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. 0712-2548572 , 0712-2557273
E-mail : ronagpur@dtemaharashtra.gov.in

Website: rdtenagpur.org.in

गट क संवग तील अनुसूिचत जमातीची पदे भर यासाठी जाहीरात
सहसंचालक, तं िश!ण िवभागीय काय लय, नागपूर यांचे अिधन$त सं$थेतील खालील तपशीला'माणे मा.

सव)*य +यायालयाने िस,हील अपील -. ८९२८/2015 व इतर याचीकास याम7ये िदनांक 06/07/2017 रोजी
िदले;या िनण<यानुसार अ.ज. 'वग तील िर=त पदे सरळसेवन
े े भर यासाठी पा

उमेदवाराकडू न शासनाने िदले;या

िनदA शानुसार $पध परी!ेसाठी अज< मागिव यात येत आहे. अज< कर याची शेवटची तारीख िद. 06/01/2020 रोजी

५.०० वाजेपयEत राहील. अज चे िलफाGयावर ठळक अ!रात “िनदे शक (तांि क 'योगशाळा सहायक) “ या पदासाठी

अज< असे िलह यात यावे. नमूद केले;या िदनांकानंतर व टपालाचे िदरंगाईने उशीरा 'ाGत झालेले अज< M$वकारले
जाणार नाही, याची नNद Oयावी. जाहीरातीम7ये नमूद कर यात आलेले पद नागपूर, चंPपूर, गडिचरोली, वध , गNदीया

व भंडारा िज;हयातील आहेत.जाहीरात या काय लयाचे वेबसाईट www.rdtenagpur.org.in वर Download Section
म7ये 'िसb कर यात आली आहे.
अ.

-.

पदनाम

संवग< : गट - क
१

िनदेशक (तांि क
'योगशाळा

भरतीसाठी

सामािजक व

पदे

आर!ण

१

अनुसूिचत

'$तािवत

सहायक) वेतन

िकमान शै!िणक अह< ता व अनुभव

परी!ेचे

महाराjk् राmय तं िश!ण मंडळाचे / समक! शासनामा+य

लेखी

समांतर

जमाती

वेतन$तर लेवल

$वdप

$वायn अिभयांि की शाखेतील तीन वषpय पदिवका
(Engineering and Technology) उnीण<, आिण शासकीय

परी!ा

uकवा िनमशासकीय uकवा खाजगी, सं$था uकवा आ$थापना,

एस - ८, २५५००-

uकवा

81100

शासन

अंगीकृत

महामंडळामधील

'योगशाळा

सहाwयक uकवा साईट सुपरवायजर पदावर, uकवा xयाने
धारण

केले;या

पदिवके*या

िवyाशाखेशी

मॅ+युफॅ=चर{ग uकवा स|,हस{ग uकवा म}टेन+स
सीएनसी मशीन

संबध
ं ीत
uकवा

हाताळ याचा रोजंदारी uकवा काय<,ययी

uकवा करार पbतीवर uकवा मानधन इxयादी $वdपात
पुण<वेळ कामाचा एक वष चा अनुभव

वर नमूद केले;या पदसं~येम7ये बदल होवू शकते. काही अपरीहाय< कारणाने पिर!ा $थगीत झा;यास

xयाबाबत अज<दाराला कोणताही दावा सांगता येणार नाही. परी!ा $थगीत करणे व र• करणे, अंशत: बदल करणे,

तसेच सेवाभरती '-ीयेत बदल करणे याबाबतचे सव< अिधकर सहसंचालक, तं िश!ण िवभागीय काय लय, नागपूर
यांचा िनण<य अंतीम राहील.

