
अजजाचज नमुनज 
   ( प्रत्येक अजादजरजने षज नमुनज दोन प्रतीमध्ये भरऱज ऩजहषजे) 

प्रतत, 

शमजदेऴक, 

षोमगजडा 
------------- 

 मी अशे जजषीर करतो की, मी भजरतजचज नजगररक आषे आणण------------ कररतज षोमगजडाचज शदस्य म्षणुन नजळ 

नोंदळण्यजची मजझी इच्छज आषे आणण नजळ नोंदणी झजल्यजनंतर तनदजन तीन ळवजाशजठी तरी मषजरजष्ट् रजज्यजबजषेर कजयमचे 
जजण्यजचज मजझज उददेऴ नजषी आणण इतर कोणत्यजषी दऱजची शेळज करण्यजश मी बजंधऱेऱज नजषी. 

 मऱज यजची जजणीळ आषे की,- 

१) कोणत्यजषी आणणबजणीच्यज प्रशंगी, कोणत्यजषी ळेलेऱज, ककतीषी कजऱजळधीकरीतज आणण मषजरजष्ट् रजज्यजतीऱ 

कोणत्यजषी भजगजत मऱज कजमगगरीळर बोऱवळण्यजत येईऱ. 

२) मजझ्यज ळररवठ अगधकज-यजंच्यज आदेऴजनुशजर मऱज प्रशऴसण घ्यजळे ऱजगेऱ आणण कळजयतींनज उऩस्स्थत रजषजळे 
ऱजगेऱ. 

३) मऱज ऩुढीऱप्रमजणे ऴऩथ घ्यजळी ऱजगेऱ:- 

मी,------------------------------------रजषणजर ----------------------गजंभीयाऩूळाक  प्रततहज करतो आणण 

मन: ऩूळाक जजषीर करतो की ,मी ------------मधीऱ  षोमगजडा शदस्य म्षणुन, अनुग्रष  ककंळज स्नेष, 

वळव्देऴ ककंळज दभुजाळनज ककंळज जजतीय ककंळज रजजकीय ऩूळाग्रष न बजलगतज मषजरजष्ट् ऴजशनजची उत्तम 

प्रकजरे अणण खरीखुरी शेळज करीन आणण मजझ्यज शळा शजमर्थयजातनऴी ऴजंततचे ेरसण, मजऱमत्तचे े

शंरसण आणण शजळाजतनक शुरक्षसततज यज बजबतीत मजझ्यजकडे शोऩवळण्यजत आऱेऱी कजये आणण 

कताव्ये ऩजर ऩजडीन आणण शदस्य म्षणून शळा कताव्य कजयदयजनुशजर मी मजझ ेकौऴऱय आणण हजन 

ऩणजऱज ऱजळून श्रध्दजऩूळाक ऩजर ऩजडीन आणण ऴजशनजने ककंळज मजझ्यज ळररष्टठ अगधकज-यजंनी मजझ्यजळर 
शोऩवळऱेऱी कताव्ये ऩजर ऩजडतजनज कोणत्यजषी जजतीय ककंळज रजजकीय ऩूळाग्रषजंनज त्यजंच्यज आड येउु 
देणजर नजषी. 

४)  जर मुंबई षोमगजडा तनयम, १९५३ अनुशजर  मऱज रजजीनजमज देतज येत नशेऱ तर मऱज षोमगजडामध्ये तीन ळवे 
शेळज करजळी ऱजगेऱ. 

५) शळाशजधजरणऩणे मऱज मषजरजष्ट् रजज्यजतीऱ कोणत्यजषी हठकजणी शेळज करजळी ऱजगेऱ. 

 

१. शंऩुणा नजळ 



२. ऩत्तज        घरचज: 

व्यळशजयजचज : 

घरचज : 

३. दरुध्ळनी क्रमजंक      व्यळशजयजचज (अशल्यजश) 

     

४. जन्मतजरीख  

५. जन्महठकजण      गजळ : 

देऴ अगर स्जल्षज 

६. व्यळशजय ककंळज ऩेऴज 

 

येथे शंबंगधत भजगजचे नजळ शऱषज. 

 

७ . शऴसण (शमलळऱेऱी ऩदळी अथळज उत्तीणा झजऱेऱी ऩररसज) 

(वळदेऴी भजवज ककंळज ऱघुऱेखन ककंळज टंकऱेखन यजंच ेहजन  

यजशजरखी वळऴेव अषातज अशल्यजश ततचज उल्ऱेख करजळज.) 

८.युध्दशेळज ककंळज शैतनकी, नजवळकी ककेळज प्रशऴसण ककंळज कोणत्यजषी  

    प्रथमोऩचजर ककंळज उऩचजर ऩथकजतीऱ प्रशऴसण यजंचज तऩऴीऱ. 

९. ळडडऱजंच ेनजळ 

१०. ळडडऱजंचज व्यळशजय ककंळज ऩेऴज 

११. मजगीऱ ऩजच ळवजात-जेथे तुम्षी एक ळवजाऩेसज अगधक कजऱजळधीशजठी रषजत षोतज 

   अऴज हठकजणचज तऩऴीऱ. 

‘-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ऩजशून    ऩयतं    घरजचज शंऩूणा ऩत्तज 
             

        म्षणजेच 



             

        (गजळ,ठजणे ळ स्जल्षज ककंळज घर क्रमजंक,गल्ऱी ळ रस्तज) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
         

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------ऩुढीऱ प्रशनजंची उत्तरे त्यजंच्यजऩुढे 

हदल्यजप्रमजणे आषेत :- 

1. तुमच्यजकडे ऴस्रजची अनुहजप्ती आषे कजय ? अशल्यजश, ऴस्रजच ेळणान करज. 

2. दजरुगोलज षत्यजरे ळजऩरण्यजबजबत तुम्षजऱज कोणतषेी प्रशऴसण शमलजऱे आषे कजय ? 

3. तुमच्यज मजऱकीचे मोटरळजषन आषे कजय ? अशल्यजश , त्यजच ेळणान करज. तुम्षी 

मोटजर दऱजत दजखऱ व्षजऱ कजय ? नशल्यजश , तुम्षी तुमच ेळजषन मोटर दऱजच्यज  

स्ळजधीन करजऱ कजय? 

4. कोणत्यजषी गुन्षयजबजबत तुम्षजऱज कधी न्यजयऱयजत दोवी ठरवळण्यजत आऱे आषे 

कजय ?  जर “षोय”  अशे उत्तर अशेऱ तर, गुन्षज आणण शऴसेचज शंऩूणा तऩऴीऱ  

दयजळज. 

मी अशे जजषीर करतो की , ळरीऱ शळा तऩऴीऱ अचूक आषे. 

        

        शषी---------------- 

हदनजंक ------------------- 

   तुम्षजऱज ककमजन तीन ळवे व्यक्तीऴ:  ओलखणज-यज ,अऴज दोन अगधकजरजरुढ शदगषृस्थजंची शषी अशऱेऱी 
ळताणूक प्रमजणऩर खजऱीऱ जजगेत शऱषजळीत:- 

1.-----------------------------------              

              

 



 

प्रमजणऩर देणज-यज व्यक्तीची शषी 

   

ऩत्तज: 

 

दरुध्ळनी क्रमजंक: 

 

2 ----------------------------------------- 

प्रमजणऩर देणज-यज व्यक्तीची शषी 

ऩत्तज: 

दरुध्ळनी क्रमजंक: 

 


