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वाचा:-  शासन सिििाकं्रकत पत्रान्वये क्रनगधक्रित केलेले क्रद.30/12/2019 रोजीचे इक्रतवृत्त. 
 

प्र्तावना:- 
दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यवसाक्रयक कल्याणकारी संघ याचं्या दूधाच्या व्यावसाक्रयक 

अडचणीबाबत चचा करण्याच्या दृष्ट्टीने संदभाधीन पत्रान्वये क्रद.18/12/2019 रोजी िा.िंत्री (पदुि) यानंी 
त्याचं्या नागपूर येथील क्रवधानिंडळ कायालयात बैिक आयोक्रजत केली होती. सदर बैिकीत राज्यातील 
दुग्ध उत्पादन वाढाव,े शेतकऱयाचं्या दुधाला रा्त दर देता यावा, दूध उत्पादक व दुग्धव्यवसायातील 
खाजगी/सहकारी प्रकल्पाचं्या क्रहतसंबंधाचे जतन व्हाव ेयासािी वळेोवळेी उद्भवणारी पक्ररस््थती शासनास 
अवगत करुन त्यावर शासनाकडून तातडीने उपाययोजना करण्याच्या दृष्ट्टीने  सिन्वयाकरीता शासन, 
सहकार व खाजगी दूधव्यावसाक्रयक याचंी एकक्रत्रत सक्रिती गक्रित करण्याबाबत क्रनणधय घेण्यात  आला. 
त्यानुसार सदर सक्रिती गिन करण्याची बाब शासनाच्या क्रवचाराधीन होती. 

 

शासन क्रनणधय:- 
 राज्यातील दुग्ध उत्पादन वाढाव,े शेतकऱयाचं्या दूधाला रा्त दर देता यावा, दुध उत्पादक व 
दुग्धव्यवसायातील खाजगी/सहकारी प्रकल्पाचं्या क्रहतसंबंधाचे जतन व्हाव ेयासािी वळेोवळेी उद्भवणारी 
पक्ररस््थती शासनास अवगत करुन त्यावर शासनाकडून तातडीने उपाययोजना करण्याच्या दृष्ट्टीने  
सिन्वयाकरीता शासन या क्रनणधयान्वये खालीलप्रिाणे  सक्रितीचे गिन करण्यास िान्यता देत आहे :- 

1) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय क्रवकास, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई                                -----  अध्यक्ष           
2) सहकारी दुग्धव्यवसाय संघ क्षते्र क्षते्रािधील अनुभवी पदाक्रधकारी : 

अ) चेअरिन, राजाराि बापू सह.दूध उत्पा.संघ िया., वाळवा                      -----  सद्य 

ब) चेअरिन, संगिनेर ता.सह.दूध.उत्पा.संघ िया. संगिनेर                        -----  सद्य 

             क) कायधकारी संचालक, कोल्हापूर क्रजल्हा िध्य.सह.संघ िया., कोल्हापूर.  ----- सद्य 

 ड) चेअरिन, औरंगाबाद क्रजल्हा सहकारी दूध संघ, औरंगाबाद                     ----- सद्य 
 इ) चेअरिन, नागपूर क्रजल्हा नूतन दूध उत्पादक सहकारी संघ, नागपूर.        -----सद्य 
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  3) खाजगी दुग्धव्यवसाय क्षते्रातील अनुभवी पदाक्रधकारी : 
अ) संचालक, पराग क्रिल्क फुड क्रल., िंचर.                                     ----          सद्य                                
ब) संचालक, क्रचतळे डेअरी, क्रबलवडंी, सागंली                                   ----          सद्य 

क) संचालक, ऊजा क्रिल्क ॲण्ड क्रिल्क प्रॉडक्ट, पुणे.                         ----         सद्य 
ड) चेअरिन, इंदापूर डेअरी ॲण्ड क्रिल्क प्रॉडक््स, क्रल.इंदापूर            ----         सद्य 

4) व्यव्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध िहासंघ, िंुबई.  ----         सद्य 
5) सह आयुक्त, अन्न व औिध प्रशासन, िंुबई बादं्रा.                 ----         सद्य 
6) क्रवभागीय व्यव्थापक, नॅशनल डेअरी डेव्हलपिेंट बोडध, िंुबई.               ----         सद्य 
7) सद्य, दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसाक्रयक कल्याणकारी संघ.            ----         सद्य 
8) सहकार क्रवभागातील वक्ररष्ट्ि शासकीय पदाक्रधकारी                                ----         सद्य 
9) कायधकारी संचालक, नॅशनल को-ऑप. डेव्हलपिेंट फेडरेशन                ----         सद्य 
    ऑफ इंक्रडया, आनंद गुजरात. 
 

