राज्यातील सर्व शिधापशिकाधारकाांना रास्तभार्
दु कानाांमार्वत

स्र्स्त

दराने

तूरडाळ

शर्क्री

करण्याच्या कायवपध्दतीबाबत...
महाराष्ट्र िासन
अन्न, नागरी पुरर्ठा र् ग्राहक सांरक्षण शर्भाग
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मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांिालय शर्स्तार, मुांबई - 400 032.
शदनाांक: 30 नोव्हें बर, 2017
र्ाचा :- सहकार, पणन र् र्स्त्रोद्योग शर्भागाचा िासन शनणवय क्र.सपस-2017/प्र.क्र.198/24-स,
शदनाांक 28 नोव्हें बर, 2017
पशरपिक :राज्य िासनामार्वत बाजार हस्तक्षेप योजनेअत
ां गवत खरे दी करण्यात आलेल्या तुरीची भरडाई केल्यानांतर,
तुरडाळीची शर्क्री राज्यातील स्र्स्त धान्य दुकानातून करण्याबाबतचा शनणवय सांदभाधीन शद. 28 नोव्हें बर, 2017 च्या
िासन शनणवयान्र्ये घेण्यात आला आहे .
सदर भरडाई केलेल्या तूरडाळीची शर्क्री सर्व शिधापशिकाधारकाांना रास्तभार् धान्य दु कानाांमार्वत शर्तरीत
करार्याची आहे. सदर प्रशक्रयेची कायवपध्दती पुढीलप्रमाणे असेल :
1) राज्यातील स्र्स्त धान्य दु कानातून, सर्व शिधापशिकाधारकानाां तूरडाळीची शर्क्री करार्ी.
2) सदर तूरडाळ मुांबई-ठाणे शिधार्ाटप क्षेिाकशरता महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मयादीत याांच्या सानपाडा,
नर्ी मुांबई याांच्या गोदामाांत पुरशर्ण्यात येईल. तसेच, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरां गाबाद र् सोलापूर या िहराांसाठी, त्या
िहरासाठी शनशित केलेल्या गोदामामध्ये पणन महासांघामार्वत पोहोचशर्ण्यात येईल. इतर शजल््ाांमध्ये सद्यस्स्ितीत
अन्नधान्याची र्ाहतूक दोन टप्प्याांमध्ये होत असल्यामुळे, सांबशां धत शजल्हा पुरर्ठा अशधकाऱयाांनी कळशर्लेल्या
गोदामापयंत पणन महासांघामार्वत तूरडाळीचा पुरर्ठा करण्यात येईल र् तेिून ती स्र्स्त धान्य दु कानाांना पुरशर्ण्यात
येईल.
3)

ज्या गोदामामध्ये साठर्णूक करण्यात येणार आहे, त्या गोदामाांमध्ये पुरर्ठा करार्याच्या तूरडाळीचे प्रमाण

याबाबतची माशहती मुांबई-ठाणे शिधार्ाटप क्षेिाकशरता शनयांिक, शिधार्ाटप र् सांचालक नागरी पुरर्ठा, मुांबई र् इतर
शजल््ाांकशरता सांबशां धत शजल््ाचे शजल्हा पुरर्ठा अशधकारी/ अन्नधान्य शर्तरण अशधकारी याांनी त्या-त्या पशरक्षेिातील
शजल्हा माकेटटग अशधकारी,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मयादीत याांना पाठर्ार्ी. तसेच सदर पिाची प्रत
िासनास सादर करील.
4)

शजल्हा माकेटटग अशधकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मयादीत याांनी त्या-त्या शजल््ाांच्या

मागणीप्रमाणे 1 शकलोच्या पाशकटातील तूरडाळींच्या 25 पाशकटाांची 1 बॅग तयार करुन शर्शहत केलेल्या शठकाणी पोहोच
करार्ी.
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5)

तूरडाळ शर्शहत शठकाणी प्राप्त होताना त्या शठकाणच्या शनयांिक, शिधार्ाटप र् सांचालक नागरी पुरर्ठा,

मुांबई/शजल्हा पुरर्ठा अशधकारी/अन्नधान्य शर्तरण अशधकारी याांचे प्रशतशनधी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ
मयादीत, मुांबई याांचे प्रशतशनधी याांनी प्राप्त झालेली तूरडाळ मागणीनुसार प्राप्त झाली असल्याबाबत एकिीत तपासणी
करार्ी र् त्याबाबतच्या प्रमाणपिाची प्रत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मयादीत याांना सादर करार्ी. तसेच
सदर प्रमाणपिाची प्रत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मयादीत याांनी िासनास सादर करार्ी.
6)

