
उमेदवाराने करावयाचा अजाचा नमुना 

ित,  
मा. आयु . 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी, पुणे – ४११ ०१८. 

 
िवषय – करानामा क न कं ाटी प दतीने भरावया या ------------------------ या   

  पदासाठी अज 
संदभ – वै कय िवभागाकडील जािहरात .७६, द. १३/ ०६/२०२२ 

 
महोदय, 

संद भय जािहरातीनुसार मी मनपाचे णालय/दवाखा याम ये करारनामा क न कं ाटी प दतीने भरावया या  
------------------------------ या पदासाठी आव यक ती अहता धारण करीत असून या पदासाठी िनवड हो याकरीता 
िवहीत नमु यातील अज सादर करीत आहे.  

  आडनाव           वत:च ेनाव          वडील / पतीचे नाव 

१. संपूण नाव :-      --------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. प वहाराचा संपूण प ा :--------------------------------------------------------------------------------- 

                            -------------------------------------------------------------------------------- 
ई-मेल आय डी ------------------------------------------ मोबाईल मांक --------------------------------- 

३. ज मतारीख : ------------------------------ 
४. लग  : पु ष   ी    
५. स ि थतीत महापािलकेत कामकाज करीत आहे काय -     होय/नाही 

होय अस यास दवाखाना/ णालयाचे नाव------------------- पदनाम--------------- 
६. रिज ेशन मांक -------------------------------------  
७. जात -     वग –  

SC ST VJ-A NT-B NT-C NT-D OBC SBC EWS OPEN 

८. अजदाराने धारण केले या शै िणक अहतेचा तपशील – 
अ.  शै िणक अहता सं था उ ीण वष िमळालेले गुण ट े वारी 

      

      

९. तांि क व इतर अहता तपशील –१) ---------------------------------------------------------------- 
            २) ---------------------------------------------------------------- 

१०. अनुभवाचा तपशील  -  
अ.  सं थेचे नाव सं थेचा प ा -दुर वनीसह पद कालावधी 
     
     

  वर नमूद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून याबाबत आव यक कागदप ां या मािणत स य ती सोबत 
जोडत आहे. मी असेही मािणत करतो/करते क , वर दलेली मािहती खोटी अगर चूक ची आढळून आ 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. 

थळ –        अजदाराची सही ---------------------------- 
दनांक – /        /२०२२.    अजदाराचे नाव ----------------------------- 

सहप े – अजासोबत खालील माणप ां या मािणत स य ती जोडणे आव यक आहे. 
१) शै िणक व इतर अहतेची माणप  े २) अनुभवाची माणप े   ३) जात वैधता माणप         
४) अ यावत रिज ेशन माणप        ५) इतर कागदप े 
 
 

फोटो 

  


