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महारा  ववाह मंडळाचे विनयमन 
आ ण  

ववाह न दणी अिधिनयम, 1998 
 

(1999 चा अिधिनयम .20) 
 

1. सं  नांव व ारंभ. 

  (1) या अिधिनयमास महारा  ववाह मंडळाचे विनयमन आ ण ववाह न दणी 
अिधिनयम, 1998 असे हणावे. 

   2. तो, रा य शासन राजप ातील अिधसूचने ारे नेमून देईल अशा तारखेस अंमलात 
येईल. 

2.   या या. 

 या अिधिनयमाम ये, वषय कंवा संदभ यात काह ह  ितकूल नसेल तर – 

   (क) ‘‘शासन’’ हणजे महारा  शासनाचा सावजिनक आरो य वभाग; 

   (ख) ‘‘ ववाह ’’ या सं ेत पुन ववाहाचा समावेश होतो; 

 (ग) ‘‘ ववाह मंडळ’’ कंवा ‘‘मंडळ’’ या सं ेचा अथ, ववाहासाठ  इ छूक 
असणा-या व यांनी मंडळात आपले नांव न द वले आहे अशा अ ववा हत य , 
घट फो टत य , वधवा आ ण वधुर यांना सुयो य जोड दार िमळवून दे यासाठ , अशा 
य ंना एक  आणणे, इ याद  कारची मदत कर याचे काय करणार  य  कंवा 
य ंचा समूह यांनी िमळून बनलेले आ ण कलम 5 अ वये न दणी कर यात आलेले मंडळ 
कंवा सं था असा आहे. 

 (घ) ‘‘ ापन’’ या सं ेचा अथ, कलम 6 म ये उ लेख केलेले ववाह नदणी 
ापन असा आहे; 

 (ड) ‘‘प कार’’ या सं ेचा अथ, याचा ववाह झाला आहे असे पती आ ण प ी   
असा आहे; 
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 (च) ‘‘ व हत’’ या सं ेचा अथ, या अिधिनयमाखाली केले या िनयमां ारे वह त 
केलेले असा आहे; 

 (छ) ‘‘ ववाहाची न दवह ’’ या सं ेचा अथ, या अिधिनयमा वये ठेवलेली 
ववाहाची न दवह  असा आहे; 

 (ज) ‘‘ ववाह मंडळाची न दवह ’’ या सं ेचा अथ, या अिधिनयमा वये ठेव यात 
आलेली ववाह मंडळाची न दवह  असा आहे; 

 (ञ) ‘‘िनबंधक’’ या सं ेचा अथ, या अिधिनयमा वये िनयु  कर यात आलेला, 
ववाह मंडळे आ ण ववाह यांचा िनबंधक असा आहे. 

 (ट) ‘‘महािनबंधक’’ या सं ेचा अथ,ज म, मृ यू व ववाह न दणी अिधिनयम, 
1886 या अ वये रा य शासनाने महारा  रा याक रता िनयु  केलेला, ज म, मृ यू व 
ववाहा या न दणीसंबंधीचा महािनबंधक असा आहे. 

3. ववाह मंडळे आ ण ववाह यां या िनबंधकांची िनयु . 

   (1) रा य शासनास, याला आव यक वाटेल एवढया य ंची, राजप ातील 
अिधसूचने ारे, अशा अिधसूचनेत विन द  कर यात येईल अशा एका कंवा अनेक 
थािनक े ांसाठ  ववाह मंडळ व ववाह यांचे िनबंधक हणून िनयु  करता येईल. 

   (2) िनबंधक, या अिधिनयमा ारे कंवा त वये तरतूद कर यात आले या अिधकारांचा 
वापर कर ल व अशी कत ये पार पाड ल आ ण तो, महािनबंधका या आ ण शासना या 
सवसाधारण िनर णाखाली आ ण िनयं णाखाली काम पाह ल. 

