MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI
बृहन्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा
अललिकडचचा कामुळातीलि

पलत

पासपोटर्भा आकाराचा फोटो

्ान. ्हानगरपाललिका आचमक्त

लचटकविाविा

बृहन्म ंबई ्हानगरपाललिका, ्म ंबई.
केिळ्'कोवहीड-१९' बहाधीत्रुगणहाुंचणहा्सेिेसहााठसाठी्'कक्ष्पवरचर' णहा्प दिहासहााठसाठी्अज्ज
संपवगर्भा नावि

Full Name in English
विदडलिांचके दकंविा पतीचके संपवगर्भा नावि (्राासाठयासाठी्धचके)
Father's or Husband's Name (English)
काच्चा पतता
Permanent Address
ई्केलि आचडी
भ्र्गधविनी क.
ललिंग (्राासाठयासाठी्धचके)

पमरुष/्दहलिा

Gender (in English)

Male/Female

विैविादहक लसथती

अदविविाहहीत/दविविाहहीत

विजन (दकलिो)/Weight (kg)

.............

उंची (से.्ी.)/Height (in centimeter)

.............

जन् तारहीदेख

दिनांक/्दहना/विषर्भा ......

.......

.......

Date of Birth

Date/Month/Year ......

.......

.......

िशैक्षगीक अहर्भाता
िशामुळकेचके नावि िशालिांत परहीक्षा
्ंडमुळाचके नावि

परहीक्षकेचके एकवग सविर्भा

टकककेविारही

दविषचांचके गमग/पैकी

्राासाठयासाठीचके गमग/

पास झासलचाचके विषर्भा

पैकी

इचता िहाविी
आपग सा्ालजक आरक्षगाचा लिाभ घकेऊ इलचछता का ? अससलचास चोगच तचा पविगार्भाविर '' अिशी देखवग कराविी
अजहा

अज

विजहाअ

भजब

भजक

भजड

विहाप्र

इहाि

एसई्बीसी

ईडबलिणू्एस

खमलिहा

आपग स्ांतर आरक्षगाचा लिाभ घकेऊ इलचछता का? अससलचास चोगच तचा पविगार्भाविर '' अिशी देखवग कराविी
३०% वहलिहा

भूकुंपग्रसत

आरक्षण

२%

हाजी्सैलनक्१५%

प्रकलपग्रसत्५%
(केिळ्नपहा

प्रकलपहाुंसहााठसाठी)

पकसलपाचके नाविः

खेळहाडू ्५%

बृहनम ुंबई्नपहा्धणे्प्रलशक्षण््षण घेतलिेलणहा्ि
NCTVT पवरक्षहा्उतीण्ज््ण झहालिेलिे्उे दििहार्१०%

्नपा देखातके/दविभाग/रुगगालिचाचके नाविः

उननत वि पगत गटात ्ोडत नससलचाबाबतचके नविीनत् प्ागपत्र
जातविैधता प्ागपत्र (अससलचास सािर कराविके)
आपगाकडके ्हारािषाचके अलधविास प्ागपत्र आहके का ?
सथालनक पोललिस सथानकाचा पतता
आपगादविरुधि नचाचालिचात चापववि्गी कोगतचाहही पकारगी देखटलिा िादेखलि करकरणचात आलिा होता का?

होच/नाहही

आपगादविरुधि नचाचालिचात देखटलिा पलिंदबत आहके का?

होच/नाहही

आपगादविरोधी कोगतचाहही पोलिहीस ासाठाकरणचात चापववि्गी कोगतचाहही पकरगी गमनहा िादेखलि करकरणचात

होच/नाहही

आलिा होता दकंविा कारविाई करकरणचात आलिही होती का?

DECLARATION/: I, hereby declare that all the statements made in this application are true and correct to the best of my
knowledge and belief.
I understand that in the event of any information being found false or incorrect, my candidature for the applied
post is liable to be cancelled/rejected at any stage of Recruitment/during the course of employment without any notice to
me.
''्ी, चकेथके असके प्ालगत करतो/करतके की, अजार्भात दिलिकेलिही सविर्भा ्ादहती, ्ाझचा ्ादहतीप्ागके बरोबर वि देखरही आहके . अजार्भात
दिलिकेलिही ्ादहती देखोटही अगर चमकीची आढमुळसलचास, ्ाझी उ्केिविारही भरतीचचा/लनचमकतीचचा कोगतचाहही टही टपही टपचाविर, पवविर्भासवचना न िकेता
रद्द करकरणचात चकेईलि.''
Date/दिनांक:
अजर्भािाराची सहही
सोबत (आविणे आवशचक तचा कागिपत्रांचचा साक्षांदकत पती)
1) एसएससी दकंविा तत्स परहीक्षा उतीगर्भा गमगपलत्रका
2) जन्ाचा िादेखलिा
3) िशामुळा सोडसलचाचा िादेखलिा
4) जातीचा िादेखलिा/जात विैधता प्ागपत्र
5) स्ांतर आरक्षगांतगर्भात अजर्भा ककेसलचास तचासंबंधातीलि प्ागपत्रके
6) छोथचा कमटम ंबाचके पलतजापत्र
7) इतर प्ागपत्र

हहारहाष्ट्र्नहागरी्सेिहा्(लिहहान्कमटम ुंबहाचे्प्रलतजहापत ) लनण, 2005 धीलि्प्रलतजहापतहाचहा्नमनहा्-अ
प्रलतजहापत

नमनहा्- अ्(लनण्4 पहहा)
व दिनहाुंकंकः््््््््््
्ी, शी./शी्./कम्ारही ----------------------------------------- शी. ---------------------------------------- चांचा/चांची ्मलिगा/्मलिगी/पती, विच ------ विषिर्दे, राहगार --------------- चादारके असके
जाहहीर करतो/करतके की,
(1) ्ी का्गार/कक्ष पदरचर/ह्ालि/आचा इ. पिासाासाठयासाठी ्ाझा अजर्भा िादेखलि ककेलिकेलिा आहके.

(2) आज रोजी ्लिा ------- (संंखचा) इतकी हचात ्मलिके आहकेत. तचापैकी दिनांक 28 ्ाचर्भा 2005 नंतर जन्ालिा
आलिकेसलचा ्मलिांची संंखचा ------ आहके (अससलचास जन्दिनांक न्वि कराविा).

(3) हचात असलिकेसलचा ्मलिांची संंखचा िोनपकेक्षा अलधक असकेलि तर दिनांक 28 ्ाचर्भा 2006 वि तद्ंतर जन्ालिा आलिकेसलचा,
्मलिा्ममुळके चा पिासाासाठयासाठी ्ी अनहर्भा ासाठरदविकरणचास पात्र होईलि चांची ्लिा जागीवि आहके .

दासाठकागः

दिनांकः

सहही/-

