
 

 

    भारताचे राजपत्र 
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असाधरण 

भाग-दोन खंड-1 

प्राधधकरणाद्वारे प्रकाशीत 

संख् या-151  नवी धदल् ली, रधववार धदनाकं 27 सप्टेंबर 2020/अश्ववन 15, 1942 शके 

 

 

 

संसदेने पारीत केलेल्या खालील कायद़यास भारताच्या राष्ट्रपतींनी धदनाकं 24 
सप्टेंबर 2020 रोजी  श्ववकृत केला असून तो याद्धारे सववसाधारण माधितीसाठी 

प्रधसध्द करणयातं येत आिे.  

 

 

 

 

 

 



 

धवधी व न् याय मंत्रालय 

धवधी धवभाग 

संख् या-151  नवी धदल् ली, रधववार धदनाकं 27 सप्टेंबर 2020/अश्ववन 15, 1942 शके 

 

 

शेतक-याचें उत् पादन, व् यापार आधण वाधणज् यीक (उन् नती व सुधवधा)  

कायदा, 2020 

 

क्रमाकं 21/2020 

शेतकरी आधण व् यापारी यानंा आपले उत् पन् नास खरेदी धवक्री कधरता त् याचें 
सोईनुसार धवक्री तथा खरेधद करण यांचे व वातंत्र्य, ज् यामुळे त् यानंा व पर्घात् मक व 
पयायी व् यापाद्वारे धकफायतशीर ककमती प्राप् त िोती, ज् याद्वारे ते कायवक्षम, 
पारदशी आधण कोणत् यािी अडथळयाधवना आंतरराज् यीय आधण राज् यातंगवत 
व् यापार आधण वाधणज् यीक शेतक-यांचे उत् पादन,मंडई बािेरच् या के्षत्रात ककवा 
धवधवध राज् याचं् या राज् य उत् पादक संर्घाच् या कायद्याद्यारे व थाधपत बाजाराच् या 
माधनव के्षत्रात, साचेबध् द व सुकर व् यवसाय इलेक्ट रॉधनक व् यवसाय आधण त् याचेशी 
धनगडीत व् यापार ककवा तदनुषंधगक बाबीं पुरधवण याकधरता कायदा – 

 

भारतीय प्रजासत् ताकाच् या एक्ट काित्तराव् या वषात संसदेने अधधधनयमीत केलेला 
कायदा खालील प्रमाणे - 

 



प्रकरण क्रमाकं -1 

(प्रारंधभक) 

1. (1) या कायदास शेतक-याचें उत् पादन, व् यापार आधण वाधणज् य 
(चालना आधण सुधवधा) कायदा, 2020 म् िटले जाईल. 
 
(2) िा कायदा धदनाकं 5 जून 2020 पासून अंमलात येईल.  

 

2.  या कायदात, संदभव अन् यथा आवव यक नसल् यास – 
(अ) ‘शेतक-याचें उत् पादन’, म् िणजे – 

(1) अन् नसामुग्री ज् यामध् ये धान् य जसे गिु , तादूंळ,ककवा जाड 
दाणे, डाळी, खाद्य तेले, तेल, भाजी, फळे, कवचफळे, 
उस अधण कुक्ट कुटपालन, सुकरालय, शेळीपालन, 
मत् वयपालन आधण दुग् धजन् य पदाथव पक्रीया केलेले ककवा 
नैसगीक प्रकारामधील मानवी वापरासाठी उत् पादने 

(2) ढेपेसि पशुखाद्य आधण इतर सत् व , आधण 
(3) कच् चा, सरकी काढलेला ककवा न काढलेला कापूस 

सरकी, आधण कच् चे ताग, 

(ब)  ‘इलेक्ट रॉधनक व् यापार आधण व् यविाराचे व् यासपीठ’ 
म् िणजे प्रत् यक्ष आधण ऑनलाईन खरेधद-धवक्री कधरता, 
शेतक-याचें उत् पादनासाठी व् यापार व वाधणज् यीक व् यापाराचे 
संचालन करण याकधरता उपलब् ध करुन धदलेले व् यासपीठ, 
जे इलेक्ट रॉधनक यंत्रादं्वारे आधण इंटरनेटचा वापर करुन, 
ज् याधठकाणी असा प्रत् येक व् यविार शेतक-याचं् या उत् पादनाचे 
धवतरण/वाटपात िोईल. 

संक्षिप्त
शिर्षक,प्रारंभ 

प्रा 

 

व्याख्या 



(क)  ‘शेतकरी’ म् िणजे असा व् यश्क्टत जो व वतः ककवा 
भाडयाच् या मजूरादं्वारे ककवा कोणत् यािी मागाने शेतातून 
उत् पन् न रे्घतो आधण यातं शेती उत् पादक संव थाचंा समावेश 
रािील.  

