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महाराष्ट्र शासन 
कृषि षिभाग 

षिभागीय कृषि सह संचालक,कोल्हापरू षिभाग, कोल्हापरू 
ग्रामसेिक रेननग सेंटर, शेतीशाळेसमोर, लाईन बजार, कसबा बािडा, कोल्हापरू-416003 

      फोननं.0231-2600715                      ई-मेल-estt_jdakolhapur@yahoo.in  
                       website - www.krishi.maharashtra.gov.in 
षिभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापरू कायालयांतगगत गट - क संिगातील कृषि सहाय्यकांची षरक्त पदे कृषि 

सेिक म्हणनू षनश्चचत िेतनािर सरळ सेिेने भराियाच्या पदाची जाषहरात सन 2018-2019. 

जाषहरात क्रमांक : जाक्र /षिकृससं/आस्था/कृस-भरती/भाग-1/सन2018-19/35 /2019 , कोल्हापरू षिभाग, 
   कोल्हापरू षदनांक:02/01/2019 
 

शासन ननणणय क्र.कृनषआ/2505/प्र.क्र.587/16-अे, नदनाांक-09 फेब्रवुारी, 2007, सा.प्र.नव. शासन ननणणय क्रमाांक 

प्राननमां-2007/प्र.क्र.46/07/13-अ,नद.19 ऑक्टोबर,2007, सा.प्र.नव. शासन ननणणय क्र.प्राननम-2007/ प्र.क्र.46/ 

07/13-अ,नद.27 जनू,2008, शासन ननणणय क्र.साप्रनव, प्राननमां-1214/प्रक्र.(43/14)13-अ, नद.5 जनू,2014, नवत्त 

नवभाग शासन ननणणय क्र.सांनकणण-2015/प्रक्र.41/अथण-1,नद.2 जनू,2015, शासन ननणणय क्र.कृनषआ-1215/प्रक्र-258/16-

ए, नद.15 नडसेंबर,2015, शासन पत्र क्रमाांक कृनषआ-1017/प्र.क्र.55/16-अ,ेनद.08 सप्टेंबर,2017, शासन ननणणय नवत्त 

नवभाग क्र./सांनकणण-2018/प्रक्र-20/आ.प.ुकक्ष.नदनाांक 16/5/2018, शासन शधु्दीपत्रक, क्र.सांनकणण-2018/प्रक्र-

20/आ.प.ुकक्ष. नद.7/12/2018, महाराष्ट्र शासन राजपत्र कृनष व पदमु नवभाग नदनाांक 29/1/2018 व नद.30/6/2018, 

शासन ननणणय क्र.बीसीसी 2018/प्रक्र-581-अे/2018/16-ब.नदनाांक 5/12/2018, शासन शधु्दीपत्रक क्रां .बीसीसी-

2018/प्र.क्र.581-अे/2018/16-ब नदनाांक 19/12/2018, सा.प्र.नव.शासन शधु्दीपत्रक क्र.1118/प्र.क्र.39/16-अ 

नद.19/12/2018 मधील तरतदुी व भरतीसांदभात वेळोवेळी ननगणनमत झालेल्या शासन ननणणय , पनरपत्रके व आदेशातील 

तरतदुीनसुार  नवभागीय कृनष सहसांचालक, कोल्हापरू नवभाग कोल्हापरू  कायालयाांतगणत खाली दशणनवलेप्रमाणे कृषि 

सहाय्यक      गट - क सांवगाच्या नरक्त पदाांवर कृषि सेिक म्हणनू ननश्चचत वेतनावर सरळसेवेने ननवड प्रनक्रयेद्वारे 

भरावयाच्या पदाांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अजण मागनवण्यात येत आहेत. या पदाांसाठी पात्र  असणारे महाराष्ट्र राज्यातील 

रनहवासी असलेले उमेदवार अजण करु शकतील. तसेच महाराष्ट्र शासन सा.प्र.नव.शा. ननणणय क्र.मकसी-1007/ प्र.क्र.36/ 

का.36, नद.10 जलैु, 2008 नसुार महाराष्ट्र कनाटक सीमा भागातील दावा केलेल्या 865 गावातील रनहवासी असलेले 

उमेदवार अजण करु शकतील.  
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पदाचे नाि : कृषि सेिक 
1. षिभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापरू षिभाग, कोल्हापरू अंतगगत सरळसेिा भरतीसाठी उपलब्ध पदसंख्या : 
1.1) अनसुषुचत के्षत्राबाहेरील पदसंख्या :- 97 
पदनाम 

 
 

समांतर 
आरक्षणा 
नसुार 

भराियाची 
पदे 

एकूण 
पदे 
 

मागासिर्गगयांसाठी राखीि पदांची संख्या खलुा 

अन.ु 
जाती 

 अन.ु 
जमाती  

षिमकु्त  
जाती 
(अ) 

भटक्या  
जमाती 
(ब) 

भटक्या 
जमाती 
(क) 

भटक्या 
जमाती 
(ड)  

षिशेि 
मागास 
प्रिगग  

इतर 
मागास 
प्रिगग 

सा. ि 
शै. 

दषृ्ट्टया 
मागास 
प्रिगग  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
 

कृषि 
सेिक 

 

एकूण पदे 97 7 2 1 1 2 0 0 7 16 61 
मनहला 29 2 1 0 0 1 0 0 2 5 18 
माजी सैननक 13 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9 
प्रकल्पग्रस्त 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
भुकां पग्रस्त 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
खेळाडू 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
अांशकालीन 10 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6 
अनाथ  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
सवणसाधारण 35 3 1 1 1 1 0 0 3 5 20 

 
षटप : िरील दशगषिलेल्या पद संख्येमध्ये षदवयांगांसाठी  आरषक्षत असलेल्या पदांचा समािेश खालीलप्रमाणे आहे. 

