
 

 

भागगदळगक वुचना 
ळेतकमांकच्मा वभुश/गट ळेतीव चारना देण्माची मोजना वन २०१२-१३ 

 
प्रस्तालना्- फदरत्मा काऱानवुाय वॊवाधनाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयण्माच्मा दृष्टीने,कीड ल योगाच्मा प्रबाली 

प्रधतफॊधावाठी, उत्ऩादन लाढवलण्मावाठी आणण वलागत भशत्लाचे काढणीत्तोय शाताऱणी, प्राथधभक प्रक्रिमा, वलऩणनाव 
चारना देण्मावाठी वभशु/गट ळेतीव चारना देणे गयजेचे आशे. भशायाष्डातीर ळेती आणण ळेती आधायीत उदमोगाॊना 
चारना देणे आणण त्माव्दाये ळेतकमाांाना त्माच्मा उत्ऩादनाव अधधकाधधक बाल धभऱाला मा उदे्दळाने वभशु/गट ळेतीव 
प्रोत्वाशान देणे शा मा मोजनेचा भखु्म उदे्दळ आशे. 

जधभनीच्मा वलबागाणीभऱेु लमैक्तीक ळेतकमागाेरा माॊत्रीकीकयण,धवॊचन इत्मादीलय भमागदा मेतात. उत्ऩादन खचग 
शी लाढतो मा ऐलजी वाभशुीक ळेतीचा दृष्टीकोन ठेलल्माव वॊवाधनाचा वाभशुीक क्रकॊ ला बाडेतत्लालय लाऩय, फी-वफमाणे, 
खत,े औऴधे, धनवलष्ठा तवेच भाराचे वलऩणन वाभशुीकरयत्मा करुन भोठे ल वॊघठीत स्लरुऩात भागणी करुन स्लस्त 
दयात धनवलष्ठा तय लाजली बालात वलऩणन कयणे ळक्म शोईर वध्मा कामगयत अवरेल्मा षेत्रीम कभगचायी ल अधधकामामंची 
वॊख्मा रषात घेता २०,००० ळेतकमायंचा वभशू गट स्थाऩना कयणेत मेईर. मावाठी प्रत्मेक गटाव प्रती रु.५०००/- प्रती 
माप्रभाणे वन २०१२-१३ वाठी २०,००० गट स्थाऩन कयणेवाठी रु.१०.०० कोटी धनधी भॊजूय आशे. 

 
मोजनेचे स्लरुऩ:- भशायाष्ड याज्माभध्मे फदरत्मा काऱानवुाय वॊवाधनाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयण्माच्मा 

दृष्टीने,कीड ल योगाच्मा प्रबाली प्रधतफॊधावाठी, उत्ऩादन लाढवलण्मावाठी आणण वलागत भशत्लाचे काढणीत्तोय शाताऱणी, 
प्राथधभक प्रक्रिमा, वलऩणनाव चारना देण्मावाठी वभशु/गट ळेतीव चारना देणे गयजेचे आशे. लेऱेलय वरुब कजगऩयुलठा, 
गणुलत्ता ऩणुग धनवलष्ठाॊचा लेऱेलय ऩयुलठा,भॊजूयीची उऩरब्धता, ऩेयणी ते काढणी ऩमगत आलश्मक अवरेरी मॊत्रवाभगु्री 
उऩरब्धता ऩीक वॊयषणाची व्मलस्था,ग्रेडीॊग ऩॎकीॊग, फाजायऩेठेची अद्यालत भाक्रशती देणे. मावाठी वभशु/गटळेतीव चारना 
देणे गयजेचे आशे.भशायाष्डातीर ळेती आणण ळेती आधायीत उदमोगाॊना चारना देणे आणण त्माव्दाये ळेतकमाटंना त्माच्मा 
उत्ऩादनाव अधधकाधधक बाल धभऱाला मावाठी फाजायऩेठेची अद्यालत भाक्रशती देणे मा उदे्दळाने वभशु/गट ळेतीव 
प्रोत्वाशान देणे. माभध्मे ळेतकयी वभशूाच्मा फाफीव अनवुरुन रागणाये प्रधळषण,कौळल्मलधृ्दी, ळेतकयी अभ्मावदौये,प्रषेत्र 
बेटी, ळास्त्रस भागगदळगन,ळेतभार उत्ऩादन ल ळेती आधायीत उदमोगाॊना चारना देणे ल त्माचा दजाग लाढवलणे आणण 
त्माद्वाये ळेतकमाशंना उत्ऩादनाव अधधकाधधक बाल धभऱाला मा उदे्दळाने वभशु/गट ळेतीव प्रोत्वाशन देणे शे मोजनेचे 
स्लरुऩ आशे. 
 
