
कोल्हापरू जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, 
कोल्हापरू यांनी उत्पादीत केलले्या सर्व र्सतूं 
जिल्यातील सर्व अजिकृत रासतभार्/ 
जििार्ाटप  दुकानामध्ये जर्क्रीसाठी ठेर्ण्यास 
परर्ानगी देण्याबाबत.  

                                       
महाराष्ट्र िासन 

अन्न, नागरी परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण जर्भाग 
िासन जनणवय क्र. साजर्व्य-1718/1581/प्र.क्र.299/नाप-ु31 

हुतात्मा रािगुरु चौक, मादाम कामा मागव, 
मंत्रालय (जर्सतार), मंुबई - 400 032 

जदनांक : 10 ऑक्टोबर, 2018. 
 

             र्ाचा :    1.   िासन जनणवय अन्न, नागरी परुर्ठा र् ग्राहक सरंक्षण जर्भाग, क्रमाकं साजर्व्य- 
           2017/56/प्र.क्र.24/नाप-ु31, जदनांक 19 िानेर्ारी, 2018. 
      2.  िासन जनणवय अन्न, नागरी परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण जर्भाग, क्रमाकं साजर्व्य- 
           2017/56/प्र.क्र.24/नाप-ु31, जदनांक 09 माचव, 2018. 
     3.   िासन जनणवय अन्न, नागरी परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण जर्भाग, क्रमाकं साजर्व्य- 
           2018/अनौ.स.ं03/प्र.क्र.85/नाप-ु31, जदनाकं 05 एजप्रल, 2018. 
 

प्रसतार्ना :-  
  राज्यातील सर्व अजिकृत रासतभार् दुकानदारांच े उत्पन्न र्ाढार् े यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूि 
महासंघ मयाजदत, मंुबई (महानंद) या दुग्ििाळेच े दूि र् दुग्ििन्य पदार्व राज्यातील सर्व अजिकृत रासतभार् 
दुकानामध्ये जर्क्रीस ठेर्ण्यास िासन जनणवय जदनाकं 19 िानेर्ारी, 2018 र् जदनाकं 9 माचव, 2018 अन्र्ये र् 
महाराष्ट्र राज्यातील िासकीय दूि योिनेत उत्पाजदत होणाऱ्या  दूि र् दुग्ििन्य तसचे आरे बँ्रडच ेदूि र् दुग्ििन्य 
पदार्ांचे जर्तरण राज्यातील जििार्ाटप कें द्ांमिून जर्क्री करण्यास िासन जनणवय जदनाकं 5 एजप्रल, 2018 अन्र्ये 
परर्ानगी देण्यात आली आहे. तसेच  नोगा उत्पादने राज्यातील सर्व अजिकृत रासतभार्/ जििार्ाटप  दुकानामध्ये 
जर्क्रीसाठी ठेर्ण्यास  िासन जनणवय जदनाकं 27 एजप्रल, 2018 अन्र्ये परर्ानगी देण्यात आली आहे.  

त्याच ितीर्र कोल्हापरू जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापरू यांनी उत्पादीत केलेल्या सर्व र्सतूं 
जिल्यातील सर्व अजिकृत रासतभार्/ जििार्ाटप  दुकानामध्ये जर्क्रीसाठी ठेर्ण्यास  परर्ानगी देण्याबाबत जर्नंती 
कोल्हापरू जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापरू यानंी केली आहे. त्यानुसार जिल्यातील सर्व अजिकृत 
रासतभार्/जििार्ाटप दूकानातंून कोल्हापरू जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापरू यानंी उत्पादीत केलेल्या सर्व 
र्सतूं जिल्यातील सर्व अजिकृत रासतभार्/ जििार्ाटप दुकानामध्ये जर्क्रीसाठी ठेर्ण्यास परर्ानगी देण्याचा 
प्रसतार् िासनाच्या जर्चारािीन होता. 
िासन जनणवय :- 
  राज्यातील रासतभार् दुकानदारांचे उत्पन्न र्ाढार् ेयासाठी, सद्यस्सर्तीत जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, 
कोल्हापरू यानंी उत्पादीत केलेल्या इको फ्रें डली डास प्रजतबिंक जमश्रणे, इको फ्रें डली सॅनीटरी नॅपजकन्स र् इतर 
खादी आजण ग्रामोद्योग यांच्याकडील उपलब्ि असलेल्या सर्व र्सतू कोल्हापरू जिल्यातील सर्व अजिकृत 
रासतभार्/जििार्ाटप दूकानामध्ये जर्क्रीसाठी ठेर्ण्यास परर्ानगी देण्यात येत आहे. 
2. कोल्हापरू जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापरू यांच्या अजिकृत जर्तरकांमार्व त कोल्हापरू जिल्यात 
रासतभार् दुकानांपयंत जर्तरण करण्यात येईल. 
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3. कोल्हापरू जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापरू  यांची उत्पादने जर्क्रीपोटी जमळणाऱ्या कजमिनसाठी 
संबजंित रासतभार् दुकानदारांनी सबंजंित योिनेंच्या जर्तरकािंी र् कोल्हापरू जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, 
कोल्हापरू यांच्या जर्भागीय कायालयािी परसपर संपकव  सािणे आर्श्यक राहील. हा व्यर्हार कोल्हापरू जिल्हा 
खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापरू र् संबजंित रासतभार् दुकानदार यांच्यामध्ये राहील. यात िासनाचा कोणताही 
सहभाग अर्र्ा हसतक्षेप राहणार नाही.  
  सदर िासन जनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसर्ळार्र उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं 201810101505009906 असा आहे. हा िासन जनणवय जडिीटल 
सर्ाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार र् नार्ाने.  

