
समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 20 %  सेस योजना सन 2022�23  

�ामीण    भागातील    मागासवग�य    म�हलांना    �मरची    कांडप    यं�    पुरवठा    करणे        

( अनुसू�चत जाती, नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती,भट"या जमाती कर$ता ) 

अज�        
    

� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर . 

 
 

	वषय :� &ामीण भागातील मागासवग'य म(हलांना *मरची कांडप यं,  

पुरवठा या  योजनेचा लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 
 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार  2ीमती ����������������������������������������� रा.����������� तालुका ������������ िज�हा 

लातूर ये�थल र(हवासी असुन माझी जात ��������������� आहे.  मा6या कुटंुबा7या उदर9नवा0हाकर$ता मला 

*मरची कांडप यं,ाची आव:यकता आहे. 

तर$ मला &ामीण भागातील मागासवग'य म(हलांना*मरची कांडप य,  पुरवठा या योजनेतून  

*मरची कांडप यं, मंजुर क;न दे<यात याव े(ह 	वनंती. 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

अज0दाराची =वा>र$ 

(नाव व संपुण0 प?ता) 
 

    
    
    
    
    
    



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    म�हलांना    �मरची    कांडप    यं�    पुरवठा    करणे        

    

�ामसेवकांचे    �माणप�    

 @माAणत कर<यात येत ेकB, 2ीमती  ����������������������������������� मौजे ����������� ता. ���������������� 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  ?या ��������������������� हा Cयावसाय करतात.  ?यांना यापुव' &ामीण 

भागातील मागासवग'य म(हलांना *मरची कांडप यं, पुरवठा या योजनेचा लाभ (दलेला नाह$ याची मी 

खा,ी केलेल$ आहे. सदर लाभाथ' हा &ामीण भागातील मागासवग'य म(हलांना *मरची कांडप यं, 

पुरवठा या योजने7या  लाभास पा, आहेत. कर$ता @माणप, दे<यात येत आहे.  

 
 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
����������������������������������������������������������������������������������� 
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

    
 अज0दार 2ीमती ��������������������������������मौजे�����������������  ता. ����������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास&ामीण भागातील मागासवग'य 

म(हलांना *मरची कांडप यं, पुरवठा या योजनेतून*मरची कांडप यं, मंजूर$बाबत *शफारस कर<यात 

येत आहे. 

 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 

    
    

� त"वा(र%त    

    
                                                                                              गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                        पंचायत स*मती�������������� 
 

    
    
    
    
    



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    म�हलांना    �मरची    कांडप    यं�    पुरवठा    करणे        

    
अनसु#ूचत    जाती, , , , अनसु#ूचत    जमाती,,,,!वम*ुत    जाती, , , , भट*या    जमाती    व    नवबौ.द    �वगा�तील    0य*तीना    1यांचे    

िजवनमान    उंचा!वणे, , , , समाज�वाहात    1यांना    मानाचे    "थान    �मळ6या7या    उ8ेशाने    1यांचा    सामािजक    !वकास    

होणेसाठ:    सन    2022202220222022����23 23 23 23     म.ये((((िज....प....सेस    20 20 20 20 ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    "वसपंा�दत    उ1प>ंनातनू    �ा�मण    भागातील    

मागासवग�य    म�हलांना    �मरची    कांडप    य�ं    परुवठा    करणे    �ह    योजना    राब!व6यात    येत    आहे....    

 

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
 
1) लाभाथ' हा &ामीण भागातील अनुसू�चत जाती / नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती व 

भट"या जमाती या @वगा0तील असावा. 

2) लाभाEया0न ेअजा0सोबत तह*सलदार (स>म @ा�धकार$) यांच ेउ?पंFनाच े@माणप, (उ?पंFन मया0दा 

;.95,000/�), जातीच े@माणप, र(हवासी @माणप, सादर करणे आव:यक आहे. 

3) लाभाEया0न ेयापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

4) लाभाEया07या कुटंूबातील कोणतीह$ Cय"ती शासकBय अथवा 9नमशासकBय सेवेत नसलेबाबत 

शपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

5) लाभाEया0न ेअजा0सोबत  आधार काड0 व  बँक पासबुक7या प(ह�या पानाची झरेॉ"स @त जोडणे 

आव:यक आहे. 

6) लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर करणे 

आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांचे  =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 अजा07या 

नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास @ाKत 

झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.] 

 
 
 
 
 
 
 
 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 20 %  सेस योजना सन 2022�23 

�ामीण    भागातील    मागासवग�य    मुल%ंसाठ:    सायकल    पुरवठा    करणे        

( अनुसू�चत जाती, नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती,भट"या जमाती कर$ता ) 

अज�        
    

� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर . 

 
 

	वषय :� &ामीण भागातील मागासवग'य मुल$ंसाठS सायकल  पुरवठा या  

             योजनेचा लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 
 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार  कु ����������������������������������������� रा.���������  

तालुका ������������ िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असुन माझी जात ����������������  आहे.  मी���������������������� 

इय?ता���� या वगा0त *श>ण घेत आहे.  गावापासून /तांडाव=ती पासून शाळेच ेअतंर ������एवढे असून 

मला सायकल ची  आव:यकता आहे. 

तर$ मला &ामीण भागातील मागासवग'य मुल$ंसाठS सायकल पुरवठा या योजनेतून  

मुल$ंसाठS सायकल  मंजुर क;न दे<यात याव े(ह 	वनंती. 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

अज0दाराची =वा>र$ 

(नाव व संपुण0 प?ता) 

    
    
    
    
    



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    मुल%ंसाठ:    सायकल    पुरवठा    करणे        

    

�ामसेवकांचे    �माणप�    

 @माAणत कर<यात येत ेकB, 2ीमती  ����������������������������������� मौजे ����������� ता. ���������������� 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  ?या ��������������������� हा Cयावसाय करतात.  ?यांना यापुव' &ामीण 

भागातील मागासवग'य मुल$ंसाठS सायकल पुरवठा या योजनेचा लाभ (दलेला नाह$ याची मी खा,ी 

केलेल$ आहे. सदर लाभाथ' हा &ामीण भागातील मागासवग'य मुल$ंसाठS सायकल पुरवठा या 

योजने7या  लाभास पा, आहेत. कर$ता @माणप, दे<यात येत आहे.  

 
 
 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
�����������������������������������������������������������������������������������    
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

    
 अज0दार 2ीमती ��������������������������������मौजे�����������������  ता. ����������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास&ामीण भागातील मागासवग'य 

मुल$ंना सायकल पुरवठा या योजनेतूनमुल$ंसाठS सायकल मंजूर$बाबत *शफारस कर<यात येत आहे. 

 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 
 

� त"वा(र%त    

    
                                                                                                       गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                                पंचायत स*मती�������������� 

    
    
    
    
    
    
    
    



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    मुल%ंसाठ:सायकल        पुरवठा    करणे        

    
अनसु#ूचत    जाती, , , , अनसु#ूचत    जमाती,,,,!वम*ुत    जाती, , , , भट*या    जमाती    व    नवबौ.द    �वगा�तील    मलु%    �श(णापासनू    

व#ंचत    राहू    नये        व        1यांचे    िजवनमान    उंचा!वणे, , , , समाज�वाहात    1यांना    मानाचे    "थान    �मळ6या7या    उ8ेशाने    

1यांचा    सामािजक    !वकास    होणेसाठ:    सन    2022202220222022����23232323    म.ये((((िज....प....सेस    20 20 20 20 ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    "वसपंा�दत    

उ1प>ंनातनू    �ा�मण    भागातील    मागासवग�य    मलु%ंसाठ:    सायकल    परुवठा    करणे    �ह    योजना    राब!व6यात    येत    

आहे....    

 

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
 
1) लाभाथ' हा &ामीण भागातील अनुसू�चत जाती/नवबौ!द घटक, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती, 

भट"या    

    जमाती व 	वशषे @वग0 या @वगा0तील असावा.  

2) लाभाEया0न ेअजा0सोबत पालकांचे तह*सलदार यांच ेउ?पंFनाचे @माणप, (उ?पंFन मया0दा 

;.95,000/�), जातीच े @माणप,, र(हवासी @माणप, सादर करणे आव:यक आहे.   

3) लाभाथ' हा इ.8 त ेइ.10 वी या वगा0त *श>ण घेत असणे आव:यक आहे.  या कर$ता तांडा 

व=तीवर$ल मुल$ंना   @ाधाFय दयाव.े तसे संबं�धत मुWया!यापकाच ेशाळेत *श>ण घेत असलेबाबतचे 

@माणप, सादर करणे आव:यक  आहे. 

4) लाभाथ'चे घरापासून शाळेचे अतंर Lकमान 02 Lक. *म. असणे आव:यक आहे. याबाबत संबं�धत 

मुWया!यापकाच े @माणप, सादर करणे आव:यक आहे. 

