
वाहनाांवरील फिरते दूध फवक्री कें द्राव्दारे आरे 
दूध  ,दर्ाधप य जदाथद  /आरे सह उ जादने 
फवक्री करवयास जरवानगी देवयाबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृफष, जशर्सांवधदन, दर्ाधव्यवसाय फवकास व म ्यव्यवसाय फवभाग, 

शासन फनणदय क्रमाांक : दर्फवयो 1316/ प्र.क्र.63/ जदर्म-9 
मादाम कामा रोड, हर्ता मा रापगर्रू चौक 

मांत्रालय फव्तार, मर्ांबई-400032. 
फदनाांक :- 1 ऑक्टोबर, २०१8 

वाचा :-  

1. मे.यशोधन यर्फनव्हदसल व्हेंचर गू्रज, मर्ांबई,याांचे फद.4/5/2015 व फद.12/3/2018 चे जत्र 
2. आयर्क्त,दर्ाधव्यवसाय फवकास याांचे जत्र क्र.आदर्फव-21(ड)/बृमर्ांदूयो/यशोधन/आरे/दूध फवक्री/30/ 

2015/5277, फद.19/08/2015. 
3. आयर्क्त,दर्ाधव्यवसाय फवकास याांचे जत्रक्र.आदर्फव-21(ड)/बृमर्ांदूयो/यशोधन/आरे/दूध 

फवक्री/30(2015)/2018/3514, फद.03/08/2018. 

प्र्तावना :- 
मे.यशोधन यर्फनव्हदसल व्हेंचर गू्रज, मर्ांबई याांच्या फद.14/05/2015 रोपीच्या जत्रा वये बृह मर्ांबई क्षते्रात 

आरे दूध व दर्ाधप य जदाथद वाहनावरील फिरते दूध फवक्री कें द्राव्दारे फवकवयास जरवानगी देवयाची फवनांती 
केलेली आहे.  या फिर या दूध फवक्री कें द्रास मा यता  फमळाल्यास आरे दूध व उजजदाथद थेट ग्राहकाांच्या 
घराजयंत जोहोचवून  फवक्रीमध्ये वाढ होईल, बृह मर्ांबईतील बेरोपगाराांना रोपगाराच्या सांधी उजलब्ध होतील, 
तसेच  आरे दूध व दर्ाधप य जदाथांची प्रफसध्दी होईल, असे  याांच्या प्र्तावात नमूद केलेले आहे.  याच 
प्रमाणे फद.12/08/2018 रोपीच्या जत्रा वये वाहन खरेदीसाठी शासनाच्या कोण याही प्रकारच्या 
अथदसहाय्याची मागणी नसून  बँक कपद लाभाथी फह्सा व यशोधन यर्फनव्हदसल व्हेंचर गृज याांच्या माध्यमातून 
जूणद केल ेपाणार आहे.  याचप्रमाणे यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक  या सवद जरवानाया सांबांफधत फवभागाांकडून 
फनवडलेल्या लाभार्थ्यामािद त घेवयात येणार आहेत. 

  मे. यशोधन यर्फनव्हदसल व्हेंचर गृज याांच्या प्र्तूत प्र्तावास शासनाची मा यता देवयाबाबत आयर्क्त 
दर्ाधव्यवसाय याांच्या फद. 19/08/2015 व फद.03/08/2018 च्या जत्रा वये फशिारस करवयात आलेली 
आहे. शासनाच्या आरे दूध व दर्ाधप य जदाथांच्या फवक्रीस सहाय्य होणार आहे. ग्राहकाांना  याांच्या 
फनवास्थानी दर्ाधप य जदाथद उजलब्ध होणार आहेत, तसेच या बाबीच्या अनर्षांगाने शासनावर कोण याही 
प्रकारचा आर्थथक भार न येता बेरोपगाराांना रोपगाराची सांधी उजलब्ध करुन देता येणार असल्याने प्र्तूत 
योपनेस मा यता देवयाची बाब शासनाच्या फवचाराफधन होती. 
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शासन फनणदय :-           

             मे.यशोधन यर्फनव्हदसल व्हेंचर गू्रज, मर्ांबई, याांनी सर्चफवलेल्या वाहनावफरल फिरते दूध फवक्री 
कें द्राव्दारे आरे दर्ाधप य जदाथद फवक्री करवयास खालील अटी व शतींच्या अफधन राहून शासनाची मा यता 
देवयात येत आहे.  

