राज्य/जिल्हा

ग्राहक

संरक्षण

पजरषदांवर

अशासकीय सदसयांची जियुक्ती.

महाराष्ट्र शासि
अन्ि,  िाररी पुरवाा व ग्राहक संरक्षण जवाार
शासि जिणणय क्रमांकः ग्राराप-1013/प्र.क्र.119/ग्रासं-2,
मादाम कामा मारण, हु तात्मा रािरुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तारीख: 19 ऑक्टोबर, 2013

वाचा :
1) शासि जिणणय क्रमांकः जिग्राप 1003/788/प्र.क्र.887/ग्रासं-2,जद. 22 ऑक्टोबर, 2003.
2) शासि अजिसूचिा क्रमांकः ग्रासंक 2504/प्र.क्र.2951/ग्रासं-3, जद. 22 माचण, 2005.
3) शासि अजिसूचिा क्रमांकः ग्रासंप 2007/2128/प्र.क्र.1347/ग्रासं-2, जद.6 ऑरसट, 2009.
4) शासि पत्र क्रमांकः जिग्राप 1410/प्र.क्र.92/ग्रासं-2, जद. 2 ऑरसट, 2010
5) शासि अजिसूचिा क्रमांकः जिग्राप 1410/प्र.क्र.92/ग्रासं-2, जद. 9 ऑक्टोबर, 2012.
6) शासि अजिसूचिा क्रमांकः जिग्राप-1410/प्र.क्र.92/पुिबांिणी-5/ग्रासं-2,जद. 10. 12.2012.
7) शासि अजिसूचिा क्रमांकः ग्रासंप 2013/प्र.क्र.23/ग्रासं-2, जदिांक 9 एजप्रल, 2013.

प्रसताविा :
ग्राहक संरक्षण अजिजियम, 1986 च्या कलम 7 व 8 िुसार ग्राहकांच्या अजिकारांचे संविणि व
संरक्षण करण्यासााी राज्य सतरावर राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषद व जिल्हा सतरावर जिल्हा ग्राहक
संरक्षण पजरषदा सथापि करणे आवश्यक आहे. सदर पजरषदांमध्ये करावयाचे काम पजरणामकारक
होण्यासााी त्या पजरषदांवर शासकीय व अशासकीय सदसयांची जियुक्ती करण्याची तरतूद आहे.
उक्त अजिजियमाच्या अिुषंरािे राज्य व जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदांवर शासकीय व
अशासकीय सदसयांच्या जियुक्त्यांच्या संदाात महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुिारणा) जियम,2005,
(सुिारणा) जियम, 2009, (सुिारणा) जियम,2012 व (सुिारणा) जियम,2013 वेळोवेळी प्रजसध्द करण्यात
आलेले आहेत. त्यामध्ये उक्त पजरषदांवर करावयाच्या शासकीय व अशासकीय सदसयांची संख्या व प्रवरण
जिजित करण्यात आलेले आहेत. तथाजप अशासकीय सदसयांच्या जिवडीचे जिकष व कायणपध्दती अजिक
सजवसतर व पारदशणक करणे आवश्यक झाले आहे.
राज्य/जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदांचे तात्काळ राि करावयाचे काम सुरु करण्यासंदाात मा.
उच्च न्यायालयात ििजहत याजचका क्र.156/2011 व क्र.133/2012 दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
या याजचकांच्या अिुषंरािे मा. उच्च न्यायालयािे जदिांक 29 िुलै,2013 रोिी झालेल्या सुिावणीमध्ये
उक्त पजरषदांवर करावयाच्या अशासकीय सदसयांच्या जियुक्तीबाबत जिकष जवजहत करणे. तसेच राज्य
व जिल्हा सतरावरील ग्राहक संरक्षण पजरषदांवरील अशासकीय सदसयांच्या जिवडीसााी अिुक्रमे प्रिाि
सजचव, अन्न, िाररी पुरवाा व ग्राहक संरक्षण जवाार व संबंजित जिल्हयाचे जिल्हाजिकारी यांच्या
अध्यक्षतेखाली सजमती रजात करण्याचे जिदे श जदले आहेत. त्यािुसार शासि जिणणयाचे प्रारुप जदिांक
28 ऑरसट, 2013 च्या प्रजतज्ञापत्राद्वारे मा. उच्च न्यायालयाच्या अवलोकिाथण सादर करण्यात आले.
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त्या अिुषंरािे जदिांक 27 सप्टें बर, 2013 रोिी सुिावणी झाली. त्यावेळी प्रारुप शासि जिणणयामध्ये
ग्राहक संरक्षण पजरषदांवर मजहलांिा प्रजतजिजित्व दे ण्याची सूचिा मा. उच्च न्यायालयािे केली.
राज्य शासिािे यापूवी वेळोवेळी जिरणजमत केलेले आदे श व मा. उच्च न्यायालयाचे वरील
जिदे श/सूचिा जवचारात घेऊि राज्य/जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदांवरील अशासकीय सदसय म्हणूि
व्यक्ती/संसथांची जिवड अजिक पारदशणकपणे व सजवसतर होण्यासााी अशासकीय सदसयांच्या
जियुक्तीसााी जिकष व कायणपध्दती खालीलप्रमाणे जवजहत करण्यात येत आहे.

