राज्यातील लॉकडाऊन पररस्थितीत रनर्माण
झालेल्या अरतररक्त दू धाचे रनयोजन....

र्महाराष्ट्र शासन
कृरि,पशुसंवधधन, दु ग्धव्यवसाय रवकास व र्मत्सथयव्यवसाय रवभाग
शासन रनणधय क्रर्मांक:- संकीणध- 2020/प्र.क्र.1 /पदुर्म-8
र्मादार्म कार्मा र्मागध, हु तात्सर्मा राजगुरु चौक,
र्मंत्रालय रवथतार, र्मुंबई- 400 032
रदनांक :- 29 जून, 2020.
वाचा :- १) शासन रनणधय क्रर्मांक संरकणध-2020/प्र.क्र.1/पदु र्म-८, रद.3 एरप्रल, 2020
२) शासन रनणधय क्रर्मांक संरकणध-2020/प्र.क्र.1/पदु र्म-८, रद.27 एरप्रल, 2020
प्रथतावना :संपूणध जगात करोना रविाणूच्या प्रादु भावार्मुळे र्मानवी आरोग्यावर र्मोठया प्रर्माणात प्ररतकूल
पररणार्म रदसून आला आहे. याच पार्श्धभर्म
ु ीवर भारत सरकारनेही करोना रविाणूचा प्रादु भाव
रोखण्यासाठी रद.24.3.2020 पासून पूणध दे शार्मध्ये लॉकडाऊन घोरित केला होता. र्महाराष्ट्र
राज्यानेही रद.19.3.2020 पासून राज्यात लॉकडाऊन लागू केला आहे. लॉकडाऊनर्मुळे बाजारात
रपशवीबंद दू धाच्या र्मागणीत घट झाली असून हॉटे ल, रेथटारंट व रर्मष्ट्टान्न रनर्मर्मती केंद्र र्मोठ्या
प्रर्माणात बंद झाली आहेत. पररणार्मी दै नंरदन दु धाची रवक्री सवधसाधारण 17 लक्ष रलटर ने कर्मी
झाली.
राज्यातील दू धाच्या र्मागणीत र्मोठ्या प्रर्माणात घट झाल्यार्मुळे दु ग्धोत्सपादक शेतकऱयांपुढे
अरतररक्त दू धाचा प्रश्न रनर्माण झाल्यार्मुळे राज्यातील प्ररतरदन अरतररक्त होणाऱया दू धापैकी 10 लक्ष
रलटर प्ररतरदन दू धाचे रुपांतरण दू धभुकटीत करण्याबाबतचा प्रथताव

