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पीक पा हणी आणण वहहवा ट प्रकरणे 

शेतात पपकणारे पीक आणण देशाची अर्थव् हव् र्ा हााचा ळवाचा बाधाआ आहे. शेती उत पादआ आणण अर्थव् हव् र्ा हााचा पर्परबाधाआ 
प्र् र्ापपत करय हाबा श शेती पाब आ ळणाणाय हा उत पन् आाचा ह्य ह अयाहाब आणण पवलेषे ण अबणे आवलेहक आहे. हाबा श पवपवआ 
पपकााखाषी अबषेल् हा ळळणआीच ेअच क क्षेत्र, घेय हात आषेल् हा पपकााच ेपवपवआ प्रकार हाची ह्य  ह, खरी अणण अच क आोंद अबणे 
अत हावले हक आहे. त हाबा श वाव आणाआा आाधर १२ अच क अबणे णहत वाच ेआहे आणण हे काण ्त त आणण ्त त तषा शच कु 
शकतात. हेरे् षक्षात घ् हावे की देशाच हा अर्थव् हव् रे्तही तषा श तकती णहत वाची भ ळणका धळावत्. 
 

 ‘जमीन कसणे’ म् हणजे का य?:  

पीक पाहणी बणळ आ घेय हाप व  ‘ळणीआ कबणे’ हाधाधतची क ा काहद्हातीष व्हाख् हा षक्षात घ्हावी.   
णहाराष्ट्र क ावहहवाट व शेतळणीआ अधआनआहण कषण २ (६) णध्हे ‘व्हक्ततश: ळणीआ कबणे’ हाचा अर्थ ‘‘्वत:बा श (एक) 
्वत:चहा णहेआतीआे, अर्वा (दोन) ्वत:चहा का टा ाधातीष क्णतहाही व्हततीचहा कष्ट्टाआे अर्वा (तीन) ्वत:चहा तका वा ्वत:चहा 
का टा ाधातीष क्णतहाही व्हततीचहा प्रतहक्ष देखरेखीखाषी, णळारीआे काणावर षावषेल्हा णळारााकड आ, तहााआा र्ख रतकण अर्वा 
व्त ाचहा रूपात वेतआ/ण्धदषा देऊआ, परात  पपकाचहा हहलेलेहाचहा ्वरूपात आव्हे, ळणीआ कब आ घेणे’’ अबा आहे. हाषा अपवाद 
म् हणळे पवआवा ्त्री, अवह्क तका वा शारीररक अर्वा णाआळबक दौधथल्ह ळडषेषा इबण, बश्त्र, ्ौळेत आ्करीत अबणारा 
इबण, हे आ्करााणा थ् त, णळारााणा थ् त शेत कब आ घेत अबषे तरीही त े्वत:च ळणीआ कबतात अबे काहद् हाआे णाआषे ळात.े    
हाचाच अर्थ अधआकृत अधआकाराळशवाह क्णाषाही क्णाचीही ळणीआ वहहवाटता हेणार आाही.  
 

 वहहवा ट रीत: बआ १९३२ त े१९७३ पहतं वहहवाट रीतच ेखाषीष प्रकार ह्त.े 
रीत-१ = ्वत: वहहवाट करणे. हाषा "खाद्द" वहहवाट म् हणतात. 
रीत-२ = ्वत:चहा देखरेखीखाषी णळारााकड आ शेत कब आ घेणे. 
रीत-३ = इतर व् हत ती अर्वा का ााकड आ र्ख खाडाआे शेत कब आ घेणे.  
रीत-४ = इतर व् हत ती शेत कब आ घेणे आणण ण्धदषा म् हण आ पपकातीष वाटा खाड म्हण आ देणे. हाषा "धराई"आे शेत कबणे म् हणत. 
रीत-५ = इतर व् हत ती शेत कब आ घेणे आणण ण्धदषा म् हण आ पपकातीष नआक्ले चत वाटा देणे. हाषा "अआेषी"आे शेत कबणे म् हणत. 
रीत-६ = इतर व् हत ती शेत कब आ घेणे आणण ण्धदषा म् हण आ र्ख रत कण आणण पीक अबा एकत्रत्रत ण्धदषा देणे.  
 

