समाज कल्याण विभाग,जजल्हा परिषद साांगली
वसंत घरकुल योजना सन २०१६-१७

प्रतत,

अजफदाराचा
र्ोटो

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

मी श्री/श्रीमती :-...............................म.ु पो. .................ता. ................... जजल्हा :सांगली,आपले समाज कल्याण ववभागामार्फत

सरु
ु असलेल्या वसंत घरकुल योजनेचा लाभ ममळावा म्हणन
ू अजफ करत आहे .
माझी माहहती खालील प्रमाणे
१.
२.
३.

अजफदाराचे पूणफ नाव :-.................................................................

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

अजाासोबत जोडाियाची कागदपत्रे :१.

रदहवाशी दाखला.

२.

जातीचा दाखला (तहसीलदार / मा. प्रांत यांचा )

३.

उत्पनाचा दाखला (वावषफक उत्पन कमाल मयाफदा रु.५००००/-पयंत)(तहसीलदार यांचा )

४.

लाभार्थी तनवडीबाबत ग्रामसभा ठराव (ददनांक,जा.क्र.व स्वाक्षरी,मशक्यासादहत)

५.

८ अ उतारा ग्रामसेवक यांचा ( असें. मलस्ट नस
ु ार )

६.
७.
८.
९.

जागा वापरासाठीचे संमतीपत्र (८ अ लाभार्थयाफच्या नावे नसल्यास ) १०० रु. स्टांम्प पेपरवर अफर्डेवीट सह
प्रततज्ञापत्र (सोबत ददलेल्या नमन्
ु याप्रमाणे) १०० रु. स्टांम्प पेपरवर अफर्डेवीट सह
हमीपत्र ( ज्यादा रक्कम घालणे व शौलायासादहत घर बांिकाम करणेबाबत )
अन्यत्र पक्के घर नसलेबाबत ग्रामसेवक यांचा दाखला

१०. पूवी लाभ न
११. ओळखपत्र

ममळाल्याचा ग्रामसेवक यांचा दाखला.

छायांफकत प्रत.

१२. कुटुंब प्रमुख दाखला / रे शन काडफ छायांफकत प्रत
१३.
वरती नमूद केलेली सवफ आवश्यक कागदपत्रे जोडून मी अजफ सादर करत आहे .सदर योजनेतन
ू घरकुल मंजूर झालेस ती रक्कम
त्याच घरकुल बांिणीसाठी , त्याच तनदे मशत जागेवर बांिणेसाठी वापरनेची मी हमी दे तो/दे ते , तसे न झाल्यास मंजूर रक्कम एकाच
हप्तत्यात परत करण्याची मी हमी दे तो / दे ते. तरी सदर योजनेतन
ू घरकुल मंजूर होणेसाठी माझे अजाफचा ववचार व्हावा दह नम्र ववनंती .
आपला ववश्वासू
(अजफदाराचे नाव व सही/अंगठा)

नमुना प्रततज्ञापत्र (िक्कम रु.१००/- च्या स्टे म्प पेपि िि प्रस्तािासोबत दे णे)
मी श्री./श्रीमती/सौ..................................................रा.......................ता....................,जज.सांगली या लेखा्वारे प्रततज्ञापव
फ कर्थन करतो/करते
ू क
की,मी म.ु पो...........ता...........गावचा कायमस्वरूपी रदहवासी असन
ू माझी जात / पोटजात अन.ु जाती /जमाती /ववमक्
ु त जाती /भटक्या जमाती आहे .माझे सवफ
ममळकतीपासूनचे वावषफक उत्पन रु......................./-इतके आहे .यापव
ू ी मला महाराष्ट्र शासन /जजल्हा पररषद फकवा अन्य कोणत्याही शासकीय संस्र्था /
तनमशासकीय अगर प्रततष्ट्ठान महसल
ू खात्याकडून घरकुल योजनेतून घर बांिणीसाठी / घरदरु
ु स्तीसाठी अर्थवा गवती छपराच्या रुपांतरनासाठी शासकीय
अनद
ु ान / मदत / कजफ ममळालेली नाही .
सदरचे कर्थन माझे मादहती प्रमाणे / समजत
ु ी प्रमाणे खरे व

बरोबर आहे . सदर ददलेल्या मादहतीमध्ये काही खोटे आढळून आल्यास त्या

संबधं िताच्या पररणामास आणण र्ौजदारी व न्यायालयीन कायदे शीर कायफवाहीस मी स्वतः पात्र व जबाबदार राहीन तसेच जमीन महसूल बाब समजन
ू रक्कम
वसुलीस पात्र राहीन .
सदर घरकुल योजनेतन
ू घरकुल मंजरू झालेस प्राप्तत अनद
ु ान रकमेपेक्षा येणारा जास्तीचा खचफ घालणेस मी स्वतः तयार आहे .तसेच मंजरू
रकमेतन
ू च शौचालयासह घरबांिकाम करणेस तयार आहे .

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

तपासियाची बाब

१

रदहवाशी दाखला

२

जातीचा दाखला (तहसीलदार /मा.प्रांत यांचा )

३

उत्पनाचा दाखला (तहसीलदार यांचा)

४

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

५

८ अ उतारा ग्रामसेवक यांचा (असें. मलस्ट नस
ु ार )

क्र.

६
७
८
९
१०
११
१२

आहे /नाही

जागा वापरासाठीचे संमतीपत्र (१०० रु. स्टांम्प
प्रततज्ञापत्र सोबत ददलेल्या नमुन्या प्रमाणे

शेिा

पेपर वरती अफर्डेव्हीट सह )

(१०० रु. स्टांम्प पेपर वरती अफर्डेव्हीट सह )

हमीपत्र (ज्यादा रक्कम घालणेस व शौचालायासदहत घर बांिकाम करणेबाबत )
अन्यत्र पक्के घर नसलेबाबत ग्रामसेवक यांचा दाखला

पव
ू ी लाभ न ममळाल्याचा ग्रामसेवक यांचा दाखला.
ओळखपत्र छायांफकत प्रत.

कुटुंब प्रमुख दाखला / रे शन काडफ छायांफकत प्रत

ििील मादहती चेक मलस्ट प्रमाणे बरोबर असन
े पात्र आहे .
ू अजफदार वसंत घरकुल योजनेतन
ू घर बांिणीसाठी मदत दे णस

ग्रामसेवक/ग्रामववकास अधिकारी
ग्रामपंचायत....................

गटववकास अधिकारी

पंचायत सममती...........

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

