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वर्ग २ च् या  जनीं बंा बत स ाा रीत तरत दी 
 
शा२धंा२ीा२र्ग स भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२ क ा वा२ ंवबं व अववभा२ज्य शसींे द लले् या२ अंे  िनींब ेतेस. शसे र या२ाच या२ 
धाववरेधा२ठी शा२धंा२ंे अशा२ िनींबाच या२ तस सा२ासताा२बा२बस वेेोवेेब धारा२ताा२  ेलेल् या२ ेतेस. त या२सबल  ा२त  
ीतत वा२च या२ धारा२ताा२ त रित स  न ं ता२ लेत सया२त  ेला२ ेते. ीतत वा२च या२ धारा२ताा२ त रित स वा२्ल् या२ीाे े अंे  
धाभ्री  तू तोसबल त  अपेक्षा२ ेते.       
 
 द ंा२ा  ०९/०७/२००२, परतप   क्रीा२ा  वसं-१०९९/ प्र.क्र.२२३/ल-४ 
ीता२ता२ष्ट् न अिरमंयी क्रीा२ा  २१-२००२, द ंा२ा  ०६ ीे २००२ अन् वये "ीहा र वतं  जनीं ंव्यततररक्त" ज् या२ रसत 
रंा२ीब क ा वा२ वसंब, ंवबं व अववभा२ज्य शसींे, भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२ म् ताूं प्र ा२ं  त् या२स ेलेल् या२ ेतेस, 
अशा२ िनींबा् ब शसेबचया२ प्रयोिंा२धा२ठी ववक्री  त्या२धा२ठी  ोातया२त  धक्षी अिर ा२र या२चया२ पतवा२ंर्ब्ब 
ेवश्य सा२ अधाा२त ंा२त .  
 
"उपतोक्स शा२धं परतप  ा२्ब सतसा  र्क् स ंवबं व अववभा२ज्य शसींे द लेल्या२ भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२ चया२ रंा२ीब 
ेणा वसंब िनींबांा२् ला२र् ूअधेल. ीता२त वसंब िीबंब,  ा े  ा२य ा२  ली ४३ चया२ ंवबं शसीवत ल 
िीबंब, वा२टप  ेलेल्या२ ंवबं शसीवत ल शा२ध ीय िीबंब,  ा े  ा२य ा२  ली ८४   अन्वये वा२टप  ेलेल्या२ 
ंवबं शसीवत ल िीबंब, नधल ार्  ा२यद्या२ता२ल  वा२टप  ेलेल्या२ ंवबं शसीवत ल िनींबांा२ त  सतसा  ला२र् ू
तोाा२त ंा२त ."  
 
या२ परतप  ा२ीाे े ीााबई पतर्ा२ाा२ व  ा ल ाी वसं (मंता२ध)  ा२य ा२, १९५०, ीााबई ंो त रंा२ीे (लो ोपयोर्ब) 
ंष्ट्ट  ा२य ा२, १९५३, ीााबई ववल ं ीालता२सबल क त ोे रंा२ी ेंष्ट्ट  ा२य ा२, १९५५, ीााबई  मंष्ट्ठ र्ा२व ंो त 
वसंे मंीूगलं  ा२य ा२, १९५८ ेणा ीता२ता२ष्ट्न ीाल ी पा२ट ल (प मंता२ध)  ा२य ा२, १९६२ या२ पा२् अिरमंयीा२स 
धारा२ताा२  त्या२स ेल  ेते. या२ धारा२ताेन्वये:  
 
(क) 'ंवबं व अववभा२ज्य शसींे' रा२ता  ेलेल्या२ 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२' चया२ रंा२ीब क ा वा२ वसंब िनींबा्ब 
शसेबचया२ प्रयोिंा२धा२ठी ववक्री  त्या२धा२ठी  ोातया२त  धक्षी अिर ा२र या२चया२ पतवा२ंर्ब्ब ेवश्य सा२ अधाा२त 
ंा२त . पतासा अशा२ ववक्रींासत 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२' ेणा 'ंवबं व अववभा२ज्य शसींे' ता२ शतेा२ धा२स-बा२ता२वरुं  ीब 
तोाा२त ंा२त . 
  