 का यदेशीर तरतूद: णहाराष्ट् र ळणीआ णहब ष नआहण पाक्् तका- खाड ४ णआीष प्रकरण द्आ, पररच छेद ४ आणण ५ णध् हे आण द 
केल् हाप्रणाणे पीक पाहणीची काणे व ाथत द्आ वेाा कराहची अबतात. 
१. खरीप हावाणात (०१ ऑव् ट त े१५ ऑत ट्धर) 
२. रब् धी हावाणात (१५ आ्व् हसधर त े३१ ळाआेवारी) 
तर्ापप, बध् हा बाकरीत त्रधहाणे षाववड पध् दतीणााे कापणी षवकर केषी ळात अबल्हाणााे. खरीप हावाणात पीक पाहणी हावाणातीष 
बप्टसधर पहतं तर रब्धी पाहणी ३१ डडबसधरपहंत बापणे अपेक्षक्षत आहे.  

 

काही ह काणी उन् हााी भाईणाव, उन् हााी काादा इत हादी पपकााची षाववड ळाआेवारी/्ेब्रावारी णहहन् हात केषी ळात.े त हााचीही पीक 
पाहणी ह्णे आवले हक आहे.        

 

 का ययवा ही:  णहाराष्ट् र ळणीआ णहब ष अधआकार अळभषेख आणण आोंदवा हा (तहार करणे आणण बाक्् र्तीत  ेवणे) नआहण १९७१ 
णआीष नआहण ३० (१) आाबार, ळेव् हा पपके  शेतात उभी अबतीष त हाच कााात तषा श हााआी व् हत तीश: शेतावर ळाऊआच पीक 
पाहणी करणे आवले हक आहे. 
 

 णहाराष्ट् र ळणीआ णहब ष अधआकार अळभषेख आणण आोंदवा हा (तहार करणे आणण बाक्् र्तीत  ेवणे) नआहण १९७१ णआीष नआहण 
३० (२) आाबार, तषा श हााआी पीक पाहणीबा श ळाय हाप व  बाधाआीत शेत णाषक, बरपाच, ग्राणपाचाहत बद् ह आणण वावकरी हााआा 
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पीक पाहणीच हा वेाेब हळर रहाय हाची ब चआा/आ्टीब षेखी ् वरूपात, तकणाआ बात हदवब आआी हदआााक व वेा दवाडीआे अर्वा 
बणाधचत पध् दतीआे कावषी पाहीळे. तशी आोंद दवाडी रक्ळ् टरषा घ् हावी.  

 

 णहाराष्ट् र ळणीआ णहब ष अधआकार अळभषेख आणण आोंदवा हा (तहार करणे आणण बाक्् र्तीत  ेवणे) नआहण १९७१ णआीष नआहण 
३० (३) आाबार,  रवषेल् हा हदआााक आणण वेाेवर, उपक्् र्त ष्कााबह तषा श हााआी पीक पाहणी करावी आणण त हाची आोंद आणाआा १३ 
षा घ् हावी.   

 

 पीक पाहणी करतााआा तषा श हााआी ळे पीक खर्खरच शेतात उववषे वेषे आहे त हाची आणण क्ळतत हा क्षेत्रावर त ेपीक उववषे 
वेषे आहे त हा क्षेत्राची अच क आोंद घेणे आवले हक आहे. आळकाष बावणीकरण आणण णाहहतीचा अधआकार हाणााे तषा श हााआी 
हाधाधत दक्ष रहाणे आवले हकच आहे. चाकीच हा आोंदीचा खाषाबा देय हाची वेा आ आणणे कआीही चाावषे. 
 

