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प्रस्तािना: 

सन 2014-15 च्या गाळप हंगामात शेतक-यानंा ऊसासाठी एफआरपीची रक्कम देण्याकवरता मदत 
व्हािी म्हणनू, कें द्र शासनाने वद.23 रू्जन, 2015 रोर्जीच्या अविसूचनेनुसार सॉफ्ट लोन योर्जना र्जाहीर केली. 
सदर योर्जनेस अनुलक्षनू गाळप हंगाम २०१४-१५ मिील एफ.आर.पी. प्रमाणे एकूण देय ऊस ककमतीच्या ५० 
टक्के रक्कम वद.३०/६/२०१५ अखेर ज्या कारखानयानंी अदा केलेली आहे, तसेच ज्या कारखानयानंी हंगाम 
२०१३-१४ ि २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतले आहे, अशा राज्यातील पात्र १४८ सहकारी ि खार्जगी साखर 
कारखानयानंा कें द्र शासनाने र्जाहीर केलेली योर्जना लागू करण्याबाबतचा िोरणात्मक वनणघय घेण्यात 
आलेला आहे. तद्नंतर या योर्जनेच्या वनकषातं न बसणा-या २२ सहकारी ि खार्जगी साखर कारखानयानंा 
तसेच सदर दोनही योर्जनातं न बसणा-या ६ सहकारी ि खार्जगी साखर कारखानयानंा सॉफ्ट लोन-व्यार्ज 
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अनुदान योर्जना लागू करण्यात आल्या. उपरोक्त वतनही योर्जनेतील प्रमुख तरतुदी ि त्या अंतगघत सॉफ्ट 
लोन वितरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 

1) शासन वनणघय वद. ३०/७/२०१५ नुसार सॉफ्ट लोन योर्जना:- 

गाळप हंगाम २०१४-१५ मिील एफ.आर.पी.प्रमाणे एकूण देय ऊस ककमतीच्या ५०% रक्कम 
वद.३०/६/२०१५ अखेर ज्या कारखानयानंी अदा केलेली आहे, तसेच ज्या कारखानयानंी हंगाम २०१३-१४ ि 
२०१४-१५ मध्ये गाळप घेतलेले आहे, अशा पात्र १४८ सहकारी ि खार्जगी साखर कारखानयासंाठी सदर 
योर्जना लागू करण्यात आली. गाळप हंगाम सन २०१३-१४ मध्ये उत्पावदत केलेल्या पाढं-या साखरेच्या 
११% साठयािर प्रवत मे.टन रु.२४०००/- प्रमाणे बँकाकंडून कर्जघ उपलब्ि करुन देण्यास, तसेच प्रर्म 
िषाच्या कर्जािरील सरळ व्यार्जाच्या १०% वकेिा बँकेकडून आकारण्यात येणारे व्यार्ज दर यामिील र्जो दर 
कमी असेल, त्यानुसार प्रर्म िषाचे व्यार्ज अनुदान कें द्र शासनाने वदल्यािर उिघवरत कर्जािरील रेडयुकसग 
बॅलंसनुसार पुढील 4 िषाचे व्यार्ज अनुदान राज्य शासन देईल, असा वनणघय वद.३० रु्जलै, २०१५ च्या शासन 
वनणघयानिये घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार १४८ पात्र कारखानयानंा रु.२००० कोटी इतक्या कर्जघ पात्र 
रकमेिरील कें द्र शासनामाफघ त देय असलेल्या पवहल्या िषाची व्यार्ज अनुदानाची रक्कम िगळता पुढील ४ 
िषाचा व्यार्ज अनुदानाचा भार रु. ४०० कोटी इतका मंरू्जर करण्यात आला आहे. 

