
अंशत: ठाणबं द प दतीने संगोपन कर यासाठी 10
शे ळया अ 1 बोकड शे ळी गट वाटप करणे
लाभाथ ने करावया या अज चा नमुना
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1) अजदाराचे नांव : ी/ ीमती/कु. -----------------------------------------------------(फोटो ओळखप ाची स य त जोडावी)
2) प यवहाराचा प ा : गावाचे नांव (मु. पो.)------------------------------------------तालुका ------------------------िज हा ------------------ िपनकोड ----------संपक साठी अजदाराचा दूर वनी / मण वनी .---------------------3) अजदाराचे वय: (पूण वष म ये) ----------- 4) लग: ी/पु ष (लागू असेल यावर √ खूण करावी)
5) अजदार दािर यरे षेखालील आहे का ? : होय / नाही (लागू असेल यावर √ खूण करावी)
अस यास दािर यरे षेखाली अस याचा दाखला जोडावा.
6) कुटुं ब सद य सं या : पु ष---------- मिहला---------- एकूण --------7) अजदारा या मालकीची वत:ची शेतजमीन आहे का ? होय / नाही (लागू असेल यावर √ खूण
करावी) अस यास तपशील :--------------एकर ------------ गं◌ुठे (7/12 उतारा जोडावा )अजदाराची
वत:ची जिमन नस यास शेळयांसाठी वाडा बांधावया या जागेचा 7/12 उतारा व जमीन मालकाचे
संमतीप जोडावे. चारािपके घे यासाठी सचन यव था उपल ध आहे का ? होय/नाही
(लागू असेल iªÉÉ´É®ú√JÉÚhÉ करावी)
8) अजदाराकडे स या उपल ध असले या पशुधनाचा तपशील :
अ.
.

तपशील सं या

सं या

अ.
.

तपशील सं या

1
2

संकरीत गायी
गावठी गायी

4
5

मु-हा/ मेहसाना/सुरती हशी
शेळया उ.बादी,संगमनेरी, थािनक

3

शेतीकाम/ ओढकामाचे बैल

6

मढया – डे कनी, माड याळ

सं या

9) अजदाराकडे शेळयांसाठी वाडा उपल ध आहे का : --------------- (होय/ नाही)
अस यास िकती जनावरांसाठी -------------अ त वातील वाडा कार: क चे बांधकाम/प के बांधकाम /गवती छपराचे छत
(लागू असेल यावर √ खूण करावी)
10) अजदाराने शेळीपालन िवषयक िश ण घे तले आहे का ? : होय/ नाही.
अस यास या बाबतचा तपशील -------------------------------------------------------------------(अस यास माणप ाची छायांिकत त जोडावी)
11) अजदार अनु. जाती/ आिदवासी वग तील आहे का ? : होय / नाही
(लागू असेल यावर √JÉÚhÉ करावी)
अस यास जाती या दाख याची त जोडावी.
12) अजदार बचत गटाचा सद य आहे का ? : होय / नाही
(लागू असेल यावर √ खूण करावी)
अस यास बचत गटाचे नांव व प ा ---------------------------------------------------------बचत गट या े ात काम करीत आहे याचा उ लेख करावा. -----------------------------------------

13) अजदार सुिशि त बेरोजगार आहे का ? होय/नाही (लागू असेल यावर _ खूण करावी)
अस यास सेवायोजन काय लया या न दणीप ाची त जोडावी.
14) या योजनेअंतगत माझे करण मंजरू झा यास या िदनांकापासून एक मिह या या कालावधीत लाभाथ िह याची
र कम मी वत: उभी कर याची हमी दे त आहे /बँकेकडू न कज मंजरू क न घे याची जबाबदारी माझेवर
राहील. मा या िह याची र कम मी उभार यािशवाय मला योजनेचा लाभ िमळणार नाही, याची मला जाणीव
आहे .
15) कज साठी बँकेचे नाव व शाखा ------------------------------------मािणत करतो /करते की, वर नमूद केलेली मािहती पूणपणे स य आहे . या मािहतीम ये कोणतीही अस यता
आढळ यास याची संपण
ू जबाबदारी मा यावर राहील व यामुळे मी उ त योजनेचा लाभ िमळ यास अपा ठरे न
अथवा मला योजनेखाली मंजरू कर यात आले या लाभाची वसूली माझेकडू न कर यात येईल याची मला जाणीव
आहे
व यास माझी पूण संमती आहे .
अजदाराची सही/ अंगठा
अज सोबत जोडावयाची कागदप े
1 फोटो ओळखप ाची स य त
2 दािर यरे षेखाली अस याचा दाखला
3 7/12 व 8-अ उतारा आिण ामपंचायत नमुना नं. 8
4 िश ण घे तले अस यास माणप ाची छायांिकत स य त
5 जाती या दाख याची स य त
6 बचत गट सद य अस यास माणप
7 रोजगार- वयंरोजगार काय लयाचे नांव नांदणी काडची स य त.
8 अप य दाखला ( ाम पंचायत यांचा)
माणप :
मािणत कर यात येते की, अजदार ी. ीमती/ कु. -------------------------------------------------- यांनी
वरील माणे नमूद केले या मािहती पैकी य पडताळणी करावया या बाब ची संबंिधताचे घरी जाऊन य
पडताळणी
केली आहे . या नुसार नमूद तपशील बरोबर आहे .

