
भतूपूर्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळाच्या कक्षतेील 
िामनिदेशिाच्या कोट्यातील गट-क र् गट-ब 
(अराजपनित) संर्गातील नरक्त पदभरतीकनरता 
धडक कालबद्ध कायवक्रम 2018.   

 

महाराष्ट्र शासि 
सामान्य प्रशासि नर्भाग 

शासि निर्वय क्रमाकं: प्रानिमं 1२18/प्र.क्र.27/१३-अ 
मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंिालय, मंुबई ४०० ०३२. 
नदिाकं: 02 जुल,ै २०18. 

संदभव: -  
1) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग (मानहती तंिज्ञाि), क्र.मातंसं-88/27/2016-DIR     

IT (MH), नदिाकं 19 सप्टेबर, 2017 
2)  शासि पनरपिक, सामान्य प्रशासि नर्भाग, क्र. प्रानिमं-1218/प्र.क्र.27/13-अ, 
     नदिाकं 14 माचव, 2018 
3) शासि निर्वय, नर्त्त नर्भाग, क्र. संकीर्व-2018/प्र.क्र.20/आ.पु.क., नदिाकं 16 मे, 2018 
4) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग, क्र. प्रानिमं-1216/प्र.क्र.65/13-अ, 
    नदिाकं 13 जूि, 2018. 

 

प्रस्तार्िा: - 
संदभव क्र.4 येथील शासि निर्वयान्र्ये, भतूपूर्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळाच्या कक्षतेील 

िामनिदेशिाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपनित) र् गट-क पदे सरळसेर्िेे भरतािा अिुसरार्याची 
कायवपद्धती नर्नहत करण्यात आली आहे. त्यािुसार नजल्हास्तरीय पदे भरण्याकरीता नजल्हानधकाऱयाचं्या 
अध्यक्षतेखाली नजल्हा निर्ड सनमत्या, प्रादेनशकस्तरीय पदे भरण्याकरीता प्रादेनशक नर्भाग प्रमुखाचं्या 
अध्यक्षतेखाली प्रादेनशक निर्ड सनमत्या तसेच राज्यस्तरीय पदे भरण्याकरीता नर्भाग प्रमुखाचं्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निर्ड सनमत्या कायवरत आहेत. संदभाधीि क्र.1 येथील शासि निर्वयान्र्ये 
राज्य शासिाच्या सर्व कायालयातंील तसेच राज्य शासिाच्या अनधपत्त्याखालील सर्व सार्वजनिक 
उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, संचालिालये याचं्या कायालयातील पदभरती आनर् स्थानिक स्र्राज्य 
संस्थामंधील पदभरतीच्या परीक्षा “महापरीक्षा पोटवल” मार्व त घेण्यात याव्यात असे सूनचत करण्यात आल े
आहे.  

महाराष्ट्रातील शेतकऱयाचंे उत्पन्न दुप्पट करण्याकनरता त्यािंा अत्यार्श्यक िागरी सुनर्धा र् 
ग्रामीर् भागात आर्श्यक त्या पायाभतू सुनर्धा पुरनर्ण्याच्या अिुषंगािे कृनष र् पदुम नर्भाग, ग्रामनर्कास 
नर्भाग, सार्वजनिक बाधंकाम नर्भाग, गृह नर्भाग, सार्वजनिक आरोग्य नर्भाग, मृदा र् जलसंधारर् 
नर्भाग, जलसंपदा नर्भाग या नर्भागाचं्या नियंिर्ाखालील अिेक शासकीय कायालयातील नरक्त 
पदभरतीर्रील निबंध संदभाधीि क्र.3 येथील शासि निर्वयान्र्ये उठनर्ण्यात आले आहेत. त्यामुळे 
भतूपूर्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळाचं्या कक्षतेील गट-क र् गट-ब (अराजपनित) र्गीय सरळसेर्चेी जी पदे 
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संदभाधीि क्र.3 येथील शासि निर्वयाच्या सूचीमध्ये अंतभूवत करण्यात आलेली आहेत त्या पदाचं्या 
भरतीसाठी मागवदशवक सूचिा निगवनमत करण्याची बाब शासिाच्या नर्चाराधीि होती.  

