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आदेश 
 

 ज्याअर्थी, राज्यातील नैसर्गगक आपत्तीग्रस्त, अवळेी पाऊसामुळे शेतीचे नुकसान              

झालेले  शेतकरी,  बकँाांकडून घेतलेल्या कजाची परतफेड करू शकल े नाहीत. पवरर्ामी 

शेतकरी र्थकबाकीदार झाले व त्याांना शेती उत्पादनासाठी नव्याने पीक कजण घेण्यात अडचर्ी 

वनमार् झाल्या. या पार्श्णभमुीवर राज्य शासनाने वदनाांक 27.12.2019 रोजीच्या शासन 

वनर्णयान्वये “महात्मा जोवतराव फुले शेतकरी कजणमुक्ती योजना 2019” घोवित करून पीक 

कजण/ पुनगणठीत/ फेर पुनगणठीत कजण खात्यामधील वदनाांक 30.09.2019 रोजी मुद्दल व 

व्याजासह र्थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम रुपये 2.00 लाखापयंत असल्यास 

अशा कजण खात्याांना कजणमुक्तीचा लाभ देण्याबाबत वनर्णय घेण्यात आला असरे्; 

 ज्याअर्थी, कजणमुक्ती योजनेची तात्काळ अांमलबजावर्ी करण्यासाठी पोर्णलवर 

मावहती अपलोड कररे्, बकँाांना शेतकऱयाांची यादी उपलब्ध करून देरे्, शेतकऱयाांच्या यादीची 

प्रवसद्धी, कजण खातेदाराांचे आधार प्रमावर्करर्, वजल्हास्तरीय सवमतीमाफण त तक्रार वनवारर् इ. 

कायणवाही यापुढील र्प्पप्पयामध्ये मोवहम स्वरूपात करावी लागर्ार आहे. सदर योजनेचा हेतु 

र्थकबाकीदार शेतकऱयाांना कजणमुक्ती देऊन पुढील खरीप हांगामासाठी कजण घेण्यासाठी पात्र 

कररे् असा आहे. त्यामुळे, पुढील हांगामापुवी शेतकऱयाांना कजणमुक्ती देण्याची कायणवाही पुर्ण 

करावी लागर्ार असल्याने, सहकार ववभागाचे वजल्हास्तरीय क्षवेत्रय अवधकारी तसेच, 

वजल्हावधकारी व त्याांचे क्षवेत्रय अवधकारी याांचा सवक्रय सहभाग अपेवक्षत असून सदर 

कजणमाफीच्या कामाचे प्राधान्य ववचारात घेऊन सहकर ववभागातील बहुताांश अवधकारी 

योजनेच्या अांमलबजावर्ीमध्ये व्यस्त असरे्; 

 ज्याअर्थी, राज्यातील 31 पैकी 22 वजल्हा मध्यवती सहकारी बँका, तर 21225 

प्रार्थवमक कृवि सहकारी सांस्र्थाांपैकी 8194 सांस्र्था माहे जानेवारी, 2020 ते जून,2020 या 

कालावधीत वनवडर्कुीस पात्र आहेत. सदर सांस्र्थाांच्या सांचालक मांडळाची वनवडर्कु, मुदत 
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सांपण्यापुवी घेरे् आवश्यक आहे व सदर वनवडर्कु घेण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी 

वनवडर्कु प्रावधकरर्ाची  आहे. तर्थावप, उक्त नमुद केल्याप्रमारे् “महात्मा जोवतराव फुले 

शेतकरी कजणमुक्ती योजना 2019” या योजनेच्या अांमलबजावर्ीमध्ये वर नमुद कामासाठी 

ववभागाचे क्षवेत्रय अवधकारी व्यस्त राहर्ार आहेत. त्यामुळे, कजणमाफी योजनेची अांमलबजावर्ी 

समाांतर पद्धतीने राबववल्यास योजनेच्या अांमलबजावर्ीमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता वनमार् 

झाली आहे. सांचालक मांडळाची वनवडर्कु ही वधैावनक जबाबदारी असल्यामुळे कजणमाफी 

योजना अांमलबजावर्ीस ववलांब होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास योजनेचा मुळ हेत ु

शेतकऱयाांना पुढील खरीप हांगामासाठी कजण घेण्यास पात्र कररे् यास बाधा वनमार् होण्याची 

शक्यता असरे्; 

 त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्था अवधवनयम 1960 चे कलम 157 मधील  

तरतुदीनुसार शासनास असलेल्या अवधकारात कलम 73कक मधील तरतुदीस सुर् देवून  

वजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व प्रार्थवमक कृवि सहकारी पतसांस्र्था  या सांस्र्थाांच्या वनवडर्कुा, 

ज्या प्रकरर्ी मा. उच्च /सवोच्च न्यायालयाने वनवडर्कु घेण्याचे आदेवशत केले आहे आवर् 

ज्या सांस्र्थाांच्या वनवडर्कू प्रवक्रयेत नामवनदेशन पत्र स्वीकाररे् सुरु झालेले आहे, अशा सांस्र्था 

वगळून  राज्यातील वजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व प्रार्थवमक कृवि सहकारी पतसांस्र्था  या 

सांस्र्थाांच्या वनवडर्कुा या आदेशान्वये तीन मवहन्यापयणत पुढे ढकलण्यात येत आहेत.  

 सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

सांकेतस्र्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202001281122559202 

असा आहे. हा आदेश वडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 
                           ( रमेश शशगरे् ) 
                           अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रवत, 

1. सहकार आयुक्त व वनबांधक, सहकारी सांस्र्था, पुरे्. 
2. वजल्हावधकारी (सवण) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. सवचव, राज्य सहकारी वनवडर्कु प्रावधकरर्, पुरे्. 
4. ववभागीय सहवनबांधक/उपवनबांधक, सहकारी सांस्र्था (सवण) 
5. वनवडनस्ती, कायासन 13-स. 
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