(ख) िनींबावत ल 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२' ेणा 'ंवबं व अववभा२ज्य शसींे' ता२ शतेा२  ीब  रुं त या२ 'भोर्वटा२ ा२त 
वर्ग-१' ीध्ये (िान्या२ शसींे) सब  ल  त्या२धा२ठी, ध त िनींबचया२ ्ा२ल ूबा२िा२तभा२वा२चया२ क ा ीसबचया२ पन्ंा२ध 
टक् े ंिता२ाा२ तक् ी धाबारबसा२ंे ्लंा२व् ा२ते शा२ध ीय  ोषा२र्ा२ता२स िीा२  ता२वब ला२र्ेल.  
 
(र्) ित या२पवूी् अशा२ 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२' ेणा 'ंवबं व अववभा२ज्य शसींे' अधलेल्या२ िनींबा्ा२ अ ृषब  
वा२पत  त्या२धा२ठी, धक्षी अिर ा२र या२्ब पतवा२ंर्ब, योग्य सब तक् ी शा२ध ीय  ोषा२र्ा२ता२स िीा२  रुं घे्या२स 
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ेल  अधेल सत अशा२ 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२' चया२ िीबंब 'पवूगलक्षब प्रभा२वा२ंे' 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-१' च या२ धाबोर्या२स 
येसबल.  
 
(घ) ित  ोाब अशा२ 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२' चया२ िीबंब्ब, पन्ंा२ध टक् े ंिता२ाा२ तक् ी ं भतसा२, अ ृषब  
वा२पत  त्या२धा२ठी ववक्री  ेल  अधेल सत त या२ला२ ्ा२ल ूबा२िा२तभा२वा२चया२ क ा ीसबचया२ पन्ंा२ध टक् े ंिता२ाा२ तक् ी 
ेणा ंिता२ाा२ त ीेचया२ पन्ंा२ध टक् े  ाड भरुं अशब िीबं 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-१' ीध् ये सब  ल  न ं घेसा२ 
येईल.   
 
का यगपध् दत : ित  ोात या२त  शसे र या२्ब 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२' ेणा 'ंवबं व अववभा२ज्य शसींे' ता२ शतेा२  ीब 
 रुं त या२्ब िीबं 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-१' ीध्ये (िान्या२ शसींे) सब  ल  रुं ववक्री  त्या२्ब रच छा२ अधेल सत 
त या२ंे धाबारबस सतनधल  ा२या२गलया२स योग् य त या२  ा२र् प ा२ाधत, सधा२ लेतब अिग धा२ त  ता२वा२. अधा२ अिग 
नीेा२ल्या२ंासत दों ददवसा त सतनधल  ा२या२गलय, अिग ा२ता२ध, तया२ िनींबचया२ ्ा२ल ूबा२िा२तभा२वा२चया२ क ा ीसबचया२ 
पन्ंा२ध टक् े ंिता२ाा२ त ीे् ेलेता२नशषग ंी ू अधलले े्लं सया२त  रुं  ेईल ेणा धाबारबसा२ंे त  पन्ंा२ध 
टक् े ंिता२ाा२ तक् ी, ्लंा२व् ा२ते शा२ध ीय  ोषा२र्ा२ता२स िीा२  ेल् या२ंासत स े्लं सधे् तते  ्ब  ा२र् प  े
पा२तूं सला२ठी त या२ व् यवता२ता२्ब ंद  र्ा२व ंीां ा२ ंा. ६ ीध्ये घेईल.  
ीाडलअिर ा२त , स ेतक् ी िीा२  ेल्या२् े्लं सपा२धूं  'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२ ेणा ंवबं व अववभा२ज्य शसींे' ता२ 
शतेा२  ीब  त् या२्ा२ े ेश  ेसबल ेणा ध त िीबं 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-१' ीध् ये सब  ल तोईल. उपरोक्त 
चलंा निवा य इतर कोणत्या ही आदेिा च  आता  आवश्यकता  असणा र ंा ही.  
 