२) शासन  वनणघय वद.५/९/२०१५ नुसार सॉफ्ट लोन योर्जना:- 

           राज्यातील ज्या साखर कारखानयानंी गाळप हंगाम 2014-15 मिील एफआरपीप्रमाणे एकूण देय 
रकमेच्या ५०% पेक्षा र्जास्त एफआरपीची रक्कम वद.30.06.2015 पयंत वदली आहे, मात्र सन २०१३-१४ 
मध्ये गाळप हंगाम घेतला नाही, अशा कें द्र शासनाच्या अविसूचनेनुसार उपरोक्त योर्जनेत अपात्र ठरणा-या 
२२ सहकारी ि खार्जगी साखर कारखानयानंा शेतक-याचं्या FRP ची रक्कम देता यािी, म्हणनू ही योर्जना 
राज्य शासनाने लागू केली. या साखर कारखानयानंा सन २०१४-१५ मिील वद. 30 रू्जन, २०१५ पयंतच्या 
उत्पावदत पाढं-या साखरेच्या ११% साखर साठयाच्या प्रवत मे.टन रु.२४०००/- प्रमाणे ककिा (प्रलंवबत ऊस 
देयक(-) उचल न केलेले तारण कर्जघ) यापैकी र्जी रक्कम कमी असेल, इतक्या कर्जास त्याचंे कर्जघ उचल 
क्षमतेनुसार पात्र ठरतील आवण या पात्र कर्जापोटीचे सरळ व्यार्जाच्या 10% ककिा बँकेकडून आकारण्यात 
येणारा व्यार्ज दर यामिील र्जो दर कमी असेल, त्यानुसार रेडयुकसग बँलंसनुसार र्जास्तीत र्जास्त ५ िषाचे 
व्यार्ज अनुदान राज्य शासनाने देण्याचा वनणघय वद.५ सप्टेंबर, २०१५ रोर्जीच्या शासन वनणघयानिये घेण्यात 
आला. त्यानुसार रु.187.76 कोटी पात्र कर्जघ रकमेिरील ५ िषाचे व्यार्ज अनुदानासाठी रु.५६.33 कोटी भार 
मंरू्जर करण्यात आला आहे. 
                ३) शासन वनणघय वद.९/१२/२०१५ नुसार सॉफ्ट लोन योर्जना:- 

              उपरोक्त दोनही योर्जनाचंा लाभ वमळू न शकलेल्या आवण वद.३१/८/२०१५ पयंत ५०% पेक्षा र्जास्त 
एफआरपीची रक्कम अदा केलेल्या ६ साखर कारखानयानंा राज्य शासनाने सदर योर्जना लागू केली. त्यानंी 
उत्पावदत केलेल्या पाढं-या साखरेच्या 11% उत्पादनाच्या प्रती मे.टन रु.24000/- प्रमाणे (दोनही िषे गाळप 
हंगाम घेतलेल्या कारखानयासंाठी सन २०१३-१४ मिील उत्पादनाच्या 11% आवण २०१3-१4 चा गाळप 
हंगाम न घेतलेल्या दोन कारखानयासंाठी वद.३०/६/२०१५ पयंतच्या पाढंऱया साखरेच्या उत्पादनाच्या 11% 
ककिा वद.३१/०८/२०१५ अखेर (प्रलंवबत ऊस देयक (-) उचल न केलेले तारण कर्जघ) यापैकी र्जी रक्कम 
कमी असेल,  इतक्या कर्जास त्याचंे कर्जघ उचल क्षमतेनुसार पात्र ठरतील आवण या पात्र कर्जापोटीचे सरळ 
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व्यार्जाच्या 10% ककिा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्यार्ज दर यामिील र्जो दर कमी असेल, त्यानुसार 
रेडयुकसग बँलंसनुसार ५ िषाचे व्यार्ज अनुदान राज्य शासनातफे देण्याचा वनणघय घेण्यात आला. या अंतगघत 
रु.38 कोटी इतकी कर्जघ पात्र रक्कम आवण रु.11.51 कोटी इतका 5 िषाचा व्यार्ज अनुदानाचा भार मंरू्जर 
करण्यात आला आहे. तदनंतर शासनाने र्जाहीर केलेल्या सॉफ्ट लोन योर्जनेचा लाभ वमळू न शकलेल्या 
कारखानयासं ऊस पुरविण्या-या शेतक-याचं्या एफआरपीची उिघवरत रक्कम अदा करण्यासाठी या पूिीच्या 
योर्जनास मुदतिाढ देणे; कर्जघ पात्र रकमेतील उिघवरत रक्कम कारखानयाचं्या खात्यािर िगघ करणे, तसेच 
कच्च्या साखरेच्या उत्पादनाचा कर्जघ पात्र रक्कम ठरवितानंा विचार करण्यासाठी सॉफ्टलोन योर्जना-व्यार्ज 
अनुदान याबाबत शासनाने राज्य मंवत्रमंडळाच्या वदनाकं 06.04.2016 रोर्जीच्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे 
वनणघय घेतला आहे. 

