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                                मादाम कामा माग, हुता मा राजगु  चौक, 
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       संदभ :-  1)शासन िनणय, .एमपीएल-1213/ . .559/राउशु-3,  
                                   िद.4.1.2016. 
           2) शासन िनणय, .एमपीएल-0119/ . .07/राउशु-3,  
                                    िद.27.12.2019. 

तावना :- 
 पि म महारा ातील परू थती व मराठवा ातील दु काळ पिर थती िवचारात घेता, 
माग या वष या तुलनेत सन 2019-20 यावष   मळीच ेउ पादन आणखी कमी हो याची श यता 
अस याने याचा पिरणाम देशी / िवदेशी म , इ.एन.ए. तसेच, इथेनॉल िन मती आव यक 
असणा या म ाक वर हो याची श यता िवचारात घेता, उपरो त संदभ . 2 वरील 
िद.27.12.2019 रोजी या शासन िनणया वये, सन 2019-20 या मळी हंगामातील उ पािदत 
मळी या पररा यात / परदेशात िनय तीवर िद.30 स टबर, 2020 पयत बदंी घाल यात आली 
आहे.  
2. आयु त, रा य उ पादन शु क यांनी सादर केले या स : थतीदशक अहवालानुसार, 
सन 2019-20 या मळी हंगामा या सु वातीस,  िद. 1 नो हबर, 2019 रोजी रा यातील साखर 
कारखा यांम ये एकूण 3.02 लाख मे. टन मळी िश क होती.  चालु वष  अंदाजापे ा जा त 
हणज ेएकूण 24.10 लाख मे. टन मळीच ेउ पादन झाल ेआहे.  िद.09 जून, 2020 रोजी साखर 

कारखा यांकडे एकूण 8.47 लाख मे. टन आिण रा यातील आसवन कडे एकूण 5.43 लाख मे. 
टन मळी अशी एकूण 13.90 ल  मे.ट. मळी िश क आहे. तसेच, साखर आयु तां या 
अंदाजानुसार साधारणत: सन 2020-21 या साखर हंगामात अपेि त 950 लाख मे.टन उसाच े
गाळप झा यास या हंगामात अंदाज े36-38 लाख मे.टन मळीच ेउ पादन अपेि त आहे. 
3. आयु त, रा य उ पादन शु क यांनी सादर केले या चालू हंगामातील मळीचा उपरो त 
तपिशल िवचारात घेता, देशात व रा यात उ वले या को हीड-19 या िवषाणू या ादुभ वामुळे 
म  / म ाक मागणी / यवहार कमी झा याने मळी या उपल धतेम ये वाढ झालेली आहे. या 
पा भमूीवर, मळी या िनय तीवरची बदंी उठिव यास को हीड-19 या िवषाणू या ादुभ वामुळे 
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ठ प झाललेे मळीच े यवहार सुरळीत होऊन  साखर कारखा यांकडील मळी या िव ीमुळे 
यां या मळी साठवणकूीचा  िनकालात िनघेल, दुषणाच े  िनम ण होणार नाहीत आिण 

मळी िव ीसाठी भाव आ यास कारखा यांवर अवलबंनू असले या शेतक यानंा याचा िनि तच 
फायदा होईल.  
4. वरील माणे मळी िनय तीवरील बदंी उठिव यानंतर मळीच े अंदाजप क तसेच 
म ाक या उ पादनावर व पय याने पेय म ावरील शासन महसूलावर िवपरीत पिरणाम होऊ 
नये तसेच सिॅनटायझर उ पादनासाठी म ाक कमी पडू नये हणनू मळी िनय ती या 
परवानगीवर क ीयिर या िनयं ण ठेवणे आव यक आहे. तसेच, मळी या िनय तीमुळे 
रा यातील आसव यांना व अ य औ ोिगक घटकांना मळी कमी पडू नये याबाबत द ता घेणे 
आव यक राहील. यासाठी मळी या िनय तीची क ीयिर या परवानगी दे याच ेअिधकार आयु त 
रा य उ पादन शु क याचंकेडे देणे आव यक आहे.  
5. वरील सव बाबी िवचारात घेता, मळीची रा याबाहेर व परदेशातील िनय तीवर िद.30 
स टबर, 2020 पयत घाल यात आलेली बदंी उठिव याबाबतचा, तसेच,  मळी या िनय तीची 
क ीयिर या परवानगी दे याच े अिधकार आयु त रा य उ पादन शु क यांचकेडे दे याचा 

ताव शासना या िवचाराधीन होता.   
शासन िनणय :- 

सन 2019-20 या चाल ूमळी या हंगामातील मळीचा स : थतीदशक तपिशल आिण 
देशात व रा यात उ वले या को हीड-19 या िवषाणू या ादुभ वामुळे म  / म ाक मागणी / 
यवहार कमी झा याने, मळी या उपल धतेम ये झालेली वाढ िवचारात घेता, सन 2019-20 या 

मळी हंगामातील उ पािदत मळी या पररा यात / परदेशात िनय तीवर, उपरो त संदभ . 2 
येथील िद.27.12.2019 रोजी या शासन िनणया वये, िद.30 स टबर, 2020 पयत घाल यात 
आलेली बदंी या आदेशा या िदनांकापासून ता काळ भावाने उठिव यात येत आहे. 
2. मळी िनय ती या परवानगीवर क ीयिर या िनयं ण ठेव यासाठी पररा यात / परदेशात 
मळी िनय तीची परवानगी दे याच ेअिधकार आयु त, रा य उ पादन शु क यांना दे यात येत 
आहेत. याबाबत आयु त, रा य उ पादन शु क यांनी सिव तर काय णाली सुिनि त क न 
मळी िनय तदार घटकांना िनय तीची स वर परवानगी दे याची द ता यावी. 
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3.  सदर शासन िनणय महारा  शासना या www.maharashtra.gov.in  या 
संके थळावर उपल ध कर यात आला असून याचा संकेतांक. 202006291248068629 
असा आहे. हा आदेश िडिजटल वा रीने वा ािंकत क न काढ यात येत आहे. 

            महारा ाच ेरा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 
 
 
 

                          (सु.श.यादव) 
                                                    काय सन अिधकारी, महारा  शासन 

ित, 
          1.  मा. मु यमं ी यांच े धान सिचव, मं ालय, मुंबई, 
          2. मा. मं ी (राउशु) यांच ेखाजगी सिचव, मं ालय, मुंबई, 
          3. धान सिचव (राउशु) यांच े वीय सहायक, मं ालय, मुंबई, 
          4. खाजगी सिचव, िवरोधी प नेता, महारा  िवधानसभा/िवधानपिरषद,       
               िवधानभवन,मुंबई 
          5. आयु त, रा य उ पादन शु क, महारा  रा य, मुंबई, 
          6. सव िवभागीय आयु त, 
          7. सव िज हािधकारी, 
          8. सव िवभागीय उप आयु त, रा य उ पादन शु क, 
          9. सव अधी क, रा य उ पादन शु क, 
          10. िनवड न ती. 

Sudhakar 
Shahaji Yadav
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