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महानगरपा𐀆लका
नाम韐�नद埳� शनपퟎ�ासोबत उमेदवाराने 埀�यावयाचे शपथपퟎ�
मी खाल韎�ल�माणे �韐�त韣�ेवर सांगतो / सांगते क埱�,
(१) वैयिៀ�तक मा韀�हती 
अ) नाव :

भोपी संजय 韀�दनकर

ब) वडीलांचे / पतीचे नाव :

韀�दनकर

क) 𐀆लंग :

पះ�
ु ष

ड) जꨂमतार韎�ख व वय

01/06/1974 वय : 42 वष埳� , 11 म韀�हने

इ) 韧�यवसाय / धंदा :

韧�यापार

फ) संपण
ू 埀� प埜�ता (पो埥�टाचा प埜�ता) :

A/506, NEELKANTH PARK, SEC6,
KHANDA COLONY

ग) दरू वनी / 韪�मणवनी ៀ�मांक :

9322245618

ह) ईमेल आयडी :

sanjaybh4@gmail.com

(२) 韐�नवडणक
ू लढवू इि韜�छतो / इि韜�छते 埜�या जागेचा तपशील 
अ) महानगरपा𐀆लका चे नाव

Panvel

�भागाचे नाव व ៀ�मांक :

1515

(३) जातीबाबतचा तपशील 
अ) जातीचा �वग埀� :

GEN

(अनस
ु 𐀆ू चत जाती / अनस
ु 𐀆ू चत जमाती / नागरकांचा मागासवग埀�
�वग埀� )

ब) जात

GEN

ब) जात �माणपퟎ� : दे णारा अ𐀆धकार韎� :

NA Sr.No. NA तार韎�ख: NIL

क) जात वैधता �माणपퟎ� : दे णारा अ𐀆धकार韎� :

NA Sr.No. NA तार韎�ख: NIL

ड) जात वैधता �माणपퟎ� नसेल तर उमेदवाराने जात वैधता
�माणपퟎ�ासाठ៱� पडताळणी

NA

स𐀆मतीकडे सादर केले埙�या अजा埀�韜�या पोचपावतीचा तपशील :
(४) मतदार याद韎�तील माझा तपशील 
अ) नाव :

भोपी संजय 韀�दनकर

ब) �भाग ៀ�मांक :

15

क) याद韎� भाग ៀ�मांक :
क) अनៀ�
ु मांक :

13512

(५) माझी शै埜�𐀆णक अह埀�ता खाल韎�ल�माणे आहे 
अ.ៀ�.
𐀆श埜�ण
1
S S C Passed

𐀆व埀�यालय / 𐀆व埽�व𐀆व埀�यालयाचे नाव
P. J. Mhatre Vidyalaya Navade / State Board

उ埜�तीण埀� हो។�याचे वष埀�
1990

(६) अप埜�यांची संៀ�या
अ ) आज रोजी असले埙�या अप埜�यांची संៀ�या, 1
https://panchayatelection.maharashtra.gov.in/AffidavitForms/AffRpt.aspx?ElectionType=MP&UserID=NA&Registration=MP129678520000029678&AffID…

1/3

5/15/2017 https://panchayatelection.maharashtra.gov.in/AffidavitForms/AffRpt.aspx?ElectionType=MP&UserID=NA&Registration=MP129678520000029678…

ब ) 埜�यापैक埱� 韀�दनांक १२ स埪�ट鞚� बर , २००१ नंतर जꨂमले埙�या अप埜�यांची संៀ�याव 埜�यां韜�या जꨂमतारखा, 0
अ.ៀ�.

जꨂमतारखा

1

NIL

(७)गꨂ
ु हे गार韎� पा埽�व埀�भम
ू ी
अ) मला दोष𐀆सद韎�नंतर दोन वष埳� कंवा 埜�यापे埜�ा जा埥�त कालावधीकरता कैद होऊ शकेल अशा अपराधांचा मा韀�यावर
आरोप आहे /नाह韎� व 埜�याबाबत आरोपपퟎ� दाखल कर។�यात आलेले आहे /नाह韎�.埜�याचा तपशील खाल韎�ल�माणे :
(िजथे दोन वष埳� कंवा 埜�यापे埜�ा जा埥�त कालावधीकरता 𐀆श埜�ा होऊ शकेल अशा �लं埐�बत �करणांचा तपशील येथे 埀�यावा)
अ.ៀ�.
1