 
 
 द ंा२ा  १७/०७/२००८, परतप   क्रीा२ा  वसं-२००२/ प्र.क्र.१००/ल-४ तोिब शा२धंा२ंे उपतोक् स परतप   क्रीा२ा  
वसं-१०९९/ प्र.क्र.२२३/ल-४, द ंा२ा  ०९/०७/२००२ अाीला२स ये् या२च या२ ेरब िे तस सा२ासताा२्े व् यवता२त धक्षी 
अिर ा२र या२च या२ पतवा२ंर्ब नशवा२य कृषिक प्रयोजंा सा ठी झा२ले अधसबल त या२बा२बस मं  श द ले ेतेस. उपतोक् स 
परतप   क्रीा२ा  वसं-१०९९/ प्र.क्र.२२३/ल-४, द ंा२ा  ०९/०७/२००२ च या२ सतसा   द ंा२ा  ६/५/२००२ पा२धूं  अाीला२स 
ेल् या२ ेतेस.  
त या२ेरब ित "ीहा र वतं  जनीं ंव्यततररक्त" ंवबं व अववभा२ज्य शसींे द लेल्या२ भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२ चया२ 
रंा२ीब ेणा वसंब (ीााबई पतर्ा२ाा२ व  ा ल ाी वसं (मंता२ध)  ा२य ा२, १९५०, ीााबई ंो त रंा२ीे (लो ोपयोर्ब) 
ंष्ट्ट  ा२य ा२, १९५३, ीााबई ववल ं ीालता२सबल क त ोे रंा२ी ेंष्ट्ट  ा२य ा२, १९५५, ीााबई  मंष्ट्ठ र्ा२व ंो त 
वसंे मंीूगलं  ा२य ा२, १९५८ ेणा ीता२ता२ष्ट्न ीाल ी पा२ट ल (प मंता२ध)  ा२य ा२, १९६२ या२ पा२् अिरमंयीा२न् वये 
प्र ा२ं  त् या२स ेलेल् या२) िनींबा्े तस सा२ासताा२्े व् यवता२त धक्षी अिर ा२र या२च या२ पतवा२ंर्ब नशवा२य कृषिक 
प्रयोजंा सा ठी झा२ले अधसबल सत स ेता२ध बा२ब म् ताूं  ालग् क्षस  त् या२् ेमं  श द ले ेतेस.  
 
(क) द ंा२ा  ६/५/२००२ पवूी वत ंी ू वसंब िनींबाच या२ बा२बसबस झा२लले् या२ तस सा२ासता व् यवता२ता२्ब  ा२र् प  े
धा२ त  ेल् या२ध त या२्ब ंद  प्र्नलस पध्  सबंाधा२त र्ा२व  ् सत   त् या२स ेल् या२वत मंयीा२ंा ूल तोसबल.  
(ख) पतासा अधे व् यवता२त झा२लेल् या२ िनींब्े तते   ा२त ध त िनींब 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२' म् ताूं रा२ता  तसबल. 
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(र्) अशा२ िनींबच या२, या२ंासत तोाा२र या२ तस सा२ासताा२धा२ठी ीता२ता२ष्ट् न अिरमंयी क्रीा२ा  २१-२००२, द ंा२ा  ०६ ी े
२००२ च या२ सतसा   ला२र् ूतोसबल. व त या२बा२बस परतप   क्रीा२ा  वसं-१०९९/ प्र.क्र.२२३/ल-४, द ंा२ा  ०९/०७/२००२ 
अन् वये  ा२यगवा२त   तसा२ येईल.  

