
 
 

 
बृह मुबंई महानगरपािलका 

वयै क मा हतीप  (BIO DATA) 

अि नशामक पदाक रता 
 
 
 
 
 
 

1. अ) सपूंण नाव (मराठ त) : 

आडनावः 

नावंः 

व डलांच े/ पतीच ेनांव : 

ब)व डलांच े/पतीच ेसपंणू नाव :   ी.------------------------------------------------------------- 

क) ववाह त म हलां या बाबतीत यांच े ववाहापूव च ेसपूंण नावं (----------------------------------------) 

ड) ववाह न दणी माणप  - 

2. अ) प ा ( पन कोड स हत)- 

ब) दरू वनी माकं – 

मणधनी (मोबाईल) मांक- 

क)ई मेल आय डी - 

3. िलगं -      म हला / पु ष 

4. अ) उमेदवार सामािजक आर णाचा फायदा घऊे इि छतो कंवा नाह . होय/नाह   होय अस यास 

ब) वग -   जात-   पोटजात- 

क)जात वधैता माणप -   आहे/नाह . 

ड) उ नत व गत गटात मोडत नस याबाबतच ेनवीनतम (चालू आिथक वषाचे) माणप - आह/ेनाह  

 इ)समातंर आर णाचा लाभ घऊे इि छणा-या उमदेवारानंी (√) असे िच ह करा 

माजी सिैनक खेळाडू क प त भूकंप त म हला 
     

 

ई) ी उमेदवार म हला आर णाचा लाभ घऊे इि छते का?   होय/नाह  

      उ)उमेदवार अनाथ आर णांतगत अज क  इि छतो का?    होय/नाह  

5. अ)ज म दनांक :-        दनाकं            म हना   वष 

          

 

ब) द.31/12/ 2022         रोजी वय -                वष   --------        म हन े-------   दवस-------- 

उमेदवारान े याच े
अिलकडे काढलेले पारप  
आकाराचे छायािच  
लावनू फोटोवर वतःची 
वा र  करावी. 

2.5स.मी.X3 स.मी. 



 
 

   
6. अ)शै िणक अहता 

शै िणक अहता ा  झालेल ेगणु 

एकूण / पकै  मराठ  एकूण/पकै  

एस.एस.सी.   

एच.एस.सी.   

ब)सगंणक वषयक ान – एम.एस.सी.आय.ट . कंवा  होय/नाह  

    शासनान े व हत केललेा सगंणक वषयक अ यास म 
 

7. शा रर क पा ता :   उंची : ------ स.मी. वजन : --------- क. ॅम 

छाती- फ  पु ष उमेदवारांसाठ - साधारण------ से.मी.     फुगवून- ---------से.मी. 

वण:------------- ने  / वण:------------- वयै क खूण : ------ 

8. अ) उमेदवारास पूव  िश ा झाल  होती का ?  ----------------होय/नाह -------------------- 

ब)िश ा झाल  अस यास याचा तपशील नमूद   ------------------------------------------- 

   कर यात यावा व यायालयीन िनणयाची   ------------------------------------------- 

   मािणत त अजासोबत जोड यात यावी.  ---------------------------------------- --- 
 

9. अ)उमेदवारा व द पोल स चौकशी/ यायालयीन   ----------------होय/नाह -------------------- 

   करण लं बत वा ता वत आह ेका ? 
 
ब)अस यास याबाबतचा तपशील दयावा.  ------------------------------------------- 

 

10. अ)स या अजदार इतर  नोकर त आह ेका?  ----------------होय/नाह -------------------- 

ब)अस यास याबाबतचा तपशील दऊेन    ------------------------------------------- 

स या या िनयो याच े‘ना हरकत’ माणप  जोडावे ------------------------------------------- 

11. अ) वातं यसिैनक  कंवा वातं यसिैनकांचा नामिनदिशत  

वारस आह ेका?     ----------------होय/नाह -------------------- 

अस यास याबाबतचा तपशील दयावा.   ------------------------------------------- 

ब)रा ीय/रा य/िज हा तरावर ल खेळाडू आह ेकाय? ----------------होय/नाह -------------------- 

   अस यास याबाबतचा तपशील दयावा. 

क)एन.सी.सी.च े माणप / याबाबतचा तपशील दयावा. ----------------होय/नाह -------------------- 

 ड) रा ीय अि नशमन सवेा महा व ालय, नागपूर व  
 रा य शासनाच ेमहारा  अि नशमन सवेा अकादमी व  ----------------होय/नाह -------------------- 

 रा य अि नशमन िश ण क , मुबंई यां या कडील  
 अि नशामक,द ु यम अिधकार  व त सम मा यता ा  अ यास म  

पूण केलेला आह ेकाय?/नागर  सवेा दलाचा अि नशमन अ यास म 

पूण केलेला आह ेकाय? अस यास याबाबतचा तपशील दयावा. 