4. ववाह मंडळे व ववाह यांची न दणी करणे. 

 हा अिधिनयम अंमलात आ या या दनांकापासून रा यातील येक ववाह 
मंडळाची व येक ववाहाची, ववाह मंडळ व ववाह न दणी िनबंधकाकडे नोदणी कर यात 
येईल. 

5. ववाह मंडळाची न दणी. 

   (1) ववाह मंडळ चालवू इ छणार  कोणतीह  य  कंवा य ंचा गट अशा ववाह 
मंडळा या न दणीक रता व हत कर यात येईल अशा रतीने व अशा फ  व कागदप ांसह, 
िनबंधकाकडे अज कर ल. 
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 परंतु, ा अिधिनयमा या ारंभा या दनांकास अ त वात असलेली ववाह मंडळे 
अशा ारंभा या दनाकांपासून तीन म ह यां या आत न दणीक रता अज करतील. 

   (2) िनबंधक, पोट- कलम (1) खाली अज ा  झा यानंतर अशा अजाची छाननी व 
व हत द तऐवजाची पडताळणी क न अशा ववाह-मंडळाची न दणी कर ल आ ण अशा 
मंडळाला व हत नमु यात,न दणी माणप  देईल. असे न दणी माणप , मंडळ आप या 
न दणीकृत कायालया या जागेत ठळक ठकाणी लावील. 

   (3) न दणीसाठ  कर यात आलेला एखादा अज व हत रतीने कर यात आला नसेल 
कंवा व हत आव यकतांनुसार नसेल, तर िनबंधक या अजदाराला आपले हणणे 
मांड याची संधी द यानंतर अशा ववाह मंडळाची न दणी कर याचे नाका  शकेल व 
याब लची कारणे लेखी नमूद कर ल. 

   (4) असे येक ववाह मंडळ, असे माणप  द या या तारखेपासून दर दोन वषानी 
नवीकरण कर यासाठ  व हत फ  देऊन आप या न दणीचे नवीकरण कर ल आ ण 
िनबंधक, न दणी कर यासंबंधी, पोट-कलम (2) खाली घालून दले या रतीनेच माणप ाचे 
नवीकरण कर ल. 

 (5) कोणतेह  ववाह मंडळ, ववाह मंडळ हणून असलेले आपले काम, पोट-
कलम (2) खाली दे यात आले या न दणी माणप ाम ये विन द  कर यात आलेले 
आपले न दणीकृत कायालय कंवा जागा या यित र  अ य  करणार नाह . 

 (6) येक ववाह मंडळ असे मंडळ हणून असलेली आपली कामे, पोट-कलम 
(2) खाली दले या न दणी या अट  व शत माणे काटेकोरपणे पार पाड ल, आ ण या 
अिधिनयमा या कोण याह  तरतुद ंचे कंवा याखाली केले या िनयमांचे कंवा या अट  व 
शत वर न दणी मंजूर कर यात आली असेल यांचे मंडळाने उ लंघन के यास कंवा पालन 
न के  यास, अशा मंडळांची न दणी र  केली जा यास पा  ठरेल व तो एक अपराधदेखील 
ठरेल आ ण मंडळ कलम 12 या पोट-कलम (2) म ये तरतूद केले या िश ेस पा  ठरेल. 

 परंतु, कोण याह  मंडळाची न दणी संबंिधत मंडळाला आपले हणणे मांड याची 
वाजवी संधी द यािशवाय र  केली जाणार नाह . 

  (7) न दणीस अथवा न दणी या नवीकरणास नकार दे यासंबंधी या कंवा केलेली 
न दणी र  कर यासंबंधी या िनबंधका या आदेशामुळे यिथत झाले या कोण याह  य स 
कंवा मंडळास, अशा आदेशा व द व हत रतीने महािनबंधकाकडे अपील करता येईल 
आ ण अशा अ पलास, ववाह न दणीस नकार देणा-या आदेशा व द करावया या अ पलांशी 
संबंिधत कलम 7, 8 आ ण 9 या तरतुद  यो य या फेरफारासह लागू होतील. 
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6. ववाह न दणीसाठ  ापन सादर कर याची पतीची जबाबदार . 

