1. मल
ू ययॊककयॊच्यय ययदीमध्ये नयळ शमयवळष्ट करण्ययशयठीचे ननकव
ययदीमध्ये शमयवळष्ट अशऱेऱे मल
ू ययॊकक खयऱीऱप्रमयणे वळवळध प्रकयरच्यय मयऱमततयॊचे मल
ू ययॊकन करतीऱ :(i) जभीन ल इभायत

(ii) वॊमत्र
ॊ े ल मॊत्रवाभग्री

(iii) भाराचे वाठे आणण वभबाग खये दी-वलक्री व्मलशाय
(iv) ळेतजभीन

A) ऴैसणणक अषहतय आणण कयमयचय ऩळ
ू यहनभ
ु ळ:I] जमीन ळ इमयरत/स्थयळर मयऱमततेचे मल
ू ययॊकन:दद. 01.01.2020 ऩावन
ू पक्त जभीन ल इभायत/स्थालय भारभत्तेचे भल
ू माॊकन कयण्माची ऩात्रता अवरेलमा
ऴैसणणक अषहतयप्रयप्त मल
ू ययॊककयॊनयच भल
ू माॊककाॊच्मा मादीभध्मे वभावलष्ट केरे जाईर.

(a) स्थालय भारभत्तेच्मा भल
ू माॊकनाभध्मे भान्मताप्राप्त वलद्माऩीठाची, म्शणजेच याज्म ककॊ ला केंद्रीम

कामद्माॊतगगत स्थाऩन कयण्मात आरेलमा वलद्माऩीठाची ऩदव्मत्ु तय ऩदली, तवेच स्थालय भारभत्तेच्मा
भल
ू माॊकनाभध्मे 2 लऴाांचा अनब
ु ल.

(b) बायत वयकायद्लाया उच्चस्तयीम वेला ला ऩदाॊकयता भान्मता ददरेलमा कुठलमाशी वॊस्थेद्लाये घेतरी

जाणायी स्थालय भारभत्तेच्मा भल
ू माॊकनाची ऩयीषा उत्तीणग आणण स्थालय भारभत्तेच्मा भल
ू माॊकनाभध्मे 2
लऴाांचा अनब
ु ल

दद. 01.01.2016 ते 31.12.2019 शयठी जमीन ळ इमयरत/स्थयळर मयऱमततेच्यय मल
ू ययॊककयॊच्यय ययदीमध्ये नयळ
शमयवळष्ट करण्ययकरतय आळश्यक ऴैसणणक अषहतय खयऱीऱप्रमयणे अशेऱ:
अ.

ऴैसणणक ऩयत्रतय

अनभ
ु ळ

ऴेरय

01.

स्थाऩत्म अभबमाॊत्रत्रकी/

ऩदली ला तत्वभ ऩात्रता

(a) 60 ळवयांऩस
े य कमी ळय अशऱेलयय

क्र.

लास्तवु लद्मा /

नगय ननमोजन माॊभधीर
ऩदली ककॊ ला तत्वभ
ऩात्रता

ऩण
ू ग केलमानॊतय स्थालय
भारभत्ता

भल
ू माॊकनाच्मा षेत्राभध्मे
5 लऴाांचा अनब
ु ल

अजहदयरयॊकरतय:

वदय ऩात्रता अवरेलमा आणण दद.

01.01.2016 योजी लमाची 60 लऴे ऩण
ू ग न
केरेलमा अजगदायाॊना, स्थालय भारभत्तेचे

भल
ू माॊकन कयण्माकयता भशत्त्लाच्मा अवरेलमा
ऩण स्थाऩत्म अभबमाॊत्रत्रकी /लास्तवु लद्मा /
नगय ननमोजनाच्मा अभ्मावक्रभाभध्मे
वभावलष्ट नवरेलमा वलऴमाॊभध्मे एक

वेभभस्टय एलढा कारालधी अवरेरी आणण

भान्मताप्राप्त वलद्माऩीठे / बायत वयकायद्लाया

उच्चस्तयीम वेला ला ऩदाॊच्मा बयतीकयता

भान्मता दे ण्मात आरेरी वॊस्था घेत अवरेरी
स्थालय भारभत्तेच्मा भल
ू माॊकनाभधीर

ऩयीषादे खीर दद. 31.12.2019 ऩल
ू ी उत्तीणग
शोणे आलश्मक अवेर.

