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अनसुचूित के्षत्राबाहेरील (बबगर पेसा) जाचहरात 
चजल्हा पचरषद, वधा 

चजल्हा पचरषद, वधा अंतगगत गट-क मधील सरळसेवेिी चरक्त पदे भरण्यासाठीिी जाचहरात 
जाचहरात क्रमांक:- 01/2019 चदनांक :- 02/03/2019 

------------------------------ 
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग याांचे कडील शासन वनणणय क्रमाांक सांवकणण -2018/ प्र.क्र.20/ आ.प.ुक. वदनाांक 16 मे 

2018, ि वित्त विभागाकडील शासन पवरपत्रक वदनाांक 28 वडसेंबर, 2018, महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाचे 
शासन वनणणय क्रमाांक प्रावनमां 1216/(प्र.क्र.65/ 16)/ 13-अ वदनाांक 13 जनु 2018, महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग 
याांचे शासन वनणणय क्र. सांकीणण-5016/ प्र.क्र.321/आस्था-8 वदनाांक 23 जलैु 2018 ि शासन शधु्दीपत्रक वदनाांक 13 
फेब्रिुारी, 2019, ग्राम विकास विभाग याांचे पत्र क्र. सांकीणण-2517/प्र.क्र.241/आस्था-8 वदनाांक 03 वडसेंबर 2018,महाराष्ट्र 
शासन सामान्य प्रशासन विभाग याांचे कडील शासन वनणणय क्रमाांक बीसीसी2018/ प्र.क्र.581ए/ 2018/16-ब वदनाांक 05 
वडसेंबर, 2018 आवण महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग याांचे शधु्दीपत्रक क्रमाांक - सांकीणण-2018/प्र.क्र.20/आ.प.ुक वदनाांक 7 
वडसेंबर, 2018 सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन शधु्दीपत्रक क्र. सांकीणण-1118/ प्रक्र39/16-अ, वदनाांक 19 वडसेंबर 
2018, महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन शधु्दीपत्रक क्र.बीसीसी 2018/ प्र.क्र.581ए/ 2018/16-ब, 
वदनाांक 19 वडसेंबर, 2018, ग्राम विकास विभागाकडील पत्र क्र. सांकीणण/ 2018/ प्र.क्र.2411/ आस्था-8, वदनाांक 31 
वडसेंबर,2018 ि 01 जानेिारी, 2019 तसेच खलु्या प्रिगातील आर्थथकदृष्ट्टया दबुणल घटकातील (EWS) िगातील 
उमेदिाराांकरीता सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन वनणणय क्रमाांक राआधो-409/ प्र.क्र.31/ 16-अ, वदनाांक 12 
फेब्रिुारी, 2019 ि सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन शधु्दीपत्रक क्रमाांक बीसीसी 2018/ प्र.क्र.581ए/ 2018/ 16-ब, 
वदनाांक 16 फेब्रिुारी, 2019 अन्िये विवहत तरतदुी आवण वनदेशानसुार वजल्हा पवरषद, वधा अांतगणत विविध विभागाकडील 
सरळसेिेने भराियाच्या माहे वडसेंबर 2019 अखेर सांभाव्य वरक्त होणाऱ्या गट क सांिगातील पदाांचे भरती करीता 
ऑनलाईन पध्दतीने अजण मागविण्यात येत आहेत. खाली नमदु केलेल्या िेळापत्रकाप्रमाणे विवहत अहणताधारक पात्र 
उमेदिाराांनी www.mahapariksha.gov.in या सांकेतस्थळािर आपले अजण सादर करािेत.  

त्या-त्या वजल्हा अांतगणत गट “क” चे  खालील पवरच्छेद 3 मधील “अ” अनसुवूचत क्षेत्राबाहेरील (वबगर पेसा) मध्ये 
नमदू केलेप्रमाणे सरळसेिेने भराियाच्या पदाांकरीता अहणता प्राप्त पात्र उमेदिाराांकडून विवहत नमनु्यात फक्त ऑनलाईन 
पध्दतीनेच महापरीक्षा पोटणल याांचे  www.mahapariksha.gov.in  या सांकेत स्थळािर अवधकृत अजण मागविण्यात येत 
आहेत. पदभरतीसाठी पदवनहाय सामावजक आरक्षण ि समाांतर आरक्षणाचे तपवशल पवरच्छेद 3 मधील वििरणपत्रात नमदू 
केलेप्रमाणे आहेत. 
अजग करण्यािी पध्दत 

1 प्रस्ततु परीक्षे करीता फक्त ऑनलाईन पध्दतीने अजण स्स्िकारण्यात येतील.  

2 
पात्र उमेदिाराांना िेब आधावरत (Web-based) ऑनलाईन अजण www.mahapariksha.gov.in या 
सांकेतस्थळाव्दारे या कालािधीतच करणे आिश्यक रावहल. 

 

3 सिण पदाांकरीता ऑनलाईन अजण स्स्िकारण्याचा वदनाांक  26/03/2019 रोजी रात्री 10.00 वाजेपासनु  

4 सिण पदाांकरीता ऑनलाईन अजण स्स्िकारण्याचा अांवतम वदनाांक  16/04/2019 रोजी मध्यरात्री 11.59 पयंत.  
परीक्षा शुल्क 
1 मागासिगीय उमेदिार  रु.250/-   
2 सिणसाधारण प्रिगातील उमेदिार रु.500/- 
3 माजी सैवनक उमेदिाराांसाठी परीक्षा शलु्क भरण्याची आिश्यक्ता नाही.  
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 सरळसेिा भरती प्रवक्रया सांदभातील सविस्तर  जावहरात www.mahapariksha.gov.in ि www.zpwardha.in  

या सांकेतस्थळािर उपलब्ध असनू उमेदिाराांनी जावहरातीत नमदु सांपणुण मावहती काळजीपिुणक  िाचनू ऑनलाईन (online) 

पध्दतीनेच www.mahapariksha.gov.in या सांकेतस्थळािर आपले अजण सादर करािेत.  सदर सांकेतस्थळाला 

भरतीप्रवक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट देऊन भरती प्रवक्रयेसांबांधी आिश्यक अद्याित मावहती  प्राप्त करुन घेण्याची 

जबाबदारी उमेदिाराांची राहील. 

 भरती प्रवक्रया/परीक्षा स्थवगत करणे ककिा रद्य करणे, परीक्षेचा प्रकार,(सामावजक अथिा समाांतर आरक्षणात 

अांशत:/पणुणत: बदल करणे, सांिगणवनहाय एकूण वरक्त पदाांच्या सांख्येमध्ये िाढ ककिा घट करण्याचे अवधकार तसेच भरती 

प्रवक्रया सांदभात िाद, तक्रारी बाबत अांवतम वनणणय घेण्याचे अवधकार वनयकु्ती  प्रावधकरण तथा मखु्य कायणकारी अवधकारी  

वजल्हा पवरषद, वधा याांना असतील. अनकुां पा पदभरती, ग्रामपांचायत कमणचाऱ्याांमधनु 10 टक्के नामवनदेशनाने कराियाची 

भरती अथिा इतर कोणत्याही प्रशासवकय कारणाांमळेु जावहरातीत नमदु पदे कमी ककिा जास्त होऊ शकतात. त्याबाबत 

उमेदिारास अथिा इतर कोणासही कोणताही दािा करता येणार नाही.  
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चजल्हा पचरषद, वधा अंतगगत सरळसेवा भरती 2019 अन्वये भरावयाच्या पदांिी नावे, चरक्त पद संख्या, 
सामाचजक व समांतर आरक्षणानसुार पदांिा एकचित तपचशल खालील प्रमाणे आहे. 
अनसुचूित के्षिाबाहेरील (चबगर पेसा)  

1) कननष्ठ अनभयंता (स्थापत्य) 
अ (बांधकाम  निभाग) 

      

 

  
प्रवगग अ.जा. अ.ज. वव.जा. 

(अ) 
भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा एकुण 

पदे 
पदसंख्या 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 10 
सिवसाधारण 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 7 
मनहला 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 
एकूण 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 10 
नदवयांग  वरक्त 10 पैकी 1 पद कणगबधीर वदवयाांग उमेदवाराांसाठी राखीव आहे. 1 

1) कननष्ठ अनभयंता (स्थापत्य) 
         ब  (ग्रामीण पाणी परुिठा निभाग) 

प्रवगग अ.जा. अ.ज. 
वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 
सिवसाधारण 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 
एकूण 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 
 
2) कंत्राटी ग्रामसेिक 

प्रवगग अ.जा. अ.ज. 
वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 2 5 0 0 2 1 5 0 3 3 9 30 
सिवसाधारण 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 4 13 
मनहला 1 2 0 0 1 0 2 0 1 1 3 11 
माजी सैननक 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
अंशकालीन 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
एकूण 2 5 0 0 2 1 5 0 3 3 9 30 
 
3) आरोग्य पयविेक्षक 

        

 

  
प्रवगग अ.जा. अ.ज. वव.जा. 

(अ) 
भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा एकुण 

पदे 
पदसंख्या 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
सिवसाधारण 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
एकूण 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
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4) औषध ननमाता  

प्रवगग अ.जा. अ.ज. 
वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 5 
सिवसाधारण 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 
मनहला 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
एकूण 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 5 
5 अ) आरोग्य सेिक (परुुष)  

     

 

  
प्रवगग अ.जा. अ.ज. वव.जा. 

(अ) 
भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा एकुण 

पदे 
पदसंख्या 3 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 13 
सिवसाधारण 3 3 1 0 1 0 0 0 2 1 1 12 
माजी सैननक 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
एकूण 3 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 13 
5 ब) आरोग्य सेिक (परुुष) हंगामी फिारणी कमवचारी 

प्रवगग अ.जा. अ.ज. 
वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 4 4 1 1 2 1 10 1 7 4 8 43 
सिवसाधारण 3 3 1 1 2 1 5 1 5 3 6 31 
खेळाडु 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
माजी सैननक 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 7 
प्रकल्पग्रस्त 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
अंशकालीन 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 
एकूण 4 4 1 1 2 1 10 1 7 4 8 43 
नदवयांग  वरक्त 43  पैकी 1 पद एका पायाने वदवयाांग उमेदवाराांसाठी राखीव आहे. 1 
6) आरोग्य सेिक (मनहला) 

प्रवगग अ.जा. अ.ज. 
वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 11 5 3 0 1 2 18 0 20 12 43 115 
सिवसाधारण 6 3 3 0 1 2 11 0 13 7 28 74 
खेळाडु 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6 
माजी सैननक 2 1 0 0 0 0 3 0 3 2 6 17 
प्रकल्पग्रस्त 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6 
भकंूपग्रस्त 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
अंशकालीन 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 4 11 
एकूण 11 5 3 0 1 2 18 0 20 12 43 115 
नदवयांग  वरक्त 115 पैकी 2 पदे एका पायाने वदवयाांग उमेदवाराांसाठी राखीव आहे. 2 
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7) निस्तार अनधकारी (कृषी) 

प्रवगग अ.जा. अ.ज. 
वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 7 
सिवसाधारण 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 6 
मनहला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
एकूण 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 7 
नदवयांग  वरक्त 7 पैकी 1 पद अ्पदषृ्टी  वदवयाांग उमेदवाराांसाठी राखीव आहे. 1 
8) स्थापत्य अनभयांत्रीकी सहाय्यक 
अ) बांधकाम निभाग 

प्रवगग अ.जा. अ.ज. वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा एकुण 

पदे 
पदसंख्या 1 3 1 1 0 0 0 0 2 2 8 18 
सिवसाधारण 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 4 11 
मनहला 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 
माजी सैननक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
अंशकालीन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
एकूण 1 3 1 1 0 0 0 0 2 2 8 18 
नदवयांग  वरक्त 18 पैकी 1 पद कणगबधीर वदवयाांग उमेदवाराांसाठी राखीव आहे. 1 
8) स्थापत्य अनभयांत्रीकी सहाय्यक 
ब) लघसुसचन निभाग 

      

 

  
प्रवगग अ.जा. अ.ज. 

वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
सिवसाधारण 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
एकूण 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
9) पशुधन पयविेक्षक 

      

 

  
प्रवगग अ.जा. अ.ज. 

वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
सिवसाधारण 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
एकूण 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 
10) िनरष्ठ सहाय्यक (लेखा)       

 

  

प्रवगग अ.जा. अ.ज. वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा एकुण 

पदे 
पदसंख्या 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
सिवसाधारण 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
एकूण 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
नदवयांग वरक्त 2 पैकी 1 पद  एक हात, एक पाय, एक हात-पाय वदवयाांग उमेदवाराांसाठी राखीव आहे. 1 
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11)  पयविेनक्षका (अंगणिाडी)       

 

  

प्रवगग अ.जा. अ.ज. 
वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ई.डब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 
सिवसाधारण 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 
एकूण 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 
 
12) कननष्ठ सहाय्य्क (नलपीक) 

प्रवगग अ.जा. अ.ज. 
वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ईडब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
सिवसाधारण 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
एकूण 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
नदवयांग  वरक्त 3 पैकी 1 पद कणगबधीर वदवयाांग उमेदवाराांसाठी राखीव आहे. 1 
13) निस्तार अनधकारी (सांख्ख्यकी) 

प्रवगग अ.जा. अ.ज. 
वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ईडब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
सिवसाधारण 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
एकूण 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
14) कननष्ठ लेखा अनधकारी 

प्रवगग अ.जा. अ.ज. 
वव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा. 
व. 

