
संदभर् – अफामर् / ४ /२०२२-२३  

यांसी सपे्रम नमस्कार, 

�वषय: अफामर्च्या सवर् साधारण सभा सदस्यत्वासाठ� �दनाकं २८ �डस�बर २०२० च्या सवर्साधारण सभेतील 
  नवीन सदस्यत्व धोरणानुसार आवश्यक सवर् कागदपत्रासह अजर् भरून पाठ�वणे बाबत.. 

महोदय/महोदया, 
अफामर्ची ४८ वी सवर्साधारण सभा �दनांक २८ �डस�बर २०२० रोजी आभासी पद्धतीने संपन्न झाल�.या 

सभेमध्ये अफामर्चा पुढ�ल दशक रणनीती �नयोजन आराखडा मंजूर करणेत आला त्यानुसार यापुढे अफामर् च्या 
संपकर्  याद�वर�ल संस्था हा प्रकार घटना बहाय्य असलेने आता यापूव�च्या संपकर्  याद�वर�ल संस्था �कंवा नवीन 
संस्था यांना आता थेट अफामर् सवर्साधारण सभा सदस्यत्वासाठ� नवीन मागर्दशर्क तत्वानुसार अजर्प्र�क्रया पूणर् 
करता येणार आहे. 

यासाठ� आता आपल� संस्था अफामर् सवर् साधारण सभेची सदस्य होऊ इिच्छत असेल तर त्याचा आम्हास 
आनंद आहे. अफामर्च ेसभासद होऊ इिच्छणा-या  संस्थांनी आपले अजर् सोबतच्या मागर्दशर्क तत्वानुसार  सोबत 
जोडलेला सदस्यत्वाचा अजर् भरून आवश्यक कागदपत्रांसह अफामर्कडे सम�,पोस्टाने अथवा इमेलने पाठवावेत, ह� 
�वनंती 

वर�ल संपूणर् मा�हती कागदपत्रासंह अफामर्ला प्राप्त झाल्यानंतर सदस्यत्वा�वषयीच्या मागर्दशर्क तत्वानुसार 
आपल्या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यात येईल त्यानंतर अफामर् कायर्कार�मंडळ सदस्य आ�ण अफामर् प्र�त�नधी 
आपल्या संस्थेस भेट देऊन आपण राब�वलेल्या कायर्क्रमांची पाहणी करून, दस्तावेज पाहून मा�हती घेतील. सदर 
भेट�नंतर आपला अजर् अफामर् कायर्कार� मंडळाच्या बैठक�त �वचाराथर् ठेवण्यात येईल व त्यानंतर त्याबाबतचा 
�नणर्य आपणास कळ�वला जाईल. 

सोबत जोडलेल्या अफामर् सदस्यत्वाच्या मागर्दशर्क सूचनांप्रमाणे सवर् प्र�कया पूणर् होऊन आपल्या संस्थेस 
सदस्यत्व �मळेपय�त काह� म�हने लागू शकतात. अफामर् सवर् साधारण सभा वा�षर्क फ� रु.१,०००/- आहे. आपल्या 
संस्थेस सदस्यत्व �मळाल्यानंतर आपणास �ह फ� दरवष� आ�थर्क वषार्प्रमाणे  १ ए�प्रल त े३१ माचर् या कालावधीसाठ� 
आ�थर्क वषर् सुरु झालेनंतर ६० �दवसांच्या आत भराव ेलागेल,याची कृपया न�द घ्यावी. 
कळावे, 

आपला �वश्वास,ू 

श्री. सुभाष तांबोळी 
कायर्कार� संचालक-अफामर् 

सोबत – वर�लप्रमाणे 

प्र�त, 



अफामर् सवर् साधारण सभा सदस्यत्वासाठ� मागर्दशर्क सूचना 
( �द. १ जानेवार� २०२१ पासून) 

१ अजर्दार ससं्थेची जल, कृ�ष व उपजी�वका यापकै� �कमान कोणत्याह� एका कायर्�ेत्रात �कमान २ 

वषार्ची स�क्रयता पाहूनच सदस्यत्व �दले जाईल. 

