
अज चा नमुना 
काय लयीन उपयोगासाठी 
1 अज मांक  
2 अज वीकार याचा िदनांक  
3 अज वीकारणयाची वा री 

(िदनांकासह) 
 

सूचना : 1. अज तील अंक फ त इं जीत िलहाव.े  
 2. अजदाराने मािहती मराठीत िलहावी व दशिवले या िठकाणची मािहती फ त इं जीत िलहावी                 
      आव यक नसेल तेथे 

अजदाराची मािहती 
१) अजदाराचे संपूण नांव 
अजदाराचे संपुण नाव आडनाव नाव वडीलांचे/पतीचे नाव 
मराठी    
इं जी    
२) प यवहाराचा संपणू प ा 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३) दूर वनी मांक/ मोबाईल मांक. __________________ई-मेल आयडी_______________ 
४) ज म तारीख (अंकात व अ रात )    _______________________________________ 
५) जािहरातीचे िदनांकास वय             ________ वष -_______मिहने -_____िदवस___________ 
६) लग    : पु ष / मिहला   ७) जात ____________________ 
८) धम     : ______________ ९) वग : ___________________ 
१०) महारा  रा याचे रिहवासी आहात काय?  होय/नाही   
११) अवगत असले या भाषा  :  मराठी / िह दी / इं जी 
१२) शै िणक अहता : 

िश ण शै िणक सं थेचे नाव िव ालय/ 
महािव ालय बोड / िव ापीठ उ ीण झा याचा 

िदनांक 
िमळाललेे 

गुण 
गुणांची 

ट केवारी 
पदवी      
पद यु र      
संगणकीय ान      
इतर      
(१३) अजदाराची इतर मािहती : 
(अ) उमेदवाराने अनुभवाचे माणप  जोडले आहे काय ?  होय / नाही 
(ब)  उमेदवाराने यापुव  केले या कामाचा तपशील 

अ. . सं थेचे नाव सं थेतील पदनाम कामचा िव तृत तपिशल 
    
    

(१४) अजदारािव  यापूव  कोणताही दखलपा  अथवा अदखलपा  गु हा दाखल आहे का? होय / नाही 

अजदाराने ावयाचे ित ाप  
 
मी. ी. / सी / कु. ____________________________ या ारे ित ापूवक असे जािहर करतो / करते 
की, वरील मािहती जाणपूवक तसेच िव ास पूवक िदले असून तो खरी आहे. जािहरातीत िदले या सव िनकषानुसार व शै िणक 
अहतानुसार मी पा  आहे. अज त नमूद केलेली कोणतीही मािहती खोटी आढळ यामुळे माझा अज फेटाळून लाव यास कवा 
िनवडी या कुठ याही ट यावर माझी िनवड / िनयु ती र  के यास माझी काहीही त ार राहणार नाही. अज त नमूद केललेी मािहती 
खोटी अथवा चूकीची अस यास याची संपणू जबाबदारी माझी राहील व या बाबतीत मा या िव  कायदेशीर कायवाहीस मी ा त 
राहील. तसेच भरती प तयेम ये कोण याही कारची विशलबेाजी कवा गैर कारचा अवलबं के यास मी अपा  ठरेल.  
 
 
िदनांक            अजदाराची वा री 
िठकाण            (अजदाराचे पणु नांव) 
*सोबत अज त नमूद केले या बाब या आव यक माण प ां या माणीत केले या छायांिकत ती जोड या आहेत. 


