
सन 2018-2019 या आर्थथक वषात 29-दूध 
खरेदी या उद्दिष्टाखाली द्ददनाांक 10.5.2018 च्या 
शासन द्दनणणयानुसार दूध भकुटीचे अनुदान अदा 
करण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे मांजूर द्दनधीचे 
द्दवतरण.....  

 

महाराष्र शासन 
कृषी, पशुसांवधणन, दुग् धव् यवसाय द्दवकास व म् ्  यव् यवसाय द्दवभाग 

शासन द्दनणणय क्रमाांक : दूद्दवयो-1318/प्र.क्र. 125 /पदुम-9 
मांत्रालय (द्दव्तार), मुांबई 400 032 

तारीख:  14 सप्टेंबर, 2018 
 

वाचा :- शासन द्दनणणय क्रमाांक एमएलके-2018/प्र.क्र.72/पदुम-८, द्ददनाांक 10 मे, 2018. 
 

प्र्तावना :- 

 कृद्दष व पदुम द्दवभागाच्या द्ददनाांक १० मे, २०१८ रोजीच्या शासन द्दनणणयानुसार राज्यातील 
माहे ऑक्टोबर ते माचण या कालावधीत पुष्टकाळात दूधाच्या उ्पादनात वाढ झाल्यामुळे उ्पाद्ददत 
होणारे जादा दूधाचे दूध भकुटीत रुपाांतर करण्यासाठी माहे माचण, २०१८ मध्ये ३० द्ददवसाांच्या 
कालावधीत दूध भकुटी रुपाांतरणासाठी प्रद्दत द्दलटर रुपये ३/- इतके प्रो्साहनपर अनुदान अनुज्ञये 
केले आहे. ्यानुसार राज्यातील एकूण २१ प्रकल्प अनुदानासाठी पात्र ठरले असून, ्याांना रुपये 
५४२४.६० लक्ष इतके अनुदान देय ठरलेले आहे. प्र्तुत अनुदानाच्या रक्कमा अदा करण्याकरीता 
द्दवधानमांडळाच्या जुलै, २०१८ च्या अद्दधवशेनामध्ये पुरवणी मागणीचा प्र्ताव सादर केला असता, 
रुपये 19,46,88,000/- इतका द्दनधी मांजूर करण्यात आलेला आहे. उक्त द्दनधी द्दवतरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या द्दवचाराद्दधन होती. 

शासन द्दनणणय : 

 सांदभाधीन द्ददनाांक १० मे, २०१८ रोजीच्या शासन द्दनणणयानुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या 
प्रकल्पाांना दूध भकुटी अनुदानासाठी द्दवधानमांडळाच्या जुलै, २०१८ च्या अद्दधवशेनामध्ये द्दवद्दनयोजन 
अद्दधद्दनयम, २०१८ अन्वये मांजूर झालेल्या पुरवणी मागणीद्वारे मांजूर करण्यात आलेला रुपये 
19,46,88,000/- इतका द्दनधी खालीलप्रमाणे शासकीय दूध योजनाांना लेखाशीषणद्दनहाय द्दवतरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.  

अ.क्र. शासकीय दूध योजनेचे नाव व लखेाशीषण रक्कम 
(रुपये लाखात) 

1. शासकीय दूध योजना, द्दमरज, द्दज.सातारा. (प्रापण) 
(29) द्दवक्रीसाठी व्तुांची खरेदी (दूध इ्यादी)  
204, (00) (02) 24040878 

511.33 

2. शासकीय दूध योजना, बीड, द्दज. बीड  (प्रापण) 
(29) द्दवक्रीसाठी व्तुांची खरेदी (दूध इ्यादी)  
221 (00) (02) 24041838 
 

047.20 
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3. शासकीय दूध योजना, परभणी, द्दज.परभणी  (प्रापण) 
(29) द्दवक्रीसाठी व्तुांची खरेदी (दूध इ्यादी)  
224 (00) (02) 24043182 

677.84 

4. शासकीय दूध योजना, जालना, द्दज.जालना. (प्रापण) 
(29) द्दवक्रीसाठी व्तुांची खरेदी (दूध इ्यादी)  
234 (00) (02) 24043065 

710.51 

 एकूण  1946.88 
 

 उपरोक्त द्दवतद्दरत द्दनधी अथणसांकल्प द्दवतरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याची कायणवाही 
द्दवत्त द्दवभागाशी समन्वय साधून अथणसांकल्प कायासनामार्ण त (पदुम-१६)  ्वद्दरत करण्यात यावी. 

 हा शासन द्दनणणय द्दवत्त द्दवभागाच्या अनौपचाद्दरक सांदभण क्रमाांक 440/2018/व्यय-२/द्ददनाांक 
13.9.2018 अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार द्दनगणद्दमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन द्दनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेत्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201809151112103601  असा आहे.  हा शासन 
द्दनणणय द्दडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांद्दकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

  
 

       ( अनूप कुमार ) 
 प्रधान सद्दचव, महाराष्र शासन 

प्रद्दत, 
1. मा.राज्यपाल,महाराष्र राज्य याांच ेप्रधान सद्दचव 
2. मा. मुख्यमांत्री,महाराष्र राज्य याांच ेप्रधान सद्दचव 
3. मा.मांत्री (पदुम)/मा.राज्यमांत्री (पदुम) याांच ेखाजगी सद्दचव 
4. मा.मुख्य सद्दचव, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 
5. अपर मुख्य सद्दचव, द्दवत्त द्दवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
6. सद्दचव (व्यय), द्दवत्त द्दवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
7. महालेखापाल, महालेखाकार कायालय, लेखा व अनुज्ञेयता, मुांबई-१/नागपूर-2. 
8. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय द्दवकास, महाराष्र राज्य, मुांबई 
9. अपर मुख्य सद्दचव (कृद्दष) याांच े्वीय सहायक, कृद्दष व पदुम द्दवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
10. सद्दचव (पदुम) याांचे ्वीय सहायक, कृद्दष व पदुम द्दवभाग, मांत्रालय, मुांबई  
11. अद्दधदान व लेखाद्दधकारी, मुांबई/नागपूर  
12. द्दनवासी लेखा अद्दधकारी, मुांबई. 
13. सांचालक, लेखा व अनुज्ञेयता, मुांबई 
14. प्रादेद्दशक दुग्धव्यवसाय द्दवकास अद्दधकारी ( सातारा/बीड/परभणी/जालना) 
15. द्दजल्हा दुग्धव्यवसाय द्दवकास अद्दधकारी ( सातारा/बीड/परभणी/जालना) 
16. द्दजल्हा कोषागार अद्दधकारी, ( सातारा/बीड/परभणी/जालना) 
17. कक्ष अद्दधकारी (पदुम-१६), कृद्दष व पदुम द्दवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
18. द्दनवडन्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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