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शदनाांक 17/05/2017

प्रजत,

(जदनाांक. 15.05.2017 रोजीच्या जनवड यादीमध्ये नावे असणारे उमेदवार)
जवषय : “ सहाय्यक जशक्षक इयत्ता 9 वी व 10 वी (ठोक वेतन)” या पदासाठी प्राथजमक
(Provisional) जनवड झालेल्या उमेदवाराांची कागदपत्रे तपासणीबाबत.
सांदर्च :-

1. जदनाांक 21.03.2017 रोजीची कागदपत्र पडताळणी.
2. जदनाांक 15.05.2017 रोजीची तात्पूरती जनवड यादी .

वरील शवषयाचे अनुषांगाने आपणाांस कळशवण्यात येते की, सांदभभ क्र्ां. 1 अन्वये सहाय्यक शिक्षक )नतक
वेतन( इयत्ता 9 वी व 10 वी या पदाची कागदपत्र पडताळणी झाली. सदर कागदपत्र पळताळणीसानी गैरहजर
असलेले उमेदवार व कागदपत्र पडताळणी अांशत अपात्र नरलेल्या उमेदवाराां ऐवजी शनवड केलेल्या उमेदवाराांचा सांदभभ
क्र्ां. 2 च्या शनवड यादीतील ज्या उमेदवाराांच्या नावाांचा समावेि आहे त्या उमेदवाराांचे नाव शवचाराधीन असून
त्यासानी खालील मूळ कागदपत्राांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे .
1. िैक्षशणक पात्रतेची सवभ कागदपत्रे (TET गुणपत्रकासह)
2. जातीचा दाखला आवश्यक आहे जात वैधता प्रमाणपत्र असल्यास सादर करावे सदर पदी शनवड झाल्यास
शनयुक्ती झाल्यापासून 6 मशहन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे .
3. नॉन शक्र्मीलेअर प्रमाणपत्र )मशहलाांसानी राखीव असलेल्या पदाांसानी तसेच शवमुक्त जाती भटक्या जमाती,
इतर मागासवगभ व शविेष मागास प्रवगभ इत्यादीसानी राखीव असलेल्या पदाांसानी 2 प्रतीत)
4. अपांगत्वाचे सक्षम अशधकाऱ्याने शदलेले प्रमाणपत्र ) शकमान 40%( )अपांग उमेदवाराांसानी 2 प्रतीत(
5. खेळाचे प्रमाणपत्र )खेळाडूां सानी 2 प्रतीत(
6. माजी सैशनक असल्याबाबतचे /युध्द काळात ककवा युध्द नसताांना सैशनकी सेवेत मृत झालेल्या ककवा अपांगत्व
येऊन नेाकरीसानी अयतग्य झालेल्या माजी सैशनकाचे फक्त एक पाल्य असल्याबाबतची आवश्यक
कागदपत्र. )2 प्रतीत(
7. अांिकालीन /प्रकल्पग्रस्त /धरणग्रस्त /भुकांपग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र.)2 प्रतीत(
8. इतर आवश्यक कागदपत्रे )ऑनलाईन अजाची छायाांशकत प्रत, स्वताचे ओळखपत्र,पासपतटभ साईज फतटत
इ.( सादर करावेत .
9. सवभ मूळ कागदपत्राांची छायाांकीत )साांक्षाकीत केलेली( 1 प्रत स्वतांत्र सादर करावी.
10. सदर कागदपत्र पडताळणीसानी अनुपस्स्थत राहील्यास मुदतवाढ शदली जाणार नाही व पुन्हा कागदपत्र
पडताळणीसानी बतलशवले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
उमेदवाराांनी वरील मुळ कागदपत्रे तपासणीसानी सतबत आणावी तसेच सवभ कागदपत्राच्या स्वस्वाक्षरीत
(Self Attested ( प्रतीसह, जदनाांक. 05.06.2017 रोजी सकाळी 10.00 वाजता समाज कल्याण
आयुक्तालय, 3 चचच पथ , जी.पी.ओ. जवळ , पुणे 1 येथे कागदपत्र पडताळणीसानी स्वखचाने उपस्स्थत रहावे.

C:\Users\YSM\AppData\Local\Temp\उमेदवाराची कागदपत्र पडताळणी पत्र.docx

1

