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प्रस्तावना:-

अपारांपनरक ऊजा ननर्मितीचे नवीन धोरर् नद.१४.१०.२००८ च््ा शासन ननर्ण्ानव्े लागू

करण््ात आले. त््ानुसार सहकारी साखर कारखान्ाांना ऊस खरेदी करातून १०० टक्के सूट पुढील
१० वर्षांसाठी दे ण््ाची तरतूद करण््ात आली होती. तद्नां तर नद.२७.१.२००९ च््ा शासन ननर्ण्ानव्े
सदर ऊस खरेदी कराची सूट नवीन प्रकल्पाांप्रिार्ेच स््ा का्ाननवत प्रकल्पाांनाही पूवणलक्षी प्रभावाने
आर्मिक वर्षण २००६-०७ पासून १० वर्षांकरीता दे ण््ाची तरतूद करण््ात आली.

अशा स्वरुपाचा लाभ घे ताना राज््ास सहवीज ननर्मिती प्रकल्पातून नवनशष्ट्ट क्षितेप्ंत वीज

उपलब्ध व्हावी ्ासाठी, सवणसाधारर्त: २५०० T.C.D. क्षितेच््ा साखर कारखान्ाांिधून अांदाजे १० ते

१२ िे.वॅ. वीज ननर्मिती होऊ शकते, कारखान्ाांतील अांतगणत वापर ३ ते ४ िे.वॅ. ि्ादे त असतो,

प्रकल्पािधून ६ िे.वॅ. अनतनरक्त वीज पारेनर्षत होऊ शकते , ्ा बाबी नवचारात घे ऊन नद.३ िाचण, २०११

च््ा शासन ननर्ण्ानव्े सहवीज ननर्मिती प्रकल्पाची अनतनरक्त पारेनर्षत वीज क्षिता ६ िे.वॅ. (१.८५ कोटी
्ुननट) वा त््ापेक्षा अनधक असण््ाची अट सिानवष्ट्ट करण््ात आली.

सदर अट का्ाननवत प्रकल्पाांना पूवणलक्षी प्रभावाने लागू केल््ाने अनेक साखर कारखान्ाांना

ऊस खरेदी करातून सूट निळर्े शक्् होत नव्हते. दरम््ानच््ा कालावधीि््े राज््ात उद्भवलेली

दुष्ट्काळी पनरस्स्िती, ऊस उपलब्धतेची कितरता आनर् प्रकल्पधारकाांनी केलेली िागर्ी नवचारात

घे ऊन नद.१३.२.२०१३ च््ा शासन ननर्ण्ानव्े अनतनरक्त पारेनर्षत वीजेची नकिान ि्ादा ६ िे.वॅ. (७५
लाख ्ुननट) वा त््ापेक्षा अनधक असण््ाची अट सिानवष्ट्ट करण््ात आली.

राज्् शासनाच््ा “ अपारांपनरक ऊजा स्त्रोताांपासून ऊजा ननर्मितीचे नवीन धोरर्-२००८”

अांतगणत सांदभाधीन शासन ननर्ण्ानव्े सहवीज / वीज ननर्मिती प्रकल्प आस्िानपत करर्ाऱ््ा साखर
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कारखान्ाांना गाळपासाठी ्ेर्ाऱ््ा ऊसाच््ा खरेदी करातून १०० टक्के सूट १० वर्षांसाठी दे ण््ात
आली आहे . ्ासांदभातील नद.३.३.२०११ व नद.१३.२.२०१३ च््ा शासन ननर्ण्ाांच््ा अनुर्षांगाने

का्णवाहीची अांिलबजावर्ी करताना ्ेर्ा-्ा अडचर्ींचा नवचार करुन सुधानरत शासन ननर्ण्
ननगणनित करण््ाची बाब शासनाच््ा नवचाराधीन होती.

शासन ननर्ण्:-

राज्् शासनाच््ा “ अपारांपनरक ऊजा स्त्रोताांपासून ऊजा ननर्मितीचे नवीन धोरर्-२००८” अांतगणत

सहवीज प्रकल्प आस्िानपत करर्ाऱ््ा साखर कारखान्ाांना ऊस खरेदी कर सूट अनुज्ञे् आहे .

