गरीब व गरजू व्यक्तिंना स्वस्िं
दरािं

“शिवभोजन”

उपलब्ध

करुन दे ण्याबाबिं.
महाराष्ट्र िासन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण शवभाग
िासन शनणणय क्रमांक - िाभोथा-२०१9/प्र.क्र.51/नापु-17
मादाम कामा मागण, हु िंात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
शदनांक- 01 जानेवारी, २०20
प्रस्िंावना: राज्यािंील गरीब व गरजू जनिंेला सवलिंीच्या दरािं शिवभोजन उपलब्ध करून दे ण्याची योजना
िासनाच्या शवचाराधीन होिंी. त्यानुषंगाने पशहल्या टप्पप्पयािं प्रायोशगक िंत्वावर शिंमाहीसाठी
राज्यािंील प्रत्येक शजल्हयाच्या मुख्यालयी शकमान एक भोजनालय सुरु करण्यािं येईल. िंद्नंिंर
सदरील योजनेस शमळणारा प्रशिंसाद पाहू न ही योजना इिंर भागािं राबशवण्यािं येईल.

िासन शनणणय:राज्यािं स्वस्िं दरािं िासकीय अनुदान प्राप्पिं भोजनालयािंून भोजन उपलब्ध करुन
दे ण्याची योजना 1.

या योजनेअंिंगणिं सुरु करण्यािं येणाऱ्या भोजनालयािं 2 चपात्या, 1 वाटी भाजी, 1 मूद भािं

व 1 वाटी वरण समाशवष्ट्ट असलेली जेवणाची थाळी ₹ 10 /- प्रिंी थाळी याप्रमाणे भोजन उपलब्ध
करून दे ण्यािं येईल.
2.

भोजनालय चालशवण्यासाठी सद्य:स्स्थिंीिं सुरू असलेल्या खानावळ, NGO, मशहला

बचिंगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट अथवा मेस यापैकी सदर योजना राबशवण्यास सक्षम असलेल्या
भोजनालयाची त्या-त्या स्िंरावरील सशमिंीने शनवड करावी. िंसेच ज्या-ज्या शठकाणी गरीब ककवा
मजूर लोकांची वदण ळ जास्िं असेल अिा शठकाणी (उदा. शजल्हा रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे
स्थानक पशरसर, बाजारपेठा, िासकीय कायालये इत्यादी) सदर थाळीची शवक्री केली जाईल,
याबाबिंची दक्षिंा घेण्याची जबाबदारी संबंशधिं सशमिंीची राहील.
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3. सदर योजनेचे स्वरुप पुढील प्रमाणे राहील : सदर थाळीची ककमिं िहरी भागामध्ये प्रशिंथाळी ₹50/- व ग्रामीण भागामध्ये ₹35/- इिंकी राहील.
सशमिंीने पात्र ठरशवलेल्या खानावळ, NGO, मशहला बचिंगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट अथवा मेस
यांना प्रशिं ग्राहकांकडू न प्राप्पिं झालेल्या ₹10/- एवढ्या रकमेव्यशिंशरतिं उवणशरिं रतकम अनुदान
म्हणून या शवभागाकडू न थेट शजल्हाशधका-यांना िंसेच मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासंबंशधिं अनुदान
शनयंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांना दे ण्यािं येईल व त्यांच्यामार्णिं संबंशधिंांना
शविंशरिं करण्यािं येईल.
 सदर योजना राबशवण्यासाठी सक्षम खानावळ, NGO , मशहला बचिंगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट
अथवा मेस यांची शनवड करण्यासाठी पुढील प्रमाणे सशमिंी स्थापन करण्यािं येईल.
1) महानगरपाशलका स्िंर :शजल्हाशधकारी

- अध्यक्ष

महानगरपाशलका आयुतिं

- सदस्य

शजल्हा पुरवठा अशधकारी/अन्नधान्य शविंरण अशधकारी

-सदस्य सशचव

2) मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र :शनयंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा

- अध्यक्ष

उपायुतिं बृहन्मुंबई महानगरपाशलका (मुख्यालय)

-सदस्य

संबंशधिं उपशनयंत्रक

-सदस्य सशचव

3) शजल्हास्िंर :शजल्हाशधकारी

- अध्यक्ष

मुख्य कायणकारी अशधकारी

- सदस्य

शजल्हा पुरवठा अशधकारी/ अन्नधान्य शविंरण अशधकारी - सदस्य सशचव
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4) िंालुका स्िंर :िंहशसलदार

- अध्यक्ष

गट शवकास अशधकारी

-सदस्य

नगरपाशलका/नगरपंचायिं यांचे मुख्याशधकारी - सदस्य सशचव
4.