गट स्थाऩना :- 

 वभशु/गट ळेतीभध्मे वशबागी शोण्मावाठी वबावद स्लत् ळेतकयी अवणे आलश्मक आशे.  
 अळा ळेतक-माॊनी वभशु/गट ळेतीचा राब घेण्मावाठी गट स्थाऩन कयणे आलश्मक आशे. नंदणीकृत 
/नंदणीवलयशीत गटाव देखीर माचा राब घेता मेईर. भात्र माफाफत रु.१००/- च्मा स्टंऩऩेऩयलय वभशु/गट ळेतीच्मा 
वबावदाॊनी कयायनाभा कयणे आलश्मक याशीर.‘आत्भा अॊतगगत गटाची देखीर नंदणी कयता मेईर. 
 राबाथीभध्मे गालाच्मा एका बागातीर वलगवाधायणऩणे १० ते १५ ळेतक-माॊचा गट स्थाऩन कयता मेईर. अथला 
वलधळष्ट वऩकाच्मा रागलड अवरेल्मा व्मधतयीक्त जव ेळेडनेट खारी वऩके घेणाये, पुर उत्ऩादक, वलधळष्ट बाजीऩारा 
क्रकॊ ला पऱ उत्ऩादक इत्माक्रद ळेतक-माॊचा देखीर गट फनलता मेईर.  
 मा ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाभध्मे ळेतकयी दारयद्रम येऴेखारीर अवालेत क्रकॊ ला अन्म अळी अट नवनू एकच 
ळेती वलऴमक कामगिभ घेणाया गट अवाला शे अऩेणषत आशे. 
 स्लमॊवशाय्मता गटाभधीर वदस्म शे ळक्मतो एकाच आधथगक स्तयालयचे ल एकाच गालातीर / एकाच बागातीर 
अवालेत. 



 

 

 
 
काभकाजाचे स्लरुऩ :- 

 वबावदाॊनी काभकाज, आधथगक व्मलशाय इत्मादीची नंद ठेलणे आलश्मक आशे.   
 वदयीर ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट स्थाऩन कयताना मात ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट शोण्माकयीता ल दय 
भक्रशन्माव वलग वदस्माॊनी एकत्र मेण्मावाठी कोणतेतयी लस्तधुनष्ठ प्रमोजन अवाले क्रकॊ ला फाॊधधरकी अवाली मा शेतनेू 
ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाॊभध्मे प्रत्मेक भक्रशन्मारा फचत कयणे शे अत्मालश्मक आशे. मा फचतीतनू स्लमॊवशाय्मता 
गटाव बवलष्मात फॉकेकडून वलनातायण ऩतऩयुलठा शोण्मावाठी वलश्र्लावाशगता धनभागण शोईर अवे अऩेणषत आशे. 
 वभशु/गट ळेतीच्मा वबावदाॊनी फचत गट म्शणून कामगयत याशणे धनमधभत फठैका घेणे फॊधनकायक याशीर.  
 स्थाऩन झारेल्मा गटाॊची स्थाऩना त्माॊच्मा धनमभीत फठैका,त्माॊना एकवत्रत ठेलण्मावाठी ठयावलक भाधवक 
लगगणी, काभकाजाॊची ल व्मलशायाॊची नंद मावाठी षेत्रीम कभगचामागयकडून प्रधळषीत कयण्मात मेणाय आशे.अळी 
स्थाऩना गट फॎकेळी जोडण्मात मेतीर.नाफाडग वायख्मा फॎकेकडे वभशु/गट ळेतीवाठी अनेक मोजनेद्वाये कजग 
ऩयुलठमावाठी ऩात्र करुन अल्ऩदयात व्माजदयाने ल वलना तायण ठेलीच्मा तीन/चाय ऩट कजग उऩरब्ध शोऊ ळकेर. 
 स्थाऩन शोणा-मा वभशु/गट ळेतीच्मा गटाॊतगगत वभन्लम वाधण्मावाठी तारकुा-णजल्शा-याज्म स्तयालय वधभती 
स्थाऩन कयण्मात मेतीर. मा व्मधतरयक्त याज्मातीर वलवलध उत्ऩादक वॊघ जव ेआॊफा काज-ूद्राष- भोवॊफी-वॊत्रा-पूर 
उत्ऩादक वॊघ इत्माक्रद माॊचेळी शे वभशु/गट ळेती गट वॊरग्न कयता मेतीर. 
 

