
[10:31am, 13/05/2018] क्राईम आज तक न्युज📡: बेकायदेशीर सावकारी - कायदा 

नव्या सावकारी कायद्याने बेकायदेशीर सावकारीला चाप 

बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी महाराष्ट्र शासनाने दमदार पावले टाकली असून बेकायदेशीर 
सावकाराांना पायबांध घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (ननयमन) अध्यादेश 2014 हा सुधाररत कायदा सांपूर्ण 
राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार ववनापरवाना सावकारी करर्ाऱ्यास पाच वर्ाणपयतं 
कैदेची शशक्षा ककां वा 50 हजार रुपयाांपयतंच्या दांडाच्या शशक्षेची तरतूद केली असून आता राज्यातील बेकायदेशीर वा 
अवैध सावकारीला ननश्चचतपर्े लगाम बसेल, हे मात्र ननश्चचत.. या नव्या कायद्याववर्यी थोडे.. 

 

नव्याने लागू केलेल्या महाराष्ट्र सावकारी कायद्यानुसार राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला ननबधं 
घालण्यात आले असून परवानाधारक सावकाराांसाठीही नवी ननयमावली या अध्यादेशनुसार शासनाने ननश्चचत केली 
आहे. या सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबीमध्ये परवानाधारक सावकाराांनी शेतकऱ्याांना वपकासाठी व शेतीसाठी कजण 
देताना तयाांची स्थावर मालमत्ता आता तारर् घेता येर्ार नसून कजाणच्या मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येर्ार नाही. 
तारर् व ववनातारर् कजाणसाठी शासनाने ननश्चचत केलेले व्याजदर आकारर्े बांधनकारक आहे. तसेच दर तीन 
महहन्याला शेतकऱ्याला पावती देरे्ही बांधनकारक केले असून दरवर्ी सावकारी परवान्याचे नुतनीकरर् कररे् 
बांधनकारक केले आहे.  

 

या कायद्यानुसार खोट्या नावाने परवाना घेरे्, नमूद पत्त्याव्यनतररक्त ककां वा कायणक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय कररे्, 
दसुऱ्याच्या नावावर सावकारी कररे्, या बाबी आढळल्यास कलम 41 अन्वये पहहल्याांदा गुन्हा केल्यास एक वर्ाणपयतं 
कैद ककां वा 15 हजार रुपयाांपयतं दांड ककां वा दोन्ही प्रकारची शशक्षा होऊ शकते. हाच गुन्हा दसुऱ्याांदा ककां वा तयानांतर 
केल्यास 5 वर्ाणपयतं कैद आणर् 50 हजारपयतं दांड अशी शशक्षा होऊ शकते. तसेच कोरी वचनचचठ्ठी, बांधपत्र ककां वा 
इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्याचे ननदशणनास आल्यास 3 वर्ाणपयतं कैद ककां वा 25 हजार दांड यापैकी एक ककां वा दोन्ही 
शशेक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे. 

[10:32am, 13/05/2018] क्राईम आज तक न्युज📡: सुधाररत अध्यादेशातील महतवाच्या तरतूदीांची माहहती 
शेतकऱ्याांना करुन देण्यासाठी सांक्षक्षप्त माहहती पुश्स्तका सहकार ववभागामार्ण त तयार करण्यात आली असून यामध्ये 
परवाना शमळववण्याची पद्धती, परवाना नाकारर्े, आचथणक वर्ण, परवाना रद्द करर्े, ननबांधकाचे तपासर्ीचे व 
न्यायालयीन अचधकार, सावकाराने बेकायदेशीरररतया बळकावलेली स्थावर मालमत्ता परत करर्े, सावकारी व्यवसाय 
करीत असताांना कोरी कागदपत्रे न कररे्, आवचयक हहशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवरे्, व्याजदरावर बांधन, कजाणचे 
अचधकार, दांड व शशक्षेची तरतूद, कजणदाराांस शमळर्ाऱ्या सांरक्षर्ाचा समावेश आहे.  

