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करावयाच्या उपाययोजिा .

िहाराष्ट्र शासि
कृषी, पशुसांवधधि, दु ग्धव्यवसाय नवकास व ित््यव्यवसाय नवभा
शासि निर्धय क्रिाांकः लवेसू 2018/प्र.क्र. 8 /पदु ि-8
िांत्रालय (नव्तार), िुांबई 400 032
तारीख: 20 जुलै, 2018
प्र्ताविा :सि 2018 च्या पावसाळी अनधवेशिात नवधािसभा नियि 105 अन्वये दु धाच्या प्रश्नावर लक्षवेधी
सूचिा उपस््ित करण्यात आली होती. सदर लक्षवेधी सूचिेतील चचेत निनित झाल्यािुसार िा.अध्यक्ष,
नवधािसभा व िा. िुख्यिांत्री याांच्या उपस््ितीत सवध सांबांनधत लोकप्रनतनिधी सिवेत नदिाांक 10.07.2018
रोजी बैठक आयोनजत करण्यात आली होती. सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्धयाबाबत त्याच नदवशी
नवधािसभा सभा ृहात शासिाकडू ि निवेदि करण्यात आले होते. तसेच नदिाांक 18.07.2018 रोजी
दू ध प्रश्नाच्या अिुषां ािे नवधाि पनरषदे त अल्पकालीि सूचिा उपस््ित करण्यात आली होती. सदर
सूचिेवर चचा झाली असता, दू ध उत्पादक शेतकऱयाांिा दू ध खरेदीकरीता अिुदाि दे ण्यासांदभात
िा.िुख्यिांत्री िहोदयाांिी पुिि बैठक घेऊि शासिाचा निर्धय सभा ृहात घोनषत करावा असे ठरनवण्यात
आले. सदर बैठकीच्या अिुषां ािे राज्यातील सहकारी व खाज ी दु ग्धउत्पादक व सांबांनधत लोकप्रनतनिधी
याांच्या सिवेत नदिाांक 19.07.2018 रोजी बैठक घेण्यात येऊि सवािुिते घेण्यात आलेले निर्धय
नवनधिांडळाच्या दोन्ही सभा ृहात निवेदिाद्वारे शासिाकडू ि घोनषत करण्यात आले. नवनधिांडळात
केलेल्या निवेदिाांच्या अिुषां ािे सनव्तर प्र्ताव नदिाांक 19.07.2018 रोजीच्या िांनत्रिांडळाच्या बैठकीत
सादर करण्यात आला होता. सदर प्र्तावास िांनत्रिांडळािे िान्यता नदली असूि, िांत्रीिांडळािे नदलेल्या
िान्यतेिुसार या सांदभातील उपायोजिाांिा िान्यता दे ण्याचा प्र्ताव शासिाच्या नवचाराधीि होता.
शासि निर्धय :
अ)

शासि या निर्धयान्वये दु ध भुकटी व द्रवरुप दु धाची नियात करण्यासाठी सहकारी व खाज ी
दू ध भूकटी प्रकल्पाांिा अिुक्रिे रु. 50/- प्रनत नकलो आनर् रु. 5/- इतके प्रनत नलटर
प्रोत्साहिपर अिुदाि अदा करण्यास खालील अटी व शतींच्या अनधि राहू ि िान्यता दे त
आहे :1)

सदर अिुदाि आ ािी 3 िनहन्यात नियात होर्ाऱया दू ध आनर् दु ध भूकटीसाठी ला ू

राहील. तसेच सदर योजिेस निळर्ारा प्रनतसाद लक्षात घेऊि प्र्तूत योजिा आवश्यकतेिुसार
पुढे सुरु ठे वण्याबाबत ्वांतत्रपर्े निर्धय घेण्यात येईल.
2)

भारताबाहेर दू ध व दू ध भूकटी नियात केल्याचे नसध्द करण्याची सांपूर्ध जबाबदारी सदर

अिुदाि िा र्ी करर्ाऱया प्रकल्पधारकाांची रानहल.
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3)

अिुदाि िांजूरीबाबतचे प्र्ताव

आयुक्त दु ग्धव्यवसाय याांिी तपासूि ्वयां्पष्ट्ट

अनभप्रायासह सप्रिार् शासिास सादर करर्े आवश्यक रानहल.
ब)

शासि या निर्धयान्वये राज्यातील उत्पानदत होर्ारे नपशवीबांद दू ध व ळू ि उवधनरत 3.5 /8.5

