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संवग�तील खालील िरक्त पदांची

सरळसेवन
े े भरती करण्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने पा� उमेदवाराकडू न अजर् मागिवण्यात येत आहे त. या

पदांसाठी पा� असणारे महाराष्� राज्यातील रिहवासी असलेले उमेदवार अजर् क� शकतील.
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*िटप:- उपरोक्त पदसंख्येत बदल(कमी/जास्त) होण्याची तसेच त्यानु सार समांतर आरक्षणात बदल
होण्याची शक्यता आहे .
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1) सूचना:-

1.1 अजर्दार हा महाराष्� राज्यातील रिहवासी असावा.

1.2 जािहरातीत िदलेल्या िरक्त पदांची संख्या ही 31 माचर्

घेवून िन�ीत करण्यात आलेली

, 2019 पय�त िरक्त होणारी पदे िवचारात

असल्यामुळे, पदे जशी जशी िरक्त होतील त्यानुसार िनवड �ाप्त

उमेदवारांना िनयुक्ती व पदस्थापना दे ण्यात येईल. पदांची संख्या कमी अथवा जास्त होऊ शकते ; त्यामुळे
सामािजक व समांतर आरक्षणाच्या पदांमध्ये बदल होवू शकतो. िनवड झालेल्या उमदे वारांना महाराष्� राज्य
तसेच बाहे रील राज्यात कोणत्याही िठकाणी नेमणूक दे ण्यात येईल.
1.3 जािहराती

नुसार अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकास म्हणजेच िदनांक 1

0.05.2018 रोजी

संबध
ं ीत पदासाठीची िकमान शैक्षिणक अहर् ता , वय तसेच िकमान शैक्षिणक अहर् ता धारण केल्यानंतरचा

अनुभव धारण केलेला असणे अिनवायर् आहे .

1.4 समांतर आरक्षणांतगर्त मिहला

, माजी सैिनक , अंशकालीन कमर्चारी , खेळाडू , �कल्प�स्त,

िवकलांग व्यक्ती, अनाथ मुले इ. यांचेसाठी आरिक्षत असलेली पदे ही त्या त्या �वग�तील भरावयाच्या एकूण
पदसंख्येपैकी आहे त. उवर्रीत पदे त्या त्या �वग�तील समांतर आरक्षणा व्यितिरक्त आहे त. तसेच समांतर

आरक्षणबाबत शासन पिरप�क �मांक एसआरव्ही-1012/ �.�.16/12/16अ िदनांक 13 ऑगस्ट , 2014

आिण तद्नंतर शासनाने या संदभ�त वेळोवेळी िनगर्मीत केलेल्या आदे शानुसार कायर्वाही करण्यात येईल.
1.५ िवकलांग व्यक्तीसाठी आरिक्षत असलेल्या पदावर सरळसेवन
े े िनवड करतांना उमेदवार कोणत्या

समािजक �वग�तील आहे , याचा िवचार न करता िवकलांग गुणव�ा �मानुसार �थम त्याची िनवड करण्यात

येईल व िनवड केल्यानंतर सदर उमेदवार ज्या सामािजक �वग�तील असेल त्या उपलब्ध सामािजक �वग�त
सामावून घेण्यात येईल.

1.६ ज्या उमेदवारांनी सेवायोजन काय�लय/समाजकल्याण/�कल्प अिधकारी

, आिदवासी िवकास

िवभाग/िजल्हा सैिनक बोडर् ई. काय�लयांमध्ये नावे नोंदिवलेली आहे त. त्याच�माणे ज्या उमेदवारांची सदर

पदासाठी सेवायोजन काय�लयाकडू न िशफारस करण्यात आलेली आहे

, अशा उमेदवारांनीही या

पदासाठीच्या संगणक आधारीत (Computer Based Exam) ऑनलाईन परीक्षेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अजर्
करणे आवश्यक राहील. तसेच पिरक्षेसाठीचे िवहीत शुल्क भरणे आवश्यक राहील.

1.७ िवहीत अहत� �ाप्त शासिकय/िनमशासिकय/शासिकय उप�म तथा महामंडळाचे कमर्चारी यांनी

त्यांचे अजर् सक्षम �ािधका-यामाफर्त पुवर् परवानगीने भरावेत.

1.८ पदभरतीसाठी केवळ ऑनलाईन पध्दतीनेच अजर् �स्वकारण्यात येतील. ऑनलाईन पध्दतीने

भरलेल्या अज�चे िं�ट तसेच कोणतेही �माणप� पाठवू नयेत मा� अजर्दाराने अज�चे िं�ट तसेच परीक्षा
शुल्क भरल्याची पावती काळजीपूवक
र् जतन करणे आवश्यक आहे .
1.९

उमेदवाराला कोणत्याही इंटरनेट सुिवधा असलेल्या कें�ाव�न अजर् भरता येईल.
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2) उपरोक्त िवज्ञािपत पदांकिरता िनध�रीत वेतन�ेणी, पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे एकमुस्त वेतन,
आवश्यक शैक्षिणक, तांि�क अहर् ता, अनुभव, अटी व शत� पुढील �माणे राहील.
पद

�मांक

01

िकमान शैक्षिणक अहत�, अनु भव

पदाचे नाव, वेतन�ेणी व पिरिवक्षाधीन

कालावधीमध्ये िमळणारे एकमुस्त वेतन

िजल्हा व्यवस्थापक �ेणी-2 /

मान्यता�ाप्त कृिष िव�ापीठ/कृिष संस्थेची बी.एस.सी.

पीबी-2 �.9300-34800

संस्थेची एम.एस.सी. (कृिष) ही पदव्यु�र पदवी

क्षे� अिधकारी

(कृिष) पदवी उ�ीणर्. मान्यता�ाप्त कृिष िव�ापीठ/कृिष

�ेडवेतन �.4400 (गट-ब)

अॅ�ीकल्चर बॉटनी, अॅ�ोनॉमी, जेनेिटक्स, प्लॅन्ट ि�डींग

एकमुस्त वेतन �.30,000/- �ितमाह

�ाधान्य.

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

आिण िसड टे क्नोलॉजी मध्ये स्पेशलायझेशन असल्यास
िकमान शैक्षिणक अहत� बी.एस.सी.(कृिष) पदवी उ�ीणर्

केल्यानंतर कमीतकमी 3 वष� सीड इंडस्�ी तथा तत्सम
क्षे�ातील अनुभव आवश्यक िंकवा कृिष पदव्यु�र

एम.एस.सी.(कृिष) पदवी उ�ीणर् असल्यास 1 वष�चा
02

किनष्ठ कें� अिभयंता

पीबी-2 �.9300-34800

�ेडवेतन �.4400 (गट-ब)

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

03

सीड इंडस्�ी तथा तत्सम क्षे�ातील अनुभव आवश्यक.
मान्यता�ाप्त कृिष िव�ापीठ/कृिष संस्था/अिभयां�ीकी
संस्थेची बी.टे क.(कृिष अिभयां�ीकी) पदवी उ�ीणर्.

मान्यता�ाप्त कृिष िव�ापीठ/कृिष संस्था/अिभयां�ीकी

संस्थेची एम.टे क.(�ोसेिंसग इंिजिनअरींग) ही पदव्यु�र

एकमुस्त वेतन �.30,000/-�ितमाह

पदवी असल्यास �ाधान्य.

पीबी-2 �.9300-34800

पदव्यु�र पदवी उ�ीणर्.

लेखापाल/अंतगर्त अंकेक्षक
�ेडवेतन �.4400 (गट-ब)

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

एकमुस्त वेतन �.30,000/- �ितमाह

मान्यता�ाप्त िव�ापीठाची वािणज्य शाखेतील एम.कॉम. ही
िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर

शासिकय/िनमशासिकय/चांगल्या वािण�ज्यक मंडळ/

संस्थेमध्ये लेखािवषयक पुस्तके हाताळण्याचा तसेच लेखे
अंितम करण्याबाबतच्या कामाचा कमीत कमी 3 वष�चा
अनुभव.

(चांगल्या वािणज्यीक संस्था म्हणजे ज्या संस्थेची वा�षक

उलाढाल ही �.10 कोटी िंकवा त्यापेक्षा जास्त आहे . तसेच
सी.ए.फमर् असल्यास वा�षक �ाप्ती ही �.10 लाख िंकवा
त्यापेक्षा जास्त)

04

व्यवस्थापकीय संचालक यांचे
�स्वय सहायक

पीबी-2 �.9300-34800

�ेडवेतन �.4400 (गट-ब)

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

एकमुस्त वेतन �.30,000/- �ितमाह

िंकवा सी.ए./आयसीडब्ल्युए उ�ीणर् असल्यास �ाधान्य

मान्यता�ाप्त िव�ापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी तसेच
शासिकय वािणज्य �माणप� परीक्षा मंडळ

/महाराष्� राज्य

परीक्षा पिरषदे ची इं�जी लघुलेखन 120 श.�.िम. व इं�जी

टं कलेखन 60 श.�.िम. सोबतच मराठी लघुलेखन व
टं कलेखन अहत� धारकास तसेच खाजगी सिचव
अभ्यास�मातील पदिवका धारकास �ाधान्य.

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर शासिकय/

िनमशासिकय/ व्यावसायीक संस्थेमध्ये �स्वय सहायक या

पदावर काम केल्याचा िकमान 5 वष�चा अनुभव आवश्यक.
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�मांक

05

कालावधीमध्ये िमळणारे एकमुस्त वेतन

किनष्ठ अिभयंता (स्थापत्य)

मान्यता�ाप्त िव�ापीठ/संस्थेची/मंडळाची िस�व्हल

�ेडवेतन �.4400 (गट-ब)

(िस�व्हल िडप्लोमा).

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

िवषयक/ बांधकाम िवषयक िकमान 3 वष�चा अनुभव.

पीबी-2 �.9300-34800

एकमुस्त वेतन �.30,000/- �ितमाह

06

िकमान शैक्षिणक अहत�, अनु भव

पदाचे नाव, वेतन�ेणी व पिरिवक्षाधीन

किनष्ठ अिभयंता (िव�ुत)

पीबी-2 �.9300-34800

इंिजिनअिंरग मध्ये बी.ई.(िस�व्हल) पदवी/पदिवका

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर स्थापत्य

ज्यामध्ये 2-3 स्टोरे ज िब�ल्डग, इंड�स्�यल शेड प्लान्स,
रस्ते आिण संरचना यासारखी कामे समािवष्ट आहे त.
मान्यता�ाप्त िव�ापीठ

/संस्थेची

ईले�क्�कल इंिजिनअिंरग मध्ये बी.ई.

/

(ईले�क्�कल)

�ेडवेतन �.4400 (गट-ब)

पदवी / पदिवका(ईले�क्�कल िडप्लोमा).

