समाज कल्याण विभाग,जजल्हा परिषद साांगली
अपंगासाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना सन २०१६-१७
प्रति,

अजफदाराचा
र्ोटो

मा.क्जल्हा समाज कल्याण अधिकारी
समाज कल्याण ववभाग
क्जल्हा पररषद,सांगली
महोदय,

मी श्री/श्रीमिी :-...............................म.ु पो. .................िा. ................... क्जल्हा :सांगली,आपले समाज कल्याण ववभागमार्फि

सरु
ु असलेल्या अपंगासाठी असणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा लाभ ममळावा म्हणन
ू अजफ करि आहे .
माझी माहहती खालील प्रमाणे
१.
२.
३.
४.
५.
६.

अपंग लाभार्तयाफचे पूणफ नाव :-.................................................................

जन्म ददनांक :-....................................................................................
गाव व पण
ू फ पत्ता :-...............................................................................

अपंगर्तवाचा प्रकार व प्रमाण :-................................................................
अपंग लाभार्थयाफच्या राष्ट्रीयकृि बँकेचे नाव व शाखेचे नाव :-......................
बँक खािे क्रमांक(ifsc code सदहि) :-...................................................

७.

अपंग लाभार्तयाफचे आिारकार्फ क्रमांक :-....................................................

८.

यापूवी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा लाभ ममळालेला आहे का :-................

९.

लाभ ममळाला असल्यास लाभाचे स्वरूप व योजनेचे नाव :-........................

अजाासोबत जोडाियाची कागदपत्रे :१.

रदहवाशी दाखला.

२.

अपंगर्तवाचे ऑनलाईन काढलेले प्रमाणपत्र(अपंगर्तव प्रमाण ककमान ४०%)

३.

उर्तपनाचा दाखला (वावषफक उर्तपन कमाल मयाफदा रु.५००००/-पयंि)

४.

लाभािी तनवर्ीबाबि ग्रामसभा ठराव (ददनांक,जा.क्र.व स्वाक्षरी,मशतयासादहि)

५.

प्रतिज्ञापत्र (सोबि ददलेल्या नमुन्याप्रमाणे)

६.
७.
८.
९.

पव
ू ी लाभ ममळाला आहे/नाही ग्रामसेवक यांचा दाखला.
आिारकार्फ छायांककि प्रि.

जन्म िारखेचा पुरावा म्हणून शाळा सोर्लेच दाखला/जन्म प्रमाणपत्र/१० वी ककवां १२ वी प्रमाणपत्र.
लाभार्तयाफचे स्विाचे राष्ट्रीयकृि बँक खािे क्षेरोतस IFSC कोर्सदहि.

वरिी नमद
ू केलेली सवफ आवश्यक कागदपत्रे जोर्ून मी अजफ सादर करि आहे .मी प्रमाणणि करिो की,क्जल्हा पररषद/पंचायि/ग्राम

पंचायि मिील वैयक्तिक लाभाच्या योजनेिून माझ्या बँक खार्तयावर वस्िू/सादहर्तय यासाठी वगफ केलेल्या तनिीमिून मी वस्िू / सादहर्तय दोन
मदहन्याच्या आि खरे दी करे न व सदर खरे दीच्या पावर्तया संबधिि ग्रामपंचायि,ग्रामसेवकास र्तवरे ने सादर करे न.
आपला ववश्वासू
(अजफदाराचे नाव व सही/अंगठा)

नमुना प्रततज्ञापत्र (िक्कम रु.१००/- च्या स्टे म्प पेपि िि प्रस्तािासोबत दे णे)
मी श्री./श्रीमिी/सौ..................................................रा.......................िा....................,क्ज.सांगली या लेखा्वारे प्रतिज्ञापव
फ कनन करिो/करिे
ू क
की,मी म.ु पो...........िा...........गावचा कायमस्वरूपी रदहवासी असन
ू मी

अपंग आहे .माझे सवफ ममळकिीपासन
ू चे वावषफक उर्तपन रु......................./-इिके आहे .

