दुष्काळी भागातून स्थलाांतरीत

होणा-या कुटुां बाांना शिधापशिका व
शिधावस्तु दे ण्याबाबत
महाराष्र िासन

अन्न,  नागरी पुरवाा व ्ाहक सांर्षणण शवभाग

िासन पशरपिक क्रमाांक : साशवव्य-2013/प्र.क्र..75/नापु-28
मादाम कामा मागग ,  हु तात्मा राजगुरू चौक, 
मांिालय शवस्तार, मुांबई

तारीख: 26 फेब्रुवारी,  2013

वाचा –
1) अन्न,  नागरी पुरवाा व ्ाहक सांर्षणण शवभाग,  िासन शनणगय क्रमाांकः साशवव्य1099/प्र.क्र.8886/नापु-28,  शदनाांक 5.11.1999

2) महसूल व वन शवभाग,  िासन शनणगय क्रमाांकः एससीवाय-2012/प्र.क्र.282/म-7,  शदनाांक
22.08.2012 व शदनाांक 24.08.2012

3) महसूल व वन शवभाग,  िासन शनणगय क्रमाांकः एससीवाय-2012/प्र.क्र.428/म-7, 

शदनाांक 9.01.2013 व िासन िुध्दीपिक शदनाांक 24.01.2013,  िा.शन.शद. 6.02.2013.

4) महसूल व वन शवभाग,  िासन शनणगय क्रमाांकः एससीवाय-2013/प्र.क्र.4/म-7,  शदनाांक
21.01.2013
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िासन पशरपिक :महसूल व वन शवभागाने वर नमूद केलेल्या आदे िान्वये ज्या तालुक्यामध्ये 50% पे्षणा कमी पजगन्यमान
झाले आहे ककवा ज्या तालुक्यात 50% पे्षणा कमी पेरण्या झाल्या आहे त त्या तसेच अवर्गणप्रवण (
D.P.A.P.) भागातील ज्या तालुक्यात सरासरीच्या 75% पे्षणा कमी पजगन्यमान झाले आहे ककवा 75%
पे्षणा कमी पेरण्या झाल्या आहे त अिा तालुक्यात दुष्काळी / टां चाईसदृश्य पशरस्स्थती जाशहर केली आहे .

त्यामुळे सदर दुष्काळी भागातील िहरामध्ये / गावाांमधून काही लोक / शिधापशिकाधारक
रोजगारासााी तात्पुरत्या स्वरूपात इतरि स्थलाांतरीत होण्याची िक्यता आहे . अिा स्थलाांतरीत
होणा-या शिधापशिकाधारकाांना शिधापशिका व त्यावरील शिधावस्तू दे णेबाबत खालीलप्रमाणे कायगवाही
करण्यात यावी :अ एखादया शजल्हयातील शिधापशिकाधारक असलेले पुणग कुटुां ब रोजगारासााी व तात्पुरत्या
वास्तव्यासााी दुस-या शजल्हयात स्थलाांतरीत होणार असेल तर सांबांशधत तहशसलदार / शिधावाटप

अशधकारी याांनी ज्या मशहन्यापासून असे कुटुां ब स्थलाांतर होईल त्या मशहन्यापासून तात्पुरत्या
स्वरूपात शिधावाटप बांद केलेले आहे ,  असे स्वा्षणरी व शश्क्क्यासह त्या कुटुां बाकडे असलेल्या
शिधापशिकेवर शलहू न द्यावे.

ब एखाद्या कुटूां बातील फक्त काही सदस्य स्थलाांतर करणार असतील तर शकती युशनटचे शिधावाटप

ज्या मशहन्यापासून तात्पुरत्या स्वरुपात बांद केले आहे ,  त्याबाबत मुळ शिधापशिाकेची तसेच त्या
शिधापशिकेच्या दुय्यम प्रतीवर स्वा्षणरी व शिक्क्यासह सांबांशधत तहशसलदार/ शिधावाटप अशधकारी
याांनी शलहू न द्यावे. मािा शिधापशिकाधारकाच्या कुटूां बातील जे सदस्य स्थलाांतर करणार नाहीत, 
त्याांच्या युशनटनुसार मूळ शाकाणी धान्य पुरवाा सुरु ाे वण्यात यावा.
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क एखाद्या शजल्हयातून शिधापशिकाधारक असलेले सांपूणग कुटुां ब ककवा त्या कुटुां बातील काही सदस्य