स्लमॊवशाय्मता गटाचे प्रधळषण :- 
मा मोजनेचा उदे्दळ केलऱ कृवऴ उत्ऩादन लाढवलणे इथऩमतं धवधभत नवनू गणुलत्ताऩणूग उत्ऩाक्रदत भाराची 

वषभतेने वलिी कयणे शा आशे. मावाठी ळेतक-माॊना वलवलध प्रकायची प्रधळषणे देणे गयजेचे आशे. माभध्मे प्राभखु्माने 
खारीर फाफीॊचा वभालेळ याशीर. 

 जागरुकता 
 वफऱीकयण 
 षभता फाॊधणी 
 कौळल्म लधृ्दी/उद्योजकता लधृ्दी प्रधळषणे 
 उऩिभाधधष्ठीत प्रधळषणे 
 वेला ऩयुलठादाय  
 कुळर स्लरुऩाचे कृवऴ काभ ेवेला/बाडे तत्लालयकरुन देणे 
 काढणी ऩश्चात तॊत्रसान 
 भलू्मलधृ्दी 
 वलऩणन 

लयीर वलऴमाॊलयीर प्रधळषणे वलबागाच्मा वलवलध मोजनाॊतगगत क्रकॊ ला याज्म तथा कंद्र ळावनाच्मा अन्म 
उऩिभाॊभधून देण्मात मेतीर. 
 कृवऴ वलबागाने कयालमाची कामगलाशी  

 कृवऴ वलबागाअॊतगगत कामगयत अवरेल्मा षेत्रीम अधधकायी/कभगचायी माॊचे वशकामागने कृवऴ अधधकायी २० गट, 
कृवऴ ऩमगलेषक १५ गट ल कृवऴ वशाय्मकाॊनी १० गट स्थाऩन कयालमाचे आशेत. ऩशील्मा ६ भक्रशन्माॊभध्मे गट 
स्थाऩन कयणे, त्मावाठी आलश्मक प्रधळषण घेऊन शी कामगलाशी ऩणूग करुन ३० वप्टटंफय, २०१२ ऩमतं धनमधभत 
फचत कयणामागऴ गटाॊचे लगीकयण (Gradation) करुन फॉकेळी जोडणी कयण्माची प्रक्रिमा ऩणूग कयाली. वलग 



 

 

ळेतकयी स्लमॊवशाय्मक गटाचे वॊघटन ल धनमधभत फचतीद्वाये बवलष्मात गट कामागणन्लत याशतीर, मावाठी 
वरुुलातीऩावनू प्रमत्न कयालेत.  

 मा व्मधतरयक्त ग्राभ स्तयालयीर ळावनाच्मा वलवलध मोजनाॊभध्मे स्थाऩन झारेरे अळा ऩध्दतीचे गट ऩक्रशल्मा 
टप्टप्टमाभध्मे ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाॊभध्मे रुऩाॊतयीत कयण्माची कामगलाशी एक भक्रशन्मात कयाली. 

 स्थावऩत झारेल्मा वभशु/गट ळेतीची यीतवय धभगदाम आमकु्त माॊचे कडे नंदणी कयणेत माली.त्माच फयोफय 
‘आत्भा’अॊतगगत नंदणी पी घेऊन नंदणी कयाली. 

