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     लातूर शहर महानगरपािलका,लातूर 
मु  य कायालयः- मेन रोड,लातूर 

(सामा  य शासन वभाग)                                                                                                                               
 थापना-25 ऑ  टोबर 2011                                                                 फोनः02382,242803,246075 

फॅ  सः02382,246074                                                                     उपायु  त मो.न. 9168640623 
आ  थापना मुख मो.नं.9075618908                                                         कायालय  ई मेल - lcmcrecruitment@yahoo.com         

                                                                             कंवा lcmcrecruitment1@gmail.com 
 

जा. ./लामनपाला/सामा य शासन वभाग/का व-    /4112/2020        दनांकः-08/07/2020           
       जाह रात 

 
  लातूर शहर महानगरपािलका, लातूर आ  थापनेवर ल ‘‘महापािलका सिचव’’ 

( णेी-1, शासक य सेवा) (सहा  या वेतन आयोगा माणे वेतन णेी 9300- 34800, ेड 
पे 4600) सवंगातील नामिनदशन / सरळसेवा-100% कोटयातील र  त पद सरळसेवेने 
भरावयाचे आहे.  ततू पदासाठ  जा हरातीत नमदु केले या अट ंची पतूता करणा-या व 
पदांची शै णक अहता ा  त करणा-या उमेदवारांकडून व हत मदुतीत अज माग व  यात 
येत आहेत. यासाठ  उ  त जाह रात व अजाचा नमनुा महापािलके  या वेबसाईटवर 
िस  द  कर  यात आलेला आहे. ई  छूक उमेदवारानी लातूर शहर महानगरपािलका, 

लातूर www.mclatur.com कंवा www.mclatur.org या सकेंत  थळाव न अजाचा नमनुा 
डाऊनलोड क न  याची टं आऊट  घेऊन प रपणू भरललेा अज व अजात नमदु केलेली 
माणपञ / कागदपञे  कॅन क न पीड एफ  व पातील फाईलसह द.08/07/2020 त े 

द.18/07/2020 पयत सपंणू तपिशलासह lcmcrecruitment@yahoo.com कंवा 
lcmcrecruitment1@gmail.com या मेलवर पाठवाव.ेअजासोबत नमदु केलेली माणपञ े
/ कागदपञे सादर करणे आव  यक आहे. 

पदाचा तपशील 

पदनाम वग 
वेतनबॅ  ड 

अिधक ेड प े

एकूण 
जागा 

शै णक अहता व अनभुव 

महापािलका 
सिचव 
( णेी-1, 
शासक य 
सेवा) 

‘‘ वग-खुला’’ 
 (अराखीव)  

9300- 
34800,    
ेड पे 4600 

1 

अ)मा  यता ा  त व ापीठाची ‘‘ वधी 
शाखेची’’  पदवी.  
ब)शासक य/िनमशासक य/  थािनक 
 वरा  य सं  थेतील ‘‘ शासक य 

कामकाजाचा’’  कमान 3 वषाचा अनभुव 
आव  यक. 
क) ‘‘मराठ  भाषचेे ान’’ आव  यक. 

उमेदवारांना सवसाधारण सचुनाः –  

1. खुला वग (अराखीव) उमेदवाराकडून अजासोबत पये 300/- व राखीव वग 
उमेदवाराकडून .150/- माञ शु  क भरावे लागेल.सदर ल शु  क ऑनलाईन प  दतीने 
/ रा  यीकृत बकाम  ये चलना  दारे अथवा इतर कोण  याह  प  दतीने े ड ट काड/ 
डेबीट काड/ नेट बक ंग इ  याद  दारे लातरू शहर महानगरपािलकेतील खालील  
अकाऊंटम  ये नापरतावा जमा करावे लागेल. 

Commissioner, Latur City Municipal Corporation, Latur. 
SBI Tilak Nagar Br. Latur., C /Account No. 52072805198,          
IFSC:- SBIN0020363. 
 

