
बृहन्म ुंबई्हहानगरपहाललिकहा
कहागहार्विभहाग

आवश्यक प्ररम्रमाणपपत्रमापत्रांरांच्रांची ्य्रमा यादी यादी   (  सववस्रमाध्रमारण उरमे यादव्रमार  )
१)  ऑनल्रमाईन पध यादत्रांचीने केलेल्य्रमा अर्रमावरांच्रांची प्रत
२)  ऑनल्रमाईन परी यादीकेरांचे प्रवेशपपत
३)  एस.एस.स्रांची. (इ्यत्रमा १०व्रांची) गणुपतपतक्रमा / प्ररम्रमाणपपत (१०० गणु्रमापत्रांच्य्रमा रमर्रमाठठी ववष्य्रमासही यादीत)
४)  श्रमाळ्रमा/रमह्रमाववद्रमाल्य स सोडल्य्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा 
५)  आध्रमार क्रमाडव/पपॅन क्रमाडव
६) रमह्रमार्रमाष्ट्र न्रमागरी यादी सेव्रमा (लह्रमान कुटुपत्रांबा्रमारांचे प्रततज्रमापपत) तन्यरम, २००५ रमध्रांचील प्रततज्रमापपत (नरमनु्रमा सपत्रांकेतसतस्थळ्रमावर प्रस्रमावरत केल्रमा 
आहे) (उरमे यादव्रमार अववव्रमाही यादीत असल्रमा तरी यादी यादेख्रांचील)
७) प्रमारपपत (प्रमासप सोटव) आक्रमार्रमारांचे १० फ सोट सो  
८) ववव्रमाह झ्रमाल्य्रमारमळुे न्रमाव बा यादलले असल्य्रमास ववव्रमाह प्ररम्रमाणपपत
९) रनरम्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा तसेरांच इत्हादद आिश्क्कहागदपतप.

स्रमारम्रमातरक आरकण्रमापत्रांतगवत अरव केलेल्य्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी
१)  ऑनल्रमाईन पध यादत्रांचीने केलेल्य्रमा अर्रमावरांच्रांची प्रत
२)  ऑनल्रमाईन परी यादीकेरांचे प्रवेशपपत
३)  एस.एस.स्रांची. (इ्यत्रमा १०व्रांची) गणुपतपतक्रमा / प्ररम्रमाणपपत (१०० गणु्रमापत्रांच्य्रमा रमर्रमाठठी ववष्य्रमासही यादीत)
४)  श्रमाळ्रमा/रमह्रमाववद्रमाल्य स सोडल्य्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा 
५)  आध्रमार क्रमाडव/पपॅन क्रमाडव
६)  र्रमात्रांचीरांच्रमा  याद्रमाखल्रमा, र्रमात वैधत्रमा प्ररम्रमाणपपत (असल्य्रमास)
७)  अ.र्रमा./अ.र. स सोडनन इतर उरमे यादव्रमार्रमापत्रांन्रांची नववनतरम उचरांच व प्रगत गट्रमात रम सोडत नसल्य्रमाबा्रमाबातरांचे (Non Creamy layer) 
प्ररम्रमाणपपत.
८) रमह्रमार्रमाष्ट्र न्रमागरी यादी सेव्रमा (लह्रमान कुटुपत्रांबा्रमारांचे प्रततज्रमाप) तन्यरम, २००५ रमध्रांचील प्रततज्रमापपत (नरमनु्रमा सपत्रांकेतसतस्थळ्रमावर प्रस्रमावरत केल्रमा 
आहे) (उरमे यादव्रमार अववव्रमाही यादीत असल्रमा तरी यादी यादेख्रांचील)
९) प्रमारपपत (प्रमासप सोटव) आक्रमार्रमारांचे १० फ सोट सो 
१०) ववव्रमाह झ्रमाल्य्रमारमळुे न्रमाव बा यादलले असल्य्रमास ववव्रमाह प्ररम्रमाणपपत
११) रनरम्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा तसेरांच इत्हादद आिश्क्कहागदपतप.

