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 जीविावश्यक वस्त  अशधशियम 1955 आशण त्याखाली वळेोवळेी शिगणशमत केलेल्या शियुंत्रण 
आदेिाि सार राज्यातील जितेला अन्नधान्याचे शवतरण करण्याकरीता सावणजशिक शवतरण व्यवस्थेची 
शिर्ममती करण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीय अन्न स रक्षा कायदा राज्यात फेब्र वारी, 2013 पासूि लागू 
झालेला आहे. या कायद्याि सार राज्यामध्ये स मारे 7 कोटी लाभाथी आहेत आशण त्याुंिा दरमहा एकूण 
स मारे 3.83 लाख मे.टि अन्नधान्याचे तसेच साखर व केरोशसि याुंचे शवतरण करण्याची जबाबदारी 
सावणजशिक शवतरण प्रणालीवर आहे.  
2. राज्यामध्ये सावणजशिक शवतरण प्रणालीची अुंमलबजावणी खालील दोि युंत्रणेकडूि करण्यात 
येते :-  

1) म ुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षते्राकरीता शियुंत्रक शिधावाटप  व सुंचालक, िागरी प रवठा, म ुंबई. 
2) उवणशरत महाराष्ट्राकरीता शवभागीय आय क्त याुंच्या शियुंत्रणाखालील प रवठा युंत्रणा. 

 

3. सावणजशिक शवतरण प्रणालीचे काम करण्यासाठी वरील दोन्ही युंत्रणाुंकरीता शवशवध सुंवगातील 
पदे शिमाण करण्यात आली आहेत. त्या पदाुंमध्ये शियुंत्रक, शिधावाटप याुंच्या शियुंत्रणाखालील 
शिधावाटप अशधकारी सुंवगण आशण उवणशरत महाराष्ट्रातील शवभागीय आय क्त याुंच्या शियुंत्रणाखालील 
युंत्रणाुंमधील शिरीक्षण अशधकारी सुंवगण हे दोि महत्वाचे सुंवगण आहेत. या दोन्ही पदाुंचा वतेिश्रेणी 
रू.9300-34800 गे्रड पे 4300 अिी आहे.  
4. शियुंत्रक, शिधावाटप याुंच्या शियुंत्रणाखालील शिधावाटप अशधकारी हे शिधावाटप कायालयाच े
प्रम ख असतात तसेच शिशरक्षण अशधकारी हे ताल का स्तरावर प रवठा शवभागाचे कामकाज हाताळत 
असतात. या दोन्ही सुंवगातील पदाुंिा त्याुंच ेकायणक्षते्रात शिधापशत्रकासुंदभातील कामे, अन्नधान्य, साखर, 
केरोशसि इत्याशदचे दरमहा शियति, उचल, वाटप करणे, जीविावश्यक वस्त  अशधशियम व त्याबाबत 
वळेावळेी शिगणशमत केलेले आदेि इत्यादचची अुंमलबजावणी करणे इत्याशद कामे करावी लागतात. या 
सुंवगातील पदाुंच्या कतणव्य व जबाबदाऱ्या पाहता, म ुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षते्रातील शिधावाटप अशधकारी 
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आशण उवणशरत महाराष्ट्र राज्यातील शिशरक्षण अशधकारी या सुंवगातील पदाुंिा या िासि शिणणयान्वये 
खालील अटचच्या अधीि राहूि राजपशत्रत दजा देण्यात येत आहे :- 
 

अ)  सदर पदाुंिा राजपशत्रत दजा प्रदाि झाल्यािुंतरही त्याुंच्या सध्याच्या वतेिश्रेणी/गे्रड पे    
      मध्य ेकोणत्याही प्रकारची वाढ होणार िाही. 
ब) या पदाुंिा राजपशत्रत दजा शदल्यािुंतर सदर अशधकारी कोणत्याही प्रकारच्या    
     वतेिवाढीसाठी मागणी करणार िाहीत. 
क) सदर अशधकाऱ्याुंच्या कतणव्य व जबाबदाऱ्याुंमध्ये बदल होणार िाही. 

 

5. या सुंवगातील पदाुंिा राजपशत्रत दजा शदल्यािुंतर ही पदे महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाच्या कक्षते 
येतील, त्यासाठी या दोन्ही पदाुंच्या सेवाप्रविे शियमात द रुस्ती करण्याची कायणवाही करण्यात येईल. 
6. सदरचा िासि शिणणय सामान्य प्रिासि शवभागाच्या अिौपचाशरक सुंदभण क्र.1242/का.12, 
शद.19.11.2017 व शवत्त शवभागाच्या शद.13.12.2017 अन्वये शदलेल्या सहमतीिे शिगणशमत करण्यात येत 
आहे. 

7. सदर िासि शिणणय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सुंकेताुंक क्र. 201712281407567906 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाुंशकत करुि काढण्यात आला आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यापाल याुंच्या आदेिाि सार व िावािे, 
 

 

        

                                   ( प्र. शग. चव्हाण ) 
                                          िासिाचे अवर सशचव 
प्रशत, 

1) मा.मुंत्री (अ.िा.प . व ग्रा.सुं) याुंचे खाजगी सशचव, महाराष्ट्र राज्य, म ुंबई-32. 
2) मा.राज्यमुंत्री (अ.िा.प . व ग्रा.सुं) याुंचे खाजगी सशचव, महाराष्ट्र राज्य, म ुंबई-32. 
3) प्रधाि सशचव (अ.िा.प . व ग्रा.सुं) याुंचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, म ुंबई-32. 
4) महालेखापाल-1/2 (लेखा व अि ज्ञयेता) म ुंबई/िागपूर. 
5) महालेखापाल-1/2 (लेखा व अि ज्ञयेता) म ुंबई/िागपूर. 
6) अशधदाि व लेखा अशधकारी, म ुंबई. 
7) शिवासी लेखापशरक्षा, म ुंबई. 
8) सवण शवभागीय आय क्त, 
9) सवण शजल्हाशधकारी/शजल्हा प रवठा अशधकारी 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10) शियुंत्रक शिधावाटप व सुंचालक िागरी प रवठा, म ुंबई. 
11) सशचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, म ुंबई. (पत्रािे)* 
12) सवण उपशियुंत्रक शिधावाटप, म ुंबई. 
13) शवत्तीय सल्लागार व उप सशचव, अन्न, िागरी प रवठा व ग्राहक सुंरक्षण शवभाग, म ुंबई. 
14) अवर सशचव/साप्रशव-12, सामान्य प्रिासि शवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-32. 
15) कक्ष अशधकारी /सेवा-9, शवत्त शवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-32. 
16) शिवडिस्ती (िाप -15). 
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