 
 
 द ंा२ा  ०९/०७/२०१०, परतप   क्रीा२ा  िीबं-०३/२०१० प्र.क्र.४८/ि-१ 
ंर्त भीूा२पं  तसा२ांा२ ्ा ूं ला२र्लेला२ "ब" धत्ता२प्र ा२त ता२ शतेा२  ीब  ताे. 
 
ंर्त भीूा२पं  तसा२ांा२ ्ा ूं ला२र्लेला२ "ब" धत्ता२प्र ा२त ता२ शतेा२  ीब  त् या२्े अिर ा२त द ंा२ा  २०/०१/२००९ 
च या२ शा२धं मंागया२न् वये ििल् ता२िर ा२त  या२ांा२  े् या२स ेले तोस.े ििल् ता२िर ा२त  ीता२ता२ष्ट् न िीबं ीतधलू 
अिरमंयी १९६६,  ली २०(२) अन् वये धां ा२वाब घेनं, त सधत ्ौ शब  न ं या२बा२बस मंागय घेसा२स. पतासा  
व् यस स  ा२ी ा२िा२ीाे े ििल् ता२िर ा२त  या२ांा२ प्रत ये  प्र ताा२स त सधत ्ौ शब  ताे त या२ांा२ शक् य तोस ंा२त . 
त या२ीाे े ििल् ता२िर ा२त  या२ांा२ प्र ा२ं  ेलेले ते अिर ा२त, त या२ां ब अ् पत ििल् ता२िर ा२त  क ा वा२ उपववभा२र्बय अिर ा२त  
या२ांा२ प्र ा२ं  ेल् या२ध, अ् पत ििल् ता२िर ा२त  क ा वा२ उपववभा२र्बय अिर ा२त , ंर्त भीूा२पं  तसा२ांा२ ्ा ूं ला२र्लेला२ 
"ब" धत्ता२प्र ा२त ता२ शतेा२, ीता२ता२ष्ट् न िीबं ीतधलू अिरमंयी १९६६,  ली २०(२) अन् वये धां ा२वाब घेनं, 
'त सधत ्ौ शब'  न ं  ीब  त् या२बा२बस मंागय घेन श सबल.      

 
 
  द ंा२ा  १७/५/२००४, ीता२ता२ष्ट् न शा२धं ता२िप  अन् वये "ीता२ता२ष्ट् न  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं  ा२य े (धारा२ताा२) 
अिरमंयी २००४" अन् वये  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं अिरमंयीा२च या२  ली ६३-१-अ ीरबल पोट  ली (१) 
ीरबल ीाख् य ताडा२स ंवबं सतसा  ा्ा२ धीा२वेश  त् या२स ेला२. त या२न् वये: 
'तर या२तार या२ ्द् यौिर्  वा२पता२धा२ठी' क ा वा२ 'ववशषे वधा२तस प्र ल् पा२धा२ठी' शसे त  ंधलेल् या२ व् यक् सब ड ेधक्षी 
अिर ा२र या२च या२ पतवा२ंर्ब नशवा२य शसेिीबं तस सा२ासरतस  त् या२ध धाीसब  े् या२स ेल .      
या२ ब ला२ीाे े- 
(क) 'तर या२तार या२ ्द् यौिर्  वा२पता२धा२ठी' क ा वा२ 'ववशषे वधा२तस प्र ल् पा२धा२ठी' शसे त  ंधलेल् या२ व् यक् सब ड ेधक्षी 
अिर ा२र या२च या२ पतवा२ंर्ब नशवा२य शसेिीबं तस सा२ासरतस  तसा२ येईल सधे् तता२द् या२ ववशषे वधा२तस प्र ल् पा२्ा२ 
वव ा२ध  त् या२धा२ठी ता२िर्ब वव ा२ध ा२ंे ता२सब घेसलले् या२ क्ष ेा२ीध् ये िस चस अधलले  िीबं धक्षी अिर ा२र या२च या२ 
पतवा२ंर्ब नशवा२य वव ाे ववरबधाीस अधेल. सचा२वप, तते   क्ष े  ता२ तेक् टतपेक्षा२ िा२स स अधेल सत वव ा२ध ेयाक् स 
क ा वा२ ता२ज् य शा२धंा२ंे प्रा२िर ृस  ेलेल् या२ अिर ा२र या२्ब पवूगपतवा२ंर्ब ेवश् य  अधले.  
 