 

महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्य असून शेतकऱ्याांच्या हहतासाठी आणर् प्रगतीसाठी कायणरत असून सहकारी 
पतपुरवठ्यातही राज्य देशात आघाडीवर आहे. सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्याांची आचथणक गरज भागववण्यास 



शासनाने प्राधान्य हदले असले तरीही काही अपररहायण कारर्ास्तव शेतकरी व शेतमजूराांना सावकाराकडून कजण 
घेण्याची गरज भासते. अशा परीश्स्थतीत सावकाराांकडून शेतकऱ्याची आचथणक वपळवरू्क होऊ नये म्हरू्न मुांबई 
सावकारी अचधननयम 1946 नुसार राज्यात सावकारी व्यवसायाचे ननयमन करण्यात येत होते, मात्र या कायद्यातील 
तरतुदी पुरेशा व प्रभावी ठरत नसल्यामुळे सावकाराांकडून शेतकऱ्याांची होर्ारी वपळवरू्क ननयांत्रत्रत कररे् अडचर्ीचे 
होत होते. सावकाराांनी अवैधररतया कजणदार शेतकऱ्याांची मालमत्ता हडप करर्े, कजाणवर अवास्तव दराने व्याज 
आकारर्े, यावर पुरेसे ननबधं आर्ता येत नव्हते तसेच सावकारीतील गैरप्रकार उघडकीस आल्यास या अपराधापोटी 
लावली जार्ारी शशक्षा अथवा दांड याबाबतची तरतूद सावकाराांवर जरब बसण्याइतकी पुरेशी नव्हती. या सवण बाबीांचा 
ववचार करुन शासनाने राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला चाप लावण्यासाठी आणर् परवानाधारक सावकाराांवर काही 
बांधर्े घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (ननयमन) अध्यादेश-2014 हा 16 जानेवारी 2014 पासून सांपूर्ण राज्यभर 
लागू केला आहे. 

[10:36am, 13/05/2018] क्राईम आज तक न्युज📡: महाराष्ट्र सावकारी (ननयमन) अध्यादेश 2014 नुसार 
परवानाधारक सावकाराना काांही अटी आणर् ननयम ननश्चचत केले असून परवाना शमळण्याची पद्धतही ननश्चचत केली 
आहे. यानुसार सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी रीतसर अजण सहाय्यक ननबांधकाांकडे कररे् बांधनकारक केले आहे. 
सावकारी परवान्याचा कालावधी आता 1 एवप्रल ते 31 माचण असा राहील. या कायद्यानुसार ननबांधकाांना हदवार्ी 
न्यायलयास असलेले न्यानयक अचधकार प्रदान करण्यात आले आहेत.  

 

सावकाराांनी बेकायदेशीररीतया बळकाववलेली स्थावर मालमत्ता परत करण्याच्या पद्धतीनुसार कोर्तयाही वैध अथवा 
अवैध सावकाराने ववक्री, गहार्, लीज, अदलाबदल ककां वा कोर्तयाही मागाणने एखाद्या कजणदाराची स्थावर मालमत्ता 
ताब्यात घेतली असेल, अशा कजणदाराने श्जल्हा ननबांधकाांकडे अजण केल्यास श्जल्हा ननबांधक अशा प्रकरर्ाांची तपासर्ी 
करु शकतात. स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार, बदलामध्ये झाले असल्यास असा दस्त श्जल्हा ननबांधक रद्द करु शकतात 
व ही मालमत्ता कजणदार ककां वा तयाांच्या वारसाांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देऊ शकतात. परवानाधारक सावकाराांनी 
केलेल्या सवण व्यवहाराांची हहशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवरे् तयाांच्यावर बांधनकारक असून अशा सावकारास कजणदाराांकडून 
मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येर्ार नाही. तसेच व्याजावर व्याज लावता येर्ार नाही. शासनाने वेळोवेळी जाहीर 
केलेल्या व्याजदरानुसारच तारर् व ववनातारर् कजणव्यवहार कररे् बांधकाराक राहील. तसेच कजणदाराने मागर्ी 
केल्यास कजणखाते उतारा सावकाराने देर्े आवचयक आहे.  

