பிரிவு :பபொது/அட்டவணை இனத்தவர்

விண்ைப்ப எண் :

g[Jr;Brhp muR
fhy;eil guhkhpg;g[ kw;Wk; fhy;eil eyj;Jiw

tpz;zg;gjhuர்

தேசி கால்நடை பணிக்குழும் - இைர் தயாண்ட ற்றும் காப்பீ டு ேிட்ைம்

mz;ikapy;
vLj;j

வறுடக்தகாட்டிற்கு கீ ழ் உள்ர பனாரிகரின் கமடவ ாடுகளுக்கு
த்ேி ற்றும் ாநிய அசின் 70%
சசய்யும்

gh!;Bghh;l; mst[

ானி உேவியுைன் காப்பீ டு

g[ifg;glk;.

ேிட்ைத்ேிற்கான விண்ணப்பம்

1. விண்ைப்பதொரின் பபர்;

: ____________________________________

2. கைவர்/தந்ணதின் பபர்

: ____________________________________

3. முகவரி

: _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

4.

: __________________________________

பிமந்த தததி / வது

5. பதொணயதபசி / ணகதபசி எண் ;
6. குடிணப்பபொருள்/ ஸ்ொர்ட்

: _____________________________________

அட்ணட எண் : _____________________________________

(நகல் இணைக்கவும்)
7.

ஆதொர் அட்ணட எண் (நகல் இணைக்கவும்) : _____________________________________

8.

வொக்கொரர் அணடொர அட்ணட எண்

: _____________________________________

(நகல் இணைக்கவும்)

9. அட்டவணை இனத்ணத தசர்ந்தவொ?

: ஆம்

இல்ணய

10. வறுணக்தகொட்டிற்கு கீ ழுள்ரவொ?

:ஆம்

இல்ணய

11. குடும்பத்தின் ஆண்டு வருொனம்

: _________________________________

12.

கொல்நணட வரர்ப்பில் அனுபவம்

13.

பொத்தம் உள்ர கமணவ ொடுகரின் எண்ைிக்ணக : _______________

14. 30% கொப்பீடு பதொணகண பசலுத்த சம்தொ?

: ___________ ஆண்டுகள்

: ஆம்

இல்ணய

-215. கொப்பீடு பசய் விரும்பும் கமணவ ொடுகரின் விபம் :
(தினசரி அதிகபட்சொக 10 யிட்டருக்கு தல் கமந்த பசுக்கள் ற்றும் 7.5 யிட்டருக்கு தல் கமந்த
எருணகள் ட்டும் கைக்கில் பகொள்ர தவண்டும் )

வ.

கமணவொடு / எருண

எண்

ஈன்ம கன்றுகரின் விபம்

வது

இனம்

வது

1.
2.
3.
4.
5.

cWjpbkhHp
…………………………………………………………………………………………………………………………கிொத்தில் /nlj;jpy; trpj;J tUk;
jpU/

bry;tp

/

jpUkjp/

……………………………………………………………………………………………………………………………

இன்

kidtp/kfd;/ g[jy;tp …………………………………………………………………………………………………… Mfpa ehd;, BkBy cs;s
g[Jr;Brhp

fhy;eil

guhkhpg;g[

kw;Wk;

fhy;eil

eyj;Jiwapd;

கொப்பீடு;

jpl;lj;jpd;

tpz;zg;gg;

gotj;jpy; bfhLj;Js;s tptuA;fs; cz;ikbad;Wk;, jFjpahdbjd;Wk; cWjp TWfpBwd;.

me;j

tptuA;fspy; VBjDk; cz;ikia kiwj;J nUe;jhYk;, mitfspy; VjhtJ tptuk; jtறு vd;W
fz;Lgpof;fg;gl;lhYk;,

BkYk;

Bkw;Twpa

cWjpbkhHpia

kPwpdhYk;

vd;id

nj;jpl;lj;jpypUe;J

வியக்குவதற்கும்;,

nj;jpl;lj;jpd; K}yk; ehd; bgw;w khdpaj;bjhif kw;W k; nju rYiffSf;fhd

bjhiffisa[k;

g[Jit

muRf;F

Brh;f;fg;gl;l fwit ொடுகணர
குணமந்தது

இைம்:
நாள் :

ீ ர

பசலுத்துவதற்கும்

ஒப்புதல்

அரிக்கிதமன்.

nj;jpl;lj;jpy;

vA;fs; gFjp fhy;eil cjtp ருத்துவரின் MByhridg;go

K}d;whz;Lfs; ed;F guhkhpg;Bgd; vd;Wk;; cWjpaspf;fpd;Bwd;.

