नमुना-एक
(नविन पुरिठा पविकेसाठी/विधापविकेसाठी अजज) (कुटु ुं ब प्रमुखाने भरािा)

(कुटु ुं बातील सिज सदस्याचे पासपोटज साईज फोटो वचकटिणे)

क्रमाुंक :

(अजाची ककमत: दोन रूपये)

विधािाटप क्षेि/गाि....................................विभाग/तालुका............................................पवरमुंडळ/वजल्हा....................................
कोड क्रमाुंक:...................

अनुक्रमाुंक:....................

नोंदणी क्रमाुंक:.............................

ताकीद:-(१) विधापविका/ पुरिठापविका वमळण्यासाठी खोटी मावहती दे णे हा दखलपाि गुन्हा असून, खोटी मावहती देणाऱ्याविरुध्द फौजदारी कारिाई केली जाईल.
(२) अजात वदलेली कोणतीही मावहती बरोबर नसल्याचे आढळू न आल्यास विधापविका/पुरिठा रद्द करण्यात येईल. नागरी पुरिठयाचे कोणतेही लाभ वमळणार नाहीत.
(३) सुंपण
ू ज तपिील नमुन्यानुसार न वदल्यास अजज स्िीकारला जाणार नाही.
एक:

अजजदाराचे सुंपण
ू ज नाुंि:..........................................................................................................
(आडनािाने सुरुिात करािी)
कलग:-................. नागवरकत्ि:................. ...विधापविका अजजदाराचा जातीचा प्रिगज:-SC/ST/OBC/GENERAL /OTHERS (प्रमाणपि आिश्यक नाही)
पूणज वनिासी पत्ता:-.....................................................................................................................

दोन:
अजजदार ि अजजदाराव्यवतवरक्त कुटु ुं बातील
घटक

म्हणून

अजजदाराकडे

सामान्यत:

अजजदारािी

जन्म

मोबाईल क्र.

नाते

वदनाुंक

व्यिसाय ि

आधारकाडज क्रमाुंक

बँकेचे नाि, बँकखाते

(कुटु ुं बातील सिज

क्रमाुंक ि IFSC Code

िार्षिक उत्पन्न

राहणा-या व्यक्तीची नािे

सदस्याचे आधार

(घरातील नोकर िगळू न)

क्रमाुंक)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)


निीन विधापविकेसाठी अजज करताुंना अजजदार ि कुटु ुं बातील सिज सदस्याुंचे पासपोटज साईज फोटो सोबत जोडािे.



इतर विधापविकेमध्ये नाि (असल्यास) ते कमी केल्याचा दाखला ककिा विधापविका जमा पािती असणे आिश्यक आहे .

तीन :- इतर मावहती ( ही मावहती भरताना कुटु ुं ब प्रमुखासह कुटु ुं बातील सिज व्यक्ती सुंबधाने भरािी)
1.

कुटु ुं बातील सिज व्यक्तींचे सिज मागाने वमळणारे एकूण िार्षिक उत्पन्न (िासनाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपि ककिा स्ियुं घोिणापि)

2.

विधापविका अजजदार ककिा कुटु ुं बातील सदस्य वदव्याुंग आहे काय (असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपि):- होय/ नाही

3.

विधापविका अजजदार ककिा कुटु ुं बातील सदस्य गुंभीर आजाराने ग्रस्त आहे काय: होय/नाही

4.

मनरेगा (MNREGA) नोंदणी केली आहे का:- होय/ नाही

5.

घरगुती/स्ियुंपाकाचा गॅस आहे काय :- होय/नाही

6.

पुरिठापविका / विधापविकेिर अन्नधान्य वमळिण्याचा हक्क स्िेच्छे ने सोडू इच्च्छता काय ?

