शेतकऱययांनय वेळेत व सललभररत्यय कजज
उपलब्ध होण्ययच्यय दृष्टऱने कऴषऱ कजज रमत्र
योजनय रयबरवण्ययबयबत
महयरयष्र शयसन
ग्रयम रवकयस रवभयग
शयसन पररपत्रक क्रमयांकः योजनय-2020/प्र.क्र. 34/रवत्त-3
बयांधकयम रवभयग,25, मझजबयन पथ
फोटज ,मलांबई-400001
तयरऱख: २१ ऑक्टोबर, 2021
प्रस्तयवनय :शेतकऱययांनय खरऱप व रब्बऱ हांगयमय कररतय रयष्रऱयकऴत बँकय, सहकयरऱ तसेच खयजगऱ बँकय व पतपेढ्यांमयफजत
मोठ्यय प्रमयणयांवर कजज पलरवठय केलय जयतो. ययमध्ये हऱ शेतकऱययांचय कल हय रजल्हय मध्यवती सहकयरऱ बँकेकडे
जयस्त असतो. सहकयरऱ बँकेकडळ न रवरवध कययजकयरऱ सेवय सहकयरऱ सोसययट्ययमयफजत कजाचे रवतरण केले जयते.
सवजसयधयरणपणे शेतकरऱ नवऱन पऱक कजज, मध्यम व दऱघज मलदतऱचे कजज घेतो. हे कजज घेत असतयनय त्ययलय 7/12
उतयऱययपयसळन ते बँकयांचे नय-हरकत प्रमयणपत्र इत्ययदऱ कयगदपत्रे गोळय करयवऱ लयगतयत. ययसयठऱ बरयच कयलयवधऱ
लयगतो व कधऱ कधऱ तर हां गयम हऱ सांपन
ळ जयतो. केवळ कयगदपत्रयांच्यय पलतजतेअभयवऱ त्ययस वेळेवर कजज रमळत कजज
रमळत नयहऱ. नयईलयजयस्तव त्ययलय खयजगऱ सयवकयरयकडळ न जयस्तऱच्यय व्ययजयने कजज घ्ययवे लयगते. अशयप्रकयरे
शेतकऱययांनय बँकेमयफजत कजज रमळरवण्ययसयठऱ अनेक अडचणींनय तोंड द्ययवे लयगते.
शेतकऱययांनय वेळेत व सललभररत्यय कजज उपलब्ध होण्ययच्यय दृष्टऱने रजल्हय पररषदे च्यय कऴषऱ रवभयगयकडळ न
कऴषऱ कजज रमत्र योजनय रयबरवण्ययचऱ बयब शयसनयच्यय रवचयरयधऱन होतऱ.
शयसन रनणजय :शेतकऱययांनय वेळेत व सलललभररत्यय कजज उपलब्ध होण्ययच्यय दृष्टऱने रजल्हय पररषदे च्यय कऴषऱ रवभयगयकडळ न
"कऴषऱ कजज रमत्र" योजनय खयलऱल अटऱ व शतीच्यय अधऱन रयहळ न शयसन मयन्यतय दे ण्ययत येत आहे.
योजनेचय उद्देश :शेतकऱययांनय कऴषऱ कजाचऱ उपलब्धतय सहजतेने व रवनयरवलांब होण्ययसयठऱ सहयय्य करणे व त्ययद्वयरे
भयांडवलयचऱ गलांतवणलक वयढवळन कऴषऱक्षेत्रयचय रवकयस सयधणे.
योजनेचे स्वरूप :दरवषी खरऱप, रब्बऱ हां गयमयमध्ये शेतकरऱ पऱक कजज घेत असतयत. लयगवडऱखयलऱल क्षेत्र व एकळण पऱक कजज
वयटप पयरहले असतय ययत रवषमतय आढळळ न येते. कऴषऱ क्षेत्रयत भयांडवलयचय ओघ व गलांतवणळक वयढवळन कऴषऱ क्षेत्रयच्यय
रवकयसयत अरधकचऱ भर पडणे आवश्यक आहे. सलक्ष्म रनरऱक्षण केल्ययस तेच-तेच लयभयथी वेगवेगळ्यय बयबींसयठऱ कजज
