
राज्यातील दूधास अनुदान व दुग्ध भकूटी ननयातीस 
प्रोत्साहनपर अनुदानाकरीता आकस्मिकता ननधीव्दारे 
प्राप्त रुपये 80.00 कोटी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 

िहाराष्ट्र शासन 
कृनि, पशुसंवधधन, दुग्धव्यवसाय नवकास व ित्मयव्यवसाय नवभाग 

शासन ननर्धय क्रिाकं दुनवयो 1318/प्र.क्र.169/पदूि 9 
िंत्रालय (नवमतार) िंुबई 400 032 
नदनाकं:-  23 ऑक्टोंबर, 2018 

पहा : १)  कृनि व पदुि नवभागाचा शासन ननर्धय क्र.लवसेू 2018/प्र.क्र.8/पदुि-8/  
              नद.20/07/2018 व  नद.31/07/2018 . 
         2) आयुक्त दुग्धव्यवसाय नवकास नवभाग याचंे पत्र क्र.आदुनव-4/अंपशा/  
             आकस्मिकता ननधी/2018-19 /प्र.क्र.246/1467, नद.05/10/2018 
         3) शासन ज्ञापन नवत्त नवभाग क्र.आकनी/2018/प्र.क्र.8/अर्ध-15, नद.20/10/2018. 

प्रमतावना :- 

 कृनि व पदुि नवभागाचा शासन ननर्धय नद.20/7/2018 व नद.31/7/2018 अन्वये  राज्यातील दूध 
भकुटी व द्रवरुप दुधाची ननयात करण्यासाठी सहकारी व खाजगी दूध भकुटी प्रकलपानंा अनुक्रिे रु.50/-प्रनत 
नकलो आनर् रु.5/-प्रनत नलटर प्रोत्साहनपर अनुदान आनर् राज्यातील उत्पानदत होर्ारे नपशनवबंद दूध 
वगळून उवधनरत गाय दुधाच्या रुपातंरर्ास रु.5/- प्रनत नलटर प्रिारे् नवनहत अटी व शतींच्या अनधन राहून 
शासन िान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या रकिा भागनवण्यासाठी अर्धसंकलपीत ननधी 
अपूरा पडत असलयािुळे राज्याच्या आकस्मिकता ननधीतून रु.150 कोटी इतका ननधी िंजूर करण्यास 
नद.20/7/2018 रोजीच्या शासन ननर्धयान्वये शासन िान्यता देण्यात आलेली आहे. दुग्धव्यवसाय नवकास 
नवभागाच्या 29-दूध खरेदी या उनिष्ट्टाखाली अर्धसंकलपीत 100 % ननधी नवतरर्ास व पुनर्ववननयोजनाव्दारे 
ननधी खचध करण्यास नवत्त नवभागाने नदलेलया िान्यतेनुसार शासनाची ननयनित दूध खरेदी व उपरोक्त घोनित 
योजनावंरील अनुदानाच्या रकिा अर्धसंकलपीत ननधीतून भागनवण्यात आलेलया आहेत.दुग्धव्यवसाय नवकास 
नवभागाकडील िंजूर अर्धसंकलपीत ननधी संपूष्ट्टात आलयािुळे आयुक्त,दुग्धव्यवसाय नवकास यांच्या 
नद.5/10/2018 रोजीच्या पत्रान्वये आकस्मिकता ननधीतून ननधी िंजूर करण्याबाबत नवनंती करण्यात आली 
होती.त्यास अनुसरुन नवत्त नवभागाच्या नद.20.10.2018 रोजीच्या ज्ञापनान्वये राज्य शासनाकडून 
आकस्मिकता ननधीतून रु.80 कोटी इतका ननधी 29-दूध खरेदी या उनिष्ट्टाखाली शासनाची ननयनित दूध 
खरेदी व उपरोक्त घोनित योजनावंरील अनुदानाच्या रकिा भागनवण्याकनरता िंजूर करण्यात आलेला आहे. 
उक्त ननधी आयुक्त,दुग्धव्यवसाय नवकास यानंा उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. 

