राज्यातील लॉकडाउन पररस्थथतीत रनमाण
झालेल्या ऄरतररक्त दू धाचे रनयोजन....
महाराष्ट्र शासन
कृरष,पशुसंवधधन, दु ग्धव्यवसाय रवकास व मत्सथयव्यवसाय रवभाग
शासन रनणधय क्रमांक:- संकीणध- 2020/प्र.क्र.1/पदु म-8
मादाम कामा मागध, हु तात्समा राजगुरु चौक,
मंत्रालय रवथतार, मुंबइ- 400 032
रदनांक :- 27 एरप्रल, 2020.
वाचा :- 1) मा.ईप मुख्यमंत्री महोदय यांचे ऄध्यक्षतेखाली रद. 31.3.2020 रोजी झालेली बैठक.
2) व्यवथथापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध महासंघ यांचे पत्र
क्र. महानंद/02/दू .भू.रु. योजना/2019-20/4995, रद.26.3.2020.
3) अयुक्त, दु ग्धव्यवसाय यांचे पत्र क्र. अदु रव-21 (ब) दू धाचे योजन/क्र.5/2020/1299,
रद.30.3.2020.
4) शासन समक्रमांकीत रद.3 एरप्रल, 2020 रोजीचा शासन रनणधय.
प्रथतावना:कोरवड-19 या रोगाचा प्रादु भाव रोखण्यासाठी, राज्यात रदनांक 19 माचध, २०२० पासून
लॉकडाउन घोरषत करण्यात अला अहे. सदर लॉकडाउनमुळे राज्यातील दू धाच्या व दु ग्धजन्य
पदाथांच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. पररणामी दु ग्ध ईत्सपादक शेतकऱयांच्या दू धास योग्य
भाव रमळत नसल्याने तसेच दू धाच्या मागणीत घट झाल्याने, संदभाधीन क्र. 4 येथील शासन रनणधयान्वये
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध महासंघ मया (महानंद) या सहकारी दू ध संघाच्या रशखर संथथेमार्धत,
राज्यातील ऄरतररक्त होणाऱया प्ररतरदन 10 लक्ष रलटर दू धाचे रुपांतरण दूधभुकटीत करण्याबाबतची
योजना शासनाने घोरषत केली अहे . सदर योजना संदभाधीन क्र. 4 येथील शासन रनणधयात नमूद
केलेल्या ऄटी व शतींच्या ऄधीन राहू न रदनांक ३१.5.2020 या कालावधीपयंत कायास्न्वत करण्यास
मान्यता दे ण्यात अली होती.
वरील शासन रनणधयानुसार योजना प्रत्सयक्षात रदनांक 6.4.2020 या रदनांकापासून कायास्न्वत
झाली ऄसून, योजनेंतगधत रदनांक 23.4.2020 पयंत झालेली दू ध स्थवकृती व ईवधररत योजनेचा कालावधी
रवचारात घेता, संपूणध योजनेकररता ४ कोटी रलटर दू धाची स्थवकृती व त्सयासाठी रु.127 कोटी आतक्या
रक्कमेस रवत्त रवभागाने मान्यता रदल्यानुसार, संदभाधीन क्रमांक ४ येथील शासन रनणधयात सुधारणा व
त्सयाऄनुषंरगक ऄटी व शतींना मान्यता दे ण्याबाबतचा प्रथताव मंरत्रमंडळाच्या रदनांक 27.4.2020 रोजीच्या
बैठकीत कायोत्तर मंजूरीसाठी सादर करण्यात अला होता. मंरत्रमंडळाने रदलेल्या मान्यतेनुसार रदनांक
3.4.2020 रोजीच्या शासन रनणधयात अवश्यक सुधारणा करुन सुधाररत शासन रनणधय रनगधरमत
करण्याची बाब शासनाच्या रवचाराधीन होती.
शासन रनणधय :शासनाने संदभाधीन क्र. 4 येथील शासन रनणधयान्वये घोरषत केलेली योजना प्रत्सयक्षात
रद.6 एरप्रल, 2020 या रदनांकापासून कायास्न्वत झालेली ऄसल्याने योजनेंतगधत रदनांक 23.4.2020
पयंतची झालेली दू ध स्थवकृती व योजनेचा ईवधररत कालावधी लक्षात घेता, सदर योजनेंतगधत एकंदररत
४ कोटी रलटर दू ध स्थवकृत करण्यास व त्सयासाठी रु.127 कोटी आतक्या रक्कमेच्या खचास शासन या
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रनणधयान्वये मान्यता दे त अहे . सदर योजना खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात अलेल्या सूधाररत ऄटी व
शतींनुसार राबरवण्यात येइल
ऄटी व शती :१. सदर योजना व्यवथथापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध महासंघ (महानंद)
यांचेमार्धत राबरवण्यात येइल. सदर योजनेऄंतगधत दू ध शासन व सहकारी संथथेमार्धत
संकरलत केले जाइल.
२. ऄरतररक्त थवरुपात संकरलत केल्या जाणाऱया दू धाच्या गुणप्रतीनुसार दू ध ईत्सपादकांना सहकारी
दू ध संघांनी दू ध खरेदी दर रदल्यावर खालील तक्त्सयात नमूद केल्यानुसार सदर रकमेची
प्ररतपूती महासंघामार्धत संबंरधत सहकारी दू ध संघांना करण्यात येइल :र्ॅट/एसएनएर्

