महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (नियमि) अनिनियम, 1969 व (सुिारणा) 1997
मिील तरतूदी
महाराष्ट्र राज्यामध्ये फळरोपवाटीकाांिा अिुज्ञप्ती दे ण्याची व तयाांचे नियमि
करण्याची तरतूद करण्यासाठी अनिनियम
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यात, फळरोपवाटीकाांना अनुज्ञप्ती दे णे व तयाांचे ननयमन करणे , तसेच ततसांबांनित
बाबीसाठी तरतूद करणे इष्ट्ट आहे ; तयाअर्थी, भारतीय गणराज्याांच्या नवसाव्या वर्षी, याद्वारे पुढीलप्रमाणे अनिननयम
करण्यात येत आहे त:-1. व्याप्ती व प्रारां भ:- (1) या अनिननयमास, महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे आनण फळाांच्या रोपाांची नवक्री (ननयमन)
(सुिारणा) अनिननयम, 1969 असे म्हणता येईल.
(2) तो सांपण
ू ण महाराष्ट्र राज्याला लागू असेल.
(3) तो, राज्यशासन, राजपत्रातील अनिसूचनेद्वारे नेमन
ू दे ईल अशा नदनाांकास अांमलात येईल.
2. व्याख्या:- सांदभानुसार दुसरा अर्थण अपेनित नसेल तर या अनिननयमात,--अ) "सक्षम प्रानिकारी" म्हणजे कलम 3 अन्वये नेमण्यात आलेले सिम प्रानिकारी;
ब) “फळाांचा रोपमळा” म्हणजे ज्या नठकाणी ननतयाचा व्यवसाय म्हणून फळाांच्या रोपाांची पैदास करण्यात येते.
आनण प्रनतरोपणासाठी तयाांची नवक्री करण्यात येते, असे कोणतेही नठकाण. तयात, शासनाच्या मालकीच्या ककवा
शासनाकडू न व्यवस्र्था ठे वण्यात येणा-या फळाांच्या रोपमळयाांचा समावेश होणार नाही.
क) "फळाांचे रोप" म्हणजे, खाद्य फळे ककवा कवचिारी फळे दे णारे कोणतेही रोप, आनण तयात, डोळे असलेली
फाांदी (Budwood), बीजरोप (Seedlings), कलमे (Grafts), दाब कलमे (Layers), बी (Seeds), कांद (Bulb),
शोर्षक (Sucker), कुडे (Rhizomes) आनण अशा कोणतयाही रोपाांची छाटकलमे (Cuttings), याांचा समावेश
असेल.
ड) फळाांच्या रोपमळयाांच्या सांबांिात “मालक” म्हणजे, अशा फळाांच्या रोपमळयाांच्या कारभारावर नजचे ककवा
ज्याचे अांनतम ननयांत्रण असेल अशी व्यक्ती ककवा असे प्रानिकरण, आनण उक्त कारभार व्यवस्र्थापक, व्यवस्र्थापन
सांचालक, नकवा व्यवस्र्थापन अनिकता याांजकडे सोपनवण्यात आला असेल तया बाबतीत, असा व्यवस्र्थापक,
व्यवस्र्थापन सांचालक ककवा व्यवस्र्थापन अनिकता हा फळाांच्या रोपमळयाांचा मालक असल्याचे मानण्यात येईल;
इ) "नवहीत" म्हणजे, या अनिननयमाखालील ननयमाांद्वारे नवहीत ;
फ) "मुलकाांड" (Rootstock) म्हणजे, ज्याच्यावर फळाांच्या रोपाच्या कोणतयाही भागाचे कलम केले असेल
(Grafted) ककवा डोळा भरण्यात आला असेल असे फळाचे रोप ककवा तयाचा भाग ;
(फअ) फळाांच्या रोपाांची नवक्री म्हणजे, राज्याांतगणत रोख ककवा स्र्थनगत प्रदान ककवा इतर ककमती मोबदल्यात
केलेली फळाांच्या रोपाांची नवक्री.
ग) "कलम" (Scion) म्हणजे, मुलकाांडावर ज्याचे कलम करण्यात आले असेल ककवा ज्याने मुलकाांडाचा डोळा
भरण्यात आला असेल अशा फळाच्या रोपाचा भाग.
3. सक्षम प्रानिका-याांची नियुक्ती :- राज्य शासनास शासकीय राजपत्रातील अनिसूचनेद्वारे --(अ) तयास योग्य वाटतील अशा शासनाचे राजपत्रीत अनिकारी असणा-या व्यक्तींची, या अनिननयमाच्या
प्रयोजनासाठी सिम अनिकारी म्हणून ननयुक्ती करता येईल, आनण
ब) ज्या िेत्र मयादे त या अनिननयमाद्वारे ककवा तदन्वये सिम प्रानिका-यास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा तो
वापर करु शकेल आनण सोपनवलेली कतणव्ये पार पाडु शकेल ती िेत्र मयादा ननिारीत करता येईल.
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4. 1) प्रतये क फळाांच्या रोपमळयाच्या मालकािे (आनण फळाांच्या रोपाांच्या नवक्रीचा िां दा करणा-या
व्यक्तीिे) लायसन्स घेणे :- फळाांच्या रोपमळयाांचा कोणताही मालक या अनिननयमाच्या प्रारां भाची तारीख ककवा
तो ज्या तारखेस अशा रोपमळयाचा मालक होईल ती तारीख यापैकी जी नांतरची असेल अशा तारखेपासून 6 मनहने
सांपल्यानांतर या अनिननयमाच्या आनण तयाखाली करण्यात आलेल्या ननयमाच्या उपबांिान्वये तयाने घे तलेल्या
लायसन्सअन्वये आनण तयास अनुसरुन असेल तयाखेरीज, फळाांच्या रोपमळयाचा िांदा चालनवणार नाही ककवा
करणार नाही.
2) फळाांच्या रोपमळयाांचा मालक नसलेली कोणतीही व्यक्ती महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) (सुिारणा)
अनिननयम, 1995 याच्या प्रारां भाच्या तारखेपासून सहा मनहने सांपल्यानांतर, या अनिननयमाच्या आनण तयाखाली
करण्यात आलेल्या ननयमाांच्या तरतूदी अन्वये नतने नमळनवलेल्या अनुज्ञप्तीअन्वये आनण तयास अनुसरुन असेल
तयाखेरीज एरवी, फळाांच्या रोपाांच्या नवक्रीचा ककवा खरे दीचा िांदा चालनवणार नाही ककवा करणार नाही.
स्पष्ट्टीकरण - एखादया मालकाचे फळाांचे एकापेिा अनिक रोपमळे असतील मग ते तयाच नगरात ककवा गावात
असोत अगर ननरननराळया नगराांमध्ये ककवा गावाांमध्ये असोत, तेव्हा तो, फळाांच्या अशा प्रतयेक रोपमळयासाठी
वेगवेगळी लायसन्स घे ईल.
4. अ) कलमे 5, 6, 8, 9, 10 आनण 11 याांच्या तरतूदी, योग्य तया फेरफारासह, फळाांच्या रोपाांच्या नवक्रीकनरता
अनुज्ञप्ती दे ण्याच्या बाबतीत लागू होतील आनण सिम प्रानिकारी तयाला फळाांच्या रोपमळयाांच्या मालकाला
नदलेल्या अनुज्ञप्तीच्या बाबतीत जे अनिकार असतात आनण जे तो वापरतो तेच अनिकार असतील आनण तेच तो
वापरील.
5. लायसन्सच्या मांजरू ीसाठी व तयाचे िूतिीकरण करण्याकरीता अजज :- (1) ननकटपूवीच्या कलमामध्ये
ननदीष्ट्ट केलेला परवाना घे ण्याची इच्छा असणारा कोणताही मालक, नवहीत करण्यात येईल आनण अशा रीतीने ,
सिम प्रानिका-याकडे लेखी अजण करील आनण तयासोबत जी पन्नास रुपयापेिा अनिक नसेल अशी नवहीत
करण्यात येईल इतकी फी दे ईल.
(1-अ) सिम प्रानिकारी, पोटकलम (1) मध्ये ननर्ददष्ट्ट केलेला प्रतयेक अजण , तो नमळाल्यापासून एका मनहन्याच्या
कालाविीमध्ये आनण पोटकलम (2) मध्ये तरतूद केलेल्या नरतीने ननकालात काढील.
(2) असा अजण नमळाल्यावर सिम प्रानिकारी स्वत: ककवा प्रनतननिीमाफणत तयास योग्य वाटे ल अशी चौकशी करील
(अ) ज्या फळाांच्या रोपमळयाांच्या सांबांिात परवान्यासाठी अजण करण्यात आला असेल तो रोपमळा फळाांच्या
रोपाांच्या उनचत पैदासीसाठी योग्य आहे ;
(ब) अजणदार, असा फळाांचा रोपमळा चालनवण्यास सिम आहे .
(क) अजणदाराने नवहीत करण्यात आलेली परवाना फी नदली आहे ;
(ड) पैदास करण्यात येणा-या रोपाांचा दजा आनण तयाची वाजवी दराने नवक्री सुननश्चचत करणा-या, नवहीत करण्यात
येतील अशा शती, अजणदार पु-या करीत आहे ककवा तया पु-या करण्याची हमी दे त आहे ;
याबद़दल समि प्रानिका-याची खात्री होइल तर, तो अजणदारास अजण नमळाल्यापासून 30 नदवसाांत लायसन्स मांजरू
करील, सिम प्रानिका-याची तशी खात्री न झाल्यास, तयास, आपली बाजू माांडण्याची वाजवी सांिी अजणदारास
नदल्यानांतर आनण परवाना नाकारण्याच्या कारणाने सांनिप्त ननवेदन नमूद केल्यानांतर परवाना मांजरू करण्यास
नकार दे ता येईल, आनण अशा ननवेदनाची एक प्रत अजणदाराला दे ता येईल आनण तयाने नदली असेल अशी परवाना
फी तयास परत करण्यात येईल.
(3) या कलमान्वये मांजरू करण्यात आलेला प्रतयेक परवाना तयात नवननर्ददष्ट्ट करण्यात आलेल्या मुदतीपयंत
नविीग्राहय असेल; आनण सिम प्रानिका-याकडे अजण करण्यात आल्यावर नवहीत करण्यात येईल अशा
मुदतीकरीता आनण नवहीत करण्यात येईल अशी फी नदल्यानांतर आनण अशा शतीवरच वेळोवेळी तयाचे नूतनीकरण
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करण्यात येईल. परवान्याच्या नूतनीकरणास सिम प्रानिकारी नकार दे ईल तयाबाबतीत तो अशा नकाराबाबतच्या