शासन ननर्धय :-  

 शासनाची ननयनित दूध खरेदी व शासन ननर्धय नद.20/07/2018 व नद.31/07/2018 अन्वये  घोनित 
योजनावंरील अनुदानाच्या रकिा  भागनवण्याकनरता आयुक्त, दुग्धव्यवसाय नवकास यानंा आकस्मिकता 
ननधीतून 29-दूध खरेदी या उनिष्ट्टाखाली प्राप्त झालेला रु.80.00 कोटी (अक्षरी रुपये ऐंशी कोटी फक्त) 
इतकी रक्कि उपलब्ध करुन देण्यास शासन िान्यता देण्यात येत आहे. 
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02. शासनाची ननयनित दूध खरेदी व शासन ननर्धय नद.20/07/2018 व नद.31/07/2018 अन्वये 
घोनित करण्यात आलेलया योजनावंरील खचध भागनवण्यासाठी आकस्मिकता ननधीतून िागर्ी क्र. डी - 5, 
लेखानशिध 2404 दुग्धव्यवसाय नवकास, 29 दूध खरेदी या उनिष्ट्टाखाली खालील योजना ननहाय ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.  

अ.क्र. योजनेचे नावं लखेानशिध आकस्मिकता 
ननधीची रक्कि 

1 202- शासकीय दूध योजना, पुरे्  (00)(02)  
शासकीय दूध योजना, पूरे् प्रापर् (अननवायध) 

24040804 66,35,00,000/- 

2 208- शासकीय दूध योजना, नानशक (00)(02)  
शासकीय दूध योजना, नानशक प्रापर् (अननवायध) 

24041005 9,95,00,000/- 

3 224- शासकीय दूध योजना, परभर्ी (00)(02)  
शासकीय दूध योजना, परभर्ी प्रापर् (अननवायध) 

24042182 2,15,00,000/- 

4 230- शासकीय दूध योजना, वधा (00)(02) 
शासकीय दूध योजना, वधा प्रापर् (अननवायध) 

24041515 1,55,00,000/- 

 एकूर्  80,00,00,000.00 
 

03. प्रमतुत प्रकरर्ी आयुक्त दुग्धव्यवसाय, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई यानंा ननयंत्रक अनधकारी म्हर्नू घोनित 
करण्यात येत आहे. नजलहा दुग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी शासकीय दूध योजना, पुरे् / नानशक / परभर्ी 
/ वधा यानंा आहरर् व संनवतरर् अनधकारी म्हर्नू घोनित करण्यात येत आहे. त्यांनी ननधी आहरीत क न 
अनुज्ञये वाबींवरील खचध भागनवण्यात यावा. 

04. ननयंत्रर् अनधकारी आनर् आहरर् व संनवतरर् अनधकारी यानंी िहाराष्ट्र अकस्मिकता ननधी ननयि 6.8 
आनर् 12 अन्वये कायधवाही करावी. तसेच ननयंत्रक अनधकारी व आहरर् व संनवतरर् अनधकारी यानंी शासन 
पनरपत्रक क्रिाकं सीएनएफ- 1086/153/ अर्धसंकलप-3, नद. 28.08.1986 च्या पनरच्छेद 2 (1) िध्य े
दशधनवलेलया सूचनाचंे आनर् खालील ननदेशाचंे अनुपालन कराव.े  