 पीक पाहणी करतााआा तषा श हााआी शेतात उया हा पपकाबह, त हा ळणीआीतीष का ा हत क, वहहवाटदार, बीणा धचन् हे, ळणश्र पपके, 
झाड,े ्ाझाड,े दाधार पपके, ळष ळबाचआाची बाआआे आवीआ पवहीर, ध्अरवेष इत हादीाची तपाबावी करावी व दप् तरातीष आोंदी 
अद् हहावत कराव् हा. 
 

 अआेकदा तषा श णावीष व  चहा पीक पाहणीची खात्री आ करता, चाष  व  ही णावीष प्रणाणेच पीक पहाणी ळषहहतात. कआी कआी त् 
वहहवाटदार णहत अबत् परात  तहाची आोंद वाव दप्तरी झाषेषी आबत.े तहाणााे अआेक व ांपहतं णहताचे आाव दरव   हा बदरी तबेच ळषहहषे 

ळात.े अशा प्रकारााधाधत दक्ष रहावे.  
 

 पीक पाहणी करतााआा काही ह काणी अबे नआदशथआाब हेत ेकी, अआेक शेतकरी तहााचे क्षेत्र वहहवाटतााआा, पपके घेतााआा, र्ता तहार 

करतााआा हद्दीचहा नआशाणीचे आाकबाआ करतात, हद्दीचहा नआशाणीचे दवड, खाणा, नआशायहा ळाण आ-धाळ आ आाहीशा करतात तका वा धाळव आ 

टाकतात. ळर क्णाही शेतकय हाआे  तहाचे क्षेत्र वहहवाटतााआा, पपके घेतााआा, र्ता तहार करतााआा हद्दीचहा नआशाणीचे आाकबाआ केल्हाचे, 
नआशाणीचे दवड, खाणा, नआशायहा ळाण आ-धाळ आ आाहीशा केल्हाचे  तका वा धाळव आ टाकल्हाचे आढाल्हाब तहाचे पवरूध्द णहाराष्ट्र ळणीआ णहब ष 

बाहहता, १९६६ चहा कषण १४०/१४५ अन्वहे कारवाई करयहात हावी. 
 

 णहाराष्ट् र ळणीआ णहब ष अधआकार अळभषेख आणण आोंदवा हा (तहार करणे आणण बाक्् र्तीत  ेवणे) नआहण १९७१ णआीष नआहण 
३०(४) आाबार, तषा श हााआी पीक पाहणी केल् हाआातर, ळणेष नततत हा षवकर, णाडषअधआकारी तका वा त हाच हा दळाथपेक्षा कणी आाही अबा 
अधआकारी त हा वावाषा, प वथ ब चआा देऊआ भेट देईष आणण तषा श हााआी केषेल् हा पीक पाहणीची पडतााणी करेष. पीक पाहणीतीष 
ज हा आोंदी चाकीच हा आढातीष त हात तषा श हााच हाकड आ दारू् ती करव आ घेईष.  

 

 तषा श व णाडषअधआकारी हााआी वरीष प्रणाणे पीक पाहणी बापपवल् हाआातर वाव आणाआा आाधर ११ णध् हे बवथ पपकााची आोंद घेऊआ त् 
अद् हहावत करावा आणण अद् हहावत वाव आणाआा आाधर ११ तहबीषदारकड े३१ णे प व  बादर करावा. 
 

 पीक पा हणी करता ंना  होणा र् या  च का : 
 पपके ळेव् हा शेतात उभी अबतात त हा कााात पीक पाहणी आ करता आातर तोंडी णाहहतीआाबार आोंदी घेतल् हा ळातात.  

 तषा श व् हत तीश: शेतावर ळाऊआ पीक पाहणी करत आाहीत.  

