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प्रस्तािना :- 
ऊस गाळप हांगाम २०१४-१५ मध्ये १०.५४ लाख हेक्टर क्षते्रािर ऊसाची नोंद झालेली होती.  

सन २०१४-१५ गाळप हांगामामध्ये एकूण १७८ साखर कारखान्याांनी ऊस गाळप केलेले असून 
त्यामध्ये ९९ सहकारी साखर कारखाने आवण ७९ खार्गी साखर कारखान्याांचा सहभाग आहे.  
हांगाम अखेर ९२९.५४ लाख मे.टन ऊसाचे गाळप होऊन ११.२८ सरासरी उता-याने १०४.८३ लाख 
मे.टन साखर उत्पावदत झालेली आहे.  सन २०१४-१५ च्या गाळप हांगामात शेतक-याांना ऊसासाठी 
एफआरपीची रक्कम देण्याकवरता मदत व्हािी, म्हणनू कें द्र शासनाने वदनाांक २३ रू्न २०१५ रोर्ी 
सॉफ्ट लोन योर्ना र्ाहीर केली आहे.  सदर योर्नेतील तरतुदीनुसार राज्यातील १४७ कारखाने 
या योर्नेंतगघत पात्र ठरत आहेत. सदर योर्नेत पात्र असलेल्या साखर कारखान्याांना त्याांनी गाळप 
हांगाम सन 2013-14 मध्ये उत्पावदत केलेल्या पाांढ-या साखरेच्या ११% साठ्यािर प्रवत मे. टन 
रु.24000/- प्रमाणे बँकाांकडून कर्घ उपलब्ध करुन देण्यास, तसेच सदर कर्ािर प्रथम एक िर्षाचे 
१०% प्रमाणे व्यार् कें द्र शासनामाफघ त अनुदान म्हणनू देण्याची तरतूद आहे. सदर योर्नेंतगघत पात्र 
साखर कारखान्याांना राज्य शासनामाफघ त मदत देण्याची बाब विचारात रे्ऊन राज्यातील साखर 
कारखान्याांना ऊस पुरविणा-या शेतक-याांना एफआरपीची रक्कम देण्याकवरता, सदर योर्ना 
राज्यातील पात्र १४७ साखर कारखान्याांनाही लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  

 

शासन वनणघय  
           राज्यातील साखर कारखान्याांना ऊस पुरविणा-या शेतक-याांना एफआरपीची रक्कम अदा 
करण्याकवरता मदत व्हािी म्हणनू साखर कारखान्याांना दीर्घ मुदतीचे कर्घ उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत खालीलप्रमाणे वनणघय रे्ण्यात आला आहे:- 
१.   कें द्र शासनाने वदनाांक 23.06.2015 रोर्ी वनगघवमत केलेल्या अवधसूचनेनुसार राज्यातील 
पात्र १४७ सहकारी ि खार्गी(र्ोडपत्र-१) साखर कारखान्याांना या अवधसूचनेतील तरतूदी लागू 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  
२. कें द्र शासनाच्या अवधसूचनेनुसार पात्र १४७ साखर कारखान्याांना प्रथम िर्षाकरीता १०% 

प्रमाणे व्यार् सिलत कें द्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे ि सदर १४७ कारखान्याांना 
पुढील ४ िर्षाकरीता १०% व्यार् सिलत राज्य शासनातफे देण्यात येत आहे.  
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३. र्े कारखाने त्याांच्या मुद्दलाची रक्कम िळेच्यािळेी भरणार नाहीत. त्याांना सदर योर्नेतून 
तात्काळ िगळण्यात येईल आवण हप्ते थकल्यापासूनचे, राज्य शासनाकडून अनुज्ञये होणारे 
व्यार् अनुदान देण्यात येणार नाही. 

