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प्रस्तावना :-  
 

 राज्यात एकूण 136 लाख िेतकरी आहेत.  हे िेतकरी पीक कजण व अन्य िेती कजासाठी 
शजल्हा मध्यवती सहकारी बकँा व व्यापारी बँकावंर अवलंबुन असतात.  या बँकामंार्ण त शदल्या 
जाणाऱ्या पीक कजासाठी कें द्र व राज्य िासनामार्ण त िेतकऱ्यानंा व्याज सवलतीच्या योजना 
राबशवण्यात येतात.  त्यामुळे या िेतकऱ्यानंा पीक कजण िुन्य टक्के ककवा सवलतीच्या दराने उपलब्ध 
होऊन त्याची मुदतीत परतरे्ड करण्यास मदत होते.   
 

 सन 2012-13 ते 2015-16 या सलग चार वर्षात राज्यातील शवशवध भागात / शजल्हयात 
अपुरा पाऊस झाल्यामुळे खरीप / रब्बी हंगामात मोठया प्रमाणात 50 पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाशहर 
करण्यात आली होती. तसेच सन 2013-14 व 2014-15 या वर्षात राज्याच्या काही भागात अवळेी 
पाऊस व गारपीट झाल्यामुळे िेतकऱ्याचंे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते.   
 

 वरीलप्रमाणे वगेवगेळया नैसर्गगक आपत्तीच्या पार्श्णभमूीवर िेतकऱ्याचंे नुकसान झाल्यामुळे 
बरेच िेतकरी पीक कजाची / िेती कजाची मुदतीत परतरे्ड करु िकले नाहीत.  पशरणामी हे 
िेतकरी थकबाकीदार राशहल्यामुळे असे िेतकरी बकँाकंडून नव्याने पीक कजण घेण्यास अडचणी 
शनमाण झाल्या आहेत.  या पार्श्णभमूीवर माचण 2017 च्या अथणसंकल्पीय अशधविेनात शवशधमंडळाच्या 
दोन्ही सभागृहात झालेल्या चचेच्या अनुर्षंगाने अिा िेतकऱ्याचंे कजण मार् करण्याबाबत राज्य 
िासनाची भशूमका सकारात्मक आहे अस े मा. मुख्यमंत्री यानंी शद. 5.4.2017 रोजी शवधानसभते 
शनवदेन केले होते. 
 

 मा. मुख्यमंत्री यानंी शवधीमंडळात केलेल्या शनवदेनाच्या अनुर्षंगाने कजणमार्ीच्या संदभात 
शवचार शवशनमय करण्यासाठी िासनाने मा. मंत्री, महसूल, मदत व पुनवणसन व सावणजशनक बाधंकाम 
याचं्या अध्यक्षतेखाली शद. 17.6.2017 च्या िासन शनणणयाद्वारे कजणमार्ी शनकर्ष शनधारण सशमती 
शनयुक्त करण्यात आली आहे.  या सशमतीने शवशवध िेतकरी संघटनाचंे प्रशतशनधी तसेच शवशवध 
राजकीय पक्षाबंरोबर केलले्या चचेअंती  काही शनकर्षाच्या अशधन राहून राज्यातील िेतक-याचंे कजण 
मार् करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती. 
 

िासन शनणणय :- 
 

 उपरोक्त पार्श्णभमूीवर शद. 24.6.2017 झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्यातील िेतकऱ्यानंा 
कजणमार्ी योजनेबाबत  खालीलप्रमाणे शनणणय घेण्यात आला.  

(I) योजनेचा तपशिल  -  
1)  सदर योजनेच ेनाव “छत्रपती शिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना 2017” असेल.   
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2) सदर योजने अंतगणत कजणमार्ीसाठी पात्रता ठरशवताना थकबाकीदार िेतकऱ्याचंे अल्प / 
अत्यल्प भधूारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षते्र शवचारात न घेता शद. 1.4.2012 रोजी व 
त्यानंतर पीक कजण व मध्यम मुदत कजण घेतलेल्या व अिा कजापैकी शद. 30.6.2016 
रोजी थकबाकीदार असलले्या िेतकऱ्यानंा काही शनकर्षाच्या अधीन राहून खालीलप्रमाणे 
सरसकट कजणमार्ी व प्रोत्साहनपर इतर लाभ देण्यात यावते.   
अ) शदनाकं 30.6.2016 रोजी थशकत असलेले मुद्दल व व्याजासह रु. 1.5 लाख 

