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क्रभाॊक : एभव्शीआय 0315/प्र.क्र.109/ऩरय-2, -  

ज्माअथी भशायाष्ट्र याज्मातीर वलवलध ळशयात चारणा-मा टॅक्वी भोटाय लाशन 

कामदा 1988 च्मा  करभ 74 अन्लमे जायी कयण्मात आरेल्मा ऩयलान्मालय चारवलल्मा 

जातात, आणण मा यस्तत्मालरून प्रलावी घेणा-मा ककॊ ला काऱमा-वऩलऱमा टॅक्वी ककला 

कुरकॅफ माॊना यस्तत्मालरून प्रलावी घेण्माव तवचे, वलदशत थाॊब्मालरून प्रलावी घेण्माव 

ऩयलानगी आशे, आणण मा टॅक्वीॊची इॊ जन षभता ककभान 980 वीवी अवतन त्मा वीएनजी 

इॊधनालय चारवलल्मा जातात, आणण मा टॅक्वी ननधागयीत बाड े बाडभेीटयच्मा आधाये 

आकारून चारवलरे जातात, आणण मा टॅक्वीॊच्मा ऩयलान्माची वॊख्मा भमागदीत आशे. 

आणण ज्माअथी फ्रीट टॅक्वी मोजना 2006 भधीर टॅक्वी आलरळान (इॊ जन 

षभता 1400 वीवी ऩेषा जास्तत ल लातानुकुरीत) अवतन भुरत: काऱमा-वऩलऱमा टॅक्वीॊना 

ददरेल्मा ऩयलान्मालय चारवलल्मा जातात, आणण पोन फ्रीट टॅक्वी मोजना 2010 भधीर 

टॅक्वी आलरळान (इॊ जन षभता 1400 वीवी ऩेषा जास्तत ल लातानुकुरीत) अवतन जाशीय 

लररालादलाये प्राप्त ककॊ भत रू.2.61 रष प्रनत ऩयलाना प्रभाणे वलक्री केरेल्मा ऩयलान्मालय 

चारवलरे जातात, आणण दोन्शी मोजनेभधीर टॅक्वी रृमा भीटयप्रभाणे ल वीएनजी इॊधनालय 

ल आधी आयषीत करुन चारवलल्मा जातात. 

मोटार ळाहन 
अधधननयम 1988 



आणण ज्माअथी भोटाय लाशन कामदा 1988 च्मा करभ 88(९) अन्लमे जायी कयण्मात 

आरेल्मा अणिर बायतीम ऩमगटक ऩयलान्मालयीर लाशने याज्माॊतगगत ककॊ ला याज्मफाशेयीर 

प्रलावावाठी केलऱ ऩमगटकाॊना कारभाऩन ऩध्दतीने ककॊ ला दोन दठकाणाभधीर प्रलावावाठी बाड े

ठयलतन चारवलरे जातात, आणण वदय टॅक्वीॊच ेकें द्र ळावनाने वलदशत केरेल्मा कें द्रीम भोटाय लाशन 

ननमभन केरे जाते, आणण त्माॊच्मा बाडमालय अथला इॊधन प्रकायालय कोणतेशी ननमभन नाशी. 

आणण ज्माअथी ॲऩ आधायीत वेला देणा-मा वभुच्चमकाॊनी मा षेत्रात नव्माने प्रलेळ केरा 

आशे, आणण ॲऩ आधायीत वेला देणा-मा वभुच्चमक टॅक्वी ल प्रलावी माॊना जोडण्मावाठी  ळक्मतो 

स्तभाटग पोनचा लाऩय कयतात. वदय ॲऩ अळाप्रकाये तमाय केरे आशेत की, टॅक्वीच्मा चारकाव 

प्रलाश्माच े गॊतव्मस्तथान भादशत नवते तवेच, तो बाडवेुध्दा ननधागयीत करयत नाशी. वदय बाड े

वभुच्चमकाच्मा वॊगणक प्रणारीदलाये ननधागयीत केरे जाते. त्माभुऱे लस्ततु स्तथती अळी आशे की, 

प्रलाश्माॊनी वभुच्चमकाकडतन टॅक्वी बाडमाॊनी घेतरी आशे, आणण वभुच्चमकाॊनी अळाप्रकायची वेला 

देऊ केरी आशे आणण म्शणतन त्माॊच े इतय टॅक्वी वेंला वायिे ननमभन कयणे आलश्मक आशे शे 

भान्म कयण्माजोगे ल गयजेच ेआशे. 

आणण, ज्माअथी ॲऩ आधायीत  टॅक्वी अळाप्रकाये वेला देत आशेत ज्माभुऱे यस्तत्मालरून 

प्रलावी घेणा-मा टॅक्वी ल आधी आयषीत करून बाडमाने देण्मा-मा टॅक्वी माॊच्माभधीर पयक धवुय 

शोत आशे. वध्मा प्राभुख्माने ॲऩलय चारणा-मा भोठमा वॊख्मेतीर टॅक्वी ऑर इॊडडमा ऩमगटक 

ऩयलान्मालय स्तथाननक ळशय टॅक्वी वायिी वेला देत आशेत आणण टॅक्वीॊच्मा ननमभनाॊभध्मे पयक 

अवल्माने,  भागणीप्रभाणे ऩुयलठा केल्माभुऱे शोणाये पामदे, फदरते भुल्म ननधागयण (dynamic 

price discovery) आणण प्रलाॊळाना लभऱणाया चाॊगरा अनुबल माचे पामदे कामभ ठेलतन टॅक्वी 

वेलेच ेआधनुनकीकयण / उन्नतीकयण मावाठी ननमभनाॊच ेएकत्रत्रकयण कयणे आलश्मक आशे.  



त्मा अथी अळा टॅक्वी ऩयलान्माच ेननमभन करुन त्माॊना अनुसप्ती देण्मावाठी ननमभ कयणे 

मोग्म अवल्माफाफत ळावन वलचाय कयत आशे.  

