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परिपत्रक
रिषय : गळीत हं गाम 2017-18 साठी गाळप पििाना रमळणेकरिता ऑनलाईन अर्ज सादि
किणेबाबत ...
संिर्भ : केंद्र िासनाचे ऊस वनयंत्रण आिे ि 1966 ि िाज्य िासनाचे महािाष्ट्र साखि कािखाने
(क्षेत्र आिक्षण आवण गाळप ि ऊस पुििठा वनयमन ) आिे ि 1984 मधील तितुिी...
महािाष्ट्र साखि कािखाने (क्षेत्र आिक्षण आवण गाळप ि ऊस पुििठा वनयमन ) आिे ि 1984 ि त्यामध्ये
िेळोिेळी झालेली िुरुस्ती नुसाि सन 2017-18 चे गाळप हं गामासाठी साखि कािखानयांचे ऑनलाईन गाळप
पििाना अर्ज मागविण्यात येत आहे त. मा. मंत्री सवमतीचे सर्े तील वनणभय झाल्यानंति वनश्चचत केलेल्या
विनांकापासून गाळप हं गाम सुरू होईल. कािखानयांनी गाळप पििाना वमळण्याकविता, ऑनलाईन गाळप पििाना
मागणी अजभ रदनांक 30 सप्टें बि, 2017 पूिी सािि किािा.
ऑनलाईन गाळप पििाना अर्ज करताना खालील प्रमाणे पुतजता करावी.
1. गाळप परिाना प्रस्ताि ऑनलाईन भरणा करण्यासाठी कारखान्यानी लॉगईन आयडी ि पासिडड िापरुन
(http://crushinglic.mahasugar.co.in/login.aspx) या िेबसाईटिर आपला ऑनलाईन गाळप परिाना अर्ड
सादर करािा. मावहती भरण्याबाबतची कायडप्रणाली यापुिीच सिड कारखान्याांना पाठविण्यात आलेली आहे . तसेच
िेबसाईट िर दे खील मॉडे ल उपलब्ध आहे .
2. ऑनलाईन गाळप पििाना अर्ामध्ये खालील प्रमाणे मावहती भरणा करािी.
 गाळप पििाना ि कायभक्षेत्राबाहे िील ऊसाचे गाळपासाठी पििाना फी ि सुिक्षा अनामत खालील लेखाविर्षाप्रमाणे
िासकीय कोर्षागािात जमा किणे आिचयक आहे . कोर्षागािात चलनाने र्िलेल्या सुिक्षा अनामत िक्कमा ि
गाळप पििाना फी बाबत चलनाच्या प्रमावणत सत्यप्रती (PDF).
 गाळप पििाना फी - 0425 - सहकाि, 800 - इति र्मा िक्कमा, (01) (20) लायसेन्स फी (0425
0232 01)
 गाळप सुिक्षा अनामत - 8443 - रसव्हील रिपॉरिट 103 (00) (01) रसक्युरिटी रिपॉरिट (8443
5029 01)
3. कािखाना ऊस नोंि यािी परिरिष्ट क्र. 2 (अ) (ब) (क) (ड) मध्ये Excel Sheet िि Arial Unicode MS
मध्ये र्िणा किािीत.
4. प्रिुर्षण वनयंत्रण मंडळाचे Consent to operate प्रमाणपत्राची सत्यप्रत (PDF)
5.

मुख्यमं त्री सहाय्यता रनधी सन 2016-17 चे गाळपािि रु. 2/- प्ररतटन प्रमाणे (विनांक 3 ऑक्टोबि,
2016 िोजीचे मा. मंत्री सवमती चा वनणभ य) मुख्यमं त्री सहाय्यता रनधी स्टे ट बँक ऑफ इंरिया, मुख्य िाखा,
मुंबई खाते क्र. 10972433751, IFSC CODE: SBIN0000300 मध्ये RTGS / NEFT या ECS
पध्ितीने र्िणा किािी.

6.

साखि संकुल रनधी सन 2016-17 चे गाळपािि रु.0.50/- प्ररतटन प्रमाणे
(विनांक 3 ऑक्टोबर, 2016 िोजीचे मा. मंत्री सवमती चा वनणभ य) साखि संकुल रनधी स्टे ट बँक ऑफ इंरिया,
िाखा

रिद्यापीठ

िोि,

रििार्ीनगि,

पुणे

खाते

क्र.