2.     सक्रितीची कायधकक्षा :- 
1) सक्रितीने वळेोवळेी राज्यातील दुग्धव्यवसायाच्या पक्ररस््थतीचा आढावा घेऊन शासनास 

सल्ला देणे अपेक्रक्षत आहे.  
2) सदर सक्रितीने  2 िक्रहन्यातून एकदा बैिक घ्यावी व बैिकीतील चचेच्या अनुिंगाने 

शासनास सूक्रचत कराव.े  
3) सक्रितीस वरील सद्यावं्यक्रतक्रर क्त एखा्ा क्रवक्रशष्ट्ट प्रकरणी तज्ाचं्या अक्रभप्रायाची 

आवश्यकता  असल्यास, सक्रितीस सदर व्यक्तीस/अक्रधकाऱयास क्रनिंक्रत्रत करण्याची िुभा 
राक्रहल.  

 

3. सदर शासन क्रनणधय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं  202002041112123301   
असा आहे. हा आदेश क्रडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाकं्रकत करुन काढण्यात येत आहे. 
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 
                        ( िा.आ.गुटे्ट ) 

  सह सक्रचव िहाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

1) िा.िुख्यिंत्री िहोदय याचंे प्रधान सक्रचव, िंत्रालय, िंुबई-32 
2) िा.िंत्री (पशुसंवधधन व दुग्धव्यवसाय क्रवकास) याचंे खाजगी सक्रचव, िंत्रालय, िंुबई-32 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) िा. राज्यिंत्री (पदुि) याचंे खाजगी सक्रचव, िंत्रालय, िंुबई-32 
4) प्रधान सक्रचव (पदुि), कृक्रि व पदुि  क्रवभाग, िंत्रालय, िंुबई-32 
5) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय क्रवकास, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई 
6) आयुक्त, पशुसंवधधन, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.                               
7) सहकार आयुक्त व क्रनबंधक, सहकारी सं्था, पुणे                                 
8)  सह आयुक्त, अन्न व औिध प्रशासन, िंुबई बादं्रा.    
9)  क्रवभागीय व्यव्थापक, नॅशनल डेअरी डेव्हलपिेंट बोडध, िंुबई.               

10) व्यव्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध िहासंघ, िंुबई.   
11) सह सक्रचव (दुग्ध) याचं े्वीय सहायक, कृक्रि व पदुि  क्रवभाग, िंत्रालय, िंुबई-32 
12) कायधकारी संचालक, नॅशनल को-ऑप. डेव्हलपिेंट फेडरेशन ऑफ इंक्रडया, आनंद गुजरात. 
13) चेअरिन, राजाराि बापू सह.दूध उत्पा.संघ िया., वाळवा                    
14) चेअरिन, संगिनेर ता.सह.दूध.उत्पा.संघ िया. संगिनेर                       
15)  कायधकारी संचालक, कोल्हापूर क्रजल्हा िध्य.सह.संघ िया., कोल्हापूर. 
16) चेअरिन, औरंगाबाद क्रजल्हा सहकारी दूध संघ, औरंगाबाद                   
17)  संचालक, पराग क्रिल्क फुड क्रल., िंचर.                                                                       
18) संचालक, क्रचतळे डेअरी, क्रबलवडंी, सागंली                                     
19) संचालक, ऊजा क्रिल्क ॲण्ड क्रिल्क प्रॉडक्ट, पुणे.                        
20) सद्य, दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसाक्रयक कल्याणकारी संघ.  
21) चेअरिन, नागपूर क्रजल्हा नूतन दूध उत्पादक सहकारी संघ, नागपूर.         
22) चेअरिन, इंदापूर डेअरी ॲन्ड क्रिल्क प्रॉडक््स, क्रल. इंदापूर क्रज.पुणे.                                        
23) क्रनवडन्ती (कायासन -पदुि-8). 
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