
टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

KhedPUNE Gundalwadi

गुंड ळव डीखेडपुणे 2

2022-11-03

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN1234000391 शंकेश शांताराम जैद

SHANKESH SHANTARAM
JAID

77xxxxxxxx82 Bank of Baroda

राजगुरुनगर महाराष्ट्र

2019-20 41250100004232 41250500000431

2,15,379.00

2020-08-12 86xxxxxx32

IN1234000392 भोर संतोष अनंत

BHOR SANTOSH ANANTHA

50xxxxxxxx03 Bank of Baroda

राजगुरुनगर महाराष्ट्र

2019-20 41250100000272 41250500000415

4,37,553.00

2020-05-20 97xxxxxx04

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

KhedPUNE Gundalwadi

गुंड ळव डीखेडपुणे 2

2022-11-03

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN1236001957 तुळशीराम संभाजी वाढाणे

TULSHIRAM SAMBHAJI
WADHANE

93xxxxxxxx84 Bank of Maharashtra

वडे

2019-20 20197402820 20197421048

1,44,913.00

2020-05-15 97xxxxxx62

IN1236001956 संभाजी शंकर भोर

SAMBHAJI SHANKAR BHOR

44xxxxxxxx47 Bank of Maharashtra

वडे

2019-20 20197426636 20197426647

2,55,370.00

2020-05-15 91xxxxxx80

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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