अन्न,नागरी पुरवठा व माहक संरक्षण िवभाग
महाराष्टर् शासन

2

राष्टर्ीय अन्न सु
सरक्षा
रक्षा अिधिनयम,2013
अिधिनयम 2013
मानवी जीवनचबात ूितष्ठेेचे जीवन जगण्यासाठी लोकां
ो ंना
परवडण्याजोग्या िकंमतीने पुरेशा ूमाणात दजेर्दार अन्न
िमळण्याची
िमळ
याची खाऽी दऊन
दे ऊन अन्न व पोषणिवषयक सु
सरक्षे
रक्षकिरता
किरता
आिण तद्नष
ु ंिगक बाबींकिरता तरतूद करण्यासाठी
अिधिनयम.
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राज्य एक दृष्टीक्षेप
 राज्याची लोकसंख्या (2011 च्या जनगणनेनस
ु ार)

- 11.23 कोटी

 नागरी लोकसंख्येचे ूमाण

- 45 टक्के

 मामीण लोकसंख्येचे ूमाण

- 55टक्के

 राज्यातील लोकांच्या आहरातील मुख्
ु य घटक

- तांदळ
ु , गहू ,ज्वारी व बाजरी

 राज्यातील िशधापिऽकांची संख्या (िद.1.10.2013 रोजी) - अंत्योदय
बी.पी.एल.

- 24.71 लक्ष
- 42.96 लक्ष

ए.पी.एल.(केसरी) - 144.53 लक्ष
अन्नपूणार्

- 0.71 लक्ष

शुॅ

- 19.18 लक्ष

एकूण

- 232.08

लक्ष
4

राज्यातील राःतभाव दक
ु ानांची संख्या

- 50,723

सद्यिःथतील लआय िनधार्िरत सावर्जिनक िवतरण व्यवःथे
अंतगर्त लाभाथीर्

- 877.34 लक्ष

लआय िनधार्िरत सावर्जिनक िवतरण व्यवःथे अंतगर्त लाभाथीर्
ूवगर्

- अंत्योदय,
- बी.पी.एल.,
- ए.पी.एल.(केशरी)

राष्टर्ीय अन्न सुरक्षा अिधिनयम,2013 अंतगर्त राज्यासाठी
िनिश्चत करण्यात आलेला लाभाथीर् इष्ट
इष्टांक
राष्टर्ीय अन्न सुरक्षा अिधिनयम,2013 चा भाग नसलेले परं तु
राज्य शासनाकडू न लाभ द्यावयाचेे लाभाथीर्ीर्

- 700.16 लक्ष

- 177.19 लक्ष
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राष्टर्ीय अन्न सुरक्षा अिधिनयम , 2013 मधील महत्त्वाच्या तरतुदी

कलम 3
कलम-3

या अिधिनयमातील कलम-3 नुसार सवलतीच्या दराने धान्य िवतरणासाठी
लाभाथ्यार्ंचे दोन गट असणार आहे त 1) अंत्योदय अन्न योजना (AAY),

2) ूाधान्य कुटु ं ब (Priority Household),

धान्य िवतरणाचे ूमाण-

(1)अंत्योदय अन्न योजनेत समािवष्ट ूित कुटु ं बास ूितमाह 35 िक.मॅ.
(2) ूाधान्य क
कटं
ु टु बात
बात (Priority
(P i it Household)
H
h ld) समािवष्ट क
कटं
ु टु बास
बास ूित व्यक्ती
ूितमाह 5 िक.मॅ.
सदरहू अिधिनयमां
ि ि
ंतगर्त
र् िवतिरत
ि ि करण्यात यावयाच्या अन्नधान्याचेे दर तांदळ
ू
गहू
भरड धान्य
(ज्वारी,बाजरी,मका इ.)

