रयत िश ण सं था, सातारा
पािहजेत

(शै. वष २०१५-२०१६)
रयत िश ण सं थेमाफत ठाणे,पालघर, नािशक व नंदरु बार िज ातील दुगम आ दवासी भागात
चालिव या जात असले या आ दवासी आ मशाळाम ये सन २०१५-२०१६ म ये भरावया या खालील
पदांसाठी खालील माणे वगिनहाय व अहता ा पा उमेदवारांकडू न सरळ सेवा भरती ारे िविहत
नमु यात अज मागिव यात येत आहेत.
एकू ण
र
पदे

अ.
जा.

अ.
ज.

०४
०१
०८

०२
०१

०१
०१

०१

-

०१

-

-

-

५. पहारेकरी
ब. मा यिमक िवभाग

०८

०१

०१

१.

मा यिमक िश ण सेवक

०५

-

२.
३.
४.

लेखिनक
वयंपाक
कामाठी

०१
०१
०१

-

पदनाम

अ. ाथिमक िवभाग
१.
ाथिमक िश ण सेवक
२. अधी क (पु ष)
३. अधीि का ( ी)
४.
वयंपाक

एन.टी.

िव
मा

खुले

ड

इमाव

अ.
न.

-

-

०१

०१
-

०१
०४

-

-

-

०१

-

-

०१

-

-

-

०१

-

०४

०१

-

-

-

-

-

०१

०३

-

-

-

-

-

०१

-

०१
०१
-

अ

ब

क

जािहरातीमधील पदांची शै िणक अहता व िवषयवार पदसं येचा अिधक तपशील रयत िश ण
सं थे या http://www.rayatshikshan.edu व http://rayat2016.erecruitment.co.in/ या संके त
थळावर उपल ध क न दे यात आला आहे. इ छु क उमेदवारांनी नोकरी अज भरणेसाठी
http://rayat2016.erecruitment.co.in/ या संके त थळाचा वापर करावा. हे संकेत थळ अज
भरणेसाठी द.११/०४/२०१६ अखेर सायंकाळी ६.०० वाजेप यत उपल ध राहील.

थळ :- सातारा
तारीख :- २२/०३/२०१६

सिचव,
रयत िश ण सं था, सातारा.
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रयत िश ण सं था, सातारा
आ मशाळा िवभाग

पािहजेत

(शै. वष २०१५-२०१६)
रयत िश ण सं थेमाफत ठाणे,पालघर, नािशक व नंदरु बार िज ातील दुगम आ दवासी भागात
चालिव या जात असले या आ दवासी आ मशाळाम ये (शासन िनणय शालेय िवभाग
. एसएसएन
१०९९/(३४०/९९) माशी-२ द. १३ ऑ टोबर २०००, आ दवासी िवकास िवभाग शासन िनणय .अआशा
२०१३/ . .२००/का.११ द.०३ ऑ टोबर २०१३ नुसार िश ण सेवक योजनेअंतगत व महारा शासन राजप
आ दवासी िवकास िवभाग .आ था १०९९/ . . ८९/का. द.१० जानेव ारी २००६, आ दवासी िवकास
िवभागा या द.२६/०२/२०१४ व द.१८/१०/२०१३ या शासन आदेशानुसार) सन २०१५-२०१६ म ये
भरावया या िश ण सेवक व िश के र पदांसाठी खालील माणे वगिनहाय व अहता ा पा उमेदवारांकडू न
सरळ सेवा भरती ारे िविहत नमु यात अज मागिव यात येत आहेत.
एकू ण
र
पदे

अ.
जा.

अ.
ज.

एच.ए सी.डी.एड./डी.टी.एड.
पदवीधर, बी. एस ड लू
पदवीधर, बी. एस ड लू

०४
०१
०८

०२
०१

०१
०१

०१

-

इ.४ थी पास

०१

-

-

-

इ.४ थी पास

०८

०१

०१

०५

-

०१
०१
०१

-

पदनाम

अ. ाथिमक िवभाग
१.
ाथिमक िश ण सेवक
२. अधी क (पु ष)
३. अधीि का ( ी)
४.
वयंपाक
५. पहारेकरी
ब. मा यिमक िवभाग
१.

मा यिमक िश ण सेवक

२.
३.
४.

लेखिनक
वयंपाक
कामाठी

शै िणक अहता

बी.ए.,बी.एड.-२ पदे
बी.ए सी.बी.एड.-३ पदे
$
इ. ४ थी पास
इ. ४ थी पास

एन.टी.