34971605771,

IFSC

CODE:

SBIN0007339 मध्ये RTGS / NEFT या ECS पध्ितीने र्िणा किािा.
7. जे कािखाने र्ाडे तत्त्िािि / र्ावगिािी तत्त्िािि गाळप हं गाम घेणाि आहे त अिा कािखानयांनी झालेला किाि ि
त्यास वमळालेल्या िासन / साखि आयुक्तालयाच्या मानयतेची प्रत ि किािातील अटी ितीनुसाि केलेली पूतभता (
कागिपत्रांसह ).
8. चाचणी हं गाम घेणाऱ्या सहकािी साखि कािखानयांनी Plant Code Number (केंद्र िासनाकडू न प्राप्त करुन
घेऊन) आवण प्रिूर्षण वनयंत्रण मंडळाचा िाखला (consent to operate) (PDF) सादर करािा.
9. औद्योवगक उद्योजकता प्रमाणपत्र IEM ची प्रत. (प्रत्यक्ष गाळप क्षमतेएिढा IEM असल्याची सुधािीत (PDF) प्रत
सािि किणे, बंधनकािक िावहल.)
गाळप हं गामाच्या अनुषंगाने सिजसाधािण सुचना
महािाष्ट्र साखि कािखाने (क्षेत्र आिक्षण आवण गाळप ि ऊस पुििठा वनयमन )आिे ि 1984 ि त्यामध्ये
िेळोिेळी झालेली िुरुस्ती नुसाि अद्ययाित तितूिी ि गाळप हां गाम 2017-18 कवरता होणारी मा. मुख्यमंत्री यांचे
अध्यक्षतेखालील मंत्री सवमतील वनणभ य येत्या हं गामातील ऊस गाळपासाठी लागू िाहतील.
1. िासनाचे सहकाि, पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग यांचेकडील िाजपत्र, अवधसूचना विनांक 14 ऑक्टोबि, 2015 नुसाि
सन 2017-18 गाळप हं गामासाठी गाळप क्षमतेनुसाि सुिक्षा अनामत िक्कम ि गाळप पििाना फी चलनाने
िासकीय कोर्षागािात र्िण्यात यािी.
2. गाळप पििाना फी ि सुिक्षा अनामत िक्कम वि. 30 सप्टें बि, 2017 पूिी र्िणा किणे आिचयक आहे .
3. ऑनलाईन गाळप पििाना अजभ विवहत मुितीत सािि न किणे, गाळप पििाना प्राप्त करुन न घेताच गाळप सुरु
किणे तसेच गाळप पििानयातील अटींचे पालन न किणे याबाबत महािाष्ट्र साखि कािखाने (क्षेत्र आिक्षण आवण
गाळप ि ऊस पुििठा वनयमन ) आिे ि 1984 ि त्यामध्ये िेळोिेळी झालेली िुरुस्ती नुसाि काििाई किण्यात
येईल.
4. सन 2017 - 18 च्या गळीत हं गामासाठी 160 वििसांकिीता गाळप पििाना िे ण्यात येईल. सिि पििाना
कािखानयाचा गाळप हं गाम अथिा ऊस संपेपयभनत लागू िाहील. कािखाना साखि आयुक्तांचे पूिभ पििानगी
वििाय बंि करु नये. गाळप सुरु केल्यानंति येणाऱ्या अडीअडचणींचे वनिाकिण संबंधीत प्रािे विक सहसंचालक
(साखि) कितील.
5. कायभक्षेत्राबाहे िील िेतकऱ्यांनाही िासनाचे धोिणानुसाि ऊसाचा िि िे णे बंधनकािक िाहील. कोणत्याही
पविश्स्थतीत त्यांना िोख स्िरुपात (काटा) पेमेंट न िे ता बॅक खात्याििच िक्कम जमा किािी. कायभक्षेत्रातील ि
कायभक्षेत्राबाहे िील वबगि सर्ासिांना ऊसिि समान िे ण्यात यािा.
6. ऊस तोडणी ि िाहतुक खचाची कमाल मयादा वनश्चचत करण्याकवरता शासन पवरपत्रक वदनाांक 8 माचड, 2017
अन्िये कायडिाही करणे बांधनकारक रावहल.
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