
ऊस पिकाखालील क्षते्र सूक्ष्म ससचनाखाली 
अणण्यासाठीच्या योजनेंतगगत कजग 
िुरवठ्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकाचा समावशे 
करण्याबाबत....  

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, िशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय पवकास व मत्स्यव्यवसाय पवभाग 

शासन पनणगय क्रमाकं: सुससयो-2017/प्र.क्र.58/14ऄ े
मादाम कामा मागग, हुतात्समा राजगुरु चौक 

मंत्रालय, मंुबई-400032 
    पदनाकं:  31 जुल,ै 2018  

वाचा: 
1. शासन पनणगय क्रमाकं: सुससयो-2017/प्र.क्र.58/14ऄ,े पद. 24 जुल,ै 2017 
2. उि सपचव सहकार याचंी पद. 5 जून, 2018 ची पििणी.  

   

प्र्तावना :- 
 संदभाधीन पद.24 जुलै,2017 च्या शासन पनणगयान्वये  “ऊस पिकाखालील क्षते्र सूक्ष्म 
ससचनाखाली अणण्यासाठी योजनेची अखणी करण्यात अली अहे. सदर योजनेंतगगत  व्याज 
दर सवलतीच्या योजनेमध्ये”, नाबार्गकरू्न पदघग मुदत कजग योजनेमधून कजग घेऊन पजल्हा 
मध्यवती सहकारी बँकाचं्या माध्यमातून 7.25% दराने शेतकऱयानंा कजग उिलब्ध करुन देण्यात 
येणार अहे. सदर कजाच्या व्याजाची अकारणी खालीलप्रमाणे अहे. 

1. नाबार्गकरू्न राज्य सहकारी पशखरर बकेँस कजग  - 5.50% 

2. राज्य पशखर बँकेने पजल्हा मध्यवती बँकानंा कजग  -    6% 

3. पजल्हा मध्यवती सहकारी बँकानंी शेतकऱयानंा कजग  - 7.25% 

7.25% दराने येणाऱया कजाच्या पनयपमत व्याज ऄदायगीच्या दापयत्सवाची पवगतवारी 
खालीलप्रमाणे अहे: 

1. राज्य शासन       -   4% 

2. साखर कारखाना      -  1.25% 

3. शेतकरी       -    2% 

 काही राष्ट्रीयकृत बँकानी सुध्दा सदर योजनेंतगगत कजग उिलब्ध करुन देण्याची 
तयारी दशगपवली अहे. त्सयानुसार, नाबार्गकरू्न कजग घेवून पजल्हा मध्यवती सहकारी बँकांच्या 
माध्यमातून शेतकऱयानंा कजग उिलब्ध करुन देण्याबरोबरच, राष्ट्रीयकृत बकँाचा सुध्दा सदर 
योजनेमध्ये कजग िुरवठा करण्यासाठी समावशे करण्याचा प्र्ताव शासनाच्या पवचाराधीन होता. 
ऄनुषंगाने खालील प्रमाणे पनणगय घेण्यात अला अहे. 
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शासन पनणगय :-  

1. संदभाधीन पद. 24 जुलै, 2017 च्या शासन पनणगयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
अलेल्या ऊस पिकाखालील क्षते्र सूक्ष्म ससचनाखाली अणण्याच्या योजनेंतगगत, 
नाबार्गकरू्न कजग घेवून राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱयानंा कजग उिलब्ध 
करुन देण्याबरोबरच, राष्ट्रीयकृत बँकाचंा सुध्दा कजग िुरवठा करण्यासाठी समावशे 
करण्यास मान्यता देण्यात येत अहे.  

2. राष्ट्रीयकृत बँकानंी सदर प्रयोजनाथग पनधापरत केलेल्या व्याज दराने कजग उिलब्ध करुन 
देण्यात येईल. तथापि, राष्ट्रीयकत बँकाकंरू्न घेण्यात येणाऱया कजाच्या व्याज दरातील 
4% व्याजाचे दापयत्सव राज्य शासन, 1.25% व्याजाचे दापयत्सव साखर कारखाना याचंे 
ऄसेल व उवगपरत व्याजाचे दापयत्सव शेतकऱयाचे ऄसेल. 

सदर शासन पनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत्थळावर उिलब्ध करण्यात अला ऄसून त्सयाचा संकेताक 201807311253406401 
ऄसा अहे. हा अदेश पर्जीिल ्वाक्षरीने साक्षापंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यिाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने,  

 

 
                                                                                   (            )  

ऄवर सपचव, महाराष्ट्र शासन 
  , 

1. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
2. मा. मंत्री (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
3. मा. मंत्री (सहकार), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
4. मा. मंत्री (जलसंिदा), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
5. मा. राज्यमंत्री (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
6. मा. राज्यमंत्री (सहकार), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
7. मा. राज्यमंत्री (जलसंिदा), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
8. मा. मुख्य सपचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
9. ऄ. मु. स. (पवत्त), पवत्त पवभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
10. ऄ. मु. स. (पनयोजन), पनयोजन पवभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
11. ऄ. मु. स.  (सहकार), सहकार, िणन व वस्त्रोद्योग पवभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, 

मंुबई-32 
12. अयुक्त कृपष , कृपष अयुक्तालय, महाराष्ट्ि राज्य िुणे. 
13. साखर अयुक्त, साखर सकुंल, पशवाजी नगर, महाराष्ट्र राज्य, िुणे. 
14. मुख्य महाव्यव्थािक,नाबार्ग, 54, वले्ली रोर्,पशवाजी नगर, िुणे. 
15. संचालक (पव्तार व प्रपशक्षण), कृपष अयुक्तालय, िुणे (10 प्रतीसह) 
16. सवग संचालक/सह संचालक, कृपष अयुक्तालय, महाराष्ट्ि राज्य िुणे. 
17. सवग पवभागीय कृषी सह संचालक,  

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. सवग पवभागीय अयुक्त,  
19. सवग पजल्हापधकारी व सद्य सपचव, पजल्हा पनयोजन पवकास मंर्ळ, 
20. सवग मुख्य कायगकारी ऄपधकारी, पजल्हा िपरषद  
21. सवग पजल्हा िपरषदाचंे मुख्य लेखा व पवत्त ऄपधकारी 
22. सवग पजल्हा ऄपधक्षक कृपष ऄपधकारी, 
23. सवग पजल्हा कोषागार ऄपधकारी, 
24. सवग कृपष पवकास ऄपधकारी, पजल्हा िपरषद 

25. महासंचालक मापहती व जनसंिकग  सचालनालय,मंुबई.   
26. महालेखािाल महाराष्ट्र (लेखा व ऄनुज्ञयेता) मंुबई/नागिूर 
27. महालेखािाल महाराष्ट्र (लेखा िपरक्षा) मंुबई /नागिूर 

28. सवग सहसपचव/उिसपचव/ऄवरसपचव/कायासन ऄपधकारी, (कृपष) कृपष व िदुम पवभाग 
29. पवत्त पवभाग व्यय 1/ऄथगसंकल्ि 13, मंत्रालय, मंुबई -32 
30. पनयोजन पवभाग, मंत्रालय मंुबई - 32, 
31. मा. मंत्री (कृपष) याचंे खाजगी सपचव, 
32. मा. राज्यमंत्री (कृपष) याचंे खाजगी सपचव  
33. पनवर् न्ती. 
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