त्मा अथी भोटाय लाशन अधधननमभ, 1988 (1988 चा 59) माच्मा करभ 74, करभ 89 

च्मा ऩोटकरभ (1), करभ 93, करभ 95 च्मा ऩोटकरभ (1) ल करभ 96 च्मा ऩोटकरभ (2) 

च ेिॊड (अठ्ठालीव) व्दाये प्रदान कयण्मात आरेल्मा अधधकायाॊचा आणण त्मा फाफतीत त्माव वभथग 

कयणाऱ्मा इतय वलग अधधकायाॊचा लाऩय करुन, भशायाष्ट्र भोटाय लाशन अधधननमभ, 1989 मा 

आणिी वुधायणा कयण्मावाठी भशायाष्ट्र ळावनाने प्रस्ततावलत केरेल्मा ऩुढीर ननमभाॊचा भवुदा उक्त 

अधधननमभाच्मा करभ 212 च्मा ऩोट करभ (1) व्दाये आलश्मक अवल्माप्रभाणे, माभुऱे फाधा 

ऩोशचण्माची ळक्मता अवरेल्मा वलग व्मक्तीॊच्मा भादशतीवाठी, माव्दाये प्रलवध्द कयण्मात मेत आशे 

आणण माव्दाये वतचना देण्मात मेत आशे की, प्रस्ततावलत प्रारुऩ ननमभ भशायाष्ट्र ळावनाकडतन ददनाॊक 

5 नोव्शेंफय,2016 ककॊ ला त्मानॊतय वलचायात घेण्मात मेतीर. 

2. उऩयोक्त कारालधीच्मा आत उक्त भवुद्माच्मा वॊफॊधात कोणत्माशी व्मक्तीकडतन ज्मा 

कोणत्माशी शयकती ककॊ ला वतचना, ऩरयलशन आमुक्त, भशायाष्ट्र याज्म, ऩरयलशन आमुक्त माॊच े

कामागरम, प्रळावकीम इभायत,4 था भजरा,ळावकीम लवाशत, लाॊदे्र(ऩतलग), भुॊफई-51 माॊच्माकड ेलयीर 

ऩत्त्मालय अथला feedback.tpt-mh@gov.in मा ई-भेर आमडी लय मेतीर त्मालय ळावन वलचाय 

कयीर. 

प्रारुऩ ननयम 

1.  संक्षऺप्त नाळ ळ ॲप्प्ऱकेऴन :-  

 (1) मा ननमभाॊना भशायाष्ट्र लवटी टॅक्वी ननमभ, 2016 अवे वॊफोधण्मात मेईर. 

(2) वदय ननमभ भुॊफई भशानगय षेत्रावाठी रागत अवतीर ल ळावन लेऱोलेऱी अधधवतधचत 

कयेर अळा षेत्राॊवाठी वलस्ततायीत कयण्मात मेतीर.  
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2. व्याख्या :-  

   (1) मा ननमभाभध्मे, वॊदबागनुवाय दवुया अथग अऩेक्षषत नवेर तय,- 

   (i) “अधधननमभ” मा अथग  म्शणजे भोटाय लाशन अधधननमभ, 1988 (1988 चा 59);  

 (ii) “‘वभुच्चमक’’ माचा अथग पोन, इॊटयनेट, लेफ आधारयत वेला ककॊ ला   जीऩीएव/जीऩीआयएव 

आधारयत वेलाॊव्दाये प्रलाळाॊना/ इच्छुक प्रलाळाॊना टॅक्वी ककॊ ला  इतय कोणत्माशी वालगजननक 

प्रलाळी लाशनाच्मा चारकाळी जोडण्माकरयता प्रचाय कयणाया ककॊ ला ऩाठऩुयाला कयणाया ककॊ ला 

वुवलधा देणाया वॊचारक ककॊ ला भध्मस्तथ/ व्माऩायस्तथऱ भग त्माने  तो काशी बाड,े ळुल्क, 

दरारी ककॊ ला अळा वेला देण्मावाठी कोणतेशी ळुल्क आकायरे अवो अथला नवो ; 

(iii) “अनुसप्ती” माचा अथग मा ननमभािारी वभुच्चमकाव ददरेरी अनुसप्ती; 

(iv) ”अनुसप्तीधायक”  माचा अथग वभुच्चमक जो मा ननमभािारीर अनुसप्ती धायण  कयतो; 

(v) “अनुसप्ती प्राधधकायी” माचा अथग प्रादेलळक ऩरयलशन प्राधधकयण; 

(vi) “टॅक्वी“  म्शणजे अधधननमभाच्मा करभ 74 प्रभाणे ऩयलाना अवरेरे भोटाय कॅफ लाशन. 

(2) मा ननमभाभध्मे लाऩयरेरे ऩयॊतु व्माख्मा न केरेरे इतय ळब्द आणण लाक्मप्रमोग माॊना 

अधधननमभात आणण त्मािारीर ननमभात  अनुक्रभे नेभतन ददल्माप्रभाणेच अथग अवेर. 
    

3.   अनुऻप्तीधारकाचा तऩशऴऱ:-        

(1)  कोणीशी व्मक्ती मा ननमभािारी अनुसप्ती प्राप्त केल्मािेयीज वभुच्चमक म्शणतन 

काभ कयणाय नाशी. 

(2) बायतीम बाधगदायी कामदा १९३२ ( १९३२ चा नलला ) िारीर नोंदणीकृत वॊस्तथा 

ककॊ ला कॊ ऩनी कामदा, २०१३ ( २०१३ चा अठयाला ) िारी नोंदणी केरेल्मा कॊ ऩनी अथला 

वॊस्तथाॊना अनुसप्ती देण्मात मेईर. 



(3) अनुसप्तीधायक भोटाय लाशन कामदा, 1988 ल भादशती तॊत्रसान कामदा, 2000 

(लेऱोलेऱी वुधायणा केल्माप्रभाणे) ल त्मािारीर ननमभाॊभधीर आलश्मक तयतुदीॊच ेऩारन 

कयेर. 

4.  कायाान्ळयनासाठी ऩायाभूत सुवळधा :- 

 (1) अनुसप्तीधायकाचे त्माच्मा व्मलवामाच्मा षेत्रात नोंदणीकृत कामागरम अवणे आलश्मक 

आशे. तवेच त्माच्मा भुख्म कामागरमाचा तऩलळर जवे की, दतयध्लनी क्रभाॊक, ईभेर ऩत्ता आणण 

कामागरम प्रभुिाची भादशती इत्मादी वॊफधधत अनुसप्ती प्राधधका-माव तवेच अधधवतधचत कयण्मात 

मेईर अळा प्राधधकयणाव  अजागवोफत वादय कयणे आलश्मक याशीर. 