 (1) (क) ववाह झा यानंतर, या ववाहा या तारखेपासून न वद दवसां या आत 
व हत नमु यात ववाह न दणीचे ापन, या या अिधकारतेत पती सवसाधारणपणे राहत 
असेल कंवा प कारांपैक  एक जण सवसाधारणपणे राहत असेल, या िनबंधकासमोर 

तुत करणे ह  पतीची प हली जबाबदार  राह ल; 

 (ख)  ववाहातील प कार आ ण तीन सा ीदार िनबंधकासमोर य श: उप थत 
राहतील आ ण ापनावर सह  करतील; 

 (ग) ापनासोबत, वह त कर यात येईल अशी फ  व इतर कागदप  े दे यात 
येतील. 

 (घ) या यासमोर ापन तुत केले असेल, तो िनबंधक व हत रतीने प कार 
व सा ीदारां या ओळखीसंबंधी पडताळणी के यानंतर ववाहा या न दवह त, या ववाहाची 
न दणी कर ल; 

  (ड) ववाह न दणीनंतर िनबंधक प कारांना व हत नमु यात ववाह न दणी 
माणप  देईल. 

 (2) पोट-कलम (1) म ये विन द  केले या कालमयादेत न दणी न केले या 
कोण याह  ववाहाची न दणी प कार सवसाधारणपणे या या अिधका रतेत राहत 
असतील, या िनबंधकाकडून, ववाहा या तारखेपासून एक वषा या कालावधीम ये, ववाह 
ापन आ ण व हत कर यात येईल अशी शंभर पयांहन अिधक नसणार  शा तीू  सादर 

के यानंतर कर यात येईल; 

 परंतु, या पोट कलमा वये न दणी न केले या कोण याह  ववाहाची न दणी, कलम 
12 या पोट-कलम (1) या तरतुद स अधीन राहनू , पोटकलम (1) म ये तरतूद 
के या माणे कोण याह  वेळ , व हत कर यात येईल अशी परंतु पाचशे पयांपे ा अिधक 
नसेल एवढ , शा ती आकार यानंतर करता येईल. 

 (3)  या कलमाम ये काह ह  अंतभूत असले तर , हा अिधिनयम अंमलात 
ये यापूव  झाले या आ ण तो झा यापासून एक वषापे ा कमी नसेल एवढा काळ 
लोटले या आ ण कोण याह  कारणांमुळे न दणी कर यात न आले  या ववाहाची न दणी, 
ववाहाचे ापन आ ण शंभर पये शा ती सादर के यानंतर या कलमातील कोण याह  
तरतुद  िशिथल क न, करता येईल; 
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 परंतु या अिधिनयमा या ारंभा या तारखेपूव  एक वषा या आत झालेला कोणताह  
ववाह, शंभर पये शा ती द यानंतर, पोट-कलम (1) या तरतुद नुसार न द यात येईल. 

7. न दणी कर यास नकार दे याचा आ ण महािनबंधकाकडे कळ व याचा अिधकार : 

 (1) कलम 6 अ वये या याकडे ापन तुत कर यात आले आहे या 
िनबंधकाची ापनासोबत सादर केले या कागदप ां या छाननीनंतर कंवा या या 
िनदशनास आले या कंवा िनदशनास आणून दे यात आले  या व तु थती या आधारे, 

 (क) प कारांचा ववाह प कारां या वैय क काय ानुसार लाव यात आलेला 
नाह ; कंवा  

 (ख) प कारांची कंवा  सा ीदारांची कंवा प कारांची ओळख देणा-या य ंची 
ओळख आ ण ववाह झाला आहे हे वाजवीर या संशयातीत अस याचे िस द होत नाह ; 
कंवा  