अल्पदषृ्ट्टी कणगबधीर अश्स्थवयंग एकूण 
0 0 1 1 

 
2. सचूना : 
2.1) जानहरातीत नमदू केलेल्या पद सांख्येत व प्रवगणननहाय आरक्षणाच्या पदसांख्येत बदल होण्याची शक्यता आहे.  त्यामळेु 
ज्या प्रवगासाठी जानहरातीमध्ये पद नवज्ञापीत केलेले नसेल तरीसधु्दा त्या प्रवगातील उमेदवाराांनी अजण करावेत. 
जानहरातीमध्ये पद आरनक्षत नसल्यामळेु अथवा पद सांख्या कमी असल्यामळेु पनरक्षेसाठी अजण सादर केला नसल्याची व 
त्यामळेु ननवडीची सांधी वाया गेल्याबाबतची तक्रार नांतर कोणत्याही टप्प्यावर नवचारात घेतली जाणार नाही. तसेच 
स्पधात्मक परीक्षा स्थगीत करणे, रद्द करणे, अांशत: बदल करणे, पदाच्या एकुण व सांवगण ननहाय पदसांख्येमध्ये बदल 
करण्याचे अनधकार ननयकु्ती प्रानधकारी तथा त्याांचे ननयांत्रण अनधकारी याांचेकडे राखनु ठेवण्यात आलेले आहे.    
 कृनष पयणवेक्षकाांची मयादीत नवभागीय परीक्षेद्वारे भरावयाच्या पदाांमळेु कृनष सहाय्यक सांवगातील   नरक्त होणाऱ्या 
पदाांचा तसेच कृनष पयणवेक्षक पदावर कायणरत असणाऱ्या कमणचाऱ्याांना वरीष्ट्ठ पदावर पदोन्नती नदल्यानांतर नरक्त होणाऱ्या 
पदाांवर कृनष सहाय्यक सांवगातील   कमणचाऱ्याांना सांभाव्या पदोन्नती नदल्यामळेु नरक्त होणाऱ्या पदाांचा समावेश नवज्ञानपत 
करण्यात येत असलेल्या जानहरातीमध्ये करण्यात आलेला असनू, यामध्ये बदल अपेनक्षत आहे.  सांभाव्य पदसांख्येत बदल 
झाल्यास गणुवत्ता यादीत समावेश झालेल्या उमेदवाराला ननयकु्ती बाबत दावा करता येणार नाही. तसेच नदनाांक 
31/12/2019 पयंत नरक्त होणारी सांभाव्य पदे नवचारात घेतलेली असल्यामळेु, ननवडीस पात्र ठरलेल्या व ज्या प्रमाणात 
प्रवगणननहाय नरक्त पदे उपलब्ध होतील, त्याप्रमाणेच ननयकु्ती बाबत कायणवाही करण्यात येईल.  
2.2) अराखीव (खलुा) उमेदवाराांकरीता नवहीत केलेल्या वयोमयादा तसेच इतर पात्रता नवषयक ननकषासांदभातील अटींची 
पतुणता करणा-या सवण उमेदवाराांचा (मागासवगीय उमेदवाराांसह) अराखीव (खलुा) सवणसाधारण पदावर नशफारशी करीता 
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नवचार होत असल्याने, सवण प्रवगातील उमेदवाराांनी त्याांच्या प्रवगासाठी पद आरनक्षत/उपलब्ध नसले तरी, अजामध्ये त्याांच्या 
मळु प्रवगासांदभातील मानहती अचकुपणे नमदु करणे बांधनकारक आहे.   
2.3) समाांतर आरक्षणाांतगणत मनहला, माजी सैननक, प्रकल्पग्रस्त, भकूां पग्रस्त, खेळाडू, अांशकालीन व अनाथ याांचे साठी 
आरनक्षत असलेली पदे त्या त्या प्रवगातील भरावयाच्या एकूण पद सांख्येपैकी आहेत. उवणनरत पदे त्या त्या प्रवगातील समाांतर 
आरक्षणा व्यनतनरक्त आहेत. तसेच समाांतर आरक्षणाबाबत शासन पनरपत्रक क्र.एसआरव्ही-1012/प्रक्र.16/12/16अ,नद.13 
ऑगस्ट,2014 आनण सा.प्र.नव.शासन शधु्दीपत्रक क्र.1118/प्र.क्र.39/16-अ नद.19/12/2018  तसेच शासनाने या सांदभात 
वेळोवेळी ननगणनमत केलेल्या आदेशानसुार कायणवाही करण्यात येईल. सामाषजक ि शैक्षषणकदषृ्ट्टया मागासिगातील 
(एसईबीसी) िगातील उमेदिारांकरीता शासन षनणगय, सामाषजक न्याय ि षिशेि सहाय्य षिभाग क्रमांक : 
सीबीसी-10/2018/प्र.क्र.130/मािक, षदनांक 7 षडसेंबर, 2018 अन्िये षिषहत करण्यात आलेले जातीचे 
प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या िेळी सादर करणे आिचयक राहील. 
2.4) शासन पनरपत्रक सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग क्र.अपांग-1007/प्र.क्र.61/सधुार-3,नद.20 एनप्रल,2007, 
शासन पनरपत्रक, सामान्य प्रशासन नवभाग क्र.न्याय-2007/स.न्या./प्र.क्र.103(भाग-3)/16-अ,नद.19 ऑक्टोबर,2007 
तसेच शासन पनरपत्रक, सामान्य प्रशासन नवभाग क्र.अपांग-1009/प्र.क्र.276/09/16-अ,नद.19 माचण,2010 अन्वये नवहीत 
केलेल्या  कायणपध्दतीनसुार नदव्याांग व्यक्तीसाठी आरनक्षत असलेल्या पदावर सरळसेवेने ननवड करताना उमेदवार कोणत्या 
सामानजक प्रवगातील आहे, याचा नवचार न करता नदव्याांगाचे गणुवत्ताक्रमानसुार प्रथम त्याची ननवड करण्यात येईल व 
ननवड केल्यानांतर सदर उमेदवार ज्या सामानजक प्रवगातील असेल, त्या सामानजक प्रवगात उमेदवारास सामावून घेण्यात 
येईल.  
2.5) ज्या उमेदवाराांनी सेवायोजन कायालय/समाजकल्याण/प्रकल्प अनधकारी,आनदवासी नवकास नवभाग/नजल्हा सैननक 
बोडण इ.कायालयामध्ये नाव ेनोंदनवलेली आहेत, त्याच प्रमाणे ज्या उमेदवाराांची सदर पदाांसाठी सेवायोजन कायालयाकडून 
नशफारस करण्यात आलेली आहे, अशा उमेदवाराांनीही या पदासाठीच्या लेखी परीक्षेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अजण करणे 
आवचयक राहील. तसेच परीक्षेसाठीचे नवनहत शलु्क भरणे आवचयक रानहल.  
2.6) उपरोक्त नवज्ञानपत पदाकरीता ननश्चचत वेतन,आवचयक शैक्षनणक अहणता, अटी व शती पढुीलप्रमाणे राहतील. 

पदाचे 
नाि षकमान शैक्षषणक अहगता, िेतन शे्रणी 

कृषि 
सेिक 

1. िेतन :  ननश्चचत वेतन रुपये 6000/- प्रनतमाह 
2. षकमान शैक्षषणक अहगता : शासनमान्य सांस्था ककवा कृनष नवद्यापीठामधील कृषि पदषिका ककवा 

कृषि पदिी व नतच्याशी समतलु्य म्हणनू मान्यता नमळालेली अशी इतर कोणतीही अहणता धारण 
केलेली आहे असे उमेदवार (शैक्षनणक अहणतेच्या शेवटच्या वषात अभ्यासक्रम पणुण करीत असलेले 
उमेदवार अजण करण्यास पात्र राहणार नाहीत.) 

3. ननवड झालेल्या उमेदवाराांची कृनष सेवक पदी प्रथमत: 1 वषासाठी ननयकु्ती करण्यात येईल व त्याांचे 
काम समाधानकारक असल्याचे आढळुन आल्यास पनु्हा 1 वषाची ननयकु्ती करण्यात येईल. याप्रमाणे 
कृनष सेवक पदी ननयकु्तीचा कामाचा कालावधी 3 वषाचा राहील. 3 वषाचा कालावधी 
समाधानकारकनरत्या पणूण केल्यानांतर पदाांच्या उपलब्धतेप्रमाणे व आवचयकते प्रमाणे उमेदवारास कृनष 
सहाय्यक या ननयनमत पदावर ननयकु्ती देण्याचा नवचार करण्यात येईल. 

 
3) ियोमयादा : 
3.1) जानहरातीत नमदु केलेल्या पदाांसाठी अजण करणाऱ्या उमेदवाराांचे वय षद. 01/01/2019 रोजी गणले जाईल. 
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3.2) सवणसाधारण उमेदवाराकनरता नकमान वय 19 वषण व कमाल वय 38 वषापेक्षा जास्त नसावे. तसेच मागास प्रवगातील 
उमेदवाराांना नवहीत कमाल वयोमयादा 5 वषानी नशनथलक्षम असेल.  

3.3) नदव्याांग, स्वातांत्र्य सैननकाांचे नामननदेशीत पाल्य, प्रकल्पग्रस्त, भकूां पग्रस्त, खेळाडू, अांशकालीन कमणचारी, सन 1991 
चे जणगणना कमणचारी व 1994 नांतरचे ननवडणकु कमणचारी या उमेदवाराांसाठी उच्च वयोमयादा शासन ननयमानसुार 
नशथीलक्षम राहील.  

