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संजय गांधी 
नराधार योजना   

�ती: तहसीलदार, तालकुा          िज�हा:वधा� 

३. ज�मतार�ख  

४. वय: 

�दनांक म�हना वष� 

      

५. महारा#$ातील अ&धवास  वष' ६.कुटंुबातील +य,तींची सं.या 

७. कुटंुबाच ेसव� मागा�नी �मळणारे एकूण वा�ष�क                  /पये 

जातीच ेव पोट-जातीच ेनाव 

७. 
नराधाराचा  वग�  

अ. अपंग  
अंध अि3थ+यंग मुकबधीर कण�बधीर मतीमंद 

BLIND PH DD DUMB   

(लाग ूअसेल &या रका'यात  )टक-माक�  करावे ) 

(लाग ूअसेल &या रका'यात  )टक-माक�  करावे ) 

SGY FORM 3 
अथ� - साहा-यासाठ/  करावयाचा  अजा�चा,  अज�तपासणीचा  व  मंजुर1चा नमनुा  

१.अज�दाराच े 

 

आडनाव नाव वडील / पतीच ेनाव 

      

घर न.् वाडा�च ेनाव मोह�ला 
      

र3ता गाव पो3ट 

      

संपणू� नाव 

२.
सं
पणू

� प
?त

ा  

८. जातीचा �वग�: (पोटजात सुBा नमूद करावी): 

खुला अनु.जाती अनु.जमाती Dवमु,त जाती भट,या जाती Dव.मा.� इ.मा.व. 

OPEN SC ST VJ NT SBC OBC 

७.ब.आजार  (# ट1प: दधु�र आजार साव�ज
नक आरो5य �वभागाने 
नि8चत ्केलेले असावे.) 
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(लाग ूअसेल &या रका'यात  )टक-माक�  करावे ) 

आधार ?मांक  
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७.क.म�हलांचे �वग�  

अ.?  वग�   अ,?  वग�   

I Iनराधार म�हला   II घट3फोट �KLयेतील म�हला   

III 
घट3फोट�त परंत ुपोटगी न ्

Mमळणार� 
  IV 

घट3फोट�त परंत ुपोटगीची 

र,कम 
  

V अ?याचाOरत म�हला   VI 
वेPया-+यवसायातनू मु,त 

केलेल� 
  

VII घट3फोट�त परंत ुपोटगी वाDष�क /.२१०००/ पेRा कमी   
(लाग ूअसेल &या रका'या )टक-माक�  करावे ) 

 

७.ड आ?मह?या केले�या शेतकTयांचे कुटंूब  

(कुटंुबाचे वा�ष�क उ&प'न A. २१०००/ चे आत असFयास)  (लाग ूअसेल &या रका'या )टक-माक�  करावे ) 

७.इ अनाथ मुले:  (I) मलुगा   (II) मलुगी  

७.ई ततृीयपंथी  

८. मी असे जाह�र करतो / करते Kक, मी वर �दलेल� मा�हती स?य व Wबनचकू 

असनू, मी शासनाXया अ�य कोण?याह� योजनेखाल� IनयMमत माMसक लाभ घेत 

नाह�. सदरची मा�हती चकुYची आढ�यास मा[या Dव/B फौजदार� काय�वाह�सह इतर 

कारवाई कर]यास मी पा^ अस�याची मला जाणीव आहे. 

अज�दारांचा उजGया Hकंवा  

डाGया अंगJयाचा ठसा  अज�दाराची सह1  
<थळ : ______________ 

)दनांक._____/____/____ 

१० . मा[या समR _ी./_ीमती.         `यांनी             

 सह� व अगंaयाचा ठसा �दलेला आहे. 

सा:दाराची सह1 )दनांकासह :  
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आडनाव नाव वडील / पतीचे नाव 

      

घर न.् वाडा�चे नाव मोहFला 

      

र<ता गाव मोबाईल / फोन नबंर  

      

सा:दाराचा नाव प&ता : 

११. मी आवPयक ?या चौकशीनतंर �माdणत करतो Kक , वर1ल मा)हती बरोबर आहे / वर1ल मा)हती चकुOची 

अस�याने �3ततु योजनेचा लाभ Mमळावा यासाठe या अजा�ची Mशफारस कर1त आहे / कर1त नाह1. 

तपासणी करणाTयांची सह� व Mश,का  

तपासणी करणाTयांच ेनाव व मोबाईल न.्  

          

१२.असे  माPणत करQयात येत ेHक , मी  <ततु अजा�ची छाननी केल1 आहे व अजा�मSये सादर केलेFया मा)हतीची 
पडताळणी कTन घेतल1 आहे.  मी, सजंय गांधी 
नराधार अनदुान योजने अतंग�त लाभ मजंरू करQयासाठ/ या 
अजा�ची �शफारस सजंय गांधी 
नराधार अनदुान योजना स�मती कड ेकर1त आहे / नाह1. 

