राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिधियम, 2013 अंतर्गत,
धिल्हाधिहाय

इष्ट््ांकपूतीकधरता

पात्र

लाभार्थ्यांसाठी कालमयादा वाढधवण्याबाबत.
(Cut off Date मध्ये बदल करण्याबाबत)
महाराष्ट्र शासि
अन्ि, िार्री पुरवठा व ग्राहक संरक्षण धवभार्
शासि धिणगय क्रमांकः असुका-2018/प्र.क्र.1/िापु-22
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा रािर्ुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
धदिांक: 21 मे , 2018.
वाचा
1) शासि धिणगय क्रमांकः असुका-2013/प्र.क्र. 319/िापु-22, धद. 17 धिसेंबर,2013.
2) शासि धिणगय क्रमांकः असुका-2014/प्र.क्र. 116/िापु-22, धद. 24 माचग, 2015.
3) शासि धिणगय क्रमांकः अिापु-2015/प्र.क्र. 100/ िापु-22, धद. 24 िुल,ै 2015.
4) शासि धिणगय क्रमांकः अिापु-2014/प्र.क्र. 122/िापु-22, धद. 15 िािेवारी, 2016.
5) शासि शुधिपत्रक क्रमांकः अिापु-2015/प्र.क्र. 100/ िापु-22, धद. 11 िुल,ै 2016.
6) शासि शुधिपत्रक क्रमांकः अिापु-2016/प्र.क्र. 125/ िापु-22, धद. 13 ऑक््ोबर, 2016.
7) शासि धिणगय क्रमांकः अिापु-2016/प्र.क्र. 139/ िापु-22, धद. 19 ऑक््ोबर, 2016.
8) शासि शुधिपत्रक क्रमांकः अिापु-2017/प्र.क्र. 60/ िापु-22, धद. 3 माचग, 2017.
9) शासि पत्र क्रमांक :असुका-2017/प्र.क्र.148/िा.पु.22, धद.21 सप््ें बर, 2017.
10) शासि पत्र क्रमांक :असुका-2017/प्र.क्र.148/िा.पु.22, धद.24 ऑक््ोबर, 2017.
प्रस्ताविा केंद्र शासिािे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिधियम, 2013, धद. 5 िुल,ै 2013 पासूि लार्ू केला आहे. सदर
अधिधियमािुसार राज्यासाठी 76.32% ग्रामीण (469.71 लक्ष) व 45.34% शहरी (230.45 लक्ष) लाभार्थ्यांचा
इष्ट््ांक धिधित करण्यात आला आहे. सदर अधिधियमाची अंमलबिावणी राज्यात धद. 01 फेब्रुवारी, 2014
पासूि करण्यात आली आहे.
सदर अधिधियमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची धिवि करण्याकधरता प्रथमत: संदभािीि धद. 17.12.2013
च्या शासि धिणगयान्वये ग्रामीण व शहरी भार्ाकधरता धिल्हाधिहाय लाभार्थ्यांचा इष्ट््ांक दे ण्यात आला होता.
तद्िंतर संदभािीि धद. 24.03.2015 च्या शासि धिणगयािुसार ग्रामीण व शहरी भार्ाकधरता अंत्योदय अन्न
योििा व प्रािान्य कु्ु ं बातील लाभार्थ्यांकधरता स्वतंत्र इष्ट््ांक दे ण्यात आला होता. राज्यात धशिापधत्रकांच्या
संर्णकीकरणाची मोधहम राबधवतािा धशिापधत्रका संर्णकीकृत करण्यात आल्यामुळे त्यािुसार लाभार्थ्यांची
आकिे वारी धवचारात घेऊि संदभािीि धद. 13.10.2016 च्या शासि धिणगयान्वये धिल्हाधिहाय अद्ययावत
इष्ट््ांक दे ण्यात आला होता. धद. 30.9.2016 पयंतच्या कायगरत असलेल्या ग्रामीण व शहरी भार्ातील
अंत्योदय अन्न योििेच्या धशिापधत्रकांची संख्या व प्रािान्य कु्ु ं बांतील सदस्यांची संख्या धवचारात घेऊि,
धद. 3.3.2017 च्या शासि धिणगयान्वये इष्ट््ांकामध्ये सुिारणा करण्यात येऊि िव्यािे इष्ट््ांक दे ण्यात आला
होता.
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राज्यात र्त काही मधहन्यांत सवग धिल््ांमध्ये अन्निान्याची उचल पूणग होत िसल्याचे धदसूि आले
आहे. राज्यातील एकूण अन्निान्याची उचल ही 90 ते 92 ्क्क्यापयंत असूि र्ेल्या 2 मधहन्यांमध्ये काही
धिल््ांची अन्निान्याची उचल अत्यंत कमी असल्यािे या धठकाणी लाभार्थ्यांची धिवि पूणग झाली िाही हे स्पष्ट््
होत आहे. तसेच अन्निान्याच्या वा्पाचे प्रमाण फारच कमी झाले. म्हणिेच, आिार धसिींर्ची कायगवाही करुि
पात्र लाभार्थ्यांची धिवि ही धद. 3.3.2017 च्या शासि धिणगयासोबतच्या धववरणपत्रातील आकिे वारीिुसार
पूणग झाल्याचे धदसूि येत िसल्यािे धद. 13.10.2016 च्या शासि धिणगयान्वये दे ण्यात आलेल्या
धद. 30.9.2016 या धिणगयात्मक धदिांकामध्ये (Cut off date मध्ये) बदल करण्याची बाब शासिाच्या
धवचारािीि होती. त्यािुसार पुढीलप्रमाणे धिणगय घेण्यात येत आहे.
शासि धिणगय1.