कारणाांचे सांनिप्त ननवेदन नमूद करील आनण तयाची एक प्रत अजणदारास दे ईल;
परां त,ू अजणदारास, आपली बाजू माांडण्याची वाजवी सांिी नदल्यानशवाय परवान्याच्या नवीकरणास नकार दे णारा
कोणताही आदे श काढता येणार नाही.
6. लायसन्सिारकाची कतजव्ये :या अनिननयमाखालील प्रतयेक परवानािारक --(अ) सिम प्रानिका-याकडू न ननदे नशत करण्यात येईल तयाप्रमाणे , कलम (Scion) ककवा मुलकाांड (Rootstock)
याांच्या सांबांिात पैदाशीकनरता ककवा नवक्रीकनरता परवान्यामध्ये ननर्ददष्ट्ट केलेल्या फळाांच्या रोपाांच्या प्रकाराांचाच
केवळ वापर करण्याची हमी दे ईल;
(ब) प्रतयेक मुलकाांड (Rootstock) व प्रतयेक कलम (Scion) याांचा उगम व उतपत्ती याबद्दलची सांपण
ू ण मानहती
ठे वील व तीत पुढील गोष्ट्टी दशणनवण्यात येतील:--(एक) वापरण्यात आलेल्या मुलकाांडाचे (Rootstock) कोणतेही स्र्थाननक नाव असेल तर तयासह तयाचे
वनस्पतीशास्त्रातील नाांव;
(दोि) फळाांची रोपे वाढनवताांना, वापरलेल्या कलमाचे (Scion) कोणतेही स्र्थाननक नाव असेल तर तयासह तयाचे
वनस्पतीशास्ञातील नाव;
(क) फळाची रोपे वाढनवताांना वापरण्यात आलेला प्रतयेक मुलकाांडाच्या (Rootstock) आनण कलमाच्या
(Scion) झाडाची जागा दशणनवणारा आराखडा ठे वील;
(ड) रोपाांचे वाफे, तसेच फळाांच्या रोपाच्या पैदासीसाठी वापरण्यात आलेली जनक झाडे नवनाशी नकटक व
वनस्पती रोग यापासून मुक्त ठे वील;
(इ)सिम प्रानिका-याकडू न ननदे श दे ण्यात येतील अशा रीतीने , फळाांची रोपे तयार करण्याची हमी दे ईल;
(फ) नवक्रीचा उददे श असलेल्या कोणतयाही पुडक्यात बांद केलेल्या फळाांच्या रोपाच्या प्रतयेक प्रकाराचे नाांव
नवहीत रीतीने ठरनवण्यात आलेले, तयाचे वय आनण अशा प्रतयेक फळाांच्या रोपाच्या कलमाांच्या (Scion) नावासह,
मुलकाांडाचे (Rootstock) नाव, ठळक रीतीने खूण नचठठीवर नवननर्ददष्ट्ट करील;
(ग) कोणतयाही प्रकारचे नवनाशी नकटक ककवा वनस्पती रोग यापासून सांपण
ू पणणे मुक्त असतील अशीच ननरोगी
फळाांची रोपे नवक्रीसाठी व वाटपासाठी दे ण्यात येतील याची हमी दे ईल;
(ह) कोणतयाही व्यक्तीला नवकलेल्या फळाांच्या रोपाांचे नाांव, तयाचे वय, मुलकाांड आनण कलम याचे नाांव आनण
ते खरे दी करणा-या व्यक्तीने नाांव व पत्ता दशणनवणारी एक नोंदवही सिम प्रानिका-याकडू न नवननर्ददष्ट्ट करण्यात
येईल अशा नमुन्यात ठे वील.
7. नववनक्षत फळाांच्या रोपाांची आयात-नियात ककवा परीवहि याांचे नियमि करण्याची ककवा मिाई
करण्याची राज्य सरकारची शक्ती - राज्याच्या कोणतयाही भागास पैदास करण्यात येणा-या फळाांच्या रोपाांचा
दजा नटकनवण्याच्या ककवा तयाचे हाननकारक नवनाशी नकटकाांपासून ककवा वनस्पती रोगाांपासून सांरिण करण्याच्या
प्रयोजनाकरीता, राज्यशासनास, शासकीय राजपञातील अनिसूचनेव्दारे , राज्य शासन घालील अशा ननबंिास
आनण शतीस अनिन राहू न, अज्ञात अनभजातीच्या कोणतयाही फळाांचे रोप, ककवा कोणतयाही सांक्रामक ककवा
साांसर्दगक नकड ककवा रोग याची बािा झालेल्या फळाांचे रोप, केंद्र सरकारने ननिारीत केल्याप्रमाणे सीमाशुल्क
सरहददीवरील ने -आण वगळता, राज्यात ककवा तयाच्या कोणतयाही भागात आणणे ककवा तयामिून ते बाहे र नेणे,
ककवा राज्याअांतगणत तयाचे परीवहन करणे याांचे ननयमन करता येईल ककवा तयास मनाई करता येईल.
8. परवािा रद्द करण्याची ककवा निलांबीत करण्याची शक्ती:- (1)सिम प्रानिका-यास या अनिननयमान्वये
दे ण्यात आलेला ककवा नूतनीकरण करण्यात आलेला कोणताही परवाना पुढीलपैकी कोणतयाही एका ककवा अनिक
कारणामुळे ननलांबीत ककवा रद्द करता येईल :
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(अ) तयाने फळाच्या रोपमळयावरील तयाचे ननयांत्रण, पुणणत: ककवा अांशत: सोडू न नदले असेल ककवा अशा फळाांचा
रोपमळा चालनवणे ककवा तो िारण करणे तयाने अन्यर्था बांद केले असेल,
(ब) राज्य शासनाने शासकीय राजपत्रात अनिसूचनेव्दारे कोणतयाही फळाच्या रोपाच्या कोणतयाही प्रकारचा
कमाल दर ककवा ककमत ननश्चचत केलेली असेल तयाबाबतीत तयाने फळाांचे असे कोणतेही रोप अनिक दराने ककवा
नकमतीस नवकले असेल,
(क) तयाने परवान्याच्या अटी व शतीपैकी कोणतयाही अटीचे व शतीचे ककवा सिम प्रानिका-याने कायदे शीररीतया
नदलेल्या कोणतयाही ननदे शाांचे अनुपालन करण्यात, योग्य कारणानशवाय कसूर केली असेल ककवा तयाने हा
अनिननयम ककवा तया अन्वये केलेले ननयम याांच्या कोणतयाही उपबांिाचे उल्लांघन केलेले असेल,
(ड) कोणतयाही इतर नवहीत कारणावरुन.
(2) सिम प्रानिका-यास परवान्याच्या सांबांिात पोटकलम (1) अन्वये तो रद्द करण्याचा आदे श होईपयंत परवाना
ननलांबीत करता येईल.
(3) पोटकलम (1) अन्वये आदे श दे ण्यापूवी, सिम प्रानिकारी ज्या कारणामुळे कारवाई करण्याचे ठरनवले असेल
ती कारणे परवानािारकाला कळवील आनण अशा कारवाई नवरुध्द कारण दाखनवण्याची वाजवी सांिी तयाला दे ईल.
(4) पोट कलम(1) ककवा (2) अन्चये दे ण्यात आलेल्या प्रतयेक आदे शाची एक प्रत परवानािारकाला ताबडतोब
पाठनवण्यात येईल.
9.1 परवािा परत करणे - परवान्यामध्ये नवननर्ददष्ट्ट केलेला नवनिग्राहयतेचा कालाविी सांपल्यानांतर ककवा
परवाना ननलांबीत केल्याचा ककवा रद्द केल्याचा आदे श नमळाल्यानांतर परवानािारक तो परवाना सिम प्रानिकायाकडे परत करील;
परां तु,(परवाना) समाप्त करण्यात, ननलांबीत करण्यात ककवा रद्द करण्यात आल्यानांतर असा सिम प्रानिकारी,
मालकाला आपल्या फळाांच्या रोपमळयाचे समापन करणे , शक्य व्हावे यासाठी, तयाला योग्य वाटे ल इतका वेळ
तयास दे ईल.
10. परवान्याची दुसरी प्रत:- मालकाला नदलेला परवाना हरनवला असेल, नष्ट्ट झाला असेल, जीणणशीणण ककवा
खराब झाला असेल तर, सिम प्रानिकारी अजण केल्यावर आनण नवहीत केलेली फी नदल्यावर परवान्याची दुसरी प्रत
दे ईल.
11. अपीले :- (1) परवाना दे ण्यास ककवा तयाचे नूतनीकरण करण्यास नकार दे णा-या ककवा तो ननलां बीत ककवा रद्द
करणा-या सिम प्रानिका-याच्या आदे शामुळे, आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे समजणा-या कोणतयाही
व्यक्तीस, नवहीत करण्यात येईल अशा नमुन्यात आनण अशा रीताने , अशा कालाविीत आनण अशा प्रानिकायाकडे अपील करता येईल;
परां तु, अपीलदारास वेळेवर अपील दाखल करण्यास पुरेशा कारणामुळे नवलांब झाला याबद्दल अपील प्रानिका-याची
खात्री झाली तर, अपील प्रानिका-यास, नवहीत कालाविी सांपल्यानांतर, अपील श्स्वकारता येईल.
(2) पोट कलम (1) खालील अपील नमळाल्यानांतर, अपील प्रानिकारी अपीलदारास आपली बाजू माांडण्याची
वाजवी सांिी नदल्यानांतर अपीलावर, तयाला योग्य वाटे ल तयाप्रमाणे आदे श दे ईल.
(3) या कलमान्वये दे ण्यात आलेला आदे श पुढील अनुवती कलमाच्या उपबांिाांना अिीन राहू न , अांनतम असेल.
12. पुिर्निरीक्षण:- (1) राज्य शासन, स्वानिकारे नकवा, आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे समजणा-या
व्यक्तीने तयाच्याकडे केलेल्या अजावरुन कोणतयाही वेळी, या अनिननयमाांन्वये दे ण्यात आलेल्या कोणतयाही
आदे शाचा कायदे शीरपणा ककवा औनचतय याबद्दल स्वत:ची खात्री करुन घे ण्याच्या प्रयोजनाकरीता कोणतयाही
प्रकारचे अनभलेख मागनवता येतील आनण तपासणी करता येईल आनण तयास योग्य वाटे ल असा आदे श तयावर
दे ता येईल;
परां तु, ज्या आदे शानवरुध्द ननकटपूवीच्या कलमाांन्वये दाखल करण्यात आलेले अपील प्रलांबीत असेल तया
आदे शाच्या सांबांिात ककवा अपीलासाठी असलेली कालमयादा सांपण्यापूवी दाखल करण्यात आले तया अजाच्या
बाबतीत, राज्य शासन, या कलमान्वये तयास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करणार नाही.