 (ग) या यासमोर दे यात आले  या कागदप ांव न प कारांची ववाह वषयक 
थती िस द होत नाह ; 

 या संबंधी खा ी झाली असेल कंवा तसे मान यास याला कारण असेल या 
बाबतीत- 

 तो,  प कारांचे हणणे ऐकून घेत यानंतर आ ण न दणी नाकार यासंबंधीची कारणे नमूद 
क न या ववाहाची न दणी कर यास नकार देऊ शकेल आ ण, 

 (एक) प कारांची कंवा सा ीदारांची ओळख पट व यासाठ  कंवा या याकडे 
तुत केले या मा हतीचा कंवा कागदप ांचा बनचूकपणा िस द कर यासाठ  आव यक 

वाटेल अशी आणखी मा हती कंवा कागदप े तुत कर यास प कारांना फमावू शकेल 
आ ण या योजनासाठ  उभयप ी ठर व यात येईल अशा इतर कोण याह  तारखेस 
यां या सम  अशी आव यक मा हती व कागदप े घेऊन उप थत हो यास सांगू शकेल; 
कंवा 

 (दोन) आव यक वाट यास ती कागदप े, या पोलीस ठा या या ह त प कार 
राहतात या पोलीस ठा याकडे, पडताळणीसाठ  देखील पाठवू शकेल, आ ण उभयप ी 
ठर व यात येईल अशा इतर कोण याह  तारखेस उप थत राह यास प कारांना सांगू 
शकेल. 
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 (2) पोट-कलम (1) म ये तरतूद के या माणे आणखी पडताळणी के  यानंतर 
ववाह न दणीस कोणतीह  हरकत नाह  अशी िनबंधकाची खा ी होईल याबाबतीत तो या 
ववाहाची न दणी क  शकेल; आ ण जर िनबंधका या मते न दणी या ीने तो ववाह 
यो य नसेल, तर तो न दणी नाकार यासंबंधी लेखी आदेश, अशा नाकार यासंबंधीची कारणे 
नमूद क न काढ शकेल आ ण ू नंतर ती बाब सव संब द अिभलेखासह आ ण यासंबंधी या 
या या अहवालासह नाकार यासंबंधी या तशा आदेशा या तारखेपासून सात दवसां या 

कालावधीत महािनबंधकाकडे वचाराथ पाठवू शकेल. 

8. महािनबंधकाचे अ पल वषयक अिधकार. 

 िनबंधकाकडून, कलम 7 अ वये िनदश िमळा यानंतर महािनबंधक, असा अहवाल 
िमळा या या दनांकापासून एक म ह या या आत, संबंिधत प कारांना आपले हणणे 
मांड याची संधी द यानंतर, लेखी व पात कारण न दवून एकतर ववाहाची न द 
कर यासंबंधी िनबंधकास सूचना देणारा कंवा ववाहाची न दणी नाकार या वषयीचा 
िनबंधकाचा आदेश कायम करणारा आदेश काढ ल. 

9. कलम 8 खालील आदेशा व द अपील. 

 महािनबंधकाने कलम 8 अ वये या अिधिनयमाखाली ववाहाची न दणी 
नाकार यासंबंधी काढले या आदेशामुळे यिथत झालेली य  कंवा प कार, असा आदेश 
िमळा यापासून 30 दवसां या मुदतीत, अशा आदेशा व द, या या थािनक ह तील 
अिधका रतेत हे ववाह िनबंधकाचे कायालय असेल, या ज हा यायालयाकडे अपील क  
शकेल, आ ण अशा अ पलावर ज हा यायालयाने दलेला िनणय अंितम राह ल आ ण 
या यापुढे कलम 6 अ वये ापन सादर केले होते, तो ववाह िनबंधक अशा िनणयास 

अनु प अशी कायवाह  कर ल. 

