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अर्तदार याांचे पूर्त नाव व पत्ता मोबाईल क्रमाांकसह
लललहला आहे ककवा कसे ?

2

अर्त कोर्त्या गावासाठी केले ला आहे त्या गावाचे नाव

3

सांस्थेचे नाव व सांपर्
ू त पत्ता

4

अर्ाचे शुल्क शासन र्मा केले आहे अगर कसे ?

5

अर्त र्हलसल कायालयार् सादर केल्याचा लदनाांक

6

सांस्था नोंदर्ीकृ र् असलेबाबर्चा सक्षम प्रालिकारी
याांचेकडील प्रमार्पत्र सादर केले आहे ककवा कसे ?

7

अर्तदार स्वयांसहायर्ा गट हा मलहला अथवा पुरुष
स्वयांसहायर्ा गट आहे / अर्तदार पांचायर् ककवा र्त्सम
स्थालनक स्वराज्य सांस्था आहे अगर कसे ?

8

शासन लनर्तय लद.6/7/2017 मध्ये नमूद केल्यानुसार
अर्तदार सांबांिीर् गावार्ील / क्षेत्रार्ील आहे काय ?

9

स्वांय सहायर्ा गट हा दालरद्रय रे षेखालील (बीपीएल)
अथवा दालरद्रय रे षेवरील (अेपीएल) आहे .

10

स्वांय सहायर्ा गट आस्स्र्त्वार् व कायतरर् असल्याबाबर्
1) लर्ल्हा ग्रालमर् यांत्रर्ा याांचे प्रमार्पत्र
2) गट लवकास अलिकारी, पां.स याांचे प्रमार्पत्र व इर्र
सांस्थेचे प्रमार्पत्र.

11

सांस्थेचे सवत पदालिकारी व सदस्य याांचे नावे व पूर्त पत्ते सह
यादी सादर केली आहे ककवा कसे ?

12

सांस्थेच्या ब ॅक पासबुकची छायाांलकर् प्रर् र्ोडली आहे
ककवा कसे ?

13

सांस्थेचे पदालिकारी याांनी लवत्तीय सस्थाांकडू न कर्तर् घेर्ले
असल्यास त्याची परर्फेडी बाबर्चे पुरावे र्ोडले आहे र्
ककवा कसे ?

केले ली पुर्तर्ा

शेरा
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स्वांय सहायर्ा गटाची स्वबचर्/खेळर्े भाांडवळ इ. चा
र्पलशल सांस्थेचे मागील 3 वषाचे र्ाळे बांद झाले बाबर्चे
कागदोपत्री पुरावे.

15

सांस्थेचे सवत पदालिकारी व सदस्य याांचेवर कोर्त्याही
कायदयाांअर्गतर् गुन्हे दाखल नसल्याबाबर्चे प्रलर्ज्ञापत्र
सादर केले आहे ककवा कसे ?

16

लनयोलर्र् रास्र् भाव िान्य दुकानासाठीची र्ागेचे मालकी
हक्काबाबर्चे कागदपत्र ( चालू 7/12 उर्ारा, 8अ उर्ारा,
असेसमेंट उर्ारा)

17

र्ागेच्या मालकी हक्काबाबर् कोर्त्याही मा. न्यायालयार्
दावा दाखल, प्रलां लबर् नसल्याबाबर्ची खार्रर्मा करुन
त्याबाबर्चे कागदपत्र सादर केले आहे र् ककवा कसे ?

18

लनयोलर्र् र्ागा भाडयाने प्राप्र् असल्यास सांबांिीर् र्ागा
मालकाचे भाडे करार व सांमत्तीपत्र

19

लनयोलर्र् दुकानाचे सुरक्षर्ेबाबर्ची उपाययोर्ना केली
असल्यास, करर्ार असल्यास त्याबाबर्चा र्पलशल

20

स्वांय सहायर्ा गटाच्या सभासदाांची शैक्षलर्क पात्रर्ेसांबांिी
मालहर्ी सादर केली आहे ककवा कसे ?

21

स्वांय सहायर्ा गटाचे सभासदापैकी कोर्ी रास्र्भाव िान्य
योर्नेर्ील प्रालिकृ र् परवानािारक होर्े काय ?
असल्यास र्पलशल नमूद करावा.

22

स्वांय सहायर्ा गट स्थापन केलेली र्ारीख

23

स्वयांसहायर्ा गटाचे खार्े उघडले ल्या ब ॅकेचे नाव व पत्ता

24

बक
ॅ े र् खार्े उघडल्याची र्ारीख

25

बक
ॅ े र्ील खार्े क्रमाांक

26

बक
ॅ खात्यावर असले ली लशल्लक रक्कम

27

स्वांयसहाय्यर्ा गटाने ब ॅकेकडू न कर्त घे र्ले बाबर्चा
र्पलशल
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सभासदाना

वाटप

केले ले

कर्ाच्या

र्पलशलाच्या

अनुषांगाने वसुलीबाबर् सद्यस्स्थर्ी दशतलवर्ारा पुरावा
29

स्वयांसहायर्ा गटाने/सभासदाने बक
ॅ े कडू न कर्त घे र्ले
असल्यास

सदर

कर्त

हप्र्े

परर्

फेडीबाबर्च्या

सद्यस्स्थर्ीबाबर्चा पुरावा
30

स्वयां सहायर्ा बचर् गटास पुरस्कार प्राप्र् आहे अगर कसे
?

31

इर्र वैलशष्टपूर्त कामाबाबर्/ उपक्रमाबाबर्चा पुरावा
(राष्रीय/ राज्यस्र्रीय, प्रादे लशक स्र्रावरील प्रदशतनामध्ये
सहभाग व इर्र शासकीय योर्नेमध्ये सहभाग)
शासकीय/ लनमशासकीय योर्नेमिील सहभागाबाबर्
सांबांिीर् लर्ल्हास्र्रीय शासकीय अलिकाऱयाांचे प्रमार्पत्र

32

इर्र

पुरवठा लनलरक्षर् अलिकारी याांचे स्पष्टअलभप्राय-

पुरवठा लनलरक्षर् अलिकारी याांची स्वाक्षरी
र्हलसलदार याांचे स्पष्ट अलभप्राय-
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