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बांधकाम धोरण निनित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
अन्ि, िार्री पुरर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार्
शासि निणवय क्रमांकः सकीणव 4416 /प्र.क्र.1179/िापु-16-ब
हु तात्मा राजर्ुरू चौक, मादाम कामा मार्व,
मंत्रालय नर्स्तार, मुंबई-400 032.
तारीख :- 06 माचव, 2019
र्ाचा :1. सार्वजनिक बांधकाम नर्भार्ाचा शासि निणवय क्रमांक खाक्षेस 2013/प्र.क्र. 83/रस्ते 9,
नद.31.07.2014
2. आनदर्ासी नर्कास नर्भार्ाचा शासि निणवय क्रमांक आनर्म-1016/प्र.क्र. 11/का.3,
नद.18.03.2017
प्रस्तार्िा :राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनधनियम, 2013 िुसार पात्र लाभार्थ्यांिा नर्हीत कालार्धीत अन्नधान्य
उपलब्ध करुि देणे आर्श्यक आहे. त्यासाठी पुरेशी र्ोदामे उपलब्ध असणे अनिर्ायव आहे. त्यािुषंर्ािे
सार्वजनिक नर्तरण व्यर्स्थेअंतर्वत अनधकची साठर्णूक क्षमता निमाण करण्यासाठी सार्वजनिक खाजर्ी सहभार्ातूि र्ोदाम बांधकामे हाती घेण्याचे निनित करण्यात आले होते. त्यािुसार
सार्वजनिक नर्तरण व्यर्स्थेअंतर्वत मानसक नियतिाच्या 2 पट पेक्षा कमी साठर्णूक क्षमता असलेल्या
नठकाणी एकूण 12 र्ोदामे “शासकीय जमीि-खाजर्ी उद्योजक”या प्रनतमािािुसार र् शासकीय
जार्ा उपलब्ध िसलेल्या नठकाणी एकूण 12 र्ोदामे “खाजर्ी जमीि-खाजर्ी उद्योजक” या
प्रनतमािािुसार सार्वजनिक - खाजर्ी सहभार्ातूि र्ोदामे बांधण्यास

मान्यता दे ण्याची बाब

शासिाच्या नर्चाराधीि होती.
त्याअिुषंर्ािे शासकीय जमीि उपलब्ध असलेल्या नठकाणी एकूण 12 र्ोदामे “शासकीय
जमीि-खाजर्ी उद्योजक” या प्रनतमािािुसार र् शासकीय जार्ा उपलब्ध िसलेल्या नठकाणी एकूण
12 र्ोदामे “खाजर्ी जमीि-खाजर्ी उद्योजक” या प्रनतमािािुसार सार्वजनिक - खाजर्ी
सहभार्ातूि र्ोदाम बांधकामे हाती घेण्याच्या प्रस्तार्ास मा.मं नत्रमंडळािे मान्यता नदलेली आहे. सदर
मान्यतेच्या अिुषंर्ािे पुढीलप्रमाणे निणवय घेण्यात येत आहे:शासि निणवय :सार्वजनिक नर्तरण व्यर्स्थेअंतर्वत मानसक नियतिाच्या 2 पट पेक्षा कमी साठर्णूक क्षमता
असलेल्या नठकाणी “शासकीय जमीि-खाजर्ी उद्योजक” र् शासकीय जार्ा उपलब्ध िसलेल्या
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नठकाणी “खाजर्ी जमीि-खाजर्ी उद्योजक” या प्रनतमािािुसार र्ोदामे बांधण्यात येतील.
त्याबाबतची प्रनतमािनिहाय कायवपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे.
1) शासकीय जमीि-खाजर्ी उद्योजक या प्रनतमािािुसार र्ोदाम बांधकाम :सार्वजनिक नर्तरण व्यर्स्थेअंतर्वत नर्तरीत करार्याच्या अन्नधान्याच्या मानसक नियतिाच्या
2 पट साठर्णूक क्षमता तयार करण्यासाठी शासकीय जमीि उपलब्ध असलेल्या नठकाणी शासकीय
जमीि-खाजर्ी उद्योजक या प्रनतमािािुसार सार्वजनिक - खाजर्ी सहभार्ातूि आर्श्यकतेिुसार
र्ोदामांचे बांधकाम करण्यात येईल. त्यािुसार सुरुर्ातीला प्रत्येक महसूल नर्भार्ातील 2 नठकाणी
याप्रमाणे राज्यात शासकीय जार्ेर्र एकूण 12 र्ोदामांचे बांधकाम करण्यास मंजुरी दे ण्यात येत आहे.
अ)

