
 

 

       भागगदळगक वचुना - (प्रस्तावलत कामगक्रभ - २०१३-१४) 

         ळतेकर माॊच्या मा वभशु गे ळतेचव चारना देामाचच माजना वन २०१३-१४ 

 प्रस्तावनााः- फदरत्मा काऱानवुाय वॊवाधनाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयामाच्या मा दृष्ेीने,कीड ल यागाच्या मा 

प्रबालच प्रततफॊधावाठी, उत्ऩादन लाढवलामावाठी ि ण वलागत भशत्लाचे काढणचत्ताय शाताऱणच, प्राथमभक 

प्रक्रक्रमा, वलऩणनाव चारना देामावाठी वभशु गे ळतेचव चारना देणे गयजचेे िशे. भशायाष्रातचर ळतेच ि ण 

ळतेच िधायीत उदमागाॊना चारना देणे ि ण त्माव्दाये ळतेकर माॊना त्माच्या मा उत्ऩादनाव अधधकाधधक बाल 

मभऱाला मा उद्देळाने वभशु गे ळतेचव प्रात्वाशान देणे शा मा माजनेचा भखु्म उद्देळ िशे. 

 जमभनचच्या मा वलबागाणचभऱेु लमैक्तचक ळतेकर मारा माॊरीकचकीकयण,मव ॊचन इत्मादीलय भमागदा मेतात. 

उत्ऩादन खचग शी लाढता मा ऐलजच वाभशुीक ळतेचचा दृष्ेीकान ठेलल्माव वॊवाधनाचा वाभशुीक क्रकॊ ला 

बाडतेत्लालय लाऩय, फच-बफमाणे, खत,े औऴधे, तनवलष्ठा तवेच भाराचे वलऩणन वाभशुीकरयत्मा करुन भाठे ल 

वॊघठीत स्लरुऩात भागणच करुन स्लस्त दयात तनवलष्ठा तय लाजलच बालात वलऩणन कयणे ळक्म शाईर वध्मा 

कामगयत अवरेल्मा षरेीकचम कभगचायी ल अधधकार माॊचच वॊख्मा रषात घेता २०,००० ळतेकयी वभशू गे स्थाऩन 

कयणे. प्रस्तालचत अवनू  मावाठी प्रत्मेक गेाव  रु.५००० - प्रतच गे माप्रभाणे वन २०१३-१४ वाठी २०,००० 

गे स्थाऩन कयणेवाठी रु.१०.०० काेी तनधच फाफतचा प्रस्ताल ळावनाव वादय कयामात िरा िशे.  

 माजनेचे स्लरुऩ- भशायाष्र याज्माभध्मे फदरत्मा काऱानवुाय वॊवाधनाॊचा अधधकाधधक लाऩय 

कयामाच्या मा दृष्ेीन,ेकीड ल यागाच्या मा प्रबालच प्रततफॊधावाठी, उत्ऩादन लाढवलामावाठी ि ण वलागत भशत्लाच े

काढणचत्ताय शाताऱणच, प्राथमभक प्रक्रक्रमा, वलऩणनाव चारना देामावाठी वभशु गे ळतेचव चारना देणे 

गयजेचे िशे. लेऱेलय वरुब कजगऩयुलठा, गणुलत्ता ऩणुग तनवलष्ठाॊचा लेऱेलय ऩयुलठा, भजूयाॊचच उऩरब्धता, 

ऩेयणच त ेकाढणच ऩमगत िलश्मक अवरेरी मॊरीकवाभगु्रच उऩरब्धता, ऩचक वॊयषणाचच व्मलस्था,गे्रडचॊग ऩॅकीॊग, 

फाजायऩेठेचच अध्मालात भाहशतच देणे, मावाठी वभशु गेळतेचव चारना देणे गयजचेे िशे.भशायाष्रातचर ळतेच 

ि ण ळतेच िधायीत उदमागाॊना चारना देणे ि ण त्माव्दाये ळतेकर माॊना त्माच्या मा उत्ऩादनाव अधधकाधधक 

बाल मभऱाला मावाठी फाजायऩेठेचच अध्मालात भाहशतच देणे मा उद्देळाने वभशु गे ळतेचव प्रात्वाशान देणे. 

