
 

 

 

 

 

 

 

 

बांधकाम कामगार लाभाथ न�दणी अज�     नमुना ५ [िनयम ३३ (१)]    
 काया�लयीन उपयोगाकरता 

न�दणी �मांक               
 

न�दणी �दनांक 

D D M M Y Y Y Y न�दणी ठकाण  
    २ ०   

न�दणी शु�क �.  पावती �.  
 

 

 

अज�दाराने भरवायची मािहती (मािहती भरताना मागील पानावरील सूचनांचे पालन करावे) 
 अज�दाराचे पिहले नाव विडलांचे/पतीचे नाव आडनाव 

   
 

आधार �मांक 

            
 

यो�य �ठकाणी √ �टक करा ज�म  
�दनाकं 

D D M M Y Y Y Y वय  
(वष ) 

 पु"ष #ी िववािहत अिववािहत         
 मोबाईल �. वग�वारी  (√) 

          SC ST NT OBC GEN 
 /थािनक प1ा 

घर (/र*ता/िवभाग  

गाव/शहर  तालुका  िज/हा  

रा0य : महारा2 िपनकोड       मह2वाचे ठकाण  
  कायमचा प1ा 

घर (/र*ता/िवभाग  

गाव/शहर  तालुका  िज/हा  

रा0य   िपनकोड       
  रेशन काड�   (यो�य �ठकाणी √ �टक करा) 

दा�र4 
रेषेखालील 
िपवळे 

अं8योदय 
अ9 

योजना 
अ9पूणा  

िशधापि<का 
केशरी िशधापि<का 
(�. एक लाखापय�त 
वा�षक उ�प�) 

यापैक> 
एकही 
नाही 

रेशन काड� �.  

 स4या5या िनयो62याचा तपशील 

ठेकेदार/िवकासक/आ*थापना चे नाव   कामाचे�ठकाण  

गाव/शहर  तालुका  िज/हा  दरूDवनी (.  

कामाचे *वFप  िनयुG> �दनांक     २ ०   

Jती �दन मोबदला  Lकवा Jती माह मोबदला  

 

 

अज दाराचा पासपोट  
आकाराचा फोटो 

महारा� शासन 

 

 

 

महारा� इमारत व इतर बांधकाम कामगार क�याणकारी मंडळ  



\[ 

कुटंुबाचा तपशील (�वत: अज�दार �ितर� कुटंुबातील इतर सद�यांची मािहती) 
कुटंुबातील सदयाचे नाव पु�ष / 

�ी 
वय 

(वष�) 
अजा�दाराशी 

नाते िश�ण �वसाय नामिनद!शन 
(√ "टक) 

       
       
       
       
       

 अज�दाराचा बँक खा�याचा तपशील 

बँकेचे नाव  शाखेचे नाव  
बँक शाखेचा प%ा  IFSC &.            
बँक खाते &मांक             

 

 मी, या'ारे घोिषत करतो/करते क*, न+दणी अजा�त नमूद बँक खा-याचा तपशील अचूक असून मला देय लाभा/या र0मा सदर 
बँक खा-याम1ये जमा कर2यास माझी हरकत नाही. तसेच, मी न+दणी अजा�त नमूद केलेला 5मण1वनी &माकं संपका�साठी व 
लघुसंदेशासाठी वापर2यास हरकत नाही. मी खा7ीपूव�क नमूद करतो क*, मी 8दलेली संपूण� मािहती माझी वतःची असनू ती 
स-य, अचूक व बरोबर आहे. सदर मािहती खोटी आढळ=यास मी कायदेशीर कारवाईस पा7 असेन. 
ठकाण :   अज�दाराची 

सही / अंगठा  #दनांक : 
 

काया�लयीन उपयोगाकरता 
बांधकाम कामगार Aहणून न+दणी कर2यासाठी आवBयक असलेली कागदप7े सोबत जोडले आहेत Dकवा नाही 

(. तपशील √ "टक 
१ वयाबाबतचा पुरावा (आधारकाड� / पारप7 / पॅनकाड� / वाहनचालक परवाना / जFमाचा दाखला / शाळा 

सोड=याचे Gमाणप7) यापकै* एक  

२ मागील वषा�त ९० Dकवा अिधक 8दवस काम के=याचे Gमाणप7 (मालक / Jामसेवक / म.न.पा. / न.पा. ने 
Gािधकृत केले=या अिधकाLयाचे Gमाणप7) यापैक* एक   

३ रिहवासी पुरावा (आधारकाड� / पारप7 / िशधापि7का / वाहनचालक परवाना / मागील मिहFयाचे िवMुत 
देयक / Jामपंचायत दाखला) यापैक* एक  

४ फोटो आयडी पुरावा (आधारकाड� /पारप7/पनॅकाड�/वाहनचालक परवाना/मतदाता ओळखप7) यापैक* एक  
५ बँक पासबुक ची झेरॉPस  
६ पासपोट� आकारातील ३ रंगीत फोटो  

 

अज� वीकारला अज� नाकारला 8दनाकं     २ ०   
न�दणी अिधका�याची �वा�री "ठकाण  न+दणी अिधकाLयाचे पदनाम  

 

सुचना 
१ इमारत व इतर बांधकाम कामावर काम करणारे (�द. १८/०८/२०१७ �या अिधसूचनेनुसार समािव� २१ �कार�या कामांपकै�) व 

वय वष! १८ ते ६० या वयोगटातील कामगार मंडळाकड ेन�दणी क) शकतात. 
२ न�दणीकरीता न�दणी फ� ,.२५/- (एकदाच) व मािसक वग-णी ,. १ �माण े५ वषा-क.रता ,. ६०/- जमा करण ेआव1यक आह.े 

३ 

कामाचे �व)प : बांधकाम कामगर काम करीत असल4ेया बार ब5डर/िवटभ7ी कामगार/सुतारकाम/स5ट8रग/खोदकाम/वीज जोडणी 
(वायरमन) / अभाशी छत बसिवणारा / �फटर / मदतनीस / अंतग-त सजावट करणारा / हवेी इंजी. कं�ट/संगमरवर व का9::याची 
कामे करणारे / गवंडी / बांधकामा�या .ठकाणी िम<सर =कवा रोलर चालवणारा/िम<सर =कवा यं>चालक / मोझेक कामगार / 
पोली?शग कामगार / नगरपािलकेचे गटारकाम करणारे / रंगकाम =कवा वा@नश करणारा/गटारकाम =कवा नळजोडणीचे काम 
करणारा / खाणकामगार/�पॅरीमॅन =कवा िम<सर (रोड सBफग) दगड कापणे, फोडणे व दगडाचा बारीक चुरा करणारे/थॅटचर =कवा 
लोहार =कवा सेवर =कवा कॉलकर/बांधकामा�या .ठकाणावरील सुर�ा र�क/ वे4डर/वेल ?सकर/वुडन =कवा �टोन पॅकर/समुEा�या 
धूप �ितबंधक बंधा�याचे काम करणारे/चनुाभ7ीच ेकाम करणारे/इतर यापैक� योGय कामाचा �प� उ4लेख करJयात यावा. 

 