सदर तूरडाळीची शर्क्री ₹55/- प्रशतशकलो या दराने करार्याची आहे . सदर तूरडाळीच्या शर्क्रीपोटी रास्तभार्

धान्य दु कानदारास PoS मशिनद्वारे होणाऱया व्यर्हारानुसार शर्तशरत होणाऱया तूरडाळीस ₹ 1.50 प्रशतशकलो र् PoS
मशिन व्यशतशरक्त र्ाटप होणाऱया तूरडाळीस ₹0.70 प्रशतशकलो एर्ढे मार्जजन शदले जाणार आहे . त्यामुळे त्याांनी मागणी
केलेल्या तूरडाळीच्या प्रमाणानुसार प्राप्त होणाऱया तूरडाळीची रक्कम ती प्राप्त होण्यापुर्ी ₹50.00 प्रशतशकलो या दराने
शद महाराष्ट्र स्टे ट को-ऑपरे शटव्ह माकेटटग र्ेडरे िन, मुांबई याांच्या नार्े Indian Bank, Br. Mandvi, Masjid Bunder,
Mumbai (IFSC CODE :- IDIB000M013) या बँकेतील 786959948 या खाते क्रमाांकार्र जमा करार्ी. सदर रक्कम
Neft, RTGS द्वारे अिर्ा रोखीने जमा करार्ी.
7)

शनयांिक, शिधार्ाटप र् सांचालक नागरी पुरर्ठा, मुांबई/शजल्हा पुरर्ठा अशधकारी/अन्नधान्य शर्तरण अशधकारी

याांनी सदर तूरडाळीची शर्क्री ₹55/- प्रशतशकलो या दराने केल्यानांतर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ
मयादीत, मुांबई याांचक
े डे जमा करण्यात येणारी रक्कम ₹50.00 प्रशतशकलो + रास्तभार् धान्य दुकानदार याांचे मार्जजन
र्जा करुन उर्वरीत रक्कम शर्त्तीय सल्लागार र् उपसशचर्, अन्न, नागरी पुरर्ठा र् ग्राहक सांरक्षण शर्भाग, मुांबई याांच्या
स्र्ीय प्रपांजी लेख्यामध्ये जमा करार्ी. िासकीय गोदामाांपयंत पोहोचशर्लेली तूरडाळ, उचल करण्यात आलेली
तूरडाळ याबाबतची माशहती SIMNIC र्र दररोज अद्ययार्त करार्ी.
8)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मयादीत, मुांबई याांनी िासनास पुढील मुद्याांबाबतची माशहती

शर्र्रणपिामध्ये दर सोमर्ारी र् तूरडाळ पोहोच करण्यात येईल त्या शदर्िी शर्र्रणपिातील माशहतीचा कालार्धी
नमूद करुन िासनास napu22.mhpds@nic.in या ई-मेल र्र सादर करार्ी :-, (अ) शनयांिक, शिधार्ाटप र् सांचालक
नागरी पुरर्ठा, मुांबई/शजल्हा पुरर्ठा अशधकारी/अन्नधान्य शर्तरण अशधकारी

याांनी शर्शहत केलेल्या गोदामात

(गोदामाच्या नार्ासह) पोहोच केलेली तूरडाळ, (ब) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मयादीत, मुांबई याांच्याकडे
शिल्लक राशहलेली तूरडाळ, (क) तूरडाळीच्या शर्क्रीपोटी शनयांिक, शिधार्ाटप र् सांचालक नागरी पुरर्ठा, मुांबई/शजल्हा
पुरर्ठा अशधकारी/अन्नधान्य शर्तरण अशधकारी ₹ 50/- या दराने प्राप्त झालेली रक्कम, तूर र् तूरडाळीबाबतची
आकडे र्ारी “क्क्र्टलमध्ये” र् रक्कम “रुपये लाखात” नमूद करण्यात यार्ी. सदर माशहती SIMNIC द्वारे एकशित
करार्ी
उपरोक्त शर्र्रणपिातील माशहती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मयादीत, मुांबई याांनी उपसांचालक,
नागरी पुरर्ठा, पुरर्ठा आयुक्ताांचे कायालय, मुांबई याांना देखील पाठर्ार्ी.
उपरोक्त कायवपध्दतीनुसार सर्व सांबशां धताांनी कायवर्ाही करार्ी. सदर कायवर्ाहीमध्ये कोणत्याही प्रकारे कसूर
झाल्यास सांबशां धताांना जबाबदार धरण्यात येईल, याची सर्व सांबशां धताांनी नोंद घ्यार्ी.
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सदर िासन पशरपिक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळार्र उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201712021143217506 असा आहे. हा आदे ि शडजीटल स्र्ाक्षरीने
साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार र् नार्ाने.