संदभािीि धद. 13.10.2016 च्या शासि धिणगयातील अिुक्रमांक 2 मध्ये बदल करण्यात येत असूि

िवीि पात्र लाभार्थ्यांची धिवि करतािा धद.30.9.2016 ऐविी धद. 30.4.2018 पयंतच्या पात्र
धशिापधत्रकांचा धवचार करण्यात यावा.
2.

असे करतािा धद. 30.4.2018 पयंत आिार धसिींर् पूणग झालेल्या सवग पात्र लाभार्थ्यांचा राष्ट्रीय

अन्नसुरक्षा योििेमध्ये सवलतीच्या दरािे अन्निान्याचा लाभ घेण्यासाठी समावेश करण्याबाबत कायगवाही
करावी.
3.

ज्या धिल््ांमध्ये अंत्योदय अन्न योििेचा इष्ट््ांक धशल्लक आहे, त्या धिल््ांिी दाधरद्र्य रेषेखालील

(BPL धपवळी धशिापधत्रका) धशिापधत्रकािारकांमिूि संदभािीि धद. 21.9.2017 व धद. 24.10.2017 च्या
पत्रांन्वये धदलेल्या सूचिांिुसार अंत्योदय अन्न योििेचा इष्ट््ांक प्रथम पूणग करावा.
4.

धद. 3.3.2017 च्या शासि धिणगयासोबतच्या धववरणपत्रान्वये धदलेल्या इष्ट््ांकािुसार व

धद. 17.12.2013 च्या शासि धिणगयातील ग्रामीण व शहरी भार्ातील कु्ु ं बांच्या कमाल वार्षषक उत्पन्नाच्या
मायादे िुसार, धद. 30.4.2018 पयंत आिार धसिींर् होऊि पात्र ठरधवण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची धिवि
करावी.
5.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिधियम, 2013 अंतर्गत केंद्र शासिािे महाराष्ट्र राज्याकधरता ग्रामीण

भार्ासाठी (76.32 %) व शहरी भार्ासाठी (45.34 %) धिधित केलेल्या प्रमाणािुसार राज्य हा घ्क धवचारात
िरुि राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात धिल्हाधिहाय इष्ट््ांक धिधित करण्यात आला असल्यािे ते
प्रमाण र्ावधिहाय / तालुकाधिहाय / धिल्हाधिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात धवचारात घेऊ िये. धिल््ातील
पात्र असलेल्या सवग धशिापधत्रकािारकांचा सवलतीच्या दरािे अन्निान्याचा लाभ धमळण्याकधरता समावेश
करण्यात यावा.
6.

