रास्तभाव/शिधावाटप दु काने व केरोसीन
परवाने मंजूर करणेबाबत.

महाराष्ट्र िासन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण शवभाग
िासन शनणणय क्रमांकः राभादु -1716/प्र.क्र.239/नापु-31
मंत्रालय (शवस्तार), मुंबई - 400 032.
तारीख : 06 जुल,ै 2017.

वाचा :1.िासन शनणणय, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण शवभाग, क्रमांक : साशवव्य-1005/
प्र.क्र.2075/नापु-28, शदनांक 3 नोव्हेंबर, 2007.
2. िासन पत्र क्रमांक याशचका-3908/प्र.क्र.57 (08)/ नापु-28, शदनांक 25 जून 2010.

प्रस्तावना :संदभाधीन शदनांक 3 नोव्हेंबर, 2007 च्या िासन शनणणयान्वये राज्यातील रास्तभाव/ शिधावाटप
दु काने व केरोसीन परवाने मंजुर करण्याची कायणपध्दती नमूद केली आहे. तसेच मशहला स्वयंसहायता
गटांना प्राधान्य दे ऊन मशहला/पुरुष स्वयंसहाय्यता गट उपलब्ध होणार नाही अिा शठकाणी
प्राथम्यसूचीनुसार अन्य घटकांना रास्तभाव दु काने/शिधावाटप दु काने व केरोसीन परवाने मंजुर
करण्याबाबत आदे ि शनगणशमत करण्यात आले आहेत. शदनांक 3 नोव्हें बर, 2007 च्या िासन
शनणणयाशवरुध्द ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज िॉपशकपसण अॅन्ड हॉकसण, शकरकोळ केरोसीन फेडरेिन, पुणे
यांनी मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेल्या याशचका क्रमांक 303/2008 च्या
संदभात मा. उच्च न्यायालयाने तयांच्या शदनांक 15 जून 2009 च्या आदे िान्वये राज्य िासनाने पुढील
आदे ि होईपयंत नवीन रास्तभाव दु कान परवाना व शकरकोळ केरोसीन परवाना मंजुर करु नये, असे
आदे ि शदले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर आदे िाच्या अनुषंगाने मा. सवोच्च न्यायालयाच्या
मागणदिणनाकशरता मा.सवोच्च न्यायालयातील दाखल शरट याशचका क्रमांक 196/2001 मधील आयए
क्रमांक 90/2009 च्या संदभातील शदनांक 10.05.2010 च्या मा.सवोच्च न्यायालयाच्या अंतशरम
आदे िास अनुसरुन रास्तभाव/शिधावाटप दु काने व शकरकोळ केरोसीन परवाने मंजुर करण्याबाबतच्या
सूचना संदभाधीन शदनांक 25 जून,2010 च्या िासन पत्रान्वये दे ण्यात आल्या आहेत. दरम्यानच्या
काळात मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल शरट याशचका (शसव्हील) क्रमांक 196/2001 शनकाली शनघाली
असून यासंदभात मा.सवोच्च न्यायालयाचे शदनांक 10.02.2017 चे आदे ि खालील प्रमाणे आहेत :-

“In view of the passage of the National Food Security Act, 2013 nothing further
survives in this petition. It is accordingly disposed of.
In case the petitioner has any grievance with regard to the implementation or
otherwise of the National Food Security act, 2013, he may file a fresh petition.
In view of the disposal of the Writ Petition, all pending applications including
applications for impleadment/intervention are disposed of”
राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अशधशनयम, 2013 लागू असून या अशधशनयमातील कलम 12 (1) (e)
मधील तरतुदीनुसार राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दु काने व केरोसीन परवाने मंजुर करण्यासाठी
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संदभाधीन शदनांक 3 नोव्हेंबर, 2007 चा िासन शनणणय तसेच शदनांक 25 जून, 2010 च्या िासन पत्रान्वये
शदलेल्या सूचना अशधक्रशमत करुन नव्याने राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दु काने व शकरकोळ केरोसीन
परवाने मंजुर करण्यासाठी नवीन िासन शनणणय शनगणशमत करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.