४. कें द्र शासनाच्या योर्नेप्रमाणे र्े पात्र कारखाने NPA मध्ये आहेत, त्या साखर कारखान्याांची 
कें द्र शासनाच्या योर्नेतील तरतूदीच्या अधीन राहून सांचालकाांची सामुहीक ि ियैक्क्तक 
हमी रे्िून शासन हमी देण्याबाबतचा वनणघय रे्ण्यात  येईल.  
 

२.  सदर योर्नेच्या अटी ि शती पुढीलप्रमाणे आहेत:-  
   (1) राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-याांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी मदत व्हािी 
म्हणनू कें द्र शासनाने वद. २३ रू्न, २०१५ रोर्ी वनगघवमत केलेल्या अवधसूचनेनुसार राज्यातील 
पात्र १४७ सहकारी ि खार्गी साखर कारखान्याांना कें द्र शासनाने सदर अवधसचूनेन्िये र्ावहर 
केलेली योर्ना लागू करण्यात यािी. पात्र साखर कारखान्याांना त्याांनी हांगाम सन २0१४-१५ 
मध्ये उत्पादीत केलेल्या पाांढऱ्या साखरेच्या ११% साठ्यािर प्रती मे.टन. साठ्यािर 
रु.२४०००/- प्रमाणे सदर योर्नेतगंत पात्र कारखान्याांना एकूण अनुज्ञये कर्ाची रक्कम 
साधारणपणे रु. १९८२.९७ कोटी इतकी आहे.  
    (२) प्रथम िर्षाच्या कर्ािरील सरळ व्यार्ाच्या 10% ककिा बँकेकडून आकारण्यात येणारा 
व्यार्दर यामधील र्ो दर कमी असेल, त्यानुसार होणारी रक्कम कें द्र शासन अनुदान म्हणनू 
देईल. त्यानांतर उिघरीत कर्ािरील (Reducing Balance प्रमाणे)सरळ व्यार्ाच्या 10% ककिा 
बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्यार्दर यामधील र्ो दर कमी असेल, त्यानुसार होणारी 
रक्कम पुढील ४ िर्षापयंत व्यार् अनुदान म्हणनू राज्य शासन देईल.  
    (3) राज्यातील रे्  (र्ोडपत्र-२) पात्र कारखाने NPA( Non Performing Assets) आहेत, 
त्या साखर कारखान्याांना अनुज्ञये रु.११५.५३कोटी कर्ासाठी शासन हमी आिश्यकतेनुसार 
देण्यात यािी. सदर कर्ास सांबांवधत कारखान्याांची ि त्याांच्या सांबांवधत सांचालकाांची सामुवहक 
तसेच ियैक्क्तक हमी देखील रे्ण्यात येईल ि Security सांदभात ि इतर शती यथािकाश केल े
र्ातील. अशाप्रकारे हमी रे्तल्यास सदर साखर कारखान्याांना व्यार् अनुदानाचा लाभ देय 
राहील.   
    (4) सदरच ेकर्घ हे बँककगच्या प्रचलीत वनयमानुसार अदा कराियाचे असून, कर्ास सांबांवधत 
कारखान्यानी ि सांबांवधत सांचालकाांची सामुवहक तसेच ियैक्क्तक हमी रे्ण्यात येईल.  
   (5) कारखान्याांनी गाळप हांगाम 2013-14 मध्ये उत्पादीत केलेल्या पाांढ-या साखरेबाबत 
तसेच हांगाम 2013-14 ि 2014-15 मध्ये गाळप रे्तलेबाबत सांबांवधत कें द्रीय अबकारी 
विभागाकडून वमळालेले प्रमाणपत्र सांबांवधत बँकेस सादर करणे आिश्यक राहील.  
    (6) कर्घ मांरू्रीची प्रवक्रया ि इतर बाबींची पुतघता झाल्यािर सांबांवधत बँक कारखान्याकडून 
एफ.आर.पी. प्रमाणे शेतक-याांना अदा कराियाची रक्कम ि शेतक-याांचे बँक खाते याबाबत 
सिघ मावहती रे्ऊन सांबांवधत कारखान्याच्या ितीने शेतक-याांचे खात्यािर सदरची रक्कम र्मा 
करेल.  याकरीता सांबांवधत शेतक-याांचे बँक खाते आधार क्रमाांकाशी र्ोडणेबाबत बँकाांनी 
प्रयत्न करािा. 
    (7) शेतक-याांना द्याियाच्या प्रलांवबत ऊस ककमतीच्या प्रमाणात कारखान्याांना कर्घ मांरू्र 
