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फक्त ककारकार्यालरयीन उपरयोगकाकरयीतका 

ननोंदणयी क.

ददनकानांक 

लघघुवकाद न्रकारकालर  ,   मघुनांबई  ,

'  गनांथपकाल  ' ( )' Librarian  पदकासकाठयी अरकार्याचका दवदहित नमघुनका

नघुकततेच ककाढलतेलते
पकासपयोरर्या आककारकाचते

छकारकादचत

          पदकाचते नकाव  :-

१) उमतेदवकारकाचते सनांपपूणर्या नकानांव :-

(आडनकानांव प्रथम) (प्रथम नकानांव) (वदडलकानांचते / पतयीचते नकानांव)

२) पतव्रवहिकारकाचका पतका 

(स्थकारयी)

:-

दपनकयोड :

भ्रमणध्वनयी ( )Mobile

कमकानांक (ककारर्यारत)

 ई – मतेल, असल्रकास

३) अस्थकारयी पतका :-

भ्रमणध्वनयी ( ) Mobile कमकानांक        
(ककारर्यारत कमकानांककाचते व्रतयीररक्त)  
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४) सतेवकारयोरन ककारकार्यालरकातयील 
ननोंदणयी कमकानांक, असल्रकास 

:-

५) ललनांग (पघुरुष / सयी) :-

६) रकात व प्रवगर्या :-

७) रन्म तकारयीख :-

८) उमतेदवकारकाचते रकादहिरकातयीच्रका 
ददवशयीचते वर

:- ___ वषर ___ मदहिनते ___ ददवस 

९) उमतेदवकार ददव्रकानांग आहिते ककार? :- हियोर / नकाहियी

असल्रकास ददव्रनांगत्वकाचते प्रमकाण :-

१०) उमतेदवकार सध्रका शकासककीर सतेवतेत 
आहिते ककार ? 

:- हियोर / नकाहियी

असल्रकास तपदशल :-

११) उमतेदवकार प्रकल्पगस्त 

आहिते ककार ?

:- हियोर / नकाहियी

१२) उमतेदवकार अदववकाहियीत / 
दववकाहियीत आहिते ककार ?

:- हियोर / नकाहियी

१३) शशैक्षदणक अहिर्याततेचका तपशयील :-
अहिर्यातका मनांडळ /

दवदकापयीठ
उतयीणर्या

झकाल्रकाचते
वषर्या  

प्रकाप्त गघुण कमकाल गघुण गघुणकानांचयी
रक्कते वकारयी

गतेड / शतेणयी दकतयी
प्ररत्नकात

उतयीणर्या  झकालते
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१४) अन्र अहिर्यातका, रसते सनांगणक / रनांकलतेखन / शश्रृतलतेखन (असल्रकास )
अ. क. कयोसर्याचते नकानांव शब्द प्रतयी

दमनयीरते  
शकासककीर सनांस्थका /

मनांडळ ज्रकानांनयी रनांकलतेखन
/ शश्रृतलतेखन/ सनांगणक

प्रमकाणपत ददलते .

उतयीणर्या
झकाल्रकाचते

वषर्या

प्रकाप्त गतेड 

१५) ककामकाचका पघुवकार्यानघुभव आहिते 
ककार असल्रकास तपदशल 

   :-

१६) न्रकारसनांस्थतेत ककारर्यारत 
नकाततेवकाईककानांचका सनांपपूणर्या 
तपदशल, असल्रकास .

:-

१७) उमतेदवकारकानांस ओळखत 
असलतेल्रका दयोन  प्रदतदष्ठित   
व्रक्तक्तींचयी नकावते व पतते तसतेच 
भ्रमणध्वनयी कमकानांक 

१)

२)

१८. उमतेदवकारकावर पपूवर्वी फकाशैरदकारयी 
खरलका / दशस्तभनांगकाचयी 
ककारर्यावकाहियी झकालयी हियोतयी 
ककार?  /दशक्षका झकालयी हियोतयी
ककार  ? / खरलका   
ककारर्यावकाहियी प्रलनांबयीत आहिते 
ककार ?असल्रकास तपदशल.