5) सदर योजनेचा लाभ लाभाथ'स एकाच वेळी Xयावयाचा आहे ?यामुळे संबं�धत लाभाEया0न ेयापुव' 

लाभ न   

    घेतलेबाबत गट 	वकास अ�धकार$ यांनी खा,ी करावी. तसेच संबं�धत लाभाEया0कडून शपथप, 

घे<यात याव.े  

6) लाभाEया0न ेव=तु खरेद$ केलेल$ पावती जीएसट$ सह असावे, व=तु खरेद$ के�याचा 

&ामसेवकासोबतचा फोटो  घे<यात याव.े 

7) 	व=तार अ�धकार$ यांचा लाभाEया0न ेव=तु खरेद$  केलेबाबतचा =थळ पंचनामा व फोटो सह$त 

समाधानकारक  अहवाल  घे<यात याव.े 

8) लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर करणे 

आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांचे  =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 अजा07या 

नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास @ाKत 

झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.] 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 20 %  सेस योजना सन 2022�23  

�ामीण    भागातील    मागासवग�य    म�हलांना    �मनी    !पठाची    #गरणी    परुवठा    करणे        

( अनुसू�चत जाती, नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती,भट"या जमाती कर$ता ) 

अज�        
    

� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर . 

 
 

	वषय :� &ामीण भागातील मागासवग'य म(हलांना *मनी 	पठाची �गरणी 

पुरवठा या योजनेचा लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 
 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार  2ीमती ����������������������������������������� रा.����������� तालुका ������������ िज�हा 

लातूर ये�थल र(हवासी असुन माझी जात ����������������  आहे.  मा6या कुटंुबा7या उदर9नवा0हाकर$ता मला 

*मनी 	पठाची �गरणीची आव:यकता आहे. 

तर$ मला &ामीण भागातील मागासवग'य म(हलांना*मनी 	पठाची �गरणी पुरवठा करणे या 

योजनेतून  *मनी 	पठाची �गरणी मंजुर क;न दे<यात याव े(ह 	वनंती. 

 

 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

 

अज0दाराची =वा>र$ 

(नाव व संपुण0 प?ता) 
 
 
 
 
 
 
 



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    म�हलांना    �मनी    !पठाची    #गरणी    परुवठा    करणे        

    

�ामसेवकांचे    �माणप�च ्   

 @माAणत कर<यात येत ेकB, 2ीमती  ����������������������������������� मौजे ����������� ता. ���������������� 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  ?या ��������������������� हा Cयावसाय करतात.  ?यांना यापुव' &ामीण 

भागातील मागासवग'य म(हलांना *मनी 	पठाची �गरणी पुरवठा करणे या योजनेचा लाभ (दलेला नाह$ 

याची मी खा,ी केलेल$ आहे. सदर लाभाथ' हा &ामीण भागातील मागासवग'य म(हलांना *मनी 	पठाची 

�गरणी पुरवठा करणे या योजने7या  लाभास पा, आहेत. कर$ता @माणप, दे<यात येत आहे.  

 
 
 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
����������������������������������������������������������������������������������� 
    
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

    
 अज0दार 2ीमती ��������������������������������मौजे�����������������  ता. ����������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास&ामीण भागातील मागासवग'य 

म(हलांना *मनी 	पठाची �गरणी पुरवठा करणे या योजनेतून*मनी 	पठाची �गरणी मंजूर$बाबत 

*शफारस कर<यात येत आहे. 

 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 
 
 

� त"वा(र%त    

    
                                                                                                    गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                           पंचायत स*मती�������������� 
 
 
 
 
 
 
 



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    म�हलांना    �मनी    !पठाची    #गरणी    परुवठा    करणे        

    
अनसु#ूचत    जाती, , , , अनसु#ूचत    जमाती,,,,!वम*ुत    जाती, , , , भट*या    जमाती    व    नवबौ.द    �वगा�तील    0य*तीना    1यांचे    

िजवनमान    उंचा!वणे, , , , समाज�वाहात    1यांना    मानाचे    "थान    �मळ6या7या    उ8ेशाने    1यांचा    सामािजक    !वकास    

होणेसाठ:    सन    2022202220222022����23 23 23 23     म.ये((((िज....प....सेस    20 20 20 20 ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    "वसपंा�दत    उ1प>ंनातनू    �ा�मण    भागातील    

मागासवग�य    म�हलांना    �मनी    !पठाची    #गरणी    परुवठा    करणे    �ह    योजना    राब!व6यात    येत    आहे....    

 

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
 
1) लाभाथ' हा &ामीण भागातील अनुसू�चत जाती / नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती व 

भट"या जमाती या @वगा0तील असावा. 

2) लाभाEया0न ेअजा0सोबत तह*सलदार यांच ेउ?पंFनाचे @माणप, (उ?पंFन मया0दा ;.95,000/�), 

जातीच े@माणप,, र(हवासी @माणप, सादर करणे आव:यक आहे. 

3) लाभाEया0न ेयापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

4) लाभाEया07या कुटंूबातील कोणतीह$ Cय"ती शासकBय अथवा 9नमशासकBय सेवेत नसलेबाबत 

शपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

5) लाभाEया0न ेअजा0सोबत  आधार काड0 व  बँक पासबुक7या प(ह�या पानाची झरेॉ"स @त जोडणे 

आव:यक आहे. 

6) लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर करणे 

आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांचे  =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 अजा07या 

नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास @ाKत 

झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.] 

 

 
 
 
 
 
 
 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 20 %  सेस योजना सन 2022�23 

�ामीण    भागातील    मागासवग�य    म�हलांना    !पको    फॉल    यं�    पुरवठा    करणे        

( अनुसू�चत जाती, नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती,भट"या जमाती कर$ता ) 

अज�        
    

� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर . 

 
 

	वषय :� &ामीण भागातील मागासवग'य म(हलांना 	पको फॉल यं, पुरवठा  

या योजनेचा लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 
 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार  2ीमती ����������������������������������������� रा.����������� तालुका ������������ िज�हा 

लातूर ये�थल र(हवासी असुन माझी जात ��������������� आहे.  मा6या कुटंुबा7या उदर9नवा0हाकर$ता मला 

	पको फॉल यं,ाची आव:यकता आहे. 

तर$ मला &ामीण भागातील मागासवग'य म(हलांना 	पको फॉल यं, पुरवठा या योजनेतून  

	पको फॉल यं, मंजुर क;न दे<यात याव े(ह 	वनंती. 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

अज0दाराची =वा>र$ 

(नाव व संपुण0 प?ता) 
 

    
    
    
    
    
    



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    म�हलांना    !पको    फॉल    यं�    पुरवठा    करणे        

    

�ामसेवकांचे    �माणप�    

 @माAणत कर<यात येत ेकB, 2ीमती  ����������������������������������� मौजे ����������� ता. ���������������� 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  ?या ��������������������� हा Cयावसाय करतात.  ?यांना यापुव' &ामीण 

भागातील मागासवग'य म(हलांना 	पको फॉल यं, पुरवठा या योजनेचा लाभ (दलेला नाह$ याची मी 

खा,ी केलेल$ आहे. सदर लाभाथ' हा &ामीण भागातील मागासवग'य म(हलांना 	पको फॉल यं, पुरवठा 

या योजने7या  लाभास पा, आहेत. कर$ता @माणप, दे<यात येत आहे.  

 
 
 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
�������������������������������������������������������������������������������� 
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

    
 अज0दार 2ीमती ��������������������������������मौजे�����������������  ता. ����������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास&ामीण भागातील मागासवग'य 

म(हलांना 	पको फॉल यं, पुरवठा या योजनेतून 	पको फॉल यं, मंजूर$बाबत *शफारस कर<यात येत 

आहे. 

 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 
 
 

� त"वा(र%त    

    
                                                                                                       गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                            पंचायत स*मती�������������� 
 

    
    
    
    
    



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    म�हलांना    !पको    फॉल    यं�    पुरवठा    करणे        

    
अनसु#ूचत    जाती, , , , अनसु#ूचत    जमाती,,,,!वम*ुत    जाती, , , , भट*या    जमाती    व    नवबौ.द    �वगा�तील    0य*तीना    1यांचे    

िजवनमान    उंचा!वणे, , , , समाज�वाहात    1यांना    मानाचे    "थान    �मळ6या7या    उ8ेशाने    1यांचा    सामािजक    !वकास    

होणेसाठ:    सन    2022202220222022����23232323    म.ये((((िज....प....सेस    20 20 20 20 ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    "वसपंा�दत    उ1प>ंनातनू    �ा�मण    भागातील    

मागासवग�य    म�हलांना    !पको����फॉल    य�ं    परुवठा    करणे    �ह    योजना    राब!व6यात    येत    आहे....    

 

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
 
1) लाभाथ' हा &ामीण भागातील अनुसू�चत जाती / नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती व 

भट"या जमाती या @वगा0तील असावा. 

2) लाभाथ' हा सु*श>ीत असावा. 

3) लाभाEया0न े	पको फॉल करणे या कामाचे अनुभव @माणप,  Lकंवा @*श>ण पुण0 केलेबाबतच े

@माणप, सादर करणे आव:यक आहे. 