शासि निर्वय: -    
 उपरोल्लेनखत नर्भागाचं्या अनधिस्त भतूपूर्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळाचं्या कक्षतेील गट-क र् गट-
ब (अराजपनित) र्गीय िामनिदेशिाद्वारे भरार्याची जी नरक्त पदे नर्त्त नर्भागाच्या संदभाधीि क्र. 3 
येथील, नद.16/05/2018 च्या शासि निर्वयातील सूचीमध्ये अंतभूवत करण्यात आली आहेत त्या पदाचं्या 
भरतीसाठी पुढीलप्रमारे् निदेश देण्यात येत आहेत: -  

1) सर्व संबंनधत नियुक्ती प्रानधकाऱयािंी नडसेंबर 2019 अखेरपयंतच्या संभाव्य नरक्त पदाचंी 
पनरगर्िा करूि त्यािुसार नद.10/07/2018 पयंत मागर्ीपि संबंनधत निर्डसनमतीकडे 
पाठर्ार्.े  
2) नियुक्ती प्रानधकाऱयाकंडूि मागर्ीपिे प्राप्त झाल्यार्र संबंनधत निर्डसनमत्यािंी सदर 
मागर्ीपिाचंे एकिीकरर् करूि नद.17/07/2018 पयंत नजल्हानिहाय/निर्डसनमतीनिहाय 
एकनित मागर्ीपि मानहती तंिज्ञाि नर्भागांतगवत स्थानपत “महापरीक्षा कक्ष” याचंेकडे पाठर्ार्.े  
3)  “महापरीक्षा कक्षािे” सदर पदभरतीच्या परीक्षाचंे आयोजि संपूर्व राज्यामध्ये प्रत्येक 
नजल्याच्या नठकार्ी एकाच नदर्शी, एकाच र्ळेी करण्याच्या दृष्ट्टीिे नदर्स आनर् र्ळे निनित 
करार्ी र् त्यािुसार सदर पदभरतीची जानहरात नद.31/07/2018 पयंत प्रनसद्ध करार्ी. सदर 
पदभरतीस व्यापक प्रनसद्धी देण्याकनरता पदभरतीची जानहरात प्रनसद्ध करतािा संदभाधीि क्र. 4 
येथील नद.13/06/2018 च्या शासि निर्वयाच्या पनरच्छेद क्र. 4 येथील सुचिाचंा अर्लंब करार्ा.   
4) नजल्हा पनरषद संर्गाच्या सर्व परीक्षा देखील र्रीलप्रमारे् एकाच नदर्शी घेण्याबाबत 
ग्रामनर्कास नर्भागािे योग्य ती कायवर्ाही करार्ी. 
5) सदर परीक्षाचं्या प्रश्नपनिका तयार करतािा “महापरीक्षा कक्षािे” सदर प्रश्नपनिकामंध्ये 
त्या त्या नजल्याशंी संबंनधत इनतहास, भगूोल र् स्थानिक बाबी यासंदभात एकूर् गुर्ापंैकी नकमाि 
25% गुर्ाचंे प्रश्न प्रश्नपनिकेमध्ये अंतभूवत करार्ते र् संदभाधीि क्र.1 येथील शासि निर्वय र् र् 
क्र.2 येथील शासि पनरपिकािुसार भरतीप्रनक्रया राबनर्ण्यात यार्ी. 
6) सदर पदभरतीप्रनक्रया राबनर्तािा संबंनधत नियुक्ती प्रानधकारी, संबंनधत निर्ड सनमती 
तसेच, मानहती तंिज्ञाि नर्भागातंगवत स्थानपत महापरीक्षा कक्षािे पदभरतीसंदभातील संदभांनकत 
क्र.1 ते 4 येथील शासि आदेशातंील सर्वसाधारर् आदेश/सुचिाचंे काटेकोर पालि करार्.े 
2. या शासि निर्वयात िमूद कायवपद्धती केर्ळ संदभाधीि क्र.3 येथे िमूद शासि 
निर्वयातील पदभरतीसंदभात लागू राहील. 
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3. सदर शासि निर्वय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळार्र उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताकं 201807021605368107 
असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षानंकत करूि काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार र् िार्ािे. 
 