10. न दणी न के यामुळे ववाह बेकायदेशीर न ठरणे. 

 कलम 9 या तरतूद स अधीन राहून, याला हा अिधिनयम लागू होतो, असा 
कोणताह  ववाह, केवळ या अिधिनयमाखाली याची न दणी कर यात आली नाह , एव या 
कारणाव न बेकायदेशीर ठरणार नाह . 
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11. ववाह न दणी माणप ाची पडताळणी कर याची मालक, इ याद ंची जबाबदार .  

 कोण याह  कमचा-याने, कंवा यथा थती, अजदारान,े या अिधिनयमा या कलम 6 
खाली दले या ववाह न दणी माणप ाची मा णत त सादर के याखेर ज, कोणताह  
मालक, कंवा शासक य कंवा िनम-शासक य ािधकार  कंवा सावजिनक े ातील उप म 
कंवा थािनक ािधकरण- अशा कमचा-यां या कंवा अजदारां या कंवा कोण याह  
य बरोबर या, ाहकाबरोबर या कंवा अिशलाबरोबर या या या कायालयीन 
अिभलेखामधील कंवा कायालयीन द तऐवजामधील, अशा कमचा-या या कंवा अजदारा या 
ववाह वषयक थतीम ये कंवा नामिनदशनात कोणताह  बदल करणार नाह . 

12. कलम 6 कंवा इतर कोण याह  कलमां या तरतूद ंचे पालन कर याबाबत हयगय 
कर याब ल कंवा ापनाम ये खोट  वधाने कर याब ल शा ती. 

 (1) ववाह झा यावर – 

 (अ) कलम 6 खाली तरतूद के या माणे आ ण यात विन द  केले या 
कालमयादेत जर पतीने ापन सादर कर यात कसूर केली तर; कंवा 

 (ब) जर पतीने कंवा प ीने अशा ापनाम ये कोण याह  मह वा या 
तपशीलासंबंधी खोटे असणारे कोणतेह  वधान कंवा ित ापन केले कंवा जे द तऐवज 
कंवा कागद खोटे आहेत असे याला कंवा यथा थती, ितला, मा हत असेल कंवा तसे 
मान यास याला कंवा ितला कारण असेल असे द तऐवज कंवा कागद सादर केले तर, 

 तो पती कंवा यथा थती, ती प ी, एक हजार पयांपय त असू शकेल एवढा दंड 
होऊ शकणा-या अपराधाब ल दोषी ठरेल. 

 (2) या अिधिनयमा या कोण याह  तरतूद ंचे उ लंघन करणार  कोणतीह  य  
कंवा मंडळ कंवा प कार, अपराधिस द नंतर, पाच हजार पयांपय  त असू शकेल एव या 
दंडास कंवा सहा म ह यांपय त असू शकेल एव या सा या करावयाची िश ा हो यास 
कंवा दो ह  िश ा हो यास पा  ठरेल. 

13. खटला भर यास मंजूर , 

 या अिधिनयमाखालील िश ेस पा  असणा-या अपराधाब लचा कोणताह  खटला 
महािनबंधकाने याबाबतीत सवसाधारण कंवा वशेष आदेश काढन ािधकृत केले या ू
अिधका-याखेर ज इतर कोणाकडून दाखल कर यात येणार नाह . 
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14. न दवह  लोकांना पाह यासाठ  खुली असणे आ ण उता-यां या मा णत ती देणे. 

 (1) या अिधिनयमानुसार ठेव यात आलेली न दवह , िनबंधकाकडे अज 
के यानंतर आ ण व हत अशी फ  द यानंतर, सव वाजवी वेळ  जनतेला तपासणीसाठ  
खुली असेल. 

 (2) या संदभात अज के यानंतर आ ण व हत कर यात येईल अशी फ  
भर यानंतर िनबंधक या अिधिनयमाखाली ठेवले या न दवह तील कोण याह  उता-याची त 
अजदाराला देईल. 