(b) ळययची 60 ळवे ऩण
ू ह केऱेलयय ळ तययऩढ
ु ीऱ
ळययच्यय अजहदयरयॊकरतयाः

वदय ऩात्रता अवरेलमा आणण दद.

01.01.2016 योजी लमाची 60 लऴे ऩण
ू ग

केरेलमा अजगदायाॊना, भान्मताप्राप्त वलद्माऩीठे /
बायत वयकायद्लाया उच्चस्तयीम वेला ला

ऩदाॊच्मा बयतीकयता भान्मता दे ण्मात आरेरी

वॊस्था चारलत अवरेरा स्थालय भारभत्तेच्मा
भल
ू माॊकनाभधीर दोन आठलडमाॊचा प्रभळषण
कामगक्रभदे खीर दद. 31.12.2019 ऩल
ू ी ऩण
ू ग
कयणे आलश्मक अवेर.

टीऩ: ळरीऱ अ. क्र. 1 (a ळ b) मध्ये
ननदे शऴत केऱेलयय ननकवयॊच्यय आधयरे

ययदीमध्ये शमयवळष्ट करण्ययत आऱेऱे अजहदयर
दद. 1.1.2020 नॊतरदे खीऱ ययदीमध्ये
शमयवळष्ट करण्ययश ऩयत्र ठरतीऱ.
02.

स्थाऩत्म अभबमाॊत्रत्रकी/

ऩदवलका ऩण
ू ग केलमानॊतय अजगदायाॊनी लयीर अ. क्र. 1 भध्मे वलदशत

ऩदवलका

भल
ू माॊकनाच्मा षेत्राभध्मे

लास्तवु लद्मा माॊभधीर

स्थालय भारभत्ता

केरेरा स्थालय भारभत्ता भल
ू माॊकनाभधीर

8 लऴाांचा अनब
ु ल

आलश्मक आशे .

वशा भदशन्माॊचा भळषणक्रभ ऩण
ू ग कयणे

टीऩ: ळरीऱ अ. क्र. 2 मध्ये ननदे शऴत केऱेलयय
ननकवयॊच्यय आधयरे ययदीमध्ये शमयवळष्ट

करण्ययत आऱेऱे अजहदयर दद. 1.1.2020

नॊतरदे खीऱ ययदीमध्ये शमयवळष्ट करण्ययश
ऩयत्र ठरतीऱ.
03.

बायत वयकायद्लाया

ऩयीषेत उत्तीणग

ऩदाॊच्मा बयतीकयता

भारभत्ता

उच्चस्तयीम वेला ला
भान्मता दे ण्मात आरेरी
स्थालय भारभत्तेच्मा

झालमानॊतय स्थालय
भल
ू माॊकनाच्मा षेत्राभध्मे
2 लऴाांचा अनब
ु ल

-

भल
ू माॊकनाभधीर,

कुठलमाशी वॊस्थेने

घेतरेरी ऩयीषा उत्तीणग
04.

बायतातीर भान्मताप्राप्त

ऩयीषेत उत्तीणग

भारभत्तेच्मा

भारभत्ता

वलद्माऩीठाची, स्थालय
भल
ू माॊकनाभधीर

05.

ऩदव्मत्ु तय ऩदली

लयीर अ. क्र. 3 ल 4

झालमानॊतय स्थालय

-

भल
ू माॊकनाच्मा षेत्राभध्मे
2 लऴाांचा अनब
ु ल

भध्मे नभद
ू केरेलमा

ऩरयषाॊच्मा वभस्तयीम

ऩयीषेभध्मे उत्तीणग शोऊन
यॉमर इन्सन्स्टट्मळ
ु न

वदय वॊस्थाॊचे वदस्मत्ल भभऱलण्माच्मा

प्रकक्रमेभध्मे प्रभळषण शा एक अॊगबत
ू बाग
अवलमाने लेगळ्मा अनब
ु लाची आलश्मकता
वलदशत कयण्मात आरेरी नाशी.