शासि जिणणय :
राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषद :1.

राज्य पजरषदे ची उद्दीष्ट्टे - ग्राहक संरक्षण अजिजियम 1986 मिील कलम 8 खाली जवजहत

केल्याप्रमाणे राज्यात ग्राहकांच्या हक्कांचे संविणि व संरक्षण करणे.
2.

राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषदे तील अशासकीय सदसय - वरील संदाीय जदिांक 6 ऑरसट, 2009

च्या अजिसूचिेिुसार राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषदे वर खालीलप्रमाणे अशासकीय सदसयांची प्रवरणजिहाय
संख्या जिजित करण्यात आलेली आहे:(क)

राज्य शासिािे िामजिदे जशत केलेले, ग्राहक संघटिांचे सहापेक्षा अजिक िसतील इतके
प्रजतजििी.

(ख)

राज्य शासिािे िामजिदे जशत केलेल्या, ग्राहकांच्या जहताशी संबंजित पाच पेक्षा अजिक
िसतील इतक्या व्यक्ती.

(र)

राज्य शासिािे िामजिदे जशत केलेले शेतकरी, व्यापार व उयोगोर क्षेत्रातील प्रत्येकी एक
पेक्षा अजिक िसतील इतके प्रजतजििी.

3. जिवडसजमती (अ) राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील अशासकीय सदसयांची जिवड करण्यासााी खालील
सजमती रजात करण्यात येत आहे:1.

प्रिाि सजचव /सजचव,  अन्न, िाररी पुरवाा व ग्राहक संरक्षण जवाार

- अध्यक्ष

2.

प्रिाि सजचव/सजचव,  सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवाार

- सदसय

3.

अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार जिवारण आयोर यांिी िामजिदे जशत केलेले - सदसय
आयोराचे एक सदसय

4.
(ब)

उप सजचव, अन्न, िाररी पुरवाा व ग्राहक संरक्षण जवाार

- जिमंत्रक

सजमतीिे पजर. 4 येथील जिकष जवचारात घेऊि अशासकीय सदसयांची जिवड करावी. तसे
करतािा राज्यातील प्रत्येक महसूल जवाारातूि संसथा व व्यक्तींची पजर. 2 (क) मिील एक
संसथा व पजर. 2 (ख) व (र) मिील व्यक्तींपैकी जकमाि एक व्यक्तीची जिवड करावी.

(क) ग्राहक संरक्षण अजिजियम, 1986 मिील कलम 7(2)(क) मिील तरतुदीिुसार राज्य ग्राहक
संरक्षण पजरषदे वर 10 शासकीय ककवा अशासकीय सदसय केंद्र शासिािे जियुक्त
पृष्ट्ा 13 पैकी 2
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करावयाचे आहेत. त्यासााी केंद्र शासिािे अशासकीय सदसयांची िावे उपलब्ि करुि
दे ण्याची जविंती केल्यास, प्राप्त झालेल्या अिांमिूि जिवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे
अिण वरळू ि उवणजरत अिांमिूि अशा सदसयांची सजमती जिवड करेल व जिवड झालेल्या
उमेदवारांची जशफारस केंद्र शासिाकडे करण्यात येईल.
4.

पात्रतेचे जिकष - राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील अशा अशासकीय सदसयांच्या जियुक्त्या

खालील जिकषांच्या आिारे करण्यात याव्यात.
(अ) ग्राहक संघटिांचे /संसथांचे प्रजतजििी (सहा) :(1)

या प्रजतजििींच्या जिवडीसााी दे ण्यात आलेल्या िाजहरातीच्या जदिांकापूवी संसथेिे ग्राहक
िििारृतीसााी महाराष्ट्रात सलर 5 वषे प्रशंसिीय काम केलेले असावे व संसथा
लौजककवाि (Reputed) असावी.

(2)

ग्राहकांच्या समसयांसंदाात संसथेिे सवेक्षण व संशोििात्मक कायण केलेले असावे.

(3)

संसथा िोंदणी अजिजियम, 1860 व मुंबई सावणिजिक जवश्वसत अजिजियम, 1950 अंतरणत
िोंदणीकृत असावी.

(4)

संसथा िात, िमण , वंश ककवा रंर असा ाेदााव ि करता िितेच्या सेवस
े ााी ग्राहक
चळवळीत कायणरत असावी.

(5)

ग्राहकांच्या जहताची िपवणूक करणे व िारृती जिमाण करणे हे उजद्दष्ट्ट संसथेच्या घटिेत
सपष्ट्टपणे अंताूत
ण असावे.

(6)

सारखेच जहतसंबंि असणा-या अिेक ग्राहकांच्या समसया सोडवण्यासााी एकजत्रतपणे
कायण केलेले असावे.

(7)

संसथेिे ग्राहक संरक्षण, ग्राहक जशक्षण व ग्राहक चळवळ या संबंिात प्रजशक्षण, प्रबोिि,
प्रचार, प्रसार, प्रजसध्दी इत्यादीद्वारे राज्यातील जकमाि दोि जिल्हयांच्या कायणक्षत्र
े ात
काम केलेले असावे.

(8)

संसथेिे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 व त्या अंतरणत करण्यात आलेल्या जियमांची
माजहती ग्राहकांिा करुि देण्यासााी काम केलेले असावे.

