िजहा परषद उपकर योजना अंतगत महलांसाठ 50% अनद
ु ानावर शेळी गट (5 +1)
योजना.
त,
मा. िजहा पशस
ु ंवधन अ'धकार(

सा)ां*कत फोटो

िजहा परषद औरं गाबाद
.वषय :- सन 2017-18 या वषाम5ये िज.प. उपकर योजनेअत
ं गत 50% अनद
ु ानावर
शेळी गट (5 +1) 6मळणे बाबत.
महोदय,
वरल वषयाला अनस
ु न मी

ीमती......................................................................

रा........................ता.....................िज. औरं गाबाद येथील रहवाशी असन
ू , मा)या कडे लागवड
यो,य -------------एकर ज/मन आहे . तर1 मला नयमानस
ु ार शेळी गट (5 +1) योजनेचा लाभ
दे 4यात यावा ह1 वनंती.
तर1 मला वरल माणे 50 ट7के अनद
ु ानावर शेळी गट (5 +1) योजना दे 4यात यावी.
यासाठ 50 ट7के लोकवग8णीची र7कम भर4यास मी तयार आहे . लाभधारकाची नवड पशस
ं ध8न व
ु व
द,ु धशाळा वषय स/मती<या बै
ठक>त कर4याची ?@या मला माAय असन
ू , या बाबत माझी काह1ह1
त@ार राहणार नाह1 तसेच माझी नवड होवन
ू मला कळव4यात आCयापासन
ू सदर1ल शेळी गटाची
(8) दवसात खरे द1 कन लाभ घे4याची जबाबदार1 माझी राह1ल. अAयथा तIा याद1तील
लाभधारकास लाभ दCयास माझी काह1 एक त@ार राहणार नाह1.
अ@

बाब

1

लाभाथK शेतकLयाचे नाव

2

बॅकेचे नाव व शाखा

3

आधार संल,न खाते @मांक

4

संबधीत बँकेचा IFSC कोड

5

आधार काड8 @मांक

6

मोबाईल @मांक

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

करारनामा
=टॅ ?पपेर 6शवाय
मी ीमती------------------------------------------------------------रा----------------------------तालूका ---------------------------------िज. औरं गाबाद याXवारे करारनामा कन दे ते क>,
1) सदर1ल योजनेत माझी नवड झाCया<या तारखेपासन
ू आठ दवसात मी Yव:हYसा
अ[ीम Yवपात भर4यास तयार आहे .
2) मी अ[ीम न भरCयास व \यामुळे माझी नवड रदद झाCयास माझी काह1ह1 त@ार
राहणार नाह1.
3) सदर1ल शेळी गट (5 +1) वापर मी मा)या Yवत:<या आ]थ8क उAनतीकरता कर1न
सदर1ल शेळी गटातील शेळयांना मी योजने<या वहत कालावधीपय_त वकणार नाह1 ?कंवा
हYतांतर1त करणार नाह1.
4) सदर1ल शेळी गट (5 +1) मी िज.प. चे ?कंवा शासनाचे अ]धकार1 /कम8चार1 तपासणीस
आCयास \यांना तपासणीसाठ सादर कर1न.
5) सदर1ल शेळी गट (5 +1) मला पुव8 संमती पaात कळवलेCया तांbaक नकषामाणेच
घेईल.
6) सदर1ल योजनेचा लाभ मी ?कंवा मा)या कुटूंबात कोण\याह1 सदYयांनी यापुवK घेतलेला
नाह1. तसे आढळCयास कायदे शीर ?@येस पाa राह1ल.
7). सदर1ल शेळी गटाचा (5 +1) मी तीन वषा8चा वमा काढून घेईल.
वर1लमाणे करारनामा मी /लहून दे त असन
ू , याचे उCलंघन केCयास मी अनद
ु ान
वसल
ू 1स पाa होईल याची जाणीव मला कन दे 4यात आल1 आहे .
सह(/नाव :--------------------------------गाव : ------------------ता.----------------

सं=थाCमख
ु पशध
ु न/ .वकास अ'धकार( (.व( पंचायत स6मती यांचे 6शफारस पE.
--CमाणपE-माeणत करणेत येते क>-------------------------------------------------------------अज8दार ीमती ,----रा.-------------------ता.-------------------- िज. औरं गाबाद यांनी वर1ल नमुद केलेCया माहती पैक> \यI
पडताळणी करावया<या बाबींची संब]धताचे घर1 जाऊन \यI

पडताळणी केल1 आहे \यानुसा .र नमुद तपशील

बरोबर आहे . सदर1ल पशुपालकां<या अजा8स मंजूर1Yतव या काया8लयाकडून /शफारस कर4यात येत आहे .
पशुधन पयवे)कअ..व.प.स/

पशुधन .वकास अ'धकार(

पशुधन .वकास अ'धकार( (.व(

पवैद Gे-2----------

पवैद Gे-1 -----------

पंचायत स6मती ------------

ता------------------

ता-------------------

सन 2017-18 या वषाम5ये िज.प. उपकर योजनेअत
ं गत 50% अनद
ु ानावर
शेळी गट (5 +1) योजना 6मळणे बाबत.

अट( व शतH
----------------------------------------------------------------------------------------------

1. सदर1ची योजना ह1 फ7त महला लाभाथhसाठ ची आहे .
2. महला लाभाथK<या कूटूंबामiये अववाहत मल
ु गी असावी.
3. महला लाभाथK ह अCपभध
ू ारक / भ/ू मह1न असणे आवjयक.
4. वधवा महलां<या कुटूंबातील अववाहत मल
ु गी असCयास \यांना थम ाधाAय दे 4यात
येईल.
5. kया महलां<या कुटूंबात फ7त मल
ु 1च आहे \यांना दस
ु रा ाधाAय@म दे 4यात येईल.
6. उव8रत ाधाAय@म हा महला लाभाथK<या कूटूंबात अववाहत मल
ु गी यां<यासाठ असेल.

--------------------------------------------------------------------------------------अजासोबत जोडावयाची आव;यक ते CमाणपE
अजासोबत जोडावयाची कागदपEे
.1 फोटो ओळखपaाची स\यत (आधार काड8 स\यत)
.2 रे शनकाड8ची स\य त.
3. परु े शी जागा असCयाचा परु ावा ( 12/7/ [ामपंचायत चा नमन
ु ा नं-8 अ उतारा)
4. लाभाथKची मल
ु गी अववाहत असCयाबाबतचे [ामसेवकाचे माणपa जोडावे.
5. मल
ु 1<या जAम तारखेचा दाखला जोडावा
6. अप\य माणपa दाखला (द 1 मे 2001 नंतर 3 रे हयात अप\य नसलेचा [ामसेवक/
[ामवकास अ]धकार1 [ामपंचात यांचा दाखला.)
7. अज8दार मागासवगKय असCयास जातीचे माणपa (साIां?कत त).
8. बँक पासबक
ु चे छायां?कत त.
9. लाभाथK महला वधवा असCयाचे [ामसेवकाचे माणपa