 कृवऴ वलस्तायवलऴमक मोजना बवलष्माभध्मे ळेतकयी फचत गटाभापग तच याफलालमाच्मा अवल्माभऱेु वलस्ताय 
वलऴमक मोजनाॊचा राब धभऱवलण्माकयीता ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाचा वदस्म अवणे शी अट राबाथीवाठी 
अधनलामग याशीर. क्रश फाफ वलग वॊफॊधधत ळेतक-माॊच्मा धनदळगनाव आणाली. 

 कृवऴ वशाय्मक ल कृवऴ ऩमगलेषक माॊनी ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट प्रभखु माॊना गटाच्मा काभकाज ल आधथगक 
व्मलशायाफाफतच्मा नंदी ठेलण्माफाफत लेऱोलेऱी भागगदळगन कयाले. 

 तारकुा कृवऴ अधधकायी ल उऩ वलबागीम कृवऴ अधधकायी माॊनी कामगिभालय आधायीत धनशाम वलवलध ळेतकयी 
स्लमॊवशाय्मता गटाॊचे पेडयेळन तारकुा स्तयालय क्रकॊ ला उऩ वलबाग स्तयालय कयण्माफाफत प्रमत्न कयालेत. 
 

अथगवशाय्माचे स्लरुऩ/धनमोजन :- 
मा मोजनेअॊतगगत स्थाऩन झारेल्मा वभशू गटावाठी १) वभशू स्थाऩना ल लावऴगक देखबार (यणजस्टवग ल इतय 

वाक्रशत्म) माव रु.२०००/- ल २) कुळर तॊत्रसान प्रधळषण/भागगदळगन इ.वाठी रु.३०००/- अव ेएकुण रु.५०००/- अवा 
धनधी प्रस्तावलत आशे. 

गट ळेती गटाव वलवलध मोजनाॊतगगत घटकाॊचा राब अटी ल ळतीच्मा अधीन याशून प्राधान्माने देण्मात मेईर. 
वशकाय वलबागाच्मा भदतीने अळा गट ळेती गटाव रागणाये वलत्तीम वशाय्म कभी व्माजदयाने उऩरब्ध करुन 

देण्मात मेईर. 
वलवलध मोजनाॊतगगत प्रधळषण वलऴमक फाफी जव े ळेतकयी प्रधळषण, ळेतकयी अभ्माव दौये, ळेतक-माॊच्मा 

ळेतीळाऱा इत्माक्रदचा राब प्राधान्माने गट ळेतीवाठी देण्मात मेईर. 

अ.ि. घटक प्रधत गट गट वॊख्मा रागणाये अथगवशाय्म 
(रु.कोटी भध्मे) 

१ वभशू स्थाऩना ल लावऴगक 
देखबार (यणजस्टवग ल इतय) २०००/- २०,००० ४.०० 

२ कुळर तॊत्रसान 
प्रधळषण/भागगदळगन इ.वाठी ३०००/-  ६.०० 

 एकुण  २०,००० १०.०० कोटी 
 वदय मोजना याज्मातीर वलग ३३ णजल्शमाभध्मे याफवलणे प्रस्तावलत आशे. 

 वभशु/गट ळेती मा मोजनेवाठी वन २०१२-१३ भध्मे णजल्शाधनशाम स्थावऩत कयालमाच्मा गटाचे 
णजल्शाधनशाम बौधतक-आधथगक रष प्रऩत्र वोफत जाडर ेआशे. 

  
  

            कृवऴ वॊचारक 
                       (वलस्ताय ल प्रधळषण) 
           कृवऴ आमकु्तारम,भ.या. ऩणेु-४११ ००५ 



 

 

 
 
 

----------------------- 
 
 
 
        जा.ि./कृआ/गट ळेती/भावू/वलप्र-५/४३०/२०१२          कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म, 
        ऩणेु-४११ ००५,  क्रदनाॊक- ३० एवप्रर  २०१२ 
 
 
प्रधत, 
 १) वलबाधगम कृवऴ वशवॊचारक,(वलग)...................माॊना भाक्रशती ल आलश्मक त्मा तात्काऱ कामगलाशीवाठी 
अग्रेवऴत.  
 -/ माॊना वधूचत कयण्मात मेत ेकी, त्माॊनी आऩल्मा अधधनस्त अवरेल्मा णजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी 
माॊना वदयच्मा भागगदळगक वचूना ऩाठलाव्मात ल तातडीने अॊभरफजालणी वरुु कयाली. 
 