ऑप चाटग डग वव्शे मवग

(आयआमवीएव) ककॊ ला
अभेरयकन वोवामटी

ऑप अप्रेजवग (एएवए)
ककॊ ला अप्रेजर

इन्सन्स्टट्मट
ु (एआम),

मए
ू वए माॊचे वनदी /

व्मालवानमक वदस्मत्ल

स्थयऩतय अशभययॊत्रत्रकी/ळयस्तवु ळद्यय ययॊमधीऱ ऩदवळकयधयरक पक्त रू. 1 कोटी मल
ू ययऩयांतचेच मल
ू ययॊकन
करण्ययकरतय ययदीमध्ये शमयवळष्ट केऱे जयण्ययशयठी ऩयत्र आषे त.
II] शॊयत्र
ॊ ॊ आणण यॊत्रशयमग्रीचे मल
ू ययॊकन:दद. 01.01.2020 ऩावन
ॊ ॊ आणण मॊत्रवाभग्रीचे भल
ू पक्त वॊमत्र
ू माॊकन कयण्माकयता खारीरप्रभाणे भळषण
झारेलमा ळैषणणक अशगताप्राप्त भल
ू माॊककाॊनाच भल
ू माॊककाॊच्मा मादीभध्मे वभावलष्ट केरे जाईर.

(a) वॊमत्र
ॊ ॊ आणण मॊत्रवाभग्रीच्मा भल
ू माॊकनाभध्मे भान्मताप्राप्त वलद्माऩीठाची, म्शणजेच याज्म ककॊ ला केंद्रीम
कामद्माॊतगगत स्थाऩन कयण्मात आरेलमा वलद्माऩीठाची ऩदव्मत्ु तय ऩदली, तवेच वॊमत्र
ॊ ॊ आणण
मॊत्रवाभग्रीच्मा भल
ू माॊकनाभध्मे 2 लऴाांचा अनब
ु ल.

(b) बायत वयकायने उच्चस्तयीम वेला ला ऩदाॊकयता भान्मता ददरेलमा कुठलमाशी वॊस्थेने घेतरेरी वॊमत्र
ॊ ॊ
आणण मॊत्रवाभग्रीच्मा भल
ॊ ॊ आणण मॊत्रवाभग्रीच्मा भल
ू माॊकनाची ऩयीषा उत्तीणग आणण वॊमत्र
ू माॊकनाभध्मे 2
लऴाांचा अनब
ु ल.

दद. 01.01.2016 ते 31.12.2019 शयठी शॊयत्र
ॊ ॊ आणण यॊत्रशयमग्रीच्यय मल
ू ययॊककयॊच्यय ययदीमध्ये नयळ
शमयवळष्ट करण्ययकरतय आळश्यक ऴैसणणक अषहतय खयऱीऱप्रमयणे अशेऱ:
अ.

ऴैसणणक ऩयत्रतय

अनभ
ु ळ

ऴेरय

01.

माॊत्रत्रक अभबमाॊत्रत्रकी,

ऩदली ला तत्वभ ऩात्रता

(a) 60 ळवयांऩस
े य कमी ळय अशऱेलयय

क्र.

वलद्मत
ु अभबमाॊत्रत्रकी,

यावामननक अभबमाॊत्रत्रकी,
उत्ऩादन अभबमाॊत्रत्रकी,

वॊगणक अभबमाॊत्रत्रकी इ.
भधीर ऩदली

ऩण
ॊ ॊ
ू ग केलमानॊतय वॊमत्र
आणण मॊत्रवाभग्रीच्मा

भल
ू माॊकनाच्मा षेत्राभध्मे
5 लऴाांचा अनब
ु ल

अजहदयरयॊकरतय:

वदय ऩात्रता अवरेलमा आणण दद.

