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पपरी चचवड महानगरपािलका 
नागरव ती िवकास योजना िवभाग, 

मु य शासक य इमारत - तळमजला, पपरी - ४११०१८. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका नागरव ती िवकास योजना िवभागा या आ थापनेवर  समुह संघटक 
अिभनामाची व दनदयाळ अं योदय योजना – रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान  (DAY-NULM) अंतगत 
समुदाय संघटक या अिभनामाची पदे भरावयाची आहेत.  सदर पदांबाबतचा तपशील खालील माणे आहे. सदर 
दो ही पदांसाठी करावयाचा एकच अज नमुना असुन सदर पदांसाठी एकच लेखी ब पयायी प र ा घेणेत येणार 
आहे.  िनवड करताना उमेदवाराने दो ही पदांपैक  ाधा य म एक व ाधा य म दोन ठरिवणे आव यक आहे.  
उमेदवारास ा  झालेले गुण व याने दलेला ाधा य म िवचारात घेउन अंितम िनवड यादी  तयार करणेत 
येईल याची न द यावी. वरील पदासाठी करावयाचा अजाचा नमुना व ाधा य म कळिवणेबाबत अजाचा 
नमुना www.pcmcindia.gov.in या पपरी चचवड मनपा या संकेत थळावर उपल ध क न दलेला आहे. 

 
१) समुह संघटक या पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूक बाबत - (मुदत ६ मिहने) 

जाहीर कटन  
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ात, नागरव ती िवकास योजना िवभागामाफत िविवध 
क याणकारी योजना अंतगत योजनांचा  व तीपातळीवर चार व सार करणे, तसेच योजनांसंदभातील इतर 
सव कामकाजाकरीता “समुह संघटक” या अिभनामाची १२ पदे सहा मिहने कालावधीकरीता ता पुर या व पात 
मानधनावर भरावयाची असून याकरीता आव यक शै िणक अहता धारण करणा-या उमेदवारांकडून आर ण 
त यात नमूद केलेनुसार अज मागिवणेत येत आहेत.  

  
पदनाम पद 

सं या 
दरमहा 
एक ीत 
मानधन 

शै िणक अहता अनु. 
जाती 

अनु. 
जमाती 

िवजा 
(अ) 

इमाव  खुला एकूण 

समुह 
संघटक 

१२ र. .१५,०००  
अिधक 
वाहतूक भ ा 
र. .१,३०० 

१.मा यता ा  िव ापीठाकडील  
समाजकाय िवषयातील 
पद ु र पदवी प र ा (MSW) 
उ ीण. 
२.MS Office/MSCIT परी ा 
उ ीण. 

०२ ०१ ०१ ०२ ०६ १२ 

समुह संघटक एकूण १२ पदांकरीता सहा पदे खुला वगाकरीता असुन उवरीत आरि त पदे पुढील माणे – 

अ.जा.-०२, अ.ज.-१ पद कायम व पी, िव.जा. भ.ज.-०१{ िव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) }, 
इ.मा.व.-०२ तदनंतर िव.मा. . या माने आळीपाळीने आर ण उपल ध होईल. 
 
