राज्यातील दु ष्काळ जाहीर झालेल्या 151 तालुके, 268
महसुली मंडळे

व 931 गावांतील पात्र व्यक्तींना

सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याबाबत
मागगदर्गक सूचना

महाराष्र र्ासन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग
र्ासन पवरपत्रक क्रमांकः दु ष्काळ २०१8/प्र.क्र.135/नापु-२२
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
वदनांक: 8 फेब्रुवारी, 2019.
वाचा :१) र्ासन वनणगय क्रमांक असुका 2013/प्र.क्र. 319/नापु-22, वद. 17 वडसेंबर, 2013
२) र्ासन वनणगय क्रमांक असुका 2014/प्र.क्र. 116/नापु-22, वद. 24 माचग, 2015
३) र्ासन वनणगय क्रमांक अधापु 2015/प्र.क्र.100/नापु-22, वद. 24 जुल,ै 2015
४) र्ासन वनणगय क्रमांक अधापु 2014/प्र.क्र.122/नापु-22, वद. 15 जानेवारी, 2016
५) र्ासन वनणगय क्रमांक अधापु २०१५/प्र.क्र.१००/नापु-२२, वद.११ जुलै, 201६
६) र्ासन वनणगय असुका २०१6/प्र.क्र.१25/नापु-२२, वद.13 ऑक्टोबर, २०१६
7) र्ासन वनणगय असुका २०१7/प्र.क्र.60/नापु-२२, वद.3 माचग, 2017
8) र्ासन वनणगय असुका २०१8/प्र.क्र.1/नापु-२२, वद. 21 मे, 2018
9) र्ासन वनणगय, महसूल व वन ववभाग क्र. एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, वद. 31.10.2018
10) र्ासन वनणगय, महसूल व वन ववभाग क्र. एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, वद. 6.11.2018
10) र्ासन वनणगय असुका २०१8/प्र.क्र.132/नापु-२२, वद. 16 नोव्हें बर, 2018.
11) र्ासन वनणगय, महसूल व वन ववभाग क्र. एससीवाय-2018/प्र.क्र.216/म-7, वद. 8.1.2019.
12) र्ासन पत्र क्र. संवकणग-2018/प्र. क्र. 208/सं. क., वद. 30 जानेवारी, 2019.

प्रस्तावना :महसूल व वन ववभागाच्या संदभाधीन वद. 31.10.2018 च्या र्ासन वनणगयान्वये राज्यातील 151
तालुक्यांमध्ये, वद. 6.11.2018 च्या र्ासन वनणगयान्वये उपरोक्त 151 तालुक्याव्यवतवरक्त इतर तालुक्यातील
268 महसुली मंडळामध्ये सन 2018 च्या खरीप हं गामात गंभीर/मध्यम स्वरुपाचा दु ष्काळ जाहीर करण्यात आला
आहे . तसेच, महसूल व वन ववभागाच्या संदभाधीन वद. 8.1.2019 च्या र्ासन वनणगयान्वये उपरोक्त 151 तालुके
व 268 महसुली मंडळाव्यवतवरक्त 931 गावांमध्ये दु ष्काळसदृश्य पवरस्स्िती घोवित करण्यात आली आहे. सदर
तालुके, महसुली मंडळे व गावांतील पात्र नागवरकांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य देणे सोयीस्कर व्हावे यादृष्टीने
कायगवाही करावयाची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. राष्रीय अन्नसुरक्षा अवधवनयम, 2013 अंतगगत केंद्र
र्ासनाने ठराववक इष्टांक वदला असल्यामुळे इष्टांकाच्या मयादेत योग्य व गरजू लाभार्थ्यांना सवलतीतील
अन्नधान्याचा लाभ दे ण्यात येत आहे . दु ष्काळ जाहीर झालेल्या उपरोक्त तालुके, महसुली मंडळे व गावांतील
सवलतीतील अन्नधान्याचा लाभ वमळत नसलेल्या पात्र नागवरकांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ वमळणे
सोयीस्कर व्हावे याकवरता पुढीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात येत आहेत:-

र्ासन पवरपत्रक :1.

सन 2018 च्या खरीप हं गामात दु ष्काळ जाहीर केलेल्या 151 तालुके, 268 महसुली मंडळे , 931

गावांमधील राष्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाववष्ट न झालेली परं तु वपवळी अिवा केर्री वर्धापवत्रका धारण करीत
असलेली जी व्यक्ती सवलतीच्या दराने अन्नधान्य वमळण्यास पात्र ठरववण्याची मागणी करे ल त्या व्यक्तीचे
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संदभाधीन क्र. 1 ते 8 व क्र. 10 वरील र्ासन वनणगयांन्वये ववहीत केलेल्या वनकिांनुसार त्यांच्या उत्पन्नाच्या व
इष्टांकाच्या मयादेत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटु ं बातील लाभािी यामध्ये त्यांच्या वर्धापवत्रकांचे
संगणकीकरण व वर्धापवत्रकेतील सवग सदस्यांचे आधार वसडींग करून लवकरात लवकर राष्रीय अन्नसुरक्षा
योजनेमध्ये समावेर्न करण्यात यावे.
2.

