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तलाठी मिाभरती - 2019
शजल्िाशधकारी कायालय, नाशिक
तलाठी पदाच्या उमे दवाराांचे कागदपत्र पडताळणी छाननी तक्ता
पेसा क्षे त्राबािेरील उमे दवाराांसाठी
कागदपत्र पडताळणी शदनाांक -

/

/2020

शद. 13/01/2020 रोजी प्रशसध्द केलेल्या प्रारुप / सांभाव्य शनवड व प्रशतक्षा यादीतील उमे दवाराांच्या कागदपत्राांची तपासणी सुची
प्रारुप / सांभाव्य शनवड / प्रशतक्षा यादीतील क्रमाांक :उमे दवाराचा रशजस्ट्रेिन क्रमाांक :उमे दवाराची जात व जात प्रवगाचा तपशिल :उमे दवाराने फॉमम मध्ये नमुद केलेले आरक्षण तपशिल :प्रारुप / सांभाव्य शनवड / प्रशतक्षा यादीतील नमुद समाांतर आरक्षण
तपशिल :अ. क्र.

उमे दवाराांचा तपशिल

1

उमे दवाराचे नाव

2

मोबाईल क्रमाांक

3

4
5

उमे दवाराची माशिती

पानाांक

उमे दवाराचा पत्र व्यवहाराचा सांपुर्ण पत्ता व ईमे ल
आयडी

महापरीक्षा पोर्ण लवर सादर केलेल्या ऑनलाईन
अजाची प्रत (प्रप्रर्)
छायाचचत्र ओळख पुरावा -

होय / नाही
चनवडर्ूक ओळखपत्र/आधारकाडण/पॅनकाडण /
ड्रायव्व्हग लायसन्स
होय / नाही

6

भारतीय नागचरक (Nationality) असल्याबाबतचे
प्रमार्पत्राचा तपचिल

---------------------------------------------------------------- याांचेकडील प्रमार्पत्र
क्र. एस. आर./
चदनाांक

/

/
/

होय / नाही
7

महाराष्ट्र राज्याचा अचधवास (Domicile) असलेले
प्रमार्पत्राची प्रत तपचिल

----------------------------------------------------------------------- याांचेकडील
प्रमार्पत्र क्र. एस. आर./
चदनाांक

/

/

/

होय / नाही
-----------------------------------------8

सक्षम प्राचधकारी याांनी चदलेले जात प्रमार्पत्र तपिील

--------------- याांचेकडील प्रमार्पत्र क्र. एस.
आर./
चदनाांक

/
/

/

जात प्रवगण - ____________
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अ. क्र.

उमे दवाराांचा तपशिल

उमे दवाराची माशिती

पानाांक

होय / नाही
-----------------------------------------9

जात वैधता प्रमार्पत्र

------------------------------ याांचेकडील
प्रमार्पत्र क्र. एस. आर./
चदनाांक

/

/

/

होय / नाही
10

वयाचा पुरावा म्हर्ून िाळा सोडल्याच्या दाखला /

िेजारील स्तांभामध्ये नमुद केल्यानुसार सादर केलेल्या

जन्म नोंदीचा दाखला / आधार काडण / पॅन काडण / इ.

पुराव्याचा तपचिल –

10 वी उत्तीर्ण प्रमार्पत्र / ड्रायव्व्हग लायसन्स इ.

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

11

जन्म चदनाांक

/

/19

चवद्यापीठ ----------------------------------12

मान्यताप्राप्त चवद्यापीठाची पदवी परीक्षा प्रमार्पत्र,

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

गुर्पत्रक तपिील

गुर्पत्रक

होय / नाही

प्रमार्पत्र

होय / नाही

होय / नाही
चद. 31/03/2019 पयंत वैध असलेले (अर्थात
13

चद.1/4/2018 पासून अर्थवा तद्नांतर चनगणचमत केलेले)
उन्नत व प्रगत गर्ात मोडत नसल्याचे
(नॉनचक्रचमलेयर) मूळ प्रमार्पत्र तपिील

----------------------------------------------------------------------- याांचेकडील
नॉनचक्रचमलेयर प्रमार्पत्र
क्र.एस.आर.
चद.