Nur Act 2009.lwp

4

तसेच, राज्य शासन या कलमाखालील ज्या कोणतयाही आदे शामुळे ज्या कोणतयाही व्यक्तीवर प्रनतकूल परीणाम
होत असेल तया व्यक्तीस आपली बाजू माांडण्याची वाजवी सांिी दे ण्यात आल्याखेरीज असा आदे श दे णार नाही.
(2) या कलमान्वये दे ण्यात आलेला आदे श अांनतम असेल.
13. प्रवेश करण्याची व निरीक्षण करण्याची शक्ती :- (1) कोणतयाही फळाच्या रोपमळयाच्या ककवा फळाांची
रोपे जेर्थे नवकली जातात तया िांद्याच्या जागेच्या श्स्र्थतीबद्दल खात्री करुन घे ण्याच्या प्रयोजनार्थण ककवा तयाांच्या
कामाची तपासणी करण्याच्या प्रयोजनार्थण ककवा या अनिननयमात ककवा याअन्वये करण्यात आलेल्या ननयमात
उल्लेनखलेल्या इतर कोणतयाही प्रयोजनार्थण सिम प्रानिका-यास, ककवा तयाने ककवा राज्य शासनाने या बाबतीत
प्रानिकृ त केलेल्या कोणतयाही व्यक्तीस, सवण वाजवी वेळाांमध्ये सहाय्यकासह ककवा सहाय्यकानशवाय --(अ) फळाांच्या कोणतयाही रोपमळयात ककवा फळाांची रोपे जेर्थे नवकली जातात तया िांद्याच्या जागेत प्रवेश
करण्याचा आनण तयामिील फळाांच्या रोपाांचे तसेच फळरोपाच्या वृध्दीसाठी वापरण्यात येणा-या माध्यम/सानहतयाचे
ननरीिण ककवा तपासणी करण्याचा, अनिकार असेल.
(ब)अशा रोपमळयाच्या ककवा अशा िांद्याच्या जागेच्या सांबांिात कोणतीही नहशोबाची पुस्तके, नोंदणी पुस्तके,
अनभलेख ककवा इतर ले ख सादर करण्याबद्दल आदे श दे ण्याचा आनण तयामिून उतारे ककवा ले खाच्या प्रती घे ण्याचा
ककवा घे वनवण्याचा , अनिकार असेल.
(क) आवचयक ते सवण प्रचन नवचारण्याचा आनण अशा रोपमळयावर ननयांत्रण करणा-या ककवा तयासांबांिात
कामावर ठे वलेल्या कोणतयाही व्यक्तीची तपासणी करण्याचा, अनिकार असेल.
(2) लायसन्सिारक आनण अशा रोपमळयासांबांिीची ककवा अशा िांद्याच्या जागेच्या सांबांिीचे कामावर ठे वलेल्या
सवण व्यक्ती, सिम प्रानिकारी ककवा प्रानिकृ त व्यक्ती याांस, उपरोक्त प्रयोजनार्थण आवचयक असेल तयाप्रमाणे
ननरीिणासाठी व तपासणीसाठी वाजवी प्रवेश करु दे तील व सवण वाजवी सोयी उपलब्ि करुन दे तील आनण
आपल्या मानहतीनुसार व नवचवासानुसार सवण प्रचनाांची उत्तरे दे तील. आपल्या कब्जातील लेख सादर करणे , आनण
अशा प्रानिका-यास ककवा व्यक्तीस आवचयक वाटे ल अशी, फळाांच्या रोपमळयासांबांिीची ककवा फळाांची रोपे जेर्थे
नवकली जातात तया िांद्याच्या जागेच्या सांबांिीची इतर मानहती दे णे, तयाांना बांिनकारक असेल.
14 शास्ती :- कोणतीही व्यक्ती--(अ) या कलमान्वये नशिापात्र ठरनवण्यात आलेल्या या अनिननयमाांच्या ककवा तयाअिीन करण्यात आलेल्या
कोणतयाही ननयमाच्या कोणतयाही उपबांिाचे उल्लांघन करील; ककवा(ब) या अनिननयमाांन्वये ककवा तदन्वये कोणतयाही अनिका-यास ककवा व्यक्तीस प्राप्त करण्यात आलेल्या
शक्तींचा तो वापर करीत असताांना ककवा नतच्यावर सोपनवण्यात आलेले कोणतेही कतणव्य बजावीत असताांना,
तयास अडर्थळा करील; तर तया व्यक्तीस दोर्षनसध्दीनांतर सहा मनहन्यापयंत असू शकेल इतक्या कारावासाची ककवा
पाच हजार रुपयापयणत असू शकेल इतक्या दां डाची ककवा दोन्ही नशिा करण्यात येतील.
15. कांपन्याांिी केलेले अपराि :- (1) या अनिननयमाखालील अपराि एखादया कांपनीने केला असेल
तयाबाबतीत अपराि घडण्याच्या वेळी, कांपनीचा िांदा चालनवण्यासाठी कांपनी ज्या व्यक्तीच्या स्वािीन होती आनण
जी व्यक्ती नतला जबाबदार होती ती प्रतयेक व्यक्ती तयाचप्रमाणे कांपनी ही, अपरािाबद्दल दोर्षी असल्याचे मानण्यात
येईल. आनण तयाचप्रमाणे ती नतजनवरुध्द खटला केला जाण्यास व नशिा केली जाण्यास पात्र ठरतील;
परां तु, अशी कोणतीही व्यक्ती, असा अपराि नतच्या नकळत झाला आहे ककवा असा अपराि होऊ नये म्हणून नतने
सवण वाजवी दिता घे तली होती असे नसध्द करील तर ती या पोटकलमातील कोणतयाही गोष्ट्टीमुळे व अनिननयमात
उपबांिीत कोणतयाही नशिेस पात्र ठरणार नाही.
(2) पोटकलम(1) मध्ये काहीही अांतर होत असले तरी एखादया कांपनीने या अनिननयमाखालील एखादा अपराि
केलेला असेल व तो अपराि कांपनीच्या कोणतयाही सांचालकाच्या, व्यवस्र्थापकाच्या, सनचवाच्या ककवा इतर
अनिका-याच्या सांमतीने ककवा तयाने काणाडोळा केल्यामुळे ककवा तयाच्याकडू न झालेल्या कोणतयाही हयगयीमुळे
घडलेला आहे , असे नसध्द होईल, तयाबाबतीत असा सांचालक, व्यवस्र्थापक, सनचव, ककवा इतर अनिकारी,
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हासुध्दा तया अपरािाबददल दोर्षी आहे असे मानले जाईल. आनण तयानुसार तयाच्यानवरुध्द खटला केला जाण्यास
व नशिा केली जाण्यास तो पात्र ठरे ल.
स्पष्ट्टीकरण :- या कलमाच्या प्रयोजनार्थण :(अ) "कांपनी" म्हणजे कोणतेही ननगम ननकाय आनण तयात, एखादया भागीदारी सांस्र्थेचा ककवा व्यक्तीच्या इतर
सांघाचा समावेश होतो.
(ब) एखादया भानगदारी सांस्र्थेच्या सांबांिात "सांचालक" म्हणजे भानगदारी सांस्र्थेतील एखादा भानगदार.
16. अपरािाची दखल घेणे :- सिम प्रानिका-याने ककवा याबाबतीत राज्य शासनाने प्रानिकृ त केलेल्या
कोणतयाही अनिका-याने या अनिननयमान्वये नशिा पात्र असलेला अपराि ज्या तथयाांचा नमळू न बनलेला असेल
तया तथयाांनवर्षयी लेखी प्रनतवेदने केले असेल तयाव्यनतरीक्त कोणतेही न्यायालय अशा अपरािाांची दखल घे णार
नाही.
17. न्यायालयाची अनिकारीता :- इलाखा शहर दां डानिकारी ककवा प्रर्थम वगाचा दां डानिकारी याांच्यापेिा कननष्ट्ठ
असलेले कोणतेही न्यायालय या अनिननयमाांन्वये नशिापात्र असलेल्या कोणतयाही अपरािाची न्याय-चौकशी
करणार नाही.
18. या अनिनियमान्वये शक्तींचा वापर करणारे अनिकारी व व्यक्ती हे लोकसेवक असतील :- या
अनिननयमाांन्वये ननयुक्त केलेले सवण अनिकारी, आनण या अनिननयमाांव्दारे ककवा तद्अन्वये नतला प्रदान केलेल्या
कोणतयाही शक्तीचा वापर करण्यासाठी व तयाच्यावर सोपनवलेली कोणतेही कतणव्ये पार पाडण्यासाठी प्रानिकृ त
केलेली प्रतयेक व्यक्ती ही भारतीय दां ड सांनहतेच्या कलम 21 च्या अर्थानुसार लोकसे वक असल्याचे मानण्यात
येईल.