1. आयुक्त,दुग्धव्यवसाय नवकास, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई यानंी आकस्मिकता ननधीतून खचध करण्यासाठी  
आहरर् व संनवतरर् अनधकाऱ्याकडे रक्कि सूपूदध करण्यासंबधीच्या आदेशात / पत्रात आगाऊ रक्किेतून 
खचध करतानंा सादर करण्यात येर्ाऱ्या देयकाचा आकस्मिकता ननधी अग्रीि शासन ज्ञापन नवत्त नवभाग 
क्रिाकं आकनी/2018/प्र.क्र.8/अर्ध-15, नद.20/10/2018. अन्वये िंजूर असे लाल शाईने नलहाव ेव त्यास 
लाल शाईन अधोरेखीत कराव ेअशी मपष्ट्ट सूचना अंतभूधत करावी. 
2. आयुक्त दुग्धव्यवसाय नवकास, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई यानंी आकस्मिकता ननधीतून िंजूर केलेली                          
 . 80.00 कोटी अग्रीिाची रक्कि नद. 15.12.2018 पयंत पूर्धत: खचध होईल अशी दक्षता घ्यावी. 
3. आकस्मिकता ननधीतून िंजूर केलेला खचाचा नहशोब वगेळा ठेवून, त्यासंबंधीचा िानसक खचाचा 
प्रगती अहवाल या नवभागास तसेच नवत्त नवभाग आनर् िहालेखापाल यानंा सादर करण्यात यावा. 
4. देयकासोबत जोडण्यात येर्ाऱ्या स्मलपिध्ये िुख्य लेखानशिध / गौर् लेखानशिध संगर्क साकेंताकं 
इत्यादींचा उल्लेख करावा. 
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5. संबंधीत आहरर् व संनवतरर् अनधकारी, शासकीय दूध योजना, पुरे् / नानशक/ परभर्ी / वधा 
यानंी आकस्मिकता ननधीची देयके सादर करतानंा आकस्मिकता ननधी साकेंताकं क्र.8000 7529 
असा निूद करावा. 
6. आकस्मिकता ननधीतून िंजूर करण्यात आलेले अनग्रि ज्या प्रयोजनासाठी िंजूर करण्यात आले 
आहे त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल अशी दक्षता घेण्यात यावी.  
7.  प्रमतुत शासन ननर्धय नवत्त नवभागाच्या अनौपचानरक संदभध क्रिाकं 522/2018/व्यय-2, 
     नद. 17.10.2018 अन्वये नदलेलया िान्यतेनुसार ननगधनित करण्यात येत आहे. 
8.सदर शासन ननर्धय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतमर्ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगर्क साकेंताक 201810231433410301 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल मवाक्षरीने साक्षानंकत क न काढण्यात येत आहे.  
              िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 
                                                                                             (अनूप कूिार) 
                                                                                                  प्रधान सनचव, िहाराष्ट्र शासन 
प्रनत, 
1) िा.राज्यपालाचंे सनचव राजभवन,िंुबई. 
2) िा.िुख्यिंत्री याचंे अप्पर िुख्य सनचव,िंत्रालय,िंुबई. 
3) िा.िंत्री (पदुि) याचंे खाजगी सनचव, िंत्रालय,िंुबई. 
4) िा.राज्यिंत्री, (पदुि) याचंे खाजगी सनचव, िंत्रालय,िंुबई. 
5) िा.िुख्य सनचव याचंे स्मवय सहाय्यक, िंत्रालय,िंुबई. 
6) अप्पर िुख्य सनचव नवत्त नवभाग (नवत्त) िंत्रालय,िंुबई. 
7) आयुक्त दुग्धव्यवसाय नवकास, िहाराष्ट्र राज्य, वरळी , िंुबई-18  
8) जनसंपकध  अनधकारी, आयुक्त दुग्धव्यवसाय नवकास याचंे कायालय, वरळी , िंुबई  
9) उपायुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय नवकास यांचे कायालय, वरळी , िंुबई  
10) उप आयुक्त(नवत्तीय सल्लागार), आयुक्त दुग्धव्यवसाय नवकास याचंे कायालय, वरळी, िंुबई  
11) िहालेखापाल, िहाराष्ट्र-1/2 (लेखा अनुज्ञयेता/लेखा पनरक्षा) िंुबई/नागपूर. 
12) अनधदान व लेखानधकारी, बादं्रा (पूवध) िंुबई 51. 
13) ननवासी लेखा पनरक्षा अनधकारी, बृहन्िंुबई दूध योजना, वरळी, िंुबई-18. 
14) सवध नजलहा कोिागार अनधकारी/उपकोिागार अनधकारी,  
15)  सवध प्रादेनशक दुग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी,  
16)  सवध नजलहा दुग्धव्यवसाय नवकास अनधकारी, 
17) सवध शासकीय दूध योजना,  
18)  नवत्त नवभाग व्यय-2 / नवत्त नवभाग ( अर्धसंकलप 3/13/15)  
19) कायासन क्रिाकं पदुि-16  
20) ननवड नमती. 
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