ऊस उत्पादक शेतक-याचं्या एफआरपीची रक्कम देता यािी म्हणनू शासन वनणघय 
वद.३०/७/२०१५, वद.५/९/२०१५ ि वद.९/१२/२०१५ अनिये एकूण १७६ साखर कारखानयासंाठी लागू 
केलेल्या सॉफ्टलोन योर्जनेअंतगघत कर्जघ मंरू्जरी ि वितरणाची मुदत वद. ३१ मे, २०१६ पयंत िाढविण्यात येत 
आहे. योर्जनेच्या इतर अनुषंवगक अटी ि शती यापूिी मंरू्जर केल्यानुसार राहतील. तसेच यापूिी राज्य 
शासनाने रु.2209 कोटी कर्जघ पात्र रक्कम आवण रु.468 कोटी व्यार्ज अनुदान भार मंरू्जर केला आहे, त्याच 
मयादेत सदर मंरू्जरी देण्यात येत आहे. शासन वनणघय वद.30.7.2015 च्या सॉफ्टलोन योर्जनेनुसार पात्र 
148 कारखानयासंाठी 4 िषाचे व्यार्ज अनुदान यापूिी मंरू्जर केल्यानुसार राज्य शासनाकडून देण्यात येणार 
आहे. कें द्र शासनाच्या योर्जनेत लाभ वमळाला नसला, तरी या िाढीि मुदतीत राज्य शासनाकडून ४ िषाच े
देय व्यार्ज अनुदान देण्यात येईल. तसेच उिघवरत वद.5.9.2015 (२२ कारखाने) आवण वद.9.12.2015 (६ 
कारखाने) च्या शासन वनणघयानुसारच्या योर्जनेमिील पात्र असे एकूण २८ कारखानयासंाठी 5 िषाचे व्यार्ज 
अनुदान यापूिी मंरू्जर केल्यानुसार राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे. 