(ड)  ‘शेती उत् पादक संर्घटना’ म् िणजे शेतक-याचंी ककवा 
गट जो कोणत् यािी नावाने ओळखला जाई. 

 (1) जो अश्वतत् वात असलेल् या कोणत् यािी कायद्यातंगवत 
नोंदणीकृत असेल, ककवा  

 (2) कें द्र ककवा राज् य शासनाच् या मदतीने कोणत् यािी 
योजना अथवा कायवक्रमाद्वारे पुरव कृत, 

(इ)  ‘आंतरराज् यीय व् यापार’ म् िणजे शेतक-याचंा माल 
धवकत रे्घणे ककवा धवक्री करणे िी धक्रया जेथे एका राज् याचा 
व् यापारी इतर राज् याच् या    शेतक-याकंडून ककवा व् यापा-
याकडून शेतमाल धवकत रे्घऊन तो शेतमाल इतर राज् यात, 
शेतमाल धवकत रे्घतलेल् या राज् या व् यधतधरक्ट त ककवा जेथे 
अशा शेतक-याचं् या मालाचा उगम झाला असेल त् या 
व् यधतधरक्ट त 

(फ)  ‘राज् यातंगवत व् यापार’ म् िणजे शेतक-याचें उत् पादन 
खरेधद करण याची ककवा धवक्री  करण याची प्रधक्रया जेथे एका 
राज् याचा व् यापारी शेतक-याचे उत् पादन त् याच राज् याच् या 
शेतक-याकडून ककवा व् यापा-याकडून धवकत रे्घणे ज् यात 
व् यापारी शेतक-याचें असे उत् पादन धवकत रे्घईल ककवा जेथे 
अशा शेती शेती उत् पादनाचा उगम झाला असेल.  

(क)  ‘अधधसूचना’ म् िणजे, कें द्र शासन ककवा राज् य 
शासनाने कायालयीन राजपत्रामध् ये  प्रधसध् द केलेली 



अधधसूचना आधण त् यामधील शब् दप्रयोग अधधसूचीत केलेले 
ककवा अधधसूचीत तसाच अन् वयाथव असतील- 

(ख)  व् यश्क्टत यामध् ये  – 

  अ) व् यश्क्टत , 

  आ) भागीदारी संव था, 

  इ)   कंपनी, 

  ई)  मयाधदत दायीत् व असलेली भागीदारी, 

  उ)  सिकारी संव था 

  ऊ) सोसायटी ककवा 

 ए)  कोणतीिी संर्घटना ककवा व् यक्क्टतची अशी  
नोंदणीकृत संव था ज् यास कें द्र ककवा राज् य 
शासनाच् या चालु असलेल् या कायवक्रमासाठी 
मान् यता देण यातं आली आिे. 
  

(ग) ‘धविीत’ म् िणजे कें द्र शासनाच् या या अध् यादेशातंगवत 
धविीत केलेले धनयम , 

(र्घ)    ‘अनुसूचीत शेतकरी उत् पादन’ म् िणजे असे कोणतेिी 
कृषी उत् पादन जे राज् य कृषी उत् पन् न बाजार सधमती 
अधधधनयमातंगवत धनयंत्रणाकधरता धवधनयमीत केलेले 
आिे.  

(न) ‘राज् य’ यात कें द्रशासीत प्रदेशाचा समावेश आिे. 

च) ‘राज् य कृषी उत् पन् न बाजार सधमती कायदा’ म् िणजे 
भारतातील राज् याच् या ककवा कें द्र शासीत प्रदेशाच् या 
धवधधमंडळाने संमत केलेला कायदा, ज् याचे नावं 



कािीिी असले तरी, मात्र  व् यापार के्षत्रात ज् याद्वारे 
राज् यात कृषी उत् पन् नाकधरता बाजार धवधनयमीत 
केलेला आिे. 

 1)  कृषीके्षत्र द्वार 

 2)  कारखान् याची जागा 

 3)  वखार 

 4)  सायलो (गुरासंाठी चारा गोळा करण यासाठी  

               ठेवलेले कोठार) 

 5)  शीतगृिे, ककवा 

 6)  इतर कोणतीिी जागा ककवा ढाचा 

 ज् या धठाकाणािून व् यापा-यानंा कृषी उत् पादनाचा 
व् यापार करता येईल असे भारतातील धठकाण परंतू 
ज् यामध् ये कंुपन र्घातलेले के्षत्र, बंधदव त ठीकाणाचा 
आधण ढाचा समाधवष्ट् ट असणार नािी, ज् यात 

 अ) मुख् य बाजार तळाची भौधतक धसमा, उप 
बाजार तळ, बाजाराचे दुययम आवार जे भारतातील 
कोणत् यािी राज् याच् या कृषी उत् पन् न बाजार 
अधधधनयमातंगवत असून बाजार सधमतीद्वारे चलीत 
आिे व त् याचेंच व् यवव थापनातंगवत आिे.  

