
 

 

राज्यातीऱ ऴतेकर याांचे दे ाेऴाेाषेर यायाशा रे 
राज्य ुरुस्कृत योजीा 

मार्गाऴगक शचूे दीा शी २०१३-१४ 

प्रस्ताळीा - 

गॅट कयायाद्लाये जगात भकू्त अथथव्मलस्था भान्म कयण्मात आरी आशे. याज्मातीर ळतेकर माॊचे के केलऱ 

उत्ऩादन ल उत्ऩादकता लाढवलणे शे ध्मेम माऩढेु न याशता उत्ऩादीत शोणार मा ळतेीभाराचे की दजाथत्भक वधुायणा 

कयण्मावाठी  नलीन तॊत्रसानाचे का लाऩय ळतेकर माॊनी कयणे अत्मॊत गयजेचे के आशे. ळतेीळी डनगडीत घटकाॊफाफत 

जगात लेऱोलेऱी शोत अवरेरे फदर, वलकवीत शोत अवरेरे तॊत्रसान शे ळतेकर माॊऩमत तत त्माॊा मा गयजेन ुऩ 

मोग्मलेऱी ऩोशोचे कवलणे आणण त्मावाठी आलश्मक वशाय्म ल वोमीववुलधा ऩयुवलणे डनकडीचे के आशे. कृवऴ वलस्ताय 

कामथक्रभाद्लाये ळतेकर माॊना आधडुनक तॊत्रसानाचे की भाीशती देण्माकयीता कयालमाा मा वलवलध उऩाममोजनाॊवाठी 

कृवऴ वलबागाकडून त्मादृष्टीने प्रमत्न कयण्मात मेत आशेत.  

वलवलध देळाॊनी वलकवीत केरेरे ळतेीवलऴमक तॊत्रसान ल तथेीर ळतेकर माॊनी त्माचे का केरेरा अलरॊफ ल 

त्माद्लाये त्माॊा मा उत्ऩन्नात झारेरी लाढ माफाफत त्मा त्मा देळातीर ळास्त्रस, ळतेकयी माॊा माळी प्रत्मष 

चे कचे काथ, षेत्रत्रम बटेी तवेचे क वॊफॊधीत वॊस्थाॊना बेटी इ.द्लाये ळतेकर माॊचे क े सान आणण षभता उॊचे कालण्माकयीता 

याज्मातीर ळतेकर माॊचे के देळाफाशेय अामाव द ये आमो जत कयणे शी मोजना याफवलण्माव ळावन डनणथम 

क्र.ळवेलद -४२१२/प्र.क्र.१०१/३-अे, ीदनाॊक १८ जुर,ै २०१२ नवुाय ळावनाचे की प्रळावकीम ल वलत्तीम भान्मता प्राप्त 

झारी आशे. त्मानवुाय वन २०१३-१४ भध्मे याज्मातीर ळतेकर माॊचे के देळाफाशेयीर अामाव द र माचे के आमोजन 

कयण्मात मेत आशे. 

 याज्मातीर वलवलध वऩकाॊचे की उत्ऩादकता, ऩीक ऩध्दतीभधीर आधुडनक तॊत्रसान, कृवऴ उत्ऩादनाॊचे क े

फाजाय व्मलस्थाऩन, डनमाथतीा मा वॊधी, कृवऴ प्रक्रक्रमेभधीर अद्ममालत ऩध्दती माभध्मे आभरुाग्र फदर 

आणण्मावाठी ळतेकर माॊभध्मे जाग कता डनभाथण कयणे शा मोजनेचे का भ ुम उेेळ आशे. याज्मातीर मोग्म त्मा 

प्रगतशळर ळतेकर माॊचे की वलवलध स्तयालयीर वशभत्माॊभापथ त अॊडतभ डनलड क न ऩयदेळातीर आधुडनक कृवऴ 

तॊत्रसान ऩाशण्माचे की वॊधी त्माॊना उऩरब्ध कयण्मावाठी वदय भागथदळथक वचूे कनाॊचे की काटेकोयऩणे अॊभरफजालणी 

कयण्मात माली. 

 

 

 



 

 

वन २०१२-१३ ल २०१३-१४ भधीर अामाव द र माकयीता डनलड कयण्मात आरेयामा प्रलावी कॊ ऩन्मा ल देळ - 

अ. 
क्र. 

द र माचे के नाल प्रलाळी कॊ ऩनी एकुण 
यक्कभ 

ळावन 
ीशस्वा 

ळतेकर माने 
द्मालमाचे का 
ीशस्वा  

१ मयुोऩ-१ (१० ीदलव) 
(जभथनी, शॉरॊड,  स्लत्झरत तड ल 
ऑस्रीमा) 

कॉक्व अॉन्ड क्रकॊ ग्ज शर. १,३०,०००/- ६५,०००/- ६५,०००/- 

२ मयुोऩ-२ (१० ीदलव) 
(जभथनी, शॉरॊड, फ्रान्व ल 
स्ऩेन) 

कॉक्व अॉन्ड क्रकॊ ग्ज शर. 
----------------------- 
अयोशन टुवथ अॉन्ड रॅव्शर 

१,५५,०००/- ७७,५००/- ७७,५००/- 

३ दक्षषण आफ्रीका - केडनमा  
(१० ीदलव) 
 

अयोशन टुवथ अॉन्ड रॅव्शर १,५५,०००/- ७७,५००/- ७७,५००/- 

४ दक्षषण आशळमा खॊड  
ग्रऩु १ (१० ीदलव) 
( व्शएतनाभ,भरेशळमा,थामरॊड) 

अयोशन टुवथ अॉन्ड रॅव्शर ९५,०००/- ४७,५००/- ४७,५००/- 

५ दक्षषण अभरेयका (१० 
ीदलव)(ऩेरू, ब्राणझर, चचे करी) 

कॉक्व अॉन्ड क्रकॊ ग्ज शर. २,८९,०००/- १,००,०००/- १,८९,०००/- 

६ ऑस्रेशरमा, न्मणुझरॊड, शव ॊगाऩयू  
(१० ीदलव) 

कॉक्व अॉन्ड क्रकॊ ग्ज शर. २,०५,०००/- १,००,०००/- १,०५,०००/- 

 

टीऩः वॊफॊधीत द र माभध्मे अथला दयाभध्मे फदर झायामाव त्माप्रभाणे आऩणाव रेखी स्ल ऩात कऱवलण्मात 
मेईर. 
 वन २०१२-१३ भध्मे डनगथभीत केरेयामा भागथदळथक वचूे कनाॊप्रभाणे आताऩमत तत द र माॊचे के आमोजन कयण्मात 

आरेरे आशे. वदय मोजना अचधक ऩरयणाभकायकऩणे याफवलण्मावाठी खारीरप्रभाणे वधुायीत भागथदळथक वचूे कना 

देण्मात मेत आशेत. 

यीाुाीाचे दा तुऴीऱ-  

1. ळावनाकडून ळतेकर माॊना अामाव द र माकयीता ५० टक्के क्रकॊ ला जास्तीत जास्त  .१.०० राख ( ऩमे एक 

राख पक्त) माऩकैी जे कभी अवेर त ेअनदुान देम आशे. 

2. द र माचे की तायीख डन श्चे कत झायामानॊतय द र माभध्मे डनलड झायामाफाफतचे क े ऩत्र प्राप्त झायामाशळलाम 

ळतेकर माॊनी ळावकीम अनदुानाव्मडतरयक्त स्लीशस्वा णूशणनू बयालमाचे की यक्कभ द या आमो जत कयणार मा 

कॊ ऩनीकड ेबयणा कयण्मात मेल ूनमे. 