त््ासाठी नद.३.३.२०११ व नद.१३.२.२०१३ च््ा शासन ननर्ण्ाांनव्े काही अटी व शती नवनहत केल््ा
आहे त. सदर दोनहीही शासन ननर्ण् ्ाद्वारे अनधक्रिीत करण््ात ्ेत आहे त.

२. सहवीज / वीज ननर्मिती प्रकल्प का्ाननवत असलेल््ा सहकारी साखर कारखान्ाांच््ा बाबतीत सन

२००६-०७ पासून आनर् त््ानांतर (सन २००६-०७ नांतर) का्ाननवत होर्ाऱ््ा प्रकल्पाांच््ा बाबतीत प्रकल्प
का्ाननवत झाल््ाच््ा नदनाांकापासून ऊस खरेदी कर सूट अनुज्ञे् राहील.

खाजगी साखर कारखाने आनर् बूट (BOOT) तत्वावर प्रकल्प का्ाननवत करर्ा-्ा सहकारी

साखर कारखान्ाांना, धोरर्ाची का्णप्दती नवनहत केल््ापासून (नद.१४.७.२०१०) व त््ानांतर
का्ाननवत झालेल््ा प्रकल्पाांना प्रकल्प का्ाननवत झाल््ापासून ऊस खरेदी कर सूट अनुज्ञे् राहील.

३. वरील ऊस खरेदी कर सूट प्राप्त होण््ासाठी खालील अटी-शतींची पूतणता करर्े आवश््क राहील:-

१) सहवीज ननर्मिती प्रकल्प का्ाननवत करर्ा-्ा साखर कारखान्ाांनी िहानवतरर् कांपनीस ६

िे. वॅ. वा त््ापेक्षा अनधक अनतनरक्त पारेनर्षत वीज उपलब्ध करुन दे ण््ाची क्षिता सांबांनधत प्रकल्पाची

असर्े आवश््क आहे . पारेनर्षत केलेली अनतनरक्त वीज नकिान ७५ लाख ्ुननट असर्े आवश््क आहे .

नकिान वीज क्षितेची अट ही कारखानाननहा् लागू राहील. अशा प्रकल्पाांना ऊस खरेदी कराची सूट
दहा वर्षांसाठी दे ण््ात ्ेईल.

२) ज््ा का्ाननवत प्रकल्पाांची पारेनर्षत वीज क्षिता ६ िे. वॅ.पेक्षा किी आहे , अशा सन २००६-0७

पूवी का्ाननवत असलेल््ा प्रकल्पाांनी पारेनर्षत वीज क्षितेत ६ िे. वॅ. वा त््ापेक्षा अनधक वाढ केल््ानांतर
त््ाांना पूवणलक्षी प्रभावाने सन २००६-०७ पासून आनर् त््ानांतर का्ाननवत होर्ाऱ््ा प्रकल्पाांच््ा बाबतीत

प्रकल्प का्ाननवत झाल््ाच््ा नदनाांकापासून ऊस खरेदी करात सूट दे ण््ात ्ेईल. खाजगी आनर् बूट
तत्वावरील सहवीज ननर्मिती प्रकल्पाांच््ा बाबतीत का्णप्दती नवनहत केल््ापासून (नद.१४.०७.२०१०
पासून) आनर् नद.१४.०७.२०१० नांतर का्ाननवत झालेल््ा प्रकल्पाांच््ा बाबतीत प्रकल्प का्ाननवत
झाल््ाच््ा नदनाांकापासून ऊस खरेदी करात सूट दे ण््ात ्ेईल.

सदर सूट दे ण््ासाठी प्रकल्पाच््ा िूळ स्िानपत क्षितेचा आनर् त््ावर झालेल््ा भाांडवली

गुांतवर्ूकीचा नवचार करुन सदर रक्किेची भरपाई होईप्ंत अिवा दहा वर्षांचा कालावधी ्ापैकी जी
घटना आधी घडे ल तोप्ंत ऊस खरेदी करात सूट दे ण््ात ्ेईल. दरम््ानच््ा काळात प्रकल्पधारकाने
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िूळ स्िानपत क्षितेत वाढ केल््ास ननवन क्षितेसह होर्ाऱ््ा एकूर् भाांडवली गुांतवर्ूकीचा नवचार
करुन, प्रकल्पधारकाने पूवीच््ा स्िानपत क्षितेस अनुसरुन ऊस खरेदी कर सूट अांतगणत घे तलेला लाभ
वजा करुन, उवणनरत एकूर् भाांडवली गुांतवर्ूकीची परतफेड होईप्ंत अिवा क्षिता वाढीपासून पुढील
दहा वर्षाचा कालावधी पूर्ण होईप्ंत ्ापैकी जे अगोदर घडे ल तोप्ंत ऊस खरेदी कर सूट ्ोजनेचा
लाभ दे ण््ात ्ेईल. प्रकल्पधारकास ऊस खरेदी सूट लाभाांतगणत कोर्त््ाही पनरस्स्ितीत भाांडवली
गुांतवर्ूकीपेक्षा अनधक लाभ दे ् होर्ार नाही.
राहील.

