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स�म ा�धकार� भाड े�नयं�ण कायदा �यायालय
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     महारा�� शासन गहृ�नमा ण "वभागा$या

पुणे, ना)शक, नागपूर, औरंगाबाद व आमरावती

खाल0ल पदांची सरळसेवा भरती 3�4या राब"व5यात
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उपरोFत पदांसाठH पदभरतI खाल0ल

जाJहरातीBदारे Jदनांक ९ ऑग�ट २०१८ पासून

अLधकृत संकेत�थळावर फFत ऑन लाईन (Online) 

या Bदारे अस ेदेVखल आवाहन कर5यात

रोजी, सदर जाह0रातीमWये नमुद पदांसाठH 

बटवडयान ेअथवा कुYरअरने पाठ"वलेले अज  

          भरावया�या पदांचा पद�नहाय

    

स�म ा�धकार�, भाड े�नयं�ण
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� 

पदांच ेनाव जातीचा 

3वग  

(सामाजीक 

आरZण) 

भरावया

ची एकूण

पदे

१. �न8न7ेणी 

लघुलेखक 

खुले    
(Open to all)  

०१

२. )ल"पक– टंकलेखक अनु.जाती ०१

खुला  ०१

३. 3ोसेस सBह र खुले    
(Open to all)  

०१

४. )शपाई  अनु.जाती ०१
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महारा+, शासन 

गहृ�नमा0ण �वभाग 

 शासन भवन, ६ वा मजला, मादाम कामा माग0, 

हुता	मा राजगु3 चौक, मं�ालय, मुंबई ४०००३२ 

�यायालय, पुणे, ना;शक, नागपूर, औरंगाबाद व आमरावती �वभागा 

9      Jदनांक

जा?हरात       
$या 3शासक4य �नयं\णा खाल0ल सZम 3ाLधकार0, भाड े �नयं\ण

आमरावती "वभागां$या आ�थापनेवर0ल गट– ब (अराजप]\त), गट – क

राब"व5यात येत आहे. 

एकूण भरावयाची पदे

पुणे 

"वभाग  

ना)शक 

"वभाग  

नागपुर 

"वभाग  

औरंगाबाद

"वभाग

३४८०० ^ेड वेतन ४३००  १ ० १ १

२०२०० ^ेड वेतन १९०० २ २ २ २

२०२०० ^ेड वेतन २८०० १ १ १ १

७४४०  ^ेड वेतन १३०० १ १ २ २

खाल0ल "ववरणप\ात नमुद के_या 3माण े `या `या 3वगा तील पा\

पासून Jदनांक २९ ऑग�ट २०१८ पावेतो$या कालावधीत www.mahapariksha.gov.in

(Online) पlतीन ेअज  माग"व5यात येत आहेत.  

कर5यात येत ेक4, जाह0रात 3)सlी$या Jदवसापावेतो 8हणजेच Jदनांक

 आवmयक अह ता 3ाnत उमेदवारच फFत अज  क: शकतात. 

 ि�वकार5यात येणार नाह0त.      

पद�नहाय, सामािजक व समांतर आर�णाची पदे दश0�वणारा तBता

�नयं�ण कायदा �यायालय, पुणे �वभाग पुणे कर�ता भरावयाची पदे

भरावया

एकूण 

पदे 

समांतर आरZण नुसार भरावयाची पदे 

मJहला माजी 

सै�नक 

अंशकाल0न 

उमेदवार 

खेळाडू 3क_प^�त

३०% १५% १०% ०५% ०५% 

०१ ० ० ० ० ० 

०१ ० ० ० ० ० 

०१ ० ० ० ० ० 

०१ ० ० ० ० ० 

०१ ० ० ० ० ० 

कर�ता सरळसेवा भरती 

Jदनांक. ७ ऑग�ट २०१८ 

�नयं\ण कायदा rयायालय, 

क व गट –ड संवगा तील 

पदे 

औरंगाबाद 

"वभाग  

आमरावती 

"वभाग  

१ १ 

२ २ 

१ १ 

२ २ 

पा\ उमेदवारांकडून सदर 

www.mahapariksha.gov.in या 

Jदनांक. ९ ऑग�ट २०१८  

. तसेच टपालाBदारे/ह�त 

तBता   

पदे  

इतर 

(समांतर 

आरZण 

Bय�तYरFत) 

3क_प^�त भूकंप^�त 

०२% 

० १ 

० १ 

० १ 

० १ 

० १ 
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स�म ा�धकार�, भाड े�नयं�ण कायदा �यायालय, ना;शक �वभाग ना;शक कर�ता भरावयाची पदे 

अ

� 

पदांच ेनाव जातीचा 

3वग  

(सामाजीक 

आरZण) 

भरावयाची 

एकूण पदे  

समांतर आरZण नुसार भरावयाची पदे इतर 

(समांतर 

आरZण 

Bय�तYरFत) 

मJहला  माजी 

सै�नक  

अंशका

ल0न 

उमेदवा

र  

खेळाडू  3क_प^�त  भूकंप^�त 

३०% १५% १०% ०५% ०५% ०२% 

१. )ल"पक – टंकलेखक अनु.जाती ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

खुला  ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

२. 3ोसेस सBह र खुले    
(Open to all)  

०१ ० ० ० ० ० ० १ 

३. )शपाई  खुला  ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

 

स�म ा�धकार�, भाड े�नयं�ण कायदा �यायालय, नागपूर �वभाग नागपूर कर�ता भरावयाची पदे 

 

अ

� 

पदांच ेनाव जातीचा 

3वग  

(सामाजीक 

आरZण) 

भरावयाची 

एकूण पदे  

समांतर आरZण नुसार भरावयाची पदे इतर 

(समांतर 

आरZण 

Bय�तYरFत) 

मJहला  माजी 

सै�नक  

अंशकाल0न 

उमेदवार  

खेळाडू  3क_प^�त  भूकंप^�त 

३०% १५% १०% ०५% ०५% ०२% 

१. �न8न7ेणी लघुलेखक खुले    
(Open to all)  

०१ ० ० ० ० ० ० १ 

२. )ल"पक – टंकलेखक अनु.जाती ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

खुला  ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

३. 3ोसेस सBह र  खुले    
(Open to all)  

०१ ० ० ० ० ० ० १ 

४. )शपाई  अनु.जाती ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

खुला  ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

  

स�म ा�धकार� भाड े�नयं�ण कायदा �यायालय, औरंगाबाद �वभाग औरंगाबाद कर�ता भरावयाची पदे 

 

अ

� 

पदांच ेनाव जातीचा 

3वग  

(सामाजीक 

आरZण) 

भरावया

ची एकूण 

पदे  

समांतर आरZण नुसार भरावयाची पदे इतर 

(समांतर 

आरZण 

Bय�तYरFत) 

