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शासन वनणणय क्रमांकः एसयुटी 0213/प्र.क्र.94/राउशु-3 
जागवतक व्यापार कें द्र, कफ परेड, 

मंुबइ- 400 005 
तारीख: 18 जुलै, 2013 

िाचा  :-  
1) पोलीस महावनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य याचंे पवरपत्रक क्र. 8/5414/74 वद.4 मे, 1974. 
2) शासन पवरपत्रक क्र. एफएलअर 2781/15 पीअरओ-3, वद.20 एवप्रल 1982 
3) शासन पत्र क्र. बीपीए 1088/1304 वद. 27 ऑक्टो. 1988 
4)शासन पत्र क्र. एमअयएस 1111/प्र.क्र.372/राउशु-3 वद. 13 जानेिारी 2012 
5) विशेष पोलीस महावनरीक्षक (का. ि सु.) याचंे पवरपत्रक क्र. पोमसं/23/54/मद्य  

ऄनुज्ञप्ती/117/2012, वद. 19.01.2012  

शासन वनणणय :-  
महाराष्ट्र दारुबंदी ऄवधवनयम ऄंतगणत मद्य ऄनुज्ञप्तीच्या ऄटी ि शतीच्या भगंाबाबत कारिाइ 

करण्यासाठी राज्य ईत्पादन शुल्क ही स्ितंत्र यंत्रणा अहे. मद्य ऄनुज्ञप्तीधारकावंिरुध्द पोलीस यंत्रणा 
ि राज्य ईत्पादन शुल्क यंत्रणा यानंी कराियाच्या कारिाइ संदभात संदभाधीन पवरपत्रक /पत्राद्वारे 
िळेोिळेी सूचना वदलेल्या अहेत. तसेच श्री. रतनलाल प्रल्हाद गगदोवडया वि. महाराष्ट्र शासन वरट 
यावचका क्र.278/1996 मध्ये मा.ईच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यानंी अवण श्री. संतेाष लक्ष्मण 
नायक वि. महाराष्ट्र शासन वरट यावचका क्र.414/2003 प्रकरणी मा.ईच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ 
यानंी मद्य ऄनुज्ञप्तीच्या ऄटी ि शतीच्या भगंाबाबत घटना वनदशणनास अल्यास पोलीस ऄवधका-यानंी 
जिळच्या राज्य ईत्पादन शुल्क ऄवधका-यानंा कळविणे ऄपेवक्षत अहे, ऄसे न्यायवनणणयामध्ये नमूद केल े
अहे.  

 या दोन्ही प्रकरणी मा. ईच्च न्यायालयाने वदलेल्या अदेशाविरुध्द शासनाने मा. सिोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेली विशेष ऄनुमती यावचका (Special Leave Petition) मा. सिोच्च 
न्यायालयाने फेटाळली अहे.  

2. िरीलप्रमाणे मा. न्यायालयाचे अदेश अवण शासनाने पवरपत्रक /पत्राद्वारे वदलेल्या 
सूचना याचंे पालन केले जात नाही, ऄसे वदसून  अले अहे. मा. मंुबइ ईच्च न्यायालय, नागपूर 
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खंडपीठात ईद्भिलेल्या वरट यावचका क्र. 568/2012 ि 56/2013 च्या ऄनुषंगाने मुख्य सवचि, 
महाराष्ट्र राज्य याचं्या ऄध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सदर बैठकीस ऄपर मुख्य सवचि (गृह), प्रधान 
सवचि (राईशु) ि ऄपर अयुक्त राज्य ईत्पादन शुल्क ईपस्स्थत होते. सदर बैठकीत या प्रकरणी 
पवरपत्रक ि पत्राद्वारे यापूिी  वदलेल्या सूचना ऄवधक्रवमत करुन पुढीलप्रमाणे अदेश वनगणवमत 
करण्याचा वनणणय घेण्यात अला:-  

1) मद्य ऄनुज्ञप्तीधारकाच्या ऄटी ि शतीबाबत तक्रार ऄसल्यास गकिा ऄटी ि शतीच्या 
भगंाबाबत घटना वनदणशनास अल्यास राज्य ईत्पादन शुल्क यंत्रणा ऄनुज्ञप्ती प्रावधकारी ऄसल्यामुळे 
त्याचं्याविरुध्द कारिाइ करण्यास सक्षम यंत्रणा अहे. तरी मद्य ऄनुज्ञप्तीच्या ऄटी ि शतीच्या भंगाबाबत 
घटना वनदणशनास अल्यास पोलीस ऄवधका-यानंी त्यािर वनयमानुसार कायणिाही करण्यासाठी संबंवधत 
राज्य ईत्पादन शुल्क ऄवधका-यानंा कळिाि.े 

2) महाराष्ट्र दारुबंदी ऄवधवनयम ऄतगणत बहुतांश ऄनुज्ञप्तीसाठी वजल्हावधकारी ऄनुज्ञप्ती 
प्रावधकारी अहेत. सदर कायद्याच्या विवभन्न कलमाखाली ऄनुज्ञप्तीधारकाने केलेल्या वनयमभगंाबाबत 
गाभंीयण विचारात घेउन कारिाइ करण्याची तरतूद अहे. पोलीसानंी प्रामुख्याने ऄिधै मद्य तसेच मद्याची 
तस्करी आ. सारखे गुन्हे शोधून त्याचं्यािर कारिाइ करणे ऄपेवक्षत अहे. 

3. या सूचनाचं े तंतोतंत पालन देान्ही यंत्रणानंी कराि.े वजल्हावधकारी यानंी दर 3 
मवहन्यानंी याबाबत संबंवधत पोलीस अयुक्त ऄथिा त्याचंे प्रवतवनधी, पोलीस  ऄधीक्षक अवण वजल्हा 
ऄवधक्षक राज्य ईत्पादन शुल्क याचं्याबरोबर अढािा घ्यािा. 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201307181739157429 ऄसा अहे. हा अदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने.  

 (ऄ.ंशा. घागे) 
 ईप सवचि, गृह विभाग 
प्रत, 

1. ऄपर मुख्य सवचि (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
2. सवचि (विशेेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
3. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ 
4. सिण विभागीय अयुक्त 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. सिण पोलीस अयुक्त (बृहन्मंुबइ/लोहमागण) 
6. अयुक्त राज्य ईत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ 
7. सिण वजल्हावधकारी 
8. सिण पोलीस ऄवधक्षक (वजल्हा ि लोहमागण) 
9. सिण ऄवधक्षक राज्य ईत्पादन शुल्क  
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