 आ) खाजगी बाजार तळ, खाजगीउप बाजार तळ, 
प्रत् यक्ष पणन संकलन कें द्र आधण खाजगी कृषी ग्रािक 
बाजारतळ ज् याचे व् यवव थापन परवानाधारक व् यश्क्टत 
ककवा कोणतेिी वखार, कोठार, धशतगृिे ककवा 



बाजार के्षत्र म् िणून अधधसूचीत ढाचा ककवा माधनव 
बाजार के्षत्र जे बाजार म् िणून ककवा मानीव बाजार 
म् िणून भारतात अंमलात असलेल् या  प्रत् येक राज् याच् या 
राज् य कृषी उत् पन् न बाजार सधमती अधधधनयमातंगवत 
अधधसूचीत केले असेल असे बाजार.  

छ) व् यापारी म् िणजे असा व् यश्क्टत जो आंतरराज् यीय व् यापार ककवा 
आंतरराज् य व् यपाराचे माध् यमातून ककवा दोिोंची सागंड र्घालून 
व वतः ककवा एका ककवा त् यापेक्षा जाव त व् यक्ट तींच् या वतीने साठी 
र्घाऊक ककवा धकरकोळ व् यापाराचे उदे्यशाने उपयोगासाठी ककवा 
मुल् य संवधवनासाठी, प्रक्रीया करणेसाठी, धनर्ममती करणेसाठी, 
धनयात, उपभोग अशा कोणत् यािी उधद्यष्ट् टासंाठी कृषी उत् पादन 
खरेदी करतो असा व् यक्ट ती , 

प्रकरण-2 

कृषी उत् पादनाचा व् यापार आणण वाणणज् यीक ला चालना व सुणवधा   

3.      या कायदातील तरतूकदचे अधधन रािून, कोणतािी शेतकरी ककवा 
व् यापारी, ककवा इलेक्ट रॉधनक व् यापार आधण व् यविाराचे व् यासपीठ यानंा 
आंतरराज् यीय व आंतरराज् य व् यापार आधण वाधणज् यीक कृषी 
उत् पन् नाचा व् यापार करण याचे व वातंत्र्य रािील. 

4. (1)कोणतािी व् यापारी आंतरराज् य व आंतरराज् यीय व् यापाराचे 
माध् यमातून अधधसूचीत शेतकरी उत् पादनाचा व् यापार शेतक-यासंमवेत 
अथवा व् यापार के्षत्राबािेरील कोणत् यािी व् यापा-यासोबत करु शकेल. 

परंतू शेती उत् पादक संव था ककवा कृषी सिकारी 
संव थाधंशवायकोणतािी व् यापारी कोणतेिी अधधसूचीत शेतकी 
उत् पादन, त् या व् यापा-याकडे 1981 च् या आयकर कायद्यातंगवत जारी 
केलेले व थायी खाते क्रमाकं ककवा तत् सम अन् य कोणतेिी दव तऐवज 

व्यापारिेत्रत
व्यापारआक्षि
वाक्षिज्यीक
बाबींकररता
स्वातत्र्य 



जे कें द्र शासनाने अधधसूचीत केलेले ते असल् याधशवाय व् यापार करु 
शकणार नािी.  

(2) कें द्र शासन, जनधिताच् या दृश्ष्ट्टने व् यापा-याचं् या इलेक्ट रॉधनक 
नोदणीकधरता एक यंत्रणा असावी तसेच व् यापाराच् या व् यविारासाठी 
कायवपध् दती आधण व् यापार के्षत्रामध् ये अधधसूचीत शेतकरी 
उत् पादनासाठी भगुतानाची कायवपध् दती असावी या मताचे असेल 
तर ती प्रणाली व थाधपत करता येईल. 

(3) प्रत् येक व् यापारी जो शेतक-याशंी व् यविार करीत आिे त् याने 
अधधसूचीतशेतकी उत् पादनाचे प्रदान त् याच धदवशी अथवा जाव तीत 
जाव त तीन कामाचे धदवसात करेल परंतू शेतकी उत् पादन प्रत् यक्ष 
पोिोचण याच् या अटीचे अधधन रािून शेतक-याला आवव यक भगुतान 
त् याच धदवशी करेल. 

  परंतू कें द्र शासन, शेतकी उत् पादक संव था ककवा कृषी 
सिकारी संव था असे कोणतेिी नामाधभधान असेल, त्याचें माफव त 
प्रदानाची वेगळी पध् दत अलंबव ू शकेल व ती पध् दत खरेधददारास 
वव तंुचा पुरवठा झालेला आिे याचेशी संलग् नीत असेल.  

