
                                                      दनांक :--------------------------- 
त. 

मा.रेशीम वकास अ धकार  े -1  
िज हा रेशीम कायालय 
बीड 
 
   वषय :-  सन 2021 -22 महा मा गांधी रा य ामीण रोजगार हमी योजने अंतगत तुती    
           लागवड करणे बाबत. 
 

महोदय,  

      उपरो त वषयास अनुस न मी खाल  सह  करणार वनंती पुवक अज सादर करतो क  मी 

मनरेगा अंतगत तुतीची लागवड क न रेशीम कटकाचे संगोपन क न रेशीम उ वयोग करयास 

इ छुक आहे.मला व:ची जमीन असून मी मा या शेताम ये रोज मजुर हणून काम करणार आहे. 

या बाबत मी खाल ल माणे मा हती सादर कर त आहे. 

1.नांव :- ---------------------------------------------------------------- गाव-------------------पो--------- 

ता.----------------- िज हा ------------    श ण -                        संपक मांक :-------------------------

--------- 

2.एकूण जमीन   एकर ------- गु ंठे------------  

3.लागवड करावयाचे े  0.40 आर 

4.गट नंबर ---------- 

5. जमीनीचा कार   हलक  / म यम / भार  

6.कुटंबातील य तीची  सं या   ----------------- 

7.जॉब काड कमांक ------------------ 

8.अधार काड मांक ------------------------------------------------------------- 

9. सचंनाची सोय वह र / कालवा / नद  /पाट/बोअर 

10.वगवार   

अ.एस.सी ब.एस.ट . क.भट या जमाती.ड भट या वमु तजमाती. इ.दार य रेषेखाल ल.ई.मह ला 

धान कंु टूब फ.भुसुधार योजना.जी.इं दरा अवास योजना लाभाथ  एच.अपंग आय. व य भुधारक  



11.तुती लागवड नाव न दणी कर ता त  एकर  500/- भर यास तयार आहे. 

12.कुटूबांचे वाष क उ प न ्------------------------- 

13. श ण ------------------------- 

14.बँक खाते मांक ------------------------------------------- बॅकचे नांव ----------------------------- 

शाखा-------------------------- आय एफ एस सी कोड----------------------------------------------------- 

मी तुती लागवड व रेशीम कोषांचे उ पादन कसे करावे या बाबतची मा हती व श ण िज हा रेशीम 

कायालय बीड यांचे कडून समजावून घेणार आहे.मी रेशीम कटक संगोपन कर यासाठ  लागणार  

उपकरणे व साह य मी वत:् खरेद  करणार आहे. तसेच मी तुती लागवड रोपा दारे कर ल व ती 

वत: तयार / खरेद  करेल. कृपया मला मनरेगा अंतगत तुती लागवड कर याची परवानगी दयावी. ह 

वनंती. 

सोबत :-वर ल माणे 

                                                     अजदार / सह  

नांव :--------------------------------------------- 

ठकाण :-----------------------                   गांव:--------------- ता.--------------िज.बीड 

दनांक :-----------------------                    संपक मांक :---------------------------------- 

 
आव क कागदप  े
1. सात बारा (जल सचंन न द सह), 8 अ उतारा (मुळ त) 
2. चतुर समा 
3. र हवाशी 
4. आधार काड 
5. जॉब काड 
6. शधाप का 
7. बँक पासबुक (रा यकृत बँकेचे) 
8. दोन फोटो 
9. ामसभा ठरावाची त 
10. ामपंचायत कृ तअराखडा व लेबर बजेट त. 
11.सव कागदप  2 तीत 

12. करारनामा .100/- चा बॉड पेपरवर 
 