 

 

3. लयीर तक्त्माभध्मे नभदू केयामानवुाय एकूण खचे काथभध्मे वलभान प्रलाव, डनलाव ल बोजनाचे का खचे कथ, 

 व्शवाचे का खचे कथ, इत्मादीॊचे का वभालेळ आशे. मानवुाय मेणार मा एकूण खचे काथा मा ५० टक्के अथला कभार 

 .१.०० राख ऩमत तत अनदुान देम आशे. उलथरयत ५० टक्के यक्कभ ळतेकर माने द र माव जाण्माऩलूक कॊ ऩनीकड े

बयणा कयाली. तत्ऩलुक प्रलावाकयीता बेटीा मा स्थऱाॊचे का तऩळीर, शॉटेरचे का तऩळीर, वलभानप्रलावाचे का 

तऩळीर नाष्टा ल जेलणाचे की वोम इ. फाफत तायीखडनशाम भाीशती ळतेकर माव देण्मात माली. 

4. ळतेकर माॊचे का स्लीशस्वा (५० टक्के) यकभेवाठी कोणत्माशी इतय ळावकीम/डनभळावकीम मोजनेचे का राब घेता 

मेणाय नाशी. 

5. भागीर द र माा मा अनबुलाल न वलदेळातीर प्रलाव, डनलाव, ळावकीम ल खाजगी बेटी दयणूमान शेतऩुलूथक 

झारेयामा नकुवानीचे का वलचे काय कयता द र मादयणूमान कोणत्माशी प्रकायचे की क्रकयकोऱ भोडतोड अथला आचथथक 

नकुवान झायामाव त्माकयीता वयुषा ठेल णूशणून ऩयताला स्ल ऩात  .१०,०००/- चे का डीडी वॊफॊधीत 

 जया्माचे के रखेा अचधकायी/ जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊा मा नाले काढून खात्माभध्मे जभा कयाला. 

द या ऩणूथ झायामानॊतय वॊफॊधीत ळतेकर माकडून कोणतीशी लवरूी नवयामाचे की खात्री क न द र मावोफत 

अवरेयामा ळावकीम अचधकार माने प्रभाणणत क न वोफत प्रऩत्र-५ प्रभाणे ळतेकर माॊना द या वभाप्त शोताना 

वाषाॊक्रकत क न दोन प्रडतभध्मे द्माले. ळतेकर माॊनी वदय प्रभाणऩत्राचे की एक प्रत स्लतः याखाली ल एक प्रत 

वॊफॊचधत  जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी कामाथरमाव वादय क न वयुषा ठेल धनाकऴथ स्ल ऩात १५ 

ीदलवाा मा आत ऩयत घ्माली.  

 लय नभदू केयामाप्रभाणे माव्मडतरयक्त मेणाया इतय फाफीॊलयीर खचे कथ ळतेकर माने स्लतः कयालमाचे का आशे. 

1) ऴतेकरी नीळडीचे दे नीकव- 

ळतेकर माने स्लतःा मा ऩायऩत्रालय अवरेयामा नाल आणण ऩत्त्मावश अजथ कयाला. अामाव द र माकयीता 

जाणाया राबाथक शा स्लतः ळतेकयी अवाला. स्लतःा मा नाले अवरेरा ७/१२ ल ८-अ उतार माचे की चे कार ू

लऴाथतीर प्रत वोफत जोडाली. उतार मालय नदवदवलरेरे षते्र वऩकाखारीर अवाले. ळतेकर माने उत्ऩन्नाचे के भ ुम 

वाधन ळतेी आशे शे स्लवाषाॊक्रकत कयाले ल तवे वॊफॊचधत  जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रभाणणत 

कयाले. मानवुाय ळतेकर माचे की डनलड कयताना खारी नभदू केरेयामा फाफीॊचे का प्राधान्माने वलचे काय कयाला ल 

तवे  जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रभाणीत कयाले. 

अ) कृवऴ षेत्रातीर उत्कृष्ट काभचगयीफाफत ऩयुस्काय प्राप्त ळतेकर माचे की प्राधान्माने डनलड कयण्मात माली. 

माभध्मे आॊतययाष्रीम/याष्रीम/याज्म/ जयाशा स्तयालया मा ळावकीम/डनभळावकीम अथला तत्वभ ऩयुस्काय 

प्राप्त ळतेकर माॊना प्राधान्म देण्मात माले. 



 

 

फ) ळतेकयी शा प्रमोगळीर अवाला ल त्माने आऩयामा ळतेाभध्मे नलीन तॊत्रसानाचे का लाऩय क न ळतेी 

उत्ऩादन ल उत्ऩन्नाभध्मे बयील लाढ केरेरी अवाली. कृवऴ वलबागाा मा वलवलध कामथक्रभात वशबागी 

झारेयामा ळतेकर माॊना प्राधान्माने वशबाग द्माला. 

क) डनलड कयण्मात मेणाया ळतेकयी ळक्मतो याज्माभध्मे आत्भा तवेचे क इतय कामथकभाअॊतगथत स्थाऩन 

कयण्मात मेत अवरेयामा गटाचे का वदस्म अवाला ल त्माने गट ळतेी/वभशू ळतेीद्लाये आऩयामा ळतेीचे का 

वलकाव केरेरा अवाला. 

ड) कृवऴ ल ऩणन वलबागाभापथ त याफवलण्मात मेणार मा नावलन्मऩणूथ उऩकभाभध्मे ळतेकर माने बाग घेतरेरा 

अवाला. उदा. फाॊधालय खत ेल त्रफमाणे लाटऩ इ.  

इ) ळतेकर माने “उत्ऩादक त ेगाशक” मा वॊकयाऩनेद्लाये उत्ऩादन, काढणीऩश्चे कात तॊत्रसान, भयुामलधथन ल 

वलकीव्मलस्था माद्लाये भयुामलधकत वाखऱीभध्मे वशबाग घेतरेरा अवाला. 

प) ळतेकयी स्लतः आत्भा/लवुॊधया/ऩणनवलऴमक मोजनाॊअतगथत गठीत केरेयामा वलवलध ऩातऱीलयीर 

वशभत्माॊऩकैी क्रकभान एका वशभती/वभशुाचे का प्राधान्माने वबावद अवाला. 

ग) अनवुचूचे कत जाती/जभातीभधीर ळतेकयी, भीशरा ळतेकयी, कृवऴ वलद्मावऩठाा मा ऩदली/ऩदलीकाधायक 

ळतेकर माॊना प्राधान्म देण्मात माले. 

2) ळतेकर माचे के लम लऴथ २१ त े६२ मा दयणूमान अवाले. त्मावाठी ऩयुाला णूशणून जन्भदाखरा क्रकॊ ला तत्वभ 

प्रभाणऩत्र वोफत जोडाले. 

3) ळतेकयी ळावकीम, डनभळावकीम वॊस्थेत नोकयीव नवाला. तवे त्माने स्लतः आणण वॊफॊचधत  जयाशा 

अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रभाणणत कयाले ल त ेप्रभाणऩत्र भऱु अजाथव जोडाले. 

4) ळतेकयी लधै ऩायऩत्रधायक अवाला. ऩयुाव्मावाठी ऩायऩत्राचे की भदुत/लधैता दळथवलणार मा ऩानाचे की झेयॉक्व प्रत 

जोडाली. ऩायऩत्राचे की भदुत दोया डनघण्माऩलूक क्रकभान वशा भीशने अवाली. तवेचे क माऩलुक वलदेळ द या केरा 

अवयामाव त्माफाफत देण्मात आरेयामा व्शीवा भान्मताे मा वलथ प्रतीॊा मा झेयॉक्व प्रती भऱू अजाथवोफत 

जोडाव्मात. 

5) ळतेकर माने माऩलूक ळावकीम (कद् र/र/याज्म ळावनाा मा कोणत्माशी वलबागाभापथ त तवेचे क स्थाडनक स्लयाज्म 

वॊस्थाॊभापथ त) अथथवशाय्माने वलदेळ द या केरेरा नवाला. तवे त्माने स्लतः आणण वॊफॊचधत  जयाशा अचधषक 

कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रडतस्लाषयीत (countersigned) कयाले ल त ेप्रभाणऩत्र भऱु अजाथवोफत जोडाले.  