मJहला  माजी 

सै�नक  

अंशकाल0न 

उमेदवार  

खेळाडू  3क_प^�त  भूकंप^�त 

३०% १५% १०% ०५% ०५% ०२% 

१. �न8न7ेणी लघुलेखक खुले    
(Open to all)  

०१ ० ० ० ० ० ० १ 

२. )ल"पक – टंकलेखक अनु.जाती ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

खुला  ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

३. 3ोसेस सBह र  खुले    
(Open to all)  

०१ ० ० ० ० ० ० १ 

५. )शपाई  अनु.जाती ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

खुला  ०१ ० ० ० ० ० ० १ 
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स�म ा�धकार� भाड े�नयं�ण कायदा �यायालय, अमरावती �वभाग आमरावती कर�ता भरावयाची पदे 

 

अ

� 

पदांच ेनाव जातीचा 

3वग  

(सामाजीक 

आरZण) 

भरावयाची 

एकूण पदे  

समांतर आरZण नुसार भरावयाची पदे इतर 

(समांतर 

आरZण 

Bय�तYरFत) 

मJहला  माजी 

सै�नक  

अंशकाल0न 

उमेदवार  

खेळाडू  3क_प^�त  भूकंप^�त 

३०% १५% १०% ०५% ०५% ०२% 

१. �न8न7ेणी लघुलेखक खुले    
(Open to all)  

०१ ० ० ० ० ० ० १ 

२. )ल"पक – टंकलेखक अनु.जाती ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

खुला  ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

३. 3ोसेस सBह र  खुले    
(Open to all) 

०१ ० ० ० ० ० ० १ 

४. )शपाई  अनु.जाती ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

खुला  ०१ ० ० ० ० ० ० १ 

 

?टप  

१. जाJहराती मWये नमुद पदां$या सtंयेमWये "वभागातील पदांचा आढावा इ`याद0 आVण अrय कारणांमळेु पदसंtया (पदसंtया 

कमी/जा�त होणे) व जात �नहाय आरZण vकंवा समांतर आरZणांमWये बदल हो5याची शFयता आहे. 

२. जाJहराती मWये नमूद पदां$या संtये मWये कमी/जा�त बदल हो5याचा संभव आहे. 8हणून याबwल उमेदवारांची कोणतीह0 

त�ार ^ाहय धर5यात येणार नाह0. याबाबतच ेअLधकार शासनाने राखुन ठेवले आहेत.  

३. शासनान ेभरतीबाबत/�नयुFतीबाबत वेळोवेळी �नग )मत केलेले अLधसूचना व शासन �नण य, पYरप\के, आदेश, इ`याद0 लागू 

राहतील. उपरोFत "ववरणप\ां मWये नमुद केलेल0 एकाक4 पदे अस_यान ेसमांतर आरZण व अपंगांना आरZण उपलxध 

नाह0त. 

१. जाJहराती मWये नमुद पदे न"वन पद�न)म तीने, सेवा�नवतृीन,े  इ`याद0न ेYरFत झालेल0 आहे.  

२. महारा�� शासन, सामाrय 3शासन "वभागाकडील शासन �नण य �. ����-1216/�.�.65/16/13-� ��. 13 ��� 2018 
मधील तरतुद0 नुसार, सदरची पदे भरणेसाठH अं�तम �नवडसूची व 3�तZासूची ह0 सदर याzया 3)सl झा_या$या 

Jदनांका पासून एक वष  मुदतीसाठH vकंवा �नवडसूचीतयार करतांना |या Jदनांकापय}ताची YरFत पदे "वचारात घे5यात 

आल0 आहेत `या Jदनांका पय}त जे नंतर घडले `या Jदनांका पय}त "वधी ^ाहय ठरेल. तzनंतर ह0 �नवड याद0 व 

3�तZायाद0 Bयपगत होईल.  

३. सदर जाJहराती मWये दश "वले_या YरFत पदां$या संtयेत कमी/जा�त बदल हो5याची शFयता आहे. काह0 अपYरहाय  

कारणान े पYरZा �थLगत झा_यास `याबाबत अज दाराला कोणताह0 दावा सांगता येणार नाह0. पर0Zेचा 3कार पदांची 

संtया, समांतर आरZण व सामािजक आरZण याबाबत बदल करणे, पYरZा �थLगत करणे व रw करण,े पर0Zे$या 

काय �मामWये अंशत: बदल करणे तसेच सेवा भरती 3v�येत बदल करण ेयाबाबतच ेअLधकार शासनान ेराखुन ठेवले 

आहेत. भरती 3v�ये संदभा त उदभवणारे कोणतेह0 वाद, त�ार0 इ`याद0 बाबत शासनाच ेअLधकार अं�तम राहतील.  

 

  शै�Hणक अह0ता  
जाJहराती मWये नमुद पदांसाठH अज  करणेकामी जाJहरात 3)सlी$या Jदवशी 8हणजेच Jद.  ९ ऑग�ट २०१८  

रोजी उमेदवारांन ेपुढ0ल 3माण ेशZैVणक अह ता पुण त: धारण करणे आवmयक आहे.  
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अ.� पदांच ेनाव आवmयक शैZVणक अह ता  

१.  �न8न7ेणी लघुलेखक पा�तेच े�नकष :-  

अ)  उमेदवार कोण`याह0 माrयता 3ाnत "वzया"पठाचा पदवीधारक असावा.   

        कायदया$या पदवीधारकास 3ाधाrय Jदले जाईल. 

ब)  शासक4य वाणी|य 3माणप\ पYरZा, vकंवा शासक4य मंडळ अथवा, 

 आय.ट0.आय (ITI) Bदारे घेतल0 जाणार0 १०० श.3.)म. वेगाची इं^जी vकंवा   

        मराठH लघुलेखन आVण कमीतकमी ४० श.3.)म. इं^जी टंकलेखन आVण  ३०  

        श.3.)म. वेगाची मराठH टंकलेखन उ`तीण  असावा  

क)  संगणकाच े�ान अस_याबाबतच ेखाल0ल सं�थाकडील 3माणप\धारक  असावा  

 १. डी.ओ.ई.ए.सी.सी/एन.्आय.्ई.एल.्आय.ट0. (D.O.E.A.C.C/ N.I.E.L.I.T)  

 २. "वzयापीठ  

 ३. सी-डॅक (C-DAC) 

 ४. एम.्एस.्-सी.आय.्ट0 (MS-CIT) 

ड)  Jदनांक २८.०३.२००६ नंतर जrमास आले_या मुलांमळेु उमेदवारा$या हयात 

 मुलांची संtया एकूण ०२ पेZा जा�त असु नये.   

