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महाराष्ट्र शासन 
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शासन लनणफय क्रमाकंः एमएिके 2018/प्र.क्र.73/पदुम 8  
मंत्रािय लव्तार, मंुबई 400032 

 लदनाकं : 6 जून,2018  
वाचा : 
 

1) शासन लनणफय क्रमाकं: कृलष व पदुम लवाा , क्रमाकं एमएिके 2013/प्र.क्र.98/पदुम 8, 
लदनाकं 19.6.2017 

2)  कें द्र शासनाच्या, अन्न सुरक्षा व मानक सं्था, याचंे पत्र क्र.A-1(1)/Standards/MMP/   
2012(Part- I),  लदनाकं 2.8.2017 

     3) आयुक्त दुग्धव्यवसाय लवकास कायाियाच्या पत्र क्र. आदुलव -9/प्रदत्त सलमती /ाा -1  / 
2018/37/836, लद.18.5.2018 अन्वये लन फलमत केिेिे इलतवृत्त 

 

प्र्तावना : 
शासनाने संदाालधन क्र.1 येथीि शासन लनणफयान्वये शासकीय दूध योजनेकरीता संकलित 

होणाऱ्या 3.5 % रॅ्ट व 8.5% एसएनएर् या  ुणप्रतीच्या  ाय दूध खरेदी करीता दर लनलित केि ेआहेत. 
आता, कें द्र शासनाच्या अन्न  सुरक्षा व मानक सं्था (FSSAI) यानंी संदाफ क्र.2 अन्वये  ाय दूध 
 ुणप्रतीकरीता 3.2% रॅ्ट व 8.3% एसएनएर् असे सधुारीत मानक (Standards) लनलित केिी आहेत. 
सदर सुधारीत मानकानुसार, सध्याच्या 3.5 % रॅ्ट व 8.5% एसएनएर् यासाठी शासनाने सदंाफ क्र.3 
येथीि शासन लनणफयान्वये लनलित केिले्या  ाय दूध खरेदी दरामध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषं ाने 
सलचव (पदुम) याचं्या अध्यक्षतेखािीि  प्रदत्त सलमतीची लदनाकं 15.5.2018 रोजी बैठक घेण्यात आिी 
होती. सदर बैठकीचे इलतवृत्त संदाालधन क्र.3 अन्वये लन फलमत करण्यात आिे आहे. 

प्रदत्त सलमतीच्या उपरोक्त बैठकीत घेण्यात आिेल्या लनणफयानुसार 3.5 % रॅ्ट व 8.5% 
एसएनएर् या  ुणप्रतीच्या दुधासाठी सध्या लनलित करण्यात आिेल्या रु.27/- या दराच्या समतूल्य 
दर, 3.2% रॅ्ट व 8.3% एसएनएर् या  ुणप्रतीच्या दुधाकरीता रु.26.10/- (प्रलत रॅ्ट 30 पैसे घट) असा 
दूध खरेदी दर  लनधालरत करण्यात आिा आहे. प्रदत्त सलमतीच्या वरीिप्रमाणे घेण्यात आिेल्या 
लनणफयानुसार  ाय दूध खरेदी दरात सुधारणा करण्याबाबतची बाब शासनाच्या लवचाराधीन होती. 
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शासन लनणफय :  
शासन या लनणफयान्वये  ाय दूध खरेदीसाठी खािीिप्रमाणे दर लनधालरत करण्यास मान्यता 

देत आहे. 

 ुणप्रत 
( % रॅ्ट व % एसएनएर्) 

          दर 
(रु. प्रलत लिटर) 

3.2 /8.3 26.10 
3.3/8.3 26.40 
3.4/8.3 26.70 
3.5/8.3 27.00 
3.6/8.3 27.30 
3.7/8.3 27.60 
3.8/8.3 27.90 
3.9/8.3 28.20 
4.0/8.3 28.50 
4.1/8.3 28.80 
4.2/8.3 29.10 
4.3/8.3 29.40 
4.4/8.3 29.70 
4.5/8.3 30.00 

 

उपरोक्त सुधारणा व ळता संदाालधन क्र. 3 येथीि लदनाकं 19.6.2017 रोजीच्या शासन 
लनणफयातीि अन्य बाबी कायम राहतीि.  

सदर शासन लनणफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर 
उपिब्ध करण्यात आिा असून ्याचा संकेताक 201806061638470701 असा आहे. हा आदेश 
लिजीटि ्वाक्षरीने साक्षालंकत करुन कायण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाि याचं्या आदेशानुसार व नावाने.   
  

 

                       (राजेश  ोलवि) 
 अवर सलचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सलचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.मंत्री (पदुम)/ राज्यमंत्री(पदुम) 
3. लवरोधी पक्ष नेता याचंे खाज ी सलचव  
4. अपर मुख्य सलचव (लवत्त ), मंत्रािय, मंुबई 
5. अपर मुख्य सलचव (सहकार), मंत्रािय, मंुबई 
6. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय लवकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मंुबई 
7. सहकार आयुक्त व लनबंधक, सहकारी सं्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
8. व्यव्थापकीय संचािक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मया.,  ोरे ांव, मंुबई 
9. महािेखापाि 1 /2, महाराष्ट्र (िेखा व अनुज्ञयेता / िेखा परीक्षा) मंुबई / ना पूर 
10. अलधदान व िेखापरीक्षा अलधकारी, मंुबई 
11. लनवासी िेखा अलधकारी, मंुबई 
12. लनविन्ती. 
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