ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय.
मांक पु व/क १३/सअ साखर/२०१४
$दनांक २१/०७/२०१४
(ित,
तहिसलदार,
.......................... ( सव )
वषय
संदभ

माहे जूल,ै २०१४ कर ता साखरे चा पुरवठा कर1याबाबत.
मा. उपसचीव, अ6न व नागर पुरवठा व 8ाहक सरं ण वभाग, मुब
ं ई यांचे अशा प<
मांक साखर २०१४/(. .१०४/ना.पु.१९ $दनांक १९ जूलै २०१४.
उपरो? संदभ@य शासन प<ा6वये साखरे चे (ाA मासीक िनयतन माहे जूलै २०१४ कर ता

यशBवी पुरवठादाराकडू न गोदामात पोहोचते केले जाणार आहे .

बपीएल व अंFयोदय अ6न योजनेअत
ं गत

आपले कायालयांनी कळ वले या वतमान रोजी पा< व कायरत िशधाप <केHया संIयेनस
ू ार

गोदाम िनहाय

खालील (माणे साखरे चे आवंटन दे 1यांत येत आहे .
अ. .

तालूका

गोदामाचे नांव

साखरे चे िनयतन
KवंटलमLये

१

चं पुर

शास$कय गोदाम बाबुपठ
े , चं पुर

७००

२

ब लारपूर

शास$कय गोदाम , ब लारपूर Bथत

३१६

चं पुर
३

मुल

शास$कय गोदाम, मूल

१५०

४

सावली

शास$कय गोदाम, सावली

२००

५

गPड पपर

शास$कय गोदाम, गPड पपर

२००

६

पPभूणा

शास$कय गोदाम, पPभूणा

१५०

७

वरोरा

शास$कय गोदाम, वरोरा

२८०

८

भ ावती

शास$कय गोदाम, भ ावती

२००

९

िचमुर

शास$कय गोदाम, िचमुर

३४०

१०

RSहपुर

शास$कय गोदाम, RSहपुर

३३०

११

नागिभड

शास$कय गोदाम, नागिभड

३३०

१२

िसंदेवाह

शास$कय गोदाम, िसंदेवाह

२४०

१३

राजूरा

शास$कय गोदाम, राजूरा

२६०

१४

कोरपना

शास$कय गोदाम, कोरपना

२३०

१५

जवती

शास$कय गोदाम, जवती

२५०

एकूण

४१७६

आपणांस याTदारे िनदU शीत कर1यांत येते कV, आपले तालूKयांतील वर ल(माणे दे 1यांत
आले या आवंटनाचे केवळ बपीएल व अंFयोदय िशधाप <काधारकांना (ित Tय?V ५०० 8ॅम या िनधाXरत

वाटप पXरमाणानूसार

माहे ऑगZ, २०१४ कXरता BवBत धा6य दक
ु ानदारांना साखर मंजूर कर1यात यावी

व ताFकाळ गोदामातून साखरे ची उचलीकXरता िनदU शीत करावे.
०५ऑगZ ,२०१४ पयत उचल करतील व
याबाबत खबरदार

[यावी.

सव BवBत धा6य दक
ु ानदार $दनांक

बना वलंब सव िशधाप <काधारकांना साखरे चे

िनधार त वाटप पXरमाण व $करकोळ

माह ती होईल . याबाबत तालूकाBतरावर उिचत (िसLद

वतरण होईल

व V दराबाबत सव लाभा\याना

]ावी.