4) लाभाEया0न ेअजा0सोबत तह*सलदार यांच ेउ?पंFनाचे @माणप, (उ?पंFन मया0दा ;.95,000/�), 

जातीच े@माणप, र(हवासी @माणप, सादर करणे आव:यक आहे. 

5) लाभाEया0न ेयापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

6) लाभाEया07या कुटंूबातील कोणतीह$ Cय"ती शासकBय अथवा 9नमशासकBय सेवेत नसलेबाबत 

शपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

7) लाभाEया0न ेअजा0सोबत  आधार काड0 व  बँक पासबुक7या प(ह�या पानाची झरेॉ"स @त जोडणे 

आव:यक आहे. 

8) लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर करणे 

आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांचे  =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 अजा07या 

नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास @ाKत 

झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.] 

 

 

 

 

 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 20 %  सेस योजना सन 2022�23 
�ामीण    भागातील    मागासवग�यांना    लघु    उCयोगासाठ:    अथ�सहाDय.(.(.(.(अ����    शळेीपालन) ) ) )     

( अनुसू�चत जाती, नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती,भट"या जमाती कर$ता ) 

अज�        
    

� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर . 

 
 

	वषय :� &ामीण भागातील मागासवग'यांना लघु उXयोगासाठS अथ0सहाYय  

             ( अ� शळेीपालन ) या योजनेचा लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 
 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार 2ी/ 2ीमती ����������������������������������������� रा.���������� तालुका ������������ 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असुन माझी जात ����������������  आहे.  मा6या कुटंुबा7या 

उदर9नवा0हाकर$ता मला &ामीण भागातील मागासवग'यांना लघु उXयोगासाठS अथ0सहाYय  

( अ� शळेीपालन ) या योजनेचा  लाभ मंजुर क;न दे<यात यावा (ह 	वनंती. 

 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

अज0दाराची =वा>र$ 

(नाव व संपुण0 प?ता) 
 

 

    
    
    
    
    
    



�ामीण    भागातील    मागासवग�यांना    लघु    उCयोगासाठ:    अथ�सहाDय....    

((((अ����    शेळीपालन))))    

    

�ामसेवकांचे    �माणप�    

 @माAणत कर<यात येत ेकB, 2ी/2ीमती  ����������������������������������� मौजे ����������� ता. ���������������� 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  ?या ��������������������� हा Cयावसाय करतात.  ?यांना यापुव' &ामीण 

भागातील मागासवग'यांना लघु उXयोगासाठS अथ0सहाYय ( अ� शळेीपालन )  या योजनेचा लाभ 

(दलेला नाह$ याची मी खा,ी केलेल$ आहे. सदर लाभाथ' हा &ामीण भागातील मागासवग'यांना लघ ु

उXयोगासाठS अथ0सहाYय ( अ� शळेीपालन ) या योजने7या  लाभास पा, आहेत. कर$ता @माणप, 

दे<यात येत आहे.  

 
 
 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
�����������������������������������������������������������������������������������    
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

 अज0दार 2ी/2ीमती ��������������������������������मौजे�����������������  ता. ���������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास&ामीण भागातील मागासवग'यांना 

लघु उXयोगासाठS अथ0सहाYय ( अ� शळेीपालन ) या योजनेचा लाभ मंजूर$बाबत *शफारस कर<यात 

येत आहे. 

 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती�������. 
 
 
 

� त"वा(र%त    

    
                                                                                                          गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                                 पंचायत स*मती�������������� 

    
    
    
    



�ामीण    भागातील    मागासवग�यांना    लघु    उCयोगासाठ:    अथ�सहाDय....    

((((अ����    शेळीपालन))))    

अनसु#ूचत    जाती, , , , अनसु#ूचत    जमाती,,,,!वम*ुत    जाती, , , , भट*या    जमाती    व    नवबौ.द    �वगा�तील    0य*तीना    1यांचे    

िजवनमान    उंचा!वणे, , , , समाज�वाहात    1यांना    मानाचे    "थान    �मळ6या7या    उ8ेशाने        व    1यांना    "वयरंोजगारा0दारे    

उ1प>ंनाचे    साधन    उपलEध    कFन    दे6या7या    GHट%ने        सन    2022202220222022����23 23 23 23     म.ये((((िज....प....सेस    20 20 20 20 ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    

"वसपंा�दत    उ1प>ंनातनू    �ा�मण    भागातील    मागासवग�यांना    लघु    उCयोगासाठ:    अथ�सहाDय    ((((अ����    शळेीपालन) ) ) ) �ह    

योजना    राब!व6यात    येत    आहे....    

    

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
 
1) लाभाथ' हा &ामीण भागातील अनुसू�चत जाती / नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती व 

भट"या जमाती या @वगा0तीलअसावा. 

2) लाभाEया0कड ेशळेीगट संगोपनासाठS पुरेशी जागा असावी. 

3) लाभाथ'स हा Cयवसाय Lकमान तीन वषZ करणे आव:यक राह$ल. लाभाथ'ने सदर योजनेअतंग0त 

(दले�या शासकBय अनुदानाचा गैर	व9नयोग के�याचे 9नदश0नास आ�यास अनुदानाची संपुण0 र"कम 

Cयाजासह एक र"कमी वसुल$ केल$ जाईल. 

4) लाभाEया0न ेअजा0सोबत शतेीचा  7/12 उतारा Lकंवा जागेचा 8�अ उतारा सादर करणे आव:यक आहे. 

5) लाभाEया0न ेअजा0सोबत तह*सलदार यांच ेउ?पंFनाचे @माणप, (उ?पंFन मया0दा ;.95,000/�), 

जातीच े@माणप, र(हवासी @माणप, सादर करणे आव:यक आहे. 

6) लाभाEया0न ेयापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

7) लाभाEया07या कुटंूबातील कोणतीह$ Cय"ती शासकBय अथवा 9नमशासकBय सेवेत नसलेबाबत 

शपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

8) लाभाEया0न ेअजा0सोबत  आधार काड0 व  बँक पासबुक7या प(ह�या पानाची झरेॉ"स @त जोडणे 

आव:यक आहे. 

9)लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर करणे 

आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांचे  =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 अजा07या 

नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास @ाKत 

झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.] 

 

 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 20 %  सेस योजना सन 2022�23  

मागासवग�यांचा    आ#थ�क    !वकास    ((((बँड    वाजं�ी    सा�ह1य    पुर!वणे))))    

( अनुसू�चत जाती, नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती,भट"या जमाती कर$ता ) 

अज�    
� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर   

 
 

                                    	वषय :� मागासवग'यांचा आ�थ0क 	वकास  (बँड वाजं,ी सा(ह?य पुर	वणे)  

या योजनेचा  लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 
 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार  2ी/2ीमती   �����������������������������������������   ( बँड वाजं,ी पथकाचे नाव )   

�����������������������������������������������या बँड वाजं,ी पथकाचा  @मुख आहे.सदर सदर बँड पथक मौजे �������������

����ता ������������� िज. लातूर येथे काय0रत असून बँड पथकाल आध9ुनक वाजं,ी सा(ह?य खरेद$ 

कर<यासाठS  अथ0सहाYयाची आव:यकता आहे. 

तर$ मला मागासवग'यांचा अ�थ0क 	वकास (बँड वाजं,ी सा(ह?य पुर	वणे)  या योजनेतून  

वाजं,ी सा(ह?य उपल[ध क;न दे<यात याव े(ह 	वनंती. 

 

 आपला/आपल$ 	व:वासु 

 

    अज0दाराची =वा>र$ 

(बँड वाजं,ी पथकाचा *श"का) 

    
    
    
    
    



मागासवग�यांचा    आ#थ�क    !वकास    ((((बँड    वाजं�ी    सा�ह1य    पुर!वणे))))    

    

�ामसेवकांचे    �माणप�    

 @माAणत कर<यात येत ेकB,2ी/2ीमती     �����������������������������������������          मौजे ����������� ता. ��

�������������� िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  त े/?या  ��������������������������������������������������� या बॅड 

वाजं,ी पथकाचे @मुख  आहेत.  . ?यांना यापुव' मागासवग'यांचा आ�थ0क 	वकास (बँड वाजं,ी सा(ह?य 

पुर	वणे)  या योजनेचा लाभ (दलेला नाह$.                   

              सदर बँड वाजं,ी पथक हे मागासवग'यांचा आ�थ0क 	वकास (बँड वाजं,ी सा(ह?य पुर	वणे) या 

योजने7या  लाभास पा, आहे. कर$ता @माणप, दे<यात येत आहे.  

 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
����������������������������������������������������������������������������������� 
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

 अज0दार 2ी/2ीमती  ��������������������������������������मौजे����������������ता. ����������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारासमागासवग'यांचा आ�थ0क 	वकास 

(बँड वाजं,ी सा(ह?य पुर	वणे) या योजनेतून वाजं,ी सा(ह?य पुर	वणेबाबत  *शफारस कर<यात येत 

आहे. 

