शिधावाटप क्षेत्र

नमूना आठ

(अजाची किंमत :दोन रुपये)

(िंौटुं शबिं शिधापशत्रिंेमध्ये नाव वाढशवण्यािंशरता अजज)

(शिधापशत्रिंेमध्ये समाशवष्ट िंरावयाच्या सवज सदस्याचे पासपोटज साईज फोटो शचिंटवणे)

शिधावाटप क्षेत्र/गाव....................................शवभाग/तालिंा............................................पशरमुंडळ/शजल्हा....................................
िंोड क्रमाुंिं:...................
तािंीद :-

अनक्रमाुंिं:....................

नोंदणी क्रमाुंिं:.............................

या अजात िंोणतेही खोटे शनवेदन िंेल्यास आशण ते खोटे आढळू न आल्यास त्याबद्दल शिक्षा होईल

मी ...............................................................................................................वय......................................
(प्रथम आडनाव)
कलग:-................. नागशरिंत्व:................. ...शिधापशत्रिंा अजजदाराचा जातीचा प्रवगज:-SC/ST/OBC/GENERAL /OTHERS (प्रमाणपत्र आवश्यिं नाही)
पूणज शनवासी पत्ता:-.................................................................................................................................................................................
(एिं)

दिंान क्रमाुंिं ...................... सुंदभज क्रमाुंिं .................. येथे नोंदशवण्यात आलेली माझी शिधापशत्रिंा क्रमाुंिं :

यामध्ये पढील( व्यक्तींच्या ) नावाुंचा समावेि िंरण्यात यावा.
अजजदारािी

नाव

नाते

जन्म शदनाुंिं

व्यवसाय

मोबाईल

आगमनाची

क्रमाुंिं

तारीख

आधारिंाडज क्रमाुंिं

बँिंखाते क्रमाुंिं

1)
2)
3)
4)


िंटुं बातील नवीन सदस्याुंचे पासपोटज साईज फोटो सोबत जोडावे.



नाव वाढशवण्यासाठी इतर शिधापशत्रिंेमध्ये नाव (असल्यास) ते िंमी िंेल्याचा दाखला किंवा शिधापशत्रिंा जमा पावती असणे आवश्यिं आहे .

(दोन) उपरोक्त नमूद पशर.क्र.1 व 2 मधील िंटुं बातील सदस्य शदव्याुंग आहे िंाय? होय/नाही

असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र...........................

(तीन) उपरोक्त नमूद पशर.क्र.1 व 2 मधील िंटुं बातील सदस्य गुंभीर आजाराने ग्रस्त आहे िंाय? होय/नाही

असल्यास त्याबाबतची माशहती...........................

(चार) नाव समाशवष्ट िंरण्यासाठी ओळखीचा परावा म्हणून खालीलपैिंी आवश्यिं िंागदपत्राची पूतजता िंरावी.

1)

आधार िंाडज

2)पॅन िंाडज

3) ड्रायव्व्हग लायसन्स

४) िासिंीय दाखला / ओळखपत्र. ( िंायालयीन / इतर)

(पाच ) वर उल्लेख िंरण्यात आलेल्या िंोणत्याही इसमाचा समावेि िंौटुं बीिं शिधापशत्रिंेसाठी िंेलेल्या िंोणत्याही अजात किंवा िंोणत्याही िंौटुं बीिं शिधापशत्रिंेमध्ये किंवा
आस्थापनेच्या शिधापशत्रिंेसाठी िंेलेल्या िंोणत्याही अजात किंवा िंोणत्याही आस्थापनेच्या शिधापशत्रिंेमध्ये िंरण्यात आलेला नाही.मात्र वरील पशरच्छे द दोन मध्ये शनशवदज ष्ट
िंरण्यात आलेल्या मलाचा/मलाुंचा माझ्या शिधापशत्रिंेत समावेि िंरण्यात आलेला आहे .
(सात) मी असे जाशहर िंरतो िंी, वरील सवज शनवेदन माझ्या माशहतीप्रमाणे बरोबर आहे .

शदनाुंिं............................

अजजदाराुंची सही किंवा अुंगठयाचा ठसा

शिधावाटप शनशरक्षिंाचे प्रशतवृत :१.

शदनाुंिं.....................रोजी.................................................................................................................. येथील जागाुंना भेट शदली.

२.

अजामधील माशहती बरोबर आहे किंवा अन्य प्रिंारची असल्यास त्याबाबत माशहती................................................................................................

३.

सहाय्यिं शिधावाटप अशधिंारी/शिधावाटप अशधिंारी याुंचे आदे ि :..........................................प्रौढ आशण...................................... मले याुंचा समावेि िंरण्यास परवानगी देण्यात येत आहे
शदनाुंिं :
अजजदाराची सही/अुंगठयाचा ठसा
नमूना आठ
(स्थळ प्रत)

(ही स्थळप्रत िंाळजीपूविं
ज जपून ठे वावी हरवल्यास शवलुंब लागेल)
शिधावाटप क्षेत्र/गाव.................................................

अनक्रमाुंिं ................................

ही स्थळप्रत..................................रोजी सादर िंरावी.

शिधापशत्रिंा क्रमाुंिं........................... शमळाली

शदनाुंिं :........................................

शिधावाटप अशधिंारी/ शनयुंत्रिं............................शिधावाटप क्षेत्र याुंच्यािंरीता

