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सभासदत्व आणि समभाग णमळिेबाबत अर्ज
प्रतत,
मा. अध्यक्ष
यगु ात्मा शरद जोशी फाममर्म प्रोड्यर्ू र कंपनी तितमटेड
अग्रीॅ ीर्न हाऊर्, आर्वी छोटी - ४४२३०७
ता. तहगं णघाट तज. र्वधाम

पार्पोटम
फोटो

१. अजमदाराचे र्ंपणू म नार्व : ...............................................................................................................
२. कायमचा पत्ता : ........................................................................................................................
तािक
ु ा .................................... तजल्हा ....................................... तपनकोड ...............................
३. मोबाईि नबं र : ...................................

ई-मेि आयडी : ...................................................

४. पॅन काडम नंबर : ...................................

आधार काडम नंबर : ...............................................

५. र्वय ...................

जन्म तदनाक
ं :

/

/

६. र्ध्याच्या राहत्या तिकाणी र्वास्तव्य र्वर्षे : .......... जात ........................... र्वगमर्वारी ..........................
७. र्व्हे न.ं ............... एकूण शेतीक्षेत्र (हे) ............... कोरडर्वाहू (हे) ............... ओतित (हे) ..................
ओतिताचे र्ाधन .................. तपके ..........................................................................................
८. प्रर्वेश शल्ु क पोटी रुपये ................................. चा भरणा तदनांक

/

/ २०२२ रोजी के िा आहे.

९. मी .................. इतक्या र्मभागाची मागणी करत अर्नू त्यापोटी अनामत रुपये ...................................
.......................................... चा भरणा तद.

/

/२०२२ के िा आहे.

९. अजामर्ोबत जोडिेिी कागदपत्रे : (जोडिे अर्ल्यार्  आतण जोडिे नर्ल्यार्अशी खणू करा.)
१. आधार काडम
२. पॅन काडम
३. र्ातबारा, ८ अ
४. मतदान नोंदणी पत्र
५. र्वीज तबि
६. र्वाहन चािक परर्वाना ७. पार्पोटम
८. ..............................
मी आपल्या कंपनीचा र्भार्द होऊ इतच्छते/इतच्छतो. मी माझ्या ओळखीचा आतण शेतकरी अर्ल्याचा परु ार्वा र्ादर के िा आहे.
कंपनीचे र्र्वम पोटतनयम र्व अटींची मी पतु मता करीत अर्ल्यामळ
ु े मिा कंपनीचे र्भार्दत्र्व तमळार्वे, ही तर्वनतं ी.

तदनांक :

/

/२०२२

............................................................
अजमदाराची र्ही

र्वारर् नेमण्याचा अजम
प्रतत,
मा. अध्यक्ष
यगु ात्मा शरद जोशी फाममर्म प्रोड्यर्ू र कंपनी तितमटेड
अॅग्रीीर्न हाऊर्, आर्वी छोटी - ४४२३०७
ता. तहगं णघाट तज. र्वधाम
मी आपल्या कंपनीचा र्भार्द होऊ इतच्छत अर्नू मी माझ्या र्वारर्ाचे नार्व नोंदर्वू इतच्छतो; त्याचा तपशीि
खािी तदिा आहे. तरी त्याप्रमाणे आपल्या दप्तरी नोंद करार्वे, कळार्वे.
१. र्वारर्ाचे र्ंपणू म नार्व : ..................................................................................................
२. र्ंपणू म पत्ता : .............................................................................................................
३. भागीदार भागधारकाशी अर्िेिे नाते : .................................
४. र्वय (र्वर्षे) : ...........
.................................................
तदनांक :