माभध्मे ळतेकयी वभशूाच्या मा फाफचव अनवुरुन रागणाये प्रमळषण,कौळल्मलधृ्दी, ळतेकयी अभ्मावदौये,प्रषेरीक बेे ी, 

ळास्रीकस भागगदळगन,ळतेभार उत्ऩादन ल ळतेच िधायीत उदमागाॊना चारना देणे ल त्माचा दजाग लाढवलणे ि ण 

त्माद्लाये ळतेकर माॊना उत्ऩादनाव अधधकाधधक बाल मभऱाला मा उद्देळाने वभशु गे ळतेचव प्रात्वाशन देणे शे 

माजनेचे स्लरुऩ िशे. 



 

 

  गे स्थाऩना  

 वभशु गे ळतेचभध्मे वशबागच शाामावाठी वबावद स्लतः ळतेकयी अवणे िलश्मक िशे.  

 अळा ळतेक-माॊनच वभशु गे ळतेचचा राब घेामावाठी गे स्थाऩन कयणे िलश्मक िशे. नोंदणचकृत   

नोंदणचवलयशीत गेाव देखचर माचा राब घेता मेईर. भारीक माफाफत रु. १०० - च्या मा स् ॅेंऩऩेऩयलय वभशु गे 

ळतेचच्या मा वबावदाॊनच कयायनाभा कयणे िलश्मक याशीर.‘ित्भा अॊतगगत गेाचच देखचर नोंदणच कयता 

मेईर. 

 राबाथींभध्मे गालाच्या मा एका बागातचर वलगवाधायणऩणे २० ळतेक-माॊचा गे स्थाऩन कयता मेईर. 

अथला वलमळष्े वऩकाच्या मा रागलड अवरेल्मा व्मततयीक्त जवे ळडेनेे खारी वऩके घेणाये, पुर उत्ऩादक, 

वलमळष्े बाजचऩारा क्रकॊ ला पऱ उत्ऩादक इत्माहद ळतेक-माॊचा देखचर गे फनलता मेईर.  

 मा ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाभध्मे वशबागच शाामावाठी ळतेकयी अवणे शी एकभेल अे िशे ल 

मावाठी इतय काणत्माशी अेी राग ूनाशीत.उदा. िथीक उत्ऩन्न जभचन धायणा इत्माॊदी  

स्लमॊवशाय्मता गेाभधचर वदस्म शे ळक्मता एकाच िधथगक स्तयालयचे ल एकाच गालातचर   एकाच 
बागातचर अवालेत. 

 काभकाजाचे स्लरुऩ 

 वबावदाॊनच काभकाज, िधथगक व्मलशाय इत्मादीचच नोंद ठेलणे िलश्मक िशे.   

 वदयीर ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे स्थाऩन कयताना मात ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे शाामाकयीता 

ल दय भहशन्माव वलग वदस्माॊनच एकरीक मेामावाठी काणततेयी लस्ततुनष्ठ प्रमाजन अवाले क्रकॊ ला फाॊधधरकी 

अवालच मा शेतनेू ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाॊभध्मे प्रत्मेक भहशन्मारा फचत कयणे शे अत्मालश्मक िशे. 

मा फचतचतनू स्लमॊवशाय्मता गेाव बवलष्मात फॉकेकडून वलनातायण ऩतऩयुलठा शाामावाठी वलश्लावाशगता 

तनभागण शाईर अवे अऩेक्षषत िशे. 

 वभशु गे ळतेचच्या मा वबावदाॊनच फचत गे म्शणून कामगयत याशणे तनममभत फठैका घेणे फॊधनकायक 

याशीर.  



 

 

 स्थाऩन झारले्मा गेाॊचच स्थाऩना त्माॊच्या मा तनमभचत फठैका,त्माॊना एकबरीकत ठेलामावाठी ठयावलक 

भामवक लगगणच, काभकाजाॊचच ल व्मलशायाॊचच नोंद मावाठी षेरीकचम कभगचार माकडून प्रमळषचत कयामात 

मेणाय िशे. अवे स्थाऩचत गे फॅकेळच जाडामात मेतचर.नाफाडग वायख्मा फॅकेकड े वभशु गे ळतेचवाठी 

अनेक माजनेद्लाये कजग ऩयुलठमावाठी ऩारीक करुन अल्ऩदयात व्माजदयाने ल वलना तायण ठेलचच्या मा 

तचन चाय ऩे कजग उऩरब्ध शाऊ ळकेर. 