र्ोदाम बांधकामाची कायवपद्धती :I. र्ोदाम बांधकाम प्रनक्रयेमध्ये खाजर्ी व्यक्ती/सहकारी संस्था, कंपिी, संयुक्त उपक्रम इत्यादी
भार् घेऊ शकतील.

II. खाजर्ी व्यक्ती/संस्था यांिी शासकीय जनमिीर्र नर्नहत केलेल्या निकषाप्रमाणे र्ोदामाचे
बांधकाम करणे आर्श्यक आहे.
III. या प्रनतमािािुसार र्ोदाम बांधकामासाठी शासिाच्या ज्या प्रशासकीय नर्भार्ाची जार्ा असेल,
अशी जार्ा प्रथम अन्न, िार्री पुरर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार्ाचे िार्े र्र्व करण्यात येईल.
त्यािंतर अन्न, िार्री पुरर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार्ाकडू ि सदर जमीि 15 र्षाकनरता PPP
भार्ीदारास भाडे पट्टयार्र दे ण्यात येईल. 15 र्षािंतर केलेल्या बांधकामासह सदर र्ोदाम
शासकीय जनमिीसह शासिाकडे हस्तांतरीत करणे अनिर्ायव राहील.
IV. खाजर्ी व्यक्क्त/संस्था यांिा येणारा भांडर्ली खचव, त्यार्रील व्याज, इलेक्रॉनिक र्जिकाटा,
अक्निप्रनतबंधक व्यर्स्था, सी.सी.नटव्ही यार्रील खचव, र्ेळोर्ेळी करार्ी लार्णारी दु रुस्ती र्
उद्योजकाचा िफा (एकूण भांडर्ली खचाच्या 15 %) नर्चारात घेता एकनत्रत प्रकल्प खचव
खालीलप्रमाणे निनित करण्यात येईल.
a) बांधकामासाठीचा भांडर्ली खचव
b) इलेक्रॉनिक र्जिकाटा, अक्निप्रनतबंधक व्यर्स्था, सी.सी.नटव्ही यार्रील खचव
c) र्ेळोर्ेळी कराव्या लार्णा-या दु रुस्तीसाठी येणारा खचव (आर्श्यकतेिुसार)
d) भांडर्ली खचार्रील व्याज
e) र्रील a) ते c) बाबीर्रील खचार्र 15 टक्के िफा
f) र्रील a) ते c) बाबीर्रील खचार्र अिुज्ञय
े असलेला र्स्तु र् सेर्ा कर
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V.

संबंनधतांिा अदा करार्याचा परतार्ा र्ोदामाच्या एकनत्रत प्रकल्प खचाच्या नकमंतीर्र निनित
करण्यात येईल. सदर परतार्ा 15 र्षामध्ये एक समाि दरािे अदा करण्यात येईल र् प्रनत
र्षी येणाऱ्या परताव्याचे 12 समाि हप्त्यांमध्ये नर्भार्णी करार्ी.

VI.

या धोरणाअंतर्वत बांधकामाची सर्व प्रनक्रया ई-निनर्दाद्वारे करण्यात येणार आहे.