अटी व शत  :- 
१) तुत या मानधनावर करावया या नेमणूका ा पूणपणे ता पुर या/हंगामी व पा या आहेत. यामुळे 
अजदारास मनपामधील कोण याही पदावर कायम व पी नेमणूक चा ह  सांगता यणेार नाही.   
२) या दवशी मनपास सदर पदांची आव यकता नसेल, यावेळी कोण याही नोटीसीिशवाय यांची 
मानधनावरील सेवा संपु ात आण यात येईल. 
३) वर  नमूद  केले या पदा या  बाबतीत अज करणेसाठी खु या वगासाठी वयोमयादा ३८ वष इतक  असून 
मागासवग य उमेदवारांचे बाबतीत सदर वयोमयादा ४३ वष इतक  राहील. 
४) सदर पदासाठी लेखी परी ा रिववार, दनांक - १४/१०/२०१८ रोजी दु.- ३.०० ते ४.०० या वेळेत  घेणेत 
येईल.  याकरीता     इ छुक उमेदवारांनी िविहत नमु यातील अज व  अनुषंिगक कागदप ांसह  सकाळी ८.०० 
वाजता, मौलाना अबुल कलाम आझाद मा यिमक िव ालय, आकुड  पुणे-४११०३५ येथे उपि थत रहावे. 
सकाळी १०.०० नंतर परी ा थळी उमेदवारास वेश दला जाणार नाही याची न द यावी.  
५) उपरो  पदासाठी िवहीत नमु यातील अजाचा नमुना महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in या 
संकेत थळावर िस द करणेत आलेला असून सदर संकेत थळावरील नोकरीिवषयक या सदराम ये उपल ध 
क न दे यात आलेला आहे. यानुसार इ छुक उमेदवारांनी अज व ाधा य माचा नमुना डाऊनलोड क न 
यावा. सदर िवहीत नमु यातील अज सुवा  ह ता रात भ न, वत:चा न ाने काढलेला पासपोट साईजचा 
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फोटो, आधारकाड, वयाचा पुरावा, शै िणक अहता, जातीचे माणप , अनुभवाचा पुरावा इ. सव मूळ कागदप े 
व यांचे स य तीचा एक संच   सोबत आणणे आव यक आहे. 
६) ा  झाले या अजाची छाननी क न उमेदवारांची पा ता यादी दुपारी १.०० वाजता परी ा थळी  व 
महापािलके या संकेत थळावर  www.pcmcindia.gov.in    िस  करणेत येईल. पा  उमेदवारांनाच 
प र ेस बसता येईल. 
७) सदर लेखी प र ेस येणे - जाणेकरीता कोण याही कारचा वासभ ा दला जाणार नाही.  
८) लेखी प र ा ब पयायी एकूण ८० गुणांची असून येक ास २ गुण या माणे ४० ांची घेणेत येईल. 
साधारणत: MSW  िवषयाचा अ यास म, सामा य ान, चालू घडामोडी, व तीपातळीवरील कामकाजाचे ान 
इ. बाब वर लेखी प र ा घे यात येईल. 
९) लेखी प र ा – ८० गुण , अनुभव - १० गुण  , शै िणक अहता (Merit) - १० गुण , असे एकुण १०० गुण          

िनवडीसाठी ा  धरणेत येतील. 

१०) लेखी प र ेत ा  झालेले गुण, संबंिधत े ातील अनुभव, शै िणक अहता (Merit) इ. बाबी िवचारात 

घेऊन िनवड करणेत येईल. सदर  पदाची िनवड यादी व ती ा यादी महापािलके या संकेत थळावर नंतर 
िस  करणेत येईल.  सदर ित ा यादीचा कालावधी ६ मिहने राहील. 

११) नेमणूक झाले या उमेदवारास र. . १००/- या टँप पेपरवर वखचाने हमी प  देणे बंधनकारक       
राहील. 
१२) नेमणूक झाले या उमेदवारास पपरी चचवड महानगरपािलकेचे  प रसरात / नेमून दले या काय े ात  व 
संगणकावर य  कामकाज करणे बंधनकारक राहील. 
१३) उमेदवाराचा अज छाननीम ये बाद झालेस नंतर याबाबत कोणताही प हार केला जाणार नाही. 
१४) शासनाने वेळोवेळी िनगिमत केलेले िनणय/ आदेश/ अटी शत  लागु राहतील. 
१५) सदर या नेमणूका  कर याचे अथवा र  कर याचे तसेच अप रहाय प रि थतीत सदरची लेखी    परी ा र  
कर याचे   सव अिधकार मा. आयु  , पपरी चचवड महानगरपािलका यांना राहतील याची सव संबंिधतांनी 
न द यावी. 
१६) नागरव ती िवकास योजना िवभाग मु य कायालय दूर वनी मांक ०२०-६७३३-१५२६/१५२९. 

 
तरी इ छुक उमेदवारांनी द. १४/१०/२०१८ रोजी िवहीत नमु यातील अज व  अनुषंिगक कागदप ांसह 

सकाळी ८.०० वाजता, मौलाना अबुल कलाम आझाद मा यिमक िव ालय, खंडोबा माळ चौक, आकुड  ,पुण-े
४११०३५ येथे उपि थत रहावे.        
 