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

तसेच इमारतीमध्ये उच्च दाबाच्या ईले�क्�कल

एकमुस्त वेतन �.30,000/- �ितमाह

मंडळाची

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर वेअर हाऊस
मशीनरींचे इंस्टॉलेशन करण्याचा कमीतकमी ३ वष�चा

अनुभव सोबतच ईलेक्�ॉिनक्स क्षे�ातील अितिरक्त
07

लघुलेखक (िनम्न �ेणी) इं�जी
पीबी-2 �.9300-34800

�ेडवेतन �.4300 (गट-ब)
पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

अनुभव धारकांना �ाधान्य.

मान्यता�ाप्त िव�ापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी
तसेच शासिकय वािणज्य �माणप� परीक्षा

मंडळ/महाराष्� राज्य परीक्षा पिरषदे ची इं�जी

लघुलेखन 120 श.�.िम. व इं�जी टं कलेखन 50

श.�.िम. उ�ीणर्. तसेच मराठी लघुलेखन व टं कलेखन

एकमुस्त वेतन �.28,000/- �ितमाह �माणप� धारकांना �ाधान्य.

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर चांगल्या

वािण�ज्यक मंडळ/ संस्थेमध्ये लघुलेखक म्हणून काम

केल्याचा तथा तत्सम �कारचे कामाचा 3 वष�चा अनुभव
08

लघुलेखक (िनम्न �ेणी) मराठी
पीबी-2 �.9300-34800

�ेडवेतन �.4300 (गट-ब)
पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

असावा.

मान्यता�ाप्त िव�ापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी
तसेच शासिकय वािणज्य �माणप� परीक्षा

मंडळ/महाराष्� राज्य परीक्षा पिरषदे ची मराठी

लघुलेखन 80 श.�.िम. व मराठी टं कलेखन 40

श.�.िम. उ�ीणर्. तसेच इं�जी लघुलेखन व टं कलेखन

एकमुस्त वेतन �.28,000/- �ितमाह �माणप� धारकांना �ाधान्य.

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर चांगल्या

वािण�ज्यक मंडळ/संस्थेमध्ये लघुलेखक म्हणून काम

केल्याचा तथा तत्सम �कारचे कामाचा 3 वष�चा अनुभव
असावा.
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10

कालावधीमध्ये िमळणारे एकमुस्त वेतन

किनष्ठ पैदासकार

मान्यता�ाप्त कृिष िव�ापीठ/कृिष संस्थेची एम.एस.सी.(कृिष)

�ेडवेतन �.4300 (गट-ब)

ि�डींग मध्ये स्पेशलायझेशन असावे.

पीबी-2 �.9300-34800

ही पदव्यु�र पदवी , अॅि�कल्चर बॉटनी , जेनेटीक्स व प्लांट

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर संशोधन व

सहायक क्षे� अिधकारी

मान्यता�ाप्त कृिष िव�ापीठ/कृिष संस्थेची

�ेडवेतन �.4300 (गट-ब)

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर सीड

एकमुस्त वेतन �.28,000/- �ितमाह िवकासाचा अनुभव असणा-या उमेदवारांना �ाधान्य.

पीबी-2 �.9300-34800

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

11

िकमान शैक्षिणक अहत�, अनु भव

पदाचे नाव, वेतन�ेणी व पिरिवक्षाधीन

बी.एस.सी.(कृिष) पदवी.

इन्डस्�ीमध्ये काम करण्याचा अनुभव असणा-या

एकमुस्त वेतन �.28,000/- �ितमाह उमेदवारांना �ाधान्य.

आरे खक

मान्यता�ाप्त संस्था/मंडळाची स्थापत्य अिभयां�ीकी

�ेडवेतन �.4200 (गट-क)

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर

पीबी-2 �.9300-34800

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

पदिवका (Diploma in Civil Engineering).

संगणकाधारीत िडझाइनींग/�ॉईंगसॉफ्टवेअर जसे

एकमुस्त वेतन �.28,000/- �ितमाह ऑटोकॅड इ.क्षे�ातील िकमान 3 वष�चा अनुभव

12

माळी

पीबी-1 �.5200-20200

�ेडवेतन �.2400 (गट-क)

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे
13

एकमुस्त वेतन �.20,000/- �ितमाह

आवश्यक.

एस.एस.सी. व मान्यता�ाप्त िव�ापीठ/शेतकी शाळे चा
माळी �िशक्षण पदिवका �माणप� अभ्यास�म उ�ीणर्.

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर माळी

िवषयक कामाचा िकमान 2 वष�चा अनुभव आवश्यक.

िलपीक-टं कलेखक

मान्यता�ाप्त िव�ापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी तसेच

�ेडवेतन �.2400 (गट-क)

परीक्षा पिरषदे ची इं�जी टं कलेखन 40 श.�.िम. आिण मराठी

एकमुस्त वेतन �.20,000/- �ितमाह

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर शासिकय/

पीबी-1 �.5200-20200

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

शासिकय वािणज्य �माणप� परीक्षा मंडळ/ महाराष्� राज्य

टं कलेखन 30 श.�.िम. परीक्षा उ�ीणर् असावा.
िनमशासिकय/चांगल्या वाणी�ज्यक

संस्थेमध्ये

िलपीक/किनष्ठ िलपीक पदावरील िकमान 2 वष�चा अनुभव.

(चांगली वाणी�ज्यक संस्था म्हणजे िकमान �.10 कोटी िंकवा
१४

�योगशाळा सहायक

पीबी-1 �.5200-20200

�ेडवेतन �.2400 (गट-क)

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे
1५

एकमुस्त वेतन �.20,000/- �ितमाह
किनष्ठ िलपीक-टं कलेखक
पीबी-1 �.5200-20200

�ेडवेतन �.1900 (गट-क)

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

एकमुस्त वेतन �.19,000/- �ितमाह

त्यापेक्षा जास्त वा�षक आ�थक उलाढाल असलेली संस्था)

एस.एस.सी.(इय�ा 10 वी) उ�ीणर्/एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी)
उ�ीणर् व मान्यता�ाप्त शेतकी शाळे चा कृिष पदिवका
अभ्यास�म उ�ीणर्.

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर संबधीत क्षे�ातील
कामाचा िकमान 3 वष�चा अनुभव.

मान्यता�ाप्त िव�ापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी तसेच

शासिकय वािणज्य �माणप� परीक्षा मंडळ/ महाराष्� राज्य

परीक्षा पिरषदे ची इं�जी टं कलेखन 40 श.�.िम. आिण मराठी
टं कलेखन 30 श.�.िम. परीक्षा उ�ीणर्.
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िकमान शैक्षिणक अहत�, अनु भव

पदाचे नाव, वेतन�ेणी व पिरिवक्षाधीन

कालावधीमध्ये िमळणारे एकमुस्त वेतन

किनष्ठ �ि�या सहायक

एस.एस.सी. (इय�ा 10 वी) उ�ीणर् तसेच मान्यता�ाप्त

-एस 1 �.4440-7440

शेतकी शाळे चा कृिष पदिवका अभ्यास�म उ�ीणर्.

�ेडवेतन �.1600 (गट-ड)

िकमान शैक्षिणक अहत� धारण केल्यानंतर सीड इन्डस्�ी

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

एकमुस्त वेतन �.16,000/- �ितमाह

17

तसेच तत्सम इन्डस्�ीमध्ये काम केल्याचा कमीत कमी 1
वष�चा अनुभव.

किनष्ठ ऑपरे टर

एस.एस.सी.(इय�ा 10 वी) उ�ीणर् तसेच शासिकय

-एस 1 �.4440-7440

औ�ोिगक �िशक्षण संस्थेचा (I.T.I.) इले�क्�क �ेड

�ेडवेतन �.1600 (गट-ड)

अभ्या�म उ�ीणर्.

एकमुस्त वेतन �.16,000/- �ितमाह

समाधानकारक काम केल्याचा अनुभव िंकवा

म.रा.िबयाणे महामंडळामध्ये एक वषर् रोजंदारीवर

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

18

सीड/�ेन/स्टॅ न्डडर् मॅन्युफॅक्चरींग इन्डस्�ीमध्ये १ वषर्
काम केल्याचा अनुभव.

िशपाई/पहारे करी

कमीत कमी 10 वी उ�ीणर्

-एस 1 �.4440-7440

�ेडवेतन �.1300 (गट-ड)

पिरिवक्षाधीन कालावधीमध्ये िमळणारे

एकमुस्त वेतन �.14,000/- �ितमाह
िटप:- पदासाठी आवश्यक असलेला अनु भव हा पदासाठीची िकमान शैक्षिक अहत� धारण केल्यानंतरच्या कालावधीचा
असणे अिनवायर् आहे . िकमान शैक्षिणक अहत� धारण करण्यापूव�च्या कालावधीचा अनु भव िवचारात घेतल्या
जाणार नाही.

3) वयोमय�दा:-

3.1 जािहरातीत नमूद केलेल्या पदांसाठी उमेदवाराचे वय अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकास

म्हणजेच िदनांक 1०.05.2018 रोजी गणले जाईल.

3.2 खुल्या �वग�तील (सवर्साधारण) उमेदवारांकरीता वय िकमान 18 वष� व कमाल 38 वष�पेक्षा जास्त

नसावे. मागासवग�य �वग�तील उमेदवारांना िवहीत कमाल वयोमय�दा 5 वषर् िशिथलक्षम असेल.

3.3 िवकलांग

व्यक्ती, स्वातं�य सैिनकांचे पाल्य, जनगणना/िनवडणूक कमर्चारी, �कल्प�स्त, खेळाडू ,

अंशकालीन उमेदवारांसाठी उच्च वयोमय�दा शासन िनयमानुसार िशिथलक्षम राहील. त्यानुसार िवकलांग/
स्वातं�य सैिनकांचे पाल्य/ सन 1991 चे जनगणना कमर्चारी/ 1994 नंतरचे िनवडणूक

कमर्चारी/�कल्प�स्त यांचेसाठी 45 वष� तर अं शकालीन उमेदवारांसाठी 46 वष� कमाल वयोमय�दा राहील.

तसेच खेळाडू ं साठी त्यांची गुणव�ा व पा�ता िवचारात घेवून उच्च वयोमय�दा 5 वष�पय�त
राहील.

3.4 सा

िशथीलक्षम

मान्य �शासन िवभाग, शासन शुध्दीप�क �मांक मासैक-1010/�.�.279/10/16-अ िदनांक

20 ऑगस्ट, 2010 नुसार माजी सैिनकांसाठी कमाल वयोमय�दा ही सदर उमेदवारांच्या स

शस्तर् दलात

झालेल्या सेवइ
े तका कालावधी अिधक 3 वष� इतकी राहील. तसेच िवकलांग माजी सैिनकांसाठी कमाल

वयोमय�दा 45 वष�पय�त राहील.

