
सन 2017-18 या वषाम ये िज.प.उपकरअतंगत 50 % अनुदानावर शतेक यांना  
कडबा कटर यं ाचा पुरवठा करणे अजाचा नमुना 

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

मा. िज हा पशसुवंधन अ धकार                               सा ां कत फोटो 
     िज हा प रषद औरंगाबाद 

  
  
वषय :-  िज.प.उपकरामाफत 50 % अनदुानावर कडबा कटर यं  मळणे बाबत. 
 महोदय, 
 व रल वषयाला अनसु न मी  
ी.................................................................................रा....................ता.............................

िज. औरंगाबाद अज सादर करतो/करते क , मा याकड े ----------------इतके पशधुन असनू, तसेच 
मा या नावावर असले या शतेीचे -----------------इतक  जमीन आहे. कृपया मला 50 % अनदुानावर 
कडबा कटर यं  मजूंर कर यात याव ेह  वनतंी. 
माझी मा हती खाल ल माणे आहे. 
1. नाव   :------------------------------------------------------------------ 
2. गाव   :--------------------------------------------------------------------------- 
3. तालकुा  :--------------------------------------------------------------------------- 
4. जात        :------------------------ अजदार मागासवग य अस यास वगवार  
4. अप य माणप  :- जोडले आहे/नाह  ( द 01 मे 2001 नतंर तसरे अप य  
                    नसावे) (लहान कुटंूबाबाबत ामसेवकाच े माणप ). 
 तर  मला व रल माणे मला 50 ट के अनदुानावर ------------------------------दे यात यावी. 
यासाठ  50 ट के लोकवगणीची र कम भर यास मी तयार आहे. लाभधारकाची नवड पशसुवंधन व 
दु धशाळा वषय स मती या बठैक त कर याची या मला मा य असनू, या बाबत माझी काह ह  
त ार राहणार नाह  तसेच माझी नवड होवनू मला कळ व यात आ यापासनू सदर ल औजारे (8) 
दवसात खरेद  क न लाभ घे याची जबाबदार  माझी राह ल. अ यथा त ा याद तील लाभधारकास 
लाभ द यास माझी काह  एक त ार राहणार नाह . 

अ  बाब  
1 लाभाथ  शतेक याचे नाव  
2 बॅकेचे नाव व शाखा  
3 आधार सलं न खात े मांक  
4 सबंधीत बँकेचा IFSC कोड  
5 आधार काड माकं  
6 मोबाईल मांक  

 
         आपला व वासू 
 
      नाव :--------------------------------- 
      गाव ------------------ता---------------- 



करारनामा 
टॅ पपेर शवाय ) 

मी ी/ ीमती------------------------------------------------------------रा----------------------------- 
तालकूा ---------------------------------िज. औरंगाबाद या वारे करारनामा क न देतो क ,  
1) मी सदर ल कडबाकटर चा 50 ट के लोकवाटा माझी नवड झा या या तारखेपासून 
आठा दवसात मी अ ीम व पात भर यास तयार आहे. 
2) मी अ ीम न भर यास व यामुळे माझी नवड रदद झा यास माझी काह ह  त ार 
राहणार नाह . 
3) सदर ल कडबा कटरचा वापर मी मा या वत: या शतेीसाठ च कर न सदर ल औजारे-----
-------------------------- मी यांचे आयु य संपेपयत वकणार नाह  कंवा ह तातंर त करणार 
नाह . 
4) सदर ल औजारे मी िज.प. चे कंवा शासनाचे अ धकार  /कमचार  तपासणीस आ यास 
यांना तपासणीसाठ  सादर कर न. 
5) सदर ल औजारे/सा ह य मला पुव संमती प ात कळ वले या तां क नकषा माणेच 
घेईल.  
6) सदर ल योजनेचा लाभ मी कंवा मा या कुटंूबात कोण याह  सद यांनी यापुव  घेतलेला 
नाह . तसे आढळ यास कायदेशीर येस पा  राह ल. 
     वर ल माणे करारनामा मी लहून देत असून, याच ेउ लंघन के यास मी अनुदान 
वसूल स पा  होईल याची जाणीव मला क न दे यात आल  आहे. 
 
         आपला व वास ू
 
      नाव :--------------------------------- 
      गाव ------------------ता---------------- 
 

 
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  य  पडताळणी करावया या बाबींची सबं धताचे घर  जाऊन 

य   पडताळणी केल  आहे. यानुसार नमुद तपशील बरोबर आहे. सदर ल पशुपालकां या अजास मंजूर 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------------------- 
 



 
 
सन 2017-18 म ये िज हा प रषद उपकराअतंगत 50 % अनुदानावर शतेक यांना कडबा 

कटर यं ाचा पुरवठा कर यासाठ   
अट  व शत  

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

1. शतेक यांकड ेकमीत कमी 5 जनावरे असल  पा हजे.  
2. शतेक याकड ेशते ज मन असणे आव यक आहे. 
3. सदर ल योजना 50 % अनुदानावर राबवयाची अस याने लाभाथ ने कडबा कुटट  

यं ाची 50 % र कम लाभाथ  नवड होताच भरणे बंधनकारक राह ल. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
अजासोबत जोडावयाची आव यक त े माणप  

 
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. अप य माणप - (1 मे 2001 नंतर तसरे अप य नस याबाबतच े / लहान 

कुटंूबाबाबत ामसेवकाचे माणप ). 
5. अजदार मागासवग य अस यास जातीचे माणप  (सा ां कत त). 
6. बँक पासबुकच ेछायां कत त.   
7. चालु म ह याचे व युत बलाची झरेॉ स त. 

 
  
 

 
 
 
 
 