19. सदभाविापूवजक केलेल्या कायज वाहीचे सांरक्षण :- हा अनिननयम ककवा तदन्वये केलेले कोणतेही ननयम
यानुसार सद्भावनापूवणक केलेल्या ककवा करण्याचा इरादा असलेल्या कोणतयाही गोष्ट्टीबददल राज्यशासन ककवा
कोणताही अनिकारी ककवा व्यक्ती, याच्यानवरुध्द दावा, अनभयोग ककवा इतर वैि कायणवाही करता येणार नाही.
20. प्रतयायोजि करावयाची शक्ती :- राज्य शासन, शासकीय राजपञातील अनिसूचनेव्दारे असा ननदे श देवू
शकेल की, या अनिननयमाव्दारे ककवा तदन्वये केलेल्या कोणतयाही ननयमाव्दारे राज्यशासनास प्रदान केले ल्या
कोणतयाही शक्ती (ननयम करण्याची शक्ती वगळता) ककवा तयाच्यावर सोपनवलेले कतणव्य अनिसूचनेत नवननर्ददष्ट्ट
करण्यात येईल अशा परीश्स्र्थतीत व अशा शतीस, कोणतयाही असल्यास, अिीन राहू न, राज्य शासनास अिीन
असलेल्या कोणतयाही अनिका-यास ककवा प्रानिकरणास वापरता येईल ककवा पार पाडता येईल.
21. नियम :-(1) राज्य शासनास शासकीय राजपञातील अनिसूचनेव्दारे व पूवणप्रनसध्दीच्या शक्तीस अिीन राहू न ,
या अनिननयमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी ननयम करता येतील.
(2) नवशेर्षत: व पूवणगामी शक्तीच्या सवणसािारणतेला हानी न पोहोचनवता, अशा ननयमात खालील सवण
बाबींसाठी ककवा तयापैकी कोणतयाही बाबींसाठी तरतूद करता येईल:-(अ) परवान्यासाठी करावयाच्या अजाचा नमुना व रीत, अशा परवान्यासाठी व तयाच्या नूतनीकरणासाठी
द्यावयाची फी, कलम 5 अन्वये ज्या मुदतीसाठी ज्या शतींच्या अिीन ज्या नमुन्यात परवाना दे ता येईल ती मुदत,
तया शती व तो नमुना;
(ब) परवानािा-याने ज्याचे उल्लांघन केल्याने कलम 8 अन्वये परवाना ननलांबीत करणे ककवा रद्द करणे भाग
पडे ल ती इतर कारणे ;
(क) कलम 10 अन्वये परवान्याच्या दुस-या प्रतीच्या सांदभात दे य असलेली फी;
(ड) कलम 11 अन्वये ज्या नमुन्यात व ज्या रीतीने ज्या मुदतीत आनण ज्या प्रानिका-याकडे अपील करता येईल
तो नमुना व ती रीत व ती मुदत व तो प्रानिकारी आनण अपील ननकालात काढताांना अपील प्रानिका-याने
अनुसरावयाची कायणपध्दती;
(इ) नवहीत करावयाची असेल ककवा नवहीत करता येईल अशी कोणतीही इतर बाब.
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(3) या कलमान्वये केलेल्या कोणतयाही ननयमात तयाचे उल्लांघन कलम 14 अन्वये नशिापात्र ठरे ल अशी तरतूद
करता येईल.
(4) या कलमान्वये करण्यात आलेला प्रतयेक ननयम तो करण्यात आल्यानांतर शक्य असेल नततकया लवकर
राज्य नविानमांडळाचे अनिवेशन चालू असताांना एकाच अनिवेशनात ककवा लागोपाठच्या दोन अनिवेशनात, एकूण
तीस नदवसाांचे होईल इतक्या मुदतीकरीता राज्य नविानमांडळाच्या प्रतयेक सभागृहापुढे ठे वण्यात येईल आनण ज्या
अनिवेशनात तो अशा रीतीने ठे वण्यात आला असेल ते अनिवेशन ककवा तयाच्या लगतनांतरचे अनिवेशन समाप्त
होण्यापूवी, तया ननयमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृह कबूल होतील ककवा ननयम करु नये म्हणून
दोन्ही सभागृहे कबूल होतील व असा ननणणय शासकीय राजपञात अनिसूचीत करतील तर, अशा अनिसूचनेच्या
तारखेपासून यर्थाश्स्र्थती, अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपातच तो ननयम अमलात येईल ककवा तो अमलात येणार
नाही, तर्थानप, असे कोणतेही फेरबदल ककवा नवलोपन यामुळे तया ननयमान्वये पूवी केलेल्या ककवा करण्याचे राहू न
गेलेल्या कोणतयाही गोष्ट्टीच्या नविीग्राहयतेस बािा येणार नाही.
महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (नियमि)अनिनियम, 1969.
महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) अनिननयम 1969 (सन 1969 चा महाराष्ट्र 45) याच्या कलम 3 अन्वये प्रदान
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन, याव्दारे ---(अ) महाराष्ट्र राज्यामध्ये (बृहन्मुांबई व्यनतरीक्त) प्रतयेक नजल्यातील सहाय्यक कृ र्षी सांचालक याांची या
अनिननयमनाच्या प्रयोजनासाठी सिम प्रानिकारी म्हणून ननयुक्ती करीत आहे , आनण
(ब) तो ज्या अनिकारीतेच्या हद्दीत उक्त अनिननयमाव्दारे ककवा तद्अन्वये सिम प्रानिका-यास प्रदान करण्यात
आलेल्या शक्तींचा वापर करील व तयाजवर लादण्यात आलेले कतणव्य पार पाडे ल अशा नजल्हयातील तयाांच्या
अनुक्रमे अनिकारीतेच्या हद्दी ननश्चचत करीत आहे .
महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (नियमि) अनिनियम, 1969.
महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) अनिननयम 1969 (सन 1969 चा महाराष्ट्र 45) याच्या कलम 1, पोट कलम
(3) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याव्दारे 1 नडसेंबर 1976 ही तारीख उक्त
अनिननयम ज्या तारखेस अमलात येईल ती तारीख म्हणून नेमन
ू दे त आहे .
महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (नियमि) नियम, 1976.
महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) अनिननयम, 1969 (सन 1969 चा महाराष्ट्र 45) याच्या कलम 21, पोट
कलम (2) , खांड (अ), (ब), (क), (ड) आनण (इ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा व या बाबतीत
महाराष्ट्र शासनास समर्थण करणा-या सवण इतर शक्तीचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पुढील ननयम करीत
आहे . हे ननयम, उक्त कलम 21, पोट कलम (1) अन्वये आवचयक असल्याप्रमाणे पूवी प्रनसध्द करण्यात आलेले
आहे त1. या ननयमास, महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) ननयम, 1976 असे म्हणता येईल.
2. व्याख्या- या ननयमात, सांदभानुसार दुसरा अर्थण अपेनित नसेल तर,(अ) " अनिनियम" म्हणजे, महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) अनिननयम, 1969;
(ब) " िमुिा" म्हणजे, या ननयमाांस जोडण्यात आलेला नमुना;
(क) " कलम" म्हणजे, अनिननयमाचे कलम.
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3. अजाचे आनण लायसन्सचे िमुिे व तयासाठी असलेली फी - (1) कलम 4 अन्वये लायसन्स घे ऊ
इश्च्छणारा फळाांच्या रोपमळयाचा कोणताही मालक, अशा प्रतयेक रोपमळयाच्या सांबांिात 10 रुपयाच्या लायसन्स
