रालय, मुंबई
6) सहकार आयुक्ि व तनबंधक, सहकारी संस्था, पुणे
7) मुख्य महाप्रबंधक, भारिीय तरझव्हज बँक, केंद्ीय कायालय, मुंबई
8) मुख्य महाप्रबंधक, नाबाडज प्रादे तशक कायालय, पुणे
9) चेअरमन, राज्य स्िरीय बँकसज सतमिी , बँक ऑफ महाराष्ट्र,पुणे.
12) तवभार्ीय आयुक्ि, (सवज)
11) तजल्हातधकारी (सवज)
१2) तवभार्ीय सहतनबंधक, सहकारी संस्था (सवज)
13) तजल्हा उपतनबंधक, सहकारी संस्था, (सवज)
14) तजल्हा कोर्षार्ार अतधकारी, (सवज)
15) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक तल. मुंबई
16) मुख्य कायजकारी अतधकारी, तजल्हा मध्यविी सहकारी बँक (सवज)
17) तनवडनस्िी
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