िव
मा

खुले

ड

इमाव

अ.
न.

-

-

०१

०१
-

०१
०४

-

-

-

०१

-

-

०१

-

-

-

०१

-

०४

०१

-

-

-

-

-

०१

०३

-

-

-

-

-

०१

-

०१
०१
-

अ

ब

क

$ लेखिनक पदासाठी शै िणक अहता खालील माणे आव यक आहे. पदवीधर, टंकलेखन इं जी ४० श. .मी., मराठी ३० श. .मी. आव यक आहे, तसेच डी.ओ.ई.ए.सी.सी.
कवा एम.एस.सी.आय.टी. संगणक परी ा माणप धारक.
अ)

िनयम व अटी : १. जािहरातीत नमूद के ले या पदांसाठी आव यक ती अहता व अनुभव धारण करीत असले या पा
उमेदवारांनीच अज करावा.
२. उमेदवाराने खो ा मािहती या आधारे के लेला अज र बातल ठरिव यात येई ल व सदर
उमेदवारावर कायदेशीर कारवाई के ली जाईल.
३. िश ण सेवक योजनतगत शासन व आ दवासी िवकास िवभाग यांन ी िनगिमत के लेले व यापुढे
िनगिमत के ले जाणारे आदेश उमेदवारांवर बंधनकारक राहतील.
४. नॉन –

मीलेअर स ट फके ट (SC व ST वगळू न) सव उमेदवारांनी सादर करणे आव यक आहे.

५. मागास वगातील उमेदवारांनी जाती या दाख याबरोबरच जात पडताळणी सिमतीने वैध
ठरिवलेले “जाती वैधता माणप ” सादर करणे आव यक आहे. तथािप अनुसूिचत जमाती
ित र इतर मागासवग य वगातील जाती वैधता माणप नसले या उमेदवारांसाठी
शासन िनणय . सीबीसी-१०/२०१०/ .४७/मावक-५, द.२६/०३/२०१० अ वये जाती
वैधता माणप तीन मिह या या आत सादर कर याची जबाबदारी सव वी सदर उमेदवाराची
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राहील.तीन मिह या या आत उमेदवाराने जाती वैधता माणप सादर न के यास याची
िनवड र होईल. यासाठी सं था वतं प
वहार करणार नाही, याची न द यावी.
६. मागासवग य उमेदवारांची गुणव ेवर िनवड झा यास याची िनवड ही खु या वगात झा याचे
समज यात येईल. याबाबतचे शासन िनणय संबंधीत उमेदवारास लागू होतील.
७. िश ण सेवक भरती
या शासन िनणय .एस.एस.एन.१००७/(३६/०७)माशी-२ द.६
फे ु.२००६ नुसार के ली जाईल.
८. खु या वगातून अज करणा-या उमेदवारास खु या वगाचे सव िनयम लागू राहतील.
९. लेखिनक, अिध क व िश ण सेवक पदांसाठी संगणक वापराबाबतचे िविहत माणप असणे
आव यक आहे.
१०. ाथिमक िश काक रता िश क पा ता परी ा (TET) शै िणक व

ावसाियक अहता

आ दवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय .अआशा-२०१३/ . .२००/का११ द.०३
ऑ टोबर २०१३ नुसार अिनवाय राहील.
११. उमेदवाराचे वय द.३१/०१/२०१६ रोजी १८ वष पूण असावे.वयाची कमाल मयादा खु या
वगासाठी ३३ वष, मागासवग यांसाठी ३८ वष व अपंगासाठी ४५ वष असेल.
१२. अपंग वगासाठी ३ ट े आर ण राहील. अपंग वगा या उमेदवाराजवळ ४०% पे ा कमी
अपंग व नस याचे स म अिधकारी यांचे अपंग वाचे माणप असणे आव यक आहे
१३. शासन िनणय . याय -१००९/ . .२०२/०९/१९-अ, द. २७/१०/२००९ मधील
तरतुदीनुसार क प त
व यां यावर अवलंबन
ू असणा-या
ना ५% आर ण
राहील.
ब) अज कर याची प त : १. उमेदवारांनी जािहरात काळजीपूवक वाचावी.
२. उमेदवार या पदासाठी ऑनलाईन अज भरणार आहे, या पदाची शै.पा ता जािहरातीम ये
काळजीपूवक वाचावी.
३. उमेदवाराने ऑनलाईन अज भरतेवेळी सव आव यक कागदप े आिण वत:चा अलीकडील
काळातील पासपोट साईज फोटो व सहीची Scanned Image वत:जवळ अस याची खा ी
करावी. फॉम भरतेवेळी आप याला फोटो व सहीची ितमा upload करावी लागेल.
४. ऑनलाईन अज भर यासाठी Apply Online ा लकवर ि लक क न अज भर यास सु वात
करावी. आप यास अज करावयाचे पद िनवडा. एक-एक रकाना/पायरी पूण करत आपणास
िवचारले या
ाचे उ र Yes/No पैक यो य पयाय िनवडा, तु ही दले या उ राचे आधारे
संगणक णाली तुमची ाथिमक पा ता तपासेल.
५. िश ण सेवक पदांसाठी शासना या ाथिमक पा ता चाचणीत (TET) पा

