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ववक्री

करण्याच्या काययपध्दतीबाबत...
महाराष्ट्र शासन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग
शासन पवरपत्रक क्रमांकः अधापु-2016/प्र.क्र. 146/ना.पु.22
मादाम कामा मागय, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय ववस्तार, मुंबई - 400 032.
वदनांक: 25 ऑक्टोबर, 2016
वाचा :- शासन वनणयय क्रमांक :- अधापु-2016/प्र.क्र. 146/ना.पु.22, वद. 24 ऑक्टोबर, 2016.
पवरपत्रक :राज्यातील बाजारपेठेत चणाडाळीच्या वकरकोळ दरामध्ये वाढ होत असल्याने सवयसामान्य जनतेस
वदलासा दे ण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य शासनामार्फयत स्वस्त दराने चणाडाळ ववतरीत करण्याबाबतचा वनणयय संदभाधीन
वद. 24 ऑक्टोबर, 2016 च्या शासन वनणययान्वये घेण्यात आला आहे .
केंद्र शासनाकडू न चणा खरे दी करण्यात येणार असून त्या चण्याची भरडाई, त्यापासून प्राप्त होणारी
चणाडाळ 1 वकलोच्या पावकटामध्ये पाकीटबंद करणे, सदर चणाडाळ शासनाने वववहत केलेल्या वठकाणी
पोहोचववणे इत्यादी कामकाज NeML NCDEX Group Company यांच्यामार्फयत वनववदा प्रवक्रयेद्वारे पात्र ठरलेल्या
वनववदाधारकांकडू न करण्यात येणार आहे . सदर चणाडाळ खुल्या बाजारामध्ये वद. 24 ऑक्टोबर, 2016 च्या
शासन वनणययामध्ये नमूद केल्यानुसार रास्तभाव दुकानांमार्फयत सवय जनतेस ववतरीत करावयाची आहे .
खुल्या बाजारात स्वस्त दराने चणाडाळ ववतरीत करावयाच्या सदर प्रवक्रयेची काययपध्दती पुढीलप्रमाणे
असेल :1) केंद्र शासनाकडू न चणा प्राप्त होण्यापुवी ती कोणत्या वठकाणी उपलब्ध होणार आहे ते वठकाण तसेच
केंद्र शासनाकडू न प्राप्त होणाऱ्या चण्याची ज्या वठकाणी भरडाई केली जाणार आहे ते वठकाण याबाबतची मावहती
असलेल्या NeML NCDEX Group Company यांनी त्या वजल्यातील वजल्हा पुरवठा अवधकारी यांना द्यावी /
वजल्हा पुरवठा अवधकारी यांनी NeML NCDEX Group Company कडू न उपलब्ध करुन घ्यावी.
2) वजल्हा पुरवठा अवधकारी यांच्या प्रवतवनधीने त्या वठकाणी असलेल्या NeML NCDEX Group
Company यांच्या प्रवतवनधींसोबत उपस्स्ित राहू न चणा प्राप्त होताना सदर चणा वकती प्रमाणात प्राप्त झाला आहे
याबाबतची नोंद ठे वावी.
3) वजल्हा पुरवठा अवधकारी यांचे प्रवतवनधी व असलेल्या NeML NCDEX Group Company यांचे प्रवतवनधी
यांनी चण्याची भरडाई होत असताना व त्यापासून प्राप्त झालेली चणाडाळ 1 वकलोच्या पावकटामध्ये पाकीटबंद
करे पयंत दे खरे ख ठे वावी.
4) 1 वकलोच्या पावकटातील चणाडाळींच्या 25 पावकटांची 1 बॅग तयार करुन शासनाने वववहत केलेल्या
वठकाणी व वववहत केलेल्या पवरमाणात वनववदाधारकाने चणाडाळीची पोहोच करावी.
5) चणाडाळ वववहत वठकाणी प्राप्त होताना त्या वठकाणच्या वजल्हा पुरवठा अवधकारी यांचे प्रवतवनधी,
असलेल्या NeML NCDEX Group Company यांचे प्रवतवनधी, वनववदाधारकाचे प्रवतवनधी व चणाडाळीची मागणी
करणाऱ्या दुकानदाराचे प्रवतवनधी यांनी प्राप्त झालेली चणाडाळ मागणीनुसार प्राप्त झाली असल्याबाबत एकत्रीत
तपासणी करावी व त्याबाबतच्या प्रमाणपत्राची प्रत असलेल्या NeML NCDEX Group Company यांना सादर
करावी. तसेच सदर प्रमाणपत्राची प्रत असलेल्या NeML NCDEX Group Company यांनी शासनास सादर
करावी.
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6) चणाडाळीची मागणी करणाऱ्या दु कानदाराने सदर चणाडाळीची ववक्री ₹70/- प्रवतवकलो या दराने करावयाची
आहे . सदर चणाडाळीच्या ववक्रीपोटी ववक्रेत्यास शासनातर्फे ₹0.70 प्रवतवकलो एवढे माजीन वदले जाणार आहे .
त्यामुळे त्यांनी मागणी केलेल्या चणाडाळीच्या प्रमाणानुसार प्राप्त होणाऱ्या चणाडाळीची रक्कम ती प्राप्त होण्यापुवी
₹69.30 या दराने असलेल्या NeML NCDEX Group Company यांच्या नावे HDFC Bank, Fort Branch,
Mumbai (IFSC CODE :- HDFC0000060) या बँकेतील 00990690013043 या खाते क्रमांकावर जमा करावी.
सदर रक्कम Neft, RTGS द्वारे अिवा रोखीने जमा करावी.
7) NeML NCDEX Group Company यांनी चणाडाळीच्या ववक्रीपोटी त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या रकमेतून
त्यांच्यासाठी वववहत केलेल्या प्रमाणातील प्रशासकीय खचय वजा करुन उवयरीत रक्कम ववत्तीय सल्लागार व
उपसवचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग, मुंबई यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये जमा करावी.
8) NeML NCDEX Group Company यांनी शासनास पुढील मुद्यांबाबतची मावहती वववरणपत्रामध्ये दर सोमवारी
व ववक्रेत्याकडे चणाडाळ पोहोच करण्यात येईल त्या वदवशी वववरणपत्रातील मावहतीचा कालावधी नमूद करुन
शासनास napu22.mhpds@nic.in या ई-मेल वर तसेच ववत्तीय सल्लागार व उपसवचव यांना सादर करावी :- (अ)
भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमधून चण्याची केलेली उचल, (ब) वमलरकडे चणा प्राप्त झाल्यानंतर आढळू न
आलेली तूट, (क) तूटीअंती वमलरकडे प्राप्त चणा, (ड) भरडाईअंती प्राप्त झालेली चणाडाळ, (इ) शासनाने वववहत
केलेल्या वठकाणी (वठकाणांच्या नावासह) पोहोच केलेली चणाडाळ, (र्फ) वमलरकडे वशल्लक रावहलेली चणाडाळ,
(ग) चणाडाळीच्या ववक्रीपोटी ववक्रेत्यांकडू न ₹. 69.30 या दराने प्राप्त झालेली रक्कम, (ह) ववत्तीय सल्लागार व
उपसवचव यांच्याकडे जमा केलेली रक्कम. चणा व चणाडाळीबाबतची आकडे वारी “क्क्वटलमध्ये” व रक्कम “रुपये
लाखात” नमूद करण्यात यावी.
उपरोक्त काययपध्दतीनुसार सवय संबवं धतांनी काययवाही करावी. सदर काययवाहीमध्ये कोणत्याही प्रकारे
कसूर झाल्यास संबवं धतांना जबाबदार धरण्यात येईल, याची सवय संबवं धतांनी नोंद घ्यावी.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201610251505235706 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.

