
TZTT TTUT 3T a a7 aTaTT ATT7ITAT TTT THaTI4 Online TEadA 

www.pcmcindia.gov.in T A7T7 AT HTTTA 7 TET" TH7 T 3A T. 

firfi fad HEAYT 

. ATHT/2/T/ 

4// 



TET HTT - 9?/oRR 

T 3HTTTHT Online 752 www.pcmcindia.gov.in T 7 P11T TATT 

34T. 

T HTHTI5 ATTHUT 3T 
AT T | f.TT7 H T 

(a) 
T 

HTTTTdT THTfT(7) ()(3)THT 

Aft 
(HTTTT oo 

R 

. 

R. 7444TRT 
R. 

. strfor aTEAT 

) 9TTTHTR EYTTM 3TT7 ART( Sanitary Inspector) Tafa1 3u 

) ITHTT FTAT AITH YTHETM TH5ET YTAT HTT ATA 
HTETT T TT97 
)TRTT HTÒ T Tq97 



2) T TEfust uTia TfteT (T,HT.)4 AT777 
HET 

4TSHTO T 3TqUT 

zuT T 

) 47ATTt frHTT THf TEATAT `TETT AEAT, TTdr HTTT, TTA TAT 

E) THAT faasatiar aTTT4T fA 77. 

. t yfrT- oo TT (4o TTTAAT PA T TYHTOT) 

TAtT fAi 
.. 

E/o/Ro 



2) TttTAT HTTTYTtiT ATTry ATI TEa 

) Edta7 H tHT aai 4dATHTU HzaTTATT fAT 

TuftT 37f97 74T. 

144 aTHTM TEUIT ATET. 

H2T 

TT. 

3)3717 3ÀATTT ATia UAT T7ET T TVTTT TE 



HT 

7748T/THTHTH T TUTR T. AT HaATi-t dtT arÉTT 

HaT 
(TAT TT) 

ftvrh 
TfT 4T-9? 

aHTT www.pcmcindia.gov.in 
. ATHT/ ?/57fa/% %</70 

./o/o 

yf i) 



उमदेवारान ेकरावयाचा अजाचा नमनूा 
ित,  

मा. आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११ ०१८ 

िवषय – करार / कं ाटी / मानधन प दतीन ेभरावया या ........................ या पदासाठी अज 

सदंभ – आरो य मु य कायालयाकडील जािहरात . ............ द. ........./६/२०२२ 

महोदय,  

संद भय जािहरातीनुसार मी मनपा या ेि य कायालयातगत व छते िवषयक कामकाजासाठी करार/ कं ाटी/ 
मानधन प दतीने भरावया या .......................... या पदासाठी आव यक ती अहता धारण क रत असून या पदासाठी िनवड 
हो याक रता िवहीत नमू यातील अज सादर क रत आह.े  
१.  सपंणु नाव –  आडनाव वत:च ेनाव वडील / पतीच ेनाव 

   
२. प वहाराचा सपंणू प ा –  

 
३. ईमेल आयडी –  मोबाईल माकं –   
४.  लग –      पु ष –  ी –  तृतीय पंथी –   ( लगासमोरील चौकटीम ये टीक माक करावे.) 

५. स ि थतीत महापािल त कामकाज क रत आह ेकाय -  
६. जात – 

SC ST VJ-A NT-B NT-C NT-D OBC SBC EWS OPEN Other- 
७. अजदारान ेधारण केले या शै िणक अहतचेा तपशील – 
अ. . शै िणक अहता सं था उ ीण वष िमळाललेे गणु / ट े वारी 
     
     
     
९. अनभुवाचा तपशील – 
अ. . सं थेच ेनाव सं थेचा प ा पद कालावधी 
     
     
     

वर नमुद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून याबाबत आव यक कागदप ां या मािणत स य ती सोबत जोडत 
आह.े मी असेही मािणत करतो / करते क , वर  दललेी मािहती खोटी, बनावट वा चुक ची आढळ यास या मािहती या 
आधारे नोकरीव न कमी कर यास मी पा  राहीन. तसेच मा यािव द कायदेशीर कारवाई के यास माझी कोणतीही त ार 
राहणार नाही. 

……………… 
( वा री) 

 

( ी/ ीम...........................................) 
(उमदेावाराच ेनाव) 

थळ – ............................ 
दनाकं ......../ ......../२०२२ 

सहप  े– अजासोबत खालील माणप ां या मािणत स य ती जोडणे आव यक आह.े  
१. शै िणक व इतर अहतेची माणप े २. अनूभव माणप े ३. जात वैधता माणप  ४. इतर आव यक कागदप  े
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