(ख) िनींब्ब अशब तते    ेल् या२ंासत, तते  च या२ द ंा२ा ा२पा२धूं  त ूा पारता२ वषा२गच या२  ा२ला२वरबस त या२ िनींब्ा२ 
्द् योिर्  वा२पत  त् या२स ेला२ पा२दतिे. सधे ं  ेल् या२ध, ज् या२ व् यक् सब डूं िीबं तते    ेल  तोसब त या२ 
व् यक् सबला२, ज् या२ क ाीसबला२ अशब िीबं वव ् या२स ेल  तोसब, त या२् क ाीसबला२ पान् ता२ तते    त् या२्ा२ तक्   
अधेल.  
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(र्) िनींब्ब अशब तते    ेल् या२ंासत, तते  च या२ द ंा२ा ा२पा२धूं  पा२् वषा२गपय स ित त या२ िनींब्ा२ तता२ताता२ 
्द् योिर्  वा२पत  त् या२स  धतू  ेल् या२ध, तते   ा२ता२वत, पारता२ वषा२गच या२  ा२ला२वरबप  ी, उवगत स  ा२ला२वरबधा२ठी, 
त या२ िनींब्ा२ तता२ताता२ ्द् योिर्  वा२पत  त् या२ ा२ीब पाढ ल अट  ला२र् ूअधसबल. 
(अ) ध त िीबं ववक्री  ताा२र या२ंे ित सब िीबं 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२' म् ताूं रा२ता  ेल  अधेल सत, ध त 
िीबं तते   घेाा२त या२ंे, ीूे  तते   क ाीसबच या२ ४८% तक्  ी ेणा रितबर्त उपयोिं  त म् ताूं वा२षी  
अ ृषब  े ताबच या२ सबं पट तक्  ी  तवषी शा२धंा२ध प्र ा२ं  ता२वब. 
(आ) ध त िीबं ववक्री  ताा२र या२ंे ित सब िीबं 'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-१' म् ताूं रा२ता  ेल  अधेल सत, ध त 
िीबं तते   घेाा२त या२ंे, रितबर्त उपयोिं  त म् ताूं वा२षी  अ ृषब  े ताबच या२ सबं पट तक्  ी  तवषी 
शा२धंा२ध प्र ा२ं  ता२वब. 
सचा२वप, उपतोक् स अट , शा२धंा२ंे 'पया२गवता धावे ंशबल क्षे ' म् ताूं घोवषस  ेलेल् या२ क्षे ा२ांा२ ला२र् ूअधाा२त 
ंा२त स. 
(इ) िनींब्ब भरूा२ताा२पध्  सब  ोासबत  अधल  सत , अशब िीबं तते    ताा२र या२ंे, तते    स सा२च या२ 
द ंा२ा ा२पा२धूं  त  ीदतन् या२च या२ ेस, ध त तते   ित तता२ताता२ ्द् योिर्  वा२पत  त् या२ ा२ीब  ेल  अधेल सत, 
तते   क ाीसबच या२  ों टक्  े तक्  ी, ेणा ध त तते   ित ववशषे वधा२तस प्र ल् पा२धा२ठी  ेल  अधेल सत, तते   
क ाीसबच या२ पन् ं ा२ध टक्  े तक्  ी, ििल् ता२िर ा२त  या२ांा२ ंिता२ाा२ क ा वा२ रसत े ा२ता२जविब  ेईल. 
(ई) तते   घेाा२त ता२ तता२ताता२ ्द् योिर्  वा२पत क ा वा२ ववशषे वधा२तस प्र ल् पा२धा२ठी िनींब्ा२ वा२पत धारु 
 ेल् या२पा२धूं  सबध द वधा२ास ििल् ता२िर ा२त  या२ांा२ वा२पत धारु  ेल् या२्ा२ द ंा२ा   ेवले.                      

