राज्यातील सहकारी दू ध संघांच्या सद्याच्या दू ध दरासंदर्भात
येणाऱ्या अडचणींबाबत उपाय योजना सुचविण्यासाठी सवितीची
स्थापना...
िहाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि ि्स्यव्यिसाय विर्भा
शासन वनणधय क्रिांक :-एिएलके -2017/ प्र.क्र.92/पदु ि 8
िादाि कािा िा ध, हु ता्िा राज ुरु चौक,
िंत्रालय, िुंबई-400 032.
वदनांक :- 27 नोव्हें बर, 2017.
िाचा :- 1) शासन सिक्रिांकान्िये वन धवित करण्यात आलेले वदनांक 27 नोव्हें बर, 2017 रोजीचे इवतिृत्त.
2) शासन वनदे श क्र. एिएलके- 2015/प्र.क्र.72/पदु ि-8, वद. 10 जुलै, 2015
प्रस्तािना :1.

राज्यातील प्रिुख सहकारी दू ध उ्पादक संघांच्या अडीअडचणीच्या संदर्भात चचा होण्याकरीता िा. िंत्री

(पदु ि) िहोदयांच्या अध्यक्षतेखाली वदनांक 9/11/2017 रोजी बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. सदर बैठकीस
राज्यातील विविध सहकारी दू ध संघाचे प्रवतवनधी, अध्यक्षा, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध िहासंघ, िया, िुंबई ि संबंवधत
अवधकारी उपस्स्थत होते. सदर बैठकीचे इवतिृत्त संदर्भाधीन क्र. 1 अन्िये वन धवित करण्यात आले आहे . सदर बैठकीत
झालेल्या चचेनुसार ि ्यानुषं ाने वन धवित करण्यात आलेल्या संदर्भाधीन क्र. 1 येथील इवतिृत्तानुसार सवचि (पदु ि)
यांच्या अध्यक्षतेखाली सविती ठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणधय :-

2.

शासन या वनणधयान्िये खालीलप्रिाणे सवितीची स्थापना करण्यास िान्यता दे त आहे .
सवचि (पदु ि) -

- अध्यक्ष

आयुक्त (दु ग्धव्यिसाय विकास)

-सदस्य

व्यिस्थापकीय संचालक, (ि.रा.सह.दू ध.िहासंघ)

-सदस्य

उपसवचि (दु ग्ध)

-सदस्य सवचि

उपरोक्त सवितीने राज्यातील सहकारी दू ध संघांच्या सद्याच्या दू ध दरासंदर्भात येणाऱ्या अडचणींबाबत उपाय

योजना सुचविण्यासंदर्भातील आपला अहिाल शासनास सादर करणे अपेवक्षत आहे . सदर अहिाल सादर करतांना
राज्यातील सहकारी दू ध संघांच्या अडी-अडचणी तसेच शासनाने संदर्भाधीन क्र. 2 अन्िये िहाराष्ट्र सहकारी संस्था
अवधवनयि 1960 च्या 79 अ अन्िये वन धवित केलेले वनदे शही लक्षात घ्यािे. सवितीने आपला अहिाल 10 वदिसात
शासनास सादर करािा.
सदर शासन वनणधय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात
आला असून ्याचा संकेताक 201711271646594301 असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन
काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने .
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( अ.ता.उईके )
उप सवचि, िहाराष्ट्र शासन
प्रत :1. िा. राज्यपाल यांचे सवचि, राजर्भिन, िुंबई
2. िा.िुख्यिंत्री यांचे प्रधान सवचि
3. सवचि (पदु ि), कृवष ि पदु ि विर्भा , िंत्रालय, िुंबई.
4. आयुक्त, दु ग्धव्यिसाय विकास, िहाराष्ट्र राज्य, िरळी, िुंबई
5. व्यिस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध िहासंघ िया, िहानंद दु ग्धशाळा.
6. उप सवचि (दु ग्ध), कृवष ि पदु ि विर्भा , िंत्रालय, िुंबई.
7. िा.िंत्री (पदु ि) यांचे खाज ी सवचि
8. िा.राज्यिंत्री (पदु ि) यांचे खाज ी सवचि
9. वनिडनस्ती