रुपये-------------------

असल्यास त्याबाबतची मावहती:---------------------------

असल्यास, मनरेगा क्रमाुंक ि त्याची कागदपिे : ------------------------------------

असल्यास गॅस ग्राहक क्रमाुंक गॅसवितरकाचे नाि ि पत्ता --------------------------------होय/नाही

चार :- निीन पुरिठा/विधापविका वमळविण्यासाठी वनिासासुंबध
ुं ीचा पुरािा म्हणून कुटु ुं बप्रमुखाने खालीलपैकी आिश्यक कागदपिाची पूतजता करािी.
(1) भाडे पािती

(2) वनिासस्थानाच्या मालकीबद्दलचा पुरािा

(3) LPG जोडणी क्रमाुंक

(4) विजेचे दे यक

(5) टे वलफोन/मोबाईल दे यक

(6) बँक पासबुक

(7) ड्रायव्व्हग लायसन्स

(8) मतदार ओळखपि

(9) आधार काडज

(10) इतर िासकीय ओळखपि ( कायालयीन/ इतर)

* वनिासस्थान िासकीय/वनमिासकीय असल्यास त्याचे अलॉटमेंट आदेि, भाडे तत्िािर असल्यास भाडे करारनामा ि मूळ मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपि आिश्यक राहील.

पाच :- निीन पुरिठा/विधापविका वमळविण्यासाठी ओळखीचा पुरािा म्हणून खालीलपैकी आिश्यक कागदपिाची पूतजता करािी.
1)

आधार काडज

2)पॅन काडज

3) ड्रायव्व्हग लायसन्स

४) िासकीय ओळखपि. ( कायालयीन/ इतर)

सहा:- मी असे जावहर करतो की, िर वदलेला तपविल माझ्या सिोत्तम मावहतीनुसार आवण विश्वासाप्रमाणे खरा आवण बरोबर आहे . सदर मावहतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल
झाल्यास, मी ती बाब तात्काळ पुरिठा पविका/ विधापविका वितरीत करणाऱ्या सक्षम प्रावधकाऱ्याुंच्या वनदिजनास आणून दे ईन. िरीलपैकी कोणतीही मावहती खोटी ककिा असत्य
ककिा वदिाभूल करणारी ककिा चुकीची मावहती वदल्याचे आढळल्यास मी त्यास जबाबदार राहील. तसेच सािजजवनक वितरण व्यिस्थेतुंगजत ऑनलाईन प्रणालीमध्ये प्रदान केलेल्या
विविध प्रमावणकरण केलेल्या सेिा िापरण्यासाठी आधार क्रमाुंक िापरण्यास माझी परिानगी आहे . मी असेही जाहीर करतो की, माझ्याजिळ अनुक्रमाुंक ................कोड
क्र................. असलेली पुरिठापविका /विधापविका आहे /होती. मी प्रस्तुत अजात नमूद केलेल्या मजकूरासुंबध
ुं ी आवण ज्या पुरिठा/विधापविकेसाठी अजज केलेला आहे . त्या
पुरिठा/विधापविकेसुंबध
ुं ी चौकिी करण्याची परिानगी दे ईन. विधापविकेचा िापर विधावजन्नस घेण्यासाठीच असल्याची मला जाणीि आहे ि विधापविकेचा कुठे ही मी गैरिापर
केल्यास त्याची सुंपण
ू ज जबाबदारी माझी राहील ि कायदे िीर कारिाईस मी पाि राहीन. तसेच पुरिठा/विधापविका ही सरकारी मालमत्ता आहे याची मला जाणीि
आहे.वजल्हावधका-याुंकडू न /वनयुंिुंकाकडु न ककिा त्याुंनी अवधकार वदलेल्या अवधका-याुंकडू न वतची मागणी करण्यात येईल तेव्हा मी ती त्याुंच्या स्िाधीन करीन.

वदनाुंक :

पडताळले ि बरोबर आढळले

अजजदाराची

वनवरक्षक

स्िाक्षरी/अुंगठयाुंचा ठसा

नमूना एक
(स्थळ प्रत)

(ही स्थळप्रत काळजीपूिक
ज जपून ठे िािी हरिल्यास विलुंब लागेल)
विधािाटप क्षेि/गाि.................................................

अनुक्रमाुंक

ही स्थळप्रत..................................रोजी सादर करािी.

विधापविका क्रमाुंक........................... वमळाली.

वदनाुंक :........................................

विधािाटप अवधकारी/ वनयुंिक............................विधािाटप क्षेि याुंच्याकरीता

