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फक्त ककारकार्यालरयीन उपरयोगकाकरयीतका 

ननोंदणयी क.

ददनकानांक 

लघघुवकाद न्रकारकालर  ,   मघुनांबई

'  हलकालखयोर   ( )' / 'Sweeper  पहकाररेकरयी  ' ( )' Watchman  पदकासकाठयी अरकार्याचका दवदहत नमघुनका

ज्रका पदकाकरयीतका अरर्या सकादर करकावरकाचरे आहरे तरे पद रकाहह दकावरे व इतर खयोडड न टकाककावरे

नघुकतरेच ककाढलरेलरे
पकासपयोटर्या आककारकाचरे

छकारकादचत

          पदकाचरे नकाव  :-

१) उमरेदवकारकाचरे सनांपडणर्या नकानांव :-

(आडनकानांव प्रथम) (प्रथम नकानांव) (वदडलकानांचरे / पतयीचरे नकानांव)

२) पतव्रवहकारकाचका पतका 

(स्थकारयी)

:-

दपनकयोड :

भ्रमणध्वनयी ( )Mobile

कमकानांक (ककारर्यारत)

 ई – मरेल, असल्रकास

३) अस्थकारयी पतका :-

भ्रमणध्वनयी ( ) Mobile कमकानांक        
(ककारर्यारत कमकानांककाचरे व्रतयीररक्त)  

४) सरेवकारयोरन ककारकार्यालरकातयील 
ननोंदणयी कमकानांक, असल्रकास 

:-
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५) ललनांग (पघुरुष / सयी) :-

६) रकात व प्रवगर्या :-

७) रन्म तकारयीख :-

८) उमरेदवकारकाचरे रकादहरकातयीच्रका 
ददवशयीचरे वर

:- –--- वषर –--- मदहनरे ----- ददवस 

९) उमरेदवकार ददव्रकानांग आहरे ककार? :- हयोर / नकाहयी

असल्रकास ददव्रनांगत्वकाचरे प्रमकाण :-

१०) उमरेदवकार सध्रका शकासककीर सरेवरेत 
आहरे ककार ? 

:- हयोर / नकाहयी

असल्रकास तपदशल :-

११) उमरेदवकार प्रकल्पग्रस्त 

आहरे ककार ?

:- हयोर / नकाहयी

१२) उमरेदवकार अदववकाहयीत / दववकाहयीत
आहरे ककार ?

:- हयोर / नकाहयी

१३) उमरेदवकारकास मरकाठयी ललहयीतका 
वकाचतका ररेतरे ककार ? आदण 
समरतरे ककार ?

:-

१४) शशैक्षणयीक अहर्यातरेचका तपशयील :-
अहर्यातका मनांडळ /

दवदकापयीठ
उतयीणर्या

झकाल्रकाचरे
वषर्या  

प्रकाप्त गघुण कमकाल गघुण गघुणकानांचयी
टक्करे वकारयी

ग्ररेड / शरेणयी दकतयी
प्ररत्नकात

उतयीणर्या  झकालरे
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१५) अन्र अहर्यातका, रसरे सनांगणक / टनांकलरेखन / शश्रृतलरेखन (असल्रकास )
अ. क. कयोसर्याचरे नकानांव शब्द प्रतयी

दमनयीटरे 
शकासककीर सनांस्थका /

मनांडळ ज्रकानांनयी टनांकलरेखन
/ शश्रृतलरेखन/ सनांगणक

प्रमकाणपत ददलरे .

उतयीणर्या
झकाल्रकाचरे

वषर्या

प्रकाप्त ग्ररेड 

१६) ककामकाचका पघुवकार्यानघुभव आहरे 
ककार असल्रकास तपदशल 

   :-

१७) न्रकारसनांस्थरेत ककारर्यारत 
नकातरेवकाईककानांचका सनांपडणर्या 
तपदशल, असल्रकास .

:-

१८) उमरेदवकारकानांस ओळखत 
असलरेल्रका दयोन प्रदत    
व्रक्तक्तींचयी नकावरे व पतरे तसरेच 
भ्रमणध्वनयी कमकानांक 

१)

२)

१९. उमरेदवकारकावर पडवर्वी फकाशैरदकारयी 
खटलका / दशस्तभनांगकाचयी 
ककारर्यावकाहयी झकालयी हयोतयी 
ककार?  /दशक्षका झकालयी हयोतयी
ककार  ? / खटलका   
ककारर्यावकाहयी प्रलनांबयीत आहरे 
ककार ?असल्रकास तपदशल.

