उमेदवाराने करावया या अजाचा नमुना
ित,
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फोटो

िवषय– यशवंतराव च हाण मृित

णालयाम ये ता पुर या व पात मानधनावरील

----------------------------------------------------या पदासाठी अज.
संदभ- वायसीएमएच/७/कािव/

/२०१८ द.

/

/२०१८ (जािहरात .ब-२)

महोदय,

संद भय जािहरातीनुसार मी

ी/ ीम.------------------------------------------------ हंगामी

प दतीने ता पुर या व पात दरमहा एकि त मानधनावर -----------------------------------------या पदासाठी जािहरातीमधील आव यक ती अहता धारण करीत असुन या पदासाठी िनवड
हो यासाठी िवहीत नमु यातील अज सादर करीत आहे.
आडनाव

वत:चे नाव

विडल/पितचे

१) संपुण नाव– -----------------------------------------------------------------------------------२) प

वहारचा प ा- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३) ज म दनांक -

/

/

मोबाईल . –

४) लग - पु ष

ी-

ईमेल आयडी -

५) जात -

वग –

६) महारा मेडीकल/इं डीयन मेडीकल कौि सल/नसस कौि सल कडील न दणी
-------------------

दनांक

/

. -----------------

/

७) अजदाराने धारण के ले या शै िणक अहतेचा तपिशल –
अ. .
१
२
३

शै िणक

सं था िव ापीठ

उ ीण
वष

िमळालेले
गुण

ट े वारी

८) ता क व इतर अहता तपिशल - --------------------------------------------------------अनुभवाचा तपिशल –
अ. .

सं थेचे नाव

सं थेचा प ा दुर वनीसह

पद

कालावधी

१
२
३
४

एकु ण अनुभव -

वष -

मिहने-

दवस-

वरील नमुद के लेला तपिशल खरा व बरोबर असुन याबाबत आव यक माणप ां या
मािणत ती सोबत जोडत आहे. मी असेही मािणत करतो/ करते क वर दलेली मािहती
खोटी अगर चुक ची आढळु न आ यास या मािहती या आधारे नोकरीव न कमी कर यास मी
पा राहीन, तसेच मा यािव द कोणतीही कायदेिशर कारवाई के यास माझी काहीही त ार
राहणार नाही.
अजदाराची सही
थळ –
दनांक-

पपरी-१८

(नाव- ी./ ीम- -----------------------------------)

/०५ /२०१८.

सहप –े अजासोबत खालील माणप ां या

मािणत स य ती जोडले य़ा आहेत.

( या माने जोडले या आहेत या माणे िलहणे)
१) ---------------------------------------------------२) ---------------------------------------------------३) ---------------------------------------------------४) ---------------------------------------------------५) ---------------------------------------------------६) ----------------------------------------------------