अज< सादर कर याची पbत व अज< पाठिव याचा पnा : इ*छु क व अहत 'ाGत उमेदवारांनी Download Section मधून

अज चा नमुना व इतर 'माणप

Download कdन घेवून परीपुण< भरलेले अज< आव‚यक 'माण ा*या सां!ांकीत

'ितसह सहसंचालक, तं िश!ण िवभागीय काय लय, शासकीय तं िनकेतन परीसर, मंगळवारी बाजार, सदर, नागपूर
- 440 001 या पxयावर िदनांक 06/01/2020 रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपयEत पोहचतील याची द!ता Oयावी.
(परी!ेचे अज< $वह$ते: / डाकेने सादर करावीत.)

परी!ा शु;क : गट - क लेखी परी!ेकरीता अ.ज. 'वग तील उमेदवारांसाठी परी!ा शु;क d. ४५० /- असून सदर

परी!ा शु;क JOINT DIRECTOR OF TECHNICAL EDUCATION, R.O., NAGPUR PAYBLE AT NAGPUR
यां*या नावे काढलेला कोणxयाही राjkीयकृत बॅकेचा डी.डी. (DEMAND DRAFT) ,दारे अज सोबत yावे लागेल.

अ+य नावाने काढलेला व राjkीयकृत बॅकेतून न काढ यात आलेला तसेच कमी रकमेचा डी.डी. M$वकारला जाणार
नाही. परी!ा शु;क हा नापरतावा राहील. कोणxयाही कारणा$त ते परत केले जाणार नाही.

परी!ा $थळ : शासकीय त िनकेतन, मं गळवारी बाजार, सदर, नागपूर - 440 001
परी!ेचा िदनांक : 12/01/2020

परी!ेची वेळ : दु पारी १२.०० वाजता
सव<साधारण सुचना व अटी :

१. अज<दार महाराjk् राmयाचा अिधवासी असावा.
अ) उमेदवाराकडे अिधवास 'माणप

(Domicile Certificate) उपल˜ध नस;यास xयांनी xयांचा ज+म महाराjk्

राmयात झाला अस;यास ज+म दाखला सादर करणे आव‚यक राहील.

आ) सदर उमेदवाराकडे अिधवास 'माणप

तसेच ज+मतारखेचा दाखला उपल˜ध नस;यास xया उमेदवाराने

आपला शाळा सोड;याचा दाखला सादर करणे आव‚यक राहील. परंतू शाळा सोड;या*या दाख;याम7ये xया
उमेदवाराचा ज+म महाराjk् राmयात झाला अस;याची नNद असणे आव‚यक राहील.

इ) उपरो=त बाबी फ=त महाराjk् राmयात ज+म झाले;या उमेदवारांसाठी अिधवास 'माणप
Certificate) आव‚यक राहील.

(Domicile

२. उमेदवाराने अज< केला uकवा िविहत अह<ता धारण केली ™हणजे परी!ेला बोलिव याचा अथवा िनयु=तीचा
ह=क 'ाGत झाला असे नाही.

३. उमेदवाराने सादर केले;या अज›ची 'ाथिमक छाननी न करता, उमेदवारांना लेखी परी!ेसाठी ताxपुरता 'वेश
िदला जाईल.परी!ेतील पा

उमेदवारांची कागदप

िनयु=ती साठी पा ठरिव यात येईल.

तपासणी, चारी

तपासणी, वैyकीय तपासणी कdनच

४. मागासवगpय 'वग तील आर!ण हे महाराjk् राmया*या अिधवासी उमेदवारापुरते मय दीत राहील. आरि!त

मागास 'वग *या जागा दावा करणाœया उमेदवारांना xया संदभ तील स!म अिधकाœयांनी िदलेले जात
'माणप

५.

व उपल˜ध अस;यास जात वैधता 'माणप ाची मुळ व सा!ांकीत 'त कागदप े पडताळणी*या

वेळेस सादर करणे आव‚यक राहील.