 २) णजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी, णजल्शा .................(३३ णजल्शे)   
 
 -/ माॊना वधुचत कयणेत मेते की, वदयची मोजना आऩल्मा णजल्शमात ऩथ्दळी तत्लालय याफलालमाची आशे, 
त्माप्रभाणे आऩरे स्तयालरुन मोग्म ती तातडीची कामगलाशी कयाली ल केरेल्मा कामगलाशीचा अशलार आमकु्तारमाव वादय 
कयाला. 
    
     
                               
                 कृवऴ वॊचारक  
                   (वलस्ताय ल प्रधळषण) 
                   कृवऴ आमकु्तारम, भ.या. ऩणेु-४११ ००५ (माॊचे कयीता) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
          
 

ऩरयधळष्ट-अ 
“ ळेतकयी स्लमॊ वशाय्मता गट स्थाऩना ’’ वबा काभकाज इधतलतृ्त  

वलग वाधायणऩणे खारीरप्रभाणे अवाले. 
 

आज क्रदनाॊक …………….. योजी ………………. ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट भ.ुऩो………………. 
ता………………णजल्शा…………………. ची ऩक्रशरी वबा घेण्माॊत आरी. 

 
 वदय वबेव खारीर वबावद उऩणस्थत शोत.े वबेत खारीरप्रभाणे ठयाल भाॊडण्माॊत आरे. 
 शजय वबावद खारीर प्रभाणे  - 
 १ ………………………………….  भ.ुऩो………………… 
 २………………………………….  भ.ुऩो………………… 

 
 वबेत खारीरप्रभाणे ठयाल भाॊडण्माॊत आर.े 
 वलऴम ि.१ : ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाचे नाल ठयलणे. 
 ठयाल ि.१ : नाॊल ……………………..  

 ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट भ.ुऩो…………… 
 वचूक -    अनभुोदक – 
 ठयाल वलागनभुते भॊजूय 
 

 वलऴम ि.२ : ळेतकयी स्लमॊवशाय्मक गटाने घ्मालमाचा कामगिभ/उऩिभ 
 ठयाल ि.२ : नाॊल ……………………..  

 ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट भ.ुऩो…………… 
 वचूक -    अनभुोदक – 
 ठयाल वलागनभुते भॊजूय 
 

 वलऴम ि.३ : ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाचे अध्मष, उऩाध्मष आणण वधचलाॊची धनलड 
कयणे.      

 ठयाल ि.३ : ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट भ.ुऩो……………   
 



 

 

 मा गटाचा अध्मष, उऩाध्मष आणण वधचल माॊच्मा धनलडीफाफतचा ठयाल भाॊडण्माॊत आरा ल त्माप्रभाणे खारीर 
प्रभाणे अध्मष,उऩाध्मष आणण वधचल मा ऩदावाठी वलागनभुते धनलड कयण्माॊत आरी.    

अध्मष  नाॊल…………………………  भ.ुऩो……………… 
उऩाध्मष  नाॊल…………………………  भ.ुऩो…………….. 
वधचल  नाॊल………………………..   भ.ुऩो…………….. 
वचूक -        अनभुोदक 
   ठयाल वलागनभुते भॊजूय 
 

 वलऴम ि.४ : याष्डीमकृत फॉक ळाखेत ळेतकयी गटाच्मा नाल ेखात ेउघडण्माफाफत 
 ठयाल ि.४ : याष्डीमकृत फॉकेचे नाॊल …………………….ळाखा.  

ता…………………….. मेथे ……………. ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट………………ता……………… नाॊल े फचत खात े
उघडण्माफाफत चचाग शोलनू वलागनभुते ठयलण्माॊत आर े की, …………………………… ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा 
नाॊल…े……………………… याष्डीमकृत फॉकेचे नाॊल ………………….. ळाखा ………………. ता……………. मेथे वेणव्शॊग्ज (फचत) खात े
उघडण्माॊत माल.े 

वचूक -       अनभुोदक 
   ठयाल वलागनभुते भॊजूय 
 

 वलऴम ि.५ : फचत खाते चारवलण्माफाफतचे अधधकाय देणे.       
 ठयाल ि.५ : ळाखा ……………… मेथीर फचत खाते चारवलण्मावाठी वलागनभुते खारीर तीन 

वबावदाॊना वशमाॊचा अधधकाय देण्माॊत मेत आशे. तवेच वदय खात्मालयीर व्मलशाय एकालेऱी कोणाशी 
दोशंच्मा वशीने कयण्माॊचे अधधकाय देण्माॊचे वलागनभुते ठयरे.  

