राज्यातील बिगर गॅस जोडणीधारकाांना राज्य
शासनामार्फत गॅस जोडण्या बितरीत करण्यािाित.

महाराष्ट्र शासन
अन्न,  नागरी ुररिाा ि ्ाहक सांर्षणण बिााग
शासन बनणफय क्रमाांकः रॉकेल-2019/प्र.क्र.32/ना.ुर.27,
मादाम कामा मागफ, हर तात्मा राजगररू चौक,
मांत्रालय बिस्तार, मरांिई 400 032
बदनाांक: 24 जरल,ै 2019

प्रस्तािनामा.मांत्री (बित्त) महाराष्ट्र राज्य याांनी सन 2019-20 या िर्षाच्या अर्फसांकल्पुय ाार्षणात
“चूलमरक्त धूरमरक्त महाराष्ट्र” अशी घोर्षणा केली आहे. त्याांनी आुपया ाार्षणात केलेली घोर्षणा
खालीलप्रमाणे आहे:“ाारतीय स्त्रीला धूरमरक्त िातािरणात जगता यािे यासााी दे शात उज्ज्िला योजनेच्या रुुाने
मोाे अबायान रािबिले जात आहे. त्याचा र्ायदा दे शातील मोठ्या जनसमरहाला झाला. महाराष्ट्रात
उज्ज्िला गॅस योजना,  डॉ.श्यामाप्रसाद मरखजी जन-िन बिकास योजना ि एलुीजी गॅस बितरणाच्या
अन्य योजनाांच्या लाााुासून जी करटू ां िे िांबचत राहीली आहेत,  अशा करटू ां िाना गॅस जोडणी उुलब्ध
करून दे ण्याचा शासनाचा मानस आहे. राज्यातील मातृशक्तीला िांदन करुन येत्या आर्थर्क िर्षात ही
योजना ुूणफ करण्याचे बनयोबजत आहे. सदर योजना शेतकरी आत्महत्या्स्त बजपहे,  न्षणल्स्त बजपहे
ि आकाांब्षणत बजप्ाांमध्ये ुर्दशी प्रकपु म्हणून रािबिण्यात येईल. यासााी सन 2019-20 या
आर्थर्क िर्षात ₹100 कोटी बनयतव्यय राखून ाे िण्यात येत असून आिश्यकतेनरसार बनधी उुलब्ध
केला जाईल.”
मा. मांत्री (बित्त),  महाराष्ट्र राज्य याांच्या उुरोक्त घोर्षणेस शेतकरी आत्महत्या्स्त बजपहे, 
न्षणल्स्त बजपहे ि आकाांब्षणत बजपहयाांना प्राधान्य दे ऊन राज्यातील सिफ बजपहयात बिगर
गॅसजोडणीधारकाांना राज्य शासनामार्फत केंद्र ि राज्य शासनाच्या प्रचबलत योजनेत ुात्र न ारणाऱ्या
करटर ां िाांना गॅस जोडण्या बितरीत करण्यािाित योजना रािबिण्याचे शासनाच्या बिचाराबधन होते.

