
वाचा :- शासन नणय महसलू व वने एससीवाय 02/मं ालय मुबंई-32, द. 17 मे 2010. 
 

िज हा वा षक योजना अतंगत 100 % अनुदानावर बयाणे/ठ ब े मळणेसाठ  अज 
 

त,                           
मा. िज हा पशुसंवधन अ धकार              सा ां कत फोटो 
     िज हा प रषद औरंगाबाद 

  
 वषय :- सन 2017-18 या वषाम ये 100% अनुदानावर वैरण वकास योजने  
             अतंगत मका/ वार  बयाणे/ठ बे मळणे बाबत 
 
महोदय, 
 व रल वषयाला अनुस न मी ी....................................................... 
.रा.................... ता........................िज. औरंगाबाद येथील र हवाशी असून, मा या कड े
लागवड यो य -------------एकर ज मन आहे. दु ध यवसायासाठ  माझे कड ेसंक रत गाई----- 
हैस-----------असून, दु ध उ पादन------------ लटर त दन आहे. कृपया मला नयमानुसार 

मका/ वार च े बयाणे दे यात यावी ह वनंती. मी पेरणी अहवाल उ पादन अहवाल सादर 
करणे. 
सोबत 1. सन 2017-18 चा ज मनीचा 7/12 उतारा. 
     2. मतदान काड ओळखप . 
     3. आधारकाड झरेॉ स त 
     4. बँक खाते पासबुक झरेॉ स. 
              आपला व वासू 
      नाव :--------------------------------- 
      गाव ------------------ता---------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

       मा णत करणेत येत ेक , अजदार ी./ ीमती/कु.-------------------------------------------------
------------------- यांनी वर ल नमदु केले या मा हती पकै  य  पडताळणी करावया या बाबींची 
सबं धताच ेघर  जाऊन य   पडताळणी केल  आहे. यानसुार नमदु तपशील बरोबर आहे. सदर ल 
पशपुालकां या अजास मजूंर तव या कायालयाकडून शफारस कर यात येत आहे. 
 
  
  पशुधन पयवे क/स.प. व.अ    पशुधन वकास अ धकार   पशुधन वकास अ धकार  ( व) 
   पवैद े-2----------            पवैद े-1 -----------      पंचायत स मती ------------ 
   ता------------------             ता------------------ 



 
 

पोहोच पावती 
 मा णत कर यात येत े क , पशुसंवधन वभाग, िज हा प रषद औरंगाबाद माफत  
मला  ---------------- इतक  बयाणे ा त झाल . 
 क रता पोहोच पावती दे यात येते. 
         आपला व वासू 
 सा ां कत 
सं था मुख     नाव :---------------------------- 
      गाव ------------------ता---------- 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

उगवणी अहवाल 
 मा णत कर यात येत े क , पशुसंवधन वभाग, िज हा प रषद औरंगाबाद माफत 
ा त बयाणे ते मी मा या शतेात पेरणी केल  असून, ती उ म र या उगवल  आहे.व यास 

पुरवठा केलेले खत हे वापर यात आले आहे. 
         आपला व वासू 
 सा ां कत 
सं था मुख     नाव :---------------------------- 
      गाव ------------------ता---------- 
           
 
 
                                   2 

 
 



 
उ पादन अहवाल 

 मा णत कर यात येत े क , पशुसंवधन वभाग, िज हा प रषद औरंगाबाद माफत 
ा त बयाणे  मी मा या शतेात पेरणी केल  असून, ती उ म र या उगवल  आहे.व यास 

पुरवठा केलेले खत हे वापर यात आले आहे. यापासून उ पादन -------------------टन इतके 
झाले आहे. 
         आपला व वासू 
 सा ां कत 
सं था मुख     नाव :---------------------------- 
      गाव ------------------ता---------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

उपयो गता अहवाल 
 मा णत कर यात येत े क , पशुसंवधन वभाग, िज हा प रषद औरंगाबाद माफत 
ा त / बयाणे मी मा या शतेात पेरणी केल  असून, ती उ म र या उगवल  आहे.व यास 

पुरवठा केलेले खत हे वापर यात आले आहे. यापासून उ पादन -------------------टन इतके 
झाले असून सदर ल उ पा दत वैरणीचा उपयोग पशुखा याक रता कर यात आला व 
दु धो पादनात वाढ झाल .  
 
         आपला व वासू 
 सा ां कत 
सं था मुख     नाव :---------------------------- 
      गाव ------------------ता---------- 
 


