विदर्भ ि मराठिाडयातील शेतकऱयाांनी
परिानाधारक सािकाराांकडू न घेतलेल्या
कर्जास माफी दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग,
शासन वनणभय क्रमाांकः एमएलए-1015/प्र.क्र.25/7-स,
हु तात्मा रार्जगुरु चौक,मादाम कामा मागभ,
मांत्रालय, मुांबई-400 032,
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प्रस्तािना :विधीमांडळाच्या सन-2014 च्या वहिाळी अवधिेशनात विधानसर्ेत टां चाई सदृश्य पवरस्स्िती सांदर्ात
झालेल्या चचेिळ
े ी विदर्भ ि मराठिाडयातील शेतकऱयाांनी परिानाधारक सािकाराकडू न घेतलेले सांपूणभ
कर्जभ शासनामाफभत र्रुन शेतकऱयाांना कर्जभमुक्त करण्याचा वनणभय घेतला असल्याचे मा. मुख्यमांत्री याांनी
सर्ागृहात वनिेदन केले होते. तसेच मा. मांत्री (महसूल) याांनी दे खील शेतकऱयाांनी नोंदणीकृत
सािकाराकडू न घेतलेल्या कर्जाची 100% रक्कम सरकार र्रेल, शेतकऱयाने सािकाराकडू न घेतलेले कर्जभ
शासनाकडू न माफ करण्यात येणार आहे असे वनिेदन विधान पवरषदे च्या सर्ागृहात केले होते. त्या
अनुषांगाने विदर्भ ि मराठिाडयातील शेतकऱयाांनी परिानाधारक सािकाराकडू न घेतलेले कर्जभ माफ
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन वनणभय :विदर्भ ि मराठिाडयातील शेतकऱयाांनी अििा त्याांच्या कुटु ां बातील सदस्याांनी परिानाधारक
सािकाराांकडू न घेतलेले अांदार्जे रु.156.11 कोटी कर्जभ ि त्यािरील शासनाने विवहत केलेल्या व्यार्जदराने
होणारे व्यार्ज अांदार्जे रु.15.19 कोटी असे एकूण अांदार्जे रु. 171.30 कोटी एिढे कर्जभ शासनामाफभत
सांबांवधत सािकारास अदा करुन शेतकऱयाांना कर्जभमुक्त करण्यास मा्यता दे ण्यात येत आहे. सदर योर्जनेचा
तपशील खालीलप्रमाणे राहील :1. लार्ािीच्या पात्रतेचे वनकष :1. कर्जभदार व्यक्ती 7/12 धारक शेतकरी असणे आिश्यक आहे. शेतकऱयाने स्ित: कर्जभ न घेता
त्याच्या कुटु ां बातील एखाद्या व्यक्तीने सािकाराकडू न कर्जभ घेतले असल्यास असे कर्जभ या योर्जनेस
पात्र रावहल. (कुटु ां ब या शब्दप्रयोगाचा अिभ पत्नी, पती, आई, िडील, मुलगा, अवििावहत मुलगी ि
सून असा आहे.) तिापी कुटु ां बातील एकच व्यक्ती सदर योर्जनेस पात्र रावहल.
2. सदर व्यक्तीने ज्या सािकाराकडू न कर्जभ घेतले आहे तो सािकार महाराष्ट्र सािकारी (वनयमन)
अवधवनयम, 2014 मधील तरतुदीनुसार परिानाधारक असणे आिश्यक आहे.
3. परिानाधारक सािकाराने परिा्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस वदलेले कर्जभ या
योर्जनेस पात्र असणार नाही.
4. परिानाधारक सािकाराकडू न कर्जभ घेतलेली पगारदार व्यक्ती, वनिृत्तीिेतन धारक व्यक्ती ि मुांबई
दु काने ि आस्िापना अवधवनयम, 1948 नुसार परिानाधारक व्यक्ती या योर्जनेला पात्र असणार
नाहीत.
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5. िरीलप्रमाणे अपात्रता धारण करीत नसल्याबाबत कर्जभदार व्यक्तीने उप/सहाय्यक वनबांधक याांना
हमीपत्र सादर करािे. हमीपत्रातील मावहती चुकीची/ खोटी आढळू न आल्यास कर्जभदार व्यक्ती
फौर्जदारी स्िरुपाच्या कारिाईस पात्र राहील असा हमीपत्रात स्पष्ट्ट उल्लेख असािा.
2. कर्जभमाफीचा क्लेम / प्रस्ताि सादर करण्याची कायभपद्धत :1. परिानाधारक सािकाराने शेतकऱयाांना वदलेल्या कर्जाच्या ि व्यार्जाच्या तपशीलासह विवहत
नमु्यात सांबांवधत तालुक्याचे उप / सहाय्यक वनबांधक, सहकारी सांस्िा याांच्याकडे क्लेम / प्रस्ताि
सादर करािा.
2. सािकाराकडू न प्राप्त होणाऱया क्लेम / प्रस्तािातील कर्जभदार व्यक्ती शेतकरी असल्याबाबत
सांबांवधत उप / सहायक वनबांधक, सहकारी सांस्िा याांनी तलाठयाकडू न प्रमावणत करुन घ्यािे.
उप/सहाय्यक वनबांधक याांचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून तलाठयाने सात वदिसाांच्या आत दाखला
द्यािा.
3.