वव.मा. 
प्र. 

एस.ई. 
बी.सी 

ईडब्ल्य ु
एस. खलुा 

एकुण 
पदे 

पदसंख्या 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
सिवसाधारण 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
एकूण 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
चटप :-  1) समाांतर आरक्षणाांतगणत राखीि दशणविलेल्या प्रिगाचे (अपांग ि माजी सैवनक याांचेसाठी राखीि पदे िगळुन) 
पात्र उमेदिार उपलब्ध न झाल्यास त्याच सामावजक प्रिगातील उमेदिाराची गणुिते्तनसुार वनिड करण्यात येईल. 

2) सदरील जावहरातीमध्ये दशणविण्यात आलेल्या एकुण वरक्त पदाांमध्ये माहे वडसेंबर 2019 अखेर पयणत वरक्त 
पदाांचा समािेश करण्यात आलेला आहे. उमेदिाराांच्या वनिड प्रवक्रये नांतर जस-जशी पदे वरक्त होतील त्या प्रमाणे वरक्त 
होणाऱ्या पदाांिर वनिड झालेल्या उमेदिाराांना नेमणकु देण्याची कायणिाही करण्यात येईल. 
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िरील कोष्ट्टकात नमदु पदाांकरीता आिश्यक शैक्षवणक अहणता ि अनषुांवगक बाबींचा तपवशल खालील प्रमाणे आहे. 
पचरचशष्ठ-अ 

पदवनहाय आिश्यक शैक्षवणक अहणता ि पवरक्षेचे िेळापत्रक 
अ.क्र. पदाचे नाांि 

 
िेतनश्रेणी शैक्षवणक अहणता ि अनभुि शेरा 

1  कवनष्ट्ठ 
अवभयांता 
(स्थापत्य) 

िेतन बडँ 
9300-34800 
गे्रड िेतन 4300 

  स्थापत्य अवभयाांवत्रकी  या विषयातील मान्यताप्राप्त पदिी  
ककिा पदविका (तीन िषाचा पाठयक्रम) ककिा तलु्य अहणता 
धारण करुन असतील अशा उमेदिारामधनु 
नामवनदेशनाद्वारे नेमणकु करण्यात येईल. 

 

2 कां त्राटी 
ग्रामसेिक 

 उच्च माध्यवमक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा ककिा तलु्य अहणता 
परीक्षेत वकमान 60 टक्के गणुाांसह उत्तीणण  
ककिा  
शासन मान्य सांस्थेची अवभयाांवत्रकी पदविका (तीन िषाचा 
अभ्यासक्रम) 
ककिा 
शासन मान्य सांस्थेची समाजकल्याणची पदिी 
(बी.एस.डब्ल्य.ु)  
ककिा  
माध्यममक शाळा प्रमाणपत्र ककवा तलू्य अहहता आमण कृषी 
मवषयाची पदमवका दोन वषाचा अभ्यासक्रम धारण करीत 
असतील अशा उमेदवाराांमधनू नाममनदेशनाव्दारे नेमणकू 
करण्यात येईल. मात्र कृषी मवषयाची पदवी ककवा उच्च 
अहहता धारण करणाऱ्या ककवा समाजसेवेचा अनभुव आमण 
ग्रामीण अनभुव असलेल्या उमेदवाराांना अमधक पसांती 
देण्यात येईल.  
आवण  
सांगणक हाताळणी/िापराबाबत मावहती तांत्रज्ञान 
सांचालनालयाने िेळोिेळी विवहत केलेल्या परीक्षा उत्तीणण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र धारण करणे आिश्यक राहील. 

 

3 आरोग्य 
पयणिेक्षक 

िेतन बनँ्ड  
 9300-34800- 
गे्रड िेतन 4200 

 जयाांनी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची पदिी 
धारण केलेली असेल आवण जयाांनी बहुउदे्यशीय आरोग्य 
कमणचा-याांसाठी असणारा 12 मवहन्याचा पाठयक्रम 
यशस्िीवरत्या पणुण केलेला असेल अशा उमेदिारामधनु 
नामवनदेशनाव्दारे नेमणकु  करण्यात येईल. 

 

4 औषध वनमाता  िेतन बनँ्ड  
5200-20200  
गे्रड पे-2800 

 औषध वनमाण  शास्त्रातील पदिी ककिा पदिीका धारण 
करणारे आवण औषध शास्त्र अवधवनयम 1948 खालील 
नोंदणीकृत औषध वनमाते असलेले उमेदिार 

 

5 (अ) आरोग्य सेिक 
(परुुष)  

िेतन बनँ्ड 
 5200-20200 
गे्रड पे-2400 

विज्ञान विषय घेिनु माध्यवमक शालाांत परीक्षा उवत्तणण 
झालेले उमेदिार. जयाांनी  बहुउददेवशय आरोग्य कमणचा-
याांसाठी असणारा 12 मवहन्याचा मलुभतू पाठयक्रम 
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यशस्िीवरत्या पणूण केलेला नसेल अशा उमेदिाराांनी वनयकु्ती 
नांतर असे प्रवशक्षण पणुण करणे आिश्यक रावहल. 

5 (ब) आरोग्य सेिक 
(परुुष) हांगामी 
फिारणी 
कमणचारी  

िेतन बनँ्ड  
5200-20200 
 गे्रड पे-2400 

विज्ञान विषय घेिनु माध्यवमक शालाांत परीक्षा  उवत्तणण 
झालेले उमेदिार, राष्ट्रीय मलेवरया प्रवतरोध कायणक्रमाांतगणत 
हांगामी क्षेत्र कमणचारी म्हणनु 90 वदिसाांचा फिारणी 
कामाचा अनभुि आिश्यक. 
   जयाांनी  बहुउददेवशय आरोग्य कमणचा-याांसाठी असणारा 
12 मवहन्याचा मलुभतू पाठयक्रम यशस्िीवरत्या पणूण केलेला 
नसेल अशा उमेदिाराांनी वनयकु्ती नांतर असे प्रवशक्षण पणुण 
करणे आिश्यक रावहल. 
 

 

6 आरोग्य सेिक 
(मवहला)   

िेतन बनँ्ड 
 5200-20200 
गे्रड पे-2400 

जयाांची अहणता प्राप्त साह्यकारी प्रसाविका आवण महाराष्ट्र 
पवरचया पवरषदेमध्ये ककिा विदभण पवरचया पवरषदेमध्ये 
नोंदणी झालेली असेल ककिा अशा नोंदणीसाठी जे पात्र 
असतील. 

 

7 विस्तार 
अवधकारी 
(कृवष) 

िेतन बनँ्ड 
9300-34800  

गे्रड िेतन 
4200/- 

जे उमेदिार साांविवधक विद्यावपठाची कृवष विषयातील पदिी 
ककिा इतर कोणतीही  समतलु्य अहणता धारण करत 
असतील अशा उमेदिारामधनु नेमणकु करता येईल.   
  कृवष कामाची उच्च शैक्षवणक अहणता ि कृवष कामाचा 
अनभुि प्राप्त केला असेल ककिा सधुारीत कृवषचा ग्रामीण 
जीिनाचा प्रत्यक्ष अनभुि असेल अशाांना प्राधान्य देण्यात 
येईल. 

 

8 स्थापत्य 
अवभयाांवत्रकी 
सहाय्यक 

िेतन बडँ  
5200 - 
20200/- गे्रड 
िेतन 2400/- 

माध्यवमक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा ककिा तलु्य परीक्षा 
उत्तीणण झाले असतील, आवण स्थापत्य अवभयाांवत्रकी 
सहाय्यकाचा एक िषाचा पाठयक्रम परीक्षा उत्तीणण झालेले 
उमेदिार ककिा सांविधीमान्य तत्सम खालील पाठयक्रम 
1) स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक या एक िषाचा 
पाठयक्रम उत्तीणण ककिा 
2) आर्थकटेक्चरल ड्राफ्ट्समन ( िास्तशुास्त्रीय आरेखक) 
ककिा 
3) कन्स्रक्शन सपुरिायझर (बाांधकाम पयणिेक्षक)  
4) सैवनकी सेिेतील बाांधकाम पयणिेक्षकाचे अनभुि 
प्रमाणपत्र. 
ककवा स्थापत्य अमभयाांमत्रकी मध्ये पदमवका, पदवी,पदव्यतू्तर 
पदवी स्थापत्य मध्ये धारण करीत असणारे उमेदवार पात्र 
असतील 
   परांत ु जयाांनी 1980-81 ते 1986-87 च्या दरम्यान तांत्र 
मशक्षण मवभागाच्या शासकीय ताांमत्रक सांस्थेकडून घेण्यात 
येणारी स्थापत्य अमभयाांमत्रकी सहाय्यकाांची  एक वषे 
मदुतीची पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीणह केलेली आहे. अशा 
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उमेदवाराांच्या बाबतीत शासकीय तांत्र मशक्षण 
मवभागाकडील त्याांच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीच्या 
अधीन राहून वयोमयादा 47 वषे इतकी मशमथल करता 
येईल. 

9 पशधुन 
पयणिेक्षक 

िेतन बडँ  
5200-20200  
गे्रड िेतन 
2400/- 

(दोन) (अ) सांविवधक विद्यापीठाची, पशिुैद्यक शास्त्रातील 
पदिी धारण करीत असलेल्या व्यक्ती,  ककिा  
(ब) पशधुन पयणिेक्षक, पशपुाल, पशधुन सहाय्यक, 
सहायक पशधुन विकास अवधकारी ककिा पशधुन विकास 
अवधकारी (ब श्रेणी) या बाबतची पशसुांिधणन 
सांचालनालयाने वदलेली पढुील पदविका ककिा प्रमाणपत्र 
धारण करणा-या व्यक्ती.  
    (1)त्यािेळच्या मुांबई राजयाने चालविलेल्या 
अभ्यासक्रमासह, पशिुैद्यक पशपुाल प्रवशक्षण अभ्यासक्रम. 
   (2) पशसुांिधणन विभाग महाराष्ट्र शासन आवण राजयातील 
विविध सांविधीक कृवष विद्यापीठे याांनी चालविलेल्या 
पशधुन पयणिेक्षक अभ्यासक्रम. 
    (3) पशसुांिधणन विभाग, महाराष्ट्र शासन याांनी 
चालविलेला पशिुैद्यक ि पशसुांिधणन शास्त्रामधील दोन 
िषाचा सेिाांतगणत पदविका अभ्यासक्रम  आवण, 
    (4) खालील सांस्थाांनी चालविलेला पशिुैद्यक शास्त्र 
विषयासह दगु्धशाळा ि क्षेत्र व्यिस्थापन ि पशसुांिधणन 
पदविका या मधील दोन िषाचा पदविका अभ्यासक्रम, 
      (एक)महाराष्ट्र तांत्रवशक्षण परीक्षा मांडळ, ककिा 
      (दोन) राजयातील विविध सांविधीक कृषी विद्यापीठे 
ककिा  
(ब) जयामळेु नोंदणीकृत पशिुैद्यक व्यिसायीच्या 
पयणिेक्षणाखाली ि मनदेशनाखाली वकरकोळ पशिुैद्यवकय 
सेिा करण्याचा हक्क असेल अशी, भारतातील कोणत्याही 
पशिुैद्यक सांस्थेची पदविका ककिा प्रमाणपत्र धारण 
करणाऱ्या व्यक्ती.  
परांत,ुमकरकोळ पशवुैद्यमकय सेवा करण्याचा त्याांना हक्क 
ममळवून देणाऱ्या पदमवकेचा ककवा प्रमाणपत्राचा धारक, 
भारतीय पशवुैद्यक पमरषद अमधमनयम 1984 (1984 चा 52 
याच्या कलम 30 च्या खांड (ख) च्या परांतकुातील 
स्पष्टीकरणान्वये व कलम 57 अन्वये कृमष, पशसुांवधहन, 
दगु्धव्यवसाय मवकास व मत्स्यव्यवसाय मवभागाने महाराष्र 
शासनाच्या राजपत्रात काढलेल्या क्र. आयव्हीसी-1006 
प्र.क्र.532/पदमु-4 मदनाांक 27 ऑगस्ट 2009 च्या 
अमधसचुने व्दारे मवमनर्ददष्ट केलेल्या मकरकोळ पशवुैद्यकीय 
सेवाच देण्यास हक्कदार असेल , आमण  
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(तीन) मावहती तांत्रज्ञान सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन 
याांच्याकडून िेळोिेळी विवहत केलेले सांगणक 
िापराबाबतचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असािे. 

10 िवरष्ट्ठ सहाय्यक 
(लेखा) 

िेतन बनँ्ड  
5200-20200  
गे्रड िेतन 2400 

मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदिी धारण करीत असतील या 
बाबत लेखा शास्त्र ि लेखा पवरक्षा हे विशेष विषय घेऊन 
िावणजय शाखेतील पदिी धारण करणा-या अथिा पवहल्या 
ककिा दसु-या िगातील पदिी धारण करणा-या अथवा 
कोणत्याही सरकारी कायालयात अथिा व्यापारी सांस्थेत 
अथिा स्थावनक प्रावधकरणात तीन िषाहून कमी नसेल 
इतक्या अखांड कालािधी पयंत लेखा विषयक कामाांचा 
पदिी नांतरचा प्रत्यक्ष अनभुि असलेल्या उमेदिाराांना 
अवधक पसांती वदली जाईल.  

