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 -: शासन पवरपत्रक :- 

संसदेच्या लोकलेखा सवमतीने सादर केलेल्या अहवालात सावणजवनक ववतरण प्रणाली 
अंतगणत ववतरीत केलेल्या वजन्नसाचंी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार अन्नधान्याची वनधावरत केलेली 
ककमत, त्याचे प्रमाणाबाबत मावहती असलेला फलक प्रत्येक रास्तभाव दुकानांमध्ये प्रदर्शशत करावा, 
अशा सूचना लोकलेखा सवमतीच्या अहवालात वदलेल्या आहेत. वनयंत्रण आदेश, 2015 क्र. 
विपीडीएस (सी) च्या कलम 10 मध्ये लक्ष्य वनधावरत लाभार्थ्यांना ववतरीत करण्यात येणाऱ्या 
अन्नधान्याचे प्रमाण, वकरकोळ ववक्रीचे मूल्य, अन्नधान्याची पात्रता, रास्तभाव दुकाने उघडणे व बंद 
करण्याची वळे, भोजनाची वळे तसेच अन्नधान्याचा दजा आवण प्रमाण इत्यादींबाबत काही तक्रारी 
असल्यास त्या कोणत्या अवधकाऱ्याकडे कराव्यात याबाबतची मावहती, त्याच बरोबर तक्रार 
करण्यासाठी िोल फ्री क्रमाकं, हेल्पलाईन क्रमाकं इत्यादींची मावहती असणारा फलक रास्तभाव 
दुकानामध्ये सवांना सहज वदसेल अशा वठकाणी लावण्यात यावा, असे नमूद केलेले आहे. 
2. संसदीय लोकलेखा सवमतीने केलेल्या सूचना आवण वनयंत्रण आदेश, 2015 च्या कलम 10 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आपल्या वजल्यातील ककवा कायणक्षते्रात असलेल्या सवण रास्तभाव 
दुकानादारानंी  खालील बाबी नमूद असलेले सूचना फलक लावणे आवश्यक आहे:- 

1. लक्ष्य वनधावरत लाभार्थ्यांना ववतरीत करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याचे प्रमाण 
2. वकरकोळ ववक्रीचे मूल्य 
3. अन्नधान्याची पात्रता 
4. रास्तभाव दुकाने उघडणे व बंद करण्याची वळे 
5. भोजनाची वळे  
6. अन्नधान्याचा दजा आवण प्रमाण  
7. काही तक्रारी असल्यास त्या कोणत्या अवधकाऱ्याकडे कराव्यात याबाबतची मावहती 
8. तक्रार करण्यासाठी िोल फ्री क्रमाकं, हेल्पलाईन क्रमाकं. इत्यादीं 
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3. वर नमूद मावहती असलेले सूचना फलक सवण रास्तभाव दुकानादारानंी लावले आहेत, 
याबाबत वजल्हा पुरवठा अवधकारी व वनयंत्रक, वशधावािप यानंी खात्री करावी व त्याचा अहवाल एक 
मवहन्याच्या आत सादर करावा.  
4.  हे पवरपत्रक वडजीिल स्वाक्षरीने वनगणवमत करण्यात येत आहे. हे पवरपत्रक महाराष्ट्र 
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून,  त्याचा 
संगणक संकेताकं क्रमाकं 201904111637096906 असा आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

       

            ( प्र.वग. चव्हाण ) 
     अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत : 
1. सवण ववभागीय आयुक्त (पुरवठा), 
2. सवण उपआयुक्त (पुरवठा), 
3. सवण वजल्हावधकारी, 
4. वनयंत्रक, वशधावािप व संचालक नागरी पुरवठा, मंुबई.,                                  
5. सवण वजल्हा पुरवठा अवधकारी, 
6. वनवड नस्ती-नापू-31. 
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