(एक) एकोणवीस वष पे!ा कमी वय नसले;या आिण अडतीस वष पे!ा जा$त वय नसले;या (आर!ीत

गटातील उमेदवारासाठी पाच वष पयEत उ*• वयोमय दा िशथील केली जाऊ शकते) ; आिण
(दोन) पदिवका धारण करणाœया ; आिण

(तीन) शासकीय uकवा िनमशासकीय uकवा खाजगी, सं$था uकवा आ$थापना, uकवा शासन अंगीकृत

महामंडळामधील 'योगशाळा सहाwयक uकवा साईट सुपरवायजर पदावर, uकवा xयाने धारण केले;या
पदिवके*या िवyाशाखेशी संबंधीत मॅ+युफॅ=चर{ग uकवा स|,हस{ग uकवा म}टेन+स uकवा सीएनसी मशीन

हाताळ याचा रोजंदारी uकवा काय<,ययी uकवा करार पbतीवर uकवा मानधन इxयादी $वdपात पुण<वळ
े
कामाचा एक वष चा अनुभव धारण करणाœया ;

उमेदवारामधून नामिनदA शना,दारे कर यात येईल.

६. िनदे शक (तांि क 'योगशाळा सहाwयक) या पदावर िनयु=त केले;या ,य=तीने,

या बाबतीत कर यात

आले;या िनयमानुसार, uहदी व मराठी भाषा परी!ा अगोदरच उnीण< केले;या नसतील uकवा xया परी!ा
उnीण< हो यापासून ितला सुट िमळालेली नसेल, तर ितला सदर परी!ा उnीण< करणे आव‚यक राहील.

७. िनदे शक (तांि क 'योगशाळा सहाwयक) पदावर िनयु=त केले;या ,य=तीने, महाराjk् शासना*या मािहती व
तं ¢ान संचालनालयाने वेळोवेळी िवहीत केलेले संगणक संचलन 'माणप धारण करणे आव‚यक राहील.

८. िनदे शक (तांि क

'योगशाळा सहाwयक) पदावर िनयु=त केले;या ,य=ती, िनयु=त केले;या 'ादे िशक

िवभांगांतग<त कोठे ही बदलीस पा ठरेल.

९. 'क;प£$त / भुकंप£$त / अपंग उमेदवारासाठी कमाल वयोमय दा ४५ वष<

१०. अxयु*च गुणवंnाधारक मागासवगpय खेळाडू कमाल वयोमय दा ४८ वष<

११. भुदल, हवाईदल uकवा नािवक दल सेवम
े 7ये सहा मिहणे व xयापे!ा अिधक सेवा केली असेल तर संर!ण
सेवम
े 7ये केलेली एकूण सेवा अिधक तीन वष< हा कालावधी माजी सैिनकांचे वय मोजताना कमी केला जाईल.

१२. $वातं

सैिनकांचे नामिनदA िशत पा;य, जणगनना कम<चारी व सन १९९४ नंतरचे िनवडणूक कम<चारी यांना

वयोमय दा ४५ वष< .

१३. अंशकालीन पदवीधर / पदिवकाधारक उमेदवारां*या बाबतीत कमाल वयोमय दा 55 वष<.

१४. शासना*या सेवत
े ील कम<चाœयांना उ*च वयोमय दा लागू नाही. अज<दार महाराjk् राmयाचा अिधवासी असावा.

१५. जात वैधता 'माण

उपल˜ध नस;यास महाराjk् शासन 'शासन िवभाग शा.िन.-. बीसीसी-

२०११/'.-.१०६४/२०१११६ व िद. १२/१२/२०११ मधील तरतुदीनुसार आदे श िनग<मीत के;या*या
िदनांकापासून सहा मिह या*या आत जात वैधता 'माणप
िनयु=ती पुवल
< !ीपने र• कर यात येईल.

सादर करणे अिनवाय< आहे, अ+यथा xयांची

१६. जाहीरातीतील पदासाठी लेखी परी!ा अिणवाय< आहे, उमेदवारांना मराठी भाषेचे ¢ान असणे आव‚यक आहे.
तांि क 'योगशाळा सहायक या पदाकरीता लेखी परी!ेला मराठी, इं£जी, सामा+य ¢ान, बौिbक चाचणी इ.