Mahesh Dinkar
Pathak

Digitally signed by Mahesh Dinkar Pathak
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food,Civil Supplies And
Consumer Protection Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e9535c95dc1a6714290a6a1e084b3bb4cc266f737f88ea4b79e3f8
3c4a7ca12d, cn=Mahesh Dinkar Pathak
Date: 2017.12.02 11:46:37 +05'30'

(महे ि पाठक)
प्रधान सशचर्, अन्न, नागरी पुरर्ठा र् ग्राहक सांरक्षण शर्भाग
प्रत,
1. मा. मुख्यमांिी याांचे प्रधान सशचर्
2. मा. मांिी, अन्न, नागरी पुरर्ठा र् ग्राहक सांरक्षण याांचे खाजगी सशचर्
3. मा. मांिी, सहकार, पणन र् र्स्त्रोद्योग याांचे खाजगी सशचर्
4. मा. राज्यमांिी, अन्न, नागरी पुरर्ठा र् ग्राहक सांरक्षण याांचे खाजगी सशचर्
5. मा. मुख्य सशचर् याांचे उपसशचर्
6. प्रधान सशचर्, शर्त्त शर्भाग, मांिालय, मुांबई.
7. प्रधान सशचर्, सहकार, पणन र् र्स्त्रोद्योग शर्भाग, मांिालय, मुांबई.
8. सर्व प्रिासकीय शर्भाग प्रमुख, मांिालय, मुांबई.
9. सर्व शर्भागीय आयुक्त
10. व्यर्स्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मयाशदत, मुांबई.
11. सर्व शजल्हाशधकारी
12. शनयांिक, शिधार्ाटप र् सांचालक नागरी पुरर्ठा, मुांबई
13. सर्व उपआयुक्त (पुरर्ठा)
14. सर्व शजल्हा पुरर्ठा अशधकारी / अन्नधान्य शर्तरण अशधकारी
15. सर्व शजल्हा माकेटटग अशधकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मयाशदत, मुांबई.
16. शर्त्तीय सल्लागार र् उपसशचर्, अन्न, नागरी पुरर्ठा र् ग्राहक सांरक्षण शर्भाग, शज. टी. हॉस्पीटल सांकूल, मुांबई
17. महालेखापाल (लेखा पशरक्षा), महाराष्ट्र-1, मुांबई
18. महालेखापाल (लेखा र् अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मुांबई
19. महालेखापाल (लेखा पशरक्षा), महाराष्ट्र-2, मुांबई
20. महालेखापाल (लेखा र् अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-2, मुांबई
21. महालेखापाल (लेखा र् अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-2, नागपूर
22. शनर्ासी लेखा पशरक्षा अशधकारी, नागरी पुरर्ठा, लेखा पशरक्षा मांडळ द्वारा - शर्त्तीय सल्लागार
र् उपसशचर्, अन्न, नागरी पुरर्ठा र् ग्राहक सांरक्षण शर्भाग, मुांबई.
23. शर्त्त शर्भाग, व्यय-4, मांिालय, मुांबई - 400 032
24. प्रधान सशचर्, अन्न, नागरी पुरर्ठा र् ग्राहक सांरक्षण शर्भाग याांचे स्र्ीय सहायक
25. सर्व उपसशचर्/अर्र सशचर्/कायासन अशधकारी, अन्न, नागरी पुरर्ठा र् ग्राहक सांरक्षण शर्भाग,
मांिालय, मुांबई - 400 032
26. सांचालक, माशहती र् जनसांपकव महासांचालनालय, मांिालय, मुांबई - 400 032
27.शनर्डनस्ती (कायासन ना.पु. 22)
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