 

11 आांगणिाडी 
पयणिेवक्षका 
(सरळसेिा) 

िेतन बनँ्ड 
9300-34800 
गे्रड िेतन 4100 

जया मवहला उमेदिाराांनी एखादया सांविवधक विद्यापीठाची, 
खास करुन समाजशास्त्र  ककिा गहृविज्ञान ककिा वशक्षण 
ककिा बालविकास ककिा पोषण ककिा समाजशास्त्र या 
विषयातील स्नातक ही पदिी धारण केलेली आहे.  

 
 
 

12 कवनष्ट्ठ 
सहाय्यक 
(वलपीक) 

िेतन बनँ्ड  
5200-20200  
गे्रड िेतन 1900 

माध्यवमक शालाांत परीक्षा अथिा तलु्य परीक्षा उत्तीणण झाले 
असतील आवण महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय 
कमणचाऱ्याांची मराठी टांकलेखन ि लघलेुखन यातील परीक्षा 
घेण्यासाठी असलेल्या एतदथण मांडळाने ककिा आयकु्त, 
शासकीय परीक्षा विभाग वशक्षण सांचलनालय, महाराष्ट्र 
राजय याांनी मराठी-30 टांकलेखनाचे शब्द या गतीने वदलेले 
प्रमाणपत्र धारण करणे अमनवायह रामहल. (शासन मनणहय 
ग्रा.मव.मव.म.शा. क्र.एपीटी-1993/1328/सीआर1141/13  
मदनाांक 6 जानेवारी 1997 नसुार) 

 

13 विस्तार 
अवधकारी 
(साांस्ख्यकी) 

िेतन बनँ्ड रुपये 
9300-34800- 
गे्रड िेतन 4200 

सांविधीमान्य विद्यावपठाची  विज्ञान, कृवष, िावणजय ककिा 
िाडःमय शाखेची अथणशास्त्र ककिा गवणत अथिा साांस्ख्यकी 
विषयासह प्रथम अगर वद्वतीय िगातील पदिी धारण करीत 
असतील ककिा जयाांना नमनुा सिेक्षण करण्याचा अनभुि 
असेल, ककिा पदिी ि अनभुि दोन्ही असतील अशा 
उमेदिाराांमधनू नामवनदेशनाद्वारे नेमणकू करण्यात येईल. 
परांतु, उक्त विषयाांपैकी एका विषयाची स्नातकोत्तर पदिी 
धारण करणाऱ्या उमेदिाराांना अवधक पसांती देण्यात येईल. 

 
 
 
 
 
 
 

14 कवनष्ट्ठ लेखा 
अवधकारी 

िेतन बनँ्ड  
 9300-34800- 
गे्रड िेतन 4200 

जयाांनी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदिी धारण केली 
असेल ि कोणतेही सरकारी कायालय व्यापारी भागीदार 
सांस्था अथिा स्थावनक प्रावधकरण यातील वकमान 5 िषाचा 
अखांड सेिेचा जयाांना अनभुि असेल अशा उमेदिारामधनु 
नामवनदेशनाव्दारे नेमणकु करण्यात येईल. या बाबतीत 
लेखाशास्त्र आवण लेखा पवरक्षा हे विशेष विषय घेऊन 
िावणजय शाखेतील पदिी धारण करणा-याांनाअथिा प्रथम 
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िा स्व्दतीय िगातील पदिी धारण करणा-याांना अवधक 
पसांती वदली जाईल ककिा गवणत अथिा साांवखकी अथिा 
लेखा शास्त्र ि लेखा पवरक्षा हे प्रमखु विषय घेऊन पदव्यतु्तर 
पदिी धारण करीत असतील अशा उमेदिाराांमधनु 
नामवनदेशनाव्दारे नेमणकु करण्यात येईल.याबाबतीत 
कोणत्याही सरकारी कायालयातील अथिा व्यापारी 
सांस्थेतील अथिा स्थावनक प्राधीकरणातील लेखा कायाचा 
अनभुि असणा-यास अवधक पसांती वदली जाईल.  

 
 
वरील सवग पदांसाठी आवश्यक सामाईक अहगता खालील प्रमाणे असेल. 
 
अ.क्र. सामाईक अहणता तपवशल 
1) सांगणक अहणता :-  सामान्य प्रशासन विभाग शासन वनणणय क्रमाांक प्रवशक्षण 2000/प्र.क्र.61/2001/39 

वदनाांक 19.03.2003 मधील तरतदुी नसुार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या CCC  
ककिा O स्तर ककिा B ककिा  C स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीणण झाल्याचे 
प्रमाणपत्र ककिा महाराष्ट्र उच्च ि तांत्र वशक्षण मांडळ, मुांबई याांचे कडील अवधकृत MS-
CIT  परीक्षा उत्तीणण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक प्रमाणपत्र ककिा मावहती तांत्रज्ञान 
(साप्रवि) विभागाच्या शासन वनणणय क्रमाांक मातांस2015/प्र.क्र.277/39 वदनाांक 
4.2.2013 ि शासन परुकपत्र क्र. मातांस 2012/प्र.क्र.270/39 वदनाांक 8.1.2018 मध्ये 
नमदु केल्यानसुार आिश्यक सांगणक अहणता विवहत मदुतीत प्राप्त करणे बांधनकारक 
आहे.  
  (कंिाटी ग्रामसेवक व पशुधन पयगवेक्षक या पदांकरीता सेवाप्रवेश चनयमात 
नमदु प्रमाणे अजग करतांना वरील प्रमाणे संगणक अहगता प्राप्त करणे 
बंधनकारक आहे.) 

2) लहान कुटुांबाचे  
प्रवतज्ञापत्र 

महाराष्ट्र नागरी सेिा (लहान कुटुांबाचे प्रवतज्ञापत्र ) वनयम 2005 मधील तरतदुीनसुार 
शासकीय सेिेतील भरतीमध्ये विहीत नमनु्यातील प्रवतज्ञापत्र वनयकु्ती िेळेस हजर 
होताांना वििाहीत उमेदिाराांनी सादर करणे बांधनकारक राहील. 
   प्रवतज्ञापत्रात नमदू केल्यानसुार हयात असलेल्या अपत्याांची सांख्या दोन पेक्षा अवधक 
असेल तर वदनाांक 28 माचण 2006 ि तद्नांतर जन्माला आलेल्या, अपत्यामळेु उमेदिार 
शासकीय सेिेच्या वनयकु्तीसाठी अनहण ठरविण्यास पात्र होईल. 
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५) वरील सवग पदाांसाठी परीके्षचे स्वरुप व दर्जा 
 
वरील सवव पदाांकरीता ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा घेतली र्जाईल.  
 

अ. 
क्र. 

पदाचे नाांव / 
सांवगह 

भाग-1 
इांग्रजी 

भाग-2 
मराठी 

भाग-
3 सामान्य 

ज्ञान 

 भाग-4 
तकह क्षमता / 
अनमुानात्मक 
चाचणी 

 भाग-5 
ताांमत्रक 

एकुण 
प्रश्न  

एकुण 
गणु 

 नकारात्मक 
गणुदान 

परीक्षेचा 
कालावधी 
(ममनीटे) 

 एकुण 
प्रश्न  

 एकुण 
प्रश्न  

 एकुण 
प्रश्न  

 एकुण 
प्रश्न  

 एकुण 
प्रश्न          

1 कवनष्ट्ठ अवभयांता 
(स्थापत्य)  

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी पदमवका 
दजा 

    

 प्रश्न  पमत्रकेचे 
माध्यम 

इांग्रजी मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

फक्त 
इांग्रजी     

2 ग्रामसेवक 
(कां त्राटी) 

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी इ.12वी इ.12वी इ.12वी इ.12वी पदमवका     

 प्रश्न  पमत्रकेचे 
माध्यम 

इांग्रजी मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी     

3 आरोग्य 
पयणिेक्षक 

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी पदवी इ.12वी पदवी पदवी पदवी     

 प्रश्न  पमत्रकेचे 
माध्यम 

इांग्रजी मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

    

4 औषध मनमाता 15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी 
पदमवका 
दजा     

 प्रश्न  पमत्रकेचे 
माध्यम 

इांग्रजी मराठी इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

फक्त 
इांग्रजी 

    

5  आरोग्य सेवक 
(परुुष)  

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी     

 प्रश्न  पमत्रकेचे 
माध्यम 

इांग्रजी मराठी इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

    

6 

आरोग्य सेवक 
(परुुष)  हांगामी 
फवारणी 
कमहचारी 

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी     

 प्रश्न  पमत्रकेचे 
माध्यम 

इांग्रजी मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी     
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7 आरोग्य सेविका 15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 
 कामठण्य पातळी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी     

 प्रश्न पमत्रकेचे 
माध्यम इांग्रजी मराठी इांग्रजी व 

मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

    

8 मवस्तार 
अमधकारी (कृषी) 

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी पदवी इ.12वी पदवी पदवी पदवी     

 प्रश्न पमत्रकेचे 
माध्यम इांग्रजी मराठी इांग्रजी व 

मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

    

9 
स्थापत्य 
अवभयाांवत्रकी 
सहाय्यक  

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी     

 
प्रश्न  पमत्रकेचे 
माध्यम 

इांग्रजी मराठी इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

फक्त 
इांग्रजी 

    

10 पशधुन पयहवेक्षक 15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी पदमवका 
दजा 

    

 
प्रश्न पमत्रकेचे 
माध्यम इांग्रजी मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी     

11 िवरष्ट्ठ सहाय्यक 
(लेखा) 

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी पदवी पदवी पदवी पदवी पदवी     

 प्रश्न  पमत्रकेचे 
माध्यम 

इांग्रजी मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी     

12 पयहवेमक्षका 
(अांगणवाडी) 

25 25 25 25 
लाग ु
नाही 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी पदवी इ.12वी पदवी पदवी 
लाग ु
नाही     

 प्रश्न पमत्रकेचे 
माध्यम इांग्रजी मराठी इांग्रजी व 

मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

लाग ु
नाही 

    

13 कमनष्ठ सहाय्यक 
(मलपीक) 

25 25 25 25 लाग ु
नाही 

100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी लाग ु
नाही 

    

 प्रश्न  पमत्रकेचे 
माध्यम 

इांग्रजी मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

लाग ु
नाही     

14 
मवस्तार 
अमधकारी 
(साांख्ययकी) 

25 25 25 25 लाग ु
नाही 

100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी पदवी इ.12वी पदवी पदवी लाग ुनाही     

 प्रश्न  पमत्रकेचे 
माध्यम 

इांग्रजी मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

लाग ु
नाही 
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15 कवनष्ट्ठ लेखा 
अवधकारी 

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कामठण्य पातळी पदवी इ.12वी पदवी पदवी पदवी     

 प्रश्न पमत्रकेचे 
माध्यम इांग्रजी मराठी इांग्रजी व 

मराठी 
इांग्रजी व 
मराठी 

इांग्रजी व 
मराठी 

    

 
(1) ऑनलाईन परीके्षिा दजा / स्तर 
1. ऑनलाईन परीक्षेतील प्रश्नाांचा स्तर हा त्या त्या पदाांच्या सेिाप्रिेश वनयमाांमध्ये विवहत करण्यात आलेल्या वकमान 
शैक्षवणक अहणतेच्या दजापेक्षा वनम्न असणार नाही. 
2. जया पदाांकवरता पदिी ही कमीतकमी अहणता आहे अशा पदाांकवरता परीक्षेचा दजा भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठाांच्या 
पदिी परीक्षेच्या दजाच्या समान राहील. परांतु त्यापैकी मराठी ि इांग्रजी या विषयाांच्या पश्नपवत्रकेचा दजा उच्च माध्यवमक 
शालाांत परीक्षेच्या (इयत्ता 12 िी) दजाच्या समान राहील. 
 
(2) ऑनलाईन परीके्षव्दारे चनवडीिी कायगपध्दती  
सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन वनणणय वदनाांक 13 जनू 2018 नसुार गट-क सांिगातील पदे भरताांना खालील 
कायणपध्दती अनसुरण्यात येईल. 
1. गट क मधील सिण पदाांकरीता उमेदिाराांची वनिड करताांना 200 गणुाांची परीक्षा घेण्यात येईल.  
2. अशा परीक्षेमध्ये उमेदिाराांनी प्राप्त केलेल्या गणुाांच्या आधारे वकमान 45 % गणु वमळविणाऱ्या उमेदिाराांमधनु वनिड 
सचुी तयार करण्यात येईल. 
3. कवनष्ट्ठ अवभयांता (स्थापत्य/विद्यतु/याांवत्रकी), औषध वनमाता, प्रयोगशाळा तांत्रज्ञ, स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक या 
ताांवत्रक सांिगातील पदाांच्या ताांवत्रक भागाचे प्रश्न इांग्रजी माध्यमातनु राहतील. 
 