8.3

8.4

8.5

3.2

रु.22.10

रु.23.10

रु.24.10

3.3

रु.22.40

रु.23.40

रु.24.40

3.4

रु.22.70

रु.23.70

रु.24.70

3.5

रु.23.00

रु.24.00

रु.25.00

3.5/8.5 प्रोरटन 2.9 या गुणप्रतीपेक्षा ऄरधकच्या दू धाकरीता प्रती र्ॅट व एसएनएर् साठी
प्रचरलत शासन धोरणानुसार ऄरधकचा दर दे ण्यात येइल.
३.

शासनाने यापूवी रद.20 जूल,ै 2018 व रद.31 जूल,ै 2018 रोजीच्या शासन रनणधयान्वये
दू धासाठी प्ररतरलटर रु.5/- ऄनुदान दे ण्याची योजना अयसीअयसीअय बँकेच्या संगणकीय
प्रणालीमार्धत राबरवली अहे . सदर योजनेतील ऄनुभव लक्षात घेता, प्रथतुत योजनासुध्दा
अयसीअयसीअय बँकेच्या संगणकीय प्रणालीमार्धत राबरवण्यात येउन त्सयासाठी
व्यवथथापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध महासंघ यांनी या योजनेच्या
ऄंमलबजावणीसाठी अयसीअयसीअय बँकेत थवतंत्र चालू खाते ईघडावे. यासाठी
अयसीअयसीअय बँकेसोबत अवश्यक तो करारनामा करावा.

४. सहकारी दू ध संघांनी दू ध ईत्सपादक शेतकऱयांना वरील तक्त्सयात नमूद केल्याप्रमाणे दू धासाठी
प्र.रल.दू ध खरेदी दर रदला ऄसून, सदर रक्कम दू ध ईत्सपादकांच्या खात्सयावर जमा झाली
अहे ऄसा तपरशल प्रमाणपत्रासह संगणकीय प्रणालीमध्ये ईपलब्ध करुन रदल्यावर तसेच
सहकारी दू ध संघांनी दू ध ईत्सपादकांना वरील तक्त्सयातील गुणप्रतीनुसार दू ध खरेदी दर रदला
अहे याची खातरजमा संबंरधत रजल्यातील रजल्हा दु ग्धव्यवसाय रवकास ऄरधकारी/
प्रादे रशक दु ग्धव्यवसाय रवकास ऄरधकारी यांनी प्रमारणत केल्यावर, व्यवथथापकीय
संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) यांनी, अयसीअयसीअय बँकेत
या योजनेसाठी ईघडलेल्या खात्सयातून प्ररतपूतीच्या थवरुपात संबंरधत सहकारी दू ध संघांना
रक्कम रवतररत करावी.
५. दू ध संकलनाकरीता तालुका/रजल्हा दू ध संघांना शासन दराप्रमाणे वरकड खचध वाहतुकीसह
शासनाच्या दराने ऄदा करण्यात येइल.
६. ज्या रठकाणाहु न ऄरतररक्त दू ध संकरलत केले जाइल ऄसे दू ध वाहतुकीच्या दृष्ट्टीने
नजीकच्या दू धभूकटी रनमीती प्रकल्पाकडे रुपांतरणासाठी दे ण्यात येइल.
पृष्ट्ठ 5 पैकी 2