15. प कार अ ान असेल याबाबतीत ववाहाची न दणी. 

 या ववाहाम ये प कार अ ान असतील कंवा दोघांपैक  एक अ ान असेल अशा 
कोण याह  ववाहाची न दणी बाल- ववाह ितबंध अिधिनयम, 1929 या या तरतूद ंस 
अधीन राहन कलम ू 6 या पोट कलम (1) म ये तरतूद के या माणे करता येईल: 

 परंतु, िनबंधक ववाहातील प कार सवसाधारणपणे या या अिधका रतेत राहत 
असतील अशा थािनक पोलीस ठा याकडे या ववाहासंबंधी, बाल- ववाह ितबंध 
अिधिनयम, 1929 या तरतूद खाली आव यक ती कायवाह  कर यासाठ  ता काळ 
कळवील. 

16. िनबंधकाने न दणी माणप ाची दसर  त महािनबंधकाकडे पाठ वणेु . 

 जे हा िनबंधक या अिधिनयमाखाली ववाहाची न दणी कर ल, ते हा तो यानंतर 
ता काळ न दणी माणप ाची दसर  त महािनबंधकाकडे पाठवीलु . 

17. िनबंधक लोकसेवक असणे. 

 येक िनबंधक आ ण िनबंधका या कायालयातील येक कमचार  या 
अिधिनयमा या कोण याह  तरतूद ंना अनुल ून कृती करत असेल कंवा याने तशी कृती 
करणे अिभ ेत असेल, त हा तो भारतीय दंड सं हते या कलम 21 या अथानुसार 
लोकसेवक अस याचे मान यात येईल. 

18. या अिधिनयमाखाली कृती करणा-या य ंना संर ण. 

 या अिधिनयमाखाली कंवा याखाली केले या िनयमांखाली स -भावनापूवक केले या 
कंवा कर याचा उ ेश असले या कोण याह  गो ींब ल, कोण याह  य ं व द, कोणताह  
दावा, खटला कंवा इतर कायदे वषयक कायवाह  दाखल करता येणार नाह . 
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19. िनयम कर याचा अिधकार. 

 (1) रा य शासनास या अिधिनयमाची योजने पार पाड यासाठ  राजप ातील 
अिधसूचने ारे िनयम करता येतील. 

 (2) पूवगामी अिधकारा या सवसाधारणतेस बाधा न येता अशा िनयमांत 
वशेषत: पुढ ल सव कंवा कोण याह  बाबीसंबंधी तरतूद करता येईल – 

 (क) या अिधिनयमाखाली ठेवावया या न दव ा कंवा अिभलेख यांचा नमुना 
आ ण र त; 

 (ख)  (एक) ववाह मंडळा या न दणीसाठ  करावया या अजाचा नमुना; 

 (दोन) अजदाराने यासोबत सादर करावयाची कागदप े; 

 (तीन) अशा न दणीसाठ  व या या नवीकरणासाठ  फ  ची र कम; 

 (चार)  िववाह मंडळाला ावया या न दणी माणप ाचा नमुना आ ण अशी न दणी 
या अट  व शत वर ावयाची या अट  व शत ; आ ण 

 (पाच) महािनबंधकाकाडे अपील दाखल कर याची र त आ ण कायप दती; 

 (ग)(अ) ववाह न दणी या ापनाचा नमुना आ ण ापनाम ये विन द  करावयाचा 
सा ीदारांचा आ ण पुरो हताचा तपशील; 

 (दोन) अशा न दणीसाठ  फ  ची र कम; 

 (तीन) ववाह न दणी माणप ाचा नमुना; 

 (चार) उशीरा न दणी के याब ल शा तीची र कम; 

 (घ) या अिधिनयमांतगत ठेवले या ववाहमंडळा या न दवह तून कंवा ववाहा या 
न दवह तून उता-याची त िमळ यासाठ  करावया या अजाचा नमुना आ ण यासाठ  
ावयाची फ ; 

 (ड) या अिधिनयमाखाली यासाठ  िनयम करता येतील अशी इतर कोणतीह  
बाब. 

