
साखर कारखान्ाांना सहवीज ननर्मिती 
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देणेबाबतच््ा धोरणातील स््ष्टतेबाबत 

  
िहाराष्र शासन 

उद्योग, ऊजा व कािगार नवभाग 
शासन ननणण् क्रिाांक: अ्ाऊ-2019/प्र.क्र.196/ऊजा-७ 

हुतात्िा राजगुरू चौक, िादाि कािा रोड, 
िांत्राल्, िुांबई- ४०० ०३२. 

नदनाांक:- 06 सप्टेंबर, 2019. 
 

वाचा:- १) शासन ननणण्, उद्योग, ऊजा व कािगार नवभाग, क्र.अ्ाऊ-2008/प्र.क्र.693 /ऊजा-7, 
नदनाांक 14 ऑक्टोबर, 2008 

2) शासन ननणण्, उद्योग, ऊजा व कािगार नवभाग, क्र.अ्ाऊ-2008/प्र.क्र.693-अ /ऊजा-7, 
नदनाांक 27 जानेवारी, 2009 

3) शासन ननणण्, उद्योग, ऊजा व कािगार नवभाग, क्र. अ्ाऊ-2010/प्र.क्र.360 /ऊजा-7, 
नदनाांक 03 िाचण, 2011 

4) शासन ननणण्, उद्योग, उजा व कािगार नवभाग, क्र. अ्ाऊ-2012/प्र.क्र.49 /ऊजा-7, 
नदनाांक 13 फेब्रवुारी, 2013 

4) शासन ननणण्, उद्योग, उजा व कािगार नवभाग, क्र. बगास-2013/प्र.क्र.165 /ऊजा-7, 
नदनाांक 31 जानेवार, 2014 

5) शासन ्त्र, उद्योग, उजा व कािगार नवभाग, क्र. बठैक-2019/प्र.क्र.185(अ) /ऊजा-7, 
नदनाांक 25.06.2019 

प्रस्तावना:-   

 कें द्र शासनाच््ा िागणदशणक तत्वास अनुसरुन राज्् शासनािाफण त 1996 ्ासून राज््ात 

अ्ारां्ानरक ऊजा स्त्रोताच््ा नवकासासाठी प्रोत्साहनात्िक धोरणे वळेोवळेी जाहीर करण््ात आली असून 

सदर धोरणाांची ्शस्वी्णे अांिलबजावणी करण््ात आली आहे. िा. िांत्रीिांडळाच््ा िान्तेस अनुसरुन 

नदनाांक 14 ऑक्टोबर, 2008 च््ा शासन ननणण्ानव्े "अ्ारां्ानरक ऊजा स्त्रोता्ासून ऊजाननर्मितीच े

नवीन धोरण- 2008" अांतगणत सहवीज ननर्मिती प्रकल् आस्थान्त करणाऱ््ा साखर कारखान्ाांकडून 

वसूल करण््ात ्ेणाऱ््ा 3 टक्के ऊस खरेदी करातून ्ढुील 10 वर्षांसाठी सटू अनुज्ञे्  करण््ात आली 

आहे. सदर सटू देण््ासाठी नदनाांक 03 िाचण, 2011 व नदनाांक 13 फेब्रवुारी, 2013 च््ा शासन ननणण्ानव्े 

अटी व शती नवनहत केल्ा होत््ा, तथान् शासन ननणण् नदनाांक 31 जानेवारी, 2014 अनव्े सदर सूट 

देण््ाबाबतच ेदोनही शासन ननणण् अनधक्रनित करून खाजगी साखर कारखाने आनण बटू तत्वावर प्रकल् 

का्ान्नवत करणाऱ््ा सहकारी साखर कारखान्ाांना नदनाांक 14 जुलै 2010 ्ासून व त््ानांतर का्ान्नवत 

झालेल्ा प्रकल्ाांना, प्रकल् का्ान्नवत झाल्ा्ासून काही अटी व शतींच््ा अधीन राहून ऊस खरेदी 

करात सूट अनुज्ञे् करण््ात आली आहे.  
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तथान्, प्रकल् का्ान्नवत झाल्ानांतर ्ढुील 10 वर्षा््ंत कर सवलत निळेल, अथवा प्रकल् 

आस्थान्त केल्ानांतर 10 वर्षाच््ा काळात केव्हाही िूळ क्षितेत वाढ केल्ास सुरुवाती्ासून कर सवलत 

निळेल ्ाबाबत सांभ्रि ननिाण झाल्ािुळे िा. िांत्रीिांडळाच््ा नदनाांक 20 ऑगस्ट, 2019 रोजी झालेल्ा 

बठैकीतील ननणण्ानुसार ऊजा नवभागाच््ा नद. 31.01.2014 च््ा शासन ननणण्ातील ऊस खरेदी कर सूट 

प्राप्त होण््ासाठी निूद केलेल्ा अटीं्कैी अट क्र. 2 िधील ऊस खरेदी कर सवलत देण््ाबाबत स््ष्टता 

नसल्ाने उक्त ्नरच्छेदािध््े स््ष्टता आणण््ासाठी सदर शासन ननणण्ािध््े ्वुणलक्षी प्रभावाने सधुारणा 

करण््ाची बाब शासनाच््ा नवचाराधीन होती. 