 
 

                      ( नर्. रा. ठाकूर ) 
                         उप सनचर्,  

                      महाराष्ट्र शासि 
प्रनत, 

1) राज्यपालाचंे सनचर्, राजभर्ि, मलबार नहल, मंुबई, 
2) मुख्यमंिी याचंे अपर मुख्य सनचर्, 
3) सर्व मंिी / राज्यमंिी याचंे खाजगी सनचर्, 
4) मा.नर्रोधी पक्षिेता, नर्धािपनरषद / नर्धािसभा, नर्धािभर्ि, मंुबई, 
5) सर्व संसद सदस्य, नर्धािमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
6) मुख्य सनचर्, 
7) सर्व मंिालयीि नर्भागाचंे अपर मुख्य सनचर्/प्रधाि सनचर्/सनचर्,  
8) संचालक (मानहती र् तंिज्ञाि संचालिालय), 
9) महापरीक्षा कक्ष (मानहती र् तंिज्ञाि संचालिालय), मंिालय, मंुबई, 
10) सर्व मंिालयीि नर्भाग (आस्थापिा), उप सनचर् (सा. प्र. नर्./का.39) 

त्यािंी हे आदेश सर्व संबंनधताचं्या निदशविास आर्ार्ते. 
11) प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई, 
12) प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई, 
13) प्रबंधक, लोक आयुक्त र् उपलोक आयुक्त याचंे कायालय, मंुबई, 
14) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरर्, मंुबई 
15) सनचर्, महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयेाग, मंुबई, 
16) सनचर्, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय (नर्धािसभा) मंुबई, 
17) सनचर्, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय (नर्धाि पनरषद) मंुबई, 
18) राज्य निर्डर्कू आयुक्त, राज्य निर्डर्कू आयोग, मंुबई, 
19) सनचर्, राज्य मानहती आयोग, िर्ीि प्रशासकीय भर्ि, मंुबई, 
20) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा र् अिुज्ञयेता) महाराष्ट्र, मंुबई, 
21) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मंुबई, 
22) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा र् अिुज्ञयेता) महाराष्ट्र, िागपूर, 
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23) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, िागपूर, 
24) महासंचालक, मानहती र् जिसंपकव  महासंचालिालय, मंुबई (प्रनसध्दीकनरता 5 प्रती) 
25) गं्रथपाल, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय, गं्रथालय, मंुबई 400 032 (10 प्रती) 
26) अनधदाि र् लेखा अनधकारी, मंुबई, 
27) निर्ासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई, 
28) मुख्य लेखापरीक्षक (निर्ासी लेखे), कोंकर् भर्ि, िर्ी मंुबई, 
29) सर्व नर्भागीय आयुक्त, 
30) सर्व नजल्हानधकारी, 
31) सर्व नजल्हा पनरषदाचंे मुख्य कायवकारी अनधकारी, 
32) बहुजि समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदाि, मंुबई 1 (5 प्रती) 
33) भारतीय जिता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, िरीमि पााँईंट, मंुबई 20 (5 प्रती) 
34) भारतीय कम्युनिस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, एस. व्ही.पटेल रोड, मंुबई 4 (5 प्रती) 
35) भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (माक्सवर्ादी), महाराष्ट्र कनमटी, र्रळी, मंुबई 13(5 प्रती) 
36) इंनडयि िॅशिल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस सनमती, नटळक भर्ि, मंुबई 25 (5 प्रती) 
37) िॅशिनलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रर्ादी भर्ि, िरीमि पााँईंट, मंुबई 21 (5 प्रती) 
38) नशर्सेिा, नशर्सेिा भर्ि, गडकरी चौक, दादर, मंुबई 28 (5 प्रती) 
39) सर्व मंिालयीि नर्भागाच्या नियंिर्ाखालील सर्व नर्भागप्रमुख/ प्रादेनशक नर्भाग प्रमुख/ 

कायालय प्रमुख        
40) मंिालय मध्यर्ती गं्रथालय, मंिालय, मंुबई (2 प्रती) 
41) सामान्य प्रशासि नर्भागातील सर्व कायासिे, 

 

*पिािे 
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