韜�या ꨂयायालयाने दखल घेतल韎�

दावा

आहे 埜�या ꨂयायालयाचे नाव
Panvel

ꨂयायालयाने दखल

काय埀�याचे कलम व दखल घे។�यात

ៀ�मांक घेतले埙�या आदे शाचा 韀�दनांक
आले埙�या गुꨂहयांचा तपशील
430 12/28/2006
3245040000

ब) मला खाल韎�ल अपराधांसाठ៱� दोषी ठर𐀆व។�यात आले आहे . (韜�या अपरायांचा अपराध 𐀆सद韎�मळ
ु े आ𐀆ण 𐀆श埜�ेमळ
ु े
मला 韐�नवडणक
ू लढ𐀆व។�याकरता अपाퟎ� ठर𐀆वता येईल अशा अपराधां韧�य韐�तरៀ�त)

आ𐀆ण एक वष埀� कंवा 埜�यापे埜�ा अ𐀆धक कालावधी韜�या कारावासाची 𐀆श埜�ा दे ។�यात आल韎� आहे , 埜�याचा तपशील
खाल韎�ल�माणे :

अ.ៀ�.
1

ꨂयायालयाचे दावा
नाव
NIL

ៀ�मांक
0

ꨂयायालयीन काय埀�याचे कलम व दोषी
आदे शाचा
韀�दनांक
NIL

दखल घेतले埙�या उपरोៀ�त आदे शा韜�या 𐀆वरोधात

ठर𐀆व។�यात आले埙�या
गꨂ
ु हयांचा तपशील
000000

केले埙�या अपील (ले) / पन
ु र埜�ण (णे)

इ埜�याद韎�बाबतचा तपशील
NIL / NIL / 0

(८) 韧�यवसाय कंवा कामधंदा याचा तपशील:
(अ) 埥�वत :

Bussiness

(ब) पती/प埜�नी :

House Wife

(९) वा𐀆ष埀�क उ埜�पꨂनाबाबतचा तपशील:
अ.ៀ�.
1
2
3
4
5

तपशील
उमेदवाराचे
उमेदवाराचे पती/
प埜�नी
अवलं埐�बत 韧�यៀ�ती
१
अवलं埐�बत 韧�यៀ�ती
२
अवलं埐�बत 韧�यៀ�ती
३

आयकर रटन埀� भरणा केलेले

पॅन ៀ�मांक

मागील वष埀�

आयकर रटन埀�मये दश埀�𐀆वलेले एकूण
वा𐀆ष埀�क उ埜�पꨂन

AFAPB2483H 201516

6,09,394.00

AGTPS1807J NA

1,00,000.00

CBVPB3227L NA

0.00

NA

NA

0.00

NA

NA

0.00

(१०) मालम埜�ता व दा韐�य埜�व यांचा तपशील:
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(i) जंगम मालम埜�तेचा तपशील जंगम
मालम埜�तेचा तपशील

अ.ៀ�.
१.

(韀�टप: संयៀ�
ु त मालक埱�韜�या संप埜�तीमये संयៀ�
ु त मालक埱�चे �माण नमद
ू
करणे आव埽�यक आहे .)

वण埀�न
रៀ�कम

埥�वत: चे नाव, पती/प埜�नीचे अवलं埐�बत१ चे अवलं埐�बत२ अवलं埐�बत३
Sanjay
नाव, Prema नाव, Abhishek चे नाव, NA चे नाव, NA
Bhopi
Bhopi
Bhopi
NA
NA
1,50,000.00

1,00,000.00

10,000.00

0.00

0.00

2,391.62

0.00

0.00

बँक 𐀆व埜�तीय सं埥�था व
२.

बँके韧�य韐�तरៀ�त 𐀆व埜�तीय

92,529.47

कंपꨂयामधील ठे वी
३.

कंपꨂयांमधील बंधपퟎ�े, कज埀�रोखे व
भाग

2,42,904.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

इतर 𐀆व埜�तीय द埥�तऐवज, रा韭�ट韎�य
४.

बचत �माणपퟎ�े पो埥�टा韜�या
बचती,एलआयसी

५.
६.
७.

मोटार वाहने (बनावट韎�चा तपशील
इ.)
जडजवाह韎�र (वजन व म埙�
ू य यांचा
तपशील)

दा韧�यांचे/ 韧�याजांचे म埙�
ु य यासारखी
इतर मालम埜�ता

11,17,000.00

7,25,000.00 14,50,000.00
0.
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