(5) (1) कोणतीिी व् यश्क्टत ज् याचेंकडे 1961 च् या आयकर कायद्यातंगवत 
जारी केलेला व थायी खाते क्रमांक ककवा त् यासारखेच दुसरे 
दव तऐवज जे कें द्र शासनाने अधधसूचीत केलेले आिे ती  शेती 
उत् पादक संव था ककवा कृषी सिकारी संव था इलेक्ट रॉधनकव् यापार 
आधण व् यावसायीक व् यासपीठ व थाधपत करु शकेल ज् याद्वारे ते 
अधधसूचीत शेतकी उत् पादनाचा आंतरराज् यीय व आंतरराज् य 
व् यापार आधण वाधणज् जीक व् यविार करु शकेल.  

परंतू, इलेक्ट रॉधनक व् यापार व् यावसायीक व् यासधपठावरुन  
व् यापार करणारी व् यश्क्टत वैध व् यापारासाठी असलेल् या 
मागवदशवक सूचनाचंा,जसे व् यापाराची पध् दत, शुल् क इतर 



व् यसधपठासोबत आंतर-व् यविायवता, वाितुकीची 
व् यवव था,गुणवत् तेचे पधरक्षण, वेळीच प्रदान, व् यपाराचे 
धठकाणच् या व थाधनक भाषेतून मागवदशवक सूचनाचंा प्रसार 
आधण इतर बाबींचे पालन करेल.  

(2)जनतेच् या धितासाठी िे आवव यक आधण फायद्याचे आिे असे 
कें द्र शासनाचे मत झााले असल् यास, कें द्र शासन इलेक्ट रॉधनक 
व् यापार व् यासधपठाचे धनयमानूसार – 

अ) कायवपध् दती, धनकष आधण नोंदणीची रीत धनश्वचत करेल 
आधण, 

ब)  आचार संधिता,ताधंत्रक मानके, आंतर व् यविायवतेसि इतर 
व् यासधपठे आधण वाितुक व् यवव थेसि अनुसूचीत शेतक-याचं् या 
उत् पादनाच् या गुणवत् तेचे पधरक्षण व प्रदान पध् दती धवर्मनधदष्ट् ट 
करावी.  

अधधसूचीत शेतकी उत् पादनाचा आंतरराज् यीय व आंतरराज् य 
व् यापार वाधणज् यीक के्षत्रामध् ये सुकर करण यासाठी. 

(6) कोणत् यािी राज् य कृषी उत् पन् न बाजार सधमतीद्वारे ककवा राज् यातील 
इतर कोणत् यािी कायद्यांतगवत कोणत् यािी नावाने कोणतेिी बाजार 
शुल् क ककवा दंड ककवा उप कराची आकारणी अनुसूचीत शेतक-
याचं् या उत् पादनावर  इलेक्ट रॉधनक व् यापार व व् यविारासाठी 
व् यासधपठावर कर आकारणी करता येणार नािी.  

(7) (1) कें द्र शासन, कें द्र शासनाच् या कोणत् यािी संर्घटनेमाफव त 
शेतक-याचं् या उत् पादनाचं् या ककमतीचीमाधिती आधण बाजार 
धवषयक बाबींची माधिती यंत्रणा धवकसीत करुन त् यासंबंधीत 
माधितीच् या प्रसारासाठी एक साचा/ चौकट धवकसीत करु शकते. 

व्यापार
िेत्रामध्येराज्य
कृर्ीउत्पन्न
बाजारसशमती
कायदाइ.
अंतर्षतफी 

ककंमतीची
माकितीआक्षि
र्ुप्तवाताष
प्रिाली 



(2) कें द्र शासन, इलेक्ट रॉधनक व् यापार व वाधणज् यीक व् यासधपठ 
व वाधमत् वधारक व कायववािी करणारी कोणतीिी व् यश्क्टत धविीत 
करण यातं आलेल् या व् यविाराचंीमाधिती पुरधवण यासाठी आवव यकता 
असू शकते. 
व पश्ष्ट्टकरण – या कलमाचे प्रयोजनाकधरता कें द्र शासनाची संव था 
या शब् दप्रयोगामध् ये दुययम ककवा संलग् न कायालये शासनाच् या 
मालकीची ककवा प्रचलीत कंपनीककवा संव था अंतभूवत आिे.  
 