( ाय दू ध) या ुर्प्रतीच्या दु ध रुपाांतरर्ास प्रनत नलटर रु. 5/- प्रिार्े अिुदाि दे ण्यास खालील अटी व
शतीच्या अधीि राहू ि शासि िान्यता दे त आहे .
1. राज्यातील सहकारी व खाज ी दू ध प्रनकया सां्िा याांिी उत्पानदत केलेल्या नपशवी बांद
दु धासाठी कोर्तेही अिुदाि दे य राहर्ार िाही.
2. सदर अिुदाि दू ध पूरवठा करर्ारी सां्िा ककवा रुपाांतरर् करर्ारी सां्िा यापैकी एका
सां्िेस अिुज्ञय
े रानहल.
3. जे दू ध भूकटी उत्पादक रु.5/- प्रनत नलटर प्रिार्े अिुदािाचा लाभ घेतील त्याांिा वर “अ”
येिे ििूद दू ध भूकटी व दूध नियातीसाठीचे प्रोत्साहिपर अिुदािाचा लाभ अिुज्ञय
े राहर्ार
िाही.
4. या योजिेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छू क सां्िाांिी सांबांनधत प्रादे नशक दु ग्धनवकास अनधकारी
याांचेकडे सहभा ी होण्यासाठी अजध करर्े आवश्यक रानहल.
5. या योजिेचा लाभ घेवू इस्च्छर्ा-या सां्िाांिी दू ध उत्पादक शेतक-याांिा रू.25/- प्रनतनलटर
प्रिार्े नद. 21/07/2018 पासूि खरेदीदर अदा कनरत असल्याबाबतचे हनिपत्र/बांधपत्र
सांबांधीत प्रादे नशक दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी याांच्याकडे सादर करर्े आवश्यक रानहल.
6. या योजिेचा लाभ घेर्ाऱया प्रत्येक सां्िेिे शासिाच्या नद.13/07/2017 रोजीच्या
निदे शािुसार दू ध खरेदी दे यकाची अदाय ी सांबांनधत शेतक-याांच्या वैयस्क्तक बँक खात्यावर
रोख नवरहीत (ऑिलाइि ) पदधतीिे अदा करर्े आवश्यक रानहल.
7. ज्या सां्िा उपरोक्त योजिेिध्ये सहभा ी होतील त्याांिी त्याांचे नपशवीबांद दू ध नवतरर् व
त्याांच्याकडे अनतनरक्त प्राप्त होर्ारे दू ध याबाबतचा िाहे जूि,2018 अखेरच्या
आकडे वारीचा तपशील सांबांधीत नजल्हा दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी याांच्या कडे सादर
करर्े बांधिकारक राहील.
8. उपरोक्त योजिेिध्ये सहभा ी झालेल्या सां्िाांिी दू ध खरेदी व नवक्री बाबतचे अनभलेख
दररोज अदयावत ठे वर्े व सांबांनधत नजल्हा दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी याांिा दे र्े
बांधिकारक रानहल.
9. या योजिेिध्ये ज्या सां्िा दररोज नकिाि 10 हजार नलटर प्रनतनदि दू धाची हाताळर्ी
करतात अशा सां्िाांिा या योजिेत सहभा ी होण्यासाठी अजध करता येईल. प्रनतनदि 10
हजार नलटर पेक्षा किी दू ध उत्पादकाांिी/सांकलकाांिी त्याांच्या सोईिुसार सहकारी/खाज ी
सां्िेस सदर दू ध दयावे व सदर योजिेचा लाभ घ्यावा.
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10. योजिेिध्ये सहभा ी सां्िाांिी अनतनरक्त दू ध रूपाांतरर्ासाठी नदल्याबाबतचा अहवाल
दररोज नजल्हा दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी याांचेकडे सादर करर्े बांधिकारक रानहल.
नजल्हा दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी असे अहवाल तपासूि त्याचनदवशी अिवा दु स-या
नदवशी प्रादे नशक दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी याांचे कडे एकनत्रत अहवाल सादर करेल.
प्रादे नशक दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी अश्या अहवालाची तपासर्ी करूि दर दहा
नदवसाांिी एकनत्रत दे यकाांची िा र्ी आयुक्त दु ग्धव्यवसाय याांच्याकडे सादर करतील.
आयुक्त दु ग्धव्यवसाय याांच्या िान्यतेिांतरच अिुदािाच्या रकिा अदा केल्या जातील अशी
दक्षता घेर्े आवश्यक रानहल.
11. उपरोक्त योजिेची नियनितपर्े तपासर्ी करण्यासाठी आयुक्त, दु ग्धव्यवसाय याांिी
आवश्यकतेिुसार भरारी पिके नियुक्त करावीत.
12. या योजिेिध्ये कोर्त्याही सां्िेिार्धत अनियनितता झाल्याचे आढळू ि आल्यास अशा सां्िा
अिुदाि दे ण्यास अपात्र ठरनवल्या जातील, तसेच त्याांिा नवतनरत केलेले अिुदाि
त्याांच्याकडू ि व्याजासह वसूल करण्यात येईल. याव्यनतनरक्त, अनियनिततेबाबत कायदे नशर
कारवाईही करण्यात येईल.
क)