  रषेल् हा काषावआीत बारू ह्त आाही आणण  रषेल् हा काषावआीत बापवषी ळात आाही. 
 वावी दवाडी देणे, दवाडी रक्ळ् टरषा आोंद घेणे, वावकय हााआा आणण बाधाधआतााआा ब चआा देणे हा व्ष्ट् टी केल् हा ळात आाही. 
 शेत णाषक, बरपाच, ग्राणपाचाहत बद् ् ह आणण वावकरी हााच हा अआापक्् र्तीतच पीक पाहणी करय हात हेत.े 
 प्रर्ण आणाआा १३ भरणे आवले हक अबतााआाही त् आ भरताच वाव आणाआा क्रणााक १२ ळषहहषा ळात्. 
 तषा श हााआी केषेषी पीक पाहणी, णाडषअधआकारी तपाबत आाहीत.  
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 ळे पीक खर्खरच शेतात उववषे वेषे आहे त हाची आणण क्ळतत हा क्षेत्रावर त ेपीक उववषे वेषे आहे त हा क्षेत्राची अच क आोंद 
घेतषी ळात आाही. 
 शेतात उया हा पपकाबह, त हा ळणीआीतीष का ा हत क, वहहवाटदार, बीणा धचन् हे, ळणश्र पपके, झाड,े ्ाझाड,े दाधार पपके, ळष 
ळबाचआाची बाआआे, आवीआ पवहीर, ध्अरवेष इ. तपाब आ दप् तरातीष आोंदी अद् हहावत केल् हा ळात आाहीत. 
 पीक पाहणी करतााआा ज हा शेतकय हााआी तहााचे क्षेत्र वहहवाटतााआा, पपके घेतााआा, र्ता तहार करतााआा हद्दीचहा नआशाणीचे आाकबाआ केषेषे 
अबत,े हद्दीचहा नआशाणीचे दवड, खाणा, नआशायहा ळाण आ-धाळ आ आाहीशा केषेल् हा अबतात तका वा धाळवाआ टाकषेल् हा अबतात, तहाच ेपवरूध्द 

णहाराष्ट्र ळणीआ णहब ष बाहहता, १९६६ चहा कषण १४०/१४५ अन्वहे कारवाई करयहात हेत आाही हाणााे णहब ष खात हाचा वचक रहात 
आाही.  

 णावीष व  च हाच वहहवाटदाराच ेआाव खात्री आ करता चाष  व  ही ळषहहषे ळात.े वहहवाटदार क्ळवात आहे तका वा णहत हाची खात्री केषी 
ळात आाही. तहाणााे अआेक व ापंहतं णहताचे आाव वहहवाटदार बदरी तबेच ळषहहषे ळात.े 

 आणाआा १४ चा ्ॉणथ तहळबषदारकड ेषवकर पा वषा ळात आाही. 
 का ा णहत अबल् हाब, त हाच हा वारबााची आोंद वाव दप् तरी आ करताच, का ााच हा वारबााची आावे वहहवाटदार बदरी ळषहहषी ळातात.  

 धावाहती पपके क्णत हा पाय हावर घेतषी हाची खात्री केषी ळात आाही.  

 

तषा श हााआी वरीष चाका टाााव् हात आणण ह्य  ह वेाेषा बाकरीत, उन् हााी व इतर बवथ षाववडीची पाहणी करूआ शाबआाषा शेती 
पाब आ ळणाणाय हा उत पन् आाचा ह्य ह अयाहाब आणण पवलेषे ण करय हात बहाय हक व् हावे. 
 

 वहहवा ट प्रकरणे 

 

 नम ना  १४ चा  फॉमय: हा आणाआा १४ चा ्ॉणथ म् हणळे णहाराष्ट् र ळणीआ णहब ष अधआकार अळभषेख आणण आोंदवा हा (तहार करणे 
आणण बाक्् र्तीत  ेवणे) नआहण १९७१ णआीष नआहण ३१ अन् वहे पवहीत केषेषा आणाआा.  
पीक पाहणी करतााआा तषा श हााआा ळर अबे नआदशथआाब आषे की, एखादी ळणीआ, अधआकार अळभषेखाआाबार ळणीआ कब्जहात अबल्हाचे 
णाआयहात हेणाय हा व्हतती व्हनतररतत इतर इबणाचहा कब्जहात/वहहवाटीब, काहदेशीर द् तऐवळाळशवाह आहे, तर तषा श हााआी वाव 