(3) चनवड सिुी व तीिी कालमयादा 
वनिड सवमतीने तयार केलेली वनिडसचूी 1 िषासाठी ककिा वनिडसचूी तयार करताांना जया वदनाांका पयंतची वरक्त पदे 
विचारात घेण्यात आली आहेत त्या वदनाांकापयंत, यापैकी जे नांतर घडेल त्या वदनाांकापयंत विधीग्राहय राहील.  त्यानांतर ही 
वनिडसचूी व्यपगत होईल. 
 
(4) समान गणु असल्यास अनसुरावयािी कायगपध्दती 
साप्रवि शासन परूकपत्र क्रमाांक:प्रावनमां-1217/(प्र.क्रां .92/17)/13-अ वदनाांक 02 वडसेंबर,2017 ि सामान्य प्रशासन 
विभागाकडील शासन वनणणय क्र.प्रावनमां1216/(प्र.क्रां .65/16)/13-अ वदनाांक 13 जनू,2018 अन्िये पवरक्षेचा वनकाल तयार 
करताांना पवरक्षेत जया पात्र उमेदिाराांना समान गणु असतील अशा उमेदिाराांचा गणुित्ता यादीमधील प्राधान्यक्रम पढुील 
प्रमाणे वनस्श्चत करण्यात येईल. 
 
अ)आत्महत्याग्रस्त शेतक-याच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य राहील. 
ब) ियाने जयेष्ट्ठ असलेल्या उमेदिारास प्राधान्य देण्यात येईल. 
क) समान िय असलेल्या उमेदिाराांच्या बाबतीत, अजण सादर करण्याच्या अांवतम वदनाांकास उच्चतम शैक्षणीक 
अहणता(पदयतु्तर पदिीधर, पदिीधर, उच्च माध्यवमक शालाांत पवरक्षा उत्तीणण, माध्यवमक शालाांत परीक्षा उत्तीणण अशा 
प्रकारे धारण करणाऱ्या उमेदिारास प्राधान्यक्रम देण्यात येईल) 
ड) िरील प्रमाणे दोन्ही अटी समान ठरत असल्यास उमेदिाराच्या बाबतीत, सदर पदाकरीता आिश्यक असलेल्या 
वकमान शैक्षवणक अहणतेमध्येउच्चतर गणु प्राप्त उमेदिारास प्राधान्यक्रम देण्यात येईल. 
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(5) सिणसाधारण सचुना  
उमेदवाराांना परीक्षे करीता अजह सादर करीत असताांना कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यक्ता नाही. कागदपत्र 
पडताळणीच्या प्रमक्रये वेळी पदाकरीता आवश्यक कागदपत्राांची पडताळणी करण्यात येईल. 
 
सिणसाधारण अटी ि शती शेरा 
अ) उमेदिार भारताचा नागरीक असािा  
ब) उमेदिार हा महाराष्ट्र राजयाचा रवहिासी असािा डोमीसाईल प्रमाणपत्र आिश्यक 
क) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन पवरपत्रक 
क्रां . मकसी1007/प्र.क्र.36/का.36 वदनाांक 10 जलैु 2008 
अन्िये महाराष्ट्र कनाटक वसमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने 
दािा साांगीतलेल्या 865 गाांिातील मराठी भावषक उमेदिाराांना 
िरील पदासाठी अजण करता येईल.  

सदर उमेदिाराांनी 865 गािाांतील 15 िषाचे 
िास्तव्य असलेल्या रवहिाशी असल्याचा 
सक्षम प्रावधकाऱ्याचा विवहत नमणु्यातील 
दाखला कागदपत्र तपासणीचे वेळी सादर 
करणे अवनिायण रावहल. 

 

(6) वयोमयादा 
अ) 
I) उमेदवाराने अजह सादर करण्याच्या अांमतम मदनाांकास अजह केलेल्या पदाकरीता मवमहत वयोमयादा आमण आवश्यक 
मकमान शैक्षमणक अहहता धारण करणे आवश्यक रामहल. 
II)अजह सादर करण्याचे अांमतम मदनाांकास खलु्या व सामामजक आरक्षण प्रवगातील उमेदवाराांचे वय 18 पेक्षा कमी नसाव.े  
III)अजण सादर करण्याचा अांवतम वदनाांकास खलु्या प्रिगातील उमेदिाराांचे िय  38 िषण पेक्षा जास्त नसािे.  
 
 
ब) सामाचजक व समांतर आरक्षणानसुार चवचहत वयोमयादेिा तपचशल खालील प्रमाणे आहे.  
 
अ.क्र. आरक्षण/समाांतर आरक्षण शसन वनणणयानसुार आरक्षणाकवरता कमाल ियोमयादा 
1 मागासिगीय उमेदिार 43 िषे 
2 अपांग उमेदिार  

 
 
 
45 िषे 

3 प्रकल्पग्रस्त 
4 भुकां पग्रस्त 
5 सन 1991 च्या जनगणना/सन 1194 नांतरचे 

वनिडणकु कमणचारी 
6 स्वातांत्र्य सैवनकाांचे नामवनदेशीत पाल्य 
7 शासकीय कमणचारी/ वजल्हा पवरषद वनयमीत 

कमणचारी/ (वनयकु्ती प्रावधकारी/ सक्षम 
प्रावधकारी याांची परिानगी आिश्यक 
राहील. 

8 अांशकालीन कमणचारी 
 

55 िषे 

9 उच्च गणुित्ता धारक खेळाडु उमेदिार सिण प्रिगातील उमेदिाराांसाठी 43 िषे 
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10 माजी सैवनक सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शधु्दीपत्रक क्रमाांक मासैक-
1010/प्र.क्र.279/10/16 अ वद. 20 ऑगस्ट 2010 अन्िये 
उमेदिाराांच्या सशस्त्र दलाांत झालेल्या सेि ेइतका कालािधी 
अवधक 3 िषे इतका राहील तसेच अपांग माजी सैवनकासाठी 
कमाल ियोमयादा 45 िषे राहील. 

11 अनाथ खलुा प्रिगण 38 िषण   
12 खलु्या प्रवगातील आर्दथकदृष्या दबुहल 

घटक (ईडब्लल्यएुस) 
43 वषे 

 
क) संवगग चनहाय वयोमयादा 

अ.क्रां . सांिगाचे नाांि कमीत कमी 
िय 

जास्तीत जास्त िय 
(खलुा) 

मागासिगींया करीता 

1 आरोग्य सेिक (मवहला) 18 40 43 
2 आरोग्य सेिक (परुुष) 50% फिारणी 

कमणचारी 
18 45 45 

 
या चशवाय चवचहत वयोमयादा इतर कोणत्याही बाबतीत चशचथल केली जाणार नाही. 
 

 (7) अजग भरण्यािी कायगपद्धतीआचण सिुना :-  

1) उमेदिाराला www.mahapariksha.gov.in या सांकेतस्थळािर लॉगइन करािे लागेल. उमेदिाराने आपल्या  उजव्या 
बाजलूा असलेल्या ‘सचूना’ या पयायािर स्क्लक करािे. वतथनू उमेदिाराला थेट नोंदणीच्या पोटणलिर नेले जाईल. 
पवहल्याांदाच नोंदणी केली जात असल्यास उमेदिाराने नोंदणीच्या पयायािर स्क्लक करून यजूर नेम, पासिडण आवण 
इमेल आयडी टाकािा. उमेदिाराला त्यानांतर त्याच्या/वतच्या प्रमावणत इमेल आयडीिर सक्रीयतेची कलक वमळेल जी 
त्याांच्या साइनअपशी सांबांवधत असेल. उमेदिाराने त्याचे/वतचे खाते सक्रीय करण्यासाठी त्याच्या/वतच्या इमेल 
आयडीिर वमळालेल्या सक्रीयतेच्या कलकिर स्क्लक करािे. ( Activation कलकही  २ मदवसाांकमरता activate 
असेल.) उमेदिाराने त्याची/वतची लॉगइनची मावहती गोपनीय ठेिािी. एकदा खाते सक्रीय झाले की, उमेदिाराला 
त्याांच्या नोंदणी पोटणलचे यजुरनेम आवण पासिडण िापरून केव्हाही लॉग ऑन होता येईल 

टीप : USERNAME आवण  PASSWORDजतन करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची असेल . 

2) उमेदिाराचे नाि, िडीलाांचे, पतीचे नाि, आडनाि, िवडलाांचे नाि, आईचे नाि, जन्मवदनाांक, भ्रमणध्िनी क्रमाांक, 
छायावचत्र, स्िाक्षरी ही मलुभतू मावहती आहे जी उमेदिाराला सविस्तर द्यािी लागेल. 

3) छायावचत्र आवण स्िाक्षरी अपलोड करण्यासांबांधी मावहती -  कृपया उांची आवण रुां दी प्रत्येकी 200 pixel असलेले 
छायावचत्र स्कॅन करुन अपलोड करा आवण अजामध्ये अपलोड करा. प्रवतमेची उांची 60 वपक्सल आवण रुां दी 140 
वपक्सल असािी. प्रवतमेचे आकारमान 3 KB  ते 50 KB च्या दरम्यान असािे. (वटप:-उमेदिाराने अली - कडील 
छायावचत्र (फोटोग्राफ)  अपलोड करणे आिश्यक आहे .) 
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4) पत्ता टाकण्यासाठी उमेदिाराने आपल्या पत्त्याचा प्रकार वनस्श्चत करािा. उदा. कायमस्िरुपी पत्ता, तात्परुता पत्ता 
ककिा दोन्ही आवण त्यानसुार आपले गाि, पोस्ट ऑवफस, राजय, वजल्हा, वपन कोड इ. सवहत मावहती भरािी. 

5) त्यानांतर उमेदिाराने अवतवरक्त मावहतीच्या पयायािर स्क्लक करािे आवण आपल्या जात प्रिगाबद्दल मावहती भरािी. 
उमेदिाराकडे जात प्रमाणपत्र असल्यास त्याबद्दल विचारणा केली जाईल. असल्यास ड्रॉपडाऊन मधनू त्याने / वतने 
आपला जात प्रिगण वनिडािा. 

उमेदिाराने आपल्या जात प्रिगाची वनिड करण्या आधी जावहरात िाचणे अपेवक्षत आहे. ऑनलाईन पद्धतीने 
आिेदनअजण भरण्यापिुी उमेदिाराने विस्ततृ जावहरातींचे काळजीपिूणक िाचन करािे जावहरातीतील सचूना पणूणपणे 
िाचनूच ऑनलाईन अजण भरण्याची दक्षता उमेदिाराांनी स्ितः घ्यािी . 

उमेदिार जर ST प्रिगात मोडत असेल तर त्यास तो ST-PESA प्रिगा मध्ये अजण करू इस्च्छतो का नाही याची वनिड 
करािी लागेल. उमेदिारास ST -PESA साठी अजण कराियाचा असल्यास त्याच्या कडे स्ित: ककिा त्याांचे आई-
िडील ककिा आजी-आजोबासांबांवधत वजल्हयाच्या अनसुवूचतक्षेत्रामध्ये वद.26 जानेिारी 1950 पासनू सातत्याने 
िास्तव्य करीत आहेत या सांबांधीचा महसलुी परुािा असणे आिश्यक आहे.   

6) जयाांच्याकडे आधार क्रमाांक आहे त्याांनी तत्सांबांधी मावहती भरािी, तसेच उमेदिाराने आधार क्रमाांक/ आधार नोंदणी 
क्रमाांक याबद्दलची मावहती द्यािी .समाांतर आरक्षण (लाग ू असल्यास) त्यासांबांधीची मावहती द्यािी. तसेच उमेदिार 
शारीवरकदृष्ट्टया विकलाांग असल्यास त्याला आपल्या विकलाांगतेचा प्रकार वनिडणे आिश्यक आहे.  
(कृपया पदानसुार लाग ूअसलेल्या शारीवरक विकलाांगता प्रकारासाठी जावहरात पहा.) 

7) तसेच मराठी भाषेतील प्राविण्य, MS-CIT प्रमाणपत्र, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याांचे पाल्य, अपांगत्िाचा प्रकार (लाग ू
असल्यास) या सांबांधीची मावहती द्यािी लागेल. 

8) शैक्षवणक मावहतीच्या जागी उमेदिाराने आपली सविस्तर शैक्षवणक मावहती भरािी. शैक्षवणक पात्रते मध्ये 
जावहरातीमध्ये नमदू केल्या प्रमाणे मावहती देणे अवनिायण आहे, तसेच पदाच्या अहणतेनसुार आिश्यक ती शैक्षवणक 
मावहती देणे आिश्यक आहे. तरच आपणास त्यापदासाठी अजण करता येईल. 

9) एकदा शैक्षवणक तपवशल प्रविष्ट्ट केले की अजणदार ‘पढेु’ या बटणािर स्क्लक करािे लागेल, त्या बटणािर स्क्लक 
केल्यानांतर अजणदाराकडून पषु्ट्टीची विनांती केली जाईल की त्याांनी ते बटण स्क्लक केल्यास मागील तपशील सांपावदत 
करण्याची परिानगी वदली जाणार नाही. 

10) त्यानांतर उमेदिारास पदाांची वनिड करािी लागेल.   

