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प्रपत्र-2 

“मागेल त्याला शेततळे” योजना घेण्याकरिता वैयक्ततक अजाचा नमनुा 

प्ररत, 

 तालुका कृरि अरिकािी .................... 

  रविय :  “मागेल त्याला शेततळे”  योजना रमळण्याबाबत. 

महोदय, 

 मी खालील सही करणार विनंतीपिूवक अर्व सादर करतो / करते की, मला “मागेल त्याला 
शेततळे”   योर्ने अंतर्वत शेततळे घ्याियाचे आहे. माझी िैयक्तीक ि शेती संबंधातील मावहती 
खालीलप्रमाणे सादर करीत आहे. 

1 अर्वदाराचे नाि (प्रथम नाि) (िविलांचे / पतीचे 
नाि) 

(आिनाि) 

     

2 ललर् स्त्री परुुष ततृीयपंथी  

3 वर्ल्हा तालकुा र्ाि 

4 दरुध्िनी क्रमांक/ मोबाईल क्र.उपलब्ध असल्यास  

5 र्ात / संिर्व  अ.र्ा. अ.र्. इतर  

            (संिर्व) (र्ात) 

6 दावरद्रय रेषेखालील असल्यास,यादीतील अनकु्रमांक  

7 शेततळे घ्याियाचा  सर्वहव / र्ट क्र.  क्षेर हे.        आर   तालकुा      र्ाि 

      

8 मार्णी केलेल्या शेततळ्याचे आकारमान /शेततळ्याचे प्रकार- इनलेट 
आऊटलेटसह /इनलेट आऊटलेट विरहीत 

 

9 संबंवधत शेतक-याचे 8 अ 
प्रमाणे एकूण क्षेर  

                हेक्टर            आर  

11 स्त्ित: अथिा कुटंूबातील अन्य सदस्त्यांनी यापिूी शासकीय योर्नेतनू 
शेततळे, सामदुावयक शेततळे अथिा बोिी याचा लाभ घेतला आहे 
काय ?           

होय नाही 

12 राष्ट्रीयकृत बकँ / 

 इतर बकँ खाते 

बकेँचे नाि / 
शाखा  

खाते क्र. बकेँचा IFSC कोि क्र     
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13 आधार कािव क्र.(उपलब्ध असल्यास) :-  

14 अर्ा सोबत र्ोिलेली  कार्दपरे  

 अ) 7/12 उतारा  होय     नाही 

 ब) 8-अ नमनुा होय   नाही 

 क)आत्महत्याग्रस्त्त कुटंूबाच्या िारसाचा दाखला. (तलाठी) होय लार् ु  नाही 

 ि) दावरद्र रेषेबाबतचा दाखला (ग्रामसेिक) होय लार् ु  नाही 

 ई) स्त्ित:च्या स्त्िाक्षरीसह भरलेले अर्व Scan करुन Upload करािे. 

 

 शेततळे योर्नेची सिव मावहती मला वमळाली असनू, योर्नेचे वनयम ि अटी मला मान्य आहेत.या 

योर्ने अंतर्वत एकच शेततळे अनजेु्ञय आहे, एकापेक्षा र्ास्त्त शेततळ्याचा लाभ घेतल्यास त्या शेततळ्याची 

अनजेु्ञय रक्कम िसलुपार राहील.  शेततळे योर्नेचा लाभ वमळणेस विनंती आहे.  

 मी असे प्रमावणत करतो की, िर नमदू केलेला तपवशल माझ्या मावहती प्रमाणे सत्य ि बरोबर आहे. 

िर वदलेली मावहती खोटी आढळून आल्यास वनिि होण्यास मी अपार राहीन तसेच वनििीनंतर लाभ 

घेतल्यास प्राप्त अनदुान शासनाच्या वनयमानसुार िसलूपार राहीन. 

 

       आपला विश्िास,ू 

 

वदनांक -      (  ) 

 

 

 

 

 

 

 


