
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    कलम 4(1)कलम 4(1)कलम 4(1)कलम 4(1)    ((((bbbb))))    ((((xiixiixiixii) ) ) ) नमनुा नमनुा नमनुा नमनुा ‘‘‘‘कककक’’’’    

नमुमंपा�यानमुमंपा�यानमुमंपा�यानमुमंपा�या    जनसपंक�जनसपंक�जनसपंक�जनसपंक�     �वभागातील अनदुान वाटपाची प"दत�वभागातील अनदुान वाटपाची प"दत�वभागातील अनदुान वाटपाची प"दत�वभागातील अनदुान वाटपाची प"दत    

    काय�#माचे योजनेचे नाव 

    लाभ धारकांसाठ) पा*त�ेया अट+ 

    लाभ ,मळ.यासाठ) असले/या पवू�अट+ 

    या योजनेचा लाभ घे.यासाठ) असलेल+ काय�प"दती 

    पा*ता ठरव.याचे 2नकष आ5ण आव7यक कागदप* े

    या योजनेतनू ,मळणा-या लाभांचा तपशील (अनदुान अथवा अ;य काह+ मदत =दल+    

     जात असेल, तर तोह+ तपशील ?यावा) 

    अनदुान वाटपाची प"दत 

    अज� कोठे करावा अथवा अज� कर.यासाठ) काया�लयात कोणाला भेटावे ? 

    अजा�बरोबर भरायची फC (अस/यास) 

    अ;य फC (अस/यास) 

    अजा�चा नमनुा (जेथे असा नमनुा ठरवला असेल तथेे) जर अज� को-या कागदावर कDन   

     भागणार असेल तर Eयावर अज�दाराने Fकमान कोणती मा=हती भरल+ पा=हजे, हेह+ GपHट करावे. 

    सोबत जोडायची पKर,शHटे (,शफारसप*/ेदाखले/दGतऐवज) 

    Eया पKर,शHटांचा काह+ �व,शHट नमनुा अस/यास तो नमनुा 

    काय�वाह+बOल काह+ त#ार असेल, तर ती कोणाकड ेकरायची, Eया अPधका-याचे पदनाम 

    उपलRध रकमेचा तपशील (उदाहरणाथ�, तालकुा पातळीवर एवढ+ रUकम, िज/हा पातळीवर एवढ+ रUकम          

     उपलRध वगरेै) 

    लाभधारकांची XEयेक वषा�ग5णक =दले/या नम;ुयानसुार याद+ 

    उ=OHट (ठरवले अस/यास) 

    शरेा (अस/यास) 

उUत ्उUत ्उUत ्उUत ्        मा=हती 2नरंकमा=हती 2नरंकमा=हती 2नरंकमा=हती 2नरंक    

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

    

कलम 4(1)(कलम 4(1)(कलम 4(1)(कलम 4(1)(bbbb)()()()(xiixiixiixii) ) ) ) नमनुा नमनुा नमनुा नमनुा ‘‘‘‘खखखख’’’’    

नमुमंपा�यानमुमंपा�यानमुमंपा�यानमुमंपा�या    जनसपंक�  जनसपंक�  जनसपंक�  जनसपंक�  �वभागातील अनदुान वाटप काय�#मातील लाभाथZचा तपशील�वभागातील अनदुान वाटप काय�#मातील लाभाथZचा तपशील�वभागातील अनदुान वाटप काय�#मातील लाभाथZचा तपशील�वभागातील अनदुान वाटप काय�#मातील लाभाथZचा तपशील    

    

काय�#माचे / योजनेचे नाव :- 

वष� : 1 ए�Xल 2019 त े31 माच� 2020 

 

अअअअ....####....    लाभधारकाच ेसपंणू� नाव आ5ण पEतालाभधारकाच ेसपंणू� नाव आ5ण पEतालाभधारकाच ेसपंणू� नाव आ5ण पEतालाभधारकाच ेसपंणू� नाव आ5ण पEता    =दले/या अनदुानाची रUकम =दले/या अनदुानाची रUकम =दले/या अनदुानाची रUकम =दले/या अनदुानाची रUकम / / / / =दले/या=दले/या=दले/या=दले/या    

सवलतीची रUकमसवलतीची रUकमसवलतीची रUकमसवलतीची रUकम    

1 2 3 

उUत ्उUत ्उUत ्उUत ्        मा=हती 2नरंकमा=हती 2नरंकमा=हती 2नरंकमा=हती 2नरंक    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


