माहे जुल,ै 2021 मध्ये विशेषत: वि. 22, 23 जुल,ै 2021
रोजी अवतिृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या कुटु ुं बाुंना मोफत
अन्नधान्य, केरोसीन ि तूरडाळ िे ण्याबाबत.
महाराष्र शासन
अन्न, नाररी पुरिठा ि ग्राहक सुंरक्षण विभार
शासन वनणणय क्रमाुंकः अधापु 2021/प्र.क्र 50/नापु-22,
मािाम कामा मारण, हु तात्मा राजरुरु चौक,
मुंत्रालय, मुुंबई 400 032
तारीख: 24 जुलै, 2021
िाचा:शासन वनणणय महसूल ि िन विभार, क्रमाुंक सीएलएस-2018/प्र.क्र 225/म-3,
वि. 8 माचण, 2019
प्रस्तािना :राज्यात माहे जुलै, 2021 मध्ये विशेषत: वि. 22 ि 23 जुलै, 2021 रोजी रायरड, रत्नावररी,
ससधुिुरण, कोल्हापूर, साुंरली ि सातारा या वजल््ाुंमध्ये अवतिृष्टी झाल्यामुळे अनेक कुटु ुं बे बाधीत झाली
आहेत. अशा बाधीत कुटु ुं बाुंना आपत्तकालीन पवरस्स्ितीमध्ये वकमान उिरवनिाहाचे साधन म्हणून
राज्यशासनातफे

अन्नधान्य (रहू ि ताुंिूळ), केरोसीन ि तूरडाळ उपलब्ध करुन िे ण्याचा प्रस्ताि

शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषुंराने पुढीलप्रमाणे वनणणय घेण्यात येत आहे:शासन वनणणय :अ)

रायरड, रत्नावररी, ससधुिुरण, कोल्हापूर, साुंरली ि सातारा या वजल््ाुंमधील माहे जुलै, 2021

मध्ये विशेषत: वि. 22 ि 23 जुलै, 2021 रोजी झालेल्या अवतिृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या कुटु ुं बाुंना
प्रवतकुटु ुं ब 10 वकलो रहू ि 10 वकलो ताुंिूळ (बाधीत कुटु ुं बाकडू न मारणी झाल्यास ताुंिळाचे प्रमाण
िाढिून एकूण 20 वकलो अन्नधान्य) ि 5 लीटर केरोसीन तसेच 5 वकलो तूरडाळ मोफत उपलब्ध करुन
िे ण्यात यािी.
ब)

बाधीत कुटु ुं बाुंची सुंख्या/यािी सुंबुंवधत वजल्हावधकारी याुंनी त्या वजल््ातील सुंबुंवधत वजल्हा

पुनिणसन अवधकारी याुंच्याकडू न उपलब्ध करुन घ्यािी. वजल्हावधकारी याुंनी त्याुंच्या वजल्हा स्तरािरील
शासकीय रोिाुंमामध्ये इतर योजनाुंमधील वशल्लक असलेल्या अन्नधान्यामधून तात्काळ िाटप सुरु
करािे.
अन्नधान्याच्या आिश्यकतेबाबतचे एकूण पवरमाण त्याुंनी शासनास कळविल्यानुंतर सिर
पवरमाणाएिढया अन्नधान्याची मारणी MSP/MSP DERIVED RATE ने केंद्र शासनाकडे करण्यात
येईल ि त्याकवरता आिश्यक असलेला वनधी वित्त विभाराकडू न उपलब्ध झाल्यानुंतर वजल्हावधकारी
याुंना उपलब्ध करुन विला जाईल.
क)

बाधीत कुटु ुं बाुंसाठी आिश्यक असलेले केरोसीन वजल्हावधकारी याुंना तात्काळ मोफत उपलब्ध

करुन िे ण्याबाबत BPCL, IOC ि HPCL या ऑईल कुंपन्याुंना शासन स्तरािरुन कळविण्यत यािे.
याकवरता आिश्यक असलेला वनधी वित्त विभाराकडू न उपलब्ध झाल्यानुंतर वजल्हावधकारी याुंना
उपलब्ध करुन विला जाईल.

