
शासकीय दूध योजनेंतगगत दूध 
खरेदीच्या दरात व ववतरक कवमशन 
दरामध्ये सुधारणा करण्याबाबत...... 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवधगन, दुग् धव् यवसाय ववकास व म् ्  यव् यवसाय ववभाग 

शासन वनणगय क्रमाकंः एमएलके  2013/प्र.क्र.98/पदुम 8 
मंत्रालय वव्तार, मंुबइ 400032. 

वदनाकं :  27 सप्टेंबर, 2018 
वाचा : 

 

१) शासन वनणगय क्रमांक, कृवष व पदुम ववभाग, एमएलके-1009/10375/प्र.क्र.71/पदुम-8,  
वदनांक 13.8.2009. 

२) शासन वनणगय क्रमांक, कृवष व पदुम ववभाग, एमएलके-2013/प्र.क्र.98/पदुम-8,  
वदनांक 19.6.2017. 

३) शासन वनणगय क्रमांक, कृवष व पदुम ववभाग, क्रमांक एमएलके 2016/प्र.क्र.94(ऄ)/पदुम 8,  
वदनांक 10.8.2017. 

४) शासन वनणगय क्रमांक, कृवष व पदुम ववभाग, क्रमांक एमएलके 2013/प्र.क्र.98/पदुम 8,  
वदनांक 15.10.2016. 

५) शासन वनणगय क्रमांक, कृवष व पदुम ववभाग, लवसे-ू2018/प्र.क्र.8/पदुम-८,  
वदनांक 31.7.2018. 

६) प्रदत्त सवमतीच्या वदनांक 13.8.2018 रोजी झालेल्या बठैकीचे आवतवृत्त. 
 

प्र्तावना : 
 

संदभाधीन क्रमाकं 1 यथेील शासन वनणगयान्वये राज्यातील शासकीय दूध 
योजनेकरीता दूधाचे खरेदी व ववक्री दर वनवित करण्याकरीता सवचव (पदुम) याचं्या 
ऄध्यक्षतेखाली “प्रदत्त सवमती” वनयुक्त करण्यात अली अहे. सदर सवमतीची वदनाकं 
13.8.2018 रोजी बैठक अयोवजत करण्यात अली होती. सदर बैठकीचे आवतवृत्त 
संदभाधीन क्रमाकं 6 ऄन्वये वनगगवमत करण्यात अले अहे. प्रदत्त सवमतीच्या ईपरोक्त 
बैठकीत संदभाधीन क्रमाकं 2 येथील शासन वनणगयान्वये वनवित करण्यात अलेल्या गाय 
दूध खरेदी दरात सुधारणा करणे तसेच सदंभाधीन क्रमाकं 3 येथील शासन वनणगयान्वये 
वनवित करण्यात अलेल्या “अरे भषूण” या दूधाच्या ववक्री दरामध्ये सुधारणा करणे व 
संदभाधीन क्रमाकं 4 येथील शासन वनणगयान्वये वनवित करण्यात अलेल्या शासकीय दूध 
योजनेऄंतगगत ववतरकानंा देण्यात येणाऱ्या दूध कवमशन दरात सुधारणा करण्याचा प्र्ताव 
ववचारात घेण्यात अला होता.  

प्रदत्त सवमतीने सदर बैठकीत घेतलेल्या वनणगयानुसार शासकीय दूध खरेदी दरात 
सुधारणा करणे, “अरे भषूण” या दूधाच्या ववक्री दरात सुधारणा करणे व शासकीय दूध 
योजनेऄंतगगत दूध ववतरकानंा देण्यात येणाऱ्या कवमशन दरामध्ये सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचारावधन होती.  
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शासन वनणगय :  
 

शासन या वनणगयान्वये शासकीय दूध योजनेकरीता खरेदी करण्यात येणाऱ्या गाय 
दूध व म्हैस दूध खरेदी दरात रुपये 2/- प्रवत वलटर आतकी कपात करण्यास मान्यता देत 
ऄसून, ्यानुसार 3.5% फॅट व 8.5% एसएनएफ या गुणप्रतीच्या गाय दूधाकरीता रुपये 
25/- प्रवत वलटर व 6.0% फॅट व 9.0% एसएनएफ या गुणप्रतीच्या म्हैस दूधाकरीता रुपये 
34/- प्रवत वलटर ऄसा सुधावरत खरेदी दर वनवित करण्यात येत अहे. 

 

2. तसेच “अरे भषूण” या फोटीफाइड टोण्ड दूधाकरीता संदभाधीन क्रमाकं 3 येथील 
शासन वनणगयान्वये वनवित करण्यात अलेल्या ववक्री दरामध्ये सधुारणा करण्यात येउन 
सदर दर खालीलप्रमाणे वनवित करण्यास मान्यता देण्यात येत अहे:- 
 

ऄ) बृहन्मंुबइसाठी अरे भषूण दूधाच ेववक्री दर रु.३७/- प्र.वल. व रु.18.50 प्रवतऄधा 
वलटर ऄसे ऄसतील. 

 ब) ईवगवरत महाराष्ट्राकरीता अरे भषूण दूधाच ेववक्री दर रु.36/- प्र.वल. व रु.18/- 
प्रवत ऄधा वलटर ऄसे ऄसतील. 

 

३. तसेच, शासनामाफग त दूध ववतरकानंा यापूवी टप्पेवनहाय रु.2.50 ते रु.3.50 
प्रवतवलटर ऄसे कवमशन दर संदभाधीन क्रमाकं 4 येथील शासन वनणगयान्वये वनवित 
करण्यात अले होते. सदर दरामध्ये सुधारणा करण्यात येउन टप्पेवनहाय कवमशन 
दराऐवजी सरसकट सदर कवमशन रुपये 3/- प्रवत वलटर (वाहतुक कवमशनसह) ऄसा 
कवमशन दर देण्यास मान्यता देण्यात येत अहे. 
 

4. ईपरोक्त सवग वनणगयाचंी ऄंमलबजावणी वदनाकं 1 ऑक्टोबर, 2018 पासून लागू 
करण्यात यावी. 
 

5. सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत्थळावर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून ्याचा संकेताक 201809271244352801 
ऄसा अहे. हा अदेश वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.   
 

 
 

                        ( राजेश गोववल ) 
 ऄवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याचंे प्रधान सवचव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सवचव 
३) मा.मंत्री (पदुम)/ राज्यमंत्री(पदुम) यांच ेखाजगी सवचव. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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४) ववरोधी पक्ष नेता, ववधानसभा/ववधानपवरषद यांच ेखाजगी सवचव  
५) ऄपर मुख्य सवचव (ववत्त), मंत्रालय, मंुबइ 
६) ऄपर मुख्य सवचव (सहकार), मंत्रालय, मंुबइ 
७) अयुक्त, दुग्धव्यवसाय ववकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मंुबइ 
८) व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मया., गोरेगांव, मंुबइ 
९) प्रादेवशक दुग्धव्यवसाय ववकास ऄवधकारी, पणेु/ नागपरू/ मंुबइ/ औरंगाबाद/ नावशक/ 

ऄमरावती. 
१०)  महालेखापाल 1 /2, महाराष्ट्र (लेखा व ऄनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मंुबइ / नागपरू 
११)  ऄवधदान व लेखापरीक्षा ऄवधकारी, मंुबइ 
१२)  वनवासी लेखा ऄवधकारी, मंुबइ 
१३)  वनवडन्ती. 
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