3.5 महाराष्� राज्य िबयाणे महामंडळामध्ये

िनयिमत सेवत
े कायर्रत कमर्चा-यासाठी वयोमय�दा ही सदर

उमेदवाराच्या महामंडळामध्ये झालेल्या सेवच्े या कालावधीइतकी िशथीलक्षम राहील तथािप , ही िशथीलक्षम
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वयोमय�दा 45 वष�पेक्षा जास्त असणार नाही. या िशवाय महामंडळातील कमर्चा-यासाठी कमाल वयोमय�दा
45 वष�व�न 50 वष�पय�त सुध्दा िशथीलक्षम राहील मा� त्यासाठी संबध
ं ीत कमर्चा-याचे 45 वष�नंतरच्या

पुढील पाच वष�चे नजीकच्या कालावधीचे गोपनीय अहवाल हे अत्युत्कृष्ठ A+(Outstanding) असणे अिनवायर्

राहील. 45 वष� ते 50 वष� या कालावधीदरम्यान जेवढया वष�साठी वयोमय�दा

वष�चे गोपनीय अहवाल अत्युत्कृष्ठ A+(Outstanding)असणे गरजेचे आहे .

िशथीलक्षम राहील तेवढया

4) मिहला समांतर आरक्षण:मिहला व बालिवकास िवभाग शासन िनणर्य �मांक

82/2001/मसेआ-2000/�.�.415/का-2

िदनांक 25/05/2001 नुसार खुल्या �वग�तील उ�त आिण �गत व्य�क्त/कुटू ं बातील(ि�मीलेअर) मिहला

सदस्यांना मिहलांसाठी असलेले 30 टक्के आरक्षण अनुज्ञेय राहणार नाही. तसेच मागासवग�य �वग�तील

िवशेष मागास �वगर् , इतर मागासवगर् , िवमुक्त जाती (अ) , भटक्या जमाती (ब) , भटक्या जमाती (क) आिण

भटक्या जमाती (ड) या �वग�तील उ�त आिण �गत व्यक्ती अथवा गटातील मिहला सदस्यांना

30 टक्के

आरक्षण अनुज्ञेय राहणार नाही.

5) भूकंप�स्त/�कल्प�स्त समांतर आरक्षण:भूकंप�स्त/�कल्प�स्त उमेदवारांनी सक्षम �ािधकारी/िजल्हा पुनवर्सन अिधकारी यांनी िदलेले

�माणप� सादर करणे आव श्यक राहील. सक्षम �ािधका-यांकडू न �माणप� तपासणी अंती वैधता �ाहय
धरण्यात येईल.

6) खेळाडू समांतर आरक्षण:-

शालेय िशक्षण व �ीडा िवभाग शासन िनणर्य �मांक रा�ीधो- 2002/�.�.68/�ीयुस-े 2 िदनांक 30 एि�ल,

2005 अन्वये सरळसेवा भरतीमध्ये खेळाडू ं साठी 5 टक्के समांतर आरक्षण िवहीत करण्यात आलेले आहे .
यासाठी �ीडािवषयक अहत� खालील�माणे असावी.
अ) गट-ब साठी अहत�
6.1

सदर पदांसाठी त्या त्या खेळांच्या वैय�क्तक अथवा सांिघक �ीडा स्पध�मध्ये महाराष्�ातफ�

�ितिनधीत्व करतांना राष्�ीय अंिजक्यपद स्पध�त �थम , �व्दतीय अथवा तृतीय स्थान �ाप्त करणारा िंकवा

सुवणर्, रौप्य िंकवा कास्य पदक �ाप्त करणारा खेळाडू . सदर स्पध� या संबध
ं ीत खेळांच्या भारतीय ऑिल�म्पक

सिमतीशी सलंग्न असलेल्या राष्�ीय फेडरे शनने आयोजीत केलेल्या असाव्यात अथवा भारतीय ऑिल�म्पक

सिमतीने स्वतः आयोजीत केलेल्या असाव्यात.

6.2

तसेच उपरोक्त स्पध� व्यितिरक्त असलेल्या स्पध� या मान्यता�ाप्त खेळांच्या असून राष्�ीय

स्तरावरील भारतीय ऑिल�म्पक सिमतीच्या मान्यता�ाप्त संघटनेने आयोजीत केलेल्या असाव्यात. यामध्ये

सहभागी होणा-या खेळांडूची िनवड ही राज्य संघातून झालेली असावी.
ब) गट-क व ड साठी अहत�
6.3

सदर पदांसाठी त्या त्या खेळांच्या वैय�क्तक अथवा सांिघक �ीडा स्पध�मध्ये िकमान राज्य

अिंजक्यपद स्पध�त �थम, �व्दतीय अथवा तृतीय स्थान �ाप्त करणारा िंकवा सुवणर् , रौप्य िंकवा कास्य पदक
�ाप्त करणारा खेळाडू .
6.4

राज्य अिंजक्यपद स्पध� या सदर खेळांच्या महाराष्� ऑिल�म्पक असोिसएशनशी संलग्न असलेल्या

अिधकृत राज्य संघटनेने आयोजीत केलेल्या असाव्यात अथवा महाराष्�

ऑिल�म्पक असोिशएशनने स्वतः

आयोजीत केलेल्या असाव्यात. िकमान �ािवण्यापेक्षा उच्च स्तरावरील �ीडा �ािवण्य िमळिवणा-या

उमेदवारास �ाधान्य दे ण्यात येईल. वैय�क्तकिरत्या िंकवा आमंि�त स्व�पाच्या स्पध�मध्ये भाग घेतलेल्या

खेळाडू ं चा यासाठी िवचार करण्यात येणार नाही.
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6.5

राष्�ीय छा� सेनेमध्ये (एन.सी.सी.) अंडर ऑिफसरची रँ क िमळवून राष्�ीय छा� सेनेच्या राष्�ीय

6.6

खुल्या �वग�तील उ�त आिण �गत गटातील व्य�क्त/कुटु ं बातील (ि�मीलेअर) खेळाडू सदस्यांना

स्पध�मध्ये पदके �ाप्त केलेले उमेदवार.

खेळाडू ं साठी असलेले आरक्षण अनुज्ञेय राहणार नाही. मागासवग�य �वग�तील इतर मागास वगर्

, िवशेष

मागास �वगर् , िवमुक्त जाती (अ) , भटक्या जमाती (ब) , भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) या

�वग�तील उ�त आिण �गत व्य�क्त अथवा गटातील खेळाडू सदस्यांना खेळाडू चे आरक्षण अनुज्ञेय राहणार
नाही.
6.7

इतर मागास वगर्, िवशेष मागास �वगर्, िवमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क) व

भटक्या जमाती (ड) यांचेकरीता उ�त आिण �गत व्य�क्त अथवा गट (ि�िमलेअर) बाबत सामाजीक न्याय
िवभागाने वेळोवेळी िनि�त केलेले िनयम व अटी लागू राहतील.

7) अंशकालीन समांतर आरक्षण:सामान्य �

शासन िवभाग शासन िनणर्य �.पअंक-

1009/�.�.200/2009/16-अ

िदनांक 27.10.2009 अनुसार सु िशक्षीत बेरोजगारांना अथर्सहाय्य या योजनेअंतगर्त शासिकय
काय�लयांमध्ये तीन वष�पय�त दरमहा मानधनावर काम केलेल्या व रोजगार मागर्द
अनुभवाची नोंद केलेल्या पदवीधर/पदवीकाधारक अं

शर्न कें�ामध्ये या

शकालीन उमेदवारांना गट -क मधील सरळसेवन
े े

करावयाच्या िनयुक्त्यांमध्ये 10 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे . त्यानुसार अं

शकालीन

उमेदवारांनी सु िशक्षीत बेरोजगारांना अथर्सहाय्य या योजनेअंतगर्त शासिकय काय�लयामध्ये ितन वष�पय�त

दरमहा मानधनावर काम केल्याबाबत सक्षम �ािधका-याचे �माणप� व सेवायोजन काय�लयामध्ये या

अनुभवाची नोंद घेतल्याबाबत सेवायोजन काय�लयाचे नोंदणी �माणप� सादर करणे आवश्यक आहे .
8) िवकलांग:-

िवकलांग या �वग�तील उमेदवाराचे िवकलांगतेचे �माण िकमान 40 टक्के असणे आव श्यक असुन

िनवड झालेल्या उमदे वारांना �माणप� पडताळणीचे वेळी संबध
ं ीत िजल्हा शासिकय �ग्णालय अथवा
�ािधकृत केलेल्या वै�िकय मंडळाचे �माणप� सादर करावे लागेल.
9) परीक्षा शुल्क:9.1

सवर्साधारण (खुला �वग�तील) उमेदवारांकरीता �पये 500/- व मागासवग�यांसाठी �पये 250/-

9.2

उमे दवार

परीक्षा शुल्क राहील. परीक्षा शुल्क हे नापरतावा राहील.
क्रेिडट

काड� /डे िबट

काड� /एटीएम

िपन/इं टरने ट

बँिकंग/वॅलेट/कॅश

काड� /आयएमपीएस �ारे शु � भरणा क� शकतात.
अ. उमेदवार आपापल्या सोयीनुसार भरणा क� शकतात.

आ. भरणा करण्याकिरता फक्त ऑनलाईन पय�य उपलब्ध आहे त.

इ. उमेदवाराला जर वीज पुरवठा िंकवा इंटरनेट सेवा खंिडत झाल्यामुळे शुल्क भरणा
करता आला नाही तर त्याने पुन्हा लॉगइन क�न भरणा �ि�या पूणर् करावी.

ई. शुल्क भरणा झाल्यावर उमेदवाराला "भरणा यशस्वी" म्हणून संदेश िमळे ल आिण
झालेल्या व्यवहाराची सिवस्तर मािहती अज�मध्ये आपोआप येईल.