फीसह अशा प्रतयेक रोपमळयाच्या सांबांिात (सिम प्रानिका-याकडे ) नमुना 'अ' मध्ये अजण करील.
(2) कलम 5 अन्वये दे ण्यात आलेले लायसन्स नमुना 'ब' मध्ये असेल.
4. लायसन्स इतयादी याांची नवनिग्राह्यता -- (1) कलम 8 च्या उपबांिास अनिन राहू न , प्रतयेक लायसन्स
पाच वर्षाच्या मुदतीसाठी अांमलात राहील, आनण 10 रुपयाच्या नुतनीकरण फीसह, नमुना 'क' मध्ये सिम प्रानिकायाकडॆ अजण करून तयाचे नुतनीकरण करता येईल.
(2) पोट ननयम (1) अन्वये अजण नमळाल्यानांतर , सिम प्रानिकारी , रोपमळयाची तपासणी करील ककवा
तपासणी करण्याची व्यवस्र्था करील आनण अशी तपासणी केल्यानांतर, ककवा तपासणीचा अहवाल कोणताही
असल्यास नवचारात घे तल्यानांतर, पाच वर्षाच्या मुदतीसाठी लायसन्सचे नुतनीकरण करील.
5. आकारले जाणारे दर प्रदर्नशत करणे-- फळाांच्या रोपमळयाचा प्रतयेक मालक, तो नवक्री करत असलेल्या
रोपमळयाच्या प्रतयेक रोपासाठी तो आकारीत असलेले दर, तयाच्या रोपमळयातील प्रमुख ककवा ठळक नठकाणी,
प्रदर्दशत करील.
6. िोंदवह्या-- अनिननयमान्वये लायसन्स िारण करणारा फळाांच्या रोपमळयाचा प्रतयेक मालक, लायसन्सची
मुदत चालू असताना-(अ) फळाचे रोप आनण तयाची जात दशणनवणारी नोंदवही आनण फळाचे रोप वाढनवताना वापरण्यात आलेल्या
प्रतयेक मुलकाांडाच्या (रुट स्टॉक) आनण कलमाच्या (सायन) झाडाची जागा दशणनवणारा आराखडा नमुना 'ड' मध्ये
ठे वील,
(ब) लायसन्सिारकाने आपल्या रोपमळयात रोपाांची पैदास करण्यासाठी राज्यातील कोणतयाही अन्य
रोपमळयातील कोणतयाही रोपापासून नबयाणे घे तलेले असेल तया बाबतीत नमुना 'इ' मध्ये नोंदवही ठे वील,
(क) तयाने तयार केलेल्या फळाांच्या रोपाांच्या सांपण
ू ण नवक्रीचा तपशील दशणनवणारी नोंदवही नमुना ' फ' मध्ये
ठे वील.
(ड) नववरणपत्रे सादर करणे.
(ई) पावती दे णे- वय नमूद करणे.
7. फळाांच्या रोपाांचे वय निश्चचत करण्याची रीत - कलम 6, खांड (फ) च्या प्रयोजनासाठी , फळाच्या
रोपाांचे वय पुढीलप्रमाणे ननश्चचत करण्यात येईल (अ) (Seedling) रोपाांच्या बाबतीत, बी पेरल्याच्या तारखेपासून,
(ब) छाट कलमाच्या बाबतीत, छाट कलम रोपमळयातील वाफ्यात लावल्याच्या तारखेपासून,
(क) अांकुनरत ककवा कलमाच्या रोपाांच्या बाबतीत, ( मूलकाांड आनण कलम याांची वये वेगवेगळी दशणनवण्यात
येतील) रोपाच्या बाबतीत ज्याप्रमाणे वय ननश्चचत करण्यात येते तयाचप्रमाणे मुलकाांडाचे वय ननश्चचत
करण्यात येईल आनण कलमाच्या बाबतीत ते कलम केल्याच्या तारखेपासून वय ननश्चचत करण्यात
येईल,
(ड) दाब कलमाच्या (लेअडण प्लॅट) बाबतीत, दाब कलमाची नक्रया केल्याच्या तारखेपासून.
(इ) ननवन प्रस्तानवत उती सांविणनाचे रोपे व तयाचे वय.
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8. सक्षम प्रानिका-याकडू ि ताांनिक सूचिा- फळाांच्या रोपाांचा दजा चाांगला रहावा यासाठी फळाांची रोपे
कोणतया रीतीने वाढवावीत यानवर्षयीच्या ताांनत्रक सूचना, सिम प्रानिका-याकडू न लेखी स्वरूपात दे ण्यात येतील
आनण तया नोंदणीकृ त डाकेने लायसन्सिारकाांना कळवण्यात येतील. या सूचना , तया नदल्याची तारीख ककवा पत्रात
नवननर्ददष्ट्ट केलेली तारीख यापैकी जी तारीख नांतरची असेल तया तारखेनांतर सहा मनहने अांमलात राहतील.
9. लेबलचा िमुिा - रोपमळयातील रोपावर लावावयाचे लेबल, खूण, नचठ्ठी नमुना 'ग' मध्ये असेल.
10. लायसन्सच्या दुस-या प्रतीसाठी फी - लायसन्सची दुसरी प्रत दे ण्याकरता आकारली जाणारी फी पाच
रूपये असेल.
11. अपील.(1) कलम 11 अन्वये सिम प्रानिका-याच्या आदे शानवरुध्द करावयाचे अपील पोट ननयम (2) अन्वये रचना
करण्यात आलेल्या अपील प्रानिकरणाकडे सिम प्रानिका-याच्या आदे शाच्या तारखेपासून 90 नदवसाच्या
आत नमुना 'ह' मध्ये करण्यात येईल.
(2) अपील प्रानिकरण तीन सदस्याांचे नमळू न होईल आनण कृ नर्ष सांचालक तयाचे अध्यि असतील.
(3) अध्यिाांव्यनतनरक्त इतर सदस्य राज्य शासनाकडू न नामननदे नशत करण्यात येतील आनण ते या ननयमाचा
प्रारां भ झाल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षाच्या मुदतीसाठी पद िारण करतील.
12. फळाांच्या रोपमळयात प्रवेश करण्याची व तयाची तपासणी करण्याची वेळ. - सिम प्रानिका-यास
ककवा तयाने प्रानिकृ त केलेल्या व्यक्तींना कलम 13 अन्वये प्रवेश करण्याच्या व तपासणी करण्याच्या शक्तींचा
कोणतयाही नदवशी सकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत वापर करता येईल.
13. शास्ती.- या ननयमातील ननयम 4 ककवा 6 याांच्या उपबांिाचे उल्लांघन करील अशी कोणतीही व्यक्ती
अनिननयमाच्या कलम 14 अन्वये नशिापात्र ठरे ल.
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िमुिा 'अ'
(ननयम 3(1) पहा)
महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे ( नियमि) अनिनियम, 1969 याच्या कलम 3 खालील लायसन्ससाठी
द्यावयाच्या अजाचा िमुिा
(1) रोपमळयाचे नाव –
(2) मालकाचे नाव आनण पूणण पत्ता (3) रोपमळयाचे ननश्चचत नठकाण (अ) नजल्हा
(ब) शहर ककवा गाव
(क) नजीकचे रे ल्वे स्र्थानक
(4) जनक रोपासह रोपमळयाचे एकूण िेत्र, तयाच्या भूमापन क्रमाांकासह अ. जिक झाडाचा तपशील(अ) भूमापन क्रमाांक व िेत्र (ब) फळाांच्या रोपाांचे प्रकार तयाांच्या जातीसह
(क) फळाांच्या रोपाांची सांख्या
(ड) फळाांच्या रोपाांचे वय, जनक रोपाांचा उगम
जनक रोपाांच्या उगमानवर्षयी मानहती उपलब्ि नसेल
तयाबाबतीत, तया रोपाांचा जनक रोपे म्हणून वापर
करण्यापूवीचे तयाांचे उतपन्न व फळाांचा दजा.
ब. मुलकाांडाच्या जिक रोपाांचा तपशील(अ) भूमापन क्रमाांक व िेत्र (ब) मुलकाांडाचा प्रकार व जाती (क) रोपाांची सांख्या (ड) रोपाांचे वय (इ) जनक रोपाांचा उगममूलकाांड रोपे तयाची स्वतःची नसतील तर ती कोठू न
नमळनवण्यात येतील तयाचा तपशील दे ण्यात यावा.
क. दरवर्षी ज्या फळाचे पीक काढण्याची अजजदाराची इच्छा आहे तया प्रतये क फळाच्या नपकाच्या
जातींच्या तपनशलासह ग्राफ्टे ड (कलम केलेल्या ) , बडे ड ( डोळा भरण्यात आलेल्या) ककवा रुटे ड
कलमाांची सांख्या फळाांच्या रोपाचे नाव