३) सहवीज ननर्मिती प्रकल्पाांतगणत गुांतवर्ूकीची किाल ि्ादा रुप्े ५ कोटी प्रती िेगावॅट एवढी
४) प्रकल्प अनधक का्णक्षितेने का्णरत राहाण््ासाठी प्रकल्पाची टॉपींग सा्कल का्णक्षिता

४५ टक्के वा त््ापेक्षा अनधक असर्े आवश््क आहे .

५) सहवीज ननर्मिती प्रकल्पाांना दे ् ठरर्ाऱ््ा ऊस खरेदी कराची सूट वा त््ानशवा् इतर

कराांची िकबाकी असल््ास सदर िकबाकीची रक्कि भरर्े आवश््क राहील. अशा प्रकारच््ा
िकबाकीच््ा वसूलीसांदभातील का्णप्दती नवत्त नवभागाने नवनहत करावी.

६) प्रस्तुत ्ोजनेंतगणत का्ाननवत कालावधी अहण ता प्रिार्पत्रातील पात्र कालावधी

सांपल््ानांतर पाच वर्षांप्ंत असेल. एखाद्या सहकारी साखर कारखान्ाने सदर का्ाननवत कालावधी
पूर्ण होण््ाच््ा अगोदर वीज प्रकल्प बांद केलेल््ा तारखेप्ंत उपभोगलेल््ा सांपुर्ण सूटीची रक्कि
वार्मर्षक १२ टक्के व््ाजासह त्वरीत एकरकिी भरावी लागेल.

७) सहवीज ननर्मिती प्रकल्प आस्िानपत करर्ाऱ््ा सांबांनधत साखर कारखान्ाांना ऊस खरेदी

कराची सूट उपभोगण््ासाठी प्रकल्पातील नकिान ६ िे. वॅ. ( ७५ लाख ्ुननट) वा त््ापेक्षा अनधक
अनतनरक्त पारेनर्षत वीज, केवळ िहानवतरर् कांपनीशी वीज खरेदी करार करुन, त््ाप्रिार्े िहानवतरर्
कांपनीस प्रत््क्षात वीज पुरवठा करर्े आवश््क आहे .

८) ऊस खरेदी कर सूट सांदभातील अहण ता प्रिार्पत्र िहाराष्ट्र ऊजा नवकास अनभकरर् ऐवजी

िहाराष्ट्र राज्् नवद्युत नवतरर् कांपनी ि्ानदत ्ाांच््ाकडू न दे ण््ात ्ावे. सदर अहण ता प्रिार्पत्र दे त
असताना खालील बाबींची पुतणता झाल््ाची खातरजिा करण््ात ्ावी-:

अ) सहवीज ननर्मिती प्रकल्पासाठी शासनाने नद.१४.१०.२००८ च््ा आदे शानव्े जाहीर केलेल््ा

धोरर्ानुसार व नद.१४.७.२०१० च््ा आदे शानव्े नवनहत केलेल््ा का्णप्दतीनुसार, िहाऊजाकडील
िुलभूत सुनवधा सांिती पत्र.

ब) प्रकल्पाच््ा टॉपींग सा्कल का्णक्षितेबाबतचे वसांतदादा शुगर इनस्टीट्ूट ्ाांनी दरवर्षी

प्रिानर्त केलेले प्रिार्पत्र.

क) प्रकल्पातील ऊस गाळपासांबांधी साखर आ्ुक्त ्ाांनी दरवर्षी प्रिानर्त केलेली िानहती.
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ड) सांबांनधत वर्षातील हां गािात वरीलप्रिार्े अनतनरक्त वीज पारेनर्षत केल््ाचे राज्् भार पुरवठा

केंद्र (SLDC) ्ाांचेकडील १०० टक्के वीज िहानवतरर् कांपनीस पुरनवली गेली असल््ाबाबतचे
प्रिार्पत्र.

