समाज कल्याण वैयक्तीक लाभाच्या योजनेतून मच्छीमार व्यावसाययकाांना स्वयांरोजगाराकरीता
नायलॉन जाळे कररता आर्थिक सहाय्य ममळण्याकरीता करावयाच्या अजािचा नमुना

प्रति,

र्ोटो

मा. जिल्हा समाि कल्याण अधिकारी
जिल्हा पररषद, गोंददया

मार्ित :- मा. गट विकास अधिकारी, पंचायि सममिी __________________
ववषय :- 20 टक्के सेस फंड जिल्हा तििी योििा- िायलॉि िाळे करीिा आधथिक सहाय्य ममळणेबाबि.

1. अििदाराचे पुणि िाि

:---------------------------------------------------------------------------

2. अििदाराचा पुणि पत्िा

:- मु. ------------------------------------------- पो.-------------------िा. ----------------------------------------------- जजल्हा - गोंदिया

3. अििदाराची िाि

:- दििर / -------------------- प्रिगि :- भटक्या िमािी (NT) /

4. ईयत्िा / मिक्षण :- -------------------5. मासेमारी व्यिसायाचे अिभ
ु ि आहे काय ?: ----------------------------------------------------------------6. बी.पी.एल.क्रमांक --------------------------------- ककां वा िावषिक उत्पन्ि रु. --------------------------------7. ग्राम पंचायि आमसभा /मामसक सभा ठराि ककां वा मिफारस पत्र क्रमांक -------------- ि ददिांक ------8. अििदारािे ककं िा कुटुंबीयांिी सदर योििेचाककं िा इिर
योििेचा यापुिी लाभ घेिला असल्यास योििेचे िाि
9. अििदाराचे (आिार संलग्ि) बँक खािे -

:- ---------------------------------------------------------------------------------------

बँकेचे िाि - :- ---------------------------------------------------

क्रमांक
10. बँकेचा IFSC कोड

:---------------------------------------------------------------------------

11. आिार क्रमांक

सरपंच

ग्रा. पं. -------------( मिक्का )

ग्रामसेिक

ग्रा. पं. -------------(मिक्का)

अििदारची सही / अंगठा

िाि :- ------------------------

करारनामा
मी अििदार श्री / श्रीमिी ----------------------------------------------

रा. ----------------------------------------

करारिामा मलहूि दे िो की , अिािि ि प्रमाणपत्राि ददलेली मादहिी सत्य असि
ू मी ममळालेल्या सादहत्याचा उपयोग
स्िि: करील. 20 टक्के सेस फंड योििेिूि मच्छीमार व्यािसायीकांिा स्ियंरोिगाराकरीिा िायलॉि िाळे या
योििेचा

स्िि: ककं िा कुटूंबबयांिी यापि
ु ी लाभ घेिलेला िाही. िररल बाबी करीिा दोषी आिळल्यास तियमािस
ु ार

कारिाईस पात्र राहीि ि संपण
ू ि रक्कम परि करण्याची हमी माझी ि माझ्या कुटूंबाची राहील.

ददिांक :-

अििदारची सही / अंगठा

दठकाण :-

िाि :- -------------------------------

गट ववकास अर्िकारी याांचे मिर्ारस पत्र
अििदाराच्या अिािप्रमाणे या कायािलयामाफिि ग्रामपंचायि स्िरािर प्रत्यक्ष भेट दि
ु ि
ू भेट पाहणी केली असिा

अिािि ददलेली मादहिी अगदी बरोबर आहे . यापि
ू ी अििदारािे ककं िा कुटुंबबयािी सदर योििेचा लाभ घेिलेला िाही.
अििदारािे अिािसोबि आिश्यक सिि कागदपत्रे िोडलेली आहे ि.

करीिा सदर अिि समाि कल्याण सममिीद्िारे मंिरु करणेस्िि मिफारस करण्याि येि आहे .

ददिांक :

गट विकास अधिकारी

पंचायि सममिी _______________

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

अजािसोबत जोडावयाची कागिपत्रे
1. अििदार बेरोिगार असि
ू त्यास सदर योििेचा लाभ दे ण्याि यािे याबाबि ग्रामपंचायि आमसभा/ मामसक
सभा ठरािाची प्रि ककां वा ग्रामपंचायिीचे मिफारस पत्र.
2. आिार काडािची छायांककि प्रि.
3. िाि प्रमाणपत्राची छायांककि प्रि.
4. बी.पी.एल. बाबि ग्रामपंचायिीचे प्रमाणपत्र ककां वा सक्षम प्राधिकाऱ्याचे उत्पन्िाचे प्रमाणपत्र.
(िावषिक उत्पन्ि रू. 50,000/- पयंि.)
5. बँक खािे पासबक
ु ची सस्
ु पष्ट ददसेल अिी छायांककि प्रि.
6. पासपोटि आकाराचे फोटो.
7. मासेमारी व्यिसाय करि असल्याचे ि अिभ
ु िाचे ग्रामपंचायिीचे प्रमाणपत्र.
दटप :- 1. अिि दोि प्रिीि सादर करािे.
2. हा अिि पररपण
ु ि ि बबिचुक असल्यामििाय गट विकास अधिकारी, पंचायि सममिी, यांिी ककं िा
त्यांिी प्राधिकृि केलेल्या कमिचाऱ्यांिी जस्िकारु िये.

