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िपरित्रक
राज्यातील उिलब्र् िाणी साठयािैकी सुमारे 60 ते 70% िाणी ससचनासाठी वािरण्यात
येते. राज्यात वारंवार िडणा-या दु ष्ट्काळाच्या िार्श्यभम
ु ीवर िाण्याचे योग्य पनयोजन करणे क्रमप्राप्त
आहे . िाण्याच्या कमीतकमी वािरामध्ये जा्तीत जा्त क्षेत्र ससचनाखाली आणण्यासाठी सुक्ष्म
ससचन हे तंत्रज्ञान उियुक्त असल्याचे पसध्द झाले आहे . सदर तंत्रज्ञानामुळे सुमारे 30 ते 50%
िाण्याची बचत होते . सुक्ष्म ससचनामुळे केवळ िाण्याचीच बचत होत नाही, तर खते, औषर्े
यांच्यावरील खचामध्ये सुध्दा बचत होते. एकंदरीत सुक्ष्म ससचनामुळे शेतक-यांना लागणा-या
खचात बचत होऊन शेतक-यांच्या उत्िादनात व उत्िन्नात वाढ झाल्याचे पदसून येते.
उिलब्र् िाण्याचा काययक्षम वािर आपण उत्िादकता वाढवण्यासाठी आपण बचत झालेले
िाणी प्रकल्िाच्या िृष्ट्ठ भागावर समन्यायी तत्वावर उिलब्र् करुन दे ण्यासाठी महाराष्ट्र
जलसंित्ती पनयमन प्रापर्करणाने पद.25 जून, 2015 च्या अपर्सूचनेन्वये 1) टें भू उिसायोजना
2) भीमा (उजनी) 3) मुळा 4) पनम्नमाना 5) हतनूर 6) उध्वयिूस 7) कान्होळी नाला (नागिूर) व
8) आंबोली (ससर्ुदुगय) या िथदशयक प्रकल्िांच्या लाभक्षेत्रातील बारमाही पिकांना ससचनासाठी
पठबक व तुषार ससचन या सारख्या ससचन िध्दतीचा जून-2018 िययत अवलंब करण्याचे अपनवायय
केले आहे .

वरील िथदशयक प्रकल्िावर पठबक/तुषार ससचन िध्दतीचा अवलंब झाल्यानंतर

आलेल्या अनुभवांच्या आर्ारे हा पनबंर् राज्यातील अन्य प्रकल्िांवर सन 2019 िासून लावण्यात
येणार आहे .
ऊस हे बारमाही बागायती िीक आहे . शेती करण्यासाठी तरुण व सुपशपक्षत शेतक-यांची
वाढणारी संख्या, मुक्त अथयव्यव्था, दळणवळणाच्या सुपवर्ा आपण आर्ुपनक तंत्रज्ञानाचा वाढता

शासन िपरित्रक क्रमांकः ससाका-2018/प्रक्र.58/3-स,

प्रसार यामुळे इतर नगदी पिकांबरोबर ऊसाखालील क्षेत्र वाढत आहे . या वाढत्या क्षेत्रामुळे
िाण्याची गरजसुध्दा वाढत आहे . ऊसाकपरता त्याच्या िुणय वाढीच्या कालावर्ीत 25000
घनमीटर/हे . इतक्या िाण्याची आवश्यकता असते. ऊस पिकासाठी पठबक ससचनाचा वािर
केल्यास 30 ते 50% िाण्याची बचत होते . म्हणजेच 7500 ते 12500 घनमीटर/हे . इतक्या
िाण्याची बचत होवू शकते. या्तव, ऊस पिकाखालील क्षेत्र सुक्ष्म ससचनाखाली आणणे आवश्यक
आहे .
राज्यामध्ये ऊस पिकाखालील सवयसार्ारण 9.42 लाख हे . क्षेत्र आहे . सदर क्षेत्रािैकी
2.25 लाख हे . एवढे क्षेत्र सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्यात आले आहे . बसपवण्यात आलेल्या पठबक
ससचन संचाखालील क्षेत्र वजा जाता अद्यािी 7.18 लाख हे . क्षेत्र ससचनाखाली आणण्यास वाव
आहे . तथापि, प्रवाही ससचनाव्दारे दे ण्यात येणा-या 2 िाळयांच्या अंतरातील तफावतीमुळे
सध्याच्या कालव्याची व्यव्था व िाणी िुरवठा हे सुक्ष्म ससचन िध्दतीस उियुक्त नाही. लाभ
क्षेत्रातील ऊस पिकाखालील क्षेत्र सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्यासाठी प्रथम िाणीसाठा उभारणे
अत्यंत गरजेचे आहे . यासाठी प्राथपमक सुपवर्ा उभारण्यास काही कालावर्ी अिपरहायय आहे . ही
व्तुस््थती लक्षात घेता सद्यस््थतीत नद्या, नाले, पवपहरी, नैसर्गगक प्रवाह, ओढे यांच्या िाण्यावर
पिकवल्या जाणा-या पिकाखालील क्षेत्र पठबक ससचनाखाली आणणे शक्य आहे . या बाबी
पवचारात घेऊन िपहल्या टप्यात नद्या, नाले, पवपहरी, नैसर्गगक प्रवाह, ओढे यांच्या िाण्यावर
पिकवल्या जाणा-या पिकाखालील क्षेत्र सन 2018-19 या वषात 1.5 लाख हेक्टर व 2019-20
या वषात 1.55 लाख हेक्टर या प्रमाणे 3.05 लाख हेक्टर क्षेत्र सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्यासाठी
योजनेची अंमलबजावणी कृषी, िशुसंवर्यन, दु ग्र्व्यवसाय पवकास व मत््यव्यवसाय पवभाग यांच्या
शासन पनणयय पदनांक 24 जुलै, 2017 प्रमाणे करण्यात येत आहे . या शासन पनणययाच्या अनुषंगाने
या योजनेच्या अंमलबजावणी करण्यासंदभात काययिद्धत व मागयदशयक सूचना पनगयपमत करण्याची
बाब शासनाच्या पवचारार्ीन होती.
01. उिरोक्त िार्श्यभम
ू ीवर सदर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काययिध्दती व
मागयदशयक सूचना खालीलप्रमाणे आहे त:i)