6) ळतेकर माव ऩयदेळ अामाव द र माव जाण्माऩलूक कोणत्माशी प्रकाया मा वॊवगथजन्म योगाचे की रागण झारेरी 

नवाली, तवेचे क वरग १०-१५ ीदलव कारालधीचे का ऩयदेळ द या वॊफॊचधत देळाभध्मे कयण्माव ळतेकयी ऩात्र 



 

 

आशे, माफाफतचे के तारकुा स्तयालयीर ळावकीम आयोग्म अचधकायी क्रकॊ ला तत्वभ दजाथचे के अचधकार माचे के ल'ैकीम 

प्रभाणऩत्र वादय कयणे फॊधनकायक याशीर. 

7) ऩयदेळ अामाव द र माा मा डनलडीकयीता ळतेकयी वलथ डनकऴ ऩणूथ कयीत अवयामाफाफत  जयाशा अचधषक 

कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रभाणीत कयाले. 

ऴतेकर याांीी ुालाळयाा या यशी्ऴत  – 

 वदय मोजनेअॊतगथत देळाफाशेयीर अामाव द र माॊभध्मे वशबागी शोताना ळतेकर माव खारीर अटी/ळतकचे क े

ऩारन कयणे फॊधनकायक आशे. तवे शभीऩत्र  .१००/- ा मा स्टॉऩ ऩेऩयलय  जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी 

वॊफॊधीत ळतेकर माकडून घेऊन त ेभऱू अजाथवोफत जोडाले. 

1) ळतेकर माने द र माव जाण्माऩलूक ळावनाने ठयलनू ीदरेयामा देळ वभशुाऩकैी कोणत्मा देळात ल कोणत्मा 

वलऴमालयीर अामाव कयण्माकयीता जामचे के आशे, माफाफत वलशीत प्रऩत्रातीर अजाथत भाीशती बयणे 

आलश्मक आशे. तथाऩी कोणत्मा देळात ळतेकर मॊााना ऩाठलालमाचे के माचे के अचधकाय आमकु्त स्तयालयीर 

वशभतरा याशीर. 

2) ळतेकर माा मा दलुथतथनाभऱेु ऩयदेळातीर एखाद्मा देळाभापथ त काशी कामदेळीय कायलाई (माभध्मे व्शीवा ये 

शोणे क्रकॊ ला वलदेळ द र माव फॊदी कयणे) अथला दॊडात्भक कायलाई झायामाव त्माचे की वलथस्ली जफाफदायी 

ळतेकर माचे की स्लतःचे की याशीर. दॊड णूशणून शोणाया वलथ खचे कथ ळतेकर मारा स्लतःरा वोवाला रागणाय आशे, 

तवे वोफता मा प्रडतसाऩत्राप्रभाणे  .१००/- ा मा स्टॅणूऩ ऩेऩयलय स्लवाषाॊक्रकत क न घ्माले.(प्रऩत्र-१) 

3) वलदेळ अामाव द र मादयणूमान वालथजडनक ीठकाणी धरुपाऩान ल भद्मऩान कयण्माव वक्त भनाई आशे. 

वलदेळ अामाव द र मादयणूमान लमैक्तीक लागणुकीभऱेुकृवऴ वलबाग क्रकॊ ला देळाा मा अशबभानाव तडा जाईर 

अवे कोणतशेी लतथन शोणाय नाशी, द र मादयणूमान भद्मप्राळन क न इतयाॊना त्राव शोईर अव े

लागणे,द र माा मा कामथक्रभादयणूमान द र माा मा डन श्चे कत लेऱेचे के ऩारन न कयणे, डनमोजीत केरेयामा 

स्थऱ/बेटी इत्मादी कामथक्रभाॊना बेटी न देणे,ऩयदेळातीर वालथजडनक ीठकाण ल बेटीॊा मा ीठकाणाॊा मा 

डनमभाॊचे के ऩारन न कयणे इ. केयामाचे के आढऱयामाव वॊफॊधीत देळाा मा डनमभानवुाय जो दॊड आकायरा 

जाईर तो त्मा देळाा मा चे करनाा मा स्ल ऩात दॊड णूशणून स्लतः ळतेकर मारा बयाला रागेर. 

4) प्रलाव कारालधीत कोणत्माशी स्ल ऩाचे का अऩघात क्रकॊ ला दखुाऩत झायामाव माचे की जफाफदायी ळतेकर माचे की 

याशीर. माफाफतचे के शभीऩत्र प्रऩत्र-२ भध्मे ळतेकर माॊकडून स्लवाषाॊक्रकत क न घेऊन भऱु अजाथवोफत जोडाले. 

5) अामाव द र माफयोफय गेरेयामा प्रत्मेक ळतेकर माने अामाव द र माफयोफयचे क ऩयत मालमाचे के आशे. कोणत्माशी 

ऩरय स्थतीत एकाशी ळतेकर माव अामाव द र माॊा मा भॊजूय कारालधीनॊतय ऩयदेळात कोणत्माशी कायणास्तल 



 

 

लास्तव्म कयता मेणाय नाशी. माफाफतचे क ेशभीऩत्र प्रऩत्र-३ भध्मे ळतेकर माॊकडून स्लवाषाॊक्रकत क न घेऊन 

भऱु अजाथ वोफत जोडाले. जय एखाद्मा ळतेकर माने मा डनमभाॊचे के उयारॊघन केरे तय त्मारा कृवऴ वलबाग 

जफाफदाय याशणाय नाशी. त्मावॊफॊधी ऩयदेळातीर डनमभाॊनवुाय मोग्म ती कायलाई कयण्माचे के अचधकाय 

वॊफॊधीत देळाा मा प्रळावनाव याशतीर. त्माफाफत कृवऴ वलबाग कोणत्माशी प्रकायचे की जफाफदायी  स्लकायणाय 

नाशी. 

6) वदय द या शा कृवऴ वलबागाने भान्म केरेयामा कामथक्रभाप्रभाणे याशीर. त्माभध्मे ळतेकर माॊना स्लतः 

कोणत्माशी लेगळ्मा बेटीॊचे का वभालेळ कयता मेणाय नाशी. तवेचे क ठयरेयामा कामथक्रभाऩेषा स्लतःा मा 

डनणथमाने ऩयस्ऩयरयत्मा द र माचे का गट वोडून बेटी देता मेणाय नाशीत. 

7) ळतेकर माने द या ऩणूथ झायामानॊतय तमाय कयण्मात आरेयामा वलशीत प्रऩत्रात (प्रऩत्र-४) द र माफाफतचे क े

ववलस्तय अशबप्राम देणे आलश्मक आशे. अामाव द र माा मालेऱी आत्भवात केरेयामा सानाचे का उऩमोग 

आऩयामा ळतेालय/ ऩरयवयाभध्मे कळाप्रकाये कयणाय आशात, माफाफत वलशीत प्रऩत्राभध्मे भाीशती ब न देणे 

आलश्मक आशे. 

8) वदय द या शा ळतेकयी अामाव द या अवयामाने प्रलावाभधीर ज्मा ीठकाणाॊना बटेी द्मालमाा मा आशेत 

त्माचे की ऩलूथ कयाऩना, ऩयदेळाभध्मे ऩाऱालमाचे की फॊधन,े ऩलूथ तमायी, शलाभानानवुाय ऩेशयाल, वोफत जड 

वाभानाॊचे की लजन भमाथदा, इरेक्रॅाडनक लस्त ू नेण्माफाफतचे की भान्मता, चे करन उऩरब्धता लगयेै भाीशती 

ळतेकर  माॊना भयाठीभध्मे रेखी स्ल ऩात द या व ु शोण्माआधी ऩयेुळा कारालधीभध्मे वॊफॊचधत कॊ ऩनीकडून 

देण्मात मेईर. त्मानवुाय त्मा वचुे कनाॊचे के काटेकोय ऩारन वॊफॊधीत ळतेकर माव कयणे फॊधनकायक याशीर. 