जाती

पैदाशीची पध्दती

1

2

3
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पैदास करावयाच्या
रोपाांची सांख्या.
4

(5) अजणदार रोपमळयाचा व्य्वसाय नकती काळ करीत
आहे ? तसे असल्यास , मागील दोन वर्षात दरवर्षी
तयार केलेल्या व नवक्री केलेल्या फळाांच्या रोपाांची
सांख्या प्रतयेक जातीसाठी वेगळी दे ण्यात यावी.
(6) कीटक, कीड आनण वनस्पती रोग याांच्या प्रनतबांिासाठी
उपलब्ि असलेल्या सािनाांचा तपशील.
(7) नदलेल्या लायसन्स फीचा तपशील
(8) प्रनतज्ञापि (अ) मी, याद्वारे , प्रनतज्ञापन करतो की, वर दे ण्यात आलेली मानहती, माझ्या सांपण
ू ण मानहती नुसार व
नवचवासानुसार खरी
आहे .
(ब) मी, अनिननयम आनण तयाखाली तयार करण्यात आलेले ननयम वाचले असून, वेळोवेळी सुिारणा
करण्यात येईल
अशा अनिननयमात व ननयमात नवनहत करण्यात आलेल्या सवण अटी पूणण करण्याची हमी दे त आहे .
(क) मी केवळ दजेदार रोपे वाजवी ककमतीने नवकण्याची हमी दे त आहे .
(ड) मी माझ्या रोपमळयात सध्या उपलब्ि नाहीत अशा कलमाची व मूलकाांडाची जनक रोपे , रोपे लावण्याच्या
पुढील
हां गामात लावीन अशी हमी दे तो.

