सहकारी साखर कारखान्याना साखर ननयात
अनुदान नितरीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन,
सहकार, पणन ि िस्तरोद्योग वोग निभाग
शासन ननणणय क्रमाांकः ससाका- 2018/प्र.क्र.258/25 स,
मांरालय निस्ततार, मुांबई - 400 032.
नदनाांक 30.03.2019.
िाचा :1) शासन ननणणय क्रमाांकः शासन ननणणय, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग निभाग,
क्रमाांक:-ससाका- 2015/प्र.क्र.53 /25 स, नदनाांक 23/06/2015
2)

शासन

ननणणय

क्रमाांकः

शासन

पनरपरक

नित्त

निभाग

क्रमाांक:- पूरक 2015/प्र.क्र.140/ अथणसांकल्प-3, नदनाांक 6/10/2015
3)

शासन

ननणणय

सहकार,

पणन

ि

िस्त्रोद्योग वोग

निभाग,

क्रमाांक: ससाका 2015/प्र.क्र.243/25स, नद. 23/3/2016, नद. 28/3/2016 ि
नद.८.११.२०१६
४ ) शासन ननणणय, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग निभाग,क्र.ससाका-201७/प्र.क्र.४९/25-स
नद. २०.७.२०१७
५) शासन ननणणय, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग निभाग,क्र.ससाका-201७/प्र.क्र.४९/25-स
नद.१७.२.२०१८
6) शासन ननणणय सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग निभाग,क्र. पुनर्वि २०१८/प्र.क्र.१७/१८ /१७-स
नद.१९.३.२०१८
7) शासन ननणणय, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग निभाग,क्र.ससाका-201७/प्र.क्र.205/25स
नद.21.03.२०१८
8) नित्त निभाग शासन पनरपरक क्रमाांक:-अथणसां 2018/प्र.क्र.69/अथण 3, नदनाांक 25.01.2019
9) साखर आयुक्त पर क्र.साआ/उपप/कक्ष 12/सानन अनुदान/उिणरीत मागणी/18,
नद.28.9.2018, नद.3.11.2018
10) सहसांचालक (उपपदाथण), पुणे पर क्र.साआ/उपप/कक्ष 12/साननअनु/खाजगी साखर
कारखाने/एसएलपी 33513/2018/19, नद.26.02.2019.
प्रस्ततािना :राज्यातील हांगाम 2014-15 मध्ये

उत्पादीत झालेल्या निक्रमी साखरेचे दे शाांतगणत

निपणन चालू बाजारभािात केल्यास साखर कारखान्याांना आर्वथक नुकसान होण्याची शक्यता
होती. म्हणून राज्यातील उत्पानदत कच्चच्चया साखरेच्चया 2014-15 या कालािधीतील ननयातीसाठी
प्र.मे.टन

रु.1000/-

प्रोत्साहनपर

रक्कम

अदा

करण्याचा

शासन

ननणणय

क्रमाांक

ससाका 2015/प्र.क्र.53/25-स, नद.23/6/2015 ननगणनमत करण्यात आला आहे. साखर आयुक्त,
पुणे

ह्ाांनी शासन ननणणय नद.२३.६.२०१५, नद. २३.३.२०१६ ि नद.२८.३.२०१६ मधील

ननदे शाप्रमाणे या योजनेअांतगणत प्राप्त साखर ननयात अनुदानाचे प्रस्तताि तपासून त्याांच्चया स्ततरािर

शासन ननणणय क्रमाांकः ससाका- 2018/प्र.क्र.258/25 स,

मान्यता द्योग वािी ि अनुज्ञेय तरतुद नितरीत करण्यासाठी निनहत प्रस्तताि शासनास सादर
करण्याबाबत शासन ननणणय क्रमाांक ससाका 2015/प्र.क्र.२४३/25-स, नद.८.११.२०१६ ननगणनमत
करण्यात

आला

आहे.