9.3

उमेदवारास एकापेक्षा अिधक िंकवा जास्तीत जास्त ३ पदांकिरता अजर् करावयाचा असल्यास एकाच

लॉिगन मधून अजर् सादर करता येईल. खालील नमूद करण्यात आलेल्या �त्येक गटातून (

Group)

उमेदवाराच्या अहत�नूसार कोणत्याही एका पदा किरता अजर् करता येईल. जेव�ा पदांकिरता अजर् सादर

करावयाचा आहे तेव�ा पदांच्या परीक्षा शुल्काचा भरणा उमेदवारास करावा लागेल.
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(उदा.खुला �वग�तील उमेदवारास त्याच्या पा�तेनूसार त्याला ३ पदा किरता अजर् करावयाचा झाल्यास

त्यास �.१५००/- इतक्या परीक्षा शुल्काचा भरणा करावा लागेल.)
गट -१ (Group - 1)

गट - २ (Group - 2)

गट - ३ (Group - 3)

िजल्हा व्यवस्थापक �ेणी-२/ क्षे� अिधकारी

किनष्ठ कें� अिभयंता

सहायक क्षे� अिधकारी

व्यवस्थापकीय संचालक यांचे स्वीय सहायक

आरे खक (Draghtsman)

किनष्ठ िलपीक - टं कलेखक

लेखापाल / अंतगर्त अंकेक्षक
किनष्ठ अिभयंता (स्थापत्य)
किनष्ठ अिभयंता (िव�ुत)
किनष्ठ �ि�या सहायक
किनष्ठ ऑपरे टर

लघुलेखक (िनम्न �ेणी) इं�जी
िलपीक - टं कलेखक
�योगशाळा सहायक
किनष्ठ पैदासकार
िशपाई/पहारे करी

लघुलेखक (िनम्न �ेणी) मराठी
माळी
-

10) ऑनलाईन अजर् भरण्याची कायर्पध्दती व सूचना:अज�मध्ये खालील टप्पे आहे त :
१. नोंदणी

२. अज�वरील मािहतीचे पूव�वलोकन

३. ऑनलाईन शुल्क भरणा
४. अज�ची िं�टआऊट

१. कृपया अज�संबंधी खालील सूचना पहा

उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगइन करावे लागेल.उमेदवाराने

आपल्याउजव्याबाजूलाअसलेल्या ‘सूचना’ यापय�यावर �क्लक करावे.ितथून उमेदवाराला थेट नोंदणीच्या
पोटर् लवर नेले जाईल. पिहल्यांदाच नोंदणी केली जात असल्यास उमेदवाराने नोंदणीच्या पय�यावर �क्लक
क�न यूजर नेम, पासवडर् आिण इमेल आयडी टाकावा. उमेदवाराला त्यानंतर त्याच्या/ितच्या �मािणत

इमेल आयडीवर स�ीयतेची िंलक िमळे ल जी त्यांच्या साइनअपशी संबिं धत असेल. उमेदवाराने त्याचे/ितचे

खाते स�ीय करण्यासाठी त्याच्या/ितच्या इमेल आयडीवर िमळालेल्या स�ीयतेच्या िंलकवर �क्लक करावे.

उमेदवाराने त्याची/ितची लॉगइनची मािहती गोपनीय ठे वावी. एकदा खाते स�ीय झाले की, उमेदवाराला
त्यांच्या नोंदणी पोटर् लचे युजरनेम आिण पासवडर् वाप�न केव्हाही लॉग ऑन होता येईल.

१. उमेदवाराचे नाव, विडलांच/
े पतीचे नाव, आडनाव, विडलांचे नाव, आईचे नाव, जन्मिदनांक,

�मणध्वनी �मांक, छायािच�, स्वाक्षरी ही मुलभूत मािहती आहे जी उमेदवाराला सिवस्तर �ावी
लागेल.

२. छायािच� आिण स्वाक्षरी अपलोड करण्यासंबध
ं ी मािहती :

अ. कृपया उं ची आिण �ंदी �त्येकी २०० िपक्सल असलेले छायािच� स्कॅन क�न अपलोड

करावे. छायािच�ाचे आकारमान २०केबी ते ५० केबीच्या दरम्यान असावा.

आ. ५x४.५सेमीचा एक आयत काढा. त्या आयतामध्ये स्वाक्षरी करावी. ती �ितमा स्कॅन करा

आिण अज�मध्ये अपलोड करा. �ितमेची उं ची ६० िपक्सल आिण �ंदी १४० िपक्सल
असावी. �ितमेचे आकारमान 3 केबी ते ५० केबीच्या दरम्यान असावे.
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३. प�ा टाकण्यासाठी उमेदवाराने आपल्या प�याचा �कार िनि�त करावा. उदा. कायमस्व�पी प�ा,

तात्पुरता प�ा िंकवा दोन्ही आिण त्यानुसार आपले गाव, पोस्ट ऑफीस, राज्य, िजल्हा, िपन कोड
इ.सिहत मािहती भरावी.

४. त्यानंतर उमेदवाराने अितिरक्त मािहतीच्या पय�यावर �क्लक करावे आिण आपल्या जात

�वग�ब�लमािहतीभरावी. उमेदवाराकडे जात �माणप� असल्यास त्याब�ल िवचारणा केली जाईल.

असल्यास �ॉपडाऊन मधून त्याने/ितने आपलाजात �वगर्िनवडावा

.तसेचउमेदवारासत्याचाधमर् ,

नॉन �ीिमलेयर �माणप� आिण उमेदवार हा सरकारी कमर्चारी आहे िंकवा नाही याब�लची मािहती
�ावी लागेल .

५. ज्यांच्याकडे आधार �मांक आहे त्यांनी तत्संबध
ं ी मािहती भरावी. उमेदवाराकडे आधार �मांक

नसल्यास त्याने/ितने आधार किरता नोंदणी क�न त्यांचा आधार नोंदणी �मांक �ावा.

६. उमेदवारांना अपंग आिण इतर आरक्षणांचा पय�य पण िदलेला आहे .

७. फक्तमहाराष्�राज्याचेअिधवास�माणप�असलेलेउमे दवारअजर्करण्यासपा�आहे त.

८. शैक्षिणक मािहतीच्या जागी उमेदवाराने आपली सिवस्तर शैक्षिणक मािहती भरावी. पदवी कोणत्या

िव�ािपठातून घेतली, िमळालेले

गुण, कमाल गुण, उ�ीणर् झालेले वषर्, िव�ापीठाचे

मािहतीसु�ा भरण्यात यावी.त्यानुसार टक्केवारी काढली जाईल.

नाव इ.

९. एकदा शैक्षिणक तपिशल �िवष्ट केले की अजर्दारास पुढे या बटणावर �क्लक करावे लागेल, त्या

बटणावर �क्लक केल्यानंतर अजर्दारांकडू न पुष्टीची िवनंती केली जाईल की त्यांनी ते बटण �क्लक

केल्यास मागील तपशील संपािदत करण्याची परवानगी िदली जाणार नाही.

१०. त्यानंतरचा अजर् �त्येक िवभागानुसार आवश्यक त्या मािहती नुसार भ�न घेतला जाईल.

उमेदवाराला त्यानुसार मािहती �ावी लागेल.

११. पुढे जाण्यासाठी अजर्दाराला परीक्षादाखवा ऑप्शन वर �क्लक करावे लागेल. पुढे अजर्दाराने अजर्

करण्यासाठी तुम्ही पा� असलेल्या पदाला िनवडावे लागेल, त्यानंतर त्यास �ोिसड या बटनावर

�क्लक करावे लागेल. तुम्ही �ुप १,२,३ मधून एकया�माणे जास्तीतजास्त ३ पदांसाठी अजर् क�

शकता .

१२. जािहराती मध्ये नमूद केल्या �माणे पदिवका / पदवी / पदु �र पदवी व्यावसाियक पा�ता असणारे

उमेदवार अजर् करण्यास पा� आहे त .

१३. उमेदवार नोंदणी अज�मध्ये िदल्या �माणे तीन परीक्षा कें�ाचा �ाधान्य�म िनवडू शकतो.
१४. �ानंतर उमेदवाराने नोंदणी �ि�या पूणर् करण्यासाठी ऑनलाइन शुल्क भरावे.

१५. उमेदवाराने सगळ्या िनयम व अटी वाचून मान्यता दशर्वण्यासाठी िदलेल्या जागी �क्लक करावे.
१६. मान्यता दशर्िवल्यानंतरच अजर् दाखल करण्यासाठीचा सबिमट हा पय�य उपलब्ध होईल.
१७. उमेदवाराला त्याचा अजर् डाऊनलोड िंकवा िं�ट करण्याचा पय�य असेल.
२. अज�तील मािहतीचे पूव�वलोकन:

अ. युजरनेम आिण पासवडर् वाप�न लॉगइन केल्यावर उमेदवार आपला संिक्षप्त अजर् पाहू
शकतो.

आ. अजर् िं�ट करण्यासाठी "िं�ट ि�व्�ू" या पय�यावर �क्लक करा.
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३. ऑनलाईन भरणा:

उमेदवार �ेिडट काडर् /डे िबट काडर् /एटीएम िपन/इंटरनेट बँिंकग/वॅलेट/कॅश काडर् /आयएमपीएस

�ारे शुल्क भरणा क� शकतात.

उ. उमेदवार आपापल्या सोयीनुसार भरणा क� शकतात.

ऊ. भरणा करण्याकिरता फक्त ऑनलाईन पय�य उपलब्ध आहे त.

ऋ. उमेदवाराला जर वीज पुरवठा िंकवा इंटरनेट सेवा खंिडत झाल्यामुळे शुल्क भरणा
करता आला नाही तर त्याने पुन्हा लॉगइन क�न भरणा �ि�या पूणर् करावी.

ऌ. शुल्क भरणा झाल्यावर उमेदवाराला "भरणा यशस्वी" म्हणून संदेश िमळे ल आिण
झालेल्या व्यवहाराची सिवस्तर मािहती अज�मध्ये आपोआप येईल.

४. अज�ची िं�ट

अ. उमेदवाराने अज�ची एक �त आपल्याकडे ठे वावी.

आ. अजर् संबिं धत िवभागाकडे जमा करण्याची आवश्यकता नाही.

महत्वाचे:
“जर कोणत्याही उमेदवाराने एकापेक्षा अिधक लॉिगन आयडीसह नोंदणी केली असेल तर उमेदवारांची

पिहली यशस्वी नोंदणी फक्त पुढील �ि�या जसे हॉल ितकीट , परीक्षेत उप�स्थती , गुणव�ा यादी आिण अन्य संबंिधत

�ि�यां साठी िवचारात घेण्यात येईल. कोणत्याही डु प्लीकेट नोंदणीस अवैध नोंदणी मानले जाईल आिण कोणत्याही
�कारचे पैसे परतफेड केले जाणार नाहीत. उमेदवारा�ारे �थम यशस्वी नोंदणीमध्ये काही चुकीची मािहती
दे ण्यातआली असेल तर कृपया यािवषयांब�लची योग्य �ि�या जाणून घेण्यासाठी enquiry@mahapariksha.gov.in
वर िलहा िंकवा टोल �ीनंबर 1800 3000 7766 वर कॉल करा.”

“नोंद : नोंदणी मधील तपशील जसेकी वापरकत� नाव, ईमेल आयडी, �वगर् आरक्षण (लागू, समांतर िंकवा

�वगर् आरक्षण), पसंतीचे स्थान, जन्मतारीख इत्यािद
जाणारनाही.”

11)

फॉमर् सादर केल्यानंतर बदलण्याची परवानगी िदली

संगणक आधारीत ऑनलाईन परीक्षा (Computer Based Online Exam.)/मुलाखती अंती गुणव�ेनुसार

िनवड झालेल्या उमेदवारांना पडताळणीसाठी खालील मूळ �माणप�े व
छाया�ती सादर करावे लागतील:11.1

स्वसाक्षांकीत (Self Attested)

शैक्षिणक अहर् ता धारण करीत असल्याबाबतचे संबध
ं ीत बोडर् /िव�ापीठ/संस्थेचे �माणप�.

11.2

लागू आहे त्या पदांबाबतीत महाराष्� राज्य परीक्षा पिरषद/

11.3

जन्मतारखे बाबतच्या पुराव्या दाखल 10 वी उ�ीणर् केल्याबाबत बोड�चे �माणप�.