२.  )ल"पक - टंकलेखक  पा\तेच े�नकष :-  

अ)  उमेदवार कोण`याह0 माrयता 3ाnत "वzया"पठाचा पदवीधारक असावा.   

        कायदया$या पदवीधारकास 3ाधाrय Jदले जाईल. 

ब)      शासक4य वाणी|य 3माणप\ पYरZा, vकंवा शासक4य मंडळ अथवा,  

        आय.ट0.आय (ITI) Bदारे घेतल0 जाणार0 ४० श.3.)म. इं^जी टंकलेखन 

 आVण ३० श.3.)म. मराठH टंकलेखन वेगाची पYरZा उ`तीण  असावा  

क) संगणकाच े�ान अस_याबाबतच ेखाल0ल सं�थाकडील 3माणप\धारक  असावा  

 १. डी.ओ.ई.ए.सी.सी/एन.्आय.्ई.एल.्आय.ट0. (D.O.E.A.C.C/ N.I.E.L.I.T)  

 २. "वzयापीठ  

 ३. सी-डॅक (C-DAC) 

 ४. एम.्एस.्-सी.आय.्ट0 (MS-CIT) 

ड)  Jदनांक २८.०३.२००६ नंतर जrमास आले_या मुलांमळेु उमेदवारा$या हयात 

 मुलांची संtया एकूण ०२ पेZा जा�त असु नये.    

३.  3ोसेस सBह र  पा�तेच े�नकष :-  

अ)  उमेदवार कोण`याह0 माrयता 3ाnत "वzया"पठाचा पदवीधारक असावा  

ब.  Jदनांक २८.०३.२००६ नंतर जrमास आले_या मुलांमळेु उमेदवारा$या हयात 

 मुलांची संtया एकूण ०२ पेZा जा�त असु नये.    

४.  )शपाई पा�तेच े�नकष :-  

अ.  माWय)मक शालाrत पYरZा एस.एस.सी (S.S.C) बोड  पYरZा उ`तीण   असावा  

ब.  Jदनांक २८.०३.२००६ नंतर जrमास आले_या मुलांमळेु उमेदवारा$या हयात 

 मुलांची संtया एकूण ०२ पेZा जा�त असु नये.    

 

उमेदवारांची खाल0ल एका गटात (Group) नमुद कर5यात आले_या पदांसाठH संगणक आधार0त (Computer Based 

online examination) पYरZा ह0 एकाच वेळी सव \ घे5यात येणार आहे. उमेदवारास एका "वभागाची �नवड करावी लागेल 

8हाणजेच उमेदवार एका गटात (Group) एक या �मान ेजा�तीस जा�त चार पदांसाठH अज  क: शकतो 
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पLर�े कर�ता गटांचा तप;शल पदांचा तप;शल 

गट �. 1.   ( Group No.1 ) �न8न7ेणी लघुलेखक �न8न7ेणी लघुलेखक – पुणे "वभाग 

 �न8न7ेणी लघुलेखक – नागपूर "वभाग 

 �न8न7ेणी लघुलेखक – औरंगाबाद "वभाग 

 �न8न7ेणी लघुलेखक – आमरावती "वभाग 

गट �. 2.   ( Group No. 2 ) )ल"पक )ल"पक - टंकलेखक – पुणे "वभाग 

 )ल"पक - टंकलेखक – ना)शक "वभाग 

 )ल"पक - टंकलेखक – नागपूर "वभाग 

 )ल"पक - टंकलेखक – औरंगाबाद "वभाग 

 )ल"पक - टंकलेखक – आमरावती "वभाग 

गट �. 3.  ( Group No. 3 ) 3ोसेस सBह र 3ोसेस सBह र – पुणे "वभाग 

 3ोसेस सBह र – ना)शक "वभाग 

 3ोसेस सBह र – नागपूर "वभाग 

 3ोसेस सBह र – औरंगाबाद "वभाग 

 3ोसेस सBह र – आमरावती "वभाग 

गट �. 4.  ( Group No. 4 ) )शपाई )शपाई – पुणे "वभाग 

 )शपाई – ना)शक "वभाग 

 )शपाई – नागपूर "वभाग 

 )शपाई – औरंगाबाद "वभाग 

 )शपाई – आमरावती "वभाग 

 

वयोमया0दा 
सव0 पदांकLरता वयोमया0दा 

शासन �नण य, सामrय 3शासन "वभाग, �माकं एस.आर.Bह0-२०१५/3.�.४०४/काया .१२ Jद. २५ ए"3ल २०१६ अrवये 

Jदनांक 1 जून 2018 रोजी सव  साधारण 3वगा तील उमदेवारां कर0ता १८ वषा पेZा कमी व ३८ वषा  पेZा जा�त वयाचा नसावा 

आVण मागासवगIय उमेदवारांसाठH कमाल वयोमया दा ४३ वषा  पेZा जा�त वयाचा नसावा.  

माजी सै�नकांसाठH "वJहत वयोमया देतील सवलत, सामrय 3शासन "वभाग,शासन शुWद0प\क �. मासैक-1010/ 3.�. 

279/1016-अ Jदनांक 20/08/२०१६ मधील तरतूद03माण ेदे5यात येईल. 

पा\त$ेया अट0 व शतI. 
�नOनPेणी लघुलेखक, ;ल�पक व ोसेस सSह0र गट-क व ;शपाई गट-ड पदां�या �नवडीसाठU काय0पVती, आवWयक कागदप� ेतसेच 

इतर मह	वा�या अट� व शतY.  

१) उमेदवार हा महारा�� रा|यातील रJहवासी असावा `याला मराठHच े�ान असण ेआवmयक आहे. व `यांचेकड ेमहारा�� रा|याच े

अLधवास 3माणप\ (Domicile Certificate) असणे आवmयक आहे. उमेदवारांनी यांची न�द �यावी क4, ते सZम 3ाLधकार0, 

भाड े�नयं\ण कायदा rयायालय, पुणे, ना)शक, नागपूर, औरंगाबाद व आमरावती "वभागातील पदांसाठH अज  क: शकतात.  

२) उमेदवारान ेयापुढे याची न�द �यावी क4, ए्कच उमेदवार दोनदा अज  क: शकणार नाह0, आVण 3`येक उमेदवाराचा एकच 

अज  असेल. जर एकाच उमेदवाराने अनेक अज  भरले तर, फFत पJहला अज  "वचारात घेतला जाईल. जर आवmयक 

अह ते3माण ेउमेदवार अह ता3ाnत नसेल, तर `या पदाचा पया य `या$यासाठH उपलxध नसेल.  

३) अपुण  अज  vकंवा असा अज  जो उमेदवारान े सादर केले_या तपशीलांमुळे `यास पदासाठH अपा\ ठरवेल तो संगणक 

�वीकारणार नाह0.  

