राज्यातील उत्पादित होणारे दपशवीबंि िू ध
वगळू न उववदरत 3.2/8.3 गाय िू ध व त्यापेक्षा
अदधक गुणप्रतीच्या िु ध रुपांतरण अनुिान
योजनेस मुितवाढ..

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधवन, िु ग्धव्यवसाय दवकास व मत््यव्यवसाय दवााग
शासन दनणवय क्रमांक लवेसू 2018/प्र.क्र. 8 /पिु म-8:
मंत्रालय (दव्तार), मुंबई 400 032
तारीख : 17 नोव्हेंबर, 2018
वाचा :- १) शासन समक्रमांकीत शासन दनणवय दिनांक 20 जुलै, २०१८.
२) शासन समक्रमांकीत शासन दनणवय दिनांक ३१ जुलै, २०१८.
३) आयुक्त, िु ग्धव्यवसाय दवकास यांचे पत्र क्रमांक आिु दव9/िू धिरकायिा/दनयोजन /
2018/73/1591, दिनांक 20.10.2018.
प्र्तावना :शासनाने संिााधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन दनणवयांन्वये िू ध ाुकटी व द्रवरुप िू धाची
दनयात करण्यासाठी सहकारी व खाजगी िू ध ाुकटी प्रकलपांना अनुक्रमे रुपये ५०/- प्रदत दकलो आदण
रु. 5/- इतके प्रदत दलटर प्रोत्साहनपर अनुिान काही अटी व शतींच्या अधीन राहू न मंजूर केले आहे.
सिर प्रोत्साहनपर अनुिानाची योजना दिनांक १९ जानेवारी, २०१९ पयंत अंमलात राहणार आहे.
याच शासन दनणवयान्वये शासनाने राज्यातील उत्पादित होणारे दपशवीबंि िू ध वगळू न उववदरत
3.2/8.3 गाय िू ध व त्यापेक्षा अदधक गुणप्रतीच्या िू धासाठी रुपये ५/- प्रदत दलटर अनुिान अनुज्ञय
े
केले होते. सिर योजना दिनांक १ ऑग्ट, २०१८ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ या कालावधीत
राबदवण्यात आली आहे. सिर योजनेस दमळणारा प्रदतसाि लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार सिर
योजना पुढे सुरु ठे वण्याबाबत ्वतंत्रपणे दनणवय घेण्यात येईल, अशी ाूदमका सिर शासन दनणवयान्वये
घेण्यात आली होती.
२.

सिर योजनेच्या प्रदतसािाबाबत संिााधीन क्रमांक ३ अन्वये आयुक्त, िु ग्धव्यवसाय यांनी

शासनास सकारात्मक अहवाल सािर केला असून, या योजनेमुळे शेतकऱयांमध्ये समाधानाचे
वातावरण दिसत असलयाचे आपलया अहवालात नमूि केले आहे. राज्यात सध्या िु ष्ट्काळसदृष्ट्य
पदरस््थती दनमाण झाली आहे. िू ध उत्पािक शेतकऱयांकरीता शेतीबरोबर महत्वाचा जोडधंिा म्हणून
िु ग्धव्यवसायाकडे पादहले जाते. राज्यात सध्या दनमाण झालेली िु ष्ट्काळसदृष्ट्य पदरस््थती लक्षात घेता,
िू ध उत्पािक शेतकऱयांच्या दहता्तव राज्यातील उत्पादित होणारे दपशवीबंि िू ध वगळू न उववदरत
3.2/8.3 गाय िू ध व त्यापेक्षा अदधक गुणप्रतीच्या िू धासाठी रुपये ५/- प्रदत दलटर अनुिान योजना
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ या दिनांकानंतरही पुढे सुरु ठे वण्याची बाब शासनाच्या दवचारादधन होती.
शासन दनणवय :
शासन या दनणवयान्वये संिााधीन क्रमांक १ व २ अन्वये दनगवदमत करण्यात आलेलया
योजनेतील “ब” येथील योजनेस मुितवाढ िे त असून, सिर योजना पूवल
व क्षी प्राावाने पुढील ३
मदहन्यांकरीता म्हणजेच दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ ते दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ पयंत कायास्न्वत
राहील. यासंिाातील शासन दनणवय क्रमांक १ व २ येथील उववदरत अटी व शती कायम राहतील.
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2.

उपरोक्त योजनेच्या अनुिानावरील खचव हा सन 2018-19 करीता शासकीय िूध योजनांच्या

मागणी क्र.डी-५, २४०४ िु ग्धव्यवसाय दवकास याखाली असलेलया 29 िू ध खरेिी या उदिष्ट्टाखालील
मंजूर अनुिानातून ाागदवण्यात यावा. आयुक्त, िु ग्धव्यवसाय यांनी सिर योजनेकरीता दनधीच्या
आवश्यकतेप्रमाणे आकस््मकता दनधीचा प्र्ताव शासनास सािर करण्याची कायववाही करावी.
3.

सिर शासन दनणवय दवत्त दवाागाच्या सहमतीने दनगवदमत करण्यात येत आहे.

4.

सिर शासन दनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201811171738218801 असा आहे . हा शासन
दनणवय दडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.

Anoop Kumar

Digitally signed by Anoop Kumar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=257f78acf3ca20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d
13de68918dc20bad8e6,
serialNumber=1c2ee608849bdb812849b6c8878f95607059b53
0ff717c8e39c09d06b394e02b, cn=Anoop Kumar
Date: 2018.11.17 17:43:47 +05'30'

(अनूप कूमार )
प्रधान सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रदत,

1. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सदचव
2. मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सदचव
3. मा.मंत्री (पिु म)/मा.राज्यमंत्री (पिु म) यांचे खाजगी सदचव
4. मा.मुख्य सदचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
5. अपर मुख्य सदचव, दवत्त दवााग, मंत्रालय, मुंबई
6. अपर मुख्य सदचव, शालेय दशक्षण दवााग, मंत्रालय, मुंबई
7. अपर मुख्य सदचव, दनयोजन दवााग, मंत्रालय, मुंबई
8. अपर मुख्य सदचव, साववजदनक आरोग्य दवााग, मंत्रालय, मुंबई
9. प्रधान सदचव, आदिवासी दवकास दवााग, मंत्रालय, मुंबई
10. प्रधान सदचव, सामादजक न्याय दवााग, मंत्रालय, मुंबई
11. सदचव, मदहला व बाल कलयाण दवााग, मंत्रालय, मुंबई
12. अपर मुख्य सदचव (कृदष) यांचे ्वीय सहायक, कृदष व पिु म दवााग, मंत्रालय, मुंबई
13. सदचव (पिु म) यांचे ्वीय सहायक, कृदष व पिु म दवााग, मंत्रालय, मुंबई
14. महालेखापाल, अदधिान व लेखादधकारी, मुंबई/नागपूर
15. संचालक, लेखा व अनुज्ञय
े ता, मुंबई
16. आयुक्त, िु ग्धव्यवसाय दवकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
17. व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी िू ध महासंघ, गोरे गाव, मुंबई
18. प्रािे दशक िु ग्धव्यवसाय दवकास अदधकारी (सवव)
19. दजलहा िु ग्धव्यवसाय दवकास अदधकारी (सवव)
20. दनवडन्ती.
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