उमेदिार एकाच अजामध्ये पात्र असलेल्या (जावहरातीमध्ये नमदू केलेली शैक्षवणक पात्रता , ियाची अहणता 
आवण अन्य अहणता विचारात घेिून) सिण पदाांना (इच्छूक असल्यास ) अजण करू शकतो.  त्यामळेू पदाांनसुार िेगळा 
अजण भरण्याची आिश्यकता नाही.  परांतु, प्रत्येक पदासाठी त्याला स्ितांत्र परीक्षा शलु्क आकारले जाईल. अजह सादर 
करणाऱ्या उमेदवाराांना त्याांचे पदमनहाय आमण मजल्हा मनहाय वेळापत्रक (शेड्युल- वेळ आमण मदनाांक) परीक्षेचे 
प्रवेशपत्रासोबत उपलब्लध करुन देण्यात येईल. 
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परीक्षा वेळापत्रक (शेड्युल- वेळ आमण मदनाांक) हे उमेदवाराांना त्याांनी अजह केलेल्या पद मनहाय आमण मजल्हा 
मनहाय हॉल मतकीटाव्दारे देण्यात येईल.  

अन.ु 
न. 

पदािे नाव इंग्रजी मध्ये पदािे नाव मराठी मध्ये 

1 Junior Engineer (Civil) कवनष्ट्ठ अवभयांता (स्थापत्य)  
2 Junior Engineer (Electrical) कवनष्ट्ठ अवभयांता (विदयतु 
3 Junior Engineer (Mechanical) कवनष्ट्ठ अवभयांता (याांवत्रकी) 
4 Extension Officer (Panchayat) विस्तार अवधकारी (पांचायत) 
5 Gramsevak- Contractual ग्रामसेिक - कां त्राटी 
6 Health Supervisor आरोग्य पयणिेक्षक 
7 Pharmacist औषध वनमाता 
8 Laboratory Technician प्रयोगशाळा तांत्रज्ञ 
9 A Health worker (Male) आरोग्य सेिक (परुुष)  
9 B Health worker (Male-Seasonal 

spraying) 
आरोग्य सेिक (परुुष) हांगामी फिारणी 
कमणचारी 

10 Health Worker (Female) आरोग्य सेविका 
11 Extension Officer(Agriculture) विस्तार अवधकारी (कृषी) 
12 Civil Engineering Assistant स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक 
13 Live Stock Supervisor (Animal 

Husbandry) 
पशधुन पयणिेक्षक 

14 Senior Assistant (Account) िवरष्ट्ठ सहाय्यक (लेखा) 
15 Supervisor (ICDS) (Nomination) पयणिेवक्षका (अांगणिाडी) 
16 Senior Assistant (Ministerial) िवरष्ट्ठ सहाय्यक (वलवपक) 
17 Junior Assistant (Ministerial) कवनष्ट्ठ सहाय्यक (वलवपक) 
18 Extension Officer (Statistical) विस्तार अवधकारी (साांस्ख्यकी) 
19 Junior Account's Officer कवनष्ट्ठ लेखाअवधकारी 
20 Junior Mechanic कवनष्ट्ठ याांवत्रकी 

 

 

11) त्यानांतर उमेदिाराांस त्या पदासाठी आिश्यक असलेली पात्रतेबद्दलची मावहती देिून ती सेव्ह करणे आिश्यक आहे. 

12) उमेदिारास वनिड केलेल्या प्रत्येक पदासाठी आपण अजण करू इस्च्छत असलेल्या वजल्हा पवरषदेची वनिड करािी 
लागेल. कृपया पदानसुार वजल्हा पवरषदेची वनिड करण्या आधी जावहरात िाचािी, येथे यादी मध्ये वनिड करण्यासाठी 
उपलब्ध असलेले वजल्हे हे जावहराती मध्ये नमदू केल्या प्रमाणे वरक्त पदाांचा विचार करून दाखिण्यात आलेले आहेत. 

उमेदिाराचा विचार हा फक्त त्याने पदासाठी वनिड केलेल्या वजल्हा पवरषदे साठीच केला जाईल. 

13) उमेदिाराने नोंदणी अजामध्ये वदल्याप्रमाणे पवरक्षा कें द्राकवरता तीन प्राधान्यक्रम वनिडू शकतो. तीनही पसांती क्रमात 
उमेदिाराने वनिडलेल्या पयायाांपैकी एकही परीक्षाकें द्र उपलब्ध नसल्यास उमेदिारास उपलब्ध कें द्रापैकी कें द्र नेमनू 
देण्यात येईल. 
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14)  उमेदिाराने सगळया वनयम ि अटी िाचनू मान्यता दशणविण्यासाठी  वदलेल्या जागी स्क्लक करािे. त्यानांतर ऑनलाईन 
पध्दतीने आिश्यक तो परीक्षा शलु्क भरणा करािा. परीक्षेचा शलु्क भरणा हा फक्त ऑनलाईन पध्दतीने (नेट बकँींग, 
के्रवडट काडण/ डेवबट काडण,  ई-िॉलेट, भारतीय स्टेट बकेँच्या चलनाद्वारे) करता येईल. मान्यता दशणविल्यानांतरच अजण 
दाखल करण्यासाठीचा सबवमट हा पयाय उपलब्ध होईल. उमेदिाराला त्याचा अजण डाऊनलोड ककिा कप्रट काढण्याचा 
पयाय असेल. 

15) ऑनलाईन अजण स्स्िकारण्याच्या अांवतम मदनाांकास मध्यरात्री 11.59 P.M. िाजल्यानांतर सांकेतस्थळा िरील कलक बांद 
केली जाईल. 

16) जर कोणत्याही उमेदिाराने एकापेक्षा अवधक लॉवगन आयडीसह नोंदणी केली असेल तर उमेदिाराांची पवहली यशस्िी 
नोंदणी फक्त पढुील प्रवक्रया जसे हॉल वतकीट, परीक्षेत उपस्स्थती, गणुित्ता यादी आवण अन्य सांबांवधत प्रवक्रयाांसाठी 
विचारात घेण्यात येईल, कोणत्याही डुप्लीकेट नोंदणीस अिैध नोंदणी मानले जाईल आवण कोणत्याही प्रकारचे पैसे 
परतफेड केले जाणार नाहीत. उमेदिाराद्वारे प्रथम यशस्िी नोंदणीमध्ये काही चकुीची मावहती देण्यात आली असेल तर 
कृपया या विषयाबद्दलची योग्य प्रवक्रया जाणनू घेण्यासाठी enquiry@mahapariksha.gov.in िर वलहा ककिा टोल फ्री 
नांबर 180030007766 िर कॉल करा. 

 नोंद :-नोंदणी मधील तपशील जसे की िापरकता नाि (USERNAME), ई मेल आयडी,  प्रिगण आरक्षण (लाग,ू 
समाांतर ककिा प्रिगण आरक्षण), मनवडलेले पद ,पसांतीचे स्थान १/२/३, जन्मतारीख, उमेदिाराचे छायावचत्र (फोटोग्राफ) 
आवण स्िाक्षरी,  शैक्षमणक पात्रतेचा तपशील,पदासाठी मनवड केलेली मजल्हा पमरषद इत्यादी फॉमण सादर केल्यानांतर 
बदलण्याची परिानगी वदली जाणार नाही. 

  

(8) अजातील माचहतीिे पवूावलोकन : 

1) यजुरनेम आवण पासिडण िापरुन लॉगइन केल्यािर उमेदिार आपला सांवक्षप्त अजण पाहू शकतो.  

2) अजण कप्रट करण्यासाठी प्रप्रट चप्रव्हय ूया पयायािर स्क्लक करा. 

नोंद:उमेदिाराने आपला PDF स्िरूपातील अजण,परीक्षा प्रिेश पत्र सांपणूण भरती प्रवक्रया पणूण होईपयंत स्ितःजिळ 
ठेिािा. 

 

 3) प्रत्येक अजगदाराने केलेल्या ऑनलाईन अजािी पीडीएफ प्रत डाऊनलोड करुन त्यािी प्रत (hard copy) 
पदभरती प्रचक्रया व नोंदणी प्रचक्रया पणूग होईपयंत जतन करुन ठेवणेिी आहे. जर अजगदाराने अजाच्या 
फॉमगिी पीडीएफ प्रत नोंदणी स्क्रीन वरुन डाऊनलोड केली नसेल अथवा ती हरवली असेल तर त्यास 
परीक्षा घेणारी सांस्था (Exam conducting bodies)/परीक्षा प्राबधकरण (Exam 
authorites)/महापरीक्षा (MahaPariksha) अथवा चनयकु्ती प्राचधकारी (Appointing Authorites) 
जबाबदार राहणार नाही. यािी कृपया नोंद घ्यावी. 
 

 4) सांगणकािर आधारीत पवरक्षा सांपल्यानांतर हॉल वतकीट डाऊनलोड करण्याची सवुिधा उपलब्ध राहणार नाही, याची 
उमेदिाराांनी स्पष्ट्ट नोंद घ्यािी. 
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 (9) महत्त्वाच्या सिूना: 

 1) 1)उमेदिारास देण्यात आलेले परीक्षा कें द्र कोणत्याही पवरस्स्थतीमध्ये बदलण्यात येणार नाही.  
2) परीक्षा कें द्र ककिा परीक्षा शहर बदलण्याची विनांती कोणत्याही पवरस्स्थती मध्ये (िैद्यकीय ककिा इतर कारणाांसाठी 
सधु्दा) स्िीकारली जाणार नाही. उमेदिाराने त्याची प्रिासाची व्यिस्था त्यानसुार आधीच ठरिािी. 
3) उमेदिार जे िेगिेगळे विभाग/ िेगिेगळ्या पदाांसाठी अजण करत असतील, अशा उमेदिाराांनी सिण विभाग /पदे याां 
कवरता सारखी परीक्षा शहराांची वनिड करािी. अन्यथा िेगिेगळ्या पदाांसाठीच्या परीक्षे साठी िेगिेगळे परीक्षा कें द्र 
/शहर वमळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
4)उमेदिाराने आपल्या अजात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तीनही पसांती क्रमात उमेदिाराने वनिडलेल्या 
पयायाांपैकी एकही परीक्षा कें द्र उपलब्ध नसल्यास, उमेदिारास उपलब्ध कें द्रापैकी जिळील परीक्षा कें द्र नेमनू देण्यात 
येईल. 
5) उमेदिाराने एका पदासाठी फक्त एकदाच अजण करािा, जर एका उमेदिाराने एका पदासाठी, एकापेक्षा अचधक 
अजण केलेले आहेत असे आढळून आले, तर अशा उमेदिाराांची उमेदिारी रद्द केली जाईल. 
6) उमेदिाराने भरणा केलेले परीक्षा शलु्क कोणत्याही पवरस्स्थती मध्ये (अनेकदा अजण करणे, अजण चकुणे, काही 
कारणास्ति परीक्षेस बस ून शकणे, इत्यादी अशा कारणाांसाठी) परत केले जाणार नाही. 
7) परीक्षेच्या िेळी उमेदिाराने खालील पैकी सध्याचे िैध फोटो ओळखपत्र परुािा म्हणनु सोबत ठेिणे आिश्यक 
आहे. 
              (1) पनॅकाडण, (2) पासपोटण, (3) िाहन अनजु्ञप्ती (4) मतदार ओळखपत्र  
              (5) फोटोसह राष्ट्रीयकृत बकँपासबकु (6) मळू आधारकाडण 

 2) उमेदिारास विभागीय परीक्षा तसेच कहदी ि मराठी परीक्षा तत्सांबांधी वनयमानसुार  परीक्षा पिूीच उत्तीणण झाला नसल्यास 
ककिा त्या उत्तीणण होण्यातनू सटू देण्यात आली नसल्यास त्याला/वतला परीक्षा उत्तीणण होणे अवनिायण असेल. 

 3) उमेदिाराांना ऑनलाईन/व्यािसावयक पवरक्षेस तसेच मळू कागदपत्राांच्या छाननीसाठी स्िखचाने उपस्स्थत रहािे लागेल. 
उपस्स्थत रावहल्याबाबत त्याांना कोणत्याही प्रकारचे प्रिास भाडे अथिा भत्ता देय राहणार नाही. 

 4) वनिडी सांबांधात कोणत्याही प्रकारचा दबाि आणल्यास ककिा प्रलोभन दाखविल्यास सांबांवधत उमेदिारास अपात्र 
ठरविण्यात येईल.  

 5) उमेदिाराांची वजल्हा पवरषद सेिेसाठी वनिड होिून वनयकु्ती वमळाल्यास त्याांना शासनाने िेळोिेळी विवहत केलेल्या 
सेिाप्रिेशोत्तर परीक्षा, विभागीय परीक्षा आवण इतर परीक्षा ि प्रवशक्षण विवहत सांधीत ि विवहत कालािधीत उत्तीणण 
व्हाि ेलागेल. अन्यथा शासनाने िेळोिळी विवहत केलेप्रमाणे सदरची वनयकु्ती सांपषु्ट्टात आणणे इत्यादी कारिाई केली 
जाईल. 

 6) वनिडप्रवक्रया सरुु झाल्यानांतर ककिा वनयकु्तीनांतर कोणत्याही क्षणी उमेदिाराांने अजात नमदू केलेली मावहती/अगर 
बनािट कागदपते्र सादर केल्याचे/उमेदिाराने सादर केलेली मावहती िस्तसु्स्थतीदशणक नसल्याचे ककिा खरी मावहती 
दडिून ठेिल्याचे केव्हाही वनदशणनास आल्यास केलेली वनिड/नेमणकू रद्द केली जाईल. 