िवषयांवरील '¥ांकरीता समान गुण ठे वून िदड तासाकरीता २०० गुणांची व$तुिनjठ बहू पय यी लेखी परी!ा

घे यात येईल व xयआधारे गुणवnेनुसार िनवड केली जाईल. उमेदवारांना लेखी परी!ेसाठी $वखच ने
उपM$थत राहावे लागेल. परी!ेस गैरहजर राही;यास उमेदवार अंतीम िनवडीसाठी अपा ठरेल.

१७. उमेदवारांना समान गुण िमळा;यास : लेखी परी!ेचा िनकाल तयार करतांना परी!ेत mया पा

उमेदवारांना

समान गुण असतील अशा उमेदवारांचा गुणवnा यादीमधील 'ाधा+य-म पुढील'माणे िनि¦त कर यात येईल;

i)

ii)

आxमहxया£$त शेतकœया*या पा;यास 'थम 'ाधा+य राहील.

समान गुण 'ाGत उमेदवाराम7ये आxमहxया£$त शेतकœयाचा पा;य नसेल अथवा वरील -. (i) नुसार

एकापे!ा अिधक उमेदवार समान गुण 'ाGत असतील तर xयापैकी वयाने mयेjठ असले;या उमेदवारास
'ाधा+य दे यात येईल.

iii) वरील अनु-मांक (i) व (ii) या दो+ही अटीन मधील दे खील समान ठरत असले;या उमेदवारा*या बाबतीत,
अज< सादर कर या*या अंतीम िदनांकास उ*चतर
'ाधा+य-म दे यात येईल.

शै!िणक अहत धारण करणाœया उमेदवारास

iv) वरील अनु-मांक (i) ,(ii) व (iii) या ित+ही अटीनम7ये दे खील समान ठरत असले;या उमेदवारां*या
बाबतीत सदर पदा*या सेवा'वेश िनयमाम7ये िवहीत असले;या िकमान शै!िणक अह<ते7ये उ**तर गुण
'ाGत उमेदवारास 'ाधा+य-म दे यात येईल.

१८. लेखी परी!ेम7ये फ=त काळया / िनळया शाई*या बॉल पेनचा वापर करणे बंधनकारक आहे.

१९. पदभरतीची '-ीया अंxयंत तक<शुb व पारदश<क पbतीने गुणवnे*या आधारे पार पाडली जाणार अस;याने

कोणीही कोणxयाही 'लोभनांना बळी पडू नये. एखाyा अज<दाराने xया*या िनवडीसाठी िनवड सिमतीवर
'xय! / अ'xय! दबाव आण याचा 'यxन के;यास xयास िनवड '-ीयेतून अपा ठरिवले जाईल.

२०. िनवड '-ीयेदर™यान व त©नंतर उमेदवाराने सादर केलेली 'मणप े संशया$पद वा अयोªय / अपय Gत
आढळ;यास उमेदवाराची िनवड / िनयु=ती कोणxयाही टGGयावर र• केली जाईल.

२१. उमेदवाराणे एकूण गुणा*या िकमान ४५ ट=के गुण 'ाGत करणे आव‚यक राहील.

२२. िनदे शक (तांि क 'योगाळा सहायक) या पदाकरीता अज< करणाœया उमेदवारांनी संगणक हाताळणी /
वापराबाबतचे पुढे नमूद केलेले 'माणप

िनयु=ती िदनांकापासून दोन वष *या आत सादर करणे आव‚यक

राहील. अ+यथा xयाची सेवा समाGत होईल. D.O.E.A.C.C. सोसायटी*या अिधकृत C.C.C. uकवा O $तर
uकवा A uकवा B $तर uकवा C «तर पैकी कोणतीही एक परी!ा उnीण< झा;याचे 'माणप

uकवा महाराjk्

राmय तं िश!ण मंडळ मुंबई यां*याकडील अिधकृत MS-CIT परी!ा उnीण< झा;याचे 'माणप .

