राज्यातील सहकारी व खाजगी साखर

कारखानयाांनी उत्पादित के लेल् या हां गाम
2014-15 मध्ये दनयात के लेल्या कच्चच्चया
साखरे स प्रदत मे ट्र ीक टन रु.1000/प्रोत्साहन रक्कम मां जू र करण्याबाबत.
महाराष्ट्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवभाग
शासन दनणणय क्रमाांक : ससाका 2015/प्र.क्र. 53/25 स
मांत्र ालय दवस्तार, मांबई - 400 032.
दिनाांक : 23 जून , 2015.
वाचा :- भारत सरकार,ग्राहक बाबी, अन्न व सावणजदनक दवतरण मांत्र ालय,अन्न व सावणजदनक दवतरण
दवभाग, नवी दिल्ली दवभागाची अदिसूचना क्र. सा.का.दन 127 (अ ) दि. 27.2.2015
प्रस्तावना :महाराष्ट्ट्र राज्यात सन 2014-15 च्चया ऊस गाळप हां गामात 10.54 लाख हे क्टर क्षेत्र ावर ऊसाची
लागवड झाली असून ऊस गाळप हां गामात ऊसाचे 929.56 लाख मेट्रीक टन गाळप होवून 11.28 % च्चया
सरासरी उताऱ्याने 104.84 लाख मेट्रीक टन साखर उत्पािन झालेले आहे .
2.
साखर उद्योगाला आर्थिक मित करण्यासाठी केंद्र शासनाने कच्चच्चया साखरे च्चया दनयातीसाठी
प्रोत्साहनपर अन िान िे ण्याबाबतचा दनणणय घे तला आहे . याबाबतची केंद्र शासनाच्चया अन्न व सावणजदनक
दवतरण दवभागाची अदिसूचना दि. 27.2.2015 रोजी दनगणदमत झाली आहे . केंद्र शासनाने सन 2013-14
व 2014-15 या ऊस गाळप हां गामामध्ये उत्पादित कच्चच्चया साखरे च्चया दनयातीसाठी प्रोत्साहनपर अन िान
मांजूर केले आहे . सिर अदिसूचने तील अट क्र.10 न सार सिर अन िानातून Sugar Development Fund
( SDF ) मिू न घे तलेल्या कजाची िकीत रक्कम व Levy Sugar Price Equalization Fund ची िकीत

रक्कम समायोदजत करण्याची अट केंद्र शासनाने समादवष्ट्ठ केली आहे . केंद्र शासनाने जाहीर केलेले
अन िान दमळाले तरीही एफ.आर.पी. प्रमाणे ऊस िर िे यके ऊस उत्पािकाांन ा अिा करणे साखर
कारखानयाांन ा सद्य:स्स्ितीत अवघड आहे .
3.
राज्यातील चालू वर्षी उत्पादित होणाऱ्या दवक्रमी साखरे चे िे शाांतगणत दवपणन चालू बाजारभावात
केल्यास साखर कारखानयाांन ा आर्थिक न कसान होण्याची शक्यता आहे . साखर कारखानयाांन ा दनयातीसाठी
अन िान दिल्यास जास्तीत जास्त साखरे ची दनयात होईल.त्यामळे सध्याच्चया आर्थिक सांकटातून राज्यातील
साखर उद्योगास मित होईल व बाजार स्स्ितीत सिारणा होण्यास मित होईल. राज्यातून अांिाजे 8 लाख
मेट्रीक टन कच्चची साखर या योजने अ ांतगणत दनयात होण्याची शक्यता आहे . त्यासाठी अांिाजे रु 80
कोटी दनिीची आवश्यकता राहील. ही बाब दवचारात घे वून केंद्र शासनाच्चया दि. 27/2/2015 च्चया
अदिसूचने न सार राज्य शासनाने िे ख ील कच्चच्चया साखरे च्चया दनयातीस प्रोत्साहनपर अन िान िे ण्याची
बाब शासनाच्चया दवचारािीन होती.
शासन दनणण य :-

