
कोतवाल पदासाठ  अज 
 
त, 

अ य  कोतवाल नवड स मती, 
तथा उप वभागीय अ धकार , 

धुळे भाग धुळे 

िज हा धुळे. 
         
 
 
 
 
                                                                                                                 दनांक:-        /        /2018 
 
1 या सजेसाठ  अज 

भरला आहे या सजेचे 

नांव 

 या सजेत अज भरला आहे 
या सजेचे आर ण – 
सामािजक व म हला 

 

2 अजदाराच ेसंपुण नांव आडनांव वत:चे नांव वडीलांच/ेपतीच ेनांव 
   

3 अजदाराचा प यवहाराचा संपुण प ता:- --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 संपकासाठ  दुर वनी मांक 
 

 

मण वनी मांक 
 

 

5 लंग (यो य ठकाणी 
√अशी खुण करावी) 

पु ष 
 

 

ी 
 

 

6 वैवा हक ि थती 
(यो य ठकाणी 
√अशी खुण करावी) 

ववा हत 
 

 

अ ववा हत 
 

 

ववा हत अस यास हयात 

अप यांची सं या 

 

7 अजदाराचा ज म दनांक         /       / 
 

8 दनांक 01/04/2018 रोजीच ेवय:- वष 
 

म हन े दवस 

 
 
 

  

9 रा य व  
 

उमेदवाराच ेछाया च  

दोन पैक  एक येथ े

डकवाव े



10 अजदार महारा  रा याचा र हवास आहे काय?  
 

11 अजदाराची जात/ जमात  
 

12 सामािजक आर णा माणे अजदार खाल ल कोण या वगाचा आहे (√ अशी खुण करावी) 
 

अ.जा. अ.ज. व.जा.(अ) भ.ज. (ब) भ.ज. (क) भ.ज. (ड) व.मा. . इ.मा.व. खुला 
 
 

        

13 अजदाराची शै णक अहता 
 अ.

. 

प र ेच ेनांव प र ा मंडळ/ व यापीठाच ेनांव उ तीण वष गुणांची 
ट केवार / ेणी 

 1 इय ता 4 थी  
 

  

 2 इय ता 10 वी  
 

  

 3 इय ता 12 वी  
 

  

 4 पदवी  
 

  

 5 पद यु तर 
पदवी 

 
 

  

14  संगणक शै णक अहता 
 1     

 2     

15 अजासोबत सादर करावयाची कागदप  े
 1 कोतवाल पदासाठ च े कमान अहता माणप ाची व ्  सा ां कत त जोडलेल  आहे काय?  

(इ.4थी व पुढ ल शै णीक पा तेच े माणप ) 

 होय / नाह  

 2 वयाचा पुरावा हणुन शाळा सोड याचा दाखला कंवा ज म तारखे या दाख याची 
व ्  सा ां कत त जोडल  आहे काय? 

: होय / नाह  

 3 अज केले या सजेतील गावातील  था नक र हवाशी असलेबाबत तलाठ  कंवा मंडळ 
अ धकार  यांच ेकडील र हवासी दाखला जोडला आहे काय? ( वह त नमु यातील 
दाखला) 

: होय / नाह  

 4 कोतवालाची कत य ेबजावणेस शा रर क या स म असलेबाबत ाथ मक आरो य ्   क  
कंवा ामीण णालय येथील  शासक य वै यक य अ धकार  यांचा  दाखला जोडला 
आहे काय? 

: होय / नाह  

 5 उमेदवार यांना कोण याह  गु याम ये दंड अगर श ा झाल  नसलेबाबत आ ण वतणूक 

चांगल  असलेबाबत हमीप . ( वह त नमु यातील हमीप  ) 

: होय / नाह  

 6 जात संवगाबाबत स म ा धका यांनी दलेला जाती या माणप ाची व ्  सा ां कत त 

जोडल  आहे काय? 

: होय / नाह  

 7 गत उ नत गटात मोडत नसलेबाबत स म ा धका याने नगत केलेले (नॉन 

म लअर) ३१ माच २०१८ पयत वैध असलेल ेअथवा यापुढ ल मुदतीच े माणप  

जोडणे आव यक  राह ल. या माणप ाची व ्  सा ां कत त जोडल  आहे काय?  

: होय / नाह  

 8 उमेदवाराने अल कडील काळात काढणेत आले या पासपोट आकारा या  रंगीत 

छाया च ा या दोन तींपैक  १ त अजावर व 1 त वेश प ावर यो य ठकाणी 
लाव यात आल  आहे काय? 