वतरणाबाबत त ार राहणार नाह याकर ता Tय?Vशः द ता [यावी. आपले अिधनBत
नायब तहिसलदार/िनर

ण अिधकार /पुरवठा िनXर कांना सुLदा Fयांचे काय <
े ात सुरळ त वतरण व

सिनयं<णाकर ता स? िनदU श ]ावे.
वतमान साखरे चे एKस गोदाम दर, दक
ु ानदारांचे माज@न , Xरबेट (वहातूक खच) व
$करकोळ व V दर खालील (माणे आहे त.
बह_गोदाम दर
१३४०१४

BवBत धा6य दक
ु ानरांची

Xरबेट (वहातूक

माज@न

खच)

६३६

३५०

$करकोळ व V दर
१३५०

वर ल (माणे राBत भाव दक
ु ानदारांना मंजूर कर1यांत आले या साखरे कXरता मुIय लेखा
िशष ४४०८ मLये रKकम खजीना दाखल क`न घे1यात यावी व अ6नधा6याकर ता दे 1यात येत असले या
नमु6यात परमीट िनगिमत करावे.
BवBत धा6य दक
ु ानदारांना मंजरू केलेली साखर िशधाप <काधारकांना िनधार त वाटप
पXरमाण व वह त दरांने वतर त झाले आहे .

याबाबतचे आपले (माणप<ासह न चूकता अहवाल सादर

करावा.
ज हा पुरवठा अिधकार ,
चं पुर.
(त

माह तीकXरता स वनय सादर.
मा. ज हािधकार / अपर ज हािधकार , चं पुर

(ितिलपी माह ती तथा आवcयक कायवाह कXरता अ8े षत.
१)तहिसलदार, ..................................
२)गोदाम TयवBथापक/र क ......................................आवक/ वतरणांचा मासीक अहवाल
२० ऑगZ,२०१४ पयता न चूकता सादर कर1याBत
ज हा पुरवठा अिधकार ,
चं पुर

ज हािधकार चं पुर यांचे कायालय.
मांक पु व/क १३/सअ साखर/२०१४
$दनांक ११/०८/२०१४

`
(ित,
तहिसलदार,
.......................... ( सव )
वषय
संदभ

माहे ऑगZ, २०१४ कर ता साखरे चा पुरवठा कर1याबाबत.
मा. उपसचीव, अ6न व नागर पुरवठा व 8ाहक सरं ण वभाग, मुब
ं ई यांचे अशा प<
मांक साखर २०१४/(. .११५/ना.पु.१९ $दनांक ०८ ऑगZ, २०१४.
उपरो? संदभ@य शासन प<ा6वये साखरे चे (ाA मासीक िनयतन माहे ऑगZ २०१४ कर ता

यशBवी पुरवठादाराकडू न गोदामात पोहोचते केले जाणार आहे .

बपीएल व अंFयोदय अ6न योजनेअत
ं गत

आपले कायालयांनी कळ वले या वतमान रोजी पा< व कायरत िशधाप <केHया संIयेनस
ू ार गोदाम िनहाय
खालील (माणे साखरे चे आवंटन दे 1यांत येत आहे .
अ. .

तालूका

गोदामाचे नांव

साखरे चे िनयतन
KवंटलमLये

१

चं पुर

शास$कय गोदाम बाबुपठ
े , चं पुर

९३०

२

ब लारपूर

शास$कय गोदाम , ब लारपूर Bथत

४११

चं पुर
३

मुल

शास$कय गोदाम, मूल

१९८

४

सावली

शास$कय गोदाम, सावली

२६२

५

गPड पपर

शास$कय गोदाम, गPड पपर

२६६

६

पPभूणा

शास$कय गोदाम, पPभूणा

२००

७

वरोरा

शास$कय गोदाम, वरोरा

३६८

८

भ ावती

शास$कय गोदाम, भ ावती

२७०

९

िचमुर

शास$कय गोदाम, िचमुर

४५०

१०

RSहपुर

शास$कय गोदाम, RSहपुर

४३७

११

नागिभड

शास$कय गोदाम, नागिभड

४३९

१२

िसंदेवाह

शास$कय गोदाम, िसंदेवाह

३१७

१३

राजूरा

शास$कय गोदाम, राजूरा

३४४

१४

कोरपना

शास$कय गोदाम, कोरपना

३०४

१५

जवती

शास$कय गोदाम, जवती

३२७

एकूण

५५२३

आपणांस याTदारे िनदU शीत कर1यांत येते कV, आपले तालूKयांतील वर ल(माणे दे 1यांत
आले या आवंटनाचे केवळ बपीएल व अंFयोदय िशधाप <काधारकांना (ित Tय?V ६६० 8ॅम या िनधाXरत
वाटप पXरमाणानूसार (उपलdधततेनस
ू ार)

माहे सeटे बर, २०१४ कXरता BवBत धा6य दक
ु ानदारांना साखर

मंजूर कर1यात यावी

व ताFकाळ गोदामातून साखरे ची उचलीकXरता िनदU शीत करावे.

