
ित,

िवषय-

1 ज माचा दाखला(बोनाफाईड) अथवा शाळा सोड याचा दाख याची छायांिकत स य त

2 तलाठी / तहसीलदार यांचेकडील उ प नाचा दाखला

3 ामीण भागातील रिहवाशी अस याबाबतचे ामपंचायतीचा रिहवाशी दाखला

4 िशधा ि काची (रेशनकाड) छायांिकत स य त

5

2.संपणू प ा

3.ज मतारीख व अज करतेवेळी पणू वय 

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

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

/      /        पणू वय         वष   (11वषो ा कमी व 19 वष पे ा 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

मिहला व बाल क याण सिमती, िज हा पिरषद अहमदनगर
मलु या वसंर णाथ व शािररीक िवकासासाठी कराटे व योग िश ण सन 2013-14

फोटोमा. मु य कायकारी अिधकारी
िज हा पिरषद अहमदनगर

फ त काय लयीन कामकाजा करीता अज न दणी मांक - िदनांक -     /     /201

पोहोच देणा-या कमचा-याचे नाव, हु ा व सही

वेश अज

िटप - थम येणा-या अज स  न दवहीतील मांकानसुार ाधा य देवून िनवड करावी, तसेच मदुतीनंतर ा त
झाले या अज चा  िवचार  कर यात येऊ नये

/      /201
------------------

अजदाराची  सही
नाव  ------------------------------------------

6.दरु वनी/मोबाईल मांक
सोबत खालील कागदप  जोडले अस यास समोर या चौकोनात (v) अशी खणू करावी

िदनांक

ीम./सौ.-------------------------------------------------राहाणार ----------------------- यांचा  वेश अज
िदनांक     /    / 201      रोजी ा त झाला असनु यांचा कराटे व योग िश ण वेश अज न दवहीतील न दणी

मांक --------असा आहे तसेच यांचेकडून वरील मांक ---------------वगळता सव कागदप  िमळाले

पोहोच पावती

कराटे व योग िश णास वेश िमळणेबाबत.

       विरल िवषयानसुार िवनंतीपवूक अज करते की, िज हा पिरषद मिहला व बालक याण िवभागामाफत मला
कराटे व योग िश णासाठी वेश िमळणेस िवनंती आहे. या िश णासंबधी असले या सव अटी व शत  मला
मा य आहेत. मला वेश िमळा यास मी िश णा संबधी सव िनयमांचे पालन करील. तसेच यापवू  माझे कराटे
व योग िश ण झालेले नाही तसे आढळून आ यास मी कायदेशीर व दंडा मक  कारवाईसपा  राहीन. सोबत
सव कागदप  जोडलेले आहेत. वेश अज व कागदप  अपणू अस यास माझा अज बाद झा यास माझी
कुठ याही कारची त ार असणार नाही.

िठकाण

महोदय,

1.संपणू नाव

शाळे या  ओळखप  अस यास याची छायांिकत स य त

4.जात व वग
5.शै िणक पा ता