शासन रनणधय क्रमांकः संकीणध- 2020/प्र.क्र.1/पदु म-8

७. व्यवथथापकीय संचालक, महानंद यांनी ऄरतररक्त थवरुपात संकरलत केल्या जाणाऱया दू धाचे
रठकाण व रुपांतरण करण्यासाठी रनरित केलेल्या दु धभूकटी रनर्ममती प्रकल्प यांचा तपरशल
प्राप्त करुन संबंरधतांबरोबर करार करणे अवश्यक अहे .
८. दू ध संकलनाच्या वेळी अरण दू ध रुपांतरीत झाल्यानंतर दू ध भुकटी व लोण्याची प्रत BIS
मानकांप्रमाणे ऄसेल याची खातरजमा संबंरधत रजल्हा दु ग्धव्यवसाय रवकास ऄरधकारी/
प्रादे रशक दु ग्धव्यवसाय रवकास ऄरधकारी यांच्यामार्धत करण्यात येइल.
९. ऄरतररक्त थवरुपात संकरलत केलेल्या दू धापासून रुपांतरीत होणाऱया दू धभुकटीचे प्रमाण हे
रकमान 97 % ऄसावे.
१०. दू धभुकटी व लोणी तयार झाल्यानंतर त्सयाचा ताबा संबंरधत प्रादे रशक दु ग्धव्यवसाय रवकास
ऄरधकारी यांनी घ्यावा. तसेच सदर दू धभुकटी व लोणी ही BIS मानकाप्रमाणे ऄसेल याची
खात्री करावी.
११. सदर दू धभुकटी व लोणी शासनाच्या ताब्यात अल्यावर त्सयाची साठवणूक वखार
महामंडळाच्या गोडावूनमध्ये करण्यात यावी. सदर रठकाणी जागा ईपलब्ध नसल्यास
नजीकच्या खाजगी गोदाम व शीतगृहामध्ये त्सयाची साठवणूक करण्यात यावी. यासाठी
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने रनरित केलेल्या प्रचरलत दराने शुल्क दे णे व शासकीय
दराने वाहतूक खचध दे णे ऄनुज्ञय
े राहील.
१२. सदर दू धभुकटी व लोणी ताब्यात अल्यावर त्सयाबाबतची मारहती संबंरधत प्रादे रशक
दु ग्धव्यवसाय रवकास ऄरधकारी यांनी व्यवथथापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध
महासंघ मया. यांना रदल्यावर संबंरधत प्रकल्पांना रुपांतरणाचा खचध दू ध महासंघाकडू न ऄदा
करण्यात येइल.
१३. सदर योजनेऄंतगधत होणाऱया एकूण जमाखचावर महाराष्ट्र राज्य दू ध महासंघास रकमान 1%
सेवाशुल्क ऄनुज्ञय
े राहील. या योजनेमध्ये राज्यशासनास ऄरधकचा नर्ा झाल्यास
रवक्रीपोटी प्राप्त झालेल्या रकमेच्या 1% शुल्क दू ध महासंघाला प्रोत्ससाहनपर रनधी म्हणून
दे ण्यात येइल.
१४. रुपांतरण संथथा/प्रकल्प यांनी ईत्सपारदत पदाथांच्या सुरक्षेचे हमीपत्र/बंधपत्र महासंघास दे णे
अवश्यक राहील.
१५. या योजनेमध्ये कोणत्सयाही संथथेमार्धत ऄरनयरमतता झाल्याचे अढळू न अल्यास ऄशा संथथा
ऄपात्र ठरवल्या जातील, तसेच त्सयांना रवतररत केलेले ऄनुदान व्याजासरहत वसूल करण्यात
येइल. ऄरनयरमततेबाबत कायदे शीर कारवाइही करण्यात येइल.
१६. शासनाने दू धभुकटीसाठी रुपांतरणाकररता रदनांक 19.1.2018 रोजीच्या शासन रनणधयान्वये
पॅककग मटे ररयल व जीएसटीसह रु.23.48 प्ररत रकलो व लोण्याकरीता रु.12.27 प्ररत रकलो
पॅककग मटे ररयल व जीएसटीसह मंजूर केला अहे . सदर दर जानेवारी, 2018 रोजीचे ऄसून
साधारणत: यामध्ये वार्मषक 10 % ऄशी वाढ धरल्यास दू धभुकटी व लोण्याकरीता ऄनुक्रमे
रु.28.17 व रु.14.72 ऄसा ऄरधकचा खचध येतो. सदर वथतुस्थथती लक्षात घेउन
रद. 3.4.2020 रोजीच्या शासन रनणधयामध्ये दू धभुकटी रुपांतरणाकरीता जीएसटीसह