मंडळाकडील टं कलेखन/लघुलेखन अहर् तेबाबतची �माणप�े.

11.4

शासकीय वािणज्य �माणप� परीक्षा

पदासाठी आव श्यक असलेला तसेच पदाची िकमान शैक्षिणक अहर् ता धारण केल्यानंतरच्या

कालावधीचा अनुभव असलेले �माणप�.
11.5

11.6

सक्षम �ािधका-याने िदलेले जातीचे �माणप� व जात वैधता �माणप�.

महाराष्� राज्याचा रिहवा सी असल्याबाबत सक्षम �ािधका-याने िदलेले �माणप�

Certificate).

11.7

(Domicile

�कल्प�स्त व भूकंप�स्त असल्याबाबतचे सक्षम �ािधका-याचे �माणप�.
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11.8
11.9

लागू असल्यास सक्षम �ािधका-याने िदलेले नॉन ि�िमलेअर �माणप�.

िवकलांग व्य�क्तचे बाबतीत िजल्हा शासिकय �ग्णालयाचे अथवा वै�कीय मंडळाचे �माणप�.

11.10 ऑनलाईन पध्दतीने भरलेल्या अज�ची िं�ट व परीक्षा शुल्क भरणा केलेल्या पावतीची �त.
11.11 माजी सैिनक उमेदवाराने सशस्तर् दलात केलेल्या सेवब
े ाबतचे �माणप�

11.12 अंशकालीन उमेदवारांनी सु

िशिक्षत बेरोजगारांना अथर्सहाय्य या योजनेअंतगर्त शासिकय

काय�लयामध्ये तीन वष�पय�त दरमहा मानधनावर काम केल्याबाबत सक्षम �ािधका-याचे �माणप� व या
अनुभवाची नोंद घेतल्याबाबत सेवायोजन काय�लयाचे नोंदणी �माणप�.

11.13 खेळाडू ं च्या आरिक्षत पदावर नेमणूकीकरीता सक्षम �ािधका-याचे �माणप�.
11.14 इतर अनुषंगीक आवश्यक �माणप�े.

11.15 खालील िदलेल्या नमुन्यातील लहान कुटु ं बा बाबतचे �माणप�.

महाराष्� नागरी सेवा (लहान कुटु ं बाचे �ितज्ञाप�) िनयम2005 मधील �ितज्ञाप�ाचा नमुना-अ
�ितज्ञाप� नमुना-अ (िनयम-4 पहा)

मी �ी/�ीमती/कुमारी................................................................................... �ी

.............................. ............................... यांचा मुलगा/यांची मुलगी/यांची पत्नी वय ..............
वषर्, राहणार ....................................... याव्दारे पुढील �माणे असे जाहीर करतो/करते की,
1) मी .......................................................... या पदासाठी अजर् दाखल केला आहे .

2) आज रोजी मला .................... (संख्या) इतकी हयात मुले आहे त. त्यापैकी 28 माचर्, 2005 यानंतर
जन्माला आलेल्या मुलांची संख्या ..................... आहे (असल्यास जन्मिदनांक नमुद करावा)

3) हयात असलेल्या मुलांची संख्या दोनपेक्षा अिधक असेल तर िदनांक 28 माचर्, 2006 व तद्नंतर जन्माला
आलेल्या मुलांमुळे या पदासाठी मी अनहर् ठरिवण्यास पा� होईल, याची मला जाणीव आहे .

िठकाण ..........................
िदनांक ......./......../2018

उमेदवाराची सही

(उमेदवाराचे नाव .............................)
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12)

अ.�.

01

पदिनहाय िनवडीची पध्दत पुढील�माणे:पदाचे नांव

िजल्हा व्यवस्थापक �ेणी-2

/ क्षे� अिधकारी

िनवडीची पध्दत

ऑनलाईन परीक्षा
+मुलाखत

तपशील

अ) संगणक आधारीत परीक्षा
examination)

1.संगणक आधारीत

(Computer Based online

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 � �ांची व

200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online

examination) मराठी 15 ��l , इं�जी 15 ��. , सामान्य
ज्ञान 15 ��ई, बौध्दीक चाचणी 15 ��. व कृिष िवषयक

40 ��ी अ शा एकूण 100 ��ांची राहील. �त्येक � �ास
दोन गुण राहील. ��ईपि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी

स्व�पाची असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान, बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) दज�च्या अभ्यास�मावर
आधारीत राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��त वगळता
इतर �� मराठी माध्यमातून असतील. तसेच कृिष

िवषयाच्या परीक्षेचा दज� हा कृिष पदवी अभ्यास�मावर

आधारीत राहील व कृिष िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे इ�ंजी
भाषेमध्ये राहील.

ब) मुलाखत

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये िकमान 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच मुलाखतीस बोलवावयाच्या गुणव�ा यादीमध्ये
समािवष्ट करण्यात येतील. मा� ऑनलाईन परीक्षेमध्ये

�ाप्त गुणांच्या आधारे भरावयाच्या पदसंख्येनु�प पा�
ठरणा-या उमेदवारांचीच मुलाखत घेण्यात येईल.
मुलाखतीसाठी 25 गुण ठे वण्यात आलेले आहे त.
क) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षा व मुलाखत यामधील एक�ीत गुणांच्या
आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड �वगर्िनहाय

02

किनष्ठ कें� अिभयंता

ऑनलाईन परीक्षा
+मुलाखत

गुणव�ेनुसार करण्यात येईल.

अ) संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online
examination)

1.संगणक आधारीत

(Computer

Based

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 �

online

�ांची व

200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online

examination) मराठी 15 ��d, इं�जी 15 ��् , सामान्य
ज्ञान 15 ��ष , बौध्दीक चाचणी 15 �� व कृिष

अिभयां�ीकी िवषयक 40 ��t अशा एकूण 100 ��ांची
राहील. �त्येक ��ास दोन गुण राहील.

वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची असेल.

��0पि�का
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3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान, बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) दज�च्या अभ्यास�मावर
आधारीत राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��त वगळता
इतर �� मराठी माध्यमातून असतील. तसेच कृिष
अिभयां�ीकी िवषयाच्या परीक्षेचा दज� हा कृिष

अिभयां�ीकी पदवी अभ्यास�मावर आधारीत राहील व
कृिष अिभयां�ीकी िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे इ�ंजी
भाषेमध्ये राहील.

ब) मुलाखती

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये िकमान 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच मुलाखतीस बोलवावयाच्या गुणव�ा यादीमध्ये
समािवष्ट करण्यात येतील. मा� ऑनलाईन परीक्षेमध्ये

�ाप्त गुणांच्या आधारे भरावयाच्या पदसंख्येनु�प पा�
ठरणा-या उमेदवारांचीच मुलाखत घेण्यात येईल.
मुलाखतीसाठी 25 गुण ठे वण्यात आलेले आहे त.
क) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षा व मुलाखत यामधील एक�ीत गुणांच्या
आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड �वगर्िनहाय

03

लेखापाल/अंतगर्त अंकेक्षक

ऑनलाईन परीक्षा
+मुलाखत

गुणव�ेनुसार करण्यात येईल.
अ) संगणक आधारीत परीक्षा
examination)

1.संगणक आधारीत

(Computer Based online

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 ��ांची व 200

गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा कालावधी
राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा

(Computer Based online

examination) मराठी 15 ��d , इं�जी 15 ��0 , सामान्य

ज्ञान 15 ��ष, बौध्दीक चाचणी 15 �� व लेखा िवषयक 40

��a अशा एकूण 100 ��ांची राहील. �त्येक ��ास दोन गुण
राहील. ��ापि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान , बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा
दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) अभ्यास�मावर आधारीत
राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��ा वगळता इतर ��क

मराठी माध्यमातून असतील. तसेच लेखा िवषयाच्या परीक्षेचा
दज� हा लेखा िवषयक पदवी अभ्यास�मावर आधारीत

राहील व लेखा िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे इ�ंजी भाषेमध्ये
राहील.

ब) मुलाखती

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये िकमान 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच मुलाखतीस बोलवावयाच्या गुणव�ा यादीमध्ये

समािवष्ट करण्यात येतील. मा� ऑनलाईन परीक्षेमध्ये �ाप्त
गुणांच्या आधारे भरावयाच्या पदसंख्येनु�प पा� ठरणा-या

उमेदवारांचीच मुलाखत घेण्यात येईल. मुलाखतीसाठी 25
गुण ठे वण्यात आलेले आहे त.
क) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षा व मुलाखत यामधील एक�ीत गुणांच्या
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आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड �वगर्िनहाय गुणव�ेनुसार

04

व्यवस्थापकीय संचालक
यांचे �स्वय सहायक

ऑनलाईन परीक्षा
+व्यावसायीक
चाचणी

मुलाखत

करण्यात येईल.

अ) संगणक आधारीत ऑनलाईन परीक्षा

Based online examination)

+ 1.संगणक आधारीत (Computer

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 60 ��ांची व
120 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी 1 तास 30 िमिनटे
कालावधी राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा

(Computer Based

online examination) मराठी 15 �� , इं�जी 15 ��ी ,
सामान्य ज्ञान 15 ��o , व बौध्दीक चाचणी 15 �� अशा

एकूण 60 � �ांची राहील. �त्येक � �ास दोन गुण राहील.
��यपि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान, बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) दज�च्या अभ्यास�मावर

आधारीत राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��ञ वगळता
इतर �� मराठी माध्यमातून असतील.
ब) व्यावसायीक चाचणी व मुलाखती

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये िकमान 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे
उमेदवारच व्यावसायीक चाचणी व मुलाखतीस

बोलवावयाच्या गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात

येतील. मा� ऑनलाईन परीक्षा व व्यावसायीक चाचणी
मध्ये �ाप्त गुणांच्या आधारे भरावयाच्या पदसंख्येनु�प

पा� ठरणा-या उमेदवारांचीच मुलाखत घेण्यात येईल.

व्यावसायीक चाचणी साठी 80 गुण व मुलाखतीसाठी 25
गुण ठे वण्यात आलेले आहे त.
क) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षा , व्यावसायीक चाचणी व मुलाखत

यामधील एक�ीत गुणांच्या आधारे उमेदवारांची अंितम

05

किनष्ठ अिभयंता (स्थापत्य)

ऑनलाईन परीक्षा
+मुलाखत

िनवड �वगर्िनहाय गुणव�ेनुसार करण्यात येईल.