सरम्रमापत्रांतर आरकण्रमापत्रांतगवत अरव केलेल्य्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी   (  रमवहल्रमा  )
१)  ऑनल्रमाईन पध यादत्रांचीने केलेल्य्रमा अर्रमावरांच्रांची प्रत
२)  ऑनल्रमाईन परी यादीकेरांचे प्रवेशपपत
३)  एस.एस.स्रांची. (इ्यत्रमा १०व्रांची) गणुपतपतक्रमा / प्ररम्रमाणपपत (१०० गणु्रमापत्रांच्य्रमा रमर्रमाठठी ववष्य्रमासही यादीत)
४)  श्रमाळ्रमा/रमह्रमाववद्रमाल्य स सोडल्य्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा 
५)  आध्रमार क्रमाडव/पपॅन क्रमाडव
६)  र्रमात्रांचीरांच्रमा  याद्रमाखल्रमा, र्रमात वैधत्रमा प्ररम्रमाणपपत (असल्य्रमास) 
७)  अ.र्रमा./अ.र. स सोडनन इतर उरमे यादव्रमार्रमापत्रांन्रांची नववनतरम उचरांच व प्रगत गट्रमात रम सोडत नसल्य्रमाबा्रमाबातरांचे (Non Creamy layer)  
प्ररम्रमाणपपत.
८) ववव्रमाह झ्रमाल्य्रमारमळुे न्रमाव बा यादलले असल्य्रमास ववव्रमाह प्ररम्रमाणपपत
९) रमह्रमार्रमाष्ट्र न्रमागरी यादी सेव्रमा (लह्रमान कुटुपत्रांबा्रमारांचे प्रततज्रमापपत) तन्यरम, २००५ रमध्रांचील प्रततज्रमापपत (नरमनु्रमा सपत्रांकेतसतस्थळ्रमावर प्रस्रमावरत केल्रमा 
आहे) (उरमे यादव्रमार अववव्रमाही यादीत असल्रमा तरी यादी यादेख्रांचील)
१०) प्रमारपपत (प्रमासप सोटव) आक्रमार्रमारांचे १० फ सोट सो 
११) रनरम्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा तसेरांच इत्हादद आिश्क्कहागदपतप.
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सरम्रमापत्रांतर आरकण्रमापत्रांतगवत अरव केलेल्य्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी   (  रम्रमार्रांची सैतनक  )
१)  ऑनल्रमाईन पध यादत्रांचीने केलेल्य्रमा अर्रमावरांच्रांची प्रत
२)  ऑनल्रमाईन परी यादीकेरांचे प्रवेशपपत
३)  एस.एस.स्रांची. (इ्यत्रमा १०व्रांची) गणुपतपतक्रमा / प्ररम्रमाणपपत (१०० गणु्रमापत्रांच्य्रमा रमर्रमाठठी ववष्य्रमासही यादीत)
४)  श्रमाळ्रमा/रमह्रमाववद्रमाल्य स सोडल्य्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा 
५)  आध्रमार क्रमाडव/पपॅन क्रमाडव
६)  र्रमात्रांचीरांच्रमा  याद्रमाखल्रमा, र्रमात वैधत्रमा प्ररम्रमाणपपत (असल्य्रमास)
७)  अ.र्रमा./अ.र./खुल्रमा प्रवगव स सोडनन इतर उरमे यादव्रमार्रमापत्रांन्रांची नववनतरम उचरांच व प्रगत गट्रमात रम सोडत नसल्य्रमाबा्रमाबातरांचे (Non Creamy 
layer) प्ररम्रमाणपपत.
८) ववव्रमाह झ्रमाल्य्रमारमळुे न्रमाव बा यादलले असल्य्रमास ववव्रमाह प्ररम्रमाणपपत (रमवहल्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी)
९) रम्रमार्रांची सैतनक असल्य्रमाबा्रमाबात सकरम प्र्रमातधकरण्रमाने व यादलेल्रमा  याद्रमाखल्रमा
१०) रमह्रमार्रमाष्ट्र न्रमागरी यादी सेव्रमा (लह्रमान कुटुपत्रांबा्रमारांचे प्रततज्रमापपत) तन्यरम, २००५ रमध्रांचील प्रततज्रमापपत (नरमनु्रमा सपत्रांकेतसतस्थळ्रमावर प्रस्रमावरत केल्रमा 
आहे) (उरमे यादव्रमार अववव्रमाही यादीत असल्रमा तरी यादी यादेख्रांचील)
११) प्रमारपपत (प्रमासप सोटव) आक्रमार्रमारांचे १० फ सोट सो 
१२) रनरम्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा तसेरांच इत्हादद आिश्क्कहागदपतप.