: होय / नाह  

 9 लागू अस यास म हलांकर ता ३० ट के आर णा या सवलतीसाठ  उ नत य ती/गट 

( मीलेअर) या म य ेमोडत नस याबाबत स म अ धका याच े माणप  जोडले आहे 

काय? 

: होय / नाह  



 10 मागासवग य वगातील अजदाराने .250/- व सवसाधारण वगातील अजदाराने 

.500/- पय ेरोखीने भर याबाबतची पावती जोडलेल  आहे काय ? 

: होय / नाह  

 11 लहान कुटंूबाच े माणप  (नमुना अ) जोडलेल ेआहे काय? : होय / नाह  
 12 उमेदवार कोतवालाचा वारस अस यास तह सलदार /तलाठ  यांचा दाखला जोडला आहे 

काय? 

: होय / नाह  

 
 

त ाप  

 जा हरना यात नमुद केले या अट  व शत  मला मा य असुन या अट  व शत चा भंग के यास भरती या कुठ याह  

ट याम य ेमाझी उमेदवार  र  होईल, याची मला समज आहे. अजात नमूद केलेल  मा हती खर  व बरोबर आहे. या पदासाठ  

व हत केलेल  शै णक अहता मा याकड ेआहे. मी आणखी अस ेमा य करतो क , वर दलेल  मा हती खोट  व चुक ची आढळुन 

आ यास खो या मा हती या आधारे मळालेल  उमेदवार  कंवा नवड र  हो यास मी पा  राह न व याब ल माझी कोणतीह  

त ार राहणार नाह . 
 
दनांक:-    /     /2018        (अजदाराची वा र ) 

ठकाण :-      (नांव :-        ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
कोतवाल भरती या सन 2018 तालुका सा  

अजाची पोहच 
 

 ी.---------------------------------------------------------------------------रा.----------------------------ता.-----------  

यांचा -------------------- सजे या  कोतवाल भरतीसाठ चा अज आज द.     /04/2018  रोजी ा त झाला आहे.  

 
 
 
                                                         अज ि वकार यासाठ  नयु त 

केले या कमचा याची सह  व पुण नाव 

 
 
 
 
 
 
 
 



वेश माणप  

पिर ेचे नाव: ------------- तालु यातील कोतवाल भरती 2018,िज धुळे 

उमेदवाराचे नाव:----------------------------------------------------------------------------- 

पुण प ा:------------------------------------------------------------------------------------- 

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

मण वनी /(मोबाईल) मांक:-------------------------------- 

ज म िदनांक लग अज केले या सजेचे नाव 
आर ण वग 

रिहवास असले या 
गावाचे नाव 

उमेदवाराचे छायािच  
दोन पैकी एक छायािच  
येथे डकवाव े
 
 
 
 
 

  
 

  

परी ेचा  िदनांक  परी ेची वेळ *बैठक . उमेदवाराची वा री 
 
 
 
 

15 मे 2018 सकाळी 11.00 ते 12.00  

*परी ेचे िठकाण   
(*-काय लयामाफत  
दे यात येईल.) 

 
 
 
 

समवे काची वा री 
 
 
 

सुचना: 
1) परी ा क ात वेश िमळिव यासाठी सदरचे वेश माणप  परी े यावेळी सोबत     

आणणे अिनवाय आहे. 
2) परी ेस येतवेळी वत: या ओळखी या पुरा यासाठी वत:चे आधारकाड/िनवडणूक   

आयोगाचे ओळखप /प ॅनकाड/ ाय हग लायस स यापैकी िकमान कोणतेही एक 
ओळखप  आणणे अिनवाय आहे. 

3) पिर ा क ावर उमेदवाराने पिर े या िदवशी सकाळी 10.30 वाजेपयत उप थत 
रहावे.सकाळी 11.00 वाजेनंतर उमेदवारास वेश िदला जाणार नाही. 

4) कॅ युलेटर,मोबाईल ,पेजर व कोणतेही इले ॅािनक व त ु पिर ा क ात आणणेस 
स  मनाई आहे. 



रिहवास माणप  

ी/ ीमती (अजदाराचे नांव)------------------------------------------------रा----------------

---------------ता--------िज धुळे हे ---------------------सजेतील रिहवासी आहेत. 