सदर योजना राज्यातील सहकारी तसेच खाजगी साखर कारखान्यांसाठी
राबपवण्यात येईल. कृषी पवभागाच्या पद.24.7.2017 च्या शासन पनणययान्वये वरील
प्र्तावनेत नमूद आठ लाभक्षेत्रात ऊस िीकासाठी पठबक ससचन बंर्नकारक आहे.
सदरची योजना उिरोक्त लाभक्षेत्रातील सवय कारखान्यांना त्यांच्या काययक्षत्र
े ातील
सवय ऊस उत्िादकांना लागू राहील.

ii) सदर योजना नद्या, नाले, पवपहरी याव्दारे ससपचत होणारे क्षेत्र व सामुपहक उिसा
ससचनव्दारे ससपचत होणा-या क्षेत्रावर सन 2018-19 या वषात 1.5 लाख हेक्टर व
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2019-20 या वषात 1.55 लाख हेक्टर या प्रमाणे 3.05 लाख हेक्टर क्षेत्रावर
राबपवण्यात येईल.
iii) सदर योजनेअंतगयत नाबाडय कडू न दीघय मुदतीचे कजय घेऊन शेतक-यांना
सवलतीच्या दरात कजय उिलब्र् करुन दे ण्यात येईल. नाबाडय कडू न घेण्यात
येणा-या कजाचे वाटि शेतक-यांना राज्य सहकारी पशखर बॅंक, पजल्हा मध्यवती
सहकारी बॅंक या कजय साखळीतून करण्यात येईल. या योजनेत प्राथपमक कृषी ित
सं्था(पवपवर् काययकारी सहकारी सं्था) यांचा सहभाग राहणार नाही. या
योजनेअंतगयत पवपवर् ्तरांवर कजाची रक्कम खालील व्याजदराने उिलब्र्
करण्यात येईल: नाबाडय कडू न राज्य सहकारी पशखर बॅंकेस कजय

-

5.50%

 राज्य पशखर बॅंकेने पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकांना कजय  पजल्हा मध्यवती बॅंकांनी शेतक-यांना कजय

-

6%
7.25%

iv) शेतक-यांना दे ण्यात येणा-या सदर कजाचे पनयपमत व्याज अदायगीचे दापयत्व
शासन, साखर कारखाना व शेतकरी यांच्यामध्ये खालीलप्रमाणे असेल:राज्य शासन

- 4%

साखर कारखाना

- 1.25%

शेतकरी

- 2%

सदर शासन पहश्श्याच्या 4% व्याजाची तरतूद कृषी पवभागामाफयत
करण्यात येईल. म्हणजेच शेतकऱयांना सदर कजय 2% व्याज दराने उिलब्र्
करुन दे ण्यात येईल.
v) सदर कजासाठी ऊस उत्िादक शेतकऱयाकडे पकमान 20 गुंठे ऊस क्षेत्र असणे
आवश्यक आहे. या योजनेअंतगयत केवळ 5 हेक्टरच्या व प्रपतहेक्टरी रु.85,400/च्या मयादे त शेतक-यांना 2% या सवलतीच्या व्याज दराने 5 वषाच्या
कालावर्ीसाठी कजय उिलब्र् करुन दे ण्यात येईल.
vi) कजासाठी अजय करणे, बॅंकेमाफयत कजय अजाची तिासणी अंती कजय पवतरण
करण्याबाबत खालीलप्रमाणे काययवाही करण्यात येईल.
 सदर अनुक्रमांक (v) लक्षात घेऊन िात्र

लाभाथी शेतकऱयाने या

योजनेअंतगयत पठबक ससचनासाठी कजय घेण्याबाबत बॅंकेने साखर
कारखान्याकडे उिलब्र् करुन पदलेल्या पवहीत नमून्यात अजय सादर
करावा. त्यासोबत आवश्यक ते कागदित्र, िाहणी अहवाल व कृषी
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आयुक्त यांनी पवहीत केलेल्या पठबक ससचन कंिनीिैकी त्यांच्या
िसंतीच्या कंिनीचे कोटे शन जोडावे.


