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
दिनांक : 08 मार्व, २०१९.
वार्ा :- १) शासन समक्रमांकीत शासन दनणवय दिनांक 20 जुल,ै २०१८.
२) शासन समक्रमांकीत शासन दनणवय दिनांक 31 जुल,ै २०१८.
३) शासन समक्रमांकीत शासन दनणवय दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८.
प्र्तावना :शासनाने संिााधीन क्रमांक १ येथील शासन दनणवयान्वये राज्यातील िू ध ाुकटी व द्रवरुप
िू धार्ी दनयात करण्यासाठी सहकारी व खाजगी िूध ाुकटी प्रकलपांना अनुक्रमे रुपये 50/- प्रदत
दकलो आदण रुपये 5/- प्रदत दलटर प्रोत्साहनपर अनुिान िे ण्यार्ा दनणवय घेतला. यार् दनणवयान्वये
राज्यातील उत्पादित होणारे दपशवीबंि िू ध वगळू न उववदरत 3.2/8.3 (गाय िूध) व त्यापेक्षा अदधक
गुणप्रतीच्या िू धासाठी रुपये 5/- प्रदत दलटर अनुिान अनुज्ञय
े केले होते. सिर योजना प्रथमत:
दिनांक 31 ऑक्टोबर, २०१८ पयंत राबदवण्यात आली. योजनेस दमळणारा प्रदतसाि लक्षात घेऊन
संिााधीन क्रमांक २ येथील शासन दनणवयान्वये सिर योजना दिनांक 1 नोव्हें बर, २०१८ ते दिनांक
31 जानेवारी, २०१९ या कालावधीपयंत वाढदवण्यात आली. राज्यात िू धार्ा पुष्ट्टकाळ साधारणत:
िरवषी एदप्रल मदहन्यापयंत असतो. त्यामुळे सध्यार्ा कालावधीतही अदतदरक्त िू धार्ी पदरस््थती
असलयार्े लक्षात घेता, संिााधीन क्रमांक १ येथील शासन दनणवयान्वये राबदवण्यात येत असलेलया
योजनेर्ी मुित दिनांक ३० एदप्रल, २०१९ पयंत वाढदवणे आवश्यक ठरले आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय
्तरावर िू ध ाुकटीच्या िरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे िू ध ाुकटी उत्पािनात वाढ होऊन काही
अंशी िू धार्ा दवदनयोग िू ध ाुकटी रुपांतरणासाठी जरी होणार असला तरी उववदरत अदतदरक्त िू धार्ा
दवदनयोग होण्यार्ी आवश्यकता लक्षात घेता संिााधीन क्रमांक १, २ व ३ येथील शासन दनणवयान्वये
दनदित केलेलया प्रदत दलटर रुपये 5/- अनुिानाऐवजी प्रदत दलटर रुपये 3/- अनुिान िे ण्याबाबतर्ा
प्र्ताव शासनाच्या दवर्ारादधन होता.
शासन दनणवय :
शासन या दनणवयान्वये संिााधीन क्रमांक 1 अन्वये घोदषत केलेलया योजनेस मुितवाढ िे त
असून, सिर योजना पूवल
व क्षी प्राावाने पुढील ३ मदहन्यांच्या कालावधीकरीता म्हणजेर् दिनांक १
फेब्रुवारी, २०१९ ते ३० एदप्रल, २०१९ पयंत कायास्न्वत राहील. या कालावधीकरीता प्रदत दलटर रुपये
3/- असे अनुिान अनुज्ञय
े राहील. यासंिाातील शासन दनणवय क्रमांक १, २ व ३ येथील उववदरत अटी
व शती कायम राहीतील.
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२.

उपरोक्त योजनेच्या अनुिानावरील खर्व हा शासकीय िू ध योजनांच्या मागणी क्र.डी-5,

२४०४ िु ग्धव्यवसाय दवकास याखाली

असलेलया २९ िू ध खरेिी या उदिष्ट्टाखालील मंजूर

अनुिानातून ाागदवण्यात यावा. सिर योजनेकरीता अदधकच्या दनधीसंिाात आयुक्त, िु ग्धव्यवसाय
यांनी आवश्यकतेप्रमाणे शासनास प्र्ताव सािर करण्यार्ी कायववाही करावी.
३.

सिर शासन दनणवय दवत्त दवाागाच्या सहमतीने दनगवदमत करण्यात येत असून तो महाराष्ट्र

शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. सिर
शासन दनणवयार्ा संकेताक 201903081840318501 असा आहे . हा शासन दनणवय दडजीटल
्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.
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( अनूप कुमार )
प्रधान सदर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रदत,
1. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांर्े प्रधान सदर्व
2. मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांर्े प्रधान सदर्व
3. मा.मंत्री (पिु म)/मा.राज्यमंत्री (पिु म) यांर्े खाजगी सदर्व
4. मा.मुख्य सदर्व, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
5. अपर मुख्य सदर्व, दवत्त दवााग, मंत्रालय, मुंबई.
6. आयुक्त, िु ग्धव्यवसाय दवकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
7. महालेखापाल, मुंबई/नागपूर
8. अदधिान व लेखादधकारी, मुंबई.
9. संर्ालक, लेखा व अनुज्ञय
े ता, मुंबई
10. व्यव्थापकीय संर्ालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी िूध महासंघ, गोरेगाव, मुंबई
11. प्रािे दशक िु ग्धव्यवसाय दवकास अदधकारी (सवव)
12. दजलहा िु ग्धव्यवसाय दवकास अदधकारी (सवव)
13. दनवडन्ती.
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