/

/
/

जात प्रवगम :- ---------------अांिकालीन कमणचा-याांनी तयाांच्या अनुभवाची
14

सेवायोजन कायालयाकडे केलेल्या नोंदर्ीचे व तसेच
सक्षम अचधका-याांचे प्रमार्पत्राचा तपिील

1. नोंदर्ीचे प्रमार्पत्र

होय / नाही

2. सक्षम अचधकाऱ्याचे प्रमार्पत्र

होय / नाही

माजी सैचनकाांनी चजल्हा सैचनक कल्यार् मांडळाकडे
15

नाांव नोंदर्ी केलेले प्रमार्पत्र व सक्षम प्राचधका-याने
चदलेले सैचनकी सेवे सांदभातील प्रमार्पत्राचा तपिील
अतयुच्च गुर्वत्ताधारक खेळाांडूसाठी असलेले आरक्षर् खेळाचे नाांव - ---------------------------िासन चनर्णय िालेय चिक्षर् व चक्रडा चवभागाकडील

16

चद. 01/07/2016 रोजीच्या िासन चनर्णयामधील

प्रमार्पत्र तपिील ----------------------------

तरतुदीनुसार राहील. खेळाडू प्रमार्पत्र हे सदर

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

िासन चनर्णयालगत पचरचिष्ट्र् अ व िासन िुध्दीपत्रक -----------------------------------------चद. 10/10/2017 व चद.15/11/2017 मध्ये नमूद खेळाचे ------------------------------------------

17

नावाचे असर्े आवश्यक आहे .

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

प्रकल्पग्रस्त उमे दवारासाठी सा. प्र. चव.िासन चनर्णय

प्रमार्पत्र तपिील ----------------------------

क्रमाांक न्यायप्र 1009/ प्र.क्र.202/09/16अ

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

चद.27/10/2009 अन्वये गुर्वत्ता यादीमध्ये येर्ाऱ्या

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

प्रकल्पग्रस्त उमे दवाराांनी सक्षम अचधकारी (चजल्हा

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

पुनवणसन अचधकारी) याांचे प्रकल्पग्रस्त असलेबाबत

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

िासकीय नोकरी चमळर्ेसाठी चवचहत केलेले प्रमार्पत्र ----------------------------------D:\establishment\letter 2019\Talathi Bharti 02.01.2020\Format CheckingNonPesa.xlsx
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अ. क्र.

उमे दवाराांचा तपशिल
सांगर्क अहणता प्रमार्पत्र (अ) DOEACC
सोसायर्ीच्या अचधकृत C.C.C. प्रकवा O स्तर प्रकवा A
स्तर प्रकवा B स्तर प्रकवा C स्तरापैकी कोर्तीही एक

18

परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे मूळ प्रमार्पत्र प्रकवा (ब)
महाराष्ट्र राज्य उच्च व तांत्र चिक्षर् मांडळ मुांबई
याांचेकडील अचधकृत MS CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे
प्रमार्पत्र तपिील

उमे दवाराची माशिती

पानाांक

प्रमार्पत्र तपिील ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुर्ु ां बाचे
प्रचतज्ञापत्र) चनयम 2005 अन्वये िासनाने गर् अ, ब,
19

क व ड मधील पदाांच्या सेवा प्रवेिासाठी एक
आवश्यक अहणता म्हर्ुन चवहीत नमुन्यातील लहान
कुर्ु ां बाचे प्रचतज्ञापत्र
होय / नाही

20

अपांग प्रवगातील उमे दवाराांची चकमान अपांगतवाचे

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

प्रमार् चकमान 40 र्क्के असलेबाबतचे वैद्यचकय

---------------- याांचेकडील

मांडळाचे मुळ प्रमार्पत्र

प्रमार्पत्र क्र.
चद.

/

/

िासचकय/ चनमिासकीय कमणचा-याांनी तयाांचे अजण
21

तयाांच्या चवभागप्रमुखाांच्या परवानगीने भरले असल्यास
अिा परवानगीचे मूळ पत्राची प्रत अर्थवा तपिील

अजात भरलेली माशिती खरी व अचुक आिे .