स्थाऩन शाणा-मा वभशु गे ळतेचच्या मा गेाॊतगगत वभन्लम वाधामावाठी तारकुा - जजल्शा - याज्म स्तयालय 

वमभतच स्थाऩन कयामात मेतचर. मा व्मततरयक्त याज्मातचर वलवलध उत्ऩादक वॊघ जवे िॊफा काजू - द्राष - 

भावॊफच - वॊरीका - पूर उत्ऩादक वॊघ इत्माहद माॊचेळच शे वभशु गे ळतेच गे वॊरग्न कयता मेतचर. 

 वभशु गेाचे प्रमळषण 

 मा माजनेचा उद्देळ केलऱ कृवऴ उत्ऩादन लाढवलणे इथऩमतं मवमभत नवनू गणुलत्ताऩणूग 
उत्ऩाहदत भाराचच वषभतनेे वलक्री कयणे शा िशे. मावाठी ळतेक-माॊना वलवलध प्रकायचच 
प्रमळषणे देणे गयजचेे िशे. माभध्मे प्राभखु्माने खारीर फाफचॊचा वभालेळ याशीर. 

 जागरुकता 

 वफऱचकयण 

 षभता फाॊधणच 

 कौळल्म लधृ्दी  उद्माजकता लधृ्दी प्रमळषणे 

 उऩक्रभाधधष्ठीत प्रमळषणे 

 वेला ऩयुलठादाय  

 कुळर स्लरुऩाचे कृवऴ काभे वेला बाड ेतत्लालय  देणे 

 काढणच ऩश्चात तॊरीकसान 

 भलू्मलधृ्दी 

 

 

 



 

 

ववऩणन 

लयीर वलऴमाॊलयीर प्रमळषणे वलबागाच्या मा वलवलध माजनाॊतगगत क्रकॊ ला याज्म तथा कें द्र ळावनाच्या मा अन्म 
उऩक्रभाॊभधून देामात मेतचर. 

 कृवऴ वलबागाने कयालमाचच कामगलाशी  

 कृवऴ वलबागाअॊतगगत कामगयत अवरेल्मा षेरीकचम अधधकायी  कभगचायी माॊचे वशकामागने कृवऴ अधधकायी 

२० गे, कृवऴ ऩमगलेषक १५ गे ल कृवऴ वशाय्मकाॊनच १० गे स्थाऩन कयालमाचे िशेत. ऩशील्मा ६ 

भहशन्माॊभध्मे गे स्थाऩन कयणे, त्मावाठी िलश्मक प्रमळषण घेऊन शी कामगलाशी ऩणूग करुन ३० 

वप् ेेंफय, २०१३ ऩमतं तनममभत फचत कयणार मा गेाॊच ेलगीकयण (Gradation) करुन फॉकेळच जाडणच 

कयामाचच प्रक्रक्रमा ऩणूग कयालच. वलग ळतेकयी स्लमॊवशाय्मक गेाच ेवॊघेन ल तनममभत फचतचद्लाये 

बवलष्मात गे कामागजन्लत याशतचर, मावाठी वरुुलातचऩावनू प्रमत्न कयालेत.  

 मा व्मततरयक्त ग्राभ स्तयालयीर ळावनाच्या मा वलवलध माजनाॊभध्मे स्थाऩन झारेरे अळा ऩध्दतचचे गे 

ऩहशल्मा ेप्प्माभध्मे ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाॊभध्मे रुऩाॊतयीत कयामाचच कामगलाशी एक भहशन्मात 

कयालच. 

 स्थावऩत झारेल्मा वभशु गे ळतेचचच यीतवय धभगदाम िमकु्त माॊच ेकड ेनोंदणच कयणेत मालच.त्माच 

फयाफय ‘ित्भा’अॊतगगत नोंदणच पी घेऊन नोंदणच कयालच. 