01.01.2016 योजी लमाची 60 लऴे ऩण
ू ग न

केरेलमा अजगदायाॊना, वॊमत्र
ॊ ॊ आणण मॊत्रवाभग्रीचे

भल
ू माॊकन कयण्माकयता भशत्त्लाच्मा अवरेलमा
ऩण लयीर अभ्मावक्रभाॊभध्मे वभावलष्ट

नवरेलमा वलऴमाॊभध्मे एक वेभभस्टय एलढा
कारालधी अवरेरी आणण भान्मताप्राप्त
वलद्माऩीठे ककॊ ला बायत वयकायद्लाया

उच्चस्तयीम वेला ला ऩदाॊच्मा बयतीकयता

भान्मता दे ण्मात आरेरी वॊस्था घेत अवरेरी
वॊमत्र
ॊ ॊ आणण मॊत्रवाभग्रीच्मा भल
ू माॊकनाभधीर
ऩयीषादे खीर दद. 31.12.2019 ऩल
ू ी उत्तीणग
शोणे आलश्मक अवेर.

(b) ळययची 60 ळवे ऩण
ू ह केऱेलयय ळ तययऩढ
ु ीऱ
ळययच्यय अजहदयरयॊकरतयाः

वदय ऩात्रता अवरेलमा आणण दद.

01.01.2016 योजी लमाची 60 लऴे ऩण
ू ग

केरेलमा अजगदायाॊना, भान्मताप्राप्त वलद्माऩीठे

ककॊ ला बायत वयकायद्लाया उच्चस्तयीम वेला ला
ऩदाॊच्मा बयतीकयता भान्मता दे ण्मात आरेरी

वॊस्था चारलत अवरेरा स्थालय भारभत्तेच्मा
भल
ू माॊकनाभधीर दोन आठलडमाॊचा प्रभळषण
कामगक्रभदे खीर (मा कामगक्रभातीर वलऴमाॊची

मादी वोफत जोडरी आशे ) दद. 31.12.2019
ऩल
ू ी ऩण
ू ग कयणे आलश्मक अवेर.

टीऩ: ळरीऱ अ. क्र. 1 (a ळ b) मध्ये
ननदे शऴत केऱेलयय ननकवयॊच्यय आधयरे

ययदीमध्ये शमयवळष्ट करण्ययत आऱेऱे अजहदयर
दद. 1.1.2020 नॊतरदे खीऱ ययदीमध्ये
शमयवळष्ट करण्ययश ऩयत्र ठरतीऱ.
02.

माॊत्रत्रक अभबमाॊत्रत्रकी,

ऩदवलका ऩण
ू ग केलमानॊतय अजगदायाॊनी लयीर अ. क्र. 1 भध्मे वलदशत

यावामननक अभबमाॊत्रत्रकी,

भल
ू माॊकनाच्मा षेत्राभध्मे

वलद्मत
ु अभबमाॊत्रत्रकी,

उत्ऩादन अभबमाॊत्रत्रकी,

वॊगणक अभबमाॊत्रत्रकी इ.

स्थालय भारभत्ता

केरेरा स्थालय भारभत्ता भल
ू माॊकनाभधीर

8 लऴाांचा अनब
ु ल

आलश्मक आशे .

भधीर ऩदवलका

वशा भदशन्माॊचा भळषणक्रभ ऩण
ू ग कयणे

टीऩ: ळरीऱ अ. क्र. 2 मध्ये ननदे शऴत केऱेलयय
ननकवयॊच्यय आधयरे ययदीमध्ये शमयवळष्ट

करण्ययत आऱेऱे अजहदयर दद. 1.1.2020

नॊतरदे खीऱ ययदीमध्ये शमयवळष्ट करण्ययश
ऩयत्र ठरतीऱ.
03.

