पदाचे नाव

प्रति ,
मा. अध्यक्ष,
प्रबंध सतमिी
भारिीय जैन संघटना,पुणे ,
पदाचे नाव
माध्यम

::- मराठी माध्यम

ववभाग

:-

प्राथवमक / माध्यवमक / उच्च माध्यवमक / कला / वाविज्य / ववज्ञान

महोदय ,
भारिीय जैन संघटनेच्या तपंपरी व वाघोली येथील माध्यतमक व उच्च माध्यतमक तवद्यालयां मध्ये २०१९२०२० या शैक्षतणक वर्ाा िील प्रथम सत्रासाठी

तशक्षक व तशक्षकेिर पदे भरण्यासंबंधीची जातहराि मी

वाचली. त्या जातहरािीस अनुसरून मी हा अजा करीि आहे . माझी वैयक्तिक व शैक्षतणक मातहिी
खालीलप्रमाणे :
१. संपूणा नाव (एस.एस.सी प्रमाणपत्रानुसार ) : --------------------------------------------------------------२. तववाहानंिरचे संपूणा नाव(लागू असल् यास ) : -------------------------------------------------------------३. जन्म तदनां क

:

/

४. धमा व जाि

:

-------------------------------------------------

/

--------------------------५. कायमचा पत्ता : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------६. पत्रव्यवहाराचा पत्ता

: -------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------७. मोबाईल क्रमां क (भ्रमणध्वनी) : ----------------------------------------------------------------------------८. ई मे ल :

---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

९. शैक्षतणक पात्रिा :- --------------------------------------------------------------------------------------------

अ
क्र

परीक्षा / पदवी

१

S.S.C.

२.

H.S.C.

३.

D.Ed. / D.T.Ed.

4.
५.
६.
७.
८

विक्षिाचे
माध्यम

उत्तीिण
वर्ण

बोर्ण /
ववद्यापीठ

ववर्य

िेकर्ा
गुि

श्रेिी

B.A./B.Com./
B.Sc./B.C.S.
M.A./M.Com./
M.Sc./M.C.A.
B.Ed./B.PEd.
/B.Ed.(Phy)
TET
Other

नोकरीचा अनु भव :
अक्र

संस्था / िाळा महाववद्यालयाचे नाव

पद

एकूि वर्ण

११. कला, क्रीडा तकवा इिर क्षे त्रािील उल् ले खनीय बाबीचा िपशील –
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------मी श्री/ श्रीमिी ---------------------------------------------------- असे
प्रमातणि करिो/ करिे की प्रस्तु ि पदां ची जातहराि मी काळजीपूवाक वाचली असू न सदर अजाा ि
तदले ली मातहिी पूणापणे खरी आहे . सदर मातहिी खोटी आढळल् यास तमळाले ली नोकरी गमावण्यास
मी बां धील राहील व पुढील कारवाईस पात्र ठरे ल याची मला जाणीव आहे .
वदनाक :
/
/
वठकाि :
आपला / आपली ववश्वासू ,
नाव व स्वाक्षरी
--------------------------

--------------------

सवण साधारि सूचना :
१. प्रत्ये क तवभागासाठी व पदासाठी स्विं त्र अजा करावा.
२. अजाा सोबि शैक्षतणक प्रमाणपत्र जोडू नयेि.
३. अजाा साठी A4 आकाराचा कागद वापरावा.
४. भ्रमणध्वनी अचू कपणे नमू द करणे आवश्यक आहे .
५. जातहरािीमध्ये नमू द केले ल् या पदां मध्ये कायाभारानुसार बदल होऊ शकिो .
६. मु लाखिी मधू न ज्ां ची तनवड झाली असेल त्यां नाच एसएमएस द्वारे / भ्रमणध्वनीवर कळतवण्याि
येईल .
७. अजाा ची प्रि पानाच्या दोन्ही बाजूस (print Back to Back) काढावी .