वा री/-

डॉ/ ी.
सहा. आयु त पशुसंवधन, तालपसिच ---------/
पिवअ, पवैद ेणी-1 ----------------------/
सहा. पिवअ/ प.प., पवैद ेणी-2----------/

िनवड कर यात आले या लाभा य कडू न यावया या बं धप ाचा नमुना
( . 100/- चे टॅ प पेपरवर दु यम िनबं धक यांचेकडे न दणीकृ त क न )
मी ी./ ीमती/कु. --------------------- रा---------------------- ता----------------- िज हा ---------------ित ापुवक िलहू न दे तो/दे ते की, िज हा पशुसंवधन उपआयु त, -------------------- यांचेकडू न महारा रा य
शासना या पशुसंवधन खा यामाफत राबिव यात येणा-या अंशत: ठाणबंद प दतीने संगोपन कर यासाठी 10शेळया
अ 1 बोकड
शेळी गट अंतगत िज हा पशुसंवधन उपआयु त, िज हा ----------------- यांचेमाफत आज िदनांक ------------------- रोजी माझे करण मंजरू झाले असून, या नुसार मी शासनाने िवहीत केले या प दतीस अनुस न मला लागू
असले या 50
ट के/75 ट के अनुदानावर 10शेळया अ 1 बोकड शेळी गट खरे दी करीन.
1. सदर योजने अंतगत ा त होणा-या शेळया तसेच बोकडं ◌ाचे यो य त-हे ने पालनपोषण क न मा या कुटं ◌ुबाचे
आिथक उ प न वाढिव यासाठी यांचा उपयोग करे न.
2. अनुदानावर ा त झाले या गटातील शेळया व बोकड पशुसंवधन खा या या अिधका-यांना तपासणी करीता
आव यक या वेळेस दाखिव याची जबाबदारी मा यावर आहे व मी ती पार पाडे न.
3. अनुदानावर ा त झालेली शेळया /बोकड आजारी पड यास अथवा पशुवै काची गरज पड यास निजक या
पशुवै िकय दवाखा यात घे ऊन जाईन व यां या स यानुसार उपचार क न घे ईन.
4. या योजने अंतगत ा त झालेली जनावरे 3 वष यो य िरतीने सांभाळणे व यापासून शेळीपालन यवसाय करणे
माझेवर बंधनकारक आहे . या दर यान िवमा काढले या जनावरांचा िव याचा िब ला कानातून पड यास याबाबत
वरीत बँक/ िवमा कंपनी/ पशुधन िवकास अिधकारी (िव तार) यांना कळिवणे माझेवर बंधनकारक आहे , याची
मला जाणीव आहे .
5. अनुदानावर ा त झाले या शेळया/ बोकड मृत पाव यास निजक या पशुवै िकय दवाखा यास सूिचत क न
मृत जनावराचे शविव छे दन क न घे ईन व िवमा रकमेतन
ू या ऐवजी शेळया/बोकड खरे दी करणे माझेवर
बंधनकारक राहील.
6. अनुदानावर ा त झाले या जनावरांना साथी या रोगापासून संर ण िमळ यासाठी वेळोवेळी लसीकरण क न
घे याची जबाबदारी मा यावर राहील.
7. मी अनुदानावर ा त झालेली जनावरे पशुसंवधन खा याचे अिधका-यां या परवानगी िशवाय िवकणार नाही.
8. आ ही पती/प नीपैकी कोणीही शासकीय / िनमशासकीय / थािनक वरा य सं थे या सेवेत कवा सेवा िनवृ
नाही.
या बाबत या सव अटी व शत मला मा य असून, शासनाकडू न ा त झाले या अनुदानाचा मी गैर उपयोग
के याचे आढळून आ यास माझेवर िनयमानुसार कारवाई कर यात ये ईल, याची मला जाणीव आहे .
सा ीदाराची वा री, नाव .
व पुण प ा
1.
2.

लाभाथ ची वा री
लाभाथ चे नांव :

ित वा रीत
पशुधन िवकास अिधकारी (िव तार)
पंचायत सिमती -----------ता----------- िज हा ------

