
समाज कल्याण वैयक्तीक लाभाच्या योजनेतून मागासवगीय शेतकऱयाांना एच.डी.पी.ई./ पी.व्ही.सी. 
पाईप्स करिता आर्थिक सहाय्य ममळण्याकिीता किावयाच्या अजािचा नमुना 

 
 
 
         
प्रतत, 
      मा. जिल्हा समाि कल्याण अधिकारी 
      जिल्हा पररषद, गोंददया 
 
मार्ि त :- मा. गट विकास अधिकारी, पंचायत सममती __________________ 
 

ववषय :- 20 टक्के सेस फंड जिल्हा नििी योििा- एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी. पाईप्स करीता आधथिक सहाय्य ममळणेबाबत. 
 

1. अििदाराचे पुणि िाि   :--------------------------------------------------------------------------- 
2. अििदाराचा पुणि पत्ता  :- मु. ------------------------------ पो.--------------------------------- 

  ता. ----------------------------------------------- जजल्हा - गोंदिया 
3.  अििदाराची  िात -----------------        

 ि  प्रिगि :- 
4. ईयत्ता / मिक्षण :- -------------  
5. अििदाराचे स्ित:चे मालकीची िमीि आहे काय ? ------------- 
6. अििदाराचे िेतिमीिीमध्ये ककंिा िेतिमीिी ििीक पाण्याचे स्रोत उपलब्ि आहे काय? ---------- 
7. बी.पी.एल.क्रमांक --------------------------- ककां वा  िावषिक उत्पन्ि रु. ---------------------------------- 
8. ग्राम पंचायत आमसभा /मामसक सभा ठराि क्रमांक -------------------- ि ददिांक ------------------- 

       ककां वा मिफारस पर क्रमांक -------------- ि ददिांक -------------- 
9. अििदारािे ककंिा कुटंुबीयांिी सदर योििेचाककंिा इतर  :- -------------------------------------------- 

योििेचा यापुिी लाभ घेतला असल्यास योििेचे िाि    -------------------------------------------- 
10. अििदाराचे (आिार संलग्ि) बँक खाते -  बँकेचे िाि - :- ---------------------------------------------- 

 

क्रमाकं                  
 

11. बँकेचा IFSC कोड    :-------------------------------------------------- 
 

12. आिार क्रमांक :  
 
 

 
      सरपचं    ग्रामसेिक    अििदारची सही / अंगठा 
ग्रा. प.ं --------------       ग्रा. प.ं --------------    िाि :- ------------------------ 
     ( रबरी मिक्का )              (रबरी मिक्का)  

र्ोटो 

अिुसुधचत िाती (SC)   अिुसुधचत िमाती (ST)   
विमुक्त िाती (VJ)   भटक्या िमाती (NT)   

            



किािनामा 
 

मी अििदार श्री / श्रीमती ----------------------------------------------  रा. ------------------------------
---------- करारिामा मलहूि देतो की , अिाित ि प्रमाणपरात ददलेली मादहती सत्य असूि मी ममळालेल्या 
सादहत्याचा उपयोग स्ित: करील.  20 टक्के सेस फंड योििेतूि मागासिगीय िेतकऱयांिा 
एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी. पाईप्स या योििेचा  स्ित: ककंिा कुटंूबबयांिी यापुिी लाभ घेतलेला िाही. िररल 
बाबी करीता दोषी आढळल्यास नियमािुसार कारिाईस पार राहीि ि संपूणि रक्कम परत करण्याची हमी 
माझी ि माझ्या कुटंुबाची राहील. 
 

 
ददिांक :-         अििदारची सही / अंगठा  
दठकाण :-        िाि :- ------------------------------- 

 
 

गट ववकास अर्िकािी याांचे मशर्ािस पत्र 
 

अििदाराच्या अिािप्रमाणे या कायािलयामाफि त ग्रामपंचायत स्तरािर प्रत्यक्ष भेट दिूुि भेट पाहणी 
केली असता अिाित ददलेली मादहती अगदी बरोबर आहे. यापूिी अििदारािे ककंिा कुटंुबबयािी सदर 
योििेचा लाभ घेतलेला िाही. अििदारािे अिािसोबत आिश्यक सिि कागदपरे िोडलेली आहेत. 
 करीता सदर अिि समाि कल्याण सममतीद्िारे मंिरु करणेस्ति मिफारस करण्यात येत आहे. 

 
ददिांक :-  

गट विकास अधिकारी 
पंचायत सममती  _______________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अजािसोबत जोडावयाची कागिपत्र े

1. अििदारास सदर योििेचा लाभ देण्यात यािे याबाबत ग्रामपंचायत आमसभा/ मामसक सभा 
ठरािाची प्रत ककां वा ग्रामपंचायतीचे मिफारस पर. 

2. आिार काडािची छायांककत प्रत. 
3. िात प्रमाणपराची छायांककत प्रत. 
4. बी.पी.एल. बाबत ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपर ककां वा सक्षम प्राधिकाऱयाचे उत्पन्िाचे प्रमाणपर. 

(िावषिक उत्पन्ि रू. 50,000/- पयतं.) 
5. बँक खाते पासबुकची सुस्पष्ट ददसेल अिी छायांककत प्रत. 
6. पासपोटि आकाराचे फोटो. 
7. िेतिममिीचा 7 /12 ि िमुिा 8 अ तसेच मसचंिाकरीता पाण्याचे स्रोत उपलब्ितेबाबत तलाठ्याचे 

प्रमाणपर. 

दटप :- 1. अिि दोि प्रतीत सादर करािे. 
      2. हा अिि पररपुणि ि बबिचुक असल्यामििाय गट विकास अधिकारी, पंचायत सममती, यांिी  
        ककंिा त्यांिी प्राधिकृत केलेल्या कमिचाऱयांिी  जस्िकारु िये. 