(9)

संसथेच्या प्रजतजििीला मरााीचे व जकमाि इतर एका ााषेचे उत्तम ज्ञाि असावे.

(10)

संसथा रािकीय/शासकीय/सांप्रदाजयक तसेच सवामीत्व मालकीची (Proprietary)
िसावी.

(11)

संसथा ही िफा जमळजवण्याच्या उद्देशािे कायणरत िसावी.

(12)

संसथेला अस्सतत्वात आल्यापासूि ग्राहक कल्याण कायणक्रम राबजवण्याबाबत केंद्र शासि
ककवा राज्य शासिािे किीही अपात्र ारजवलेले िसावे.

(13)

संसथा व संसथेच्या कोणत्याही प्रजतजििीजवरुध्द रैरवतणणक
ु ीसंदाात खटला दाखल
होऊि जशक्षा झालेली िसावी.
पृष्ट्ा 13 पैकी 3
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(14)

संसथा व संसथेच्या कोणत्याही प्रजतजििीिे सावणिजिक संपत्तीचा अपहार केलेला िसावा.

(15)

संसथा आजण संसथेमाफणत प्रसताजवत केलेला प्रजतजििी शासिािे बंदी घातलेल्या
संघटिेशी ककवा संघटिेच्या कायाशी संबंजित िसावा.

(ब) ग्राहक जहताशी संबंजित व्यक्ती (पाच) :(1)

या व्यक्क्तच्या जिवडीसााी दे ण्यात आलेल्या िाजहरातीच्या जदिांकापूवी त्या व्यक्क्तिी
ग्राहक िििारृतीसााी महाराष्ट्रात सलर 5 वषे काम केलेले असावे (उदा. प्रजशक्षण,
प्रबोिि, प्रचार, प्रसार, प्रजसध्दी, इ.) व ती व्यक्ती लौजककवाि (Reputed) असावी.

(2)

त्या व्यस्क्तिे ग्राहकांच्या समसयांसंदाात सवेक्षण व संशोििाचे काम केलेले असावे.

(3)

सारखेच जहतसंबंि असणा-या अिेक ग्राहकांच्या समसया सोडवण्यासााी एकजत्रतपणे
त्यांिी कायण केलेले असावे.

(4)

ग्राहक संरक्षण, ग्राहक जशक्षण व ग्राहक चळवळ या संबंिात राज्यातील जकमाि दोि
जिल्हयांच्या कायणक्षत्र
े ात वैयस्क्तकजरत्या/संघटिात्मक काम केलेले असावे.

(5)

ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 व त्या अंतरणत करण्यात आलेल्या जियमांची माजहती
ग्राहकांिा करुि दे ण्यासााी त्यांिी काम केलेले असावे.

(6)

ग्राहक संरक्षण कायासंबंिी यापूवी पुरसकार/सन्माि जमळालेला असावा.

(7)

त्या व्यस्क्तस मरााीचे व जकमाि इतर एका ााषेचे उत्तम ज्ञाि असावे.

(8)

त्या व्यस्क्तला रैरवतणणक
ु ीसंदाात खटला दाखल होऊि जशक्षा झालेली िसावी.

(9)

त्या व्यस्क्तिे सावणिजिक संपत्तीचा अपहार केलेला िसावा.

(10)

अिणदार हा शासिािे बंदी घातलेल्या संघटिेशी ककवा संघटिेच्या कायाशी संबंजित
िसावा.

(क) शेतकरी प्रजतजििी (एक) :(1)

सवत: शेती करणारा असावा. (शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील.)

(2)

ग्राहक म्हणूि शेतक-याची फसवणूक होऊ िये यासााी शेतक-यांच्या िारृतीचे काम
केलेले असावे.

(3)

शेतक-यांिा बी-जबयाणे, खते, औषिे , औिारे , पीक वीमा, किण इत्यादी जमळावे यासााी
चांरल्या रुणवत्तेचे काम केलेले असावे.

(4)

एकसारखे ग्राहक जहतसंबि
ं असणा-या अिेक शेतक-यांच्या तक्रारी/समसयांचे जिवारण
करण्याकजरता काम केलेले असावे.

(5)

रैरवतणणक
ु ीसंदाात खटला दाखल होऊि त्यांिा जशक्षा झालेली िसावी.

(6)

त्यािे सावणिजिक संपत्तीचा अपहार केलेला िसावा.

(7)

अिणदार हा शासिािे बंदी घातलेल्या संघटिेशी ककवा संघटिेच्या कायाशी संबंजित
िसावा.
पृष्ट्ा 13 पैकी 4

शासि जिणणय क्रमांकः ग्राराप-१०१३/प्र.क्र.११९/ग्रासं-२

(ड) व्यापार व उयोगोर क्षेत्रातील प्रजतजििी (प्रत्येकी एक):(1)

सवत: व्यापारी/उयोगोिक असावा. (याबाबतचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील.)

(2)

व्यापारी व उयोगोिकांकडू ि ग्राहकांिा चांरल्या रुणवत्तेचा माल उपलब्ि होण्यासााी
व्यापारी/उयोगोिकांमध्ये िारृती, प्रचार व प्रसार केलेला असावा.

(3)

रैरवतणणक
ु ीसंदाात खटला दाखल होऊि जशक्षा झालेली िसावी.