-

3 /- ूित िक.मॅ.
2 /- ूित िक.मॅॅ.
1 /- ूित िक.मॅ.
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कलम-4 गभर्वती मिहला व ःतन्यदा (Lactating )मातांना पौष्टीक आहार
 गभधारणच्या
गभर्धारणेच्या काळात व ूसू
ूसतीनं
तीनतर
तर सहा मिहनमिहने अगणवाडीमाफत
अंगणवाडीमाफर्त मोफत आहार
 ूसूतीलाभ- 6000/-पेक्षा कमी नसलेला (िविहत हप्त्यात)
याबाबतची कायर्वाही मिहला व बालिवकास िवभागाकडू न करावयाची आहे .
कलम-5

बालकांना पौष्टीक आहार

 वयोगट 6 मिहने
ह ते 6 वषेर् - वयानुुसार योग्य असलेले, ःथािनक अंगणवाडीतून
ू मोफत आहार
ह
याबाबतची कायर्वाही मिहला व बालिवकास िवभागाकडू न करावयाची आहे .
वयोगट 6 ते 14 वषेर् - ःथािनक संःथा, शासकीय व शासकीय अनुदािनत शाळा- मोफत मध्यान्ह
भोजन
ो
(Mid-Day Meal)
याबाबतची कायर्वाही शालेय िशक्षण िवभागाकडू न करावयाची आहे .
कलम 6
कलम-6

बालकांमध्ये क
बालकामध्य
कपोषण
ु पोषण रोखण
रोखणे

कुपोिषत बालकांची िनवड करुन त्यांना िवनामुल्य भोजन ःथािनक अंगणवाडीमाफर्त दे णे
याबाबतची कायवाही
कायर्वाही मिहला व बालिवकास िवभागाकडू
िवभागाकडन
न करावयाची आह.
आहे
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कलम-8

अन्न सुरक्षा भत्ता

पाऽ व्यक्तीस अन्नधान्य िकवा
िकंवा आहार न िमळाल्यास राज्य शासनाकडू
शासनाकडन
न अन्न सु
सरक्षा
रक्षा
भत्ता दे ण्याची तरतूद सदर भत्याकिरता कालावधी व पध्दती केंि शासन िनिश्चत करे ल.
कलम-9

राष्टर्ीय

महाराष्टर्

राष्टर्ीय अन्न सुरक्षा अिधिनयम , 2013 मधील लोकसंख्येची व्याप्ती

मामीण

शहरी

एकूण

75 टक्के

50 टक्के

67.21 टक्के

(62.48 कोटी )

(18.86 कोटी )

(81.34कोटी )

76.32 टक्के

45.34 टक्के

62.30 टक्के

(4 70 कोटी)
(4.70

(2 30 कोटी)
(2.30

(7 00 कोटी)
(7.00
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कलम-10

ूाधान्य गटातील कुटु ं बे िनिश्चत करण्यासाठी मागर्दशर्क सूचना

अंत्योदय अन्न योजनेखालील सध्या अिःतत्वात असलेली सवर् कुटु ं बे पाऽ.
ूाधान्य गट- लाभाथीर्ीर् िनवडण्यासाठी
ि
ी मागर्द
र् शर्क
र् तत्त्वेे िविहत
ि ि करणेे.
पाऽ कुटु ं बाची यादी अद्ययावत करणे.
कलम 11
कलम-11
कलम-13

पाऽ क
कटं
ु टु बाच्या
बाच्या यादीस ूिसध्दी दे णे
मिहला सक्षमीकरण

पाऽ कुटु ं बातील 18 वषार्ंपेक्षा अिधक वयाची मिहला िशधापिऽकेकिरता कुटु ं बूमुख राहील
कलम-15
कलम
15