सरम्रमापत्रांतर आरकण्रमापत्रांतगवत अरव केलेल्य्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी   (  भनकपत्रांपग्रसत  )
१)  ऑनल्रमाईन पध यादत्रांचीने केलेल्य्रमा अर्रमावरांच्रांची प्रत
२)  ऑनल्रमाईन परी यादीकेरांचे प्रवेशपपत
३)  एस.एस.स्रांची. (इ्यत्रमा १०व्रांची) गणुपतपतक्रमा / प्ररम्रमाणपपत (१०० गणु्रमापत्रांच्य्रमा रमर्रमाठठी ववष्य्रमासही यादीत)
४)  श्रमाळ्रमा/रमह्रमाववद्रमाल्य स सोडल्य्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा 
५)  आध्रमार क्रमाडव/पपॅन क्रमाडव
६)  र्रमात्रांचीरांच्रमा  याद्रमाखल्रमा, र्रमात वैधत्रमा प्ररम्रमाणपपत (असल्य्रमास) 
७)  अ.र्रमा./अ.र./खुल्रमा प्रवगव स सोडनन इतर उरमे यादव्रमार्रमापत्रांन्रांची नववनतरम उचरांच व प्रगत गट्रमात रम सोडत नसल्य्रमाबा्रमाबातरांचे (Non Creamy 
layer) प्ररम्रमाणपपत.
८) ववव्रमाह झ्रमाल्य्रमारमळुे न्रमाव बा यादलले असल्य्रमास ववव्रमाह प्ररम्रमाणपपत (रमवहल्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी)
९) भनकपत्रांपग्रसत  महणनन न सोकरी यादी तरमळिळण्य्रमास्रमाठठी व यादलेल्रमा सकरम श्रमासकषम शासकी्य अतधक्रमारी यादी ्य्रमापत्रांरांच्रमा  याद्रमाखल्रमा
१०) रमह्रमार्रमाष्ट्र न्रमागरी यादी सेव्रमा (लह्रमान कुटुपत्रांबा्रमारांचे प्रततज्रमापपत) तन्यरम, २००५ रमध्रांचील प्रततज्रमापपत (नरमनु्रमा सपत्रांकेतसतस्थळ्रमावर प्रस्रमावरत केल्रमा 
आहे) (उरमे यादव्रमार अववव्रमाही यादीत असल्रमा तरी यादी यादेख्रांचील)
११) प्रमारपपत (प्रमासप सोटव) आक्रमार्रमारांचे १० फ सोट सो 
१२) रनरम्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा तसेरांच इत्हादद आिश्क्कहागदपतप.