शासन वनणणय क्रमाुंकः अधापु 2021/प्र.क्र 50/नापु-22,

ड)

बाधीत कुटु ुं बाुंसाठी आिश्यक असलेली तूरडाळ सुंबुंवधत वजल्हावधकारी याुंनी त्याुंच्या

वजल््ातील घाऊक बाजारातून खरेिी करुन त्याचे प्रवतकुटु ुं ब 5 वकलो या पवरमाणात तात्काळ िाटप
सुरु करािे. सिर तूरडाळीसाठी आिश्यक असलेला वनधी वजल्हावधकारी याुंनी त्याुंच्या आपत्ती
वनिारण वनधी मधून उपलब्ध करुन घ्यािा. वकती पवरमाणात तूरडाळ खरेिी करण्यात आली या
बाबतची आकडे िारी वजल्हावधकारी याुंनी शासनास कळविल्यानुंतर सिर तूरडाळीकवरता खचण
करण्यात आलेल्या रक्कमेएिढा वनधी वित्त विभाराकडू न उपलब्ध झाल्यानुंतर वजल्हावधकारी याुंना
उपलब्ध करुन विला जाईल.
इ)

अन्नधान्य, डाळी ि केरोसीन याुंचे िाटप झाल्यानुंतर वकती पवरमाणात िाटप करण्यात आले ि

त्या कवरता वकती खचण झाला ही आकडे िारी सिण वजल्हावधकारी याुंच्याकडू न प्राप्त झाल्यानुंतर
उपरोक्त बाबींसाठी आिश्यक असलेला वनधी वित्त विभाराने तात्काळ उपलब्ध करुन द्यािा.
सिर शासन वनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्िळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 202107261141426106 असा आहे . हा आिे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याुंच्या आिे शानुसार ि नािाने.

Sudhir Deodatta
Tungar
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( सुधीर तुुंरार )

सह सवचि, अन्न, नाररी पुरिठा ि ग्राहक सुंरक्षण विभार
प्रत,
1. मा. राज्यपाल याुंचे सवचि,
2. मा. मुख्यमुंत्री याुंचे प्रधान सवचि,
3. मा. उप मुख्यमुंत्री याुंचे सवचि,
4. मा. मुंत्री, अन्न, नाररी पुरिठा ि ग्राहक सुंरक्षण याुंचे खाजरी सवचि,
5. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा ि विधानपवरषि, महाराष्र विधानमुंडळ)
6. मा. राज्यमुंत्री, अन्न, नाररी पुरिठा ि ग्राहक सुंरक्षण याुंचे खाजरी सवचि,
7. सिण विभारीय आयुक्त,
8. वजल्हावधकारी रायरड, रत्नावररी, ससधुिुरण, कोल्हापूर, सातारा ि साुंरली,
9. उपायुक्त पुरिठा (कोकण ि पुणे विभार),
10. वजल्हा पुरिठा अवधकारी रायरड, रत्नावररी, ससधुिुरण, कोल्हापूर, सातारा ि साुंरली,
11. सिण मुंत्रालयीन विभार,
12. वित्तीय सल्लारार ि उप सवचि, अन्न, नाररी पुरिठा ि ग्राहक सुंरक्षण विभार, मुुंबई
13. सिण खाजरी सवचि, मा. मुंत्री कायालये, मुंत्रालय, मुुंबई.
14. सिण खाजरी सवचि, मा. राज्यमुंत्री कायालये, मुंत्रालय, मुुंबई.
15. महासुंचालक, मावहती ि जनसुंपकण महासुंचालनालय, मुंत्रालय, मुुंबई
16. ग्रुंिपाल, महाराष्र विधानमुंडळ सवचिालय, ग्रुंिालय, ६िा मजला, विधानभिन, मुुंबई
17. सिण विधान पवरषि सिस्य ि विधानसभा सिस्य.
18. सवचि, अन्न, नाररी पुरिठा ि ग्राहक सुंरक्षण विभार याुंचे स्िीय सहाय्यक,
19. वनिडनस्ती (कायासन नापु-22)
पृष्ठ 2 पैकी 2