प्राप्त झालेले अजय पनकषाप्रमाणे िात्र असल्याची खात्री करुन

अजासोबतच्या

पत्रिक्षीय करारनाम्यातील कारखान्याशी पनगडीत बाबी मान्य असल्याबाबत ्वाक्षरी
करुन कारखान्याने िात्र शेतकऱयांचे अजय संबंपर्त बॅंकेकडे सादर करावेत.
 संबंपर्त बॅंकेने सदर प्राप्त अजाची छाननी करुन आठ पदवसांच्या आत िात्र
अजयदारांच्या प्रकरणी करारनाम्यावर ्वाक्षरी करुन कजय मंजूर करावे व पठबक संच
बसपवण्यासाठी शेतकऱयाने पनवडलेल्या िुरवठादार कंिनी/ पवतरक यांना कायारंभ
आदे श बॅंकेच्या ्तरावरुन दे ण्यात यावेत. तसेच, कजय मंजूर करण्यात आलेल्या
शेतकऱयांबाबत वरील प्रमाणे काययवाही केल्याचे संबंपर्त कारखान्यास तसेच
शेतकऱयांनाही बॅंकेमाफयत कळपवण्यात यावे.
 कजासाठी िात्र लाभाथी शेतकऱयांच्या यादीसह कायारंभ आदे श बॅंकेकडू न प्राप्त
झाल्यानंतर कंिनी/िुरवठादाराने 8 पदवसांचे आत संच उभारणी करावी. पठबक
ससचन संच कंिनी/िुरवठादाराने ISI प्रमापणत गुणवत्ता िूणय संच/सापहत्याचा िुरवठा
करणे बंर्नकारक राहील. सदरचे पठबक ससचन संच कोणत्याही िपरस््थतीत जुने
अथवा यािुवी वािर केलेले नसावेत. याप्रमाणे, काययिुती केल्याबाबतचा अहवाल
पठबक ससचन संच िुरवठादार कंिनी/पवतरकांनी संबंपर्त साखर कारखाना व बॅंकेस
पबलासोबत सादर करावा.
 कंिनीने पठबक संच समार्ानकारकिणे बसपवल्याबाबतचा अहवाल संबंपर्त कृषी
पवभागाच्या संबंपर्त अपर्का-याकडे िाठवेल. तसेच त्याची एक प्रत संबंपर्त साखर
कारखान्याच्या मुख्य शेतकी अपर्कारी यांनाही सादर करेल. सदर अहवाल प्राप्त
झाल्यािासून सात पदवसाच्या आत कृषी पवभागाचे तिासणी अपर्कारी पठबक
संचाची िहाणी करुन शेतकरी व कंिनीच्या प्रपतपनर्ीसह कारखान्याच्या मु ख्य
शेतकरी अपर्काऱयांस िाठवतील. तदोिरांत मुख्य शेतकरी अपर्कारी आिल्या
्वाक्षरी व पशफारसीसह बॅंकेस िाठवतील. या अहवालाच्या आर्ारे बॅंक संबपं र्त
कंिनीस कजाची रक्कम पवतरीत करेल.
 बसपवलेल्या पठबक संचांचे नमुने गुणवत्ता तिासणीसाठी कृषी पवभागामाफयत
काययवाही करण्यात येईल. पजल्हा अपर्क्षक, कृषी अपर्कारी याबाबत गुणवत्ता
प्रमाणित्र पनगयपमत करतील. गुणवत्तेबाबत काही त्रुटी आढळल्यास नमुना
तिासणीसाठी प्रयोग शाळे त िाठपवण्याची जबाबदारी तिासणी अपर्काऱयाची
राहील. तिासणी अहवालात पठबक संच गुणवत्तािुणय नसल्याचे आढळु न आल्यास
िुरवठादार कंिनी/पवतरकावर काययवाही कृषी पवभागामाफयत करणेत येईल.
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 पजल्हा अर्ीक्षक, कृषी अपर्कारी यांचेकडू न गुणवत्ता प्रमाणित्र प्राप्त झाल्यानंतर
बॅंक कजाची रक्कम शेतकऱयांच्या सहमतीने पठबक संच िुरवठादार/पवतरकास अदा
करे ल. पठबक संचासाठी पवपहत मयादे िेक्षा जादा खचय येत असल्यास ती रक्कम
लाभार्थ्यांनी संबपर्त कंिनी/पवतरकास ्वपनर्ी ्वरुिात थेट अदा करणे आवश्यक
राहील.
 पत्रिक्षीय करारनाम्यात नमूद अटींप्रमाणे लाभाथी शेतकऱयास संबंपर्त कारखान्यास
ऊस घालणे बंर्नकारक राहील. तसेच, त्या करारनाम्यातील इतर अटी-शती जसे
की, घेतलेल्या कजािोटी मुद्दलासह शेतकऱयांच्या पहश्श्याची 2% प्रमाणे व्याजाची
रक्कम तसेच कारखान्याची 1.25% रक्कम मुद्यलासह शेतकऱयांना दे य असलेल्या
ऊस बीलाच्या रकमेतून कारखान्यामाफयत किात करुन घेणे इत्यादीचे िालन करणे
दे खील बंर्नकारक राहील.
vii) ऊस पिकाखालील क्षेत्र सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्यासाठी राबपवण्यात येणारी
योजना ज्या भागामध्ये राबपवली जाईल. त्या भागामध्ये प्रर्ानमंत्री कृषी ससचन
योजनेंतगयत प्रती थेंब अपर्क िीक घटकाखाली राबपवण्यात येणारी केंद्र िुर्कृत
सुक्ष्म ससचन योजना ऊस पिकासाठी बंद करण्यात यावी.
viii) या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्या्तव गठीत केलेल्या मंत्रीमंडळ
उिसपमती माफयत आवश्यक त्या पनणययाप्रमाणे काययवाही करण्यात येईल.
ix) साखर कारखान्याच्या गाळि क्षमता वाढीचे प्र्ताव सादर करताना कारखान्याच्या
िपरक्षेत्रातील ऊस िीकाखाली असलेल्या क्षेत्राचे पकमान ५०% क्षेत्र पठबक
ससचनाखाली असणे अपनवायय राहील.
02.

सदर योजनेची राज्य िातळीवर अंमलबजावणी व संपनयंत्रण साखर आयुक्त
यांच्यामाफयत करण्यात येईल. या योजनेत पवपवर् शासकीय पवभाग व यंत्रणांचा सहभाग
अिेपक्षत असल्याने या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व संपनयंत्रण होण्याच्या दृष्ट्टीने
सवय संबंपर्तांचा समावेश असलेली राज्य ्तरीय सपमती खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात
येत आहे :1. आयुक्त साखर

-अध्यक्ष

2. आयुक्त कृषी

-सद्य

3. सहकार आयुक्त व पनबंर्क, सहकारी सं्था, िुणे

-सद्य

4. व्यव्थािकीय संचालक, वसंतदादा साखर संशोर्न केंद्र, िुणे -सद्य
5. व्यव्थािकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक

-सद्य

6. व्यव्थािकीय संचालक, साखर संघ, मुंबई

-सद्य

7. संबंपर्त लाभक्षेत्राचे मुख्य अपर्क्षक अपभयंता (जलसंिदा)

-सद्य
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8. संबंपर्त लाभक्षेत्राचे उिमुख्य काययकारी
अपर्कारी (जलसंर्ारण)

-सद्य

9. मुख्य महाप्रबंर्क, नाबाडय , िुणे

-सद्य

10. पवभागीय कृषी सह संचालक, कृषी पवभाग

-सद्य

11. सहसंचालक (पवकास) साखर आयुक्तालय, िुणे

-सद्य सपचव

सदर सपमतीची काययकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:i)

सदर योजना व्यवस््थतपरत्या राबपवण्यासाठी आराखडा तयार करणे.

ii) सदर योजना राबपवण्यासाठी या योजनेत संबंपर्त कारखाने व जा्तीत जा्त
शेतकरी सहभागी होण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी सवयदूर प्रचार/प्रपसध्दी करणे/
बैठका/काययशाळा इ. घेणे.
iii) सपमतीमाफयत दर महीन्याला पकमान एकदा सकवा आवश्यकतेप्रमाणे वेळोवेळी
बैठका आयोपजत करुन आलेल्या/येणाऱया अडी-अडचणींचा सवंकष आढावा
घेऊन उिाय योजना करणे.
iv) या योजनेअंतगयत पवपवर् यंत्रणांमाफयत करावयाच्या काययवाहीबाबत चचा
करुन सपमतीच्या सद्यांमाफयत आवश्यक ती काययवाही करण्याचे पनपित
करणे व त्याप्रमाणे केलेल्या काययवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेणे.
v)

पजल्हा िातळीवरील सपमत्या तसेच ्थापनक िातळीवर कारखान्याच्या
्तरावर पवपवर् सपमत्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन त्यांना वेळोवेळी
सूचना व पनदे श दे णे.

vi) मंत्रीमंडळ उिसपमतीच्या पनदे शानुसार आवश्यक ती काययवाही करणे.
vii) योजनेच्या अंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल दर महीन्याला शासनास सादर
करणे.
03.

