िज हा

यायालय, जळगाव

भरती

या - 2018

“लघु लेखक ( न. ेणी)” पदाचे इं जी टं कलेखन चाचणी पर

ेचे

नकालाबाबत तसेच “मु लाखतीचे” (Interview) वेळाप काबाबत सु चना
द.08/08/2018
द.05/08/2018 रोजी “लघुलेखक ( न. ेणी)” पदासाठ
इं जी टं कलेखन चाचणी पर

घे यात आले या

ेत “मुलाखती” (Interview) साठ

उमेदवारांच े नावाची याद खाल ल माणे जाह र कर यात येत आहे.
िज हा

यायालय, जळगावचे सूचना फलक तसेच िज हा

पा

ठरले या

सदरची याद

यायालय, जळगावचे

संकेत थळ
(i) https://districts.ecourts.gov.in/jalgaon
(ii) https://ecourts.gov.in./jalgoan व
(iii) https://court.mah.nic.in यावरह उपल ध क न दे यात येत आहे.
मुलाखतीस पा

ठरले या सदर उमेदवारांची मुलाखत द.14/08/2018 रोजी

घे यात येणार आहे .

मुलाखतीपु व उमेदवारांची मु ळ कागदप े तपास यात येणार

अस यामु ळे उमेदवारांनी सकाळी 10.00 वाजता िज हा व स
येथ े हजर रहावयाचे आहे.
मुलाखत घे यात येईल.

यायालय, जळगाव

कागदप े तपास यानंतर दुपा न 2.30 वाजेपासु न
मुलाखती बाबत उमेदवारांना वेगळे

पाठ व यात येणार नाह याची यांनी न द

यावी.

बोलावणी प

DISTRICT COURT, JALGAON –RECRUITMENT -2018
LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR “INTERVIEW” FOR THE
POST OF “STENOGRAPHER (LOWER GRADE)
The “INTERVIEW” of the Eligible Candidates will be held on
14th Aug.2018 at District & Sessions Court, Jalgaon.
The Reporting time for the verification of documents will be from
10.00 a.m. onwards.
The Interview Time will be from 02.30 p.m. onwards.
Candidates to take note - No separate Call Letter will be issued to
them.
Sr.No.

Shortlist
Sr.No.

DCR

Clerk_Reg_ID

1

7

DCR

93914

RAHUL HIRALAL BARI

2

17

DCR

259167

ULHAS VISHNU MAHAJAN

3

23

DCR

385707

CHANDRAKANT NARAYAN MAHALE

Name of Candidate

:: उमेदवारांकर ता मह वा या सु चना ::
मु लाखतीपु व उमेदवारांची सव शै

णक कागदप े व ओळखतपासणी कर यात येणार

अस याने उमेदवारांनी वेळाप कात दले या रपोट ग टाईम (Reporting Time)
व स

यायालय, जळगाव येथे

माणे िज हा

बनचु कपणे वेळेवर हजर राहाणे आव यक आहे.

सदर

“मु लाखतीस” (Interview) येतांना आपले मू ळ हॉल त कट, फोटो ओळख दश वणारे कागदप
तसेच अजात नमु द केले या सव कागदप ां या सा ां कत
सोबत आणणे ज र चे आहे .

(याबाबत मा.उ च

तींचा एक संच तसेच सव कागदप े

यायालयाने द.28/03/2018 रोजी जा हरात

स द करतेवेळी उमेदवारांना दले या सू चनांमधील अ. .37 म ये नमु द केले या सव बाबी

उमेदवारांनी वचारात
उमेदवारांनी

या यात व या माणे कायवाह करावी.)
यांची मु ळ कागदप े व सदर कागदप ां या सा ां कत

सोबत न आण यास
याची यांनी न द

तींचा एक संच

यांना “मु लाखतीस” (Interview) बसु दे याची संधी नाकारल जावु शकते

यावी.

सदर सु चना ह अं तम सु चना असु न “मु लाखती” (Interview) साठ वेगळे बोलावणी प
पाठ व यात येणार नाह याची उमेदवारांनी न द
उमेदवारांनी

यावी.

यांची मू ळ कागदप े व सदर कागदप ांचा संच खाल ल दश वले या

मा माणे लावू न आणावा.
01. ज मतारखेचा दाखला

कंवा पु रावा. (शाळा सोड याचा /ज माचा /एस.एस.सी.(S.S.C.)

दाखला)
02.

वभागाचे ना-हरकत

03.

क प

माणप , जर उमेदवार यापु व च शासक य सेवेत कायरत असेल तर.

त अस यास, याबाबतचा दाखला/पु रावा.

04. शासन वह त करेल या
05. अहता पर

ा धका याने दलेला जातीचा दाखला, जेथे लागू असेल तेथे.

ेत /पदवी पर

ेत मळाले या गु णांचे ववरणप

10वी, 12वी, पदवी, पद यु तर .. .. .. या

व

माणप

(इय ता 7वी,

माने)

06. इं जी आ ण मराठ लघु लेखन व टं कलेखनातील आव यक वेग ् अस याबाबतचा शासक य
पर

ा

यु रो, महारा

शासन

कं वा शासक य मंडळ

कंवा आय.ट .आय. यांनी

दलेला

दाखला. (इं जी लघु लेखन, मराठ लघु लेखन, इं जी टं कलेखन, मराठ टं कलेखन .. .. या
माने)
07. अहते या रका यात नमू द के या माणे, संगणक

चालनाचे व हत

ान अस याबाबतचा

व यापीठ /सं थेने दलेला दाखला.
08. अनु भवाबाबतचा दाखला, लागू अस यास.
09. दोन स माननीय

यि त

यांची नांवे मू ळ अजात नमु द केलेल आहे त,

यांनी दलेला,

याचे/ तचे चा र य चांगले अस याबाबतचा चा र याचा दाखला.
10. संबं धत िज हा सरकार

णालयातील िज हा श य च क सक /वैदय कय अ ध क यांनी

दलेला अपंग वाचा दाखला, लागू अस यास.
11. छोटया लहान कु टु ं बाचे

त ाप

(नमु ना-अ(मू ळ)) जे जा हराती या शेवट उपल ध आहे .
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