करार प तीने कु कुट पालन योजना राबिव यासाठी कंपनी इ पनेल करणेकिरता नमूना फॉम

अ. .

मु ा

सिव तर मािहती

कंपनीचे सिव तर मािहती
1

कंपनीचे नाव

2

कंपनी अ य

/कायकारी अिधकारी- नाव व

फोन नंबर
3

कंपनी मॅनेजर- नाव व फोन नंबर

4

पूण प ा

5

दूर वनी नंबर

6

ईमेल आयडी

7

संबंिधत े ातील अनुभव( िकमान 5 वष)

8

3 वष चे लेखा परी ण अहवाल

9

उलाढाल ती वष

10

कामाचे काय े (िज हा आिण तालुका नावे)

11

लाभाथ सोबत करवाय या करारचा नमूना

उ पादन खच सिव तर मािहती 1

Particulars
Chick Cost
Feed Cost
Medicine Cost
Mortality
FCR
Body Weight
Production Cost
Management Cost

Rate

Unit
Per Bird
Per KG
Aprox. Per Bird
Percentage
KG
Rs.
Per Bird

2

प ी वाढ मोबदला (Growing Charges) ती िकलो

3

उ पादन खच ो साहन आिण नुकसान भरपाई

4

लाभाथ िन ठा आिण सतत कामिगरी

5

प ी तुटवडा वसूली (shortage of bird recovery)

6

TDS

7

सेवा कर

8

इतर बाबी

9

आव यक कागदप ांची यादी

ो साहन(1 वष)
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करार प तीने व प ी वाढ मोबदला त वावर एकि त कु कुट पालन योजना
राबिव या या अटी आिण शत : 1) सदरची योजना अनुसूचीत जमातीमधील मिहला अथवा पु ष बचत गट लाभाथ यांचे
किरता राबिव याची आहे.
2) योजनेचे काय े

िज हे- अहमदनगर, रायगड, र नािगरी, सधुदुग, नािशक, ठाणे,

नंदुरबार, धुळे.
3) लाभाथ बचत गटास आव यक प ी पुरवठा, खा

पुर वठा, लसीकरण, औषधे आिण

िश ण कंपनी ारे दे यात येईल.
4) िनवड झाले या कंपनी यांना लाभाथ बचत गट यांचे सोबत करारनामा करावा लागेल.
5) बचत गट िनवड करताना संबंिधत एका मक आिदवासी िवकास

क प काय लय यांचे

सोबत सम वयन करावे लागेल.
6) कंपनी

ारे लाभाथ बचत गटास शेड बांधकामासाठी तांि क सहा य करणे बंधनकारक

राहील.
7)

या कंप या लाभाथ बचत गटास जा तीत जा त प ी वाढ मोबदला देतील अ या कंपनी
यांना िनवडीम े ाधा य दे यात येईल.

8) कंपनीला संबंिधत े ाम े 5 वष चा अनुभव असणे आव यक राहील.
9) Feed Conversion Ratio (FCR ) चांगला असावा.
10) कंपनीचा िफडनील लांट अस यास ाधा य दे यात येईल.
11) कंपनीला शासकीय िवभागा सोबत काम कर याचा अनुभ व अस यास

ाधा य दे यात

येईल.
12) नमूना फॉम भ न सोबत सही व िश का असणे आव यक आहे. नमूना फॉम सोबत पुढील
कागदप असावे1. कंपनीचे न दणी माणप
2. अनुभवाचे माणप
3. लेखा परी ण अहवाल
4. करारनामाचा नमूना
5. कंपनी प ा
6. पॅनकाड कॉपी
13) अपूण भरलेल,े चुकीचे व अधवट फॉमचा र के ले जातील.
14) कंपनीने िविहत मुदतीत व नमु याम े फॉम पाठिवणे आव यक आहे. अज या अंितम
िदनांका नंतर फॉम
15) ा त

वकारले जाणार नाहीत.

तावांची छाननी करणे, सादिरकरणास बोलिवणे व िनवडीचे सव िधकार आयु त

आिदवासी िवकास नािशक यांचे कडे राहील.
16) संपूण भरलेला फॉम ई-मेल ctd.nsk-mh@gov.in व constctd.nsk-mh@gov.in वर
पाठिव यात यावे, तसेच सदार या फॉमची मूळ त पुढील प यावर पाठव यात यावे अथवा
सम

सादर कर यात यावे- प ा- आयु त, आिदवासी िवकास भवन, पिहला मजला,

गडकरी चौक, जुना आ ा रोड, नािशक, िज हा- नािशक,
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