मयादेपयंतचे कजण मार् करण्यात याव.े  
ब) मुद्दल व व्याजासह रु. 1.5 लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या िेतकऱ्यासंाठी 

एकवळे समझोता योजना (One Time Settlement) म्हणनू शद. 30.6.2016 रोजी 
थकबाकी कजापैकी िासनातरे् रु.1.5 लाख रकमेचा लाभ देण्यात यावा.  या 
योजनेअंतगणत पात्र िेतकऱ्यानंी त्याचं्या शहश्शश्शयाची संपूणण रक्कम बकेँत जमा  
केल्यावर िासनातरे् रु. 1.5 लाख लाभाची रक्कम िेतकऱ्यानंा अदा करण्यात 
यावी. 

क) सन 2015-16 या वर्षात घेतलेल्या पीक कजाची शद. 30.6.2016 पयंत पूणणत:  
परतरे्ड केलेल्या िेतकऱ्यानंी सन 2016-17 वर्षात घेतलेल्या कजाची रक्कम शद. 
30.6.2017 पयंत पुणणत: परतरे्ड केल्यास त्यानंा  सन 2015-16 या वर्षामधील 
पूणणत: परतरे्ड केलले्या पीक कजाच्या 25% ककवा रु. 25,000/- पयंत जी कमी 
असेल ती रक्कम  िेतकऱ्यानंा देण्यात येईल.  मात्र ही रक्कम शकमान रु.15,000/- 
असेल.   तथाशप, िेतकऱ्यानंी परतरे्ड केलेली रक्कम रु. 15,000/- पेक्षा कमी 
असल्यास अिी संपूणण रक्कम िेतकऱ्यानंा िासनामार्ण त देण्यात येईल.     

ड) सन 2012-13 ते 2015-16 या वर्षात कजाचे पुनगणठन  केलेल्या िेतकऱ्यापंैकी ज े
िेतकरी शद. 30.6.2016 रोजी थकबाकीदार असतील त्यानंा वरील योजनेचा लाभ 
देण्यात येईल.  तथाशप, जे थकीत नाहीत त्यानंा रु. 25,000/- रक्कम िासनामार्ण त 
अदा करण्यात येईल.  

 

वरीलप्रमाणे मुद्दा क्र. 2 मधील शवशवध प्रकारच्या कजणमार्ीचा/प्रोत्साहनपर रकमेचा 
राज्यातील सुमारे 89 लाख िेतकऱ्यानंा लाभ होणार असून त्यासाठी एकूण अंदाजे रु. 34,022 
कोटी खचाची तरतूद करण्यास िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.  
 

(II) सदर कजणमार्ी योजनेसाठी खालीलप्रमाणे शनकर्ष शनशित करण्यात येत आहेत.  
 

1.  या योजनेअंतगणत कजणमार्ी व इतर प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी “िेतकरी कुटंुब” हा शनकर्ष 
शवचारात घेण्यात येईल.  कुटंुब या व्याख्येत पती, पत्नी व 18 वर्षाखालील मुलाचंा समाविे 
असेल. 

 

2. पात्र िेतकरी कुटंुबातील कजणमार्ीच्या अनुज्ञये रकमेत कुटंूबातील कजणदार िेतकरी मशहला 
असल्यास त्याचं्या कजाच्या रकमेचा या योजनेखाली प्राधान्याने शवचार करण्यात येईल. 

3.  या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका व शजल्हा मध्यवती सहकारी 
बँकानंी िेतकऱ्यानंा शदलेले िेती कजण (पीक कजण व मध्यम मुदत कजण) शवचारात घेण्यात येईल.  
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4.  शद. 14.6.2017 व शद. 20.6.2017 च्या िासन शनणणयास अनुसरुन थकबाकीदार िेतकऱ्यानंा 
बँकामार्ण त खरीप 2017 या हंगामासाठी िासन हमीवर देण्यात येणाऱ्या रु. 10,000 मयादेपयंत 
पीक कजाची रक्कम िेतकऱ्यास शमळणाऱ्या कजणमार्ीच्या रकमेतून समायोशजत करण्यात 
येईल.  या योजनेखाली कजणमार्ीसाठी कुटंूब हा शनकर्ष असल्याने एका कुटंूबामध्ये एकापेक्षा 
जास्त खातेदाराने घेतलेल्या कजाची संपुणण रक्कम त्या कुटंूबास शमळणाऱ्या कजणमार्ीच्या 
रकमेतून समायोजन करण्यात येईल [कुटंूबाची व्याख्या (II) 1 मध्ये वरील प्रमाणेच असेल.]. 