ज्या शजल्हयात रोजगारासााी व तात्पुरत्या वास्तव्यासााी येतील,  त्या शाकाणच्या तहशसलदाराांनी

/ शिधावाटप अशधका-याांनी मुळ शजल्हयातील तहशसलदार / शिधावाटप अशधका-याांचे वरील (अ) व
(ब) येथे नमूद केल्याप्रमाणे नोंद असलेली शिधापशिका / शिधापशिकेची दुय्यम प्रत सादर
करणा-या शिधापशिकाधारकास त्या शाकाणी असेपयंत तात्पुरत्या स्वरूपात मूळ शिधापशिकेनूसार

(उदा. अांत्योदय,  बीपीएल,  केिरी,  अन्नपूणा) पामतेल,  धान्य केरोसीन व साखर या शिधावस्तुांचा
पुरवाा करावा.

ड सांबांशधत शजल्हा पुरवाा अशधकारी / अन्नधान्य शवतरण अशधकारी याांनी त्याांच्या

शजल्हयातून

अिाप्रकारे स्थलाांतरीत होणा-या कुटुां बाांकडे असलेल्या प्रवगगशनहाय शिधापशिकाांची माशहती दर

मशहन्यास घे वून तेवढया कुटुां बाांच्या अन्नधान्याांची / केरोसीनची मागणी कमी करावी. तसेच ज्या
शजल्हयात अिी कुटुां बे स्थलाांतरीत होतील ककवा झाली असतील,  अिा कुटुां बाांच्या शिधापशिका

सुरू केल्यानांतर त्याच मशहन्यात त्याांना अनुज्ञेय अन्नधान्य व केरोसीन शवतशरत करण्यासााी
शनयतनाची आवश्यकतेप्रमाणे सुधाशरत मागणी करण्यात यावी.

ई उपरोक्त पशरस्स्थतीत दरमहा अन्नधान्य / केरोसीनचे तालुकाशनहाय शनयतन शनशश्चत करताना
मागील मशहन्यात स्थलाांतरणामुळे तालुकाशनहाय कमी / जास्त झालेल्या शिधापशिकेची
प्रवगगशनहाय सांख्या शवचारात घ्यावी.

सदर पशरपिक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201302261456548906 असा आहे . हा आदे ि शडजीटल
स्वा्षणरीने सा्षणाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
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महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने .
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बा. बा. नारायणकर
उपसशचव, 

अन्न,  नागरी पुरवाा व ्ाहक सांर्षणण शवभाग
प्रत,

1)

मा. राज्यपालाांचे सशचव

3)

मा. उपमुख्यमांत्रयाांचे सशचव

5)

सवग अप्पर मुख्य सशचव/ प्रधान सशचव/ सशचव,  मांिालयीन शवभाग

2)
4)

मा. मुख्यमांत्रयाांचे सशचव
मा. मुख्य सशचव

6)

सवग शवभागीय आयुक्त

8)

सवग शजल्हाशधकारी / सवग अप्पर शजल्हाशधकारी

7)
9)

10)
11)

सवग उपायुक्त (पुरवाा)

शनयांिक,  शिधावाटप व सांचालक नागरी पुरवाा,  मुांबई
सवग शजल्हा पुरवाा अशधकारी/ सवग अन्नधान्य शवतरण अशधकारी

शवत्तीय सल्लागारी व उप सशचव,  अन्न,  नागरी पुरवाा व ्ाहक सांर्षणण शवभाग
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12)
13)

सवग सह सशचव / उप सशचव/ अवर सशचव / कायासने,  अन्न,  नागरी पुरवाा व ्ाहक

सांर्षणण शवभाग

खाजगी सशचव,  सवग मांिी कायालये / सवग राज्यमांिी कायालये

14)

खाजगी सशचव,  मा. मांिी,  अन्न,  नागरी पुरवाा व ्ाहक सांर्षणण शवभाग

16)

प्रधान सशचव,  अन्न,  नागारी पुरवाा व ्ाहक सांर्षणण शवभाग

15)
17)

18)

खाजगी सशचव,  मा. राज्यमांिी,  अन्न, नागरी पुरवाा व ्ाहक सांर्षणण शवभाग
महासांचालक,  माशहती व जनसांपकग,  मुांबई
कायासन नापु-28 शनवड नस्ती
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