आणाआा  ७-ध णध्हे पेक्न्बषआे तहाची आोंद घ् हावी. हाआातर त हा ळळणआीधाधत आणाआा १४ चा ्ॉणथ भरूआ शतह अबेष नतततहा षवकर 

(कणाष दहा हदवबाात) तहळबषदाराकड ेपा वावा. णाषकाळशवाह दाबय हा व्हततीच हा आावे पीक पाहणी बदरी रे्ट षावयहाचे अधआकार 

तषा श हााआा आाहीत. पराता, ळणीआ णाषकाचहा एकत्र का टा ाधातीष अन्ह बद्ह वहहवाट करीत अबेष तर आणाआा १४ चा ्ॉणथ भरू आहे. 

 ज हा ळळणआीधाधत आणाआा १४ चा ्ॉणथ भरषा अबेष त हा ळणीआीबाधाआात वाव आणाआा ७-ध णध् हे शेरा ् ताभात "आणाआा १४ भुआ 
पा वषा-नआणथहाधआआ" अशी पेक्न्बषआे आोंद घ् हावी. 
 

 हदआााक ०१/०१/१९७६ पाब आ 'णहाराष्ट्र ळणीआ णहब ष नआहण पाक्् तका-खाड ४' णध् हे पवहीत करय हात आषेषा वाव आणाआा धारा, 
अाणषात आषा. हाणध् हे पाआरा ् ताभ ह्त,े पाआरावा ् ताभ 'शेरा' हा ह्ता. १० णे १९७६ र्ळीच हा शाबआ पररपत्रकाआाबार, वाव आणाआा 
धाराणध् हे एक ् ताभ वाढवय हात हावा आणण ् ताभ पाआराणध् हे 'प्रत हक्ष षाववड करणाय हाचे आाव' ळषहावे आणण आवीआ ब्ाावा ् ताभ 
शेय हाबा श  ेवावा अबा आदेश पाररत झाषा ह्ता. णात्र णहाराष्ट् र ळणीआ णहब ष अधआकार अळभषेख आणण आोंदवा हा (तहार करणे 
आणण बाक्् र्तीतीत  ेवणे) नआहण १९७१ णआीष नआहण २९, ३० व ३१ हााच ेएकत्रीत वाचआ केल् हाब ्त त ज हा व् हत तीाआा अधआकार 
अळभषेखातीष आोंदीाप्रणाणे ळणीआ कबय हाचा अधआकार आहे अशाच व् हत तीाची आावे ् ताभ पाआराणध् हे ळषहीणे ह्य  ह  रत.े त हाणााे 
प्रचषीत वाव आणाआा धाराणध् हे पाआरा ् ताभच  ेवय हात आषे आहेत.      
 

 णहाराष्ट्र ळणीआ णहब ष अधआनआहण १९६६, कषण २(१२) आाबार ‘ळणीआ आारण करणे' तका वा ‘ळळणआीचा आारक अबणे' हाचा 
अर्थ वैआरीतहा ळळणआीचा कब्ळा अबणे अबाच आहे. णव अबा कब् ळा प्रतहक्षात अब् तका वा आब्. तबेच कषण २(२३) आाबार 
भ्ववटा करणार म्हणळे 'भ्ववटादार' हा बाजे्ञचा अर्थ 'का ा तका वा शाबकीह पट्टेदार खेरीळ त्रधआदाणाषा ळळणआीचा प्रतहक्ष कब्ळा 
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अबषेषा आारक' अबा आहे. णहाराष्ट्र ळणीआ णहब ष अधआनआहणातीष तरतादीाआाबार 'वैआरीतहा कब्ळा' अबषेल्हा व्हततीचीच आोंद 
अळभषेखात घेणे आवलेहक आहे. अवैआ कब्ळाबा श क्णत हाही काहद् हात क्णतीही तरत द आाही. 
 