बायतातीर भान्मताप्राप्त

ऩयीषेत उत्तीणग

भारभत्तेच्मा

भारभत्ता

वलद्माऩीठाची, स्थालय
भल
ू माॊकनाभधीर

ऩदव्मत्ु तय ऩदली

झालमानॊतय स्थालय
भल
ू माॊकनाच्मा षेत्राभध्मे
2 लऴाांचा अनब
ु ल

III. ऴेतजशमनीचे मल
ू ययॊकक
ऴेतजशमनीच्यय मल
ू ययॊककयॊच्यय ययदीमध्ये शमयवळष्ट षोण्ययकरतय आळश्यक ऴैसणणक अषहतय आणण अनभ
ु ळ:
ळेतजभभनीचे भल
ू माॊकन कयण्माच्मा व्मलवामाचे ननमभन कयणाया कुठराशी कामदा अन्सस्तत्त्लात नाशी.
आऩलमा दे ळाभध्मे ळेतजभभनीच्मा भल
ू माॊकनावाठी ऩात्र ठयण्माकयता कुठराशी भळषणक्रभ अन्सस्तत्त्लात

नाशी. भात्र, ळेतजभभनीच्मा भल
ू माॊककारा भल
ू माॊकनाच्मा खारीर तत्त्लाॊचे सान अवणे आलश्मक आशे • ककॊ भत, भल
ू म आणण भोर
• भल
ू माचे वलवलध प्रकाय

• भल
ू मातीर घटक, बाग, लैभळष्ट्मे

• लऴागवन - बाॊडलरीकयण – बाॊडलरीकयणाचा दय – बाॊडलराची वोडलणक
ू
• भल
ू माॊकनाचे तीन भागग – उत्ऩन्न, फाजायऩेठ आणण ककॊ भत
• ळेतजभभनीरा रागू अवरेरे कामदे

मावॊफध
ॊ ी भळषणक्रभ उऩरब्ध शोईऩमांत मादी वॊऩादन वॊऩत्ती कय ननमभ 8अ (3) भध्मे घारन
ू ददरेलमा
ननकऴाॊप्रभाणे कयता मेऊ ळकेर. वदय ननमभ खारीरप्रभाणे आशे -:

ननयम 8अ (3) ळेतजभभनीच्मा (उऩननमभ (4) भध्मे वॊदभबगत अवरेलमा भळ्माॊव्मनतरयक्त) भल
ू माॊककाॊजलऱ
खारीरप्रभाणे अशगता अवणे आलश्मक आशे :-

i. ते एखाद्मा भान्मताप्राप्त वलद्माऩीठाचा ळेतकी वलसानातीर ऩदलीधय अवणे आलश्मक आशे आणण
त्माॊनी ळेतजभीन भल
ू माॊकक म्शणून ककभान ऩाच लऴे काभ केरेरे अवणे आलश्मक आशे; आणण

ii. ऩल
ू ी त्माॊनी न्सजलशाधधकायी, उऩन्सजलशाधधकायी, तडजोड अधधकायी, जभीन भल
ू माॊकन अधधकायी, जभीन

अभबरेख खात्माचा अधीषक, ळेतकी अधधकायी, नोंदणी अधधननमभ, 1908 (1908 चा 16) खारीर नोंदणी
अधधकायी ककॊ ला वभस्तयीम अवरेरा तत्वभ कामे कयणाये कुठरेशी अधधकायी म्शणन
ू ळावनाभध्मे काभ

केरेरे अवणे आलश्मक आशे आणण लयीरऩैकी कुठलमाशी एक ला अधधक ऩदाॊलय एकूण ककभान ऩाच लऴे
काभ केलमानॊतय वेलाननलत्ृ त झारेरे अवालेत ककॊ ला त्माॊनी ऩदाचा याजीनाभा ददरेरा अवाला.
IV. शॊऩतती कर ननयम 8अ (4) अॊतगहत ऴेतजमीन मल
ू ययॊकक (मले )

ययदीमध्ये शमयवळष्ट करण्ययकरतय आळश्यक ऴैसणणक अषहतय आणण अनभ
ु ळ
कॉपी, चशा, यफय ककॊ ला वलरामची भळ्माॊच्मा भल
ू माॊककाॊकडे खारीरप्रभाणे ऩात्रता अवेर:-(i) त्माॊनी ककभान ऩाच लऴाांच्मा कारालधीकयता कॉपी, चशा, यफय ककॊ ला वलरामचीच्मा रागलडीखारीर

