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दिनयांक: 21 दिसेंबर, २०20 
वयचय:- 

1) अन्न नयगरी पुरवठय व ग्रयहक सांरक्षण दवभयग, ियसन दनणण्,क्रमयांक : सयदवव्-
1099/प्र.क्र.8886/नयपु-28,दिनयांक 5.11.1999. 

2) अन्न नयगरी पुरवठय व ग्रयहक सांरक्षण दवभयग, ियसन दनणण्,क्रमयांक : सयदवव्-
1001/प्र.क्र.483/नयपु-28,दिनयांक 8.08.2001 

3) अन्न नयगरी पुरवठय व ग्रयहक सांरक्षण दवभयग, ियसन दनणण्,क्रमयांक : सयदवव्-
1005/प्र.क्र.1803/नयपु-28,दिनयांक 25.05.2005 

4) अन्न नयगरी पुरवठय व ग्रयहक सांरक्षण दवभयग, ियसन पदरपत्रक क्र.दिवयप-
2013/प्र.क्र.105/नयपु-28, दिनयांक  29 जून,2013 

5) अन्न नयगरी पुरवठय व ग्रयहक सांरक्षण दवभयग, ियसन दनणण् क्र.असुकय-
2013/प्र.क्र.319/नयपु-22, दिनयांक  17 दिसेंबर,2013 

 
 

प्रस्तयवनय :-    

रयष्ट्री् अन्न सुरक्षय अदधदन्म, 2013 नुसयर 76.32 टक्के ग्रयमीण (469.71 लक्ष) व 45.34 

टक्के िहरी (230.45 लक्ष) अिी एकूण 700.16 लक्ष लयभयर्थी सांख््य दनदित करण््यत आली आहे. ्य 

अदधदन्मयअांतगणत पयत्र लयभयर्थ््ांची- अांत््ोि् गट व प्रयधयन्् गट अिय िोन प्रमुख गटयत दवभयगणी 

करण््यत आली आहे.सिर अदधदन्मयअांतगणत रयज््यतील लक्ष्् दनधादरत सयवणजदनक दवतरण 

व्वस्रे्थमध््े त््यवळेी लयभ घेत असलेल््य अांत््ोि् अन्न ्ोजनेतील सवण लयभयर्थ््ांनय व बीपीएल 

गटयतील सवण लयभयर्थ््ांनय प्रयधयन्् गटयतील लयभयर्थी म्हणनू पयत्र ठरदवण््यत आले आहे. सिर 

अदधदन्मयची अांमलबजयवणी दिनयांक 1 फेब्रवुयरी, 2014 पयसून रयज््यत सवणत्र करण््यत ्ेत आहे.  

2. रयष्ट्री् अन्न सुरक्षय अदधदन्म, 2013 नुसयर दिधयपदत्रकेवर अनुज्ञे्  असललेय अन्नधयन््यचय 

लयभ, जे दिव्यांग व्क्ती कुटुांबयसोबत एकत्र रयहतयत व  त््यांची नयव े त््यच दिधयपदत्रकेत नमूि असनू 

िेखील पयत्र दिव्यांग व्क्ती अन्नधयन्् दमळण््यपयसून वांदचत रयहत असल््यची बयब ियसनयच््य 

दनिणिनयस आली आहे. त््यनुषांगयने खयलीलप्रमयणे सूचनय िेण््यत ्ेत आहेत. 
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ियसन पदरपत्रक :-  

रयज््यमध््े लक्ष्् दनधादरत सयवणजदनक दवतरण व्वस्र्थेंतगणत ियसनयने सांिभादधन क्र. 1,2 व 3 

्ेर्थील ियसन दनणण्यन्व्े दनदित केलेल््य दनकषयांतगणत पयत्र कुटुांबयनय अनुज्ञे्  दिधयपदत्रकय िेण््यत 

्ेते. तसेच नवीन दिधयपदत्रकय िेतयनय घ््यव्यची कयळजी व िक्षतय ्यबयबत मयगणििणक सूचनय वर नमूि 

केलेल््य क्र. 4 ्ेर्थील दिनयांक 29.06.2013 च््य पदरपत्रकयन्व्े दनगणदमत करण््यत  आल््य आहेत. 

2. रयष्ट्री् अन्न सुरक्षय अदधदन्म, 2013 नुसयर अन्नधयन््यचय लयभ दमळण््यसयठी ज््य दिव्यांग 

व्क्तींनय स्वतांत्र दिधयपदत्रकय हवी आहे, अिय दिव्यांग व्क्तींनी  नवीन दिधयपदत्रकेसयठी सांबदधत 

दिधयवयटप कय्ाल्यकिे अजण करयवय. दिव्यांगयकिून स्वतांत्र दिधयपदत्रकेसयठी अजण  प्रयप्त झयल््यनांतर 

ियसनयने  दनदित केलले््य दनकषयांतगणत पयत्र दिव्यांग व्क्तींनय नवीन अनुज्ञे् दिधयपदत्रकय व 

त््यनुषांगयने दिधयपदत्रकेवर अनुज्ञे्  असणयरे लयभ तयत्कयळ िेण््यत ्यव.े    

3.  सिर ियसन पदरपत्रक महयरयष्ट्र ियसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य सांकेतस्र्थळयवर 

उपलब्ध करण््यत आल ेअसून त््यचय सयांकेतयांक 202012281705488406 असय आहे. हे पदरपत्रक 

दिजीटल स्वयक्षरीने सयक्षांदकत करुन कयढण््यत ्ेत आहे. 

              महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य आिेियनुसयर व नयवयने, 

 

 
                            ( महेि कयनिे ) 
              कय्ासन अदधकयरी 

                अन्न, नयगरी पुरवठय व ग्रयहक सांरक्षण दवभयग 
             प्रत, 

1) मय.मुख््मांत्री ्यांच ेप्रधयन  सदचव 
2) मुख्् सदचव ्यांच ेकय्ाल् 
3) सवण दवभयगी् आ्कु्त 
4) महयसांचयलक, मयदहती व जनसांपकण  महयसांचयलनयल्, मांत्रयल्,मुांबई 
5) दन ा्ंत्रक दिधयवयटप व सांचयलक नयगरी परुवठय, मुांबई 
6) सवण दजल्हयदधकयरी 
7) सवण महयनगरपयदलकय आ्ुक्त, 
8) सवण मुख्् कय ण्कयरी अदधकयरी 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9) सवण उपय्ुक्त (परुवठय) 
10) सवण अपर दजल्हयदधकयरी 
11) सवण दजल्हय परुवठय अदधकयरी 
12) अन्नधयन्् दवतरण अदधकयरी, पणेु/सोलयपरू/नयगपरू 
13) मय.मांत्री, अन्न, नयगरी परुवठय व ग्रयहक सांरक्षण दवभयग ्यांच ेखयजगी सदचव 
14) मय.रयज््मांत्री, अन्न, नयगरी परुवठय व ग्रयहक सांरक्षण दवभयग ्यांच ेखयजगी सदचव 
15) सवण सह सदचव/उप सदचव/अवर सदचव/सवण कय्ासने अन्न, नयगरी परुवठय व ग्रयहक सांरक्षण 

दवभयग 
16) दनवि नस्ती (नयप-ु28). 
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