 
 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 
 

    

� त"वा(र%त    

    
                                                                                                          गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                                पंचायत स*मती�������������� 

    
    
    
    
    
    



मागासवग�यांचा    आ#थ�क    !वकास    ((((बँड    वाजं�ी    सा�ह1य    पुर!वणे))))    

योजनेचे 9नकष� अट$ व शत' 
 
1) बँड वाजं,ी पथकातील सद=य  हे  &ामीण भागातील अनुसू�चत जाती / नवबौ!द, अनुसू�चत 

जमाती, 	वमु"त जाती व भट"या जमाती या @वगा0तील असावा. 

2)  बँड वाजं,ी पथकातील सद=याची  संWया कमीत कमी 11  व ?यापे>ा जा=त असावी. 

3) बॅड पथकास सु; क;न Lकमान एक वष0 पुण0 झालेला असावा. 

4) बँड पथकान ेयापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

5) बॅड पथकाचे  खाते हाताळणारे पथक @मुख यांचे स>म @ा�धकार$ यांनी (दलेले जातीच े@माणप, 

अजा0सोबत जोडणे आव:यक आहे. 

6) बॅड पथकाचे खाते असले7या रा\]$यकृत / सहकार$ बँके7या पासबुकची छायांLकत @त. 

7) लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर करणे 

आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांचे  =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 अजा07या 

नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास @ाKत 

झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 20 %  सेस योजना सन 2022�23 

�ामीण    भागातील    मागासवग�य    !वCयाJयाKना    "पधा�    पर%(ेसाठ:    अ#थ�क    सहाDय        करणे        

( ( ( ( JEE / CET /NEET /IIT )JEE / CET /NEET /IIT )JEE / CET /NEET /IIT )JEE / CET /NEET /IIT )    

( अनुसू�चत जाती, नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती,भट"या जमाती कर$ता ) 
 

अज�    
� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर   

	वषय :� &ामीण भागातील मागासवग'य 	वXयाEया0ना =पधा0 पर$>ेसाठS  

अ�थ0क सहाYय (JEE/CET/NEET/IIT) या  योजनेचा लाभ *मळणे  

बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार  कुमार/कुमार$��������������������������������� रा.����������� तालुका ������������ िज�हा 

लातूर ये�थल र(हवासी असुन माझी जात �������������आहे. मी इय?ता 12 वी (	वQान) प�र>ा उ?तीण0 

असून मला JEE/CET/NEET/IITया =पधा0 पर$>े7या तयार$ कर$ता  आव:यक पु=तके व *शकवणी 7या 

खचा0कर$ता अथ0सहाYयाची आव:यकता आहे. 

तर$ मला &ामीण भागातील मागासवग'य 	वXयाEया̀ना =पधा0 पर$>ेसाठS अ�थ0क सहाYय 

(JEE/CET/ NEET/IIT)   या योजनेतून  आव:यक पु=तके व *शकवणी फBस मंजुर क;न दे<यात याव े

(ह 	वनंती. 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

अज0दाराची =वा>र$ 

(नाव व संपुण0 प?ता) 
 

 

    
    



�ामीण    भागातील        मागासवग�य        !वCयाJयाKना        "पधा�    पर%(ेसाठ:    अ#थ�क    सहाDय        

करणे    
( ( ( ( JEE / CET /NEET /IIT )JEE / CET /NEET /IIT )JEE / CET /NEET /IIT )JEE / CET /NEET /IIT )    

�ामसेवकांचे    �माणप�    

 @माAणत कर<यात येत ेकB,कुमार/कुमार$    ��������������������������������������������           मौजे ����������� 

ता. ���������������� िज�हा लातरू ये�थल र(हवासी असून  तो इय?ता 12 वी (	वQान) प�र>ा उ?तीण0 आहे.  

?यांना यापुव' &ामीण भागातील मागासवग'य 	वXयाEया0ना =पधा0 पर$>ेकर$ता अ�थ0क सहाYय  

(JEE/CET/NEET/IIT)  या योजनेचा लाभ (दलेला नाह$. सदर 	वXयाEया0न े�������������������������������������������

� या सं=था म!ये / =पधा0 पर$>ा कa Oाम!ये @वेश घेतलेला असून सदर =पधा0 पर$>ा कa Oाने/ सं=थाने  

=पधा0 पर$>ा कa O सु; कर<यासाठS शासनाची �रतसर परवानगी घेतलेल$ आहे याची मी खा,ी केलेल$ 

आहे.  

               सदर लाभाथ' हा &ामीण भागातील मागासवग'य 	वXयाEया0ना =पधा0 पर$>ेकर$ता अ�थ0क 

सहाYय (JEE/CET/NEET/IIT) या योजने7या  लाभास पा, आहे. कर$ता @माणप, दे<यात येत आहे.  

 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
�����������������������������������������������������������������������������������    
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

 अज0दार कुमार/कुमार$ ��������������������������������������मौजे�������������� ता. ����������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास&ामीण भागातील मागासवग'य 

	वXयाEया0ना =पधा0 पर$>ेकर$ता अ�थ0क सहाYय (JEE/CET/NEET/IIT) या योजनेतूनलाभ  

मंजूर$बाबत *शफारस कर<यात येत आहे. 

 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 
 

 

� त"वा(र%त    
 

                                                                                                         गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                                 पंचायत स*मती�������������� 

    
    
    



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    !वCयाJयाKना    "पधा�    पर%(ेसाठ:    अ#थ�क    सहाDय        करणे    

( ( ( ( JEE / CET /NEET /IIT )JEE / CET /NEET /IIT )JEE / CET /NEET /IIT )JEE / CET /NEET /IIT )    
अनसु#ूचत    जाती, , , , अनसु#ूचत    जमाती,,,,!वम*ुत    जाती, , , , भट*या    जमाती    व    नवबौ.द    �वगा�तील    !वCयाJया�ची    

गणुव1ता    असनूह%    केवळ    आ#थ�क    प<रि"थतीमळेु    1यांना    उ7च    �श(णापासनू    व#ंचत    राहावे    लागते. . . . अशा    

!वCयाJया�ना    �श(णाची    सधंी    उपEध    0हावी    व    1यांना    ईि7छत    अNयासOमास    �वेश    �मळावा    व        1यांचा    श(ैQणक    

�वेश    सकुर    व    सलुभ    0हावा        

या    GHट%ने        सन    2022202220222022����23 23 23 23     म.ये((((िज....प....सेस    20 20 20 20 ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    "वसपंा�दत    उ1प>ंनातनू    �ा�मण    

भागातील    मागासवग�य    !वCयाJया�ना    "पधा�    पर%(ेसाठ:    आ#थ�क    सहाDय    (JEE/CET/NEET/IIT) (JEE/CET/NEET/IIT) (JEE/CET/NEET/IIT) (JEE/CET/NEET/IIT) ह%    

योजनाराब!व6यात    येत    आहे....    
 

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
1) लाभाथ' हा &ामीण भागातील अनुसू�चत जाती / नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती व 

भट"या जमाती या @वगा0तील असावा. 

2) लाभाथ' हा इयता 12 वी (	वQान) उ?तीण0 असणे आव:यक असुन अजा0सोबत उ?तीण0 @माणप,ाची 

छायांLकत @त जोडणे आव:यक आहे. 

3) सदर 	वXयाEया0चा शै>Aणक खडं एक वषा0पे>ा जा=त नसावा. 

4) लाभाEया0न ेअजा0सोबत सं=था/ =पधा0 पर$>ा कa Oाची फBस भरलेल$ पावती जोडणे आव:यक आहे. 

5) लाभाEया0न ेअजा0सोबत सदर प�र>ेकर$ता लागणाbया पु=तकाची याद$ व पु=तकाचे  दरप,क 

(कोटेशन) सादर करणे आव:यक आहे. 

6) लाभाEया0न ेअजा0सोबत  आधार काड0 व  बँक पासबुक7या प(ह�या पानाची झरेॉ"स @त जोडणे 

आव:यक आहे. 

7) लाभाEया0न ेअजा0सोबत तह*सलदार यांच ेउ?पंFनाचे @माणप, (उ?पंFन मया0दा ;.95,000/�), 

जातीच े@माणप, र(हवासी @माणप, सादर करणे आव:यक आहे         

8) लाभाEया0न ेयापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

9) लाभाEया07या कुटंूबातील कोणतीह$ Cय"ती शासकBय अथवा 9नमशासकBय सेवेत नसलेबाबत 

शपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

10) लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर 

करणे आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांच े =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 

अजा07या नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास 

@ाKत झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.]   

