
                               

 पुणे िज हा पिरषद,पुणे.                                           
                                 मिहला व बालक याण िवभाग.                                                

ािमण भागातील मिहलांना यवसायिभमुख सािह य पुरिवणे अंतगत मिहलांना पीठगीरणी/िशलाई 
मिशन/ तेलघाणा / सोलर वॉटर िहटर पुरिवणे. 

अनुसुचीत जाती उपयोजना/ आिदवासी उपयोजना 
                                       (अज चा नमुना)  सन -2022-23 

 
 
 

अजदाराचा फोटो 

1.अजदाराचे नाव  - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. राह याचा पुण प ा   - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                       -    ---------------------------------------------------मोबाईल नं.----------------------------------------------------- 

3. जात                           -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. अजदाराचे ज म तारीख ---------------------------------- वय---------------------------------(18 वष पुण असणे आव यक)
     

 

5.  वा षक उ प   - -----------------------------------------------------( ipvaLo roSanakaD- ikMvaa naarMgaI roSanakaD- ikMvaa vaaiYa-k ]%pnna 1¸20¸000 cyaa AatIla Asaavao )    

6.  अजदार मिहला--------------------- आहे. ( िवधवा/पिर य ता/िनराधार/आ थक टया मागास/यापैकी नाही)  

7. अजदार वयंसहा यता गटाची सभासद आहे-   होय / नाही 
7. 10 % लाभाथ  िह सा र कम भरणेस तयार आहे  -                           होय / नाही 
10.  यापूव  या योजनेचा लाभ िज प चे अ य िवभागाचे योजनेतून घेतला आहे   -             होय / नाही. 
11.  कुटूबांतील य ती  िज.प/पं.स/ ां.प. सद य अगर                                         होय / नाही. 
     शासकीय /िनमशासकीय नोक रीत आहे  

11. अजदार अपंग आहे                                                                                होय / नाही . 
    ( िज हा िचिक सालय /अिध क यांचेकडील िकमान 40 % कवा या पे ा जा त अपंग वा बाबतचे माणप  )  

 

मी ित ापूवक सादर करते की, वरील सव मािहती व तूिन ठ व खरी  आहे. माझे कुटंुबाम ये एकूण (    ) सद य असून 

शौचालय सन.............वष त बांधलेले आहे. सव सद य वापर करीत आहेत. अज सोबत जोडलेली मािहती चुकीची अथवा 
खेाटी आढळ यास मला िमळालेला लाभ 100% वसुल कर यास मी पा  असेन.     
       वरील सव मािहती खरी आहे असे ित ाप  मी िलहून देत आहे. 
                                                     आपली  िव वास,ू  

                                                                                         सही- 
नाव-  

 
 

 अज सोबत खालील माणे कागदप  ेजोडलेली आहेत. 
1. अनुसुचीत जाती/ जमाती म ये मोडत असलेबाबतचा स म ाधीका-याचा जातीचा दाखला. 
2. िपवळे रेशनकाड अथवा केशरी रेशनकाड कवा वा षक उ प न .1,20,000/- आतील असलेचा स म 

ािधका याचा उ प न दाखला. 
3. आधार काडशी जोडणी केले या ब ँक पु तकाची छायांकीत त. 
4. सदर योजने अंतगत लाभ घेतले या लाभा य ना योजनेचे उपयोगीता माणप  व फल ृती अहवाल देणे बंधन 

कारक रािहल.  
5. ामसभे दारे लाभाथ  िनवड केलेचा ठराव.  
6. अ य योजनेचा लाभ घेतला नसलेबाबतचे वंय घोषणाप  

 

    

 



 
 
 

लाभाथ  िनवड झा यानंतर  करावयाची कायप दती 
शासन िनणय मांक : हीआयपी -2016 / . .िव -3,िदनांक - 28 एि ल 2016 चे सहप  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वैय तक लाभा या योजनांसाठीचा िनधी थेट लाभाथ या बँक खा याम ये जमा करणेबाबत. 