3थळ:  

�दनांक: तहसीलदारांची  सह1  व  �शVका  

१३.स�मतीच ेअ�भ ाय : अ) मा'य  ब) अमा'य  

संजय गांधी 
नराधार अनदुान योजना स�मतीXया सद<यांची <वा:र1  

१) अfयR  

२) सद3य  

३) सद3य  

४) सद3य  

५) सद3य  

६) सद3य  

७)शासकYय सद3य  

८) शासकYय सद3य  
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संजय गांधी 
नराधार योजना   SGY FORM 4 
संजय गांधी 
नराधार योजनेअतंग�त लाभ मंजुर1च ेआदेश  

आदेश ?मांक.  )दनांक:  

संगायो �वभाग, तहसील काया�लय , तालकुा:  िज�हा. वधा�  

_ी./ _ीमती   आडनाव नाव वडील / पतीच ेनाव 

      

घर न.् वाडा�च ेनाव मोह�ला 
      

र3ता गाव पो3ट 

      २.
सं
पणू

� प
?त

ा  

यांना राhय पुर3कृत Dवशषे सहाiय योजनjतग�त संजय गांधी Iनराधार योजनेमfये लाभाथk lहणनू  

�दनांक  _____________रोजी झाले�या सMमतीXया बैठकYत पा^ ठर�यामुळे दर महा /.________ 

(अRर� /पये. ____________________________ �दनांक: ______________________ 

पासनू मंजूर कर]यात येत आहेत. 

?यांचा िज�हा मfयवतk सहकार� बँकेतील / रा#$�यकृत बँकेतील/ पो3ट बचत खा?यातील बचत खात े

Lमांक पुढ�ल �माणे आहे  

बँकेचे नाव : pांच :  

बचत खात ेL. 

�दनांक: ( 3वाRर�)  
नायब तहसीलदार / तहसीलदार  

�IतMलपी:  १. अज�दार लाभाथk  

२. उप-Dवभागीय अ&धकार�  

३. िज�हा&धकार�  

४. सरपंच / नागराfयाR  
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संजय गांधी 
नराधार योजना   SGY FORM 5-A 
(अ&याचा[रत म)हलांसाठ/ िजFहा शFय \चHक&सक यांनी ]यावयाच े माणप^ ) 

कुमार1 _ीमती   

आडनाव नाव वडील / पतीच ेनाव 

      

घर न.् वाडा�च ेनाव मोह�ला 

      

र3ता गाव पो3ट 

      

�हXयावर झाले�या अ?याचारामळेु Iनमा�ण झाले�या शार�Oरक जखमाचंी मी वsैयकYय 

तपासणी केल� आहे. सदर 3^ीस IतXयावर झाले�या अ?याचारामळेु अपंग?व आले आहे / 

कुtपता आल� आहे . ?यामळेु IतXयामfये उदार Iनवा�ह कर]या साठe उ?प�न Mमळव]याची 

Rमता रा�हलेल� नाह�, असे मी वsैयकYय तपासणी अंती �माdणत कर�त आहे. 

�दनाकं:  

(संब&धत अ&धकाTयांच ेनाव, 3वाRर� व Mश,का ) 

िज�हा श�य &चKक?सक  

िज�हा:  
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संजय गांधी 
नराधार योजना   SGY FORM 5-B 
( अ&याचा[रत म)हलांसाठ/ पोल1स उप
नर1:क / 
नर1:क यांनी ]यावयाच े माणप^ ) 

कुमार1 _ीमती   

आडनाव नाव वडील / पतीच ेनाव 

      

घर न.् वाडा�च ेनाव मोह�ला 

      

र3ता गाव पो3ट 

      

या 3^ीवर �दनांक ____________________रोजी बला?कार झा�याचा  

गु�हा L.__________________दाखल झाला आहे .  

या अ?याचारामळेु सदर 3^ीच ेमनोधेय� खचले आहे असे �माdणत  कर�त आहे. 

�दनाकं:  

(संब&धत अ&धकाTयांच ेनाव, 3वाRर� व Mश,का ) 

पोल�स उप-Iनर�Rक / Iनर�Rक  

िज�हा:  

पोल�स ठाणे  
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संजय गांधी 
नराधार योजना   SGY FORM 6 
( वे8या Gयवसायातनू मVुत केलेFया <^ीबाबत  ]यावयाच े माणप^ ) 

आडनाव नाव वडील / पतीच ेनाव 

      

घर न.् वाडा�च ेनाव मोह�ला 

      

र3ता गाव पो3ट 

      

या 3^ीला  �दनाकं ____________________ रोजी वेPया +यवसाया मधनू म,ुत 

कर]यात आले आहे.  