 7) फक्त याच जावहरातीला अनसुरुन जया उमेदिाराांचे अजण ऑनलाईन पध्दतीने या कायालयास प्राप्त होतील केिळ 
अशाच उमेदिाराांचे अजण विचारात घेतले जातील. अन्य कोणत्याही सांदभातील यापिूी या कायालयास प्राप्त झालेले 
अजण विचारात घेतले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यािी.  
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 8) वनिडणकू अथिा नैसर्थगक आपत्ती ककिा अन्य काही कारणामळेु विवहत वदिशी परीक्षा घेणे शक्य झाले नाही तर 
सोयीच्या अन्य वदिशी परीक्षा घेतली जाईल. 

 9) अजण केला अथिा विवहत अहणता धारण केली म्हणजे परीक्षेस बोलािण्याचा अथिा वनयकु्तीचा हक्क प्राप्त झाला असे 
नाही.  

 10) उक्त जाचहरातीमध्ये घोचषत केलेल्या पदांकरीता मलुाखती नसलेने प्रथम अंतचरम चनवड यादी प्रचसध्द करण्यात 
येईल. मळू कागदपिांिी छाननी अंती व आके्षप/हरकतींिा चविार करुन अंचतम चनवड यादी प्रचसध्द करण्यात 
येईल. 

 11) या परीक्षेत ऑनलाईन पध्दतीने अजण भरताांना जरी उमेदिाराांना कोणतीही कागदपते्र सादर कराियाची आिश्यकता 
नसली तरीही जया उमेदिाराांकडे पदाकरीता आिश्यक शैक्षवणक ि इतर पात्रता नसेल अशा उमेदिाराांनी अजण करु 
नयेत. 

 12) उमेदवाराद्वारे चनवडलेल्या 3 प्राधान्य शहरांपैकी परीक्षा कें द्ांिी/कॉम्पप्यटुर नोड्सिी संख्या अपयाप्त 
असल्यास उमेदवारांना महाराष्रातील उपलब्ध असलेल्या अन्य कोणत्याही शहरांमध्ये/ कें द् उपलब्ध 
असलेल्या क्षमतेनसुार शहर/परीक्षा कें द्ािे वाटप केल ेजाईल. याबाबत कोणालाही आके्षप नोंदचवता येणार 
नाही यािी कृपया नोंद घ्यावी. 

 13) अजगदारांना अजग भरण्यासंदभात काही अडिणी आल्यास त्यासाठी 1800-3000-7766 या हेल्पलाईन 
क्रमांकावर संपकग  साधावा.  

 

 
(10)  चवशेष सिुना : 
 
 1)  महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, शासन वनणणय क्रमाांक अवनया/1005/126 सेिा-4 वदनाांक 31 

ऑक्टोबर 2005 नसुार वद.01 नोव्हेंबर, 2005 रोजी ककिा त्यानांतर जयाांची शासकीय सेिेत वनयकु्ती 
होईल त्याांना नविन पवरभावषत अांशदान वनितृ्ती िेतन योजना समाप्त करुन शासनाने नव्याने वदनाांक 
01.04.2015 पासनू लाग ू केलेली राष्ट्रीय वनितृ्ती िेतन योजना लाग ू राहील. मात्र सद्या अस्स्तत्िात 
असलेल्या वनितृ्ती िेतन योजना म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेिा ( वनितृ्ती िेतन) वनयम 1982 ि महाराष्ट्र 
नागरी सेिा ( वनितृ्ती िेतनाचे अांशराशीकरण) वनयम 1974 आवण सिणसाधारण भविष्ट्य वनिाह वनधी 
योजना त्याांना लाग ूहोणार नाही. 

 

 2) माजी सैवनकासाठी असलेल्या पदाांिर वशफारशीसाठी पात्र उमेदिार उपलब्ध न झाल्यास त्याांच्यासाठी 
आरक्षीत असलेली पदे भरती सांदभात शासनाने िेळोिेळी वनगणमीत केलेले आदेश, पवरपत्रक, शासन 
वनणणय यानसुार कायणिाही करण्यात येईल. 

 

 3) खेळाडू/मवहला/प्रकल्प ग्रस्त/³ÖãÛÓú¯ÖÝÖÏÃŸÖ/ पदिीधर अांशकालीन उमेदिार या समाांतर आरक्षणाचे 
प्रिगातनु पात्र उमेदिार उपलब्ध न झाल्यास सदर पदाांसाठी त्या त्या सामावजक प्रिगातनु सिणसाधारण 
(समाांतर आरक्षण विरहीत) पात्र उमेदिाराांमधनू गणुिते्तनसुार विचार होिू शकेल. 

 

 4) वनिड झालेल्या उमेदिाराांना प्रशासवकय सोय विचारात घेऊन उपलब्ध असलेल्या वरक्त पदी प्रथम 
पदस्थापना देण्यात येईल. उमेदिाराांनी पदस्थापनेबाबत कोणत्याही प्रकारे सक्षम प्रावधकाऱ्याांिर दबाि 
आणल्यास त्याांचे नाि वनिड यादीतनू कमी करण्यात येईल. 

 

 5) पात्रता परीक्षेचे प्रिेशपत्र ि परीक्षेसांबांधी सचुना या केिळ सांकेत स्थळािरूनच उपलब्ध करण्यात 
येणार असल्याने ि मोबाईल एसएमएसव्दारे/ईमेलव्दारे सचुना वनगणमीत करण्यात येणार असल्याने 
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उमेदिाराांनी सदर सांकेतस्थळाला भरती प्रवक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट देिून भरती प्रवक्रयेची मावहती 
कायणक्रमाबाबत अद्याित राहण्याची ि पात्रता परीक्षेचे प्रिेशपत्र डाऊनलोड करून घेण्याची जबाबदारी 
सांबांवधत उमेदिाराची राहील. 

 6) सदर पदभरतीचे वनयम/वनकषामध्ये पदभरती पणुण होईपयंत िेळोिेळी वनगणमीत होणाऱ्या शासन 
वनणणय/परीपत्रक/अवधसचुना यानसुार बदल होिू शकतो. 
 

 

 
(11) सामावजक ि समाांतर आरक्षणाचे अनषुांगाने महत्िाच्या सचुना: 
 
 1) चदव्यांग (चवकलांग/अपंग) 3% :- अपांग व्यक्ती (समान सांधी, हक्काांचे सांरक्षण ि सांपणुण सहभाग) 

अवधवनयमातील तरतदुी, शासन पवरपत्रक साप्रवि वदनाांक 02.05.1998, शासन पवरपत्रक वदनाांक 
06.05.2004, ग्राम विकास ि जलसांधारण विभागाकडील शासन वनणणय क्रमाांक अपांग-
2010/प्र.क्र.250/आस्था-9, वदनाांक 14 जानेिारी, 2011, शासन पवरपत्रक वदनाांक 28.07.2014 आवण 
शासन शधु्दीपत्रक क्रमाांक अपांग-201/प्र.क्र.257/आस्था-8, वद.29 वडसेंबर, 2018 मधील तरतदुी नसुार 
वदव्याांग उमेदिाराांना आरक्षणाच्या तरतदुी नसुार लाग ुअसलेले प्रमाणपत्र सादर करणे अवनिायण आहे.  
 

शासन पचरपिक, सामाचजक न्याय व चवशेष सहाय्य चवभाग, क्रमांक अपंग-
2007/प्रक्र.611/सधुार-3, चदनांक 20 एचप्रल, 2007 शासन पचरपिक, सामान्य प्रशासन 
चवभाग, क्रमांक न्याय-2007/स.न्या/प्र.क्र.103 (भाग-3/16-अ, चदनांक 19 ऑक्टोंबर, 2007 
तसेि शासन पचरपिक, सामान्य प्रशासन चवभाग क्रमांक अपंग-1009/प्र.क्र.276/09/16-अ, 
चदनांक 19 मािग, 2010 अन्वये चवहीत करण्यात आलेल्या कायगपध्दतीनसुार चवकलांग 
व्यक्तीसाठी आरचक्षत असलेल्या पदावर सरळसेवेने चनवड करताना उमेदवार कोणत्या 
सामाचजक  प्रवगातील आहे, यािा चविार न करता चवकलांग गणुवत्ताक्रमानसुार प्रथम त्यािी 
चनवड करण्यात येईल व चनवड केल्यानंतर सदर  उमेदवार ज्या सामाचजक प्रवगातील असेल, 
त्या सामाचजक प्रवगात उमेदवारास सामावनू घेण्यात येईल. 

लेखचनक व अनगु्रह कालावधीबाबत 
वदव्याांग (विकलाांग/ अपांग) प्रिगातनु अजण करणाऱ्या उमेदिाराकडे वकमान 40 टक्के वदव्याांग असल्याचे 
सक्षम िैद्यवकय अवधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र असणे आिश्यक आहे. शासन वनणणय सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.कअस 1315/ प्र.क्र. 120/ 14ब, वद.16 एवप्रल, 2016 नसुार अांधत्ि ककिा क्षीणदृष्टी, 
श्रिणशक्तीतील दोष ि चलन िलन विषयक विकलाांगता ककिा मेंदचूा अधांग िाय ू या प्रकारच्या 
पात्रतेचे वनकष धारण करणारे विकलाांग उमेदिार गणुिते्तनसुार पात्र असतील. शासन पवरपत्रक वद. 
18.03.2014 अन्िये अपांग उमेदिाराांस लेखवनकाांची मदत आिश्यक असल्यास ऑनलाईन अजण 
भरताना तसा स्पष्ट्ट उल्लेख करािा. उमेदवाराने स्वत: लेखमनक/ सहाय्यकाची व्यवस्था करणे आवश्यक 
रामहल. जे उमेदवार लेखमनक / सहाय्यक हा पयाय मनवडतील त्याांना प्रवेशपत्रासोबत लेखमनक 
घोषणापत्र प्राप्त होईल. सदरील घोषणापत्र उमेदवाराने राजपमत्रत अमधकारी याांचेकडुन साांक्षाांमकत करुन 
घेऊन परीक्षेच्या वेळी सोबत आणने बांधनकारक रामहल. 

जया उमेदिाराांनी लेखवनकाची अजात मागणी केलेली नसेल अशा वदव्याांग उमेदिाराांना सदर 
सवलतीचा लाभ ममळणार नाही याची नोंद घ्यावी. 
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 2) मचहला आरक्षण 
अ) मवहला ि बालकल्याण विभागाकडील शासन वनणणय क्रमाांक 82/2001/म.से.आ-2000/प्र.क्र. 415/ 
का.2, वद.25.05.2001 मधील तरतदीनसुार मवहलाांसाठी आरक्षण राहील. जया मवहला उमेदिाराांना 
मवहला आरक्षणाचा लाभ घ्याियाचा असेल त्याांनी तशी मागणी ऑनलाईन अजात करणे अवनिायण आहे. 
ब)  मवहला आरक्षणाचा लाभ घेऊ इस्च्छणाऱ्या मवहला उमेदिाराांनी मवहला ि बाल विकास विभाग 
शासन वनणणय क्रमाांक 82/ 2001/ मसेआ-2000/प्र.क्र.415/का.2, वदनाांक 25.5.2011 तसेच शासन 
पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमाांक एसआरव्ही-1012/प्र.क्र.16//12/16-अ, वदनाांक 13 
ऑगस्ट 2014 आवण तद्नांतर शासनाने या सांदभात िेळोिेळी वनगणवमत केलेल्या आदेशानसुार कायणिाही 
करण्यात येईल.  शासन वनणणय क्रमाांक सांकीणण 2017/ प्र.क्र.191/17/काया-2/वदनाांक 15.12.2017 
नसुार शासनाने प्रस्तावित केलेले उन्नत ि प्रगत गटात (वक्रवमलेअर ) मोडत नसल्याचे सक्षम प्रावधका-
याांनी वदलेले अवलकडचे / निीनतम मळु नॉन वक्रमीलेअर प्रमाणपत्र (Latest Non Creamy Layer 
Certificate ) कागदपत्र छाननीच्या िेळी सादर करणे आिश्यक राहील. तसेच मवहला आरक्षणाच्या 
उमेदवाराांच्या प्रमाणपत्राांची तपासणी विभागीय उपायकु्त, मवहला ि बाल विकास विभाग याांचेमाफण त 
करणे आिश्यक राहील.  