  नाॊल १)………………………… भ.ुऩो……………… 
       २)………………………… भ.ुऩो……………… 
  ३)………………………… भ.ुऩो……………… 
 वचूक -       अनभुोदक 
   ठयाल वलागनभुते भॊजूय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऩरयधळष्ट-फ 
(ळेतकयी स्लमॊ वशाय्मता गट वबावदाॊभधीर स्थाऩनेच्मा लेऱी अॊतगगत कयायऩत्र) 

(रु.२०/- च्मा स्टॉऩऩेऩयलय भुखत्मायऩत्र) 
 
वदय कयाय …………….. योजी खारीर ………………. ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट ता………………णजल्शा…………………. 

माॊच्मा खारीरप्रभाणे नाॊले अवरेल्मा वबावदाॊभध्मे कयण्माॊत मेत आशे. 
 

  श्री./ श्रीभती………………….लम……..भ.ुऩो……………ता………. 
श्री./ श्रीभती………………….लम……..भ.ुऩो……………ता………. 

 
लयीर …………………. ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट…………भ.ुऩो…….. ता………… णज………….. चे वबावद आशेत, 

वाभदुाधमक  त्माॊना ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाचे अध्मष म्शटर ेआशे, त्माभध्मे कयाय कयण्माॊत मेत आशे. ळेतकयी 
स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा वबावदत्लाभध्मे वलग वबावद त्माभध्मे अध्मष, उऩाध्मष आणण वधचल माॊचा वभालेळ 
आशे…………………  ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट …………. भ.ुऩो……………. ळेतकयी गटाचे वलग वबावद ………….. 
गालाचे,……………. तारकु्मातीर …………….. णजल्शमातीर अवनू एकभेकाॊना चाॊगर े ऩरयधचत आशेत. उऩयोणल्रणखत 
वबावद स्लेच्छेने, स्लत्च्मा आणण कुटुॊवफमाच्मा ळेती वलऴमक उन्नतीवाठी एकवत्रत मेत आशोत. खारीर उल्रेणखत 
अटी आणण ळतीनवुाय आऩवातीर क्रशतवॊफॊध वयुणषत याखून फचत, कजग आणण इतय आधथगक, वाभाणजक कतगव्मऩतूी 
वाठी ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाची स्थाऩना कयत आशोत. 

 
लयीर कयायनाभा खारीर अटी ल ळतीनुवाय वाषाॊक्रकत कयीत आशोत. 

ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाचा प्रत्मेक वबावद रु……………. (अषयी रुऩमे……………….)(काटकवयीतनू) 
प्रत्मेक आठलडा / ऩाणषक /भाधवक फठैकीभध्मे आणून जभा कयेर. 

प्रत्मेक वबावद ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाचा मळावाठी प्रमत्न कयेर आणण ळेतकयी गटाच्मा क्रशता वलयोधी 
कोणतीशी कृती अथला कामग कयणाय नाशी. 



 

 

ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाने भागणी केरेल्मा कजागरा ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाचे वलग वबावद जफाफदाय 
आशेत आणण कजागची ऩयतपेड कयण्माची जफाफदायी वलग वबावदाॊची आशे. 

ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाने धभऱवलरेरी वलग भारभत्ता शी वलग वबावदाॊच्मा वॊमकु्त भारकीची आशे आणण 
याशीर. भारभते्तचा ताफा ळेतकयी वभशूाने प्राधधकृत केरेल्मा वबावदाकडे याशीर आणण त्माची जफाफदायी त्मा प्राधधकृत 
वबावदाची याशीर आणण आशे. 