सरम्रमापत्रांतर आरकण्रमापत्रांतगवत अरव केलेल्य्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी   (  प्रकलपग्रसत  )
१)  ऑनल्रमाईन पध यादत्रांचीने केलेल्य्रमा अर्रमावरांच्रांची प्रत
२)  ऑनल्रमाईन परी यादीकेरांचे प्रवेशपपत
३)  एस.एस.स्रांची. (इ्यत्रमा १०व्रांची) गणुपतपतक्रमा / प्ररम्रमाणपपत (१०० गणु्रमापत्रांच्य्रमा रमर्रमाठठी ववष्य्रमासही यादीत)
४)  श्रमाळ्रमा/रमह्रमाववद्रमाल्य स सोडल्य्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा 
५)  आध्रमार क्रमाडव/पपॅन क्रमाडव
६)  र्रमात्रांचीरांच्रमा  याद्रमाखल्रमा, र्रमात वैधत्रमा प्ररम्रमाणपपत (असल्य्रमास)
७)  अ.र्रमा./अ.र./खुल्रमा प्रवगव स सोडनन इतर उरमे यादव्रमार्रमापत्रांन्रांची नववनतरम उचरांच व प्रगत गट्रमात रम सोडत नसल्य्रमाबा्रमाबातरांचे (Non Creamy 
layer) प्ररम्रमाणपपत.
८) ववव्रमाह झ्रमाल्य्रमारमळुे न्रमाव बा यादलले असल्य्रमास ववव्रमाह प्ररम्रमाणपपत (रमवहल्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी)
९) बाृहनरमुपत्रांबाई रमह्रमानगरप्रमातलकेच्य्रमा उप-रल अतभ्यपत्रांत्रमा (प्ररांच्रमालने) ्य्रमापत्रांन्रांची 'प्रकलपग्रसत' असल्य्रमाबा्रमाबात व यादलेल्य्रमा  याद्रमाखल्य्रमारांच्रांची प्रत.
१०) रमह्रमार्रमाष्ट्र न्रमागरी यादी सेव्रमा (लह्रमान कुटुपत्रांबा्रमारांचे प्रततज्रमापपत) तन्यरम, २००५ रमध्रांचील प्रततज्रमापपत (नरमनु्रमा सपत्रांकेतसतस्थळ्रमावर प्रस्रमावरत केल्रमा 
आहे) (उरमे यादव्रमार अववव्रमाही यादीत असल्रमा तरी यादी यादेख्रांचील)

D:\ \BMC RECRUITIMENT FORMAT1\आवश्यक्प्ररम्रमाणपपत्रमापत्रांरांच्रांची्य्रमा यादी.odt2



११) प्रमारपपत (प्रमासप सोटव) आक्रमार्रमारांचे १० फ सोट सो 
१२) रनरम्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा तसेरांच इत्हादद आिश्क्कहागदपतप.
१३) वपत्रांश्रमावळ
१४) कुटुपत्रांबा्रमात्रांचील इतर व्रमारस्रमापत्रांरांचे रमदु्रमापत्रांकषम शासकीत पेपरवर न्रमा हरकत पपत

