िज हािधकारी काय लय,
लय,बीड

ई मेल – bmkamble.rdcbeed@gmail.com

दू र%वनी ( – ०२४४२ २२२६०४

------------------------------------------------------

जा.(. 65/२०१७/महसूल/सेतू/आ.स.से.के/अज7/कावी-

िदनांक.2०.03.२०१8

=ेस नोट
महारा@A शासन, मािहती तंCDान िवभाग, शासन िनण7य िद.१९.०१.२०१८ अJवये राKय शासनामाफ7त कॉमन सNवस

सOटर (सेतू सुिवधा कOR, महा-ई-सेवा कOR व संSाम कOR) यांचे एकसारखे branding करYयात येणार असून Zयांना “आपले
सरकार सेवा कOR” असे नाव दे Yयात येणार आहे .

आपले सरकार सेवा कOR ^थापन करYयाचे िनकष –

१.Sामीण भागासाठी

=Zयेक Sामपंचायत bेCात एक आपले सरकार सेवा कOR ^थापन करYयात येईल. माC ५००० पेbा अिधक लोकसंdया ( २०११
eया जनगणनेनुसार) असले या Sाम पंचायतीत िकमान २ कORे ^थापन करYयात येईल.

२.शहरी भागासाठी

अ) =Zयेक नगर पंचायत bेCात िकमान १ आपले सरकार सेवा कOR ^थापन करYयात येईल. माC ५००० पेbा अिधक लोकसंdया (
२०११ eया जनगणनेनुसार) असले या नगर पंचायतीत िकमान २ कORे ^थापन करYयात येईल.
ब) =Zयेक नगरपिरषद १०००० लोकसंdयेसाठी १ कOR
अज7 करYयास पाC –

Zया Sाम पंचायत bेCात fकवा नागरी bेCात झोन/वाड7 भागात CSC-SPV कडे औJलाइन नnदणीकृत CSC कORे

(नागिरकांना B2C सेवा =दान करत असलेली) “आपले सरकार सेवा कOR” दज =ाqत कrन घेYयासाठी अज7 कr शकतात.

तसेच वर भौगोिलक bेCात काय7रत इतर कOR (CSC-SPV uयितिरvत ) ही अज7 करYयास पC राहतील. Zया भौगोिलक

bेCात राहणारा कोणताही uयvती Kयाचे कOR सुw नसेल परं तु जो CSC-SPV चे कOR िमळिवYयासाठी िविहत केले या अटी व
शतy पूण7 करत असेल, असा uयvती आपले सरकार सेवा कORासाठी अज7 करYयास पC राहील.

सबब उपरोvत िनकषात बसणा{या नागिरकांना सोबतeया यादीतील शहर / गावातील “आपले सरकार सेवा कOR”
R” दज

=ाqत कrन घेYयासाठी िदनांक.०५ एि=ल २०१८ पय|त अज7 करणेचे आवाहन या}ारे करYयात येत आहे . (सोबत अज चा नमुना)
ा)

टीप – एकाच जागेसाठी अनेक अज7 =ाqत झा यास Kया कORाने मागील ६ मिहJयाचे B2C (business to citizen) चे अिधक
uयवहार (transactiion) केलेले असतील Zयांना =ाधाJय िदले जाईल, याची नnद ‚यावी.

Application and Self Decalaration for AAPLE SARKAR SEVA KENDRA
District - Beed
Applicant Photo
(with self
attested)
1

CSC ID (अस यास)

2

VLE full name

3

Date of Birth

4

Gender

5

E-mail ID

6

District

7

Taluka

8

Villege Name

9

GP/Nagar panchayat name

10

Contact number

11

Center full address

12

Pincode of CSC center

13

Qualification of Applicant

14

No.of Computer /desktop / laptops

15

No.of people working in CSC

16

Do you have any family member have Mahae-seva kendra. If yes then there name and
MOL ID and Contact No

17

In your Family any other Family member
have CSC ID ? Then there there name and
CSC ID and Contact No

18

if you have a CSC then mention your last six
month G2C or B2C transaction

Applicant signature