 

 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 20 %  सेस योजना सन 2022�23  

मागासवग�यांचा    आ#थ�क    !वकास    ((((बँड    वाजं�ी    सा�ह1य    पुर!वणे))))    

( अनुसू�चत जाती, नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती,भट"या जमाती कर$ता ) 

अज�    
� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर   

 
 

                                    	वषय :� मागासवग'यांचा आ�थ0क 	वकास  (बँड वाजं,ी सा(ह?य पुर	वणे)  

या योजनेचा  लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 
 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार  2ी/2ीमती   �����������������������������������������   

 ( बँड वाजं,ी पथकाचे नाव )   �����������������������������������������������या बँड वाजं,ी पथकाचा  @मुख आहे.सदर 

सदर बँड पथक मौजे �����������������ता ������������� िज. लातूर येथे काय0रत असून बँड पथकाल आध9ुनक 

वाजं,ी सा(ह?य खरेद$ कर<यासाठS  अथ0सहाYयाची आव:यकता आहे. 

तर$ मला मागासवग'यांचा अ�थ0क 	वकास (बँड वाजं,ी सा(ह?य पुर	वणे)  या योजनेतून  

वाजं,ी सा(ह?य उपल[ध क;न दे<यात याव े(ह 	वनंती. 

 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

 

अज0दाराची =वा>र$ 

(बँड वाजं,ी पथकाचा *श"का) 
 
 

    
    
    
    



मागासवग�यांचा    आ#थ�क    !वकास    ((((बँड    वाजं�ी    सा�ह1य    पुर!वणे))))    

    

�ामसेवकांचे    �माणप�    

 @माAणत कर<यात येत ेकB,2ी/2ीमती     �����������������������������������������    मौजे ����������� ता. ��������

�������� िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  ते /?या  ��������������������������������������������������� या बॅड वाजं,ी 

पथकाचे @मुख  आहेत.  . ?यांना यापुव' मागासवग'यांचा आ�थ0क 	वकास (बँड वाजं,ी सा(ह?य 

पुर	वणे)  या योजनेचा लाभ (दलेला नाह$.                   

              सदर बँड वाजं,ी पथक हे मागासवग'यांचा आ�थ0क 	वकास (बँड वाजं,ी सा(ह?य पुर	वणे) या 

योजने7या  लाभास पा, आहे. कर$ता @माणप, दे<यात येत आहे.  

 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
�����������������������������������������������������������������������������������    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

 अज0दार 2ी/2ीमती  ��������������������������������������मौजे�����������������  ता. ����������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारासमागासवग'यांचा आ�थ0क 	वकास 

(बँड वाजं,ी सा(ह?य पुर	वणे) या योजनेतून वाजं,ी सा(ह?य पुर	वणेबाबत  *शफारस कर<यात येत 

आहे. 

 
 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 
 
 

 

� त"वा(र%त    

    
गट 	वकास अ�धकार$ 

पंचायत स*मती�������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 



मागासवग�यांचा    आ#थ�क    !वकास    ((((बँड    वाजं�ी    सा�ह1य    पुर!वणे))))    

योजनेचे 9नकष� अट$ व शत' 
 
1) बँड वाजं,ी पथकातील सद=य  हे  &ामीण भागातील अनुसू�चत जाती / नवबौ!द, अनुसू�चत 

जमाती, 	वमु"त जाती व भट"या जमाती या @वगा0तील असावा. 

2)  बँड वाजं,ी पथकातील सद=याची  संWया कमीत कमी 11  व ?यापे>ा जा=त असावी. 

3) बॅड पथकास सु; क;न Lकमान एक वष0 पुण0 झालेला असावा. 

4) बँड पथकान ेयापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

5) बॅड पथकाचे  खाते हाताळणारे पथक @मुख यांचे स>म @ा�धकार$ यांनी (दलेले जातीच े@माणप, 

अजा0सोबत जोडणे आव:यक आहे. 

6) बॅड पथकाचे खाते असले7या रा\]$यकृत / सहकार$ बँके7या पासबुकची छायांLकत @त. 

7) लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर करणे 

आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांचे  =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 अजा07या 

नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास @ाKत 

झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 20 %  सेस योजना सन 2022�23 

�ामीण    भागातील    मागासवग�य    बचत    गटांना    अथ�सहायय्    व    ��श(ण    

( अनुसू�चत जाती, नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 	वमु"त जाती,भट"या जमाती कर$ता ) 

अज�    
� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर   

 

	वषय :� &ामीण भागातील मागासवग'य बचत गटांना अथ0सहाYय व  

@*श>ण यायोजनेचा लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार  2ी/2ीमती   ���������������������������������������� 

( बचत गटाच ेनाव )   �����������������������������������������������या बचत गटाचा अ!य> /स�चव आहे.सदर बचत 

गट मौजे �����������������ता ������������� िज. लातूर येथे काय0रत असून या बचत गटामाफ0 त ���������������������������

������������������  Cयावसाय चाल	व<यात येत असून आcहाला सदर Cयावसायाकर$ता अथ0सहाYयाची 

आव:यकता आहे. 

तर$ मला &ामीण भागातील मागासवग'य बचत गटांना अथ0सहाYय व @*श>ण  या योजनेतून  

अथ0सहाYय  मंजुर क;न दे<यात याव े(ह 	वनंती. 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

अज0दाराची =वा>र$ 

(बचत गटाचा *श"का) 

    
    
    
    
    
    



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    बचत    गटांना    अथ�सहायय्    व    ��श(ण    

�ामसेवकांचे    �माणप�    

    
 @माAणत कर<यात येत ेकB,2ी/2ीमती     �����������������������������������������    मौजे ����������� ता. ��������

�������� िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  ते /?या  ��������������������������������������������������� या बचत गटाचे  

अ!य> / स�चव आहेत.  सदर बचत गटामाफ0 त ���������������������������हा Cयावसाय चाल	व<यात येत आहे. 

?यांना यापुव' &ामीण भागातील मागासवग'य बचत गटांना अथ0सहाYय व @*श>ण  या योजनेचा 

लाभ (दलेला नाह$. सदर बचत गट नdदणीकृत असून ?यामधील  सभासद हे एकाच घरातील फ"त 

एकच Cय"ती आहे ?यापे>ा जादा Cय"ती सभासद नाह$त याची मी खा,ी केल$ आहे.  

              सदर बचत गट हा &ामीण भागातील मागासवग'य बचत गटांना अथ0सहाYय व @*श>ण या 

योजने7या  लाभास पा, आहे. कर$ता @माणप, दे<यात येत आहे.  

 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
����������������������������������������������������������������������������������� 
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

    
 अज0दार 2ी/2ीमती  ��������������������������������������मौजे����������  ता. ����������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास&ामीण भागातील मागासवग'य 

बचत गटांना अथ0सहाYय व @*श>ण या योजनेचा लाभ  मंजूर$बाबत *शफारस कर<यात येत आहे. 

 
 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 
 

 

� त"वा(र%त    

    
                                                                                                               गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                                   पंचायत स*मती������������
�� 
 
 
 
 
 
 



�ामीण    भागातील    मागासवग�य    बचत    गटांना    अथ�सहाDय    व    ��श(ण    

    
अनसु#ूचत    जाती, , , , अनसु#ूचत    जमाती,,,,!वम*ुत    जाती, , , , भट*या    जमाती    व    नवबौ.द    �वगा�तील    समहुाने        

सहकारा7या    �ROयेतनू    तयार    केले;या    सघंट%त    बचत    गटा    म.ये    !व!वध    �कारची    उCयोजकता     नमा�न    0हावी    व    

1यांची    सामािजक    व    आ#थ�क    उ>नती    0हावी    आQण    1यांना    यश"वी<र1या    उCयोग    0यावसाय    कर6याकर%ता    

�ो1साहन    �मळावे    या    GHट%नेसन    2022202220222022����23 23 23 23     म.ये((((िज....प....सेस    20 20 20 20 ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    "वसपंा�दत    उ1प>ंनातनू    

�ा�मण    भागातील    मागासवग�य    बचत    गटांना    अथ�सहाDय    व    ��श(ण        ह%    योजनाराब!व6यात    येत    आहे....    

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
 
1) बचत गटातील सभासद हे  &ामीण भागातील अनुसू�चत जाती / नवबौ!द, अनुसू�चत जमाती, 

	वमु"त जाती व भट"या जमाती या @वगा0तील असावा. 

2) सदर बचत गट िज�हा &ा*मण 	वकास यं,णा या काया0लयाकड ेनdदणी झालेला असावा. 

3) बचत गटातील सभासद संWया कमीत कमी 10  व ?यापे>ा जा=त असावी. 

4) बचत गटाम!ये एकाच घरातील एकच सभासद असणे आव:यक आहे.         

5) बचत गट  सु; क;न Lकमान एक वष0 पुण0 झालेला असावा. 

6) बचत गटांने यापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

7) बचत गटांचे खाते हाताळणारे अ!य> / स�चव यांच ेस>म @ा�धकार$ यांनी (दलेले जातीच े

@माणप, अजा0सोबत जोडणे आव:यक आहे. 

8) बचत गटाचे खाते असले7या रा\]$यकृत / सहकार$ बँके7या पासबुकची छायांLकत @त. 

9) बचत गटांने eया ठरावा7या आधारे बँकेत खात उघडले आहे ?या ठरावाची बँक शाखा�धकार$ यांनी 

@माAणत केलेल$ @त. 