பனாரிின் டகசாப்பம்

-3 (கால்நடை உேவி ருத்துவரின் உபதாகத்ேிற்கு ட்டும்)

HEALTH AND VALUATION CERTIFICATE
Certified that on this ____________ day, I have physically examined the milch cow(s) /

buffalo(es) belonging to
W/o,

_______________________________________________

D/o_______________________________

residing

at

_______________________________________________________,

S/o,

__________________
In

my

opinion

the

_________Number of milch animals possessed by him are in sound health and apparently disease
free, and eligible for providing Insurance cover as per the terms and conditions of this Scheme
“NLM – Risk Management Insurance” as detailed below. The value of the animals are also
furnished below,

Sl.
No

Milch
Animal
(Cow /
Buffalo)

Breed

Age

Milk
yield/day at
peak
lactation

Colour &
identification
marks

No. of
Calvings

Value of
the animal
(in Rs.)

1.
2.
3.
4.
5.

Place:
Date :

Signature of the VAS with Seal,

Tag No

- 4 -

FoapUg;g[, rhjp kw;Wk; tUkhdr; rhd;wpjH;
vz;:
g[Jr;Brhp murpd;, fhy;eil guhkhpg;g[ kw;Wk; fhy;eil eyj;Jiwapd; “ வறுடக்தகாட்டிற்கு
கீ ழ் உள்ர பனாரிகரின் கால்நடை

காப்பீ டு”

jpl;lj;jpw;fhf tpz;zg;gpf;Fk; jpU/bry;tp /jpUkjp

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

g[Jr;Brhp

j/bg./

f/bg.,

Ml;rpg;gug;gpy;,

_____________________________________________ bfhk;a{dpy; cs;s _________________________ Chpy;
__________________________________________________________________________________

Kfthpapy;

fle;j _________ ஆண்டுகள் trpj;J tUfpwhh; vd;Wk; nth;

ne;j rhd;wpjH; tHA;Fk; BjjpapypUe;J,

_______________________________________________ ndj;ijr; rhh;e;jth; vd;Wk;, ntUila FLk;g
Mz;L

tUkhdk;

elg;g[

______________

Mz;ow;F,

U}._______________

(U}gha;

_____________________________________________________ kl;Lk;) vd;Wk; rhd;wspf;fpBwd;.

nlk; :
ehs; :
(mYtyf nyr;rpid)

ifbahg;gk;
Jiztl;lhl;rpah;/tl;lhl;rpah;

mYtyf cgBahfj;jpw;F kl;Lk;
1.

கொல்நணட உதவி ருத்துவரின் :

பரிந்துண பசய்ப்பட்டது / பரிந்துண பசய்ப்படவில்ணய

பரிந்துண

ணகபொப்பம்

2.

:

பபர்

:

பதவி

:

ததர்வுக்குழுவின் ஒப்புதல்

(உறுப்பினர் சசயர்)

கொல்நணட உதவி ருத்துவர்
கொல்நணட ருந்தகம்

:

ததர்வு பசய்ப்பட்டது

(உறுப்பினர்)

கொல்நணட உதவி ருத்துவர்
கொல்நணடஇன அபிவிருத்தி

கிணர நிணயம் (பிரொக் III)

* நிொகரிப்பிற்கொன கொைம் குமிப்பிடவும்

/ நிொகரிக்கப்பட்டது

(ேடயவர்)
இணை இக்குநர் ற்றும்
திட்ட பபொறுப்பு அதிகொரி