 
 
  द ंा२ा  १/१/२०१६, ीता२ता२ष्ट् न शा२धं ता२िप  अन् वये "ीता२ता२ष्ट् न  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं  ा२य े (धारा२ताा२) 
अिरमंयी २०१५" अन् वये  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं अिरमंयीा२च या२  ली ६३(१-ब) ंासत ंवबं सतसा  ा्ा२ 
धीा२वेश  त् या२स ेला२. त या२न् वये: 
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  द ंा२ा  ७/५/२०१६, ीता२ता२ष्ट् न शा२धं ता२िप  अन् वये "ीता२ता२ष्ट् न  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं  ा२य े ( ाधत  
धारा२ताा२) अिरमंयी २०१६" अन् वये  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं अिरमंयीा२च या२  ली ८४-  , पोट  ली (३) 
ंासत ंवबं सतसा  ा्ा२ धीा२वेश  त् या२स ेला२. त या२न् वये: 

 
 
 
 



 

 डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री      वर्ग २ च या२ िनींबाबा२बस धारा२त स सतसा   Page 6 

 

 
 
 

 
 
  द ंा२ा  ७/५/२०१६, ीता२ता२ष्ट् न शा२धं ता२िप  अन् वये "ीता२ता२ष्ट् न  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं  ा२य े ( ाधत  
धारा२ताा२) अिरमंयी २०१६" अन् वये  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं अिरमंयीा२च या२  ली ८४- , पोट  ली (५) 
ंासत ंवबं सतसा  ा्ा२ धीा२वेश  त् या२स ेला२. त या२न् वये: 

 
 

 
 
 द ंा२ा  ०७/०५/२०१४, शा२धं परतप   क्रीा२ा  दटतंधब-०४/२०१३/प्र.क्र.१९६/ि-१ अन् वये, ीता२ता२ष्ट्न अिरमंयी 
क्रीा२ा -१, द ंा२ा  ०७/०२/२०१४ अन्वये, ीााबई  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं अिरमंयी, १९४८ चया२  ली ४३ ीध्ये, 
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त द्रा२बा२   ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं अिरमंयी, १९५० चया२  ली ५० (ब) ीध्ये, ीााबई  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं 
(वव भग ववभा२र्) अिरमंयी, १९५८ चया२  ली ५७ (१) ीध्ये िा२ ा२ पतास ू  ा२तल  ेल ेेते.    
या२ंाधा२त: 
उपतोक् स  ा े  ा२यद्या२ंाधा२त, ज्या२ शसेिीबंब  ा े तक्  ीा२न्य तोनं  ा ेा२ंे तते    ेल्या२ ेतेस, म् तािे् 
पिश् ् ी ीता२ता२ष्ट्ना२स  ा . ा२. ली ४३ चया२ बारंा२ध पा२  िीबंब क ा वा२ मंया बस धत्ता२प्र ा२त िीबंब, अशा२ तते  चया२ 
द ंा२ा ा२पा२धूं  (या२धा२ठी  ा . ा२. ली ३२-ी प्रीा२ाप ा२वत ल द ंा२ा  बघा२वा२) १० वषा२ग्ा२  ा२ला२वरब लोटला२ ेते, अशा२ 
िनींबा्ब तते  / ववक्री/  ेार्ब/ अ ला२ब ल/ र्ता२ा/ पट्टा२/ अनभतससा२ासता  त्या२धा२ठी क ा वा२ ' ा . ा२. ली ४३ 
चया२ बारंा२ध पा२ ' ता२ शतेा२ तद्    त् या२धा२ठी शा२धंा२च या२ पतवा२ंर्ब्ब ेवश्य सा२ अधाा२त ंा२त .  
 