9) द या व ु झायामानॊतय ऩयदेळातीर आऩरे वॊऩकाथवाठी अवरेरा, भ्रभणध्लनी क्रभाॊक मा कामाथरमाव आणण 

द र मावोफतचे के अचधकायी माॊना रेखी देणे फॊधनकायक याशीर. तवेचे क आऩयामा कुटूॊफातीर जलऱा मा दोन 

व्मक्तीॊचे क ेवॊऩकथ  क्रभाॊकवधु्दा प्रलावी कॊ ऩनी तवेचे क कृवऴ आमकु्तारमाव देणे आलश्मक आशे. 

10) द या डनघण्माऩलूक अथला द या कारालधीत ळावनाने कोणतशेी नलीन डनमभ/अटी राग ू केयामाव त्मा 

ऩाऱणे ळतेकर माॊलय फॊधनकायक याशीर. 

11) मा मोजनेध्मे वशबागी शोऊ इ ा िणार मा ळतेकर माॊना लयीर अटी ल ळतची चे की जाणील  जयाशा अचधषक कृवऴ 

अचधकायी/तारकुा कृवऴ अचधकायी माॊनी क न द्माली. वलशीत नभनु्मातीर अजथ ल आलश्मक वलथ प्रऩत्रावश 

भाीशती वादय कयाली.  



 

 

 द र माा मा बेटीा मा ीठकाणाॊचे का तऩळीर द या डनघण्माऩलुकचे क ळतेकर माॊना देण्मात मेत अवयामाभऱेु त्मा 

त्मा ीठकाणाॊचे की ताॊत्रत्रक ल इतय भाीशती इॊटयनेटा मा भाध्माभातनू ळतेकर माॊनी स्लतःजलऱ वॊकरीत क न 

घ्माली. 

ऴतेकरी नीळडीचे दी कायगु ध्ाती - 

 याज्मातीर ळतेकर माॊचे के देळाफाशेयीर अामाव द ये मा मोजनेतीर ळतेकर माचे की डनलड कयीत अवताना 

वोफत वशऩत्रत्रत कयण्मात आरेयामा अजाथप्रभाणे भाीशती ब न वॊफॊधीत तारकुा कृवऴ अचधकायी माॊा माकड ेअजथ 

वादय कयाला. तारकुा स्तयालय प्राप्त झारेरे अजथ वॊकरीत क न उऩवलबागीम कृवऴ अचधकायी माॊा माकड े

ऩाठलालीत ल त्माॊनी प्राप्त अजात तचे की तऩावणी क न त्माॊा मा शळपायळीवश  जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी 

माॊा माकड े ऩाठलालेत.  जयाशा, तवेचे क याज्म स्तयाल न ळतेकर माॊचे की डनलड कयण्माकयीता गठीत कयण्मात 

आरेयामा वलवलध वशभत्माॊनी उऩयोक्त फाफी तऩावाव्मात ल त्मानवुाय ळतेकर माचे की डनलड अॊडतभ कयण्मात 

माली. मावाठी वलवलध स्तयालय वशभत्माॊचे के गठन कयण्मात मेत अवनू ऩढुीरप्रभाणे कामथलाशी कयण्मात माली. 

जजल्षास्तरीय शममती- ळतेकर माचे का वलशीत नभनु्मात अजथ प्राप्त झायामानॊतय प्रस्तालाचे की िानणी क न 

शळपायव कयण्मावाठी ऩढुीरप्रभाणे  जयाशास्तयीम वशभतीचे के गठन कयण्मात मेत आशे. 

१) वलबागीम कृवऴ वशवॊचे कारक (वॊफॊधीत वलबाग)   - अध्मष 

२)  जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी    - वदस्म 

३) प्रकयाऩ वॊचे कारक, आत्भा     - वदस्म 

४) वलबागीम कृवऴ ऩणन व्मलस्थाऩक (वॊफॊधी वलबाग)  - वदस्म 

५) कृवऴ वलस्ताय वलद्मालेत्ता     - वदस्म 

 ६)  जअकृअ कामाथरमातीर कृवऴ उऩवॊचे कारक   - वदस्म वचचे कल 

जजल्षास्तरीय शममतीचे दी कायगकसा - 

1)  जयाशा स्तयालयीर शळपायव वशभतीने ळतेकर माॊा मा अजाथचे की भागथदळथक वचूे कनाॊभधीर अटी/ळतकनवुाय 

तऩावणी कयाली ल ळतेकर माॊा मा भागणीनवुाय वलऴम/देळडनशाम प्राधान्मक्रभानवुाय मादी तमाय क न 

वबेा मा इडतलतृ्तावश याज्मस्तयीम वशभतीकड ेशळपायव कयाली.  

2) जे ळतेकयी ठयलनू ीदरेयामा अटीॊचे की ऩतूथता कयतीर अळाचे क ळतेकर माॊा मा अजाथचे का शळपायळीवाठी वलचे काय 

कयण्मात माला. 

3) याज्मातीर ळावकीम/डनभळावकीम ऩयुस्कायप्राप्त, प्रगतशळर ळतेकयी, भीशरा ळतेकयी, अनवुचूचे कत 

जाती/जभाती ळतेकयी माॊना प्राधान्म देण्मात माले. 



 

 

4) ळावकीम अनदुानातनू माऩलुक ऩयदेळ अामाव द या केरा अवयामाव ऩनु्शा डनलड कयण्मावाठी शळपायव 

कयण्मात मेऊ नमे. 

5)  जया्मातीर वलथ तारकु्मातीर ळतेकर माॊना वभान वॊधी शभऱेर माफाफत आलश्मक ती दषता घ्माली. 

6) द या ऩणूथ झायामानॊतय द र मालय जाऊन आरयेामा ळतेकर माॊचे की ववलस्तय ऩत्त्मावश मादी तमाय कयाली. 

तवेचे क ळतेकर माॊचे के अशबप्राम जतन क न ठेलालेत. माऩकैी मोग्म ळतेकर माचे का वॊवाधन व्मक्ती णूशणून 

प्रशळषणावाठी, ळतेीळास्त्रावाठी उऩमोग कयाला. अामाव द या केरयेामा ळतेकर माने त्माा मा ळतेीभध्मे 

कोणता वकायात्भक फदर केरा त्माचे के भयुामभाऩन क न तवे आमकु्तारमाव कऱलाले. 

 जयाशास्तयीम वशभतीचे की वबा भीशन्मातनू क्रकभान एक लेऱेव अथला आलश्मकतनेवुाय घेण्मात माली. 

 जया्मातीर ज्मा ळतेकर माॊचे की अॊडतभ डनलड शोऊन त ेऩयदेळ अामाव द र माव जाऊन आरे अवतीर अळा 

ळतेकर माॊनी कोणत े नलीन तॊत्रसान अलगत केरे अथला ऩरयवयातीर इतय ळतेकर माॊना भागथदळथन केर े

माफाफतचे का अशलार आमकु्तारमाव ऩाठलाला. तवेचे क अळा ळतेकर माॊचे का आत्भा क्रकॊ ला कृवऴ वलस्तायाा मा तत्वभ 

मोजनाॊभध्मे वशबाग लाढलाला. तवेचे क मा ळतेकर माॊना ळतेकयी भाशवक ल ऩणनशभत्रचे के लगथणीदाय क न घ्माले. 

राज्यस्तरीय शममती - 

  जयाशा स्तयालयीर वशभतीने शळपायव केरेयामा ळतेकर माॊा मा अजात तचे की तऩावणी केयामानॊतय ळतेकर माॊना 

वलदेळ द र मालय ऩाठवलण्माचे का अॊडतभ डनणथम भा.आमकु्त, कृवऴ माॊा मा अध्मषतखेारीर याज्मस्तयीम वशभती 

घेईर. वदय वशभतीचे की फठैक लेऱोलेऱी आलश्मकतनेवुाय क्रकॊ ला भीशन्मातनू क्रकभान एकलेऱा शोणे आलश्मक 

आशे. वशभतीचे की यचे कना ऩढुीरप्रभाणे- 

 १) आमकु्त (कृवऴ)     - अध्मष 

 २) कृवऴ वॊचे कारक (वलथ)    - वदस्म 

 ३) वॊचे कारक (ऩणन )    - वदस्म 

 ४) कृवऴ वशवॊचे कारक (वल.प्र.२)    - वदस्म वचचे कल 

 

 

राज्यस्तरीय शममतीचे दी कायगकसा - 

1. याज्मातीर वलथ  जयाशा वशभत्माॊभापथ त आरेयामा प्रस्तालाॊा मा मोग्मतचेे की िानणी आमकु्तारमातीर 

याज्मस्तयीम वशभतीने कयाली ल वलवलध द या कामथक्रभडनशाम ळतेकर माॊचे की अॊडतभ डनलड कयाली.  