2. भरती कयेचा सपंणू तपशील लातूर शहर महानगरपािलके  या www.mclatur.com 
कंवा www.mclatur.org या सकेंत  थळावर िस  द कर  यात आलेला आहे.  यासाठ  
वयै क  व पात पञ  यवहार क  नये अथवा सपंक साधु नये.या बाबत काह  

Latur Mahanagarpalika Recruitment 2020

https://majhinaukri.org.in/latur-mahanagarpalika-recruitment-2020


 

 

C:\Users\dell\Desktop\gad 22.docx  -  2

सचुना ावया  या अस  यास  या  यावेळ  वबेसाईटवर िस  द करणेत 
येतील.यासाठ  उमेदवारान े शेवट  या तारखेपयत वेळोवेळ  वेबसाईट ओपन क न 
अवलोकन कराव.े 

3. सामा  य शासन वभाग, शासन िनणय मांकःएसआर  ह  2015/ . . 404/ 
काया.12, द. 25 ए ल, 2016 अ  वये ‘‘ खु  या वगातील उमेदवारांसाठ  स  या  
कमाल वयोमयादा 38 वष व मागासवग य उमदेवारांसाठ  43 कर  यात आललेी 
आहे.’’   

4. व हत वयोमयादेतील शासक य / िनमशासक य कमचा-यांने  यांच े अज  यां  या  
कायालयीन मखुा  या परवानगीने भरावीत व अजाम  ये स  या कायरत असलेले पद 
व कायालयाचा प  ता नमदु करावा. ‘‘ सबंिंधत वभागाचे ना हरकत माणपञ ’’  
अजा सोबत सादर कराव.े अथवा तसे कायालयास कळ वले बाबतचा परुावा सादर 
करावा. 

5. नमदु ई-मेल आयड   यितर  त इतर कोण  याह  प  यावर सादर केलेला वर ल अज 
ई-मेल कंवा इतर मागाने सादर केललेा अज वचारत घेतला जाणार नाह . 

6. तसेच मदुतीनरं आले  या अजाचा वचार केला जाणार नाह .तसेच पो  टा  दारे अथवा 
ह  ते  ा  त झाले  या अजाचा वचार कर  यांत येणार नाह . 

 

िनवड प  दत : –  

1. महापािलका सिचव पदावर ल िनयु  तीसाठ , मेल  दारे ा  त झाले  या अजाचाच 
वचार करणेत येईल, याची न द  यावी. 

2. उमेदवाराने अजात दले  या तपशीलाबाबत अिधक मा हती माग व  याचा अिधकार 
आयु  तांना असेल. 

3. या पदांकर ता उमेदवाराचंी िनवड करतांना 200 गणुांची लेखी पर ा घे  यात येईल. 
सदर पर ेम  ये  उमेदवारांनी ा  त केले  या गणुां  या आधारे एकूण गणुां  या 
कमान 50% गणु िमळवणा-या उमदेवारामधनू िनवडसचूी तयार क न 
िनवडसचूीतील पाञ उमदेवारांची गणुव  तेनुसार िशफारस कर  यात येईल. 

4. जा हरातीत नमदू केलेली पदसं  या आ ण पाञ उमदेवारांची सं  या ल ात घेऊन 
लेखी चाचणी न घे  याचा िनणय आयु  तांना घेता येईल. 

5. सदर पदांसाठ  लेखी पर ा घेऊन िनवड करताना सदर लेखी प र ा ह  मराठ , 
इं जी, सामा  य ान व बौ  द क चाचणी तसचे वधी, महानगरपािलका अिधिनयम, 
सभा िनयम इ  याद  या वषयांवर ल  नांक रता  येक  50 गणु ठेवनू एकूण 
200 गणुाचंी लेखी पर ा घेऊन िनवड कर  यात येईल. 

6. लेखी पर ेची  नपिञका व  तिुन  ठ बहुपयायी  व पाची असेल.  नपिञकेतील 
 येक  नास 2 गणु असतील. 

7. लेखी पर ेतील  नाचंा  तर हा सेवा वेश िनयमांम  ये व हत कर  यात आलेल ् या 
कमान शै णक अहते  या दजापे ा िन  न असणार नाह . 