 
 

इ)हलके /जड वाहनचालक परवाना आह ेकाय? याबाबतचा तपशील दयावा. ------------होय/नाह ---------- 

फ)होमगाडम य ेकमीत कमी 3 वष सवेा के याच े माणप /  ------------------------------------------ 

   अस यास याबाबतचा तपशील दयावा.  

ग)समु कना-यावर जीवर क अस याच ेप    ----------------होय/नाह ------------ 

  12. सदर पदासाठ  अज करणा-या सव उमदेवारानंी खुला/अराखीव वग- . 944/- आिण मागासवग य व आदघु/अनाथ       

      आर ण अतंगत अज करणारे उमदेवार - .590/- इतके भरती या शु क (व तू व सेवा कर सह त) ‘बृह मुबंई        

      महानगरपािलका’ (Brihanmumbai Municipal Corporation) या नावाने मुबंईत देय असलेला (Payable at    

      Mumbai)  डमाडं ा ट भरती या वेळेस अजासोबत सादर करण ेआव यक आह.े  

डमाडं ा ट 
काढले या बकेँच ेनावं 

डमांड ा ट काढलेला 
दनांक 

डमांड ा ट माकं र कम  

 
 

   

                डमांड ा ट या मागे उमेदवारान े यांचे पूण नावं व मण वनी मांक नमूद करणे आव यक आह.े 

 मी, या वय े ित ापूवक अस ेजाह र करतो /करते क , वर ल मा हती जाणीवपूवक तसेच व ासपूवक दल  

असनू, ती खर  आह.े जा हरातीत दले या सव िनकषांनसुार व शै िणक अहतनेसुार मी पा  आहे.  यापकै  कोणतीह  

मा हती खोट  आढळ यामळेु माझा अज फेटाळनू लाव यास कंवा िनवडी या कुठ याह  ट यावर माझी उमदेवार  र  

के यास तसचे उपरो  दले या मा हती या आधार ेिनयु ी झालले  अस यास सवेेतून कमी के यास याबाबत माझी 

काह ह  त ार राहाणार नाह .  अजा ार े दलेल  कोणतीह  मा हती खोट  आढळ यास बृह मुबंई महानगरपािलका 

मा या व द कायदशेीर कारवाई क  शकते याची मला जाणीव आहे. 

 

थळ -        अजदाराची सह  /- 

दनांक :        (अजदाराच ेनांव) 

 

उमेदवारांनी अजासोबत खाल ल माणप ां या छायां कत सा ां कत त जोडा यात. 

1. शै िणक अहता (10/12 वी गुणप क व माणप , इय ा 12 वी थम य ात उ ीण अस याच े माणप ) 

2. जात व जातवधैता माणप ,  
3. उ नत व गत गटात मोडत नस याबाबतच ेनवीनतम (चालू आिथक वषाचे) माणप . 

4. अिधवास माणप . 

5. म हला उमेदवारां या बाबतीत ववाह न दणी माणप . 

6. सगंणक अहतेच े माणप . 

7. समांतर व अनाथ आर णांतगत अज क  इि छणा-या उमेदवाराबंाबत स म अिधका-यान े दलेले माणप . 

8. रा ीय अि नशमन सवेा महा व ालय, नागपूर व रा य शासनाच ेमहारा  अि नशमन सवेा अकादमी व रा य 
अि नशमन िश ण क , मुबंई यां या कडील अि नशामक, द ु यम अिधकार  व त सम मा यता ा  अ यास म 
माणप /नागर  सेवा दला या अि नशमन अ यास माच े माणप  

9. एन.सी.सी./एमसीसीच े माणप .    
10. हलके/ जड वाहनचालक वधै परवाना. 

11. होमगाड कमीत कमी 3 वष सेवा के याच े माणप .       

12. समु कना-यावर जीवर क अस याच ेप .     



 
 

 

महारा  नागर  सेवा (लहान कुटंुबाचे ित ाप )िनयम , 2005 नुसार 

अजासोबत जोडावया या लहान कुटंुबा या ित ाप ाचा नमुना  

ित ाप  

नमुना –अ 

(िनयम 4 पहा) 

मी ी./ ीम./कुमार --------------------------------------------------------------------------------

ी.-----------------------------------------------------यांचा/यांची मुलगा/मलुगी/प ी, वय----------वष, 

राहणार,--------------------------------------------------------------------------------------------

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

या ार ेपुढ ल माणे असे जाह र करतो/करत ेक , 

1. मी ------------------------------------या पदासाठ  माझा अज दाखल केललेा आह.े 

2. आज रोजी मला -------------- (सं या) इतक  हयात मलेु आहेत.  यापकै  द.28 माच, 2005 नतंर 

ज माला आले या मलुांची सं या--------------आहे. 

3. हयात असले या मुलांची सं या दोन पे ा अिधक असले तर दनाकं 28 माच 2005 व त ं तर ज माला 

आले या मलुामळेु या पदासाठ  मी अनह ठर व यास पा  होईल याची मला जाणीव आहे. 

 

 

ठकाण – 

 
 
 

दनांक -        उमेदवाराची वा र   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


