राज्यातील दू ध व दू ध भुकटी नियातीस
प्रोत्साहिपर अिुदाि व दूध उत्पादक शेतकरी
याांिा खरेदी दरात वाढ निळण्याकरीता
करावयाच्या उपाययोजिा.
िहाराष्ट्र शासि
कृषी, पशुसांवधधि, दु ग्धव्यवसाय नवकास व ित््यव्यवसाय नवभा
शासि निर्धय क्रिाांक : लवेसू 2018/प्र.क्र. 8 /पदु ि-8
िांत्रालय (नव्तार), िुांबई 400 032
तारीख: 21 ऑ ्ट, 2018
वाचा :-१) शासि सिक्रिाांकीत शासि निर्धय नदिाांक 20 जुलै, २०१८.
२) शासि सिक्रिाांकीत शासि निर्धय नदिाांक 31 जुलै, २०१८.
३) आयुक्त, दु ग्धव्यवसाय नवकास याांचे पत्र क्रिाांक आदू नव-9/दु ध खरेदी दर/अिुदाि
/2018/1204, नदिाांक 6.8.2018.
प्र्ताविा :शासिािे सांदभाधीि क्रिाांक १ येथील शासि निर्धयान्वये राज्यातील दू ध भुकटी व द्रवरुप
दू धाची नियात करण्यासाठी सहकारी व खाज ी दू ध भुकटी प्रकलपाांिा अिुक्रिे रुपये 50/- प्रनत
नकलो आनर् रुपये 5/- प्रनत नलटर प्रोत्साहिपर अिुदाि दे ण्याचा निर्धय घेतला. याच निर्धयान्वये
राज्यातील उत्पानदत होर्ारे नपशवीबांद दू ध व ळू ि उवधनरत 3.5/8.5 ( ाय दू ध) या ुर्प्रतीच्या दू ध
रुपाांतरर्ास काही अटी व शतींच्या अधीि राहू ि प्रनत नलटर रुपये 5/- प्रिार्े अिुदाि दे ण्याचाही
निर्धय घेतला. तद्िांतर सदर योजिेची प्रभावी अांिलबजावर्ी होण्याच्या अिुषां ािे नदिाांक
31.7.2018 रोजी िा.िांत्री (पदु ि) याांच्या उपस््थतीत राज्यातील सहकारी व खाज ी दु ग्ध प्रकलप
धारकाांची बैठक आयोनजत करण्यात आली असता, सदर बैठकीत प्रनदघध चचा होऊि त्यािुसार
सांदभाधीि क्रिाांक २ येथील शासि निर्धयान्वये सदर योजिेच्या अिुषां ािे सुधानरत शासि निर्धय
नि धनित करण्यात आला. त्यािुसार सदर योजिेची अांिलबजावर्ी नदिाांक १ ऑ ्ट, २०१८ पासूि
राज्यात सुरु झाली आहे.
उपरोक्त सांदभाधीि क्रिाांक २ येथील शासि निर्धयान्वये दू ध खरे दी दरात प्रनत 1 पॉईांट किी
फॅटसाठी शासिािे 30 पैसे कपात िान्य केली आहे; िात्र प्रनत पॉईांट किी एसएिएफ करीता दर
कपातीबाबत शासि निर्धयात कोर्ताही उल्लेख केला िसलयाची बाब राज्यातील सहकारी व खाज ी
सां्थाांिी उपस््थत केली असलयाचे सांदभाधीि क्रिाांक ३ येथील पत्रान्वये आयुक्त दु ग्धव्यवसाय याांिी
शासिाच्या निदशधिास आर्ूि नदली व उच्च

ुर्प्रतीचे दू ध स््वकृतीसाठी तसेच भेसळ प्रवृत्तीला

आळा बसावा यासाठी फॅट बरोबरच एसएिएफ साठी सुद्धा प्रनत पॉईांट काही रक्कि कपात करर्े
आवश्यक असलयाचे शासिास कळनवले आहे. आयुक्त दु ग्धव्यवसाय याांिी सांदभाधीि क्रिाांक ३
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येथील पत्रान्वये कळनवलेली व्तुस््थती व योजिेच्या प्रभावी अांिलबजावर्ीच्या दृष्ट्टीिे प्रनत पॉईांट
एसएिएफ करीता दर कपात निनित करण्याची बाब शासिाच्या नवचारानधि होती.
शासि निर्धय :
शासि या निर्धयान्वये या योजिची अांिलबजावर्ी करतािा राज्यातील ाय दू धाची प्रत
उत्ति रहावी त्यासाठी राज्यातील नपशवीबांद दू ध व ळू ि उवधनरत दू धाच्या प्रनत १ पॉईांट किी
एसएिएफ करीता रुपये 1/- कपात करण्यास िान्यता दे त आहे. सदर िान्यता लक्षात घेता, खालील
तक्त्यात ििूद केलयाप्रिार्े ुर्प्रतनिहाय दू धाचे दर दे र्े सहकारी व खाज ी सां्थाांिा बांधिकारक
राहील. सदर दरािध्ये शासिाच्या रुपये 5/- प्रनत नलटर अिुदािाचा सिावेश राहील.
फॅट/एसएिएफ

8.3

8.4

8.5

3.2

रु.22.10

रु.23.10

रु.24.10

3.3

रु.22.४0

रु.23.४0

रु.24.४0

3.4

रु.22.70

रु.2३.70

रु.24.70

3.5

रु.23.00

रु.24.00

रु.25.00

सांदभाधीि क्रिाांक 1 व २ येथील शासि निर्धयातील उवधनरत अटी व शती कायि राहतील.
सदर शासि निर्धय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201808211754529301 असा आहे . हा शासि
निर्धय निजीटल ्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे .

Kiran V
Kurundkar
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bdb12090f, cn=Kiran V Kurundkar
Date: 2018.08.21 17:57:27 +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 कलयार् नवभा , िांत्रालय, िुांबई
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शासि निर्धय क्रिाांकः लवेसू 2018/प्र.क्र. 8 /पदु ि-8

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. व्यव्थापकीय सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध िहासांघ, ोरे ाव, िुांबई
18. प्रादे नशक दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी (सवध)
19. नजलहा दु ग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी (सवध)
20. निविि्ती.
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