उप / सहाय्यक वनबांधक / लेखापरीक्षक याांनी सािकाराच्या प्रस्तािाची तपासणी करुन ि
सािकाराकडू न कर्जभ घेतल्याबाबत 100% शेतकऱयाांची रुर्जिात घेऊन त्याांच्या अवर्प्रायासह
प्रस्ताि तालुकास्तरीय सवमतीस सादर करािा.

4. 7/12 धारक शेतकऱयाने स्ित: कर्जभ न घेता त्याच्या कुटु ां बातील अ्य सदस्याने सािकाराकडू न
कर्जभ घेतले असल्यास अशी कर्जभदार व्यक्ती शेतकऱयाच्या कुटु ां बातील सदस्य असल्याबाबत
वशधापवत्रकेची छायाप्रत र्जोडण्यात यािी.
5. सािकाराांनी शेतकऱयाांना वदलेल्या कर्जासांबांधी विवहत अवर्लेख्याांचे लेखापवरक्षण विशेष
लेखापवरक्षक (िगभ-1 ककिा िगभ-2) / लेखापवरक्षक (श्रेणी-1 ककिा श्रेणी-2) / उपलेखापवरक्षक,
सहकारी सांस्िा, याांनी करुन कर्जभमाफीच्या रकमेची वनविती करािी. तसेच सािकाराांनी अवर्लेख
वनयमानुसार ठे िले आहेत याची खात्री करािी.
6. सदर प्रस्तािात सािकाराांच्या बँक खात्याचा तपवशल समाविष्ट्ट करािा. (सािकाराचे पूणभ नाि,
बँकेचे नाि, शाखेचे नाि, बँक खाते क्रमाांक, शाखेचा IFSC कोड)
3. कर्जभमाफीच्या क्लेम / प्रस्तािाची छाननी :उप / सहाय्यक वनबांधक, सहकारी सांस्िा याांच्याकडे प्राप्त होणाऱया प्रस्तािाची छाननी
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तालुका स्तरािर सवमती गठीत करण्यात यािी :1) तहसीलदार

- अध्यक्ष

2) लेखापवरक्षक, सहकारी सांस्िा

- सदस्य

3) उप / सहायक वनबांधक, सहकारी सांस्िा

- सदस्य सवचि

सदर सवमती खालीलप्रमाणे कामकार्ज करील :1. उप/सहाय्यक वनबांधक,सहकारी सांस्िा याांचेकडू न प्राप्त होणा-या कर्जभमाफी प्रस्तािाची छाननी
करािी.
2. सवमतीने कर्जभमाफी प्रस्तािाच्या छाननीसाठी दर आठिडयात वकमान एक बैठक घ्यािी.
3. कर्जभ माफी योर्जने बाबत सवमतीकडे प्राप्त होणारे तक्रार अर्जभ/वनिेदने याबाबत सात वदिसात
वनणभय घ्यािा.
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4. सवमतीकडे प्राप्त होणा-या कर्जभमाफी प्रस्तािाची छाननी करुन सवमतीच्या अवर्प्रायासह
प्रस्ताि वर्जल्हा स्तरीय सवमतीस सादर करािा.
4. क्लेम/कर्जभमाफी प्रस्ताि मांर्जूर करणे :तालुका स्तरीय सवमतीने छाननी करुन वशफारस केलेल्या सािकारी कर्जभ माफीच्या प्रस्तािास
मा्यता दे ण्यासाठी वर्जल्हा स्तरािर खालीलप्रमाणे सवमती गवठत करण्यात यािी :वर्जल्हावधकारी