 

 

2. प्रत्मेक द र माभध्मे वलथ वलबागाॊना वभान वॊधी शभऱेर, माचे की वशभतीने दषता घ्माली.  

3. प्रत्मेक द र मावाठी वशभतीने अचधकार मॊाावश ५० ळतेकर माॊचे की मादी डन श्चे कत क न त्माव भान्मता 
देण्मात माली. 

4. एका वशरीभध्मे कभार ५० ळतेकर माॊचे कीचे क डनलड कयाली. ऩयदेळाभध्मे ५० ऩेषा जास्त गटाचे क े
व्मलस्थाऩन कयण्माव अडचे कणी मेत अवयामाचे के ीदवनू आयामाने माऩढेु कोणत्माशी द र मात 
ळतेकयी/अचधकायी माॊचे की वॊ मा ५० ऩेषा जास्त नवाली. 

5. ऩयदेळातीर कृवऴ शलाभान ऩरय स्थतीचे के लेऱाऩत्रक आणण मोजनेतीर वलवलध स्तयालयीर डनणथमाॊचे क े

लेऱाऩत्रक माॊचे का ताऱभेऱ याखून वदय मोजना मळस्लीऩणे याफवलण्मात माली. 

 वशभतीने अामाव द र माव ऩाठलालमाा मा अचधकार माॊा मा डनलडीचे की शळपायव ळावनाव कयाली. 

यधिकारी नीळडीचे द ेनीकव - 

1) ळावन डनणथमानवुाय (ीदनाॊक १८ जुर,ै २०१२) प्रत्मेक द र मावोफत तीन अचधकायी ऩाठवलण्मात मेतीर. 

माभध्मे कृवऴ ल वॊरग्न वलबागाचे का एक अचधकायी, ऩणन वलबागातीर एक अचधकायी, कृवऴ 

वलद्माऩीठाॊभधीर एक ळास्त्रस माॊचे का वभालेळ कयण्मात मेईर. तथाऩी कृवऴ आमकु्तारमाभापथ त 

वॊफॊधीत अचधकार माॊना ऩाठवलण्माफाफतचे की अॊडतभ शळपायव ळावनाव कयण्मात मेईर. वदय 

भान्मतनेवुाय वॊफॊधीत अचधकार माॊा मा द र माचे का ऩणूथ खचे कथ ळावनाभापथ त कयण्मात मेणाय आशे. अळा 

अचधकार माॊचे की डनलड कयण्माकयीता खारीर डनकऴाॊचे की ऩतूथता कयण्मात माली. 

2) लधै ऩायऩत्र धायक अवाला. 

3) ळावकीम वेलेत क्रकभान १० लऴथ याजऩत्रत्रत ऩदालय काभ केयामाचे का अनबुल अवाला. 

4) अचधकार माॊा माफाफत कोणतीशी वलबागीम चे क कळी व ु नवयामाचे के स्लवाषाॊक्रकत कयाले ल तळी खात्री 

कामाथरम प्रभखुाॊनी क न प्रभाणणत कयण्मात माले. 

5) माऩलुक ळावकीम खचे काथने ऩयदेळ अामाव द या केरा नवयामाचे की खात्री क न घ्माली ल त्माव कामाथरम 

प्रभखुाने प्रभाणणत कयाले. 

6) ळावकीम वेलेभध्मे नावलन्मऩणूथ उऩक्रभ, स्थाडनक कृवऴ वलऴमक प्रश्न वोडवलण्मावाठी ऩढुाकाय/उऩक्रभ 

याफवलणार मा अचधकार माॊना प्राधान्म देण्मात माले. 

वोफता मा प्रऩत्राभध्मे जोडरेयामा लमैक्तीक भाीशतीा मा नभनु्मातीर वलवलध फाफीॊचे की ऩतूथता कयण्मात माली. 

यधिकार याांचे दी जेाेाारी - 

अामाव द र मावोफत ज्मा अचधकार माचे की डनलड कयण्मात मेत े अळा अचधकार माॊलय ळावनाचे क े

प्रडतडनधीत्ल तवेचे क द या कामथक्रभाचे क े डनमॊत्रण कयण्माचे की जफाफदायी देण्मात मेत आशे. अळा अचधकार माॊनी 



 

 

द र माा मा गटाचे के नेततृ्ल क न द या ऩणूथ शोईऩमत तत द र माचे के वॊऩणूथ व्मलस्थाऩन ल वभन्लम याखणे आलश्मक 

आशे. तवेचे क प्रलावी कॊ ऩनीा मा द या व्मलस्थाऩकाा मा वशकामाथने ताॊत्रत्रक स्थऱबेटीा मालेऱी गटारा आलश्मक 

ती भाीशती देण्माचे की तवेचे क द या मळस्लीरयत्मा ऩणूथ कयण्माचे की जफाफदायी वॊफॊधीत अचधकार माॊचे की याशीर. द या 

ऩणूथ झायामानॊतय डनलडरेयामा अचधकार माॊनी ताॊत्रत्रक बेटीॊा मा पोटो ल भाीशतीवश वॊऩणूथ अशलार एका 

आठलड्माा मा आत वॉफ्ट ल शाडथ कॉऩीवश वादय कयणे आलश्मक आशे.अचधकार माॊना स्लतःा मा याज्मातीर 

कृवऴ वलऴमक वलस्ततृ भाीशती अवाली. डनलड झारेयामा अचधकार माॊनी ज्मा  देळात बेटी द्मालमाा मा आशेत 

तचेथर कृवऴ शलाभान, ब गोशरक, याजक्रकम ल ऐडतशाशवक भाीशती इॊटयनेटव्दाये उऩरब्ध क न 'ााली.  

द र मादयणूमान कोणत्माशी प्रकायचे के लाद अथला कायलाई वॊदबाथत घटना घडयामाव ळावकीम 

अचधकार माॊनी वभन्लम ल प्रवॊगालधान याखून वदय प्रश्न डनकारी काढाला ल माफाफत कृवऴ आमकु्तारमाव 

त्लयीत अलगत कयाले. माकयीता आलश्मकतनेवुाय रेखी जफाफ घ्मालेत ल त्मालय दोन वाषीदायाॊा मा स्लाषर मा 

घ्माव्मात. द र मात वशबागी झारयेामा ळतेकर माकडून द र मादयणूमान कोणतीशी भोडतोड झारी नवयामाचे की खात्री 

क न तवे वोफतचे क ेप्रभाणऩत्रानवुाय प्रभाणऩत्र वॊफॊधीत  जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी ल ळतेकर माव देण्मात 

माले. 

 द र माभध्मे वशबागी झारयेामा अचधकार माॊनी द या ऩणूथ झायामानॊतय ळतेकर माॊकडून वलशीत प्रऩत्राभध्मे 

त्माॊचे के अशबप्राम तवेचे क द र मानॊतय आऩयामा ळतेीभध्मे आणण ऩरयवयातीर ळतेीभध्मे कयालमाचे के प्रमोग/फदर 

माफाफतचे का आयाखडा प्राप्त कयाला ल  जयाशाडनशाम त्माचे के वॊकरन क न वॊफॊधीत  जया्माकड े तवेचे क कृवऴ 

आमकु्तारमाकड ेप्रत वादय कयाली. त्माचे कप्रभाणे अशबप्रामाभध्मे नभदू केयामानवुाय ळतेकर मारा नलीन प्रमोग 

कयण्मावाठी भागथदळथन कयण्मात माले ल त्माचे का ऩाठऩयुाला क न अशबप्रामावश डनष्कऴथ कृवऴ आमकु्तारमाव 

वादय कयाले. 