२३. शै!िणक अहत , वय , अनुभव , अिधवास दाखला तसेच जातीचा दाखला उपल˜ध अस;यास जात वैधता
'माणप इ. 'माणप ां*या सां!ाकीत व मुळ 'ती कागदप े तपासणी*या वेळेस सादर करणे आव‚यक आहे.

२४. उमेदवाराने शे!िणक अहतA*या $वत: सां!ाकीत केले;या 'ित अज सोबत सादर करा,यात. तसे नस;यास
uकवा चुकीची मािहती अस;यास अज< अपुण< समजून नाकारला जाईल.

२५. शासकीय / िनमशासकीय सेवत
े ील संबंधीत 'वग तील कम<चाœयांनी नारहकत 'माणप
पडताळणी*या वेळेस सादर करणे आव‚यक राहील.

कागदप े

२६. जाहीरातीमधील पदासाठी अज< करणाœया िववाहीत उमेदवारांनी xयां*या अज सोबत शासन अिधसुचना

एसआर,ही-२०००/'.-.(17/2000)/बारा, िद. 28/03/2005 नुसार नमुना अ िनयम ४ 'माणे लहान कुटू ं बाचे
'ित¢ाप

कागदप े पडताळणी*या वेळेस सादर करणे बंधणकारक राहील, सदरचे 'ित¢ाप

झा;यास संबंधीत उमेदवाराचा अज< र• कर यात येईल, याची नNद घे यात यावी.

'ाGत न

२७. शासन िनण<य -. अिनयो-1005/१26/सेवा-४, िद. 31/10/2005 मधील तरतूदीनुसार िनयु=तीसाठी िनवड
झाले;या उमेदवारांना निवन अंशदान िनवृnी वेतन योजना लागू राहील.

२८. िवn िवभाग परीप क -. अिनयो१००५/१२६/सेवा-४, िद. 12/01/2007 व िवn िवभाग परीप क

अिनयो१००९/१३/सेवा-४, िद. 24/02/2009 मधील सव< अट{ची पुत<ता होत अस;यासच शासकीय
कम<चाœयास महाराjk् नागरी सेवा (िनवृnी वेतन) िनयम १९८२ व सव<साधारण भिवjय िनव ह िनधी योजना
लागू राहील.

२९. रोजगार व $वयमरोजगार िवभाग अथवा अ+य अिधकृत िवभागाकडे नNदणी केली अस;यास अ7ययावत नNद
प ाची छायांकीत 'त सादर करणे बंधनकारक राहील.

३०. जाहीरातीत नमूद के;या'माणे पा ता धारक अस;याची खा ी कdनच उमेदवाराने अज< करावे.

३१. mया अपंग उमेदवारास लेखिणक िनयमानुसार अनु¢य
े आहे, अशा उमेदवारांनी लेखणीकाची ,यव$था $वत:
करावी व लेखिणक संबंधीत पदा*या िकेमान शै!िणक अह<तेप!
े ा एक इयnा कमी िशकलेला असावा. xयास

लेखी परी!ेसाठी 'ित तासासाठी २० िमिनटे अितरी=त वेळ दे यात येईल. उमेदवाराला लेखिणकास $वत:

मानधन yावे लागेल. लेखिणकाला परी!ेचे िनयम व अट{चे पालन करावे लागेल. लेखिणकाने परी!ा
कालावधीत उमेदवाराशी चच / गGपा माd नये. अथवा उमेदवाराशी िनरथ<क बोलू नये. फ=त ®jटीहीन /

अ;प®jटी / अ$ती,यंग / शेरेबल फा;सी आिण िड$ले$कीयाने बाधीत व िकमान ४० ट=के िवकलांगता
असले;या पा

उमेदवारांना ते िलह यासाठी स!म नसले;या पा

उमेदवारांना लेखिणकाची मदत अथवा

फ=त अनु£ह कालावधी आव‚यक अस;यास संबंधीत उमेदवाराने अज< M$वकार या*या अंतीम िदनांकापासून
पाच िदवसा*या आत लेखिणकाचा तपशील / सिव$तर मािहती वैदकीय पुरा,यासह नाव , पnा, शै!िणक
अहत , ओळखी*या पुरा,याची छायांकीत 'त सादर करावी.