ते शा२धं परतप   र्क्स  ा े  ा२य ा२  ली ४३ चया२ बारंा२ध पा२  अधलेल् या२ िनींबांा२् ला२र् ूअधेल. वा२टप 
 ेलेल्या२ ंवबं शसीवत ल शा२ध ीय िनींब,  ा . ा२. ली ८४   अन्वये वा२टप  ेलेल्या२ ंवबं शसीवत ल िनींब, 
वसं/रंा२ी िनींब, नधल ार्  ा२यद्या२ता२ल  वा२टप  ेलले्या२ ंवबं शसीवत ल िनींबांा२ त  सतसा  ला२र् ूतोाा२त 
ंा२त . 
ीता२ता२ष्ट्न  ा ेवदतवा२ट व शसेिीबं अिरमंयी,  ली ४३ अन् वये,  ा ेा२ंे  ली ३२, ३२-र्, ३२-ेय, ३२-ओ, 
३३-  क ा वा२ ४३-१-ड अन् वये तते    ेलेल  सधे्  ली ३२-प क ा वा२ ६४ अन् वये ववक्री  ेलेल  िीबं 
ििल् ता२िर ा२र या२ाच या२ पवूगपतवा२ंर्बनशवा२य तस सा२ासरतस  तसा२ येाा२त ंा२त , र्ता२ा, बक्षबध क ा वा२ पट् ट् या२ंे  ेसा२ येस 
ंा२त  अशब सतसा  तोसब.   
ीता२ता२ष्ट्न शा२धंा२ंे या२  लीा२स धारा२ताा२  ेल  ेते. त या२न् वये, ज् या२  ा ेा२ांा२,  ा े  ा२य ा२  ली ३२-ी ्े 
प्रीा२ाप  नीेूं १० वषा२ग्ा२  ा२ला२वरब लोटला२ ेते अशा२ िनींबा्ब तते  / ववक्री/  ेार्ब/ अ ला२ब ल/ र्ता२ा/ 
पट्टा२/ अनभतससा२ासता  त्या२धा२ठी,  धा२स-बा२ता२वत अधलेला२ ' ा . ा२. ली ४३ चया२ बारंा२ध पा२ ' ता२ शतेा२ तद्   
 त् या२धा२ठी धक्षी अिर ा२र या२च या२ पतवा२ंर्ब्ब ेवश्य सा२ अधाा२त ंा२त . पाढ ल अट ांा२ ेिरं ता२तूं अशा२ 
िनींब्ब ववक्री  तसा२ येईल. 

 
 
का यगपध् दत :  
(क) ज् या२ व् यक् सबला२  ा े  ा२य ा२  ली ३२-ी ्े प्रीा२ाप  नीेूं १० वषा२ग्ा२  ा२ला२वरब लोटला२ ेते ेणा 
त या२ला२ ध त िीबं वव ् या२्ब रच छा२ ेते, त या२ंे शसेिीबं ववक्री  त्या२पवूी, तया२्ा२ शसेिीबं ववक्री्ा२ रता२ ा२, 
तते   घाेा२र या२बा२बस उपतोक् स अट ा्ब पसूगसा२ तोस अधल् या२्ा२ पाता२वा२ व ्ा२ेबध पट ंिता२ाा२ तक्  ी भत् या२ध 
सया२त अधल् या२्े, सतनधल  ा२या२गलया२ध, धाबारबस  ा२र् प ा२ाधत लेतब  ेवा२वे.   
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(ख) अधा२ अिग नीेा२ल्या२ंासत  ों द वधा२स सतनधल  ा२या२गलय, त या२ अिग ा२ता२ध, सो ववक्री  ताा२त अधलेल्या२ 
शसेिनींब्ब ीतधलू े ा२ताबचया२ ्ा२ेबध पट ंिता२ाा२ त ीे्े, लेता२नशषग ंीा  अधलेले ्लं सया२त  रुं 
 ेईल.  
 