ई) साखर कारखान्ाांनी प्रकल्पाांतगणत केलेली भाांडवली गुांतवर्ूक खालीलप्रिार्े प्रिानर्त

करण््ात ्ावी:-

i) सहकारी साखर कारखान्ाांच््ाबाबतीत भाांडवली गुांतवर्ूक साखर आ्ुक्त आनर् सनदी

लेखापाल ्ाांच््ाकडू न प्रिानर्त करण््ात ्ावी.

ii) खाजगी आनर् बूट (BOOT) तत्वावरील सहवीज ननर्मिती प्रकल्पाांतगणत केलेली भाांडवली

गुांतवर्ूक सनदी लेखापालाकडू न प्रिानर्त करण््ात ्ावी.

९)वरील प्रिार्े कागदपत्राांची पूतणता केल््ानांतर िहानवतरर् कांपनीकडू न सोबत जोडलेल््ा

नवनहत निुन्ात प्रिार्पत्र द्यावे. िहानवतरर् कांपनीने सदर प्रिार्पत्र गाळप हां गाि सांपल््ानांतर आनर्
अजणदाराने सवण आवश््क कागदपत्रे सादर केल््ानांतर जास्तीत जास्त ३ िनहन्ाांच््ा कालावधीि््े
द्यावे. सदर प्रिार्पत्र नवत्त नवभाग/ नवक्रीकर नवभागासही दे ण््ात ्ावे. ्ापुवीच््ा गाळप हां गािाबाबतचे

प्रिार्पत्र िहानवतरर् कांपनीने सांबांनधत ्ांत्रर्ेला सवण आवश््क कागदपत्रे सादर केल््ानांतर तात्काळ
उपलब्ध करुन द्यावे.

४. सदर शासन ननर्ण्, नवत्त नवभागाच््ा सहितीने आनर् त््ा नवभागाच््ा अनौपचानरक सांदभण

क्र.नवनव/नशकाना/३५ /कराधान-३, नदनाांक १०/१२/२०१३ अनव्े ननगणनित करण््ात ्ेत आहे .
5.

सदर शासन ननर्ण् िहाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्िळावर

उपलब्ध करण््ात आला असून त््ाचा सांकेताक 201401311546510810 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण््ात ्ेत आहे .

िहाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदे शानुसार व नावाने .

Smita Sharad
Ranade

Digitally signed by Smita Sharad
Ranade
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Industries Energy &
Labour, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Smita Sharad
Ranade
Date: 2014.01.31 17:03:06 +05'30'

(स्स्ि.श.रानडे )

प्रत,

शासनाच््ा सह सनचव
1. िा.राज््पाल ्ाांचे प्रधान सनचव, राजभवन, िुांबई.

2. िा.िुख््िांत्री, िहाराष्ट्र राज्् ्ाांचे अपर िुख्् सनचव, िांत्राल्, िुांबई .

3. उपिुख््िांत्री / सवण िांत्री /सवण राज््िांत्री ्ाांचे खाजगी सनचव.
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शासन ननर्ण् क्रिाांकः बगास-2013/प्र.क्र.१६५/ऊजा-7

4. सवण नवधानिांडळ सदस््, नवधानभवन, िुांबई.

5. िुख्् सनचव, िहाराष्ट्र राज््, िांत्राल्, िुांबई.

6. अपर िुख्् सनचव (नवत्त), नवत्त नवभाग, िांत्राल्, िुांबई.

7. प्रधान सनचव (सहकार), सहकार, वस्त्रोद्योग व पर्न नवभाग, िांत्राल्, िुांबई.
8. प्रधान सनचव (नन्ोजन), नन्ोजन नवभाग, िांत्राल्, िुांबई.

9. सवण अपर िुख्् सनचव / प्रधान सनचव/ सनचव ्ाांचे स्वी् सहा्क, सवण िांत्राल्ीन नवभाग.
10. नवक्रीकर आ्ुक्त, िाझगाव, िुांबई.

11. साखर आ्ुक्त, िहाराष्ट्र राज््, पुर्े.