४) उमेदवारान ेअस ेनमूद कराव ेक4, `यास राखीव 3वगा चा 8हणून "वचारात घे5याची इ$छा आहे क4 `यास खु_या 3वगा चा 

उमेदवार 8हणून "वचारात घे5याची इ$छा आहे. जर उमेदवारान े `यास राखीव 3वगा चा 8हणून "वचारात घे5याचा पया य 

�वीकारला आVण जर `याने `या 3वगा चा 8हणून `याचा "वचार कर5यासाठH पा\ ठर"वणार0 3माणप\ ेसादर केल0 नाह0त 
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तर, `यान ेचुक4ची माJहती Jदल0 8हणून `यास अपा\ ठर"व5यात येईल, आVण `याचा खु_या 3वगा साठH "वचार कर5यात 

येणार नाह0. 

५) उमेदवारान ेअज  ‘ऑन-लाईन ’ सादर कर5या$या टnnयावर कोणतीह0 मुळ कागदप\ े3माणप\ ेअथवा `यां$या साZांvकत 3ती 

पाठव ूनयेत. 

६) उमेदवारांनी सZम 3ाLधकार0, भाड े �नयं\ण कायदा rयायलय, पुणे, ना)शक, नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती "वभागातील 

rयायालयात उपरोFत पदांसाठH केले_या अजा  संदभा त कोणतीह0 चौकशी क: नये अशी चौकशी या rयायालया ं मWये 

"वचारात घेतल0 जाणार नाह0. याचंी उमेदवारांनी न�द �यावी.  

७) उमेदवारांनी याची न�द �यावी क4, उमेदवारांनी Jदलेल0 माJहती खर0 आहे अस ेसमजून `यांची पा\ता �नधा Yरत कर5यात 

येईल. जर एखाzया उमेदवारान ेJदलेल0 माJहती ह0 खोट0 सदोष अथवा चुक4ची आहे अस ेआढळून आ_यास, अशा उमेदवारास 

केवळ अनह  ठर"व5यात येईल अस े नBहे तर `यावर खटलासुlा भर5यात येईल. अशा उमेदवारास कोण`याह0 पर0Zेस 

बस5यास मनाई कर5यात येईल. तसेच, सZम 3ाLधकार0, भाड े�नयं\ण कायदा rयायलय, पुणे, ना)शक, नागपूर, औरंगाबाद 

व आमरावती "वभागातील rयायालयातील कोण`याह0 पदासाठH अज  कर5यास मनाई कर5यात येईल. 

८) �न8न7ेणी लघुलेखक, )ल"पक व 3ोसेस सBह र गट-क व )शपाई गट-ड या पदासाठH अज  केले_या उमेदवारांसाठH शासन 

�नण य �. Yरपभ/3.�.६६/२०११/ई-१० Jद. २७ जुन २०११ नुसार |या पYरZाथIकड े अLधवास 3माणप\ (Domicile 

Certificate) उपलxध नस_यास `यांनी `यांचा जrम महारा�� रा|यात झाला अस_याचा जrम दाखला (Birth Certificate) 

सादर करणे आवmयक आहे. अशा 3करणांत अLधवास 3माणाप\ाची अट लागू राहणार नाह0. सदर पYरZाथIकड ेअLधवास 

3माणप\ तसेच जrम तारखेचा दाखला उपलxध नस_यास, `या पYरZाथIने आपला शाळा सोड_याचा दाखला सादर करण े

आवmयक राह0ल. परंतु सदर शाळा सोड_याचा दाख_यामWये `या पYरZाथIचा जrम महारा�� रा|यात झाला अस_याची न�द 

असणे आवmयक आहे. अशा 3करणांतदेखील अLधवास 3माणप\ाची आवmयकता असणार नाह0.. उपरोFत बाबी फFत 

महारा�� रा|यात जrम झाले_या पYरZाथIसाठH लागू राहतील. इतर पYरZाथI/उमेदवारांसाठH अLधवास 3माणप\ (Domicile 

Certificate) आवmयक राह0ल.  

९) उमेदवारांन ेअज  केला अथवा "वJहत अह ता धारण केल0 8हणज ेपर0Zेला बोलाव5याचा अथवा �नयुFतीचा हFक 3ाnत झाला 

अस ेनाह0.  

१०) आर Zत मागास 3वगा चा दावा करणा¡या उमेदवारांना |या संदभा तील सZम अLधका¡यान े Jदलेले जात 3माणप\ (Cast 

Certificate) व उपलxध अस_यास जात वैधता 3माणप\ (Validity Certificate) �नवडीअंती सादर करण ेआवmयक आहे.  

११) जात वैधता 3माणप\ उपलxध नस_यास, शासन सामाrय 3शासन "वभाग �नण य �.बीसीसी-२०११/3.क्र.१०६४/२०११/१६-ब 

Jद. १२.१२.२०११ मधील तरतुद0नुसार, याLचका �. २१३६/२०११ व अrय याLचकांवर मा. मुंबई उ$च rयायलया$या औरंगाबाद 

खंडपीठान े Jद. २५.०८.२०११ रोजी Jदले_या आदेशा$या "वरोधात मा. सव¤$च rयायालय, नवी Jद_ल0 येथ ेदाखल केले_या 

एस.एल.पी. मधील आदेशा$या अधीन राहून ता`पुरते �नयुFती आदेश �नगा )मत के_या$या Jदनांकापासून ०६ मJहrयाच ेआत 

जात वैधता 3माणप\ सादर करणे अ�नवाय  आहे, अrयथा `यांची �नयुFती पुव लZी 3भावान ेरw कर5यात येईल.  

१२) महारा�� रा|य लोकसेवा अनुसूLचत जाती, अनुसूLचत जमाती, "वमुFत जाती, भटFया जमाती, "वशेष मागास 3वग , इतर 

मागासवग  यांचेसाठH आरZण अLध�नयम २००१ (सन २००४ चा महारा�� अLध�नयम �. ८) हा अLध�नयम महारा�� 

शासनान ेJद. २९ जानेवार0 २००४ पासून अंमलात आणला आहे. `यानुसार उrनत व 3गत गटाच े(v�)मलेअर) त`व "व.जा.अ, 

भ.ज.ब, भ.ज.-क, भ.ज.-ड, "व.मा.3. व इ.मा.व यांना लागू आहे. सदर 3वगा तील उमेदवाराकंड ेJद ३१ माच  २०१७ पय}त वैध 

असलेल नॉन v�)मलेअरचे सZम अLधकार0 यांचेकडील 3माणप\ असणे आवmयक आहे. नॉन v�)मलेअरच ेत`व अनुसूLचत 

जाती/अनुसूLचत जमाती Bय�तYरFत इतर सव  मागास 3वगा ना लागू राह0ल.  