VII.
VIII.

सदर निनर्दा प्रनक्रेयेसाठी र्ार्षषक दर नर्चारात घेण्यात यार्ेत.
बांधकामासाठी संबंनधत नजल्यात सार्वजनिक बांधकाम नर्भार्ाचे प्रचनलत दर नर्चारात घेर्ूि
नठकाणनिहाय Base Rate ठरनर्ण्यात यार्ेत. र्ोदाम बांधकामासाठी लार्णा-या
खचाबाबतचा Base rate निनित करतांिा खालील बाबी नर्चारात घेऊि कायवर्ाही करण्यात
यार्ी.
a. र्ोदाम बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम नर्भार्ािे मंजुर केलेली दरसुची
b. र्ोदाम बांधकामासाठी घेतलेल्या कजार्रील व्याज
c. आर्श्यकतेिुसार दु रुस्ती खचव
d. इलेक्रॉनिक र्जिकाटा, अक्निप्रनतबंधक व्यर्स्था, सी.सी.नटव्ही यार्रील खचव

IX.

र्ोदाम बांधकामार्रील व्याजाची परीर्णिा करतांिा अग्रणी बॅंकेचा र्ोदाम बांधकामासाठीचा
जो व्याजदर असेल तो र्ृहीत धरण्यात येईल.

X.

उद्योजकािे र्ोदामाचे बांधकाम नर्हीत र्ेळेत ि केल्यास र् त्यामुळे दरसुचीतील बदलामुळे
र्ोदामाची ककमत र्ाढल्यास सदर बदलामुळे दरर्ाढीची रक्कम एकनत्रत प्रकल्प नकमतीतूि
र्जा करण्यात येईल तसेच र्ाढीर् काल मयादे कनरता उद्योजकास दे ण्यात येणारी भार्र्ाढ
नर्हीत कालार्धीिंतर र्ोठनर्ण्यात येईल.

XI.

निनर्दे तील अटी र् शतीिुसार र्ोदामाचे काम उद्योजक पुणव करू शकत िसल्यास उद्योजकािे
केलेल्या खचाचा कोणताही परतार्ा शासिाकडू ि करण्यात येणार िाही.

ब)

पूर्अ
व हवता निनर्दा, बांधकामाची र्ुणर्त्ता इत्यादीसाठी छाििी करुि कायवर्ाही करण्यासाठी

नजल्हानधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सनमती स्थापि करण्यात यार्ी. सदर सनमतीची रचिा
खालीलप्रमाणे असेल.
अ.क्र.

सनमतीचे सदस्य

पदिाम

1.

संबंनधत नजल्हानधकारी

अध्यक्ष

2.

संबंनधत कायवकारी अनभयंता, सा.बां.नर्भार्

सदस्य

3.

भारतीय अन्न महामंडळाचे प्रनतनिधी

सदस्य
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4.

केंद्रीय र्खार महामंडळ यांचे प्रनतनिधी

सदस्य

5.

संबंनधत उप आयुक्त (पुरर्ठा)

सदस्य

6.
क)

संबंनधत नजल्हा पुरर्ठा अनधकारी/अन्नधान्य नर्तरण अनधकारी

सदस्य सनचर्

सनमतीची कतवव्ये र् जबाबदाऱ्या:I. शासकीय जमीि-खाजर्ी उद्योजक या प्रनतमािािुसार सार्वजनिक नर्तरण व्यर्स्थेअंतर्वत
नर्तरीत करार्याच्या अन्नधान्याच्या मानसक नियतिाच्या 2 पट साठर्णूक क्षमता तयार
करण्यासाठी र्ोदाम बांधार्याची 12 नठकाणे प्रशासकीय नर्भार् निनित करेल. नर्भार्ािे
निनित केलेल्या नठकाणी संबंनधत नजल्हानधकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील मुल्यमापि सनमती
जार्ा उपलब्धतेबाबत उनचत कायवर्ाही करेल तसेच पात्र व्यक्ती र् संस्थाकडू ि प्राप्त
होणाऱ्या प्रस्तार्ांची छाििी करेल.
II. सार्वजनिक खाजर्ी सहभार्ातूि बांधण्यात आलेली र्ोदामे पुणव क्षमतेिे र्ापरण्यात येतील
याबाबतची दक्षता सनमतीिे घ्यार्ी.
III. प्रशासकीय नर्भार्ािे निनित केलेल्या नठकाणी भारतीय अन्न महामंडळाच्या र्ोदामातूि
स्र्स्त धान्य दुकािात अन्नधान्य पुरर्ठा करणे शक्य िसेल अशाच नठकाणाची निर्ड होईल
याची खातरजमा सनमतीिे करार्ी.
IV. बांधकामाच्या तांनत्रक बाबी र् र्ुणर्त्ता राखण्याची जबाबदारी र्रील सनमतीर्र राहील.
V. पूणवत्र्ाचे प्रमाणपत्र निर्वनमत करण्यापूर्ी करारिाम्याप्रमाणे प्रकल्पाचे काम पूणव झाल्याची
खात्री सनमती करेल.

