
 

--आऩऱे सरकार सेवा कें द्र-- 
---कौटूबिक शिधाऩबिका मध्ये नाव समावेि 
करणे काययऩद्धती--- 
आऩरे सयकाय सेला कें द्र चारकाने “कौटूबिक शिधाऩबिका मध्ये नाव समावेि करणे” ही सेला 
नागरयकाांना प्रदान कयणे साठी प्रथभ—https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in  ही URLटाकून आऩरे 
सयकाय ऩोटटर सरुु कयाले.त्मानांतय “Right To Service-सेला हभी कामदा” मालय क्लरक कयाले. 

 



त्मानांतय कें द्र चारकाने कें द्र चारकारा देणेत आरेरे Username आणण Password टाकाला ल आऩण 
कामटयत असरेरा क्जल्हा ननलडाला. 

 

 

कें द्र चारकाचे login झारेनांतय डाव्मा फाजूरा ददसण्मायमा सेलेंचे मादीभधून “खाद्य आणण सावयजननक 
ववतरण ववभाग” हा भेन ूननलडाला. 

 

 



“खाद्य आणण सावयजननक ववतरण ववभाग” मा भेन ूभधीर “कौटूबिक शिधाऩबिका मध्ये नाव समावेि 
करणे” ही सेला ननलडाली. 

 

“कौटूबिक शिधाऩबिका मध्ये नाव समावेि करणे” साठी आलश्मक कागदऩत्र ेमादी ददसत.े “ऩढेु सरुु 
कया” मा Button लय क्लरक कयाले. 

 

“ऩढेु सरुु कया” मा Button लय क्लरक केरेनांतय “कौटूबिक शिधाऩबिका मध्ये नाव समावेि करणे” 
साठीचा अजट open होईर. 



सदय अजट भध्मे-“अजटदायाचा तऩळीर” भध्मे अजटदायाचे नाल,लडीर/ऩतीचे नाल,जन्भ ददनाांक, 
,व्मलसाम,भ्रभणध्लनी,आधाय क्रभाांक,ई भेर माफाफत भादहती बयाली. 

 

 

 

ऩढेु -“अजटदायाचा ननलासाचे तऩळीर” भध्मे अजटदायाचा ऩत्ता फाफत ऩणूट भादहती बयाली.तसेच ळहयी 
/ग्राभीण वलबाग माची भादहती बयाली. 

“काडट धायकाचा तऩळीर” भध्मे काडट धायकाची भादहती बयाली. 

 

तसेच ऩढेु “सध्माच्मा शळधाप्रनतकेचा तऩळीर” भध्मे शळधाप्रनतका क्रभाांक,येळन दकुान क्रभाांक,सांदबट 
क्रभाांक,एककाांची सांख्मा ल पेयफदराचे कायण नभदू कयाले. 



 

 

 

“सभालेळ नांतय/अथला लगऱेनांतय शळधाप्रत्रत्रकेतीर पेयफदर झारेरे तऩळीर(फदराशळलाम कामभ ठेलमाचे 
एकक” माफात भादहती बरून. “जोडा” मा Button लय क्लरक कयाले. 

  अजट भधीर सलट भादहती बयरे नांतय “ऩढेु जा” मा Button लय क्लरक कयाले. 

 



“ऩढेु जा ” Button लय क्लरक केरेनांतय अजट जभा कयणेची ऩध्दती ननलडाली-(Electronic 
Submission-Yes/No). 

 

 

अजाटसोफत सादय कयालमाच ेकागदऩत्र ददरेरे मादीभधनू ननलडाले ल Browse मा भेनलूय क्लरक करून 
आऩरे सांगणक भध्मे जतन केरेरे कागदऩत्र Upload कयाले. 

 



 

 

अजट सोफत सादय कयणेचे कागदऩत्र एक एक ननलडून upload कयाले-त्मा फाफत ची अधधकची भादहती 
ददरेरे जागेभध्मे बयाली ल “बय घारा” मा भेनलूय क्लरक कयाले. 

 



 

आलश्मक कागदऩत्र ेजोडरे नांतय “ऩढेु सरुु” मा भेनलूय क्लरक  कयाले. 

 

 

 

 

 

 



“ऩढेु सरुु” भेनलूय क्लरक केरे नांतय अजट दायाचे छामाधचत्र काढाले ककला छामाधचत्र उऩरोड कयाले. 

 

 

छामाधचत्र उऩरोड कयणे साठी ददरेरे सचुानाची भदत घ्माली ल छामाधचत्र उऩरोड कयाले. 

 

 

छामाधचत्र उऩरोड केरे नांतय “ऩढेु सरुु”भेनलूय क्लरक कयाले. 

 



अजाटचा सलट तऩळीर ल ळलु्क माची ऩडतऱणी केरे नांतय ऩयलरीचा ळब्द टाकाला. 

 

 

ऩयलरीचा ळब्द टाकरे नांतय अजट च ेळलु्क जभा कयणेची ऩध्दती ननलडाली. 

VLE Account ल CARD मा भेनऩुकैी हला तो भेन ूननलडाला ल “ प्रदान ननश्चती” मा भेनलूय क्लरक 
कयाले. 

 

 



“प्रदान ननश्चती” केरे नांतय अजाटचे ळलु्क फाफतची ऩोच ऩालती दळटवलरी जाईर. 

 

अजाटची ऩोचऩालती अजटदायारा प्रदान कयाली. 

 

सदयाचा अजट Submit झार ेनांतय “सलट ऩमाटम दाखला” मा भेनलूय क्लरक  करून अजाटची प्रत घेऊन 
अजाटसोफत सलट कागदप्रत्र ेजोडून कें द्र चारकाने ऩढुीर कामटलाही साठी तहसीर कामटरम भध्मे जभा 
कयाला 

---------------------------------------- धन्मलाद -------------------------------------------------------------- 