Satish Shridhar
Supe
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(स. श्री. सुपे)
उपसवचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग

प्रवत,
वनयंत्रक, वशधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई व वजल्हा पुरवठा अवधकारी, औरं गाबाद, नावशक,
नागपूर, अमरावती व अन्नधान्य ववतरण अवधकारी, पुणे त्यांना ववनंती की, त्यांनी त्यांच्या अवधपत्याखालील सवय
रास्तभाव दु कानांची यादी NeML NCDEX Group Company यांना वद. 26.10.2016 पयंत ववनांववलंब कळवावी.
त्या सवय ववक्रेत्यांना सदर शासन पवरपत्रकाची प्रत दे ण्यात यावी. त्यातील सूचनांचे काटे कोरपणे पालन होईल याबाबत
दक्षता घ्यावी.
प्रत,
1. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव
2. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सवचव
3. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सवचव
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4. मा. मुख्य सवचव यांचे उपसवचव
5. प्रधान सवचव, ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6. सवय प्रशासकीय ववभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई.
7. सवय ववभागीय आयुक्त
8. सवय वजल्हावधकारी
9. सवय उपआयुक्त (पुरवठा)
10. ववत्तीय सल्लागार व उपसवचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग, वज. टी. हॉस्पीटल संकूल,
मुंबई,
त्यांना ववनंती की, उपरोक्त सूचना क्र. 8 नुसार वववहत वववरणपत्रात NeML NCDEX Group
Company यांच्याकडू न मावहती प्राप्त करुन घेऊन शासनास संपण
ू य प्रवक्रयेबाबत वेळोवेळी अवगत करावे.
11. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा), महाराष्ट्र-1, मुंबई
12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मुंबई
13. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा), महाराष्ट्र-2, मुंबई
14. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-2, मुंबई
15. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-2, नागपूर
16. वनवासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, नागरी पुरवठा, लेखा पवरक्षा मंडळ द्वारा - ववत्तीय सल्लागार
व उपसवचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग, मुंबई.
17. ववत्त ववभाग, व्यय-4, मंत्रालय, मुंबई - 400 032
18. प्रधान सवचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग यांचे स्वीय सहायक
19. सवय उपसवचव/अवर सवचव/कायासन अवधकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032
20. संचालक, मावहती व जनसंपकय महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - 400 032
21. वनवडनस्ती (कायासन ना.पु. 22)
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