सदर योजनेवर संशनयंत्रण ठे वण्यासाठी राज्यस्िंरावर पुढील प्रमाणे उच्चाशधकार सशमिंी

असेल.
मा.मुख्य सशचव

- अध्यक्ष

मा. अपर मुख्य सशचव (शवत्त शवभाग )

-सदस्य

मा. प्रधान सशचव (नगर शवकास शवभाग)

-सदस्य

मा. प्रधान सशचव (अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण शवभाग)

-सदस्य सशचव

मा. मुख्य सशचव यांचे अध्यक्षिंेखालील सशमिंी सवण पयायांचा सांगोपांग शवचार करून, या
योजनेचा पुढील टप्पपा ठरशवण्याची कायणवाही करेल. या पयायांमध्ये सेंरल शकचन, नामवंिं स्वयंसेवी संस्था,
सावणजशनक न्यास व CSR आशण VSTF इत्यादींचा सहभाग कसा घेिंा येईल यावर शनणणय घेईल व
िासनाच्या सहभागाबद्दल रुपरेषा ठरवेल. त्याचप्रमाणे, ही योजना िाश्विं व शटकणारी होण्यासाठी सदर
सशमिंी क्रॉस सबशसडी व सावणजशनक- खाजगी भागीदारी चे िंत्व (PPP) वापरण्यावर भर दे ईल.
5.

सदर योजना राबशवण्यासाठी पुढील अटी व ििंी राहिंील : सुरुवािंीला प्रायोशगक िंत्वावर राज्यािं प्रत्येक शजल्याच्या मुख्यालयी व महानगरपाशलका क्षेत्रािं
शकमान 1 भोजनालय सुरु करण्यािं येईल.
 सदर भोजनालय वदण ळीच्या शठकाणी असेल. ही भोजनालये दु पारी 12.00 िंे 2.00 या कालावधीिं
कायणरिं राहिंील.
 सदर भोजनालयािं दु पारी 12.00 िंे 2.00 या कालावधीिं या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी राखीव
जागा उपलब्ध करून दे ण्याची जबाबदारी संबशं धिं भोजनालय चालकाची असेल. यासाठी
भोजनालय चालशवण्यासाठी सदर मालकाकडे स्विं:ची पयाप्पिं जागा असावी.
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 भोजनालयािं एका वेळी शकमान 25 व्यतिंींची जेवणासाठी बसण्याची व्यवस्था असेल. एका
भोजनालयािं शकमान 75 आशण कमाल 150 थाळी भोजन उपलब्ध होईल.
 सदर भोजनालयािं बाहेरचे जेवण घेऊन येण्यास व भोजनालयािंील जेवण बाहेर घेऊन जाण्यास
मनाई असेल.
 िासकीय कमणचा-यांना िंसेच ज्या शठकाणी ही योजना राबशवण्यािं येईल िंेथील आस्थापनेवरील
कमणचा-यांना सदर भोजनालयािं सवलिंीच्या दराने जेवणास सतिं मनाई असेल.
 कोणत्याही पशरस्स्थिंीिं शिळे अथवा खराब झालेले अन्न ग्राहकांना पुरशवण्यािं येणार नाही याची
दक्षिंा घेण्याची जबाबदारी संबंशधिं संस्थेची राहील. कोणत्याही ग्राहकास सदर अन्नाचे सेवन केल्यामुळे
शवषबाधा होणार नाही याची दक्षिंा भोजनालय चालकाने घ्यावी.
 प्रत्येक भोजनालयािंील अन्नाचा दजा योग्य असल्याबाबिं अन्न व औषध प्रिासनाकडू न वेळोवेळी
िंपासणी करुन घेऊन त्या प्रिासनाने शदलेले प्रमाणपत्र दिणनी भागावर लावण्याची जबाबदारी
भोजनालय चालकाची राहील.
 प्रशिं थाळी खचण :नग

पशरमाण

दर (रु.)

चपािंी

2 (प्रत्येकी 30 ग्रॅम )

10

भाजी

1 वाटी (100 ग्रॅम )

20

वरण

1 वाटी (100 ग्रॅम )

10

भािं

1 मुद (150 ग्रॅम )

10

एकूण

5.

50

सदर योजना राज्यािंील प्रत्येक शजल्हयाच्या मुख्यालयी व महानगरपाशलका क्षेत्रािं शकमान 1

भोजनालय याप्रमाणे प्रायोशगक िंत्वावर सुरु करण्यािं येिं असल्याने सदर योजनेस अंदाशजिं एकूण शिंमाही
खचण प्रशिं थाळी ₹ 40 अनुदान याप्रमाणे एकूण ₹6,48,00000/- (6 कोटी 48 लक्ष रुपये) [ एकूण थाळी
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18000 प्रशिंशदन ․ अनुदान ₹40 (प्रशिं थाळी) ․ 90 शदवस ] इिंका अपेशक्षिं आहे . िंसेच याकशरिंा
सदरील शजल्यांिंील लोकसंख्येच्या प्रमाणािं थाळींचे प्रमाण ठरशवण्यािं आले आहे . शजल्हाशनहाय थाळींची
संख्या शववरणपत्र अ मध्ये शदलेली आहे .
6.

हा शिंमाही खचण भागाशवण्यासाठी खालीलप्रमाणे लेखािीषण िंयार करण्यािं आले आहे .
मागणी क्र.