प्रळाशी कां ुनयाांचे दी जेाेाारी - 

 ळतेकर माॊचे के देळाफाशेयीर अामाव द ये आमो जत कयण्मावाठी डनवलदा ऩध्दतीचे का अलरॊफ क न 

आमकु्तारम स्तयालय प्रलावी कॊ ऩन्माॊचे की डनलड कयण्मात मेईर. डनलड झारेयामा द या कॊ ऩनीने  .१००/- ा मा 

स्टॅणूऩ ऩेऩयलय नदवदणीकृत कयायनाभा कयणे फॊधनकायक आशे. प्रत्मेक द र मावाठी जास्तीत जास्त दोन 

देळाभधीर बटेीॊा मा स्थऱाॊचे का कामथक्रभ डन श्चे कत कयण्मात मेईर. वदय ीठकाणाॊचे की डन श्चे कती कयताना प्रलावी 

कॊ ऩन्माॊा मा प्रडतडनधीॊनी त्मा त्मा देळातीर कृवऴ वलऴमक तसाॊकडून भाीशती वादय कयाली. त्मालय कृवऴ 

वलबागाने तऩावणी क न ीदलवडनशाम कामथक्रभाचे की आखणी कयाली. वदय स्थऱबेटीा मा तऩळीराव 

याज्मस्तयीम वशभतीभापथ त अॊडतभ भान्मता देऊन द या कामथक्रभ डन श्चे कत कयण्मात मेईर. वदय द या जास्तीत 



 

 

जास्त ७ त े १० ीदलवाॊचे का अवेर. द र माकयीता चे कीन, इस्त्राईर, नेदयरॉड, द्वलऩषीम कयाय झारेरे देळ, 

जागडतक फॉकेा मा अॊतगथत याफवलण्मात मेणार मा प्रकयाऩाॊभध्मे वभावलष्ट अवरेरे देळ इ. चे का वभालेळ कयण्मात 

मेईर. डनलड झारेयामा प्रलावी कॊ ऩन्माॊना कृवऴ वलबागाने ळतेकयी डनलड ल त्माॊा माकडून घ्मालमाा मा 

फकुीॊगफाफत लेऱोलेऱी ीदरेयामा वचूे कनाॊचे के ऩारन कयणे फॊधनकायक याशीर. 

1) डनवलदा प्रक्रक्रमेभध्मे अॊडतभ डनलड झारेयामा प्रलावी कॊ ऩनीने ीदरेयामा डनवलदा वचुे कनेनवुाय द र माचे का 

तऩळीर जोडणे आलश्मक आशे. आलश्मकतनेवुाय फदर वचुे कलामचे का झायामाव त्माचे की भान्मता घेणे 

फॊधनकायक याशीर. द या कामथक्रभ डन श्चे कत झायामानॊतय ळतेकर माॊचे के वलशीत कागदऩत्राचे की ऩतूथता कयण्माचे की 

प्रक्रक्रमा ऩणूथ कयण्माचे की जफाफदायी प्रलावी कॊ ऩनीचे की याशीर. 

2) याज्मस्तयीम वशभतीने अॊडतभ डनलड झारयेामा ळतेकर माॊचे की एका द या कामथक्रभाकयीता ५५ नालाॊचे की मादी 

कॊ ऩनीकड े ऩाठवलण्मात मेईर. कॊ ऩनीने एक आठलड्माा मा कारालधीत त्माॊा माळी वॊऩकथ  वाधुन द र माव 

जाण्माकयीता शोकाय ीदरेर,े नकाय ीदरेरे आणण डनणथम प्ररॊफीत ठेलरेरे माप्रभाणे लगककयण क न 

आमकु्तारमाव कऱलाले. आलश्मकतनेवुाय अचधका मा नालाॊा मा मादीचे की भागणी आमकु्तारमाकड ेकयाली. 

एकदा ीदरयेामा मादीतीर वलथ ळतेकर माॊफेर डन श्चे कत डनणथम झायामानॊतयचे क कॊ ऩनीव ऩढुीर मादी देण्मात 

मेईर. शोकाय ीदरेयामा ळतेकर माॊकडून आलश्मक ती कागदऩत्र ेकॊ ऩनीने जभा कयाली.(उदा.भऱू ऩायऩत्र इ.) 

3) ज्मा ळतेकर माॊकडून द र माभध्मे वशबागी शोण्माकयीता शोकाय शभऱेर अळा ळतेकर माॊना डनमो जत स्थऱ-

बेटी कामथक्रभाचे का तऩळीर, वलभान प्रलावाफाफतचे का तऩळीर, डनलाव ल बोजन व्मलस्थेफाफतचे का तऩळीर, 

ऩणेु मेथून वलभानतऱाऩमत तत अवणार मा प्रलाव ववुलधेचे का तऩळीर, कृवऴ वलबागाा मा रेखी भान्मतचेे के ऩत्र, 

माऩलुक ळावकीम अनदुानाने देळाफाशेय द या केरा नवयामाफाफतचे के प्रभाणऩत्र इ.फाफीॊचे की ऩतूथता केयामानॊतय 

ळतेकर माा मा ीशश्श्माचे की ५० टक्के यक्कभ घेण्मात माली. 

4) एका अामाव द र माभध्मे जास्तीत जास्त ४५ ळतेकर माॊचे का गट तमाय क न, ळतेकर माॊचे की मादी ल  व्शवा 

कामाथरमाव ऩाठलालमाचे के ऩत्र आमकु्तारमाव ऩाठवलण्मात माले. कोणत्माशी द र माव ळतेकर माचे के नाल 

प्रस्तालीत कयताना त्माने माऩलुक देळाफाशेयीर अामाव द र मावाठी कोणत्माशी ळावकीम मोजनेचे का राब 

घेतरा नवयामाफाफत कॊ ऩनीने प्रभाणीत क नचे क ळतेकर माॊचे की डनलड मादी व्शीवा प्रक्रक्रमेवाठी वादय कयाली. 

मादीव्मडतरयक्त कोणत्माशी लमैक्तीक अथला इतय कायणाॊकयीता अचधका मा नालाॊचे की व्शीवा भॊजूयीवाठी 

शळपायव कयण्मात मेऊ नमे ल अळा प्रकाये मादी व्मडतरयक्त कोणीशी जादाचे की व्मक्ती गटावोफत द र माव 

नेण्मात मेऊ नमे.  



 

 

5) द र माचे का ीदनाॊक/अॊतय/लेऱडनशाम तऩळीर, डनलाव, बोजनाचे का तऩळीर, ळतेकर माॊचे की प्रभाणीत मादी, ऩायऩत्र 

ल व्शीवाा मा प्रतीॊवश वलथ कागदऩत्राॊचे की ऩतूथता केयामानॊतय ळावकीम अनदुानाचे का धनादेळ कॊ ऩनीव देण्मात 

मेईर. 

6) प्रत्मेक अामाव द र माकयीता अनबुली द या व्मलस्थाऩक अवाला. ऩयदेळी बाऴा वलळऴेतः इॊग्रजी बाऴलेय 

प्रबतु्ल अवरेरा, ज्मा देळाॊभध्मे द या आमो जत कयालमाचे का त्मा देळातीर ऐडतशावीक, ब गोरीक, 

याजकीम, लसैाडनक फाफीॊचे की उत्तभ भाीशती अवरेरा, कामथतत्ऩय, वशकामाथचे की बालना अवणाया अवाला. 

अळा डन श्चे कत केरेयामा द या भॅनेजयचे के नाल ल वॊऩकथ  क्रभाॊक ळतेकर माॊकडून फकुीॊगचे की यक्कभ 

 स्लकायतानाचे क देण्मात माला. 