त्यानुषांगाने

साखर

आयुक्त

याांनी

कक्ष-१२/क.सा.नन.अनुदान/ उिणरीत मागण्या २०१8, नद.28.09.2018 च्चया

क्र.साआ/उपप/
परान्िये सादर

केलेल्या प्रस्ततािानुसार सहकारी साखर कारखान्याांना अनुज्ञय
े ननयात अनुदानाची रक्कम
रु.1,99,90,450/- तरतूद नितरीत करण्याची बाब शासनाच्चया निचाराधीन होती.
शासन ननणणय :- शासन ननणणय क्रमाांक ससाका 2015/प्र.क्र.53/ 25-स, नद.23/6/2015 आनण
शासन ननणणय क्रमाांक ससाका 2015/प्र.क्र.२४३/25-स, नद.८.११.२०१६ मधील ननदे शाप्रमाणे
साखर आयुक्त याांनी सादर केलेल्या प्रस्ततािानुसार सहकारी साखर कारखान्याांना अनुज्ञय
े ननयात
अनुदानाची नशल्लक रु.1,99,90,450/- (रुपये एक कोटी नव्याण्णि लाख नव्िद हजार चारशे
पन्नास फक्त ) इतकी रक्कम सन 2014-15 या गळीत हांगामात ऊस उत्पादक शेतकऱयाांना FRP ची
रक्कम दे ता यािी म्हणून साखर कारखान्याांना द्योग वाियाच्चया सिलती अांतगणत पार सहकारी साखर
कारखान्याांना साखर ननयात अनुदान नितरीत करण्यास या शासन ननणणयाव्दारे मां जूरी दे ण्यात येत
आहे.
२.

सदर रक्कमेचे आहरण करुन सांबांनधताांना सांनितरण करण्याकनरता लेखानधकारी, साखर

आयुक्तालय, साखर सांकुल, नशिाजीनगर, पुणे याांना "आहरण ि सांनितरण अनधकारी" आनण
सांचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, पुणे याांना "ननयांरण अनधकारी" म्हणून घोनषत करण्यात
येत आहे. त्याांनी िरील ननणणयानुसार मां जूर करण्यात आलेल्या साखर ननयात अनुदान रक्कम
कोषागार अनधकारी, पुणे येथून पार सहकारी साखर कारखान्याच्चया नािािर धनादे श काढु न
RTGS ने नितरीत करण्याची कायणिाही करािी. त्याांनी सदर तरतूद नितरीत करताना नित्त
निभागाने िेळोिेळी ननगणनमत केलेल्या सुचनाांचे आनण प्रचनलत नित्तीय ननयमाचे, अटीचे ि शतीचे
पालन करण्याची दक्षता घ्यािी.
३.

ज्या पार सहकारी साखर कारखान्याांनी ऊस उत्पादक शेतकऱयाांना नकमान िैधाननक दर

FRP नदला नसेल त्या कारखान्याने प्रथम या अनुदानातून FRP पोटी दे य असलेली रक्कम ऊस
उत्पादक शेतकऱयाांना अदा करािी. तसेच ज्या कारखान्याकडे शासकीय थकबाकी आहे, अशा
साखर कारखान्याांकडील दे णी या अनुदानातुन कपात करुन उिणनरत रक्कम त्याांना अदा करणेचे
कायणिाही सांबांनधत नजल्हा / राज्य बँकेने करािी ि तसा निननयोग दाखला सांबां नधत निशेष लेखा
पनरक्षक िगण -1 याांचे माफणत साखर आयुक्त याांचे कायालयास सादर करािा. िरीलप्रमाणे
कारखान्याांना अनुदान नितरीत करण्याबाबतच्चया अटी ि शती शासन ननणणय नद.२३.६.२०१५ आनण
नद.८.११.२०१६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील.
४.