िजल्हा तबार िनवारण अिधकारी

अन्नधान्य िवतरणासंबंधी बाबीमध्ये व्यिथत झालेल्या व्यक्तींची तबार दरू करण्यासाठी ूत्येक
िजल्हयासाठी तबार िनवारण अिधकारी नेमणे. ((राज्य शासनाने िदनांक 8.1.2014 च्या शासन
िनणर्यानुसार ूत्येक िजल्हयाकरीता िजल्हािधकारी यांची ःवतंऽ िजल्हा तबार िनवारण अिधकारी
म्हणून नेमणूक केली आहे .)
कलम-16
राज्य अन्न आयोग
अिधिनयमाच्या अंमलबजावणीचे संिनयंऽण, मूल्यमापन व पुनिवर्लोकन करणे आिण ूभावी
अंमलबजावणी किरता राज्य शासनास सल्ला दे णे. (राज्य अन्न आयोग ःथापण्याची कायर्वाही 9अंितम
टपप्यात आहे )

कलम-24

राज्य शासनाच्या जबाबदाढया

राष्टर्ीय अन्न सु
सरक्षा
रक्षा अिधिनयम ,2013
2013 ची अमलबजावणी
अंमलबजावणी व त्याच
त्याचे सिनयऽण
संिनयंऽण करण.
करणे

धान्याचे िविहत कालावधीत उचल व वाटप करणे.
धान्य/आहाराचा पु
परवठा
रवठा न केल्यास अन्न सु
सरक्षा
रक्षा भत्ता अदा करणे.
साठवणूकीची व्यवःथा तयार करणे व त्याचे व्यवःथापण करणे.
राःतभाव दक
ु ानांना सावर्जिनक िवतरण व्यवःथा (िनयंऽण) आदे श,2001
नुसार परवाने दे ण्याची व्यवःथा करणे.
कलम-33

शाःती (Penalties)

कोणत्याही तबारीवर िकवा
िकंवा िजल्हा तबार िनवारण अिधका-याच्या
अिधका याच्या िनणर्याच्या
अिपलावर िनणर्य करताना लोकसेवक िकंवा ूािधकारी दोषी आढळू न आल्यास
रु.5000/- पयर्ंत दं ड करता येईल.
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राष्टर्ीय अ
अन्न
न सुरक्षा अिधिनयम, 2013 ची रा
राज्यात
यात
अंमलबजावणी
 या अिधिनयमानुसार राज्यातील सवर् िजल्हयातील सवर् पाऽ कुटु ं बांना
िदनांक 01 फॄु
िदनाक
फेॄवारी,2014
वारी,2014 पासू
पासन
न सवलतीच्या दरान
दराने अन्नधान्य िनयिमत
िवतरीत होईल.
 राष्टर्ीय
ी अन्न सुरक्षा अिधिनयम,2013
ि ि
च्या अंम
ं लबजावणीचा
ी
शुभारंं भ
िदनांक 1 फेॄुवारी पासून होणार असल्याने ही मािहती संबिधत पालकमंऽी
िदनांक 26 जानेवारी, 2014 रोजी ूजासत्ताक िदनाच्या भाषणामध्ये वृत्तपऽ
ूितिनधींना व सवर्सामान्य जनतेला दे तील.
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लाभाथीर् िनवड
 राज्यात 76.32
76 32 टक्के मामीण (469.71
(469 71 लक्ष) व 45.34
45 34 टक्के शहरी (230.45
(230 45
लक्ष) पाऽ लाभाथीर् म्हणून िनवडण्यात येत आहे त.
 पाऽ लाभाथ्यार्ंमध्ये सध्याच्या अंत्योदय अन्न योजनेच्या व बी.पी.एल. च्या
सवर् लाभाथ्यार्ंचा समावेश आहे .
 याव्यितिरक्त ए.पी.एल. (केशरी िशधापिऽकाधारक) लाभाथ्यार्ंपैकी शहरी व
मामीण

भागासाठी

कटं
क
ु टु बाच्या
बाच्या

एकिऽत

वािषर्क
वािषक

उत्पन्नाच्या

मयार्दा
मयादा

खालीलूमाणे आहे तशहरीी लाभाथीर्
भ थीर्

रुपयेे 15,001
15 001 तेे 59,000
59 000 पयर्ंत
र्ं

मामीण लाभाथीर्

रुपये 15,001 ते 44,000 पयर्ंत
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िशध ि े वर िशक्क
िशधापिऽक
िश े मारण्याचीी कायर्व
र् ाहीी
 राष्टर्ीय
ी अन्न सुरक्षा अिधिनयम
ि ि