योजनेच्या अंमलबजावणीसंबंर्ी यंत्रणा व त्यांच्या जबाबदाऱयां सदभात तिशील:यािूवी नमूद केल्याप्रमाणे राज्यिातळीवर या योजनेची अंमलबजावणी व संपनयंत्रण

करण्याची प्रमुख जबाबदारी साखर आयुक्त यांची राहील. तथापि, सदर योजनेच्या प्रभावी
अंमलबजावणीसाठी राज्य िातळीवरील सपमतीतील पवपवर् यंत्रणांचा सहभाग असल्याने त्या
यंत्रणांमाफयत पवहीत केलेल्या जबाबदाऱया सक्षमिणे िार िाडणे आवश्यक आहे . हे लक्षात घेता
सदर योजनेअंतगयत साखर आयुक्तांसह कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
सहकारी बॅंका, पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंका, साखर कारखाने इ. यंत्रणांतील अपर्कारी यांनी
िार िाडावयाच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱया खालीलप्रमाणे पवहीत करण्यात येत आहेत. या
जबाबदाऱया िपरिूणय नसून ्िष्ट्टीकरणात्मक आहेत.
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1. साखर आयुक्त, िुणे:राज्यिातळीवर सदर योजनेच्या अंमलबजावणीचे ¨संपनयत्रक° या नात्याने साखर
आयुक्त, िुणे त्यांच्या अपर्न्त अपर्का-यांच्या मदतीने खालीलप्रमाणे काययवाही करतील: सदर योजनेअंतगयत शेतकऱयांना कजय उिलब्र् करुन दे ण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने
पनपित केलेल्या उपद्दष्ट्टाप्रमाणे आवश्यक असलेल्या रकमेचा अंदाज घेऊन ती
उिलब्र् करुन दे ण्याबाबत नाबाडय /राज्य सहकारी बॅंक यांच्याकडे िाठिुरावा करणे.
 सदर योजनेसाठी प्रथम टप्प्यात शासन पहश्श्यातील व्याजािोटी पजतक्या रकमेची
आवश्यकता आहे, याबाबतचा सवय संबंपर्तांचा आढावा घेवून सदर तरतूद कृषी
आयुक्तामाफयत अथयसंकस्ल्िय तरतूद करण्यासाठीचा प्र्ताव पवभागास सादर करणे
आपण त्यानुसार संिूणय तरतूद अथयसंकल्िात मंजूर करुन घेणे. तसेच योजनेच्या
आकृतीबंर्ाप्रमाणे कजावर 1.25% व्याज अदा करण्याबाबतचा वाटा उचलण्याबाबत
संबंपर्त ससचन प्रकल्िांतगयत लाभ क्षेत्रातील कारखान्यांना तसेच या योजनेत
सहभागी होण्यासाठी शेतकऱयांना प्रवृत्त करण्यासाठी सवयदूर प्रचार व प्रपसध्दी करणे.
यासाठी लागणारा पनर्ी कृषी आयुक्त यांच्याकडू न उिलब्र् करुन घेणे.
 कजासाठी िुरेसे अजय कारखान्यांच्या ्तरावर बॅंकांमाफयत उिलब्र् करुन दे णे.
अजासोबत पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंक, संबंपर्त साखर कारखाना व लाभर्ारक
शेतकरी यांच्या दरम्यान करावयाच्या पत्रिक्षीय/सामंज्य कराराचा मसूदा तयार
करुन पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकांना उिलब्र् करुन दे णे.
 सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी साखर कारखाने, बॅंका व शेतकरी यांना प्रवृत्त
करणे, साखर कारखान्यांमाफयत त्याच्या काययक्षत्र
े ातील जा्तीत जा्त ऊस क्षेत्र
पठबक ससचनाखाली आणण्यासाठी पदलेल्या उपद्दष्ट्टांच्या अनुषंगाने शेतकऱयांकडू न
कजाबाबतचे अजय प्रार्ान्याने बॅंकांना उिलब्र् करुन दे णे.
 शेतकऱयांच्या अजातील अटी-शतींची िूतयता करुन सदर अजय कारखान्याकडू न
पजल्हा/राज्य सहकारी बॅंकांना दे ण्याकपरता कारखान्यांना वेळोवेळी सूचना दे णे.
मंजूर केलेल्या िात्र कजय प्रकरणांसाठी लागणारी रक्कम बॅंकांना उिलब्र् करुन
दे ण्यासाठी राज्य सहकारी बॅंकेला कळपवणे.
 योजनेसाठी िात्र होणारे कारखाने तसेच शेतकरी यांना सदर योजना त्यांच्या
शेतामध्ये राबपवण्यासाठी ्थापनक अपर्काऱयांमाफयत करावयाच्या काययवाहीचा
वेळोवेळी आढावा घेणे. तसेच, आवश्यकतेप्रमाणे पजल्हा सकवा ्थापनक िातळीवर
सपमत्या पनयुक्त करणे.
 या योजनेतगंत पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकांना िुनर्गवत्त िुरवठा होण्यासाठी
नाबाडय व राज्य सहकारी बॅंकेशी आवश्यक तो समन्वय ठे वणे.
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 शेतक-यांचा ऊस गाळिासाठी कारखान्यास उिलब्र् झाल्यानंतर त्यांना दे य
ठरणाऱया रकमेतून कारखान्यांमाफयत कजाचे हप्ते व्याजासह वसूल करण्याबाबतच्या
काययवाहीचे संपनयंत्रण करणे.
 शेतकऱयांच्या ऊस पबलामर्ून बॅंकांचे हप्ते वेळोवेळी वसूल होण्यासाठी संबंपर्त
साखर कारखान्यांना सूचना दे णे आपण पनयपमत वसुली होण्यासाठी काययक्रमाची
आखणी करणे. शेतक-यांकडू न हप्त्यांची वसूलीचे सपनयंत्रण पजल्हा/्थापनक