शासन ननणण् :-   

ऊजा नवभागाच््ा नद. 31.01.2014 च््ा शासन ननणण्ातील ऊस खरेदी कर सूट प्राप्त 

होण््ासाठी निूद केलेल्ा अटीं्कैी अट क्र. 2 िधील ऊस खरेदी कर सवलत देण््ाबाबत स््ष्टता 

नसल्ाने उक्त ्नरच्छेदािध््े स््ष्टता आणण््ासाठी सदर ्नरच्छेद खालीलप्रिाणे वाचावा व हा बदल 

्वुणलक्षी प्रभावाने लागू राहील.  

"सदर सूट देण््ासाठी प्रकल्ाच््ा िूळ स्थान्त क्षितेचा आनण त््ावर झालेल्ा भाांडवली 

गुांतवणकुीचा नवचार करून सदर रकिेची भर्ाई होई््ंत अथवा दहा वर्षांचा कालावधी ् ा्ैकी जी घटना 

आधी घडेल तो््ंत ऊस खरेदी करात सूट देण््ात ्ेईल. तथान् िूळ प्रकल् का्ान्नवत झालेल्ा 

नदनाांका्ासून दहा वर्षाच््ा काळात प्रकल् धारकाने िूळ क्षितेत वाढ केल्ास नवीन क्षिते ्ोटी केलेल्ा 

भाांडवली गुांतवणकुीचा सिावशे िूळ गुांतवणकुीत करण््ात ्ेईल तसेच प्रकल्ाच््ा एकूण िूळ स्थान्त 

क्षितेचा व त््ावर झालेल्ा एकूण भाांडवली गुांतवणकुीचा नवचार करून िुळ प्रकल् का्ान्नवत केलेल्ा 

नदनाांका्ासून सदर रकिेची भर्ाई होई््ंत अथवा वाढीव क्षितेचा प्रकल् का्ान्नवत झालेल्ा 

नदनाांका्ासून ्ढुील 10 वर्षा््ंत ज ेअगोदर घडेल तो््ंत ऊस खरेदी कर सटू ्ोजनेचा लाभ देण््ात 

्ेईल. प्रकल्धारकास ऊस खरेदी सूट लाभाांतगणत कोणत््ाही ्नरन्स्थतीत भाांडवली गुांतवणकुी्ेक्षा 

अनधक लाभ दे् होणार नाही." 

नद.  1 जुलै, 2017 ्ासून वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) कर लागू झाला असून, त््ािध््े ऊस 

खरेदी कराचा सिावशे करण््ात आला आहे. सहकारी साखर कारखान्ासाठी उवणनरत अनुज्ञे्  

रक्किेबाबत शासनाचे ज ेधोरण ठरेल त््ानुसार का ण्वाही करण््ात ्ेईल.  
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सदर शासन ननणण् नदनाांक 20 ऑगस्ट, 2019 रोजीच््ा िा. िांत्रीिांडळ बठैकीतील िान्तेस 

अनुसरुन नवत्त नवभागाच््ा अनौ्चानरक सांदभण क्रिाांक 04/करा-3, नदनाांक 03सप्टेंबर, 2019 अनव्े 

नदलेल्ा सहितीनुसार ननगणनित करण््ात ्ेत आहे. 

 सदर शासन ननणण् िहाराष्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्थळावर 
उ्लब्ध करण््ात आले असून त््ाचा सांकेताांक क्र. 201909061132390510 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करून काढण््ात ्ेत आहे. 

          िहाराष्राच ेराज्््ाल ्ाांच््ा आदेशानुसार व नावाने, 

 

 
         ( ना. रा. ढाणे ) 
          अवर सनचव, िहाराष्र शासन 
प्रत, 
1) िा. राज्््ाल ्ाांच ेप्रधान सनचव, राजभवन, िुांबई, 
2) िा.िुख््िांत्री, िहाराष्र राज्् ्ाांचे अ्र िुख्् सनचव, िांत्राल्, िुांबई, 
3) सवण िांत्री / सवण राज््िांत्री ्ाांचे खाजगी सनचव, िुांबई, 
4) नवरोधी ्क्षनेता, नवधानसभा/नवधान ्नरर्षद,  नवधान भवन िुांबई, 
5) सवण नवधानिांडळ सदस््,नवधान भवन, िुांबई, 
6) िुख्् सनचव, िहाराष्र राज््, िांत्राल्, िुांबई, 
7) अ्र िुख्् सनचव (नवत्त), नवत्त नवभाग, िांत्राल्, िुांबई, 
8) सवण अ्र िुख्् सनचव/प्रधान सनचव/सनचव ्ाांच ेस्वी् सहा्क,सवण िांत्राल्ीन  नवभाग, 
9) िहालेखा्ाल, िहाराष्र राज््, िुांबई / नाग्रू, 
10) आ्ुक्त, राज््कर, नवक्रीकर भवन, िाझगाांव, िुांबई  
11) िहासांचालक, िहाराष्र ऊजा नवकास अनभकरण (िहाऊजा),्णेु, 
12) उ् सनचव/ ऊजा-3, उद्योग,ऊजा व कािगार नवभाग, िांत्राल्, िुांबई, 
13) ऊजा उ् नवभागातील सवण का्ासने,उद्योग,ऊजा व कािगार नवभाग, िांत्राल्, िुांबई, 
14) ननवड नस्ती,ऊजा-7, उद्योग,ऊजा व कािगार नवभाग, िांत्राल्, िुांबई.  
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