 (2) अनुसप्तीधायक स्तलत: कॉर वेंटय वुरु कयेर अथला एिादमा अधधकृत कॉर वेंटयव्दाये 

ककॊ ला लेफ ऩोटगरव्दाये ककॊ ला वॊगणकीम प्रणारीद्लाये वभुच्चमक म्शणतन कामग कयेर  शा वलग 

तऩलळर वॊफधधत अनुसप्ती प्राधधका-माव तवेच अधधवतधचत कयण्मात मेईर अळा प्राधधकयणाव 

वादय कयणे आलश्मक याशीर. 

 (3) अनुसप्तीधायकाने ऩुढीर वलग तऩलळर जव ेकी, त्माच ेस्तलालभत्ल, नोंदणीकृत ऩत्ता, देऊ 

केरेल्मा वेला, बाडऩेत्रक, वलम्मा फद्दर तऩलळर, ननमॊत्रण कषाचा दतयध्लनी क्रभाॊक ल तक्राय 

ननयाकयण अधधकाऱ्माॊचे नाल, ऩत्ता, दतयध्लनी क्रभाॊक इत्मादी लेफ ऩोटगरलय प्रदलळगत कयणे आलश्मक 

याशीर. 

    (4) अनुसप्तीधायक ग्राशकाॊकडतन प्राप्त तक्रायी तथा वतचनाॊचे मोग्म ननयाकायण कयण्मावाठी 

आलश्मक मॊत्रणा उबायीर. 

  (5) अनुसप्तीधायक भदशरा कभगचाऱ्माॊच्मा दशताच्मा यषणाकयीता ल वुयक्षषततेकयीता 

भदशराॊचे काभाच्मा दठकाणी उत्ऩीडन (ननलायण, प्रनतफॊधन आणण प्रनततोऴ) अधधननमभ 2013 

भध्मे ननधागयीत केल्माप्रभाणे मथोधचत उऩाममोजना कयीर. 



(6) अनुसप्तीधायकाने अशोयात्र चारणाया (24 x 7) ननमॊत्रण कष ऩुयेळा भनुष्ट्मफऱावश 

कामगयत ठेलरा ऩादशजे. 

5.  ळाहनासंबंधी तऩशऴऱ :- 

(1) मा ननमभािारी वलधधलत नोंदणी न झारेल्मा वभुच्चमकाभापग त कोणतेशी टॅक्वी 

बाड्माने देता मेणाय नाशी.  

(2) अनुसप्तीधायकाने प्रत्मेक टॅक्वीकड े उक्त अधधननमभान्लमे जायी केरेरे लैध मोग्मता 

प्रभाणऩत्र अवल्माची िात्री कयेर , अनुसप्तीधायक स्तलत:च्मा भारकीच्मा अथला टॅक्वी 

ऩयलाना धायकाळी कयाय करुन घेतरेल्मा वलवलध प्रकायच्मा टॅक्वीॊचा तापा जलऱ 

फाऱगेर. प्रत्मेक टॅक्वीॊची इॊ जन षभता  980 CC ऩेषा कभी नवेर तवेच आवन 

षभता 7 ऩेषा जास्तत (चारकावशीत) नवेर; ऩयॊतु कोणत्माशी वभुच्चमकाकड ेवॊरग्न 

अवरेल्मा एकत ण टॅक्वी ऩैकी  कभीत कभी 50 टक्के टॅक्वी 1400 वीवी ककॊ ला 

त्माऩेषा जास्तत इॊ जन षभता अवणाऱ्मा अवतीर. िरुी लाशने अथला टणक/ऩक्के छत 

नवणायी ककॊ ला पामफयच ेछत अवरेरी  लाशने चारणाय नाशीत. 

(3) वभुच्च्मकाकड े वॊरग्न अवरेरी लाशने “ ॲऩ आधारयत लवटी टॅक्वी ऩयलाना” मा 

ऩयलान्मालय चारवलण्मात मेतीर;  

ऩयॊतु उक्त अधधननमभाच्मा करभ ७४ िारीर ऩयलान्मालय चारवलण्मात मेणाये 

वध्माच े लाशन जय वभुच्चमकाळी वॊरग्न कयण्मात आरे तय अवे लाशन मा 

ऩयलान्मालय चारवलण्मात मेत अवल्माच ेगशृीत धयण्मात मेईर. 

(4) ॲऩ आधारयत लवटी टॅक्वी ऩयलाना प्राप्त कयण्माव इच्छुक अवणायी व्मक्ती वॊफॊधधत 

प्रादलळक ऩरयलशन प्राधधकयणाकड ेवलदशत नभुन्मात अजग कयेर.  



ऩयॊतु अळी व्मक्ती त्माच्मा लतीने अजग कयण्मावाठी अळा ऩयलान्मालय नोंदणी 

अवरेल्मा लाशनाची वेला ज्मा वभुच्चमकाभापग त देण्माव इच्छुक आशे त्मा 

वभुच्चमकाव प्राधधकृत करु ळकेर.  

(5) प्रत्मेक लाशनात वु स्तथतीर ताऩभान ननमॊत्रक उऩकयण फववलल्माची िात्री कयेर.  

 ऩयॊत ुउऩननमभ 5 भधीर तयतुद लेफ प्रणारीद्लाये वेला देणाऱ्मा काऱमा वऩलऱमा 

टॅक्वीॊना  रागत अवणाय नाशी.  

(6) मा ननमभािारी चारणाये कोणतेशी लाशन स्तलच्छ इॊधनालय ( Petrol, CNG, LPG,ला 

शामब्रीड / वलदमुत उजेलय ) चारणाऱ्मा  अवाव्मात. वलदमुत उजेलय चारणाऱ्मा 

लाशनाॊफद्दरचे अधधक तऩलळर याज्म ऩरयलशन प्राधधकयणाकडतन ननधागरयत कयण्मात 

मेईर. ऩरयलशन वलबागाव्दाये लेऱोलेऱी ननधागरयत कयण्मात मेणाये प्रदतऴणवलऴमक भाऩदॊड 

लाशनाव रागत याशतीर. जय वध्मा कोणत्माशी लैध ऩयलान्मालय लाऩयण्मात मेणाये लाशन 

वभुच्चमकाभापग त लाऩयण्मात मेणाय अवेर तय ते वदय ननमभ अॊभरात आल्मा 

ददनाॊकाऩावतन 1 लऴागच्मा आत लय नभतद केल्माप्रभाणे स्तलच्छ इॊधनालय ऩयालतीत 

कयण्मात मेईर.  