प्रकरण – 3 
णववादाबाबत णनणणय  

(8) (1)या कायदाचे कलम 4 अंतगवत शेतकरी आधण व् यापारामधील 
व् यविारामुळे कािी धववाद उदभवल् यास दोन् िी पक्ष उप धवभागीय 
दंडाधधकारी याचें कडे अजव दाखल करुन परव पर सामंजव याने 
तोडगा काढू शकतात, जो िा धववाद सोडधवण याकधरता प्रकरण, 
त् यानंीच व थाधपत केलेल् या समेट मंडळाकडे, पाठवनू त् यावर 
बंधनकारक तोडगा काढू शकतो. 
(2)पोट कलम (1) अन् वये उप धवभागीय दंडाधधकारी यानंी धनयुक्ट त 
केलेल् या प्रत् येक समेट मंडळामध् ये अध् यक्ष आधण उप धवभागीय 
दंडाधधकारी यानंा जे योग् य वाटेल अशा सदव याचंा समावेश असेल 
जे दोनपेक्षा कमी नसतील व चार पेक्षा जाव त नसतील. 
(3)अध् यक्ष िा उप धवभागीय दंडाधधकारी याचं् या अधधपत् याखाली 
कायवरत अधधकारी असेल आधण प्रत् यंक पक्षाचे समान प्रधतधनधी 
इतर सदव य असतील जे त् याचें प्रधतधनधीत् व करतीलआधण ती 
व् यश्क्टत पक्षाच् या धशफारसीवरुच नेमल् या जाईल. 

परंतू जर कोणतािी पक्ष सात धदवसाचे आंत अशी धशफारस 
करण यातं अपयशी ठरला तर उप धवभागीय दंडाधधकारी 



अशा पक्षाचे प्रधतधनधीत् व करण यास योग् य वाटेल अशा 
व् यक्क्टतचीनेमणूक करेल. 

(4)कोणत् यािी वादाचे बाबतीत, समेटाच् या प्रधक्रयेचे वेळी तोडगा 
धनर्घतो, त् यावेळी समझोत् याचे ज्ञापन तयार करुन ज्यावर दोन् िी 
पक्षाचंी व वाक्षरी असेलआधण सवव पक्षांना बंधनकारक असेल. 

(5)उप कलम (1) अन् वये व् यविार करण यासाठीअसलेले पक्षजर 
या कलमातंगवत ठरवनू धदल् याप्रमाणे तीस धदवसाचें आंत धववाद 
सोडधवण यास असमथव असतील तर त् यानंी संबंधीत उप धवभागीय 
दंडाधधकारी जे उप धवभागीय प्राधधकरण असेल त् यांचेकडे जावे. 

(6)उप धवभागीय प्राधधकरण व वतःच समावेदनाने ककवा प्राप् त 
याधचकेकेद्वारे ककवा कोणत् यािी शासकीय अधभकरणाकडील 
संदभान् वये कलम (4) च् या उल् लंर्घनाची दखल रे्घणेबाबत प्राप् त 
ककवा त् याअंतगवत धनयमाचंी दखल रे्घईल आधण उप कलम (7) 
अंतगवत कारवाई करेल. 

(7)उप धवभागीय प्राधधकरण या कलमातंगवत धववाद ककवा 
उल् लंर्घनाधवषसी धनणवय झोण याच् या तारखेपासून 30 धदवसाचें आंत 
संधक्षप् त पध् दतीने धनणवय रे्घईल आधण पक्षानंा सुनावणीची संधी 
धदल् यानंतर, ते कदाधचत – 

(अ)धववादाधीन असलेल् या रकमेचे वसुली कधरता आदेश 
धनगवधमत करतील, ककवा 

(ब)कलम (11) च् या उप कलम (1) मध् ये दशवधवल् याप्रमाणे 
दंड आकारतील. 

(क)अनुसूचीत शेतकी उत् पादनाचे धववणनास मनाई 
करण याबाबत च् या कोणत् यािी उपक्रमास वाधणश्ज्जक धववाद 



प्रत् यक्ष वा अप्रत् यक्ष धरत् याख्  या धनयमातंगवत त् या कालावधीत 
त् यानंा योग् य वाटेलती कायववािी करेल. 

(8) उप धवभागीय प्राधधकरणाच् या आदेशामुळे व् यथीत कोणतािी 
पक्ष अधपल प्राधधकरणाकडे (धजल् िाधधकारी ककवा 
धजल् िाधधकारीयानंी प्राधधकृत केलेले अपर धजल् िाधधकारी) 
आदेशाचे धदनाकंापासून 30 धदवसाचे आंत अधपल दाखल करेल, 
जे अधपल दाखल केल् यापासून पुढील तीस धदवसाचें आंत 
अधपलावर धनणवय रे्घईल. 

(9) या कलमातंगवत उप धवभागीय प्राधधकरण ककवा अधपल 
प्राधधकरण याचें प्रत् येक आदेशासास धदवाणी न् यायालयाच् या 
िुकुमनाम् याप्रमाणेच अंमल असेल आधण त् याप्रमाणेच प्रवतवधनय 
असेल आधण िुकूमनाम् यातील रक्ट कमेची वसुली जधमन मिसुलाचा 
थकबाकीदार म् िणून दंडनीय रक्ट कम वसूल केली जाईल. 