10) सदर बचत गटांकड ेको?याह$ बँके7या कजा0ची थकबाकB नसलेबाबत शपथप, सादर करणे 

आव:यक आहे. 

11) बचत गटामाफ0 त जो Cयवसाय चालवला जातो ?याचा @क�प अहवाल जोडणे आव:यक आहे. 

12) बचत गटाच ेअ!य> / स�चव यांनी 	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर 

प�रपूण0 भJन सादर करणे आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांचे  =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी 

क;न  प�रपुण0 अजा07या नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या 

काया0लयास @ाKत झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 

[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.]   

 
 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 5%  सेस योजना सन 2022�23 

�ामीण    भागातील    �द0यांगा7या    "वयंसहाDयता    गटांना    अनुदान    देणे    ((((लSन    

मंडप, , , , भांडी, , , , व    साऊंड    �स"ट%म    इ. . . . सेवेसाठ:    अथ�साहाDय))))    

अज�    
    

� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर   

	वषय :� &ामीण भागातील (दCयांगा7या =वयंसहाYयता गटांना अनुदान देणे  

(लfनमंडप, भांडी, व साऊंड *स=ट$म इ. सेवेसाठS अथ0सहाYय) 

              या योजनेचा लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती ����������������� 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार  2ीमती   �����������������������������������������  

  ( बचत गटाच ेनाव )   �����������������������������������������������या बचत गटाचा अ!य> /स�चव आहे.सदर 

बचत गट मौजे �����������������ता ������������� िज. लातूर येथे काय0रत असून या बचत गटामाफ0 त ������������������

���������������������������  Cयावसाय चाल	व<यात येत आहे.सदर बचत गटांतील सव0 सभासद (दCयांग असून 

आcहाला Cयावसायाकर$ता अथ0सहाYयाची आव:यकता आहे. 

तर$ मला &ामीण भागातील (दCयांगा7या =वयंसहाYयता गटांना अनुदान देणे (लfन मंडप, 

भांडी, व साऊंड *स=ट$म इ. सेवेसाठS अथ0सहाYय) या योजनेतून  अथ0सहाYय  मंजुर क;न दे<यात याव े

(ह 	वनंती. 

आपल$ 	व:वासु 

अज0दाराची =वा>र$ 

(बचत गटाचा *श"का) 
 
 



�ामीण    भागातील    �द0यांगा7या    "वयंसहाDयता    गटांना    अनुदान    देणे    ((((लSन    

मंडप, , , , भांडी, , , , व    साऊंड    �स"ट%म    इ. . . . सेवेसाठ:    अथ�सहाDय))))    

�ामसेवकांचे    �माणप�    

    
 @माAणत कर<यात येत ेकB,2ीमती     ��������������������������������������������           मौजे ����������� ता. ����

������������ िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  ?या  ���������������������������������������������������  � � �या बचत 

गटाचे  अ!य> / स�चव आहेत.  सदर बचत गटामाफ0 त ���������������������������हा Cयावसाय चाल	व<यात 

येत आहे. ?यांना &ामीण भागातील (दCयांगा7या =वयंसहाYयता गटांना अनुदान देणे (लfन मंडप, 

भांडी, व साऊंड *स=ट$म इ. सेवेसाठS अथ0साहाYय)  या योजनेचा लाभ (दलेला नाह$. सदर बचत गट 

नdदणीकृत असून ?यामधील  सभासद हे एकाच घरातील फ"त एकच Cय"ती आहे ?यापे>ा जादा 

Cय"ती सभासद नाह$त याची मी खा,ी केल$ आहे.  

          सदर बचत गट हा &ामीण भागातील (दCयांगा7या =वयंसहाYयता गटांना अनुदान देणे (लfन 

मंडप, भांडी, व साऊंड *स=ट$म इ. सेवेसाठS अथ0सहाYय)या योजने7या  लाभास पा, आहे. कर$ता 

@माणप, दे<यात येत आहे.  

 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
����������������������������������������������������������������������������������� 
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

    
 अज0दार 2ीमती  ��������������������������������������मौजे����������  ता. ����������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास&ामीण भागातील (दCयांगा7या 

=वयंसहाYयता गटांना अनुदान देणे (लfन मंडप, भांडी, व साऊंड *स=ट$म इ. सेवेसाठS अथ0साहाYय)  

या योजनेचा लाभ  मंजूर$बाबत *शफारस कर<यात येत आहे. 

 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 
 

� त"वा(र%त    

                                                                                                           गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                                पंचायत स*मती�������������� 
 
 



�ामीण    भागातील    �द0यांगा7या    "वयंसहाDयता    गटांना    अनुदान    देणे    ((((लSन    

मंडप, , , , भांडी, , , , व    साऊंड    �स"ट%म    इ. . . . सेवेसाठ:    अथ�सहाDय))))    

�ा�मण    भागातील    �द0यांगाना        सहकारा7या    �ROयेतनू    तयार    केले;या    सघंट%त    बचत    गटा    म.ये    !व!वध    

�कारची    उCयोजकता     नमा�न    0हावी    , , , , 1यांची    सामािजक    व    आ#थ�क    उ>नती    0हावी    , , , , 1यांना    यश"वी<र1या    उCयोग    

0यावसाय    कर6या����    कर%ता    �ो1साहन    �मळावे    व    1यांना    समाजाम.ये    मानाचे    "थान    �मळावे    या    GHट%ने        सन    

2022202220222022����23 23 23 23     म.ये((((िज....प....सेस    5555    ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    "वसपंा�दत    उ1प>ंनातनू    �ामीण    भागातील    �द0यांगा7या    

"वयसंहाDयता    गटांना    अनदुान    देणे    ((((लSन            

मडंप, , , , भांडी, , , , व    साऊंड    �स"ट%म    इ. . . . सेवेसाठ:    अथ�साहाDय) ) ) )     ह%    योजनाराब!व6यात    येत    आहे....    

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
1) बचत गटातील सभासद हे  &ामीण भागातील (दCयांग असावा. (दCयांगाची ट"केवार$ Lकमान 40 

ट"के व ?यापे>ा जा=त असावी. 

2) सदर बचत गट िज�हा &ा*मण 	वकास यं,णा या काया0लयाकड ेनdदणी झालेला असावा. 

3) बचत गटातील सभासद संWया कमीत कमी 10  व ?यापे>ा जा=त असावी. 

4) बचत गटाम!ये एकाच घरातील एकच सभासद असणे आव:यक आहे.  

5) िद�यांगा	या 
वयंसहा�यता गटाम�ये िकमान 70 ट�के सभासद िद�यांग असावेत. 

6) बचत गट  सु; क;न Lकमान एक वष0 पुण0 झालेला असावा. 

7) बचत गटांने यापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

8) बचत गटांतील सव0 सभासदाचे स>म @ा�धकार$ यांनी (दलेले (दCयांगाबाबतच े@माणप, े

अजा0सोबत जोडणे आव:यक आहे. 

9) बचत गटाचे खाते असले�या रा\]$यकृत / सहकार$ बँके7या पासबुकची छायांLकत @त. 

10) बचत गटांने eया ठरावा7या आधारे बँकेत खात उघडले आहे ?या ठरावाची बँक शाखा�धकार$ यांनी 

@माAणत केलेल$ @त. 

11) सदर बचत गटांकड ेकोण?याह$ बँके7या कजा0ची थकबाकB नसलेबाबत शपथप, सादर करणे 

आव:यक आहे. 

12) बचत गटामाफ0 त जो Cयवसाय चालवला जातो ?याचा @क�प अहवाल जोडणे आव:यक आहे. 

13) सदर बचत गटांने योजनेचा लाभ घे<यासाठS संवेदना या वेबसाईटवर मागणी नdद	वणे आव:यक 

आहे. 

14) बचत गटाच ेअ!य> / स�चव यांनी 	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर 

प�रपूण0 भJन सादर करणे आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांचे  =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी 

क;न  प�रपुण0 अजा07या नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या 

काया0लयास @ाKत झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.]   



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 5%  सेस योजना सन 2022�23 

�द0यांगाना    "वयंरोजगारासाठ:    0हVWडगं    "टॉल    कर%ता    अथ�सहाDय        देणे        

अज�        
    

� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर . 

 
 

	वषय :� (दCयांगाना =वयंरोजगारासाठS Cहahडगं =टॉल कर$ता अथ0सहाYय   

देणे  या योजनेचा लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 
 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार 2ी/ 2ीमती ����������������������������������������� रा.���������� तालुका ������������ 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असुन मी ���������������� % (दCयांग आहे.                      

