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सांिभण : 1) मुांबई मोहाफुले दनयम, 1950
2) शासन पदरपत्रक क्र. 1077/29पीआर दि. 29.101977
3) शासन अदधसूचना, गृह दवभाग क्र.बीपीए-0716/प्र.क्र.150/राउशु-2, दि.10.04.2018
4) शासन अदधसूचना, गृह दवभाग क्र.एमएफएल-0221/प्र.क्र.25/राउशु-2,
दि. 03.05.2021
प्रथतावना :मोहफुलाांच्या माध्यमातून आदिवासी बाांधवाांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या खारगे
सदमतीने आपल्या अहवालात मोहाफुलाांवर सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र िारुबांिी अदधदनयम, 1949 या
कायद्यात असलेले दनबंध कमी करण्याबाबत दशफारशी केलेल्या आहेत. सिर दशफारशींच्या
अनुषांगाने मोहाफुलाांवर सद्य:स्थितीत असलेले दनबंध कमी करण्याच्या अनुषांगाने दनयमात बिल
करण्याबाबत सांिभण 3 व 4 येिील अदधसूचना दनगणदमत करण्यात आल्या आहे त. खारगे सदमतीच्या
दशफारशीनुसार उक्त अदधसूचनेन्वये केलेली कायणवाही व अनुषांदगक इतर बाबींच्या सांिभात
शासनाने पुढीलप्रमाणे दनणणय घेतला आहे .
शासन दनणणय:1) राजयाांतगणत मोहाफुलाांची खरेिी, गोळा करणे व वाहतुक यावरील दनबंध उठदवण्यात येत
आहे त. मोहाफुले जमा करण्याचा नमुना एमएफ-3 परवाना, मोहाफुले खरेिी करण्याचा
नमुना एमएफ-4 परवाना व मोहाफुले वाहतुकीचा नमुना एमएफ-5 परवाना बाबतच्या सांिभण
1 मधील तरतुिी रद्द करण्यात येत आहे त.
2) मोहाफुलाांच्या परराजयातून होणाऱ्या आयातीवर असलेले दनबंध कायम ठे वण्यात येत
आहे त.
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3) मोहाफुलाांच्या परराजयातील दनयातीचे धोरण खुले राहील. तिादप, त्यासाठी दनयात
परवाना मांजुर करून घेणे आवश्यक राहील. त्यामुळे नमुना एमएफ-7 मधील परवाना
तसाच कायम ठे वण्यात येत आहे.
4) मोहाफुले साठवणूक, दवक्री व व्यापार करण्याकदरता एमएफ-2 अनुज्ञप्ती नवीन मांजूर
करण्यावर सांिभण 2 अन्वये शासनाने दनबंध घातले आहे त. खाजगी व्यक्तीबाबत सिरचे
दनबंध कायम ठे वण्यात येत आहे त. तिादप, खाजगी व्यक्तींच्या नावे मांजूर असलेल्या नमुना
एमएफ-2 अनुज्ञप्त्याांचा वार्षषक कोटा दसदमत करण्यात येत आहे . या अनुज्ञप्तींच्या
कोटयाची कमाल मयािा ही वार्षषक 500 क्क्वटल ठे वण्यात येत आहे . जया अनुज्ञप्तींचा
कोटा सध्या वार्षषक 500 क्क्वटल पेक्षा जाथत आहे त्याांचा कोटा या मयािेपयंत कमी
करण्यात यावा व जयाांचा वार्षषक कोटा 500 क्क्वटल पेक्षा कमी आहे त्याांचा आहे तेवढाच
कोटा ठे ऊन त्याांच्या कोटयात यापुढे वाढ न करण्याचा धोरणात्मक दनणणय घेण्यात येत
आहे .
5) खारगे सदमतीच्या अहवालाच्या दृष्ट्टीने आदिवासी दवकास दवभागाने मोहाफुले वापराकदरता
नवनवीन योजना दवकदसत केल्यास मोहाफुलाांच्या व्यापाराकदरता नमुना एफएफ-2
अनुज्ञप्ती मांजूर करणे आवश्यक राहील. अशा एमएफ-2 अनुज्ञप्ती हया केवळ आदिवासी
क्षेत्रातील व आदिवासी सिथय असलेल्या आदिवासी दवकास सांथिा, मदहला बचत गट,
सहकारी सांथिा व ग्रामपांचायत अशा प्रकारच्या मुांबई मोहाफुले दनयम, 1950 मधील दनयम
2 (सी) नुसार मान्यताप्राप्त सांथिा (Recognised body) याांना नवीन एमएफ-2 अनुज्ञप्ती
मांजूर करण्यात यावी.
6) अशा अनुज्ञप्त्या मांजूर करताना मोहाफुलाांचा गैरवापर होऊ नये म्हणून सांबदां धत सांथिाांकडू न
बांधपत्र घेण्यात यावे. जेणेकरुन त्याांच्या सांथिेकडू न गैरवापर होत असल्याचे दनिशणनास
आल्यास यिास्थिती िांडात्मक कारवाई करणे, अनुज्ञप्ती रद्द करण्याची कायणवाही सोबतच
सांबदां धत सांथिेचे सक्षम प्रादधकारी हे फौजिारी कारवाईसाठी पात्र राहतील.
7) मोहाफुले बाळगणे, गोळा करणे व राजयाांतगणत वाहतूक करणे यासाठीचे दनबंध व परवाने
काढू न टाकल्याने मुांबई मोहाफुले दनयम, 1950 च्या अनुषांगाने पादरत करण्यात आलेले
पुढील आिेश/दनयम सांपष्ट्ु टात येत असून याबाबत आवश्यक अदधसुचना थवतांत्रपणे दनगणदमत
करण्यात येईल.
1. शासन अदधसूचना महसूल दवभाग क्रमाांक 5735/49 दि.27 जून,1950 (मुांबई
राजपत्र भाग चार -ब पान क्र.1450)
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2. शासन अदधसूचना महसूल दवभाग क्रमाांक 10800/41 दि.11 दडसेंबर,1951
3. शासन अदधसूचना महसूल दवभाग क्रमाांक 1048/45 दि.17 फेब्रुवारी,1953 (मुांबई
राजपत्र भाग चार -ब पान क्र.370)
8) सिर शासन दनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 202105041251305929 असा आहे . हा
आिेश दडजीटल थवाक्षरीने थवाक्षाांदकत करण्यात आला आहे .
महाराष्ट्राचे राजयपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाांने,
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( यु. ब. अजेटराव )
उप सदचव, गृह दवभाग, महाराष्ट्र शासन
प्रदत,
1. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सदचव, मांत्रालय, मुांबई-32
2. मा. दवरोधी पक्षनेता, दवधानपदरषि/ दवधानसभा, दवधानभवन, मुांबई.
3. मा.मांत्री/राजयमांत्री, राजय उत्पािन शुल्क, याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय,मुांबई-32.
4. मा.मुख्य सदचव, महाराष्ट्र राजय, मांत्रालय, मुांबई - 32.
5. प्रधान सदचव (राउशु), गृह दवभाग, याांचे वदरष्ट्ठ थवीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई - 32.
6. आयुक्त, राजय उत्पािन शुल्क, महाराष्ट्र राजय, मुांबई -23.
7. सवण दजल्हादधकारी
8. सवण दवभागीय उप आयुक्त, राजय उत्पािन शुल्क.
9. सवण अधीक्षक, राजय उत्पािन शुल्क.
10. राउशु-2 (सांग्रहािण).
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