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महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन पवरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर-1215/प्र.क्र.638/पवर-2 

मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मांत्रालय, मुांबई 

वदनाांक:  05 ऑगस्ट,  2016 
िाचा - 

१) गृह विभाग, शासन वनणगय क्रमाांक एमव्हीआर-1215/प्र.क्र.638/पवर-2,                  
वद. 31/12/2015 

२) गृह विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाांक एमव्हीआर-1215/प्र.क्र.638/पवर-२, 
वद.21.07.2016 

 

शासन शुध्दीपत्रक: - 

  राज्यामध्ये हेल्मेट िापरण्याबाबतच्या वनयमाांची सक्त अांमलबजािणी करण्याच्या 

दृष्टीने ज्या दुचाकी िाहन चालकाने हेल्मेट पवरधान केलेले नाही, अशा दुचाकी स्िारास 

पेट्रोल पांप चालकाने इांधन वदल्यास एकप्रकारे अशा दुचाकी स्िारास सदर गुन्ह्यास सदर 

पेट्रोल पांप चालकाने मदत / प्रिृत्त केल्यासारखे होत असल्याने, अशा वनयमभांग करणाऱ्या 

व्यक्तीस गुन्ह्याला मदत केली म्हणनू कारिाई होऊ शकते. त्यामुळे राज्यामध्ये हेल्मेट पवरधान 

केलेले असल्यावशिाय पेट्रोल पांप चालकाने दुचाकी स्िारास पेट्रोल देण्यात येऊ नये, अशा 

“हेल्मेट नाही तर पेट्रोल नाही” (No Helmet - No Petrol) अशा सूचना उपरोक्त सांदभाधीन 

वदनाांक 21.07.2016 च्या पवरपत्रकान्ह्िये वनगगवमत करण्यात आल्या आहेत. सदर 

पवरपत्रकामधील पवरच्छेद 2 नांतर खालील ओळींचा समािशे करण्यात येत आहे:- 

“ तथावप, पेट्रोलपांप चालकाांनी हेल्मेट पवरधान न केलेल्या दुचाकीस्िारास पेट्रोल 

वदल्यानांतर अशा िाहनाांचे क्रमाांक सांबांवधत प्रादेवशक/उपप्रादेवशक पवरिहन अवधकारी 

कायालयास पाठिािते. सदर मावहती देण्याची िारांिावरता ि पध्दत सांबांवधत 

प्रादेवशक/उपप्रादेवशक पवरिहन अवधकारी हे ठरिून देतील.”   



शासन पवरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर- 1215/प्र.क्र. 638/पवर 2  
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 सदर शासनशुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक  201608051103261629 

असा आहे. हा आदेश विजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने,  
 
 
 
        ( वट. एन. वशखरामे ) 
      कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांच ेप्रधान सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुांबई 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि / सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
3. सिग मा. मांत्री / मा. राज्यमांत्री, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा. अध्यक्ष, विधानसभा याांच ेखाजगी सवचि, विधानभिन, मुांबई 
5. मा. सभापती, विधानपवरषद याांचे खाजगी सवचि, विधानभिन, मुांबई 
6. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा याांचे खाजगी सवचि, विधानभिन, मुांबई 
7. मा. उपसभापती,विधानपवरषद याांच ेखाजगी सवचि, विधानभिन, मुांबई 
8. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) याांचे खाजगी सवचि, विधानभिन, मुांबई 
9. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपवरषद) याांचे खाजगी सवचि, विधानभिन, मुांबई 
10. मा. मुख्य सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
11. मा.अपर मुख्य सवचि, गृह विभाग  
12. प्रधान सवचि (विशेष), गृह विभाग 
13. पोलीस महासांचालक, महाराष्ट राज्य, मुांबई 
14. पवरिहन आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
15. अपर पोलीस महासांचालक (िाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुांबई  
16. सह पोलीस आयकु्त (िाहतूक), मुांबई 
17. सह पोलीस आयकु्त / पोलीस अधीक्षक 
18. महासांचालक, मावहती ि जनसांपकग  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई 
19. सिग मा. सांसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 
20. सिग मा. विधानमांिळ सदस्य 
21. सिग प्रादेवशक / उपप्रादेवशक पवरिहन अवधकारी 
22. उपसवचि, गृह विभाग (काया. पोल-8) 
23. वनििनस्ती, कायासन पवरिहन-2 

http://www.maharashtra.gov.in/
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