उमेदवाराने या

पदासाठी अज भरावयाचा आहे ते पद/िवभाग िनवडावे आिण आव यक मािहती भरावी.
६. आव यक मािहती भर यानंतर संगणक णाली तुमचा लॉगीन आय.डी., पासवड आिण टे ट
बँकेचे चलन
नवर सादर करेल, तसेच तु ही पुरिवले या मोबाईल मांकावर SMS करे ल.
(कृ पया आपण आपला मोबाईल मांक अचूक टाकावा तसेच तो कायम ठे वावा, जेणेक न
आप याला Login I.D. आिण Password ची मािहती आप या मोबाईल मांकावर SMS
ारे ा होईल. हा लॉगीन आय.डी. हणजेच तुमचा अज मांक असेल)
७. भरती
या शु क बँकेत भर यासाठी “Print My Login Challan details”
ि लक क न चलनाची ट काढावी.

ा बटनांवर

८. चलन ा के यानंत र, दुस-या दवशी नजीक या भारतीय टेट बँके या कोण याही शाखेम ये
जावे व चलनावर दशिवलेले शु क बँके त जमा करावे. बँक शु क जमा के याची पोहोच देईल.
कृ पया चलनावर दशिवले या अंितम तारखे या आत हे शु क भरा. एकदा भरलेले शु क
कोण याही कारणा तव परत के ले जाणार नाही.
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९.भारतीय टेट बँकेत चलना ारे शु क भर यानंतर उव रत ऑनलाईन अज भर याची
या
“Fill Application Form” ा लकवर ि लक क न पूण करावी.
अजाम ये खालील माणे मािहती भ न, अज पूण करणे आव यक आहे. यािशवाय आपला
अज पूण होणार नाही.
 वैयि क मािहती
 आर णाब लची मािहती
 शै िणक मािहती
 फोटो आिण सही अपलोड
 कामाचा अनुभव
 इतर आव यक मािहती
 रोजगार व वयंरोजगार न दणी माणप छायां कत त. (लागू अस यास)
 बँक चलन मािहती
१०. भरती
या शु क खु या वगासाठी पये ४००/- फ व मागासवग य वगासाठी पये
३००/- फ राहील.
११. उमेदवाराने एकाि मक आ दवासी िवकास क प / िज हा रोजगार व वयंरोजगार
कायालयात नाव न दणी के ली असली तरीही ऑनलाईन अज भरणे बंधनकारक आहे.
१२. जािहरातीम ये नमूद के ले या शै िणक अहतेनुसार, पा उमेदवारानीच अज करावेत . इतर
उमेदवारांनी अज क नयेत. सदर या अजाचा िवचार के ला जाणार नाही. तसेच यासाठी
कोणताही वतं प
वहार के ला जाणार नाही.
वरील सव मािहती अजाम ये भरावी. ती भर यािशवाय आपला अज पूण होणार नाही. मािहती
भर यानंतर अजाची ट काढू न आप या मािहतीसाठी जतन क न ठे वावी.येथे तुमची अज कर याची
या पूण होते. ऑनलाईन अज पूण भर यानंतर अजाची त संबंधीत रोजगार व वयंरोजगार कायालय,
आ दवासी िवकास कायालय कवा MKCL कवा रयत िश ण सं थेकडे पाठिव याची आव यकता नाही.
लेखी परी ेचे ओळख-प परी प
े व
ू तुम या लॉगीनम ये व वेबसाईटवर उपल ध राहील. ासाठी वेगळा
प
वहार के ला जाणार नाही, याची कृ पया न द यावी. अजदाराने िनयिमतपणे वेबसाईट तपासणे
अ यंत गरजेचे आहे.
क) िनवड प ती :१.

