राज्यातील दू ध भुकटी प्रकल्ाांना अनुदान
दे ण्याबाबत ..

महाराष्ट्र शासन
कृषी, ्शुसांवधधन, दु ग्धव्यवसाय िवकास व म््यव्यवसाय िवभा
शासन िनर्धय क्रमाांकः एमएलके 2018/प्र.क्र.72 /्दु म-8
मांत्रालय (िव्तार), मुांबई 400 032
िदनाांक: 10 मे, 2018
प्र्तावना :
माहे ऑक्टोबर ते मार्ध या कालावधीत दु धाकरीता ्ुष्ट्ट काळ असलयाने दु धाच्या उ््ादनात
/सांकलनात वाढ होते. या कालावधीत उ््ािदत होर्ारे जादा दु धार्े रु्ाांतरर् हे दू ध भुकटीत
करण्यात येते. यावषीही सन 2016-17 च्या तुलनेत ऑक्टोबर 2017 ते मार्ध 2018 या कालावधीत
राज्यातील दू ध सांकलनात वाढ झाली आहे . तसेर् राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय बाजारात दू ध भुकटीर्े दर
कोसळलयाने राज्यातील दू ध भुकटी उ््ादन करर्ाऱ्या प्रकल्ाांकडे दू ध भुकटीच्या िशल्लक साठयात
वाढ होत आहे. ्यामुळे दू ध भुकटी प्रकल्धारकाांनी दूध भुकटीर्े रु्ाांतरर् करर्े कमी केले आहे. या
्िरस््ितीर्ा प्रितकूल ्िरर्ाम दू ध उ््ादक शेतकऱ्याांवर होवू नये व राज्यात उ््ािदत अितिरक्त
दू ध, दू ध भुकटी रु्ाांतरर्ासाठी स््वकारले जावे यासाठी दू ध भुकटी प्रकल्धारकाांकडू न दूध भुकटी
रु्ाांतरर्ासाठी स््वकृत करण्यात येर्ाऱ्या अितिरक्त दु धासाठी प्रित िलटर रु.3 इतके अनुदान
दे ण्यार्ा प्र्ताव िदनाांक 8 मे, 2018 रोजीच्या मांित्रमांडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता.
सदर प्र्तावास मांित्रमांडळाने मान्यता िदली असून ्यानुसार दू ध भुकटी रु्ाांतरर्ासाठी स््वकृत
करण्यात येर्ाऱ्या अितिरक्त दु धासाठी दू ध भुकटी प्रकल्धारकाांना प्रित िलटर रु.3 इतके अनुदान
दे ण्यार्ा प्र्ताव शासनाच्या िवर्ाराधीन होता.
शासन िनर्धय :
शासन या िनर्धयान्वये दूध भुकटी रु्ाांतरर्ासाठी स््वकृत करण्यात येर्ाऱ्या अितिरक्त
दु धासाठी दू ध भुकटी प्रकल्धारकाांना प्रित िलटर रु.3 इतके अनुदान खालील अटी व शतीच्या
अधीन राहू न अदा करण्यास शासन मान्यता दे त आहे.
1. राज्यातील जे सहकारी व खाज ी

दु ध भुकटी प्रकल्धारक या शासन िनर्धयाच्या

िदनाांका्ासून ्ुढील 30 िदवसाांच्या कालावधीमध्ये , माहे मार्ध, 2018 मध्ये ्याांनी उ््ािदत
केलेलया दू ध भुकटी्ेक्षा िकमान 20 % अिधक दू ध भुकटीर्े उ््ादन करतील, ्याांना दू ध
भुकटी रु्ाांतरर्ाकिरता या 30 िदवसाच्या कालावधीत वा्रलेलया दु धासाठी प्रित िलटर
रु.3/- इतके प्रो्साहन्र अनुदान अनुज्ञय
े राहील.
2. सदर प्रो्साहन्र अनुदान शासन िनर्धयाच्या िदनाांका्ासून ्ुढील 30 िदवसाकिरता
अनुज्ञय
े राहील.
3. सदर अनुदान हे 3.5 % फॅट व 8.5% एसएनएफ या ककवा ्या्ेक्षा अिधक ुर्प्रतीच्या दु धास
अनुज्ञय
े राहील.
4. िवतरीत केलेलया अनुदानार्ा साप्तािहक अहवाल आयुक्त दु ग्धव्यवसाय याांनी शासनास
सादर करावा.
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सदर खर्ध हा सन 2018-19 करीता शासकीय दूध योजनाांच्या मा र्ी क्र.डी-5, 2404
दु ग्धव्यवसाय िवकास याखाली असलेलया 29 दूध खरेदी अांत धत मांजूर असलेलया एकूर् अनुदानातून
भा िवण्यात यावा.
सदर शासन िनर्धय हा िवत्त िवभा ाच्या अनौ्र्ारीक सांदभध क्र. 242/2018/व्यय 2
िद.7.5.2018 अन्वये िदलेलया मान्यतेने िन धिमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन िनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्िळावर
उ्लब्ध करण्यात आला असून ्यार्ा सांकेताक 201805101253234201 असा आहे . हा शासन
िनर्धय िडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांिकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्य्ाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Kiran V
Kurundkar
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( िकरर् कुरुांदकर )

सिर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रित,
1. मा.राज्य्ाल,महाराष्ट्र राज्य याांर्े प्रधान सिर्व
2. मा. मुख्यमांत्री,महाराष्ट्र राज्य याांर्े प्रधान सिर्व
3. मा.मांत्री (्दु म)/ मा.राज्यमांत्री (्दु म)याांर्े खाज ी सिर्व
4. मा.िवरोधी ्क्षनेता, िवधानसभा, महाराष्ट्र राज्य
5. मा.िवरोधी ्क्षनेता, िवधान्िरषद, महाराष्ट्र राज्य
6. मा.मुख्य सिर्व, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई
7. प्रधान सिर्व (कृिष) याांर्े ्वीय सहायक, कृिष व ्दुम िवभा , मांत्रालय, मुांबई
8. सिर्व (्दु म) याांर्े ्वीय सहायक, कृिष व ्दु म िवभा , मांत्रालय, मुांबई
9. आयुक्त दु ग्धव्यवसाय िवकास, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
10. व्यव्िा्कीय सांर्ालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध महासांघ, ोरे ाव, मुांबई
11. प्रादे िशक दु ग्धव्यवसाय िवकास अिधकारी (सवध)
12. िजलहा दु ग्धव्यवसाय िवकास अिधकारी (सवध)
13. िवत्त िवभा
14. िनवडन्ती.
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