(4)

त्यािे सावणिजिक संपत्तीचा अपहार केलेला िसावा.

(5)

अिणदार हा शासिािे बंदी घातलेल्या संघटिेशी ककवा संघटिेच्या कायाशी संबंजित
िसावा.

5.

राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील अशासकीय सदसयांच्या जिवडीबाबतची कायणपध्दती:(1)

राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील अशासकीय सदसयांच्या जिवडीकजरता पजर. 2 मध्ये
िमूद केलेल्या प्रत्येक प्रवरातील इच्छु क संसथा व व्यक्तींकडू ि अिण मारजवण्यासााी
अन्न, िाररी पुरवाा व ग्राहक संरक्षण जवाारािे राज्य सतरावरील जकमाि एक (शासकीय
यादीवरील प्रजतस्ष्ट्ात वृत्तपत्रात) इंग्रिी व मरााी दै जिकामध्ये िाजहरात योगावी.

(2)

वृत्तपत्रांतील िाजहरातीव्यजतजरक्त जवााराच्या संकेतसथळावर देखील याबाबतची
माजहती दे ण्यात यावी.

(3)

संबंजितांकडू ि पजरजशष्ट्ट-अ येथील िमुन्यात अिण मारजवण्यासााी 30 जदवसांची मुदत
दे ण्यात यावी.

(4)

अिासोबत पजरजशष्ट्ट - ब मध्ये िमूद केलेल्या मूळ कारदपत्रांच्या साक्षांजकत केलेल्या
प्रती िोडणे आवश्यक राहील. असे साक्षांकि केंद्र/राज्य शासिाच्या रािपजत्रत
अजिका-यािे करणे आवश्यक आहे. साक्षांजकत केलेल्या प्रती िोडल्या िसल्यास
सदरचा अिण अपात्र ारजवण्यात यावा.

(5)

राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषदे वर अशासकीय सदसयाची जिवड करण्यासााी पजरच्छे द 3
मध्ये रजात करण्यात आलेल्या जिवड सजमतीिे प्राप्त झालेल्या अिांची छाििी करुि
जिवड केलेल्या उमेदवारांची शासिास जशफारस करावी.

राज्य ग्राहक संरक्षण

पजरषदे वरील अशासकीय सदसयांची जिवड करतांिा याकरीता िे जिकष जवजहत
करण्यात आलेले आहेत, त्या जिकषांपैकी िासतीत िासत जिकषांची पूतणता करणा-या
उमेदवाराची प्राथम्यािे

जिवड करावी. जिवड सजमतीच्या अशा जशफारशीप्रमाणेच

अशासकीय सदसयांच्या जियुक्तीचे आदे श शासिािे जिरणजमत करावे.
(6)

राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषदे वर िाजहरात दे ऊि एखायोगा प्रवरात आवश्यक अिण प्राप्त ि
झाल्यास उवणजरत अशासकीय सदसयांच्या जियुक्तीसााी पुन्हा एकदा िाजहरात दे ण्यात
यावी. त्यािंतर वरीलप्रमाणे जिवड प्रजक्रया पूणण करावी.

(7)

राज्य ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील एकूण अशासकीय सदसयांच्या संख्येच्या जकमाि 20
टक्के मजहलांिा प्रजतजिजित्व जमळे ल, याची दक्षता जिवड सजमतीिे घेऊि त्याप्रमाणे
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शासि जिणणय क्रमांकः ग्राराप-१०१३/प्र.क्र.११९/ग्रासं-२

मजहला सदसयांची जिवड करुि त्यांच्या िावाची जशफारस शासिास करावी. जिवड
सजमतीच्या जशफारशीिुसार वरीलप्रमाणे शासिािे मजहला सदसयांची जियुक्ती करावी.
जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषद
6.

जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे ची उद्दीष्ट्टे- ग्राहक संरक्षण अजिजियम 1986 मिील कलम 8-ब

अन्वये जवजहत केल्याप्रमाणे जिल्हयात ग्राहकांच्या हक्कांचे संविणि व संरक्षण करणे.
7.

जिल्हा ग्राहक पजरषदे वरील अशासकीय सदसय - वरील संदाीय जदिांक 22 माचण, 2005 व 9

ऑक्टोबर, 2012 च्या अजिसूचिा व जदिांक 2 ऑरसट, 2010 च्या आदे शान्वये जिल्हा ग्राहक संरक्षण
पजरषदे वर प्रवरणजिहाय खालील अशासकीय सदसयांची जियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आलेली
आहे.

8.

(क)

जिल्हा पजरषदे चे दोि पेक्षा कमी िसतील इतके सदसय,

(ख)

महािररपाजलका/िररपजरषदांचे दोि पेक्षा कमी िसतील इतके सदसय,

(र)

पंचायत सजमतीचे दोि पेक्षा कमी िसतील इतके सदसय,

(घ)

कृजष उत्पन्न बािार सजमतीचे दोि पेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी,

(ङ)

ग्राहक संघटिांचे दहापेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी

(च)

शाळा/महाजवयोगालये यांचे दोिपेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी,

(छ)

वैयोगक व्यवसायांचे दोिपेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी,

(ि)

व्यापार व उयोगोर क्षेत्राचे दोिपेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी,

(झ)

पेरोल व रॅस जवक्रेत्यांचे दोिपेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी,

(ञ)

शेतक-यांचे दोिपेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी.