िासन शनणणय :राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अशधशनयम, 2013 च्या कलम 12 (1) (e) मधील तरतुद खालील प्रमाणे आहे:“पंचायती, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था, यांसारख्या सावणजशनक संस्थांना ककवा
सावणजशनक न्यासांना रास्तभाव दु कानांचे परवाने दे ण्यास प्राथम्य दे णे आशण मशहला ककवा तयांच्या
समुदायाव्दारे रास्तभावाच्या दु कानांचे व्यवस्थापन करणे.”
2.

तयानुसार सध्याची रास्तभाव दु काने/शकरकोळ केरोसीन परवाने तसेच ठे वून आजशमतीस रद्द

असलेली व यापुढे रद्द होणारी, राजीनामा शदलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाची नवीन तसेच शवशवध
कारणांमुळे भशवष्ट्यात द्यावयाची नवीन रास्तभाव दु काने व शकरकोळ केरोसीन परवाने खालील
प्राथम्यक्रमानुसार मंजुर करण्यात यावेत.
1) पंचायत (ग्रामपंचायत व ततसम स्थाशनक स्वराज्य संस्था )
2) नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट.
3) नोंदणीकृत सहकारी संस्था.
4) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अशधशनयम ककवा संस्था नोंदणी अशधशनयम या कायद्याच्या अंतगणत
नोंदणी झालेल्या संस्था.
5) मशहला स्वयंसहाय्यता बचत गट व मशहलांच्या सहकारी संस्था.
3.

वरील प्राधान्यक्रमानुसार रास्तभाव दु काने व शकरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर केलेल्या

दु कानांचे व्यवस्थापन मशहला ककवा तयांच्या समुदायाव्दारे करणे आवश्यक राहील.
4.

िासनाच्या सदर शनणणयाच्या अनुषंगाने रास्तभाव दु काने व शकरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर

करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात यावी:(i)

जाशहरनामा प्रशसध्द करणे :
अ) ज्या गावात/क्षेत्रात, नवीन रास्तभाव दु काने व शकरकोळ केरोसीन परवाना मंजूर
करावयाचा असेल तेथे एकाच वेळी एकशत्रत जाशहरनामा प्रशसध्द करण्यात यावा.
ब)

ज्या गावात/क्षेत्रात, रास्तभाव दु कान आस्स्ततवात असेल व आता फक्त
शकरकोळ केरोसीन परवाना मंजुर करावयाच्या असेल तेथे फक्त शकरकोळ
केरोसीन परवाना मंजूर करण्यासाठी जाहीरनामा प्रशसध्द करण्यात यावा.

