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संदभध: 
शासन पनणधय क्रमाकं: सुससयो-2017/प्र.क्र.58/4ऄ,े पद.24 जुलै, 2017. 
 

प्र्तावना :- 
 पद, 24 जुलै, 2018 च्या शासन पनणधयान्वये “ऊस पिकाखालील क्षते्र सुक्ष्म 
ससचनाखाली अणण्याची योजना” राबपवण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात अली अहे. सदर 
योजनेंतगधत शेतकऱयांना दयावयाची कजध मयादा प्रपत हेक्टरी रु. 85,000 एवढी पनपित 
करण्यात अली अहे. नाबाडधकडून पदघध मुदत ग्रामीण मुलभतू सुपवधा पनधीमधून घेण्यात 
येणाऱया (Long Term Rural Infra Fund - LTRF) व्याजाचा दर 5.50% एवढा पनपित करण्यात 
अला अहे. त्सयावर राज्य पशखर बँक व पजल्हा मध्यवती पशखर बँक याचं्याकडून अकारण्यात 
येणारा ऄपधभार पवचारात घेवून साखर कारखाना- 1.25%, शेतकरी - 2% व राज्य शासन - 
4% याप्रमाणे व्याजाचे दापयत्सव पनपित करण्यात अले अहे.  

 शेतकऱयानंा द्यावयाच्या प्रपत हेक्टरी कजाची मयादा, त्सयावळेी सुक्ष्म ससचन योजनेंतगधत 
ऊस पिकासाठी कें द्र शासनाने पनपित केलेल्या खचध मयादेच्या मािदंडानुसार पवचारात 
घेण्यात अली होती. तथापि, सुक्ष्म ससचन सापहत्सयाच्या सकमतीमध्ये होणाऱया चढ- उतारानुसार 
कें द्र शसनाकडून खचाच्या मािदंडामध्ये बदल करण्यात येतो. त्सयानुसार, या योजनेंतगधत 
देण्यात येणाऱया कजाच्या रक्कमेमध्ये सुध्दा बदल करणे अवश्यक अहे. त्सयाचप्रमाणे, 
नाबाडधकडून पदघध मुदत ग्रापमण मुलभतू सुपवधा पनधीमधून (Long Term Rural Infra Fund - LTRF) 
घ्यावयाच्या कजाच्या व्याजाचा दर प्रचपलत दरानुसार पनपित करण्यात अला होता.  सदर व्याज दर 
पवचारात घेवून व्याजाच्या दापयत्सवाची पवभागणी पनपित करण्यात अली अहे. नाबाडधकडून 
देण्यात येणाऱया पदघध मुदत ग्रामीण िायाभतु सुपवधा पनधीच्या व्याजाच्या दरामध्ये बदल होत 
ऄसतात. सदर बदलेल्या व्याज दरानुसार शेतकऱयानंा कजध उिलब्ध करुन देणे अवश्यक 
अहे व त्सयाप्रमाणात होणाऱया शासनाच्य दायपतवामध्ये बदल होणे ऄिेपक्षत अहे.  

या बाबीं पवचारात घेवून शेतकऱयांना द्यावयाच्या प्रपत हेक्टरी कजाची मयादा, 
शेतकऱयानंा उिलब्ध करुन द्यावयाच्या कजाच्या व्याजाचा दर व राज्य शासन, साखर 
कारखाने व शेतकरी यानंी सोसावयाचे व्याजाचे दापयत्सव याबाबतचे संदभाधीन शासन 
पनणधयातील ऄनुकमे िपरच्छेद क्र. 5,7 व 8 वगळून त्सयाऐवजी सुधारीत तरतूदी करण्याचा 
प्र्ताव शासनच्या पवचाराधीन होता. ऄनुषंगाने खालीलप्रमाणे पनणधय घेतला अहे:- 
 
 



 
 
शासन पनणधय क्रमांकः सुससयो-2017/प्र.क्र.58/14ऄ े

 

                                                       पषृ्ठ 3 िैकी 2  
  

शासन पनणधय:- 
1. संदभाधीन पद. 24 जुलै, 2017 च्या शासन पनणयातील िपरच्छेद क्र.5,7 व 8 

वगळण्यात येत अहेत. 
2. या योजनेंतगधत “कें द्र शासनाच्या योजनेंतगधत ऊस पिकाच्या सूक्ष्म ससचनासाठी मंजूर 

ऄसलेल्या मािदंडानुसार (cost norms) ऄनुज्ञये खचाच्या” मयादेत शेतकऱयानंा 
सवलतीच्या दराने िाच वषाच्या कालावधीसाठी कजध उिलब्ध करुन देण्यात येईल.  