्तरीय सपमतीमाफयत प्रभावीिणे करण्याबाबत वेळोवेळी मागयदशयन करणे. एखाद्या
शेतकऱयाने, करारनाम्यानुसार कजासाठी 1.25% प्रमाणे व्याजाची हमी पदलेल्या,
साखर कारखान्याला ऊस न घालता इतर कारखान्यांकडे ऊस पदल्यास त्या इतर
कारखान्यांकडू न कारखान्याच्या व संबंपर्त शेतकरी यांच्या पहश्श्याच्या रकमेची
व्याजासह वसूली करुन घेणे.
 ससचन प्रकल्िांतगयत लाभ क्षेत्रातील साखर कारखान्यांची पजल्हापनहाय यादी तयार
करुन सवय संबंपर्तांच्या मापहतीसाठी उिलब्र् करुन दे णे.
2. सहकार आयुक्त व पनबंर्क, सहकारी सं्था, िुणे: या योजनेत सहभागी होवून जा्तीत जा्त शेतकऱयांना पठबक ससचनासाठी
कजय उिलब्र् करण्यासाठी राज्य/पजल्हा सहकारी बॅंकांना सूचना दे णे. तसेच या
कजासाठी लागणारी रक्कम पमळवून दे ण्याकपरता नाबाडय /राज्य सहकारी
बॅंकेबरोबर समन्वय व िाठिुरावा करणे.
 संबंपर्त पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकांना कारखान्यांकडू न प्राप्त झालेले
अजांच्या अनुषंगाने कजय मंजूर व पवतरीत करण्याकरीता सवय बाबींची तातडीने
िूतयता करण्याबाबत बॅंकांना सूचना दे णे.
 साखर कारखान्यांमाफयत योजनेअंतगयत प्राप्त कजय अजाच्या अनुषंगाने पजल्हा
मध्यवती सहकारी बॅंकांच्या मागणीनुसार पनर्ी उिलब्र् करुन दे ण्याबाबत
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेस पनदे श दे णे.
 सदर योजना राबपवत असताना त्यामध्ये सहभागी बॅंकांना काही अडचणी
असल्यास नाबाडय तसेच बॅंक अपर्काऱयांशी सल्ला मसलत करुन त्या अडचणीचे
पनराकरण करणे. या योजनेतगयत पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकानी शेतकऱयांना
थेट कजय िुरवठा करणे अपभप्रेत असल्याने यामध्ये पवपवर् काययकारी सं्थांचा
सहभाग असणार नाही. अशा आशयाच्या सु्िष्ट्ट सूचना राज्य/पजल्हा मध्यवती
सहकारी बॅंकांना दे णे.
 राज्य सहकारी बॅंकेकडू न प्राप्त झालेली कजाची रक्कम पवहीत केल्याप्रमाणे
पवतपरत करण्याबाबत पजल्हा बॅंकांना वेळोवेळी सूचना दे णे.
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 ज्या पजल्यामध्ये पजल्हा सहकारी बॅंक कमकुवत असेल अशा पजल्यांमध्ये
पजल्हा मध्यवती बॅंकांसाठी पवपहत केलेल्या जबाबदाऱया राज्य सहकारी
बॅंकेमाफयत िार िाडल्या जातील, यादृष्ट्टीने वेळोवेळी आढावा घेणे, मागयदशयन
करणे इ.
 ऊस पिकाखालील क्षेत्र सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्याकपरता कजय योजनेतील
प्रगतीबाबत ्वतंत्र पवषय ठे वून राज्य िातळीवर होणाऱया संबंपर्त अपर्काऱयांच्या
बैठकीत आढावा घेणे.
3. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक: साखर आयुक्त यांच्या मागणीप्रमाणे या योजनेसाठी लागणारी रक्कम
नाबाडय कडू न मंजूर करुन घेऊन पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकांना उिलब्र्
करुन दे णे.
 ज्या पजल्यामध्ये पजल्हा मध्यवती बॅंक कमकुवत आहे , अशा पजल्यामध्ये राज्य
सहकारी बॅंकेने आिल्या शाखांमाफयत पजल्हा सहकारी बॅंकांना खालील अ.क्र. 3
(4) मध्ये नेमून पदलेल्या तसेच वरील िपरच्छे द 1 (vi) मध्ये नमूद केलेल्या पवपवर्
जबाबदाऱया पवपहत केल्याप्रमाणे िार िाडणे.
 शेतकऱयांनी दाखल केलेल्या अजांची छाननी करुन िात्र अजय अंपतम मंजूरीसाठी
तयार ठे वणे, कजय मंजूर करणे, पवतपरत करणे इ. नेमून पदलेल्या सवय
जबाबदाऱया िार िाडणे.
 सदर योजनेअंतगयत पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकांना कजय योजनेच्या
अंमलबजावणीसाठी पनदे श दे णे.
 ऊस पिकाखालील क्षेत्र सुक्ष्म ससचनाखाली आणण्याकपरता कजय योजनेचा
पजल्हा ्तरावरील आढावा सभेच्या वेळेस ्वतंत्र पवषय ठे ऊन त्याचा वेळोवेळी
आढावा घेणे.
4. पजल्हा मध्यवती बॅंका: ऊस पिकासाठी सुक्ष्म ससचन कजय योजनेचा प्रचार, प्रपसध्दी, मेळावे आयोपजत
करणे.
 साखर कारखान्यांना सदर योजनेअंतगयत कजय अजय, पत्रिक्षीय करार व इतर
अनुषंपगक कागदित्रे कारखान्यांना उिलब्र् करुन देणे.
 शेतक-यांना कजय पमळपवण्यासाठी लागणारे अजय कारखान्यामाफयत सवय अटी
शतीची िूतयता करुन बॅंकेत जमा करुन घेणे व त्याची छाननी आठ पदवसात
करुन कजय मंजूरीस िात्र शेतकऱयांची यादी कारखान्यास दे णे.
