




अज चा नमनुा 

       अजचा काय लयीन मांक- 

उमेदवाराचा 
पासपोट 
आकाराचा 
फोटो 

ित, 
अ य , िज हा िनवड सिमती तथा 
िज हािधकारी जळगांव 

 

िवधी अिधकारी (कं ाटी), िज हािधकारी काय लय जळगांव पदासाठी अज 

 

1. संपुण नांव  (आडनांव)   (नांव)   (विडलांचे / पतीचे नांव) 

दो ही भाषेत-  मराठी - -----------------------------------------------------------------  

 
          इं जी - ------------------------------------------------------------------ 
 

2. प यवहाराचा प ा -  --------------------------------------------------------------- 

(िपनकोडसह मराठी) 

 
3. दरु वनी मांक एसटीडी कोड नं. सह----------------  मोबाईल . ------------------------ 

 
4. ई-मेल ॲ ेस (आव यक) - 

 
5. लग-   पु ष / ी (लागू नसलेला पय यावर एक आडवी रेघ ओडावी) 

 
6. अजदाराची ज मतारीख - 

िद.    रोजीचे पूण वय -  वष,  मिहने,  िदवस. 

 

7. वैवािहक थती -   िववािहत / अिववािहत 



 
8. शै िणक अहता 

परी ेचा तपिशल महािव ालय व िव ापीठाचे / 
परी ा मंडळाचे नांव - 

शाखा / िवषय 

परी ा उ ीण 
झा याचे वष 

िमळाले या 
गुणांची 
ट केवारी 

मा यता ा त िव ापीठाची 
पदवी 

 

 

  

मा यता ा त 
िव ापीठाकडील काय ाची 
पदवी (L.L.B.) 

 

 

  

अ य अहता - तपिशलासह 
 

   

9. अनुभव - वकीली यवसायाचे िकमान 7 वष अनुभव अस याचे माणप  ( िज हाबार 
असोिसएशनचे माणप  ) 
  
10. खाजगी / शासकीय सेवेचा तपिशल- 

काय लयाचे / सं थेचे नांव व प ा पदनाम सेवेचा कालावधी 
   

   

िटप - पूव नुभव अस यास संबंिधत काय लयाचा / सं थेचा दाखला जोडणे आव यक. 

11.भाषेचे ान - 1. मराठी   2. हदी.   3. इं जी. 

िविध अिधकारी या पदासाठी नमूद केले या तसेच संबंिधत शासन िनणयात नमूद 

केले या अटी व शत  मला मा य असून, या अटी व शत चा भंग के यास भरती या कुठ याही 

ट यावर माझी उमदेवारी र  होईल याची मी न द घेतली आहे. अज त नमूद केलेली माझी मािहती 

मा या मािहतीनुसार खरी व बरोबर आहे. या पदासाठी िविहत केलेली शै िणक अहता आिण अनभुव 

मा यापाशी आहे. मी आणखी अस े मािणत करतो / करते की, वर िदलेली मािहती खोटी  व चूकीची 

आढळून आ यास खो ा मािहती या आधारे िमळालेली उमेदवारी / झालेली िनवड / िनयु ती र  

हो यास पा  राहील. याब ल माझी कोणतीही त ार राहणार नाही.  

 
िदनांक  - 

िठकाण-       (उमेदवाराचे नावं व सही) 

 

िटप- 1. अज तील आव यक ती सव मािहती नमूद करणे / भरणे आव यक आहे. 
2. जािहरातीत नमूद के यानुसार आव यक या माणप ां या सा ांकीत ती / दाखले 
अजसोबत जोडणे आव यक आहे.  
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