घेत असल्ययने रदसळन येतयत. त्ययमलळे त्ययांच्यय शेतऱ क्षेत्रयत रवकयस झयलेलय रदसळन येतो. यय शेतकऱययांव्यरतररक्त
जययांनय कजज घेण्ययचऱ इच्छय आहे परां त,ल कजज प्ररक्रयेचे अज्ञयन असल्ययमलळे व वेळेच्यय अभयवयमलळे कजज रमळणे शक्य
होत नयहऱ.
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अशय इच्छळ क पयत्र शेतकऱययांनय कऴषऱ कजज सहज सललभतेने त्ययांच्यय मयगणऱ नलसयर वेळेत उपलब्ध होण्ययसयठऱ
त्ययांनय प्ररशक्षऱत स्वयांसेवकयचऱ मदत/सहयय्य देणे गरजेचे आहे . हऱ बयब लक्षयत घेउन कऴषऱ कजज रमत्र ययांच्यय मदतऱने
गरजळ पयत्र शेतकऱययांस जयय बयबऱसयठऱचे कजज आवश्यक आहे , अशऱ प्रकरणे कऴषऱ कजज रमत्र ययांच्यय सहयय्ययने तययर
केल्ययस शेतकऱययांस वेळेत कजज उपलब्ध होईल.
प्ररत प्रकरण सेवयशलल्कयचय दर:अ) अल्प मलदतऱचे कजज :1. प्रथमत: पऱक कजज घेणयरय शेतकरऱ :- प्ररत प्रकरण सेवयशलल्क रूपये 150/ब ) मध्यम व रदघजमलदतऱचे कजज :1. नरवन कजज प्रकरण :- प्ररत प्रकरण सेवयशलल्क रूपये 250/2. कजज प्रकरणयचे नलतनऱकरण :- प्ररत प्रकरण सेवयशलल्क रूपये 200/कऴषऱ कजज रमत्र नोंदणऱ :अ ) कऴषऱ कजज रमत्र म्हणळन सेवय दे ऊ इच्च्छणयऱयय व्यक्तऱने रजल्हय पररषदे च्यय सांकेतस्थळयवर नोंदणऱ करयवऱ.
ब ) नोंदणऱ झयलेल्यय इच्छळ क व्यक्तींचऱ ययदऱ तययर करून त्ययस कऴषऱ सरमतऱचऱ मयन्यतय घेण्ययत येईल.
क ) रजल्हय पररषदे कडऱल कऴषऱ सरमतऱस अांरतम रनवडऱचे अरधकयर रयहतऱल.
कऴषऱ कजज रमत्रयने जयय शेतकऱययांनय कऴषऱ कजाचऱ आवश्यकतय आहे , त्ययांनय भेटऱ देऊन कजज प्रकरणयच्यय
कययजपध्दतऱचऱ सरवस्तर मयरहतऱ द्ययवऱ. कऴषऱ कजज रमत्र कऴषऱ कजासयठऱ आवश्यक असणयरऱ कयगदपत्रे गोळय करून
शेतकऱययांच्यय सांमतऱने कजज प्रकरण तययर करून मांजळरऱसयठऱ बँकेमध्ये सयदर करे ल. कऴषऱ कजज रमत्र हय बँक व
शेतकरऱ ययांच्ययमधऱल मध्यस्थयच्यय भळरमकेऐवजऱ सहययक व सल्लयगयरयचऱ भळरमकय बजयवेल.
कऴषऱ कजज रमत्रयने पयरदशी व प्रयमयरणकपणे शेतकऱययांस सहयय्य व सल्लय दे णे यय रवषयऱचे बांधपत्र देणे
आवश्यक आहे.
कऴषऱ कजज रमत्रयस सेवयशलल्क दे ण्ययचऱ कययज पध्दतऱ :कऴषऱ कजज रमत्रयस सेवय शलल्क दे ण्ययसयठऱ तयललकय स्तरयवर खयलऱल प्रमयणे सरमतऱ गठऱत करण्ययत
ययवऱ.
तयललकय स्तरऱय सरमतऱ
1.