सबब, राज्यातील ज्या साखर कारखानयानंी गाळप हंगाम 2014-15 मिील एफआरपीप्रमाणे एकूण 
देय रकमेच्या 50% पेक्षा र्जास्त एफआरपीची रक्कम वदनाकं 30.06.2015 पयंत वदली आहे, मात्र सन 
2013-14 मध्ये गाळप हंगाम घेतला नाही, अशा कें द्र शासनाच्या अविसूचनेनुसार उपरोक्त योर्जनेत अपात्र 
ठरणा-या २२ सहकारी ि खार्जगी साखर कारखानयानंा शेतकऱयाचं्या FRP ची रक्कम देता यािी, म्हणनू 
ही योर्जना राज्य शासनाने लागू केली. या साखर कारखानयानंा सन 2014-15 मिील वद.30 रू्जन, 2015 
पयंतच्या उत्पादीत पाढंऱया साखरेच्या 11% साखर साठ्याच्या प्रती मे.टनाप्रमाणे ककिा (प्रलंवबत ऊस 
देयक(-) उचल न केलेले तारण कर्जघ) यापकैी र्जी रक्कम कमी असेल, इतक्या कर्जास त्याचं ेकर्जघ उचल 
क्षमतेनुसार पात्र ठरतील आवण या पात्र कर्जापोटीचे सरळ व्यार्जाच्या 10% ककिा बँकेकडून आकारण्यात 
येणारा व्यार्ज दर यामिील र्जो दर कमी असेल, त्यानुसार रेड्युकसग बँलंनसनुसार र्जास्तीत र्जास्त ५ िषाच े
व्यार्ज अनुदान राज्य शासनाने देण्याचा वनणघय वद.5 सप्टेंबर, 2015 रोर्जीच्या शासन वनणघयानिये घेण्यात 
आला. त्यानुसार रु.187.76 कोटी पात्र कर्जघ रकमेिरील ५ िषाचे व्यार्ज अनुदानासाठी रु.56.33 कोटी 
भार मंरू्जर करण्यात आले आहे. मा.मंुबई उच्च नयायालयाचे वद.27.9.2016 चे आदेश लक्षात घेता, मा. 
मंुबई उच्च नयायालयाने वद.21.1.2010 रोर्जी खार्जगी साखर कारखानयानंा कोणत्याही स्िरुपाच े
(Grant/Subsidy/Guranttee) आर्थर्क सहाय्य करुन नये अस ेआदेश आहे.  सध्याची उपलब्ि तरतुद 
अल्प स्िरूपाची असल्यामुळे याविषयी मा. सिोच्च नयायालयातील विशेष अनुमती यावचकेच्या (SLP) 
वनकाल लागेपयंत सहकारी साखर कारखानयानंा पात्रतेनुसार अनुदान वितरीत कराि ेलागेल. 
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साखर आयुक्त यानंी सादर केलेले प्रस्ताि,  मा. उच्च नयायालयाचे वद.21.01.2010 रोर्जीच्या 
आदेश तसेच वित्त विभागाच्या वद.02.04.2018 रोर्जीच्या पवरपत्रकातील तरतुदीनुसार 70%  तरतदु  
राज्य शासनाने संदभाविन िाचा क्र .10 च्या शासन वनणघयानिये 55 साखर कारखानयानंा रक्कम रूपय े
31.99 कोटी वितरीत करण्यास मंरु्जरी वदली आहे. आता, वित्त विभागाच्या वद.25.01.2019 च्या 
पवरपत्रकातील तरतुदीनुसार सन 2018-19 च्या अर्घसंकल्पीय तरतूदीच्या 80 %  म्हणर्जेच उिघवरत 10% 
रक्कम रूपय े4,57,00,000/-    इतकी रक्कम संबंवित सहकारी साखर कारखानयानंा वितरीत करण्याची 
बाब विचारािीन होती. 

 

शासन वनणघय: 
     राज्यातील ज्या साखर कारखानयानंी गाळप हंगाम 2014-15 मिील एफआरपीप्रमाणे एकूण देय 

रकमेच्या ५०% पेक्षा र्जास्त एफआरपीची रक्कम वद.30.06.2015 पयंत वदली आहे, त्यासाठी वदनांक 
30.07.2015 रोर्जीच्या शासन वनणघयानिये पात्र झालेल्या सहकारी कारखानयानंा शेतक-याचं्या FRP ची 
रक्कम देता यािी म्हणनू राज्य शासनाने व्यार्ज अनुदान देण्याबाबत संदभािीन शासन वनणघयानिये वनणघय 
घेतला आहे. त्यानुसार तसेच िर नमूद मा.नयायालयाचे आदेश विचारात घेता रु.4,57,00,000/-(रुपये 
चार कोटी सत्तािन्न लाख फक्त) इतकी रक्कम सहकारी साखर कारखानयासं सन 20१8-१9 मध्ये उपलब्ि 
असलेल्या तरतुदीमिून अदा करण्यास मानयता देण्यात येत आहे. सदर रक्कम "मागणी क्रमाकं-व्ही-2, 
2425 सहकार, 108- इतर सहकारी संस्र्ानंा सहाय्य, (०३) सहकारी साखर कारखाने, (०३)(०2) सहकारी 
साखर कारखानयानंा सहायक अनुदान (कायघक्रम) (2425 0989), ३१-सहायक अनुदाने(ितेनेत्तर)'' या 
लेखाशीषाखाली खची टाकािा. सदर खचघ सन 2018-१9 साठी मंरू्जर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यािा. 