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 वपरल िपरच्छे द 1 (vi) मध्ये नमूद केलेल्या पवपवर् जबाबदाऱया पवपहत
केल्याप्रमाणे िार िाडणे.
 पठबक ससचन संच कायास्न्वत झाल्याचा अहवाल वरील िपर.१ मध्ये नमूद
केल्याप्रमाणे पजल्हा अपर्क्षक, कृषी अपर्कारी यांच्याकडे प्राप्त होताच पवपहत
केल्याप्रमाणे कजाची रक्कम संबंपर्त पठबक ससचन कंिनीस पवतरीत करणे.
 मंजूर कजाच्या बाबतीत दे य असलेली वार्गषक मुद्दलाची रक्कम साखर
कारखान्यांकडील 1.25% व शेतकऱयांकडील 2% याप्रमाणे व्याजासह साखर
कारखान्यांकडू न वसूल करणे.
 कारखान्यांकडू न प्राप्त मुद्दल व व्याजाची रक्कम िूणयिणे वसूल झालेल्या
प्रकरणी या योजनेअंतगयत शासन दापयत्व 4% व्याजाची गणना करुन संबंपर्त
प्रादे पशक सहसंचालक साखर यांचेमाफयत साखर आयुक्त कायालयास प्र्ताव
सादर करणे. साखर आयुक्त यांनी शासनाकडू न प्राप्त झालेले ४% व्याज
प्रपतिूतीचा पनर्ी संबंपर्त बॅंकेला पवतरीत करणे.
5. सहकारी/खाजगी साखर कारखाने: साखर कारखानाच्या क्षेत्रात ऊस पिकासाठी पठबक ससचन कजय योजनेचा
प्रचार/प्रपसध्दी करणे व योग्य लाभार्थ्यांची पनवड करणे.
 पवशेष मोपहमेद्वारे काययक्षत्र
े ातील ऊस उत्िादक शेतकऱयांना सूक्ष्म ससचनासाठी
प्रेपरत करुन कजाचे अजय िात्र शेतक-यांकडू न भरुन घेणे व योजनेच्या
आकृतीबंर्ानुसार दे य व्याजािैकी 1.25% रकमेचा वाटा उचलण्यास सहमती/
सहभाग दशयपवण्यासाठी पत्रिक्षीय करारनाम्यावर ्वाक्षरी करुन िपरिूणय अजय
पजल्हा मध्यवती/राज्य सहकारी बॅंकेत जमा करणे व मंजूर करुन घेणे.
 शेतकऱयांच्या अंपतम दे यकातून पवपहत केल्याप्रमाणे कजाची रक्कम व्याजासह
किात करुन बॅंकेत जमा करणे व याबाबत साखर आयुक्त यांच्या आदे शानुसार
वेळोवेळी काययवाही करणे.
 मंजूर कजावरील दे य व्याजािैकी 1.25% व्याजाची हमी दे णाऱया साखर
कारखान्यास करारनाम्यानुसार संबंपर्त शेतकऱयाने गाळिासाठी ऊस न
घातल्यास अशा प्रकरणी ज्या साखर कारखान्यास ऊस गाळिासाठी पदला
असेल, त्या कारखान्याने मंजूर कजािोटी ऊस पबलातून शेतकरी यांच्या
पहश्श्याची मुद्दल व व्याजाची रक्कम किात करुन कारखान्याच्या पहश्श्यािोटी
1.25% व्याजाच्या रकमेसह बॅंकेत जमा करणे.
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6. कृषी आयुक्त: योजनेअंतगयत जा्तीत जा्त शेतकरी जमीन ऊस पिकासाठी पठबक ससचनाखाली
आणतील या अनुषंगाने प्रचार/प्रपसध्दी करणे. तसेच, याबाबतीत आवश्यकतेप्रमाणे
पनर्ी साखर आयुक्त यांना उिलब्र् करुन दे णे.
 मंपत्रमंडळ उिसपमती तसेच अिर मुख्य सपचव कृषी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेलया
सभांमध्ये ठरल्याप्रमाणे या योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी आवश्यक मनुष्ट्यबळ
साखर आयुक्त कायालयास उिलब्र् करणे तसेच प्रादे पशक सहसंचालक साखर
यांच्या कायालयातील कृषी पवभागाकडील परक्त िदे तातडीने भरणे.
 राज्यातील नामांकीत व नोंदणीकृत पठबक संच पवतरीत करणाऱया कंिनी व
पवतरकांची यादी पठबक संचाच्या दरासह प्रपसध्द करणे.
 शेतकऱयांच्या जमीनीमध्ये ऊस िीकासाठी बसपवलेल्या पठबक संचांचे नमुने गुणवत्ता
तिासणीसाठी कृपष पवभागामाफयत काययवाही करणे.
 पजल्हा अपर्क्षक, कृपष अपर्कारी याबाबत गुणवत्ता प्रमाणित्र पनगयपमत करतील.
गुणवत्तेबाबत काही त्रुटी आढळल्यास नमुना तिासणीसाठी प्रयोग शाळे त
िाठपवण्याची जबाबदारी तिासणी अपर्काऱयाची राहील. तिासणी अहवालात पठबक
संच गुणवत्तािुणय नसल्याचे आढळु न आल्यास िुरवठादार कंिनी/पवतरकावर
काययवाही कृपष पवभागामाफयत करणेत येईल.
 पठबक ससचन संच िुरवठादार/कंिनीला अंपतम दे यके अदा करण्यासाठी बसपवण्यात
आलेल्या पठबक संचाचे गुणवत्ता प्रमाणित्र पजल्हा अपर्क्षक कृषी अपर्कारी
यांच्यामाफयत बॅंकेस सादर करणे.
 सुक्ष्म ससचन सापहत्याचे पवक्री ििात वार्गषक दे खभाल दु रु्तीचे सेवा दर पनपित
करणे.
 साखर कारखाना काययक्षत्र
े ातील पनवडलेल्या लाभाथींचे पठबक/तुषार संच
हाताळणी व दे खभाल दु रु्ती संबर्ी प्रपशक्षण आयोपजत करणे.
 ऊस उत्िादकता वाढपवण्यासाठी प्रगतशील शेतकऱयांचे प्रक्षेत्र भेटीचे आयोजन
करणे.
 पठबक ससचनाखालील अपतउच्च ऊस उत्िादकतेसाठी बक्षीस योजना प्र्तापवत
करणे.
 कजय योजनेअंतगयत प्राप्त प्र्तावांच्या अनुषंगाने 4% शासन दापयत्व रक्कमेची
तरतुद करणे.

