(२० % सेस मधून राबिवयात येणा-या योजना)
(अनुसूिचत जाती / जमाती / िवजाभज / नवबौ साठी )
िशलाई मशीन साठी अज% (सन २०१५-१६)
)ित,
िज+हा समाज क+याण अिधकारी,
िज+हा प.रषद, यवतमाळ
माफ%त :- गटिवकस अिधकरी, पंचायत सिमती, --------------------------------------िवषय :- िजहा परषदेया २०% सेस मधनु समाज कयाण िवभागामाफ&त राबिव(यात येणा-या
योजनेबाबत सन २०१५-१६ करीता =वयरोजगारासाठी मागासवग,य महीलाना ९० %
सaु ीवर िशलाई मशीन परु िवणे.
अज%दाराचे नाव :- ---------------------------------------------------- मु :- ----------------पो. ------------------------ ता. ------------------- िज.--------------------महोदय,
मी ख़ाली सही करणार नामे ------------------------------------------------------------- म.ु ------------------ गावाचा
रिहवासी आहे. माझी जात -------------------------- ही असून मी -------------------- या 8वगा& त मोडतो.
मी शपथपवु & क असे िलह:न देतो िक, मी शासिकय अथवा िनमसरकारी सेवेत नाही. तसेच मी यावष, या योजनेचा लाभ
घेतला नाही. तसेच मी 8ा< अनदु ानातील व=तचु ा यो>य उपयोग क@न ती दस
ु -यास िवकणार नाही अथवा ह=तातरीत करणार
नाही.
=वयरोजगारासाठी मला िशलाई मशीन मंजुर कर(यात यावे, ही िवनंती.
सन २०१५-१६ मBये राबिवणा-या योजनेचे अटी व शत, 8माणे आवDयक 8माणप0 या सोबत सादर करीत आहोत.
िशलाई मशीनची मला अEयंत आवDयकता आहे. कृपया िवषयांिकत योजने अंतग& त िशलाई मशीन मंजरु कर(यात यावे, िह िवनंती.

अज& दाराची सही / अंगठा
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(4ामसेवक यांचे )माणप$)
8मािणत कर(यात येते कI, Jी / Jीमती ---------------------------------------------- लाभाKया& ची जात व 8वग& --------------------- असनु Eयांनी अजा& त भरलेली मािहतीची पडताळणी के ली असता ती बरोबर आली. सदर लाभाKया& स िशलाई मशीन
सािहEयाचा लाभ िमळणे=तव Mा Nाम पंचायतीची Nामसभा िदनांक ----------- मBये ठराव Aमांक ------------------- नुसार
लाभाKया& ची िनवड कर(यात आली आहे. सदर अज& दार शासिकय व िनमशासिकय सेवेत नाही. तसेच Eयांनी यावष, लाभ घेतला
नाही.

सिचव (=वाPरी),
Nामपंचायत (िशRका)

Jी / Jीमती ----------------------------------------------- यांचे वाष,क उEपTन ४००००/- या आतील आहे. करीता
8माणप0 दे(यात येत आहे.

तलाठी (=वाPरी),
सही (िशRका)

(गट िवकास अिधकारी यांचे )माणप$)
8मािणत कर(यात येते कI, Jीमती ---------------------------------------------- यांची िशलाई मशीन या सािहEया करता
Nामसभेने िनवड के ली असयाने व ते लाभासाठी पा0 असयाने Eयांना िशलाई मशीन मंजरु ी बाबत िशफारस कर(यात येत आहे.

गट िवकास अिधकारी (=वाPरी),
पंयायत सिमती (िशRका)
सोबत ख़ालील कागदप0े जोडावे –
१. उEपTनाचा दाखला (सPम 8ािधका-यांचा) िकं वा दारZ रेषेचे काड&
२. जातीचा दाखला (सPम 8ािधका-यांचा)
३. िशलाई मशीनचे 8िशषण पणु & के याचे 8मान80 जोडावे.
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