३२. अपंग उमेदवाराकरीता िज;हा श;य िचकीxसक यांनी िनण<मीत केलेले अपंगxवाचे ट=केवारीचे 'माणप ४०
ट=के पे!ा कमी नसावे.

३३. अनुभवा*या बाबतीत तासीका , िनयतकालीक, अध<वळ
े , िवyावेतन, अ°यागत, िवनावेतन तxवावर केले;या
अंशकालीन सेवच
े ा कालावधी तसेच 'भारी ™हणून नेमणूकीचा कालावधी, अितरी=त काय<भाराचा कालावधी

अनुभवासाठी £ा± धरता येणार नाही, अंशकालीन कम<चाœयांनी xयां*या अनुभवाची सेवा योजन
काय लयाकडे नNदणी करणे आव‚यक आहे व तसे के;याचे पुरावे कागदप े पडताळणी*या वेळेस सादर
करणे बंधणकराक राहील.

३४. अंतरीम िनवड यादीम7ये पा उमेदवारां*या सां!ाकीत 'ती मुळ 'माणप ा*या आधारे कागदप तपासणी*या
वेळी तपास यात येतील. सदर 'माणप ां*या मुळ 'ती कागदप े तपासणी*या वेळी उपल˜ध कdन दे णे

उमदवारावर बंधकारक राहील. xयामधील 'माणप े उपल˜ध कdन न िद;यास तसेच खोटी uकवा चुकीची
आढळ;यास संबंधीत उमेदवार अपा

ठरिव यात येईल. तसेच िनवड '-ीया सुd झा;यानंतर कोणxयाही

!णी उमेदवाराने कागदप े खोटी सादर के;याचे uकवा खरी मािहती दडवून ठे व;याचे िनदश<नास आ;यास
xया उमेदवाराची उमेदवारी िनयु=ती 'कीये*या कोणxयाही टGGयावर र• कर यात येईल / शासकीय सेवत
े

अस;यास बडतफA कर यात येईल.

३५. िनवड झाले;या उमेदवारांना 'चिलत िनयमा'माणे वेतन व भnे लागू राहील.

३६. परी!े*या वेळी उमेदवाराने अज सोबत संलªन केलेले परी!ेसाठीचे ओळखप
उमेदवाराने 'वेशप ािशवाय $वत:चे छायािच असलेले ओळखप

आणने अिनवाय< आहे.

जवळ बाळगणे आव‚यक राहील. (उदा.

आधार काड<, पॅन काड< , िनवडणूक ओळखप , वाहन चालिव याचा परवाना इ.)

३७. उमेदवाराने परी!ेचा अज< सादर के;यानंतर अज सोबतचे परी!ेसाठीचे ओळखप
असलेले ओळखप

व $वत:चे छायािच

(उदा. आधार काड< , पॅन काड< , िनवडणूक ओळखप , वाहन चालिव याचा परवाना इ.)

घेवून िदनांक 12/01/2020 रोजी सकाळी ११.०० वाजता शासकीय तं िनकेतन, मंगळवारी बाजार, सदर,
नागपूर या परी!ा क}Pावर परी!ेकरीता उपM$थत राहणे अिनवाय< आहे.

३८. उमेदवारांचे आसन -मांक व बैठक ,यव$थेबाबतची मािहती या काय लया*या संकेत$थळावर परी!े*या एक

िदवस आधी उपल˜ध कdन दे यात येईल. तसेच अyावत मािहतीकरीता उमेदवारांनी या काय लयाचे
वेबसाईट www.rdtenagpur.org.in वर वेळोवेळी मािहती पाहावी.

