सन 2017-18 म ये िजवायो अंतगत 50 % अनुदानावर एकाि मक कु कुट वकास
काय माअंतगत लाभाथ ने करावया या अजाचा नमूना

----------------------------------------------------------------------------------------------त,

मा. िज हा पशुसंवधन अ धकार

सा ां कत फोटो

िज हा प रषद औरं गाबाद

वषय :- 50 % अनुदानावर एकाि मक कु कुट वकास काय माअंतगत
एक दवसाचे प ले मळणेबाबत. (वनराज, गर राज )

महोदय,

सन 2017-2018 सालात एकाि मक कु कुट

अनुदानावर एक

वकास काय माअंतगत 50 %

दवशीय सुधा रत कु कुट प ां या (आर.आय.आर,

लॅ क ॲ टॉलॉप,

गर राज, वनराज, कडकनाथ व इतर शासन मा य जातीचे प ी) घेणेसाठ अज करत आहे .

यापुव चा मला कु कुट
उपयो गता

माणप

यवसाय कर याचा अनुभव असून, या योजनेतून लाभ झा याचे

सादर कर यात येईल.

आपला व वासू

नाव :---------------------------------

गाव ------------------ता----------------

मोबाईल नंबर ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------सं था मुख/पशुधन वकास अ धकार ( व) पंचायत स मती यांचे शफारस प .
-- माणप --

मा णत करणेत येते क , अजदार

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

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

यांनी वर ल नमुद केले या मा हती पैक

करावया या बाबींची संब धताचे घर जाऊन

य

पडताळणी केल आहे .

य

पडताळणी

यानुसार नमुद

तपशील बरोबर आहे . सदर ल अजदारा या अजास मंजरू 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 ------------

सन 2017-18 या वषात 50 % अनुदानावर एकाि मक कु कुट वकास काय माअंतगत
लाभाथ ने करावया या अजा या
अट व शथ .

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

1. लाभधारकाचे र हवाशी

माणप

(लहान कुटूंबाबाबत

ामसेवकाचे

2. जागा उपल धतेचे
3. अप य

माणप -

( ामसेवकाचे असणे बंधनकारक)

माणप . ( 7/12 कंवा 8 अ चे स य त)

(1 मे 2001 नंतर तसरे अप य नस याबाबतचे
माणप ).

4. पा याची सु वधा असणे, आव यक आहे .
5. कु कुट

श ण घेतले अस यास

ामसेवकाचे

माणप

माणप .

माणप

)

6. वीज उपल ध असणे आव यक आहे . (चालु म ह याचे वीज बीलाचे स य त जोडणे
बंधनकार)

7. लाभधारकाने रे शन काड या सा ां कत झेरॉ स

8. लाभधारकाने मतदान काड या सा ां कत झेरॉ स
9. आधारकाड नंबर याची सा ां कत झेरॉ स
10. लाभधारकाचे बँक खाते

त

ती

ती

तावासोबत जोडा यात.

तावासोबत जोडा यात.

तावा सोबत जोडा यात.

मांक व पासबूकची झेरॉ स

त

तावा सोबत जोडावी.

िज हा पशस
ु ंवधन अ धकार
िज हा प रषद औरं गाबाद