2013 अंत
ं गर्ंत
र्ं पाऽ लाभाथ्यार्ंस
र्ं ाठीी

सध्याच्या िशधपिऽकेवर दोन ूकारचे िशक्के मारणे बंधनकारक आहे
 “कु टुु ं ब ूमुुख” िशधापिऽकेवर नमूूद कुटुु ं बातील जेष्ठ मिहलेच्या नावासमोर
 “ूाधान्य
ूाधान्य क
कटं
ु टु बातील
बातील लाभाथीर्”

िशधापिऽकेच्या ूथम पृ
िशधापिऽकच्या
पष्ठावर
ष्ठावर “वरील
वरील

उजव्या कोपढयात”
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राष्टर्ीय अन्न सुरक्षा अिधिनयम ,2013 मध्ये समािवष्ट न होणारे सध्याच्या एपीएल
(केशरी िशधापिऽकाधारक) मधील 177 लक्ष लाभाथीर् या
(कशरी
यांच्यासाठी तरतू
तरतद
द

राष्टर्ीय अन्न सुरक्षा अिधिनयम,2013 अंतगर्त केंि शासनाने िदलेल्या
ूमाणानसार
ूमाणानु
सार राज्यातील 700.16
700 16 लक्ष लाभाथीर् सख्या
संख्या िनिश्चत करण्यात आली
आहे .
सध्याच्या लआय िनधार्िरत सावर्जिनक िवतरण व्यवःथे अंतगर्त ए.पी.एल.
(केशरी िशधापिऽकाधारक) मधील ज्या लाभाथ्यार्ंचा समावेश राष्टर्ीय अन्न
सरक्षा
सु
रक्षा अिधिनयम,2013
अिधिनयम 2013 अतगत
अंतगर्त लाभाथ्यामध्य
लाभाथ्यार्ंमध्ये होऊ शकत नाही अशा उविरत
उवर्िरत
सुमारे 177 लक्ष लाभाथ्यार्ंना ूचिलत पिरमाणानुसार व ूचलीत दराने
(ए.पी.एल.दराने) धान्य िवतरण सुरु ठे वण्याचा शासनाने िनणर्य घेतला आहे .
यासाठी राज्य शासनाच्या अथर्सक
ं ल्पातून वािषर्क सुमारे
करण्यात येणार आहे .

1200 कोटी खचर्
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ि
िनयतन
ि
िवतरण
आदेे श काढण्याचेे वेेळापऽक
 राष्टर्ीय
ष्टर्
अन्न सुुरक्षा अिधिनयम,2013 अंतगर्त केंि शासनाने अन्नधान्य
उचलीची कालमयार्दा 50 िदवसांऐवजी आता 30 िदवस केली आहे .
 पु
पढील
ढील मिहन्याच्या उचलीच
उचलीचे िवतरण आदश
आदे श (Delivery
(D li
O d ) चालू
Order)
चाल
मिहन्याच्या 1 तारखेस िकंवा त्यापुवीर् ूाप्त करुन घ्यावेत.
 राष्टर्ीय अन्न ् सुरक्षा अिधिनयम 2013 ची अंमलबजावणी राज्यात िद.1
फेॄुुवारी

2014 पासूून करण्यात येणार असल्याने लआय िनधार्िरत

सावर्जिनक िवतरण व्यवःथेअंतगर्त माहे जानेवारी 2014 साठी दे ण्यात
आलेल्या अन्नधान्याच्या िनयतनाची उचल व वाटप िद.20.01.2014
आलल्या
िद 20 01 2014 पू
पवीर्
वीर्च
पूणर् करावी.
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 माहे फेॄुवारी 2014 च्या िनयतनाची उचल ( राष्टर्ीय अन्न ् सुरक्षा अिधिनयमानुसार लाभाथीर्
िवचारात घेऊन ) करण्यांकरीता सध्याच्या द
दराने ूदान
द
करुन Delivery
y Order तातडीने
भारतीय अन्न महामंडळाकडू न ूाप्त करुन घ्यावी व िद.25.01.2014