7) ऩणेु मेथून वलभानतऱाऩमत तत तवेचे क ऩयदेळात ऩोशोचे कयामानॊतय तथेीर स्थाडनक स्थऱबेटीा मा प्रलावाकयीता 

व ुस्थतीतीर लातानकूुरीत फवचे की ववुलधा उऩरब्ध क न द या ऩणुथ कयाला. त्मानॊतय लातानकूुरीत फवनेचे क 

ऩनु्शा ऩणेुऩमत तत ळतेकर माॊना आणुन वोडणे कॊ ऩनीचे की जफाफदायी याशीर. 

8) देळाफाशेयीर अामाव द र मादयणूमान त्मा त्मा देळाॊभध्मे अवरेरे शलाभानानवुाय मोग्म त ेऩोऴाख, चे करन, 

दयूध्लनी वेला, लाशतकू डनमभ, फॊधन,े वलवलध अ'मालत वोई ववुलधाॊचे का लाऩय कयण्मावाठी वचूे कना इ. फाफत 

क्रकभान एक आठलडाऩलुथ डनलडरेयामा वलथ ळतेकर माॊना स्राईड ळो ा मा भाध्मभातनू अलगत कयाले. 

9) अामाव द या दयु्मभ शोईर अळी कोणतीशी कामथलाशी शोणाय नाशी माचे की जफाफदायी प्रलावी कॊ ऩनीचे की 

याशीर. 

10) प्रलावी कॊ ऩनी ज्मा देळाभध्मे अामाव द या घेऊन जाणाय आशे त्मा देळातीर स्थाडनक बटेीा मा वॊस्थचेे क े

कॊ ऩनीचे के दयूध्लनी क्रभाॊक द या भॅनेजयकड े अवणे आलश्मक आशे. शी भाीशती द र मावोफत 

अवणार माअचधकार माॊनावधु्दा देणे फॊधनकायक याशीर.  

11) ळतेकर माकडून झारेयामा नकुवानीा मा बयऩाईचे की यक्कभ ळतेकर माा मा वॊभतीने प्रलावी कॊ ऩनीभापथ त बयरी 

अवयामाव द र मात वशबागी झारेयामा अचधकार माा मा प्रभाणऩत्रानवुाय ळतेकर माने जभा केरेयामा वयुषा ठेल 

यकभेतनू प्रडतऩतूक  जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी कयाली. 

12) ळतेकर माॊनी कॊ ऩनीफाफत द या व्मलस्थाऩनाकयीता ीदरयेामा प्रडतक्रक्रमाॊऩकैी ९० टक्क्माऩेषा जास्त प्रडतक्रक्रमा 

लाईट स्ल ऩाा मा अवयामाव कॊ ऩनीरा काळ्मा माीदत टाकण्मात मेईर. 

13) कृवऴ वलबागाळी झारेयामा कयायातीर प्रलाव, डनलाव, बोजन, बेटीफाफत ठयरेयामा अटी/ळतची चे क े उयारॊघन 

केयामाव कॊ ऩनीरा काळ्मा मादीत टाकण्मात मेईर. 



 

 

 अामाव द र मातीर वलथ ळतेकयी/अचधकायी माॊना खऱखीचे की खणु णूशणुन फॅचे केव/कॅऩ/रॅव्शर फॅग/इतय 

कोणतीशी लस्त ु देण्मात माली. जेणेक न वलवलध बेटी दयणूमान गटातीर ळतेकर माॊना खऱखता मेईर. 

वोफतःवलशीत प्रऩत्र.े         

          स्लाषयीत/- 
         कृवऴ वॊचे कारक(वलस्ताय ल प्रशळषण) 

         कृवऴ आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
----------------------------------------------------------------------------- 

      जा.क्र.ळभेावे/१३-१४/ळवेलअद /भाव/ूप्र.क्र.०२/वलप्र-६ 
कृवऴ आमकु्तारम,भशायाष्र याज्म, 
कृवऴ बलन,शळलाजीनगय, 

      ऩणेु-४११ ००५, ीदनाॊक- २४ भे,२०१३ 
प्रडत, 
१) वलबागीम कृवऴ वशवॊचे कारक, वलथ माॊना भाीशती ल ऩढुीर कामथलाशीवाठी. 
२)  जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी, वलथ माॊना भाीशती ल ऩढुीर कामथलाशीवाठी. 
३) वॊफॊचधत प्रलावी कॊ ऩनी . 
 
 

          स्लाषयीत/- 
         कृवऴ वॊचे कारक(वलस्ताय ल प्रशळषण) 

         कृवऴ आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

वळाेऴ यायाश ा र याशाें ांिीत ऴतेकर याांचे दी ळय्ीतीक माीषती 
ऴतेकर याांीी कराळयाचे दा यजग 

 

१) ळतेकर माचे के नाल (ऩायऩत्राप्रभाणे)    :- 
   ऩणूथ ऩत्ता /भोफाईर क्र./दयूध्लनी क्र.    
   (एव.टी.डी. कोडवश)             
 

२) लम (जन्भतायखेा मा प्रभाणऩत्राचे की झेयॉक्व)   :- 
 

३) शळषण (प्रभाणऩत्रावश-झयेॉक्व)                        :- 
 

४) ळतेकर माचे के नाले अवरेयामा ७/१२ ल ८-अ ा मा         :- 
    उतार माचे की प्रत. 
 

५) ऩायऩत्र आशे काम? अवयामाव वोफत प्रत जोडाली.  :- 
   (ऩायऩत्र लधै अवयामाचे क ेखात्री कयाली) 
 
६)स्लतःा मा ळतेीभधीर वध्माचे की ऩीक ऩध्दती, कयण्मात मेत  :- 
अवरेरे वलवलध प्रमोग इ.फाफत थोडक्मात भाीशती.   
  

७) कृवऴ वलऴमक काभचगयीकयीता ळावकीम/डनभळावकीम :- 
    अथला तत्वभ ऩयुस्कायशभऱारेअवयामाव ऩयुस्कायाचे के  
    नाल ल लऴथ. 
 

८) ळतेकयी ळावकीम / डनभळावकीमवॊस्थेा मा   :- 
    वेलेत अवयामाव कामाथरमाचे के नाल ल ऩत्ता.    
 

९) कोणत्मा देळात जाण्माव तमाय आशे ल त्माफाफतचे के   :- 
    बेटीचे के डनमोजन. 
 

१०) माऩलुक ळावकीम मोजनेभधुन स्लतः क्रकॊ ला कुटूॊफातीर  :- 
    व्मक्तीने (ऩती, ऩत्नी ल अवललाशीत भरेु) वलदेळ द या 
    केरा आशे काम, अवयामाव तऩळीर द्माला. 
 

११) ळतेकर माने स्लतःचे का वलभा तमाय केयामाचे के              :- 
    कागदऩत्र वादय केरे आशे काम? 
 

१२) आऩत्काशरन ऩयी स्थतीभध्मे जलऱा मा दोन नातलेाईकाॊचे क े :- 
     वॊऩकथ  ऩत्त े(नाल, ऩत्ता, वॊऩकथ  क्रभाॊक ल ईभेर) 
       स्ळासरीीः- 
    

       (ीाळीः                                 )  



 

 

 

 

राज्यातील शतेकर याांचे दे ाेशाेा ेर यायाौ ा रे या येअंेयांतत अत यायाौ ा र याौ अा  इच्छिणार या 
यधिकार याांंी भरावयाचे द ेप्रपत्र 

 

अ. 
क्र. 
 

नाव व पत्ता 
दरूध्वनी क्रमाांक 

(ननवास) 
 

सध्याचे पदनाम, 
कायाालय सांपका  क्रमाांक 
(कायाालय) मोबाईल 

क्रमाांक, ईमेल 

वववाहीत/ 
अवववाहीत 

स्त्री/परुुष शकै्षणीक 
आहाता 

पारपर क्रमाांक व 
वधै कालावधी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

 

रुजु ददनाांकापासनू 
आतापयतं काम 
केलेली पदे व 

तपशील 

ववभागीय चौकशी 
यापवुी झाली काय, 
सरुु आहे काय, 
प्रस्त्तावीत आहे 

काय? 

