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िशवाजी िव ापीठ, को हापूर 
जािहरात . डी.एस.टी पस फेज II २/२०२० 

“सम  मुलाखत” 
             िव ापीठाम ये डी.एस.टी. पस फेज-2 व सा या योजनेतंगत खालील नमूद केलेली पदे “11 महीने कवा संबंधीत योजनेचा कालावधी संपेपयत जो 
कमीत कमी असेल तो कालावधी” या कालावधीकरीता ता पुर या व पात भरावयाची असून पा  उमेदवारांनी खाली नमूद केले या िठकाणी मुलाखतीसाठी हजर 
रहा याचे आहे. 

मुलाखतीचे िठकाण, िदनांक व वेळ:- मु य इमारत, िशवाजी िव ापीठ, को हापूर िद.06 .11 .2020 सकाळी 10.00 वाजता 
.  पदनाम योजनेचे नांव िवभागाचे नावं पदाचंी सं या खुला राखीव 

1 कं ाटी सगंणकचालक तथा किन ठ सहा यक डी.एस.टी पस फेज 2 शासकीय कामासाठी 02 01 01 (अनु.जाती) 

2 रोजंदारी किन ठ लेखिनक सा शासकीय कामासाठी 01 01 00 

अ) शै िणक अहता 

संगणकचालक तथा किन ठ सहा यक व रोजंदारी किन ठ लेखिनक 
कोण याही शाखेचा पदवीधर, 
इं जी टंकलेखन 40 श. . िम. , मराठी टंकलेखन 30 श. . िम. व शासनमा य संगणक  कोस  

ब) वयोमय दा 

 िकमान वयोमय दा 18 वष व कमाल वयोमय दा खु या वग साठी 38 वष व राखीव वग साठी 43 (लागू असेल तर) रािहल. 

क) मानधन 

          1)  संगणकचालक कम किन ठ सहा यक – . 9,500/- ( तीमिहना एकि त मानधन ) 
          2) रोजंदारी किन ठ लेखिनक – . 400/- तीिदन 
ड) कालावधी 

          1) संगणकचालक कम किन ठ सहा यक –11 महीने कवा डी.एस.टी. पस फेज 2 योजनेचा कालावधी संपेपयत जो कमीत कमी असेल तो कालावधी 

          3) रोजंदारी किन ठ लेखिनक – 11 महीने कवा सा योजनेचा कालावधी संपेपयत जो कमीत कमी असेल तो कालावधी 

इ) मुलाखती िदवशी उमेदवारांचे अज सकाळी 11.00 वाजेपयत घे यात येतील. यानंतर आले या अज चा िवचार कर यात येणार नाही. 

ई) मुलाखतीसाठी येक उमेदवारांनी  अज, मुळ कागदप े (शै िणक पा तेसंदभ तील कागदप े, वयाचा दाखला, जातीचा दाखला (राखीव पदासाठी अज 
करणार अस यास), ओळखप  व मुळ कागदप ां या छायांकीत ितसह उप थत रहाणेचे आहे. 

उ)  उपरो त अ. .1 मधील कं ाटी सगंणकचालक तथा किन ठ सहा यक पदाकरीता सम  मुलाखती अंती 1: 1० माणात उमेदवारांची संगणक आधारीत 
ा य ीक पिर ा घे यात येईल. 

ऊ)  मुलाखतीसाठी आले या उमेदवारांना वास व इतर कोणताही खच दे यात येणार नाही. 

ए) वरील सव पदे ता पुर या व पाची असून िनवड झाले या उमेदवारास िव ापीठा या िनयिमत पदावर ह क सांगता येणार नाही. तसेच वरील नमूद केले या 
मानधना यितिर त कोण याही व पाचे शासकीय भ े अथवा फायदे िमळणार नाहीत. 

िठकाण:- को हापूर                                                                                                                                         डॉ. ही. डी. नांदवडेकर, 
िदनांक:- 30.10.2020                                                                                                                                              कुलसिचव 
                                                                                                                                                                   िशवाजी िव ापीठ, को हापूर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