स्नातनक स्वराज्य संस्नांच्या स्वउर्तपन्नािील अपंगासाठी राखीव ३% राखीव तनिीिून घेणेि येणाऱ्या अपंगासाठीच्या वैयक्तिक लाभाच्या
योजनेमिन
ं र व तनिी माझे बँक खािेवर वगफ केलेनि
ं र मी वस्िू/सादहर्तय दोन मदहन्यांच्या आि खरे दी करे न व सदर खरे दीच्या
ू मला लाभ मंजरू झालेनि
पावर्तया संबधिि ग्रामपंचायि,ग्रामसेवकास र्तवरे ने सादर करे न.
िसेच सदर सादहर्तयाचा वापर कशाप्रकारे केला जािो हे पाहण्यासाठी आलेल्या संबधिि अधिकायांना सहकायफ करे न.सदर वस्िू/सादहर्तय यांचा माझेकर्ून
चांगले कामासाठीच वापर केला जाईल याची मी हमी दे िो.योजनेंिगफि ममळालेल्या वस्िू/सादहर्तयाचा वापर स्वयं रोजगारासाठी करे न िसेच मशीन हस्िांिररि
ककवां चालवावयास दे णार नाही अनवा ववकणार नाही
सदरचे कनन माझे मादहिीप्रमाणे/समजि
ु ीप्रमाणे खरे व बरोबर आहे .सदर ददलेल्या मादहिीमयेये काही खोटे आढळून आलेस र्तया साबंिीिाच्या
पररणामास आणण र्ौजदारी व न्यायालयीन कायदे शीर कायफवाहीस मी स्विः पात्र व जबाबदार राहीन िसेच जमीन महसूल बाब समजन
ू रतकम वसुलीस पात्र
राहीन.

दठकाण :
ददनांक :
(प्रतिज्ञापत्र करणाऱ्याची नाव व सही)
.......................................................................................................................................................................................................................................
पांचायत सममती स्तिािि अजााची छाननी किणेसाठी चेक मलस्ट :अ.क्र.

तपासियाची बाब

१

रदहवाशी दाखला

२

अपंगर्तवाचे ऑनलाईन काढलेले प्रमाणपत्र(अपंगर्तव प्रमाण ककमान ४०%)

३

उर्तपनाचा दाखला (िहसीलदार/िलाठी यांचा)

४

ग्रामसभा ठराव (ददनांक,जा.क्र.व स्वाक्षरी,मशतयासादहि)

५
६
७

आहे /नाही

शेिा

प्रतिज्ञापत्र (सोबि ददलेल्या नमुन्याप्रमाणे)

पव
ू ी लाभ ममळाला आहे /नाही ग्रामसेवक यांचा दाखला.
आिारकार्फ छायांककि प्रि.

८

जन्म िारखेचा परु ावा

९

राष्ट्रीयकृि बँक खािे क्षेरोतस IFSC कोर्सदहि

ििील मादहिी चेक मलस्ट प्रमाणे बरोबर असून अजफदार अपंग ३% वैयक्तिक लाभाच्या योजनेिून लाभ दे णस
े पात्र आहे .
ग्रामसेवक/ग्रामववकास अधिकारी
ग्रामपंचायि....................

गटववकास अधिकारी
पंचायि सममिी...........

टीप :( सदरच्या चेक मलस्ट नस
ु ार प्रस्िाव चेक करून व कागदपत्रे ददलेल्या क्रमानेच जोर्ून पररपण
ू फ प्रस्िाव समाज कल्याण ववभाग.क्ज.प.सांगली यांचेकर्े
पाठववण्याि यावा.संदभफ-शासन पररपत्रक ग्रामववकास व जलसंिारण ववभाग,मागास २००६/प्र/क्र.६१५/यो-७,दद.२७/१०/२००६)