 

 3) अत्यचु्ि गणुवत्ता धारक खेळाडू 
-     शासन वनणणय शालेय ि वशक्षण  विभागाचे शासन वनणणय वद. 01 जलैु,2016 तसेच शासन 
शधु्दीपत्रक क्रमाांक राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयसेु-2 वदनाांक 01 ऑक्टोबर 2017 आवण तद्नांतर 
शासनाने या सदभात िेळोिेळी वनगणवमत केलेल्या आदेशानसुार, प्राविण्य प्राप्त खेळाडूांबाबत आरक्षण, 
वक्रडा विषयक प्रमाणपत्र पडताळणी ियोमयादेतील सिलती सांदभात कायणिाही करण्यात येईल.  
-      प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाचा दािा करणाऱ्या उमेदिाराांच्या बाबतीत :- खेळाडू उमेदिाराांनी 
अजण करण्यापिूी सधुावरत तरतदुी नसुार विभागीय उप सांचालक याांचेकडुन खेळाच्या प्रमाणपत्राची 
पडताळणी करुन घेणे आिश्यक आहे. त्यामळेु गणुित्ता खेळाडू उमेदिाराांना कागदपत्र पडताळणीच्या 
िेळी विभावगय उपसांचालक याांनी वक्रडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत ि खेळाडू कोणत्या सांिगासाठी 
पात्र ठरतो या बाबत प्रमावणत केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक आहे. तसेच उमेदिाराांचा सांबांवधत 
सांिगातील खेळाडू साठी आरवक्षत पदािर वशफारशीसाठी / वनयकु्तीसाठी विचार करण्यात येईल. 
-       तसेच आरक्षणासाठी वक्रवमलेअरची अट लाग ूराहणार नाही. 
-     शासन शधु्दीपत्रक क्रमाांक रावक्रधो-2002/प्र.क्र.68/वक्रयसेु-2 वदनाांक 18.08.2016 मध्ये वदलेल्या 
तरतदुी नसुार भरती िषात त्या-त्या प्रिगातील खेळाडू उमेदिार उपलब्ध झाले नाही तर सदर आरक्षण 
इतरत्र अदलाबदल न करता त्या प्रिगातील वबगर खेळाडू उमेदिाराांमाफण त भरण्याची कायणिाही करण्यात 
येईल. 

 

 4) माजी सैचनक  
शासन पवरपत्रक साप्रवि क्र. आरटीए1079/482/16-अ वदनाांक 16.04.1981 अन्िये माजी सैवनक 
उमेदिाराांना समाांतर आरक्षण लाग ुकरण्यात आले आहे. माजी सैवनक उमेदिाराांच्या बाबतीत सैन्यात 
काम केल्या बाबतचे आिश्यक कागदपत्र ि वजल्हा सैवनक बोडात नाि नोंदणी केले असल्या बाबत 
प्रमाणपत्र ि सेिा तपशील दशणविणारे अवभलेख प्रमाणपत्र सादर करणे बांधनकारक राहील. तसेच वनिड 
झालेल्या माजी सैवनक उमेदिाराांच्या कागदपत्राांची सक्षम अवधकाऱ्याांकडून पडताळणी झाल्यावशिाय  
त्याांना वनयकु्तीदेण्यात येणार नाही. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन वनणणय क्र.आरटीए 
9090/62/प्र.क्र. 222/91/28 मुांबई वद. 30 वडसेंबर 1991 अन्िये माजी सैवनकाांना शासन सेिेत नागरी 
सेिेतील पदािर वनयकु्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या सिलतीचा त्याांनी एकदा फायदा घेतल्यािर नागरी 
सेिेतील पदािर नेमणकुीसाठी दसुऱ्याांदा तसा फायदा घेता येणार नाही. 
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        सामान्य प्रशासन मवभागाचे शासन मनणहय मदनाांक 02.09.1983 नसुार माजी सैवनक या समाांतर 
आरक्षणामध्ये यधु्द काळात ि यधु्द नसताांना सैवनक सेिेत मतृ्य ूझालेल्या ककिा अपांगत्ि येिून त्यामळेु 
नोकरीसाठी अयोग्य झालेल्या माजी सैवनकाांच्या कुां टूांबातील फक्त एका व्यख्क्तला वनयकु्ती देणेचे धोरण 
आहे ि त्याांचा 15 टक्के समाांतर आरक्षणातनु विचार करणेत येईल. 
 

 5) प्रकल्पग्रस्त 
शासन वनणणय साप्रवि क्र. एईएम1080/35/16अ वदनाांक 21.01.1980 नसुार प्रकल्पग्रस्ताांसाठी समाांतर 
आरक्षण लाग ुकरण्यात आलेले आहे. प्रकल्पग्रस्त या समाांतर  आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या उमेदिाराांनी 
सांबांवधत वजल्हयातील मा. वजल्हावधकारी/ वजल्हा पनुिणसन अवधकारी याांच्याकडील प्रकल्पग्रस्त 
प्रमाणपत्राची मळु प्रत कागदपत्र पडताळणीच्या िेळी सादर करणे आिश्यक आहे. 

 

 6) भकंुपग्रस्त 
शासन वनणणय साप्रवि क्र. भुकां प/1009/प्र.क्र.207/2009/16अ वदनाांक 27.08.2009 नसुार 
भुकां पग्रस्ताांसाठी समाांतर आरक्षण लाग ु करण्यात आलेले आहे. भुकां पग्रस्त या समाांतर  आरक्षणाचा 
लाभ घेणाऱ्या उमेदिाराांनी सांबांवधत वजल्हयातील मा. वजल्हावधकारी/ वजल्हा पनुिणसन अवधकारी 
याांच्याकडील भुकां पग्रस्त प्रमाणपत्राची मळु प्रत कागदपत्र पडताळणीच्या िेळी सादर करणे आिश्यक 
आहे. 

 

 7) अंशकालीन कमगिारी  
शासन वनणणय वद. 27 ऑक्टोंबर 2009 अन्िये पदविधर/पदविकाधारक अांशकालीन या समाांतर 
आरक्षणाचा लाभ घेऊ इस्च्छणाऱ्या उमेदिाराांनी सवुशक्षीत बेरोजगार या योजने अांतगणत शासकीय 
कायालयामध्ये तीन िषे काम केल्याचे सक्षम प्रावधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र ि रोजगार मागणदशणक कें द्रामध्ये 
सदर अनभुिाची नोंद केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आिश्यक आहे ि तशी नोंद ऑनलाईन अजात नमदु 
करणे आिश्यक आहे. सदर प्रमाणपत्र ि सेिायोजन कायालयाकडील प्रमाणपत्र उमेदिाराांना कागदपत्र 
पडताळणीचे िेळी सादर करणे आिश्यक आहे. अांशकालीन उमेदिाराने एकदा समाांतर आरक्षणाचा 
लाभ घेतला असल्यास त्याच उमेदिाराांस पनु्हा समाांतर आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, तसे 
आढळल्यास कोणत्याही िेळी वनिड रद्य करण्यात येईल याची नोंद घ्यािी. 
 

 

 8) अनाथ 
    मवहला ि बालविकास विभागाकडील शासन वनणणय वदनाांक 02.04.2018 अन्िये अनाथ मलुाांना 
खलु्या प्रिगातनू 1% समाांतर आरक्षण वनस्श्चत करण्यात आलेले आहे. सदर प्रिगातनु जावहरातीमध्ये 
दशणविलेल्या पदसांख्ये एिढे उमेदिार उपलब्ध न झाल्यास आरक्षणाचा अनशेुष पढेु न ओढता खलु्या 
प्रिगातनू गणुिते्तनसुार इतर उमेदिाराांची वनयकु्ती करण्यात येईल.  
     आरक्षणाचा लाभ घेऊ इस्च्छणाऱ्या उमेदिाराांनी अजण सादर करताांना तशी नोंद करणे ि कागदपत्र 
पडताळणीच्या िेळी अनाथ प्रमाणपत्र सादर करणे बांधनकारक रावहल. 
 

 

 9) सामाचजक व शैक्षचणकदृष्या मागासवगग (एसईबीसी)-  
सामावजक ि शैक्षवणकदृष्ट्या मागासिगातील (एसईबीसी) िगातील उमेदिाराांकवरता शासन वनणणय 
सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग क्रमाांक : बीसीसी-10/2018/प्र.क्र.130/मािक, वदनाांक 7 
वडसेंबर 2018 अन्िये विवहत करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्यािेळी सादर 
करणे आिश्यक राहील.  या प्रिगातील आरक्षणाचे लाभाकरीता अमलकडील / नमवनतम मळु नॉन 
वक्रमीवलयर प्रमाणपत्र कागदपत्र तपासणीचे वेळी सादर करणे आिश्यक आहे. 
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 10) खलु्या प्रवगातील आर्थथकदृष्टया दबुगल घटक (EWS)  
    खलु्या प्रिगातील आर्थथकदृष्ट्टया दबुणल घटकातील (EWS) िगातील उमेदिाराांकरीता सामान्य 
प्रशासन विभागाकडील शासन वनणणय क्रमाांक राआधो-409/ प्र.क्र.31/ 16-अ, वदनाांक 12 फेब्रिुारी, 
2019 अन्िये विवहत करण्यात आलेले कागदपते्र/ परुािा (पवरवशष्ट्ट-क) आवण घोषणापत्र (पवरवशष्ट्ट- ड) 
पडताळणीच्यािेळी सादर करणे आिश्यक आहे. तसेच आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी 
अजणदाराच्या/उमेदिाराच्या कुटुांबाचे एकवत्रत िार्थषक उत्पन्न रु.8 लाखाच्या आत असले पावहजे ि  ती 
व्यक्ती ककिा वतचे कुटुांबीय महाराष्ट्र राजयात वद.13 ऑक्टोंबर 1967 रोजी ककिा त्यापिूीचे रवहिासी 
असणे आिश्यक आहे.  
     सामान्य प्रशासन मवभागाचे शासन मनणहय मदनाांक 12.02.2019 नसुार खलु्या प्रवगातील 
आर्दथकदृष्या दबुहल घटकातील उमेदवाराांना वय, परीक्षा फी व इतर अनजेु्ञय सवलती ह्या इतर मागास 
प्रवगास राजय शासनाने वेळोवेळी लाग ूकेलेल्या मनयमानसुार राहतील. 

 

 

(12) इतर सवगसाधारण सिुना  
 1) जया उमेदिाराांनी यापिुी जरी त्याांचे नाि रोजगार ि स्ियांरोजगार मागणदशणन कें द्राकडे, सेिा योजन 

कायालय, समाजकल्याण, आवदिासी विकास प्रकल्प अवधकारी तसेच वजल्हा सैवनक कल्याण 
अवधकारी कायालयात नाांिे नोंदविली असली तरी अशा उमेदिाराांना विहीत मदुतीत स्ितांत्रवरत्या 
ऑनलाईन अजण करणे ि पवरक्षा शलु्क भरणे आिश्यक राहील (माजी सैवनकाांना परीक्षा शलु्क भरणे 
आिश्यक नाही) तसेच प्रकल्पग्रस्त, अांशकालीन अशा इच्छुक ि पात्र उमेदिाराांनी देखील भरतीच्या 
अवधकृत सांकेतस्थळािर ऑनलाईन पध्दतीने अजण सादर करणे आिश्यक आहे. अशा उमेदिाराांनी 
अन्य कोणत्याही मागाने सादर केलेले अजण विचाराांत घेतले जाणार नाहीत. अशा उमेदिाराांना 
कायालयामाफण त स्ितांत्रपणे कळविले जाणार नाही. 

 

 2) अनभुिाच्या बाबतीत मावसक, वनयतकालीक, अांशकालीक, विद्यािेतन, अांशदानात्मक, 
विनािेतन तत्िािर केलेला अांशकालीन सेिेचा कालावधीत सेवेत प्रभारी म्हणनू नेमणकूीचा 
कालािधी, अवतवरक्त कायणभाराचा कालािधी अनभुिासाठी ग्राहय धरता येणार नाही. 

 

 3)  सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन वनणणय क्र. बीसीसी 2011/प्र.क्र. 1064/2011/16-ब 
वदनाांक 12 वडसेंबर 2011 नसुार मागासिगीय उमेदिाराांना जात िैधता प्रमाणपत्र कागदपत्र 
तपासणीचे िेळी सादर करणे आिश्यक राहील. शासन वनणणय वदन. 12.12.2011 अन्िये वनिड 
यादीत वनिड झालेल्या उमेदिाराांकडे जात िैधता प्रमाणपत्र नसल्यास 06 मवहन्याांचे आत, जात िैधता 
प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक राहील. विहीत मदुतीत जात िैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास 
सांबांधीत उमेदिाराांना सेिेतनु कमी करण्यात येईल. 

 

 4) सामावजक ि शैक्षवणकदृष्ट्या मागासिगातील (एसईबीसी) िगातील उमेदिाराांकवरता शासन 
वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग क्रमाांक : बीसीसी-10/2018/प्र.क्र.130/मािक, 
वदनाांक 7 वडसेंबर, 2018 अन्िये विवहत करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र, कागदपत्र 
पडताळणीच्यािेळी सादर करणे आिश्यक राहील.  तसेच, शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष 
सहाय्यकú विभाग क्रमाांक: सीबीसी-10/2013/प्र.क्र.35/मािक, वदनाांक 15 जलैु 2014 अन्िये 
शैक्षवणक ि सामावजकदृष्ट्टया मागासिगाकरीता (ईएसबीसी) देण्यात आलेली जात प्रमाणपत्र 
सामावजक ि शैक्षवणकदृष्ट्या मागासिगातील (एसईबीसी) िगातील आरक्षणाकरीता ग्राह्य धरण्यात 
येतील. या प्रिगातील आरक्षणाचे लाभाकरीता अमलकडील / नमवनतम मळु नॉन वक्रमीवलयर 
प्रमाणपत्र कागदपत्र तपासणीचे वेळी सादर करणे आिश्यक आहे. 
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 5) वि.जा.(अ)/भ.ज.(ब)/भ.ज.(क)/भ.ज.(ड)/वि.मा.प्र., इमाि, एसईबीसी ि ईडब्ल्यएुस  या 
प्रिगातील आरक्षणाचा लाभ घेऊ इस्च्छणाऱ्या उमेदिाराांनी तसेच मवहला आरक्षणाचा लाभ घेऊ 
इस्च्छनाऱ्या खलु्या प्रिगातील मवहला उमेदिाराांनी उन्नत आवण प्रगत व्यक्ती ि गट (वक्रमीवलयर) या 
मध्ये मोडत नसल्या बाबतचे सक्षम अवधकाऱ्याने वदलेले अमलकडील / नमवनतम मळु नॉन 
मक्रमीलेयर प्रमाणपत्र अजण  सादर करण्याच्या शेिटच्या वदनाांका पयंत प्राप्त करणे आिश्यक राहील. 
सदर प्रमाणपत्राची  पडताळणी कागदपत्र तपासणीच्या वेळी करण्यात येईल. 