(7) मा ननमभािारी चारणा-मा प्रत्मेक लाशनाभध्मे अथला लाशन चारकाच्मा भोफाईरभध्मे 

GPS / GPRS  मॊत्रणेलय चारणायी भागगननरयषण मॊत्रणा उऩरब्ध अवाली. तवेच 

भागगक्रभण केरेरे अॊतय ल भागग दळगवलणाया ननदळगक (Display) देिीर लाशनात 

फववलरेरा अवाला. वदयची मॊत्रणा शी जेव्शाजेव्शा लाशन बाडमालय चारत अवेर तेव्शा 

ऩयलानाधायकाने स्तथाऩन केरेल्मा ननमॊत्रण कषाळी कामभ वॊऩकागत अवणे आलश्मक 

याशीर. वदय मॊत्रणा फॊद अवल्माव त्माच्मा कायणावशीत ल फॊद अवल्माच्मा लेऱेवशीत 

त्माची नोंद ऩयलानाधायकाकड े अवणे आलश्मक आशे. लेऱोलेऱी कयण्मात मेणाऱ्मा 



वुधायणाॊवशीत वदय मॊत्रणेचा ककभान आलश्मक तऩलळर ऩरयलशन आमुक्ताॊतपे 

ननधागयीत केरा जाईर. 

(8) बायतातीर रागत अवणाऱ्मा ल लेऱोलेऱी वुधायणा झारेल्मा वॊफॊधधत कामद्मातीर 

तयततदीॊप्रभाणे लाशनाचा वुमोग्म लाऩयाकयीता लाणणज्मीक वलभा उतयवलरेरा अवाला. 

(9)  प्रत्मेक लाशनाव ऩरयलशन प्राधधकयणाने जायी केरेरा ऩयलाना लाशनात मोग्म दठकाणी 

ठऱकऩणे प्रदलळगत केरा अवरा ऩादशजे. 

(10)  ॲऩ आधारयत लवटी टॅक्वी ऩयलान्मालय चारणा-मा वलग टॅक्वीॊवाठी याज्म ळावन स्तलतॊत्र 

यॊगवॊगती ननधागयीत कयेर; 

ऩयॊत ुकाऱी वऩलऱी टॅक्वी, कुरकॅफ ल वध्माच्मा वलवलध मोजनाॊतीर टॅक्वी त्माॊच्मा 

भान्मताप्राप्त यॊगवॊगतीप्रभाणेच याशतीर.  

(11)  मा ननमभाॊन्लमे चारणा-मा कोणत्माशी लाशनाॊलय याज्म ऩरयलशन प्राधधकयणाने लेऱोलेऱी 

ननधागयीत केरेल्मा तयततदीॊच्मा अधधन याशतन जादशयात प्रदलळगत कयता मेलत ळकेर. 

(12)  मा ननमभाॊन्लमे चारणाये कोणतेशी लाशन भोफाईर येडीओ अथला लेफ अथला 

ॲऩरीकेळन प्रॅटपॉभग आधारयत दतुपाग वॊबाऴण कयता मेईर अळा मॊत्रणेने वुज्ज 

अवाले.                     

(13) मा ननमभाॊन्लमे चारणा-मा कोणत्माशी लाशनात भशायाष्ट्र भोटाय लाशन ननमभ 1989 

भधीर ननमभ क्र. 192 भध्मे ननधागयीत केल्मानुवाय वुवज्ज प्रथभोऩचाय ऩेटी अवाली. 

 (14) मा ननमभाॊन्लमे चारणाये कोणतेशी लाशन त्माच्मा नोंदणी ददनाॊकाऩावतन 20 लऴे ऩतणग 

झाल्मालय ककॊ ला याज्म ऩरयलशन प्राधधकयणाने लेऱोलेऱी ठयवलल्मानुवाय नवलन लाशनान े

फदरी कयण्मात मेईर. 



(15) लाशनात प्रलाव कयणाऱ्मा प्रलाळाॊना स्तऩष्ट्टऩणे ददवेर ल लाचता मेईर अळा प्रकाये ऩुढीर 

तऩलळर प्रदलळगत कयण्मात माला :- लाशन चारकाचा पोटो, अनुसप्ती क्रभाॊक, फॅज 

क्रभाॊक, तवेच लाशनाचा नोंदणी क्रभाॊक इत्मादी. वदय तऩलळर भोफाईर ॲऩ भध्मे 

तवेच ग्राशकाव देण्मात मेणाऱ्मा त्रफजकाभध्मे वभावलष्ट्ट कयाला. 

(16) लाशनाच्मा आतीर फाजतव RTO भदत क्रभाॊक, ऩोरीव भदत क्रभाॊक आणण भदशराॊवाठी 

भदत क्रभाॊक ठऱकऩणे प्रदलळगत कयालेत. 

(17) लाशनाच्मा कोणत्माशी काचलेय ऩडदा अथला कपल्भ रालत नमे तवेच यॊगीत काच 

लाऩयण्मात मेलत नमे. 

(18) लाशनाॊभध्मे प्रलाळाॊवाठी वशज उऩरब्ध शोईर अळा ऩध्दतीन े तक्राय/वुचना नोंदलशी 

ठेलरेरी अवाली. 

(19) भोटाय लाशन कामदा 1988 च्मा करभ 82 ल त्मा अॊतगगत फनवलण्मात आरेल्मा 

अधधननमभातीर तयतुदीॊच्मा अधीन याशतन लाशन ऩयलाना शस्तताॊतयण कयता मेईर. 

(20) भोटाय लाशन कामदा, 1988 च्मा करभ 88(9) िारीर ऑर इॊडडमा टुयीस्तट 

ऩयलान्मालय चारणाऱ्मा लाशनाॊना मा मोजनेअॊतगगत चारवलता मेणाय नाशी. तथावऩ 

उऩयोक्त उऩननमभ 4 भध्मे नभतद केल्माप्रभाणे वदय ननमभ रागत झाल्माऩावतन 3 

भदशन्माच्मा आत अजग केल्माव अळा ऩयलान्मालय चारणाऱ्मा लाशनाॊना मा 

ननमभािारीर ऩयलान्मालय ऩयालतीत कयण्माव ऩयलानगी देण्मात मेईर.  