 (3) थमच िनयम कर यात येत असतील या यित र , एरवी या 
अिधिनयमाखाली कर यात आलेले सव िनयम पूव िस द या शत स अधीन असतील. 
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 (4) या कलमा वये केलेला येक िनयम तो कर यात आ यानंतर श य 
ितत या लवकर, रा य वधानमंडळाचे अिधवेशन चालू असताना एकाच अिधवेशनात कंवा 
लागोपाठ या दोन अिधवेशनात िमळून एकूण तीस दवसांची होईल इत या मुदतीक रता, 
रा य वधानमंडळा या येक सभागृहासमोर ठेव यात येईल आ ण या अिधवेशनात तो 
अशा र तीने ठेव यात आला असेल ते अिधवेशन कंवा या या लगतनंतरचे अिधवेशन 
समा  हो यापूव  यात कोणताह  फेरफार कर यास दो ह  सभागृहे सहमत होतील कंवा 
तो िनयम कर यात येऊ नये हणून दो ह  सभागृहे सहमत होतील, तर असा िनणय 
राजप ात अिधसूिचत कर यात येईल आ ण अशी अिधसूचना िस द कर यात आ या या 
तारखेपासून तो िनयम केवळ अशा सुधा रत व पात अंमलात येईल, कंवा यथा थती 
अंमलात येणार नाह . तथा प, अशी कोणतीह  सुधारणा कंवा वलोपन यामुळे या 
िनयमा वये यापूव  कर यात आले या कंवा कर याचे व जले या कोण याह  गो ीं या 
विध ा तेस बाधा येणार नाह . 

20. यावृ ी. 

 हा अिधिनयम वशेष ववाह अिधिनयम, 1954, भारतीय न ववाह 
अिधिनयम, 1872, कंवा पारशी ववाह आ ण घट फोट अिधिनयम, 1936 या खाली 
लागले या ववाहांना लागू होणार नाह . 

21. िनरसन. 

 मंुबई ववाह न दणी अिधिनयम, 1953 हा या ारे, िनरिसत कर यात येत आहे.  
अशा कारे िनरसन झालेले असले तर , अशा िनरसनापूव  उ  अिधिनयमां या तरतूद वये 
िनबंधकाकडून न द यात आलेला कोणताह  ववाह कंवा केलेली कोणतीह  कायवाह , या 
अिधनमा या त सम तरतूद ं वये वैधर या न दला आहे कंवा केली आहे असे समज यात 
येईल. 

22. िनदेश दे याचा रा य शासनाचा अिधकार. 

 या अिधिनयामातील तरतूद ंची प रणामकारकर या व सुरळ तपणे अंमलबजावणी 
हो या या ीने रा य शासन वेळावेळ  यास यो य वाटेल असे व या अिधिनयमाशी 
वसंगत नसतील असे िनदेश िनबंधक व महािनबंधकांना देईल; व अशा िनदेशांचे पालन 
करणे हे िनबंधक व महािनबंधकांवर बंधनकारक राह ल. 
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23. अडचण दर कर याचा अिधकारू , 

 (1) या अिधिनयमा या तदतूद ंची अंमलबजावणी करताना कोणतीह  अडचण 
उ व यास रा य शासनास, राजप ातील, आदेशा ारे अडचण दर कर या या योजनांसाठ  ू
यास आव यक कंवा इ  वाटेल असा, या अिधिनयमातील तरतूद ंशी वसंगत नसलेला, 

िनदेश देता येईल. 

 (2) हा अिधिनयम अंमलात आ या या दनांकापासून दोन वषाचा कालावधी 
संप यावर पोट-कलम (1) अ वये कोणताह  िनदेश देता येणार नाह . 
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