२ गाभा �ेत्राशी सबं�ंधत ( जल, कृ�ष व उपजी�वका )  यापकै� एखाद्या �वषयावर जर इच्छुक ससं्थचेी 

�मता नसल्यास ती �वक�सत करण्याची तयार� असेल, अशा ससं्थांना सदस्यत्व देण्यात येईल. 

३ अफामर्च्या सदस्य होऊ इिच्छणार्या ससं्थांना अफामर्च्या गाभा �ेत्राच्या धोरणा�वषयी सहमती 

असल्याचे समंतीपत्र अजार्सोबत सादर करणे बधंनकारक राह�ल. 

४ ज्या ससं्थांचे  कायर्क्रम गाभा �ेत्र ( जल, कृ�ष व उपजी�वका )  सोडून इतर �वषयात असेल अशा 

ससं्थांना सदस्यत्व देण्यात येणार नाह�. 

५ ससं्थेने सदस्यत्वाच्या अजार्सोबत अफामर्चे सभासद असलेल्या कोणाह� एका ससं्थेच े �शफारसपत्र 

जोडलेले असावे. असे �शफारस पत्र देणार� ससं्था १) अफामर्ची कमीत कमी सलग तीन वष� सभासद 

असावी, २) �शफारस देणार्या ससं्थेच्या कायर्कार� मडंळाने मजूंर केलेल्या ठरावाचे स्वरुपात �शफारसपत्र  

असावे, ३) अफामर्ची सभासद फ� थकबाक� असलेल्या ससं्थेची �शफारसपत्र े �वचारात घेतल� जाणार 

नाह�. 

६ ससं्थेचे कामकाज हे त्यांची उ�दष्टे, घटना आ�ण �नयमवाल� नसुार चाललेले असावे. 

७ सवर् सदस्य ससं्थांनी त्यांचे वा�षर्क कायर्अहवाल, लेखाप�र�ण अहवाल वा�षक सदस्यत्व फ� सोबत 

अफमर्ला सादर करणे आवश्यक राह�ल. त्यातील मा�हतीचा वापर सदस्य ससं्थांसोबत  प्रकल्प 

भा�गदार म्हणून �नवडताना केला जाईल.  

८. अफामर् अ�धकार� वगार्कडून सदस्यत्वाच्या प्रस्तावाची तपासणी करण्यात येईल व नतंर अफामर् 
प्र�त�नधी ससं्थेस भेट देतील. सदर भेट�चा अहवाल कायर्कार� मडंळापढेु सदर करतील,  त्या आधारे 
सदस्यत्वाच्या अजार्चा मजंुर�साठ� कायर्कार� मडंळ �वचार करून �नणर्य घेईल.

९.  अफामर् सवर् साधारण सभा सदस्यत्वाचे अ�ंतम अ�धकार अफामर् कायर्कार� मडंळाने राखून ठेवले आहेत.

१०. अफामर् कायर्कार� मडंळाने सदस्यत्व अजर्  मजंरू केलेनतंर वा�षर्क सभासद फ� रू.१०००/- अफामर्कड े
जमा केले नतंर सदस्यत्व देण्यात  येईल. 

सभुाष तांबोळी      प्रमोद देशमखु     
     कायर्कार� सचंालक    अध्य� 
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अफाम सद य वासाठी अज 

 

 १. सं थेची पायाभतू मािहती 

१.१  सं थेचे नाव :-  

१.२  न दणीकृत प ा :-  

 

 ईमेल -                      वेबसाईट -     

१.३ सं था वा तवाम ये न दणीकृत प यावर कायरत आह ेकाय?  होय       नाही   

 जर नसेल तर स याचा प वहाराचा प ा ावा- 

 