1. लाभाथ चे संपुण नाव:- ------------------------------------------------------------------------- 

2. लाभाथ या बँकेचे नाव व शाखेचे नाव (प यासह) :- ----------------------------------------------- 

3. लाभाथ चा आधारकाडशी संल न असलेला बँक खाते मांक----------------------------------------- 

4. IFSC CODE :- ------------------------------------------------------------------------------ 

5. लाभाथ चा आधार काड मांक :- ----------------------------------------------------------------- 
6. अज सोबत जोडले या िविनदशा माणे (specifications)  मूळ  पावती.----------------------------- 

7.  व तु खरेदी केलेची खा ी ामपंचायती माफत केलेचे ामसेवकाचे माणप .--------------------------- 

 

          मािणत करते की, िज हा पिरषद/पंचायत सिमती/ ामपंचायत मधील वैय तक लाभा या योजनेतुन 

व तु/सािह याचे  खरेदी या  िबलाची मुळ त काय लयास सादर के यानंतर मा या बँक खा यावर र कम जमा 
कर यात यावी.                                                                     
 

 लाभाथ  वा री 
                                                                               

(नाव -    

 
 

अंमलबजावणी प दती 
माणप र 

                 मािणत कर यात येते की, अजदार ीमती/कु.----------------------------------------                                                               

रा. ....................ता. ...............िज.पुणे यांनी......................................  ..yaa yaaojanaotUna सन 2022-23 अंतगत 90% 

अनुदानावर ािमण भागातील मिहलांना यासायिभमुख सािह य पुरिवणे या योजनाचा लाभ घेणेसाठी िनवड  झालेली असुन 

िदनांक ---------------रोजी मी य  भेट िदली असता यांनी अज सोबत जोडले या िविनदशा माणे (specifications) ---
--------------- vastU खरेदी केलेले असुन नमुद योजनेचा लाभ देणेस िशफारस करणेत येत आहे.                           

 
 

 ामसेवक/ ामिवकास अिधकारी  
*************************************************************************************   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                      

 

तालुका सतरीय यं णे दारे  व तु खरेदीचा  
भौतीक तपासणी अहवाल 

सन- 2022-23 

तपासणी अिधका-याचे नाव:- 

पदनाम                          :-              

पंचायत सिमती-        :-     िद. 
 

अ  तपासणीचे मु  े तपासणी िववरण 

1 लाभाथ  मिहलेचे नाव  

2 लाभाथ  मिहलेचा िनवड   

3 लाभा य ला या क पासाठी लाभ देणेत 
आलेला आहे या क पाचा तपशील. 

 

3 तपासणी केले या वैय तक लाभा या व तुचा 
कवा साही याचा तपशील 

 

5  पीठिगरणीÀiSalaa[-maSaInaÀsaaolaarihTrÀ 
tolaGaaNaa खरेदी केले या िव े याचे नाव व प ा 

 

6 पीठिगरणीÀiSalaa[-maSaInaÀsaaolaarihTrÀ 
tolaGaaNaa खरेदी केले या िबलाचा . 

 

7 लाभ िदले या पीठिगरणीÀiSalaa[-maSaInaÀsaaolaar 
ihTrÀ tolaGaaNaa खरेदी होणारी एकुण कमत 

पुण कमत र कम - 

8 मिहलेस देय अनुदान मय दा  

9 लाभाqaI- मिहलेचे अनुदान वजा जाता 10% 

लाभाqaI- िह याची र कम 

 

10 मिहलेने खरेदी केलेली पीठिगरणीÀiSalaa[-
maSaInaÀsaaolaarihTrÀ tolaGaaNaa शासनाने ठरवुन 

िदले या माणे अस याचे आढळुन आले आहे 

काय? 

 

11 लाभाथ  मिहलेचा बँक खा याचा तपशील बँकेचे नाव- 

प ा 
बँक खाते - 

आय एफ एस सी कोड नं- 

आधार काड नं- 

12 लाभाथ  मिहलेने सािह य खरेदीचे देयक (बील) 

दोन तीत सादर केले आहे काय? 

 

                                   
 
                                                                                                    

                                                                                                                                                   तपासणी अिधका याची सही 
 

 
 
 
 