सरम्रमापत्रांतर आरकण्रमापत्रांतगवत अरव केलेल्य्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी   (  रमनप्रमात प्रतशकण घेऊन   NCTVT   परी यादीक्रमा उत्रांचीण झ्रमालेले उरमे यादव्रमार  )
१)  ऑनल्रमाईन पध यादत्रांचीने केलेल्य्रमा अर्रमावरांच्रांची प्रत
२)  ऑनल्रमाईन परी यादीकेरांचे प्रवेशपपत
३)  एस.एस.स्रांची. (इ्यत्रमा १०व्रांची) गणुपतपतक्रमा / प्ररम्रमाणपपत (१०० गणु्रमापत्रांच्य्रमा रमर्रमाठठी ववष्य्रमासही यादीत)
४)  श्रमाळ्रमा/रमह्रमाववद्रमाल्य स सोडल्य्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा 
५)  आध्रमार क्रमाडव/पपॅन क्रमाडव
६)  र्रमात्रांचीरांच्रमा  याद्रमाखल्रमा, र्रमात वैधत्रमा प्ररम्रमाणपपत (असल्य्रमास) 
७)  अ.र्रमा./अ.र./खुल्रमा प्रवगव स सोडनन इतर उरमे यादव्रमार्रमापत्रांन्रांची नववनतरम उचरांच व प्रगत गट्रमात रम सोडत नसल्य्रमाबा्रमाबातरांचे (Non Creamy 
layer) प्ररम्रमाणपपत.
८) ववव्रमाह झ्रमाल्य्रमारमळुे न्रमाव बा यादलले असल्य्रमास ववव्रमाह प्ररम्रमाणपपत (रमवहल्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी)
९) बाृहनरमुपत्रांबाई रमह्रमानगरप्रमातलकेच्य्रमा ज्य्रमा ख्रमाात्य्रमात प्रतशकण पनणव केलेले आहे ात्य्रमा ख्रमाात्य्रमारांचे प्ररम्रमाणपपत तसेरांच NCTVT उत्रांचीणव असल्य्रमारांचे
प्ररम्रमाणपपत
१०) रमह्रमार्रमाष्ट्र न्रमागरी यादी सेव्रमा (लह्रमान कुटुपत्रांबा्रमारांचे प्रततज्रमापपत) तन्यरम, २००५ रमध्रांचील प्रततज्रमापपत (नरमनु्रमा सपत्रांकेतसतस्थळ्रमावर प्रस्रमावरत केल्रमा 
आहे) (उरमे यादव्रमार अववव्रमाही यादीत असल्रमा तरी यादी यादेख्रांचील)
११) प्रमारपपत (प्रमासप सोटव) आक्रमार्रमारांचे १० फ सोट सो 
१२) रनरम्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा तसेरांच इत्हादद आिश्क्कहागदपतप.

सरम्रमापत्रांतर आरकण्रमापत्रांतगवत अरव केलेल्य्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी   (  खेळ्रमाडन  )
१)  ऑनल्रमाईन पध यादत्रांचीने केलेल्य्रमा अर्रमावरांच्रांची प्रत
२)  ऑनल्रमाईन परी यादीकेरांचे प्रवेशपपत
३)  एस.एस.स्रांची. (इ्यत्रमा १०व्रांची) गणुपतपतक्रमा / प्ररम्रमाणपपत (१०० गणु्रमापत्रांच्य्रमा रमर्रमाठठी ववष्य्रमासही यादीत)
४)  श्रमाळ्रमा/रमह्रमाववद्रमाल्य स सोडल्य्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा 
५)  आध्रमार क्रमाडव/पपॅन क्रमाडव
६)  र्रमात्रांचीरांच्रमा  याद्रमाखल्रमा, र्रमात वैधत्रमा प्ररम्रमाणपपत (असल्य्रमास)
७)  अ.र्रमा./अ.र./खुल्रमा प्रवगव स सोडनन इतर उरमे यादव्रमार्रमापत्रांन्रांची नववनतरम उचरांच व प्रगत गट्रमात रम सोडत नसल्य्रमाबा्रमाबातरांचे (Non Creamy 
layer) प्ररम्रमाणपपत.
८) ववव्रमाह झ्रमाल्य्रमारमळुे न्रमाव बा यादलले असल्य्रमास ववव्रमाह प्ररम्रमाणपपत (रमवहल्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी)
९) ‘ड' सपत्रांवग्रमावच्य्रमा भरत्रांचीस्रमाठठी 'खेळ्रमाडन' ्य्रमा सरम्रमापत्रांतर आरकण्रमापत्रांतगवत प्रमापत असल्य्रमाबा्रमाबात सकरम प्र्रमातधकरण्रमाने व यादलेले प्ररम्रमाणपपत.
१०) रमह्रमार्रमाष्ट्र न्रमागरी यादी सेव्रमा (लह्रमान कुटुपत्रांबा्रमारांचे प्रततज्रमापपत) तन्यरम, २००५ रमध्रांचील प्रततज्रमापपत (नरमनु्रमा सपत्रांकेतसतस्थळ्रमावर प्रस्रमावरत केल्रमा 
आहे) (उरमे यादव्रमार अववव्रमाही यादीत असल्रमा तरी यादी यादेख्रांचील)
११) प्रमारपपत (प्रमासप सोटव) आक्रमार्रमारांचे १० फ सोट सो 
१२) रनरम्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा तसेरांच इत्हादद आिश्क्कहागदपतप.