(21)  फ्रट टॅक्वी मोजना, 2006, पोन  फ्रट टॅक्वी मोजना, 2010 ल कॉर टॅक्वी 

मेाजना, 2010 अॊतगगत टॅक्वी वेला देणाऱ्मा अनुसप्तीधायकाव वभुच्चमक वभजण्मात 

मेईर. आणण  फ्रट टॅक्वी मोजना, 2006, पोन  फ्रट टॅक्वी मोजना, 2010 ल कॉर 

टॅक्वी मेाजना, 2010 िारी चारणा-मा कोणत्माशी लाशनाव ददरेरा ऩयलाना,   



ननधागरयत ळुल्क बयणा केल्माव, मा ननमभािारी जायी केरा आशे अवे गशृीत धयण्मात 

मेईर.   

(22) मा ननमभािारी जायी कयण्मात आरेल्मा ऩयलान्मालय चारणाये कोणतेशी लाशन उक्त 

कामदा ल ननमभ मातीर तयततदीव अधधन याशतन लाशन भारकाव लाशन िाजगी 

वॊलगागत अथला उक्त अधधननमभाच्मा करभ 88 (9) िारी जायी केरेल्मा ऩयलान्मालय 

ऩयालतीत कयता मेलत ळकेर. 

(23) वध्माच्मा काऱमावऩलऱमा टॅक्वी वॊफॊधीत प्रादेलळक ऩरयलशन प्राधधकयणाव वतचना देलतन 

ल ऩरयलशन प्राधधकयणाने ननधागरयत केरेरा रुप राईट फववलल्मानॊतय मा ननमभािारीर 

अनुसप्तीधायकाॊळी वॊरग्न कयण्माव भुक्तऩणे ऩयलानगी देण्मात मेईर. ज्मा 

ऩयलान्मालय वदय लाशन चारवलरे जाते तो ऩयलाना मा ननमभािारी जायी केरा आशे 

अवे गशृीत धयण्मात मेईर. अळी काऱी वऩलऱी टॅक्वी  जचा ऩयलाना मा ननमभािारी 

जायी कयण्मात आरा आशे अवे गशृीत धयण्मात आरे आशे, नतरा वॊफधधत प्राधधकयणाव 

वुधचत करुन ऩुन्शा भतऱ ऩयलान्माप्रभाणे यस्तत्मालय प्रलावी घेण्माव ऩयलानगी अवणायी 

टॅक्वी म्शणतन लाऩय कयण्माव ऩयलानगी देण्मात मेईर. ऩयॊतु अळी वतचना कोणत्माशी 

अनुसप्ती धायकाॊकड े1 भदशना वेला ददल्मानॊतय कयता मेईर.    

(24) मा ननमभािारी नोंदणीकृत अनुसप्तीधायकाॊकड े वॊरग्न अवणाऱ्मा ऩयलाना आणण 

लाशनाॊना कभीत कभी एक भदशना ऩतणग झाल्मालय अन्म अनुसप्तीधायकाॊकड े वॊरग्न 

शोण्माव भुक्तऩणे ऩयलानगी देण्मात मेईर.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  सेळा प्रदान करण्यासाठीची व्यळस्था.-  

(1)  भोटाय लाशन कामदा 1988 आणण त्माअॊतगगत वलवलध अधधननमभ/ननमभ तवेच ऩरयलशन 

वलबागाने लेऱोलेऱी ननधागरयत केरेल्मा अटी ल ळतींच े ऩारन कयणे ऩयलानाधायकालय 

फॊधनकायक याशीर. 

(2) लाशनचारकाॊच्मा काभाच्मा लेऱा  Motor Transport Workers Act 1961 ( 1961 चा 

27 ला )  भध्मे नभतद केल्माप्रभाणे अवतीर. 

(3)  अनुसप्तीधायक टॅक्वी वेला अशोयात्र ऩुयलेर. 

(4) अनुसप्ती प्राधधका-माच्मा षेत्रात टॅक्वी चारवलण्माची ऩयलानगी याशीर. 

(5)  अनुसप्तीधायकाने प्रलाळाॊवाठी उऩरब्ध अवणाऱ्मा इॊटयनेटव्दाया वॊचालरत Application 

Platform ककॊ ला Digital Application Platform लय िारीर भादशती प्रदलळगत केरी 

ऩादशजे. 

अ) टॅक्वी चारकाचे छामाधचत्र. 

फ) टॅक्वी चारकाचे नाल, अनुसप्ती क्रभाॊक, फॅज क्रभाॊक आणण भ्रभणध्लनी क्रभाॊक 

क) टॅक्वीच ेनोंदणीक्रभाॊकावशीत छामाधचत्र. 

ड) रागत अवणाये बाड.े 

(6)  प्रत्मेक पेयी नॊतय प्रलावाच े देमक भुद्रीत शोऊन त ेप्रलाळारा ददरे जाईर माची अनुसप्ती 

धायकाने िात्री कयामची आशे. वदयच्मा देमकात भागगक्रभण केरेरे अॊतय ल वलग कयावशीत 

बाडमाचा दय माचा तऩलळर अवाला. ऩयॊत ुप्रलाळाव ई-भेरव्दाये अथला अन्म ईरेक्रॉननक 

ऩध्दतीने देमक देता मेईर.  वदय देमकाची एक स्तथऱप्रत इरेक्रॉननक अथला इतय 

स्तलरुऩात ककभान 3 भदशन्माऩमतं ककॊ ला वलदशीत केरेल्मा ददघगकारालधीवाठी 

अनुसप्तीधायकान ेजतन करुन ठेलालीत. 



(7)  अनुसप्तीधायक भोफाईर अप्रीकेळनभध्मे अळी वुवलधा ननभागण कयेर ज्माव्दाये प्रलावी 

त्माच्मा ऩरयचमातीर 5 व्मक्तीॊना त्माच्मा प्रत्मष कारननशाम दठकाणाची (realtime 

location) भादशती ऩतयल ुळकेर ल आणणफाणीच्मा प्रवॊगी नजीकच्मा ऩोरीव ठाण्माळी वॊऩकग  

कयता मेईर. 

(8)  प्रलाळारा प्रलावादयम्मान आरेल्मा अडचणी अथला तक्राय लेफवाईट अथला भोफाईर 

अप्रीकेळन अथला दयुध्लनीव्दाये नोंद कयण्मावाठी वुवलधा अवरी ऩाशीजे. 

अनुसप्तीधायकाने वदय तक्रायीचे 15 ददलवात ननयाकयण करुन प्रलाळाव ऩोच दमाली. 