सदर म�हलेस शासनाXया अ�य योजनेखाल� IनयMमत माMसक आ&थ�क लाभ दे]यात येत 

नाह� .  

तसेच IतXया पनुव�सनासाठe Iतला शासनाXया म�हला सधुार गहृात ठेव]यात आलेले नाह�. 

  

असे �माdणत कर]यात येत ेKक , कुमार� / _ीमती : 

�दनाकं:  

( नाव व 3वाRर� व Mश,का ) 

म)हला व बाल�वकास अ\धकार1  
तालकुा : 

िज�हा : 
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संजय गांधी 
नराधार योजना   SGY FORM 7 
( घट<फोट  H?येतील ि<^यांसाठ/   माणप^ ) 

आडनाव नाव वडील / पतीच ेनाव 

      

घर न.् वाडा�च ेनाव मोह�ला 

      

र3ता गाव पो3ट 

      

�हचा Dववाह _ी. _____________________________________रा.___________ 

ता. ___________________िज.______________यांचशेी _____________साल�  

झाला होता. 

अ) परंत ु?यांच ेकौटंुWबक संबध सलो.याच ेन ्रा�ह�यान े?या दोघांनी घट3फोटासाठe �यायालया मfये 

दावा दाखल केलेला आहे. �यायालयान े�दनांक_____________Xया आदेशा�वये घट3फोट  मंजूर केला 
आहे. 

ब) घट3फोटाचा दावा �यायालयात �लंWबत आहे.  

�यायालयाXया आदेशाची �त सोबत जोडल� आहे. 

असे �माdणत कर]यात येत ेKक , _ीमती : 

( नाव व �दनांकासः 3वाRर� व Mश,का ) 

तहसीलदार  

तालकुा : िज�हा : 

( नाव व �दनांकासः 3वाRर� व Mश,का ) 

( नाव व �दनांकासः 3वाRर� व Mश,का ) 

तलाठe , साझा: 

yामसेवक, yा.प.  
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संजय गांधी 
नराधार योजना   SGY FORM 8 
( अनाथ मलु1बाबतच े/ मलुाबाबतच े  माणप^ ) 

आडनाव नाव वडील / पतीच ेनाव 

      

घर न.् वाडा�च ेनाव मोह�ला 

      

र3ता गाव पो3ट 

      

याच े/ च ेआई वडील ____________सालात मतृ झाले अस�या मळेु तो / ती  अनाथ 

झाल� असनू ?याला / Iतला उपजीDवके साठe उ?प�नाच ेकोणतेह� साधन नाह� . 

असे �माdणत कर]यात येत ेKक , कुमार / कुमार� : 

( नाव व �दनांकासः 3वाRर� व Mश,का ) 

गट-�वकास अ\धकार1 /  कFप अ\धकार1 , एकाि&मक  बाल�वकास सेवा योजना  

तालकुा : 

( नाव व �दनांकासः 3वाRर� व Mश,का ) 

yामसेवक, / नगरपाMलकेच ेम.ुय अ&धकार�  

साRांKकत केले  
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संजय गांधी 
नराधार योजना   SGY FORM 14 
( संजय गांधी 
नराधार अनदुान योजनेतील लाभाdया�ना _ावणबाळ योजनेत वग� करणे  ) 

आडनाव नाव वडील / पतीच ेनाव 

      

घर न.् वाडा�च ेनाव मोह�ला 

      

र3ता गाव पो3ट 

      

ता.________________ िज.____________यांची ज�मतार�ख ____/_____/_____ 

असनू हे / `या संजय गांधी Iनराधार योजनेत लाभ घेत आहेत . ?यांच ेवय  

�दनाकं _____/_____/______रोजी ६५ वष� पणू� झा�यामळेु आdण ?यांच ेनाव 

दाOर|यरेषखेाल�ल याद�त अनLुमाकं _______वर नाव अस�यामळेु  ?यांना _ावणबाळ 

सेवा राhय Iनव?ृती वेतन , इं�दरा गांधी रा#$�य वBृापकाळ Iनव?ृतीवेतन योजनेत वग� 

कर]यात येत आहे. 

असे �माdणत कर]यात येत ेKक , _ी / _ीमती : 

( नाव व �दनांकासः 3वाRर�) 

तहसीलदार / उप�वभागीय अ\धकार1  तालकुा : 

�ठकाण: 

�दनांक: _____/_____/______. 