सरम्रमापत्रांतर आरकण्रमापत्रांतगवत अरव केलेल्य्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी   (  रम्रमार्रांची सैतनक  )
१)  ऑनल्रमाईन पध यादत्रांचीने केलेल्य्रमा अर्रमावरांच्रांची प्रत
२)  ऑनल्रमाईन परी यादीकेरांचे प्रवेशपपत
३)  एस.एस.स्रांची. (इ्यत्रमा १०व्रांची) गणुपतपतक्रमा / प्ररम्रमाणपपत (१०० गणु्रमापत्रांच्य्रमा रमर्रमाठठी ववष्य्रमासही यादीत)
४)  श्रमाळ्रमा/रमह्रमाववद्रमाल्य स सोडल्य्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा 
५)  आध्रमार क्रमाडव/पपॅन क्रमाडव
६)  र्रमात्रांचीरांच्रमा  याद्रमाखल्रमा, र्रमात वैधत्रमा प्ररम्रमाणपपत (असल्य्रमास)
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७)  अ.र्रमा./अ.र./खुल्रमा प्रवगव स सोडनन इतर उरमे यादव्रमार्रमापत्रांन्रांची नववनतरम उचरांच व प्रगत गट्रमात रम सोडत नसल्य्रमाबा्रमाबातरांचे (Non Creamy 
layer) प्ररम्रमाणपपत.
८) ववव्रमाह झ्रमाल्य्रमारमळुे न्रमाव बा यादलले असल्य्रमास ववव्रमाह प्ररम्रमाणपपत (रमवहल्रमा उरमे यादव्रमार्रमापत्रांस्रमाठठी)
९) रम्रमार्रांची सैतनक असल्य्रमाबा्रमाबात सकरम प्र्रमातधकरण्रमाने व यादलेल्रमा  याद्रमाखल्रमा
१०) रमह्रमार्रमाष्ट्र न्रमागरी यादी सेव्रमा (लह्रमान कुटुपत्रांबा्रमारांचे प्रततज्रमापपत) तन्यरम, २००५ रमध्रांचील प्रततज्रमापपत (नरमनु्रमा सपत्रांकेतसतस्थळ्रमावर प्रस्रमावरत केल्रमा 
आहे) (उरमे यादव्रमार अववव्रमाही यादीत असल्रमा तरी यादी यादेख्रांचील)
११) प्रमारपपत (प्रमासप सोटव) आक्रमार्रमारांचे १० फ सोट सो 
१२) रनरम्रमारांच्रमा  याद्रमाखल्रमा तसेरांच इत्हादद आिश्क्कहागदपतप.

कहागदपतहाुंचप्त तीन्सुंच्सि ु्ंसहााकहाुंक्षांकीत्करुन्रुन खहालिदलिप्रहालप्रमाणप्अनमक्रहानप्लिहािहाि तीत  .

सोबत्प्रलतजहापत्  (  नमनहा  -  अ  ) (  लिहहान्कम टम ुंबहाचप्प्रलतजहापत  )   ि्ह तीपतहाच ती्प्रत््रत जोडलिद्आहप  .
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हहारहाष्ट्र्नहागरद्सपिहा्  (  लिहहान्कम टम ुंबहाचप्प्रलतजहापत  )   लन्  ,   २००५ ्ध तीलि्प्रलतजहापतहाचहा्नमनहा् अ– 

प्रलतजहापत
नमनहा  -  अ्  (  लन््४्पहहा  )