रद.24 एरप्रल, 2020

रोजीच्या र्मंरत्रर्मंडळ बैठकीसर्मोर सादर करण्यात आला होता. सदर प्रथतावास र्मंरत्रर्मडळाची
र्मान्याता प्राप्त झाल्यावर रदनांक 27/4/2020 रोजीच्या शासन रनणधयान्वये, रदनांक 6 एरप्रल,
2020 या रदनांकापासून ते रदनांक 31 र्मे , 2020 या कालावधीर्मध्ये एकूण 4 कोटी रलटर दू ध
स्थवकृत करण्यास व त्सयासाठी रु.127 कोटी इतक्या रकर्मेच्या खचास र्मान्यता दे ण्यात आली. सदर
योजनेकरीता व्यवथिापकीय संचालक, र्महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध र्महासंघ यांना अंर्मलबजावणी
यंत्रणा म्हणून घोरित करण्यात आले होते . तिापी अद्यापही संपूणध दे शार्मध्ये तसेच राज्यार्मध्ये
पूणधपणे लॉकडाऊन उठरवण्यात आलेला नाही. दु धाची र्मोठी खपत असलेले व्यवसाय जसे की
हॉटे ल व्यवसाय बंद आहे त. रर्मष्ट्टांन्नाची दु कानेही पूणध सक्षर्मतेने कायधरत नाही. अशा पररस्थितीत
संदभारधन शासन रनणधय क्रर्मांक १ व २ अन्वये राबरवण्यात आलेल्या योजनेस पुढील र्मुदतवाढ
दे ण्याबाबतच्या प्रथतावावर रदनांक 25/6/2020 रोजी झालेल्या र्मंरत्रर्मंडळाच्या बैठकीत चचा
करण्यात आली. र्मंरत्रर्मंडळाचे चचेअंती रवभागाच्या सदर योजनेस रदनांक 30/6/2020 पयंत
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र्मुदतवाढ दे ण्याबाबत र्मान्यता रदली आहे . त्सयास अनुसरुन खालीलप्रर्माणे शासन रनणधय रनगधरर्मत
करण्यात येत आहे .
शासन रनणधय :शासन या रनणधयान्वये संदभाधीन क्रर्मांक १ व २ अन्वये घोरित केलेल्या योजनेस रदनांक
३0 जून, २०२० पयंत र्मुदतवाढ दे ण्यास शासन र्मान्यता दे त आहे . या योजनेंतगधत प्ररतरदन स्थवकृत
केल्या जाणाऱया दू धाचे पररर्माण लक्षात घेता, योजना र्मुदतवाढीचा रदनांक गृरहत धरुन रदनांक ६
एरप्रल, २०२० ते रदनांक ३0 जून, २०२० या कालावधीत स्थवकृत केल्या जाणाऱया दू धाची स्थवकृती
र्मयादा 4.40 कोटी रलटर इतकी र्मयारदत करण्यात येत आहे . सदर योजनेसाठी रवत्त रवभागाने
यापूवी ४ कोटी रलटर दूध स्थवकृती व रुपांतरणासाठी रु.१२७ कोटी र्मंजूर केले असून योजना
र्मुदतवाढ कालावधीत स्थवकृत केल्या जाणाऱया ४० लक्ष रलटर दू धासाठी लागणारा रु.12.08 कोटी
इतका रनधी आकस्थर्मकता रनधीद्वारे उपलब्ध करुन दे ण्यास र्मान्यता दे ण्यात येत आहे . योजनेसाठी
उवधररत अटी व शती ह्या संदभाधीन शासन रनणधय क्रर्मांक २ र्मध्ये नर्मूद केल्यानुसार कायर्म
राहतील.
सदर शासन रनणधय र्महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेतांक 202006301414110701 असा आहे. हा आदे श
रडजीटल थवाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे.
र्महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,
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अवर सरचव, र्महाराष्ट्र शासन
प्रत:1) र्मा.राज्यपाल यांचे सरचव, राजभवन, र्मुंबई
2) र्मा.र्मुख्यर्मंत्री, र्महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सरचव, र्मंत्रालय, र्मुंबई
3) र्मा. र्मंत्री (पशुसंवधधन व दु ग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सरचव, र्मंत्रालय, र्मुंबई.
4) र्मा. राज्यर्मंत्री (पदु र्म) यांचे खाजगी सरचव, र्मंत्रालय, र्मुंबई.
5) र्मा.र्मुख्य सरचव यांचे उप सरचव, र्मंत्रालय, र्मुंबई.
6) अपर र्मुख्य सरचव (रवत्त), र्मंत्रालय, र्मुंबई.
7) अपर र्मुख्य सरचव (रनयोजन) र्मंत्रालय, र्मुंबई.
8) प्रधान सरचव (पदु र्म), कृरि व पदु र्म रवभाग, र्मंत्रालय, र्मुंबई.
9) आयुक्त, दु ग्धव्यवसाय रवकास रवभाग, वरळी, र्मुंबई.
10) व्यवथिापकीय संचालक, र्महाराष्ट्र राज्य सहकारी दू ध र्महासंघ र्मया, र्मुंबई.
11) र्महालेखापाल, र्महाराष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञयता व लेखा पररक्षा), र्मुंबई/नागपूर
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12) अरधदान व लेखारधकारी, बांद्रा, र्मुंबई.
13) रनवासी व लेखापररक्षा अरधकारी, र्मुंबई.
14) सवध प्रादे रशक दु ग्धव्यवसाय रवकास अरधकारी
15) सवध रजल्हा कोिागार अरधकारी
16) रवत्त रवभाग( व्यय-2, अिधसंकल्प-15), र्मंत्रालय, र्मुंबई.
17) कक्ष अरधकारी (पदु र्म-16), कृरि व पदु र्म रवभाग, र्मंत्रालय,र्मुंबई.
18) रनवडनथती, पदु र्म-8
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