3.4) सा.प्र.नव.शासन शदु्धीपत्रक क्रमाांक मासैक 1010/प्र.क्र.279/10/16-अ, नद.20/08/2010 नसुार माजी  सैननकाांसाठी 
कमाल वयोमयादा ही सदर उमेदवाराांच्या सशस्त्र दलात झालेल्या सेवेइतका कालावधी अनधक 3 वषे इतकी राहील. 
तसेच नवकलाांग माजी सैननकाांसाठी कमाल वयोमयादा 45 वषापयंत राहील. 

 
4) मषहला समांतर आरक्षण :  

4.1 मनहलाांसाठी असलेले आरक्षण मनहला व बाल नवकास नवभाग शासन ननणणय क्रमाांक 80/2001/मसेआ/ 
2000/प्र.क्र.415/का-2, नद.25 मे,2001, व त्यानांतर वेळोवळी ननगणमीत झालेल्या शासन ननणणया नसुार राहील तसेच 
शासन ननणणय क्र. सांकीणण 2017/ प्रक.-191/17/काया-2 नदनाांक 15/12/2017 नसुार अमागासवगीय (खलु्या) 
प्रवगातील महीला समाांतर आरक्षणसाठी नॉन नक्रमीलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी आवचयक राहील. अजण करण्याच्या 
अांनतम नदनाांकाला मनहलेची वैवानहक श्स्थती नवचारात घेवून नतचे नॉन नक्रमीलेयर प्रमाणपत्र असणे आवचयक आहे.  
4.2  खलु्या प्रवगातील उन्नत आनण प्रगत व्यक्ती / कुटुांबातील (नक्रनमलेअर) मनहला सदस्याांना मनहलाांसाठी असलेले 
30 टक्के आरक्षण अनजेु्ञय रहाणार नाही. तसेच मागासवगीय प्रवगातील इतर मागासवगण, भटक्या जमाती (क), भटक्या 
जमाती (ड) व सामानजक व शैक्षनणकदषृ्ट्टया मागास  प्रवगातील उन्नत आनण प्रगत व्यक्ती / कुटुांबातील मनहला 
सदस्याांना मनहलाांचे 30 टक्के आरक्षण अनजेु्ञय राहणार नाही.  
 

5) भकंूपग्रस्त / प्रकल्पग्रस्त समांतर आरक्षण :  
भकूां पग्रस्त / प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराांनी सक्षम प्रानधकारी / नजल्हा पनुवणसन अनधकारी याांनी नदलेले प्रमाणपत्र सादर 

करणे आवचयक राहील. सामान्य प्रशासन नवभाग शासन ननणणय क्र.नवकाक-2215/ प्र.क्र.337/16-अ,नद.04 
नोव्हेंबर,2016 मधील तरतदूीनसुार भुकां पग्रस्ताांसाठी राखीव असलेल्या 2 % पदाांवर ननयकु्तीसाठी ज्या कुटुांबातील 
व्यक्तींचे भुकां पात ननधन झाले आहे ककवा ज्याांचे घर पणूणपणे कोसळले होते, त्यामळेु शासनाने त्याांना नवीन घर बाांधनू नदले 
अशा व्यक्तींचे पाल्य ननयकु्तीसाठी पात्र ठरतील. अशाप्रकारे भकूां पग्रस्ताांचे पात्र उमेदवार उपलब्ध झाले नाही, तर ती पदे 
प्रकल्पग्रस्ताांसाठी वापरण्यात येतील. 

 
6) खेळाडू समांतर आरक्षण : 
6.1 अत्यचु्च गणुवत्ताधारक खेळाडुांचे आरक्षण शासन ननणणय, शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग क्र.राक्रीधो-
2002/प्र.क्र.68/क्रीयसेु-2,नद.01 जलैु,2016 तसेच शासन शधु्दीपत्रक्र नदनाांक 18 ऑगष्ट्ट 2016 व शासन शधु्दीपत्र 
क्र.राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयसेु-2, नद.10 ऑक्टोबर,2017 आनण शासन शधु्दीपत्रक क्र.राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/ 
क्रीयसेु-2,नद.15 नोव्हेंबर,2017 व शासन ननणणय क्र.राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयसेु-2,नद.16 नोव्हेंबर,2017 आनण 
यासांदभात शासनाने वेळोवेळी ननगणनमत केलेल्या आदेशानसुार राहील. 
 
6.2 क्रीडा षिियक अहगता : 

6.2.1) खेळाडू समाांतर आरनक्षत पदाांसाठी त्या त्या खेळाांच्या वैयश्क्तक अथवा साांनघक क्रीडा स्पधांमध्ये नकमान राज्य 
अकजक्यपद स्पधेत प्रथम, नद्वतीय अथवा ततृीय स्थान प्राप्त करणारा ककवा सवुणण, रौप्य ककवा कास्य पदक प्राप्त 
करणारा खेळाडू. 
6.2.2) राज्य अकजक्यपद स्पधा या सदर सांबांधीत खेळाांच्या अथवा महाराष्ट्र ऑलश्म्पक असोनसएशनशी सांलग्न 
असलेल्या अनधकृत राज्य सांघटनेने आयोनजत केलेल्या असाव्यात अथवा महाराष्ट्र ऑलश्म्पक असोनसएशनने स्वत: 
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आयोनजत केलेल्या असाव्यात. नकमान प्रानवण्यापेक्षा उच्च स्तरावरील क्रीडा प्रानवण्य नमळनवणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य 
देण्यात येईल. वैयश्क्तकनरत्या ककवा आमांनत्रत स्वरुपाच्या स्पधामध्ये भाग घेतलेल्या खेळाडूांचा यासाठी नवचार करण्यात 
येणार नाही. 
6.2.3) अनखल भारतीय आांतर नवद्यापीठ स्तरावरील स्पधेमधील (अचवमेध) वैयश्क्तक अथवा साांनघक क्रीडा 
प्रकारामध्ये प्रथम, नद्वतीय व ततृीय ककवा सवुणण, रौप्य व कास्य पदक प्राप्त खेळाडू.  
6.2.4) भारतीय खेळ प्रानधकरणाने आयोनजत केलेल्या राष्ट्रीय शालेय स्पधामध्ये प्रथम, नद्वतीय व ततृीय ककवा सवुणण, 
रौप्य व कास्य पदक प्राप्त खेळाडू. 
6.2.5) भारतीय खेळ प्रानधकरणाने आयोनजत केलेल्या ग्रामीण व मनहला क्रीडा स्पधातील राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर 
प्रथम, नद्वतीय व ततृीय स्थानप्राप्त ककवा सवुणण, रौप्य व कास्य पदक प्राप्त खेळाडू, तथानप प्रत्येक गटात ननयकु्तीसाठी 
स्पधा असेल तर वनरष्ट्ठ प्रानवण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. 
6.2.6) भारतीय शालेय खेळ महासांघ याांनी आयोजीत केलेल्या राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील शालेय क्रीडा स्पधामध्ये 
प्रथम, नद्वतीय व ततृीय ककवा सवुणण, रौप्य व कास्य पदक प्राप्त खेळाडू. 
6.2.7) आनदवासी नवकास नवभागाने आयोनजत केलेल्या राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पधेमध्ये पदक प्राप्त करणारे 
खेळाडू. 
6.2.8) सांबांनधत परॅा- ऑलश्म्पक  खेळ सांघटनेने आयोनजत केलेल्या परॅा- ऑलश्म्पक क्रीडा स्पधातील राज्य व राष्ट्रीय 
स्तरावर प्रथम, नद्वतीय व ततृीय स्थानप्राप्त ककवा सवुणण, रौप्य व कास्य पदक प्राप्त खेळाडू.   
6.2.9) अपांग कल्याण  नवभागामाफण त आयोनजत केलेल्या राज्यस्तर अपांग क्रीडा स्पधेमध्ये पदक प्राप्त करणारे खेळाडू. 
6.2.10) पनरक्षेच्या अांतीम नदनाांका पयंतचे अथवा त्यापवुीच्या नदनाांकाचे सक्षम प्रानधका-याने प्रदान केलेले व 
पडताळणी केलेले क्रीडा स्पधेचे प्रमाणपत्र सादर करावे.  
 