वदनहाुंकः

रम्रांची, श्रांची / श्रांचीरमत्रांची / कुरम्रमारी यादी, ____________________________________________________

श्रांची. _____________________________________________ ्य्रमापत्रांरांच्रमा /  ्य्रमापत्रांरांच्रांची रमलुग्रमा /  रमलुग्रांची /

पात न्रांची,  व्य ___________ वष्,  र्रमाहण्रमार,  _______________________________________

्य्रमाद्रमारे पढुी यादील प्ररम्रमाणे असे र्रमाही यादीर करत सो / करते कषम शासकी,

१.रम्रांची क्रमारमग्रमार / कक पवररांचर / शतरमक / हरम्रमाल / बाहुउदेश्रांची्य क्रमारमग्रमार / स रमश्रमान क्रमारमग्रमार / आ्य्रमा

इ. ्य्रमा प याद्रमास्रमाठठी रम्रमाझ्रमा अरव  याद्रमाखल केलेल्रमा आहे,

२.आर र सोर्रांची रमल्रमा ________ (सपत्रांख ्य्रमा)  इतकषम शासकी ह्य्रमात रमलुे आहेत.  ात ्य्रमापैकषम शासकी व यादन्रमापत्रांक २८ रम्रमारांचव,

२००५ नपत्रांतर रन रम्रमाल्रमा आलेल ्य्रमा रमलु्रमापत्रांरांच्रांची सपत्रांख ्य्रमा __________ आहे. (असल ्य्रमास,  रन रमव यादन्रमापत्रांक

नरमन याद कर्रमाव्रमा.)

३.ह्य्रमात असलेल ्य्रमा रमलु्रमापत्रांरांच्रांची सपत्रांख ्य्रमा  याद सोनपेक्रमा अतधक असेल तर व यादन्रमापत्रांक २८ रम्रमारांचव, २००६ व तदपत्रांतर

रन रम्रमाल्रमा आलेल ्य्रमा, रमलु्रमारमळुे ्य्रमा प याद्रमास्रमाठठी रम्रांची अनहव ठरवविळण ्य्रमास प्रमापत ह सोईल ्य्रमारांच्रांची रमल्रमा र्रमाण्रांचीव

आहे.

वठक्रमाणः-

सही यादी/-
व यादन्रमापत्रांकः-
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 ह तीपत

 न्रमाव- श्रांची/श्रांचीरम _____________________________

 पात त्रमा - _________________________________

    _________________________________

   _________________________________

पवरक्रमा बाैठक क.- 
व यादन्रमापत्रांक -

प्रतत,

रमह्रमानगरप्रमातलक्रमा आ्यकु त
बाृहन रमुपत्रांबाई रमह्रमानगरप्रमातलक्रमा
रमुपत्रांबाई – 400 001

