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ऊस पपकाखालील क्षते्र सूक्ष्म ससचनाखाली 
आणण्यासाठीच्या योजनेच्या प्रशासकीय 
मान्यतेच्या शासन पनणणयातील अट क्रमाांक-9 सन 
2018-19 या वर्षासाठी पशपिल करण्याबाबत... 

 

महाराष्ट्र शासन 
कृर्षी, पशुसांवर्णन, दुग्र्व्यवसाय पवकास व मत्स्यव्यवसाय पवभाग 

शासन पनणणय क्रमाांक: सुससयो-2017/प्र.क्र.58/14अ े
मादाम कामा मागण, हुतात्समा राजगुरु चौक 

मांत्रालय, मुांबई-400032 
पदनाांक: 30 नोव्हेंबर, 2018. 

सांदभण: 
1. शासन पनणणय क्रमाांक: सुससयो-2017/प्र.क्र.58/4अे, पद. 24 जुलै, 2017. 
2. आयुक्त कृर्षी याांच े पत्र क्र.कृआआ-2018/ सुससयो/ प्र.मां.कृ.सस.यो/प्र.मा/प्र.क्र.05/1086/ 

फलो-4, पद.31 ऑक्टोबर, 2018. 
 

प्र्तावना :- 
 पद, 24 जुलै, 2018 च्या शासन पनणणयान्वये, “ऊस पपकाखालील क्षते्र सुक्ष्म ससचनाखाली 
आणण्याची योजना” राबपवण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन पनणणयातील  
पपरच्छेद.क्र.9 नुसार, “ऊस पपकाखालील क्षते्र सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्यासाठी राबपवण्यात येणारी 
योजना ज्या भागामध्ये राबपवली जाईल, त्सया भागामध्ये प्रर्ानमांत्री कृर्षी ससचन योजनेंतगणत- प्रपत िेंब 
अपर्क पीक घटकाखाली राबपवण्यात येणारी कें द्र पुर्कृत सुक्ष्म ससचन योजना “ऊस” पपकासाठी 
बांद करावयाची आहे”. तिापप, सदर योजनेच्या अांमलबजावणीसाठी अवलांबावयाची  प्रत्सयक्ष 
कायणपद्धती पवचारात घेता, सदर योजनेची अांमलबजावणी सन 2018-19 या वर्षात करणे शक्य 
होणार नाही. राज्यातील दुष्ट्काळी पपरस््िती पवचारा घेता सदर योजनेची अांमलबजावणी ज्या भागात 
करण्याचे पनयोपजत आहे त्सया भागातील शेतकरी सुक्ष्म ससचनाच्या लाभापासून वांपचत राहू नयेत 
यासाठी सन 2018-19 या वर्षासाठी सदर तरतदूीमरू्न सुट देण्याचा प्र्ताव शासनाच्या पवचारार्ीन 
होता.  

शासन पनणणय:- 

1. सांदभार्ीन पद. 24 जुलै, 2017 च्या शासन पनणयातील पपरच्छेद क्र.9 मर्ील, “ऊस पपकाखालील 
क्षते्र सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्यासाठी राबपवण्यात येणारी योजना ज्या भागामध्ये राबपवली जाईल, 
त्सया भागामध्ये प्रर्ानमांत्री कृर्षी ससचन योजनेंतगणत- प्रपत िेंब अपर्क पीक घटकाखाली राबपवण्यात 
येणारी कें द्र पुर्कृत सुक्ष्म ससचन योजना “ऊस” पपकासाठी बांद करावयाच्या” तरतूदीमरू्न  सन 
2018-19 या वर्षासाठी सुट देण्यात येत आहे.  
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2. सदर शासन पनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्िळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201811301625388701असा आहे. हा आदेश 
पिजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांपकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  

 

 
                            (श्रीकाांत आांिगे) 

                                                                   अवर सपचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
2. मा. मांत्री (कृर्षी), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
3. मा. मांत्री (सहकार), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
4. मा. मांत्री (जलसांपदा), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
5. मा. राज्यमांत्री (कृर्षी), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
6. मा. राज्यमांत्री (सहकार), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
7. मा. राज्यमांत्री (जलसांपदा), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
8. मा. मुख्य सपचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
9. अ. मु. स. (पवत्त), पवत्त पवभाग, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
10. अ. मु. स. (पनयोजन), पनयोजन पवभाग, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
11. प्र.स. (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग पवभाग, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32 
12. आयुक्त कृपर्ष , कृपर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्ट राज्य पुणे. 
13. साखर आयुक्त, साखर सांकुल, पशवाजी नगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
14. मुख्य महाव्यव्िापक,नाबािण, 54, वले्ली रोि,पशवाजी नगर, पुणे. 
15. सांचालक (पव्तार व प्रपशक्षण), कृपर्ष आयुक्तालय, पुणे (10 प्रतीसह) 
16. सवण सांचालक/सह सांचालक, कृपर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्ट राज्य पुणे. 
17. सवण पवभागीय कृर्षी सह सांचालक,  
18. सवण पवभागीय आयुक्त,  
19. सवण पजल्हापर्कारी व सद्य सपचव, पजल्हा पनयोजन पवकास मांिळ, 
20. सवण मुख्य कायणकारी अपर्कारी, पजल्हा पपरर्षद  
21. सवण पजल्हा पपरर्षदाांचे मुख्य लेखा व पवत्त अपर्कारी 
22. सवण पजल्हा अपर्क्षक कृपर्ष अपर्कारी, 
23. सवण पजल्हा कोर्षागार अपर्कारी, 
24. सवण कृपर्ष पवकास अपर्कारी, पजल्हा पपरर्षद 
25. महासांचालक मापहती व जनसांपकण  सचालनालय,मुांबई.   
26. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञयेता) मुांबई/नागपूर 
27. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा पपरक्षा) मुांबई /नागपूर 

http://www.maharashtra.gov.in/
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28. सवण सहसपचव/उपसपचव/अवरसपचव/कायासन अपर्कारी, (कृपर्ष) कृपर्ष व पदुम पवभाग 
29. पवत्त पवभाग व्यय 1/अिणसांकल्प 13, मांत्रालय, मुांबई -32 
30. पनयोजन पवभाग, मांत्रालय मुांबई - 32, 
31. पनवि न्ती. 
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