 
ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा वबावदाॊनी वलागनभुते श्री. / श्रीभती ……….. माॊना………………. अध्मष, 

श्री./श्रीभती ………………… माॊना उऩाध्मष आणण श्री./ श्रीभती …………………. माॊना वधचल म्शणून धनमकु्त 
केर ेआशे.  दयलऴी अध्मष, उऩाध्मष आणण वधचल फदररे जातीर ल नलीन वबावदाॊच्मा त्मा जागी धनमकु्ती केरी 
जाईर. अध्मष, उऩाध्मष ला वधचल व्मलणस्थत काभकाज कयत नवतीर तय त्माॊच्मा जागी वलागनभुते नलीन धनमकु्ती 
केरी जाईर. 

ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाचे वलग वबावद धनमकु्त अध्मष, उऩाध्मष आणण वधचल माॊच्मा चाॊगल्मा कामागरा 
वभथगन देतीर. 

अध्मष, उऩाध्मष आणण वधचल शे ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा दैनॊक्रदन काभकाजाभध्मे रष देलनू 
काभकाज कयतीर. ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाचे वलग वबावदाॊच्मा लतीने  कजागवाठी अजागलय वशमा कयणे, दैनॊक्रदन 
काभकाज कयणे, फॉक्रकॊ ग व्मलशाय कयणे मा वाठी प्रधतधनधीॊना प्राधधकृत कयत आशे. 

ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाचे वबावद खारीर प्रधतधनधीॊना प्राधधकृत कयत आशे. 
श्री. / श्रीभती ……………………………. 
श्री./ श्रीभती ……………………………. 
श्री. / श्रीभती ………………………….. 
लयीर प्रधतधनधीऩकैी कोणत्माशी दोघाॊची स्लाषयी चारेर. 
ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा वबावदाच्मा भतृ्मनुॊतय लायवदाय (भक्रशरा) वभशूाची वबावद म्शणून अवणा-

मा वलग शक्काॊची शक्कदाय अवेर आणण जफाफदाय अवेर. 
वलग वबावदाॊच्मा वशभतीने कयाय केरा जातो की, वलग वबावदाॊच्मा वशवभतीधळलाम नलीन वबावद ळेतकयी 

स्लमॊवशाय्मता गटाचा वबावद म्शणून घेतरा जाणाय नाशी. 
वलग वबावद क्रदनाॊक ……………….. योजी वशी / अॊगठा कयत आशेत. 
 
ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा वबावदाचे नाॊल   वशी / अॊगठा 
 ………………………………….    ……………… 
…………………………………..    ………………. 

 
वाषीदाय – 
 
१) 
 
२) 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऩरयधळष्ट-क 
ळेतकयी स्लमॊ वशाय्मता गटाने खारीर नभुन्मात याष्डीमकृत फॉकेभध्मे वेणव्शॊग्ज खात ेउघडाल े

अजागचा नभुना 
        क्रदनाॊक : 

 
प्रधत, 
भा.ळाखा व्मलस्थाऩक, 
…………………… 
…………………… 

 
  वलऴम : …………………………… ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता 
   गटाच्मा नाॊल ेखात ेउघडण्माफाफत .. 
 
भशोदम, 
 भ.ुऩो………………………… ता…………………… गालच्मा आम्शी खारीर वशी कयणाय आऩणाॊव ववलनम कऱवलतो की, 
आभचा ……………. ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गट भ.ुऩो……………….. ता………………….. अवनू त्माभध्मे ……………. वबावद 
वआशेत. ळेतकयी गटाची स्थाऩना क्रद……………. योजी झारेरी आशे. 
 
 आभच्मा ळेतकयी गटाच्मा नाले आऩल्मा ळाखेभध्मे फचत खाते उघडण्माॊत माल,े शी वलनॊती. 
वोफत - फॉकेत खात ेउघडण्माचा, वशमाॊच्मा अधधकायाचा आणण वबावदाॊच्मा नालाचा ठयाल जोडरा आशे. 



 

 

 
       वलनम्र, 
 
 वशी    वशी     वशी 
 वदस्म    उऩाध्मष    अध्मष 
  नाॊल……….       नाॊल……………    नाॊल………….  
 
 
 ळेतकयी स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा वबावदाचे नाल 
 
 १) 
 
 २) 
 