अटी व शती :- 

1. मे.यशोधन यर्फनव्हदसल व्हेंचर गू्रज, मर्ांबई याांनी फशिारस केलेल्या लाभार्थ्यांमधून आयर्क्त, 
दर्ाधव्यवसाय फवकास याांच्या मा यतेने लाभार्थ्यांची फनवड करवयात यावी. 

2. प्र्तूत योपनेअांतगदत बृह मर्ांबई महानगरजाफलकेतील प्र येक वाडाकफरता २ वाहनावरील फिरते 
दूध फवक्री कें द्र या प्रमाणे मांपूर करवयात येत असून प्रथम टप्पप्पयात ५० फवक्री कें द्राना मा यता 
देवयात येत आहे. या फवक्री कें द्राचा प्रफतसाद फवचारात घेऊन वाढीव फवक्री कें द्राच्या मा यतेबाबत 
भफवष्ट्यात फवचार करवयात येईल. 

3. प्र्तूत योपनेत लाभार्थ्यांची फनवड करताांना फवफहत आरक्षणाचे जालन करवयात याव.े 
4. वाहन खरेदीसाठीचे कोणतेही आर्थथक व इतर दायी व े शासनाचे राहणार नसून ते मे.यशोधन 

यर्फनव्हदसल व्हेंचर गू्रज, मर्ांबई व लाभाथी याांचे राहील. 
5. बृह मर्ांबई महानगरजाफलका, जफरवहन फवभाग व अन्न औषध फवभाग याांच्या आवश्यक जरवानाया 

घेवयाची पबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील. 
6. फनवड केलेल्या लाभार्थ्यांना फवक्रीसाठी दूध व दर्ाधप य जदाथद उजलब्ध करुन देवयाची 

पबाबदारी महाव्यव्थाजक, बृह मर्ांबई दूध योपना वरळी, मर्ांबई याांची राहील. 
7. फनवडलेल्या लाभार्थ्यांनी महाव्यव्थाजक, बृह मर्ांबई दूध योपना याांचे समवते आयर्क्त, दर्ाधव्यवसाय 

फवकास याांनी प्राफधकृत केलेल्या फवफहत नमर् यामध्ये करारनामा करणे बांधनकारक राहील. 
8. बृह मर्ांबई फशवाय राज्यातील अ य भागातून या योपनेप्रमाणे मागणी प्राप्पत झाल्यास मा यता देवयाचा 

फवचार करवयात येईल. 
9. या फिर या वाहनामधून आरे दूध, दर्ाधप य जदाथद व आरे सहउ जादने फवक्री करणे बांधनकारक 

राहील. 
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सदर शासन फनणदय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत ्थळावर उजलब्ध 
करवयात आला असून  याचा सांकेताांक 201810011301234901 असा आहे. हा शासन फनणदय फडपीटल 
्वाक्षरीने साक्षाांफकत करून काढवयात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यजाल याांच्या आदेशानर्सार व नावाने.   

 

 

(अ. फश. नाईकवाडे) 
                                                                                         कायासन अफधकारी,महाराष्ट्र शासन 

प्रफत, 
1. मा. राज्यजाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सफचव. 
2. मा. मर्ख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सफचव. 
3. मा. मांत्री (जदूम) / माच. राज्यमांत्री (जदूम) याांचे खापगी सफचव. 
4. मा. फवरोधी जक्षनेता, फवधानसभा / फवधानजफरषद महाराष्ट्र राज्य. 
5. आयर्क्त,बृह मर्ांबई महानगर जाफलका.मर्ांबई. 
6. आयर्क्त ,दर्ाधव्यवसाय फवकास फवभाग,वरळी,मर्ांबई-18. 
7. आयर्क्त, अन्न व औषध प्रशासन,मर्ांबई. 
8. आयर्क्त,जफरवहन फवभाग, मर्ांबई. 
9. महालेखाजाल कायालय, महाराष्ट्र-1/2(लेखा व अनर्ज्ञयेता/लेखाजफरक्षा),मर्ांबई/नागजूर. 
10. महाव्यव्थाजक,बृह मर्ांबई दूध योपना,वरळी,मर्ांबई-18. 
11. सवद प्रादेफशक दर्ाधव्यवसाय फवकास अफधकारी. 
12. सवद फपल्हा दर्ाधव्यवसाय फवकास अफधकारी. 
13. मे.यशोधन यर्फनव्हदसल व्हेंचर गू्रज, मर्ांबई. 
14. सवद सहसफचव / उजसफचव, कृफष व जदर्म फवभाग, मांत्रालय,मर्ांबई-32 
15. फनवडन्ती. 
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