                                                                                  
मा. आयु  यांचे मा यतेने.                                                      ( ीम. ि मता झगडे ) 
                                                                                           सहा यक आयु  
                                                                                 पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                                                           पपरी – ४११०१८ 
जािहरात . २४५ /२०१८                                          

. नािवयो/१/कािव/ १११ /२०१८                                     
दनांक     ०४ /१० /२०१८                                                              
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२)   दनदयाळ अं योदय योजना – रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान (DAY-NULM) 
समुदाय संघटक या पदांवर  हंगामी मानधनावर नेमणूक बाबत ( मुदत ११ मिहने ) 

जाहीर कटन 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ात, नागरव ती िवकास योजना िवभागामाफत क शासन 

पुर कृत दनदयाळ अं योदय योजना – रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान (DAY-NULM) अंतगत योजनांचा 
व तीपातळीवर चार व सार करणे, तसेच योजनांसंदभातील इतर सव कामकाजाकरीता “समुदाय संघटक” या 
अिभनामाची १० पदे कं ाटी त वावर ११ मिहने कालावधीकरीता भरावयाची असून याकरीता आव यक शै िणक 
अहता धारण करणा-या उमेदवारांकडून आर ण त यात नमूद केलेनुसार अज मागिवणेत येत आहेत.  

 
पदनाम पद 

सं या 
दरमहा 
एक ीत 
मानधन 

शै िणक अहता अनु. 
जमाती 

िवजा  
  (अ) 

भज 
(ब) 

इमाव  खुला एकूण 

समुदाय 
संघटक 

१० र. .१५,००० 
अिधक शासन 
िनणया माणे 
इतर भ े 
 

१. मा यता ा  िव ापीठाकडील  
समाजकाय िवषयातील पद ु र 
पदवी प र ा (MSW) उ ीण . 
२. MS Office / MSCIT परी ा 
उ ीण. 

०१ ०१ ०१ ०१ ०६ १० 

 

अटी व शत  :- 
१) तुत या मानधनावर करावया या नेमणूका ा पूणपणे ता पुर या/हंगामी व पा या आहेत. यामुळे 
अजदारास मनपामधील कोण याही पदावर कायम व पी नेमणूक चा ह  सांगता यणेार नाही.   
२) या दवशी मनपास सदर पदांची आव यकता नसेल, यावेळी कोण याही नोटीसीिशवाय यांची मानधनावरील 
सेवा संपु ात आण यात येईल. 
३) वर  नमूद  केले या पदा या  बाबतीत अज करणेसाठी वयोमयादा १८ ते ४५ वष इतक  असून सुवण जयंती 

शहरी रोजगार योजनेअंतगत काम केले या उमेदवारांसाठी ५ वष िशिथल म राहील.  
४) सदर पदासाठी लेखी प र ा रिववार, दनांक - १४/१०/२०१८ रोजी दु. ३.०० ते ४.०० या वेळेत घेणेत येईल.  
याकरीता इ छुक उमेदवारांनी िविहत नमु यातील अज व  अनुषंिगक कागदप ांसह  सकाळी ८.०० वाजता, 

मौलाना अबुल कलाम आझाद मा यिमक िव ालय, आकुड  पुणे-४११०३५ येथे उपि थत रहावे. सकाळी १०.०० 
नंतर प र ा थळी उमेदवारास वेश दला जाणार नाही याची न द यावी.  
५) उपरो  पदासाठी िवहीत नमु यातील अजाचा नमुना महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in या 
संकेत थळावर िस द करणेत आलेला असून सदर संकेत थळावरील नोकरीिवषयक या सदराम ये उपल ध क न 
दे यात आलेला आहे. यानुसार इ छुक उमेदवारांनी अज व ाधा य माचा नमुना डाऊनलोड क न यावा. सदर 
िवहीत नमु यातील अज सुवा  ह ता रात भ न, वत:चा न ाने काढलेला पासपोट साईजचा फोटो, आधारकाड, 
वयाचा पुरावा, शै िणक अहता, जातीचे माणप , अनुभवाचा पुरावा इ. सव मूळ कागदप े व यांचे स य तीचा 
एक संच सोबत आणणे आव यक आहे. 
६) ा  झाले या अजाची छाननी क न उमेदवारांची पा ता यादी दुपारी १.०० वाजता प र ा थळी  व 
महापािलके या संकेत थळावर  www.pcmcindia.gov.in  िस  करणेत येईल. पा  उमेदवारांनाच प र ेस 
बसता येईल. 
७) सदर लेखी प र ेस येणे - जाणेकरीता कोण याही कारचा वासभ ा दला जाणार नाही.  
८) लेखी प र ा ब पयायी एकूण ८० गुणांची असून येक ास २ गुण या माणे ४० ांची घेणेत येईल. 
साधारणत: MSW  िवषयाचा अ यास म, सामा य ान, चालू घडामोडी, व तीपातळीवरील कामकाजाचे ान इ. 
बाब वर लेखी प र ा घे यात येईल.  
९) लेखी प र ा – ८० गुण , अनुभव - १० गुण  , शै िणक अहता (Merit) - १० गुण , असे एकुण १०० गुण                 