१३) उमेदवारांना लेखी पYरZासाठH �वखचा न ेउपि�थत रहावे लागेल.  

१४) संगणक आधार0त (Computer Based online examination) पYरZा मुंबई, ठाण,े पुणे, ना)शक, नागपूर, औरंगाबाद व 

अमरावती या 3`येक महसूल "वभागातील �निmचत केले_या पYरZा क¦ §ावंर घे5यात येईल.  

१५) एखाzया अज दारान े`यांची �नवड करणेसाठH शासक4य अLधका¡यावर 3`यZ/अ3`यZ राजक4य अथवा अrय 3कारान ेदबाव 

आण_यास अथवा गैर 3काराचा अवलंब के_यास `यास �नवड 3v�येतून अपा\ ठर"वणेत येईल.  
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१६) �नयुFत होणा¡या उमेदवारास शासन �नण य Jद. २१.१०.२००५ नुसार लागु कर5यात आलेल0 नवीन पYरभा"षत अंशदायी 

�नयुFतीवेतन योजना (New Defined Contributory Pension Scheme) लागु राह0ल. `यानंा महारा�� नागर0 सेवा 

(�नवतृीवेतनाच ेअंशराशीकरण), �नयम १९८४ आVण सव साधारण भ"व�य �नवा ह�नधी योजना लागू राहणार नाह0.  

१७) अंतीम �नवडसूची व 3�तZासूची मWये समावेश झाले_या उमेदवारानंी पा\तेबाबत सादर करावयाची कागदप\.े  

i) सामाrय 3शासन "वभागाकडील शासन अLधसुचना �. एस.आर.Bह0 २०००/3.�.१७/२०००/१२ Jद. २८.०३.२००५ व 

शासन पYरपतर्क �. एस.आर.Bह0 २०००/3.�/१७/२०००/१२ Jद. ०१.०७.२००५ तसेच महारा�� नागर0 सेवा 

(लहान कुटंूबाच े3�त�ाप\) �नयम २००५ अrवये Jद. २८.०३.२००५ रोजी हयात असलेल0 व `यानंतर जrमाला 

आले_या अप`यां$या संtये बाबत लहान कुटंूब अस_याच े"वJहत नमुrयातील 3�त�ाप\ सादर करणे आवmयक 

आहे. तसेच अ"ववाह0त असणा¡या उमेदवारानेह0 "वह0त नमुrयातील 3�त�ाप\ सादर करणे आवmयक आहे.  

ii) शैZVणक अह ता, वय, अनुभव, अLधवास दाखला (Domicile Certificate) तसेच जातीचा दाखला, उपलxध 

अस_यास जात वैधता 3माणप\, अ.ज./अ.जा.उमेदवार/अज दार वगळून इतरांसाठH उrनत व 3गत गटात मोडत 

नसलेबाबत (Non Creamylayer) इ`याद0 3माणप\ां$या साZांvकत 3ती सादर करणे आवmयक आहे. 

साZांvकत 3ती क¦ §/रा|य शासनाचे राजप]\त अLधकार0, पो�ट मा�टर, मुtयाWयापक व याबाबत 3ाLधकृत व 

सZम अLधका¡यांनीच केलेले असाव े तस े नस_यास vकंवा चुक4ची माJहती अस_यास आपल0 �नवड रw 

समज5यात येईल.  

१८) अं�तम �नवड याद0मधील पा\ उमेदवारांनी सादर केले_या "व"वध 3माणप\ा$या साZांvकत 3ती मुळ 3माणप\ा$या आधारे 

कागदप\ तपासणी$या वेळी तपास5यात येतील. सदर 3माणप\ा$या साZांvकत 3ती मुळ 3माणप\ा$या आधारे कागदप\ 

तपासणी$या वेळी उपलxध क:न देणे उमेदवारांवर बंधनकारक राह0ल. `यामधील 3माणप\ ेखोट0 vकंवा चुक4ची आढळ_यास 

संबंLधत उमेदवार आपा\ ठर"व5यात येईल.  

१९) �न8न7ेणी लघुलेखक पदा कर0ता अरज् करणा¡या पा\ उमेदवारांची 3थम संगणक आधार0त (Computer Based online 

examination) पYरZा घे5यात येईल. सदर पYरZेत गुणव`ता पा\ उमेदवारांची नंतर 7तृलेखन / लघुलेखन व टंकलेखन वेग 

चाचणी पYरZा घे5यात येईल. या दोrह0 पYरZेत )मळाले_या एक]\त गुणां$या आधारे व `या उमेदवारांची कागदप\ ेवैध 

ठर_यास अं�तम �नवडसुची तयार केल0 जाईल. अंतYरम �नवड याद0 मधुन पदां$या आरZणानुसार व पदां$या 

उपलxधतेनुसार उमेदवाराचंी अं�तम �नवडसूची तयार केल0 जाईल.  

२०) "वJहत शैZVणक अह ता, वयोमया दा धारण करणा¡या इ$छुक शासक4य/�नशासक4य कम चा¡यानंी `यांच े अज  `यां$या 

काया लयीन 3मुखां$या परवानगीने भरावेत व अशा परवानगीची 3त मुळ कागदप\ पडताळणी$या वेळी सादर करणे 

आवmयक राह0ल.  

२१) �नयुFती झा_यानंतर �न8न7ेणी लघुलेखक,)ल"पक व 3ोसेस सBह र गट-क व )शपाई गट-ड यांना `यांनी |या सZम 

3ाLधकार0 भाड े�नयं\ण कायदा rयायालय, Zया "वभागाकड ेअज  केले असतील `या "वभागात `यानंा �नयुFती दे5यात येईल. 

संबंधीत उमेदवार यांनी `यांच े�नयुFती$या पदावर �नयुFती आदेशा$या Jदनांकापासुन 30 Jदवसांच ेआंत :ज ुहोण ेआवशय्क 

राह0ल. 

२२) शासक4य सेवेत :ज ू हो5यापूवI संबधीत उमेदवारान े वैदयक4य ª�टया सZम अस_याच े िज_हा शासक4य :«णालयाच े

वैदयक4य 3माणप\ सादर करणे अ�नवाय  आहे. 

२३) शासक4य सेवेत संबLधत उमेदवाराची �नयुFती `या$या पूव चार0\ व वत णूक (पोल0स चौकशी) यां$या समाधानकारक तपासणी 

अहवालावर अवलंबून राह0ल व तसा तपासणी अहवाल आZेपाह  अस_यास संबधीत उमेदवाराची �नयुFती रदz कर5यात 

येईल. अशा 3करणी सामाrय 3शासन "वभाग, शासन पर0प\क �मांक ����-1012/�.�.63/16-� ������ 26 ���  
2014 नुसार गठHत केले_या स)मती$या �नण यानुसार व पYरप\कातील माग दश क सूचनांनुसार काय वाह0 क:न यो«य तो 

�नण य घेतला जाईल. तसेच या पूवIच संबधीत उमेदवारास �नयुFती Jदल0 अस_यास कोणतीह0 पूव सूचना न देता सेवूतून 

काढून टाक5यात येईल. 