:-
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प्रपत – अ
घयोषणकापत 

१) मयी,  वर नमपूद उमतेदवकार  –----------------------  रका  दकारते  असते  घयोदषत

करतयो/करतते  ककी,  मलका  कयोणत्रकाहियी  गघुन्हिरकाबकाबत  अरक दकनां वका  दशक्ष झकालतेलयी  नकाहियी  आदण

कयोणत्रकाहियी गघुन्हिरकाबकाबत मकाझ्रकावर कयोणतकाहियी फफौरदकारयी दकावका / तककार प्रलनांदबत नकाहियी.

२) मयी,  रकापपूढते  खकातयीपपूवर्याक  दवधकान  दतेतयो  ककी,  सदर अरकार्यामध्रते  भरलतेलयी  सवर्या  मकादहितयी  हियी  पपूणर्यातत

मकाझ्रका मकादहितयीनघुसकार खरयी व बरयोबर आहिते.  रर एखकादयी मकादहितयी खयोरयी / चघुककीचयी आढळल्रकास,

मलका सदर दनवड प्रदकरतेत अपकात ठरदवण्रकात रतेईल, आदण रर दनवड / दनरघुक्तकी झकाल्रकास,

मकाझयी सतेवका हियी कयोणतयीहियी सघुचनका न दतेतका खनांदडत करण्रकास पकात  हियोईल.

३) मलका अकार रयोरयी ---- (अपत्रकानांचयी सनांख्रका) इतकते  हिरकात अपत्र आहितेत.  त्रकापतेककी ----

अपत्रते  (मघुलते)  ददनकानांक  २८  मकाचर्या,  २००५  ननांतर  रन्मकास  आलतेलयी  आहितेत.

------------- (असल्रकास त्रकानांचयी रन्मतकारयीख).

४) मलका रकाचयी रकाणयीव आहिते ककी, रर ददनकानांक २८ मकाचर्या, २००५ ननांतर रन्मकालका आलतेल्रका एकघु ण

हिरकात अपत्रकानांचयी सनांख्रका दयोन पतेक्षका रकास्त असल्रकास,  मलका सदर पदकावर अपकात ठरवण्रकात

रतेईल.

५) उमतेदवकारयी अरर्या  सकादर कते लका म्हिणपून मलका चकाचणयी/मघुलकाखकातयीस बयोलकादवलते रकाण्रकाचका कयोणतकाहियी

अलधककार प्रकाप्त हियोत नकाहियी, रकाचयी मलका पपूणर्या रकाणयीव आहिते. 

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

    उमतेदवकारकाचयी स्वकाक्षरयी

दठककाण :-..................... ---------------

ददनकानांक :-.....................         उमतेदवकारकाचते नकानांव 



5

चकाररत्र्र  /  वतर्याणपूक प्रमकाणपत

प्रमकादणत करण्रकात रतेतते ककी, शयी./शयीमतयी/कघु मकारयी .............................................. हिते/हिरका

…...............................  तकालघुकका...................  लरल्हिका ….....................  रतेथयील रदहिवकाशयी असपून,  मयी

त्रकानांनका  मकागयील …........  वषकार्षांपकासपून  ओळखतयो/ओळखतते.  त्रकानांचयी  वतर्याणपूक  व  चकाररत्र्र चकानांगलते  आहिते.  तते/त्रका

मकाझते/मकाझ्रका नकाततेवकाईक नकाहियीत. 

कररतका सदरयील चकाररत्र्र/वतर्याणपूक प्रमकाणपत दतेण्रकात रतेत आहिते/ ददलते आहिते.

 दठककाण : 

 ददनकानांक :

प्रमकाणपत दतेण्रका-रकाचते नकाव व स्वकाक्षरयी

पतका - ________________

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

भ्रमणध्वनयी क. _____________