7.  ळाहन चाऱकाबद्दऱचा तऩशऴऱ.- 

(1)  लाशनचारकाकड े ऩरयलशन वलबागाव्दाये जायी कयण्मात आरेरी ऩरयलशन लाशनाची लैध 

अनुसप्ती ल लैध फॅज अवणे आलश्मक आशे. 

(2)  प्रलाळाॊची गैयवोम शोऊ नमे माकयीता चारकाव त्माच्मा कामगषेत्रातीर भागागची ल 

दठकाणाॊची ऩुयेळी भादशती अवाली. 

(3)  अनुसऩती प्राधधकयणाने वलदशत केल्मानुवाय अथला वॊफॊधधत कॊ ऩनीने ठयवलल्मानुवाय 

चारकाने कामगयत अवताना गणलेळ घारणे आलश्मक आशे. 

(4)  लाशनचारकाचे चारयत्र्म चाॊगरे अवाले ल त्माच्मा वलरुध्द कोणताशी गुन्शेगायी अलबरेि 

नवाला. कोणतीशी व्मक्ती  जच्मालय कोणत्माशी प्रकायच्मा नळचे्मा अॊभरािारी लाशन 

चारवलण्माचा गुन्शा भागीर वात लऴागत ळाफीत झारा अवेर अथला Criminal Code of 

Procedure 1973 च्मा अॊतगगत पवलेधगयी, रैंधगक अऩयाध, दिरऩात्र गुन्शमात लाशनाचा 

लाऩय, भारभते्तच ेनुकवान अथला चोयी, दशॊवक अथला दशळतलादी कृत्म तवेच कोणत्माशी 

दिरऩात्र गुन्शमाॊवाठी कधीशी दोऴी ठयरी अवेर तय अळी व्मक्ती ऩयलानाधायकाने चारक 

म्शणतन ननमुक्त करु नमे. 



(5)  चारकाॊच्मा गुणलते्तफद्दर त्माॊच्मा ऩोरीव ऩडताऱणीवाठी तवेच त्माॊच्मा प्रलाळाॊळी 

लतगलणतकी फद्दर अनुसप्तीधायक जफाफदाय याशीर. त्माचफयोफय चारक वलश्लावत ल वुयक्षषत 

वेला प्रदान कयण्मावाठी वषभ अवल्माची अनुसप्तीधायकाॊनी िात्री करुन घ्माली. 

चारकाॊची ऩोरीव ऩडताऱणी प्रथभ ननमुक्तीच्मा लेऱेव ल त्मानॊतय अनुसप्ती 

नततनीकयणाच्मा लेऱेव कयाली. 

(6)  अनुसप्तीधायकाने लाशनाच्मा भारकीफद्दरचा तऩलळर तवेच चारकाॊच्मा ऩोरीव 

ऩडताऱणीवशीत इतय वलग तऩलळर िात्री करुन घ्माला आणण तो अनुसप्ती प्राधधकायी ल 

लाशततक ऩोरीवाॊकड ेवादय कयाला. 

(7)  अनुसप्तीधायकाने ऩयलाना अटी ल ळती भध्मे प्राधधकृत केरेल्मा लळलाम इतय कोणत्माशी 

कायणाॊवाठी अटी ल ळतीच े ऩारन न कयता लाशन लाऩयल्माव त्माच्मा मा कृत्माभुऱे 

कोणावशी शोणाऱ्मा ईजा, दिुाऩत, शानन अथला शोणाया अऩयाध ककॊ ला गुन्शमाॊवाठी तो 

स्तलत: चारकावशीत स्तलतॊत्र ल वॊमुक्तऩणे  (Jointly & Severely) जफादाय याशीर. 

(8)  चारक प्रलाळाॊवोफत नेशभी वौजन्माने ल नम्रतेन ेआचयण कयीर. 

(9)  अनुसप्तीधायक ळक्म नततक्मा जास्तत भदशरा चारकाॊना ननमुक्ती देण्माचे प्रमत्न  

     कयीर. 

(10)  अनुसप्तीधायक चारकाॊवाठी वुयक्षषत लाशन चारन कौळल्म, प्रलाळाॊळी वौजन्मऩतणग 

लागणतकीच्मा लळकलण तवेच रैधगॊक वॊलेदीकयण (Gender Sensitization) इत्मादी 

फाफीॊचा वभालेळ अवरेरे प्रलळषण आमो जत कयीर. 

(11)  अनुसप्तीधायक लयीरप्रभाणे लऴागततन ककभान एकदा चारकाॊवाठी उजऱणी प्रलळषण लळफीय 

आमो जत कयीर ल अळा लळफीयाॊचा व्मल स्तथत अलबरेि ठेलीर. 



(12)  चारकाॊच्मा ळायीयीक तॊदरुुस्ततीकयीता अनुसप्तीधायक वलग चारकाॊची लावऴगक आयोग्म 

तऩावणी करुन घेईर. 

(13)  लाशन चारक यस्तत्मालयीर प्रलाळाॊव थेट वेला देणाय नाशी.   
 

8. ऩरळाना प्रदान करणे, काऱाळधी ळ त्याच ेनूतनीकरण.-  

1) कोणतीशी वॊस्तथा अथला कॊ ऩनी ऩयलान्माकयीताचा अजग, प्रादेलळक ऩरयलशन अधधकायी / उऩ 

प्रादेलळक ऩरयलशन अधधकायी माॊच े नाले अवरेल्मा ल त्माॊच े भुख्मारमाच्मा दठकाणी देम 

अवरेल्मा रुऩमे 1,00,000/- ( एक राि ) धनाकऴग (Demand Draft) अथला ऑनराईन 

ऩेभेंट स्तलरुऩात प्रककमा ळुल्कावश वादय कयेर. 

2) मा ननमभािारी जायी कयण्मात आरेरा अनुसप्ती जायी केल्माददनाॊकाऩावतन 5 लऴग लैध 

अवेर. 

3) अनुसप्तीधायकाने मा ननमभािारीर अटी ल ळतींच ेवभाधानकायक ऩारन केल्माचे ददवतन 

आल्माव मा ननमभािारी जायी कयण्मात आरेरा अनुसप्ती ऩुढीर ऩाच लऴांकयीता 

नततनीकयण केरा जाईर. अनुसप्तीच े नततनीकयण करुन घेण्माव इच्छत क अवरेल्मा 

अनुसप्तीधायकाॊनी भतऱ अनुसप्तीचा कारालधी वाडचेाय लऴग ऩतणग झाल्मालय ऩयॊत ु

अनुसप्तीचा कारालधी वॊऩण्माच्मा आधी तीन भदशन्माऩमतं अजग वादय कयाला. 