     िनवडीसाठी ा  धरणेत येतील. 

१०) लेखी प र ेत ा  झालेले गुण, संबंिधत े ातील अनुभव, शै िणक अहता (Merit) इ. बाबी िवचारात घेऊन      
        िनवड करणेत येईल. सदर  पदाची िनवड यादी व ती ा यादी महापािलके या संकेत थळावर नंतर िस           
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         करणेत येईल.  सदर ित ा यादीचा कालावधी ६ मिहने राहील. 
११) नेमणूक झाले या उमेदवारास र. . १००/- या टँप पेपरवर वखचाने हमी प  देणे बंधनकारक राहील. 
१२) नेमणूक झाले या उमेदवारास पपरी चचवड महानगरपािलकेचे  प रसरात / नेमून दले या काय े ात  व      
       संगणकावर य  कामकाज करणे बंधनकारक राहील. 
१३) उमेदवाराचा अज छाननीम ये बाद झालेस नंतर याबाबत कोणताही प हार केला जाणार नाही. 
१४) शासनाने वेळोवेळी िनगिमत केलेले िनणय/ आदेश/ अटी शत  लागु राहतील. 
१५) सदर या नेमणूका  कर याचे अथवा र  कर याचे तसेच अप रहाय प रि थतीत सदरची लेखी परी ा र      
       कर याचे   सव अिधकार मा. आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका यांना राहतील याची सव संबंिधतांनी     
        न द यावी. 
१६) नागरव ती िवकास योजना िवभाग मु य कायालय दूर वनी मांक ०२०-६७३३-१५२६/१५२९. 

 
    तरी इ छुक उमेदवारांनी द. १४/१०/२०१८ रोजी िवहीत नमु यातील अज व अनुषंिगक  कागदप ांसह, 

सकाळी ८.०० वाजता, मौलाना अबुल कलाम आझाद मा यिमक िव ालय, खंडोबा माळ चौक, आकुड , पुणे-
४११०३५ येथे उपि थत रहावे.          
     

                                                                                    
                                                                               ( ीम. ि मता झगडे) 

                       सहा यक आयु   
 मा. आयु  यांचे मा यतेने.                                                            तथा  

                    शहर क प अिधकारी 
                                                                         दअंयो-रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान   
                                                                              नागरव ती िवकास योजना िवभाग 
                                                                                पपरी चचवड महानगरपािलका 

  
जािहरात . २४५ / २०१८ 

. नािवयो/९/कािव/ १३१ /२०१८ 
दनांक-      ०४/१०/२०१८                                                                
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अज नमुना 

    समुदाय संघटक / समुहसंघटक, नागरव ती िवकास योजना िवभाग पदासाठी 
 
 
 
 
 

 
ित,                                                

मा. सहा यक आयु   
नागरव ती िवकास योजना िवभाग 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी – ४११०१८.  

 
िवषय –  मानधनावर ता पु या व पात “ समुह संघटक / समुदाय संघटक ”  
             या पदावर नेमणुक बाबत... 
 
