दु ग्धव्यवसाय ववकास ववभागाांतगंत बांद पडलेल्या व
बांद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दू ध
योजना व वशतकरण केंद्रे खाजगी-साववजवनक
सहभाग (PPP) तत्वावर पुनववजववत करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
कृवि,पशुसांवधवन,दु ग्धव्यवसाय व मत््यव्यवसाय ववभाग
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मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय,मांबई-400 032.
वदनाांक: 28 नोव्हेंबर,2017.

वाचा :1) आयुक्त,दु ग्धव्यवसाय ववकास कायालयाचे पत्र क्र.आदु वव 21(ड)/पीपीपी/सल्लागार/प्रारुप/
2015/2214, वद.30/03/2015.
2) शासन वनणवय सामान्य प्रशासन ववभाग ववत्त ववभाग क्र. पीपीपी 2014/प्र.क्र. 19/एसपी, वदनाांक
17/09/2014.

प्र्तावना :दु ग्धव्यवसाय ववभगातांगंत राज्यात एकूण 38 दु ग्धशाळा व 81 वशतकरण केंद्राची उभारणी
करण्यात आलेली आहे.

त्यापैकी शासनाच्या मालकीच्या १२ दू ध योजना व ४५ शासकीय दू ध

वशतकरण केंद्रे सध्या पुणवत: बांद असून उवववरत २० शासकीय दू ध येाजना व २८ वशतकरण केंद्रे
भववष्ट्यात बांद हेाण्याची शक्यता वनमाण झालेली आहे. दु ग्धव्यवसाय ववभागाचा सांवचत तोटा 4667.25
कोटी इतका असून त्यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. दु ग्धव्यवसाय ववभागाचा सध्या 0.5 टक्के इतका
दु ग्धव्यवसायामध्ये सहभाग उरलेला आहे.

ही व्तूस््िती ववचारात घेता शासकीय योजनाांचे

नुतवनकरण शासकीय वनधीव्दारे करण्याऐवजी खाजगी लोक सहभागातून (पीपीपी) तत्वावर करणे
सांयुस्क्तक होईल.
दु ग्धव्यवसाय ववकास ववभागाचा आर्थिक तोटा कमी करुन शासनाचा महसूल वाढववण्याच्या दृष्ट्टीने
दु ग्धव्यवसाय ववभागातील शासनावर कोणताही बोजा न पडता आवण शासनाच्या वतीने कोणतीही
भाांडवली गुांतवणूक न करता आरे या ब्रॅण्डची जोपासना व सांवधवन करुन ववभागाांतगवत असलेल्या आरे
ववक्री केंद्राांना अद्यावत सोयी सुववधा दे वून तेिे ववपणनाची कायववाही करणे व “आरे” ब्रॅण्डची उत्पादने
अन्य दु काने व मॉल्स इ. विकाणी ववकण्यास मुभा दे ण्याबाबतची तसेच बांद पडलेल्या व बांद पडण्याची
शक्यता असलेल्या दू ध येाजनाांचे पीपीपी तत्त्वावर (Public Private Partnership) पुनरुज्जीवन
करण्यासािी सामान्य प्रशासन ववभागाच्या वद.17/09/2014 रोजीच्या शासन वनणवयामध्ये वववहत
केलेल्या प्रवक्रयेव्दारे तज्ञ सल्लागाराची वनयुक्ती करण्याबाबतचा प्र्ताव वदनाांक 24/10/2017
रोजीच्या मांत्रीमांडळ बैिकीत सादर करण्यात करण्यात आला होता. या प्र्तावास मांत्रीमांडळाची
मान्यता प्राप्त झाल्यानुसार खालील प्रमाणे शासन वनणवय वनगववमत करण्यात येत आहे .
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शासन वनणवय:1)

दु ग्धव्यवसाय ववकास ववभागाांतगवत बांद पडलेल्या व बांद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध
योजना व वशतकरण केंद्रे खाजगी साववजनीक सहभाग (पी.पी.पी.) तत्वावर पुनरुज्जीवन करण्यास व
ववहीत कायवपध्दतीचा अवलांब करुन अहवाल सादर करण्यासािी ताांवत्रक सल्लागाराची वनयुक्ती करण्यास
तसेच शासकीय दूध योजनेच्या "आरे ” या ब्रॅण्डची जोपासना व सांवधवन करुन आरे दू ध ववक्री केंद्राांना
अवधक सोयी सुववधा दे ऊन सदर ववक्री केंद्रावर ववपणनाची कायववाही करण्यास व आरे ब्रॅण्डची उत्पादने
अन्य दु काने व मॉल्स इ. विकाणी ववकण्याची मुभा दे ण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.

2)

खाजगी साववजनीक सहभाग (पी.पी.पी.) तत्वावर

दु ग्धशाळाांचे पुनरुज्जीवन करण्याकवरता ताांवत्रक

सल्लागाराची वनयुक्ती सामान्य प्रशासन ववभाग शासन वनणवय क्र.PPP 2014/C.R.19/SP, वद.17 सप्टें बर
2014 मध्ये वववहत केलेल्या कायवपध्दतीचा अवलांब करुन करण्यात यावी.
3)

ताांवत्रक सल्लागाराने पी.पी.पी.तत्वानुसार तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे अांवतम ्वरुपात योजना
राबववण्याबाबतचा ्वतांत्र प्र्ताव मांवत्रमांडळाच्या मान्यतेसािी सादर करण्यात येईल.

4)

ताांवत्रक सल्लागार याांना त्याांच्या कामकाजाच्या अनुिांगाने द्यावयाचा मेहनताना (Fee) दु ग्धव्यवसाय
ववभागाांतगवत मांजूर असलेल्या अनुदानातून भागवावयाचा आहे .
हा शासन वनणवय ववत्त व वनयोजन ववभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारीक सांदभव क्र. (1) अनौसां.245/
17/व्यय-2,वद.17/06/2017, (2) अनौसां-02/1431, वद.21/07/2017 अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार
वनगववमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्िळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201711281221514701 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Ashok Tanbaji
Uike
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(अशोक उईके)

उप सवचव महाराष्ट्र शासन
प्रवत,

1. मा.मुख्य सवचव.

2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव.
3. प्रधान सवचव (ववत्त ववभाग).

4. प्रधान सवचव (वनयोजन ववभाग).

5. प्रधान सवचव (महसूल व वन ववभाग).

6. प्रधान सवचव (सामान्य प्रशासन ववभाग).

7. आयुक्त,दुग्धव्यवसाय ववकास ववभाग,मुांबई.

8. महालेखापाल .मुांबई १ महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा पवरक्षा)
9. मा.मांत्री (पदुम), याांचे खाजगी सवचव .

10. मा.राज्यमांत्री (पदु म), याांचे खाजगी सवचव.
11. वनवडन्ती.
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