शासन बनणफय: केंद्र शासनाच्या प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना ि बिस्तारीत प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना-2
महाराष्ट्रातील ुात्र करटू ां िाना शोधून त्याांना गॅस जोडणी दे ण्याचे काम बिाागामार्फत तेल कांुन्याांच्या
सहकायाने यरध्दुातळीिर सररु आहे. महाराष्ट्रात एबप्रल, 2019 ुयंत प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना ि
बिस्तारीत प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना-2 अांतगफत 40.63 ल्षण करटू ां िाांनी गॅस जोडणीचा लाा घेतला
आहे. तर्ाबु, अद्याुही काही करटू ां िे गॅस जोडणीच्या लाााुासून िांबचत आहेत. यातील सिफ ुात्र
करटू ां िाना शोधून त्याांना केंद्र शासनाच्या प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना ि बिस्तारीत प्रधानमांत्री उज्ज्िला
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योजना-2 मध्ये लाा दे ण्यािाित बिाागाची कायफिाही सररु असली तरी, यातील काही करटू ां िे सदर
योजनेसााी ुात्र होणार नाहीत. त्यासााी राज्याची स्ितांत्र योजना सररु करण्यात येत आहे .
1. योजनेचे बनकर्ष :1) जी बशधाुबत्रकाधारक करटू ां िे प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना ि बिस्तारीत प्रधानमांत्री उज्ज्िला
योजना-2 याांच्या उुरोक्त बनकर्षाांमध्ये ुात्र ारणार नाहीत अशा करटू ां िासााी ही योजना लागू
राहील,  मात्र सदर करटू ां ि राष्ट्रीय अन्न सरर्षणा योजनेचे लााार्ी अर्िा आत्महत्या्स्त 14
बजप्ातील राज्य शासनाच्या शेतकरी योजनेचे लााार्ी असणे आिश्यक राहील.
2) सदरची गॅस जोडणी ही करटू ां िातील करटू ां िप्रमरख प्रौढ स्त्रीच्या नािाने मांजूर करण्यात येईल.
3) एक बशधाुबत्रकाधारक करटू ां ि एकच गॅस जोडणी बमळण्यास ुात्र राहील.
1. योजनेची कायफुध्दती :बिाागामार्फत गॅसधारक बशधाुबत्रका ि बिगर गॅसधारक बशधाुबत्रका याांची माबहती तयार
करण्यात आली असून ती NIC मार्फत आधारकाडफ शी जोडण्यात आलेली आहे. सदर माबहती ही
बजपहाबधकारी याांना दर कानबनहाय ुााबिण्यात आली आहे. बजपहाबधकारी सदरची माबहती अबधकृ त
बशधािाटु दर कानदाराांना ुााितील.
तसेच बजपहास्तरािरील तेल कांुनीचा बनयरक्त अबधका-याच्या सहकायाने गॅस एजन्सी ि
त्याांना जोडण्यात येणारे बशधािाटु दर काने याांची यादी तयार करेल. तसेच बशधािाटु दर कानात निीन
गॅसजोडणीचे अजफ बदले जातील. बशधाुबत्रकाधारक अबधकृत बशधािाटु दर कानामध्ये ज्यािेळी
केरोबसन घेण्यासााी येतील त्यािेळी त्याांच्याकडू न दर कानदारामार्फत गॅस जोडणीचा र्ॉमफ ारुन
घेण्यात येईल. तर्ाबु,  बशधाुबत्रकाधारक केरोबसन घेण्यास न आपयास शासनाकडू न दे ण्यात
आलेपया यादीच्या आधारे बशधाुबत्रकाधारकाकडू न गॅस जोडणीचा र्ॉमफ ारुन घेण्यात येईल.
जी करटू ां िे प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना ि बिस्तारीत प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना-2 अांतगफत
ुात्र ारतील त्याांना केंद्र शासनाच्या योजनेंतगफत गॅस जोडणी बदली जाईल. उिफबरत बशधाुबत्रकाधारक
करटू ां िाांना राज्याच्या योजनेतून गॅस जोडण्या दे ण्यात येतील. िहर ताांश बशधाुबत्रकाधारक करटू ां िे
प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना ि बिस्तारीत प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना-2 अांतगफत ुात्र ारतील.
राज्यात सद्यल्स्र्तीत 52, 000 रास्तााि दर काने कायफरत असून 2122 इतक्या गॅस एजन्सी
कायफरत आहेत. त्यानरसार साधारणत: एका गॅस एजन्सीकडे 25 रास्तााि दर कानदार नेमण्यात येतील.
तसेच लााार्थ्यांकडू न खालील कागदुत्राांच्या छायाांबकत प्रती घेण्यात येतील :1) बशधाुबत्रका, 
2) करटू ां िप्रमरख स्त्री ि करटू ां िातील इतर व्यक्तींचे आधारकाडफ , 
3) लााार्थ्यांचा (करटू ां िप्रमरख स्त्री) िँकेचा तुशील
1)
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अजफदाराचे अजफ ि उुरोक्त कागदुत्रे जमा करुन बशधािाटु दर कानदाराांमार्फत सांिांबधत गॅस
एजन्सीला बदली जातील ि गॅस एजन्सी ज्याांची कागदुत्रे ुबरुूणफ असतील अशा बशधाुबत्रकाधारक
करटू ां िाांना तात्काळ गॅस जोडणी मांजूर करतील.
सिफ प्रर्म शेतकरी आत्महत्या्स्त बजपहे,  न्षणल्स्त बजपहे ि आकाांब्षणत बजप्ाांना प्राधान्य
दे ऊन सदर बजपहयाांमधील गरीि करटू ां िाांना गॅस जोडण्या मांजूर करण्यात येतील ि त्याचप्रमाणे उिफबरत
बजपहयाांमध्ये सदर योजना रािबिण्यात येईल.
2. राज्य शासनाने उचलाियाचा खचफ :प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना ि बिस्तारीत प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना-2 अांतगफत ुात्र न
ारणा-या बशधाुबत्रकाधारकाांना एक गॅस जोडणी मांजूर करण्यासााी ुरढीलप्रमाणे एकूण ₹3846/इतका खचफ येतो:-

Sr. No

Description

Cost

1

Deposit towards LPG Cylinder

1450

2

Deposit towards Regulator

150

3

Suraksha Hose

190

4

Cost of Blue Card

59

5

Admin Charges

88.50

6

Gas Stove (2 Burner)