उमे दवाराची नाव व शदनाांकीत स्ट्वाक्षरी
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तलाठी पदभरती - 2019
शजल्िाशधकारी कायालय, नाशिक
तलाठी पदाच्या उमे दवाराांचे कागदपत्र पडताळणी छाननी तक्ता
पेसा क्षे त्रातील उमे दवाराांसाठी
कागदपत्र पडताळणी शदनाांक -

/

/2020

शद. 13/01/2020 रोजी प्रशसध्द केलेल्या प्रारुप / सांभाव्य शनवड व प्रशतक्षा यादीतील उमे दवाराांच्या कागदपत्राांची तपासणी सुची
प्रारुप / सांभाव्य शनवड / प्रशतक्षा यादीतील क्रमाांक :उमे दवाराचा रशजस्ट्रेिन क्रमाांक :उमे दवाराची जात व जात प्रवगाचा तपशिल :उमे दवाराने फॉमम मध्ये नमुद केलेले आरक्षण तपशिल :प्रारुप / सांभाव्य शनवड / प्रशतक्षा यादीतील नमुद समाांतर आरक्षण
तपशिल :होय / नाही
उमे दवार स्ट्थाशनक अनु सूशचत क्षे त्रातील रशिवासी आिे काय?

मुळ रचहवास असलेल्या गावाचे नाव :- ---------------------तालुका :- ---------------------चजल्हा :- ----------------------

उमे दवार ककवा तयाांचे आईवडील ककवा आजी-आजोबा नाशिक

होय / नाही

शजल्याच्या स्ट्थाशनक अनु सूशचत क्षे त्रामध्ये 26 जाने वारी 1950

मुळ रचहवास असलेल्या गावाचे नाव :- ----------------------

पासुन साततयाने वास्ट्तव्य करीत आिे काय? (जात प्रमाणपत्र िा

तालुका :- ----------------------

रशिवासाचा पुरावा म्िणून ग्राय धरु नये)

चजल्हा :- ---------------------तलाठी सजा -------------------------------- याांचा दाखला

तलाठी याांचा दाखला व अशभप्राय

अचभप्राय ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ग्रामसेवक ग्रा. पां. ---------------------------- याांचा दाखला

ग्रामसेवक याांचा दाखला व अशभप्राय

अचभप्राय -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्ट्थाशनक अनु सूशचत क्षे त्रामध्ये राित असलेबाबत इतर
कागदपत्राांचा तपशिल
अ. क्र.

उमे दवाराांचा तपशिल

1

उमे दवाराचे नाव

2

मोबाईल क्रमाांक

3

4

उमे दवाराची माशिती

पानाांक

उमे दवाराचा पत्र व्यवहाराचा सांपुर्ण पत्ता व ईमे ल
आयडी

महापरीक्षा पोर्ण लवर सादर केलेल्या ऑनलाईन
अजाची प्रत (प्रप्रर्)

होय / नाही
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अ. क्र.
5

उमे दवाराांचा तपशिल
छायाचचत्र ओळख पुरावा -

उमे दवाराची माशिती

पानाांक

चनवडर्ूक ओळखपत्र/आधारकाडण/पॅनकाडण /
ड्रायव्व्हग लायसन्स
होय / नाही

6

भारतीय नागचरक (Nationality) असल्याबाबतचे
प्रमार्पत्राचा तपचिल

---------------------------------------------------------------- याांचेकडील प्रमार्पत्र
क्र. एस. आर./
चदनाांक

/

/
/

होय / नाही
7

महाराष्ट्र राज्याचा अचधवास (Domicile) असलेले
प्रमार्पत्राची प्रत तपचिल

----------------------------------------------------------------------- याांचेकडील
प्रमार्पत्र क्र. एस. आर./
चदनाांक

/

/

/

होय / नाही
-----------------------------------------8

सक्षम प्राचधकारी याांनी चदलेले जात प्रमार्पत्र तपिील

--------------- याांचेकडील प्रमार्पत्र क्र. एस.
आर./
चदनाांक

/
/

/

जात प्रवगण - ____________
होय / नाही
-----------------------------------------9

जात वैधता प्रमार्पत्र

------------------------------ याांचेकडील
प्रमार्पत्र क्र. एस. आर./
चदनाांक

/

/

/

होय / नाही
10

वयाचा पुरावा म्हर्ून िाळा सोडल्याच्या दाखला /

िेजारील स्तांभामध्ये नमुद केल्यानुसार सादर केलेल्या

जन्म नोंदीचा दाखला / आधार काडण / पॅन काडण / इ.

पुराव्याचा तपचिल –

10 वी उत्तीर्ण प्रमार्पत्र / ड्रायव्व्हग लायसन्स इ.