$वा /-

सहसंचालक,

तं िश!ण िवभागीय काय लय, नागपूर

काय लयीन उपयोगाकरीता

आवक -मांक : .................

आसन -मांक..........................

'ित,

सहसंचालक,

तं िश!ण िवभागीय काय लय,

फोटो

शासकीय तं िनकेतन परीसर, मंगळवारी बाजार,
सदर, नागपूर

िवषय :- िनदे शक (तांि क 'योगशाळा सहाwयक) या पदासाठी अज<
१. उमेदवाराचे संपुण< नाव ........................................................................................
( आडनाव )

($वत:चे नाव )

२. uलग : पुdष / ²ी (लागू नसेल ते खोडावे)

(वडीलांचे / पतीचे नाव)

३. प ,यवहाराचा संपुण< पnा : ......................................................................................................

(िपनकोड -मांकासह)................................................................................. .......................
.................................. ......................................................................................................

४. अ) दु र7वनी -मांक (एसटीडी सह) .............................. ब) ³मण7वनी -मांक ...................................
५. जात (पोटजातीसह) ...............................................................................................................

६. ज+मतारीख .........................................................................................................................
(वयाचा दाखला uकवा शाळा सोड;या*या दाख;यावर नNद के;या'माणे)

७. िदनांक २७/१२/२०१९ रोजीचे वय ...................... वष<............................ मिहने .............................

८. िववाहीत / अिविवहीत ............................................................................................................
(िववाहीत अस;यास लहान कुटू ं ब अस;याचे नमूना अ मधील 'ित¢ाप जोडणे आव‚यक आहे.)

९. िज;हा रोजगार व $वयंरोजगार काय लयाचे नाव , पता, नNदणी -मांक व तारीख (अस;यास).................

...............................................................................................................................................
१०. धनाकष< -मांक (D.D. No.) ......................................... िदनांक.................. र=कम ......................
(D.D. in favour of Joint Director, Technical Education, R.O. Nagpur payble at Nagpur)

बॅकेचे नाव ...........................................................................................................................

११. महाराjk् राmयाचा रहीवासी आहे uकवा नाही ................................................................................
१२. शै!िणक अह<ता : (SSC पासून पुढे)
परी!ा

उnीण< हो याचे वष<

शाळा / िवभागीय मंडळ / िवyापीठ / सं$था

गुणांची ट=केवारी

µेणी

१३. अनुभव :
अ.

-.

शासकीय / िनमशासकीय

/ अशासकीय आ$थापनेचे

पदनाम

वेतनµेणी

नाव

सेवच
े ा कालावधी
पासून

पयEत

वष<

मिहने

िनयिमत/
कं ाटी
हंगामी

अंशकालीन

१

/

/

२
३

१४. िवहीत संगणक परी!ा उnीण< : होय / नाही

१५. उमेदवार माजी सैिनक आहे काय ?: होय / नाही,

अपंग आहे काय? :

१६. उमेदवारािवdb िवभागीय चौकशी चालू / 'लंबीत / '$तािवत आहे काय ?

१७. उमेदवारावर फौजदारी खटला होवून िश!ा झाली आहे काय ?
१८. उमेदवारावर फौजदारी खटला 'लंबीत आहे काय ?

होय / नाही

: होय / नाही

: होय / नाही

: होय / नाही

मी या,दारे जाहीर करतो / करते की, मा·या मािहती व ¢ानानुसार वरील तपशील सxय व अचुक आहे.

