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Age Criteria

Educational

Caste Criteria

Aptitude

Remark

Photo

Criteria

फोटो

खालील पैकी कोणता कोर्स करावयाचा आहे ततथे बरोबरची खुण (\/) करावी.
Basic Automotive Servicing – Two and Three Wheeler Skill Development Training
Basic Automotive Servicing – Four Wheeler Skill Development Training

Particulars
(तपशील)

Details
(माहिती)

Full Name
(पूणस नाव)
Postal Address
(र्ंपण
ू स पत्ता)

Gender
(ललग )

Mobile
(मोबाईल)
Date of Birth
(जन्मतिनां क)

Male / Female /
Other
पुरुष /स्त्री / इतर

Email
(ई-मेल)
/

/

Caste
(जात)

Caste Certificate No. and
Date
(जातीच्या िाखल्याचा तिनांक व
क्रमांक)

Designation of Caste
Certificate Issuing
Authority
(जातीचा िाखला िे णारे
अतिकायांचे पि)

Mark sheet/ Certificate of
Passing at least ५th and
Above
(गुणपरक लकवा प्रमाणपर
तकमान 5 वा वगस लकवा त्या
वरील कोणतेही )

Do you have completed this
course earlier?
(र्िर कोर्स या आिी केला आहे
का?)

Age
(वय)

Aadhar Number
(आिार क्रमांक)

Annual Income
(वार्षषक उत्पन्न)

Total Number of Family
Members
(कुटुं बातील एकूण लोकांची
र्ंख्या)

होय / नाही

Name and Number of
person who identify you
very well
(आपणार् ओळखत अर्ले ल्या
व्यक्तीचे नाव व मोबाईल
क्रमांक)
Name of Current Company
(र्ध्या कायसरत अर्लेल्या
कंपनीचे नाव)

Salary
(पगार)

Any Illness / Diseases/
Allergy
(कोणता आजार/ रोग
अर्ल्यार् त्याची मातहती )

Contact Person
आजार उद्भवल्यार् र्ंपकस
र्ािण्याच्या व्यक्तीचे नाव व
क्रमांक

प्रतिज्ञापत्र
मी प्रतिज्ञापूर्वक असे जाहीर करिो की, मी र्र तिलेली संपर्
ू व मातहिी खरी र् सत्य आहे . मी र्रील मोफि
तिर्ासी प्रतिक्षर्ासाठी भाग घे ऊ इच्छिि असूि प्रतिक्षर्ासाठी येण्याचा िसेच प्रतिक्षर् पूर्व झाल्यार्र
जाण्याचा खचव मी स्र्िः करे ि. मी सिर प्रतिक्षर्ास स्र्ि:छया जबाबिारीर्र उपच्स्िि राहील िसेच संस्िेिील
तियमांचे काटे कोरपर्े पालि करे ल. ऑटोटे क सेंटर तलतमटे ड, मंबई यांचे कडू ि िे ण्याि येर्ारी िोकरी/
स्र्यंरोजगार करण्याची संधी मी स्र्ीकारे ल. मी तिलेली मातहिी खोटी अिर्ा चकीची आढळू ि आल्यास
िसेच माझ्याकडू ि संस्िेछया तियमांचा भंग झाल्यास िर माझा अजव रद्द होऊि माझ्या प्रतिक्षर्ार्र झालेला
खचव र्सूलपात्र राहील याची मला जार्ीर् आहे .
तठकार् :
तििांक :

उमेिर्ाराची स्र्ाक्षरी :
उमेिर्ाराचे िार् :

पढील कागिपत्रे जोडलेली असल्यास त्या समोर Yes असे तलहार्े जोडले िसल्यास No असे तलहार्े.
अ क्र तपशील
1
आिार कार्स ची प्रत
2

Pan Card / Voter Card ची प्रत

3

जातीच्या िाखल्याची प्रत

4

तकमान 5 वी पार् अर्ल्याबाबत पुरावा

5

राष्ट्रीयकृ त बँक पार्बुक प्रत

र्ोडले आिे ककवा नािी

वरील र्वस कागिपरे स्त्वयं र्ाक्ांतकत (self-attested) करून अजार्ोबत जोर्ू न पुढील पत्त्यावर
कुतरअर/स्त्पीर् पोस्त्टने पाठवावा.
पत्ता :
Autotech Center Limited Corporate Office,
22nd floor, sunshine tower,Near Meenatai Thakare Phool Market,
Prabhadevi Road, Dadar (W), Mumbai-400013.
Helpline : 86 57 800 800
Mr. Rupesh Pawar : 95 94 939 282, Mr.D. Bankar – 74 00 400 259