 कृवऴ वलस्तायवलऴमक माजना बवलष्माभध्मे ळतेकयी फचत गेाभापग तच याफलालमाच्या मा अवल्माभऱेु 

वलस्ताय वलऴमक माजनाॊचा राब मभऱवलामाकयीता ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाचा वदस्म अवणे शी 

अे राबाथींवाठी अतनलामग याशीर. शी फाफ वलग वॊफॊधधत ळतेक-माॊच्या मा तनदळगनाव िणालच. 

 कृवऴ वशाय्मक ल कृवऴ ऩमगलेषक माॊनच ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे प्रभखु माॊना गेाच्या मा काभकाज 

ल िधथगक व्मलशायाफाफतच्या मा नोंदी ठेलामाफाफत लेऱालऱेच भागगदळगन कयाले. 

तारकुा कृवऴ अधधकायी ल उऩ वलबागचम कृवऴ अधधकायी माॊनच कामगक्रभालय िधायीत तनशाम वलवलध ळतेकयी 

स्लमॊवशाय्मता गेाॊचे पेडयेळन तारकुा स्तयालय क्रकॊ ला उऩ वलबाग स्तयालय कयामाफाफत प्रमत्न कयालेत. 

  



 

 

  अथथसहाय्याचे स्वरुऩ/ननयोजन 

 मा माजनेअॊतगगत स्थाऩन झारेल्मा वभशू गेावाठी १) वभशू स्थाऩना ल लावऴगक देखबार (यजजस्ेवग 

ल इतय वाहशत्म) माव रु.२००० - ल २) कुळर तॊरीकसान प्रमळषण भागगदळगन इ.वाठी रु.३००० - अवे एकुण 

रु.५००० - अवा तनधच प्रस्तावलत िशे. 

गे ळतेच गेाव वलवलध माजनाॊतगगत घेकाॊचा राब अेी ल ळतींच्या मा अधचन याशून प्राधान्माने 

देामात मेईर. 

वशकाय वलबागाच्या मा भदतचने अळा गे ळतेच गेाव रागणाये वलत्तचम वशाय्म कभच व्माजदयाने 

उऩरब्ध करुन देामात मेईर.  

 वलवलध माजनाॊतगगत प्रमळषण वलऴमक फाफच जव ेळतेकयी प्रमळषण, ळतेकयी अभ्माव दौये, ळतेक-

माॊच्या मा ळतेचळाऱा इत्माहदचा राब प्राधान्माने गे ळतेचवाठी देामात मेईर. 

अ.क्र. घेक प्रतत गे गे वॊख्मा रागणाये अथगवशाय्म 
(रु. राख भध्मे) 

१ वभशू स्थाऩना ल लावऴगक 
देखबार (यजजस्ेवग ल इतय) 

२००० -  

१,००० 
 

 

२०.०० 

२ कुळर तॊरीकसान 
प्रमळषण भागगदळगन इ.वाठी 

३००० - ३०.०० 

  एकुण  १,००० ५०.००    

  

  

 वदय माजना याज्मातचर वलग ३३ जजल्शमाभध्मे याफवलणे प्रस्तावलत िशे.  

वभशु गे ळतेच मा माजनेवाठी वन २०१३-१४ भध्मे जजल्शातनशाम स्थावऩत कयालमाच्या मा गेाचे जजल्शातनशाम 
बौततक-िधथगक रष प्रऩरीक वाफत जाडरे िशे.                                                               

                     -स्लाषयीत- 
         सचंाऱक आत्मा  

          कृवऴ िमकु्तारम,भशायाष्र .याज्म. ऩणु 
    ----------------------- 
 



 

 

 

      जा.क्र. कृि गे ळतेच भाव ूवलप्र-५  ३५३    २०१३          कृवऴ िमकु्तारम, भशायाष्र याज्म, 
      ऩणेु-४११ ००५,  हदनाॊक- १६ भे  २०१३ 

 

प्रतत, 
 १) वलबाधगम कृवऴ वशवॊचारक,(वलग).......     माॊना भाहशतच ल िलश्मक त्मा तात्काऱ 
कामगलाशीवाठी      अग्रेवऴत.  
 -/ माॊना वधूचत कयामात मेत े की, त्माॊनच िऩल्मा अधधनस्त अवरेल्मा जजल्शा अधधषक कृवऴ 
अधधकायी माॊना वदयच्या मा भागगदळगक वचूना ऩाठलाव्मात ल तातडचने अॊभरफजालणच वरुु कयालच 
 