कोणतािह तपशील खोटा आढळ;यास माझी उमेदवारी / िनयु=ती र• झा;यास अथवा होणाœया काय<वाहीस मी

पा असेल. अज< पिरपुण< नस;यास अथवा पृjठाथ< आव‚यक कागदप े जोडली नस;यास अज< र•बातल ठरिवला

जाईल व xयाबाबत मला काहीही कळिवले जाणार नाही. याची मला जाणीव आहे. मी 'ित¢ापुवक
< असे जाहीर

करतो की, वरील मािहती जािणवपुवक
< व िव¸ासपुवक
< िदली असून ती खरी आहे. xयापैकी कोणतीही मािहती
खोटी आढळ;यास माझे अज< फेटाळू न लाव यास uकवा िनकडी*या कोणxयाही टGयावर माझी उमेदवारी र•

के;यास माझी कािहही त-ार / हरकत राहणार नाही. जािहरातीतील सव< अटी व शतp मी वाच;या असून xया
मला मा+य आहेत.
िठकाण :
िदनांक :

अज<दाराची सही

सोबत जोडलेली 'माणप े :

१. शै!िणक अह<ता
२. वयाचा पुरावा

३. मागासवगpय अस;याचा पुरावा
४. लहान कुटू ं बाचे 'ित¢ाप
५. अनुभवाचा पुरावा

६. संगणक हाताळणी / वापरा बाबतचे 'माणप
७. वय / राjkीयxव व अिधवास 'माणप

८. िद,यांग अस;यास पुरावा (लेखिणकाची मदत घेणार अस;यास जािहरातीमधील अटी व शतpनुसार
कागदप )े

९. इतर आव‚यक 'माणप े

...............................................................................................................................................
महाराjk् नागरी सेवा िनयम (लहाण कुटू ं बाचे 'ित¢ाप

'ित¢ाप (िववाहीत उमेदवारासाठी)

) िनयम - 2005 मूधील 'ित¢ाप ाचा नमुना - अ

नमूना - अ

(िनयम - ४ पहा)

मी µी. / µीमती/ कु. ............................................................................................................

µी. ................................................................................... यांचा मुलगा / यांची मुलगी / पxनी वय
......................... वष< , राहणार .............................................................................................
या,दारे पुढील'माणे असे जािहर करतो / करते की,

१. मी ................................... या पदासाठी माझा अज< दाखल केला आहे.

२. आज रोजी मला ............ (सं~या) इतके हयात मुले आहेत. xयापैकी िदनांक २८ माच< २००५ यानंतर ज+माला
आले;या मुलाची सं~या .......... आहे. (अस;यास ज+मतारीख नमूद करावी.)

३. हयात असले;या मुलांची सं~या दोन पे!ा अिधक असेल तर िदनांक २८ माच< २००५ व त©नंतर ज+माला
िठकाण:

िदनांक :

आले;या मुला मुळे या पदासाठी मी अनह< ठरिव यास पा होईल, याची मला जाणीव आहे.

अज<दाराची सही

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

(सदर ओळखप परी!ेकरीता येताना सोबत आणावे तसेच xयासोबत मुळ आधारकाड< / पॅनकाड< / िनवडणूक
ओळखप / वाहन परवाना इ. कागदप े सोबत आणावे. )
परी!ेसाठी ओळखप
१. पदाचे नाव : िनदे शक (तांि क 'योगशाळा सहाwयक )

२. उमेदवाराचे संपुण< नांव :...................................................................

पासपोट< आकाराचा
फोटो िचटकवून तो
सां!ांकीत करावा.

३. परी!ेचा आसन -मांक * ..................................................................

४. परी!ा क}P : शासकीय तं िनकेतन, मंगळवारी बाजार, सदर, नागपूर-440 001

५. परी!ेचा िदनांक व वेळ : 12/01/2020, वेळ : दु पारी १२.०० वाजता

६. उमेदवाराची $वा!री :.....................................................................
(फोटो राजपि त अिधकारी / िवशेष काय<कारी अिधकारी uकवा शाळे चे मु~या7यापक / 'ाचाय< यांनी सां!ांकीत
करणे आव‚यक आहे.)

िटप : १. सव< उमेदवारांनी परी!ेपुवp एक तास अगोदर परी!ा क}Pावर हजर राहावे.

*२.उमेदवारांचे आसन -मांक व बैठक ,यव$थेबाबतची मािहती या काय लया*या संकेत$थळावर परी!े*या
एक िदवस आधी उपल˜ध कdन दे यात येईल.

