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वाचा:-  िासन  शनणणय क्र. साशवव्य-2019/प्र.क्र.318/नाप-ु31, शद. 9 माचण, 2020. 
 

प्रस्तावना- 
 

 उपरोक्त सांदर्भभय िासन शनणणयान्वये िासनाने  रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानाांमध्ये शवक्रीसाठी 
ठेवण्यात येणाऱ्या शवशवध प्रकारच्या उत्पादनाांबाबतच े सवण िासन शनणणय अशधक्रशमत करुन एकशत्रत 
आदेि शनगणशमत केले आहे. सदर एकशत्रत आदेिानुसार लक्ष्य शनधाशरत सावणजशनक शवतरण 
व्यवस्थेतील शवतरीत होणाऱ्या वस्ततांसह खुल्या बाजारातील वस्ततांची शवक्री रास्तभाव दुकानाततन 
करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सदर खुल्या बाजारातील आणखी काही वस्तत रास्तभाव/ 
शिधावाटप दुकानाांमध्ये शवक्रीसाठी ठेवण्याची बाब िासनाच्या शवचाराशधन आहे. 
 

िासन शनणणय - 
या िासन शनणणयान्वये उपरोक्त सांदर्भभय िासन शनणणयातील नमतद वस्ततांसह खुल्या बाजारातील 

साबण (आांघोळ व धुण्याचा), हॅण्डवॉि, शडटजटंस (धुण्याचा सोडा), िाम्पत, चहापत्ती व कॉफी 
रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानाांमध्ये शवक्रीसाठी ठेवण्यास िासन मान्यता देत आहे. ही परवानगी 
अस्थायी स्वरुपात देण्यात येत असतन, सावणजशनक शवतरण व्यवस्थेच्या स्वरुपात वळेोवळेी होणाऱ्या 
बदलाच्या अनुषांगाने त्यामध्ये वळेोवळेी बदल करण्यात येईल. 

उपरोक्त वस्ततांच े दुकानापयंत शवतरण व शवक्रीपोटी शमळणारे कशमिन याबाबत रास्तभाव 
दुकानदाराांनी सांबांशधत कां पनीच्या शवतरकाांिी परस्पर सांपकण  साधावा. हा व्यवहार सांबांशधत कां पनी व 
त्याांचे घाऊक व शकरकोळ शवतरक आशण रास्तभाव दुकानदार यामध्ये राहील. यात िासनाचा 
कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही.  

 

 सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात  आला असतन त्याचा सांकेताांक 202111171533595906 असा आहे. हा िासन 
शनणणय शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार व नावाने, 
 
 

 
                                                       ( तातोबा कोळेकर ) 
                                      सह सशचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रत- 
1. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानपशरषद,शवधानमांडळ सशचवालय, मुांबई 
2. मा. शवरोधी पक्षनेता, शवधानसभा, शवधानमांडळ सशचवालय, मुांबई 
3. मा.राज्यपाल याांचे सशचव, 
4. मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सशचव 
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5. मा.मुख्यमांत्री याांच ेखाजगी सशचव 
6. मा.मांत्री, अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण शवभाग याांच ेखाजगी  सशचव, 
7. मा.राज्यमांत्री, अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण शवभाग याांच ेखाजगी  सशचव, 
8. मा.मुख्य सशचव याांच े सह सशचव 
9. मा.प्रधान सशचव,शवत्त शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
10. मा. सशचव, अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण शवभाग याांचे स्वीय सहायक, 
11. शनयांत्रक, शिधावाटप व सांचालक नागरी परुवठा, मुांबई. 
12. शवत्तीय सल्लागार व उप सशचव, अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण शवभाग  
13. अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सांरक्षण शवभागातील सवण  सह सशचव, उप सशचव, अवर सशचव, 

कक्ष  अशधकारी 
14. सवण प्रिासकीय शवभाग प्रमुख, मांत्रालय,मुांबई- 400 032. 
15. सवण उपायुक्त (परुवठा),  
16. सवण शजल्हा परुवठा अशधकारी. 
17. उप सांचालक परुवठा आयकु्ताांचे कायालय, मुांबई 
18. उप सांचालक,नागरी परुवठा (गो/वा)परळ, मुांबई 
19. महालेखापाल (लेखा/अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1, मुांबई 
20. शनवासी लेखा पशरक्षा अशधकारी, शवत्तीय सल्लागार व उप सशचव याांच ेकायालय, मुांबई 
21. महासांचालक, माशहती जनसांपकण , मांत्रालय, मुांबई 
22. महासांचालक, यिवांतराव चव्हाण प्रिासन प्रबोशधनी, बाणेर रोड, पणेु 
23. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र शवधानमांडळ सशचवालय, शवधानभवन, मुांबइ  (10 प्रती) 
24. माशहती व जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई (5 प्रती) 
25. अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज िॉपशकपसण फेडरेिन, पणेु, द्वारा - गुप्ता जनरल स्टोअसण, 

अन्सारी काटयासमोर, काळभोर नगर, चचचवड, पणेु 411 019 
26. अध्यक्ष, अशखल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसीन परवाना धारक महासांघ, 

साई भशगत्रा शनवास, एन-४ शसडको, ए.सी.प्लॉट नां.9, औरांगाबाद. 
27. अध्यक्ष, मुांबई रेिन दुकानदार सांघटना, ओशरएन्टल हाऊस, ७ ज ेटाटा मागण, मुांबई 
28. शनवड नस्ती. (कायासन -नाप-ु31) 
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