एम-2

प्रधान लेखािीषण

2408, अन्न साठवण व वखार साठवण

उप प्रधान लेखािीषण

01-अन्न

गौण िीषण

101- प्रापण व पुरवठा

गट िीषण

(03)-प्रापण, शविंरण व ककमिं शनयंत्रण

उपगट िीषण

(03) (23)

10 रुपये थाळी योजनेसाठी अथणसहाय्य

(कायणक्रमांिंगणिं) (दत्तमिं 2408****) 33-अथणसहाय्य
7.

सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिंस्थळावर

उपलब्ध करण्यािं आला असून, त्याचा संकेिंांक क्र. 202001011742026706 असा आहे. हा िासन
शनणणय शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकिं करुन काढण्यािं येिं आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नांवाने,

MAHESH
PATHAK

Digitally signed by MAHESH PATHAK
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e9535c95dc1a6714290a6a1e084b3bb4cc266f737f88ea4b
79e3f83c4a7ca12d, postalCode=400032,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=89b136784be463271bbba2095dbd148bf1e0f6a85ad
aff8cf4665692d20f2e76, ou=FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER
PROTECTION, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=MAHESH
PATHAK
Date: 2020.01.02 13:26:09 +05'30'

( महेि पाठक )
प्रधान सशचव
प्रशिं,
1. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सशचव
2. खाजगी सशचव, मा.मंत्री, (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.), मंत्रालय, मुंबई
3. खाजगी सशचव, मा.राज्यमंत्री, (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.), मंत्रालय, मुंबई
4. खाजगी सशचव सवण मंत्री कायालय/सवण राज्यमंत्री कायालये, मंत्रालय मुंबई.
5. मा. शवरोधी पक्ष नेिंा, शवधान पशरषद, शवधानमंडळ सशचवालय, मुंबई.
6. मा. शवरोधी पक्ष नेिंा, शवधानसभा, शवधानमंडळ सशचवालय, मुंबई.
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7. मुख्य सशचव यांचे उपसशचव.
8. सवण अपर मुख्य सशचव / प्रधान सशचव/ सशचव मंत्रालय शवभाग
9. अध्यक्ष राज्य ग्राहक िंक्रार शनवारण आयोग, मुंबई.
10. सवण शवभागीय आयुतिं
11. सवण शजल्हाशधकारी
12. महासंचालक, माशहिंी जनसंपकण मंत्रालय,मुंबई
13. शनयंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई
14. शवशत्तय सल्लागार व उपसशचव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं) पुरवठा आयुतिंांचे कायालय, मुंबई
15. उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुतिं कायालय मुंबई
16. सवण शजल्हा पुरवठा अशधकारी
17. सवण अन्नधान्य शविंरण अशधकारी
18. सवण कायासने (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.)
19. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र ½ मुंबई,/नागपूर
20. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े िंा) महाराष्ट्र ½ मुंबई,/नागपूर
21. शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मुंबई.
22. मान्यिंा प्राप्पिं राजकीय पक्षांची कायालये
23. मा. संचालक नगरपाशलका प्रिासन, मुंबई
24. संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई.
25. शनवड नस्िंी, नापु-17.
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िासन शनणणय क्र-िाभोथा-2019/प्र.क्र.51/नापु 17, शद. 01 जानेवारी, 2020 चे “शववरणपत्र अ”
अनु क्र.
1.

शजल्हा/महानगरपाशलका
रायगड-अशलबाग

प्रशिंशदन थाळींची संख्या
400
{अशलबाग - 100
पनवेल महापाशलका - 300}

2.

रत्नाशगरी

300

3.

कसधुदुगण

150

4.

नाशिक

1000
{नाशिक-700
मालेगाव महानगर पाशलका - 300}

5.

धुळे

300

6.

नंदुरबार

300

7.

जळगाव

700

8.

अहमदनगर

700

9.

पुणे

1500
{पुणे - 1000
कपपरी कचचवड महानगर पाशलका - 500}

10. सािंारा

500

11. सांगली

450

12. सोलापूर

700

13. कोल्हापूर

600

14. औरं गाबाद

500

15. जालना

300

16. परभणी

300

17. कहगोली

200

18. बीड

400

19. नांदेड

500

20. उस्मानाबाद

250
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21. लािंूर

400

22. बुलढाणा

400

23. अकोला

300

24. वाशिम

300

25. अमराविंी

500

26. यविंमाळ

450

27. वधा

200

28. नागपूर

750

29. भंडारा

200

30. गोंशदया

200

31. चंद्रपूर

350

32. गडशचरोली

150

33. मुंबई िहर

450

34. मुंबई उपनगर

1500 ( G+D+E Region )

35. ठाणे

1350

( A + E Region )

{ठाणे - 450
शभवंडी- 200
कल्याण - 200
बेलापूर - 150
शमरा-भायंदर महानगर पाशलका - 150
उल्हासनगर - 200}
36. पालघर

450
{वसई - 200
पालघर - 100
शवरार - 150 }

एकूण

18000
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