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िाचा :-  शासन आदेश क्र. एमआयएस-0321/प्र.क्र.57/राउशु-3, जद.08.06.2021  

शासन पजरपत्रक - 
 चंद्रपूर जिल्ह्हयात सन 2015 पासून लागू असलेली दारुबंदी उठजिण्याबाबत प्राप्त 
मागण्याचं्या अनुषंगाने सिकंष जिचारजिजनमय करुन जनणयय घेण्याच्या दृष्ट्टीने शासनास 
जशफारस करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्ह्या श्री.रमानाथ झा, भाप्रसे (सेिाजनिृत्त), मािी प्रधान 
सजचि याचं्या अध्यक्षतेखालील सजमतीच्या अहिालातील सजमतीचे अजभप्राय, जनष्ट्कषय ि 
जशफारशी, जिल्ह्हाजधकारी, चंद्रपूर याचं्या अध्यक्षतेखालील सजमक्षा सजमतीचा अहिाल 
तसेच, या जिषयासंदभात शासनास प्राप्त झालेली जनिदेने जिचारात घेता, चंद्रपूर 
जिल्ह्हयातील दारुबंदी उठजिण्याबाबत शासनाने जनणयय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने, शासन 
आदेश जद.05.03.2015 नुसार, जद.01.04.2015 पासून चंद्रपूर  जिल्ह्हयात लागू केलेली 
दारुबंदी उठजिण्याबाबत उपरोक्त िाचा येथील शासन आदेश पाजरत केले आहेत. 

2. उपरोक्त िस्तुस्स्थतीच्या अनुषंगाने, चंद्रपूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा, 
1949 मधील तरतुदी, त्याखालील िगेिगेळे जनयम, आदेश, जनदेशानुसार िुन्या अबकारी 
अनुज्ञप्ती जरतसर िधै करुन कायास्न्ित करुन देणे ि शासनाच्या प्रचजलत धोरणानुसार 
निीन अबकारी अनुज्ञप्ती देण्याबाबत जनदेश देणे आिश्यक आहे. तसेच, शासन आदेश 
जद.05.03.2015 मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील ज्या अनुज्ञप्तींचे जद.31.03.2015 अखेर 
नुतनीकृत होत्या ि ज्या शासन पजरपत्रक जद.10.03.2015 नंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातून 
स्थलातंजरत झालेल्ह्या नाहीत, अशा अनुज्ञप्त्याबंाबत यथायोग्य जनदेश देणे क्रमप्राप्त 
असल्ह्याने ते खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत. 

क) चंद्रपूर जिल्ह्याबाहेर स्थलातंरीत न झालेले, िे तत्कालीन अनुज्ञप्तीधारक 
जिनंती करतील त्याचं्या अनुज्ञप्त्या जद.31.03.2015 रोिी चंद्रपूर जिल्ह्यात 
जिथे काययरत होत्या त्याच िागेिर “िैसे आहे, िेथे आहे” (As is, Where 
is) या तत्िाप्रमाणे सन 2021-22 च ेनुतनीकरण शुल्ह्क जरतसर शासन िमा 
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करुन नुतनीकरणाबाबत इतर आिश्यक बाबींची पतुयता करुन कायास्न्ित 
करता येतील. मात्र, असे करतेिळेी मा.सिोच्च न्यायालयाने 
महामागालगतच्या मद्यजिक्री अनुज्ञप्त्याबंाबत जदलेला जनणयय ि तद्नुषंगाने, 
राज्य शासनाने िळेोिळेी जदलेले जनदेश जिचारात घेऊन काययिाही करािी. 

ख) चंद्रपूर जिल्ह्यात येथून पुढे उपरोक्त जनणययाच्या अनुषंगाने अबकारी 
अनुज्ञप्ती िधै करण्यासाठी नुतनीकरणास येणाऱ्या अिय प्रकरणी सहि ि 
सुलभ काययपद्धतीचा (एक जखडकी योिना) अिलंब करुन प्रचजलत 
जनयमानुसार तात्काळ काययिाही करण्याची दक्षता आयुक्त, राज्य उत्पादन 
शुल्ह्क ि जिल्ह्हाजधकारी, चदं्रपूर यानंी घ्यािी.   

