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महाराष्ट्र  नागरी सेवा (िहान कम टमुंबाचे प्रलतज्ञापत्र) लनयम 2005 मधीि प्रलतज्ञापत्राचा नममना – अ 

प्रलतज्ञापत्र 

नममना-अ (लनयम 4 पहा) 

मी, श्री / श्रीमती / कुमारी  ___________________________________________________  

श्री.______________________________________________ याांचा / याांची मुिगा / मुिगी / पत्नी, वय _____________ 

वषे, राहणार __________________________________ याद्वारे पुढीि प्रमाणे असे जाहीर करतो / करते की, 

1. मी कामगार वाहनचािक या पदासाठी माझा अजज दाखि केिेिा आहे. 

2. आज रोजी मिा _____________ (सांख्या) इतकी हयात मुिे आहेत.  त्यापैकी ददनाांक 28 माचज, 2005 नांतर जन्ािा 

आिेल्या मुिाांची सांख्या _____________ आहे.  (असल्यास जन्ददनाांक नमूद करावा). 

1. ----------------------- 2.---------------------- 3.------------------------ 

3. हयात असिेल्या मुिाांची सांख्या दोनपेक्षा अदधक असेि तर ददनाांक 28 माचज, 2006 व त्यानांतर जन्ािा आिेल्या 

मुिामुळे या पदासाठी मी अनहज ठरदवण्यास पात्र होईन याची मिा जाणीव आहे. 

 

दठकाण 

          अजजदाराची सही  

ददनाांक  

 



MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 
बृह  मुबंई महानगरपािलका 

 

ित             

मान. महानगरपािलका आयु  

बृह मुबंई महानगरपािलका, मुबंई. 

 

वाहनचालक पदासाठ  अज 

 

सपूंण नाव   ______________________________________________________ 

Full Name in English ______________________________________________________ 

 

व डलांच े कंवा पतीच ेसपूंण नाव (मराठ म ये)_________________________________________ 

Father's or Husband's Name (English)_____________________________________________ 

 

कायमचा प  ता  ---------------------------------------------------------------------------- 

Permanent Address  -------------------------------------------------------------------------- 

   

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

ईमेल आयडी --------------------------- 

 

मण वनी .-------------------------- 

 

िलगं (मराठ म ये)    पु ष/म हला 

Gender (in English)--------   Male/Female----------- 

 

ववैा हक ि थती  अ ववाह त/ ववाह त 

 

वजन ( कलो)/Weight (kg) .............   

 

उंची (स.मी.)/Height (in centimeter) ............. 

   

ज  म तार ख _____________  दनांक/म हना/वष   ......     .......      ....... 

Date of Birth      Date/Month/Year  ......     .......      ....... 
 
ादिेशक प रवहन कायालयाचा (RTO) हलके/जड वाहन चाल व या या वधै परवा याची मा हती: 

  

1. परवाना मांक:__________________ 

 2. परवाना जार  के याचा दनांक:_______________ 

 3. परवाना वधैता दनांक: ____________________ 

शै णीक अहता 

 शाळेच ेनाव शालातं पर ा 

मडंळाच ेनाव 

पर ेच ेएकूण सव  

वषयांच ेगणु/पकै  

ट  केवार  मराठ च ेगणु/ 

पकै  

पास झा  याचे वष 

इय ा दहावी          

 

अिलकड या काळातील  

पासपोट आकाराचा फोटो 

िचटकवावा 



वाहनचालक पदावर ल अनभुवाचा तपशील: 

 

 

अनु. . 

शासक य/िनमशासक य 

कायालयाच ेनाव 

अनभुवाचा कालावधी एकूण कालावधी 

           पासून               पयत 

1.     

2.     

3.     

 

आपण सामािजक आर णाचा लाभ घऊे इि छता का ? अस यास यो य या वगावर '' अशी खूण करावी 

अजा अज वजाअ भजब भजक भजड वमा  इमाव एसई बीसी ईड लयू एस खुला 

           

 

आपण समांतर आर णाचा लाभ घऊे इि छता का ? अस यास यो य या वगावर '' अशी खूण करावी 

३०% म हला 

आर ण 

भूकंप त 

२% 

माजी सैिनक १५% क प त ५% (केवळ मनपा क पांसाठ )  खेळाडू ५% 

            क पाचे नावः  

 

उ  नत व गत गटात मोडत नस  याबाबतच ेनवीनतम माणप   

 

जातवधैता माणप  (अस यास सादर करावे) 

 

आपणाकडे महारा  ाचे अिधवास माणप  आह ेका ? 

 

स ् थािनक पोिलस  थानकाचा प  ता: --------------------------------------- 

 

आपणा व द यायालयात यापूव  कोण याह  कारणी खटला दाखल कर यात आला होता का? होय/नाह  

 

आपणा व द यायालयात खटला लं बत आह ेका?      होय/नाह  

 

आपणा वरोधी कोण याह  पोल स ठा यात यापूव  कोण याह  करणी गु हा दाखल कर यात होय/नाह  

आला होता कंवा कारवाई कर यात आल  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. 

''मी, येथे अस े मािणत करतो/करते क , अजात दलेल  सव मा हती, मा या मा हती माणे बरोबर व खर  आह.े अजात दलेल  

मा हती खोट  अगर चकु ची आढळ  यास, माझी उमेदवार  भरती  या/िनयु  ती  या कोण  याह  ट   यावर, पूवसूचना न दतेा र  

कर  यात येईल.'' 

Date/ दनांक:  

          अजदाराची सह  



सोबत (आव यक या कागदप ां या वसा ां कत छायांक त ती) 

 
1) एस.एस.सी िकंवा त म िकंवा उ तम परी ा उ ीण गुणपि का 
2) ादेिशक प रवहन कायालयाचा (RTO) हलके/जड वाहन चालिव ाचा वैध परवाना 
3) ज ाचा दाखला 
4) शाळा सोड ाचा दाखला 
5) जातीचा दाखला/जात वैधता माणप  
6) समांतर आर णांतगत अज के ास ासंबंधातील माणप े 
7) छो ा कुटंुबाचे ित ाप  
8) शासकीय/िनमशासकीय खा ामधील िनयिमत/अिनयिमत (तदथ वा कं ाटी) वाहनचालक पदा ा अनुभवाचे माणप  व 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act,1952 अंतगत नोदंणीकृत पुरावा  
9) इतर माणप  उदा. आधारकाड, पॅनकाड इ. 

 


