
                 अर्जाचज नमुनज                                                 
                           

अर्जाचज अनुक्रमजांक : 

गटई कजमगजांरजनज पत्र्यजचे स्टॉल देण्यजकररतज अर्ा 
 

1. अर्ादजरजचे नजव    : -------------------------------------------------------------------------------------- 
2. वडिलजांचे सांपूर्ा नजव  : --------------------------------------------------------------------------------------                                                     

पतीचे नजव(महिलजांसजठी)  : ------------------------------------------------------------------------------------- 
3. कजयमचज पत्तज   :-------------------------------------------------------------------------- ----------- 

                          : --------------------------------------------------------------------------------------                                  
मोबजईल नांबर               : 

4. सध्यजचज पत्तज        : --------------------------------------------------------------------------------------  
                           --------------------------------------------------------------------------------------          

5. स्टॉल ज्यज र्जगेत आिे                                                                    
तो पत्तज   : ------------------------------------------------------------------------------------   
                            ----------------------------------------------------------------------------------- 
स्टॉल ज्यज र्जगेत आिे                                                                   
त्यज गजवची लोकसांख्यज        : -------------------------------------------------------------------------------------- 

6. अर्ादजर ज्यज र्जगेत स्टॉल मजगत                                                            
आिेत त्यज र्जगेचज तपशिल : --------------------------------------------------------------- ---------------------                                                          
(सदर र्जगज ग्रजमपांचजयत/नगरपजशलकज/                                                           
छजवर्ी क्षेत्र(कॅन्टॉन्मेंट बोिा)/                                                            
मिजनगरपजशलकज यजांनी भजियजने/करजरजने/                                                       
खरेदीने हदली ककां वज स्वमजलकीची आिे. त्यजचज तपशिल) 

7. अर्ादजरजची र्न्मतजरीख  : -------------------------------------------------------------------------------------- 
8. र्न्मस्थळ   : -------------------------------------------------------------------------------------- 
9. अर्ादजरजचे वय   : -------------------------------------------------------------------------------------- 
10. र्जत    : -------------------------------------------------------------------------------------- 
11. पोटर्जत    : -------------------------------------------------------------------------------------- 
12. शिक्षर्    : -------------------------------------------------------------------------------------- 
13. रेिन कजिा क्रमजांक  : -------------------------------------------------------------------------------------- 
14. अर्ादजरजच्यज वडिलजांचज व्यवसजय : --------------------------------------------------------------------------------------                                                             

पतीचज व्यवसजय (महिलजांबजबत) : -------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOTO 



15. कुटूांबजतील शमळवत्यज व्यक्तीचे वजर्षीक उत्पन्न : 
(तिशसलदजरजने ननगाशमत केलेले उत्पन्नजचे प्रमजर्पत्र) 

अ.क्र. व्यक्तीचे नजव वय नजते व्यवसजय/नोकरी मजशसक 
उत्पन्न रु 

वजर्षीक उत्पन्न रु 

  
 

     

 
 

      

16. बँक अथवज इतर मिजमांिळजकिून कर्ा ककां वज अनुदजन घेतल ेअसल्यजस तपिील :    
अ.क्र. व्यक्तीचे नजव गजव  नजते बँकेचे 

नजव 
िजखज 

 बँकेचे 
कर्ा 

थकबजकी मिजमांिळजचे 
कर्ा 

थकबजकी 

  
 
 

       

                  
17. प्रनतज्ञजपत्र : 

मी सत्य प्रनतजे्ञवर शलिून देतो की, वरील सांपूर्ा मजहिती सत्य आिे. िजसनजकिून शमळर्जऱ्यज स्टॉलचज 
वजपर मी फक्त गटई कजमजसजठीच करीन. यज स्टॉलचज गैरवजपर ककां वज इतर ध्ांदयजसजठी मी कजयदेिीर 
कजरवजईस पजत्र रजिीन. 

 
 

अर्ादजरजची सिी/अांगठयजचज ठसज 
 

 हदनजांक                                       अर्ादजरजचे नजव: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(कजयजालयीन उपयोगजसजठी) 
1. अर्ादजरजने हदलेली मजहिती कजगदपते्र छजननीअांती बरोबर असल्यजचे आढळून येते. 
“प्रथम येईल त्यजस प्रथम” यज तत्वजवर अर्ादजरजच्यज अर्जाचज अनुक्रमजांक िज असल्यजने यज योर्नेखजली स्टॉल 
देण्यजसजठी पजत्र ठरववण्यजत येत आिे.   
 
 
हदनजांक :          सिजय्यक आयुक्त, 
          समजर् कल्यजर् लजतूर 

अर्जासोबत र्ोिजवयजची कजगदपते्र 
1. अर्ादजरजचज स्वत:चज प्रजधिकृत अधिकजऱ्यजने हदलेलज र्जतीचज दजखलज. 



2. चजलू आथीक वर्षजातील प्रजधिगतृ अधिकजऱ्यजनी हदलेलज उत्पन्नजचज दजखलज ( तिशसलदजरजने ननगाशमत केलेले 
उत्पन्नजचे प्रमजर्पत्र) 

3. िजळज सोिल्यजचज दजखलज/र्न्म दजखलज 
4. रेिन कजिाची झेरॉक्स (सजांक्षजककत प्रत) 
5. अर्ादजर ज्यज र्जगेत स्टॉल मजगत आिे ती र्जगज ग्रजमपांचजयत/नगरपजशलकज/मिजनगरपजशलकज व छजवर्ी क्षेत्र 

(कां न्टॉन्मेंट बोिा) यजांनी भजियजने/करजरजने/खरेदीने/स्वमजलकीची असल्यजबजबतचे भजिेधचठठ, करजरजची प्रत्र ककां वज 
खरेदी खतजची सजक्षजांककत प्रत. 

6. गटई कजम करीत असल्यजचज दजखलज व गटई कजम करतजनजचे छजयजधचत्र. 
सहजय्यक आयुक्त कजयजालयजने अर्ादजरजच्यज अर्जाची पडतजळणी/तपजसणी करतजनज वजपरजवयजची तपजसणी सूची  

1. वविीत नमुन्यजतील अर्ा 
2. उमेदवजरजचे र्जतीचे प्रमजर्पत्र 
3. उमेदवजरजचे चजलू अधथा क वर्षजातील प्रजधिकृत अधिकजऱ्यजनी हदलेलज उत्पन्नजचज दजखलज           

( तिशसलदजरजने ननगाशमत केलेले उत्पन्नजचे प्रमजर्पत्र) 
4. िजळज सोिल्यजचज दजखलज/र्न्म दजखलज 
5. रेिन कजिाची झेरॉक्स (सजांक्षजककत प्रत) 
6. अर्ादजर ज्यज र्जगेत स्टॉल मजगत आिे ती र्जगज ग्रजमपांचजयत/नगरपजशलकज/मिजनगरपजशलकज व  
   छजवर्ी क्षेत्र (कां न्टॉन्मेंट बोिा) यजांनी भजियजने/करजरजने/खरेदीने/स्वमजलकीची असल्यजबजबतचे  
   भजिेधचठठीी, करजरजची प्रत्र ककां वज खरेदी खतजची सजक्षजांककत प्रत. 
7. गटई कजम करीत असल्यजचज दजखलज व गटई कजम करतजनजचे छजयजधचत्र. 

 
 
 
 

 


