
समाज कल्याण लाभाच्या योजनेतून मागासवगीयाांच्या वाचनालयाकरीता पुस्तक सांच 
कररता आर्थिक सहाय्य ममळण्याकरीता करावयाच्या अजािचा नमुना 

 
 
         
प्रतत, 
      मा. जिल्हा समाि कल्याण अधिकारी 
      जिल्हा पररषद, गोंददया 
 

मार्ि त :- मा. गट विकास अधिकारी, पचंायत सममती __________________ 
 

ववषय :- 20 टक्के सेस फंड जिल्हा नििी योििा- िाचिालयाकरीता पसु्तक संच करीता आधथिक सहाय्य ममळणेबाबत. 
 

1. िाचिालयाचे / संस्थेचे  िाि :---------------------------------------------------------------------------------- 
2. पणुि पत्ता   :- मु. ------------------------------------------ पो.----------------------------- 

  ता. ------------------------------------------------------ जजल्हा - गोंदिया 
3. िाचिालयाचे / संस्थेचे िोंदणी प्रमाणपत्र वििरण :- िोंदणी क्र.---------------------------------------------------- 

िोंदणी ददिांक ि ििैता कालाििी:- ---------------------------------------------------------------------------------- 
िोंदणी प्राधिकरणाचे िाि ि पता :- ---------------------------------------------------------------------------------- 

4. संस्थेचे उत्पन्ि / देणग्या असल्यास त्याबाबत मादहती ------------------------------------------------------------ 
5. ग्राम पचंायत आमसभा /मामसक सभा ठराि ककंिा मिफारस पत्र क्रमाकं ------------------ ि ददिांक --------- 
6. िाचिालयािे / संस्थेिे  सदर योििेचाककंिा इतर   :- ----------------------------------------------- 

योििेचा यापिुी लाभ घेतला असल्यास योििेचे िाि    ----------------------------------------------- 
7. संस्थेचे/ िाचिालयाचे    बँक खात े-  बँकेचे िाि - :- ---------------------------------------------------------- 

 

क्रमाकं                  
 

8. बँकेचा IFSC कोड   :-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

र्ोटो 



 

करारनामा 

 
मी अििदार श्री / श्रीमती ----------------------------------------------  रा. ---------------------------------------- 

करारिामा मलहूि देतो की , अिाित ि प्रमाणपत्रात ददलेली मादहती सत्य असूि ममळालेल्या सादहत्याचा उपयोग 
मागासिगीय विद्याथी करतील.  20 टक्के सेस फंड योििेतूि मागासिगीयांच्या िाचिालयाकरीता पसु्तक संच 
परुविणे योििेचा  या संस्थेिे/ िाचिालयािे यापिुी लाभ घेतलेला िाही. िररल बाबी करीता दोषी आढळल्यास 
नियमािसुार कारिाईस पात्र राहीि ि संपणूि रक्कम परत करण्याची हमी माझी ि माझ्या संस्थेची राहील. 
 
 
ददिांक :-         अििदारची सही / अंगठा  
दठकाण :-        िाि :- ------------------------------- 

 
 

गट ववकास अर्िकारी याांचे मिर्ारस पत्र 
 

अििदाराच्या अिािप्रमाणे या कायािलयामाफि त ग्रामपचंायत स्तरािर प्रत्यक्ष भेट दिुिू भेट पाहणी केली असता 
अिाित ददलेली मादहती अगदी बरोबर आहे. यापिूी अििदाराच्या संस्थेिे सदर योििेचा लाभ घेतलेला िाही. 
अििदारािे अिािसोबत आिश्यक सिि कागदपत्रे िोडलेली आहेत. 
 करीता सदर अिि समाि कल्याण सममतीद्िारे मंिरु करणेस्ति मिफारस करण्यात येत आहे. 
 
 
ददिांक :  

गट विकास अधिकारी 
पचंायत सममती  _______________ 

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

1. अििदाराच्या संस्थेस सदर योििेचा लाभ देण्यात यािे याबाबत ग्रामपचंायत आमसभा/ मामसक सभा 
ठरािाची प्रत ककां वा ग्रामपचंायतीचे मिफारस पत्र. 

2. संस्था िोंदणी प्रमाणपत्राची छायांककत प्रत. 
3. उत्पन्ि / देणगी बाबतचे प्रमाणपत्र. 
4. बँक खाते पासबकुची सुस्पष्ट ददसेल अिी छायांककत प्रत. 
5. मागासिगीय विद्याथी अभ्यास करण्याकरीता सदर िाचिालयाचा उपयोग करतात याबाबत ग्रामपचंायतीचे 

मिफारस पत्र. 

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