 रम्रांची, श्रांची/श्रांचीरम ________________________________ वर नरमन याद केलेल ्य्रमा पात ात ्य्रमावर र्रमाहण्रमार /
र्रमाहण्रमारी यादी,  व्य वष् _____  सात ्यप्रततजेवर शपतस्थपनववक ख्रमाली यादीलप्ररम्रमाणे तलहनन  यादेत सो/ यादेते कषम शासकी,  बाृहन रमुपत्रांबाई
रमह्रमानगरप्रमातलकेच ्य्रमा क्रमारमग्रमार / ककपवररांचर / शतरमक / हरम्रमाल / बाहुउदेश्रांची्य क्रमारमग्रमार / स रम्रमाश्रमान क्रमारमग्रमार /
आ्य्रमा / इ.  सपत्रांवग्रमावत्रांचील १३८८ वरक त प यादे भरिळण ्य्रमास्रमाठठी घेिळण ्य्रमात आलेल ्य्रमा लेख्रांची पवरकेरमध ्ये रमल्रमा ______
इतके गणु तरमळ्रमालेले आहेत ात ्य्रमारमळुे ________ व _______ ्य्रमा प्रवग्रमावतनन रम्रमाझ्रांची तनवड झ्रमालेली यादी आहे. अरव
करतेवेळ्रांची रम्रांची र्रमाही यादीर्रमात्रांचीत नरमन याद केलेल ्य्रमा अटी यादी शतर्ती प्रणवपणे व्रमारांचलेल ्य्रमा आहेत व ात ्य्रमा रमल्रमा रम्रमान ्य आहेत.
र्रमावहर्रमात्रांचीरमध्रांचील अन ु क. 8  सववस्रमाध्रमारण अटी यादी रमध्रांचील सनरांचन्रमा क. 25  प्ररम्रमाणे ''  उपदिहार् उचच्् लशिलाकत
असलिहा् तरददपरुन ख तीलि् त्् हालिहा् ्रत जहावहरहात तीमध्् प् नेद् कपलिपलेल्् हा् पदहाुंपपदांपैक्षांकी् कोलप्रमाणत्् हाहद् पदहािर् कहा् करलप्रमाणप
बुंधनकहारक्रहाहदलि्तसचप्उपदिहारहाच ती्कहागहार्प्रिगर्ग्सोडेन् वकुंिहा्इतर्कोलप्रमाणत्् हाहद रुन खहात्् हात तीलि्पदहािर
कहा्करण्् हाच ती्विनुंत ती्भविष्् हातदपरुन ख तीलि्हान्् ्करतहा््पलप्रमाणहार्नहाहद.'' ही यादी अट रमल्रमा रम्रमान ्य आहे, आतण ात ्य्रमारांचे
रम्रांची प्रमालन करी यादीन.  सद्रमा वकपत्रांव्रमा भववष ्य्रमात रम्रांची व यादलेली यादी रम्रमावहत्रांची ख सोटी यादी आढळल ्य्रमास रम्रमाझ्रमा अरव फेट्रमाळनन
ल्रमावल ्य्रमास वकपत्रांव्रमा तनवड्रांचीच ्य्रमा कुठल ्य्रमाही यादी टटप टप ्य्रमावर रम्रमाझ्रांची तनवड रद केल ्य्रमास तसेरांच उपर सोक त व यादलेल ्य्रमा
रम्रमावहत्रांचीच ्य्रमा आध्रमारे तन्यकु त्रांची झ्रमालेली यादी असल ्य्रमास सेवेतनन करम्रांची केल ्य्रमास ात ्य्रमाबा्रमाबात रम्रमाझ्रांची क्रमा ही यादीही यादी तक्रमार
रह्रमाण्रमार न्रमाही यादी.  अर्रमावद्रमारे व यादलेली यादी क सोणत्रांचीही यादी रम्रमावहत्रांची ख सोटी यादी आढळल ्य्रमास बाृहन रमुपत्रांबाई रमह्रमानगरप्रमातलक्रमा रमल्रमा
क सोणत्रांचीही यादी पनवव सनरांचन्रमा न  यादेत्रमा रम्रमाझ्य्रमाववरुध  याद क्रमा्य यादेश्रांचीर क्रमारव्रमाई करु शकते.  तसेरांच क्रमा्य यादेतशर क्रमारव्रमाई
ह सोऊन  याद सोष्रांची आढळल ्य्रमास रम्रांची तशकेस प्रमापत ह सोईन व रमह्रमानगरप्रमातलकेने व यादलेली यादी रमह्रमाप्रमातलकेरांच्रांची न सोकरी यादी
क सोणत्रांचीही यादी पनववसनरांचन्रमा न  यादेत्रमा रमह्रमाप्रमातलक्रमा आ्यकु त क्रमाढनन घेत्रांचील हे रमल्रमा रम्रमान ्य आहे.

व यादन्रमापत्रांक – 
श्रांची/श्रांचीरम____________________

वठक्रमाण - उरमे यादव्रमार्रमारांच्रांची सही यादी - 
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