8. सदर पदाक रता पदवी ह  अहता आहे. या पदाकं रता पर ेचा दजा भारतातील 
मा  यता ा  त  व ापीठां  या पदवी पर े  या दजा  या समान राह ल.परंत ू  यांपकै  
मराठ  व इं जी या वषयां  या   नपिञकेचा दजा उ  च मा  यिमक शालांत 
पर े  या (इय  ता 12 वी) दजा  या समान राह ल. 

9. महारा   शासन, व  त वभाग, शासन िनणय मांकः अथस-ं2020/ . .65/अथ-
3, दनांक 4 मे 2020 मधील िनदशास शासना  या मा  यते  या अिधन राहून व 
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मा.उ  च  यायालयाचे आदेश वचारात घेऊन सदरची जाह रात िस  द कर  यात येत 
आहे. 

10. लेखी प र ा सोयीनुसार ऑफलाईन कंवा ऑनलाईन घे  यात येईल. तसेच याबाबत 
को  ह ड-19  या सदंभात शासनाचे वेळोवेळ चे िनगिमत आदेशाचे अनषुगंाने लेखी 
चाचणीसाठ  व मौ खक चाचणी बाबत िनणय घे  यात येईल.       

11. मलुाखतीस बोलावलसे खालील बाबीसं लातरू शहर महानगरपािलका, सेवा (सेवा 
वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, 2019 नसुार ाधा  य दले जाईलः- 

                      अ)सामा जक  नाबाबतची जाणीव. ब)पवुानुभवः-  या पदावर नेमणकू    
                         ावयाची  या पदासाठ  आव  यक असा अनुभव. क) सेवा भरती िनयमात  
                        वशेष अहता वा इतर कोण  याह  बाबतीत ाधा  य नमदू अस  यास     
                         यासाठ  ावयाचे गणु.तसेच मलुाखत घेतलेस लखेी मधील गणु +    
                        मलुाखतमधील गणूाअधारे अिंतमिनवड करणेत येईल.मलुाखत कती   
                        गणुाचंी होईल याबाबत सकेंत  थळावर कळ व  यात यईेल.  

सेवा वेशो  तर शत ः-  

1. िनयु  त झाले  या उमेदवारास सेवा वेश िनयमानसुार वभागीय पर ा वह त 
मदुतीत उ  तीण होणे अिनवाय असेल.  

2. महारा   शासना  या मा हती तञं ान सचंालनालयाने वेळोवेळ  व हत केलेली 
सगंणक हाताळणीबाबतची माणपञ प र ा ावी लागेल.  

3. हंद  आ ण मराठ  भाषा पर ेसबंधंी केले  या िनयमानसुार जर ती  य  ती  
अगोदर पर ा उ  तीण झाली नसेल कंवा ितला उ  तीण हो  यापासनू सटू 
िमळाली नसेल तर ती पर ा ावी लागेल.  

4. सदर िनयु   यांसाठ  प र व ािधन कालावधी दोन वषाचा राह ल.सदर  या  
प र व ाधीन कालावधीम  ये वाढ करणे अथवा सेवा सपंु  ठात आणणे याबाबतचा 
अिधकार महापािलकेने राखून ठेवलेला आहे.याबाबत कोण  याह  उमेदवारास 
त ार अथवा वाद करता यणेार नाह . 

अट  व शत ः  - 
1. िनवड ये  या कोण  याह  ट   यावर उिचत प  दतीचा अवलबं क न 

उमेदवाराची चाळणी कर  याचे सव अिधकार महानगरपािलकेने राखुन ठेवलेल े
आहेत.याबाबत उमेदवाराला कोणतीह  त ार अथवा दावा सांगता येणार नाह . 

