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िविवध संवग�तील पदभरतीसाठी जािहरात सन-2018 (सुधारीत)  
 
 महामंडळाHया आJथापनेवरील गट-ब, गट-क व गट-ड संवग�तील खालील िरMत पदांची 
सरळसेवनेे भरती करOयासाठी ऑनलाईन प)दतीने पाQ उमेदवाराकडून अजS मागिवOयात येत आहेत. या 
पदांसाठी पाQ असणारे महारा�� रा�यातील रिहवासी तसेच महारा�� रा�याबाहेरील रिहवासी असलेले 
उमेदवार अजS कT शकतील. 
 

अ.
*. 

पदाच ेनाव VवगS िनहाय राखीव िरMत पदांची सं�या 
अनु. 
जाती 

अनु. 
जमाती 

िवजा 
(अ) भज (ब) भज 

(क) 
भज 
(ड) िवमाV इमाव खुला एकूण 

01 िजYहा ZयवJथापक [ेणी-2/ 
]ेQ अिधकारी 

01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 02 04 

मिहला ३० टMके   ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
समांतर आर]णा ZयितिरMत  01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 03 
िवकलांग  एकूण – १ पद [वणशMतीतील दोष  

02 किन�ठ कb c अिभयंता 01 01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० 02 04 
मिहला ३० टMके   ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
समांतर आर]णा ZयितिरMत  01 01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 03 

03 लेखापाल/अंतगSत अंके]क ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
04 ZयवJथापकीय संचालक यांचे 

dJवय सहायक 
०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 

05 किन�ठ अिभयंता(Jथापeय) 01 01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 02 
मिहला ३० टMके    01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 
समांतर आर]णा ZयितिरMत  01 00 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 

06 किन�ठ अिभयंता(िवfतु) ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
07 लघुलेखक(िनhन [ेणी) इंiजी 01 01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 02 

मिहला ३० टMके   01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 
समांतर आर]णा ZयितिरMत  00 01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 

08 लघुलेखक(िनhन [ेणी) मराठी ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
09 किन�ठ पैदासकार 01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 02 

मिहला ३० टMके   ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
समांतर आर]णा ZयितिरMत  01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 00 01 

10 सहायक ]ेQ अिधकारी 02 03 03 01 02 01 ०० 12 30 54 
मिहला ३० टMके   01 01 01 ०० 01 ०० ०० 03 09 16 
खेळाडू ५ टMके ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 02 
अनाथ मुले १ टMका  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
समांतर आर]णा ZयितिरMत  01 02 02 01 01 01 ०० 08 19 35 
िवकलांग एकूण – २ पदे (]ीण m�टी – १ व चलनवलन िवषयक िवकलांगता - १)  

11 आरेखक ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
12 माळी ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
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v-
dz- 

inkps uko izoxZfugk; jk[kho fjDr inkaph la[;k 
v-
tkrh 

v-
tekrh 

fotk 
¼v½ 

Hkt 
¼c½ 

Hkt 
¼d½ 

Hkt 
¼M½ 

foekiz beko [kqys ,dw.k 

13 िलपीक-टंकलेखक 03 04 01 ०० ०० 01 ०० 07 09 25 
 मिहला ३० टMके   01 01 ०० ०० ०० ०० ०० 02 03 07 
 माजी सिैनक १५ टMके  ०० 01 ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 03 
 पदवीधर/पदवीकाधारक अंशकालीन 

१० टMके  
०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 02 

 खेळाडू ५ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
 VकYपiJत ५ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 00 01 
 भकंूपiJत २ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 00 
 समांतर आर]णा ZयितिरMत  02 02 01 ०० ०० 01 ०० 02 03 11 
14 Vयोगशाळा सहायक ०० ०० 01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 
15 किन�ठ िलपीक-टंकलेखक ०० 01 01 ०० ०० ०० ०० ०० 03 05 

मिहला ३० टMके   ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
माजी सिैनक १५ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
पदवीधर/पदवीकाधारक अंशकालीन 
१० टMके  

०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 00 

खेळाडू ५ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 00 
VकYपiJत ५ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 00 
भकंूपiJत २ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 00 
समांतर आर]णा ZयितिरMत  ०० 01 01 ०० ०० ०० ०० ०० 01 03 

16 किन�ठ Vि*या सहायक 05 02 ०० ०० 01 ०० ०० 08 18 34 
मिहला ३० टMके   02 01 ०० ०० ०० ०० ०० 02 05 10 
माजी सिैनक १५ टMके  01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 03 05 
खेळाडू ५ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 02 
VकYपiJत ५ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 02 
भकंूपiJत २ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
समांतर आर]णा ZयितिरMत  02 01 ०० ०० 01 ०० ०० 03 07 14 
िवकलांग एकूण – १ पद [वणशMतीतील दोष  

17 किन�ठ ऑपरेटर 02 02 ०० 01 ०० ०० ०० 02 05 12 
मिहला ३० टMके   01 01 ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 04 
माजी सिैनक १५ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 02 02 
खेळाडू ५ टMके  01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 
VकYपiJत ५ टMके  ०० 01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 
भकंूपiJत २ टMके  ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 00 
समांतर आर]णा ZयितिरMत  00 00 ०० 01 ०० ०० ०० 01 02 04 

