संदर्भ: शा. नि. क्र. संकीर्भ १/२०१२/प्र.क्र.१८/ई-१, पनिनशष्ट “ब”, अ .क्र .“८”

संदर्भ क्र.
अर्ाचा नदिांक

सांस्कृनिक कार्भक्रमाच्र्ा पिवािगीसाठी अर्भ
अर्भदािाचा िपशील
आधाि क्रमांक
संपूर्भ िाव *
ललग *

पुरूष

[

]

स्त्री

[

]

इिि

र्न्मिािीख *
निवासाचा पत्ता *
(कृपर्ा खालील मानििी सोबिच्र्ा
िकान्र्ाि र्िावी )
 घि /सदनिका क्र.
 इमािि क्र./ इमाििीचे िाव
 संस्था / संकुल
 िस््र्ाचे िाव

नपि कोड

भ्रमर्ध्विी क्र. *
ई-मेल

कार्भक्रम सादिक्र्ाचा िपशील
कार्भक्रमाचे अध्र्क्ष/सनचवाचे
िाव *
संघटिेच्र्ा विीिे असल्र्ास
संघटिेचा/ संस्थेचा पत्ता *
(कृपर्ा खालील मानििी सोबिच्र्ा
िकान्र्ाि र्िावी )
 सदनिका क्र.
 इमािि क्र./ इमाििीचे िाव
 संस्था / संकुल
 िस््र्ाचे िाव

नपि कोड

कार्भक्रमाचे िाव*
पिवान्र्ाचा कालावधी *

पासूि

पर्ंि

गाव

िालुका

कार्भक्रमाच्र्ा आर्ोर्िाचे
नठकार् *
(कृपर्ा खालील मानििी सोबिच्र्ा
िकान्र्ाि र्िावी )
 सर्ागृि/ मैदाि / इमािि क्र./
इमाििीचे िाव

[

]

 संस्था / संकुल

नर्ल्िा

 िस््र्ाचे िाव

कार्भक्रमाची वेळ *
िर्ि

िािार्ाऱ्र्ा

नपि कोड

पासूि

AM /PM

पर्ंि

AM / PM

प्रेक्षकांची

संख्र्ा (कमाल क्षमिा)
निकीटांच्र्ा नवक्रीचा िपशील (निकीटांच्र्ा नवक्रीसाठी निकीटांचा िपशील दे र्े अनिवार्भ आिे )
क्र.

वगाचा प्रकाि

आसिांची संख्र्ा

दि / आसि

1.
2.
3.
(* अनिवार्भ मानििी)

स्वघोषर्ापत्र
मी _______________________ श्री. _________________ र्ांचा मुलगा / मुलगी
वर्

__________

वषे,

व्र्वसार्

________________________

िािर्ाि

______________________ घोनषि कििो / कििे की विील सवभ मानििी माझ्र्ा व्र्क्तिगि मानििी व
समर्ुिीिुसाि खिी आिे . सदि मानििी खोटी आढळू ि आल्र्ास, र्ाििीर् दं ड संनििा 1960 कलम 199 व 200 व अन्र् /
संबंनधि कार्द्यािुसाि माझ्र्ावि खटला र्िला र्ाईल व ्र्ािु साि मी नशक्षेस पात्र िािीि, र्ाची मला पूर्भ र्ार्ीव आिे .
नठकार् :

अर्भदािाची स्वाक्षिी :

नदिांक :

अर्भदािाचे िाव :

र्ोडलेल्र्ा कागदपत्रांची र्ादी
(आवश्र्क कागदपत्रे र्ोडली असल्र्ास [√] अशी खूर् किावी अन्र्था [X] अशी खूर् किावी.)
अनिवार्भ कागदपत्रे
1.
2.

अर्भदािाचे छार्ानचत्र
ओळखीचा पुिावा - मिदाि ओळखपत्र / पािपत्र / वाििचालक अिुज्ञक्ति / आि एस बी वार् काडभ /
निमशासकीर् ओळखपत्र / पॅि काडभ / मिािोिर्ो र्ॉब काडभ / आधाि काडभ

[

]

[

]

[

]

[

]

पत्त्र्ाचा पुिावा - मिदाि र्ादीचा उिािा / पार्ीपट्टी पाविी / 7/12 आनर् ८ अ चा उिािा / र्ाडे पाविी /
3.

दू िध्विी दे र्क / नशधापनत्रका / वीर् दे र्क / मालमत्ता किपाविी / मालमत्ता िोंदर्ी उिािा / पािपत्र /
वाििचालक अिुज्ञक्ति

4.

कार्भक्रम ज्र्ा नठकार्ी आर्ोनर्ि केलेला आिे , ्र्ा र्ागेच्र्ा मालकाचे सर्ागृि उपलब्धिेबाबिचे संमिीपत्र/
सर्ागृि आिक्षर्ाबाबिचे संबंनधिांचे पत्र

5.

आर्ोर्िाच्र्ा नठकार्ाच्र्ा पोलीस ठाण्र्ाचे िा-ििकि प्रमार्पत्र

[

]

6.

कार्भक्रमासंबधािे िं गर्ूमी पनिनििीक्षर् मंडळाचे प्रमार्पत्र

[

]

[

]

लागू असल्र्ास र्ोडावर्ाची अनिनिति कागदपत्रे
1.

ज्र्ा व्र्तिीचा लकवा संस्थे चा कार्भक्रम आर्ोनर्ि केला आिे , ्र्ा व्र्तिीचे लकवा संस्थे चे किािपत्र/संमिीपत्र.