           मला =वयंरोजगाराकर$ता  (दCयांगाना =वयंरोजगारासाठS Cहahडगं =टॉल कर$ता अथ0सहाYय या 

योजनेचा  लाभ मंजुर क;न दे<यात यावा (ह 	वनंती. 
 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

अज0दाराची =वा>र$ 

(नाव व संपुण0 प?ता) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



�द0यांगाना    "वयंरोजगारासाठ:    0हVWडगं    "टॉल    कर%ता    अथ�सहाDय        देणे    

�ामसेवकांचे    �माणप�    

    
 @माAणत कर<यात येते कB, 2ी/2ीमती  ����������������������������������� मौजे ����������ता. ���������������� 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  ते ��������������������� हा Cयावसाय करतात.  ?यांना यापुव' &ामीण 

भागातील (दCयांगाना =वयंरोजगारासाठS Cहahडगं =टॉल कर$ता अथ0सहाYय  देणे या योजनेचा लाभ 

(दलेला नाह$ याची मी खा,ी केलेल$ आहे. सदर लाभाथ' हा &ामीण भागातील (दCयांगाना 

=वयंरोजगारासाठS Cहahडगं =टॉल कर$ता अथ0सहाYय देणे  या योजने7या  लाभास पा, आहेत. कर$ता 

@माणप, दे<यात येत आहे.  

 
 
 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
�����������������������������������������������������������������������������������    
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

 अज0दार 2ी/ 2ीमती ��������������������������������मौजे�����������������  ता. ��������� 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण 

प,ाची तपासणी केल$ असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास&ामीण 

भागातील (दCयांगाना =वयंरोजगारासाठS Cहahडगं =टॉल कर$ता अथ0सहाYय  देण या योजनेचा लाभ 

मंजूर$बाबत *शफारस कर<यात येत आहे. 

 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 
 
 

� त"वा(र%त    

    
                                                                                                         गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                               पंचायत स*मती�������������� 
 
 
 
 
 
 
 



�द0यांगाना    "वयंरोजगारासाठ:    0हVWडगं    "टॉल    कर%ता    अथ�सहाDय        देणे    
�ा�मण    भागातील    �द0यांग    0य*तीना    परेुशा    सोयी����स!ुवधा    उपलEध    कFन    रोजगार     न�म�तीस    चालना    देणे, , , , 

सव�साधारण    0य*ती�माणे    �द0यांग    0य*तीना    1यां7या    प<रवार    व    कुटंूबासमवेत    िजवन    जग6यास    स(म    करणे    

व        1यांना    "वयरंोजगारा0दारे    उ1प>ंनाचे    साधन    उपलEध    कFन    दे6या7या    GHट%ने        सन    2022202220222022����23 23 23 23     

म.ये((((िज....प....सेस    5555    ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    "वसपंा�दत    उ1प>ंनातनू    �ा�मण    भागातील    �द0यांगाना    

"वयरंोजगारासाठ:    0हVWडगं    "टॉल    कर%ता    अथ�सहाDय    देणे        �ह    योजना    राब!व6यात    येत    आहे....    

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
1) लाभाथ' हा &ामीण भागातील (दCयांग  असावा.(दCयांगाची ट"केवार$ Lकमान  40% असावी.  

2) लाभाथ' हा 18 त े55 वयोगटातील असावा. 

3) लाभाथ'स हा Cयवसाय Lकमान तीन वषZ करणे आव:यक राह$ल. लाभाथ'ने सदर योजनेअतंग0त 

(दले�या शासकBय अनुदानाचा गैर	व9नयोग के�याचे 9नदश0नास आ�यास अनुदानाची संपुण0 र"कम 

Cयाजासह एक र"कमी वसुल$ केल$ जाईल. 

4) लाभाEया0न ेअजा0सोबत तह*सलदार यांच ेउ?पंFनाचे @माणप, ( उ?पंFन मया0दा ;. एक ल> ) व 

र(हवासी @माणप, सादर करणे आव:यक आहे. 

5) लाभाEया0न ेअजा0सोबत िज�हा श�य �चLक?सक यांच ेवैXयकBय @माणप, जोडणे आव:यक आहे. 

6) लाभाEया0न ेयापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

7) लाभाEया07या कुटंूबातील कोणतीह$ Cय"ती शासकBय अथवा 9नमशासकBय सेवेत नसलेबाबत 

शपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

8) लाभाथ' म9तमंद अस�यास पालक?वाचे @माणप, सादर करणे आव:यक आहे. 

9) अ9ततीi अपंग?व असणाbया (दCयांग Cय"ती वाहन चाल	व<याकर$ता स>म नस�यास अशा 

(दCयांग Cय"ती7या बाबतीत सोब?या7या सहाYयाने ( Escort) Lफरते दकुानाचा Cयवसाय करता 

येईल. याबाबत  करारनामा सादर करणे आव:यक रा(हल. 

10) लाभाथ' जो Cयवसाय करणार आहे ?याबाबत ?यांना पुरेश ेQान असणे आव:यक आहे.  

11) लाभाEया0न ेअजा0सोबत  आधार काड0 व  बँक पासबुक7या प(ह�या पानाची झरेॉ"स @त जोडणे 

आव:यक आहे. 

12) लाभाEया0न ेसदर योजनेचा लाभ घे<यासाठS संवेदना या वेबसाईटवर मागणी नdद	वणे आव:यक 

आहे. 

13)लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर 

करणे आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांच े =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 

अजा07या नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास 

@ाKत झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.] 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 5%  सेस योजना सन 2022�23 

�द0यांग    शेतकXयांना    शेतीपुरक    0यवसाय    शेळीपालनाकर%ता    अथ�सहाDय        

 

अज�        
    

� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर . 

 
 

	वषय :� (दCयांग शतेकbयांना शतेीपुरक Cयवसाय शळेीपालनाकर$ता  

अथ0सहाYय  या योजनेचा लाभ *मळणे बाबत.  

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 
 

महोदय, 

मी खाल$ सह$ करणार 2ी/ 2ीमती ����������������������������������������� रा.���������� तालुका ������������ 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असुन मी ���������������� % (दCयांग आहे. माझा शतेी हा Cयवसाय आहे व 

मला   ����������  एकर शतेी  आहे. 

           मी अ?य�प / अ�प भुधारक शतेकर$ असून मला &ामीण भागातील (दCयांग शतेकbयांना 

शतेीपुरक Cयवसाय शळेीपालनाकर$ता अथ0सहाYय या योजनेचा  लाभ मंजुर क;न दे<यात यावा (ह 

	वनंती. 
 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

अज0दाराची =वा>र$ 

(नाव व संपुण0 प?ता) 
 
 

    
    
    
    
    
    



�द0यांग    शेतकXयांना    शेतीपुरक    0यवसाय    शेळीपालनाकर%ता    अथ�सहाDय        

�ामसेवकांचे    �माणप�    

    
 @माAणत कर<यात येते कB, 2ी/2ीमती  ����������������������������������� मौजे ����������ता. ���������������� 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून  ते ��������������������� हा Cयावसाय करतात.  ?यांना यापुव' &ामीण 

भागातील (दCयांग शतेकbयांना शतेीपुरक Cयवसाय शळेीपालनाकर$ता अथ0सहाYय  या योजनेचा लाभ 

(दलेला नाह$ याची मी खा,ी केलेल$ आहे. सदर लाभाथ' हा &ामीण भागातील (दCयांग शतेकbयांना 

शतेीपुरक Cयवसाय शळेीपालनाकर$ता अथ0सहाYय  या योजने7या  लाभास पा, आहेत. कर$ता 

@माणप, दे<यात येत आहे.  

 
 
 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
�����������������������������������������������������������������������������������    
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

 अज0दार 2ी/ 2ीमती ��������������������������������मौजे�����������������  ता. ���������िज�हा लातूर ये�थल 

र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण प,ाची तपासणी केल$ 

असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास&ामीण भागातील (दCयांग 

शतेकbयांना शतेीपुरक Cयवसाय शळेीपालनाकर$ता अथ0सहाYय  या योजनेचा लाभ मंजूर$बाबत 

*शफारस कर<यात येत आहे. 

 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती����������������������������������������    

    
    
 

� त"वा(र%त    

    
                                                                                                          गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                                पंचायत स*मती�������������� 

    
    
    
    
    



�द0यांग    शेतकXयांना    शेतीपुरक    0यवसाय    शेळीपालनाकर%ता    अथ�सहाDय        

�ा�मण    भागातील    �द0यांग    शतेकXयाना        शतेी    सोबत    शतेीपरुक    0यावसायाचया    मा.यमातनु    1यांचे    िजवनमान    

उंचा!वणे, , , , समाज�वाहात    1यांना    मानाचे    "थान    �मळ6या7या    उ8ेशाने        व    1यांना    "वयरंोजगारा0दारे    उ1प>ंनाचे    

साधन    उपलEध    कFन    दे6या7या    GHट%ने        सन    2022202220222022����23 23 23 23     म.ये((((िज....प....सेस    5555    ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    "वसपंा�दत    

उ1प>ंनातनू    �ा�मण    भागातील    �द0यांग    शतेकXयांना    शतेीपरुक    0यवसाय    शळेीपालनाकर%ता    अथ�सहाDय        �ह    

योजना    राब!व6यात    येत    आहे....    