3. नाबाडधकडून घेण्यात येणाऱया कजाचे वाटि शेतकऱयानंा राज्य सहकारी पशखर बकँ, 
पजल्हा मध्यवती बँक या कजध साखळीतून करण्यात येईल. त्सयासाठी व्याजाची 
अकारणी खालीलप्रमाणे करण्यात येईल.   
ऄ.
क्र. 

सं्था व्याजाचा दर 

1. नाबाडधकडून राज्य 
सहकारी पशखर बकेँस 
कजध 

त्सया त्सया वषात पदघध मुदत ग्रापमण मुलभतू सुपवधा 
पनधीसाठी लागु ऄसलेला व्याज दर (Long Term Rural 
Infra Fund - LTRF) 

2. राज्य पशखर बकेँने 
पजल्हा मध्यवती बकँाना 
कजध 

नाबाडध कडून प्राप्त होणाऱया कजावर 0.5% ऄपधभारासह 

3. पजल्हा मध्यवती बकँानी 
शेतकऱयांना कजध 

मध्यवती बकेँकडून प्राप्त होणाऱया कजावर 1.25% 
ऄपधभारासह. 

 

4. सदर कजाचे पनयपमत व्याज ऄदायगीचे दापयत्सव राज्य शासन, साखर कारखाना व 
शेतकरी याचं्यामध्ये खालील प्रमाणे ऄसेल:- 
साखर कारखाना -  1.25%  
शेतकरी              -    2%  
राज्य शासन        -  त्सया त्सया वषात पदघध मुदत ग्रामीण िायाभतू सुपवधा कजध पनधीच्या  (LTRF)  
                              लागू ऄसलेल्या दरानुसार उवधपरत व्याजाचे दापयत्सव. 
  
सदर शासन पनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर 

उिलब्ध करण्यात अला ऄसून त्सयाचा संकेताक 201809121610227101 ऄसा अहे. हा अदेश 
पडजीटल ्वाक्षरीने साक्षापंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यिाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने,  
 
 
                            (श्रीकातं अडंगे) 

                                                                                              ऄवर सपचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 
2. मा. मंत्री (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32 

http://www.maharashtra.gov.in/
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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, महाराष्ट्ट राज्य िुणे. 
13. साखर अयुक्त, साखर सकुंल, पशवाजी नगर, महाराष्ट्र राज्य, िुणे. 
14. मुख्य महाव्यव्थािक,नाबाडध, 54, वले्ली रोड,पशवाजी नगर, िुणे. 
15. संचालक (पव्तार व प्रपशक्षण), कृपष अयुक्तालय, िुणे (10 प्रतीसह) 
16. सवध संचालक/सह संचालक, कृपष अयुक्तालय, महाराष्ट्ट राज्य िुणे. 
17. सवध पवभागीय कृषी सह संचालक,  
18. सवध पवभागीय अयुक्त,  
19. सवध पजल्हापधकारी व सद्य सपचव, पजल्हा पनयोजन पवकास मंडळ, 
20. सवध मुख्य कायधकारी ऄपधकारी, पजल्हा िपरषद  
21. सवध पजल्हा िपरषदाचंे मुख्य लेखा व पवत्त ऄपधकारी 
22. सवध पजल्हा ऄपधक्षक कृपष ऄपधकारी, 
23. सवध पजल्हा कोषागार ऄपधकारी, 
24. सवध कृपष पवकास ऄपधकारी, पजल्हा िपरषद 
25. महासंचालक मापहती व जनसंिकध  सचालनालय,मंुबई.   
26. महालेखािाल महाराष्ट्र (लेखा व ऄनुज्ञयेता) मंुबई/नागिूर 
27. महालेखािाल महाराष्ट्र (लेखा िपरक्षा) मंुबई /नागिूर 
28. सवध सहसपचव/उिसपचव/ऄवरसपचव/कायासन ऄपधकारी, (कृपष) कृपष व िदुम पवभाग 
29. पवत्त पवभाग व्यय 1/ऄथधसंकल्ि 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. पनवड न्ती. 
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