6.3 उपरोक्त 6.2.1 ते 6.2.9 मधील सवण क्रीडा स्पधा मधील खेळ हे ऑलश्म्पक क्रीडा स्पधा, एनशयन गेम्स, 
कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बधु्दीबळ तसेच कब्बडी, खो-खो व मल्लखाांब हे देशी खेळच 5 % 
खेळाडू समाांतर आरक्षणासाठी पात्र असतील. 

 
7) अंशकालीन समांतर आरक्षण : 
  सामान्य प्रशासन नवभाग शासन ननणणय क्रमाांक पअांक-1009/प्र.क्र.200/2009/16-अ, नद.27 ऑक्टोबर,2009 
अनसुार सनुशनक्षत बेरोजगाराांना अथणसहाय्य या योजनेअांतगणत शासकीय कायालयामध्ये तीन वषापयंत दरमहा मानधनावर 
काम केलेल्या व रोजगार मागणदशणन कें द्रामध्ये या अनभुवाची नोंद केलेल्या पदवीधर / पदवीकाधारक अांशकालीन 
उमेदवाराांना गट क मधील सरळसेवेने करावयाच्या ननयकु्त्यामध्ये 10 टक्के समाांतर आरक्षण लाग ूकरण्यात आले आहे. 
त्यानसुार अांशकालीन उमेदवाराांनी सनुशनक्षत बेरोजगाराांना अथणसहाय्य या योजनेअांतगणत शासकीय कायालयामध्ये तीन 
वषापयंत दरमहा मानधनावर काम केल्याबाबत सक्षम प्रानधका-याचे प्रमाणपत्र व सेवा योजन कायालयामध्ये या अनभुवाची 
नोंद घेतल्याबाबत सेवा योजन कायालयाचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवचयक आहे. 
 
8) षदवयांग : 
 नदव्याांग या प्रवगातील उमेदवाराचे नदव्याांगतेचे प्रमाण नकमान 40 टक्के असणे आवचयक असनू शासन ननणणय 
सावणजननक आरोग्य नवभाग आप्रनव-2018/प्र.क्र.46/आरेाग्य-6 नदनाांक 14/09/2018 मधील आदेशानसुार नवहीत 
नमनु्यातील प्रमाणपत्र सादर करणे आवचयक राहील. शासन ननणणया नसुार कृ.षी. आ १२०४/प्र. क्र ३८७(१)/१६(ए) नदनाांक 
24 जानेवारी 2011 नसुार फक्त अल्पदषृ्ट्टी, अश्स्थव्यांग, कणणबधीर व नकमान 40 टक्के कायमस्वरुपी नदव्याांगत्व असलेले 
उमेदवार अजण करण्यास पात्र राहतील व पात्र नदव्याांग उमेदवार नलहीण्यासाठी सक्षम नसल्यास, पनरक्षा प्रयोजनाथण 
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गणुवते्तनसुार पवुणपरवानगीने लेखननकाची मदत घेणेबाबत व पवुण परवानगीने अनगु्रह कालावधी (Compensatory Time) 
नमळणेबाबतची  तरतदु आहे. ज्या नदव्याांग उमेदवाराांनी  ऑनलाईन अजण भरताना लेखननक आवचयक असल्याचा नवकल्प 
नदलेला आहे त्याांनी लेखननकाची व्यवस्था स्वत: करावयाची आहे व फक्त त्याांनाच  पनरक्षेच्यावेळी लेखननक स्वत: सोबत 
घेऊन येता येईल. ऑनलाईन अजण करतेवेळी लेखननक हवा असल्याचा उल्लेख केलेला नसल्यास ऐनवेळी लेखननकाची 
मदत घेता येणार नाही. लेखननकासाठी घोषणापत्राचा नमनूा नवभागीय कृनष सहसांचालक कायालय , कोल्हापरू येथे उपलब्ध 
असनू तसेच उमेदवाराांना त्याांच्या प्रवेशपत्रासोबत डाऊनलोड करण्याकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे सदरच्या 
घोषणापत्राचा नमनूा उमेदवाराांनी ऑनलाईन अजण सादर केल्यानांतर नवभागीय कृनष सहसांचालक याांच्या स्वाक्षरी  व 
नशक्क्यासह पनरक्षेच्यावेळी स्वत: सोबत घेऊन येणे व सादर करणे आवचयक राहील.  
 
9) परीक्षा शुल्क : 

9.1) सवणसाधारण (खलुा प्रवगातील) उमेदवाराांकरीता रु.400/- व मागासवगीयाांसाठी रुपये 200/- परीक्षा शलु्क   
       राहील.  
9.2) नदव्याांग व्यक्ती व माजी सैननक याांना पनरक्षा शलु्क भरण्यापासनू सटु देण्यात आलेली आहे. 

10) ऑनलाईन अजग भरण्याची कायगपद्धती ि सचूना खालीलप्रमाणे आहेत.  उमेदिाराने सिग सचूना 
काळजीपिूगक िाचावयात आषण त्यानंतरच अजग भरािा.  

 अजग भरण्याची कायगपद्धती आषण सचूना : 

1) उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या सांकेतस्थळावर लॉगइन करावे लागेल. उमेदवाराने आपल्या 
उजव्या बाजलूा असलेल्या  सचूना या पयायावर श्क्लक करावे. नतथनू उमेदवाराला थेट नोंदणीच्या पोटणलवर 
नेले जाईल. पनहल्याांदाच नोंदणी केली जात असल्यास उमेदवाराने नोंदणीच्या पयायावर श्क्लक करून यजूर 
नेम, पासवडण आनण ई-मेल आयडी टाकावा. उमेदवाराला त्यानांतर त्याच्या/नतच्या प्रमानणत ई -मेल आयडीवर 
सक्रीयतेची कलक नमळेल जी त्याांच्या साइन -अपशी सांबांनधत असेल. उमेदवाराने त्याचे/नतचे खाते सक्रीय 
करण्यासाठी त्याच्या/नतच्या ई-मेल आयडीवर नमळालेल्या सक्रीयतेच्या कलकवर श्क्लक करावे.(Activation 
कलक ही 2 नदवसाांकनरता activate असेल.) उमेदवाराने त्याची/नतची लॉग  इनची मानहती गोपनीय ठेवावी. 
एकदा खाते सक्रीय झाले की , उमेदवाराला त्याांच्या नोंदणी पोटणलचे यजुरनेम आनण पासवडण वापरून केव्हाही 
लॉग ऑन होता येईल  
टीप :अ) USERNAME आनण PASSWORD जतन करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची असेल . 
        ब) उमेदवाराांने नोंदणी प्रक्रीयेसाठी स्वत:चाच वैध/प्रमानणत ई-मेल आयडी वापरावा. अन्य व्यक्तींचा        
             ई-मेल आयडी वापरु नये. 

