
 
मागणी क्र. डी-5 मुख्यलखेाशिर्ष 2404 “दूध 
अनुदानाकरीता” सन 2019-2020 मधील सुधाशरत 
अदंाजामध्ये मंजूर शनधी शितरणाबाबत. 
 

महाराष्ट्र िासन 
कृशर्,पिुसंिधषन, दुग्धव्यिसाय शिकास ि मत्स्यव्यिसाय शिभाग 

िासन शनणषय क्रमाकं:- परूक- 2019/प्र.क्र.102 /पदुम-8 
मादाम कामा मागष, हुतात्समा राजगुरु चौक्, 

मंत्रालय शि्तार, मंुबई- 400 032 
शदनांक:-  27 माचष, 2020 

 

िाचा :- 1) कृशर् ि पदुम शिभाग िासन शनणषय क्र. लिसेू 18/प्र.क्र.8/पदुम-8 
      शद.20/7/2018,शद.31/7/2018 ि शद.21/8/2018 
  2) कृशर् ि पदुम शिभाग िासन शनणषय क्र. लिसेू 18/प्र.क्र.8/पदुम-8 
      शद.17/11/2018 ि शद.8/3/2019 
 3) कृशर् ि पदुम शिभाग िासन शनणषय क्र.परूक-2019/प्र.क्र.24/पदुम-8, 
     शद.6/1/2020 
            4) कृशर् ि पदुम शिभाग िासन शनणषय क्र.परूक 2019/प्र.क्र.102/पदुम-8, 
      शद.13/2/2020, 
 5) शित्त शिभाग, िासन पशरपत्रक क्र. अर्षस-2019/प्र.क्र.92/अर्ष-3, शद.13/3/2020 
 6) कृशर् ि पदुम शिभाग िासन शनणषय क्र.लेखानू-2019/प्र.क्र.31/पदुम-16, 
     शद.16/3/2020 
 7) कृशर् ि पदुम शिभाग िासन शनणषय क्र.परूक 2019/प्र.क्र.102/पदुम-8, 
      शद.17/3/2020, 

प्र्तािना:- 
 िासनाने संदभष क्र. 7 येर्ील िासन शनणषयान्िये संदभष क्र. 1 ि 2 येर्ील िासन शनणषयान्िये घोशर्त 
केलेल्या गाय दूधाच्या रुपांतरणासाठी मंजूर केलेल्या रु. 5/- ि रु.3/- प्रशतशलटर अनुदानासाठी प्राप्त झालेल्या 
सुधाशरत अंदाजानुसार रु. 50.00 कोटी इतका शनधी यापिूी शितरीत केला आहे. सदर योजनेअंतगषत िासनाने 
रु. 100 कोटीची परुिणी मागणी सादर केली होती. त्सयानुसार  िरीलप्रमाणे  रु. 50.00 कोटी िगळता उिषशरत 
रु. 50.00 कोटी इतका शनधी शित्त शिभागाने उपलब्ध करुन शदला असून सदर शनधी शितशरत करण्याची बाब 
िासनाच्या शिचाराधीन होती.  
  

िासन शनणषय :-   
  

                    िासन या शनणषयान्िये संदभष क्र. 1 ि 2 येर्ील िासन शनणषयान्िये घोशर्त केलेल्या गाय दूधाच्या 
रुपांतरणासाठी िरीलप्रमाणे उपलब्ध झालेला रु. 50.00 कोटी इतका िाढीि शनधी खालीलप्रमाणे शितशरत 
करण्यास मान्यता देत आहे :-  

अ.क्र. लेखाशिर्ष मंजूर परूक शनधी 
1. मागणी क्र. डी-5, 

2404-दुग्धव्यिसाय शिकास 
00 
102,दुग्धव्यिसाय प्रकल्प 
(05) दूध ि दूध भकुटी करीता अनुदान 
(05) (01) - अशतशरक्त दूधाच ेरुपांतर ि शनयात कशरता अनुदान 
33-अर्षसहाय्य 
(2404 4111)  

50,00,00,000/- 
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2. सदर शनधीचा शिशनयोग करण्यासाठी िासनाने यापिूी संदभष क्र. 3 येर्ील िासन शनणषयान्िये आयुक्त, 
दुगधव्यिसाय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई यांना शनयंत्रक अशधकारी ि उप आयकु्त (प्रशक्रया ि शितरण), दुग्धव्यिसाय शिभाग, 
िरळी, मंुबई यांना आहरण ि संशितरण अशधकारी म्हणनू घोशर्त केल्यानुसार त्सयांनी सदर रकमेचा शिशनयोग करािा. तसेच 
सदर शनधी प्राप्त दाव्यांिर समप्रमाणात शितशरत करण्यात येईल, याबाबतची खातरजमा करण्यात यािी ि तसा अहिाल 
िासनास सादर करािा.  
3. सदरचा िासन शनणषय शित्त शिभागाच्या मान्यतेने ि सहमतीने शनगषशमत करण्यात येत आहे.  
4. सदर िासन शनणषय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सकेंत्र्ळािर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्सयाचा सांकेताकं 202003271711098501 असा आहे. हा आदेि शडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांशकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार ि नािाने, 
 
 
 

                  ( राजिे गोशिल ) 
        अिर सशचि, महाराष्ट्र िासन 

प्रत:- 
1) मा.राज्यपालाचं ेसशचि, राजभिन, मंुबई 
2) मा.मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांच ेप्रधान सशचि, मंत्रालय, मंुबई 
3) मा. मंत्री (पिुसंिधषन ि दुग्धव्यिसाय) यांच ेखाजगी सशचि, मंत्रालय, मंुबई. 
4) मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांच ेखाजगी सशचि, मंत्रालय, मंुबई. 
5) मा.मुख्य सशचि यांच े्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
6) प्रधान सशचि (पदुम) यांचे ्िीय सहायक, मंत्रालय,मंुब. 
7) आयुक्त, दुग्धव्यिसाय शिकास शिभाग, िरळी, मंुबई. 
8) सह सशचि (दुग्धव्यिसाय), कृशर् ि पदुम शिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
9) महालेखापाल, महाराष्ट्र ½  (लेखा ि अनुज्ञयता ि लेखा पशरक्षा), मंुबई/नागपरू. 
10) अशधदान ि लेखाशधकारी, बांद्रा, मंुबई. 
11) शनिासी ि लेखापशरक्षा अशधकारी, मंुबई. 
12) सिष प्रादेशिक दुग्धव्यिसाय शिकास अशधकारी 
13) सिष शजल्हा दुग्धव्यिसाय शिकास अशधकारी  
14) सिष िासकीय दूध योजना 
15) सिष शजल्हा कोर्ागार अशधकारी 
16) शित्त शिभाग ( व्यय-2, अर्षसकंल्प-15), मंत्रालय, मंुबई. 
17) कक्ष अशधकारी (पदुम-16), कृशर् ि पदुम शिभाग, मंत्रालय,मंुबई. 
18) शनिडन्ती, पदुम-8 
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