ककभान चाय शे क्टय ककॊ ला अन्म ऩदाथाांच्मा फाफतीत चाऱीव शे क्टय षेत्र अवरेलमा भळ्माची भारकी ककॊ ला
व्मलस्थाऩन केरेरे अवणे आलश्मक आशे; ककॊ ला

(ii) ऩल
ू ी त्माॊनी न्सजलशाधधकायी, उऩन्सजलशाधधकायी, तडजोड अधधकायी, जभीन भल
ू माॊकन अधधकायी, जभीन

अभबरेख खात्माचा अधीषक, ळेतकी अधधकायी, नोंदणी अधधननमभ, 1908 (1908 चा 16) खारीर नोंदणी
अधधकायी ककॊ ला वभस्तयीम अवरेरा तत्वभ कामे कयणाये कुठरेशी अधधकायी म्शणन
ू ळावनाभध्मे काभ

केरेरे अवणे आलश्मक आशे आणण लयीरऩैकी कुठलमाशी एक ला अधधक ऩदाॊलय एकूण ककभान ऩाच लऴे

काभ केलमानॊतय वेलाननलत्ृ त झारेरे अवालेत ककॊ ला त्माॊनी ऩदाचा याजीनाभा ददरेरा अवाला आणण त्माऩैकी
ककभान तीन लऴे अळा बागातरा अनब
ु ला अवाला न्सजथे कॉपी, चशा, यफय ककॊ ला वलरामचीची भोठ्मा
प्रभाणालय रागलड केरी जाते.

V. मयऱयचे शयठे आणण शमभयगयॊचे मल
ू ययॊकक
वदय भारभत्ताॊच्मा फाफतीत वॊऩत्ती कय ननमभ 8अ (7) भध्मे ननदे भळत केरेरे ननकऴ स्लीकायरे जातीर.
ननयम 8अ (7) भाराचे वाठे , वभबाग, डडफेंचवग, योखे, बागीदायी कॊऩन्मातीर वभबाग माॊचे गड
ु वलर वश,
ऩण उऩननमभ (2) ते (6) आणण (8) ते (11) भध्मे नभद
ू केरेलमा गोष्टी लगऱून, भल
ू माॊकन कयणाऱ्मा
भल
ू माॊककाॊकडे खारीरप्रभाणे अशगता अवणे आलश्मक आशे –

i. ते इन्सन्स्टट्मट
ू ऑप चाटग डग अकाऊॊट्व ऑप इॊडडमा ककॊ ला इन्सन्स्टट्मट
ू ऑप कॉस्ट अॉड लक्वग अकाऊॊट्व
ऑप इॊडडमा [ककॊ ला इन्सन्स्टट्मट
ू ऑप कॊऩनी वेक्रेटयीज ् ऑप इॊडडमा] चे वदस्म अवणे आलश्मक आशे;
आणण

ii. त्माॊनी वनदी रेखाऩार ककॊ ला कॉस्ट अॉड लक्वग अकाऊॊटॊ ट ककॊ ला कॊऩनी वेक्रेटयी म्शणून ककभान दशा लऴे
काभ केरेरे अवाले आणण मा व्मलवामातन
ू त्माॊना भागीर ऩाचऩैकी कुठलमाशी तीन लऴाांभध्मे ककभान
ऩन्नाव शजाय रूऩमे ढोफऱ उत्ऩन्न भभऱारेरे अवाले.