अजणदाराची सही.
पत्ता नठकाण नदनाांक -
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िमुिा 'ब'
ननयम3(2) पहा
पुस्तक क्रमाांक

लायसन्स क्रमाांक
नदल्याची तारीख------------------------------------------------- पयणन्त नवनिग्

महाराष्ट्र राज्यात फळाांच्या रोपमळयाांच्या िां दा चालनवण्यासाठी ककवा करण्यासाठी लायसन्स.
श्री .--------------------------------------- यास, महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) अनिननयम, 1969 याच्या
उपबांिास अिीन राहू न, पुढील अटी व शतीवर नदनाांक
पासून राज्यात -------------------------------------------------येर्थे ( येर्थे रोपमळयाची जागा नमुद करावी) ( यात यापुढे नजचा ननदे श " लायसन्स नदलेली जागा" असा करण्यात
आला आहे ) फळाांच्या रोपमळयाांचा िांदा चालनवण्यासाठी ककवा करण्यासाठी याद्वारे लायसन्स दे ण्यात येत आहे .
फळाच्या
रोपमळयाचे नाव.
1

फळाच्या
रोपमळयाची जागा

फळाच्या रोपमळयाचे
एकूण िेत्र.

2

3

या लायसन्सखाली नेहमीच्या िांद्याच्या
ओघात पैदास व नवक्री करावयाच्या
फळाांच्या रोपाांचे नाव व प्रकार
4

सिम प्रानिका-याची सही
पदनाम -

नठकाण नदनाांक लायसन्सच्या अटी व शती

(1) हे लायसन्स, लायसन्स नदलेल्या जागेत महतवाच्या व ठळक जागी लावण्यात येईल.
(2) लायसन्सिारक, महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) अनिननयम, 1969 आनण वेळोवेळी तयाखाली तयार
करण्यात आलेले ननयम, याांच्या उपबांिाचे पालन करतील.
(3) लायसन्सिारक, ज्या फळाांच्या रोपाांच्या सांबांिात, महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) अनिननयम, 1969
अन्वये लायसन्स दे ण्यात आले ले आहे तया फळाांच्या रोपाव्यनतरीक्त इतर कोणतीही फळाांची रोपे
लायसन्स
नदलेल्या जागेत ठे वणार नाही.
(4) लायसन्सिारक, तो फळाांच्या रोपाांची नवक्री करीत असेल अशा जागेत कोणताही बदल झाल्यास तो
बदल
वेळोवेळी सिम प्रानिका-यास कळवील.
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िमुिा 'क'
(ननयम 4 पहा)
महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (नियमि) अनिनियम, 1969 अन्वये लायसन्सचे िुतिीकरण करण्यासाठी
करावयाचा अजाचा िमुिा.
सहायक कृ नर्ष सांचालक,
नजल्हा
याांस,
मी, आम्ही, ------------------------------------------------------------------------------------ नावाने फळाांच्या
रोपाांची पैदास व नवक्री याांचा िांदा करण्यासाठी असलेल्या लायसन्सच्या नवीकरणासाठी याद्वारे , अजण करीत आहे /
आहोत. मूळ लायसन्स, सहायक कृ नर्ष सांचालक, नजल्हा ----------------------- याांनी, क्रमाांक ------------------ अन्वये पाच वर्षाच्या कालाविी साठी नदले होते व तयाची मुदत नदनाांक ----------------------------------------------- ला समाप्त होत आहे .
(1) जनक रोपासह रोपमळयाचे एकूण िेत्र
भूमापन क्रमाांकासह.
जनक रोपाांचा तपशील (अ) भूमापन क्रमाांक व िेत्र
(ब) जातीसह फळाांच्या रोपाचा प्रकार
(क) फळाांच्या रोपाांची सांख्या
(ड) फळाांच्या रोपाांचे वय, जनक रोपाांचा उगम,
जनक रोपाांच्या उगमानवर्षयी मानहती उपलब्ि
नसेल तया बाबतीत , तया रोपाांचा जनक रोपे
म्हणून वापर करण्यापूवीचे तयाांचे उतपन्न
व फळाचा दजा.
(2) दरवर्षी ज्या फळाांचे पीक काढण्याची अजणदाराची इच्छा आहे तया प्रतयेक फळाच्या नपकाच्या जातींच्या
तपशीलासह, ग्राफ्टे ड, बडॆ ड, ककवा रूटे ड कलमाांची सांख्या –
फळाचे नाव
1

प्रकार
2

पैदाशीची पध्दती
3

(3) कीटक, कीड आनण वनस्पती रोग याांच्या
प्रनतबांिासाठी उपलब्ि असलेल्या सािनाांचा
तपनशल.
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पैदाशीच्या फळाांच्या रोपाांची सांख्या
4

(4) दरवर्षी तयार केलेल्या व नवक्री केलेल्या फळाांच्या रोपाांची सांख्या प्रतयेक प्रकारासाठी वेगळी दे ण्यात यावी.
वर्षण
1

फळाच्या रोपाचे
नाव
2

प्रकार
3

तयार केलेल्या
रोपाांची सांख्या
4

नवक्री केलेली
सांख्या
5

नवक्रीचा दर
6

(5) लायसन्सच्या नुतनीकरणाची फी म्हणुन ----------------- रूपये ----------- इतकी रक्कम यासोबत
चे कने /मननऑडण रने/ रोख भरणा करण्यात येत आहे .

प्रनतज्ञापि
(1) मी, याद्वारे , प्रनतज्ञापन करतो की, वर दे ण्यात आलेली मानहती माझ्या सांपण
ू ण मानहती नुसार व नवचवासानुसार
खरी
आहे .
(2) मी, अनिननयम आनण तयाखाली तयार करण्यात आलेले ननयम वाचले असून, अनिननयमात आनण ननयमात
नवनहत
करण्यात आलेल्या आनण अनिननयम व ननयम यानुसार सिम प्रानिका-याकडू न नवनहत करण्यात येतील
अशा सवण अटी पूणण करण्याची हमी दे त आहे .
(3) मी केवळ दजेदार रोपे वाजवी ककमतीने नवकण्याची हमी दे त आहे .

अजणदाराची सही.
पत्ता नदनाांक -
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िमुिा ' ड'
ननयम 6(अ) पहा.
फळाांच्या रोपाांची पैदास करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या जिक रोपाांचा उगम दशजनवणारी िोंदवही
ज्या फळाांच्या
रोपमळयातील
रोपाांच्या पैदाशीसाठी
वापरण्यात येतात तया
फळाांच्या रोपमळयाची
जागा भूमापन
क्रमाांकासह
1

फळ झाडाचे नाव व प्रकार

मूलकाांड ( रुट
स्टॉक)

फळबागेत झाडाला नेमन
ू दे ण्यात
आलेला क्रमाांक

कलम (सायन)

मूलकाांड ( रुट
स्टॉक)

2

कलम (सायन)

3

िमुिा ' ई '
ननयम 6 (ब) पहा.
पैदास करण्यात आलेली व नवक्रीसाठी तयार असलेली फळाांची रोपे दशजनवणारी िोंदवही
फळ झाडाांचे नाव रोपमळयात जनक झाडाला नेमन
ू
व प्रकार
नदलेला क्रमाांक.
मूलकाांड
कलम
(रूट स्टॉक)
(सायन)
1
2
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पैदास केलेल्या
झाडाांची सांख्या