 पवहहत पध् दतीळशवाह, एखाद् हा शेत ळळणआीत, ळणीआ णाषकाळशवाह अन् ह व्हततीच ेआााव वहहवाट बदरी षावल्हाब अशी 
व्हतती, बात-धारा णआीष आोंद दाखव आ, वहहवाटीब अडर्ाा आण  आहे अशी णावणी कुआ, ळणीआ णाषकापवुध् द हदवाणी 
न्हाहाषहात आ णआाई आदेश आणय हाची शत हता आाकारता हेत आाही. अबे णआाई आदेश अआेक हदवब राहहल्हाब प्रकरणात वाातावाात 
नआणाथण ह्त.े त हाणााे हाधाधत तषा श हााआी आेहणीच दक्ष रहावे. 
 

 आणाआा १४ चा ्ॉणथ प्राप्त झाल्हाआातर षवकरात षवकर, तहळबषदार हााआी, तकणाआ बात हदवब आआी प वथब चआा देऊआ तहा 
वावी भेट द्हावी. वाव काणवार तषा श हााआी उपर्तत ळळणआीचहा बवथ हहतबाधाआीत ष्कााआा चौकशीचहा वेाी हळर  ेवावे.  
 
 हावेाी तहळबषदार हााआी द्आ षाहक पाचाबह बदर ळळणआीवर ळाऊआ वहहवाटदाराकड ेचौकशी करावी. हावेाी उपर्त त का ा 
काहद्हातीष ‘ळणीआ कबणे’ हाधाधतची व्हाख् हा षक्षात घ्हावी. षवतचहा ळणीआआारकााचे ळधाध घ्हावे. बदर वहहवाटदाराकडे, त् 
क्णतहा अधआकाराआे तका वा क्णतहा आोंदणीकृत काहदेशीर कावदपत्राचहा आआारे बदर ळणीआ वहहवाटत आहे हाची चौकशी करावी. 
त हाच हा ताब्हात ळणीआ क्णतहा आोंदणीकृत द्ताआे आणण केव्हा आषी हाधाधत तहाचा ळधाध घ्हावा. ळळणआीत आत्तापहंत 
क्णक्णती पपके घेतषी, आळ र्ळी क्णते पीक आहे हाधाधत पाचआाणा करावा. अआेक वेाा खरेदी-पवक्रीचा व्हवहार काहद्हाआाबार 
प णथ ह्ऊ शकषा आाही तर, पपक पाहणीद् वारे, वाव दप् तरी आाव दाखष कुआ आडणावाथआे व्हवहार प णथ करयहाचा प्रहतआ केषा 
ळात्. वा्तपवक "ळणीआीचा ताधा हा ळणीआीचहा णाषकीपा ्पा  आषा पाहहळे" हे काहद्हाच ेबवथणान्ह ततव आहेम्हण आ अव्दर  .
णाषकी कशी आषी व आातर ताधा कबा आषा हाधाधत पारावा हदषा वेषा पाहहळे. 
 
 बदर वहहवाटदार आोंदणीकृत काहदेशीर कावदपत्राचहा आआारे (आोंदणीकृत द्त, ताब्हाबह आोंदणीकृत बा ेखत, न्हाहाषहीआ आदेश, 
बक्षण अधआकाय हाचा आदेश, वारबा हतक, धक्षक्षबपत्र, णृतहापत्र इत हादी) अधआकृतपणे ळळणआीत वहहवाट करीत अबेष अशी तहळबषदाराची 
खात्री झाल् हाब, तबा ् पष्ट् ट उल् षेख नआकाषपत्रात कुआ, तहा व ाथबा श अशा वहहवाटदाराच ेआाव बदर ळळणआीचहा वहहवाट बदरी 
आोंदपवयहाचा आदेश पाररत करावा. केवा ळधाध व पाचाआाणाचहा आआारे क्णाचीही वहहवाट षावणे अवैआ  रेष हे षक्षात  ेवावे.  
णावीष अआेक व ाथची वहहवाट दाखष करता हेत आाही. णावीष अआेक व ाथची वहहवाट षावयहाचा आदेश धेकाहदेशीर  रेष. 
वहहवाटदाराकड ेअबणारा द्त आोंदणीकृतच अबावा अबा आदेश णा. उचच न्हाहाषहाआे हदषेषा आहे तबेच णा. पवभावीह 
आहाततााआीही अशा प्रकारचे आदेश पारीत केषेषे आहेत. 
 