क) ज्या गावात / क्षेत्रात, शकरकोळ केरोसीन परवाना अस्स्ततवात असेल व आता
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फक्त रास्तभाव दु कान मंजुर करावयाचे असेल तेथे फक्त रास्तभाव दु कान मंजुर
करण्यासाठी जाहीरनामा प्रशसध्द करण्यात यावा.
(ii) गटांकडू न अजण मागशवणे व गटाची शनवड करणे :
उपरोक्त पशरच्छे द 4 (i) प्रमाणे प्रशसध्द केलेल्या जाहीरनाम्यास प्रशतसाद म्हणून संबंशधत
गावातील/क्षेत्रातील गटांना अजण करता येईल, अिा गटांकडू न आलेल्या अजांमधून गटांची शनवड
पशरच्छे द 2 मधील नमूद प्राथम्यक्रमानुसार खालील प्रमाणे करण्यात यावी:अ) प्राथम्यसूचीनुसार गटांची शनवड करताना, जेष्ट्ठ, वधणनक्षम व शनयशमत कायणरत
असलेल्या, अंतगणत व्यवहार पारदिणक व परतफेड चोख व शनयशमत असलेल्या व
प्रशतवषी लेखापशरक्षण केलेल्या गटास प्राधान्य दे ण्यात यावे. शनवड करावयाच्या
गटाचे शहिेब व लेखे अद्ययावत असावेत व परतफेडीचे प्रमाण शकमान 80% असावे.
आ) गटांची शनवड करण्याचे काम सध्याचे रास्तभाव दु काने व शकरकोळ केरोसीन मंजुर
करणारे परवाना प्राशधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सशमती करेल. (सध्या मुंबई-ठाणे
शिधावाटप क्षेत्रात शनयंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई तसेच पुणे,
नागपूर व सोलापूर िहरात संबंशधत अन्नधान्य शवतरण अशधकारी आशण उवणशरत अन्य
क्षेत्रात संबंशधत शजल्हा पुरवठा अशधकारी हे परवाना मंजुर करणारे प्राशधकारी आहेत.)
इ) या सशमती मध्ये संबंशधत शजल्हा समन्वयक, मशहला अर्थथक शवकास महामंडळ
(माशवम), प्रकल्प संचालक ग्रामीण शवकास यंत्रणा ककवा तयांचा शकमान गट-ब दजाचा
प्रशतशनधी व संबंशधत तहसीलदार हे सदस्य असतील. आशदवासी प्रकल्प क्षेत्रातील
तालुक्यांमध्ये, प्रकल्प अशधकारी, आशदवासी शवकास, महानगरपाशलका क्षेत्रात
संबंशधत प्रभाग अशधकारी व नगरपाशलका क्षेत्रात मुख्याशधकारी, नगरपाशलका यांना
या सशमतीवर सहसदस्य म्हणून घेण्यात यावे.
ई) सशमतीच्या शनणणयानुसार, ग्रामीण क्षेत्रात संबंशधत गटास रास्तभाव दु कानाचे
प्राशधकारपत्र ककवा शकरकोळ केरोसीन परवाना दे ण्यापूवी परवाना प्राशधकारी,
सदर प्रस्ताव मशहला ग्रामसभेकडे शवचाराथण व शिफारिीसाठी पाठशवल व मशहला
ग्रामसभेची शिफारस शवचारात घेऊन दु कान मंजुरीबाबत अंशतम शनणणय घेईल.
5.

रास्तभाव दु काने/शकरकोळ केरोसीन परवाने चालशवण्यासाठी शविेष प्रोतसाहन म्हणून शनवड

झालेल्या गटास रास्तभाव दु काने/शकरकोळ केरोसीन परवाने चालशवण्यासाठी अनामत रक्कम तया तया
क्षेत्रातील शवहीत दरांच्या तुलनेत 50% इतकी राहील. तसेच, या िासन शनणणयानुसार रास्तभाव दु कान
मंजुर होणाऱ्या गटास रास्तभाव दु कान चालशवतांना मागणीचे चलन भरण्यासाठी एक ठराशवक शदवस
राखून ठे वण्यात येईल, तसेच, तयांना मशहन्याच्या अन्य शदविीही चलन भरण्याची मुभा राहील. रास्तभाव
दु कान/शकरकोळ करोसीन परवानाधारकाने ठे वावयाच्या नोंदवह्ांचे नमुने तहसीलदार कायालयाकडू न
पुरशवण्यात येतील.
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6.

रास्तभाव दु कान/शकरकोळ केरोसीन परवाना चालशवण्याचे कौिल्य वाढशवण्यासाठी शनवड

केलेल्या गटांना द्यावयाच्या प्रशिक्षणाचा आराखडा यिवंतराव चव्हाण शवकास प्रिासन प्रबोशधनी
(यिदा), पुणे व मशहला आर्थथक शवकास महामंडळ (माशवम) यांनी संयुक्तपणे तयार करावा.
7.