संदभ –  महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in या  

संकेत थळावर िस द झालेली जािहरात . २४५ /२०१८ 
 
महोदय, 

संद भय जािहरातीनुसार मी समुहसंघटक / समुदाय संघटक या पदासाठी आव यक ती शै िणक अहता 
धारण करीत असून या पदासाठी मानधन प दतीने िनवड हो याक रता िवहीत नमु यातील अज सादर करीत 
आहे.  

  (आडनाव)   ( वत:चे नाव)   (विडलांचे/पतीचे नाव) 
 

१.संपूण नाव : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

२.प वहाराचा प ा (िपनकोडसह) :  ----------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

३. मोबाईल नं. --------------------------------------------------------------------------- ४. लग : ी / पु ष 
 
५. ज मतारीख : ----------------------------------- (DD/MM/YY)        ६. वय : -----------------------------       
 
७. जात: ---------------------------------------------         वग : आव यक ठकाणी ( √ ) अशी खुण करावी. 
 

अनु. जाती अनु. जमाती िवजा अ भज ब भज क भज ड िवमा  इमाव खुला 
         

 
८. अजदाराने धारण केले या शै िणक अहतेचा तपशील :  

 

अ.  शै िणक अहता उ ीण वष शै िणक सं था ट े वारी 
     

     

     

     

     

 

 
पासपोट 

आकाराचा फोटो 
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१. अनुभवाचा तपशील :  
 

अ. . सं थेचे नाव सं थेचा प ा-दरू वनीसह पद कालावधी (वष) 
     

     

     

     

     

                                एकूण कालावधी  

 
 
वर नमूद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून याबाबत आव यक माणप ा या मािणत स य ती 

सोबत जोडत आहे. मी असे ही मािणत करतो/करते क , वर दलेली मािहती खोटी अगर चुक ची आढळून 
आ यास या मािहती या आधारे मानधनावरील िनयु   कोण याही ट यावर र  हो यास मी पा  राहील. तसेच 
मा या िव द कायदेशीर कारवाई के यास माझी कोणतीही त ार राहणार नाही. 
 
ठकाण :      

                                                       
दनांक :     /     /२०१८      अजदाराची वा री - 

                                                                                       अजदाराचे नाव  - 
 
पुढील माने कागदप ां या स य ती सोबत जोडा ात.  
१. ज मतारखेचा पुरावा - शाळा सोड याचा दाखला / आधारकाड / ज माचा दाखला इ. 
२. शै िणक अहतेची सव माणप .े   
३. सव शै िणक अहतांची गुणप के. 
४. जातीचे माणप . 
५. जातपडताळणी माणप . 
६. अनुभवाचे माणप  (सं थािनहाय). 
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 पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८. 
                    नागरव ती िवकास योजना िवभाग  
  
                                                      संपुण नाव ---------------------------------- 

 
                            दनांक -          / १० /२०१८ 
 

ित,                                                
मा. सहा यक आयु   
नागरव ती िवकास योजना िवभाग 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी – ४११०१८.  

 
िवषय –  मानधनावर ता पु या व पात “ समुह संघटक / समुदाय संघटक ”  

                                  या पदावर नेमणुक बाबत  ाधा य म अज 
 

 
महोदय, 

संद भय जािहरातीनुसार मी समुहसंघटक / समुदाय संघटक या पदासाठी आव यक ती शै िणक अहता 
धारण करीत असून या पदासाठी मानधन प दतीने िनवड हो याक रता खालील माणे ाधा य म  िल न देत 
आहे.  

   
अ. ाधा य म – ०१ ----------------------------------------------   

 
           ब.  ाधा य म – ०२ ---------------------------------------------- 
 
उपरो  नमुद ाधा य म मी आज द. १४ /१०/२०१८ रोजी  सम  िल न दला असुन याबाबत नंतर माझी 
कोणतीही त ार राहणार नाही. 
 
 
 
       उमेदवाराची सही ---------------------------------- 
 
       उमेदवाराचे नाव ---------------------------------- 
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अज नमुना 

    समुदाय संघटक / समुहसंघटक, नागरव ती िवकास योजना िवभाग पदासाठी 
 
 
 
 
 

 
ित,                                                

मा. सहा यक आयु   
नागरव ती िवकास योजना िवभाग 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी – ४११०१८.  