करण्यात याि.े 
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       (8) कें द्र शासनाच्या वदनाांक २३.०६.१५ च्या अवधसचूनेनुसार बँकाांमाफघ त 
वद.30/09/2015 पयंत मांरू्र ि वितरीत केलेले कर्घ व्यार् अनुदानास पात्र ठरतील. 
       (9) कें द्र शासन वित्तीय सेिा विभागामाफघ त सदर योर्नेच्या अांमलबर्ािणी बाबत  बँकाांना 
मागघदशघक सूचना तसेच नोडल बँक नेमणकूीबाबत कायघिाही करीत आहे. त्यानुसार 
अांमलबर्ािणी करण्यात यािी.  
       (१0) सरळ व्यार्ाच्या 10% ककिा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्यार्दर  यामधील र्ो 
दर कमी असेल त्यानुसार र्ास्तीत र्ास्त एक िर्षापयंत कें द्र शासन व्यार् अनुदान देईल. 
त्यानांतर सदर कर्ाची मुद्दल ि व्यार् याची परतफेड सांबांवधत कारखान्याने कराियाची आहे. 
र्े कारखाने एक िर्षापेक्षा र्ास्त कालािधीसाठी र्ेिढी कर्ाची रक्कम प्रलांवबत ठेितील, 
त्यापोटी उपरोक्त नमूद केल्यानुसार सरळ व्यार्ाच्या 10% ककिा बँकेकडून आकारण्यात 
येणारा व्यार्दर यामधील र्ो दर कमी असेल, त्यानुसार पुढील र्ास्तीत र्ास्त एकूण चार 
िर्षापयंत राज्य शासन व्यार्ाचा भार सोसेल.    
       (१1) माहे रू्न, 2016 अखेर कारखान्याने सदर कर्ाबाबत विवनयोग दाखला सादर 
केला तरच कें द्र शासनाकडून रू्लै, 2016 पासूनच्या शेिटच्या वतमाहीचे व्यार् अनुदान कें द्र 
शासनाकडून प्राप्त होईल. कारखाना विवनयोग दाखला सादर करु न शकल्यास, र्ो पयंत 
विवनयोग दाखला सादर केला र्ात नाही. तोपयंत व्यार् अनुदान वमळण्यास कारखाना 
अपात्र ठरेल. हीच कायघपद्धती राज्य शासनाच्या ितीने पुढील चार िर्षांसाठी अिलांबण्यात 
यािी.  
       (१2) वदनाांक 1/10/2015 पासून सुरु होणा-या कर्घ परतफेडीस, ५ िर्षाच्या कालािधी  
पूिी कारखान्यास कर्ाची सांपुणघ परतफेड कराियाची असल्यास, याबाबत सांबांवधत बँक 
वनणघय रे्ईल. तसेच कर्घ परतफेडीच्या कालािधीच्या प्रमाणात राज्य शासनाकडून प्राप्त 
होणारे व्यार् अनुदान देण्यात येईल.   
       (१3) सदर कर्ाचा विवनयोग हा योर्नेच्या अवधसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या कारणाकरीता 
झाल्याबाबत कारखान्याांनी साखर आयुक्त याांनी प्रमावणत केलेला विवनयोग दाखला सादर 
कराियाचा आहे.  रू्न, 2016 अखेर सदर दाखला सादर न करु शकणारे कारखाने व्यार् 
अनुदानास पात्र होणार नाहीत.  
       (१4) सदर योर्ना कें द्र शासनाची अवधसूचना आवण या शासन वनणघयातील तरतूदीनुसार 
राबविण्यात येईल. तसेच कोणत्याही प्रकारची अवनयवमतता होणार नाही याची दक्षता साखर 
आयुक्त याांनी घ्यािी.  
        (१5) सदर वनणघयानुसार योर्नेच्या राज्यातील अांमलबर्ािणीच्या कायघपध्दतीबाबत कें द्र 
शासनाच्या वदनाांक २३ रू्न २०१५ च्या अवधसूचनेनुसार सविस्तर आदेश साखर आयुक्त याांनी 
वनगघवमत करािते. सदर योर्नेच्या कें द्र शासनाची अवधसूचना आवण या शासन वनणघयातील 
तरतूदीनुसार राबविण्यात येईल तसेच कोणत्याही प्रकारची अवनयवमतता होणार नाही याची 
दक्षता साखर आयुक्त याांनी घ्यािी. 