ाथिमक / मा यिमक आ मशाळा िवभागाकडील िश क,अधी क व लेखिनक या पदाक रता
आले या अजातून पा ठरले या उमेदवारांची व तुिन
व पाची ऑनलाईन परी ा रयत
िश ण सं था व Maharashtra Knowledge Corporation Limited (MKCL) यां या
अिधकृ त िश ण क ावर (ALC-Authorised Learning Centers) घे यात येईल. याचा
अ यास म खालील माणे राहील.
अ) ाथिमक िश ण सेवक - इ.१ली ते इ.७ वी चा अ यास म, डी. टी.एड. अ यास म,
सामा य ान, संगणक ान व रयत िश ण सं थेिवषयी मािहती यावर आधा रत अशी एकू ण
६० गुणांची परी ा राहील.
ब) मा यिमक िश ण सेवक १) बी.ए.बी.एड. गुणव ाधारक - इ.८ वी ते इ.१० वी या भाषा, सामािजकशा े
िवषय, बी.एड. चा अ यास म तसेच सामा य ान, संगणक ान, व रयत िश ण
सं थेिवषयी मािहती यावर आधा रत अशी एकू ण ६० गुणांची परी ा राहील.
२) बी.ए सी.बी.एड. गुणव ाधारक - इ.८ वी ते इ.१० वी चे गिणत व िव ान िवषय,
बी.एड चा अ यास म तसेच सामा य ान, संगणक ान, व रयत िश ण सं थेिवषयी
मािहती यावर आधा रत अशी एकू ण ६० गुणांची परी ा राहील.
क) अिध क पदासाठी - बी.एस.ड लू चा अ यास म, सामा य ान, संगणक ान, व रयत
िश ण सं थेिवषयी मािहती यावर आधारीत अशी एकू ण ६० गुणांची परी ा रािहल.
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ड) लेखिनक पदासाठी - सामा य ान, सामा य गिणत, इं जी ान, संगणक ान (इं जी,
मराठी टं कलेखन) व रयत िश ण सं थेची मािहती यावर आधा रत अशी एकू ण ६० गुणांची
परी ा राहील.
ई) वयंपाक , कामाठी व पहारे करी – या पदांसाठी ऑनलाईन परी ा घेतली जाणार नसून,
शै िणक अहता व अनुभव िवचारात घेऊन पा उमेदवारास मुलाखतीस बोलािवले जाईल.
१. संगणकावरील ऑनलाईन परी ेचे वेळाप क http://rayat2016.erecruitment.co.in/ या
संकेत थळावर लवकरच उपल ध होईल.
२. आ मशाळा िवभागाकडील पदांची उपल ध सं या व समांतर आर ण िवचारात घेता
गुणव े या आधारे मौिखक परी ेचे प http://rayat2016.erecruitment.co.in/ या संकेत
थळावर उपल ध होईल.
३. सव उमेदवारांन ा ऑनलाईन परी ेकरता क ावर वखचाने यावे लागेल. याक रता कोण याही
कार या वास खचाची ितपूत कर यात येणार नाही.
४. सं थे या काय े ातील शाखांम ये उमेदवारांची ऑनलाईन परी ांची ठकाणे, मुलाखतीची
ठकाणे ठरिवली जातील. याबाबत कोण याही उमेदवारास दावा सांग ता येणार नाही.
५. ाथिमक व मा यिमक िश ण सेवक पदांची उपल ध सं या व समांतर आर ण िवचारात घेता
ऑनलाईन टे ट मधील गुणव े या आधारे समान गुण धारण करणा-या या या संवग /
वगा या उमेदवाराम ये ते धारण करीत असलेले बी.ए./बी.ए सी./एच.एस.सी. चे गुण
मागत ाधा याने िवचारात घेतले जातील यातही समान गुण अस यास एस.एस.सी गुण ांचा
िवचार करावा, याम येही समान गुण आलेस ज म तारखेचा िवचार क न मौिखक परी ेसाठी
बोलिव यात येणा-या उमेदवारांची यादी मया दत के ली जाईल. अशी यादी वरील संकेत
थळावर (website) िस के ली जाईल. याबाबत उमेदवारास कोणताही दावा सांगता येणार
नाही. मौिखक परी ेचे प , िनवड प ती वरील . १ व २ नुसार उपल ध होईल.
६. िश के र पदांची उपल ध सं या व समांतर आर ण िवचारात घेता ऑनलाईन टे ट मधील
