अजाचा नमन
ु ा-

त,

अन.ु जाती/नवबौ द लाभाथ ना पशस
ु ंवधन वषयक

श ण दे णे

छाया च

िज हा पशुसंवधन अ धकार
िज हा प रषद, औरं गाबाद

वषय :- िज हा वा षक योजना सन 2017-2018

वशेष घटक योजने अंतगत

(अनुसु चत जाती/ नवबैा द लाभाथ ना) पशस
ु ंवधन वषयक
दे णे या योजने अंतगत लाभ मळणेबाबत.

महो य,

सा ां कत

मी खाल सह करणार अजदार नाव

श ण

ी./सौ......................................................-

.मु.पो........................ .तालुका.......................... .िज हा: औरं गाबाद वनंती पव
ु क अज
क रतॊ/क रते क , मी बगर आ दवासी, आ दवासी
वभागाकडील

े ाबाहे र ल आहे . तर मला आप या

वशेष घटक योजनेअत
ं गत पशुसंवधन

योजनेचा लाभ मळावा, ह वनंती.

वषयक

श ण दे णेबाबत या

तर महो यांना वनंती क , मला सन 2017-2018 या वषात वर नमुद केले या

योजनेअत
ं गत वशेष घटक योजने अंतगत पशुसंवधन वषयक
मळावा.

श ण योजनेचा लाभ

अजदाराचे नाव व सह

सं था मख
ु /पशध
ु न वकास अ धकार ( व) पंचायत स मती यांचे शफारस प .
मा णत कर यात येते क , अजदार

यांनी वर ल नमुद केले या मा हती पैक

जाऊन

-- माणप --

य

पडताळणी केल आहे .

ी./ ीमती/कु.--------------------------------------------

य

पडताळणी करावया या बाबींची संब धताचे घर

यानुसार नमुद तपशील बरोबर आहे . सदर ल अजदारा या

अजास मंजूर तव या कायालयाकडून शफारस कर यात येत आहे .
पशुधन पयवे क/स.प. व.अ
पवैद

े-2----------

ता------------------

पशुधन वकास अ धकार

पवैद

े-1 -----------

ता-------------------

पशुधन वकास अ धकार ( व)
पंचायत स मती ------------

अजासोबत जोडावयाची आव यक ते

1. र हवाशी

माणप

( ामसेवक यांचे असणे बंधनकारक)

2. मतदान काड स य त/आधारकाड स य त.

3. सन 2017-2018 या वषातील 7/12, 8-अ चा उतारा
4. अजदाराचे अन.ु जातीचे

माणप

5. बँक पासबक
ु चे छायां कत त.

(सा ां कत

त).

माणप