2) उमेदवाराचे नाव, वनडलाांचे, पतीचे नाव, आडनाव, आईचे नाव, जन्मनदनाांक, भ्रमणध्वनी क्रमाांक, छायानचत्र, 
स्वाक्षरी, पत्रव्यवहाराचा पत्ता ही मलुभतू मानहती आहे जी उमेदवाराला सनवस्तर द्यावी लागेल. 

3) छायानचत्र आनण स्वाक्षरी अपलोड करण्यासांबांधी मानहती -  कृपया उांची आनण रुां दी प्रत्येकी  200 pixel 
असलेले छायानचत्र स्कॅन करुन  अपलोड करा वे. प्रनतमेची उांची 60 नपक्सल आनण रुां दी 140 नपक्सल 
असावी. प्रनतमेचे आकारमान 3 KB  ते 50 KB च्या दरम्यान असावे. 
(नटप : उमेदवाराने अलीकडील छायानचत्र (फोटोग्राफ)  अपलोड करणे आवचयक आहे .) 

4) पत्ता टाकण्यासाठी उमेदवाराने आपल्या पत्त्याचा प्रकार ननश्चचत करावा. उदा. कायमस्वरुपी पत्ता , 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता ककवा दोन्ही आनण त्यानसुार आपले गाव , पोस्ट ऑनफस, राज्य, नजल्हा, नपन कोड इत्यादी 
मानहती भरावी. 

5) त्यानांतर उमेदवाराने अनतनरक्त मानहतीच्या पयायावर श्क्लक करावे आनण आपल्या जात प्रवगाबद्दल मानहती 
भरावी. उमेदवाराकडे जात प्रमाणपत्र असल्यास त्याबद्दल नवचारणा केली जाईल. असल्यास ड्रॉपडाऊन 
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मधनू त्याने / नतने आपला जात प्रवगण ननवडावा.  उमेदवार जर ST प्रवगात मोडत असेल तर त्यास तो ST-
PESA प्रवगा मध्ये अजण करू इश्च्छतो का नाही तसेच PESAनजल्हा, तालकुायाची मानहती उमेदवारास द्यावी 
लागेल. जर आपण ST-PESA प्रवगातनु अजण करत असाल तर आपण फक्त आपल्या ST-PESA 
नजल्हासाठी अजण करू शकता.  
       उमेदवारास कृनष नवभागासाठी असलेल्या 8 नवभागाांपैकी एका नवभागाची ननवड करावी लागेल, ST-
PESA साठी त्याने ननवडलेल्या नजल्यानसुार त्याचा नवभाग ननवडला जाईल. उमेदवार हा एका वेळी फक्त 
एका नवभागासाठी अजण करू शकतो. जर एका उमेदवाराने एका पेक्षा अनधक अजण केलेले आहेत असे 
आढळून आले तर अशा उमेदवाराांची उमेदवारी रद्द केली जाईल. 

6) ज्याांच्याकडे आधार क्रमाांक आहे त्याांनी तत्सांबांधी मानहती भरावी तसेच  उमेदवाराने आधार क्रमाांक/ आधार 
नोंदणी क्रमाांक याबद्दलची मानहती द्यावी  समाांतर आरक्षण (लाग ूअसल्यास ) त्यासांबांधीची मानहती द्यावी 
लागेल . 

7)  मराठी भाषेतील प्रानवण्य, MS-CIT प्रमाणपत्र, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याांचे पाल्य, अपांगत्वाचा प्रकार 
(लाग ूअसल्यास ) या सांबांधीची मानहती द्यावी लागेल . 

8) शैक्षनणक मानहतीच्या जागी उमेदवाराने आपली सनवस्तर शैक्षनणक मानहती भरावी.  शैक्षनणक पात्रतेमध्ये 
जानहरातीमध्ये नमदू केल्या प्रमाणे मानहती देणे अननवायण आहे, तरच आपणास त्या पदासाठी अजण करता 
येईल. 

9) एकदा शैक्षनणक तपनशल प्रनवष्ट्ट केले की अजणदारास पढेु या बटणावर श्क्लक करावे लागेल , त्या बटणावर 
श्क्लक केल्यानांतर अजणदाराकडून पषु्ट्टीची नवनांती केली जाईल की त्याांनी ते बटण श्क्लक केल्यास मागील 
तपशील संपाषदत करण्याची परवानगी नदली जाणार नाही.  

10) आता उमेदवारास पदाची (कृषीसेवक)ननवड करावी लागेल . त्यानांतर त्यास  प्रोसीड  या बटनावर श्क्लक 
करावे लागेल.  

  

11) त्यानांतर उमेदवारास कृनषसेवक पदाांसाठी आवचयक असलेली पात्रते बद्दलची मानहती देऊन ती सेव्ह करणे 
आवचयक आहे. 

12) उमेदवाराने नोंदणी अजामध्ये नदल्याप्रमाणे पनरक्षा कें द्राकनरता तीन प्राधान्यक्रम ननवडू शकतो. उमेदवाराने  
आपल्या अजात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तीनही पसांतीक्रमाच्या यादीतील प्रत्येकी एका पयायाांची 
ननवड करणेआवचयक आहे. तीनही पसांतीक्रमात उमेदवाराने ननवडलेल्या पयायाां पैकी एकही परीक्षा कें द्र 
उपलब्ध नसल्यास, उमेदवारास उपलब्ध कें द्रापैकी कें द्र नेमनू देण्यात येईल. 

13) उमेदवाराने सगळया ननयम व अटी वाचनू मान्यता दशणनवण्यासाठी नदलेल्या जागी श्क्लक करावे.त्यानांतर  
ऑनलाईन पद्धतीने (इांटरनेटबकँकग, के्रनडटकाडण /डेनबटकाडण , भीम UPI )आवचयक तो परीक्षा शलु्क भरणा 
करावा. मान्यता दशणनवल्यानांतरच अजण दाखल करण्यासाठीचा सबनमट हा पयाय उपलब्ध होईल. उमेदवाराला 
त्याचा अजण डाऊनलोड ककवा कप्रट करण्याचा पयाय असेल.  

14) ऑनलाईन अजण श्स्वकारण्याच्या अांनतम तारखेस मध्यरात्री 12.00 वाजता  सांकेतस्थळा वरील कलक बांद केली 
जाईल. 

15) जर कोणत्याही उमेदवाराने एकापेक्षा अनधक लॉग-इन आयडीसह नोंदणी केली असेल तर उमेदवाराांची पनहली 
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यशस्वी नोंदणी फक्त पढुील प्रनक्रया जसे परीक्षा प्रवेशपत्र , परीक्षेत उपश्स्थती , गणुवत्ता यादी आनण अन्य 
सांबांनधत प्रनक्रयाांसाठी नवचारात घेण्यात येईल , कोणत्याही दबुार (डुप्लीकेट) नोंदणीस अवैध नोंदणी मानले 
जाईल आनण कोणत्याही प्रकारचे पैसे परतफेड केले जाणार नाहीत . उमेदवाराद्वारे प्रथम यशस्वी नोंदणीमध्ये 
काही चकुीची मानहती देण्यात आली असेल तर कृपया या नवषयाबद्दलची योग्य प्रनक्रया जाणनू घेण्यासाठी 
enquiry@mahapariksha.gov.in  वर  नलहा  ककवा टोल फ्री नांबर 180030007766 वर कॉल करा.  