गट रवकयस अरधकयरऱ

सरमतऱ अध्यक्ष

2.

सहययक रनबांधक सहकयरऱ सांस्थय

सदस्य

3.

रजल्हय मध्यवती सहकयरऱ बँकेचय प्ररतरनधऱ

सदस्य

4.

रजल्हय अग्रणऱ बँकेचय प्ररतरनधऱ

सदस्य
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5.

तयललकय कऴषऱ अरधकयरऱ

सदस्य

6.

कऴषऱ अरधकयरऱ पांचययत सरमतऱ (सवजसयधयरण)

सदस्य सरचव

1. कऴषऱ कजज रमत्र शेतकऱययच्यय रशफयरशऱसह सेवयशलल्क मयगणऱ ययदऱ बँकेकडे सयदर करे ल.
2. बँकेकडळ न त्ययचऱ शहयरनशय करून बँक त्यय गटयतऱल गट रवकयस अरधकयरऱ (पांचययत सरमतऱ)
ययांचेकडे सेवय शलल्क अदययगऱसयठऱ ययदऱ सयदर करे ल.
3. सेवय शलल्कयवरऱल होणयरय खचज हय त्यय वषाच्यय योजनेच्यय उपलब्ध रनधऱतळन गट रवकयस अरधकयरऱ
ययांनऱ भयगवयवय.
योजनेचय कयलयवधऱ :सदर योजनेचय कयलयवधऱ हय सन 2021-22 हे आर्थथक वषज रयहऱल. आवश्यकतेनलसयर योजनेचय
कयलयवधऱ कमऱ करणे, ककवय वयढरवण्ययचे अरधकयर रजल्हय पररषदे लय रयहतऱल.
रनधऱचय स्त्रोत व रक्कम :रजल्हय पररषद स्वरनधऱ सन 2021-22 चे अांदयजपत्रक
लेखयरशषज -2401 कऴषऱ खचाचऱ मयादय रक्कम रू.10,00,000/- (रूपये दहय लयख फक्त )
सदर शयसन रनणजय महयरयष्र शयसनयच्यय www.maharashtra.gov.in यय सांकेतस्थळयवर उपलब्ध
करण्ययत आले असळन त्ययचय सांकेतयांक 202110211609481420 असय आहे. हय आदे श रडजऱटल स्वयक्षरऱने
सयक्षयांरकत करुन कयढण्ययत येत आहे.
महयरयष्रयचे रयजयपयल ययांच्यय आदे शयनलसयर व नयवयने.

Santosh
Shaligram
Panzade

Digitally signed by Santosh
Shaligram Panzade
DN: cn=Santosh Shaligram
Panzade, o=Rural
Development Department,
ou,
email=santosh.panzade@nic
.in, c=IN
Date: 2021.10.21 17:01:40
+05'30'

कययासन अरधकयरऱ, महयरयष्र शयसन
प्रत,
1.

मय. रयजयपयल ययांचे सरचव,

2.

मय.मलख्यमांत्रऱ ययांचे कययालय,
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3.

मय.अध्यक्ष/उपयध्यक्ष, रवधयनसभय, रवधयनभवन, मलांबई

4.

मय.सभयपतऱ/उपसभयपतऱ, रवधयनपररषद, रवधयनभवन, मलांबई,

5.

मय.रवरोधऱ पक्षनेते, रवधयनसभय, मलांबई ययांचे कययालय,रवधयनभवन, मलांबई,

6.

मय.रवरोधऱ पक्षनेते, रवधयनपररषद , मलांबई ययांचे कययालय, रवधयनभवन, मलांबई,

7.

सवज मय. रवधयनसभय व रवधयनपररषद सदस्य.

8. सवज रजल्हय पररषदयांचे मय.अध्यक्ष.
9.

मय. मलख्य सरचव ययांचे स्वऱय सहयय्यक, मांत्रयलय, मलांबई.