4) मा ननमभािारी अनसुप्ती जायी कयण्मावाठी अथला त्माच ेनुतनीकयण कयण्मावाठी वलदशत 

कयण्मात आरेल्मा कोणत्माशी तयततदीच ेअजगदायाॊकडतन ऩारन झारे नाशी तय त्माव वुनालणीच े

वॊधी देऊन अनुसप्ती प्राधधकायी अवा अजग नाकारु ळकेर.  

5) मा ननमभािारी अनसुप्ती जायी कयण्मावाठी अथला त्माच ेनुतनीकयण कयण्मावाठी वलदशत 

कयण्मात आरेल्मा वलग तयततदीच ेऩारन शोत अवल्माफाफत  अनुसप्ती प्राधधका-माॊच ेवभाधान 

झाल्माव अनुसप्ती प्राधधकायी अनुसप्ती जायी कयेर अथला नतच ेनुतनीकयण कयण्मात मेईर. 



 

9. ऴुल्क.-  

(1) भोटाय लाशन कामदा 1988 च्मा करभ 74 नुवाय जायी कयण्मात आरेल्मा प्रत्मेक 

ऩयलान्माकयीता  िारीरप्रभाणे ळुल्क आकायण्मात मेईर. 

१ टॅक्सीचा प्रकार ऩरळाना ऴुल्क रु. 
1 1400 वीवी ऩेषा कभी इॊ जन षभता अवणाऱ्मा टॅक्वी 25,000/- 
2 1400 वीवी ककॊ ला त्माऩेषा जास्तत वीवी इॊ जनषभता 

अवणाऱ्मा टॅक्वी  
2,61,000/- 

 

(2)  फ्रट टॅक्वी मोजना, 2006, पोन  फ्रट टॅक्वी मोजना, 2010 ल कॉर टॅक्वी मेाजना, 

2010 अॊतगगत ऩयलाना प्राप्त कयण्मावाठी अदा केरेरे ऩयलाना ळुल्क उऩयोक्त प्रभाणे वलदशत 

केरेल्मा ऩयलाना ळुल्कातुन लजा कयण्मात मेईर. तवेच ननमभ (5) 20 प्रभाणे ऩयलाना ददल्माच े

गशृीत धयण्मात आरेल्मा काऱी वऩलऱी टॅक्वी ल कुर कॅफ माॊना कोणतेशी ळुल्क देम याशणाय 

नाशी.  

 

10. सुरऺा अनामत.-   

 मा ननमभािारी अनुसप्तीवाठी अजग कयणाया अजगदाय वदय अनुसप्तीवोफत वॊरग्न कयण्मावाठी 

प्रनत 1,000/- ( एक शजाय ) लाशने ककॊ ला त्माचा बाग मावाठी वाडऩेाच लऴागकरयता लैध अवणायी 

रु. 50,00,000/- (रु. ऩन्नाव राि) ची फॉक शभी वॊफॊधधत प्रादेलळक ऩरयलशन अधधकायी ककॊ ला उऩ 

प्रादेलळक ऩरयलशन अधधकायी माॊच ेनाले वादय  कयेर.  
 

11. भाड.े - 

 मा ननमभािारी जायी कयण्मात आरेल्मा ऩयलान्मालयीर लाशनाॊच्मा फाफतीत  अनुसप्ती 

प्राधधकायी बाडदेयाची  कभार ल ककभान भमागदा लाशन प्रकायानुवाय वलदशत कयेर, ऩयॊत ु 2000 



वीवीऩेषा जास्तत इॊ जन षभता अवणाऱ्मा लाशनाकरयता अळी भमागदा वलदशत कयण्मात मेणाय 

नाशी.  
 

12. संस्थाऩनेचे ळेलाऩत्रक (Induction Schedule).- 

   अनुसप्तीधायक ऩुढे नभतद केल्माप्रभाणे वदय मोजनेत लाशन ेवभावलष्ट्ट कयीर. 

(i)ऩयलाना जायी शोण्माच्मा लेऱेव 25 टक्के टॅक्वी.  

(ii) ऩयलाना जायी झाल्मानॊतय 3 भदशन्माच्मा आत 50 टक्के टॅक्वी.  

(iii)  ऩयलाना जायी झाल्मानॊतय 6 भदशन्माच्मा आत 75 टक्के टॅक्वी. 

(iv) ऩयलाना जायी झाल्मानॊतय 9 भदशन्माच्मा आत 100 टक्के टॅक्वी. 

लयीरप्रभाणे लेऱाऩत्रकाचे ऩारन न केल्माव अनुसप्तीधायकाव दयभशा रु.25,000/- इतका 

दॊड ऩुढीर वशा भदशन्माॊकयीता रागत याशीर. मा कारालधीनॊतय वलबागाव्दाये जायी कयण्मात आरेरी 

अनुसप्ती यद्द केरी जाऊ ळकते ल ददरेरी फॉक शभी जप्त केरी जाऊ ळकेर. अनुसप्तीधायक 

लयीर लेऱाऩत्रकानुवाय वलशीत केरेल्मा कारालधीत वात ददलवाॊच्मा आत ऩततगता अशलार वादय 

कयीर.  

 

13. अनुऻप्ती ननऱंबन/रद्द करणे.- 

(1) अनुसप्ती जायी कयणाऱ्मा प्राधधकयणाची जय, अनुसप्तीधायकाव वभष वुनालणीची वॊधी 

ददल्मानॊतय, अव ेभत झारे अवेर की, 

(अ) अनुसप्तीधायक लय नभतद केरेल्मा कोणत्माशी अटी/ळतींचे ऩारन कयण्माव अवभथग 

ठयरा आशे. 

(फ) अनुसप्तीधायकाचा एिादा कभगचायी ककॊ ला चारक कोणत्माशी ग्राशकाळी गैयलतगणतक 

अवभ्म लतगलणुकीचा दोऴी ठयरा आशे. 



(क) अनुसप्तीधायकावलरुध्दची एिादी तक्राय नन:ळॊकऩणे लवध्द झाल्माचे आढऱरे आशे. 