 

(III)  सदर कजणमार्ी योजनेचा लाभ शमळण्यास खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत -  
 

i) महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, 
आजी/माजी शवधानसभा/शवधान पशरर्षद सदस्य. 

ii) शजल्हा पशरर्षद सदस्य, महानगरपाशलका याचंे सदस्य. 
iii)  कें द्र व राज्य िासनाचे सवण अशधकारी/ कमणचारी, शनमिासकीय संस्थांचे सवण अशधकारी / 

कमणचारी व  कें द्र अथवा राज्य िासन अनुदाशनत संस्थाचंे सवण अशधकारी / कमणचारी (चतुथण श्रेणी 
कमणचारी वगळून)  

iv)  िेतीबाहय उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती. 
v)  शनवृत्तीवतेनधारक व्यक्ती ज्याचंे माशसक शनवृत्तीवतेन रुपये पंधरा हजारापेक्षा जास्त आहे. (माजी 

सैशनक वगळून)  
vi)  कृशर्ष उत्पन्न बाजार सशमती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतशगरणी, नागरी सहकारी 

संस्था, शजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ याचं े अशधकारी व पदाशधकारी 
(अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) आशण मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष. 

vii) रुपये 3 लाखापेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन्न असलेली सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती. 
viii) जी व्यक्ती मुल्यवर्गधत कर वा सेवा कर कायद्ातंगणत नोंदणीकृत आहे व ज्याची सन 2016-17 

मधील वार्गर्षक उलाढाल रु.10.00 लक्ष ककवा अशधक आहे.  
(IV)  या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शवत्त शवभागाच्या सहमतीने मागणदिणक तत्व,े शनकर्ष व 

सशवस्तर शनदेि स्वतंत्रपणे शनगणशमत करण्यात येतील. तसेच या योजनेसाठी आवश्शयकतेप्रमाणे 
तातं्रीक सेवापुरवठादार यांची सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

(V)   योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काही अडचणी उद्भवल्यास अथवा त्यामध्ये काही प्रासंशगक आवश्शयक 
बदल करावयाचे असल्यास मंत्रीमंडळ उपसशमती गठीत करण्यात येईल. ही उपसशमती पुढील 6 
मशहने कायणरत असेल. 

 
सदर िासन शनणणय शवत्त शवभागाच्या अनौपचारीक संदभण क्रमाकं अनौस 293 / 2017 / व्यय-2, 

शद. 24.6.2017 अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार शनगणशमत करण्यात येत आहे. 
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सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताकं क्रमाकं 201706281600197102 असा 
आहे.  हा िासन शनणणय शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकंीत करुन  काढण्यात येत आहे. 
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावंाने. 
 
 
 
                     (शदपक म. राणे) 
        कायासन अशधकारी, महाराष्ट्र िासन 
प्रत, 
1) मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सशचव 
2) मा. मंत्री, महसूल, मदत व पुनणवसन, सावणजशनक बाधंकाम याचंे खाजगी सशचव 
3) मा. मंत्री, शवत्त व शनयोजन, वने याचंे खाजगी सशचव 
4) मा. मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग याचंे खाजगी सशचव 
5) मा. शवधानसभा सदस्य / शवधानपशरर्षद सदस्य (सवण) 
6) मा. मुख्य सशचव याचंे उप सशचव 
7) मा. अपर मुख्य सशचव (शवत्त) 
8) सहकार आयुक्त व शनबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
9) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय शरझव्हण बँक, कें द्रीय कायालय, मंुबई 
10) मुख्य महाप्रबंधक, नाबाडण प्रादेशिक कायालय, पुणे 
11) चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकसण सशमती , बँक ऑर् महाराष्ट्र,पुणे.  
12) शवभागीय आयुक्त, (सवण) 
13) शजल्हाशधकारी (सवण) 
14) शजल्हा उपशनबंधक, सहकारी संस्था, (सवण) 
15) शजल्हा कोर्षागार अशधकारी, (सवण) 
16) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शल. मंुबई 
17) मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा मध्यवती सहकारी बँक (सवण) 
18) शनवडनस्ती  
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