धद. 3.3.2017 च्या शासि धिणगयासोबतच्या धववरणपत्रािुसार इष्ट््ांकपूती करण्याची कायगवाही

करावी, तसेच धद. 17.12.2013 च्या शासि धिणगयािुसार ग्रामीण भार्ातील ₹44,000/- वार्षषक कमाल
पष्ृ ठ 5 पैकी 2
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उत्पन्न व शहरी भार्ातील ₹59,000/- वार्षषक कमाल उत्पन्न ही मयादा कायम ठे वण्यात यावी. सदर कमाल
वार्षषक उत्पन्न मयादे तील सवग पात्र लाभार्थ्यांिा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिधियमांतर्गत सामावूि घेण्याची
खबरदारी घ्यावी.
7.

ज्या धिल््ांमध्ये धद. 3.3.2017 च्या शासि धिणगयासोबतच्या धववरणपत्रातील इष्ट््ांकापेक्षा कमी

लाभार्थ्यांचे आिार धसिींर् झाले आहे , त्या धिल््ांिी इष्ट््ांक समर्षपत करण्याबाबत शासिास तात्काळ
कळवावे.
ज्या धिल््ांमध्ये धद. 3.3.2017 च्या शासि धिणगयासोबतच्या धववरणपत्रातील इष्ट््ांकापेक्षा िास्त
लाभार्थ्यांची धिवि होणार असेल, त्या धिल््ांिी सवग पात्र लाभार्थ्यांची धिवि करुि इष्ट््ांकपूती करावी आधण
शासिाकिे उवगरीत पात्र लाभार्थ्यांची आकिे वारी कळवावी.
8.

धद. 13.10.2016 च्या शासि धिणगयातील अिुक्रमांक 2 व्यधतधरक्त इतर सवग सूचिा कायम राहतील.

9.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिधियम, 2013 अंतर्गत सवलतीच्या दरािे लाभ घेत असलेल्या / लाभ घेऊ

इच्च्िणाऱ्या धशिापधत्रकािारकांिी या शासि धिणगयासोबत िोिण्यात आलेले हमीपत्र संबंधित धशिावा्प
प्राधिकाऱ्याकिे िमा करावे.
सदर शासि धिणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201805211600060906 असा आहे . हा शासि धिणगय धििी्ल
स्वाक्षरीिे साक्षांधकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Satish
Shridhar Supe

Digitally signed by Satish Shridhar Supe
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil
Supplies And Consumer Protection Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=f7773ccec10687b16ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1
b2cb5b73b75bab952ca0621, cn=Satish Shridhar Supe
Date: 2018.05.21 16:00:31 +05'30'