12. िहालेखापाल, िहाराष्ट्र राज््, िुांबई / नागपूर.
13. ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, िुांबई.

14. सनचव, िहाराष्ट्र नवद्युत नन्ािक आ्ोग, िुांबई (पत्राने) .

15. व््वस्िापकी् सांचालक, िहाराष्ट्र राज्् नवद्युत िांडळ, सुत्रधार कांपनी ि्ा., िुांबई.
16. व््वस्िापकी् सांचालक, िहाराष्ट्र राज्् नवद्युत नवतरर् कांपनी ि्ा., िुांबई.
17. व््वस्िापकी् सांचालक, िहाराष्ट्र राज्् नवद्युत ननर्मिती कांपनी ि्ा., िुांबई.

18. व््वस्िापकी् सांचालक, िहाराष्ट्र राज्् नवद्युत पारेर्षर् कांपनी ि्ा., िुांबई.
19. िहासांचालक, िहाराष्ट्र ऊजा नवकास अनभकरर् (िहाऊजा), पुर्े.

20. ऊजा उप नवभागातील सवण का्ासने, उद्योग, ऊजा व कािगार नवभाग, िांत्राल्, िुांबई.
21. ननवड नस्ती-ऊजा-7 का्ासन, उद्योग, ऊजा व कािगार नवभाग, िांत्राल्, िुांबई.
*****
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जोडपत्र- “अ”
पात्रता प्रमाणपत्र
मे...................................................... याांनी कारखाना स्थळावर--------- मे.वॅ. क्षमतेचा सहवीज

ननर्ममती प्रकल्प नि. .................. रोजी कायानववत केला आहे . या प्रकल्पास, शासनाने नि.१४.१०.२००८ च्या
आिे शाववये जाहीर केलेल्या धोरणानुसार व नि.१४.७.२०१० च्या आिे शाववये नवनहत केलेल्या काययपध्ितीनुसार,

महाऊजाचे मुलभूत सुनवधा सांमती पत्र प्राप्त झाले आहे . सिर कारखावयाने सािर केलेल्या सनिी लेखापाल/

साखर आयुक्त याांचेकडील प्रमानणत मानहतीच्या आधारे सिर प्रकल्पाची गुांतवणूक रु........... इतकी आहे . साखर
आयुक्त याांच्याकडील प्रमानणत मानहतीनुसार कारखावयाने गाळप वर्य------------- मध्ये ................... टन
ऊसाचे गाळप केले आहे .

सिर कारखावयाने महानवतरण कांपनी समवेत नि................ रोजी वीज खरेिी करार केला असून त्याववये

१०० टक्के वीज महानवतरण कांपनीस िे ण्यात येते. महानवतरण कांपनीकडील प्रमानणत मानहतीच्या आधारे सिर

सहवीज ननर्ममती प्रकल्पातून-................ युननटस् अनतनरक्त वीज महानवतरण कांपनीस पारेनर्त झाल्याचे
ननिशयनास येते. सिर अनतनरक्त पारेनर्त वीज ७५ लाख युननटस् पेक्षा जास्त आहे .

सन.............................. साठी सिर प्रकल्पाची टॅ ापपग सायकल काययक्षमता वसांतिािा शुगर

इनवस्टटयूट, पुणे याांनी प्रमानणत केली असून ती.......... टक्के हहणजेच ४५ टक्क्याांपेक्षा जास्त आहे . राज्य भार
पुरवठा केंद्र याांचेकडील मानहतीच्या अनुर्ांगाने ............. गाळप वर्ात सिर कारखावयाने अनतनरक्त वीज
महानवतरण कांपनीस पुरनवली आहे .

सन....................................या वर्ातील ............ हां गामात अनतनरक्त वीज पारेनर्त केल्याचे राज्य

भार पुरवठा केंद्र (SLDC) याांचेकडील प्रमाणपत्रानुसार १०० टक्के वीज महानवतरण कांपनीस पुरनवली आहे .
या अनुर्ांगाने मे.........................

याांनी...................... शासन ननणययातील अटींची पूतयता केली

असल्याने नवत्त वर्य ..............................कनरता सिर कारखाना ऊस खरेिी करातील सूट नमळण्यास पात्र
असून त्याांना त्यानुसार पात्रता प्रमाणपत्र िे ण्यात येत आहे .

-------------

प्रानधकृत स्वाक्षरीकता.