3

रोप लावणीकरता नवक्रीसाठी
तयार असलेल्या फळाांच्या
रोपाांची सांख्या 15
4

िमुिा ' फ '
ननयम 6 ( क ) पहा.
फळाांच्या रोपाांच्या नवक्रीची िोंदवही
नवक्रीची तारीख

1

ज्या व्यक्तीला रोपे
नवकण्यात आलेली
आहे त तया व्यक्तीचे
नाव व पत्ता
2

नवक्रीसाठी तयार करण्यात
आलेल्या फळाांच्या रोपाांचा उगम.
नेमन
ू नदलेला
नेमन
ू नदलेला
मूलकाांड
कलम
क्रमाांक
क्रमाांक
3

िमुिा 'ग'
( ननयम 9 पहा )
रोपमळयाचे नाव व पत्ता
वय
मूलकाांड ( रूट स्टॉक )
कलम ( सायन )
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ज्या दराने
नवक्री
करण्यात
आली तो दर
4

शेरा

5

िमुिा ' ह '
ननयम 11 (1) पहा.
सक्षम प्रानिका-याच्या निणजयानवरुध्दच्या अपीलासाठी करावयाच्या अजाचा
िमुिा
--------------------------------------------------------------- या नावाने, फळाांच्या रोपाांच्या उतपादनाचा व
नवक्रीचा िांदा चालनवण्यासाठी मला/आम्हाला नदलेल्या लायसन्स क्रमाांक --------------- चा िारक मी / आम्ही
उक्त लायसन्स दे ण्यास ककवा लायसन्सचे नुतनीकरण करुन दे ण्यास नकार दे ण्याच्या ककवा लायसन्स ननलांनबत
करण्याच्या ककवा रद्द करण्याच्या सांबांिातील ------------------------------------- (सिम प्रानिका-याचे पदनाम)
याच्या ननणणयाचा फेर नवचार व्हावा म्हणून, याद्वारे अपील करीत आहे / आहोत.
लायसन्स दे णा-या प्रानिका-याने
आदे श नदल्याची तारीख व क्रमाांक.
आमच्या वरील अनपलासाठीची कारणे पुढीलप्रमाणे आहे त :-

पत्ता नदनाांक अजणदाराचे नाव.

-----------------------

महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (नियमि) नियम, 1976.
महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) ननयम, 1976 याच्या ननयम 11, पोट-ननयम (3) च्या उपबांिानुसार,
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पुढील व्यक्तींना अपील प्रानिकरणाचे सदस्य म्हणून नामननर्ददष्ट्ट करीत आहे .
(1) श्री. रणनजत दे शमुख, सभापती, पांचायत सनमती, काटोल, नजल्हा नागपूर.
(2) श्री. दत्ता काांचन, मुक्काम पोस्ट ऊरुळी-काांचन, तालुका हवेली, नजल्हा - पुणे.
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महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे ( नियमि ) ( सुिारणा ) नियम , 1980 .
महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे ( ननयमन) अनिननयम, 1969 (सन 1969 चा महाराष्ट्र 45) याच्या कलम 21,
पोट कलम (2) , खांड (अ), (ब), (ड) आनण (इ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा व या बाबतीत
महाराष्ट्र शासनास समर्थण करणा-या सवण इतर शक्तीचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (
ननयमन) ननयम, 1976 यात आणखी सुिारणा करण्याकरता याद्वारे पुढील ननयम करीत आहे . हे ननयम, उक्त
कलम 21 च्या पोट कलम (1) अन्वये आवचयक असल्याप्रमाणे पूवी प्रनसध्द करण्यात आलेले आहे त 1. या ननयमाांस, महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) (सुिारणा) ननयम, 1978 असे म्हणता येईल.
2. महाराष्ट्र फळाांचे रोपमळे (ननयमन) ननयम, 1976 (यात यापुढे ज्याचा ननदे श " मुख्य ननयम " असा करण्यात
आला आहे ) याच्या ननयम 2 ला तया ननयमाचा पॊट ननयम (1) असा नवीन क्रमाांक दे ण्यात येईल आनण अशा
प्रकारे नवीन क्रमाांक दे ण्यात आलेल्या पोट ननयम (1) नांतर पुढील पोट ननयम दाखल करण्यात येईल.
"(2) या ननयमात वापरण्यात आलेल्या परां तु तयात व्याख्या करण्यात न आलेल्या शब्दाांना व शब्दप्रयोगाांना
तयाांना अनिननयमात अनुक्रमे जे अर्थण नेमन
ू दे ण्यात आले आहे त तेच अर्थण असतील."
3. मुख्य ननयमाांच्या ननयम 11 मध्ये, (अ) पोट ननयम (1) ऎवजी पुढील पोट ननयम दाखल करण्यात येईल "(1) कलम 11 अन्वये सिम प्रानिका-याच्या आदे शानवरूध्द करावयाचे अपील, पोट ननयम (2) अन्वये
स्र्थापन करण्यात आलेल्या अपील प्रानिकरणाकडे अपीलकारास सिम प्रानिका-याच्या आदे श नमळाल्याच्या
तारखेपासून 90 नदवसाांच्या आत नमुना ' ह ' मध्ये करण्यात येईल."
(ब) पोट ननयम (3) ऎवजी पुढील पोट ननयम दाखल करण्यात येईल "(3) अध्यिाव्यनतनरक्त इतर सदस्य, राज्य शासनाकडू न नामननदे नशत करण्यात येतील आनण ते, पदननदे नशत
झाल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षाच्या मुदतीसाठी पद िारण करतील."
4. मुख्य ननयमाांच्या ननयम 12 ऎवजी पुढील ननयम दाखल करण्यात येईल "12. फळाांच्या रोपमळयाांत प्रवेश करण्याची व तयाांची तपासणी करण्याची वेळ. सिम प्रानिका-यास ककवा तयाने यर्थोनचतरीतया लेखी प्रानिकृ त केलेल्या व्यक्तींना कलम 13 अन्वये
असलेल्या प्रवेश करण्याच्या व तपासणी करण्याच्या शक्तींचा कोणतयाही नदवशी सूयोदयापासून
सूयास्तापयंत वापर करता येईल."
5. मुख्य ननयमाांना जोडण्यात आलेल्या नमुना 'अ' मध्ये,(अ) शीर्षणकामिील "कलम 3 अन्वये" या मजकुराऎवजी "कलम 5 अन्वये"हा मजकूर दाखल करण्यात
येईल;
(ब) खांड (3) मध्ये उपखांड (अ) नांतर पुढील उपखांड दाखल करण्यात येईल"(ब) तहनसल";
(क) अशा प्रकारे दाखल करण्यात आलेल्या उपखांड (ब) नांतर सध्याच्या उपखांड (ब) आनण (क) याांना
अनुक्रमे उपखांड (क) आनण (ड) असे नवीन क्रमाांक दे ण्यात येईल.
6. मुख्य ननयमाांना जोडण्यात आलेल्या नमुना ' ब ' मध्ये, " पदनाम " या शब्दाच्या खाली पुढील शब्द दाखल
करण्यात येईल. --“ मुद्रा”.
7. मुख्य ननयमाांना नमुना 'ह' मध्ये, "आमच्या वरील अनपलासाठीची कारणे पुढील प्रमाणे आहे त" या
मजकुराऎवजी " वरील अनपलाच्या पुष्ट्यर्थणची कारणे पुढीलप्रमाणे आहे त." हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
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अ.क्र. नपकाचे िाव
1
2
3
4
5

आांबा
काजू
नारळ
सुपारी
नचकू

6
7

फणस
सांत्रा

8
9
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12
13
14
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16
17
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21
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पपनस
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डाकळब
अांजीर
नसताफळ
रामफळ
आवळा
कवठ
बोर
जाांभळ
ू
फालसा
कचच
कोकम
चारोळी
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उगनवल्यानांतर 9 मनहन्याांनी
भेट कलम- उतरनवल्यानांतर 60 नदवस
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अ.क्र. नपकाचे िाव
24
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31
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छाट कलम
लावल्यानांतर 120
नदवसाांनी.
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