सव BवBत धा6य

दक
ु ानदार $दनांक ३१ ऑगZ ,२०१४ पूव@ उचल करतील व बना वलंब सव िशधाप <काधारकांना साखरे चे
वतरण होईल याबाबत खबरदार

[यावी.

िनधार त वाटप पXरमाण व $करकोळ व V दराबाबत सव

लाभा\याना माह ती होईल . याबाबत तालूकाBतरावर उिचत (िसLद

]ावी.

वतरणाबाबत त ार राहणार नाह याकर ता Tय?Vशः द ता [यावी. आपले अिधनBत
नायब तहिसलदार/िनर

ण अिधकार /पुरवठा िनXर कांना सुLदा Fयांचे काय <
े ात सुरळ त वतरण व

सिनयं<णाकर ता स? िनदU श ]ावे.
वतमान साखरे चे एKस गोदाम दर, , Xरबेट (वहातूक खच) व $करकोळ व V दर खालील
(माणे आहे त.
बह_गोदाम दर

Xरबेट (वहातूक खच)

$करकोळ व V दर

१३४३६४

३५०

१३५०

वर ल (माणे राBत भाव दक
ु ानदारांना मंजूर कर1यांत आले या साखरे कXरता मुIय लेखा
िशष ४४०८ मLये रKकम खजीना दाखल क`न घे1यात यावी व अ6नधा6याकर ता दे 1यात येत असले या
नमु6यात परमीट िनगिमत करावे.
BवBत धा6य दक
ु ानदारांना मंजूर केलेली साखर िशधाप <काधारकांना िनधार त वाटप
पXरमाण व वह त दरांने वतर त झाले आहे . याबाबतचे आपले (माणप<ासह न चूकता अहवाल सादर
करावा.
ज हा पुरवठा अिधकार ,
चं पुर.
(त

माह तीकXरता स वनय सादर.
मा. ज हािधकार / अपर ज हािधकार , चं पुर

(ितिलपी माह ती तथा आवcयक कायवाह कXरता अ8े षत.
१)तहिसलदार, ..................................
२)गोदाम TयवBथापक/र क ......................................आवक/ वतरणांचा मासीक अहवाल
१० सeटे बरं 2०१४ पयता न चूकता सादर कर1याBतव.
ज हा पुरवठा अिधकार ,
चं पुर.

ज हािधकार चंgपुर यांचे कायालय
मांक पु व/क -13/सअ साखर/2014/
$दनांक 08/09/2014
(ित,
तहिसलदार,
.......................................(सव)
वषय

-

NCDEX SPOT EXCHANGE LTD.माफत ई-िललावाTदारे साखर खरे द ची कायवाह कर1याबाबत.
माहे ऑ्Kटोबर 2014 कXरता साखरे चे वतरण कर1याबाबत.

संदभ

- शासन अ शा प<

मांक साखर 2014/(. .124/ना.पू.19 $दनांक 05 सeटे बरं 2014.

उपरोKत संदभ@य शासन प<ा6वये साखरे चे (ाeत मासीक िनयतनाची साखर यशBवी
पुरवठादारांकडू न गोदामात पोहोचते केले जाणार आहे .

गोदामात आवक घेतांना साखरे चा दजाबाबत

खातरजमा होणेBतव (योग शाळे चा अहवाल घे1यात यावा व (Fय
उतर वली जाईल याबाबत दrाता [यावी.