 अशा वहहवाटदाराचे आाव चाष  व ाथबा शच वहहवाट बदरी आोंदपवयहाचा आदेश पाररत करता हेत् हे षक्षात  ेवावे. पाढचहा व   
तषा श हााआी ळरी त्च वहहवाटदार वहहवाट करीत अबेष तरी पान्हा आणाआा १४ चा ्ॉणथ भरूआ पा वणे आवलेहक अबते. 

 एखाद्हा व   णाषकाव्हनतररतत दाबय हाच ेआाव वहहवाट बदरी षावषे म्हणळे त् आप्आप का ा धआषा अबे ह्त 
आाही. का ाकाहद्हाआाबार का ा व णाषक हााचहात करार ह्णे, का ा व णाषक अबे आात ेळबध्द ह्णे, का ााआे णाषकाब खाड देणे इतहादी 
धाधी का ा ळबध्द ह्यहाब आवलेहक अबतात.  

 

का ा काहदा कषण '३२ ओ' चा अशावेाी बाधाआ हेऊ शकत् का अबा प्रले आ नआणाथण ह्त्. कारण का ाकाहदा कषण '३२ ओ' आाबार , 
ळणीआ णाषकाआे  हदआााक ०१/०४/१९५७ आातर नआणाथण केषेल्हा क्णतहाही का ावहहवाटीचहाधाधतीत, ळातीआे ळणीआ कबणाय हा का ााब 
अशी का ावहहवाट बाु झाल्हाचहा तारखेपाब आ एक व ाथचहा आात, तहाआे आारण केषेषी ळणीआ णाषकााकड आ खरेदी करयहाचा हतक 
अबत्. का ाकाहद्हाआे का ााब हदषेषा हा हतक धळावयहाची ज हाची इचछा अबेष तहाआे एक व ाथचहा आात, तहा बाधाआात ळणीआ 
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णाषकाब व शेतळणीआ न्हाहाधआकरणाब (तहळबषदार) पवहीत ररतीआे कापवषे पाहहळे. पराता अशा वेाी वर उल् षेखल् हाप्रणाणे का ा 
व णाषक अबे आात ेळबध्द ह्णे आवले हक अबत ेहे षक्षात घ् हावे.  

  
 ळर चौकशीचहावेाी तहळबषदार हााचहा अबे नआदशथआाब आषे की, क्णतहाही आोंदणीकृत द्ताळशवाह तका वा काहदेशीर 
कावदपत्राळशवाह, अआाधआकाराआे तका वा दाडषेशाहीआे अशी वहहवाट बारू आहे तर ततकाा अशी वहहवाट करणाय हापवरूध्द णहाराष्ट्र 
ळणीआ णहब ष अधआनआहण १९६६, कषण २४२ अन्वहे कारवाई करावी.      
 
 तहळबषदार हााआी 'आणाआा १४ च हा ्ॉणथणध्हे आाव अबणारी व् हत ती ळणीआ कबत ह्ती' अबा नआकाष हदषा तर वाव आणाआा ७-ध 
णध् हे शेरा ् ताभात तहळबषदार हााआी बदर धाधत हदषेल् हा नआकाषाचा क्रणााक व हदआााक ळषह आ तशी आोंद करावी.  

 

 ळर तहळबषदार हााआी 'आणाआा १४ च हा ्ॉणथणध् हे आाव अबणारी व् हत ती अआाधआकाराआे ळणीआ कबत आहे' अबा नआकाष हदषा 
तर वाव आणाआा ७-ध णआीष पेक्न्बषची आोंद ख्ड आ टाकावी.  

 
    

XXXX 


