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

प्रति,

अजफदाराचा
र्ोटो

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

मी श्री/श्रीमिी :-...............................म.ु पो. .................िा. ................... जजल्हा :सांगली,आपले समाज कल्याण विभागामार्फि

सरु
ु असलेल्या अपंग घरकुल योजनेचा लाभ ममळािा म्हणन
ू अजफ करि आहे .
माझी माहहती खालील प्रमाणे
१.
२.
३.
४.
५.
६.

अपंग लाभार्तयाफचे पूणफ नाि :-.................................................................

जन्म ददनांक :-....................................................................................
गाि ि पण
ू फ पत्ता :-...............................................................................

अपंगर्तिाचा प्रकार ि प्रमाण :-................................................................
अपंग लाभार्थयाफच्या राष्ट्रीयकृि बँकेचे नाि ि शाखेचे नाि :-......................
बँक खािे क्रमांक(ifsc code सदहि) :-...................................................

७.

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

८.

यापूिी िैयजतिक लाभाच्या योजनेचा लाभ ममळालेला आहे का :-................

९.

लाभ ममळाला असल्यास लाभाचे स्िरूप ि योजनेचे नाि :-........................

अजाासोबत जोडाियाची कागदपत्रे :१.

रदहिाशी दाखला.

२.

अपंगर्तिाचे ऑनलाईन काढलेले प्रमाणपत्र(अपंगर्ति प्रमाण ककमान ४०%)

३.

उर्तपनाचा दाखला (िावषफक उर्तपन कमाल मयाफदा रु.५००००/-पयंि)(िहसीलदार / िलाठी यांचा )

४.

लाभार्थी तनिर्ीबाबि ग्रामसभा ठराि (ददनांक,जा.क्र.ि स्िाक्षरी,मशतयासादहि)

५.

प्रतिज्ञापत्र (सोबि ददलेल्या नमुन्याप्रमाणे)

६.
७.
८.
९.

पि
ू ी लाभ ममळाला आहे/नाही ग्रामसेिक यांचा दाखला.
आिारकार्फ छायांककि प्रि.

जन्म िारखेचा पुरािा म्हणून शाळा सोर्लेचा दाखला/जन्म प्रमाणपत्र/१० िी ककिां १२ िी प्रमाणपत्र.
लाभार्थयाफचे स्ििःचे राष्ट्रीयकृि बँक खािे क्षेरोतस IFSC कोर्सदहि.

िरिी नमद
ू केलेली सिफ आिश्यक कागदपत्रे जोर्ून मी अजफ सादर करि आहे .सदर योजनेिन
ू घरकुल मंजरू झालेस िी रतकम

र्तयाच घरकुल बांिणीसाठी , र्तयाच तनदे मशि जागेिर बांिणेसाठी िापरनेची मी हमी दे िो/दे िे , िसे न झाल्यास मंजूर रतकम मी एकाच
हप्तर्तयाि परि करण्याची मी हमी दे िो / दे िे. िरी सदर योजनेिन
ू घरकुल मंजूर होणेसाठी माझे अजाफचा विचार व्हािा दह नम्र विनंिी .
आपला विश्िासू
(अजफदाराचे नाि ि सही/अंगठा)

नमुना प्रततज्ञापत्र (िक्कम रु.१००/- च्या स्टे म्प पेपि िि प्रस्तािासोबत दे णे)
मी श्री./श्रीमिी/सौ..................................................रा.......................िा....................,जज.सांगली या लेखा्िारे प्रतिज्ञापि
फ कर्थन करिो/करिे
ू क
की,मी म.ु पो...........िा...........गािचा कायमस्िरूपी रदहिासी असन
ू मी

अपंग आहे .माझे सिफ ममळकिीपासन
ू चे िावषफक उर्तपन रु......................./-इिके

आहे .यापि
ू ी मला महाराष्ट्र शासन /जजल्हा पररषद ककिा अन्य कोणर्तयाही शासकीय संस्र्था / तनमशासकीय अगर प्रतिष्ट्ठान महसल
ू खार्तयाकर्ून घरकुल
योजनेिून घर बांिणीसाठी / घरदरु
ु स्िीसाठी अर्थिा गििी छपराच्या रुपांिरनासाठी शासकीय मदि / कजफ ममळालेली नाही .
सदरचे कर्थन माझे मादहिी प्रमाणे / समजि
ु ी प्रमाणे बरोबर आहे . सदर ददलेल्या मादहिीमध्ये काही खोटे आढळून आल्यास र्तया संबधं ििाच्या
पररणामास आणण र्ौजदारी ि न्यायालयीन कायदे शीर कायफिाहीस मी स्ििः पात्र ि जबाबदार राहीन िसेच जमीन महसल
ू बाब समजन
ू रतकम िसल
ु ीस पात्र
राहीन .
सदर घरकुल योजनेिून घरकुल मंजरू झालेस प्राप्ति अनद
ु ान रकमेपेक्षा येणारा जास्िीचा खचफ घालणेस मी स्ििः ियार आहे .िसेच मंजरू
रकमेिन
ू च शौचालयासह घरबांिकाम करणेस ियार आहे .

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

तपासियाची बाब

१

रदहिाशी दाखला

२

अपंगर्तिाचे ऑनलाईन काढलेले प्रमाणपत्र(अपंगर्ति प्रमाण ककमान ४०%)

३

उर्तपनाचा दाखला (िहसीलदार/िलाठी यांचा)

४

ग्रामसभा ठराि (ददनांक,जा.क्र.ि स्िाक्षरी,मशतयासादहि)

५

८ अ उिारा ग्रामसेिक यांचा (असें. मलस्ट नस
ु ार )

क्र.

६
७
८
९
१०
११

आहे /नाही

जागा िापरासाठीचे संमिीपत्र (१०० रु. स्टांम्प
प्रतिज्ञापत्र सोबि ददलेल्या नमुन्या प्रमाणे

शेिा

पेपर िरिी अकर्र्ेव्हीट सह )

(१०० रु. स्टांम्प पेपर िरिी अकर्र्ेव्हीट सह )

हमीपत्र (ज्यादा रतकम घालणेस ि शौचालायासदहि घर बांिकाम करणेबाबि )
अन्यत्र पतके घर नसलेबाबि ग्रामसेिक यांचा दाखला

पि
ू ी लाभ न ममळाल्याचा ग्रामसेिक यांचा दाखला.
आिारकार्फ छायांककि प्रि.

१२

जन्म िारखेचा परु ािा

१३

राष्ट्रीयकृि बँक खािे क्षेरोतस IFSC कोर्सदहि

ििील मादहिी चेक मलस्ट प्रमाणे बरोबर असून अजफदार अपंग घरकुल योजनेिून घर बांिणीसाठी मदि दे णस
े पात्र आहे .

ग्रामसेिक/ग्रामविकास अधिकारी
ग्रामपंचायि....................

गटविकास अधिकारी

पंचायि सममिी...........

टीप :( सदरच्या चेक मलस्ट नस
ु ार प्रस्िाि चेक करून ि कागदपत्रे ददलेल्या क्रमानेच जोर्ून पररपण
ू फ प्रस्िाि समाज कल्याण विभाग.जज.प.सांगली यांचेकर्े
पाठविण्याि यािा.संदभफ-शासन पररपत्रक ग्रामविकास ि जलसंिारण विभाग,मागास २००६/प्र/क्र.६१५/यो-७,दद.२७/१०/२००६)

