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िाचा : १)   कृवष, पशुसंिधभन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत््यव्यिसाय विर्ागाचा शासन वनणभय क्रमांक : 
एमएलके-2016/प्र.क्र.27/पदुम-8, वद.21.01.2017. 

2)  शासन शुध्दीपत्रक क्रमाकं : एमएलके-2017/प्र.क्र.113/पदुम-4, वद.04.09.2017. 
 

 

प्र्तािना :-   

 विदर्भ ि मराठिाडा विर्ागात दुध उत्पादन िाढीसाठी राबिाियाच्या विशेष प्रकल्प उर्ारणीबाबत 
वनगभवमत करण्यात आलेल्या िाचा-1 येथील वद.21.01.2017 च्या शासन वनणभयान्िये, तत्कालीन प्रधान सवचि 
(कृवष) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प व्यि्थापन सवमती गठीत करण्यात आलेली आहे. तसेच, िाचा-2 येथील 
वद.04.09.2017 च्या शासन शुध्दीपत्रकान्िये, उपरोक्त प्रमाणे गठीत प्रकल्प व्यि्थापन सवमतीमधील 
अनुक्रमांक 8 ि 9 येथील सद्यांच्या नािात ि पदनामात बदल करण्यात आलेला आहे.  

 सदरची प्रकल्प व्यि्थापन सवमती प्रधान सवचि (पदुम) यांच्या अध्यक्षतेखाली ्थापन करण्याच्या 
अनुषंगाने वद.04.09.2017 रोजीचे शासन शुध्दीपत्रक अवधक्रवमत करुन, खालीलप्रमाणे शासन शुध्दीपत्रक 
वनगभवमत करण्यात येत आहे.  
 

शासन शुध्दीपत्रक :- 

 विदर्भ ि मराठिाडा विर्ागात दुध उत्पादन िाढीसाठी राबिाियाच्या विशेष प्रकल्प उर्ारणीबाबत 
वद.21.01.2017 च्या शासन वनणभयामधील प.ृ 2 िरील अ.क्र. 3 येथील प्रकल्प व्यि्थापन सवमती 
खालीलप्रमाणे िाचािी. 

1. प्रधान सवचि (पदुम)          अध्यक्ष 
2. सवचि (कृवष)          सद्य 
3. आयुक्त पशुसंिधभन, महाराष्ट्र राज्य, पणेु       सद्य 
4. आयुक्त दुग्धव्यिसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई     सद्य 
5. श्री.सगं्राम चौधरी, कायभकारी संचालक, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, आणंद   सद्य 
6. श्री. अवनल हातेकर, क्षेवत्रय प्रमुख (पविम विर्ाग), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, गोरेगाि,मंुबई सद्य 
7. श्री.संजीि खन्ना, एम डी, मदर डेअरी फु्रट एन्ड व्हेवजटेबल्स वल., नोएडा   सद्य 
8. श्री.श्रीराम ससग, कायभकारी सचंालक, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, डेअरी सर्विसेस, निी वदल्ली  सद्य 
9. प्रकल्प संचालक, विदर्भ ि मराठिाडा दुग्ध विकास प्रकल्प ्ारा, मदर डेअरी, नागपरर.            सद्य सवचि 
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 सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असरन, त्याचा सकेंताकं क्रमाकं 201811261248520901 असा आहे. सदर शासन 
शुध्दीपत्रक वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन वनगभवमत करण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने,  
 

 
                           ( रसिद्र गरुि ) 
                उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 
        प्रत : 

१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांच ेप्रधान सवचि, राजर्िन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांच ेअपर मखु्य सवचि, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री (पदुम) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री (पदुम) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सवचि (पदुम), कृवष ि पदुम विर्ाग, मंत्रालय, मुंबई  
६) सवचि (कृवष), कृवष ि पदुम विर्ाग, मंत्रालय, मुंबई  
७) आयुक्त, पशुसंिधभन महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८) आयुक्त दुग्धव्यिसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, िरळी, मुंबई. 
९) आयुक्त कृवष, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
१०) विर्ागीय आयुक्त, नागपरु, अमरािती ि औरंगाबाद 
११) वजल्हावधकारी, अकोला, अमरािती, बलुडाणा, िधा, नागपरर, यितमाळ, चंद्रपरु, लातरर, नादेंड, 

जालना ि उ्मानाबाद  
१२) मुख्य कायभकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद, अकोला, अमरािती, बलुडाणा, िधा, नागपरर, यितमाळ, 

चंद्रपरु, लातरर, नादेंड, जालना ि उ्मानाबाद  
१३) मुख्य कायभकारी अवधकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला. 
१४) उपसवचि, राष्ट्रीय कृवष विकास योजना कक्ष, कृवष ि पदुम विर्ाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) उपसवचि, दुग्धव्यिसाय विकास, कृवष ि पदुम विर्ाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६)  विर्ागीय प्रमखु (पविम विर्ाग), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, पविम दु्रतगती महामागभ, गोरेगाि  (पर) मुंबई 
१७) प्रकल्प सचंालक, विदर्भ ि मराठिाडा दुग्धविकास प्रकल्प ्ारा, मदर डेअरी, वसव्हील लाईन्स, नागपरर. 
१८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी दरध संघ (महानंद), पविम दु्रतगती महामागभ, महागोरेगाि  (पर) मुंबई 
१९) प्रादेवशक सहआयुक्त पशुसंिधभन, नागपुर, अमरािती, औरंगाबाद ि लातुर विर्ाग. 
२०) प्रादेवशक दुग्धव्यिसाय विकास अवधकारी, नागपरु, अमरािती, औरंगाबाद ि लातरु विर्ाग 
२१) वजल्हा पशुसंिधभन उपायुक्त, अकोला, अमरािती, बुलडाणा, िधा, नागपरर, यितमाळ, चदं्रपरु, लातरर, 

नांदेड, जालना ि उ्मानाबाद  
२२) वजल्हा पशुसंिधभन अवधकारी, वजल्हा पवरषद, अकोला, अमरािती, बुलडाणा, िधा, नागपरर, यितमाळ, 

चंद्रपरु, लातरर, नादेंड, जालना ि उ्मानाबाद  
२३) वजल्हा दुग्ध विकास अवधकारी, अकोला, अमरािती, बलुडाणा, िधा, नागपरर, यितमाळ, चंद्रपरु, 

लातरर, नादेंड, जालना ि उ्मानाबाद 
२४) वनिड न्ती कायासन पदुम ४, कृवष ि पदुम विर्ाग, मंत्रालय, मुंबई.  
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