- अध्यक्ष

वर्जल्हा पोवलस अवधक्षक

- सदस्य

वर्जल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी सांस्िा

- सदस्य

वर्जल्हा उपवनबांधक, सहकारी सांस्िा

- सदस्य सवचि

सदर सवमती खालीलप्रमाणे कामकार्ज करील :1. तालुका स्तरीय सवमतीने छाननी करुन वशफारस केलेल्या प्रस्तािात वर्जल्हा स्तरीय सवमती माफभत
मांर्जूरी दे ण्यात येईल.
2. सवमतीने कर्जभमाफी प्रस्तािाच्या मांर्जूरीसाठी 15 वदिसाांतून वकमान एक बैठक घ्यािी.
3. सवमतीने मांर्जूरी वदलेल्या प्रस्तािाबाबत सदस्य सवचि या नात्याने वर्जल्हा उपवनबांधक, सहकारी
सांस्िा, याांच्या माफभत तालुका स्तरीय सवमतीस कळविण्यात यािे.
4. सवमतीने मांर्जूर केलेल्या प्रस्तािानुसार रक्कम वितरीत करण्याची कायभिाही वर्जल्हा उपवनबांधक,
सहकारी सांस्िा याांचे माफभत करण्यात यािी.
5. तारण िस्तू / मालमत्ता शेतकऱयास परत करणे :1. कर्जभमाफी प्रस्तािास वर्जल्हास्तरीय सवमतीची मांर्जूरी प्राप्त झाल्यानांतर सािकारास दे य असलेली
रक्कम शासनामाफभत अदा करण्यात येणार असल्याने सािकाराकडे तारण असलेली िस्तु /
मालमत्ता सांबांवधत शेतक-यास परत करण्याबाबत उप/ सहाय्यक वनबांधक, सहकारी सांस्िा
याांच्या स्तरािरुन सािकारास कळविण्यात यािे.
2. सािकाराने तारण घेतलेल्या िस्तू / मालमत्ता सांबांधीत शेतकऱयास परत करुन अशी तारण िस्तु
/ मालमत्ता परत केल्याबाबत सािकाराने उप / सहाय्यक वनबांधक, सहकारी सांस्िा याांना हमीपत्र
दयािे. या हमीपत्रातील मावहती चुकीची / खोटी आढळू न आल्यास सांबवधत सािकार फौर्जदारी
स्िरुपाच्या कारिाईस पात्र राहील याबाबत हमीपत्रात स्पष्ट्ट उल्लेख करण्यात यािा.
3. िरीलप्रमाणे तारण िस्तु / मालमत्ता सांबांवधत शेतकऱयास वमळाल्याबाबत उप / सहायक वनबांधक,
सहकारी सांस्िा याांनी शेतकऱयाकडू न हमीपत्र प्राप्त करुन घ्यािे.
6. क्लेमची रक्कम सािकारास वितवरत करणे :1. तारणातील िस्तू / मालमत्ता शेतकऱयास परत वमळाल्याबाबत उप / सहायक वनबांधक, सहकारी
सांस्िा याांचा अहिाल प्राप्त झाल्यानांतर वर्जल्हास्तरीय सवमतीने मांर्जूर केलेली क्लेमची /
कर्जभमाफीची रक्कम वर्जल्हा उपवनबांधक, सहकारी सांस्िा याांनी सांबांधीत सािकाराच्या बँक
खात्यात NEFT / RTGS व्दारे र्जमा करािी.
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2. सािकाराने शेतकऱयास वदलेल्या कर्जाची व्यार्जासह शासनामाफभत सािकारास परतफेड
करतेिळ
े ी अशा शेतकऱयाकडू न कर्जाची कोणत्याही प्रकारची येणे बाकी नसल्याचे हमीपत्र
सांबांवधत सािकाराने उप / सहाय्यक वनबांधक, सहकारी सांस्िा याांना द्यािे.
3. सदर हमीपत्र प्राप्त झाल्यानांतर सांबधीत शेतकरी कर्जभमुक्त झाल्याबाबत उप / सहाय्यक
वनबांधक, सहकारी सांस्िा याांनी सांबांवधत शेतकऱयास प्रमाणपत्र दयािे.
7. योर्जनेअत
ां गभत वनधीचा विवनयोग दाखला :1. सदर योर्जनेअांतगभत वितरीत करण्यात येणाऱया रकमेशी सांबांवधत सांपुणभ कागदपत्रे सांबांवधत उप/
सहाय्यक वनबांधक, सहकारी सांस्िा याांच्या कायालयीन अवर्लेखात र्जतन करण्यात यािे.
2. सदर योर्जनेअांतगभत वितरीत करण्यात येणाऱया रकमेचा विवनयोग दाखला वर्जल्हा उपवनबांधक,
सहकारी सांस्िा तसेच वर्जल्हा विशेष लेखापवरक्षक, सहकारी सांस्िा याांनी सांयुक्त स्िाक्षरीने रक्कम
वितवरत केल्यापासून एक मवह्यात सहकार आयुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, पुणे याांना सादर
करािा.
8. कर्जभ रकमेसांदर्ात वनमाण होणाऱया वििादाबाबत :कर्जभमाफीची रक्कम वनवित करण्याबाबत सािकार ि कर्जभदार याांच्यामध्ये वििाद वनमाण झाल्यास
महाराष्ट्र सािकारी (वनयमन) अवधवनयम 2014 च्या कलम 36 अांतगभत कर्जभदाराने ्यायालयात दािा
दाखल करािा ि ्यायालयाच्या वनणभयानुसार वर्जल्हा उपवनबांधक, सहकारी सांस्िा याांनी पुढील कायभिाही
करािी.
9. योर्जनेच्या अांमलबर्जािणीचे सवनयांत्रण :योर्जनेच्या अांमलबर्जािणीबाबत िरीलप्रमाणे वनकष/कायभपध्दती विचारात घेऊन सहकार आयुक्त
ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी आिश्यकता र्ासल्यास त्याांच्या स्तरािरुन
पवरपत्रकाद्वारे