2. उमेदवारांनी जा हरातीला अनसु न www.mclatur.com कंवा www.mclatur.org 
या  सकेत  थळावर ल अज व अजात नमदु केललेी माणपञे डाऊनलोड          
क न  यांचे टंआऊट घऊेन व ती प रपणू भरणा क न अज व कागदपञे  
 कॅन क न अशी सव कागदपञे पीड एफ फाईलम  ये  

lcmcrecruitment@yahoo.com कंवा lcmcrecruitment1@gmail.com या ई-मेल 
आयड वर मेल क न द.08/07/2020 पासनू द.18/07/2020  या राञी 
11.59 वाजेपयत सादर करावेत.पो  टा  दारे अथवा ह  ते ा  त  झाले  या  अजाचा 
वचार कर  यात येणार नाह .अजा सोबत यो  य ते शु  क जमा केले बाबतची 
पावती/ परुावा/ ऑनलाईन फ स जमा के  यास  न शॉटची झेरॉ  स इ. 
परूावा  हणुन जोडावा. 

3. ई-मेला आयड वर मेल के  यानतंर आपले  कॅन केलेले माणपञे  अधवट/ 
अ  प  ट  अस  यास/अपरू  अस  यास सदर माणपञे  माग व  याचा अिधकार 
आयु  तांना असेल. 
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4. 1) शासन िनणय . रपभ/ . . 66/2011/ई-10, द.27 जुन 2011 नसुार 
उमेदवाराकडे अिधवास माणपञ (Domicile  Certificate) उपल  ध नस  यास 
 यांनी  यांचा ज  म महारा    रा  यात झाला अस  याचा ज  माचा दाखला 

(Birth Certificate) सादर करणे आव  यक आहे.   

 a.(ii) सदर उमेदवाराकडे अिधवास माणपञ तसचे ज  मा तारखचेा दाखला 
उपल  ध नस  यास,  या  उमेदवाराने आपला शाळा सोड  याचा दाखला सादर 
करणे आव  यक राह ल.परंत ु सदर शाळा सोड  या  या दाख  याम  ये  या  
उमेदवाराचंा ज  म महारा   रा  यात झाला अस  याची न द असणे आव  यक 
आहे.अशा करणांत देखील अिधवास माणपञाची आव  यकता असणार नाह .  

b.(iii) उपरो  त बाबी फ  त महारा   रा  यात ज  म झाले  या उमेदवारासाठ  
लागू राहतील.इतर उमदेवारांसाठ  अिधवास माणपञ (Domicile Certificate) 

आव  यक राह ल.  
5. सामा  य शासन वभाग शासन अिधसचूना .एसआर  ह -

2000/ . .17/2010/12, द.28/03/2005 व शासन प रपञक .एसआर  ह -
2000/ . .17/2010/12, द.1/7/2005 तसचे महारा   नागर  सेवा (लहान 
कुटंूबाचे ित ापञ) िनयम 2005 अ  वये द.28/3/2005 नसुार रोजी हयात 
असलेली व  यानतंर ज  माला आलेली अप  यांची सं  या बाबत लहान कुटंूब 
अस  याने सोबत  या नमु  यात ित ापञ अजासोबत सादर करणे आव  यक 
आहे.तसेच ‘‘ अ ववाह त असणा-या अजदारानीह  तसे अ ववा हत 
अस  याबाबतचे ित ापञ ’’ अजासोबत सादर करणे आव  यक आहे व तशी 
न द फॉम भरताना सबंधंीत रका  यात करणे आव  यक आहे. 

6. शै णक अहता, वय, अनभुव, अिधवास दाखला (Domicile Certificate) इ  याद  
माणपञां  या   वसा ां कत ती अजासोबत जोडणे आव  यक आहे. 

7. उमेदवार मागासवग य वगातील अस  यास जातीचा दाखला  वसा ां कत त 
जोडावी.  

8. िनयु  ती होणा-या उमेदवारास शासन िनणय दनाकं 31/10/2005 नसुार 
दनांक 1/11/2005 पासनू प रभा षत अशंदान िनवृ  ती वेतन योजना (DCPS) 
लागु राह ल. 

9. उमेदवारांनी अजाम  ये नमदु केले  या व वध माणपञा  या  वसा ां कत ती 
मळु माणपञा  या  आधारे कागदपञ तपासणी  या वळेे तपास  यात येईल.सदर 
माणपञा  या मळु ती (Original Copy) कागदपञे तपासणी  या वळे  उपल  ध 

क न देणे उमेदवारांवर बधंनकारक राह ल.  यामधील माणपञे खोट  कंवा 
चुक ची आढळ  यास सबंिंधत उमेदवार अपाञ ठर व  यात येईल. व कायदेशीर 
कायवाह स पाञ ठरतील. 

