


उमेदवारां	या तपासणी करावया	या कागदप�ांची यादी  

अ .�.  तपासावयाची कागदप�े  �ा� व अ�ा� शेरा 

१ संबिधत 	वेश परी�ेसाठी पोट�लवर अपडेट केलेला अज�दाराचा मळू 
िवनंती अज� - फोटोसहीत असावा, %यावरील मािहती 'प( भरलेली 
असावी तसेच %यावर 'वा�री केलेली असावी, अजा�सोबत 
उमेदवाराकडून ०२ फोटो  -यावेत.  

  

२ अज�दाराचे १० वीच े	माणप0 (िवनंती अजा�त न2दिवलेले माक�  
तपासण ेतसेच 	माणप0ावरील ज3म िदनांक तपासण)े 

  

३ अज�दाराचे १२ वीच े	माणप0 (िवनंती अजा�त न2दिवलेले माक�  
तपासण ेतसेच 	माणप0ावरील ज3म िदनांक तपासण)े 

  

४ अज�दाराचे पदवी 	माणप0 (िवनतंी अजा�त न2दिवलेले माक�  तपासण े
तसेच 	माणप0ावरील ज3म िदनांक तपासण)े 

  

५ अज�दाराचे प8:ुर पदवी 	माणप0 (िवनंती अजा�त न2दिवलेले माक�  
तपासण ेतसेच 	माणप0ावरील ज3म िदनांक तपासण)े 

  

६ अज�दाराचे जमातीच ेमळू 	माणप0    
७ अज�दाराचे जात वैधता 	माणप0 (“उमेदवारांचे वैधता 	माणप0 ह े

?ा काया�लयातनू िनग�िमत केले आह”े असा ह'तिलिखत शरेा वैधता 
	माणप0ाDया छायांिकत 	तीवर सही िशFFयासह) 

  

८ अज�दाराच ेडोमसेाईल (महाराIJाचा रिहवासी/अिधवासी)   
९ अज�दाराच ेआधार काड� (१२ िडजीट तपासण)े   
१० अज�दाराचे पॅन काड� (Nमांक तपासण)े   
११ अज�दाराचे बँक पासबकु (खाते Nमांक, IFSC code, MICR 

Code, आधार िलंक असलेला तसेच छायांिकत 	त 'प( आह ेका 
ते तपासण ेअ3यथा दसुरी 	त घणे)े 

  

१२ अज�दाराचा अपगं%वाचा दाखला लाग ुअस\यास (िसिवल सज�न 
यांनी िनग�िमत केलेला असावा) 

  

१३ अज�दाराचा अनाथ अस\याचा दाखला, लाग ुअस\यास (उपाय]ु 
मिहला व बाल िवकास आय]ुालय यांनी िनग�िमत केलेला असावा) 

  

१४ हमी प0 - अज�दारान े िविहत नम3ुयात दे̂ यात आलेलेच हमीप0 
भ_न आणलेले असावे तसेच %यावरील फोटो हा अ`यावत असावा 
व हमीप0ावरील संपणू� मािहती भरलेली असावी तसेच %यावर 
'वा�री केलेली असावी.  

  

१५  	वेश अज� (Admission Form)    
 

* टीप – उमेदवारांकडून अ.�. ०१, १४ व १५ मधील कागदप�ा	या मूळ �ती घे*यात या+यात तसेच अ.�. ०२ ते १३ कागदप�ां	या 
छायांिकत �ती घे*यात या+यात.  

 
 

उमेदवाराची 0वा1री तपासणी करणा2या 
अिधकारी/कम4चारी 0वा1री व 

िश5का 

काया4लय �मुखाची 0वा1री 

 
  



 
सन २०२२ - २३ या कालावधीतील आिदवासी सशंोधन व �िश1ण स0ंथा, पुणे यां	यामाफ4 त महारा>? 
रा@यातील अनुसिूचत जमाती	या उमेदवारांसाठी सघं/महारा>? लोकसेवा आयोग यां	याकडून घे*यात येणा2या 
भारतीय �शासकDय सेवा व रा@य �शासकDय सेवा 0पधा4 पूव4 परी1ां	या सपंूण4 तयारीकEरता ०९ िवGापीठांमधून 
�िश1ण देणे योजना राबिव*यात येत आहे. सदर �िश1णासाठी इ	छुक व िनवड व �ती1ा यादीतील 
उमेदवाराकडून 0वः ह0ता1रात सादर करावयाचे हमीप� 

हमीप� 

१. मी स%य 	ितgेवर सागतो/सांगते कh, मी …………………………………………………………………… 
सघं /महारा>? लोकसेवा आयोग यां	या भारतीय �शासकDय सेवा व रा@य �शासकDय सेवा 0पधा4 पवू4 परी1ां	या 

सपंूण4 तयारीकEरता ०९ िवGापीठांमधून �िश1ण देणे योजनेचा लाभ घे^यास इDछुक आहे .  