(र्) त  ्ा२ेबध पट ंिता२ाा२ तक् ी धाबारबस शसे र या२ंे, ्लंा२व् ा२ते शा२ध ीय  ोषा२र्ा२ता२स िीा२  ता२वब. 
तया२ंासत सो ववक्री व्यवता२त  न  श सो.   
 
(घ) तक्  ी भतल् या२्े ्लं क ा वा२ पा२वसब्ब प्रस, ेणा तते  ्ब  ा२र् प  ेधाबारबसा२ंे चेट सला२ठी या२ांा२ धा२ त 
 ता२वे.  
 
(च) सला२ठी या२ांब र्ा२व ंीां ा२ ६ ीध्ये तया२्ब ंद   रुं धा२स-बा२ता२ ध त  योग् य सब  ान स सब  तेल. या२ 
्लंा२नशवा२य रसत  ोातया२त  े ेशा२्ब ेसा२ ेवश्य सा२ अधाा२त ंा२त .   
 
(छ) ित धाबारबस शसे र या२ला२ त या२च या२ धा२स-बा२ता२वत अधलेला२ ' ा . ा२. ली ४३ चया२ बारंा२ध पा२ ' ता२ शतेा२ ित  
तद्    ता२य्ा२ अधेल सत  वत ल प्रीा२ाे ्लं ेणा अिग तित  ेल्या२ध सला२ठी या२ां ब र्ा२व ंीां ा२ ६ ीध्ये 
तया२्ब ंद   रुं धा२स-बा२ता२ ध त  अधलेला२ अधा२ शतेा२ तद्   ता२वा२.   
 
ित  ा े  ा२य ा२  ली ३२-ी प्रीा२ाप ा२ला२ १० वषा२ग्ा२  ा२ला२वरब लोटला२ ंधेल सत धक्षी अिर ा२र या२ डूं  ा े 
 ा२य ा२  ली ४३ अन्वये पतवा२ंर्ब घेाे बारं ा२त  ेते. 
 ा े  ा२य ा२  ली ४३ अन्वये पतवा२ंर्ब ं घेसा२ िनींब्ा२ ववक्री व् यवता२त  न ं सा२बा२ द ल् या२ध अधा२ सा२बा२ 
अव र अधेल सधे् अशा२ िनींब्ा२ ववक्री व् यवता२त  तसा२ांा२,  ली ४३ अन्वये पतवा२ंर्ब ंधेल सत ववक्री्ब धवग 
 ा२र् प  ेअव र ठतसबल.  ोासते  न् या२या२लय अधा२ व् यवता२त व र ठतवव् या२ध अधीचग अधेल. (लोसं ता२ी ा्द्र नशापब 
वव. शा त र्.  श् यप- १९९५(१)- ीता२. लॉ िंगल ८०: १९९४(४) बॉम् वे  ेधेध रतपोटग-५७५)    
 

 
 
 द ंा२ा  २६/५/२०१६, शा२धं मंागय क्रीा२ा  धाक ाग-०४/२०१६/प्र.क्र.४९/अ-२ अन् वये नध ा् ं व रसत प्र ल् पा२ाधा२ठी  
'भोर्वटा२ ा२त वर्ग-२'/'मंया बस धत्ता२प्र ा२त' या२ रा२ताा२िर ा२ता२च या२ िनींब ता२िर्ब वा२टा२घा२ट द् वा२ते, चटे पध्  सबंे 
तते    त् या२्ब सतसा   त् या२स ेल  ेते. त या२न् वये: 
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