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उमदेवारान ेकरावयाचा अर्ााचा नमनुा 

प्रति,  

मा. आयकु्त. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपातिका 

पपिंपरी, पुण े४११ ०१८ 

 

  तवषय – मानधन पध्दिीन ेभरावयाच्या ------------------------ या पदासाठी अर्ा 

 सिंदभा - वैद्यककय तवभागाकडीि कदनािंक  ०९/०७ /२०२० रोर्ीची र्ातहराि 

 महोदय, 

 उपरोक्त सिंदर्भाय र्ातहरािीनुसार मी मनपाचे रुग्णािय/दवाखान्यामध्ये मानधन पध्दिीन ेभरावयाच्या----------------------- 

या पदासाठी आवश्यक िी अहािा धारण करीि असनू या पदासाठी तनवड होण्याकरीिा तवहीि नमुन्यािीि अर्ा सादर करीि आह:े 

अ.क्र. िपशीि मातहिी 

१ सिंपुणा नाव 
आडनाव नाव वडीि / पिीच ेनाव 

   

२ पत्रव्यवहाराचा 

सिंपुणा पत्ता 
 

३ ई-मेि मोबाईि क्र. 

४ र्न्मिारीख  

५ पििंग पुरुष स्त्री  

६ सद्यत्थ िीि महापातिकेि कामकार् करीि आह ेकाय होय    /   नाही 

होय असल्यास  दवाखान्याचे नाव - पदनाम - 

७ र्ाि -   र्ािीचा प्रवगा -   

SC ST VJ (A) NT (B) NT (C) NT (D) OBC SBC SEBC EWS OPEN 

           

८ शैक्षतणक अहािेचा िपशीि 

शकै्षतणक अहािा उत्तीणा वषा तमळाििे ेगणु टके्कवारी 

    

    

    

९ 

िािंतत्रक व इिर 

अहािा िपतशि 
 

 

१० अनुभवाचा िपशीि 

अ.क्र. सि्ं थचे ेनाव, पत्ता व दरुध्वनी क्रमािंक पदनाम कािावधी 

    

    

    

 सदरची पद ेही िात्पुरत्या / हिंगामी ्वरुपािीि असनू ६ मतहन्यािंकरीिाच्या नेमणुकीची आहिे याची मिा र्ाणीव असून याबाबि 

मी भतवष्याि मनपािीि कायम अ्थापनेवर नेमणुकीबाबि कोठेही वकोणिाही दावा दाखि करणार नाही.िसेच सद्यत्थ िीि मी या 

महापातिकेमध्ये मानधन ्वरुपाि कायारि नाही.वरीिप्रमाण ेनमूद केििेी सवा मातहिी, िपशीि खरा व बरोबर असून त्याबाबि आवश्यक 

कागदपत्रािंच्या प्रमातणि सत्यप्रिी सोबि र्ोडि आह.ेमी असहेी प्रमातणि करिो / करिे की, वर कदिेिी मातहिी खोटी / चूकीची अथवा 

अपुरी असल्याचे आढळून आल्यास नेमणुकीच्या कोणत्याही टप्यावर या मातहिीच्या आधारे महापातिका मानधनाचे सेवेिून कमी करण्यास 

िसेच या भरिीप्रकक्रयेच्या अपात्रिेस मी ्वि: र्बाबदार रातहि. याबाबि माझ्यातवरुध्द कायदेशीर कारवाई देखीि केल्यास माझी 

कोणिीही िक्रार राहणार नाही. 

्थळ -           अर्ादाराची सही - 

कद. /        / २०      अर्ादाराच ेनाव ------------------------------------- 

 

सहपत्र े- अर्ाासोबि खािीि प्रमाणपत्रािंच्या प्रमातणि सत्यप्रिी र्ोडण ेआवश्यक आह.े 

१) शैक्षतणक व इिर अहािेची प्रमाणपत्रे   २) अनुभवाची प्रमाणपत्र े    ३) र्ाि प्रमाणपत्र        

४) अद्ययावि रतर््रेशन प्रमाणपत्र  ५) इिर कागदपते्र    
 

 

फोटो 