अ) संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online
examination)

1.संगणक आधारीत

(Computer

Based

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 �

online

�ांची व

200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online

examination) मराठी 15 ��d, इं�जी 15 ��ा , सामान्य
ज्ञान 15 ��ष , बौध्दीक चाचणी 15 ��् व स्थापत्य
अिभयां�ीकी पदवी/पदवीका िवषयक 40 ��च अ

एकूण 100 ��ांची राहील. �त्येक ��ास दोन गुण

शा

राहील. ��ापि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची
असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान, बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा
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दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) दज�च्या अभ्यास�मावर
आधारीत राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��त वगळता
इतर �� मराठी माध्यमातून असतील. तसेच स्थापत्य
अिभयां�ीकी परीक्षेचा दज� हा स्थापत्य अिभयां�ीकी
पदवी/पदवीका अभ्यास�मावर आधारीत राहील व

स्थापत्य अिभयां�ीकी िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे इ�ंजी
भाषेमध्ये राहील.

ब) मुलाखती

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये िकमान 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच मुलाखतीस बोलवावयाच्या गुणव�ा यादीमध्ये
समािवष्ट करण्यात येतील. मा� ऑनलाईन परीक्षेमध्ये

�ाप्त गुणांच्या आधारे भरावयाच्या पदसंख्येनु�प पा�
ठरणा-या उमेदवारांचीच मुलाखत घेण्यात येईल.
मुलाखतीसाठी 25 गुण ठे वण्यात आलेले आहे त.
क) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षा व मुलाखत यामधील एक�ीत गुणांच्या
आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड �वगर्िनहाय

06

किनष्ठ अिभयंता (िव�ुत)

ऑनलाईन परीक्षा
+मुलाखत

गुणव�ेनुसार करण्यात येईल.

अ) संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online
examination)

1.संगणक आधारीत

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 ��ांची व
200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online

examination) मराठी 15 ��d, इं�जी 15 ��0, सामान्य
ज्ञान 15 ��ष , बौध्दीक चाचणी 15 �� व िव�ुत
अिभयां�ीकी पदवी/पदवीका िवषयक 40 ��च अ
एकूण 100 � �ांची राहील. �त्येक �

शा

�ास दोन गुण

राहील.��रपि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची

असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान, बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) दज�च्या अभ्यास�मावर

आधारीत राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��त वगळता
इतर �� मराठी माध्यमातून असतील. तसेच िव�ुत
अिभयां�ीकी परीक्षेचा दज� हा िव�ुत अिभयां�ीकी

पदवी/पदवीका अभ्यास�मावर आधारीत राहील व िव�ुत
अिभयां�ीकी िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे इ�ंजी भाषेमध्ये
राहील.

ब) मुलाखती

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये िकमान 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच मुलाखतीस बोलवावयाच्या गुणव�ा यादीमध्ये
समािवष्ट करण्यात येतील. मा� ऑनलाईन परीक्षेमध्ये

�ाप्त गुणांच्या आधारे भरावयाच्या पदसंख्येनु�प पा�
ठरणा-या उमेदवारांचीच मुलाखत घेण्यात येईल.
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मुलाखतीसाठी 25 गुण ठे वण्यात आलेले आहे त.
क) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षा व मुलाखत यामधील एक�ीत गुणांच्या

आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड �वगर्िनहाय गुणव�ेनुसार

07

लघुलेखक(िनम्न �ेणी)
इं�जी

ऑनलाईन परीक्षा
+व्यावसायीक
चाचणी

करण्यात येईल.

अ) संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online
examination)

1.संगणक आधारीत

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 60 � �ांची व 120

गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी 1 तास 30 िमिनटे कालावधी
राहील.

(Computer Based online

2.संगणक आधारीत परीक्षा

examination) मराठी 15 ��d , इं�जी 15 ��ा , सामान्य

ज्ञान 15 ��ण, व बौध्दीक चाचणी 15 �� अ शा एकूण 60

��ांची राहील. �त्येक � �ास दोन गुण राहील. ��णपि�का
वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान , बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) अभ्यास�मावर आधारीत
राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��र वगळता इतर ��क
मराठी माध्यमातून असतील.

ब) व्यावसायीक चाचणी

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये िकमान 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे
उमेदवारच व्यावसायीक चाचणी करीता बोलवावयाच्या
गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.

व्यावसायीक चाचणी करीता 80 गुण ठे वण्यात आलेले
आहे त.

क) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षा व व्यावसायीक चाचणी यामधील

एक�ीत गुणांच्या आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड

08

लघुलेखक(िनम्न �ेणी)
मराठी

ऑनलाईन परीक्षा
+व्यावसायीक
चाचणी

�वगर्िनहाय गुणव�ेनुसार करण्यात येईल.

अ) संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online
examination)

1.संगणक आधारीत

(Computer

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह

Based

online

60 � �ांची व

120 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी 1 तास 30 िमिनटे
कालावधी राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online

examination) मराठी 15 ��l , इं�जी 15 ��ी , सामान्य
ज्ञान 15 ��ई, व बौध्दीक चाचणी 15 ��न अशा एकूण

60 � �ांची राहील. �त्येक �

�ास दोन गुण राहील.

��aपि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान, बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एच.एस.सी. (इय�ा 12 वी) दज�च्या अभ्यास�मावर
आधारीत राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��म वगळता

इतर �� मराठी माध्यमातून असतील.

18 | P a g e

ब) व्यावसायीक चाचणी

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये िकमान 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच व्यावसायीक चाचणी करीता बोलवावयाच्या
गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.

व्यावसायीक चाचणी करीता 80 गुण व मुलाखतीसाठी

25 गुण ठे वण्यात आलेले आहे त.
क) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षा व व्यावसायीक चाचणी यामधील

एक�ीत गुणांच्या आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड

09

किनष्ठ पैदासकार

ऑनलाईन परीक्षा

�वगर्िनहाय गुणव�ेनुसार करण्यात येईल.

अ) संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online
examination)

1.संगणक आधारीत

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 � �ांची व

200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online

examination) मराठी 15 ��l , इं�जी 15 ��ी , सामान्य
ज्ञान 15 ��ई, बौध्दीक चाचणी 15 ��् व कृिष िवषयक

40��आ अ
शा एकूण 100 � �ांची राहील. �त्येक � �ास

दोन गुण राहील. ��ईपि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी

स्व�पाची असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान, बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) दज�च्या अभ्यास�मावर
आधारीत राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��त वगळता
इतर �� मराठी माध्यमातून असतील. तसेच कृिष

िवषयाच्या परीक्षेचा दज� हा कृिष पदवी अभ्यास�मावर

आधारीत राहील व कृिष िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे इ�ंजी
भाषेमध्ये राहील.

ब) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये

45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.
भरावयाचे पदसंख्येनु�प ऑनलाईन परीक्षेत �ाप्त

गुणांच्या आधारे गुणव�ेनुसार पा� ठरणा-या उमेदवारांची

10

सहायक क्षे� अिधकारी

अंितम िनवड �वगर्िनहाय करण्यात येईल.

ऑनलाईनपरीक्षा अ) संगणक आधारीत परीक्षा
online examination)
1.संगणक आधारीत

(Computer Based

(Computer

Based

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 �

online

�ांची व

200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online

examination) मराठी 15 ��d, इं�जी 15 ��् , सामान्य
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ज्ञान 15 ��ष, बौध्दीक चाचणी 15 �� व कृिष िवषयक
40 �� अशा एकूण 100 ��ांची राहील. �त्येक ��ास
दोन गुण राहील. ��ापि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी

स्व�पाची असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान, बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) अभ्यास�मावर आधारीत

राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��t वगळता इतर ��क
मराठी माध्यमातून असतील. तसेच कृिष िवषयाच्या

परीक्षेचा दज� हा कृिष पदवी अभ्यास�मावर आधारीत

राहील व कृिष िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे इ�ंजी भाषेमध्ये
राहील.

ब) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.
भरावयाचे पदसंख्येनु�प ऑनलाईन परीक्षेत �ाप्त

गुणांच्या आधारे गुणव�ेनुसार पा� ठरणा-या उमेदवारांची

1१

आरे खक

अंितम िनवड �वगर्िनहाय करण्यात येईल.

ऑनलाईनपरीक्षा अ) संगणक आधारीत परीक्षा
online examination)
1.संगणक आधारीत

(Computer Based

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 ��ांची व
200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online

examination) मराठी 15 ��d, इं�जी 15 ��0, सामान्य
ज्ञान 15 ��ष , बौध्दीक चाचणी 15 �� व स्थापत्य

अिभयां�ीकी पदवीका िवषयक 40 ��ध अशा एकूण 100
��ांची राहील. �त्येक ��ास दोन गुण राहील.

��ापि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान, बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एस.एस.सी.(इय�ा 10 वी) अभ्यास�मावर आधारीत
राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��प वगळता इतर ��क
मराठी माध्यमातून असतील. तसेच स्थापत्य अिभयां�ीकी
िवषयक परीक्षेचा दज� हा स्थापत्य अिभयां�ीकी पदवीका

अभ्यास�मावर आधारीत राहील व स्थापत्य अिभयां�ीकी
िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे इ�ंजी भाषेमध्ये राहील.
ब) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.
भरावयाचे पदसंख्येनु�प ऑनलाईन परीक्षेत �ाप्त

गुणांच्या आधारे गुणव�ेनुसार पा� ठरणा-या उमेदवारांची
अंितम िनवड �वगर्िनहाय करण्यात येईल.
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१२

माळी

ऑनलाईनपरीक्षा अ) संगणक आधारीत परीक्षा
online examination)
1.संगणक आधारीत

(Computer Based

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 ��ांची व
200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2.संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online

examination) मराठी 15 ��l , इं�जी 15 ��आ
, सामान्य

ज्ञान 15 ��ण, बौध्दीक चाचणी 15 ��क व माळी पदवीका
िवषयक 40 ��ण अशा एकूण 100 ��ांची राहील. �त्येक
��ास दोन गुण राहील. ��ापि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी
स्व�पाची असेल.

3.मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान, बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा
दज� एस.एस.सी.(इय�ा 10 वी) अभ्यास�मावर आधारीत

राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��m वगळता इतर ��स

मराठी माध्यमातून असतील. तसेच माळी िवषयक परीक्षेचा
दज� हा माळी पदवीका अभ्यास�मावर आधारीत राहील
व माळी पदवीका िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे मराठी
भाषेमध्ये राहील.

ब) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.
भरावयाचे पदसंख्येनु�प ऑनलाईन परीक्षेत �ाप्त

गुणांच्या आधारे गुणव�ेनुसार पा� ठरणा-या उमेदवारांची

1३

िलपीक-टं कलेखक

अंितम िनवड �वगर्िनहाय करण्यात येईल.

ऑनलाईनपरीक्षा अ) संगणक आधारीत परीक्षा
online examination)
1. संगणक आधारीत

(Computer Based

(Computer Based online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 ��ांची व
200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2. संगणक आधारीत परीक्षा

(Computer Based

online examination) मराठी 25 ��l , इं�जी 25 ��ी ,
सामान्य ज्ञान 25 �� व बौध्दीक चाचणी 25 ��् अशा
एकूण 100 ��ांची राहील. �त्येक ��ास दोन गुण

राहील. ��ापि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची

असेल.

3. मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान , बौध्दीक चाचणी
परीक्षेचा दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) अभ्यास�मावर
आधारीत राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे �ि� वगळता
इतर �� मराठी माध्यमातून असतील.

ब) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.
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भरावयाचे पदसंख्येनु�प ऑनलाईन परीक्षेत �ाप्त

गुणांच्या आधारे गुणव�ेनुसार पा� ठरणा-या उमेदवारांची
१४

�योगशाळासहायक

अंितम िनवड �वगर्िनहाय करण्यात येईल.

ऑनलाईनपरीक्षा अ) संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online
examination)
1.

संगणक आधारीत

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 ��ांची व 200

गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा कालावधी
राहील.

2. संगणक आधारीत परीक्षा

examination) मराठी 15 ��

(Computer Based online
, इं�जी 15 ��आ, सामान्य

ज्ञान 15 ��ा , बौध्दीक चाचणी 15 ��प व कृिष पदवीका

िवषयक 40 ��ा अशा एकूण 100 ��ांची राहील. �त्येक

��ास दोन गुण राहील. ��ापि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी
स्व�पाची असेल.

3. मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान , बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एस.एस.सी.(इय�ा 10 वी) अभ्यास�मावर आधारीत
राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��ा वगळता इतर ��स

मराठी माध्यमातून असतील. तसेच कृिष िवषयक परीक्षेचा

दज� हा कृिष पदवीका अभ्यास�मावर आधारीत राहील व
कृिष पदवीका िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे मराठी भाषेमध्ये
राहील.

ब) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.

भरावयाचे पदसंख्येनु�प ऑनलाईन परीक्षेत �ाप्त गुणांच्या
आधारे गुणव�ेनुसार पा� ठरणा-या उमेदवारांची अंितम

1५

किनष्ठ िलपीक-टं कलेखक

िनवड �वगर्िनहाय करण्यात येईल.

ऑनलाईनपरीक्षा अ) संगणक आधारीत परीक्षा
online examination)

(Computer Based

1. संगणक आधारीत (Computer Based online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 ��ांची व
200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2. संगणक आधारीत परीक्षा

(Computer Based

online examination) मराठी 25 ��l , इं�जी 25 ��आ
,
सामान्य ज्ञान 25 �� व बौध्दीक चाचणी 25 ��च अशा
एकूण 100 ��ांची राहील. �त्येक ��ास दोन गुण

राहील. ��ापि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची

असेल.

3. मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान , बौध्दीक चाचणी
परीक्षेचा दज� एच.एस.सी.(इय�ा 12 वी) अभ्यास�मावर
आधारीत राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे �ि� वगळता
इतर �� मराठी माध्यमातून असतील.

ब) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे
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उमेदवारच गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.
भरावयाचे पदसंख्येनु�प ऑनलाईन परीक्षेत �ाप्त

गुणांच्या आधारे गुणव�ेनुसार पा� ठरणा-या उमेदवारांची

16

किनष्ठ �ि�या सहायक

अंितम िनवड �वगर्िनहाय करण्यात येईल.

ऑनलाईनपरीक्षा अ) संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online
examination)
1.

संगणक आधारीत

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 ��ांची व 200

गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा कालावधी
राहील.

2. संगणक आधारीत परीक्षा

(Computer Based online

examination) मराठी 15 ��d , इं�जी 15 ��ण , सामान्य

ज्ञान 15 ��ष , बौध्दीक चाचणी 15 ��प व कृिष पदवीका

िवषयक 40 ��ष अशा एकूण 100 ��ांची राहील. �त्येक

��ास दोन गुण राहील. ��ापि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी
स्व�पाची असेल.

3. मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान , बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एस.एस.सी.(इय�ा 10 वी) अभ्यास�मावर आधारीत
राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��ा वगळता इतर ��स

मराठी माध्यमातून असतील. तसेच कृिष िवषयक परीक्षेचा

दज� हा कृिष पदवीका अभ्यास�मावर आधारीत राहील व
कृिष पदवीका िवषयक परीक्षेचे माध्यम हे मराठी भाषेमध्ये
राहील.

ब) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.

भरावयाचे पदसंख्येनु�प ऑनलाईन परीक्षेत �ाप्त गुणांच्या
आधारे गुणव�ेनुसार पा� ठरणा-या उमेदवारांची अंितम

17

किनष्ठ ऑपरे टर

िनवड �वगर्िनहाय करण्यात येईल.

ऑनलाईनपरीक्षा अ) संगणक आधारीत परीक्षा
online examination)

(Computer Based

1. संगणक आधारीत (Computer Based online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 ��ांची व
200 गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा
कालावधी राहील.

2. संगणक आधारीत परीक्षा

(Computer Based

online examination) मराठी 15 ��l , इं�जी 15 �� ,
सामान्य ज्ञान 15 ��

, बौध्दीक चाचणी 15 �� व

आयटीआय इले�क्�कल िवषयक 40 �� अशा एकूण
100 ��ांची राहील. �त्येक ��ास दोन गुण राहील.
�� पि�का वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची असेल.

3. मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान , बौध्दीक चाचणी
परीक्षेचा दज� एस.एस.सी.(इय�ा 10 वी) अभ्यास�मावर

आधारीत राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��य वगळता

इतर �� मराठी माध्यमातून असतील. तसेच आयटीआय
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इले�क्�कल िवषयक परीक्षेचा दज� हा आयटीआय

इले�क्�कल पदवीका अभ्यास�मावर आधारीत राहील व
परीक्षेचे माध्यम हे मराठी भाषेमध्ये राहील.
ब) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.
भरावयाचे पदसंख्येनु�प ऑनलाईन परीक्षेत �ाप्त

गुणांच्या आधारे गुणव�ेनुसार पा� ठरणा-या उमेदवारांची

18

िशपाई/पहारे करी

अंितम िनवड �वगर्िनहाय करण्यात येईल.

ऑनलाईनपरीक्षा अ) संगणक आधारीत परीक्षा (Computer Based online
examination)
1.

संगणक आधारीत

(Computer

Based

online

examination) घेण्यात येणारी परीक्षा िह 100 ��ांची व 200

गुणांची घेण्यात येईल. त्यासाठी दोन तासाचा कालावधी
राहील.

2. संगणक आधारीत परीक्षा

(Computer Based online

examination) मराठी 25 ��d , इं�जी 25 ��ण , सामान्य

ज्ञान 25 ��ष व बौध्दीक चाचणी 25 �ि� अशा एकूण 100

��ांची राहील. �त्येक ��ास दोन गुण राहील. ��ापि�का
वस्तुिनष्ठ बहु पय�यी स्व�पाची असेल.

3. मराठी, इं�जी, सामान्य ज्ञान , बौध्दीक चाचणी परीक्षेचा

दज� एस.एस.सी.(इय�ा 10 वी) अभ्यास�मावर आधारीत
राहील व इं�जी िवषयासंबधीचे ��, वगळता इतर ��न
मराठी माध्यमातून असतील.
ब) अंितम िनवड

ऑनलाईन परीक्षेमध्ये 45 टक्के गुण �ाप्त करणारे

उमेदवारच गुणव�ा यादीमध्ये समािवष्ट करण्यात येतील.

भरावयाचे पदसंख्येनु�प ऑनलाईन परीक्षेत �ाप्त गुणांच्या
आधारे गुणव�ेनुसार पा� ठरणा-या उमेदवारांची अंितम
िनवड �वगर्िनहाय करण्यात येईल.

12.1

उपरोक्त पदांसाठी घेण्यात येणारी संगणक आधारीत परीक्षा

(Computer Based online

पा� उमेदवारांना �वे

श्यक सूचना ऑनलाईन व

examination) िविवध स्लॉट मध्ये घेण्यात येईल. त्याचा तप शील उमेदवारांना �वे शप�ात नमूद करण्यात

येईल.
12.2

शप�, परीक्षा कें� व पिरक्षेिवषयी आव

एसएमएसव्दारे कळिवण्यात येईल व

www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध क�न

दे ण्यात येईल. उमेदवारांनी त्यांचे �वे शप� संकेतस्थळाव�न डाऊनलोड करावीत. संगणकीय ऑनलाईन

पिरक्षेनंतर सवर्साधारण गुणवता यादी www.mahapariksha.gov.in व महाराष्� राज्य िबयाणे महामंडळ
मय�िदत यांचे www.mahabeej.com या संकेतस्थळावर �िसध्द करण्यात येईल.

स्वतं� प�व्यवहार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
12.3

याबाबत उमेदवारास

शासन िनणर्य �मांक �ािनमं- 2007/�.�.46/07/12-अ िदनांक 27.06.2008 नुसार जे उमेदवार

ऑनलाईन पिरक्षेत िकमान 45 टक्के गुण �ाप्त करतील अशाच उमेदवारांचा गुणव�ा यादीत समावे
करण्यात येईल.

श
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12.4

संगणकीय ऑनलाईन पिरक्षेमध्ये उमेदवारास समान गुण िमळाल्यास सामान्य �

शासन िवभाग

शासन िनणर्य िद.27 जून, 2008, िद.05 ऑक्टोबर, 2005 व शासन पूरकप� िद.02 िडसेंबर, 2017 मधील

तरतुदीनुसार िनवड �ि�येची कायर्वाही करण्यात येईल.
12.5

िनवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना िनयुक्तीपुव� ऑनलाईन आवेदनप�ात सादर केलेल्या

मािहतीच्या आधारे मुळ कागदप�ांची पडताळणी महाराष्� राज्य िबयाणे महामंडळ मय�िदत , अकोला यांचे
काय�लयाकडू न क�नच िनयुक्ती दे ण्यात येईल. पडताळणीत चुकीची अथवा खोटी मािहती आढळू न
आल्यास त्या टप्प्यावर उमेदवाराची िनवड र� करण्यात येईल.
12.6

ऑनलाईनपरीक्षा/व्यावसायीक चाचणी परीक्षा/मुलाखतीस उमेदवारांना स्वखच�ने उप�स्थत राहावे

12.7

क्षीण दृष्टी , अ�स्थव्यंग, सेरे�ल पाल्सी आिण िडस्ले�क्सयाने बािधत झालेले उमेदवार

लागेल, यासाठी महामंडळाकडू न कोणतीही आ�थक �ितपुत� केल्या जाणार नाही.