या नप्रत्यथण होणारा खचण मागणी क्रमाांक व्ही-2 मुख्यलेखानशषण 2425- सहकार (108) इतर

सहकारी सांस्तथाांना सहाय्य 03 सहकारी साखर कारखाने (03) (12) सहकारी साखर कारखान्याांना
साखर ननयातीसाठी आर्वथक सहाय्य (2425 1368) दत्तमत्त 33 अथणसहाय्य (योजनेतर) या
लेखानशषाखाली सन २०१8-१9 मध्ये उपलब्ध झालेल्या अथणसांकल्पीय तरतूदीतून भागिािा.
५.

प्रमानणत

करण्यात येते नक, या प्रकरणी

शासन

पनरपरक नित्त

निभाग

क्रमाांक - अथणस-ां 2018/प्र.क्र.69/अथण-3,नद.25.01.२०१9 मधील आनण सोबतच्चया पनरनशष्ट्टातील
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शासन ननणणय क्रमाांकः ससाका- 2018/प्र.क्र.258/25 स,

सांबांनधत अटींची पूतणता झाली आहे. साखर आयुक्त, पुणे याांनी सदर तरतूद नितरीत करताना
तसेच खचण करताना महाराष्ट्र अथणसांकल्प ननयमपुस्स्ततका ि नित्तीय अनधकार ननयमपुस्स्ततकेमध्ये
उल्लेख केलेल्या तसेच नित्त निभागाच्चया नद.25.01.2019 च्चया पनरपरकातील अटी ि शतीचे ि
िेळोिेळी नदलेल्या सुचनाांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यािी. सदरहू शासन ननणणय हा नित्त निभाग
शासन पनरपरक क्रमाांक:-अथणसां -2018/प्र.क्र.69/अथण 3, नदनाांक 25.01.2019 अन्िये
प्रशासकीय निभागास नमळालेल्या प्रानधकारानुसार ननगणनमत करण्यात येत आहे .
६.

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्चया www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201903301617522902 असा आहे.
हा आदे श नडजीटल स्तिाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्चया आदे शानुसार ि नािाने,

Pramod
Mankoji Valanj

Digitally signed by Pramod Mankoji Valanj
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CoOperation, Marketing and Textiles Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e9e7fafe78ccbad1148295b75b2b4a0fc30e01ea2
67cb61e5d741e2bf211f323, cn=Pramod Mankoji Valanj
Date: 2019.03.30 16:56:46 +05'30'

( प्रमोद िळां ज )
अिर सनचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत :1. मा. मांरी ( सहकार ) याांचे खाजगी सनचि
2. मा. प्रधान सनचि ( सहकार ),सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोग निभाग , मांरालय ,मुांबई
3. साखर आयुक्त, साखर सांकुल , पुणे,
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1/2, मुांबई, नागपूर,
5. कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना सांघ मयानदत,ननरमन
पॉईांट, मुांबई
6. कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ मयानदत, मुांबई.
7. कायणकारी सांचालक, सांबांनधत सहकारी साखर कारखाने , साखर आयुक्त, पुणे याांच्चया
माफणत.
8. सर व्यिस्तथापक , नजल्हा मध्यिती बँक नल. सातारा/औरांगाबाद /सोलापूर/कोल्हापूर/हहगोली
/अहमदनगर
9. अनधदान ि लेखानधकारी, मुांबई.
10. ननिासी लेखा अनधकारी, मुांबई,
11. नजल्हा कोषागार अनधकारी, पुणे,
12. नित्त निभाग, व्यय-2/ कराधान-3/ अथणसांकल्प-3/ अथणसांकल्प-12,
13. सिण सह सनचि/उप सनचि /अिर सनचि ि कक्ष अनधकारी, सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग वोग
निभाग,मांरालय, मुांबई,
14. अिर सनचि ( अथणसांकल्प ), सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग वोग निभाग,मांरालय, मुांबई,
15. ननिडसांग्रह (25-स) सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग वोग निभाग, मांरालय, मुांबई.
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