शासि या निर्धयान्वये शालेय नशक्षर् नवभा , िनहला व बाल कल्यार् नवभा , आनदवासी नवकास

नवभा , सािानजक न्याय नवभा आनर् सावधजनिक आरोग्य नवभा या नवभा ाांिार्धत राबनवण्यात येर्ाऱया
नवनवध पोषर् आहार योजिाांिध्ये दू ध ककवा दु ध भूकटीचा सिावेश करण्यास खालील अटी व शतीच्या
अधीि राहू ि शासि िान्यता दे त आहे.
१)

शालेय नशक्षर् नवभा , िनहला व बाल कल्यार् नवभा , आनदवासी नवकास नवभा ,सािानजक
न्याय नवभा आनर् सावधजनिक आरोग्य नवभा या नवभा ाांिार्धत सुरु असलेल्या पोषर् आहार
योजिाांिध्ये दु ध/दु ध भूकटीचा सिावेश करण्यासाठीचे ्वतांत्र शासि निर्धय सांबांनधत नवभा ािी
तात्काळ नि धनित करावेत.

२) या बाबीवर येर्ारा खचध सांबांनधत नवभा ािे त्याांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या अिधसांकल्पीय
निधीतुि भा नवण्यात यावा.
वरील “अ” आनर् “ब” येिे ििूद योजिेवरील अिुदािावरील खचध हा सि 2018-19 करीता
शासकीय दू ध योजिाांच्या िा र्ी क्र.डी-५, २४०४ दु ग्धव्यवसाय नवकास याखाली असलेल्या 29 दूध
खरेदी या उनिष्ट्टाखाली िांजूर असलेल्या एकूर् अिुदािातूि आनर् या उनिष्ट्टाखाली आकस््िकता
निधीतूि िांजूर होर्ाऱया अिुदािातूि भा वावा.
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सदर शासि निर्धय नदिाांक 19.07.2018 रोजीच्या िांत्रीिांडळाच्या बैठकीत प्राप्त झालेल्या
िान्यतेिुसार नि धनित करण्यात येत आहे.
सदर शासि निर्धय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेत्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201807211244566901 असा आहे . हा शासि निर्धय
नडजीटल ्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Kiran V
Kurundkar

Digitally signed by Kiran V Kurundkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
and ADF, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9b8e00b9c1a35b5
09d1f6850ddcc783bdb12090f, cn=Kiran V Kurundkar
Date: 2018.07.21 12:46:42 +05'30'

( नकरर् कुरुांदकर )
सनचव, िहाराष्ट्र शासि
प्रनत,
1. िा.राज्यपाल,िहाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधाि सनचव
2. िा. िुख्यिांत्री,िहाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधाि सनचव
3. िा.िांत्री (पदु ि)/िा.राज्यिांत्री (पदु ि) याांचे खाज ी सनचव
4. िा.िुख्य सनचव, िहाराष्ट्र राज्य, िांत्रालय, िुांबई
5. अपर िुख्य सनचव, नवत्त नवभा , िांत्रालय, िुांबई
6. अपर िुख्य सनचव, शालेय नशक्षर् नवभा , िांत्रालय, िुांबई
7. अपर िुख्य सनचव, नियोजि नवभा , िांत्रालय, िुांबई
8. अपर िुख्य सनचव, सावधजनिक आरोग्य नवभा , िांत्रालय, िुांबई
9. प्रधाि सनचव, आनदवासी नवकास नवभा , िांत्रालय, िुांबई
10. प्रधाि सनचव, सािानजक न्याय नवभा , िांत्रालय, िुांबई
11. सनचव, िनहला व बाल कल्यार् नवभा , िांत्रालय, िुांबई
12. अपर िुख्य सनचव (कृनष) याांचे ्वीय सहायक, कृनष व पदु ि नवभा , िांत्रालय, िुांबई
13. सनचव (पदु ि) याांचे ्वीय सहायक, कृनष व पदु ि नवभा , िांत्रालय, िुांबई
14. िहालेखापाल, अनधदाि व लेखानधकारी, िुांबई/िा पूर
15. सांचालक, लेखा व अिुज्ञय
े ता, िुांबई
16. आयुक्त, दु ग्धव्यवसाय नवकास, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई
17. व्यव्िापकीय सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध िहासांघ, ोरे ाव, िुांबई
18. प्रादे नशक दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी (सवध)
19. नजल्हा दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी (सवध)
20. निवडि्ती.
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