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राज्यातील

शासकीय

दू ध

योजनेत

उत्पाददत होणारे दू ध व दुग्धजन्य पदार्थ तसेच आरे
ब्रँडचेचे दू ध व दु ग्धजन्य पदार्थ
अदधकृत

रास्तभाव/

दशधावाटप

राज्यातील सवथ
दुकानामध्ये

दवक्रीसाठी ठे वण्यास परवानगी दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण दवभाग
शासन दनणथय क्र. सादवव्य-2018/अनौ.सं.03/प्र.क्र.85/नापु-31
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागथ,
मंत्रालय (दवस्तार), मुंबई - 400 032
ददनांक : 5 एदप्रल, 2018.
वाचा :

1. शासन दनणथय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण दवभाग, क्रमांक सादवव्य2017/56/प्र.क्र.24/नापु-31, ददनांक 19 जानेवारी, 2018.
2. शासन दनणथय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण दवभाग, क्रमांक सादवव्य2017/56/प्र.क्र.24/नापु-31, ददनांक 09 माचथ, 2018.

प्रस्तावना :राज्यातील सवथ अदधकृत रास्तभाव दु कानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य
सहकारी दू ध महासंघ मयाददत, मुंबई (महानंद) या दु ग्धशाळे चे दू ध व दु ग्धजन्य पदार्थ राज्यातील सवथ
अदधकृत रास्तभाव दु कानामध्ये दवक्रीस ठे वण्यास शासन दनणथय ददनांक 19 जानेवारी, 2018 व
ददनांक 9 माचथ, 2018 अन्वये परवानगी दे ण्यात आली आहे. त्याच धतीवर महाराष्ट्र राज्यातील
शासकीय दू ध योजनेत उत्पाददत होणाऱ्या दू ध व दु ग्धजन्य तसेच आरे ब्रँडचेचे दू ध व दु ग्धजन्य
पदार्ांचे दवतरण राज्यातील दशधावाटप केंद्ांमधून दवक्री करण्यास परवानगी दे ण्याची दवनंती कृदि,
पशुसंवधथन, दु ग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय दवकास दवभागाने केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सवथ
अदधकृत रास्तभाव/दशधावाटप दू कानातून महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय दू ध योजनेत उत्पाददत
होणाऱ्या दू ध व दु ग्धजन्य पदार्थ तसेच आरे ब्रँडचेचे दू ध व दु ग्धजन्य पदार्थ दवक्रीसाठी ठे वण्यास
परवानगी दे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या दवचाराधीन होता.
शासन दनणथय :राज्यातील रास्तभाव दु कानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी, महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय
दू ध योजनेत उत्पाददत होणारे दू ध व दु ग्धजन्य पदार्थ तसेच आरे ब्रँडचेचे दूध व दु ग्धजन्य पदार्थ
राज्यातील सवथ अदधकृत रास्तभाव/दशधावाटप दू कानामध्ये दवक्रीसाठी ठे वण्यास परवानगी दे ण्यात
येत आहे.
2.

महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय दू ध योजनेच्या तसेच आरे ब्रँडचेच्या अदधकृत दवतरकांमार्थत

राज्यातील रास्तभाव दु कानांपयंत या योजनांचे दु ध व दु ग्धजन्य पदार्ांचे दवतरण करण्यात येईल.
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3.

महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय दू ध योजनेच्या तसेच आरे ब्रँडचेच्या योजनेप्रमाणे, दु ध व

दु ग्धजन्य पदार्ांच्या दवक्रीपोटी दमळणाऱ्या कदमशनसाठी संबंदधत रास्तभाव दु कानदारांनी संबंदधत
योजनेंच्या दवतरकांशी परस्पर संपकथ साधणे आवश्यक राहील. हा व्यवहार महाराष्ट्र राज्यातील
शासकीय दू ग्धशाळा तसेच आरे ब्रँडचे

व संबंदधत रास्तभाव दु कानदार यांच्यामध्ये राहील. यात

शासनाचा कोणताही सहभाग अर्वा हस्तक्षेप राहणार नाही.
सदर शासन दनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201804061738005206 असा आहे. हा शासन
दनणथय दडचेजीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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Baburao Patil
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( भा.बा.पाटील )

उप सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत
1. मा.दवरोधी पक्षनेता, दवधानपदरिद, दवधानमंडचेळ सदचवालय, मुंबई.
2. मा.दवरोधी पक्षनेता, दवधानसभा, दवधानमंडचेळ सदचवालय, मुंबई.
3. मा.राज्यपाल यांचे सदचव.
4. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सदचव.
5. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सदचव.
6. प्रधान सदचव, कृदि, पशुसव
ं धथन, दु ग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय दवकास दवभाग,मंत्रालय,
मुंबई.
7. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सदचव.
8. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सदचव.
9. मा. मुख्य सदचव यांचे उपसदचव.
10. मा. प्रधान सदचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण दवभाग यांचे स्वीय सहायक.
11. दनयंत्रक दशधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, 5 वा मजला
चचथगेट, मुंबई.
12. सवथ दजल्हादधकारी.
13. सवथ उप आयुक्त (पुरवठा).
14. सवथ दजल्हा पुरवठा अदधकारी/सवथ अन्नधान्य दवतरण अदधकारी.
15. दवत्तीय सल्लागार व उप सदचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण दवभाग.
16. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण दवभागातील सवथ सह सदचव, उप सदचव , अवर
सदचव व कक्ष अदधकारी.
17. उपसंचालक, पुरवठा आयुक्तांचे कायालय, मुंबई.
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18. उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा)परळ, मुंबई.
19. महालेखापाल (लेखा पदरक्षा/लेखा अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1,मुंबई.
20. महालेखापाल (लेखा पदरक्षा/लेखा अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-2, नागपूर.
21. दनवासी लेखा पदरक्षा अदधकारी, दवत्तीय सल्लागार व उप सदचव यांचे कायालय , मुंबई.
22. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण प्रशासन प्रबोदधनी, बाणेर रोडचे, पुणे.
23. ग्रंर्पाल, महाराष्ट्र दवधानमंडचेळ सदचवालय, दवधानभवन , मुंबई (10प्रती).
24. मादहती व जनसंपकथ संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (5 प्रती).
25. अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र र्ेअर प्राईज शॉपदकपसथ र्ेडचेरेशन, पुणे, व्दारा गुप्ता जनरल
स्टोअसथ, अन्सारी काट्यासमोर, काळभोर नगर, चचचवडचे, पुणे 411 019.
26. अध्यक्ष, अदखल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दु कानदार, केरोसीन परवाना धारक
महासंघ, साई भदगत्रा दनवास, एन-4 दसडचेको, ए.सी. प्लॉट नं.9, औरंगाबाद.
27. अध्यक्ष, मुंबई रेशन दु कानदार संघटना, ओदरएन्टल हाऊस, 7 जे टाटा मागथ, मुंबई.
28. दनवडचे नस्ती,कायासन ना.पु.31.
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