िृष्ट्ठ 15 िैकी 11

शासन िपरित्रक क्रमांकः ससाका-2018/प्रक्र.58/3-स,

 लाभ क्षेत्रातून िाण्याची आवतयने मपहन्यातून एकदाच होत असल्याने व पठबकसाठी
िाणी सातत्याने लागत असल्याने िाणी साठपवण्याची सार्ने पनमाण करणे. (उदा.
वैयक्तीक व सामुपहक शेततळे ).
7. जलसंिदा पवभाग:

ससचन प्रकल्िाअंतगयत लाभ क्षेत्रातील गावपनहाय व सव्हे नंबर पनहाय क्षेत्र संबपर्त

साखर कारखान्यांना तसेच कृषी आयुक्त व साखर आयुक्तांना कळपवणे.


कालवे पनहाय िाणी वािर सं्था यांनी ऊस उत्िादक शेतकरी यांना पठबक

ससचनाचा वािर करणे बंर्नकारक करणे.


िाणी वािर सं्थेच्या माध्यमातून िाणी बचतीचे व कमी िाण्यात अपर्क उत्िादन

घेण्यासंदभात पठबक/तुषार वािरासंबर्ी प्रचार प्रपसध्दी करणे.
8. जलसंर्ारण पवभाग : सदर लाभक्षेत्रातील साखर कारखान्याच्या काययक्षत्र
े ांतगयत गावाची पनवड जलयुक्त पशवार
अपभयान अंतगयत आराखड्यामध्ये झाली असल्यास व संबंपर्त गावात ऊस पिकाची लागवड
होत असल्यास त्या पठकाणी पठबक संच उियोगी होण्याच्या दृष्ट्टीने िाणी साठपवण्यासाठी
शेततळे , पसमेंट बंर्ारे इ. कामे प्रार्ान्याने हाती घेऊन िूणय करणे.
 जलयुक्त पशवार अपभयानअंतगयत प्रकल्ि आराखडयामध्ये ऊसाला पठबक याचा अंतभाव
करुन ग्राम सभेमध्ये ऊसाला 100% पठबक वािरासंबर्ी ठराव करणे.
9. पजल्हा ्तरीय सपमती:्थापनक िातळीवर सदर योजनेची अंमलबजावणी सुव्यवस््थत होण्यासाठी व राज्य
्तरीय सपमतीला मदत होण्यासाठी संदभार्ीन कृषी, िशुसंवर्यन, दु ग्र्व्यवसाय पवकास व
मत््यव्यवसाय

पवभाग,

शासन

पनणयय

क्रमांक:

सुससयो-2115/प्र.क्र.362/४अे,

पदनांक

12.10.2015 अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या पजल्हापर्कारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पजल्हा
्तरीय सपमतीमध्ये खालील सद्यांचा समावेश करण्यात येत आहे:प्रादे पशक सहंसचालक (साखर)

- सद्य

पजल्हा उिपनबंर्क, सहकारी सं्था

-सद्य

काययकारी संचालक, पजल्हा सहकारी मध्यवती बॅंक

-सद्य

पजल्हा पवकास व्यव्थािक, नाबाडय

-सद्य

सदर सपमतीची काययकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:-
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i)

योजना राबपवण्यासाठी सवय कारखाने/शेतकरी प्रवृत्त होतील यानुषंगाने
प्रपसध्दी करुन जा्तीत जा्त शेतकरी यामध्ये सहभागी कसे होतील.
यासाठी सवय कारखाने/शेतकरी यांना प्रादे पशक सहसंचालक, साखर
यांच्यामाफयत प्रवृत्त करणे.

ii) सदर

काययक्रम

यश्वीिणे

राबपवण्यासाठी

सवंकष

आढावा

घेऊन

राज्य्तरीय सपमतीस वेळोवेळी अहवाल/मापहती दे णे.
iii) सदर योजना व्यवस््थतपरत्या राबपवण्यासाठी राज्य्तरीय सपमतीस
आवश्यक ती माहीती सादर करणे.
iv) शेतकऱयांच्या ऊस पबलांमर्ून बॅंकांचे हप्ते वेळोवेळी वसूल होण्यासाठी
प्रादे पशक सहसंचालक साखर यांनी तिासणी करुन आढावा घेणे.
शेतक-यांना दे य ठरणाऱया रकमेतून कजाचे हप्ते वसूल करण्याबाबतची
काययवाही व सपनयंत्रण करणे.
v) शेतक-यांकपरता बसपवलेल्या पठबक संच हे गुणवत्ता िुणय असतील याची
खात्री करणे व या संदभातल्या अडीअडचणींचे पनराकरण पजल्हा कृषी
अपर्कारी यांनी त्यांच्या अपर्न्त अपर्कारी/कमयचारी यांच्यामाफयत करुन
घेणे.
vi) सदर योजना राबपवण्यासाठी बॅंकांना सहभागी करुन घेण्यात काही अडचणी
असल्यास त्या अडचणीचे पनराकरण पवभागीय कायालय, नाबाडय तसेच
पवभागीय बॅंक अपर्काऱयांशी सल्ला मसलत करुन पजल्हा उिपनबर्ंक,
सहकारी सं्था यांच्या माफयत करणे.
vii) कारखाना

्तरावरील

गठीत

केलेल्या

अंमलबजावणी

सपमतीच्या

कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व आवश्यकतेनुसार पनदे श दे ऊन
त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करुन घेणे.
10. अंमलबजावणी सपमती:सदर योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी साखर कारखान्याच्या ्तरावर
अंमलबजावणी सपमती खालीप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे :संबपर्त कारखान्यांचे काययकारी संचालक

-अध्यक्ष

कृषी पवभागातील ्थापनक मंडळ कृषी अपर्कारी

-सद्य

पजल्हा/ राज्य सहकारी मध्यवती बॅंक प्रपतपनर्ी

-सद्य

्थापनक शाखा अपभयंता (जलसंिदा)

-सद्य

प्रगतशील शेतकरी प्रपतपनर्ी

-सद्य

कारखान्यांचे मुख्य शेतकी अपर्कारी

-सद्य सपचव.