गुणव े या आधारे िनवडले या कवा समान गुण धारण करणा-या या या संवग / वगा या
उमेदवाराम ये ते धारण करीत असलेले एस.एस.सी., बी.एस.ड लु या माणे गुणांचा िवचार
होईल, याम ये समान गुण आलेस ज म तारखेचा िवचार क न मौिखक परी ेसाठी बोलिव यात
येणा-या उमेदवारांची यादी मया दत के ली जाईल. अशी यादी वरील संकेत थळावर (website)
िस के ली जाईल. याबाबत उमेदवारास कोणताही दावा सांगता येणार नाही.
७. मागासवग य उमेदवारांनी खु या वगाअंतगत अज के ला अस यास तो नमूद के लेला िवक प
बदलता येणार नाही. संबंिधत मागासवग य उमेदवारास सव बाबी खु या वगाचा उमेदवार
हणून समज यात येईल. याबाबत शासनाचे सव िनकष लागू राहतील.
८. भरती
येत य वा अ य
चार / ह त ेप कर याचा य के याचे िनदशनास आ यास
अशा उमेदवाराचा अज अपा ठरिव यात येईल.
९. उमेदवारास मुलाखतीस बोलिव यास वखचाने यावे लागेल.
१०. िनवड के ले या उमेदवारांची िविहत अहता / अनुभव धारण चुक चे आढळ यास व याचे पूव चे
चा र य गैरवतणूक चे आढळ यास याची उमेदवारी / िनयु कोण याही ट यावर र होईल.
तसेच अशा उमेदवाराची िनयु झा यास कोणतीही पूव सूचना न देत ा याची िनयु र
कर यात येई ल.
११. उमेदवारां या अंितम िनवडीचे अिधकार सं थे या िनवड सिमतीला राहतील.
अ) िनवड झाले या उमेदवारास आर ण व र जागां या उपल धतेनुसार सं थे या
काय े ातील कोण याही आ मशाळे त िनयु
दली जाईल.
ब) िनयु
दले या कमचा-याची सेव ा रयत िश ण सं थे या कोण याही आ मशाळे त बदलीस
पा राहील.
१२. उमेदवारास मुलाखती यावेळी खालील माणप ां या (स म अिधका-यांनी मािणत के ले या)
ती सादर करा ा लागतील. तसेच मुळ माणप े सादर करावी लागतील.
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१. ज म तारखेचा दाखला- शाळा सोड याचा दाखला/ एस.एस.सी. बोडाचे माणप .
२. शै िणक अहता गुणप के व माणप .
३. मागासवग य जातीचे माणप व जाती दावा वैधता माणप .
४. दले या प या या पु यथ रिहवासी माणप (आधार काड/रे शन काड / ामपंचायत /
तहिसलदार/ थािनक वरा य सं था यांचा दाखला /फोटो असलेले ओळखप )
५. क प त अस यास तसे स म अिधकारी यांचे माणप .
६. अपंग अस यास तसे स म अिधकारी यांचे माणप .
७. उ त व गत (Creamy layer) गटात मोडत नस याचे ( Non Creamy layer) माणप .
ड) अज भर याची िविहत मुदत :
१. ऑनलाईन अज उपल ध हो याचा दनांक :२२/०३/२०१६ ते ०५/०४/२०१६
२. ऑनलाईन अज ि वकार याचा अंितम दनाक : ०७/०४/२०१६ वेळ : साय.६.००
वाजेप यत.
३. या उमेदवारांनी बँकेम ये द.०७/०४/२०१६ पयत भरती
या शु क जमा के ले असेल
यां यासाठी उरलेला ऑनलाईन अज भर याचा कालावधी :- दनांक : ११/०४/२०१६
रोजी साय.६.०० वाजेपयत.
जािहरातीचा
तपशील
अिधक
मािहतीसाठी
रयत
िश ण
सं थे या
http://www.rayatshikshan.edu या संकेत थळावर उपल ध क न दे यात आला आहे . तसेच
ऑनलाईन अज भर यासाठी अज http://rayat2016.erecruitment.co.in/ या संकेत थळावर उपल ध
आहे.
थळ :- सातारा
तारीख :- २२/०३/२०१६

सिचव,
रयत िश ण सं था, सातारा.
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