990

7

Refill Cost of 14.2 kg cylinder

700

8

Stamp Duty

100

9

Installation

118
Total

3846

उुरोक्त प्रमाणे एका गॅस जोडणीसााी ₹3846/- इतका खचफ येईल. राज्यात सद्यल्स्र्तीत
41, 20, 634 करटू ां िे बिगर गॅसजोडणीधारक असली तरी त्याुैकी िहर ताांश करटू ां िाांना चालू िर्षात
प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजनेंतगफत गॅस जोडण्या बितबरत करण्यात येतील. त्यामरळे बिगर
गॅसजोडणीधारक करटू ां िाांच्या सांख्येत ुरन्हा मोाी घट होईल.
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सदर योजनेंतगफत ज्या करटू ां िाांना गॅस जोडण्या मांजूर कराियाच्या आहेत ती करटू ां िे प्रधानमांत्री
उज्ज्िला योजना ि बिस्तारीत प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना-2 मध्ये ुात्र ारत नसपयािाितचे
प्रमाणुत्र तेल कांुन्याांकडू न शासनास सादर करण्यात येईल. त्याच प्रमाणे तेल कांुन्याांनी उुयोबगता
प्रमाणुत्र बदपयानांतर ि बिाागामार्फत ुडताळणी करुनच टप्याटप्याने बनधी बितरीत करण्यात येईल.
यािाित प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना,  बिस्तारीत प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना-2 ि “चूलमरक्त
महाराष्ट्र,  धूरमरक्त महाराष्ट्र” करण्यासााी केंद्र शासनाच्या योजनेंतील बनकर्षात न िसणा-या
करटू ां िाांचा आढािा घेण्यात येईल. बदनाांक 31 माचफ,  2020 ुयंत महाराष्ट्रातील सिफ करटू ां िाना गॅस
जोडणी दे ऊन “चूलमरक्त महाराष्ट्र,  धूरमरक्त महाराष्ट्र” करण्याचा बिाागाचा मानस आहे .
3.

सांबनयांत्रण सबमती :सदर योजनेसााी राज्यस्तरािर खालीलप्रमाणे सांबनयांत्रण सबमती राहील:1) प्रधान सबचि,  अन्न,  नागरी ुररिाा ि ्ाहक सांर्षणण बिााग- अध्य्षण, 
2) राज्यस्तरीय समन्ियक,  तेल उद्योग,  महाराष्ट्र राज्य- सबचि, 
3) इांडीयन ऑईल बल.चा एक प्रबतबनधी
4) ाारत ुेरोबलयम बल.चा एक प्रबतबनधी
5) हहदर स्र्ान ुेरोबलयम बल.चा एक प्रबतबनधी
6) राज्यस्तरीय गॅस असोबशएशनचा एक प्रबतबनधी
तसेच,  बजपहास्तरािर खालीलप्रमाणे सांबनयांत्रण सबमती राहील:1) बजपहाबधकारी,  अध्य्षण
2) बजपहा ुररिाा अबधकारी,  सबचि
3) तेल कांुनीचा बजपहास्तरािरील एक प्रबतबनधी
4) बजपहास्तरीय गॅस असोबसएशनचा एक प्रबतबनधी

उुरोक्त सबमत्याांमार्फत दरमहा सदर योजनेच्या अांमलिजािणीिाितचा आढािा घेण्यात
येईल.
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3.

सदर शासन बनणफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळािर

उुलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201907241358012706 असा आहे . हा आदे श
बडजीटल स्िा्षणरीने सा्षणाांबकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्युाल याांच्या आदे शानरसार ि नािाने.

MAHESH
PATHAK

Digitally signed by MAHESH PATHAK
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e9535c95dc1a6714290a6a1e084b3bb4cc266f737f88ea4b79e3f83
c4a7ca12d, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=89b136784be463271bbba2095dbd148bf1e0f6a85adaff8cf4
665692d20f2e76, ou=FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION,
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=MAHESH PATHAK
Date: 2019.07.24 14:05:09 +05'30'

( महेश ुााक )
प्रधान सबचि

अन्न नागरी ुररिाा ि ्ाहक सांर्षणण बिााग
प्रत,
1. सिफ मा.बिधानसाा सदस्य, 
2. सिफ मा.बिधान ुबरर्षद सदस्य, 
3. सिफ बिाागीय आयरक्त, 
4. सिफ बजपहाबधकारी (मरांिई शहर ि उुनगर िगळू न), 
5. बनयांत्रक बशधािाटु ि सांचालक,  नागरी ुररिाा मरांिई, 
6. सिफ उु आयरक्त (ुररिाा), 
7. सिफ बजपहा ुररिाा अबधकारी, 
8. सिफ अन्न धान्य बितरण अबधकारी, 
9. राज्य स्तरीय समन्ियक,  तेलउद्योग महाराष्ट्र राज्य,  मरांिई, 
10. महाव्यिस्र्ाुक,  इांबडयन ऑईल कॉुो. बल.,  मरांिई
11. महाव्यिस्र्ाुक,  ाारत ुेरोबलयम कॉुो. बल.,  मरांिई
12. महाव्यिस्र्ाुक,  हहदर स्र्ान ुेरोबलयम कॉुो. बल.,  मरांिई
13. मा.मांत्री,  अन्न नागरी ुररिाा ि ्ाहक सांर्षणण याांचे खाजगी सबचि, 
14. मा.राज्यमांत्री,  अन्न नागरी ुररिाा ि ्ाहक सांर्षणण याांचे खाजगी सबचि, 
15. बनिडनस्ती.
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