ग) जद.31.03.2015 पयंत नुतनीकृत असलेल्ह्या परंतु, ज्या अनुज्ञप्तींचे मुळ 
अनुज्ञप्तीधारक दूदैिाने मृत झाले असतील अशा प्रकरणात मुळ 
अनुज्ञप्तीधारकाचं्या िारसातं िाद नसल्ह्यास एकूण िारसाबंाबत प्रजतज्ञापत्र 
घेिून सिय िारसाचं्या लेखी संमतीने सदर अनुज्ञप्ती जरतसर त्याचं्यापैकी एक 
ककिा अनेक िारसाचं्या नािािर िगय होण्याच्या अधीन राहून संबंजधत 
अनुज्ञप्तीचे जरतसर तात्पुरत्या स्िरुपात व्यिहार, आिश्यक बाबींची पुतयता 
करुन मुळ मंिुर िागी सुरु करता येतील. अशा प्रकरणी िारसातं िाद 
असल्ह्यास, अशा अनुज्ञप्ती िारसातंील िाद संपपेयंत िधै ि काययरत 
करण्याचा प्रश्न येणार नाही. अशा प्रकरणी यापुिीचे कुठलेही न्याजयक िा 
अधयन्याजयक आदेश / जनदेश नसल्ह्याची ि असल्ह्यास ते जिचारात घेऊन 
योग्य काययिाही करण्याची दक्षता घ्यािी. 

घ)  ज्या अनुज्ञप्तींची पुिीची मंिुर िागा उपलब्ध नसले, अशा अनुज्ञप्तीसाठी 
इतरत्र िागा प्रस्ताजित केल्ह्यास प्रचजलत जनयमातील तरतुदीनुसार तात्काळ 
स्थलातंराची आिश्यक काययिाही करािी. 

च) अन्य जिल्ह्हयातून चंद्रपूर जिल्ह्हयामध्ये अनुज्ञप्ती स्थलातंरीत करण्याबाबत 
मागणी प्राप्त झाल्ह्यास त्याबाबत प्रचजलत जनयमातील तरतुदीनुसार 
आिश्यक ती काययिाही करािी. 

छ) प्रकरणी चंद्रपूर जिल्ह्यातील बंद असलेल्ह्या अनुज्ञप्ती सुरळीतपणे 
कायास्न्ित / नुतनीकृत करण्याबाबतची प्रजक्रया पारदशयक, सहिसुलभ ि 
िलदगतीने होण्यासाठी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्ह्क, महाराष्ट्र राज्य, 
मंुबई यानंी इतर काही आिश्यक त्या मागयदशयक सचूना स्ितंत्रपणे त्याचं्या 
स्तरािरुन जनगयजमत कराव्यात. 



शासन पजरपत्रक क्रमांकः एमआयएस-0321/प्र.क्र.57/राउशु-3 

 

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3 

3. सदर शासन पजरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सकेंताक 202106081712504229 
असा आहे. हा आदेश जडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 

( यु. ब. अिेटराि )               
         उप सजचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रजत, 

1. मा. राज्यपाल याचंे सजचि, 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सजचि, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.सभापती, महाराष्ट्र जिधानपजरषद याचंे सजचि, महाराष्ट्र जिधानमंडळ 

सजचिालय, मंुबई, 
4. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र जिधानसभा याचंे सजचि, महाराष्ट्र जिधानमंडळ 

सजचिालय, मंुबई, 
5. मा.जिरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र जिधानसभा/जिधानपजरषद याचंे खािगी सजचि, 

महाराष्ट्र जिधानमंडळ सजचिालय, मंुबई, 
6. मा. उपमुख्यमंत्री याचंे खािगी सजचि, मंत्रालय, मंुबई, 
7. मा. राज्यमंत्री (राउशु) याचंे खािगी सजचि, मंत्रालय, मंुबई, 
8. मा.मुख्य सजचि याचंे उप सजचि, मंत्रालय, मंुबई, 
9. प्रधान सजचि (राउशु) याचंे स्िीय सहायक, गृह जिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
10. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्ह्क, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
11. सिय जिभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्ह्क,  
12. सिय जिल्ह्हाजधकारी, 
13. सिय अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्ह्क, 
14. कायासन राउशु-1 ि राउशु-2 आजण कायासन राउशु-3 (जनिडनस्ती.) 
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