
सा.िज.प.म.ु/१३७/२०/१०००                   सातारा िज हा प रषद          

                                      मिहला व बाल िवकास सिमती            
अ.   :                                                                                                                        
                                         

ामीण भागातील मिहलांना अनुसुिचत जमाती िपठाची िगरणी पुरिवण ेक रता अथसहा य िमळणेक रता करावया या  अजाचा नमुना 
(अनुसुिचत जमाती ) २०२१-२०२२ साठी 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
ित, 

गटिवकास अिधकारी 
पंचायत सिमती .................................... 
१ अजदाराच ेपुण नाव     :- 
 .............................................................................. 

२ संपुण प ा व      :- 
 ............................................................................ 

       
 .............................................................................. 

  संपकासाठी दरू वनी/मोबाईल .     

३ ज म दनांक व वय ( शाळा सोड याचा दाखला   :-  / / वय :-  ...... ....   

वष 

  कवा ज मतारेखचा दाखला जोडावा ) 

४ जात व पोटजात अनु जमाती            :-    
 ............................................................................... 

५ अजदाराच ेकुटंुब दा र य रेषेखालील यादीतील मांक  :- 
 ............................................................................. 

  ( ामसेवक/गटिवकास अिधकारी यांचा दाखला जोडावा ) :-   

६ दा र य रेषेखाली समावेश नसलेस वा षक उ प  दाखला  :- 
 ........................................................................... 

  र.  १,२०,०००/- च ेआितल ( तहिसलदार/ तलाठी यांचा  :-   

  दाखला जोडावा 

७ अजदार यांचे आधारकाड मांक     :-      

     आधारकाड बँक खातेशी लक केल ेआह ेकाय    :- 
 ............................................................................... 

  केल ेनस यास आधार काड बँक खातेशी लक करणेस तयार आह ेकाय  :- 
.......................................................... 

८ अजदार यांचा बँक तपिशल 

अ) बँकेच ेनाव शाखा      :- 
 ...........................................................................  

  ब) बँक खाते मांक   
 :-  

  क) बँकेचा IFSC कोड नंबर    :-    
............................................................................ 

९ अनुसुिचत जमातीच ेजात  माणप  तहिसलदार / ांतािधकारी यांचे जोडावे :- 
................................................... 

१० नमुना नं ८ -अ घराचा उतारा जोडणेत यावा :- 

११ िवदयुत पुरवठा सोय असलेबाबत एम.एस.ई.बी. नजीक या िबलाची त जोडावी :-
.......................................... 

१२ या योजनेचा लाभ मंजुर झालेनंतर थम िपठाची िगरणी खरेदी करणेस सहमत आह ेकाय  :- 

होय/नाही...................  

१३ यापूव  शासना या /िज हा प रषदे या /पंचायत सिमती या या योजनचा लाभ िमळाला आह ेकाय  :- होय/नाही  

            

            

               



 मी ित ापूवक िनवेदन करते क , माझे कुटंुबाचा अनुसुिचत जमाती म ये .......समावेश आह/ेनाही. माझे कुटंुबाचे 
वा षक उ प   १,२०,०००/- पे ा कमी आह.ेिपठाची िगरणी लाभ मंजुर झालेच ेकळिवलेनंतरच मी िपठाची िगरणी खरेदी क न 
खरेदी पावती पंचायत सिमती म ये सादर केल ेनंतर व िपठाची िगरणी खरेदी केलेची तपासणी झालेनंतर अनुदान माझे बँक खातेवर वग 
करणेस माझी सहमती आह.े  अजात वर दलेली मािहती खरी असुन ती खोटी असलेचे िनदशणास आलेस मला िमळालेली मदत मी 
परत करीन. 

           अजदाराची सही 

       (टीप :-  योजनेचा अज व अजासोबतची कागदप े गटिवकास अिधकारी , पंचायत सिमती कायालयात जमा करावीत. ) 

               

              ामपंचायतीचा दाखला 

अजदार ीमती/सौ. ............................................................... 
राहणार :- ..................................................हया 

गाव या रिहवाशी आहते अजदाराचे कुटंुबाच ेवा षक उ प  र म पय े
................................................ आह.े यांना िज हा प रषद /पंचायत सिमती या 
अगर शासना या कोण याही योजनेतून सदरची मदत िमळाली नसलेने यांना ही मदत देणेस िशफारस आह.े तसेच 
अजासोबत सादर केलेली सव कागदप े तपासली असुन ती बरोबर असलेची खा ी केलेली आह.े 

ामसेवकाची सही 

ामपचंायत 
................................
.. 

---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------                                      

                                पंचायत सिमतीचा दाखला 
गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती ....................................................... 
यांची िशफारस 

अजदार ीमती/सौ. ............................................................... 
राहणार :- ..................................................हया 
पंचायत सिमती काय े ातील रिहवाशी आहते. अजदाराचे कुटंुबाच ेवा षक उ प  र म पय े.................. 
आह.े यांना यापूव  िज हा प रषद /पंचायत सिमती या अगर शासना या कोण याही योजनेतून लाभ दललेा नाही याची 
खा ी कायालयातील उपल ध कागदप ाव न केली आह.े तसेच अजासोबत सादर केलेली सव कागदप े तपासली असुन ती 
बरोबर अस याची खा ी केलेली आह.े 

सहा यक गट िवकास अिधकारी 
पंचायत सिमती .................... 

---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 

                   अजासोबत खालील माणे कागदप े जोड यात यावीत 

१ अजदाराचा िवहीत नमु यातील मागणी अज 
 
2 अजदार दा र य रेषेखालील कुटंुबातील अथवा लाभाथ  कुटंुबाच ेवा षक उ प  र.  १,२०,०००/- पयत  
   असलेबाबतचा  तलाठी कवा तहिसलदार यांचा दाखला जोडावा. 
 
3  एकाच कुटंुबातील अनेक मुली/मिहला जरी या योजनेचा लाभ घे यासाठी पा  अस या तरी यातील एकाच मलुी     
   /मिहला या योजनेचा लाभ घेता येईल. 
 
4 सदर योजनेचा लाभ िज हयातील ामीण भागातील १८ ते ६० वयोगटातील मलुी/मिहलांना घेता येईल. 
 
 5 अजदार यांच ेआधार काड ची झरेॉ स त सोबत जोडावी. 
 
6 अजदार यांच ेबँक खातेवर अनुदान वग करणेसाठी अजदार यांच ेबकँ पासबुक पिहले पानाची झरेॉ स ( यावर  
  अजदार यांच ेनाव,बँकेचे नाव, शाखा,खाते मांक व IFSC कोड नमुद असावा.) व ह ेबँक खाते सु  असलेबाबत  
  मागील तीन मिहने खातवेर वहार झालेची पानाची त जोडावी. 
7. अनुसूिचत जमातीचा दाखला तहिसलदार यांचा जोडवा 
 
8. वसायासाठी जागा उपल ध असलेबाबत नमनुा न.ं ८ अ चा घराचा उतारा जोडावा. 
9. िवदयुत पुरवठा सोय असलेबाबत एम.एस.ई.बी या नजीक या िबलाची झरेॉ स त जोडावी. 
१0. मिहला व बाल िवकास सिमतीने िनवड केले या लाभाथ नाच लाभ मंजूर झालेचे कळिवणेत येईल. 

 


