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-: समुच नम :१.

ततोंडधी ममुल मखतधीबमबत उमच द वमरमयांन म वच ग ळच ममुल मखत पत पमठकवण्यमत यच ण मर नमहधी यमचधी उमच द वमरमयांन धी
नतोंद घ्यमवधी.

२.

ममुल मखतधीस हजिर रमहतमयांन म उमच द वमरमयांन धी आपलच ममुळ हहॉल कतककट, ओळख पटकवणमरच कमगदपत
(आधमर कमडर्या , ओळखपत, पमरपत, वमहनचमलक परवमनम, मतदमर ओळखपत, पप न कमडर्या , छमयमकचत
असलच लच ओळखपत इत्यमदधी त्यमच्यम ममलकमनच अथवम शशै क कणक सयां स् थच नच प्रदमन कच लच लच ) ससोबत आणणच
आवश्यक आहच .

३.

तसच च ऑनलमईन अजिर्या भरतच वच ळ धी उमच द वमरमयांन धी त्यमयांचच अजिमर्यात नममुद कच लच ल् यम सवर्या प्रममणपतमयांच् यम
समकमयांक कत प्रततींचम एक सयां च तसच च सवर्या ममुळ प्रममणपतच ससोबत आणणच जिरुरधीचच आहच .

४.

उमच द वमरमयांन धी अजिर्या करतच वच ळ धी कदलच ल धी ममकहतधी व त्यमयांन धी ससोबत आणलच लच ममुळ प्रममणपतच यममध्यच
कवसयां ग तधी आढळळ न आल्यमस सदर उमच द वमर हम ममुल मखतधीकरधीतम अपमत ठरकवण्यमत यच ई ल यमचधी नतोंद
घ्यमवधी.
आदच श मनमुस मर,
प्रबयां ध क ,

कदनमयांक २६/०७/२०१८
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ममुल लाखततीच्यला ववे ळवे स खलालतील प्रमलाणपतलात्रांच् यला सलाकलात्रांक कित प्रतती आकण
त्यलात्रांचवे ममुळ प्रमलाणपत आणणवे जरुरतीचवे आहवे .
१.

जन्मतलारखवेचला दलाखलला ककित्रांवला पमुरलावला (शलाळला ससोडल्यलाचला / जन्मलाचला / एस.एस.सती. दलाखलला)

२.

अहर तला पररकला / पदवती पररकला उततीणर झलाल्यलाबलाबतचला दलाखलला.

३.

अहर तला पररकवेत / पदवती पररकवेत कमळलालवेल्यला गमुणलात्रांचवे कववरणपत.

४.

दसोन सन्मलाननतीय व्यकक, ज्यलात्रांचती नलाववे ममुळ अजलारत नममूद किवेलवेलती आहवेत, त्यलात्रांनती कदलवेल्यला, त्यलात्रांचवे/ कतचवे
चलाकररत्र्य चलात्रांगलवे असल्यलाबद्दलचला चलाररत्र्यलाचला दलाखलला.

५.

अहर तवेच्यला रकिलान्यलात नममूद किवेल्यलाप्रमलाणवे सत्रांगणकि प्रचलालनलाचवे कवकहत जलान असल्यलाबलाबतचला कवदयलापतीठ/
सत्रांस्थवेनवे कदलवेलला दलाखलला.

६.

इत्रांग्रजती आकण मरलाठती लघमुलवेखन व टत्रांकिलवेखनलाततील आवश्यकि ववेग असल्यलाबलाबतचला शलासकिकय पररकला
ब्यमुरसो, महलारलाषष शलासन ककित्रांवला शलासकिकय मत्रांडळ ककित्रांवला आय.टती.आय. यलात्रांनती कदलवेलला दलाखलला.

७.

सत्रांबत्रांधतीत जजल्हला सरकिलारती रुग्णलालयलाततील जजल्हला शल्यकचककित्सकि /ववैदयकिकय अजधककि यलात्रांनती कदलवेलला
अपत्रांगत्वलाचला दलाखलला, ललागमू असल्यलास.

८.
९.

शलासन कवकहत किरवेल त्यला प्रलाधतीकिला-यलानवे कदलवेलला जलाततीचला दलाखलला, जवेथवे ललागमू असवेलवे तवेथवे.
छसोटयला लहलान किमुटमू त्रांबलाबलाबतचवे प्रकतजलापत {नममूनला ''अ'' (ममुळ)}, जवे जलाकहरलाततीच्यला शवेवटती उपलब्ध
आहवे.

१०. कवभलागलाचवे नलाहरकित प्रमलाणपत, जर उमवेदवलार यलापमूवर्वीच शलासकिकय सवेववेत किलायर रत असवेल तर.

आदवे श लानमुस लार,
प्रबत्रां ध कि ,
कदनलात्रांकि २६/०७/२०१८

जजल्हला न्यलायलालय, यवतमलाळ