2) खाजर्ी जमीि-खाजर्ी उद्योजक या प्रनतमािािुसार र्ोदाम बांधकाम:अ)

सार्वजनिक नर्तरण व्यर्स्थेअंतर्वत नर्तरीत करार्याच्या अन्नधान्याच्या मानसक नियतिाच्या

2 पट साठर्णूक क्षमता तयार करण्यासाठी शासकीय जमीि उपलब्ध िसलेल्या नठकाणी आनदर्ासी
नर्कास नर्भार्ािे निर्वनमत केलेल्या नद.18.03.2017 च्या शासि निणवयातील बाबी तसेच खालील
सूचिा नर्चारात घेऊि र्ोदाम बांधकामे करण्यास शासि मान्यता दे ण्यात येत आहे. या धोरणािुसार
खाजर्ी जार्ा - खाजर्ी उद्योजक या प्रनतमािािुसार सुरुर्ातीस खाजर्ी जार्ेर्र एकूण 12 र्ोदामे
बांधण्यास मंजुरी दे ण्यात येत आहे.
ब)

र्ोदाम बांधकामाची कायवपद्धती :I.

र्ोदाम बांधकाम प्रनक्रयेमध्ये खाजर्ी व्यक्ती/सहकारी संस्था, कंपिी, संयुक्त उपक्रम इत्यादी
भार् घेऊ शकतील.
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II.

र्ोदामाची आर्श्यकता असलेल्या नठकाणी जार्ेची उपलब्धता तसेच आर्षथकदृष्ट्या अहवता
प्राप्त असलेल्या संभाव्य व्यक्ती र् संस्था यासाठी पात्र ठरतील.

III.

खाजर्ी व्यक्ती/संस्था यांच्याकडू ि संबंनधत नजल्यामध्ये तयार र्ोदामे घेणे ककर्ा जार्ा
उपलब्ध करुि नर्हीत केलेल्या निकषाप्रमाणे तयार केलेली र्ोदामे भाडे तत्र्ार्र उपलब्ध
करुि घेण्याचा पयाय राहील.

IV.

सदर र्ोदामे ही शास्रोक्त र् िानर्न्यपुणव पद्धतीिे तयार केलेली असार्ीत.

V.

खाजर्ी व्यक्ती/संस्था यांिी र्ोदामासाठी जार्ा उपलब्ध करुि नर्नहत केलेल्या
निकषाप्रमाणे र्ोदामाचे बांधकाम करार्याचे आहे. सदर र्ोदाम शासिाकडू ि 15 र्षासाठी
भाडे तत्र्ार्र घेण्यात येईल. हा कालार्धी पुढे आर्श्यक असल्यास र्ाढनर्ता येईल.

VI.

पात्र व्यक्ती र् संस्थाकडू ि प्राप्त होणारे प्रस्तार् तपासण्यासाठी संबंनधत नजल्हानधकारी यांचे
अध्यक्षतेखाली नजल्हास्तरीय मुल्यमापि सनमतीची स्थापिा करण्यात येईल. सदर सनमतीची
रचिा 1 (ब) र् कतवव्ये र् जबाबदाऱ्या पनरच्छे द क्र.1 (क) II, III, IV र् V मध्ये िमूद केल्याप्रमाणे
राहतील.