10. अज सादर कर  या  या अिंतम दनांकास उमदेवारांच ेवय वयोमयादेम  ये असणे 
आव  यक आहे. 

11.  थािनक पोलीस  थानकाचा सपंणू प  ता अजावर नमदू कर  यात यावा. 
12. शासक य सेवेत असले  या उमेदवारांनी महानगरपािलकेकडे अज सादर करतांना 

 याय व  ठ करण, फौजदार , िश  तभगंा वषयक करण वा त  सम इ  याद  
कारवाई सबंधंीची मा हती महानगरपािलकेस देणे आव  यक आहे.सदर मा हती न 
द  यास उमेदवारा  या सवेा कोण  याह  ट   यावर र  कर  याच े अिधकार 
महानगरपािलकेस असतील. 
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13. िनयु  तीपवु  िनवड झाले  या उमेदवारांनी सादर केलेली माणपञ े व 
कामदपञांची पडताळणी त   य  तीकडून कर  यात आ  यानतंरच िनयु  ती 
दे  याची कायवाह  कर  यात येईल. 

14. उमेदवाराने अज केला अथवा वह त अहता धारण केली  हणजे लेखी प र ेस / 
मलुाखतीस बोलाव  याचा अथवा िनयु  ती ह  क ा  त झाला अस ेनाह . 

15. सदर जा हरातीनसुार भरती  थिगत करणे कंवा र  करणे, या कोण  याह  
ट  यावर र  कर  याचा अिधकार शासनाने राखुन ठेवला आहे. 

16. उमेदवारांना लेखी प र ेस/ मलुाखतीस बोलावले अस  यास  वखचाने याव े
लागेल. 

17. एखा ा अजदाराने  याची िनवड करणेसाठ  िनवड सिमती अ  य , सद  य तसचे 
अिधका-यांवर  य /अ  य  राजक य अथवा अ  य काराने दबाव आण  यास 
अथवा गरै काराचा अवलबं के  यास  यांस िनवड येतनु अपाञ ठर व  यात 
येईल.तसेच उ  त करणी कायदेशीर कायवाह  करणेत येईल, यांची न द  यावी. 

18. िनवड या सु  झा  यानतंर कंवा िनयु  तीनतंर कोण  याह  णी उमदेवारान े
दलेली मा हती/अगर कागदपञे खोट  सादर के  याचे कंवा खर  मा हती दडवनु 
ठेव  याचे िनदशनास आ  यास  या उमेदवारांची िनवड/िनयु  ती ता  काळ र  
कर  यात येईल.तसेच अस े उमेदवार कायदेशीर कायवाह स पाञ ठरतील याची 
न द  यावी. 

19. सदर जागेसाठ  एका उमेदवारास एकच अज करता येईल. 
20. उमेदवाराने सादर केलेला अनभुवाचा दाखला अथवा इतर कोणताह  दाखला 

बोगस आढळून आ  यास अशा उमेदवारावर फौजदार  गु  हा दाखल होऊ शकेल 
व  याची जाबाबदार  सबंिधत उमेदवाराची राह ल. 

21. पर ेस येतेवेळ  ओळखी  या परुा  यासाठ   वतःचे आधार काड / िनवडणूक 
आयोगाचे ओळखपञ / पासपोट / पनॅ काड कंवा  माट काड कारचे 
ाय हंग लायसे  स यापकै  कमान कोणतेह  एक मळू ओळखपञ तसचे मळू 

ओळखपञाची रंगीत छायां कत त सोबत आणणे अिनवाय आहे.    

22. सदर भरती या सबंिंधचे अिधकार लातरू शहर महानगरपािलकेन े राखनु 
ठेवलेले आहेत.याबाबत लातरू शहर महानगरपािलकेचा िनणय अिंतम असेल. 
 