18 िशपाई/पहारेकरी  02 02 ०० 01 02 01 ०० 01 11 20 
मिहला ३० टMके   01 01 ०० ०० 01 ०० ०० ०० 03 06 
ekth lSfud 15 VDds 01 ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 02 03 
[ksGkMw 5 VDds ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
izdYixzLr 5 VDds ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 01 01 
HkqdaixzLr 2 VDds ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० 00 00 
lekarj vkj{k.kk O;frfjDr 00 01 ०० 01 01 01 ०० 01 04 09 

 एकूण भरावयाची पदे 19 17 06 03 05 03 ०० 31 87 171 
 

*िटप:- उपरोMत पदसं�येत बदल(कमी/जाJत) होOयाची तसेच eयानुसार समांतर आर]णात बदल 
होOयाची शMयता आहे. 
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1) सूचना:- 
1.1 महारा�� रा�यातील रिहवासी तसेच महारा�� रा�याबाहेरील रिहवासी असलेले उमेदवार अजS   
करOयास पाQ आहेत. तथािप, उमेदवारास मराठी भाषेच ेoान असणे आवpयक आहे. 
1.2 जािहरातीत िदलेYया िरMत पदांची सं�या ही 31 माचS, 2019 पयqत िरMत होणारी पदे िवचारात 
घेवून िनrीत करOयात आलेली असYयामुळे, पदे जशी जशी िरMत होतील eयानुसार िनवड Vाsत 
उमेदवारांना िनयुMती व पदJथापना देOयात येईल. पदांची सं�या कमी अथवा जाJत होऊ शकते; eयामुळे 
सामािजक व समांतर आर]णाHया पदांम)ये बदल होवू शकतो. िनवड झालेYया उमदेवारांना महारा�� रा�य 
तसेच बाहेरील रा�यात कोणeयाही िठकाणी नेमणकू देOयात येईल. 
1.3 जािहराती नुसार अजS सादर करOयाHया अंितम िदनांकास hहणजचे िदनांक 1६.05.2018 रोजी 
संबधंीत पदासाठीची िकमान शै]िणक अहSता, वय तसेच िकमान शै]िणक अहSता धारण केYयानंतरचा 
अनुभव धारण केलेला असणे अिनवायS आहे. 
1.4 समांतर आर]णांतगSत मिहला, माजी सैिनक, अंशकालीन कमSचारी, खेळाडू, VकYपiJत, 
िवकलांग ZयMती, अनाथ मुले इ. यांचसेाठी आरि]त असलेली पदे ही eया eया Vवग�तील भरावयाHया एकूण 
पदसं�येपैकी आहेत. उवSरीत पदे eया eया Vवग�तील समांतर आर]णा ZयितिरMत आहेत. तसेच समांतर 
आर]णबाबत शासन पिरपQक *मांक एसआरZही-1012/ V.*.16/12/16अ िदनांक 13 ऑगJट, 2014 
आिण तxनंतर शासनाने या संदभ�त वळेोवळेी िनगSमीत केलेYया आदेशानुसार कायSवाही करOयात येईल. 
1.५ िवकलांग ZयMतीसाठी आरि]त असलेYया पदावर सरळसेवनेे िनवड करतांना उमेदवार कोणeया 
सामािजक Vवग�तील आहे, याचा िवचार न करता िवकलांग गुणवyा *मानुसार Vथम eयाची िनवड 
करOयात येईल व िनवड केYयानंतर सदर उमेदवार �या सामािजक Vवग�तील असेल eया उपलzध 
सामािजक Vवग�त सामावून घेOयात येईल. 
1.६ �या उमेदवारांनी सेवायोजन काय�लय/समाजकYयाण/VकYप अिधकारी, आिदवासी िवकास 
िवभाग/िजYहा सैिनक बोडS ई. काय�लयांम)ये नाव ेन{दिवलेली आहेत. eयाचVमाणे �या उमेदवारांची सदर 
पदासाठी सेवायोजन काय�लयाकडून िशफारस करOयात आलेली आहे, अशा उमेदवारांनीही या 
पदासाठीHया संगणक आधारीत (Computer Based Exam) ऑनलाईन परी]सेाठी  ऑनलाईन प)दतीने अजS 
करणे आवpयक राहील. तसचे पिर]सेाठीचे िवहीत शुYक भरणे आवpयक राहील. 
1.७ िवहीत अहत� Vाsत शासिकय/िनमशासिकय/शासिकय उप*म तथा महामंडळाच े कमSचारी यांनी 
eयांचे अजS स]म Vािधका-यामाफS त पवुS परवानगीने भरावते. 
1.८ पदभरतीसाठी केवळ ऑनलाईन प)दतीनेच अजS dJवकारOयात येतील. ऑनलाईन प)दतीने 
भरलेYया अज�चे �Vट तसचे कोणतेही VमाणपQ पाठवू नयेत माQ अजSदाराने अज�चे �Vट तसचे परी]ा 
शुYक भरYयाची पावती काळजीपवूSक जतन करणे आवpयक आहे. 
1.९    उमेदवाराला कोणeयाही इंटरनेट सुिवधा असलेYया कb cावTन अजS भरता येईल. 
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2) उपरोMत िवoािपत पदांकिरता िनध�रीत वतेन[ेणी, पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे एकमुJत वतेन, 
आवpयक शै]िणक, तांिQक अहSता, अनुभव, अटी व शत� पढुील Vमाणे राहील. 
 