सदर सपमतीची काययकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:-
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शासन िपरित्रक क्रमांकः ससाका-2018/प्रक्र.58/3-स,

i)

साखर कारखाना क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची पनवड करुन त्यांना पठबक ससचनाबद्दलची
उियुक्तता व महत्व िटवून प्रवृत्त करणे.

ii) साखर कारखान्यांच्या कृषी अपर्कारी यांच्यामाफयत कारखान्याच्या काययक्षत्र
े ातील
लाभार्थ्याची यादी तयार करुन पठबक ससचनासाठी कजय प्र्ताव तयार करणे.
iii) पजल्हा सहकारी मध्यवती बॅंकेचे प्रपतपनर्ी यांनी कृषी अपर्काऱयाने तयार केलेले
कजय प्र्ताव तिासून मंजूरीच्या पशफारशीसह पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकेस सादर
करणे.
iv) कजय प्र्ताव मंजूर करण्यासाठी कारखाना, बॅंक व शेतकरी यांच्यामध्ये पत्रिक्षीय
करार करणेबाबतच्या काययवाहीचे सपनयंत्रण करणे.
v) कजय मंजुरीनंतर बॅंकेने पदलेल्या कायादे शाप्रमाणे कारखान्याच्या कृषी अपर्काऱयाने
उत्िादक/िुरवठादार कंिनीकडू न पठबक संच बसवून कायास्न्वत करुन घेणे.
vi) पठबक ससचन कजासाठी कारखाना, बॅंक व शेतकरी यांच्यातील करारनाम्यानुसार
कजािोटी मुद्दल व व्याजाच्या रकमा अंपतम ऊस पबलातून किात करुन बॅंकेत जमा
करण्यासंदभात वेळोवेळी आढावा घेऊन काययवाही करणे.
04.

योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान ्थापनक िातळीवरील िपरस््थती लक्षात घेवून

तसेच मंपत्रमंडळ उिसपमतीच्या पनणययानुसार सदरील िपरित्रकामध्ये वेळोवेळी बदल करण्याचे
अपर्कार राज्य ्तरीय सपमतीस राहतील.
05.

सदर शासन िपरित्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत

्थळावर उिलब्र् करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201804271753317302 असा आहे.
हा आदे श पडपजटल ्वाक्षरी करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांना आदे शानुसार व नावाने,

Deepak S Desai

Digitally signed by Deepak S Desai
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMT
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=4d11b2ee4dfa01facc6e58028a3bde93d4ac81
d87ed6247ca0fb3a827602426f, cn=Deepak S Desai
Date: 2018.04.27 19:00:24 +05'30'

(पदिक पश. दे साई)
उि सपचव (साखर) महाराष्ट्र शासन
प्रत:१. मा. राज्यिाल महोदय यांचे खाजगी सपचव.
२. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अिर मुख्य सपचव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा. मंत्री (सवय) यांचे खाजगी सपचव, मंत्रालय, मुंबई.
४. मा. राज्यमंत्री (सवय) यांचे खाजगी सपचव, मंत्रालय, मुंबई.
५. सवय पवर्ान िपरषद सद्य, यांचे खाजगी सपचव.
६. सवय पवर्ानसभा सद्य, यांचे खाजगी सपचव.
७. अिर मुख्य सपचव (पवत्त), पवत्त पवभाग मंत्रालय, मुंबई.
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८. अिर मुख्य सपचव (सहकार), सहकार पवभाग मंत्रालय, मुंबई.
९. अिर मुख्य सपचव (कृषी), कृषी व िदु म पवभाग मंत्रालय, मुंबई.
१०. प्रर्ान सपचव (जलसंर्ारण), जलसंर्ारण पवभाग मंत्रालय, मुंबई.
११. प्रर्ान सपचव (जलसंिदा), जलसंिदा पवभाग मंत्रालय, मुंबई.
१२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, िुणे.
१३. कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, िुणे.
१४. सहकार आयुक्त व पनबंर्क, सहकारी सं्था, महाराष्ट्र राज्य, िुणे.
१५. पजल्हापर्कारी (सवय साखर कारखाने लाभक्षेत्र)
१६. मुख्य अपभयंता, जलसंिदा (सवय साखर कारखाने लाभक्षेत्र).
१७. मुख्य अपभयंता, जलसंर्ारण (सवय साखर कारखाने लाभक्षेत्र).
१८. मुख्य व्यव्थािकीय संचालक, नाबाडय .
१९. पवभागीय कृषी सहसंचालक कारखाना काययक्षत्र
े .
२०. सहसंचालक (साखर) सवय प्रादे पशक पवभाग.
२१. व्यव्थािकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक, मुंबई.
२२. काययकारी संचालक, सवय पजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंका.
२३. पजल्हा अपर्क्षक, कृषी अपर्कारी सवय साखर कारखाने लाभक्षेत्र.
२४. उिसंचालक (कृषी) (सवय साखर कारखाने लाभक्षेत्र).
२५. अपर्क्षक अपभयंता (सवय साखर कारखाने लाभक्षेत्र).
२६. काययकारी संचालक (सवय साखर कारखाने).
२७. कारखान्याचे मुख्य शेतकी अपर्कारी (सवय साखर कारखाने).
२८. प्रगतीपशल शेतकरी प्रपतनीर्ी (सवय साखर कारखाने).
२९. कृषी अपर्कारी (सवय साखर कारखाने लाभक्षेत्र).
३०. ्थापनक मंडळ, कृषी अपर्कारी (सवय साखर कारखाने लाभक्षेत्र).
३१. सवय पजल्हा उिपनबंर्क, सहकारी सं्था.
३२. महालेखािाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञय
े ता) मुंबई/नागिूर
३३. महालेखािाल, महाराष्ट्र (लेखा िपरक्षा) मुंबई/नागिूर.
३४. संबंपर्त पजल्हा कोषागार अपर्कारी.
३५. उिसपचव पवत्त पवभाग-व्यय-2/अथयबळ/ अथोिाय/अथयसंकल्ि, मंत्रालय, मुंबई.
३६. उिसपचव कृषी व िदु म/ जलसंिदा/ जलसंर्ारण/ पवत्त पवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
३७. अवर सपचव/कक्ष अपर्कारी (सवय कायासन) सहकार िणन व वस्त्रोद्योग पवभाग,
मंत्रालय, मुंबई
३८. पनवडन्ती- ३-स
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