
 
िज  हा आप  ती  यव  थापन अिधकारी पदासाठी 

अजाचा नमुना 

उमेदवाराचा 
पासपोट साईजचा 
फोटो अिधका-याने 
सा ांिकत केललेा 

ित,  
      मा.िज  हािधकारी तथा अ  य , 
      िज  हा िनवड सिमती, नांदेड. 
      शासक य ईमारत, विजराबाद, नांदेड 
 
 पदाचे नाव:- िज  हा आप  ती  यव  थापन अिधकारी 
        (ता  परु  या  व पात, 31/03/2021 पावेतो कालावधी राहील) 
  
 जािहरात मांक------------------------------------------------------------ 
 
1. संपुण नाव............................................................................................ 

                  अडनाव                      वत:चे नाव                   वडील/पतीचे नाव 
 

2. प   यवहाराचा प  ता ..............................................................................           
                                 .............................................................................. 
 

3. दरु  वनी व मोबाईल मांक...................................................................... 
 

4. िलंग:-                       (पु ष)          /        (  ी)  
 

5. अजदाराची ज  मतारीख (शालांत माणप ानसुार)..........................................             
 

6. िद.10/12/2020 रोजी वय ............वष.............मिहने................िदवस 
 

7. वैवािहक ि थती:-        (िववािहत)    /    (अिववािहत) 
 

8. महारा  ाचा रिहवासी आहे काय:-              होय  /  नाही 
 

(लागु नसेल ते खोडावे) 
  



 

10.  शै णीक अहता अनुभव:- 
अ. . मडंळ/िव ािपठाचे नाव परी ेचे नाव उ  तीण वष िवषय ट  केवारी 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
10 अ. भाषेचे ान- 
 
11.  पुवानुभव (शासक य/खाजगी) 
 

कायालयाचे नाव व प  ता धारण केललेे पदनाम नोकरीचा कालावधी 
   
   
   

(पवुानभुव अस  यास संबंधीत कायालयाच/ेसं  थेचे दाखला/ माणप  जोडणे आव  यक आह.े) 
 
11 अ.   आप  ती  यव  थापनातील अनुभव :- 
 

कायालयाचे नाव व प  ता  धारण केललेे पदनाम नोकरीचा कालावधी 
   
   

(संबंधीत कायालयाच/ेसं  थेचे दाखला/ माणप  जोडणे आव  यक आह.े) 
पा ते  या अटी व शत  मला मा  य असनु या अटी व शत चा भंग के  यास भरती  या कुठ  याही ट   याम  य े 

माझी उमेदवारी र  होईल याची मला जाणीव आहे. अजात नमुद केलेली मािहती मा या मािहती माणे खरी आहे. 

या पदासाठी िवहीत केलेली शै णीक अहता आिण अनभुव मा याकडे आहे. मी असे माणीत करतो / करते क , 

वर िदलेली मािहती खोटी व चकु ची आढळुन आ  यास खोट्या मािहती  या आधार ेिमळालेली उमेदवारी िकंवा 

िनवड / िनयु  ती र  हो  यास बा  य राहील.  याबाबत माझी कोणतीही त ार राहणार नाही. 

 
अजदाराचे नाव व सही 

 

 



 

लहान कुटंूबाचे ित ाप  

 
 मी ी/ ीमती ........................................................................... वय ...............वष, 

राहणार......................ता...................... ी/ ीमती........................................................यांचा मुलगा/ 

मुलगी या ारे असे जािहर करतो/करते क , मी.................................या पदासाठी अज दाखल केला आहे. 

 आज रोजी मला.....................(सं  या) इतक  ात मुले आहेत.  यापैक  िद.28 माच 2005 यानंतर 

ज  माला आले  या मलुांची सं  या ................ आहे. (अस  यास ज  म िदनांक नमदु करावा 

 ात मलुांची सं  या दोन पे ा अिधक असेल तर िद.28 माच 2005 व त ंतर ज  माला आले  या मलुांमळेु 

या पदासाठी अनह ठरिव  यास पा  होईल. 

 

अजदाराचे नाव व सही 

िद.     /     /2020 

िठकाण:- 