माहे जुल,ै 2021 मध्ये विशेषत: वि. 22, 23 जुल,ै 2021
रोजी अवतिृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या कुटु ुं बाुंना मोफत
तूरडाळ खरेिी करण्याच्या प्रवियेबाबत.
महाराष्र शासन
अन्न, नाररी ुुरिाा ि ्ाहक सुंर्षण

विाार

शासन शुध्िीुत्रक िमाुंकः अधाुु 2021/प्र.ि 50/नाुु-22,
मािाम कामा मारग, हु तात्मा राजरुरु चौक,
मुंत्रालय, मुुंबई 400 032
तारीख: 26 जुल,ै 2021
िाचा:शासन वन गय समिमाुंक वि. 24.7.2021
शुध्िीुत्रक :सुंिााधीन वि. 24.7.2021 मधील शासन वन गयातील ुवरच्छे ि (ड) मधील
“त्याुंच्या वजल्यातील घाऊक बाजारातून”
ऐिजी
“NeML NCDEX Group Company या Platform चा िाुर करुन वजल्हावनहाय वनवििा प्रविया
राबिून”
असे िाचािे.
सिर शासन शुध्िीुत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळािर
उुलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 202107261706033306 असा आहे . हा आिे श
वडजीटल स्िा्षणरीने सा्षणाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्युाल याुंच्या आिे शानुसार ि नािाने.

Sudhir Deodatta
Tungar

Digitally signed by Sudhir Deodatta Tungar
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BFA4851335010591835680, cn=Sudhir Deodatta Tungar
Date: 2021.07.26 17:39:35 +05'30'

(सुधीर तुुंरार)
शासनाचे सह सवचि
प्रत,
1. मा. राज्युाल याुंचे सवचि,
2. मा. मुख्यमुंत्री याुंचे प्रधान सवचि,
3. मा. उु मुख्यमुंत्री याुंचे सवचि,
4. मा. मुंत्री, अन्न, नाररी ुुरिाा ि ्ाहक सुंर्षण

याुंचे खाजरी सवचि,

शासन शुध्िीुत्रक िमाुंकः अधाुु 2021/प्र.ि 50/नाुु-22,

5. मा. विरोधी ु्षणनेता (विधानसाा ि विधानुवरषि, महाराष्र विधानमुंडळ)
6. मा. राज्यमुंत्री, अन्न, नाररी ुुरिाा ि ्ाहक सुंर्षण

याुंचे खाजरी सवचि,

7. सिग खाजरी सवचि, मा. मुंत्री कायालये, मुंत्रालय, मुुंबई.
8. सिग खाजरी सवचि, मा. राज्यमुंत्री कायालये, मुंत्रालय, मुुंबई.
9. सिग विाारीय आयुक्त,
10. वजल्हावधकारी रायरड, रत्नावररी, ससधुिुरग, कोल्हाुूर, सातारा ि साुंरली,
11. उुायुक्त ुुरिाा (कोक

ि ुु े विाार),

12. वजल्हा ुुरिाा अवधकारी रायरड, रत्नावररी, ससधुिुरग, कोल्हाुूर, सातारा ि साुंरली,
13. सिग मुंत्रालयीन विाार,
14. वित्तीय सल्लारार ि उु सवचि, अन्न, नाररी ुुरिाा ि ्ाहक सुंर्षण

विाार, मुुंबई

15. महासुंचालक, मावहती ि जनसुंुकग महासुंचालनालय, मुंत्रालय, मुुंबई
16. ्ुंथुाल, महाराष्र विधानमुंडळ सवचिालय, ्ुंथालय, ६िा मजला, विधानािन, मुुंबई
17. सिग विधानसाा सिस्य ि विधानुवरषि सिस्य
18. सवचि, अन्न, नाररी ुुरिाा ि ्ाहक सुंर्षण

विाार याुंचे स्िीय सहाय्यक,

19. वनिडनस्ती (कायासन नाुु-22)

ुृष्ा 2 ुैकी 2

