
 

 

कायालयीन अजाचा नमनुा सन 2021-22 
राष्ट्रीय आरोग्य अहियान, हजल्हा एकात्ममक आरोग्य व कुटूूंब कल्याण सोसायटी, 

आरोग्य हविाग, हजल्हा पहरषद, सोलापरु. 
 
अजाचा कायालयीन नोंदणी िमांक :- 
 
प्रहत, 
        मा. मखु्य कायगकारी अहधकारी तथा अध्यक्ष, 
        राष्ट्रीय आरोग्य अहियान, हज.ए.आ.कु.क.सोसायटी, 
         आरोग्य हविाग, हजल्हा पहरषद, सोलापरु. 
 
          पदाच ेनाव :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  पद ि. ... ... या पदाकरीता अजग. 
 

बकेँच ेनाव :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  डी.डी. िमांक :- ... ... ... ... ...   डी.डी. रक्कम रु. ... ... ... /- 
 

1) उमेदवारांच ेसूंपणूग नाव    :-   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

2) उमेदवारांच ेबदल असलेले नाव   :-   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

3) उमेदवारांच्या वडील/पती सूंपणूग नाव  :-   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

4) उमेदवारांची जन्म तारीख   :-   हदवस ... ... ...   महहना  ... ... ...   वषग ... ... ... ... ... 

                              अक्षरी जन्म तारीख  :-    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                                      ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                        वय :-   ... ... ... ... वष ॄपणुग, ... ... ... ... ... महहणे पणुग, ... ... ... ... हदवस. 
                                                                                                               (जाहहरात प्रहसध्द झालेल्या हदवशी) 
 

5) उमेदवाराचा पत्ता    :-   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

    मोबाईल िमांक :-  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
                                                                     (नमदु करण ेअहनवायग) 

6) अजगदाराकडे राहहवाशी प्रमाणपत्र  :-  आहे / नाही  (चकुीच्या पयायावर रेघ मारण)े 

7) अजगदारकडे जातीच ेप्रमाणपत्र   :-  आहे / नाही  (चकुीच्या पयायावर रेघ मारण)े 

जातीचा प्रवगग :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 जातीच ेनाव :-   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                           अजगदार अजग सादर करत असलेल्या जातीचा प्रवगग :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                                                                                                                                                         (नमदु करण ेअहनवायग) 

8) अजगदाराची ववैाहहक पहरत्स्थती   :- हववाहीत / अहववाहीत  (चकुीच्या पयायावर रेघ मारण)े 
 

  

अलीकडील  
रूंगीत  

छायाहचत्र  
लावाव े

अर्जदाराकरीता टिप :- अर्ज कायाजलयास र्मा केल्याची पोहोच पाटहरे् असल्यास, सदरील पानावरील संपूर्ज माटहती भरुन झेरॉक्स काढून घेऊन येरे्. 



 

 

9) पदवी (Degree) :- 
धारण केलेली पदवी हवदयापीठाच ेनाव उत्तीणग वषग हमळालेले गणु टककेवारी 

     
     
     
 

10) पदव्वतु्तर पदहवका (Diploma) :- 
धारण केलेली 

पदव्वतु्तर पदहवका 
हवदयापीठाच ेनाव उत्तीणग वषग हमळालेले गणु टककेवारी 

     
     
     
 

11) पदव्वतु्तर पदवी (Post Graduation) :- 
धारण केलेली 

पदव्वतु्तर पदवी 
हवदयापीठाच ेनाव उत्तीणग वषग हमळालेले गणु टककेवारी 

     
     
     
 

12) इतर शकै्षहणक अहगता :- 
अभ्यासिम /कोसग हवदयापीठाच ेनाव उत्तीणग वषग हमळालेले गणु टककेवारी 

MSCIT     
Typing Eng-40     
Typing Mar-30     
     
     
     
 

13) अनुिव :- 
अ. 
ि. 

कायालय नाव धारण केलेले पद कालावधी 
वषग महहने हदवस 

      
      
      
      
      
      
      
      
 



 

 

14) अजासोबत खालील प्रती सांक्षहकत प्रती जोडलेल्या आहेत. 
1)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   2)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

3)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   4)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

5)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   6)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

7)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   8)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

9)  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  10)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

15) वरील नमदु केलेला तपहशल माझ्या माहहतीप्रमाणे खरा आहण बरोबर आहे. या पदाकीरता हवहीत केलेली शकै्षहणक अहगता 
मी धारण करीता आहे. याची खात्री करुनच हा अजग मी करीता आहे, मी असहेी प्रमाहणत करतो/करते की वर हदलेली 
माहहती खोटी अथवा चकुीची आढळल्यास नोकरी गमावल्यास व मया अनुषूंगान े होणा-या सवग कारवाईस मी पात्र व 
बांधील राहहल व मयाबाबतची माझी कोणतीही तिार राहणार नाही. तसचे जाहहरातीतील नमदु केलेल्या सवग अटी व शती 
मी वाचले असनु मया मला मान्य आहेत. 
 
हठकाण :- सोलापरु.                                       अजगदार स्वाक्षरी :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

हदनांक :-         /       /2021.                        अजगदाराच ेनाव :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

=========================================================== 

 
 
        मी श्री/श्रीमती/कुमारी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

श्री. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  यांचा/यांची    मलुगा/मलुगी/पमनी     

वय ... ... वष,ॄ राहणार ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ याव्दारे 

पढुील प्रमाणे अस ेजाहीर करतो/करते की, 

1) मी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ या पदासाठी माझा अजग दाखल केलेला आहे. 

2) आज रोजी मला ... ... ... (सूंख्या) इतकी हयात मलेु आहेत. मयापकैी हदनांक 23 जुलै 2020 यानूंतर जन्माला आलेल्या 

मलुांची सूंख्या ... ... ... इतकी आहे. (असल्यास जन्म हदनांक 1)       /      /20       .  2)         /     /20    . 

3) हयात असलेल्या मलुांची सूंख्या दोनपके्षा अहधक असले तर हदनांक 23 जुलै 2020 व तद्नूंतर जन्माला आलेल्या, मलुामळेु 

शासहकय हनयमानुसार मी या पदासाठी अपात्र ठरेल यांची मला जाणीव आहे. 

 

हठकाण :- सोलापरु.                                       अजगदार स्वाक्षरी :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

हदनांक :-        /       /2021.                        अजगदाराच ेनाव :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

लहान कुटूबांच ेप्रमाणपत्र - नमनुा 
अ 