तय, अनुसप्ती जायी कयणाये प्राधधकयण अनुसप्तीधायकाची अनुसप्ती वललळष्ट्ट 

कारालधीकयीता ननरॊत्रफत करु ळकेर अथला कामभची यद्द करु ळकेर. 

(2) लय काशीशी नभतद केरे अवरे तयीशी अनुसप्ती जायी कयणाये प्राधधकयण एिादमा प्रकयणी 

एिादा अनुसप्ती ननरॊत्रफत अथला यद्द कयणे आलश्मक अवरे तयीशी आणण जय अनुसप्तीधायक 

अनुसप्ती प्राधधकयणाने आदेलळत केरारा दॊड बयण्माव तमाय अवेर तय अळा प्रवॊगी अनुसप्ती 

जायी कयणाये प्राधधकयण अनुसप्ती ननरॊत्रफत/यद्द कयण्माऐलती दॊड लवतर करु ळकेर. 

(3) जेव्शा अनुसप्ती ननरॊत्रफत अथला यद्द कयण्मात मेईर तेव्शा अनुसप्तीधायक वदय अनुसप्ती 

अनुसप्ती प्राधधकाऱ्माकडे जभा कयेर. 
 

14. अऩीऱ.-  

(1)  अनुसप्ती प्राधधकयणाच्मा एिादमा कोणत्माशी आदेळाने व्मधथत झारेरी व्मक्ती अवा 

आदेळ प्राप्त झाल्माऩावतन 30 ददलवाॊच्मा आत याज्म ऩरयलशन अवऩर प्राधधकयण (State 

Transport Appellate Tribunal)  माॊचकेड ेअऩीर करु ळकेर. 

(2)  अव ेअऩीर अनुसप्ती प्राधधकयणाच्मा आदेळातीर शयकतीॊच्मा नेभक्मा भुद्दमावशीत दोन 

प्रतीत ळावन वलननददगष्ट्ट कयीर अळा ळुल्कावशीत वादय केरे जाईर. 
 

15. संककणा. - 

1) अनुसप्तीधायक – 

अ) कामागरमाची जागा फदरल्माव अनुसप्ती प्राधधका-माव वतधचत कयेर. 

फ) अनुसप्ती प्राधधकायी अथला त्माॊनी प्राधधकृत केरेल्मा अधधका-माॊना नोंदलशमा ल 

अलबरेि तऩावण्मावाठी वुमोग्मलेऱी उऩरब्ध ठेलीर. 



क) वलबागाने लेऱोलेऱी भागवलरेरी भादशती/अशलार लेऱेत वादय कयीर. 

ड) आऩल्मा कामागरमात अनुसप्ती ठऱकऩणे प्रदलळगत कयीर. 

इ) वलग टॅक्वीॊभध्मे अनुक्रभाॊकानुवाय प्राप्त प्रनतवादाॊचा (Feedback) अलबरेि तमाय ठेलीर. 

(2) अनुसप्ती प्राधधकयणाच्मा लरिीत ऩयलानगी लळलाम ऩयलान्माच ेशस्तताॊतयण शोणाय नाशी. 

(3)  फ्रट टॅक्वी मोजना, 2006, पोन  फ्रट टॅक्वी मोजना, 2010 ल कॉर टॅक्वी मेाजना, 

2010, अॊतगगत जायी कयण्मात आरेरी अनुसप्ती चारत ठेलण्मावाठी लय नभतद केरेल्मा अटी ल 

ळती रागत याशतीर. 

(4) अनुसप्तीधायक कोणत्माशी लेऱी तीन भदशन्माॊची वलग वतचना देऊन आऩरा अनुसप्ती ऩयत 

(Surrender) करु ळकेर. अळालेऱी अनुसप्ती प्राधधकयण वदय अनुसप्ती यद्द कयीर. 

अनुसप्तीधायकान ेअनुसप्ती ऩयत कयण्माआधी देम अवणायी वलग यक्कभ बयरी ऩादशजे. अन्मथा 

लाशनाची नोंदणी यद्द वभजण्मात मेईर ल फॉक शभी जप्त कयण्मात मेईर. 

(5)  अनुसप्तीधायकाने त्माची अनुसप्ती ऩयत केल्मानॊतय अथला यद्द केल्मानॊतय त्माच्माकड े

वॊरग्न अवणाऱ्मा ऩयलाना धायकाॊना ॲऩआधारयत लवटी टॅक्वी ऩयलाना अवणा-मा टॅक्वी अन्म 

अनुसप्तीधायकाकड े वॊरग्न कयता मेतीर अथला वॊफधधत ननमभाप्रभाणे इतय ऩयलान्माभध्मे 

ऩयालतीत कयता मेतीर.  

(6)  अनुसप्तीधायक कामदमाअॊतगगत लेऱोलेऱी रागत अवणाऱ्मा वलम्मावलऴमक वलग तयतुदीॊच े

ऩारन कयीर. 

(7) अनुसप्तीधायक त्माच्मा अनुसप्तीची भुदत लैध अवेऩमतं अळा वलग कृती, दाले, नुकवान, 

िचग, शानन, ळुल्क, िटरे तवेच कुठल्माशी प्रकायच्मा आणण ऩध्दतीच्मा अनुसप्ती प्राधधकायी 

अथला ळावना वलरुध्द भागण्मा ज्मा की, अनुसप्तीधायकाच्मा अथला त्माच्मा प्रनतननधीॊच्मा ककॊ ला 

कभगचाऱ्माॊच्मा कोणत्माशी कृतीततन अथला वेलेतीर त्रटुीततन उद्बलरे अवतीर त्मावाठी अनुसप्ती 



प्राधधकायी अथला ळावनाव कोणत्माशी प्रकायच्मा नुकवान बयऩाई ऩावतन भुक्त ठेलीर आणण 

कुठल्माशी प्रकायची झऱ रागत देणाय नाशी. 

(8) वभुच्चमक ल याज्म ळावन  माॊच्माभधीर कुठल्माशी प्रकायच्मा लादाॊच े न्मामारमाव्दाये 

ननयाकयण करुन घेण्मावाठी कामगषेत्र अनुसप्ती प्राधधका-माच ेभुख्मारमाच ेदठकाणी अवेर.  

भशायाष्ट्राचे याज्मऩार माॊच्मा आदेळानुवाय ल नाॊलाने 

                                                   

            

        (प्रकाळ वाफऱे) 
                                              ळावनाच ेउऩ वधचल 

 

 