पLर�ेचे [व3प  
 �न8न7ेणी लघुलेखक, 3ोसेस सBह र, )ल"पक पदासाठH १०० गुणांची व�तु�न�ठ बहुपया यी �व:पाची संगणक आधार0त 

(Computer Based online examination) पYरZा घे5यात येणार0 पYरZा ह0 100 3mनाची व 100 गुणांची घेतल0 जाईल. 3mन 

प\ीकेतील 3`येक 3mनास एक गुण ठेव5यात आला आहे.  
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शासन सामाrय 3शासन "वभागाकडील �नण य �. 3ा�नम.२००७/ 3.�.४६/०७/१३-अ Jदनांक १९.१०.२००७ मधील 

तरतुद0नुसार �न8न7ेणी लघुलेखक, 3ोसेस सBह र व )ल"पक पदासाठH पदवी ह0 कमीत कमी अह ता अस_यान ेसदर पदासाठH 

पर0Zेचा दजा  भारतातील माrयता3ाnत "वzयापीठा$या पदवी पर0Zे$या दजा $या समान राह0ल. परंतु मराठH या "वषया$या 3mन 

प]\केचा दजा  उ$च माWय)मक शालाrत पर0Zे$या (इयता १२ वी) $या दजा $या समान राह0ल व संगणक आधार0त (Computer 

Based online examination)  पYरZेला मराठH, इं^जी, सामाrय �ान व बौlीक चाचणी या "वषयावर0ल 3mनाकर0ता 3`येक4  

२५ - गुण ठेवून एकूण १०० गुणांची सव  पदांकर0ता संगणक आधार0त (Computer Based online examination) घे5यात 

येणार0 पYरZा ह0 100 3mनाची व 100 गुणांची घे5यात येईल `या साठH एक तास कालावधी असले. इं^जी "वषयासंबधीच े3mन 

वगळता इतर 3mन मराठH माWयामातून असतील.  

 

)शपाई पदा कर0ता संगणक आधार0त (Computer Based online examination) घे5यात येणार0 पYरZा ह0 75 
3mनाची 75 गुणांची घे5यात येईल `या साठH एकतास कालावधी असेल मराठH, सामrय �ान व बौlीक चाचणी या "वषयावर0ल 

3mनाकर0ता 3`येक4  २५ - गुण ठेवु एकूण 75 गुणांची सगंणक आधार0त (Computer Based online examination) पYरZा 

घे5यात येईल. मराठH सामrय �ान व बौlीक चाचणी पYरZेचा दजा  एस.एस.सी. इयता १० वी अ¬यास�मावर आधार0त राह0ल व 

3mन मराठH माWयामातनू असतील. 3ाnत गुणां$या आधारे गुणव`ते नुसार पा\ ठरणा¡या उमेदवारांची अंतीम �नवड कर5यात 

येईल.   

उपरोFत पदां पैक4 केवळ �न8न7ेणी लघुलेखक पदा$या संगणक आधार0त (Computer Based online 

examination) पर0Zेत उ`तीण  झाले_या गुणव`ता 3ाnत उमेदवारां$या गुणांचे मु_यांकन क:न पा\ उमेदवारांनाच फFत मराठH 

व इं^जी भाषेची २० गुणांची इं^जी व �था�नक / मराठH भाषेतील लघुलेखनाची वेगचाचणी पYरZा घे5या कर0ता पाचारण केले 

जाईल. मराठH / इं^जी लघुलेखन व टंकलेखन वेग चाचणी पYरZेचा कालावधी शासक4य �नयमा नुसार संबधीत पर0Zक �निmचत 

करतील. मा\ मराठH / इं^जी टंकलेखनाची संगणकावर चाचणी पYरZा zयावी लागेल. संगणक आधार0त (Computer Based 

online examination) पर0Zेत उमेदवारांना 3ाnत झालेले गुण अLधक लघुलेखन व टंकलेखन पर0Zेत 3ाnत केले_या गुणां$या 

आधारे गुणव`तेनुसार अं�तम �नवडसूची व 3�तZा सुची तयार कर5यासाठH उमेदवारांना `यांच ेशैZVणक व इतर संबंLधत मुळ 

3माणप\ े/ कागदप\ ेतपासणीसाठH उपलxध क:न दयाव ेलागतील. `याआधारे पा\ ठरणा¡या उमेदवारांची अंतीम �नवड कर5यात 

येईल. 

महारा�� शासन सामाrय 3शासन "वभागाकडील शासन �नण य �. 3ा�नम १२१५/(3.�.१०९/१५)१३-अ,Jदनांक. 

५.ऑFटोबर.२०१५ मधील तरतुद0नसुार या पदांकर0ता मौVखक पYरZा (मुलाखती) घे5यात येणार नाह0त. 

 

उमेदवारांची �नवडसूची तयार करणेसाठH शासन �नण य सामाrय 3शासन "वभागाकडील पYरप\क �. एसआरBह0- 

१०९७/3.�./३१/९८/१६अ Jद. १६.०३.१९९९ आVण शासन सामाrय 3शासन "वभागाकडील पYरप\क �. एसआरBह0- 

१०१२/3.�./१६/१२/१६अ Jद. १३.०८.२०१४ अrवये काय वाह0 कर5यात येईल.  

 

सामाrय 3शासन "वभागाकडील शासन �नण य �.3ा�नम-२००७/3.�४६/०७/१३-अ Jद. २७.०६.२००८ मधील तरतुद0नुसार 

गुणव`ता याद0मWये अंतभा व कर5यासाठH उमेदवारांनी एकूण गुणां$या vकमान ४५% गुण 3ाnत करणे आवmयक राह0ल.  

 

पर0Zेचा �नकाल (�नवडसुची) तयार करतांना पर0Zेत |या उमेदवारांना समान गुण असतील अशा उमेदवारांचा 

3ाधाrय�म हा महारा�� शासन  सामाrय 3शासन "वभागाकडील शासन �नण य �. 3ा�नम-१२१५/3.�.५५/१५/१३-अ Jद. 

०५.१०.२०१५ मWये नमुद �नकषां$या आधारे �मवार लावला जाईल.  

 

संगणक आधार0त (Computer Based online examination) पYरZा Jदले_या उमेदावारांना `यांना )मळालेले गुण 

www.mahaparisha.gov.in या संकेत�थळावर पाहता येतील. या गुणव`ता याद0तून सामािजक/समातंर आरZण �नहाय अंतYरम 

गुणव`ता याद0 उFत संकेत�थळावर जाह0र केल0 जाईल.   
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पLर�ा श\ुक 
 सदर भरती 3v�येत खाल0ल 3माण ेशु_क आकारले जाणार असनु सदर पYरZा शु_क हे ना परतावा राह0ल.  