VII.

नर्नहत निकष पूणव करणारे पात्र व्यक्ती/संस्था यांचेकडू ि निहीत पनरसरात अपेनक्षत असलेली
र्ोदामे उपलब्ध करुि देण्यासाठी प्रनत र्षव/प्रनत मे.टि रुपये दरािे भाडयासाठी निनर्दा
मार्नर्ण्यात येतील. संबंनधत नजल्यात भारतीय अन्न महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य र्खार
महामंडळ तसेच आनदर्ासी नर्कास नर्भार्ांतर्वत बांधण्यात येणाऱ्या र्ोदामासाठीच्या
दरापैकी कमीत कमी दर (BASE RATE) म्हणूि निनित करार्ेत. तथानप सदर दर रु.12.5
प्रनत माह प्रनत क्क्र्टल यापेक्षा अनधक िसार्ेत.

VIII.

खाजर्ी जमीि - खाजर्ी उद्योजक या प्रनतमािािुसार र्ोदामाच्या भाड्यापोटी दरर्षी
नियतर्ाढ दे खील अिुज्ञय
े राहील.

IX.

सदर निनर्दा प्रनक्रेयेसाठी र्ार्षषक दर नर्चारात घेण्यात यार्ेत.

X.

निनर्दे तील अटी र् शतीिुसार र्ोदामाचे काम उद्योजक पुणव करू शकत िसल्यास
उद्योजकािे केलेल्या खचाचा कोणताही परतार्ा/भाडे शासिाकडू ि अदा करण्यात येणार
िाही.

3)

र्ोदाम बांधकामांचे मािक :सदर धोरणा अंतर्वत दोन्ही प्रनतमािािुसार करार्याची र्ोदाम बांधकामे 1080, 1800 र्

3000 मे.टि या क्षमतेची असार्ीत. एकाच नठकाणी कमी क्षमतेची अिेक र्ोदामे बांधण्याऐर्जी मोठ्या
क्षमतेचे एकच र्ोदाम बांधण्यात यार्े. र्ोदामाचे छताचे बांधकाम Proflex sheet पद्धतीचे असार्े.
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4)

सदर धोरणांतर्वत दोन्ही प्रनतमािािुसार बांधार्याच्या र्ोदामात उपलब्ध करार्याच्या इतर

सोयी सुनर्धांमध्ये तसेच आर्श्यक उपाययोजिांमध्ये खालील बाबींचा समार्ेश राहील.
a. र्ोदामात हर्ा खेळती राहण्याच्या दृष्ट्टीिे र्ोदामात र्ायुनर्जि (ventilation) असार्े.
b. र्ोदामाच्या जोत्याची उं ची रक मधूि धान्य चढ-उतारास सोयीची असार्ी..
c. र्ोदामाचे दे खभाल दु रुस्ती, पाणी व्यर्स्था, चौकीदार कॅनबि, नर्द्युत व्यर्स्था याबाबत
मानहतीफलक असार्ेत.
d. र्ोदामांची सर्वसाधारण दु रुस्ती आर्श्यकतेिुसार र्ेळोर्ेळी करण्यात यार्ी.
e. स्थानिक महािर्रपानलका ककर्ा तत्सम अनधकृत अक्निशमि यंत्रणेकडू ि अक्निप्रनतबंधक
उपाययोजिा करण्यात यार्ी.
f. र्ोदामाच्या परीसरात नपण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यर्स्था, चौकीदार निर्ासस्थाि, नर्द्युत
व्यर्स्था र् स्र्च्छतार्ृह असार्े. तसेच र्ोदामाच्या परीसरात र्ोदामाची क्षमता, र्ोदामात
उपलब्ध दै िंदीि साठा, जर्ळच्या पोलीस ठाण्याचे नठकाण र् अक्निशमि कायालयाशी
संपकव साधण्यासाठी पत्ता र् दू रध्र्िी क्रमांक ठळकपणे दशवनर्णारे फलक असार्ेत.
g. प्रकल्प सुरु करण्यापुर्ी जलर्ानहन्या, मलर्ानहन्या, नर्दयुतर्ानहन्या, दु रध्र्िी र्ानहन्या, र्ॅस
र्ानहन्या, इंधि र्ानहन्या इ. योनय नठकाणी स्थलांतनरत करण्याबाबत पुरेशी दक्षता घेण्यात
यार्ी.
h. प्रत्येक र्ोदामास सुरनक्षततेच्या दृष्ट्टीकोिातूि सरंक्षक कभत असार्ी. तसेच रक ये-जा
करणेसाठी आर्श्यक लांबी-रुंदीचा कॉक्रीटचा रस्ता असार्ा.
i. र्ोदामाच्या परीसरात नकमाि