२. सदर 'पधा� परी�ा 	िश�ण काय�NमाDया िव`ावेतनासाठी 	िश�णाथkचंी उपि'थती िकमान ७५% असण ेबंधनकारक 

आह.े या िनयमानसुार मी .............................................................................................................. या 

िव`ापीठात 	वेश घेत आह े व िव`ापीठाकडून 	%येक मिह3याचे उपि'थती प0क 	ाm झा\यावरच माoया बँक खाती 

िव`ावेतनाची रFकम DBT 8ारे वग� कर^यात येईल. परंत ुकाही कारणा'तव मी गैरहजर रािह\यास िकंवा इतर परी�ेसाठी 

रजा घेत\यास मी िव`ापीठातील संबिधत अिधकारी यांची परवानगी घेऊनच रजेचा अज� िव`ापीठाला व TRTI 

काया�लयाला पाठवेल. जर माझा अज� आप\याला 	ाm झाला नाही तर माझी आवtयक उपि'थती पे�ा कमी uहणजेच 

िकमान ७५% पे�ा कमी उपि'थती अस\यास मला सदर 	िश�ण काय�Nमातनू माझे नाव वगळ^यास माझी हरकत नाही.  

३. मी अनसुूिचत जमातीचा असून ह ेअस%य ठर\यास 	िश�णाचे घेतलेले लाभ मी परत करीन व काय�वाहीस प0 राहील.  

४. मी कोण%याही टvvयावर कोण%याही कारणा'तव 	िश�ण सोडवायचे अस\यास माoयावर 	िश�ण काय�Nमादरuयान 

	िश�णाकwरता सं'थेने केलेला खच� आिदवासी संशोधन व 	िश�ण सं'थेस परत करेल.  

५. जर मी खोटे कागदप0े सादर क_न योजनेचा लाभ घेतला अस\याचे िनदश�नास आ\यास माझेकडून संपणू� 	िश�णाचा 

खच� वसळू क_न कायदशेीर दडंा%मक कारवाईस मी पा0 राहील. 

६. मी ......................................................................... या िव`ापीठातील माझा िनवास xयव'थेचा प:ा, िनवास 

xयव'थेचा संपक�  इ. मािहती या काया�लयास कळवेल.  

७. सदर 'पधा� परी�ा 	िश�ण काय�Nमादरuयान मी 'वतःDया आरोzयाची जबाबदारी व सरुि�तता मी 'वतः घेईन. 

८. माoयाकडून कोण%याही 	कारचे गैरवत�न होणार नाही. मी 	िश�ांDया सव� िनयमांचे व िश'तीचे पालन करीन. {यामळेु 

इतर xय]hला व सं'थेला 0ास होणार नाही याची मी काळजी घेईल. तसेच 	िश�ण कालावधीम|ये ध}ुपान/अमंली 

पदाथा~चे सेवा, म`पान, उ�ट वत�न असे कोणतेही गैर 	कार केलास माझी िनवड र� कर^यात येऊन कायदशेीर व दडंा%मक 

कारवाईस पा0 राहील. 

९. 	िश�ण काळात 	िश�णाबाबत आढावा, िनयं0ण इ. बाबीिवषयी आिदवासी संशोधन व 	िश�ण सं'था, पणु ेमधील 

अिधकारी/कम�चारी यांना मािहती अवगत कर^याचे तसेच %यांना सहकाय� कर^याची हमी दतेो/दतेे/ 

 



 

 सदर 	िश�ण काय�Nमात िनवड झा\यानंतर ................................................................................. या 

िव`ापीठात 	िश�ण घे^यास मी ता%काळ �ज ूहोईल, जर मी िदले\या तारखेपासनू १५ िदवसाDया आत �ज ूझालो/झाले 

नाही अथवा या काया�लयाशी उिशरा �ज ूहो^याबाबत संपक�  केला नाही तर माoया िनवड यादीतील िकंवा 	ती�ा यादीतील 

िव`ा�या�ची िनवड के\यास माझी हरकत नाही. मी स%य 	ितgेवर िलह�न दतेो/दतेे कh, सदर हमीप0ात नमदू सव� अटी व शतk 

मला मा3य आहते.   