अ.�.  पदांच ेनाव  

�ह�"�#$ %�&� &���'( �%�&� �)*�� ��+�ल(, �.�/0 -400032 %�&� ��12(. ������ : 1216/ 
�.�. 65/ 13� ��.13 ��� 2018  

खुला 3वग  राखीव 3वग  (मागास 3वग ) 

१. �न8न7ेणी लघुलेखक रFकम :पये 300/- रFकम :पये 150/- 

२. )ल"पक  रFकम :पये 300/- रFकम :पये 150/- 

३. 3ोसेस सBह र रFकम :पये 300/- रFकम :पये 150/- 

४. )शपाई  रFकम :पये 300/- रFकम :पये 150/- 

  

3`येक पदासाठH �वंत\पणे फ4ची आकारणी केल0 जाईल उदा. खु_या 3वगा तील उमेदवारान ेजर दोन पदांकर0ता अज  

केला तर `यांना :पये 600/- तर राखीव 3वग  (मागास 3वग ) उमेदवारान े जर दोन पदांकर0ता अज  केला तर `यांना :पये 

300/- फ4 ऑन लाईन पWदतीने भरावीच लागेल 

 

ऑन लाईन (On line) अज0 करावयाची काय0पVती व इतर सुचना  

१.  �न8न7ेणी लघुलेखक, )ल"पक, 3ोसेस सBह र व )शपाई पदा कर0ता अज  करणा¡या उमेदवारांनी संपुण  जाJहरात   

काळजीपुव क वाचावी. सगया सचूना वाचूनच Bयावि�थत अज  भरावा अजा मWये खाल0ल टnपे आहेत  

1. नaदणी 

२. अजा0वर�ल मा?हतीच ेपूवा0वलोकन  

३. ऑनलाईन शु\क भरणा  

४. अजा0ची �टंआऊट 

१. उमेदवाराच ेनाव, वडीलांच ेनाव, पतीच ेनाव, आडनाव, व®डलांच ेनाव, आईचे नाव, जrमJदनांक, ¯मणWवनी �मांक, 

छायाLच\, �वाZर0 ह0 मुलभूत माJहती आहे जी उमेदवाराला स"व�तर zयावी लागेल.  

२. छायाLच\ आVण �वाZर0 अपलोड कर5यासंबंधी माJहती – कृपया उंची आVण :ंद0 3`येक4 २०० Pixel असलेले छायाLच\ 

�कॅन क:न अपलोड करा आVण अजा मWये अपलोड करा. 3�तमेची उंची ६० "पFसल आVण :ंद0 १४० "पFसल असावी. 

3�तमेचे आकारमान े३ KB  ते ५० KB $या दर8यान असाव े(Jटप उमेदवाराच ेछायाLच\ (फोटो^ाफ) माLगल १ मJहना 

कालावधी$या आतील असाव)े 

३. प`ता टाक5यासाठH उमेदवारान ेआप_या प``याचा 3कार �निmचत करावा. उदा. काम�व:पी प`ता: ता`पुरता प`ता vकंवा 

दोrह0 आVण `यानुसार आपले गाव, पो�ट ऑvफस, रा|य, िज_हा, "पन कोड इ. सJहत माJहती भरावी.  

४. `यानंतर उमेदवारान ेअ�तYरFत माJहती$या पया यावर िFलक करावे आVण आप_या जात 3वगा बwल माJहती भरावी. 

उमेदवाराकड ेजात 3माणप\ अस_यास `याबwल "वचारणा केल0 जाईल अस_यास ±ॉपडाऊन मधुन `यान े/ �तने आपला 

जात 3वग  �नवडावा  

५. |यां$याकड े आधार �मांक आहे `यांनी `यासंबंधी माJहती भरावी, तसेच उमेदवारान े आधार �मांक/आधार न�दणी 

�मांक याबwलची माJहती zयावी.  

६. तसेच मराठH भाषेतील 3ा"व5य, MS-CIT 3माणप\, आ`मह`या^�त शेतक¡यांच े पा_या यासंबधंीची माJहती zयावी 

लागेल.  

७. शैZVणक माJहती$या जागी उमेदवारान ेआपल0 स"व�तर शैZVणक माJहती भरावी. शैZVणक पा\तमेWये एस.एस.सी. ची 

माJहती देणे अ�नवाय  आहे. आपण )शपाई या पदासाठH अज  करत असाल तर एस.एस.सी व उव Yरत पदांसाठH अज  

कर5यासाठH पदवीची माJहती देणे आवmयक आहे.  
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८. एकदा शैZVणक तप)शल 3"व�ट केले क4 अज दार पुढे या बटणावर िFलक करावे लागेल, `या बटणावर िFलक 

के_यानंतर अज दाराकडून पु�ट0ची "वनंती केल0 जाईल क4 `यांनी ते बटण िFलक के_यास मागील तपशील संपाJदत 

कर5याची परवानगी Jदल0 जाणार नाह0.  

९. येथे पदाचे "वभाजन ४ वेगवेगया ^ुपमWये कर5यात आले आहे. एका ^ुपमWये नमूद कर5यात आले_या पदांसाठH 

पर0Zा ह0 एकाच वेळी सव \ घे5यात येणार आहे. उमेदवारास पदासाठH एका "वभागाची (Division) �नवड करावी लागेल 

8हणजेच उमेदवार हा एका ^ुप मWये एक या3माण ेजा�तीत जा�त चार पदांसाठH अज  क: शकतो 

१०. `यानंतर उमेदवारास सव  पदांसाठH आवmयक असलेल0 लघुलेखन व टंकलेखन आVण इतर पा\ता याबwलची माJहती 

देऊन ती सेBह करणे आवmयक आहे.  

११. उमेदवारान ेन�दणी अजा मWये Jद_या3माण ेपYरZा क¦ §ाकर0ता तीन 3ाधाrय�म �नवडू शकतो.  

१२. उमेदवारान ेसगळया �नयम व अट0 वाचून माrयता दश "व5यासाठH Jदले_या जागी िFलक कराव.े `यानंतर ऑनलाईन 

पlतीन ेआवmयक तो पर0Zा श_ुक भरणा करावा. माrयता दश "व_यानंतरच अज  दाखल कर5यासाठHचा सब)मट हा 

पया य उपलxध होईल. उमेदवाराला `याचा अज  डाऊनलोड vकंवा "3टं कर5याचा पया य असेल.  