(10) उप धवभागीय प्राधधकरण ककवा अधपल प्राधधकरणाकडे 
याचीका ककवा अजव सादरकरण याची प्रधक्रया आधण पध् दत धविीत 
केलेली असेल. 

9(1)  कृषी धवपणन सल् लागार, धवपणन व धनरीक्षण संचालनालय, कें द्र 
शासन ककवा राज् य शासनाचा असा अधधकारी ज् यास, राज् य शासनाशी 
सल् लामसलत करुन कें द्र शासनाने अधधकार प्रत् यायुक्ट तकेले आिेत तो 
व वतःच् या समावेदनाने अथवा याधचकेवर ककवा शासकीय अधभकरणाद्वारे 
प्राप् त संदभावर कलम (5) अंतगवत व थाधपत इलेक्ट रॉधनक व् यापार आधण 
व् यविार व् यासधपठाद्वारे व् यवसायाचीनोंद आचारसंधिता ककवा न् यायोचीत 
व् यापार पध् दतीकधरता मागवदशवक तत् वाचें उल् लंर्घन ककवा कलम (7) 
मधील तरतुदींचे उल् लंर्घन करणे आधण पावती धमळाल् यापासून 60 
धदवसाचे आंत आदेशाद्वारे आधण कारणे नोंदवनू तो – 



  अ)शेतकरी ककवाव् यापारी यानंा देय रकेच् या वसुलीचेआदेश पाधरत 
करेल, 

  ब)कलम (11) च् या उप कलम त्(2) मध् ये दशवधवल् याप्रमाणे दंड 
आकारेल. 

  क)इलेक्ट रॉधनक व् यापार आधण व् यविार व् यासधपठ म् िणून प्रवर्मतत 
असलेले अधधकार त् यास योग् य वाटेल त् या काळासाठी धनलंबीत करेल 
अथवा रद्य करेल. 

  परंतू, अशा रकमेची वसूली, दंडाची आकारणी धनलंबीत ककवा रद्य 
करण याचाकोणतािी आदेश अशा इलेक्ट रॉधनक व् यापार आधण व् यविार 
व् यासधपठावर कायववािी त् यासं आपले म् िणणे मांडण याची संधी 
धदल् याधशवाय काढणार नािी.  

(2)  उप कलम (1) अंतगवत जारी करण यातं आलेल् या कोणत् यािी 
आदेशासधदवाणी न् यायालयाच् या िुकुमनाम् याप्रमाणेच अंमल असेलआधण 
त् याप्रमाणेच प्रवतवनीय असेल आधण िुकूमनाम् यातील रक्ट कम वसूली जधमन 
मिसुलाच् या थकबाधकदार म् िणून दंडनीय रक्ट कम म् िणून वसूल केली 
जाईल. 

10(1)  कलम (9) अन् वये जारी केलेल् या आदेशाने व् यधथत झालेली 
कोणतीिी व् यश्क्टत आदेशाचे धदनांकापासून 60 धदवसाचें आंत अशा 
अधधका-याकडे अधपल दाखल करेलकी जो कें द्र शासनाचेसि सधचवाचें 
दजापैक्षा कमी दजाचा नसलेल् या आधण कें द्र शासनाने या प्रयोजनासाठी 
नामधनदेशीत केलेले असेल, 

  परंतु,अधपलकता आपला अधपल अजव साठ धदवसाचंा कालावधी 
संपल् यानंतरिी परंतु एकूण नव् वद धदवसापेक्षाजाव त नािी या काळात अजव 
दाखल करु शकतो जर अधपलकता अधपल वेळीच दाखल करण याचे ठोस 



कारण देव ू शकला आधण त्याद्वारे अधपल प्राधधकरणाचे समाधान झााले 
पाधिजे.  

      (2) या कलमातंगवत दाखल िोणारी प्रत् येक अधपल धविीत प्रपत्रात व 
धविीत पध् दतीने आधण ज् या आदेशाधवरुध् द अधपल दाखल करावयाची आिे 
त् या आदेशाच् या प्रधतसि आधण धविीत करण यांत आले फी सि दाखल 
करणे आवव यक आिे. 

 (3) अधपल धनकाली काढण याची कायवपध् दती धविीत केलेली असली 
पाधिजे. 

 (4) या कलमातंगवत दाखल केलेलीअधपलाची सुनावणी करुन अधपल 
नव् वद धदवसाचें आंत धनकाली काढल् या जाईल. 

   परंतू, अधपल धनकाली काढण यापूवी अधपल करणा-यास 
त् याचंी बाजू मांडण याची संधी देणे आवव यक रािील.  