क्षेत्रीय

अवधकाऱयाांना

मागभदशभक

सूचना

वनगभवमत

कराव्यात.

तसेच

योर्जनेच्या

अांमलबर्जािणीसाठी उप/सहाय्यक वनबांधक/तालुका स्तरीय सवमती/वर्जल्हा स्तरीय सवमती याांच्या
स्तरािर प्रस्ताि सादर करण्यासाठी आिश्यक असलेले विवहत नमुने/वििरणपत्र तयार करुन क्षेत्रीय
अवधकाऱयाांना पाठविण्यात यािेत. सदर योर्जनेची काटे कोर अांमलबर्जािणी करण्याच्या दृष्ट्टीने सहकार
आयुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी योर्जनेचे सवनयांत्रण करािे. सदर योर्जनेची
अांमलबर्जािणी शक्यतो ३0 र्जुन, 2015 पयंत पूणभ करािी.
शासन वनणभयानुसार शेतकरी ि सािकार याांनी द्याियाचे हमीपत्र तसेच उप/सहाय्यक वनबांधक
याांनी द्याियाच्या प्रमाणपत्राचा नमुना सोबत पवरवशष्ट्ट “अ” मध्ये र्जोडला आहे.
सदरचा शासन वनणभय वित्त विर्ागाच्या अनौपचावरक सांदर्भ क्रमाांक अनौसां-218/2015 /व्यय-2,
वदनाांक 9/4/2015 अ्िये वमळालेल्या मा्यतेनुसार वनगभवमत करण्यात येत आहे.
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सदर शासन वनणभय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201504151156431502 असा आहे . हा आदे श वडर्जीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Santosh Arun
Patil

Digitally signed by Santosh Arun Patil
DN: CN = Santosh Arun Patil, C = IN,
S = Maharashtra, O = Government of
Maharashtra, OU = Co-operation
marketing and textiles department
Date: 2015.04.16 12:25:36 +05'30'