१३. ऑनलाईन अज  ि�वकार5या$या अं�तम तारखेस मWयरा\ी १२.०० वाज_यानंतर संकेत�थळावर0ल )लकं बंद केल0 जाईल.  

१४. पदासाठH आवmयक असणार0 vकमान अह ता आVण पा\ता धारण करणा¡या व संगणक आधार0त (Computer Based  

online examination) पर0Zेस पा\ ठरणा¡या उमेदवारांना या पदासाठH घे5यात येणार0 पYरZेची :परेषा, वेळाप\क,       

3वेशप\, पYरZा क¦ §, बैठक �माकं इ`याद0 बाबतची माJहती पर0Zे$या अLधकृत संकेत�थळावर उपलxध राह0ल.  

१५. पYरZा क¦ §ावर 3वेशप\ आVण ओळखप\ासह पYरZा सु: हो5यापुवI एक तास अगोदर उपि�थत राहणे आवmयक आहे.  

उ)शरा येणा¡या व 3वेशप\ न आणणा¡या उमेदवारांना पYरZेकर0ता 3वेश Jदला जाणार नाह0 तसेच उमेदवारांनी �वत:च े  

फोटो असलेले ओळखप\ (उदा. वाहन परवाना, पॅनकाड , �नवडणूक ओळखप\, आधारकाड  इ`याद0 व `याची 

�वंयसाZांvकत छाया3त (झरेॉFस) सोबत आणणे बंधनकारक राह0ल. फोटो असलेले ओळखप\ व `याची �वंयसाZाकं4त 

छाया3त (झरेॉFस सोबत न आण_यास उमेदवारास कोण`याह0 पYर�थतीत पYरZेला बसु Jदले जाणार नाह0.) 

१६. अजा मWये नमुद केलेल0 माJहती चुक4ची अथवा खोट0 आढळून आ_यास संबंLधत उमेदवार दंडा`मक कारवाईस पा\ 

राह0ल. तसेच चुक4$या माJहती$या आधारे �नयुFती झा_यास संबंLधत उमेदवार ता`काळ सेवेतुन काढून टाकणेस पा\ 

राह0ल व भा.द."व. संJहताचे कलम १९९, ४२० व २००(२) 3माण ेकारवाईस पा\ राह0ल.  

१७. जर कोण`याह0 उमेदवारान ेएकापZेा अLधक लॉLगन आयडीसह न�दणी केल0 असेल तर उमेदवारांची पJहल0 यश�वी 

न�दणी फFत पुढ0ल 3v�या जसे हॉल �तक4ट, पYरZेत उपि�थती, गुणव`ता याद0 आVण अrय संबंLधत 3v�यांसाठH 

"वचारात घे5यात येईल. कोण`याह0 डुnल0केाट न�दणीस अवैध न�दणी मानले जाईल आVण कोण`याह0 3कारच ेपैसे 

परतफेड केले जाणार नाह0त. उमेदवाराBदारे 3थम यश�वी न�दणीमWये काह0 चुक4ची माह0ती दे5यात आल0 असेल तर 

कृपया या "वषयाबªलची 3v�या ंजाणूण घे5यासाठH enquiry@mahapariksha.gov.in वर )लहा vकंवा टोल µ4 नं. 

180030007766 वर कॉल करा.  

१८. न�द : न�दणी मधील तपशील जस े क4, वापरकता  नाव, ई-मेल आयडी, 3वग  आरZण (लागू समांतर vकंवा 3वग  

आरZण) पसंतीच,े �थान जrमताYरख उमेदवाराच ेछायाLच\ (फोटो^ाफ) आVण �वाZर0 इ`याद0 फॉम  सादर के_यानंतर 

बदल5याची परवानगी Jदल0 जाणार नाह0.  

 

 

अजा0तील मा?हतीच ेपूवा0Bलोकन   

 

अ.  युजरनमे आVण पासवड  वाप:न लॉगईन के_यावर उमेदवार आपला सं Znत अज  पाहू शकतो 

आ.  अज  "3टं कर5यासाठH ‘‘"3टं "3Bºयु’’ या पया यावर िFलक करा.  
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ऑनलाईन भरणा  

उमेदवार �े®डट काड /ड]ेबट काड /एट0एम "पन/इंटरनेट बँvकंग/वलेॅट/कॅश काड /आय. एम.पी.एस Bदारे शु_क भरणा क:  

शकतात.   

अ.  उमेदवार आपाप_या सोयीनुसार भरणा क: शकतात.  

आ.  भरणा कर5याकर0ता फFत ऑनलाईन पया य उपलxध आहेत.  

इ.  उमेदवाराला जर वीज पुरवठा vकंवा इंटरनेट सेवा खं®डत झा_यामुळे शु_क भरणा करता आला नाह0 तर `यान े

पुrहा लॉगईन क:न भरणा 3v�या पुण  करावी.  

ई.  शु_क भरणा झा_यावर उमेदवाराला ‘‘भरणा यश�वी’’ 8हणून संदेश )मळेल आVण झाले_या Bयवहाराची 

स"व�तर माJहती अजा मWये आपोआप येईल.  

अजा0ची �टं 

अ.  उमेदवारान ेअजा ची एक 3त आप_याकड ेठेवावी.  

आ.  अज  संबंLधत "वभागाकड ेजमा कर5याची आवmयकता नाह0.  

 

पLर�ेच ेवेळाप�क 

 
अ.�. 3�4या Jदनांक 

1 �न8न7ेणी लघुलेखक, )ल"पक- टंकलेखक, 3ोसेस सBह र, व )शपाई 

पदाकर0ता अज  करावया$या व पYरZा शु_क भर5याचा कालावधी 

Jदनांक ९ ऑग�ट २०१८ पासून Jदनांक 29 
ऑग�ट २०१८ पावेतो 

2 3वेशप\ ऑनलाईन 3ींट काढावयाचा कालावधी Jदनांक 14 सnट¦बर २०१८ पासून पुढे 

3 ऑनलाईन संगणक आधार0त (Computer Based  online 

examination) पYरZेचा Jदनांक 

Jदनांक 22  vकंवा २३ सnट¦बर २०१८  

�न8न7ेणी लघुलेखक पदा$या संगणक आधार0त (Computer Based online examination) पर0Zेत उ`तीण  झाले_या गुणव`ता 

3ाnत उमेदवारांची लघुलेखन, टंकलेखन वेग चाचणी पYरZेचा Jदनांक व वेळ नंतर जाJहर करणेत येईल. 

 
 

 

?दनांक :- ७ ऑग[ट २०१८ 

                                              (एन.सी.पवार) 

                                              नोडल ऑफgसर, 

                                               पुणे, ना;शक, नागपूर, आमरावती व औरंगाबाद �वभाग, 

                                               भाड े�नयं�ण कायदा �यायालय 