 

     प्रकरण – 4 

     शास्तत / णशक्षा 

11(1)  जो कोणी कलम (4) च् या अथवा त् याअंतगवत करण यातं आलेल् या 
धनयमातील तरतुकदचे उल् लंर्घन करीत असेल तर तो ज् या अंतगवत धशके्षस 
/ शाश्वतस पात्र ठरेल व त् याला दंडाचीरक्ट कम म् िणून पंचवीस िजार 
रुपयापेंक्षा कमी नसेल जी रक्ट कम रुपये पाचं लाख एवढी वाढधवता येईल 
आधण त् यानंतरिी ज् याधठकाणी उल् लंर्घन सतत िोत असेल तर त् यानंतर 
च् याप्रत् येक धदवसासाठी धशक्षा म् िणून रुपसे पाचं िजर प्रधत धदवस 
याप्रमाणे उल् लंर्घन चालू असेल तोपयंत भरावी लागेल. 

(2)   जर एखादी व् यक्ट ती जी ,व वतः  इलेक्ट रॉधनक व् यापार आधण व् यविार 
व् याधपठाचे धनयंत्रण करते ककवा चालधवते त् याचेद्वारे कलम (5) व  (7) ककवा 

कायदाचे 
आधण 
धनयमांचे 
उल् लंर्घना 
बाबत 
शाव ती  
 



त् याअंतगवत तयार करण यातं आलेल् या धनयमाचं् या तरतूधदचे उल् लंर्घन करीत 
असेल तर ती व् यश्क्टत रुपये पन् नास िजार पेक्षा कमी नािी व जी रुपये दिा 
लाख रुपये एवढी वाढधवता येईल अशा धशके्षस पात्र ठरेल. आधण ज् याधठकाणी 
उल् लंर्घन सतत चालूच असेल तर त् यानंतरच् या प्रत् येक धदवसासाठी धशक्षा 
म् िणून रुपये दिा िजार प्रधम धदवस याप्रमाणे ज् या धदवसापासून 
उल् लंर्घनचालूच असेल त् याच् या पधिल् या धदवासापासून उल् लंर्घन चालूच असेल 
तोपयंत रक्ट कम भरावी लागेल. 

                              प्रकरण -5                        

सकंीणण 

12. कें द्र शासन, या कायदातील तरतुकदचे पालन करण यासाठी, कािी सूचना, 
मागवदशवन, आदेश ककवा मागवदशवक सूचना, त् यानंा योग् य वाटतील तेव् िा, 
कोणत् यािी अधधका-यासं ककवा कें द्र शासनास दुययम अधधका-यास राज् य 
शासन अथवा राज् य शासनास दुययक असलेल् या कोणत् यािी अधधका-यास 
इलेक्ट रॉधनक व् यापार आधण व् यविार व् याधपठ ककवा कोणतीिी व् यश्क्टत जी व वतः 
इलेक्ट रॉधनक व् यापार आधण व् यविार व् याधपठ चालधवणारी व् यश्क्टत ककवा व् यापारी 
ककवा व् यापाराचंा वगव यानंा जारी करु शकेल. 

13.     कें द्र  शासन, राज् य शासन ककवा कें द्र व राज् य शासनाच् या कोणत् यािी 
अधधका-या धवरुध् द ककवा कोणत् यािी व् यश्क्टतधवरुध् द जो या कायदाद्वारे ककवा 
त् याअंतगवत बनधवण यातं आलेल् या कोणत् यािीधनयमाचें पालन चागंल् या उदे्यशाने 
करीत असेल ककवा करण याचें प्रयोजन असेल तर त् याचेवर वाद, अधभयोग ककवा 
कायदेशीर कायववािी करता येणार नािी. 

14. या कायदाच् या कोणत् यािी तरतूदी अंमलात येण यापूवी कोणत् यािी  राज् य 
कृषी उत् पन् न बाजार सधमतीचा कायदा व इतर कोणतािी अश्वतत् वात असलेल् या 
कायदाचंा प्रभाव कोणत् यािी लेखाचा प्रभाव अधधभावी अधधकार या कायदास 
असणार आिेत. 

सूचना,
मार्षदिषनजारी
करण्याबाबत
कें द्रिासनाचे
अशिकार 

सदिेतूने
केलेल्या
कायषवािीस
संरिि
देिेबाबात 

कायदात
असलेले
अशिकार 



15. कोणत् यािी धदवाणी न् यायालयाचे अधधकार के्षत्रात वाद, अथवा कोणत् यािी 
बाबीकधरता कायदेशीर कायववािी ककवा धवल् िेवाट लावल् या जाणा-या 
कोणत् यािी बाबी श्ववकारणे अथवा धनकाली काढण याचा धवचाराथव श्ववकारण याचा 
अधधकार रािणार नािी. 

16.  रोखे बाजार आधण प्रधतभतूी करार धनयमन कायदा, 1956 अंतगवत 
मान् यताप्राप् त समाशोधन मंडळ आधण त् याअंतगवत िोणारे व् यविारावर या 
कायदाच् या कोणत् यािी तरतूदींचा प्रभाव असणार नािी. 