उपरोक्त 151 तालुके, 268 महसुली मंडळे व 931 गावांतील ज्या नागवरकांकडे वर्धापवत्रका उपलब्ध

नसतील, त्या नागवरकांना र्ासनाने वेळोवेळी वनगगवमत केलेल्या र्ासन वनणगयातील वनकिांनुसार व त्यांच्या
वार्षिक उत्पन्नानुसार देय प्रवगातील वर्धापवत्रका दे ण्याबाबत तात्काळ कायगवाही करावी.
3.

सद्यस्स्ितीत राज्यात अन्नसुरक्षा योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना PoS मवर्नद्वारे अन्नधान्याचे ववतरण

करण्यात येत असून त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांची बायोमेरीक ओळख पटववल्यानंतर अन्नधान्य ववतवरत केले जात
आहे . राज्यातील सवग पात्र लाभार्थ्यांच्या नोंदी AePDS प्रणालीवर उपलब्ध असून PoS यंत्राच्या वापरामुळे
Portability ची सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे . त्या सुववधेद्वारे

Portability ने पात्र

वर्धापवत्रकाधारकांना अन्नधान्याचा लाभ घेण्याची अनुमती याद्वारे दे ण्यात येत आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर
झालेल्या उपरोक्त 151 तालुके, 268 महसुली मंडळे व 931 गावांतील पात्र वर्धापवत्रकाधारकांना
स्िलांतरणामुळे ववहीत केलेल्या रास्तभाव दुकानातून अन्नधान्याची उचल करणे र्क्य नसल्यास त्यांना त्यांच्या
सोईनुसार अन्य कोणत्याही रास्तभाव दु कानातून अन्नधान्याची उचल करणे सुलभ होईल. दु ष्काळामुळे प्रामुख्याने
र्हरी व वनमर्हरी भागात नागरीकांचे स्िलांतर होत असल्याने PoS यंत्रावरील Portability ची सुववधा वापरणे
पात्र लाभार्थ्यांना सुलभ होण्याच्या दृष्टीने वजल्हा पुरवठा अवधकारी/तहवसलदार/उप वनयंत्रक यांनी ववर्ेि लक्ष
पुरववणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने तात्काळ कायगवाही सुरु करावी. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्िलांतरीत वठकाणी
अन्नधान्य उपलब्ध होईल, तसेच स्िलांतरणामुळे त्यांना त्यांच्या हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंवचत राहावे लागू नये
याची सवग संबवं धतांनी दक्षता घ्यावी.
सदर र्ासन पवरपत्रक महाराष्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201902081124221906 असा आहे. हा आदे र् वडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे र्ानुसार व नावाने.

Satish Shridhar
Supe
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(स. श्री. सुपे)

र्ासनाचे सह सवचव
प्रत,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

मा. राज्यपाल यांचे सवचव
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव
सवग मंत्रालयीन ववभाग
सवग ववभागीय आयुक्त,
सवग वजल्हावधकारी
सवग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिदा
वनयंत्रक, वर्धावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई.

8. ववत्तीय सल्लागार व उप सवचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग, मुंबई
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9.

सवग उपायुक्त (पुरवठा)

10. सवग वजल्हा पुरवठा अवधकारी

11. सवग अन्नधान्य ववतरण अवधकारी

12. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सवचव

13. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सवचव

14. सवग अवधकारी (सवचव वगळू न), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग
15. सवग कायासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग
16. सवग खाजगी सवचव, मा. मंत्री कायालये, मंत्रालय, मुंबई.

17. सवग खाजगी सवचव, मा. राज्यमंत्री कायालये, मंत्रालय, मुंबई.

18. महासंचालक, मावहती व जनसंपकग महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई

19. ग्रंिपाल, महाराष्र ववधानमंडळ सवचवालय, ग्रंिालय, ६वा मजला, ववधानभवन, मुंबई
20. सवग ववधान पवरिद सदस्य व ववधानसभा सदस्य.

21. प्रधान सवचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग यांचे स्वीय सहाय्यक.
22. वनवडनस्ती (कायासन नापु-२२).
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