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

11

जन्म चदनाांक

/

/19

चवद्यापीठ ----------------------------------12

मान्यताप्राप्त चवद्यापीठाची पदवी परीक्षा प्रमार्पत्र,

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

गुर्पत्रक तपिील

गुर्पत्रक

होय / नाही

प्रमार्पत्र

होय / नाही

अांिकालीन कमणचा-याांनी तयाांच्या अनुभवाची
13

सेवायोजन कायालयाकडे केलेल्या नोंदर्ीचे व तसेच
सक्षम अचधका-याांचे प्रमार्पत्राचा तपिील

1. नोंदर्ीचे प्रमार्पत्र

होय / नाही

2. सक्षम अचधकाऱ्याचे प्रमार्पत्र

होय / नाही

अतयुच्च गुर्वत्ताधारक खेळाांडूसाठी असलेले आरक्षर् खेळाचे नाांव - ---------------------------िासन चनर्णय िालेय चिक्षर् व चक्रडा चवभागाकडील
प्रमार्पत्र तपिील ---------------------------चद. 01/07/2016 रोजीच्या िासन चनर्णयामधील
14

तरतुदीनुसार राहील. खेळाडू प्रमार्पत्र हे सदर

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

नावाचे असर्े आवश्यक आहे .

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

िासन चनर्णयालगत पचरचिष्ट्र् अ व िासन िुध्दीपत्रक -----------------------------------------चद. 10/10/2017 व चद.15/11/2017 मध्ये नमूद खेळाचे ------------------------------------------
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अ. क्र.

उमे दवाराांचा तपशिल

उमे दवाराची माशिती

पानाांक

माजी सैचनकाांनी चजल्हा सैचनक कल्यार् मांडळाकडे
15

नाांव नोंदर्ी केलेले प्रमार्पत्र व सक्षम प्राचधका-याने
चदलेले सैचनकी सेवे सांदभातील प्रमार्पत्राचा तपिील

16

प्रकल्पग्रस्त उमे दवारासाठी सा. प्र. चव.िासन चनर्णय

प्रमार्पत्र तपिील ----------------------------

क्रमाांक न्यायप्र 1009/ प्र.क्र.202/09/16अ

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

चद.27/10/2009 अन्वये गुर्वत्ता यादीमध्ये येर्ाऱ्या

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

प्रकल्पग्रस्त उमे दवाराांनी सक्षम अचधकारी (चजल्हा

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

पुनवणसन अचधकारी) याांचे प्रकल्पग्रस्त असलेबाबत

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

िासकीय नोकरी चमळर्ेसाठी चवचहत केलेले प्रमार्पत्र ----------------------------------सांगर्क अहणता प्रमार्पत्र (अ) DOEACC
सोसायर्ीच्या अचधकृत C.C.C. प्रकवा O स्तर प्रकवा A
स्तर प्रकवा B स्तर प्रकवा C स्तरापैकी कोर्तीही एक
17

परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे मूळ प्रमार्पत्र प्रकवा (ब)
महाराष्ट्र राज्य उच्च व तांत्र चिक्षर् मांडळ मुांबई
याांचेकडील अचधकृत MS CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे
प्रमार्पत्र तपिील

प्रमार्पत्र तपिील ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुर्ु ां बाचे
प्रचतज्ञापत्र) चनयम 2005 अन्वये िासनाने गर् अ, ब,
18

क व ड मधील पदाांच्या सेवा प्रवेिासाठी एक
आवश्यक अहणता म्हर्ुन चवहीत नमुन्यातील लहान
कुर्ु ां बाचे प्रचतज्ञापत्र
होय / नाही

19

अपांग प्रवगातील उमे दवाराांची चकमान अपांगतवाचे

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

प्रमार् चकमान 40 र्क्के असलेबाबतचे वैद्यचकय

---------------- याांचेकडील

मांडळाचे मुळ प्रमार्पत्र

प्रमार्पत्र क्र.
चद.

/

/

िासचकय/ चनमिासकीय कमणचा-याांनी तयाांचे अजण
20

तयाांच्या चवभागप्रमुखाांच्या परवानगीने भरले असल्यास
अिा परवानगीचे मूळ पत्राची प्रत अर्थवा तपिील

अजात भरलेली माशिती खरी व अचुक आिे .

उमे दवाराची नाव व शदनाांकीत स्ट्वाक्षरी
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