17. (1) कें द्र शासनास या कायदाच् या तरतुदी लागू करणेसाठी धनयमतयार 
तयार करण याचे अधधकार राितील.  

(2) धवशेषतः आधण उपरधनर्मदष्ट् ठकोणत् यािी अधधकारास बाधा येणार 
नािी असे सवव धनयम तयार करण याचे ककवा खालील बाबींकधरता जसे – 

(अ) व् यापा-याकंधरताइलेक्ट रॉधनकनोंदणीची प्रणाली आधण 
अधधसूचीत शेतकरी उत् पादनाची कलम (4) चे उप कलम (2) 
अंतगवत उपलब् ध प्रणाली. 

(आ) कलम (4) चे उपकलम (3) च् या तरतूदी अंतगवत प्रदानाच् या 
कायवपध् दती बाबत. 

(इ) कलम (8) च् या उपकलम (1) अंतगवत उप धवभागीय 
प्राधधकरण अथवा अधपल प्राधधकरण याचेंकडे  याधचकाककवा अजव 
दाखलकरावयाच् या कायपवध् दती बाबत, 

(ई) कलम (9) चे उपकलम (2) अंतगवत फी प्रदान करण याच् या 
व अधपल दाखल करण याचे धविीत प्रपत्र् सादर करणे. 

(उ) कलम (10) चे उप कलम (3) अंतगवत अधपल धनकाली 
काढण याच् या कायवपध् दती बाबत, 

(ऊ) धविीत ककवा ईतर कोणतीिी बाब. 

कदवािी
न्यायालयाचे
अशिकारास
बािा 

कािीव्यविारास
कायदाच्या
तरतूदीलार्ू
नसल्याबाबत 

शनयमतयार
करण्याचेकें द्र
िासनाचे
अशिकार 



 

18. या कायदाद्वारे कें द्र शासनाने तयार केलेले सवव धनयम ककवा त् यानंतरिी 
तयार केलेले धनयम संसदेचे सत्र चालू असतानंा, संसदेच् या प्रत् येक 
सभागृिासमोर तीस धदवसाचे कालावधीत अधधवेशनाचे एका सत्रात ककवा 
सलगच् या दोन ककवा सत्रामंध् ये अधधवेशनाचे सत्र संपण यापूवी ककवा लगतच् या 
सत्रमध् ये दोन् िी सभागृिाची मान् यता धमळणे ककवा त् यामध् ये कािी सुधारणा 
सूचधवल् यास, त् याप्रमाणे धनयम तयार करुन ककवा धनयमाचंी आवव यकता नािी 
असे दोन् िी सभागृिास वाटत असेल ती, या अंतगवत तयार करण यातं आलेल् या 
धनयमासं दोन् िी सभागृिाचे मान् यतेनंतरच सुधारीत व वरुपात लागू िोतील. जर 
त् यामध् ये कािी सुधारणा केल् या असतील ककवा त् याचे धवलोपन केले असेल तर 
त् याच् या धवधधग्राियतेस कोणतीिी बाधा येणार नािी . 

 

19(1). या कायदाच् या तरतुदीच् या अंमलबजावणीस कोणतीिी बाधा येत 
असल् यास, कें द्र शासन,अधधकृत राजपत्रात प्रधसध् द करुन कोणतीिी तरतूद 
सुसंगत नािी म् िणून येणारी अडचण दूर करण यासाठी लागू करु शकेल.  

    

 (2) या कलमातंगवत तयार केलेले कोणतेिी आदेश ककवा त् याअंतगवत तयार  
केलेले / िोणारे कोणतेिी आदेश संसंदेचे सत्र सुरु िोताच संसदेच् या दोन् िी 
सभागृिासमोर ठेवण याची तरतूद आिे.  

20 (1) शेतक-याचें उत् पादन, व् यापार आधण वाधणज् यीक (उन् नती व सुधवधा)   

अधधधनयम , 2020 याद्धारे धनरधसत ठरत आिे. 

 (2) अधधधनयम धनरधसत करतेवेळी या मध्ये कािीिी अंतभूवत असले 
तरीिी, त्या अधधधनयमातंगवत  असलेल्या तरतुदीनुसार कोणतीिी कायववािी 

शनयमांची
मांडिीकरिे 

अडचिी
दरू
करण्याचे
अशिकार 

धनरधसत
आधण 

व्यावृत्ती 



केलेली असेल अथवा ती पूणव करणयातं आली असेल तर या कायद़यांतगवत 
असलेल्या तत्सम तरतुदीनुसार ती पूणव करणयातं आल्याचे समजणयात येईल. 

 

डॉ. जी.नारायण राजु 
सधचव, भारत सरकार. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