:-

/home/establish/Desktop/archana/PROMOTION/Promotion 2021/LIBRARIAN_ WATCHMAN_SWEEPER 2021/pdf/format 
of application for the post of Sweeper & Watchman.odt



4

प्रपत – अ
घयोषणकापत 

१) मयी,  वर  नमडद  उमरेदवकार  __________________________

रका दकाररे  असरे  घयोदषत करतयो/करतरे  ककी,  मलका  कयोणत्रकाहयी  गघुन्हरकाबकाबत अटक दकनां वका  दशक्ष

झकालरेलयी नकाहयी आदण कयोणत्रकाहयी गघुन्हरकाबकाबत मकाझ्रकावर कयोणतकाहयी फफौरदकारयी दकावका  /  तककार

प्रलनांदबत नकाहयी.

२) मयी, रकापडढरे खकातयीपडवर्याक दवधकान दरेतयो/दरेतरे ककी, सदर अरकार्यामध्ररे भरलरेलयी सवर्या  मकादहतयी हयी पडणर्यातत

मकाझ्रका  मकादहतयीनघुसकार  खरयी  व  बरयोबर  आहरे.   रर  एखकादयी  मकादहतयी  खयोटयी  /  चघुककीचयी

आढळल्रकास,  मलका  सदर  दनवड प्रदकररेत  अपकात  ठरदवण्रकात ररेईल,  आदण रर  दनवड  /

दनरघुक्तकी झकाल्रकास, मकाझयी सरेवका हयी कयोणतयीहयी सघुचनका न दरेतका खनांदडत करण्रकास पकात  हयोईल.

३) मलका अकार रयोरयी ___ (अपत्रकानांचयी सनांख्रका) इतकरे  हरकात अपत्र आहरेत.  रकापरेककी ___

अपत्ररे  (मघुलरे)  ददनकानांक  २८  मकाचर्या,  २००५  ननांतर  रन्मकास  आलरेलयी  आहरेत.

_________________ (असल्रकास त्रकानांचयी रन्मतकारयीख).

४) मलका रकाचयी रकाणयीव आहरे ककी, रर ददनकानांक २८ मकाचर्या, २००५ ननांतर रन्मकालका आलरेल्रका एकघु ण

हरकात अपत्रकानांचयी सनांख्रका दयोन परेक्षका रकास्त असल्रकास,  मलका सदर पदकावर अपकात ठरवण्रकात

ररेईल.

५) उमरेदवकारयी अरर्या  सकादर करे लका म्हणडन मलका चकाचणयी/मघुलकाखकातयीस बयोलकादवलरे रकाण्रकाचका कयोणतकाहयी

अलधककार प्रकाप्त हयोत नकाहयी, रकाचयी मलका पडणर्या रकाणयीव आहरे. 

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

    उमरेदवकारकाचयी स्वकाक्षरयी

दठककाण :-..................... ---------------

ददनकानांक :-.....................         उमरेदवकारकाचरे नकानांव 
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चकाररत्र्र  /  वतर्याणडक प्रमकाणपत

प्रमकादणत करण्रकात ररेतरे ककी,  शयी./शयीमतयी/कघु मकारयी  ..............................................  हरे/हरका

…...............................  तकालघुकका...................  लरल्हका  ….....................  ररेथयील रदहवकाशयी  असडन,  मयी

त्रकानांनका  मकागयील …........  वषकार्षांपकासडन  ओळखतयो/ओळखतरे.  त्रकानांचयी  वतर्याणडक व  चकाररत्र्र चकानांगलरे  आहरे.  तरे/त्रका

मकाझरे/मकाझ्रका नकातरेवकाईक नकाहयीत. 

कररतका सदरयील चकाररत्र्र/वतर्याणडक प्रमकाणपत दरेण्रकात ररेत आहरे/ ददलरे आहरे.

 दठककाण : 

 ददनकानांक :

प्रमकाणपत दरेण्रका-रकाचरे नकाव व स्वकाक्षरयी

पतका - ________________

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

भ्रमणध्वनयी क. _____________
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