 १.४  सं था मखुाचे नाव -     पद -  

  दरू वनी -   फॅ स -   मोबाईल  - 

 ईमले -                        

१.५  सं था न दणी तपिशल 

. कायदा न दणी मांक व दनांक वैधता कालावधी 

१ मुंबई पि लक ट (१९५०)  NA 

२ सोसायटी रिज ेशन 
(१८६०) 

 NA 

३ कंपनी कायदा – से शन २५ 
नुसार/८ जी नुसार  

 NA 

४ पॅन मांक  NA 

५ से शन १२(अ) (12A)   

६ से शन ८० जी (80G)   

७ से शन ३५ ऐसी (35AC)   

८ एफ सी आर ए (FCRA)  NA 

९ िनती आयोग न दणी    

१० CSR काय ानुसार उ ोग 
मं ालयाकडील न दणी  
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१.६  सं थे या कायाचे मु य िवषय व काय म (लागू असले या ठकाणी वष िलहावीत)√ अशी खुण करावी) 

अ.  उप म होय/ 
नाही 

कती वषापासून 
कायरत 

१ पाणलोट े  िवकास व पाणी व थापन   

२ हवामान अनुकूलन शेती   

३ शा त शेती   

४ एकाि मक कृिष णाली मजबूतीकरण   

५ काढणीप ात व थापन   

६ कृषी उ ोजकता िवकास व िवपणन   

७ शेतकरी उ पादक कंपनी थापना व व थापन    

८ नैस गक संसाधनां या व थापनासाठी ामपंचायत व ामसभा यांचे स मीकरण   

९ मिहला कसान स करण    

१० कौश यवृ ी व उपजीिवका िवकास    

१.७  सं थेचे काय े    
अ. . िज ाचे नाव तालु याचे नाव गाव े(सं या) 

१    

२    

३    

एकूण    

१.८  सं थेचा मखु ल गट (लागू असले या ठकाणी √ अशी खुण करावी) 

मिहला        भूिमहीन/शेतमजूर         अ पभूधारक शेतकरी    आ दवासी       भटकेिवमु   

१.८  (अ) अजदार सं था इतर संघटना, नेटवक, सं थांची सद य आह ेका?      होय               नाही  
 अस यास, याबाबत मािहती   

 (ब) सं थेकड ेवरील सं थाशी  संल  / सद य अस याची माणप े आहते काय?     होय          नाही  

अ. . नेटवकचे नाव कती वषापासून सद य व  

१   

२   

३   

४   
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२. शासन व शासन  

२.१  िव त मंडळा या सद यांची मािहती.  

 नाव वय लंग वसाय पद िव तांशी नाते 
संबंध 

१       

२       

३       

४       

५       

६       

७       

८       

९       

२.२ मागील वषात पार पडले या कायकारी मंडळा या बैठकाची सिव तर माहीती 

 बैठक चा दनांक  एकूण िव त मंडळ सद य सं या  आव यक गणपूत   उपि थत सद य सं या  

१     
२     
३     
४     

२.३  गे या आ थक वषाम ये खालील िवषयावरील िव त मंडळाचे ठराव : 

 िवषय  िव त बैठक दनांक उपि थत सद य सं या 

१ वा षक अंदाजप क मंजुरी    

२ वा षक अहवाल मंजुरी   

३ लेखाप र ण अहवाल मंजुरी   

४    

२.४  सं थे या कायाची माहीती सवसामा यांपयत कशी पोहचिवली जाते? (लागू असले या ठकाणी √ अशी खुण करावी) 

वेबसाईट  वा षक अहवाल  
हीडीओ ि लप / 

डॉ युमटरी  मािहती पुि तका  

फेसबुक  इं टा ाम  यु ूब    
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३. सं थेमधील उपल ध िवषयत  व ससंाधन सािह य िन मती     

अ.  िवषय  
त  साधन 

 
सं या   

संसाधन सािह य  
िन मती 

(होय/नाही) 