नोंद : नोंदणीमधील  तपशील जसे की वापरकता नाव (USERNAME), ई-मेल आयडी, प्रवगण आरक्षण 
(लाग,ू समाांतर ककवा प्रवगण आरक्षण), पसांतीचे स्थान, जन्मतारीख, उमेदवाराचे छायानचत्र ( Photograph)   
आनण स्वाक्षरी इत्यादी फॉमण सादर केल्यानांतर बदलण्याची परवानगी नदली जाणार नाही.  

 अजातील माषहतीचे पिूािलोकन :  

1) यजुरनेम आनण पासवडण वापरुन लॉग-इन केल्यावर उमेदवार आपला सांनक्षप्त अजण पाहू शकतो.  

2) अजण कप्रट करण्यासाठी “कप्रट नप्रव्हय”ू या पयायावर श्क्लक करा. 

नोंद : उमेदवाराने आपला PDF स्वरूपातील अजण, परीक्षा प्रवेशपत्र सांपणूण भरती प्रनक्रया पणूण होईपयंत स्वतः    

          जवळ जतन करुन ठेवणे अननवायण राहील.  

महत्त्िाच्या सचूना : 

1. उमेदवारास देण्यात आलेले परीक्षा कें द्र कोणत्याही पनरश्स्थती मध्ये बदलण्यात येणार नाही.  

2.  परीक्षा कें द्र ककवा परीक्षा शहर बदलण्याची नवनांती कोणत्याही पनरश्स्थती मध्ये (वैद्यकीय ककवा इतर 
कारणाांसाठी) स्वीकारली जाणार नाही. उमेदवाराने त्याची प्रवासाची व्यवस्था त्यानसुार आधीच ठरवावी. 

3.  उमेदवार वेगवेगळे नवभाग/ वेगवेगळ्या पदाांसाठी अजण करत असतील, अशा उमेदवाराांनी सवण नवभाग /पदे 
याांकनरता सारखी परीक्षा शहराांची ननवड करावी. अन्यथा वेगवेगळ्या पदाांसाठी च्या परीक्षेसाठी वेगवेगळे 
परीक्षा कें द्र /शहर नमळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

4.  उमेदवाराने आपल्या अजात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तीनही पसांती क्रमाच्या यादीतील प्रत्येकी एका 
पयायाांची ननवड करणे आवचयक आहे. तीनही पसांतीक्रमात उमेदवाराने ननवडलेल्या पयायाांपैकी एकही परीक्षा 
कें द्र उपलब्ध नसल्यास, उमेदवारास उपलब्ध कें द्रापैकी जवळील परीक्षा कें द्र नेमनू देण्यात येईल. 

5.  उमेदवाराने एका पदासाठी फक्त एकदाच अजण करावा, जर एका उमेदवाराने एका पेक्षा अनधक अजण केलेलां 
आहेत असे आढळून आले तर अशा उमेदवाराांची उमेदवारी रद्द केली जाईल. 

6.  उमेदवाराने भरणा केलेले परीक्षा शलु्क कोणत्याही पनरश्स्थतीमध्ये (अनेकदा अजण करणे, अजण चकुणे, काही 
कारणास्तव परीक्षेस बस ून शकणे, इत्यादी अशा कारणाांसाठी) परत केले जाणार नाही. 

7.  उमेदवाराांना नदव्याांग  आनण इतर आरक्षणाांचा पयाय पण नदलेला आहे. मदतनीसाची ननकड असल्यास 
उमेदवार तत्सांबांधी पण अजण करू शकतो. 

8. उमेदवार महाराष्ट्राचा रनहवासी आहे ककवा सीमाप्राांतातील 865 वादग्रस्त गावाांतील रनहवासी आहे हे आधी 
घोनषत करावे लागेल. 

9. शैक्षनणक मानहतीच्या जागी उमेदवाराने आपली सनवस्तर शैक्षनणक मानहती भरावी. पदवी कोणत्या 
नवद्यापीठातनू घेतली , नमळालेले गणु, कमाल गणु, उत्तीणण झालेले वषण, नवद्यापीठाचे नाव इ. मानहती सदु्धा 
भरण्यात यावी. त्यानसुार टक्केवारी काढली जाईल. 
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10. त्यानांतरचा अजण प्रत्येक नवभागानसुार आवचयक त्या मानहतीनसुार भरून घेतला जाईल. उमेदवाराला 
त्यानसुार मानहती द्यावी लागेल. 

11. पढेु जाण्यासाठी अजणदाराला परीक्षा दाखिा ऑप्शन वर श्क्लक करावे लागेल.  
12. नोंदणी ि अजग भरण्यासाठीचा कालािधी :  

             पात्र उमेदवाराांना www.mahapariksha.gov.in या वेबसाईटव्दारे षद. 05/01/2019 ते  षद.25/01/2019  
        या  कालावधीमध्ये वेब बेस्ड (Web-Based) ऑनलाईन अजण सादर करणे आवचयक राहील. 
11) उमेदिाराची गणुिते्तनसुार षनयकु्तीसाठी षनिड झाल्यानंतर संबंधीत षनयकु्ती अषधकारी यांचेकडे सादर 

कराियाच्या आिचयक कागदपत्रांचा तपशील :   
11.1) शैक्षनणक अहणता धारण करीत असल्याबाबतचे सांबांधीत शासनमान्य सांस्था/ नवद्यापीठाचे प्रमाणपत्राची प्रत. 
11.2) जन्मतारखे बाबतच्या परुाव्या दाखल्याच्या प्रमाणपत्राची प्रत. 
11.3) सक्षम प्रानधकाऱ्याांने नदलेले जातीचे प्रमाणपत्र व असल्यास जात वैधताप्रमाणपत्र. 
11.4) महाराष्ट्र राज्याचा रनहवाशी असल्याबाबतच्या सक्षम अनधकाऱ्याांनी नदलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत. 
11.5) प्रकल्पग्रस्त व भकूां पग्रस्त असल्याबाबतचे सक्षम प्रानधकाऱ्याचे प्रमाणपत्राची प्रत. 
11.6) लाग ूअसल्यास सक्षम प्रानधकाऱ्याने नदलेल्या अद्यावत ननयमानसुार नॉन नक्रमीलेअर प्रमाणपत्राची प्रत. 
11.7) नदव्याांग व्यक्तींचे बाबतीत उपरोक्त अ.क्र. 8 मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे प्रमाणपत्राची प्रत. 
11.8) परीक्षा शलु्क भरणा केलेल्या पावतीची प्रत व आवेदन पत्राची प्रत. 
11.9) माजी सैननक उमेदवाराने सशस्त्र दलात केलेल्या सेवेबाबतच्या प्रमाणपत्राची प्रत. 
11.10) अांशकालीन उमेदवाराांनी सनुशनक्षत बेरोजगाराांना अथणसहाय्य या योजनेअांतगणत शासकीय कायालयाांमध्ये तीन     
            वषापयंत दरमहा मानधनावर काम केल्याबाबत सक्षम प्रानधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र व सेवायोजन कायालयामध्ये या   
           अनभुवाची नोंद घेतल्याबाबत सेवायोजन कायालयाचे नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत. 
11.11) खेळाडूांच्या आरनक्षत पदावर नेमणकूीकरीता सक्षम प्रानधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र प्रत. 
11.12) इतर अनषुांगीक आवचयक प्रमाणपत्राच्या प्रती. 
11.13) अनाथ असल्याबाबत सक्षम प्रानधका-याचे प्रमाणपत्राची प्रत. 
11.14) खालील नदलेल्या नमनु्यातील लहान कुटुांबाबाबतचे प्रनतज्ञापत्र. 
  

