पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी – ४११ ०१८.

वैद्यकीय मख्
ु य कायाािय

क्र. वैद्य/१/कापव/८८९/२०१३
दि. २७/०९/२०१३

विषय – जाहिरात प्रसिध्दीबाबत.
मिोदय,

उपरोक्त

पवषयान्वये

कळपवणेत

येते

की

पपिंपरी

चचिंचवड

महानगरपालिका

वैद्यकीय पवभागािंतगात पवपवध िवाखाने/रुग्णाियात िरमहा एकत्रित मानधनावर पवपवध

अलभनामाची पिे तात्परु त्या स्वरुपात भरावयाची असन
ू त्याबाबतचा जादहरात मसि
ु ा व

उमेिवाराने करावयाचे अजााचा नमन
ु ा सोबत हाडा कपपी व सप्ट  कपपी िे णेत येत असन
ू सिर
जाहीरात मसि
ु ा व उमेिवाराने करावयाचे अजााचा नमन
ु ा पपिंपरी चचिंचवड म.न.पा. चे
वेबसाईट वर दि. 30/09/2013 पव
ू ी प्रलसध्ि करणेत यावा ही पवनिंती.

ििी/-

आरोग्य िैद्यकीय अधिकारी

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी 18.

उमेदिाराने कराियाचा अजााचा नमुना
प्रतत,

मा. आयक्
ु त.

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी, पण
ु े – ४११ ०१८.
मिोदय,

विषय – मानिनािरील -------------------------------------------- या पदािाठी अजा.

सिंिभीय

जादहरातीनस
ु ार

मी--------------------------------------------------हिं गामी

पध्ितीने

िरमहा एकत्रित मानधनावर-----------------------------------या पिासाठी आवश्यक ती अहाता धारण
करीत असन
ू या पिासाठी ननवड होण्याकरीता पवहीत नमन्
ु यातीि अजा सािर करीत आहे .
आडनाव

स्वत:चे नाव

वडीि/पतीचे नाव

1) सिंपण
ू ा नाव :- --------------------------------------------------------------------------------------2) पिव्यवहाराचा पत्ता :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- मोबाईि क्र. --------------

3) जन्मतारीख : -----------------------------4) लििंग : परु
ु ष

स्िी

5) रजजस्रे शन क्रमािंक ----------------------------------------------6) जात -

प्रवगा –

7) अजािाराने धारण केिेल्या शैक्षणणक अहातच
े ा तपशीि –
अ.क्र.

शैक्षणिक अिाता

िंस्था /

विद्यापीठ

उत्तीिा िषा

समळालेले
गि
ु

टक्केिारी

8) तािंत्रिक व इतर अहाता तपशीि –-----------------------------------------------------------------9) अनभ
ु वाचा तपशीि

अ.क्र.

िंस्थेचे नाि

-----------------------------------------------------------------िंस्थेचा पत्ता
दरु ध्िनीिि

पद

कालाििी

वर नमि
ू केिेिा तपशीि खरा व बरोबर असन
ू त्याबाबत आवश्यक प्रमाणपिािंच्या

प्रमाणणत प्रती सोबत जोडत आहे . मी असेही प्रमाणणत करतो/करते की , वर दििेिी मादहती खोट ी

अगर चूकीची आढळून आल्यास या मादहतीच्या आधारे नोकरीवरुन कमी करण्यास मी पाि
राहीन, तसेच माझ्यापवरुध्ि कायिे शीर कारवाई केल्यास माझी कोणतीही तक्रार राहणार नाही.
स्थळ –

अजादाराची ििी

हदनांक –
ििपत्रे – अजाासोबत खािीि प्रमाणपिािंच्या प्रमाणणत सत्यप्रती जोडणे आवश्यक आहे .
1. शैक्षणणक व इतर अहातच
े ी प्रमाणपि.
2. अनभ
ु वाचे प्रमाणपि.
3. जात प्रमाणपि.