 थळः- लातरू शहर महानगरपािलका, लातरू  

दनांकः-   /7/2020.  

 
 

आयु  त 

लातूर शहर महानगरपािलका, लातूर 
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उमेदवाराने करावया  या अजाचा नमुना 

 

ित, 

 मा.आयु  त, 

 लातूर शहर महानगरपािलका, लातूर.  

 

 

वषयः- लातूर शहर महानगरपािलकेम  ये सरळसेवा ‘‘ महापािलका सिचव ’’ या पदासाठ  अज. 
     संदभः- जा. ./लामनपाला/सा. . व./का व-    /   /2020, दनांकः-08/07/2020 (जा हरात .1 )  
 

महोदय, 

 संदभ य जा हरातीनुसार मी ी/ ीमती --------------------------------------------------------------------  

सरळसेवा  ‘‘ महापािलका सिचव ’’ या पदासाठ  जा हरातीमधील आव  यक ती अहता धारण कर त असुन या एका खुला 

(अराखीव) पदासाठ   िनवड हो  यासाठ  वह त नमु  यातील अज सादर कर त आहे. 
 

1) संपुण नांव मराठ  व इं जी  

संपुण नांव    मराठ      इं जी (कॅ पटल लेटर नुसार) 

1. आडनांव       :  ------------------------------------------- Surname:-  ------------------------------- 

2.  वतःचे नांव   :  -------------------------------------------- Name:-           -------------------------------- 

3. व डलांचे/पतीच े  -------------------------------------------- Father’s/     --------------------------------- 

        नाव  :                             Husband’s Name :- 

4. आईचे नांव   :  -------------------------------------------- Mother’s Name :-----------------------------

---- 
 

2) पञ  यवहाराचा संपुण प  ता ( पन कोडस हत) मराठ  म  ये    प  ता (इं जी म  ये)  

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

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

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

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

 थािनक पोलीस  टेशनचा प  ता :  -----------------------------       थािनक पोलीस  टेशनचा प  ता (इं जी म  ये)  :  --

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

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

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

3)संपकासाठ  मोबाईल मांक :  1.  हॉ स अॅप नंबर -----------------  2. इतर पयायी मोबाईल मांक अस  यास -----------

----- 

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

  3.उमेदवारांचा ई-मेल आयड  :- ---------------------------------- 

4)अ) ज  म तार ख                                     4.1) अज सादर करणे  या अंितम दनांकास असणारे वय  

                                                     द.   /07/2020 रोजीचे वय 

 

 असणारे वय 

                                                          
 

5) उमेदवारांचा जात वग :  -  ---------------------------- 

 

 

 

तार ख  म हना वष 

   

वष  म हना दवस 

   

उमेदवारांचा नजीक  या 
काळातील ( ं द  3.5 से.मी. 
व उंची 4.5से.मी.) 
आकाराचा फोटो िचटकवून 

 वतः सा ां कत करावा. 
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6) शै णक अहता :  -   

अ. . उ  तीण केलेली प र ा व ापीठ/मंडळाचे नाव 
प र ा उ  तीण 

झा  याचे वष 
ट  केवार  व णेी 

1     

2     

3     

4     

5     

 

7) अनुभवाचा तपिशल  

अ. . 
शासक य /िनमशासक य/  थािनक 

 वरा  य  सं  थेचे  नाव 

कायालयाचा 

प  ता दरु  वनीसह 

धारण 

केलेले पद 

धारण 

केलेला 

वग 

(अ/ब/ 

क) 

वेतन 

णेी  

पदावर काम 

केलेला 

कालावधी 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

एकुण शासक य कामाचा अनुभव-  वष- म हने-  दवस- 

8) अजासोबत खालील  वसा ां कत ती जोडले  या आहेत.मी  वतः खाञी केली आहे.    

1)मा  यता ा  त व ापीठाची ‘‘ वधी शाखेची’’  पदवी माणपञाची व गुणपपिञकेची (  वसा ां कत).   

2)शासक य/िनमशासक य/  थािनक  वरा  य सं  थेतील ‘‘ शासक य कामकाजाचा’’ कमान 3 वषाचा  

  अनभुव आव  यक.(लेटर हेडवर दाखला सोबत जोडावा.) 