दोि

र्ाहिे उभी करण्याची तसेच इलेक्रॉनिक र्जि

कायाची व्यर्स्था असार्ी.
j.
5.

प्रत्येक र्ोदामाच्या नठकाणी सी.सी.नटव्ही कॅमेऱ्याची व्यर्स्था असार्ी.
तात्पुरते पूणवत्र्ाचे प्रमाणपत्र :-

अ) तात्पुरते पूणवत्र्ाचे प्रमाणपत्र संबंनधत अधीक्षक अनभयंत्यामाफवत शासिास सादर करण्यात
यार्े.
आ) निनर्दे तील अटी र् शतीिुसार प्रकल्पाचे काम अपूणव राहण्यास उद्योजक जबाबदार
असल्यामुळे अंनतम पूणवत्र्ाचे प्रमाणपत्र ि दे ऊ शकल्यास प्रकल्पाचे काम पूणव होईपयंत र्
अंनतम पूणवत्र्ाचे प्रमाणपत्र निर्वनमत होईपयंत भाडे /परतार्ा अदा करण्यात येऊ िये.
6.

उक्त प्रस्तार्ाच्या संदभात ई-निनर्दा मार्नर्णे, ई-निनर्दाबाबत तसेच बांधकामाची

ककमतीचा अंदाज र् र्ाजर्ीचा दर याबाबत उद्योर् ऊजा र् कामर्ार नर्भार्ाच्या नद.01.12.2016

पृष्ट्ठ 8 पैकी 6

शासि निणवय क्रमांकः सकीणव 4416 /प्र.क्र.1179/िापु-16-ब

शासि निणवय र् या संदभात र्ेळोर्ेळी नर्हीत केल्या जाणाऱ्या तरतुदीचे काटे कोरपणे पालि
करण्याची जबाबदारी संबंनधत नजल्हानधकारी यांची राहील.
7.

सदर शासि निणवय खालील नर्भार्ांशी नर्चारनर्निमय करुि त्या नर्भार्ांिी त्यांच्या खालील

अिौपचारीक संदभान्र्ये नदलेल्या सहमतीिे निर्वनमत करण्यात येत आहे.
I.

महसूल र् र्ि नर्भार् अिौपचारीक संदभव क्र. 54/ज-1/2018, नद. 26.07.2018,

II.

सार्वजनिक बांधकाम नर्भार् अिौपचारीक संदभव क्र.266/इ.मा 2, नद.21.05.2018,

III.

कृषी नर्भार् अिौपचारीक संदभव क्र. 2141, नद. 30.07.2018,

IV.

पणि नर्भार् अिौपचारीक संदभव क्र 14/9-स, नद.15.09.2018,

V.

आनदर्ासी नर्कास नर्भार् अिौपचारीक संदभव क्र 16/का-3, नद.20.06.2018,

VI.

नियोजि नर्भार् अिौपचारीक संदभव क्र 87/1471, नद.25.05.2018

VII.

नर्त्त नर्भार् अिौपचारीक संदभव क्र.21/12/व्यय-10, नद.27.12.2018
सदर शासि निणवय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201903061733028706 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार र् िार्ािे.