रास्तभाव दु काने व शकरकोळ केरोसीन परवाने गटांना मंजुर करण्याच्या शनणणयाच्या

अंमलबजावणीच्या आढाव्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय सशमती गठीत करण्यात येत आहे:1) मा मंत्री अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

-

अध्यक्ष

2) मा राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

-

उपाध्यक्ष

3) प्रधान सशचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण शवभाग -

सदस्य

4) व्यवस्थापकीय संचालक, मशहला आर्थथक शवकास
महामंडळ (माशवम)

-

सदस्य

5) सह सशचव/उप सशचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक
संरक्षण शवभाग
8.

- सदस्य सशचव

उपरोक्त पशरच्छे द 2 व 3 नुसार जाहीरनामा प्रशसध्द करुनही रास्तभाव दु कान व शकरकोळ

केरोसीन परवाने मंजुर करण्यासाठी, पात्र गट उपलब्ध होणार नाहीत, अिा शठकाणी पशरच्छे द ४ मध्ये
नमूद केल्याप्रमाणे पुन्हा जाशहरनामा काढू न प्राथम्यसूचीनुसार रास्तभाव दु काने/शकरकोळ केरोसीन
परवाने मंजुर करण्यात यावेत.
9.

सदर िासन शनणणयाची अंमलबजावणी हा िासन शनणणय शनगणशमत केल्याच्या शदनांकापासून लागू

होईल.
सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा संकेताक 201707061705367606 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Mahesh
Dinkar Pathak

Digitally signed by Mahesh Dinkar Pathak
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Food,Civil Supplies And Consumer Protection
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e9535c95dc1a6714290a6a1e084b3bb4cc26
6f737f88ea4b79e3f83c4a7ca12d, cn=Mahesh Dinkar
Pathak
Date: 2017.07.06 17:05:49 +05'30'

( महे ि पाठक )
प्रधान सशचव, महाराष्ट्र िासन.

प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव,
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सशचव
3. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव.
4. मा. मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सशचव.
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5. मा. राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सशचव
6. मा. मुख्य सशचव यांचे उपसशचव
7. मा. प्रधान सशचव, शवत्त शवभाग, मंत्रालय मुंबई-32
8. मा.प्रधान सशचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण शवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
9. सवण प्रिासकीय शवभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई-32
10. महासंचालक, यिवंतराव चव्हाण प्रिासन प्रबोशधनी, बाणेर रोड, पुणे.
11. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषी आशण ग्राशमण शवकास बँक, मुंबई
12. उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषी आशण ग्राशमण शवकास बँक, पुणे.
13. व्यवस्थापकीय संचालक, मशहला आर्थथक शवकास महामंडळ, मुंबई.
14. सवण शवभागीय आयुक्त,
15. सवण शजल्हाशधकारी.
16. सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषदा.
17. शनयंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई.
18. सवण उपायुक्त ( पुरवठा).
19. सवण अन्न धान्य शवतरण अशधकारी.
20. सवण शजल्हा पुरवठा अशधकारी.
21. शवत्तीय सल्लागार व उप सशचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण शवभाग, मुंबई.
22. राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
23. उपसंचालक पुरवठा आयुक्तांचे कायालय, मुंबई.
24. उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/बां)परळ, मुंबई.
25. महालेखापाल (लेखा/ अनुज्ञय
े ता),महाराष्ट्र-1,मुंबई.
26. महालेखापाल लेखा पशरक्षा , महाराष्ट्र 2, नागपूर.
27. महालेखापाल लेखा पशरक्षा , महाराष्ट्र 1, नागपूर.
28. शनवासी लेखा पशरक्षा अशधकारी, शवत्तीय सल्लागार व उप सशचव यांचे कायालय, मुंबई.
29. महासंचालक, माशहती जनसंपकण , मंत्रालय, मुंबई
30. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण शवभागातील सवण सह सशचव,उप सशचव, अवर
सशचव, कक्ष अशधकारी.
31. शवत्त शवभाग (व्यय-4), मंत्रालय, मुंबई-32.
32. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र शवधानमंडळ सशचवालय, शवधानभवन , मुंबई.
33. माशहती व जनसंपकण संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
34. शनवड नस्ती,कायासन ना.पु-31. (५ प्रती)
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