पयर्ंत फेॄुवारी

मिहन्यासाठीची धान्याची उचल पूणर् करावी. सदरहू धान्य िद.31.01.2014 पयर्ंत राःतभाव
दक
ु ानास वाटपासाठी उपलब्ध करुन िद.1 फेॄुवारी 2014 पासून सुधािरत दराने पाऽ
लाभाथ्यार्ंना िवतरीत करावे.

यासाठी भारतीय अन्न ् महामंडळाकडे सध्याच्या दराने जमा

करण्यात आलेल्या रक्कमांचे केंि शासनाकडू न सुधािरत दराने िनयतन ूाप्त झाल्यानंतर
समायोजन करावे.
 माहे माचर् 2014 च्या

िनयतनाची उचल करण्याकिरता आवँयक बाबींची पुतत
र् ा िदनांक

31.01.2014 पुवीर्च करुन िदनांक 1 फेॄुवारी 2014 रोजी Delivery Order भारतीय अन्न
महामंडळाकडू न ूाप्त करुन घ्यावी. माहे माचर् 2014 साठी िदलेल्या सूचना पुढील ूत्येक
मिहन्याच्या िनयतनासाठी लागु राहतील.
 तसेच पुढील मिहन्याचे िनयतन भारतीय अन्न महामंडळाकडू न चालू मिहन्यात पुणप
र् णे
17
उचलून िनयतन मिहन्याच्या 1 तारखेपूवीर् सवर् राःत भाव दक
ु ानांत उपलब्ध होईल यादृष्टीने

या अिधिनयमासंदभार्त क्षेऽीय अिधकाढयांच्या मुख्य जबाबदाढया
1

िवभागीय आयु
आयक्त
क्त

ि भ
िवभागातील
ी सवर्र् िजल्ह्यातील
ि
ी राष्टर्ीय
ी अन्न
अ
सुरक्षा
क्ष
अिधिनयम, 2013 च्या अंमलबजावणीचे संिनयंऽण
करणेे. त्यांंच्या मािसक
ि
बैठ
ै कीमध्ये
ी
े या योजने
ो ेचा

2

िजल्हािधकारी व िनयऽक
िनयंऽक
िशधावाटप, मुंबई

आढावा घेणे.
राष्टर्ीय
ी अन्न सुरक्षा अिधिनयम,
ि ि
2013 चीी ूभावीपणे
ी े
व काटे कोरपणे अंमलबजावणी करणे. सदर योजनेच्या
सुरुवातीच्या काळात ूत्येक आठवड्यात बैठक घेऊन
आढावा घ्यावा आिण अंमलबजावणीच्या उणीवांचे

3

िजल्हा पुरवठा अिधकारी /
अन्नधान्य िवतरण
अिधकारी/
उप िनयंऽक िशधावाटप

िनराकरण करावे.
िजल्हािधकारी/िनयंऽक

िशधावाटप

यांच्या

मागर्दशर्नाखाली राष्टर्ीय अन्न सुरक्षा अिधिनयम,
2013 च्या अंमलबजावणीची कायर्वाही करणे.
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4

तहिसलदार /

सदर अिधकारी त्यांच्या पुरवठािवषयक िनयिमत जबाबदा-या

सहाय्यक अन्नधान्य

व्यितिरक्त अिधिनयमाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील जबाबदा-

िवतरण अिधकारी /

या पार पाडतील.