Pradip Girdhar
Chavan

Digitally signed by Pradip Girdhar Chavan
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food, Civil
Supplies and Consumer Protection Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=46ad1667fce35440d37e8567cc278d78039b8115490
9a1162e319e905bd4e93b,
serialNumber=f7e9a44534c5a6e0d2062d6f59ec690169fc00c1
8def69311f356364b1870337, cn=Pradip Girdhar Chavan
Date: 2019.03.06 17:36:41 +05'30'

( प्र.नर्.चव्हाण )
अर्र सनचर्, महाराष्ट्र शासि
प्रत,

1. मा. राज्यपाल यांचे सनचर्
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सनचर्
3. मा. मंत्री, अन्न, िार्री पुरर्ठा र् ग्राहक संरक्षण यांचे खाजर्ी सनचर्
4. मा. नर्रोधी पक्षिेता, नर्धािपनरषद, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय, मुंबई
5. मा. नर्रोधी पक्षिेता, नर्धािसभा, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय, मुंबई
6. मा. राज्यमंत्री, अन्न, िार्री पुरर्ठा र् ग्राहक संरक्षण यांचे खाजर्ी सनचर्
7. मा. मुख्य सनचर् यांचे उपसनचर्
8. प्रधाि सनचर्, नर्त्त नर्भार्, मंत्रालय, मुंबई.
9. सर्व प्रशासकीय नर्भार् प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई.
10. सर्व नर्भार्ीय आयुक्त
11. सर्व नजल्हानधकारी
12. व्यर्स्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणि महासंघ मयानदत, मुंबई.
13. नियंत्रक, नशधार्ाटप र् संचालक िार्री पुरर्ठा, मुंबई
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14. सर्व उपआयुक्त (पुरर्ठा)
15. सर्व नजल्हा पुरर्ठा अनधकारी / अन्नधान्य नर्तरण अनधकारी
16. सर्व नजल्हा माकेकटर् अनधकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणि महासंघ मयानदत, मुंबई.
17. मुख्य अनभयंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादे नशक नर्भार्, मुंबई,पुणे,िानशक,अमरार्ती,
औरंर्ाबाद, िार्पूर
18. सर्व कायवकारी अनभयंता,सार्वजनिक बांधकाम नर्भार्
19. सरव्यर्स्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ,क्षेत्रीय कायालय ,महाराष्ट्र, बोरीर्ली, मुंबई.
20. सरव्यर्स्थापक, केंद्रीय र्खार महामंडळ,सेक्टर-7, द्रोणानर्री, िर्ी मुंबई- 400 707.
21. नर्त्तीय सल्लार्ार र् उपसनचर्, अन्न, िार्री पुरर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार्, नज. टी.
हॉस्पीटल संकूल, मुंबई
22. महालेखापाल (लेखा पनरक्षा), महाराष्ट्र-1, मुंबई
23. महालेखापाल (लेखा र् अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबई
24. महालेखापाल (लेखा पनरक्षा), महाराष्ट्र-2, मुंबई
25. महालेखापाल (लेखा र् अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-2, मुंबई
26. महालेखापाल (लेखा र् अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-2, िार्पूर
27. निर्ासी लेखा पनरक्षा अनधकारी, िार्री पुरर्ठा, लेखा पनरक्षा मंडळ द्वारा - नर्त्तीय
सल्लार्ार र् उपसनचर्, अन्न, िार्री पुरर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार्, मुंबई.
28.नर्त्त नर्भार्, व्यय-10, मंत्रालय, मुंबई
29.प्रधाि सनचर्, अन्न, िार्री पुरर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार् यांचे स्र्ीय सहायक
30.सर्व उपसनचर्/अर्र सनचर्/कायासि अनधकारी, अन्न, िार्री पुरर्ठा र् ग्राहक संरक्षण नर्भार्,
मुंबई
31.संचालक, मानहती र् जिसंपकव महासंचालिालय, मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
32.निर्डिस्ती/ िापु-16 ब.
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