फोटो    
 

 
 
 
 
 

	िश�णा�या~ची 'वा�री : 
 

................................ 

	िश�णा�या~च ेनाव:  ------------------------------   ---------------------------------   ----------------------  
 

मोबाईल नंबर : 
 

......................................... 

आधार काड� नंबर : 
 

..........................   .........................   ................. 

कायमचा प:ा: 
 

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

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

सा�ीदार : 
१. .................................................................... 
 

२. ..................................................................... 

तपासणी अिधकारी नाव व 'वा�री : 
................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  
काया�लयाचा िशFका  : 
 
 

 

 

  

  

  

  

 
 

 
  
 
 

 



ADMISSION FORM 

TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE, PUNE 

महारा>? रा@यातील अनुसिूचत जमाती	या उमेदवारांसाठी सघं/महारा>? लोकसेवा आयोग यां	याकडून घे*यात 

येणा2या भारतीय �शासकDय सेवा व रा@य �शासकDय सेवा 0पधा4 पूव4 परी1ां	या सपंूण4 तयारीकEरता ०९ 

िवGापीठांमधून �िश1ण देणे योजना 
 

University Name : ……………………………………………………………………. 

ADMISSION NO.   

 

 

 

 

 

Verifying Officer Name & 

Designation  :  

……………………………………………………………………. 

 

 

TO BE FILLED IN BYCANDIDATE  

1. Full Name of the 

Candidate :  

(In Block Letters 

starting with surname)  

Shri/Smt. 

………………………………………………………………………. 

Name in Devnagari Script 

………………………………………………………………………. 

2. Address for 

Communication with 

pin code  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

3. Permanent Address  ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

3. Aadhar card 

Number  

 

4. Date of Birth       /       / 

6. Age  Year ……. Months ………….. Days ……….. 

7. Mobile Number of 

Candidate  

 

8. Mobile Number of 

Parent  

 

9. Email ID   

10. Name of the Local 

Guardian with full 

Address & Mobile No.  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

11. Whether Physically 

Disabled/Differently 

abled? 

Yes/NO  

If yes, mention the 

type of Disability  

………………………………………………………………………. 

12. Name of the cast   

13. Cast validity 

Number  

 

14. Cast Validity issue 

samiti Name  

 

 

फोटो 



15. Educational Qualification : 

Examination 

Passed  

Name of 

School 

/College 

with 

Address  

Board/ 

University  

Year of 

Passing  

Subjects 

of Study  

Class/Division

/Grade  

Percentage of 

Marks  

1 2 3 4 5 6 7 

HSC       

Graduation        

Post 

Graduation  

      

 

Note : Attested Copies of Following must be attached with the application forms. 

           Candidate should tick mark against all document enclosed in Table below.  

Sr.

No. 

Particulars  Students Remark  Verifying Officer 

Remark  

1. Certificates of Educational 

Qualification (Degree/PG Certificate)  

  

2. Caste Certificate    

3. Caste Validity Certificate    

4. Domicile Certificate of Maharashtra    

5. Birth Certificate/SSC Certificate/ 

School Leaving Certificate for the 

purpose of verifying the date of Birth  

  

6. Aadhar Card    

7. Photo Identity proof (Election 

Card/Pan Card/Driving License, 

Aadhar Card Etc. )  

  

8. Valid Proof of residence (Ration 

Card/Electricity Bill/Voter ID/Tel. 

Bill)  

  

9. Certificate related Disability from 

issued by competent Authority if 

applicable  

  

Note : Self-attested copies of the above documents must be attached with prescribed 

application form. Original documents should be produced for verification if required at 

the time of admission.  
 

• Candidates are advised to read carefully the document of Undertaking and Signed it. 

I hereby declare that th information furnished above is ‘True and Correct’ to the best of 

my knowledge and belief, In case of any kind of discrepancy found, I will be fully liable for 

disciplinary action, as per rules and regulations of Tribal Research and Training Institute 

(TRTI), Pune. I will study dedicatedly only for the UPSC/MPSC Civil Services 

Examinations and utilize the resources wisely made available for the same TRTI, Pune.   
 

Date :                          
 

Signature of Candidate : ………………………………………………………………………… 
 

Full Name of the Candidate : …………………………………………………………………… 
 

Place : ……………….. 

Verified and Found Correct 

Signature of Verifying Officer with stamp :  

 