10. सवज अपर मलख्य सरचव / प्रधयन सरचव / सरचव , मांत्रयलयऱन सवज रवभयग.
11. सवज रवभयगऱय आयलक्त ( महसलल ).
12. महयलेखयपयल, महयरयष्र-1 ( लेखय परऱक्षय ), मलांबई ( पयच जयदय प्रतऱसह )
13. महयलेखयपयल , महयरयष्र-2 ( लेखय परऱक्षय ), नयगपळर ( पयच जयदय प्रतऱसह )
14. महयलेखयपयल, महयरयष्र-1 ( लेखय व अनलज्ञेयतय ), मलांबई ( पयच जयदय प्रतऱसह )
15. महयलेखयपयल, महयरयष्र-2 ( लेखय व अनलज्ञेयतय ), नयगपळर ( पयच जयदय प्रतऱसह )
16. महयलेखयकयर ( स्थयरनक सांस्थय ) महयरयष्र-1, मलांबई ( पयच जयदय प्रतऱसह )
17. महयलेखयकयर ( स्थयरनक सांस्थय ) महयरयष्र-2, नयगपळर ( पयच जयदय प्रतऱसह )
18. सांचयलक तथय मलख्य लेखय पररक्षक , स्थयरनक रनधऱ लेखय, म.रय.कोकण भवन, नवऱ मलांबई.
19. सवज सहमलख्य लेखय पररक्षक, स्थयरनक रनधऱ लेखय. (कोकण, /रत्नयरगरऱ /पलणे / नयगपळर/औरां गयबयद /
अमरयवतऱ)
20. सवज सह / उप सरचव , ग्रयम रवकयस रवभयग.
21. रजल्हयरधकयरऱ (सवज ),
22. सवज रजल्हय पररषदयांचे मलख्य कययजकयरऱ अरधकयरऱ .
23. मलख्य लेखय व रवत्त अरधकयरऱ, रजल्हय पररषद ( सवज )
24. सवज रजल्हय कोषयगयर अरधकयरऱ
25. रवत्त रवभयग ( व्यय-15 / अथोपयय / रवत्त आयोग कक्ष )
26. ग्रयम रवकयस रवभयग ( सवज कययासने )
27. रनवड नस्तऱ /रवत्त -3.
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कऴषऱ कजज रमत्रयांस द्ययवययच्यय सेवयशलल्कयसयठऱ शेतकरऱ रशफयरस पत्र
मऱ श्रऱ./श्रऱमतऱ ----------------------------------------- रयहणयर ----------------तय. ------------- रज.--------- येथऱल ररहवयशऱ असळन मऱ ---------- बँकेच्यय ---------------- शयखेतळन सन 2021-22 खरऱप/रब्बऱ हांगयमयत नवऱन पऱक कजज / मध्यम मलदत कजज / दऱघज मलदत कजज
घेतले त्ययसयठऱ मलय श्रऱ./श्रऱमतऱ-------------------------- यय कऴषऱ कजज रमत्रयने मांजळरऱसयठऱ
सहयय्य केले. त्ययस रनयमयप्रमयणे सेवयशलल्क दे ण्ययस मयझऱ हरकत नसळन यय बयबत मयझ्ययवर कोणतयहऱ
दबयव आणण्ययत आलेलय नयहऱ. ययबयबत मयझऱ कोणतऱहऱ तक्रयर नयहऱ.

स्वयक्षरऱ
शेतकऱययचे नयांव:
मो.नां.:

कऴषऱ कजज रमत्रयांस द्ययवययच्यय सेवयशलल्कयसयठऱ बँक अरधकयरऱ / रवकयस सोसययटऱचे
सरचव ययांचे रशफयरस पत्र
सन 2021-22 यय आर्थथक वषात खरऱप /रब्बऱ हांगयमयत श्रऱ./श्रऱमतऱ -------------- रयहणयर -------तय.------ रज.-------- ययांनय नवऱन पऱक कजज / मध्यम मलदत कजज / दऱघज मलदत कजज मांजळर
केले आहे. कजजदयरयने अजज केल्ययप्रमयणे श्रऱ./श्रऱमतऱ ----------- यय कऴषऱ कजज रमत्रयस रनयमयप्रमयणे
सेवयशलल्क दे ण्ययस रशफयरस करण्ययत येत आहे.

स्वयक्षरऱ
बँक अरधकयऱययचे नयांव
हल द्यय व रशक्कय
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