वजन क`न साखर गोदामात

बपीएल व अंFयोदय योजनेअंतगत आपले कायालयांनी

कळ वले या कायरत िशधाप <केHया संIयेनस
ू ार (ाeत िनयतनानूसार गोदामिनहाय खालील (माणे
साखरे चे आवंटन दे 1यांत येत आहे .
अ. .

तालूका

गोदामाचे नांव

साखरे चे िनयतन
KवटलमLये

1

चंgपुर

शास$कय गोदाम बाबूपठ
े , चंgपुर

700

2

ब हारपूर

शास$कय गोदाम ब हारपूर Bथत चंgपुर

316

3

मुल

शास$कय गोदाम, मुल

150

4

सावली

शास$कय गोदाम सावली

200

5

गPड पपर

शास$कय गोदाम गPड पपर

200

6

पPभूणा

शास$कय गोदाम पPभूणा

150

7

वरोरा

शास$कय गोदाम वरोरा

280

8.

भgावती

शास$कय गोदाम भgावती

200

9

िचमूर

शास$कय गोदाम िचमूर

340

10

RSहपुर

शास$कय गोदाम RSहपुर

330

11

नागिभड

शास$कय गोदाम नागिभड

330

12

िसंदेवाह

शास$कय गोदाम िसंदेवाह

240

13

राजूरा

शास$कय गोदाम राजूरा

260

14

कोरपना

शास$कय गोदाम कोरपना

230

15

जवती

शास$कय गोदाम जवती

250

एकूण -

4176

आपणांस याTदारे िनदUशीत कर1यांत येते कV, आपले तालूKयांतील वर ल (माणे दे 1यांत
आले या आवंटनाचे केवळ बपीएल व अंFयोदय िशधाप <काधारकांना (ती TयKती 500 8ॅम या िनधाXरत
वाटप पXरमाणानूसार (उपलdधेनस
ू ार ) माहे ऑKटोबर 2014 कXरता BवBत धा6य दक
ु ानदारांना साखर
मंजूर कर1यांत यावी व ताFकाळ गोदामातून साखरे ची उचलीकXरता िनदUशीत करावे.

सवर BवBत धा6य

दक
ु ानदार $दनांक 30 सeटे बंर 2014 पूव@ उचल करतील व बना वलंब सव िशधाप <काधारकांना साखरे चे
वतरण होईल याबाबत खबरदार

[यावी. िनधाXरत वाटप पXरमाण व $करकोळ

व V दरांबाबत सव

लाभा\याना माह ती होईल याबाबत तालूकाBतरावर उिचत (िसLद दयावी.
वतरणाबाबत त ार राहणार नाह याकXरता TयKतीश:् द ता [यावी. आपले अिधनसत
्
नायब तहिसलदार/िनXर ण अिधकार /पुरवठा िनXर कांना सुLदा Fयांचे काय े<ात सुरळ त वतरण व
सिनयं<णाकXरता सKत िनदUश दयावे.
वतमान साखरे चे एKस गोदाम दर, Xरबेट (वाहतूक खच) व $करकोळ व V दर खालील
(माणे आहे त.
बह_गोदाम दर

Xरबेट (वाहतूक

$करकोळ व V दर

खच)
1343-64

3-50

13-50

वXरल (माणे राBत भाव दक
ु ानदारांना मंजरू कर1यांत आले या साखरे कXरता मुIय लेखा
िशष ् 4408 मLये रKकम खजीना दाखल क`न घे1यांत यावी व अ6नधा6याकXरता दे 1यांत येत असले या
नमु6यात परमीट िनगिमत करावे.
BवBत धा6य दक
ु ानदारांना मंजूर केलेली साखर िशधा <काधारकांना िनधाXरत वाटप
पXरमाण व वह त दरांने वतर त झाले आहे .

याबाबतचे आपले (माणप<ासह न चूकता अहवाल सादर

करावा.

ज हा पुरवठा अिधकार ,
चंgपुर

