
सन 2017-2018 -िज हा तर य अनसुु चत जाती उपयोजना/आ दवासी उपयोजना/आ दवासी े ाबाहेर ल 
आ दवासी े ाबाहेर ल उपयोजने अतंगत 02 दभु या जनावरांचे गट वाटप करणे.  

      लाभाथ ने करावयाचा अजाचा नमुना 
 
 
 

 अजदाराचे नाव : ी/ ीमती/कु---------------------------------------------------------------- 
                          (फोटो ओळखप ाची स य त जोडावी) 
2) प यवहाराचा प ा : गावाचे नाव(म.ुपो.)------------------------------------------------- 
                    तालकुा:------------------------िज हा: औरंगाबाद पनकोड----------------------- 
                    सपंकासाठ  अजदाराचा दरु वनी/ मण वनी .------------------------------------ 
 
3) अजदाराच ेवय (पणु वषाम य)े:--------------4) लगं: ी/पु ष (लाग ूअसले यावर √ खणु करावी) 
4) अजदार दा र यरेषखेाल  आहे का? : होय/नाह  (लाग ूअसले यावर √ खुण करावी) 
5) कुटंुब सद य सं या : पु ष ------------म हला------------एकूण----------------- 
6) अजदारा या मालक ची वतःची शतेजमीन आहे का? होय/नाह  (लाग ूअसले यावर √ खणु करावी) 
  अस यास तपशील :---------------एकर--------------गुठें (7/12 उतारा जोडावा)अजदाराची वतःची जमीन 
नस यास दभु या जनावरांसाठ  वाडा बाधंावया या जागेचा 7/12 उतारा व जमीन मालकाचे संम ीप  
जोडाव.े चारा पके घे यासाठ  सचंन यव था उपल ध आहे का? होय/नाह  (लाग ूअसेल यावर √ खुण 
करावी)   
7) अजदाराकड ेस या उपल ध असले या पशधुनाचा तपशील : 

अ.  तपशील सं या अ.  तपशील सं या 
1 संकर त गायी  1 हशी (म-ुहा/ हैसाना/सुरती)  
2 गावठ  गायी  2 शे या (उ.बाद , संगमनेर , था नक)  
3 शेतीकाम/ओढकामाच ेबैल  3 म या (डे कनी, मड याळ)  

8) अजदाराकड ेदभु या जनावरांसाठ  गोठा उपल ध आहे का? : होय/नाह  (लाग ूअसेल यावर √ खुण 
करावी) अस यास कती जनावरांसाठ ------------------  अि तवातील गो याचा कार : क चे बाधंकाम 
/प के बांधकाम / गवती छपराचे छत (लाग ूअसले यावर √ खणु करावी) 
9) अजदाराने दु ध यवसाय वषयक श ण घेतले आहे का? : होय/नाह  (लाग ूअसले यावर √ खुण 
करावी) अस यास याबाबतचा तपशील :----------------------------------------------------------------------  
(अस यास माणप ाची छायां कत त जोडावी) 
10) अजदार अन.ु जाती/ आ दवासी वगातील आहे का?: होय/नाह  (लाग ूअसले यावर √ खुण करावी) 
     अस यास जाती या दाख याची त जोडावी. 
11) अजदार बचत गटाचा सद य आहे का? : होय/नाह  (लाग ूअसले यावर √ खुण करावी) 
    अस यास बचत गटाचे नाव व प ा : ------------------------------------------------------------------------- 
    बचत गट या े ात काम क रत आहे याचा उ लेख करावा---------------------------------------------- 
 
 
 

                
मा गल 3 
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12) अजदार सु श त बेरोजगार आहे का? : होय/नाह  (लाग ूअसले यावर √ खुण करावी) 
     अस यास सेवायोजन कायालया या न दणीप ाची त जोडावी. 
13) या योजने अतंगत माझे करण मजंरू झा यास या दनांकापासनू एक म ह या या कालावधीत 
लाभाथ   ह याची र कम मी वतः उभी कर याची हमी देत आहे/बकेकडून कज मजूंर क न घे याची 
जबाबदार  माझेवर राह ल.मा या ह याची र कम मी उभार या शवाय मला योजनेचा लाभ मळणार 
नाह ,याची मला जाणीव आहे. 
14) कजासाठ  बकेचे नाव व शाखा :-------------------------------------------------------------------------------- 
 मा णत करतो/करते क , वर नमदु केलेल  माह ती पणुपणे स य आहे. या मा हतीम ये कोणतीह  
अस यता आढळ यास याची सपंणू जबाबदार  मा यावर राह ल व यामळेु मी उ त योजनेचा लाभ 
मळ यास अपा  ठरेन अथवा मला योजनेखाल  मजूंर कर यात आले या लाभाची वसलू  माझकेडून 
कर यात येईल याची मला जाणीव आहे व यास माझी पणू समंती आहे. 
15). आधारकाड नबंर-  :-------------------------------------------------------------------------------- 
16). मोबाईल नबंर-  :-------------------------------------------------------------------------------- 
                    
                                                                अजदाराची सह /अगंठा 
 अजासोबत जोडावयाची कागदप  े 
  1. फोटो ओळखप ाची स य त  
  2. दा र यरेषखेाल  अस यास दाखला 
  3. 7/12 व 8-अ उतारा आ ण ामपचंायत नमनुा न.ं 8 
  4. श ण घेतले अस यास माणप ाची छायां कत त
  5. जाती या दाख याची त.
  6. बचत गट सद य अस यास माणप  
  7. रोजगार- वयरंोजगार कायालयाचे नाव न दणी काडाची स य त 
  8. अप य माणप - 
    (1 मे 2001 नंतर तसरे अप य नस याबाबतच े/ लहान कुटंूबाबाबत ामसेवकाच े माणप ).
  9. बॅक खा याची झेरॉ स त. 
 10. आधारकाडची झेरॉ स त 
 

सं था मुख/पशुधन वकास अ धकार  ( व) पंचायत स मती यांचे शफारस प . 
       मा णत करणेत येते क , अजदार ी./ ीमती/कु.--------------------------------------------------------------------     
  यांनी वर ल नमुद केले या मा हती पकै  य  पडताळणी करावया या बाबींची संब धताच े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------------------ 