१ पाणलोट े  िवकास व पाणी व थापन   

२ हवामान अनुकूलन शेती   

३ शा त शेती   

४ एकाि मक कृिष णाली मजबूतीकरण   

५ काढणीप ात व थापन   

६ कृषी उ ोजकता िवकास व िवपणन   

७ शेतकरी उ पादक कंपनी थापना व व थापन    

८ नैस गक संसाधनां या व थापनासाठी ामपंचायत व ामसभा यांचे स मीकरण   

९ मिहला कसान स करण    

१० कौश यवृ ी व उपजीिवका िवकास    

 
३.२  सं थेचे कमचारी / कायकत िवषयी मािहती       

 कमचारी कार 
एकूण सं या 

िनयु  प दले आह े/ नाही 
पु ष मिहला एकूण 

१ पूणवेळ कमचारी     

२ अधवेळ कमचारी     

३ रोजंदारी कमचारी      

४ स लागार     

३.३  सं थेचे कमचारी िवषयक धोरण/ िनयमावली आह ेकाय?   होय             नाही  

४  सं थेला ा  झालले ेपरु कार व मानाकंन  

 ा  पुर कार व मानांकनाचे 
नाव कोणाकडून िमळाला 

पुर कार 
वष कशाब ल िमळाला 

१     

२     

३     

४     



5 
 

 
५.  अफाम व आपली सं था यांचे दर याने पवु चे सह-सबंंधबाबतची माहीती  

१) आपल  सं था अफामची संपक सं था हणुन कायरत होती का? होय अस यास याचा कालावधी – कधीपासून 
कधीपयत होता? 
 
 

२) आपल  सं था सपंक सं था असताना अफाम या कोण-कोण या उप माम ये अथवा श णाम ये सहभागी 
झाल  होती?( कृपया नावे लहा) या उप माचा अथवा श णाचा सं थेस काय फायदा झाला असे अपणास 
वाटते? 
 

 

 

 

 

 

३) आपल  सं था सपंक सं था असताना अफाम माफत दे यात येणा-या सेवांचा आपण लाभ घेतला होता का? 
होय  अस यास कोण या सेवांचा लाभ घेतला? याब दलचा आपला अ भ ाय थोड यात लहावा. 
 
 

 

 

 

 

६. सद य व अजासोबत जोडावयाची कागदप /ेद तावजे खालील माण.े.   

 १)  सं थेची घटना - िनयमावलीची सा ां कत त. 

 २)  सं था न दणी माणप  सा ां कत त - सोसायटी/पि लक ट / ८०जी/एफ.सी.आर.ए/१२ए/इ यादी. 

 ३)  मागील तीन वषाचे सं थेचेकाय अहवाल. 

 ४)  मागील तीन वषाचे आ थक लेखाप र ण अहवाल. 

 ५)  अज करणा या सं थे या िवभागातील अफाम सद य सं थे या िशफारशीचे प  (सद य व संबंधी). 

 ६)  अजदार सं थेचा अफाम सद य वबाबतचा कायकारी मंडळाचा ठराव. 

 ७) अफाम सवसाधारण सभेवर सद य हणनू िनवड केले या अजदार सं थां या ितिनधीची सिव तर मािहती. 

८)  अफाम सद य वा या हतेूब ल अजदार सं थेचे मनोगत/ टपण.  

 ९)  अफाम या पुढील दशक य गाभा े  काय माचे धोरणा िवषयी सं थेचे संमती प . 
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माणप  

 

  मी ---------------------------- सं था  -------------------------------------------------------------- चा 

सिचव/ अ य / मु य कायकारी अिधकारी ह े मािणत करतो क, याम ये सादरकेलेली मािहती स य व खरी आह.े आ ही 

अफाम ारा िनधारीत केले या मागदशक  सुचनांचे पालन काटेकोरपणे क .  

   

 अजदार सं था िव त मंडळ सद य, ित वा री  अजदाराची वा री 

 

 नाव   नाव 

 पद  पद 

 दनांक   दनांक  

 ठकाण  ठकाण 
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