समाज कल्याण विभाग,जजल्हा परिषद साांगली
मागासवगीय व्यक्तींसाठी शिलाई मितन योजना सन
२०१६-१७

प्रत्,

मा.जजल्हा समाज कल्याण अधिकारी
समाज कल्याण ववभाग
जजल्हा पररषद,साींगली

ववषय : अन.ु जा्त/अन.ु जमा्त/वव.जा.भ.ज. याींना शिलाई मितन मींजूर करणेबाब्.
१. अजजदाराचे सींपण
ू ज नाव :-...........................................................................

२. जन्मददनाींक :-.........................................................................................

३. सींपण
ू ज पत्ता :-...........................................................................................

४. जा्तचा प्रवगज :-.......................................................................................
मत खाली सही करणार ...................................राहणार..........................्ा.................जज.साींगली असे

शलहून दे ्ो की,मला मागासवगीय व्यक्तींना स्वयींरोजगारासाठी शिलाई मितन योजने्न
ू शमळालेल्या मितनचा
वापर स्वयींरोजगारासाठीच करे न.्से न झाल्यास मला मींजूर झालेले रककम व दीं डाचत रककम मत एकरकमत पर्
करणेचत हमत दे ्ो/दे ्.े
ददनाींक :
दठकाण :
अजाा सोबत जोडाियाची कागदपत्रे :- (सिा कागदपत्राांच्या सत्य प्रती)
१. अजजदाराचा जा्तचा दाखला (मा.्हसतलदार/प्राीं् अधिकारी याींचा)

२. रदहवासत दाखला/रे िनकाडे

३ .लाभार्थी तनवडतबाब् ग्रामसभा ठराव.

४. उत्पनाचा दाखला- उत्पन ५०,०००/-च्या आ् असावे (मा.्हसतलदार याींचा).
५.अजजदाराचे नावे गावा् घर आहे / नाही.८ अ उ्ारा.

६.पव
ू ी लाभ शमळाला आहे /नाही याबाब् ग्रामसेवक याींचा दाखला.
७.हमतपत्र/प्रत्ज्ञापत्र (सोब् ददलेल्या नमन्
ु याप्रमाणे).
८.कुटुींब प्रमख
ु दाखला.
९.ओळखपत्र क्षेरोकस.

आपला ववश्वासू
(अजजदाराचत सही/अींगठा)

नमन
ु ा प्रततज्ञापत्र (िक्कम रु.१००/- च्या स्टे म्प पेपि िि प्रस्तािासोबत दे णे)
मत

श्रत./श्रतम्त/सौ..................................................रा.......................्ा....................,जज.साींगली

या

लेखा्वारे

प्रत्ज्ञापव
ज
ू क

कर्थन

कर्ो/कर्े की,मत मु.पो...........्ा...........गावचा कायमस्वरूपत रदहवासत असून मत.............या प्रवगाज्तल आहे .मागासवगीयाींसाठी असणाऱ्या शिलाई मितन
योजने्ून शमळालेल्या मितनचा वापर स्वयीं रोजगारासाठी करे न ्सेच मितन हस््ाीं्रर् ककवाीं चालवावयास दे णार नाही अर्थवा ववकणार नाही.माझे सवज
शमळक्तपासन
ू चे वावषजक उत्पन रु......................./-इ्के आहे .
्सेच सदर सादहत्याचा वापर किाप्रकारे केला जा्ो हे पाहण्यासाठी आलेल्या सींबधि् अधिकायाांना सहकायज करे न.सदर वस््ू/सादहत्य याींचा
माझेकडून चाींगले कामासाठीच वापर केला जाईल याचत मत हमत दे ्ो.
सदरचे कर्थन माझे मादह्तप्रमाणे/समज्
ु तप्रमाणे खरे व बरोबर आहे .सदर ददलेल्या मादह्तमध्ये काही खोटे आढळून आलेस त्या साबींित्ाच्या
पररणामास आणण फौजदारी व न्यायालयतन कायदे ितर कायजवाहीस मत स्व्ः पात्र व जबाबदार राहीन ्सेच जमतन महसूल बाब समजन
ू रककम वसल
ु ीस
पात्र राहीन.
दठकाण :
ददनाींक :
(प्रत्ज्ञापत्र करणाऱ्याचत नाव व सही)
.......................................................................................................................................................................................................................
पांचायत सममती स्तिािि अजााची छाननी किणेसाठी चेक मलस्ट :अ.क्र.

तपासियाची बाब

१

अजजदाराचा जा्तचा दाखला(मा.्हसतलदार/प्राीं् अधिकारी याींचा)

२

रदहवाित दाखला/रे िनकाडज

३

लाभार्थी तनवडतबाब् ग्रामसभा ठराव

४

उत्पनाचा दाखला- उत्पन ५०,०००/-च्या आ् असावे (मा.्हसतलदार याींचा)

५

अजजदाराचे नावे गावा् घर आहे / नाही.८ अ उ्ारा

६

पव
ू ी लाभ शमळाला आहे /नाही याबाब् ग्रामसेवक याींचा दाखला

७
८
९

आहे /नाही

शेिा

हमतपत्र/प्रत्ज्ञापत्र (सोब् ददलेल्या नमन्
ु याप्रमाणे)
कुटुींब प्रमुख दाखला
ओळखपत्र क्षेरोकस

ििील मादह्त चेक शलस्ट प्रमाणे बरोबर असून अजजदार मागासवगीयाींनसाठी शिलाई मितन योजने्ून लाभ दे नेस पात्र आहे .
ग्रामसेवक/ग्रामसेवक अधिकारी
ग्रामपींचाय्....................

गटववकास अधिकारी
पींचाय् सशम्त...........

टीप :( सदिच्या चेक मलस्ट नस
ु ार प्रस््ाव चेक करून व कागदपत्रे ददलेल्या क्रमानेच जोडून पररपण
ू ज प्रस््ाव समाज कल्याण ववभाग.जज.प.साींगली याींचेकडे
पाठववण्या् यावा.सींदभज-िासन पररपत्रक ग्रामववकास व जलसींिारण ववभाग,मागास २००६/प्र/क्र.६१५/यो-७,दद.२७/१०/२००६)