जिवड सजमती -(अ) जिल्हा सतरावरील जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील अशासकीय सदसयांच्या
जिवडीसााी खालीलप्रमाणे सजमती रजात करण्यात येत आहे.
जिल्हाजिकारी (मुंबई व मुंबई उपिरर जिल्हे वरळू ि)

- अध्यक्ष

संबंजित जिल्हयाचे पोलीस अिीक्षक

- सदसय

जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष

- सदसय

संबंजित जिल्हा पुरवाा अजिकारी (मुंबई व मुंबई उपिरर - जिमंत्रक
जिल्हे वरळू ि)
(ब)

जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदांवर अशासकीय सदसयांची जिवड

वरील जिवड

सजमतीमाफणत करण्यात येईल. जिवड झालेल्या अशासकीय सदसयांच्या जियुक्तीचे आदे श
जिल्हाजिकारी यांिी जिरणजमत करावेत.
9.

जिवडीचे जिकष - जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील अशासकीय सदसयांची जियुक्ती खालील

जिकषांच्या आिारे करण्यात यावी:पृष्ट्ा 13 पैकी 6
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अ) अशासकीय संसथांचे प्रजतजििी (दहा) :(1)

या प्रजतजििींच्या जिवडीसााी दे ण्यात आलेल्या िाजहरातीच्या जदिांकापुवी संसथेिे ग्राहक
िििारृतीसााी संबंजित जिल्हयात सलर 5 वषे काम केलेले असावे व संसथा
लौजककवाि (Reputed) असावी.

(2)

संसथा िोंदणी अजिजियम, 1860 व मुंबई सावणिजिक जवश्वसत अजिजियम, 1950 अंतरणत
संसथा िोंदणीकृत असावी.

(3)

ग्राहकांच्या समसयांसंदाात संसथेिे सवेक्षण व संशोििाचे कायण केलेले असावे.

(4)

संसथा रािकीय/शासकीय/सांप्रदाजयक तसेच सवामीत्व मालकीची (Proprietary)
िसावी.

(5)

संसथा िात, िमण, वंश, रंर असा ाेदााव ि करता िितेच्या सेवस
े ााी ग्राहक चळवळीत
कायणरत असावी.

(6)

संसथा ही िफा जमळजवण्याच्या उद्देशािे कायणरत िसावी.

(7)

ग्राहकांच्या जहताची िपवणूक करणे व िारृती जिमाण करणे हे उजद्दष्ट्ट संसथेच्या घटिेत
सपष्ट्टपणे असावे.

(8)

संसथेला ग्राहक कल्याण कायणक्रम राबजवण्याबाबत केंद्र शासि ककवा राज्य शासिािे
संसथा अस्सतत्वात आल्यापासूि किीही अपात्र ारजवले िसावे.

(9)

संसथा व संसथेच्या कोणत्याही प्रजतजििीजवरुध्द रैरवतणणक
ु ीसंदाात खटला दाखल
होऊि जशक्षा झालेली िसावी.

(10)

संसथा व संसथेच्या कोणत्याही प्रजतजििीिे सावणिजिक संपत्तीचा अपहार केलेला िसावा.

(11)

सारखेच जहतसंबंि असणा-या अिेक ग्राहकांच्या समसया सोडवण्यासााी एकजत्रतपणे
कायण केलेले असावे.

(12)

संसथेिे ग्राहक संरक्षण, ग्राहक जशक्षण व ग्राहक चळवळ या संबंिात प्रजशक्षण, प्रबोिि,
प्रचार, प्रसार, प्रजसध्दी इत्यादीद्वारे जिल्हयांच्या कायणक्षत्र
े ात काम केलेले असावे.

(13)

संसथेिे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 व त्या अंतरणत करण्यात आलेल्या जियमांची
माजहती ग्राहकांिा करुि देण्यासााी काम केलेले असावे.

(14)

संसथेच्या प्रजतजििीला मरााी ााषेचे उत्तम ज्ञाि असावे.

(15)

संसथा आजण संसथेमाफणत प्रसताजवत केलेला प्रजतजििी शासिािे बंदी घातलेल्या
संघटिेशी ककवा संघटिेच्या कायाशी संबंजित िसावा.

ब) जिल्हा पजरषदे चे (दोि), महािररपाजलका/िररपजरषदांचे (दोि), पंचायत सजमतीचे (दोि), कृजष
उत्पन्न बािार सजमतीचे (दोि) व शाळा/महाजवयोगालयांचे (प्रत्येकी एक), या प्रवरातील अशासकीय
सदसयांसााी -
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1)

ग्राहक िििारृतीसााी जिल्हयात काम केलेले असावे. (उदा. प्रजशक्षण, प्रचार, प्रसार,
प्रबोिि, प्रजसध्दी, इ.)

2)

सारखेच जहत संबंि असणा-या अिेक ग्राहकांच्या समसया सोडजवण्यासााी एकजत्रतपणे
काम केलेले असावे.

क)

3)

ग्राहकांच्या समसयांसंदाात सवेक्षण व संशोििाचे कायण केलेले असावे.

4)

सावणिजिक संपत्तीचा अपहार केलेला िसावा.