            
                                                                      
                 ( भा. बा. पाटील ) 

                                    उप सजचर्, महाराष्ट्र िासन 
प्रत 

1. मा.जर्रोिी पक्षनेता, जर्िानपजरषद, जर्िानमंडळ सजचर्ालय, मंुबई. 
2. मा.जर्रोिी पक्षनेता, जर्िानसभा, जर्िानमंडळ सजचर्ालय, मंुबई. 
3. मा.राज्यपाल याचंे सजचर्. 
4. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रिान सजचर्. 
5. मा. मुख्यमंत्री याचंे खािगी सजचर्. 
6. मा. मंत्री, अन्न, नागरी परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण याचंे खािगी सजचर्. 
7. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी परुर्ठा र् ग्राहक सरंक्षण यांच ेखािगी सजचर्. 
8. मा. मुख्य सजचर् याचंे उपसजचर्. 
9. मा. प्रिान सजचर्,  अन्न, नागरी परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण जर्भाग यांच ेसर्ीय सहायक. 
10. जिल्हाजिकारी, कोल्हापरू.  
11. उप आयुक्त (परुर्ठा), पणेु जर्भाग, पणेु. 
12. जिल्हा परुर्ठा अजिकारी, कोल्हापरू. 
13. अध्यक्ष, कोल्हापरू जिल्हा खादी ग्रामाद्योग संघ, कोल्हापरू, सोसायटी ॲक्ट नं.3440, पस्ब्लक संघ 

नं.ई-13, 714 बी र्ॉडव, रजर्र्ार पठे, बबदू चौक, कोल्हापरू-416002.  
14. हेल्र् केअर इंजडया ( अजिकृत जर्तरक 1653, ई ) र्ाडव, रािारामपरुी, कोल्हापरु. 
15. जर्त्तीय सल्लागार र् उप सजचर्, अन्न, नागरी परुर्ठा र् ग्राहक संरक्षण जर्भाग. 
16. अन्न, नागरी परुर्ठा र् ग्राहक सरंक्षण जर्भागातील सर्व सह सजचर्, उप सजचर् , अर्र  

सजचर् र् कक्ष अजिकारी. 
17. उपसंचालक, परुर्ठा आयकु्तांचे कायालय, मंुबई. 
18. उप सचंालक, नागरी परुर्ठा (गो/र्ा)परळ, मंुबई. 
19. महालेखापाल (लेखा पजरक्षा/लेखा अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1,मंुबई. 
20. जनर्ासी लेखा पजरक्षा अजिकारी, जर्त्तीय सल्लागार र् उप सजचर् यांच ेकायालय , मंुबई. 
21. महासंचालक, यिर्तंरार् चव्हाण प्रिासन प्रबोजिनी, बाणेर रोड, पणेु. 
22. गं्रर्पाल, महाराष्ट्र जर्िानमंडळ सजचर्ालय, जर्िानभर्न , मंुबई (10प्रती). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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23. माजहती र् िनसंपकव  संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई (5 प्रती). 
24. अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र रे्अर प्राईि िॉपजकपसव रे्डरेिन, पणेु, व्दारा गुप्ता िनरल सटोअसव,  

                   अन्सारी काट्यासमोर,  काळभोर नगर, बचचर्ड, पणेु 411 019. 
25. अध्यक्ष, अजखल महाराष्ट्र राज्य सर्सत िान्य दुकानदार, केरोसीन परर्ाना िारक  महासघं,  

                   साई भजगत्रा जनर्ास, एन-4 जसडको, ए.सी. प्लॉट नं.9, औरंगाबाद. 
26. अध्यक्ष, मंुबई रेिन दुकानदार संघटना, ओजरएन्टल हाऊस, 7 ि ेटाटा मागव, मंुबई. 
27. जनर्ड नसती,कायासन ना.प.ु31. 
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