 

या नव्या सावकारी कायद्यानुसार ववनापरवाना व अवैध सावकारी केल्यास सांबांचधताांस 5 वर्ाणपयतं कैदेची शशक्षा 
ककां वा 50 हजार रुपयाांपयतं दांड यापैकी एक ककां वा दोनही प्रकारच्या शशक्षेची तरतूद आहे. तसेच परवाना प्राप्त करुन 
घेताना हेतूपुरस्पर व जार्ीवपूवणक हदशाभूल करर्ारी माहहती अजाणसोबत सादर केल्यास 2 वर्ाणपयतं कैदेची शशक्षा 
ककां वा 25 हजार पयतं दांडाच्या शशक्षेची तरतूद आहे. खोट्या नावाने परवाना घेरे्, नमूद पत्त्याव्यनतरीक्त ककां वा 
कायणक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय कररे्, दसुऱ्याच्या नावावर सावकारी कररे् या बाबी आढळल्यास पहहल्याांदा गुन्हा 
केल्यास 1 वर्ाणपयतं कैद ककां वा 15 हजार रुपये दांडाची शशक्षा, हाच गुन्हा दसुऱ्याांदा ककां वा तयानांतर केल्यास 5 
वर्ाणपयतं कैद ककां वा 50 हजारापयतं दांडाच्या शशक्षेची तरतूद आहे. कोरी वचन चचठ्ठी, बांधपत्र वा इतर प्रकारची 



कागदपत्रे घेतल्यास 3 वर्ाणपयतंच्या कैदेची शशक्षा ककां वा 25 हजार पयतं दांडाची शशक्षा आहे. परवानाधारक सावकाराने 
सवण आवचयक अशभलेख न ठेवल्यास वा या तरतुदीांचे पालन न केल्यास 25 हजार पयतंच्या दांडाची तरतूद आहे. तर 
तरतुदीपेक्षा जास्त व्याज आकारर्ी केल्यास प्रथम अपराधास 25 हजारापयतं तर नांतरच्या अपराधास 50 
हजारापयतंच्या दांडाची तरतूद आहे. कजाणच्या तरतुदीसाठी सावकाराने कजणदाराचा ववनयभांग, छळवरू्क केल्यास 2 
वर्ाणपयतं कैद ककां वा 5 हजार पयतं दांडाच्या शशक्षेची तरतूद आहे. 

[10:37am, 13/05/2018] क्राईम आज तक न्युज📡: या कायद्यान्वये कजणदारासही सांरक्षर् हदले असून कजणदाराने 
सावकाराांकडून घेतलेली रक्कम 15 हजारपेक्षा जास्त नसल्यास व कजणदार हा स्वत: शेती करर्ारा असल्यास 
डडक्रीद्वारे ही रक्कम वसुली सांदभाणत कजणदारास अटक करता येर्ार नाही. शासनाकडून या कायद्याची अांमलबजार्ी 
केली जात असली तरी शेतकऱ्याांनीही शक्यतो सहकारी सांस्थाकडूनच कजण घेण्यास प्राधान्य द्यावे. अपररहायण 
कारर्ास्तव सावकाराकडून कजण घेण्याची वेळ आलीच तर सावकार परवानाधारक आहे, याची खात्री करावी. 
सावकाराकडून र्सवरू्क अथवा उपद्रव होत असल्यास सहकार ववभाग व जवळच्या पोलीस स्टेशनशी सांपकण  साधा. 
यासाठी शासनाने हेल्पलाईन 022-61316400 सुरू केली आहे. शेतकऱ्याांनी या हेल्पलाईनचा लाभ घेऊन बेकायदेशीर 
सावकारी रोखण्यासाठी सहकायण करावे. 

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐 

भालचांद्र सजेराव महाडीक  

क्राईम आज तक न्यूज  

अध्यक्ष:-पुरे् श्जल्हा 

सावकाग्रस्थ शेतकरी सशमती महाराष्ट्र 

मो.नां.9146618585 

ⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ 