ि
िशधावाटप
अिधकारी
ि
ी

1)पाऽ लाभाथ्यार्ंच्
र्ं या यादया अंिं तम करणेे
2)यादया ूिसध्द करणे
3)लाभाथीर् िनवडीबाबतच्या व अन्य आक्षेपाचे
ांचे िनराकरण करणे
4)राःतभाव दक
ु ानात िविहत कालावधीत धान्य उपलब्ध असेल
व अनु
अनज्ञे
ज्ञयतूमाण
यतेूमाणे लाभाथ्यास
लाभाथ्यार्ंस सवसाधारण
सवर्साधारण दजाच
दजार्चे (F.A.Q.)
(F A Q )
धान्य िवतरीत करणे.
5)भारतीय अ
अन्न
न महामडळाकडू
महामंडळाकडन
न ूाप्त झालल
झालेले F.A.Q. दजाच
दजार्चे
अन्नधान्य अंितमत: लाभाथ्यार्ंपयर्ंत पोहचिवण्याच्या दृष्टीने
राःतभाव दक
ु ानदारांची मागदर् शनपर कायर्शाळा िदनांक 20
जानेवारी, 2014 पूवीर् घेणे.
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अन्नधान्याची ूतवारी/दजार्
 राष्टर्ीय अन्न सुुरक्षा अिधिनयम,2013 नुुसार लाभाथ्यार्ंना िवतिरत होणारे धान्य
सवर्साधारण दजार्चे (F.A.Q.) राहील व अंितम लाभाथ्यार्ंपयर्ंत त्याच दजार्चे धान्य
िवतरीत होईल यासाठी यो
योग्य
य सिनयऽण
संिनयंऽण ठवाव.
ठे वावे
 िवतिरत करण्यात येणा-या धान्याच्या दजार् संदभार्त सावर्जिनक िवतरण व्यवःथा
(िनयंऽण) आदे श,2001 मध्ये नमूद केलेली संयुक्त तपासणी तसेच शासनाकडू न
वेळोवळी िदलेल्या सूूचनांचे पालन करुन िवतिरत करण्यात येणार धान्य ह
हे
सवर्साधारण दजार्चे (F.A.Q.) असेल याची दक्षता घ्यावी.
 या संिनयंऽणासाठी ःथािनक पातळीवरील दक्षता सिमत्यांचा (Vigilance
Committee) ूभावी वापर करावा.
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अन्नधान्य साठवणूूक व्यवःथा
 रराष्टर्ीय
ष्टर् अन्न सुरक्षा अिधिनयम,, 2013 अंतगर्ंत अन्नधान्य स
साठिवण्यासाठी
ठ
सठ
तालुकािनहाय पुरेशी गोदाम व्यवःथा उपलब्ध करावी.
 नवीन
ी गोदाम
ो
बांंधकामेे त्वरेे ने पुणर् होण्यासाठी
ो
ी सवर्त
र् ोोपरीी ूयत्न करावेेत.
 नवीन गोदामे बांधकामांसाठी जमीन उपलब्धतेमध्ये काही अडचणी
असल्यास त्या तात्काळ दरू करुन घ्याव्यात यासाठी िवभागीय आयुक्त व
िजल्हािधकारी
ह
र यांनी व्यिक्तश:
श लक्ष
क्ष पुरु वावे.
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द्वारपोच अन्नधान्य वाहतूक
 राज्य शासनाने िद.23.02.2012 च्या शासन िनणर्यान्वये सुुधािरत िवतरण
ूणालीचा (door step delivery system) अवलंब केला आहे .
 त्या अनु
अनषं
षग
गान
ाने राज्यात शासन िनणय
िनणर्य िदनाक
िदनांक 26.11.2012
26 11 2012 नु
नसार
सार भारतीय
अन्न महामंडळ ते शासकीय गोदाम व शासकीय गोदाम ते राःतभाव
दक
र्ं अन्नधान्य वाहतुकीसाठी
ी
ी िजल्हािनहाय
ि
ि
कंऽाट िनिश्चतीसाठी
ि ि ी
ी
ु ानापयर्ंत
िनिवदा ूिबया सुरु करण्यात आली होती.
 सदर िनिवदा ूिबया मा.उच्च न्यायालयाने िदलेल्या अंतिरम ःथिगतीमुळे पुणर्
झालेली नाही.
झ
ह
 माऽ आता मा.उच्च न्यायालयाने िदनांक 7.1.2014 रोजी संबंिधत यािचका
िनकाली काढल्या असू
असन
न त्यानु
त्यानसार
सार िनिवदा ूिबया बाबत पु
पढील
ढील कायर्वाही
करण्यात येत आहे .
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नवीन राःतभाव दक
ु ानांना परवाने दे णे
 ज्या महसूली गावात राःतभाव दक
ु ाने नाहीत अशी गावे तसेच
लोकसंख्येच्या ूमाणात जेथे अितिरक्त राःतभाव दक
ु ानांची आवँयकता
आहे अशी गाव
आह
गावे िवचारात घता
घेता राज्यात आणखी एक
एकण
ू ण 6782 राःतभाव
दक
ु ानांची आवँयकता असून आता पयर्ंत 6685 नवीन दक
ु ानांसाठी
जािहरनामे ूिसध्द करण्यात आल
जािहरनाम
आले आहत.
आहे त
माऽ त्यापैकी आतापयर्ंत फक्त 664 राःतभाव दक
ु ाने मंजूर करण्यात
आलीी असून उवर्रर् ीत
ी
दक
ं ूर करण्याचीी कायर्व
र् ाहीी तातडीने
ी े
ु ानेे मंज
होण्यासाठी िजल्हािधकारी यांनी ःवत: लक्ष दे णे आवँयक आहे .
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लाभाथ्यार्ंचा हक्क
 राष्टर्ीय अन्न सुरक्षा अिधिनयम,2013 नुसार िविहत ूमाणात अन्नधान्य
िमळणे हा लाभाथ्यार्ंचा कायदे शीर अिधकार झाला आहे .
 िविहत कालावधीत लाभाथ्यार्ंस धान्य न िमळाल्यास त्यांना अन्न सुरक्षा भत्ता
दयावा लागल.
लागेल.
 सदर बाब उदभवल्यास शासनास नागरीकांच्या रोषास सामोरे जावे लागेल.
 संंबंिधत अिधकाढयास जबाबदार धरुन दंं डिनय कारवाई
ई करण्यात येईल.