आतापयान्त 
राज्य/राष्ट्रीय 

पातळीवर घेतलेले 
प्रशशक्षण 

यापवुी परदेश दौरा/प्रशशक्षण शासकीय 
खचााने केल ेआहे काय? 

 

पद कालावधी देश ववषय कालावधी कोणत्या 
योजनेअांतगात 

८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 

 

 

 

        अधधकार् याची स्त्वाक्षरी, पदनाम व 
        कायाालयाचा पणूा पत्ता 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

प्रुत्र-१ 
 

वळाेऴ ा र याळर जारार या ऴतेकर याांकडूी ायाळयाचे द े 
षमीुत्र 

 

 भी --------------------------- या.------------------------ कृवऴ वलबागाभापथ त आमो जत केयामा 

जाणार मा ळतेकर माॊा मा देळाफाशेयीर अामाव द र माअॊतगथत ------------------------------ मा देळाॊा मा द र मावाठी 

भाझी डनलड कयण्मात आररेी आशे.  

 भी अवे शरशून देतो की, वदय द र मादयणूमान भायामा लमैक्तीक लागणुकीभऱेु भायामा क्रकॊ ला भायामा 

देळाा मा अशबभानाव तडा जाईर अवे कोणतशेी लतथन कयणाय नाशी. द र मादयणूमान दलुथतथन (माभध्मे 

भद्मप्राळन क न इतयाॊना त्राव शोईर अवे लागणे, द र माा मा डन श्चे कत लेऱेचे क े ऩारन न कयणे, डनमोजत 

केरेयामा स्थऱ/बेटीइत्मादी कामथक्रभाॊना प्राधान्म न देणे, ऩयदेळातीर वालथजडनक ीठकाण ल बटेीॊा मा 

ीठकाणाॊा मा डनमभाॊचे क े ऩारन न कयणे इ.) केयामाचे क े आढऱयामाव कृवऴ वलबागाभापथ त आकायण्मात मेणार मा 

वॊफॊधीत देळाा मा चे करनाएलढी यक्कभ दॊड णूशणून लवरू कयण्माव भाझी वशभती आशे. 

 तवेचे क भायामा दलुतथनाभऱेु ऩयदेळातीर एखाद्मा देळाभापथ त भायामालय काशी ळावकीम कायलाई 

(माभध्मे व्शीवा ये शोणे क्रकॊ ला भायामा लमैक्तीक वलदेळ द र माव फॊदी कयणे) अथला दॊडात्भक कायलाई 

झायामाव त्माचे की वलथस्ली जफाफदायी भाझी याशीर. दॊड णूशणून शोणाया वलथ खचे कथ भरा स्लतःरा वोवाला 

रागणाय आशे, माचे की भरा जाणील आशे.  

 

स्थऱ : ऩणेु        (ळतेकर माचे की वशी) 

ीदनाॊक-    /    /२०१३       (नाल--------------------------) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

प्रुत्र-२ 
शभीऩत्र 

 

 भी श्री./श्रीभती.---------------------------------------- शरशून देतो/देत ेकी, प्रलाव कारालधीत कोणत्माशी 

स्ल ऩाचे का अऩघात क्रकॊ ला दखुाऩत झायामाव त्माचे की जफाफदायी कृवऴ वलबागाचे की याशणाय नाशी. ती भाझी 

जफाफदायी याशीर. अळा कोणत्माशी घटनेा मालेऱी द र मातीर इतय वशकार माॊचे का बेटीचे का कामथक्रभ न चे कुकता 

डनमभीत चे कार ूयाशीर माकयीता आलश्मक त े डनणथम घेऊन भी लमैक्तीकरयत्मा/भायामा कुटूॊत्रफमाॊा मा भदतीने 

आलश्मक ती कामथलाशी कयेन. 

 

 

         आऩरा/आऩरी 
 

 

        (                            ) 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

प्रुत्र-३ 
शभीऩत्र 

 

 

 भी श्री./श्रीभती. ------------------------------------------- शरशून देतो/देत े की, भी अामाव द र माा मा 

भॊजूय कारालधीनवुाय वॊफॊधीत गटावोफत ऩनु्शा बायतात ऩयत मेईर. अन्मथा डनमभानवुाय कामदेळीय 

कायलाईव ऩात्र याशीर. द या कामथक्रभाव्मडतरयक्त इतय कोणत्माशी बेटीॊा मा फाफत भी आग्रश धयणाय नाशी ल 

वलबागाने डन श्चे कत केरेरा कामथक्रभ मळस्लीऩणे याफवलण्मावाठी वलथ ीठकाणी आलश्मकतनेवुाय वशबागी शोईन. 

 

         आऩरा/आऩरी 
 

 

       (                            ) 
 

 

 
 
 



 

 

प्रुत्र-४ 
 

राज्यातीऱ ऴतेकर याांचे दे ाेऴाेाषेर यायाश ा रे  
यायाश ा र  याेाेत ऴतेकर याांचे दे यमरप्राय 

 

१ ळतेकर माचे के ऩणुथ नाल ल ऩत्ता, पोन नॊफय, 
ईभेर, भ्रभणध्लनी.  

 

२ अामाव द या केरेयामा देळाॊचे की नाले  

३ प्रलावी कॊ ऩनीचे के नाल  

४ ळतेकर  माॊचे का अामाव द या कयण्माभागीर 
उेेळ 

 

५ प्रलावाचे का कारालधी  

६ वलभान वेलेचे का दजाथ १) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण 
४) अवभाधानकायक 

७ अामाव द र माा मालेऱी प्रलावी कॊ ऩनीकडून 
डनलास्थानाचे की कयण्मात आरेरी व्मलस्था. 

१) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण 
४) अवभाधानकायक 

८ शॉटेरचे का दजाथ १) २-स्टाय २) ३-स्टाय ३) ४-स्टाय ४) इतय 

९ चे कशा, नाश्ता, दऩुाय ल वाॊमकाऱा मा 
जेलणाचे की वोम उत्तभ शोती काम? 

१) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण 
४) अवभाधानकायक 

१० अामाव द र मात कृवऴ वलऴमक स्थऱे 
इत्मादीॊना बेटीचे के केररेे डनमोजन. 

१) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण 
४) अवभाधानकायक 

११ वॊफॊधीत देळात कृवऴ वलऴमक स्थऱ 
दळथनावाठी कॊ ऩनीकडून कयण्मात आरेरी 
फव व्मलस्था कळी शोती? 

१) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण 
४) अवभाधानकायक 

१२ प्रलावावोफत प्रलावी कॊ ऩनीचे क े
 व्दबाऴी/कृवऴ वलऴमक भागथदळथकाॊचे क े
वशकामथ.  

१) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण 
४) अवभाधानकायक 



 

 

१३ प्रलावावोफत अवरेयामा कृवऴ वलबागाा मा 
अचधकार माॊनी कृवऴ वलऴमक केरेरे 
भागथदळथन. 

१) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथ वाधायण 
४) अवभाधानकायक 

१४ एकॊ दयीत अामाव द र माकयीता 
ळावनाकडून कयण्मात आरेरेयामा वोमी 
ववुलधाॊफाफत स्लॊमस्ऩष्ट अशबप्राम. 

 

१५ अामाव द र मादयणूमाडनभीत्त शभऱारेर े
कृवऴ वलऴमक सान माफाफत थोडक्मात 
भाीशती द्माली. 

 

१६ अामाव द र माा मालेऱी आत्भवात केरेयामा 
सानाचे का उऩमोग आऩयामा ळतेालय आणण 
आऩयामा ऩरयवयाभध्मे कळाप्रकाये कयणाय 
आशात, माफाफतचे का ववलस्तय अशबप्राम. 

 

 

टीऩः आलश्मकतनेवुाय स्लतॊत्र ऩानाचे का/ऩषृ्ठाचे का लाऩय कयाला. 
 

 

        ळतेकर माचे की वशी  - 
        ळतेकर माचे के नाल  - 
        भ्रभणध्लनी क्रभाॊक - 