िलहीण्यासाठी सक्षम नसल्यास अशा िवकलांग उमेदवाराने याबाबतचा तपशील ऑनलाईन अज�मध्ये नमूद
क�न, संगणकीय ऑनलाईन परीक्षेचे �वेशप� डाऊनलोड करतेवळ
े ी लेखिनकासंबध
ं ी िवहीत फॉमर्

डाऊनलोड क�न, त्यावर लेखिनकाचा तपशील दे वून शासनाच्या राजपि�त अिधका-याकडू न सदर फॉमर्

साक्षांकीत क�न घ्यावा व �त्यक्ष परीक्षेच्या िदवशी व वेळी सादर करावा.
दे ता येणार नाही.
12.8

ऐनवेळी लेखिनकाची परवानगी

महाराष्� शासन, सामान्य � शासन िवभाग शासन िनणर्य �मांक संिकणर्- 1114/�.�.200/16-अ

िदनांक 04.09.2015 अन्वये �कल्प�स्त, भुकंप�स्त, स्वातं �य सैिनकांचे नामिनद� िशत पाल्य, सन 1991 चे

जनगणना कमर्चारी, 1994 नंतरचे िनवडणूक कमर्चारी व पदवीधर/पदवीकाधारक अंशकालीन कमर्चारी या

सवर् घटकातील उमेदवारांना जर त्यांना िलपीक-टं कलेखक , किनष्ठ िलपीक-टं कलेखक पदावर िनयुक्ती

िमळाली तर शासिकय वािणज्य �माणप� परीक्षा मंडळ/महाराष्� राज्य परीक्षा पिरषदे ची , िनवड झालेल्या

पदाच्या अहर् तेनुसार आवष्यक असलेली टं कलेखनाची परीक्षा िनयुक्तीच्या िदनांकापासून 2 वष� कालावधीत

उ�ीणर् होणे आवष्यक राहील.
12.9

शासन िनणर्य सामान्य �शासन िवभाग �.�शासन-2000/�.�.5/2001/32 िद.20 जुलै, 2002 व

अनुषंगीक सुधारीत शासन िनणर्यान्वये उपरोक्त पदांकरीता अजर् करणा-या उमेदवारांनी संगणक

हाताळणी/ वापराबातचे खाली अ िंकवा ब येथे नमूद केलेले �माणप� त्यांच्या िनयुक्तीच्या िदनांकापासून 2
वष�च्या आत �ाप्त करणे आवष्यक राहील. अन्यथा त्यांची सेवा कोणतीही पूवस
र् ुचना न दे ता समाप्त
करण्यात येईल. मा� शासन िनणर्य

, मािहती तं�ज्ञान (सामान्य �षासन)

, िवभाग �.मातंस-

2012/�.�.277/39 िद.4.2.2013 मधील पिरच्छे द 1 ते 5 मध्ये नमूद केलेल्या संगणक/मािहती तं�ज्ञान
िवषयक परीक्षा उ�ीणर् झालेल्या उमेदवारांना संगणक अहर् ता परीक्षा उ�ीणर् असल्याचे समजण्यात येईल.

अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अिधकृत C.C.C िंकवा O स्तर िंकवा Aस्तर िंकवा B स्तर िंकवा C स्तर

पैकी कोणतीही एक परीक्षा उ�ीणर् असल्याचे �माणप�.

ब) महाराष्� राज्य तं� िशक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अिधकृत MSCIT परीक्षा उ�ीणर् झाल्याचे �माणप�.
13)

13.1

नाही.
13.2

इतर अटी व शत�:-

उमेदवाराने अजर् केला अथवा िवहीत अहर् ता धारण केली म्हणजे िनयुक्तीचा हक्क �ाप्त झाला असे
उमेदवारास ऑनलाईन पध्दतीने भरलेल्या आवेदन प�ातील मािहतीच्या आधारे संगणक आधारीत

परीक्षेस (Computer Based online examination) बसण्यास तात्पुरती परवानगी दे ण्यात येईल व िनवड

झाल्यानंतर �माणप� पडताळणीच्या वेळेस ऑनलाईन पध्दतीने भरलेल्या अज�तील मािहती अपूणर् अथवा
चुकीची/खोटी आढळू न आल्यास उमेदवाराची िनवड त्याच टप्प्यावर र� करण्यात येईल.
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13.3

मागासवग�यांसाठी असलेले आरक्षण हे केवळ महाराष्�ाचे रिहवासी असलेल्यांसाठी लागू रािहल व

सक्षम अिधकारी यांनी िदलेले जातीचे �माणप� उमेदवाराने सादर करणे आव
वैधता �माणप� उपलब्ध असल्यास सादर करणे आवश्यक राहील.
13.4

श्यक राहील. तसेच जात

अनुसूिचत जाती व जमाती व्यितिरक्त िवजा-अ , भज-ब, भज-क, भज-ड तसेच इतर मागास व

िवषेष मागास �वगर् यांना उ�त व �गत गटाचे तत्व लागू करण्यात आले असल्याने

, त्याबाबतचे �माणप�

(नॉन ि�मीलेअर �माणप�) (सन 2017-18 साठी वै� असलेल)े सादर केल्या िशवाय िनयुक्तीसाठी िनवड
झालेल्या उमेदवारांना िनयुक्ती आदेश िनगर्िमत करण्यात येणार नाही.
13.5

13.6

माजी सैिनक या आरिक्षत पदासाठी उमेदवार स्वतः माजी सैिनक असावा.

सामािजक आरक्षणांतगर्त असलेले मिहला , खेळाडू , माजी सैिनक , �कल्प�स्त/भूकंप�स्त व

अंशकालीन कमर्चारी या �वग�तून उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ती पदे त्या त्या सामािजक �वग�तील
उमदे वारांमधून गुणव�ेनुसार भरण्यात येतील.

13.7

उमेदवाराने अज�मध्ये नमूद केलेली मािहती कोणत्याही टप्प्यावर चूकीची अथवा खोटी आढळू न

आल्यास उमेदवाराची संबिं धत पदासाठीची उमेदवारी र� करण्यात येईल व संबिं धत उमेदवार कायदे

शीर

कारवाईस पा� राहील. चुकीच्या मािहतीच्या आधारे िनयुक्ती झाल्यास कोणतीही पूवर् सूचना / नोटीस अथवा

कारण न दे ता उमेदवार तात्काळ सेवत
े ून काढू न टाकण्यास पा� राहील. त्यामुळे होणा-या सवर् पिरणामास

उमेदवार स्वतः जबाबदार राहील.

13.8

ऑनलाईन पिरक्षेस पा� उमेदवारांना परीक्षेचा िदनांक , परीक्षा कें�, बैठक �मांक इत्यादी बाबतची

13.9

िनयुक्तीस पा� ठरलेल्या मागास�वग�तील उमेदवारांना शासन िनणर्य सामान्य �

मािहती संकेतस्थळावर �िसध्द करण्यात येईल.

शासन िवभाग

िद.12 िडसेंबर, 2011 मधील तरतूदीनुसार िनयुक्तीपासून 6 मिहन्याच्या आत जात वैधता �माणप� सादर

करणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांची िनयुक्ती र� करण्यात येईल.
13.10 महाराष्� नागरी सेवा (लहान कुटु ं बाचे �ितज्ञाप�) िनयम

2005 अन्वये उमेदवारांनी िदनांक

28/3/2005 रोजी हयात असलेली व त्यानंतर जन्माला आलेल्या अपत्यांच्या संख्येबाबत मु�ा �मांक

11.13 मध्ये नमुद केल्यानुसार �ितज्ञाप� सादर करणे आवष्यक राहील. अजर्दार यांना हयात असलेल्या

मुलांची संख्या 2 पेक्षा अिधक असेल तर िद. 28 माचर् , 2006 व तद्नंतर जन्माला आलेल्या मुलांमुळे या

पदासाठी उमेदवार िनवडीस/िनयुक्तीस अपा� ठरिवला जाईल.

13.11 िनवड झालेल्या उमेदवारांनी , महाराष्� राज्याच्या सक्षम अिधका-यांनी िदलेले अिधवास �माणप�

दाखल करणे Domicile Certificate आवश्यक राहील याची नोंद घ्यावी.

13.12 गुणव�ेनुसार िनवड झालेल्या उमेदवारांना उपलब्ध असलेली िरक्त पदे तसेच वेळोवेळी िरक्त
होणा-या पदांच्या उपलब्धतेनुसार िनयुक्ती आदेश िनगर्मीत करण्यात येतील.
14)

जािहरातीमध्ये द शर्िवलेल्या पदसंख्येत िंकवा अटी व शत�मध्ये बदल करण्याचा िंकवा जािहरात

पुणर्पणे र� करण्याचा तसेच िनवड �ि�येच्या कोणत्याही स्तरावर पुणर्पणे भरती �ि�या र� करण्याचा
इत्यादी संबध
ं ात सवर् अिधकार महामंडळाने राखून ठे वलेले आहे त.
15)

िनवड/िनयुक्तीच्या अनुषंगाने महामंडळाच्या व्यवस्थापन तथा संबध
ं ीत अिधकारी यांचेवर कोणताही

16)

जािहरात तसेच िनवड �ि�येच्या अनुषंगाने उप�स्थत होणारे वाद फक्त अकोला न्यायालयाच्या

�त्यक्ष अथवा अ�त्यक्ष दबाव आणण्याचा �यत्न केल्यास संबध
ं ीत उमेदवारास अपा� ठरिवण्यात येईल.

अिधकार क्षे�ात राहतील.
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17)

ऑनलाईन पध्दतीने अजर् भरण्याचा अंितम िदनांक 1०/05/2018 असून त्या िदनांकास रा�ी 23.59

वाजता ऑनलाईन अजर् �स्वकृती बंद करण्यात येईल.
अ.�.

पदभरती �ि�येबाबतचा सवर्साधारण कायर्�म खालील �माणे राहील.
कायर्वाहीचा टप्पा

िदनांक व कालावधी

१

ऑनलाईन अजर् सादर करण्याचा व

िदनांक 25/04/2018 रोजी रा�ी 1०.00 वाजेपासून ते

२

�वेशप� ऑनलाईन िं�ट काढू न घेणे

िदनांक २१/०५/२०१८ पासून पुढे

३

शुल्क भरण्याचा कालावधी

संगणक आधारीत ऑनलाईन परीक्षेचा

िदनांक (Computer Based Online

१०/०५/२०१८ रोजी रा�ी २३.५९ वाजेपय�त
िदनांक १०/०६/२०१८ व ११/०६/२०१८

Examination)

िटप : पदभरती �ि�येच्या विरल कायर्�मात बदल होण्याची संभावना लक्षात घेता, काही बदल झाल्यास याबाबतची

सूचना www.mahapariksha.gov.in तसेच www.mahabeej.com या सं केतस्थळांवर �िसध्द करण्यात येईल
याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. तसेच उमेदवारांनी वेळोवेळी दोन्ही संकेतस्थळांना भेटी �ाव्यात.

18)

सदरची जािहरात राज्य शासनाच्या महापरीक्षा कक्षाच्या www.mahapariksha.gov.in व महाराष्�

राज्य िबयाणे महामंडळ मय�िदत यांचे www.mahabeej.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील.

िठकाण: अकोला

िदनांक: 24/04/2018

(ओम�काश दे शमुख,भा�से)

व्यवस्थापकीय संचालक

.
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