महाराष्ट्र नागरी सेिा ( लहान कुटंुबाचे प्रषतज्ञापत्र) षनयम 2005 मधील प्रषतज्ञापत्राचा नमनुा-अ 
प्रषतज्ञापत्र 

नमनुा-अ (षनयम -4 पहा) 
मी श्री./श्रीमती/कुमारी....................................................................................................  
श्री.........................................................याांचा  मलुगा / याांची  मलुगी /याांची  पत्नी  वय .......... .वषण, 
राहणार.............................................................................................याद्वारे  पढुीलप्रमाणे असे जानहर करतो/करते 
की,  

1) मी ............................या पदासाठी माझा अजण दाखल केला आहे. 
2) आज रोजी मला ..................................(सांख्या) इतकी हयात मलेु आहे. त्यापैकी नदनाांक 28 माचण 2005 या 

नांतर जन्माला आलेंल्या मलुाांची सांख्या ..............आहे. (असल्यास, जन्म नदनाांक नमदू करावा ) 
3) हयात असलेल्या मलुाांची सांख्या दोनपेक्षा अनधक असेल  तर नदनाांक 28 माचण 2006 व तद्नांतर जन्माला 

आलेल्या मलुाांमळेु या पदासाठी मी अनहण ठरनवण्यास पात्र होईल, याची मला जाणीव आहे. 
नठकाण :-................... 
नदनाांक :-...................   
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                         उमेदवाराची सही 
                                                          (उमेदवाराचे नाव.....................................................................)  

12) षनिडीची पध्दत- 
पदाचे नाि तपषशल 

कृषि सेिक 1. कृनष सेवक पदासाठी फक्त मराठी माध्यमातनु सांगणक प्रणलीव्दारे (ऑनलाईन) परीक्षा घेण्यात 
येईल.  

2.  संगणक आधारीत परीके्षवदारे (Computer Based online examination) घेण्यात येणाऱ्या  
परीक्षेत प्राप्त गणुाांच्या आधारे गणुवते्तनसुार उमेदवाराांची ननवड केली जाईल.  

3. संगणक आधारीत (Computer Based examination) घेण्यात येणारी परीक्षा 200 प्रचनाांची व 
200 गणुाांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा कालावधी राहील.  

4. संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online examination)           मराठी - 20 
प्रचन, इांग्रजी - 20 प्रचन, सामान्य ज्ञान - 20 प्रचन, बौद्धीक चाचणी- 20 प्रचन व कृनष नवषयक -
120 प्रचन अशा एकूण 200 प्रचनाांची राहील. प्रत्येक प्रचनास एक गणु राहील. परीक्षा राज्यातील 
नजल्हयाच्या मखु्यालयी घेण्यात येईल. प्रचनपनत्रका वस्तनुनष्ट्ठ बहुपयायी स्वरुपाची असेल. 

5. मराठी, इांग्रजी, सामान्यज्ञान, बौद्धीक चाचणी परीक्षेचा दजा एस.एस.सी. (इयत्ता 10 वी) 
अभ्यासक्रमावर आधारीत राहील व कृनष नवषयाच्या परीक्षेचा दजा कृनष पदनवका दजाचा राहील. 

6. प्रचनाांची काठीण्य पातळी 50 : 30 : 20 अशी अनकु्रमे सोपे, मध्यम व कठीण याप्रमाणे राहील. 
 
12.1) उपरोक्त पदासाठी घेण्यात येणारी संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online examination)   
   स्लॉट मध्ये घेण्यात येईल. त्याचा तपषशल उमेदिारांना प्रिेशपत्रा बरोबर देण्यात येईल. 
12.2) पात्र उमेदवाराांना प्रवेशपत्र, पनरक्षा कें द्र व पनरक्षेनवषयी आवचयक सचुना ऑनलाईन व एसएमएसद्वारे कळनवण्यात  
येईल व www.mahapariksha.gov.in  या सांकेतस्थळावरही उपलब्ध करुन देण्यात येईल. उमेदवाराांनी त्याांचे प्रवेशपत्र 
सांकेतस्थळावरुन डाऊनलोड करावीत. सांगणकीय पनरक्षेनांतर सवणसाधारण गणुवत्ता यादी www.mahapariksha.gov.in  
व कृनष नवभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळावर प्रनसद्ध करण्यात येईल. उमेदवारास 
स्वतांत्र पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी.  
12.3) शासन ननणणय क्रमाांक प्राननमां-2007/प्र.क्र.46/07/12-अ, नद.27/06/2008 नसुार जे उमेदवार लेखी पनरक्षेत 
नकमान 45 टक्के गणु प्राप्त करतील अशाच उमेदवाराांचा ननवडीसाठी नवचार करण्यात येईल. 
12.4) सांगणकीय पनरक्षेमध्ये उमेदवारास समान गणु नमळाल्यास सामान्य प्रशासन नवभाग शासन ननणणय नद.27 जनू, 
2008, नद.05 ऑक्टोबर,2015 व शासन परूकपत्र नद.02 नडसेंबर,2017 मधील तरतदुीनसुार ननवड प्रनक्रयेची कायणवाही 
करण्यात येईल. 
12.5) गणुवते्तनसुार ननवड झालेल्या उमेदवाराांना ननयकु्तीपवुी ऑनलाईन आवेदनपत्रात सादर केलेल्या मानहतीनसुार मळु 
कागदपत्राांची पडताळणी नवभागीय कृनष सहसांचालक, पणेुकायालयाकडुन करुनच ननयकु्ती देण्यात येईल. पडताळणीत 
चकुीची, अपणूण अथवा खेाटी मानहती आढळून आल्यास त्या टप्प्यावर उमेदवाराची ननवड रद्द करण्यात येईल. 
12.6) सांगणकीय  पनरक्षेसाठी उमेदवाराांना स्वखचाने उपश्स्थत रहावे लागेल. 
12.7) शासन ननणणय सामान्य प्रशासन नवभाग क्र.प्रशासन-2000/प्र.क्र.5/2001/32, नद.20 जलैु, 2002 व अनषुांगीक 
सधुारीत शासन ननणणयान्वये उपरोक्त पदाांकरीता अजण करणा-या उमेदवाराांनी सांगणक हाताळणी / वापराबाबतचे खाली अ 
ककवा ब येथे नमदू केलेले प्रमाणपत्र त्याांच्या ननयकु्तीच्या नदनाांकापासनू 2 वषाच्या आत प्राप्त करणे आवचयक राहील. 
अन्यथा त्याांची सेवा कोणतीही पवूणसचुना न देता समाप्त करण्यात येईल. मात्र शासन ननणणय, मानहती तांत्रज्ञान (सामान्य 

www.nmk.c
o.in



Page 11 of 12 

प्रशासन) नवभाग क्र. मातांस-2012/प्रक्र.277/39, नद. 04/02/2013 मधील पनरच्छेद 1 ते 5 मध्ये नमदू केलेल्या सांगणक/ 
मानहती तांत्रज्ञान नवषयक पनरक्षा उत्तीणण झालेल्या उमेदवाराांना सांगणक अहणता परीक्षा उत्तीणण असल्याचे समजण्यात येईल. 
अ) D.O.E.A.C.C सोसायटीच्या अनधकृत C.C.C ककवा O स्तर ककवा A स्तर ककवा B स्तर ककवा C स्तर पैकी 
कोणतीही एक परीक्षा उत्तीणण झाल्याचे प्रमाणपत्र. 
ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च नशक्षण मांडळ, मुांबई याांचेकडील अनधकृत MSC-IT परीक्षा उत्तीणण झाल्याचे प्रमाणपत्र. 
 