           (16) उपरोक्त बाबीिरील होणारा खचघ लेखाशीर्षघ-2425, सहकारी, (०३) सहकारी 
साखर कारखाने (०३)(०२) सहकारी साखर कारखान्याांना सहायक अनुदान, ३१ सहायक 
अनुदाने(ितेनेत्तर) (२४२५0989) या लेखावशर्षाखाली सन २०१6-१7 ते सन 2019-20  या 
आर्थथक िर्षात उपलब्ध होणा-या सांबांवधत िर्षाच्या तरतूदीतून भागविण्यात यािा. 
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3.           सदर शासन वनणघय राज्य मांवत्रमांडळाच्या वदनाांक१2.७.२०१५ रोर्ी झालेल्या बैठकीत 
रे्ण्यात आलेल्या वनणघयास अनुसरुन आवण वित्त विभागाच्या अनौपचावरक सांदभघ क्र. 
३२७/१५/व्यय-२ वदनाांक २९.०७.२०१५ तसचे अनौपचावरक सांदभघ क्रमाांक ६०/अथघबळ,   
वदनाांक २९.०७.२०१५  अन्िये प्राप्त सहमतीने वनगघवमत करण्यात येत आहे.  
4.  सदर शासन वनणघय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक क्रमाांक 
२०१५०७३०१०५९२२४००२ असा आहे.  हा आदेश वडर्ीटल स्िाक्षरीने साांक्षावकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नाांिाने, 
 

    
 
                       ( बा. ई. साांित ) 
           कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत. 

1.    मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि. 
२. मा.मांत्री (सिघ) याांचे खार्गी सवचि 
३. मा.राज्यमांत्री (सिघ) याांचे खार्गी सवचि 
४. मा.मुख्य सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
५. मा. सिघ अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
६. प्रधान महालेखाकार ( लेखापवरक्षा-१)/ (लेखा ि अनुज्ञयेता-१) महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
७. प्रधान महालेखाकार ( लेखापवरक्षा-२)/ ( लेखा ि अनुज्ञयेता-२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
८. सहकार आयुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. सिघ वर्ल्हावधकारी 
११. सिघ विभागीय सहवनबांधक, सहकारी सांस्था. 
१२. सिघ प्रादेवशक सहसांचालक (साखर) याांनी िरील आदेश त्याांच्या कायघक्षते्रातील सिघ साखर 

कारखान्याांच्या वनदशघनास आणािते.वर्ल्हा उपवनबांधक, सहकारी सांस्था (सिघ) 
१३. वित्त विभाग व्यय-२/अथघसांकल्प-३/अथघसांकल्प-१३, मांत्रालय, मुांबई 
१४. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई 
१५. िवरष्ट्ठ कोर्षागार अवधकारी, पुणे 
१६. अध्यक्ष/कायघकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकारी बँक मया., मुांबई 
१७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना सांर् म., नरीमन पॉईांट-मुांबई 
१८. ३स सांग्रहाथघ 

 
****************** 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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