












 
अज चा नमुना 

..................................................... या पदासाठी अज 

पासपोट आकाराचा 

उमेदवाराचा निजकचा 

सा ांकीत फोटो 

 
ित, 

मा. िज हा आरो य अिधकारी, 
िज हा पिरषद, सातारा 
 
1) संपुण नाव     मराठी   इं जी (कॅपीटल लेटर) 

 आडनाव:-  ..........................................  ....................................... 

 वत:च ेनाव  ..........................................  ....................................... 

 वडीलाचं/ेपतीचे नाव ..........................................  ....................................... 

 आईच ेनाव  ..........................................  ....................................... 

2) प यवहाराचा संपुण प ा िपनकोडसहीत:-............................................................................ 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

3) मोबाईल ं :-................................... मेल आयडी........................................................ 

4) ज मतारीख:-................................... िद. 25/12/2021 रोजीचे वय:-.........वष.........िदवस 

5) कोण या वग तुन अज केले या आहे या माणे खालील चौकटीम ये फ त एकावरच अशी (ª) खुण करावी. 
 

अ.जा. अ.ज. िव.जा.अ. भ.ज.ब. भ.ज.क. भ.ज.ड. िव.मा. . इ.मा.व. आ थक मागास वग खुला 
SC ST VJ-A NT-B NT-C NT-D SBC OBC EWS Open 

          
6) शै िणक अहता:- 

 

अ. 
. 

उ ीण केलेली 
पिर ा 

िव ापीठ/मंडळाचे 
नाव 

पिर ा उ ीण 
झा याचे वष 

िकती पैकी गुण 
उदा:-500/350 

ट केवारी ेणी 

       

       

       

       



7) अनुभव:- (केवळ शासिकय/िनमशासिकय) 

सं थेचे नाव 
कालावधी एकुण वष 

पासुन पयत वष मिहने 
     

     

     

     

8) आपणािंव द याय िव ट करण, फौजदारी, िश तभंगािवषयक करण वा त सम इ यादी कारवाई चाल ुआहे 
काय? चौकटीम ये अशी खुण करावी 

होय नाही 

  

 
होय अस यास थोड यात तपिशल ावा. 

  ..................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................... 

9) अज सोबत खालील (छायाकंीत) स य ती जोडले या आहेत. 
1) ........................................................................ 

2) ....................................................................... 

3) ....................................................................... 

4) ........................................................................ 

5) ........................................................................ 

10) अजदार महारा ाचा अिधवासी आहे काय ?                               होय/नाही 

11) अजदार सेवािनवृ / वे छा िनवृ  सेवािनवृ  आहे काय?      होय/नाही 

होय अस यास  शासिकय सेवते जु िदनाकं-............................................................... 

पदनाम-.............................................................................................................. 

सेवािनवृ / वे छा िनवृ  झालचेे िदनांक-................................................................ 

सेवािनवृ ी या िदनांकास िमळालेले अिंतम वतेन-........................................................... 

सेवािनवृ ी नंतर देय असलेले वतेन (पे शन)- ............................................................... 

 
मी असे मािणत करतो/करते की, वर नमुद केललेी मािहती खरी असुन, ती खोटी आढळ यास माझी 

उमेदवारी िनयु ती या कोण याही ट यावर र  करणेत येईल आिण माझे िव द कायदेशीर कारवाई होईल याची मला 

जाणीव आहे. 

 
 
सही/- 
 
नाव:- 
 



 
 
 

लहान कुटूबांच े माणप  -नमुना 
 
मी ी/ ीमती/कुमारी------------------------------------------------------------------------------------- 

ी-------------------------------------------------------------------------यांचा/यांची मुलगा/मुलगी/प नी 

वय----------- वष, राहणार-----------------------------------------------------------------------या दारे 

पुढील माणे असे जाहीर करतो/करते की, 

1) मी----------------------------------------------------------------या पदासाठी माझा अज दाखल केलेला आहे. 

2) आज रोजी मला -------------------(सं या) इतकी हयात मुले आहेत.  यापैकी िदनांक 23 जुलै 2020 यानंतर ज माला   

    आले या मुलाचंी सं या --------------- इतकी आहे. (अस यास ज म िदनांक   1)     /    /            2)       /     /    

3) हयात असले या मुलांची सं या दोनपे ा अिधक असेल तर िदनांक 23 जुलै 2020 व तदनंतर ज माला आले या, मुलामुळे   

     शासिकय िनयमानुसार मी या पदासाठी अपा  ठरेल याचंी मला जाणीव आहे. 

 
िठकाण - सातारा         अजदार वा री  - 

िदनांक-    /     /        अजदाराचे नाव- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