13) इतर अटी ि शती - 
13.1 उमेदवाराने अजण केला अथवा नवहीत अहणता धारण केली म्हणजे ननयकु्तीचा हक्क प्राप्त झाला असे नाही. 
13.2 उमेदवारास ऑनलाईन पद्धतीने भरलेल्या आवेदन पत्रातील मानहतीच्या आधारे संगणक आधारीत परीके्षस 

(Computer Based online examination) बसण्यास तात्परुती परवानगी देण्यात येईल व ननवड झाल्यानांतर 
प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळेस ऑनलाईन पद्धतीने भरलेल्या अजातील मानहती अपणुण अथवा चकुीची / खोटी 
आढळून आल्यास उमेदवाराची ननवड त्या टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल. 

13.3 मागासवगीयाांसाठी असलेले आरक्षण हे केवळ महाराष्ट्राचे रनहवासी असलेल्याांसाठी लाग ू रानहल व सक्षम  
अनधकारी याांनी नदलेले जातीचे प्रमाणपत्र उमेदवाराने सादर करणे आवचयक राहील. तसेच वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध 
असल्यास सादर करणे आवचयक राहील. 

13.4 अनसुनूचत जाती व जमाती व्यनतनरक्त नवजा-अ, भज-ब, भज-क, भज- ड, सामानजक आनण शैक्षनणक मागास 
वगातील तसेच इतर मागास व नवशेष मागास प्रवगण व खलुा मनहला  याांना उन्नत व प्रगत गटाचे तत्व लाग ूकरण्यात 
आले असल्याने, त्याबाबतचे प्रमाणपत्र  (या जाहीरातीमधील अजण करण्याच्या अांनतम नदनाांकापासनू उमेदवाराचे 
मागील तीन आर्थथक वषाचे सरासरी उत्पन्न गहृीत धरुन ननगणमीत केलेले नॉननक्रमीलेअर प्रमाणपत्र) सादर 
केल्यानशवाय ननयकु्तीसाठी ननवड झालेल्या उमेदवाराांना ननयकु्ती आदेश देण्यात येणार नाही. नववाहीत मनहलाांच्या 
बाबतीत अजण करण्याच्या नदनाांकाची वैवानहक श्स्थती नवचारात घेऊन त्यानसुार त्याांचे नॉन नक्रमीलेअर प्रमाणपत्र 
श्स्वकारण्यात येईल. 

13.5 माजी सैननक या आरनक्षत पदासाठी उमेदवार स्वत: माजी सैननक असावा.  
13.6 समाांतर आरक्षणाांतगणत असलेले मनहला, खेळाडू, माजी सैननक, प्रकल्पग्रस्त/भकूां पग्रस्त व अांशकालीन कमणचारी व 

अनाथ या प्रवगातनू  उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ती पदे त्या त्या सामानजक प्रवगातील उमेदवाराांमधनू गणुवते्तनसुार 
भरण्यात येतील. 

13.7 उमेदवाराने अजामध्ये नमदू केलेली मानहती कोणत्याही टप्प्यावर चकुीची, अपणूण अथवा खोटी आढळून आल्यास 
उमेदवाराची सबांनधत पदासाठीची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल व सबांनधत उमेदवार कायदेशीर कारवाईस पात्र 
राहील. चकुीच्या मानहतीच्या आधारे ननयकु्ती झाल्यास कोणतीही पवूण सचूना / नोटीस अथवा कारण न देता उमेदवार 
तात्काळ सेवेतनू काढून टाकण्यास पात्र राहील. त्यामळेु होणा-या सवण पनरणामास उमेदवार स्वत: जबाबदार राहील. 

13.8) संगणकीय (Computer Based online examination) परीक्षा केिळ मराठी माध्यमातून घेतली जाईल. 
13.9) ननयकु्तीस पात्र ठरलेल्या मागासप्रवगातील उमेदवाराांना शासन ननणणय सामान्य प्रशासन नवभाग नद.12 नडसेंबर,2011 

मधील तरतदूीनसुार ननयकु्तीपासनू 6 मनहन्याच्या आत जात वैधताप्रमाणपत्र सादर करणे आवचयक रानहल. 
अन्यथा त्याांची ननयकु्ती रद्द करण्यात येईल.  प्रचनलत ननयमानसुार कहदी व मराठी भाषा पनरक्षा, सांगणक अहणता 
उत्तीणण करणे अननवायण राहील. 

13.10) ननयनमत ननयकु्ती झाल्यानांतर उमेदवारास नवीन परीभानषत अांशदान ननवतृ्ती वेतन योजना लाग ूरानहल. 
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13.11) महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुांबाचे प्रनतज्ञापत्र) ननयम 2005 अन्वये उमेदवाराांनी नदनाांक 28/3/2005 रोजी 
हयात असलेली व त्यानांतर जन्माला आलेल्या अपत्याांच्या सांख्येबाबत मदु्दा क्र.11.14 मध्ये नमदू केल्यानसुार 
प्रनतज्ञापत्र सादर करणे आवचयक रानहल. अजणदार याांना हयात असलेल्या मलुाांची सांख्या 2 पेक्षा अनधक असेल तर 
नद.28 माचण,2006 व तद्नांतर जन्माला आलेल्या मलुाांमळेु या पदासाठी उमेदवार ननवडीस / ननयकु्तीस अपात्र 
राहील. 

13.12) अ) शासन ननणणय क्रमाांक नरपभ/प्रक्र.66/2011/ई-10, नद.27 जनू,2011 नसुार ज्या उमेदवाराकडे अनधवास 
प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) उपलब्ध नसल्यास, त्याांनी त्याांचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला असल्याचा 
जन्म दाखला (Birth Certificate) सादर करणे आवचयक आहे. अशा प्रकरणात अनधवास प्रमाणपत्राची अट 
लाग ूराहणार नाही. 

 ब) सदर उमेदवाराकडे अनधवास प्रमाणपत्र तसेच जन्मतारखेचा दाखला उपलब्ध नसल्यास, त्या उमेदवाराने  आपला 
शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवचयक राहील. परांतु सदर शाळा सोडल्याच्या  दाखल्यामध्ये त्या 
उमेदवाराचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला असल्याची नोंद असणे आवचयक आहे. अशा प्रकरणात देखील 
अनधवास प्रमाणपत्राची अट लाग ूअसणार नाही. 

क) उपरोक्त बाबी फक्त महाराष्ट्र õ राज्यात जन्म झालेल्या उमेदवारासाठी लाग ूराहतील. इतर उमेदवाराांसाठी अनधवास 
प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) आवचयक राहील. 

14) ननवड प्रनक्रयेच्या सांदभात सवण अनधकार सांबांनधत ननवड सनमती / ननयकु्ती प्रानधकारी याांनी राखनू ठेवले आहेत. 
15) ननवड प्रनक्रयेच्या सांदभात सनमती अध्यक्ष, सदस्य ककवा अनधकारी याांच्यावर कोणताही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास सांबांनधत उमेदवारास अपात्र ठरनवण्यात येईल. 
16) ऑनलाईन पद्धतीने अजग भरण्याचा अंषतम षद.25/01/2019 असनू त्या षदनांकास रात्री 23.59 िाजता 
ऑनलाईन अजग श्स्िकृती बंद करण्यात येईल. 
17) सदरची जानहरात राज्य शासनाच्या महापनरक्षा कक्षाच्या www.mahapariksha.gov.in व कृनष नवभागाच्या 
www.krishi.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळावर उपलब्ध राहील. 
 
स्थळ   - कोल्हापरू  
षदनांक  - 02/01/2019                                        स्वाक्षरीत/- 

                                                                    षिभागीय कृषि सह संचालक 
                                                               कोल्हापरू षिभाग, कोल्हापरू 
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