''आपले सरकार सेवा क '' िमळणेकरीता अज
अजाचा नमुना
अजदाराचा पासपोट
साईजचा फोटो

ित,
मा.िज हािधकारी
तथा अ य िज हा सेतु सिमती,
अहमदनगर.
महोदय,
माझे संबधीत असलेली मािहती खालील माणे सादर करीत असून मला खालील नमुद के ले या ठकाणी 'आपले
सरकार सेवा क ' िमळणेस िवनंती आहे.
आपणास या आपले सरकार सेवा
क ासाठी अज करावयाचा,
यासमो रल रका यात मािहती
भरावी.

अहमदनगर महानगरपािलका
भाग . नगरप रषद / नगर पंचायत ामपंचायत तालुका

अजदाराचे पूण नाव
अजदाराचा आधार मांक (12 अंक )
अजदाराचा कायम रहीवासाचा पूण प ता

तालुका ज मता रख (DD/MM/YYYY)
1/4/2018 रोजीचे वय
लंग
मोबाईल मांक
ई-मेल आय डी
पॅन मांक
अजदाराचे सीएससी आय डी आहे का?
अस यास सीएससी आय डी (12 अंक )
सीएससी क ाचा प ता व
अ ांश, रे खांश

िज हा -

मागील दोन वषात B2C यवहारांची सं या
कती कार या B2C सेवा द या, ती सं या
अजदाराचे शै िणक पा ता
संगणक अहता
संगणक अनुभव
अजदाराचा चालू यवसाय
क थापन करावयाचे जागेचे उपल ध े फळ
(Sq.Ft.)
गावातील संदभ देणा-या य तीचे नाव 1
गावातील संदभ देणा-या य तीचा मो. . 1
गावातील संदभ देणा-या य तीचे नाव 2
गावातील संदभ देणा-या य तीचा मो. . 2
उपल ध सािह याचा तपिशल
संगणक सं या
ि टर
कॅ नर
इं टरनेट उपल धता
POS यं
बायोमे क यं
तसेच मा.िज हािधकारी यांचा िनणय अंितम रािहल व शासनाने वेळोवेळी दलेले िनदशाचे मी पालन
करील तसेच 'आपले सरकार सेवा क ' संदभातील सव अटी व शत मला मा य आहेत.

आपला िव वासु

सोबत जोडलेले कागदप े ◌ः1. ओळखप
2. शै िणक कागदप े
3. इतर कागदप े
4.

वा री
(नांवः- .....................................)

ित ाप / वयंघोषणाप
मी -------------------------------------------------------------------------- वय ..............
आधारकाड .............................धारण करणार, राहणार ..................................ता............... िज......................... ित ेवर स य
कथन करतो क , वरील अजात नमूद के लेली संपूण मािहती खरी असून, याम ये काही खोटे आढळू न आ यास मी भा.द.सं. या
कलम 199 व 200 माणे िश स
े पा रािहन याची मला जाणीव आहे.
वा री
(नांव .................................)
……………………………………………………………………………………………………………….
टप ◌ः- 1. आपले सरकार सेवा क ाबाबत अिधक मािहतीसाठी महारा शासन, मािहती व तं ान
(सा. .िव.) यांचक
े डील शासन िनणय दनांक 19 जानेवारी 2018 वाचावा.
2. तसेच 'ahmednagar.nic.in' या वेबसाईट वरील 'आपले सरकार सेवा क ' याम ये असलेली
' र त आपले सरकार सेवा क ाची यादी' पहावी.