 

02. प्रस्तुत प्रकरणी लेखाविकारी, साखर आयुक्तालय, साखर सकुंल, वशिार्जीनगर, पुणे यानंा 
"आहरण ि संवितरण अविकारी" ि संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे यानंा 
"वनयंत्रण अविकारी"  म्हणनू प्राविकृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार लेखाविकारी, साखर आयुक्तालय, 
साखर संकुल, वशिार्जीनगर, पुणे यानंी त्या-त्या साखर कारखानयाचं्या बँकेला व्यार्ज अनुदानाबाबत, 
वनगघवमत केलेल्या शासन वनणघयातील अटी ि शर्ीच्या अनुषंगाने वनिी वितरीत करण्याची कायघिाही करािी. 
03. संदभाविन िाचा क्र.12 मिील शासन वनणघयानिये वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेबाबतची 
उपयोवगता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या साखर कारखानयानंा अनुदानाची रक्कम गुणोत्तर व्यस्त (Pro Rata) 
प्रमाणात वितरीत करण्यात यािी. 
04. "आहरण ि संवितरण अविकारी" ि "वनयंत्रण अविकारी" यानंी सदर तरतुद वितरीत करताना 
महाराष्ट्र अर्घसंकल्प वनयमपुस्स्तका ि वित्तीय अविकार वनयमपुस्स्तकेमध्ये उल्लेख केलले्या तसेच वित्त 
विभागाच्या वद.02.04.2018 ि वद.25.01.2019 च्या पवरपत्रकातील अटी ि शतींचे ि िळेोिळेी वदलेल्या 
सुचनाचंे पालन करण्याची दक्षता घ्यािी. 
 

05.       सदरहू शासन वनणघय वित्त विभाग, पवरपत्रक, क्रमाकं:अर्घसं-2018/प्र.क्र.69/अर्घ-3, 
वद.02.04.2018 ि वद.25.01.2019  अनिय े प्रशासकीय विभागास प्रदान केलले्या अविकारानिये वनगघवमत 
करण्यात येत आहे. 
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06.       सदर शासन वनणघय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या   सकेंतस्र्ळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक  201903311226506202 असा आहे. हा आदेश वडर्जीटल 
स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने,      
 
 
                                                                                                                 
                                                                            ( अशोक कायंदे )                                                                                 
                                                                      कायासन अविकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 
1. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (3 प्रती) 
2. प्रिान महालेखापवरक्षक, लेखा पवरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
3. लेखा ि अविदान अविकारी, मंुबई. 
4. वनिासी लेखापवरक्षा अविकारी, मंुबई. 
5. महालेखापाल -1, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा ि अनुज्ञयेता/लेखापवरक्षा) मंुबई. 
6. महालेखापाल -2, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा ि अनुज्ञयेता/लेखापवरक्षा) नागपूर. 
7. संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, साखर सकुंल, पुणे. 
8. वर्जल्हा कोषागार अविकारी, पुणे. 
9. लेखाविकारी, साखर आयुक्तालय, साखर सकुंल, वशिार्जीनगर, पुणे (3प्रती) 
10. सिघ प्रादेवशक सहसंचालक (साखर). 
11.  सिघ लेखापरीक्षक (साखर) 
12. वित्त विभाग (व्यय-2), करािान-3 ि अर्घसंकल्प-12, (अर्ोपाय शाखा) 
13. कायासन क्रमाकं १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 

मंुबई. 
14. सह संचालक, लेखा ि कोषागारे, निीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मंुबई. 
15. कक्ष अविकारी, 16-स तर्ा िबे को-ऑर्थडनेटर, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 

मंुबई. 
16. वनिड नस्ती ( 3-स). 
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