कच्चच्चया साखरे च्चया दनयातीसाठी राज्य शासनाने िे ख ील केंद्र शासनाप्रमाणे प्रोत्साहनपर अनिान
िे ण्याचा खालीलप्रमाणे दनणणय घे तला आहे .
1. केंद्र शासनाने दि. 27.2.2015 रोजी दनगणदमत केलेल्या अदिसूचने च्चया ितीवर राज्यातील सहकारी व
खाजगी साखर कारखानयाांन ी उत्पादित केलेल्या हां गाम 2014-15 मध्ये दनयात के लेल्या कच्चच्चया साखरे स
व Import Invalidation of Advance Authorization Scheme अांतगणत परवठा केलेल्या स्िादनक कच्चच्चया
साखरे स केंद्र शासनाच्चया उपरोक्त अदिसूचने त नमूि अटी व शतीस अिीन राहू न रु. 1000/- प्रदत मेट्रीक
टन प्रोत्साहन रक्कम शेतकऱ्याच्चया FRP ची रक्कम प्रिम प्रािानयाने अिा करण्याच्चया अिीन राहू न साखर
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कारखानयाांन ा मांजूर करण्यात येत आहे . परां त , कारखानयाांन ी Import Invalidation of Advance
Authorization Scheme मिील तरतिीन सार सिर स्िादनक कच्चची साखर 90 दिवसात refine करून
दनयात करणे बांि नकारक राहील. FRP अिा केल्यानां तर दशल्लक रादहलेल्या प्रोत्साहन रकमेतून लाभािी
साखर कारखानयाकडू न राज्य शासनाची िकबाकी प्रािानयाने समायोदजत करण्यात यावी. SDF चे कजण
केंद्र शासनाने दिले असल्या कारणाने त्याची वसूली राज्य शासनामाफणत िे ण्यात येणा -या प्रोत्साहन
रकमेतून करण्यात येऊ नये.
2.
केंद्र शासनाने वरील योजनें तगणत प्रोत्साहन रक्कम मांजूर केल्याचे आिे श साखर कारखानयाांन ी
साखर आयक्त, पणे याांन ा सािर केल्यावर, Proof of Export प्राप्त झाल्यानां तरच सिर प्रोत्साहन रक्कम
साखर कारखानयाांन ा अन ज्ञेय राहील.
3.
वरील अन िानासाठी येणारा खचण मागणी व्ही-2, मख्य लेख ादशर्षण 2425 -सहकार, (108 ) इतर
सहकारी सांस्िाांन ा अिण सहाय्य, (03) सहकारी साखर कारखाने , (03) (12) सहकारी साखर कारखानयाांना
साखर दनयातीसाठी आर्थिक सहाय्य ( 2425 1368 ) ित्तमत 33, अिण सहाय्य या लेख ा शीर्षाखाली सन

2015-16 या आर्थिक वर्षात उपलब्ि होणाऱ्या तरतिीमिू न भागदवण्यात यावा. या योजने साठी पूर वणी
मागणीद्वारे दनिी उपलब्ि करुन दिल्याखे र ीज खचण करता येणार नाही.
4.
सिर शासन दनणणय राज्य मांत्र ीमांडळाच्चया दि. 12 मे, 2015 रोजी झालेल्या बैठकीत घे ण्यात
आलेल्या
दनणणयास अन सरुन आदण दवत्त दवभागाच्चया अनौपचादरक सांिभण क्र. 415/अिण -13
दि.17/6/2015 अनवये प्राप्त सहमतीने दनगणदमत करण्यात येत आहे .
सिर शासन दनणणय महाराष्ट्ट्र शासनाच्चया www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201506231748204902 असा आहे . हा आिे श दडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्ट्राचे राज्यपाल याांच्चया आिे शान सार व नावाने ,

Pramod M
Valanj
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( प्रमोि वळां ज )

प्रत

कायासन अदिकारी, महाराष्ट्ट्र शासन
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

मा. मख्यमांत्र ी याांचे प्रिान सदचव
मा. मांत्र ी (सवण) याांचे खाजगी सदचव
मा. राज्यमांत्र ी (सवण) याांचे खाजगी सदचव
मा. मख्य सदचव, मांत्र ालय, मांबई.
मा. सवण अपर मख्य सदचव / प्रिान सदचव / सदचव, मांत्र ालय, मांबई.
प्रिान महालेख ाकार (लेख ापदरक्षा -1 )/ (लेख ा व अन ज्ञेयता -1 ) महाराष्ट्ट्र राज्य, मांबई
प्रिान महालेख ाकार (लेख ापदरक्षा -2 )/ (लेख ा व अन ज्ञेयता -2 ) महाराष्ट्ट्र राज्य, नागपूर
सहकार आयक्त, व दनबांि क सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्ट्र राज्य, पणे

9) साखर आयक्त, महाराष्ट्ट्र राज्य, पणे
10) सवण दजल्हादिकारी
11) सवण दवभागीय सहदनबांि क, सहकारी सांस्िा
12) सवण प्रािे दशक सहसांचालक (साखर)
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2. याांन ी वरील आिे श त्याांच्चया कायणक्षेत्र ातील सवण साखर कारखानयाांच्चया दनिशणन ास आणावेत.
दजल्हा उपदनबांि क, सहकारी सांस्िा (सवण)
दवत्त दवभाग व्यय-2 /अिण सांकल्प -3/ अिण सांकल्प -13, मांत्र ालय, मांबई.
अदििान व लेख ा अदिकारी, मांबई
वदरष्ट्ठ कोर्षागार अदिकारी , पणे
अध्यक्ष / कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्ट्र राज्य, सहकारी बँक मया. मांबई
अध्यक्ष, महाराष्ट्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना सांघ म., नरीमन पॉईांट , मांबई.
25 स- सांग्रहािण .
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