ऩल
ू ागनब
ु लाचा ऩयु ाला फॉका/वलत्तीम वॊस्थाॊना वादय कयणे आलश्मक आशे . भल
ू माॊकनाचे काभ स्लीकायणाऱ्मा
कॊऩनी/बागीदायी पभग माॊच्मा फाफतीत, अशगता आणण अनब
ु लाचे ननकऴ कॊऩनीचे भख्
ु म भल
ू माॊकक आणण
बागीदायी वॊस्थेचे वलग बागीदाय माॊना रागू शोतीर.
B) ककमयन ळययची अट:-

ककभान लम 25 लऴे अवणे आलश्मक आशे आणण कभार लमाची कुठरीशी अट नाशी.
C) व्ययळशयनयक मॊडलयॊचे शदस्यतळ

भल
ू माॊककाने वलवलध व्मालवानमक भॊडऱाॊच्मा व्मालवानमक उऩक्रभाॊभध्मे वक्रीमऩणे वशबाग घेणे आलश्मक
आशे . बायतातीर फॉका/वलत्तीम वॊस्थाॊनी मादीभध्मे वभावलष्ट केरेरा प्रत्मेक भल
ू माॊकक खारी नभद
ू
केरेलमाॊऩक
ै ी कुठलमाशी एक वॊघटना/वॊस्थाॊचा एक वन्भाननीम वदस्म अवणे आलश्मक आशे:
इन्स्स्टट्यऴ
ु न ऑप व्षॅलयअ
ु शह (आयओव्षी)

इन्स्स्टट्यऴ
ु न ऑप शव्षे यशह (मल
ू ययॊकन ऴयखय) (आयओएश)

इन्स्स्टट्यऴ
ु न ऑप गव्षमहनेंट अप्रव्ु ्ड व्षॅलयअ
ु शह (आयजीएव्षी)
प्रॅन्सक्टशशॊग व्षॅलयअ
ु शह अशोशऴएऴन ऑप इॊडडयय (ऩीव्षीएआय)
इॊडडयन इन्स्स्टट्यऴ
ु न ऑप व्षॅलयअ
ु शह (आयआयव्षी)

इन्स्स्टट्यऴ
ु न ऑप इस्टे ट मॅनेजशह अॉड अप्रेजशह (आय-एस्मय)

शे्टर पॉर व्षॅलयए
ु ऴन स्टडीज, ररशचह अॉड ट्रे ननॊग (शीव्षीएशआरटी)

रॉयऱ इन्स्स्टट्यऴ
ु न ऑप चयटह डह शव्षे यशह, इॊडडयय चॅप्टर (आरआयशीएश)
अमेररकन शोशययटी ऑप अप्रेजशह (एएशए), यए
ू शए
अप्रेजऱ इन्स्स्टट्यट
ू (एआय), यए
ू शए
D) मल
ू ययॊककयॊचे ळगीकरण
भल
ू माॊककाॊना खारीर लगीकयणानव
ु ाय मादीभध्मे वभावलष्ट केरे जाईर :
अ. क्र.

मल
ू ययॊककयॊचय ळगह

मल
ू ययॊकनयमधीऱ अनभ
ु ळ

मल
ू ययॊकनयचे कयम दे ण्ययच्यय मयऱमततेचे मल
ू य

2.

फ

5 लऴे ते 10 लऴे

रू. 50 कोटीऩमांत

3.

क

5 लऴाांऩेषा कभी

1.

अ

10 लऴाांऩेषा अधधक

कुठरीशी भमागदा नाशी
रू. 5 कोटीऩमांत

भल
ू माॊककाॊनी अनब
ु लाचा ऩयु ाला वादय कयणे आलश्मक आशे . वदय ऩयु ाव्मादाखर खारीरऩैकी कुठरी एक
कागदऩत्र स्लीकायरे जाईर :

1. कुठलमाशी फॉक/वलत्तीम वॊस्थेचे, मादीभध्मे वभालेळ केलमाचे (एम्ऩॅनरभेंट) ऩत्र

2. कुठलमाशी बायतीम न्मामारमाचे, मादीभध्मे वभालेळ केलमाचे (एम्ऩॅनरभेंट) ऩत्र
3. वॊऩत्ती कय अधधननमभ, 1957 खारीर नोंदणी प्रभाणऩत्र

4. बायत वयकाय/कुठरेशी याज्म वयकाय/कुठरीशी नगयऩाभरका/कुठरीशी भशानगयऩाभरका माॊचे भल
ू माॊकन
वलरागाय म्शणून नेभणुकीचे ऩत्र