रु.25/- प्ररतरकलो ऄसा खचध ऄनुज्ञय
े करण्यात अला अहे .
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१७. मात्र, दू धभुकटी रुपांतरण होतांना लोणीसुध्दा रनमीत होत ऄसल्याने लोण्यासाठी
प्ररतरकलो रु.15/- ऄसा खचध वरील मुद्दा क्र. 16 लक्षात घेउन रनरित करणे अवश्यक अहे.
त्सयामुळे सदर योजनेऄंतगधत दू धभुकटी रुपांतरणाकरीता पॅककग मटे ररयल व जीएसटीसह
प्ररतरकलो रु. 25/- व लोण्याकरीता पॅककग मटे ररयल व जीएसटीसह पूणांकात रु.15/ऄसा खचध रनरित करण्यात अला अहे .
१८. वरीलप्रमाणे रनरित करण्यात अलेल्या दराप्रमाणे राज्यातील जे दु धभुकटी प्रकल्पधारक
दू ध भुकटी व लोण्याचे रुपांतरण करुन दे ण्यास तयार ऄसतील, ऄशा दु ग्धभुकटी
प्रकल्पधारकांची लेखी सहमती प्राप्त झाल्यावर महासंघाने संबंरधतांबरोबर करारनामा
करावा. तदनंतर ऄशा प्रकल्पधारकांना सदरचे काम महासंघाने शक्यतो प्रो-राटा तत्सवावर
द्यावे.
१९. कोरवड-19 या रोगाच्या ओढावलेल्या अपत्तीत इ-टें डकरगव्दारे दू धभुकटी व लोण्याच्या
रुपांतरणासाठी दरपत्रक मागवून तद्नंतर येणाऱया दरानुसार दू धभुकटी प्रकल्प रनरित
करणे या बाबीसाठी रवलंब होइल हे लक्षात घेउन, शासनाने वरील नमूद मुद्दा क्र. 16 व 17
मध्ये रनरित केलेल्या दरानुसार प्ररतरकलो दू धभुकटी व लोणी रुपांतरणासाठीचे दर या
योजनेसाठी रनरित केले अहेत.
२०. सदर वथतुस्थथती लक्षात घेता, ऄरतररक्त दू धाचे रुपांतरणाकरीता दू धभुकटी प्रकल्पांना
पॅकेकजग व जीएसटीसह रु.25/- प्ररतरकलो व लोण्यासाठी पॅकेकजग व जीएसटीसह रु.15/या दराने खचध दे णे ऄनुज्ञय
े राहील.
२१. रुपांतरण संथथा/प्रकल्प यांनी भूकटीप्रकल्पात रबघाड झाल्यास त्सयाबाबतची सूचना संबंरधत
रुपांतरण संथथा/प्रकल्पाने व्यवथथापकीय संचालक, महानंद यांना द्यावी. ऄशाप्रकारची
सूचना प्राप्त होण्यापूवी जे दू ध रुपांतरणासाठी पाठरवले ऄसेल व ते प्रकल्पांच्या रठकाणी
पोहोचले ऄसेल ऄसे दू ध रुपांतरणासाठी थवीकारणे रुपांतरण संथथा/प्रकल्पास बंधनकारक
राहील.
२२. सदर योजनेची ऄंमलबजावणी योग्यरीत्सया होण्यासाठी अयुक्त, दु ग्धव्यवसाय यांच्या
ऄध्यक्षतेखाली एक सरमती रनयुक्त करण्यात येइल. या सरमतीत व्यवथथापकीय संचालक,
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध महासंघ, महाव्यवथथापक (रवत्त), महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध
महासंघ, ईप अयुक्त (प्र व रव), दु ग्धव्यवसाय हे सदथय राहतील. सदर सरमतीचे सदथय
सरचव हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध महासंघाचे दु ग्धशाळा व्यवथथापक हे राहतील.
२३. सदर सरमती, सहकारी दू ध संघाकडू न केले जाणारे दू ध संकलन/रुपांतरण प्रकल्प ,
वाहतुकीचे दर/ गोडावूनचे दर रनरित करणे व आतर ऄनुषंरगक बाबींसंदभात रनणधय घेइल व
त्सयास शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रथताव सादर करेल. ऄरतररक्त थवरुपात संकरलत झालेल्या
दू धापासून रनमाण झालेल्या दू धभुकटी व लोणीची