       3)मराठ  भाषेचे ान आव  यक (10 वी व 12 वी चे माणपञ  वसा ां कत जोडावी)  

इतर -  1) अजदार ववाह त/अ ववाह त आहे     

         ( होय / नाह  ) 

       2) अजदार ववाह त असलेस लहान कुटंुबाचे माणपञ वह त नमु  यातील जोडावे व अजदार अ ववा ह त असलेस तसे   

          अ व वाह त असले बाबतचे ित ापञ  वतंञपणे जोडावे. 

       3) अिधवास माणपञ (Domicile Certificate) जोडावे. 

       4) शाळा सोड  याचा दाखला.(  वसा ां कत त)  

       5) शासक य / िनमशासक य /  थािनक  वरा  य सं  थेचे कायालयाचे नाहरकत माणपञ अथवा तसे कायालयास  

          कळ वले बाबतचा पूरावा इ  याद . 

       6)  या व  ट / िश  तभगं वषयक करण असलेस असले  या करणाची सं  त मा हती. (सोबत जोडावी) 

       7) फ स भरणा केलेली पावती / ऑनलाईन पावती  नशॉट इ  याद  सोबत जोडावी.(खुला वग (अराखीव)  

                     .300/- व राखीव वग उमेदवारास . 150/-)  

       8) उमेदवार मागासवग य वगातील अस  यास जातीचा दाखला त जोडावी. (  वसा ां कत) 

       9) ओळखी  या पुरा  यासाठ   वतःचे आधार काड, िनवडणकू आयोगाचे ओळखपञ इ  याद  1 ची  वसा ां कत त  
          जोडावी.  

 

9) रा  य  व :  -    

10) अजदार महारा  ाचा अिधवासी आहे काय ? :  होय / नाह    

1) मी असे मा णत करतो / करते क ,  वर नमुद केलेली मा हती खर  असुन,  ती खोट  आढळ  यास माझी उमेदवार    

        िनयु  ती  या कोण  याह  ट   यावर र  कर  यात येईल आ ण माझ े व  द कायदेशीर कारवाई होईल याची मला जाणीव आहे. 

ववाह त  अ ववाह त  
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2) तसेच वर ल सव कागदपञे मळु अजासह  कॅन क न जाह रातीत नमुद ई-मेलवर  lcmcrecruitment@yahoo.com    

   कंवा   lcmcrecruitment1@gmail.com अपलोड मेल करत आहे. 

 

ठकाणः-  लातूर शहर महानगरपािलका,  लातूर 

दनांकः-    /7/2020. 

 

अजदाराची सह  -------------------- 

(नाव -----------------------------) 
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महारा   नागर  सेवा (लहान कुटंूबाचे  ित ापञ) 
िनयम 2005 मधील ित ापना  या नमनुा-अ 

(अजासोबत जोडावया  या लहान कुटंुबा  या ित ापनाचा नमनुा) 
ित ापन 
नमनुा-अ 

     (िनयम 4 पहा) 
 

   मी, ी./ ीमती/कुमार  --------------------------------------------------------, 

ी. ---------------------------------------------------------------- यांचा/यांची 

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

------------------------------------------ या  दारे पुढ ल माणे असे जाह र 

करतो/करते क , 

   

1. मी ---------------------------------------------------  या पदासाठ  माझा अज 

दाखल केलेला आहे. 

2. आज रोजी मला ------------ (सं  या) इतक  हयात मुले आहेत.  यापैक            

दनांक ------------------------------- यानंतर ज  माला आले या मुलांची             

सं  या ---------------- आहे(अस  यास, ज  म दनांक नमूद करावा) 

 

3. हयात असले  या मुलांची सं  या दोनपे ा अिधक असेल तर           

दनांक ---------------------------- नंतर ज  माला आले  या, मुलामुळे या पदासाठ  मी 

अनह ठर व यास पाञ होईन, याची मला जाणीव आहे. 

ठकाणः-  
 
दनांक    /     /                            

  (सह ) 

 

 