 

 6) शासकीय /वनमशासकीय कमणचाऱ्याांनी त्याांचे अजण त्याांच्या सांबांवधत वनयकु्ती प्रावधकरणाच्या 
परिानगीने भराियाचा आहे. अशी परिानगी प्राप्त केल्याची प्रत कागदपत्र पडताळणीच्या िेळी 
उमेदिाराकडे असणे आिश्यक आहे. 

 

 7) ऑनलाईन अजण केला अथिा विवहत अहणता धारण केली म्हणजे पात्रता पवरक्षेस 
बसण्याचा/कागदपत्र पडताळणीस बोलविण्याचा अथिा वनयकु्तीचा हक्क प्राप्त झाला असे नाही. 
वनिडीच्या कोणत्याही टप्प्यािर अजणदार विवहत अहणता धारण न करणारा आढळल्यास ककिा खोटी 
मावहती परुविल्यास अथिा एखादया अजणदाराने त्याच्या वनिडीसाठी वनिड सवमतीिर 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षवरत्या दबाि आणला अथिा गैरप्रकाराचा अिलांब केल्यास त्यास वनिड प्रवक्रयेतनु 
बाद करण्यात येईल. 

 

 8)  वनिड प्रवक्रया सरुू झाल्या नांतर ककिा वनयकु्ती नांतर कोणत्याही क्षणी उमेदिारानी वदलेली 
मावहती अगर कागदपते्र खोटी सादर केल्याचे ककिा खरी मावहती दडिून ठेिल्याचे वनदशणनास 
आल्यास त्या उमेदिाराची उमेदिारी/वनयकु्ती बाद करण्यात येईल, ि शासनाची वदशाभुल केल्या 
प्रकरणी सदर उमेदिारा विरूध्द योग्य ती कायणिाही करण्यात येईल. 

 

 9) चावरत्र्य-पिुणचावरत्र्य पडताळणी अांती आक्षेपाहह बाबी आढळून आल्यास सांबांवधत उमेदिार 
वनयकु्तीसाठी/सेिेसाठी पात्र राहाणार नाही. तसेच कोणत्याही टप्प्यािर असे उमेदिार अपात्र ठरतील. 

 

 10) वनिड झालेल्या उमेदिाराांनी आिश्यक त्या सिण प्रमाणपत्र/हमीपत्र इत्यादींची पतुणता करून देणे 
आिश्यक राहील. तसेच त्या प्रमाणपत्राांची पडताळणी विवहत पध्दतीनसुार करून घेणे बांधनकारक 
राहील. सेिेत वनयकु्त होणाऱ्या उमेदिाराांना वनयमानसुार आिश्यक ती सेिाप्रिेशोत्तर परीक्षा/प्रवशक्षण 
विवहत मदुतीत उत्तीणण/पणुण करणे आिश्यक राहील. 
 

 

 11) अपवरहायण कारणास्ति ककिा नैसर्थगक आपत्तीमळेु ककिा शासन आदेशाने विवहत वदनाांकास 
पात्रता परीक्षा/ऑनलाईन पवरक्षा घेणे शक्य नसेल तर शासन ठरिून देईल त्या प्रमाणे सोईच्या वदिशी 
ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येईल. या बाबत उमेदवाराांना एस.एम.एस., ई-मेल, व सांकेतस्थळाव्दारे 
कळमवण्याची जबाबदारी महा आय.टी. याांची तर वतहमानपत्रातनु कळमवण्याची जबाबदारी मनयकु्ती 
प्रामधकारी/सांबांमधत मजल्हा पमरषद याांची रामहल. 
 

 

 12)ऑनलाईन पचरके्षस  कागदपत्र पडताळणीस उमेदिारास स्िखचाने उपस्स्थत रहािे लागेल. 
 
 

 

 13) वनिड झालेल्या उमेदिाराांची िैद्यकीय तपासणी करण्यात येईल. िैद्यकीय अहिाल प्रवतकुल 
असल्यास केलेली वनिड ि नेमणकु रद्य करण्यात येईल. 
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 14) िरील अटी ि शती वनयमाव्यवतवरक्त शासनाने िेळोिेळो वनगणवमत केलेले आदेश ि वनणणय लाग ू
राहील. 
 

 

 15) जावहराती मधील काही मदेु्य शासन वनणयाच्या विसांगत असल्यास शासन वनणणय अांवतम राहील. 
 

 

 16) समानगणु आचण आत्महत्याग्रस्त शेतक-यािे पाल्य :- उमेदवारांना समान गणु 
चमळाल्यास उमेदवाराांचा गणुवत्ता यादीतील प्राधान्यक्रम सामान्य प्रशासन चवभागाकडील 
शासन चनणगय क्रमांक प्रचनमं-1216/प्र.क्र.65/16/13-अ, चदनांक 13 जनू, 2018 मधील 
तरतदुीनसुार चनश्श्ित  करणेत येईल. यामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकाऱयांच्या पाल्यास प्रथम 
प्राधान्य राहील. 
 

 

 17) शासन सामान्य प्रशासन विभाग परुकपत्र क्र.प्रावनमां-2017/(प्र.क्र.92/17)/13-अ, वदनाांक 
5.10.2015 मवधल तरतदुी नसुार ऑनलाईन परीक्षमध्ये समान गणु वमळालेल्या उमेदवाराांचा गणुित्ता 
यादीत समािेश करताांना आत्महत्याग्रस्त शेतक-याांच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य देण्याच्या शासनाच्या 
धोरणानसुार अशा उमेदिाराांकडे अजण करतेिेळी सांबांवधत वजल्हास्तरीय सवमतीने त्यास कुटूांबातील 
मतृ शेतक-याचा पाल्य म्हणनु पात्र ठरविण्या बाबतचा परुािा साांक्षावकत प्रवतसह कागदपत्र छाननीच्या 
िेळी पडताळणी सवमतीस उमेदिाराने उपलब्ध करुन देणे आिश्यक राहील. 

 
 
 

 18) Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ) ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ †Ö×ÞÖ Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ) ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö µÖÖ 
¯Ö¤üÖÓ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ‹Ûú“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ¿®Ö ¯Ö×¡ÖÛêú“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖ´ÖÖ®Ö †ÃÖ»µÖÖ®Öê ¾Ö »ÖêÜÖß ¯Ö¸üßõÖê“Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 
†Ö×ÞÖ ¾Öêôû ‹Ûú“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¤üÖê®Æüß ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ‹Ûú“Ö ¯Ö¸üßõÖÖ ‘ÖêÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¤üÖê®Æüß ¯Ö¤üÖÓ“Öß ×´Öôæû®Ö 
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü Ûêú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ¾Ö ×®ÖµÖãŒŸÖß“Öê ¯Öæ¾Öá ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß“µÖÖ ¾Öêôûß •¯Ö»Ö²¬Ö 
¯Ö¤üÃÖÓÜÖê®ÖãÃÖÖ¸ü •´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ®µÖÛÎú´Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †Ó×ŸÖ´Ö ×®ÖµÖãŒŸÖß ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 
ŸµÖÖ´Öãôêû †•ÖÔ Ûú¸üŸÖê¾Öêôûß •´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¤üÖê®Æüß ¯Ö¤üÖÛú¸üßŸÖÖ ‹Ûú“Ö †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÝÖê»Ö. ´ÆüÞÖ•Öê“Ö Ûú×®ÖÂšü 
†×³ÖµÖÓŸÖÖ (Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ) ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔ“µÖÖ ‹ÛæúÞÖ 5+10 †¿Öß 15 ¯Ö¤üÖÛú¸üßŸÖÖ ¯Ö¸üßõÖÖ ‘ÖêÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖ£ÖÖ¯Öß 
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß´Ö¬µÖê ®Ö´Öã¤ü †Ö¸üõÖÞÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üõÖÞÖ »ÖÖÝÖæ ¸üÖÆüß»Ö.  

 

 19) Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÖÓ×¡ÖÛúß ÃÖÆüÖµµÖÛú (»Ö‘ÖãØÃÖ“Ö®Ö) †Ö×ÞÖ Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÖÓ×¡ÖÛúß ÃÖÆüÖµµÖÛú (²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö) µÖÖ 
¯Ö¤üÖÓ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ‹Ûú“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ¿®Ö ¯Ö×¡ÖÛêú“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖ´ÖÖ®Ö †ÃÖ»µÖÖ®Öê ¾Ö »ÖêÜÖß ¯Ö¸üßõÖê“Öß ×¤ü®ÖÖÓÛú 
†Ö×ÞÖ ¾Öêôû ‹Ûú“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¤üÖê®Æüß ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ‹Ûú“Ö ¯Ö¸üßõÖÖ ‘ÖêÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¤üÖê®Æüß ¯Ö¤üÖÓ“Öß ×´Öôæû®Ö 
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü Ûêú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ¾Ö ×®ÖµÖãŒŸÖß“Öê ¯Öæ¾Öá ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß“µÖÖ ¾Öêôûß •¯Ö»Ö²¬Ö 
¯Ö¤üÃÖÓÜÖê®ÖãÃÖÖ¸ü •´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ®µÖÛÎú´Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †Ó×ŸÖ´Ö ×®ÖµÖãŒŸÖß ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 
ŸµÖÖ´Öãôêû †•ÖÔ Ûú¸üŸÖê¾Öêôûß •´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¤üÖê®Æüß ¯Ö¤üÖÛú¸üßŸÖÖ ‹Ûú“Ö †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÝÖê»Ö. ´ÆüÞÖ•Öê“Ö Ûú×®ÖÂšü 
†×³ÖµÖÓŸÖÖ (Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ) ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔ“µÖÖ ‹ÛæúÞÖ 2+18 †¿Öß 20 ¯Ö¤üÖÛú¸üßŸÖÖ ¯Ö¸üßõÖÖ ‘ÖêÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖ£ÖÖ¯Öß 
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß´Ö¬µÖê ®Ö´Öã¤ü †Ö¸üõÖÞÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üõÖÞÖ »ÖÖÝÖæ ¸üÖÆüß»Ö. 
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(13) परीके्षस प्रवेश : 
 
 1) पात्रता परीक्षा ि कागदपत्र पडताळणीसाठी येण्या-जाण्यासाठी येणारा खचण उमेदिारास स्ित: 

करािा लागेल. 
 

 2) फक्त पेन, पेस्न्सल, प्रिेशपत्र, ओळखीचा मळु परुािा ि त्याची छायाांवकत प्रत अथिा 
प्रिेशपत्रािरील सचुनेनसुार परिानगी वदलेल्या सावहत्यासह उमेदिाराला परीक्षा कक्षात प्रिेश देण्यात 
येईल. 

 

 3) वडजीटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अांतणभुत असलेली कोणत्याही प्रकारची 
साधने, वसमकाडण, ब्ल्य ू टूथ, दरूसांचार साधने म्हणनू िापरण्या योग्य कोणतीही िस्तु इलेक्रावनक 
उपकरणे, िहया, नोटस, परािानगी नसेलली पसु्तके, बगॅ्ज, पवरगणक (Calculator) इत्यादी प्रकारची 
साधने/सावहत्य परीक्षा कें द्राच्या पवरसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्ित:जिळ बाळगण्यास, 
त्याचा िापर करण्यास अथिा त्याच्या िापरासाठी इतराांची मदत घेण्यास सक्त मनाई आहे. असे 
सावहत्य आणल्यास ते परीक्षा कें द्राबाहेर ठेिण्याची ि त्याच्या सरुवक्षततेची जबाबदारी सांबांवधत 
उमेदिाराची राहील. 
 

 

 4)परिानगी नाकारलेल्या कोणत्याही प्रकारचे अनामधकृत साधन/सावहत्य परीक्षेच्यािेळी सांबांवधत 
उपकें द्राच्या मखु्य प्रिेशव्दारािरच ठेिाि ेलागेल. अशा साधन /सावहत्याच्या सरुवक्षततेची जबाबदारी 
सांबांवधत उमेदिाराची राहील. या सांदभातील कोणत्याही प्रकारच्या नकुसानीस महाराष्ट्र शासन, वजल्हा 
पवरषद प्रशासन ककिा परीक्षा कें द्र व्यिस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 
 

 

 
            
                     स्वाक्षरी/- 

  ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß 
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¸üßÂÖ¤ü, ¾Ö¬ÖÖÔ 
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