5)

रैरवतणणक
ु ीसंदाात न्यायालयात खटला दाखल होऊि जशक्षा झालेली िसावी.

वैयोगक व्यवसायाचे (दोि), व्यापार व उयोगोर क्षेत्राचे (प्रत्येकी एक), पेरोल व रॅस जवक्रेत्यांचे
(प्रत्येकी एक) (1)

ग्राहकांिा चांरल्या रुणवत्तेची सेवा / माल उपलब्ि होण्यासााी िारृती, प्रचार व प्रसार
केलेला असावा.

(2)

ग्राहकांच्या समसयांसंदाात संसथेिे सवेक्षण व संशोििात्मक कायण केलेले असावे.

(3)

सारखेच जहतसंबंि असणा-या अिेक ग्राहकांच्या समसया सोडवण्यासााी एकजत्रतपणे
कायण केलेले असावे.

(4)

ग्राहक संरक्षण, ग्राहक जशक्षण व ग्राहक चळवळ या संबंिात प्रजशक्षण, प्रबोिि, प्रचार,
प्रसार, प्रजसध्दी इत्यादीद्वारे काम केलेले असावे.

(5)

मरााीचे व जकमाि इतर एका ााषेचे उत्तम ज्ञाि असावे.

(6)

रैरवतणणक
ु ीसंदाात खटला दाखल होऊि जशक्षा झालेली िसावी.

(7)

सावणिजिक संपत्तीचा अपहार केलेला िसावा.

(8)

अिणदार हा शासिािे बंदी घातलेल्या संघटिेशी ककवा संघटिेच्या कायाशी संबंजित
िसावा.

ड) शेतकरी प्रजतजििी (दोि) :(1)

सवत: शेती करणारा असावा.

(2)

ग्राहक म्हणूि शेतक-यांची फसवणूक होऊ िये यासााी शेतक-यांच्या िारृतीचे काम
केलेले असावे.

(3)

शेतक-यांिा चांरल्या रुणवत्तेचे बी-जबयाणे, खते, औषिे जमळण्यासााी काम केलेले
असावे.

(4)

एकसारखे जहतसंबंि असणा-या अिेक शेतक-यांच्या तक्रारी/समसयांचे जिवारण
करण्याकजरता काम केलेले असावे.

(5)

रैरवतणणक
ु ीसंदाात खटला ककवा जशक्षा झालेली िसावी.

(6)

सावणिजिक संपत्तीचा अपहार केलेला िसावा.
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(7)

अिणदार हा शासिािे बंदी घातलेल्या संघटिेशी ककवा संघटिेच्या कायाशी संबंजित
िसावा.

10.

जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील अशासकीय सदसयांच्या जिवडीबाबतची कायणपध्दती:(1)

जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील पजर. 7 मिील प्रवरातील अशासकीय सदसयांच्या
जिवडीसााी संसथांचे इच्छु क प्रजतजििी व व्यक्तींकडू ि अिण मारजवण्याकजरता संबंजित
जिल्हाजिका-यांिी आपल्या जिल्हयामध्ये शासिमान्य सवाजिक खप असलेल्या जकमाि
एका मरााी वृत्तपत्रामध्ये िाजहरात योगावी.

(2)

वृत्तपत्रांतील िाजहरातीव्यजतजरक्त संबंजित जिल्हाजिकारी यांच्या संकेतसथळावर दे खील
याबाबतची माजहती दे ण्यात यावी.

(3)

पजर. 7 मिील प्रवरातील संसथा व व्यक्तींकडू ि जवजहत िमुन्यात अिण मारजवण्यासााी 30
जदवसांची मुदत दे ण्यात यावी.

(4)

अिासोबत पजरजशष्ट्ट-अ मध्ये िमूद केलेल्या मूळ कारदपत्रांच्या साक्षांजकत केलेल्या प्रती
िोडणे आवश्यक राहील. असे साक्षांकि केंद्र/राज्य शासिाच्या रािपजत्रत अजिका-यािे
करणे आवश्यक आहे. साक्षांजकत केलेल्या प्रती िोडल्या िसल्यास सदरचा अिण अपात्र
ारजवण्यात यावा.

(5)

सजमतीिे पजरच्छे द 9 मिील जिकष जवचारात घेऊि जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वर
जिल्हयातील वेरवेरळया ाारातील संसथा व व्यक्ती यांिा संिी जमळे ल ही बाब पण
लक्षात ाे वावी.

(6)

जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वर संबंजित प्रवरातूि आवश्यक अिण प्राप्त ि झाल्यास
उवणजरत अशासकीय सदसयांची जिवड करण्यासााी संबंजित जिल्हाजिका-यांिी पुन्हा
एकदा िाजहरात दे ऊि जवजहत कायणपध्दती अिुसरुि उवणजरत अशासकीय सदसयांची
जिवड करावी.

(7)

जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वर अशासकीय सदसयांची जियुक्ती करण्यासााी दोि वेळा
िाजहरात दे ऊि सुध्दा अिण प्राप्त ि झाल्यास संबंजित प्रवरातील अशासकीय सदसयांची
जियुक्ती करण्यासााी जिल्हाजिकारी / जियंत्रक, जशिावाटप,  मुंबई यांिा प्राजिकृत
करण्यात येत आहे.