रवक्री NCDFI च्या पोटध लवर

करण्यासाठी रनणधय घेउन शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रथताव सादर करेल.
२४. ऄरतररक्त दू धाद्वारे रुपांतररत होणारी दू ध भुकटी तसेच लोणी NCDFI च्या पोटध लवर
रवक्रीसाठी ईपलब्ध करुन दे ताना लागणाऱया सेवाशुल्कापोटी रवक्री रक्कमेच्या 0.3% आतका
खचध करणे ऄनुज्ञय
े राहील.
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शासन रनणधय क्रमांकः संकीणध- 2020/प्र.क्र.1/पदु म-8

ईपरोक्त योजनेकररता होणारा खचध “मागणी क्र.डी-5, 2404-दु ग्धव्यवसाय रवकास 00, 102,
दु ग्धव्यवसाय प्रकल्प, (05) दू ध व दू ध भुकटी कररता ऄनुदान, (05) (01) - ऄरतररक्त दू धाचे रुपांतर व
रनयात कररता ऄनुदान, ३३-ऄथधसहाय्य, (2404 4111)” या लेखाशीषाखाली सदर योजनेकररता
अकस्थमकता रनधीद्वारे ईपलब्ध करुन दे ण्यात येणाऱया तरतूदीतून भागरवण्यात यावा.
सदर योजनेऄंतगधत रनधीचा रवरनयोग करण्यासाठी व्यवथथापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य
सहकारी दू ध महासंघ मया. मुंबइ यांना रनयंत्रक ऄरधकारी व महाव्यवथथापक (रवत्त) ,महाराष्ट्र राज्य
सहकारी दू ध महासंघ मया.मुंबइ यांना अहरण व संरवतरण ऄरधकारी म्हणून घोरषत करण्यात येत अहे .
सदर शासन रनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथथळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्सयाचा सांकेतांक 202004281143227801 ऄसा अहे. हा अदे श
रडजीटल थवाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत अहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने ,

Rajesh
Shaligram
Govil
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( राजेश गोरवल )
ऄवर सरचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत:1) मा.राज्यपाल यांचे सरचव, राजभवन, मुंबइ
2) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सरचव, मंत्रालय, मुंबइ
3) मा. मंत्री (पशुसंवधधन व दु ग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सरचव, मंत्रालय, मुंबइ.
4) मा. राज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सरचव, मंत्रालय, मुंबइ.
5) मा.मुख्य सरचव यांचे ईप सरचव, मंत्रालय, मुंबइ.
6) ऄपर मुख्य सरचव (रवत्त), मंत्रालय, मुंबइ.
7) ऄपर मुख्य सरचव (रनयोजन) मंत्रालय, मुंबइ.
8) प्रधान सरचव (पदु म), कृरष व पदु म रवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
9) अयुक्त, दु ग्धव्यवसाय रवकास रवभाग, वरळी, मुंबइ.
10) व्यवथथापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध महासंघ मया, मुंबइ.
11) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा व ऄनुज्ञयता व लेखा पररक्षा), मुंबइ/नागपूर
12) ऄरधदान व लेखारधकारी, बांद्रा, मुंबइ.
13) रनवासी व लेखापररक्षा ऄरधकारी, मुंबइ.
14) सवध प्रादे रशक दु ग्धव्यवसाय रवकास ऄरधकारी
15) सवध रजल्हा कोषागार ऄरधकारी
16) रवत्त रवभाग (व्यय-2, ऄथधसंकल्प-15), मंत्रालय, मुंबइ.
17) कक्ष ऄरधकारी (पदु म-16), कृरष व पदु म रवभाग, मंत्रालय,मुंबइ.
18) रनवडनथती, पदु म-8
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