 २) जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी, जजल्शा .................(३३ जजल्शे)  
 

 -/ माॊना वधुचत कयणेत मेत ेकी, वदयचच माजना िऩल्मा जजल्शमात ऩथःदळी तत्लालय याफलालमाचच 
िशे, त्माप्रभाणे िऩरे स्तयालरुन माग्म तच तातडचचच कामगलाशी कयालच ल केरले्मा कामगलाशीचा अशलार 
िमकु्तारमाव वादय कयाला. 
    

     

  

           -स्लाषयीत- 
                       सचंाऱक आत्मा  

कृवऴ िमकु्तारम,भशायाष्र .याज्म. ऩणेु 
       

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ऩररशिष्ट-अ 

“ ळतेकयी स्लमॊ वशाय्मता गे स्थाऩना ’’ वबा काभकाज इततलतृ्त  

वलग वाधायणऩणे खारीरप्रभाणे अवाले. 

िज हदनाॊक …………….. याजच ………………. ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे भ.ुऩा………………. 
ता………………जजल्शा…………………. चच ऩहशरी वबा घेामाॊत िरी. 

 वदय वबेव खारीर वबावद उऩजस्थत शात.े वबेत खारीरप्रभाणे ठयाल भाॊडामाॊत िरे. 

 शजय वबावद खारीर प्रभाणे  - 

१…………………………………. भ.ुऩा………………… 

२…………………………………. भ.ुऩा………………… 

 वबेत खारीरप्रभाणे ठयाल भाॊडामाॊत िरे. 

वलऴम क्र.१ : ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाचे नाल ठयलणे. 

ठयाल क्र.१ : नाॊल ……………………..  

ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे भ.ुऩा…………… 

वचूक -    अनभुादक – 

ठयाल वलागनभुत ेभॊजूय 

वलऴम क्र.२ : ळतेकयी स्लमॊवशाय्मक गेाने घ्मालमाचा कामगक्रभ उऩक्रभ 

ठयाल क्र.२ : नाॊल …………………… 

ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे भ.ुऩा…………… 

वचूक -    अनभुादक – 

ठयाल वलागनभुत ेभॊजूय 

वलऴम क्र.३ : ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाचे अध्मष, उऩाध्मष ि ण वधचलाॊचच       

 : तनलड कयणे. 

 

 

 

 



 

 

ठयाल क्र.३ : ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे भ.ुऩा……………   

मा गेाचा अध्मष, उऩाध्मष ि ण वधचल माॊच्या मा तनलडचफाफतचा ठयाल भाॊडामाॊत िरा ल 
त्माप्रभाणे खारीर प्रभाणे अध्मष,उऩाध्मष ि ण वधचल मा ऩदावाठी वलागनभुत े तनलड 
कयामाॊत िरी.    

अध्मष  नाॊल………………………… भु.ऩा……………… 

उऩाध्मष  नाॊल………………………… भु.ऩा…………….. 
वधचल नाॊल………………………..  भ.ुऩा…………….. 

वचूक -       अनभुादक 

ठयाल वलागनभुत ेभॊजूय 

वलऴम क्र.४ : याष्रीमकृत फॉक ळाखेत ळतेकयी गेाच्या मा नाले खात ेउघडामाफाफत 

ठयाल क्र.४ : याष्रीमकृत फॉकेचे नाॊल …………………….ळाखा.  

ता…………………….. मेथे ……………. ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता 
गे………………ता……………… नाॊले फचत खात े उघडामाफाफत चचाग शालनू वलागनभुत े
ठयलामाॊत िर े की, …………………………… ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाच्या मा 
नाॊल…े……………………… याष्रीमकृत फॉकेचे नाॊल ………………….. ळाखा ………………. 
ता……………. मेथे वेजव्शॊग्ज (फचत) खात ेउघडामाॊत माले. 

वचूक -       अनभुादक 

ठयाल वलागनभुत ेभॊजूय 

वलऴम क्र.५ : फचत खात ेचारवलामाफाफतचे अधधकाय देणे.       