त्यांिी अशा प्रवरातील अशासकीय सदसयांच्या जियुक्त्या

करण्यासााी पजर. 10(अ), 10(ब) व 10(क) मध्ये जवहीत केलेली कायणपध्दती अिुसरावी.
(8)

जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील एकूण अशासकीय सदसयांच्या संख्येच्या जकमाि 20
टक्के मजहलांिा प्रजतजिजित्व जमळे ल, याची दक्षता जिल्हा जिवड सजमतीिे घेऊि
त्याप्रमाणे मजहला सदसयांची जिवड करुि त्यांच्या िावाची जशफारस जिल्हाजिका-यांस
करावी. जिल्हा जिवड सजमतीच्या जशफारशीिुसार वरीलप्रमाणे जिल्हाजिका-यांिी
मजहला सदसयांची जियुक्ती करावी.
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10. अ) पजरच्छे द 7(क), (ख), (र), (घ), (झ) या प्रवरातील अशासकीय प्रजतजििींसााी :1)

संबंजित प्रवरात आपल्या जिल्हयात/कायणक्षत्र
े ात असलेल्या सदसयांची यादी
जिल्हाजिकारी / जियंत्रक,  जशिावाटप यांिी तयार करावी. त्यांच्यापैकी इच्छु क
असलेल्या प्रजतजििींकडू ि अिण मारवावे.

2)

अिण प्राप्त ि झाल्यास या यादीतील वयािे िेष्ट्ा असलेल्या व खालील अट क्र. 3 ते 5
ची पूतणता करणा-या एक पुरुष व एक मजहला सदसयांची जियुक्ती करावी.

3)

त्यांिी ग्राहकांच्या जहताकजरता काम केलेले असावे / काम करण्याची त्यांची तयारी
असावी.

4)

रैरवतणणक
ु ीबाबत खटला दाखल होऊि जशक्षा झालेली िसावी.

5)

सावणिजिक संपत्तीचा अपहार केलेला िसावा.

10. ब) शाळा व महाजवयोगालयातील प्रजतजििी (दोि) :1)

जिल्हयातील उच्च माध्यजमक शाळा / कजिष्ट्ा महाजवयोगालयांमिूि एक व
महाजवयोगालयातूि एक प्रजतजििीची जिवड करण्यात यावी. असे करतांिा या प्रवरातूि
एक मजहला व एक पुरुष सदसयाची जिवड करावी.

2)

जिल्हयात ज्या उच्च माध्यजमक शाळे त व महाजवयोगालयात जवयोगाथी संख्या सवात अजिक
आहे अशा शाळे च्या मुख्याध्यापकाची व महाजवयोगालयाच्या प्राचायांची जिवड करण्यात
यावी.

10. क) वैयोगकीय व्यवसायाचे प्रजतजििी (दोि):जिल्हयात ज्या खािरी रुग्णालयात रुग्णांच्या सेवस
े ााी िासतीत िासत खाटांची सुजविा तसेच
जवजवि आिारांच्या/रोरांच्या तपासणीच्या व्यापक सुजविा आहेत, अशा रुग्णालयातील वैयोगकीय
व्यवसायाच्या िामवंत अशा एक मजहला व एक पुरुष सदसयाची जिवड करावी.
मुंबई व मुंबई उपिरर जिल्हयासााी जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषद 11.

जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे ची उद्दीष्ट्टे - ग्राहक संरक्षण अजिजियम 1986 मिील कलम 8-ब

खाली जवजहत केल्याप्रमाणे जिल्यात ग्राहकांच्या हक्कांचे संविणि व संरक्षण करणे.
12.

जिल्हा ग्राहक पजरषदे वरील अशासकीय सदसय-वरील संदाीय जदिांक 22 माचण, 2005 व 9

ऑक्टोबर, 2012 च्या अजिसूचिा व जदिांक 2 ऑरसट, 2010 च्या आदे शान्वये जियंत्रक जशिावाटप
यांच्या कायणक्षत्र
े ातील जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वर खालील अशासकीय सदसयांची जियुक्ती
करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
(क)

महािररपाजलकेचे आा पेक्षा कमी िसतील इतके सदसय,

(ख)

कृजष उत्पन्न बािार सजमतीचे दोि पेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी,

(र)

ग्राहक संघटिांचे दहापेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी

(घ)

शाळा/महाजवयोगालये यांचे दोिपेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी,
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13.

(च)

वैयोगक व्यवसायांचे दोिपेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी,

(छ)

व्यापार व उयोगोर क्षेत्राचे दोिपेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी,

(ि)

पेरोल व रॅस जवक्रेत्यांचे दोिपेक्षा कमी िसतील इतके प्रजतजििी,

जिवड सजमती (अ) जियंत्रक जशिावाटप यांच्या कायणक्षत्र
े ातील जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील अशासकीय

सदसयांच्या जिवडीसााी खालीलप्रमाणे सजमती रजात करण्यात येत आहे.
1.

जियंत्रक, जशिावाटप व संचालक, िाररी पुरवाा, मुंबई (मुंबई व मुंबई - अध्यक्ष
उपिरर जिल्हयासााी)

2.

जियंत्रक, जशिावाटप क्षेत्राकजरता पोलीस आयुक्त, मुंबई यांिी - सदसय
िामजिदे जशत केलेला एक पोलीस उपायुक्त.