( स. श्री. सुपे )
शासिाचे उपसधचव
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सधचव
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रिाि सधचव
3. मा. मंत्री, अन्न, िार्री पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खािर्ी सधचव
4. मा. राज्यमंत्री, अन्न, िार्री पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खािर्ी सधचव
5. मा. धवरोिी पक्षिेता, धविािसभा, महाराष्ट्र धविािमंिळ सधचवालय, मुंबई
6. मा. धवरोिी पक्षिेता, धविािपधरषद, महाराष्ट्र धविािमंिळ सधचवालय, मुंबई
7. सवग धविाि पधरषद सदस्य व धविािसभा सदस्य.
8. सवग मंत्रालयीि धवभार्
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9. सवग धवभार्ीय आयुक्त
10. सवग धिल्हाधिकारी
11. सवग मुख्य कायगकारी अधिकारी, धिल्हा पधरषदा
12. धियंत्रक, धशिावा्प व संचालक, िार्री पुरवठा, मुंबई.
13. धवत्तीय सल्लार्ार व उप सधचव, अन्न, िार्री पुरवठा व ग्राहक संरक्षण धवभार्, मुंबई
14. सवग उपायुक्त (पुरवठा)
15. सवग धिल्हा पुरवठा अधिकारी
16. सवग अन्निान्य धवतरण अधिकारी
17. सवग अधिकारी (सधचव वर्ळू ि), अन्न, िार्री पुरवठा व ग्राहक संरक्षण धवभार्
18. सवग कायासिे, अन्न, िार्री पुरवठा व ग्राहक संरक्षण धवभार्
19. सवग खािर्ी सधचव, मा. मंत्री कायालये, मंत्रालय, मुंबई.
20. सवग खािर्ी सधचव, मा. राज्यमं त्री कायालये, मंत्रालय, मुंबई.
21. महासंचालक, माधहती व ििसंपकग महासंचालिालय, मंत्रालय, मुंबई
22. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र धविािमंिळ सधचवालय, ग्रंथालय, ६वा मिला, धविािभवि, मुंबई
23. सधचव, अन्न, िार्री पुरवठा व ग्राहक संरक्षण धवभार् यांचे स्वीय सहाय्यक.
24. धिवििस्ती (कायासि िापु-२२).
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हमीपत्र

(शासन ननर्णय क्रमाांक:- असुका-2018/प्र.क्र.1/.पु.22, नि. 21/5/2018 सोबतचे हमीपत्र, पहा
अनुक्रमाांक 9)
मी श्री./श्रीमती...................................................................................................................राहणार
(पूणण पत्ता)..............................................................................................................................................असे
प्रमाणणत करतो / करते की, मी अंत्योदय अन्न योजना / प्राधान्य कुटुं बांचे लाभार्थी या प्रकाराची णिधापणिका धारण करीत
असून / णिधापणिकेची मागणी करीत असून माझ्या कुटुं बाचे वार्षिक उत्पन्न ₹........................./- आहे .
मी माझ्या कुटुं बाच्या उत्पन्नाबाबत णदले ली उपरोक्त माणहती चुकीची आढळून आल्यास अर्थवा माझ्या
कुटुं बाच्या वार्षिक उत्पन्नामध्ये यापुढे बदल होऊन मी उपरोक्त णिधापणिका धारण करण्यास अपाि ठरत असल्याबाबत मी
तात्काळ संबंणधत णिधावाटप प्राणधकाऱ्यास कळणवण्याची दक्षता न घे तल्यास मी जीवनावश्यक वस्तू अणधणनयम, 1955
तसेच भारतीय दं ड संणहतेतील तरतुदीनुसार णिक्षेस पाि राहीन.
सदर णनवेदन मी माझ्या कुटुं बाच्या वतीने करीत असून ते कोणाच्याही दबावाखाली करीत नाही. सदर णनवेदन मी
माझी सद्सद् णववेक बुध्दी जागतत ठे वून व कोणत्याही मादक पदार्थथाचचे सेवन न करता करीत आहे . सदर माणहती चुकीची
ठरवून माझी णिधापणिका रद्द करण्यात आल्यास मी केंद्र िासन अर्थवा महाराष्ट्र िासन यांना जबाबदार धरणार नाही.
याबाबत मी अर्थवा माझ्या कुटुं बातील अन्य सदस्य यांची भणवष्ट्यात काहीही हरकत असणार नाही.

सिर ननवेिन माझ्यासमोर स्वाक्षरीत केले.
तहनसलिार

निनाांनकत स्वाक्षरी
(अर्णिाराचे नाव)
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