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
1) लाभाथ' हा &ामीण भागातील (दCयांग शतेकर$ असावा.(दCयांगाची ट"केवार$ Lकमान  40% 

असावी.  

2) लाभाथ' हा अ?य�प /अ�प भुधारक शतेकर$ असावा. 

3) लाभाEया0कड ेशळेीगट संगोपनासाठS पुरेशी जागा असावी. 

4) लाभाथ'स हा Cयवसाय Lकमान तीन वषZ करणे आव:यक राह$ल. लाभाथ'ने सदर योजनेअतंग0त 

(दले�या शासकBय अनुदानाचा गैर	व9नयोग के�याचे 9नदश0नास आ�यास अनुदानाची संपुण0 र"कम 

Cयाजासह एक र"कमी वसुल$ केल$ जाईल. 

5) लाभाEया0न ेअजा0सोबत शतेीचा  7/12 उतारा व जागेचा 8�अ उतारा सादर करणे आव:यक आहे. 

6) लाभाEया0न ेअजा0सोबत तह*सलदार यांच ेउ?पंFनाचे @माणप, ( उ?पंFन मया0दा ;. एक ल> ) व 

र(हवासी @माणप, सादर करणे आव:यक आहे. 

7) लाभाEया0न ेअजा0सोबत िज�हा श�य �चLक?सक यांच ेवैXयकBय @माणप, जोडणे आव:यक आहे. 

8) लाभाEया0न ेयापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

9) लाभाEया07या कुटंूबातील कोणतीह$ Cय"ती शासकBय अथवा 9नमशासकBय सेवेत नसलेबाबत 

शपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

10) लाभाथ' म9तमंद अस�यास पालक?वाचे @माणप, सादर करणे आव:यक आहे. 

11) लाभाEया0न ेअजा0सोबत  आधार काड0 व  बँक पासबुक7या प(ह�या पानाची झरेॉ"स @त जोडणे 

आव:यक आहे. 

12) लाभाEया0न ेसदर योजनेचा लाभ घे<यासाठS संवेदना या वेबसाईटवर मागणी नdद	वणे आव:यक 

आहे. 

13)लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर 

करणे आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांच े =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 

अजा07या नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास 

@ाKत झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.] 

 



समाज क�याण 	वभाग, िज�हा प�रषद लातूर 

िज�हा प�रषद 5%  सेस योजना सन 2022�23 

अ ततीY    �द0यांग    0य*ती7या    पालकांना    अथ�सहाDय    करणे        

 

अज�        
    

� त,,,,    

मा.िज�हा समाज क�याण अ�धकार$, 

िज�हा प�रषद लातूर . 

 
 

	वषय :� अ9ततीi (दCयांग Cय"ती7या पालकांना अथ0सहाYय करणे  या योजनेचा  

  लाभ *मळणे बाबत              

माफ0 त :� गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती �����������������. 
 

महोदय, 

 

मी खाल$ सह$ करणार 2ी/2ीम.����������������������������������������� रा.���������� तालुका ������������ िज�हा 

लातूर ये�थल र(हवासी असुन मी ���������������� % (दCयांग आहे.      

 तर$ मला मा6या उद9न0वाहाकर$ता अ9ततीi (दCयांग Cय"ती7या पालकांना अथ0सहाYय करणे  

या योजनेचा लाभ मंजूर क;न दे<यात यावा (ह 	वनंती              
 

आपला/आपल$ 	व:वासु 

अज0दाराची =वा>र$ 

(नाव व संपुण0 प?ता) 
 

 
 
 
 
 
 



अ9ततीi (दCयांग Cय"ती7या पालकांना अथ0सहाYय करणे 

�ामसेवकांचे    �माणप�    

    
 @माAणत कर<यात येत े कB, 2ी/2ीम.  ����������������������������������� मौजे ����������ता. ���������������� 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून ������  % (दCयांग आहेत.  ?यांना यापुव' अ9ततीi (दCयांग 

Cय"ती7या पालकांना अथ0सहाYय करणेया योजनेचा लाभ (दलेला नाह$ याची मी खा,ी केलेल$ आहे. 

सदर लाभाEया̀च े आ�थ0क व सामािजक पुनव0सन करणे कर$ता अ9ततीi (दCयांग Cय"ती7या 

पालकांना अथ0सहाYय करणेया योजने7या  लाभास पा, आहेत. कर$ता @माणप, दे<यात येत आहे.  

 
 
 

&ामसेवक 

(सह$ व *श"का) 
�����������������������������������������������������������������������������������    
    
    

!व"तार    अ#धकार%    यांची    �शफारस    

 अज0दार 2ी/ 2ीमती ��������������������������������मौजे�����������������  ता. ��������� 

िज�हा लातूर ये�थल र(हवासी असून ?यानी सादर केले�या अजा0ची व ?या सोबत जोडले�या @माण 

प,ाची तपासणी केल$ असता  त ेबरोबर अस�याचे (दसून आले आहे. तर$ सदर अज0दारास &ा*मण 

भागातील अ9ततीi (दCयांग Cय"ती7या पालकांना अथ0सहाYय करणे या योजनेचा लाभ मंजूर$बाबत 

*शफारस कर<यात येत आहे. 

 

	व=तार अ�धकार$, 

पंचायत स*मती���������� 
 
 
 

� त"वा(र%त    

    
                                                                                                       गट 	वकास अ�धकार$ 

                                                                                                            पंचायत स*मती�������������� 
 

 
 
 
 



अ9ततीi (दCयांग Cय"ती7या पालकांना अथ0सहाYय करणे  

�ा�मण    भागातील    अ ततीY    �द0यांग    0य*तीचे    आ#थ�क    व    सामािजक    पनुव�सन    करणे, , , , 1यांना    कुटंूबासमवेत    

िजवन    जग6यासाठ:    स(म    करणे    आQण    आ#थ�क    दरुाव"थामळेु    1यां7या    िजवनाम.ये    अडचणी     नमा�ण    होऊ    नये    

या    GHट%ने        सन    2022202220222022����23 23 23 23     म.ये((((िज....प....सेस    5555    ट*के) ) ) ) िज;हा    प<रषद    "वसपंा�दत    उ1प>ंनातनू    �ा�मण    अ ततीY    

�द0यांग    0य*ती7या    पालकांना    अथ�सहाDय    करणे    �ह    योजना    राब!व6यात    येत    आहे....    

    

योजनेचे 9नकष  � अट$ व शत' 
 
1)लाभाEया̀स Lकमान 40% अथवा ?यापे>ा जा=त अपंग?व असलेबाबत स>म @ा�धकाbयाच े

@माणप, असावे. 

2)(दCयांग लाभाथ' =वत: हालचाल क; शकनारा नसावा. 

3)लाभाथ' लातूर िज�हयातील &ामीण भागातील र(हवासी असावा. 

4)(दCयांग लाभाEया07या कुटंूबाच ेवाष'क उ?पFन ;.1,00,000/� (अ>र$ ;पये  एक ल>) पे>ा कमी 

असावे 

5) लाभाEया0न ेअजा0सोबत िज�हा श�य �चLक?सक यांच ेवैXयकBय @माणप, जोडणे आव:यक आहे. 

6) लाभाEया0न ेयापुव' सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतच ेशपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

7)  लाभाEया̀7या कुटंूबातील कोणतीह$ Cय"ती शासकBय अथवा 9नमशासकBय सेवेत नसलेबाबत 

शपथप, सादर करणे आव:यक आहे. 

8) लाभाEया0न ेअजा0सोबत  आधार काड0 व  बँक पासबुक7या प(ह�या पानाची झरेॉ"स @त जोडणे 

आव:यक आहे. 

9) लाभाEया0न ेसदर योजनेचा लाभ घे<यासाठS संवेदना या वेबसाईटवर मागणी नdद	वणे आव:यक 

आहे. 

10)लाभाEया0न े	व(हती नमुFयातील अज0 संबं�धत पंचायत स*मती =तरावर प�रपूण0 भJन सादर 

करणे आव:यक आहे.पंचायत स*मतीन े?यांच े =तरावर सव0 अजा0ची तपासणी क;न  प�रपुण0 

अजा07या नावाची याद$ गट 	वकास अ�धकार$, पंचायत स*मती यांच े*शफारसी सह या काया0लयास 

@ाKत झा�यानंतर 9नवड @LMया राब	व<यात येईल. 

 
[(टप:� महसुल व वन 	वभाग, शासन 9नण0य Mमांक: मुOांक 2004/1636/@.M.436/म�1 (दनांक: 01  जुलै 2004 नुसार  सव0 

@9तQाप,ावर$ल मुंबई मुOांक अ�ध9नयमातील तरतुद$नुसार देय असलेले मुOांक शु�क माफ केलेले अस�याने शासकBय अ�धकार$ यांनी 

@9तQाप, =टॅप पेपरवर क;न आण<याची आ&ह$ भु*मका न  घेता  सव0 @9तQाप, ेसादर क;न घणे बंधनकार आहे असे नमुद आहे.] 

 

 

 

 

 