3.

मुंबई उपिरर जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष

- सदसय

4.

संबंजित उप जियंत्रक,  जशिावाटप (मुख्यालय), जियंत्रक जशिावाटप - जिमंत्रक
कायालय, मुंबई.

(ब) जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदांवर अशासकीय सदसयांची जिवड वरील जिवड सजमतीमाफणत
करण्यात यावी व जिवड झालेल्या अशासकीय सदसयांच्या जियुक्तीचे आदे श जियंत्रक, जशिावाटप, मुंबई
यांिी जिरणजमत करावेत.
14.

पात्रतेचे जिकष पजर. 9 मध्ये जवजवि प्रवरासााी जवजहत केलेल्या जिकषांच्या आिारे अशासकीय सदसयांची जिवड

करण्यात यावी.
15.

जिवडीबाबतची कायणपध्दतीपजरच्छे द 10 मध्ये जवजवि प्रवरासााी जवजहत केलेली कायणपध्दती अवलंजबण्यात यावी व जिवड

झालेल्या उमेदवारांचे आदे श जियंत्रक जशिावाटप व संचालक िाररी पुरवाा, मुंबई यांिी जिरणजमत
करावेत.
16.

िैजमजत्तक जरक्त पद ारणे :राज्य/जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील अशासकीय सदसयाचे पद मृत्यु, रािीिामा, इ.

कारणासतव जरक्त झाल्यास ते पद यापूवी प्राप्त झालेल्या अिांचा जवचार करुि पात्र अिणदारांमिूि
यथास्सथती राज्य /जिल्हा सतरावरील जिवड सजमतीच्या जशफारशीिुसार शासि /जिल्हाजिकारी
यांच्याकडू ि शक्य जततक्या लवकर ारण्यात येईल. त्या जरक्त पदावर जिवड केलेली व्यक्ती ज्या
व्यक्तीच्या िारी जतची जियुक्ती झाली असेल त्या व्यक्तीच्या उवणजरत पदाविीकजरता ते पद िारण करील.
17.

सदर आदे श जवचारात घेऊि राज्य/जिल्हा ग्राहक संरक्षण पजरषदे वरील अशासकीय सदसयांच्या

जिवडीबाबतची कायणवाही जविाजवलंब सुरु करावी.
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सदर शासि जिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201310191602526306 असा आहे . हा आदे श
जडिीटल सवाक्षरीिे साक्षांजकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.

(उ. द. वाळुं ि)
उप सजचव, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1.

मा. जवरोिी पक्ष िेता, जविािसाा/जविाि पजरषद

2.

सवण मा. जविािसाा/ जविाि पजरषद सदसय

3.

राज्यपालांचे सजचव

4.

मुख्यमंत्रयांचे सजचव

5.

सवण मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खािरी सजचव

6.

शासिाचे सवण अपर मुख्य सजचव / प्रिाि सजचव / सजचव

7.

पोलीस महासंचालक, मुंबई

8.

सवण पोलीस आयुक्त.

9.

प्रिाि सजचव, महाराष्ट्र जविािमंडळ सजचवालय, जविाि ावि, मुंबई.

10. मुख्य सजचवांचे सवीय सहाय्यक
11. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, औरंराबाद, िारपूर
12. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, औरंराबाद, िारपूर.
13. प्रबंिक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, औरंराबाद, िारपूर
14. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई, औरंराबाद,
िारपूर.
15. सजचव, राज्य जिवडणूक आयोर, मुंबई.
16. सजचव, राज्य माजहती आयोर, मुंबई.
17. महासंचालक, माजहती व ििसंपकण संचालिालय, मुंबई.
18. सवण जवाारीय आयुक्त
19. सवण महािररपाजलका आयुक्त
20. सवण जिल्हाजिकारी / अपर जिल्हाजिकारी
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21. सवण जिल्हा पजरषदांचे मुख्य कायणकारी अजिकारी,
22. सवण जिल्हा पुरवाा अजिकारी /अन्निान्य जवतरण अजिकारी
23. सवण मुख्याजिकारी, िररपजरषद / िररपाजलका
24. प्रबंिक, राज्य आयोर
25. प्रबंिक सवण जिल्हा मंच
26. अध्यक्ष महाराष्ट्र जवयोगुत महामंडळ, मुंबई.
27. मुख्य व्यवसथापक, ाारत संचार जिरम जल. मुंबई.
28. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मारण पजरवहि महामंडळ, मुंबई.
29. सवण आयुक्त, महािररपाजलका
30. सवण मुख्य कायणकारी अजिकारी, िररपाजलका
31. सवण जिल्हा आरोग्य अजिकारी
32. सवण जिल्हा पोलीस अजिक्षक
33. पजरवहि आयुक्त, मुंबई
34. सवण मंत्रालयीि जवाार
35. जियंत्रक जशिावाटप व संचालक िाररी पुरवाा, मुंबई.
36. सह सजचव, अन्न िाररी पुरवाा व ग्राहक संरक्षण जवाार
37. सवण उप सजचव, अन्न िाररी पुरवाा व ग्राहक संरक्षण जवाार
38. सवण कायासिे, अन्न िाररी पुरवाा व ग्राहक संरक्षण जवाार
39. जिवड िसती (ग्रासं.2)
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