5. बायत वयकाय/कुठरेशी याज्म वयकाय/कुठरीशी नगयऩाभरका/कुठरीशी भशानगयऩाभरका माॊचे भल
ू माॊकन
कभगचायी म्शणून नेभणक
ु ीचे ऩत्र

6. भल
ू माॊकन व्मलवामाभध्मे कामगयत अवरेलमा कुठलमाशी भमागददत कॊऩनीचे भल
ू माॊकन कभगचायी म्शणून
नेभणुकीचे ऩत्र

7. कुठलमाशी भमागददत कॊऩनीचे भल
ू माॊकन वलरागाय म्शणून नेभणुकीचे ऩत्र

8. गेलमा ऩाच लऴाांऩावन
ू भल
ू माॊकन व्मलवामाभध्मे कामगयत अवरेलमा कुठलमाशी

बागीदायी/एकभारक/प्रामव्शे ट भरभभटे कॊऩनीचे भल
ू माॊकन कभगचायी म्शणून नेभणुकीचे ऩत्र

E) ऴयशनयकडीऱ नोंदणी
केंद्र/याज्म वयकायकडे नोंदणीकृत अवलमा उत्तभ, ऩण ते अननलामग नाशी. भात्र कृऩमा माची नोंद घ्माली
की, एवएआयएपएइएवआम कामद्माॊतगगत भल
ू माॊकनाच्मा फाफतीत, वॊऩत्ती कय अधधननमभ (करभ 34

अअ ते 34 अइ) खारी नोंदणीकृत भल
ू माॊककाकडूनच भल
ू माॊकन करून घेणे आलश्मक आशे . भल
ू माॊककाॊना
काभ दे ताना/कॊत्राट दे ताना, फॉकाॊनी एवएआयएपएइएवआम कामद्माॊतगगत तयतद
ु ी वलचायात घेऊन त्माॊचे
अनऩ
ु ारन कयणे आलश्मक आशे .

F) शऴपयरश
भल
ू माॊककाची मोग्मता ल षभता तऩावन
ू ऩाशण्माकयता त्माने ऩल
ू ी काभ केरेलमा दठकाणचे वॊदबग तऩावन
ू
ऩाशणे अनतळम भशत्त्लाचे अवते. भल
ू माॊककाॊनी ककभान 3 भळपायवऩत्रे वादय कयणे आलश्मक आशे आणण
भल
ू माॊककाचे नाल आऩलमा मादीत वभावलष्ट कयण्माऩल
ू ी, त्माने ऩल
ू ी केरेलमा काभाचा दजाग फॉकाॊनी

ऩडताऱून ऩाशणे आलश्मक आशे . वदय भळपायवऩत्रे एक तय (i) भल
ू माॊककाने ऩल
ू ी काभ केरेलमा फॉकाॊचे
व्मलस्थाऩक ककॊ ला (ii) ज्माॊच्माकयता त्माने ऩल
ू ी भल
ू माॊकनाचे काभ केरे आशे अळा कॊऩन्माॊकडून प्राप्त

झारेरी अवालीत. भळपायवऩत्र फॉक/वलत्तीम वॊस्था/भल
ू माॊककाने ऩल
ू ी काभ केरेरी कुठरीशी कॊऩनी माॊच्मा
रेटयशे डलय अवणे आणण त्मालय लरयष्ठ ऩातऱीलयीर व्मलस्थाऩक/अधधकायी माॊची यीतवय स्लाषयी अवणे
आलश्मक आशे .

G) अ्य अटी
लयीर व्मनतरयक्त, मादीभध्मे नाल वभावलष्ट कयतेलेऱी भल
ू माॊककाॊनी वोफत जोडरेलमा नभन्
ु माॊप्रभाणे एक

प्रनतसाऩत्र, आचायवॊदशता आणण भल
ू माॊकक म्शणून मादीत नाल वभावलष्ट कयण्मावाठीचा अजग वादय कयणे
आलश्मक आशे .