याःतव शासनाची ूितमा मलीन होणार नाही यादृष्टीने राष्टर्ीय अन्न सुरक्षा
अिधिनयम, 2013 ची अंमलबजावणी सवर् संबंिधतांनी काटे कोरपणे करणे
आवँयक आहे .
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राःतभाव दक
ु ानदारांची जबाबदारी
राःतभाव दक
ु ानास ूाप्त झालेले सवर्साधारण दजार्चे (F.A.Q.) अन्नधान्य
अंितमत: लाभाथ्यापयत
अितमत:
लाभाथ्यार्ंपयर्ंत पोहचिवण्याची राःतभाव द
दकानदारां
क
ची जबाबदारी
ु ानदाराची
राहील.
पाऽ लाभाथ्यार्ंना िविहत ूमाणात, िविहत दराने वेळीच धान्य उपलब्ध न
केल्यास संबंिधत

राःतभाव दक
ु ानदारािवरुध्द ूचिलत िनयमानुुसार कठोर

कारवाई करण्यात येईल.
सदर बाबी सव
सवर् क्षऽीय
क्षेऽीय अिधकाढयानी
अिधकाढयांनी राःतभाव द
दकानदारां
क
च्या िनदशनास
िनदशर्नास
ु ानदाराच्या
आणाव्यात.
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राष्टर्ीय अन्न सुरक्षा अिधिनयम,2013 ची अंमलबजावणी
करणे हा राज्य शासनाचा महत्त्वपूणर् व महत्त्वाकांक्षी कायर्बम आहे .
त्यामळे
त्यामु
ळ त्याची ूभावी व यशःवी अमलबजावणी
अंमलबजावणी ध्ययपू
ध्येयपवर्
वक
(Mission Mode मध्ये ) करणे ही सवार्ंची जबाबदारी आहे .
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