ठयाल क्र.५ : ळाखा ……………… मेथचर फचत खात े चारवलामावाठी वलागनभुत ेखारीर तचन 
वबावदाॊना वशमाॊचा अधधकाय देामाॊत मेत िशे. तवेच वदय खात्मालयीर व्मलशाय एकालेऱच काणाशी 
दाशोंच्या मा वशीने कयामाॊचे अधधकाय देामाॊचे वलागनभुत ेठयरे.  

 नाॊल १)…………………………भ.ुऩा……………… 

        २)…………………………भ.ुऩा……………… 

 ३)…………………………भ.ुऩा……………… 

वचूक -       अनभुादक 

ठयाल वलागनभुत ेभॊजूय 

 

 



 

 

 

ऩररशिष्ट-ब 
(ळतेकयी स्लमॊ वशाय्मता गे वबावदाॊभधचर स्थाऩनेच्या मा लेऱच अॊतगगत कयायऩरीक)  

 (रु.२० - च्या मा स् ॉेऩऩेऩयलय भखुत्मायऩरीक) 

वदय कयाय …………….. याजच खारीर ………………. ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे 
ता………………जजल्शा…………………. माॊच्या मा खारीरप्रभाणे नाॊले अवरेल्मा वबावदाॊभध्मे कयामाॊत मेत 
िशे. 

  श्रच.  श्रचभतच………………….लम……..भु.ऩा……………ता………. 
श्रच.  श्रचभतच………………….लम……..भ.ुऩा……………ता………. 

 

लयीर …………………. ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे…………भ.ुऩा…….. ता………… जज………….. च े
वबावद िशेत, वाभदुातमक  त्माॊना ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाचे अध्मष म्शेरे िशे, त्माभध्मे कयाय 
कयामाॊत मेत िशे. ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाच्या मा वबावदत्लाभध्मे वलग वबावद त्माभध्मे अध्मष, 
उऩाध्मष ि ण वधचल माॊचा वभालळे िशे…………………  ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे …………. 
भ.ुऩा……………. ळतेकयी गेाच े वलग वबावद ………….. गालाचे,……………. तारकु्मातचर 
…………….. जजल्शमातचर अवनू एकभेकाॊना चाॊगरे ऩरयधचत िशेत. उऩयाजल्र खत वबावद स्लेच्या छेने, 
स्लतःच्या मा ि ण कुेुॊबफमाच्या मा ळतेच वलऴमक उन्नतचवाठी एकबरीकत मेत िशेात. खारीर उल्रे खत अेी ि ण 
ळतीनवुाय िऩवातचर हशतवॊफॊध वयुक्षषत याखून फचत, कजग ि ण इतय िधथगक, वाभाजजक कतगव्मऩतूी 
वाठी ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाचच स्थाऩना कयत िशेात. 

लयीर कयायनाभा खारीर अेी ल ळतीनवुाय वाषाॊक्रकत कयीत िशेात. 
ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाचा प्रत्मेक वबावद रु……………. (अषयी 
रुऩमे……………….)(काेकवयीतून) प्रत्मेक िठलडा   ऩाक्षषक  भामवक फैठकीभध्मे 
िणून जभा कयेर 
प्रत्मेक वबावद ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाचा मळावाठी प्रमत्न कयेर ि ण ळतेकयी गेाच्या मा हशता 
वलयाधच काणतचशी कृतच अथला कामग कयणाय नाशी. 
ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाने भागणच केरले्मा कजागरा ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाच ेवलग वबावद 
जफाफदाय िशेत ि ण कजागचच ऩयतपेड कयामाचच जफाफदायी वलग वबावदाॊचच िशे. 
ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाने मभऱवलरेरी वलग भारभत्ता शी वलग वबावदाॊच्या मा वॊमकु्त भारकीचच 
िशे ि ण याशीर. भारभत्तचेा ताफा ळतेकयी वभशूाने प्राधधकृत केरेल्मा वबावदाकड ेयाशीर ि ण 
त्माचच जफाफदायी त्मा प्राधधकृत वबावदाचच याशीर ि ण िशे. 
ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाच्या मा वबावदाॊनच वलागनुभते श्रच.   श्रचभतच ……….. 
माॊना………………. अध्मष, श्रच. श्रचभतच ………………… माॊना उऩाध्मष 
ि ण श्रच.  श्रचभतच …………………. माॊना वधचल म्शणून तनमुक्त केरे िशे.  
दयलऴी अध्मष, उऩाध्मष ि ण वधचल फदररे जातचर ल नलचन वबावदाॊच्या मा त्मा जागच 