िठकाण:-                                                         तलाठी/मंडळ अिधकारी वा री---------- 

िदनांक:-                                                          सजेचे नाव:------------------------------- 

 

 

रिहवास माणप  

                                         जावक मांक 

 

                             ी/ ीमती (अजदाराचे नांव)------------------------------------------------ 

रा---------------------ता---------------िज धुळे हे --------------------------सजेतील रिहवासी  

आहेत. सदरचा दाखला थािनक चौकशी व न दे यात  आला आहे. 

 

िठकाण :-                                                तलाठी/मंडळ अिधकारी वा री-------------------- 
िदनांक :-                                                       
                                                              तलाठी/मंडळ अिधकारी यांचे नांव 
                                                              ----------------------------------------------------- 
                                                              सजेचे/मंडळाचे नांव :------------------------------- 
                                                              तालुका :-------------------------------------------- 

 

 



हमीप  

                                मी,(अजदाराचे नाव)--------------------------------------------------

--------------------वय--------रा----------------------------ता--------------िज.धुळे  येथील 

रिहवासी असून ----------------------सजेतील कोतवाल पदासाठी अज सादर करीत 

आहे. यासाठी पुढील माणे हमीप  िलहून देतो की,माझे िव द कोण याही व पाचा गु हा 

दाखल नाही.तसेच मला कोण याही गु हयात दंड/िश ा झालेली नाही.माझी वतणूक चांगली 

असून सदरचे हमी प  मी कोतवाल भरती पिर ेसाठी िलहून िदले आहे. 

  वरील मािहती खोटी व चुकीची आढळुन आ यास खोटया मािहती या आधारे 

िमळालेली उमेदवारी कवा िनवड र  हो यास मी पा  राहील व याब ल माझी कोणतीही 

त ार राहणार नाही. 

सा ीदाराची वा री:---------------------------            अजदाराची वा री----------------------- 

सा ीदाराचे नांव-1)-----------------------------           अजदाराचे नाव:-------------------------- 

 

सा ीदाराची वा री:--------------------------- 

सा ीदाराचे नांव-2)----------------------------- 

 

  िदनांक:-                                                          

  िठकाण:-      

* सदर हमीप  सा या कागदावर करावयाचे आहे, ट ॅ प पेपरवर करणेची आव यकता                                               
नाही.  

 

 

 



लहान कुटंुबाचे ित ापन 
नमुना-अ 

(िनयम 4 पहा) 
 

महारा  नागरी सेवा मय िदत (लहान कुटंुबाचे ित ापन),िनयम 2005 नुसार 

मी, ी/ ीमती (अजदाराचे नाव)--------------------------------------------------------------- 

ी (अजदाराचे वडीलांचे/पतीचे नांव)--------------------------------------------------------

यांचा मुलगा/मुलगी/यांची प नी,वय-------------वष ------------राहणार-----------------------

ता----------िज.धुळे असे जािहर करतो/करते की, 

1) मी कोतवाल पदासाठी माझा अज दाखल केलेला आहे. 

2)आज रोजी मला ---------(सं या) इतकी हयात मुले आहेत. यापैकी िदनांक 28 माच 2005  

    यानंतर ज माला आले या मुलांची सं या ----------इतकी आहे.(अस यास ज म िदनांक    

    नमूद करावा) 

3) हयात असले या मुलांची सं या दोनपे ा जा त असेल तर िदनांक 28 माच 2005 व  

त नंतर ज माला आले या मुलांमुळे कोतवाल पदासाठी मी अनह/अपा  ठरिव यांस पा          

होईल यांची मला जाणीव आहे. 

 

    िदनांक:-                                                     अजदाराची वा री----------------------- 

 

    िठकाण:-                                                     अजदाराचे नाव:-------------------------- 

 

 

 



कोतवाल वारस माणप  

(*लाग ूअस यास) 

                मािणत कर यात येते की, (अजदाराचे नांव) ी/ ीमती---------------------------
-----------------------------------रा.----------------- ता------------िज.धुळे हे ी(अजदाराचे 
वडीलांचे नाव)------------------------------------------------------------रा.-----------------
ता--------------िज.धुळे या सेवािनवृ /मयत कोतवालांचे कायदेशीर वारस आहे. 

  सदरचे माणप  हे केवळ कोतवाल भरती पिर ेसाठी दे यात आलेले आहे. 

 

िठकाण :-                                                                

िदनांक :-     /04/2018                          तहिसलदार /तलाठी वा री 

 