( सांतोष पाटील )
विशेष कायभ अवधकारी
प्रवत,
1. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि.
2. मा. मांत्री (सहकार) याांचे खार्जगी सवचि.
3. मा. राज्यमांत्री (सहकार) याांचे खार्जगी सवचि.
4. मा.विधानसर्ा सदस्य/विधान पवरषद सदस्य (सिभ).
5. मा. मुख्य सवचि याांचे उप सवचि.
6. मा. अप्पर मुख्य सवचि (वित्त), वित्त विर्ाग,
7. मा. प्रधान सवचि (सहकार) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग.
8. सहकार आयुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9. विर्ागीय आयुक्त, औरांगाबाद, अमरािती ि नागपूर,
10. वर्जल्हावधकारी (सिभ) / वर्जल्हा पोलीस अवधक्षक (सिभ).
11. विर्ागीय सहवनबांधक, सहकारी सांस्िा (सिभ).
12. वर्जल्हा उपवनबांधक/वर्जल्हा विशेष लेखापवरक्षक, सहकारी सांस्िा (सिभ).
13. तहवसलदार (सिभ).
14. उप / सहाय्यक वनबांधक, सहकारी सांस्िा (सिभ)
15. सांचालक, मावहती ि र्जनसांपकभ महासांचालनालय,मांत्रालय, मुांबई. 01
त्याांना विनांती करण्यात येते की त्याांनी सदरहू शासन वनणभय प्रवसध्द माध्यमामाफभत विस्तृत प्रवसध्दी
द्यािी.
16. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
17. महालेखापाल (लेखा ि पवरक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
18. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य, औरांगाबाद.
19. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य, अमरािती.
20. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
21. महालेखापाल (लेखा ि पवरक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
22. सांचालक लेखा ि कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
23. वर्जल्हा केाषागार अवधकारी (सिभ).
24. वनिड नस्ती
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पवरवशष्ट्ट ‘ अ
सािकाराने उप / सहाय्यक वनबांधक याांना द्याियाचे हमीपत्र
मी ..................................... परिानाधारक सािकार असून माझा सािाकरी परिाना
क्रमाांक........................ असा आहे. श्री.................................. राहणार, ............................., ता.
.............., वर्ज. ............ याांनी माझ्याकडू न सन 20..... मध्ये घेतलेल्या कर्जापोटी तारण घेतलेली
................. िस्तू / मालमत्ता सांबवां धत कर्जभदार श्री. ......................... याांना वद. .................. रोर्जी
परत केली आहे.
िरील मावहती चुकीची / खोटी आढळू न आल्यास मी फौर्जदारी स्िरुपाच्या कारिाईस पात्र आहे
याची मला र्जाणीि आहे.

वठकाण :
वदनाांक :

(

स्िाक्षरी

)

श्री. .................................,
परिानाधारक सािकार
राहणार ............, ता. .........,
वर्ज. ....................
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शासन वनणभय क्रमाांकः एमएलए-1015/प्र.क्र.25/7-स,

शेतकऱयाने उप / सहाय्यक वनबांधक याांना द्याियाचे हमीपत्र
मी ..................................... 7/12 धारक शेतकरी आहे. ................. / शेतकऱयाच्या
कुटु ां बातील सदस्य आहे. (शेतकऱयाशी असलेले नाते नमुद करािे.) श्री..................................,
परिानाधारक सािकार याांच्याकडू न सन ............. मध्ये रु. ........... एिढे कर्जभ घेतले होते. राज्य
शासनाने र्जावहर केलेल्या सािकारी कर्जभमाफी योर्जनेस पगारदार व्यक्ती, वनिृत्ती िेतनधारक व्यक्ती
तसेच मुांबई दुकाने ि आस्िापना अवधवनयम, 1948 नुसार परिानाधारक व्यक्ती पात्र नाहीत याची मला
र्जाणीि आहे. यापैकी कोणतीही अपात्रता मी धारण करीत नाही.
िरील मावहती चुकीची / खोटी आढळू न आल्यास मी फौर्जदारी स्िरुपाच्या कारिाईस पात्र आहे
याची मला र्जाणीि आहे.
सदर कर्जासाठी मी सािकाराकडे ........... िस्तु/ मालमत्ता तारण ठे िली होती. राज्य शासनाने
र्जाहीर केलेल्या सािकारी कर्जभमाफी योर्जनेंतगभत परिानाधारक सािकार श्री. ......................... याांनी
माझी तारण िस्तु / मालमत्ता मला वद.............. रोर्जी परत केली आहे.

वठकाण :
वदनाांक :

(

स्िाक्षरी

)

श्री. .................................
राहणार ............, ता. .........,
वर्ज. ....................
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उप / सहाय्यक वनबांधक याांनी शेतकऱयास द्याियाचे प्रमाणपत्र
श्री. .................................., राहणार ..............., ता. .............., वर्ज. ............ याांनी
श्री............................., राहणार ..............., वर्ज. ............... या परिानाधारक सािकाराकडू न
(परिाना क्रमाांक. ...........) सन ........... मध्ये रु............ एिढे कर्जभ घेतले होते. शासनाच्या सािकारी
कर्जभमाफी योर्जनेतांगभत श्री. .................... याांनी सािकाराकडू न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम व्यार्जासह
परिानाधारक सािकार श्री. ........................ याांना वद. .................. रोर्जी शासनामाफभत अदा
करण्यात आली आहे. त्याांच्याकडे सािकाराच्या कर्जाची कोणतीही रक्कम येणे बाकी नाही.
श्री...................... याांची सािकारी कर्जातून शासनामाफभत मुक्तता करण्यात आली आहे.

वठकाण :
वदनाांक :

( स्िाक्षरी )
उप / सहाय्यक वनबांधक, सहकारी सांस्िा
ता. .............., वर्ज. ...............
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