 

 

तनमुक्तच केरी जाईर. अध्मष, उऩाध्मष ला वधचल व्मलजस्थत काभकाज कयत नवतचर तय 
त्माॊच्या मा जागच वलागनुभते नलचन तनमुक्तच केरी जाईर. 
ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाचे वलग वबावद तनमकु्त अध्मष, उऩाध्मष ि ण वधचल माॊच्या मा 
चाॊगल्मा कामागरा वभथगन देतचर. 
अध्मष, उऩाध्मष ि ण वधचल शे ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाच्या मा दैनॊहदन काभकाजाभध्मे रष 
देलनू काभकाज कयतचर. ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाच ेवलग वबावदाॊच्या मा लतचने  कजागवाठी अजागलय 
वशमा कयणे, दैनॊहदन काभकाज कयणे, फॉक्रकॊ ग व्मलशाय कयणे मा वाठी प्रतततनधचॊना प्राधधकृत कयत 
िशे. 

ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाचे वबावद खारीर प्रतततनधचॊना प्राधधकृत कयत िशे. 

श्रच.   श्रचभतच ……………………………. 

श्रच.  श्रचभतच ……………………………. 

श्रच.   श्रचभतच ………………………….. 

लयीर प्रतततनधचऩकैी काणत्माशी दाघाॊचच स्लाषयी चाररे. 
ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाच्या मा वबावदाच्या मा भतृ्मनुॊतय लायवदाय (भहशरा) वभशूाचच वबावद म्शणनू 
अवणा-मा वलग शक्काॊचच शक्कदाय अवेर ि ण जफाफदाय अवेर. 
वलग वबावदाॊच्या मा वशभतचने कयाय केरा जाता की, वलग वबावदाॊच्या मा वशवभतचमळलाम नलचन वबावद 
ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाचा वबावद म्शणून घेतरा जाणाय नाशी. 
वलग वबावद हदनाॊक ……………….. याजच वशी   अॊगठा कयत िशेत. 
 

ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गेाच्या मा वबावदाचे नाॊल   वशी   अॊगठा 
 ………………………………….  ……………… 

…………………………………..  ………………. 
 

वाषचदाय – 

 

१) 

 

       २) 
 

 

 

 

 

 



 

 

      ऩररशिष्ट-क 

ळतेकयी स्लमॊ वशाय्मता गेाने खारीर नभनु्मात याष्रीमकृत फॉकेभध्मे वेजव्शॊग्ज खात ेउघडाले 

 अजागचा नभनुा 

    हदनाॊक : 

 

प्रतत, 

भा.ळाखा व्मलस्थाऩक, 

…………………… 

…………………… 

 वलऴम : …………………………… ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता 

  गेाच्या मा नाॊले खात ेउघडामाफाफत .. 

भशादम, 

 भ.ुऩा………………………… ता…………………… गालच्या मा िम्शी खारीर वशी कयणाय 
िऩणाॊव ववलनम कऱवलता की, िभचा ……………. ळतेकयी स्लमॊवशाय्मता गे भ.ुऩा……………….. 
ता………………….. अवनू त्माभध्मे ……………. वबावद विशेत. ळतेकयी गेाचच स्थाऩना 
हद……………. याजच झाररेी िशे. 

 िभच्या मा ळतेकयी गेाच्या मा नाले िऩल्मा ळाखेभध्मे फचत खात ेउघडामाॊत माल,े शी वलनॊतच. 

वाफत - फॉकेत खात ेउघडामाचा, वशमाॊच्या मा अधधकायाचा ि ण वबावदाॊच्या मा नालाचा ठयाल जाडरा िशे. 

       वलनम्र, 

वशी     वशी     वशी 

वदस्म     उऩाध्मष           अध्मष 

 नाॊल……….      नाॊल……………  नाॊल………….  
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