अजमदाराची र्ही

***
प्रणतज्ञापत्र
मी ......................... ...................................................................................................
राहणार .......................................................................................................................
र्त्यप्रततज्ञेर्वर नमदू करतो तक अजामर्ोबत तदिेिी मातहती जर अर्त्य अथर्वा चक
ु ीची अथर्वा तदशाभि
ू
करणारी अर्ेि र्वा तर्वपयामर् करून तमळर्विेिी अर्ल्यार् र्दर र्भार्दत्र्व रद्द होईि आतण मी कोणत्याही कायदेशीर
अथर्वा कायद्यामध्ये नमदू इतर कारर्वाईर् र्वा पररणामार् पात्र राहू याची मिा जाणीर्व आहे आतण र्वरीि मातहतीबाबत
परु ार्वा मातगतल्यार् मी देण्यार् तयार आहे. र्वर नमदू के िेिी मातहती र्व तपशीि र्ंपणू पम णे र्त्य अर्नू मिा
र्भार्दत्र्व तदल्यार् कंपनी कायदा 1956, कंपनी कायदा 2013, तनयम र्व कंपनीचे (र्ध्याचे र्व पढु े होणारे ) पोटतनयम
पाळण्याची मी हमी देत आहे.
.................................................
तदनांक :

अजमदाराची र्ही
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सूचना/णनयम
१. र्भार्दत्र्वार्ािी अजम कमीत कमी १ र्मभाग तकंर्वा १ च्या पटीत अर्णे आर्वश्यक आहे आतण र्मभागार्वर देय
अर्िेिी रक्कम रु. १०००/- प्रतत र्मभाग अर्ेि.
२. अजामर्ोबत ओळखीचा परु ार्वा म्हणनू स्र्व-प्रमातणत के िेिे आधार काडम/मतदान नोंदणीपत्र/पॅनकाडम/र्वाहन
चािकाचा परर्वाना/ आतण शेतकरी अर्ल्याचा परु ार्वा म्हणनू ७/१२ उतारा (तिाि्याच्या र्ही र्व तशक्क्यार्ह) र्व
अनामत रक्कम जमा के ल्याचा परु ार्वा र्ादर करणे आर्वश्यक आहे.
३. पार्वर ऑफ अॅटनी अतं गमत स्र्वाक्षरी के िेल्या अजामच्या बाबतीत र्बं तं धत पॉर्वर ऑफ अॅटनी तकंर्वा इतर
र्ंमतीपत्रक योग्यरीत्या प्रमातणत करून प्रत कंपनीच्या नोंदणीकृ त कायामियात अजामर्ोबत तकंर्वा स्र्वतंत्ररीत्या
दाखि करणे आर्वश्यक आहे.
४. अनामत रक्कम रोख तकंर्वा कंपनीच्या नार्वाने चेक तकंर्वा ड्राफ्ट तकंर्वा नेट बँतकंग द्वारे स्र्वीकारिे जाईि.
५. अजामच्या र्र्वम बाबींची पतू मता करून रोख तकंर्वा क्रॉर् अकाउंट पेयी चेकर्ह तकंर्वा बँक ड्राफ़्टर्ह कंपनीच्या
कायामियात र्ादर करार्वे.
Bank Details
कायाजलयीन व पोस्टाचा पत्ता
श्री गगं ाधर मटु े
अध्यक्ष
यगु ात्मा शरद जोशी फाममर्म प्रोड्यर्ू र कंपनी तितमटेड
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•
•
•
•
•

Bank of Baroda
Branch - Hinganghat
A/c Name - Yugatma Sharad Joshi Farmers Producer Company limited
A/c No - 290 402 0001 2998
IFSC Code - BAR B0H ING AN

(A/c No र्व IFSC code नीट व्यर्वतस्थत र्वाचता यार्वेत म्हणनू अक
ं ांच्या मध्ये स्पेर् तदिी आहे.
तितहताना स्पेर् िे ऊ नये. र्िग तिहार्वेत.)

पोचपार्वती

अजम क्रमाक
ं .:

श्री/र्ौ ...................................................................................................................................
राहणार ........................................................................ ........................................................
यांच्याकडून कंपनीचे र्भार्दत्र्व र्व र्मभाग तमळण्यार्ािी के िेिा अजम र्व अनामत रक्कम रु.
...................................................... रोख/चेक/बँकड्राफ़्ट/ नेट बँतकंग द्वारे तद. /
/२०२२ रोजी तमळािे.

तदनांक : तशक्का

र्ही