 
िवषय –  मानधनावर ता पु या व पात “ समुह संघटक / समुदाय संघटक ”  
             या पदावर नेमणुक बाबत... 
 
संदभ –  महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in या  

संकेत थळावर िस द झालेली जािहरात . २४५ /२०१८ 
 
महोदय, 

संद भय जािहरातीनुसार मी समुहसंघटक / समुदाय संघटक या पदासाठी आव यक ती शै िणक अहता 
धारण करीत असून या पदासाठी मानधन प दतीने िनवड हो याक रता िवहीत नमु यातील अज सादर करीत 
आहे.  

  (आडनाव)   ( वत:चे नाव)   (विडलांचे/पतीचे नाव) 
 

१.संपूण नाव : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

२.प वहाराचा प ा (िपनकोडसह) :  ----------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

३. मोबाईल नं. --------------------------------------------------------------------------- ४. लग : ी / पु ष 
 
५. ज मतारीख : ----------------------------------- (DD/MM/YY)        ६. वय : -----------------------------       
 
७. जात: ---------------------------------------------         वग : आव यक ठकाणी ( √ ) अशी खुण करावी. 
 

अनु. जाती अनु. जमाती िवजा अ भज ब भज क भज ड िवमा  इमाव खुला 
         

 
८. अजदाराने धारण केले या शै िणक अहतेचा तपशील :  

 

अ.  शै िणक अहता उ ीण वष शै िणक सं था ट े वारी 
     

     

     

     

     

 
 

 
पासपोट 

आकाराचा फोटो 
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१. अनुभवाचा तपशील :  
 

अ. . सं थेचे नाव सं थेचा प ा-दरू वनीसह पद कालावधी (वष) 
     

     

     

     

     

                                एकूण कालावधी  

 
 
वर नमूद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून याबाबत आव यक माणप ा या मािणत स य ती 

सोबत जोडत आहे. मी असे ही मािणत करतो/करते क , वर दलेली मािहती खोटी अगर चुक ची आढळून 
आ यास या मािहती या आधारे मानधनावरील िनयु   कोण याही ट यावर र  हो यास मी पा  राहील. तसेच 
मा या िव द कायदेशीर कारवाई के यास माझी कोणतीही त ार राहणार नाही. 
 
ठकाण :      

                                                       
दनांक :     /     /२०१८      अजदाराची वा री - 

                                                                                       अजदाराचे नाव  - 
 
पुढील माने कागदप ां या स य ती सोबत जोडा ात.  
१. ज मतारखेचा पुरावा - शाळा सोड याचा दाखला / आधारकाड / ज माचा दाखला इ. 
२. शै िणक अहतेची सव माणप .े   
३. सव शै िणक अहतांची गुणप के. 
४. जातीचे माणप . 
५. जातपडताळणी माणप . 
६. अनुभवाचे माणप  (सं थािनहाय). 
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 पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८. 
                    नागरव ती िवकास योजना िवभाग  
  
                                                      संपुण नाव ---------------------------------- 

 
                            दनांक -          / १० /२०१८ 
 

ित,                                                
मा. सहा यक आयु   
नागरव ती िवकास योजना िवभाग 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी – ४११०१८.  

 
िवषय –  मानधनावर ता पु या व पात “ समुह संघटक / समुदाय संघटक ”  

                                  या पदावर नेमणुक बाबत  ाधा य म अज 
 

 
महोदय, 

संद भय जािहरातीनुसार मी समुहसंघटक / समुदाय संघटक या पदासाठी आव यक ती शै िणक अहता 
धारण करीत असून या पदासाठी मानधन प दतीने िनवड हो याक रता खालील माणे ाधा य म  िल न देत 
आहे.  

   
अ. ाधा य म – ०१ ----------------------------------------------   

 
           ब.  ाधा य म – ०२ ---------------------------------------------- 
 
उपरो  नमुद ाधा य म मी आज द. १४ /१०/२०१८ रोजी  सम  िल न दला असुन याबाबत नंतर माझी 
कोणतीही त ार राहणार नाही. 
 
 
 
       उमेदवाराची सही ---------------------------------- 
 
       उमेदवाराचे नाव ---------------------------------- 
     
                                                    