पद 
*मांक 

पदाचे नाव, वतेन[णेी व पिरिव]ाधीन 
कालावधीम)ये िमळणारे एकमुJत वतेन 

िकमान शै]िणक अहत�, अनुभव 

01 िजYहा ZयवJथापक [णेी-2 / 
]ेQ अिधकारी 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4400 (गट-ब) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.30,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत कृिष िवfापीठ/कृिष संJथेची B.Sc. 
(Agriculture / Horticulture /Agri. Business 
Management /Forestry) पदवी. 
मा�यताVाsत कृिष िवfापीठ/कृिष संJथेची एम.एस.सी. (कृिष) 
ही पदZयुyर पदवी अॅiीकYचर बॉटनी, अॅiोनॉमी, जेनेिटMस, 
sलॅ�ट ि�ड�ग आिण िसड टेMनोलॉजी म)ये Jपेशलायझेशन 
असYयास Vाधा�य. 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर कमीतकमी 3 वष� 
सीड इंडJ�ी तथा तeसम ]ेQातील अनुभव आवpयक �कवा 
कृिष पदZयुyर पदवी उyीणS असYयास 1 वष�चा सीड इंडJ�ी 
तथा तeसम ]ेQातील  अनुभव आवpयक. 

02 किन�ठ कb c अिभयंता 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4400 (गट-ब) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.30,000/-Vितमाह 

मा�यताVाsत कृिष िवfापीठ/कृिष संJथा/अिभयांQीकी 
संJथेची बी.टेक.(कृिष अिभयांQीकी) पदवी उyीणS. 
मा�यताVाsत कृिष िवfापीठ/कृिष संJथा/अिभयांQीकी 
संJथेची एम.टेक.(Vोसे�सग इंिजिनअर�ग) ही पदZयुyर 
पदवी असYयास Vाधा�य. 

03 लेखापाल/अंतगSत अंके]क 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4400 (गट-ब) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.30,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत िवfापीठाची वािण�य शाखेतील एम.कॉम. ही 
पदZयुyर पदवी उyीणS.  
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर 
शासिकय/िनमशासिकय/चागंYया वािणd�यक मंडळ/ संJथेम)ये 
लेखािवषयक पJुतके हाताळOयाचा तसेच लेखे अंितम 
करOयाबाबतHया कामाचा कमीत कमी 3 वष�चा अनुभव. 
(चागंYया वािण�यीक संJथा hहणजे �या संJथेची वा�षक 
उलाढाल ही T.10 कोटी �कवा eयापे]ा जाJत आहे. तसेच 
सी.ए.फमS असYयास वा�षक Vाsती ही T.10 लाख �कवा eयापे]ा 
जाJत) 
�कवा सी.ए./आयसीडzYयुए उyीणS असYयास Vाधा�य  

04 ZयवJथापकीय संचालक यांच े
dJवय सहायक 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4400 (गट-ब) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.30,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत िवfापीठाची कोणeयाही शाखेची पदवी तसेच 
शासिकय वािण�य VमाणपQ परी]ा मंडळ /महारा�� रा�य 
परी]ा पिरषदेची इंiजी लघुलेखन 120 श.V.िम. व इंiजी 
टंकलेखन 60 श.V.िम. सोबतच मराठी लघुलेखन व 
टंकलेखन अहत� धारकास तसेच खाजगी सिचव 
अ�यास*मातील पदिवका धारकास Vाधा�य. 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर शासिकय/ 
िनमशासिकय/ Zयावसायीक संJथेम)ये dJवय सहायक या 
पदावर काम केYयाचा िकमान 5 वष�चा अनुभव आवpयक. 
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पद 
*मांक 

पदाचे नाव, वतेन[णेी व पिरिव]ाधीन 
कालावधीम)ये िमळणारे एकमुJत वतेन 

िकमान शै]िणक अहत�, अनुभव 

05 किन�ठ अिभयंता (Jथापeय) 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4400 (गट-ब) 
 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.30,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत िवfापीठ/सJंथेची/मंडळाची िसdZहल 
इंिजिनअ�रग म)ये बी.ई.(िसdZहल) पदवी/पदिवका 
(िसdZहल िडsलोमा). 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर Jथापeय 
िवषयक/ बांधकाम िवषयक िकमान 3 वष�चा अनुभव. 
�याम)ये 2-3 Jटोरेज िब�Yडग, इंडdJ�यल शेड sला�स, 
रJते आिण सरंचना यासारखी कामे समािव�ट आहेत. 

06 किन�ठ अिभयंता (िवfुत) 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4400 (गट-ब) 
 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.30,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत िवfापीठ /संJथेची / मंडळाची 
ईलेdM�कल इंिजिनअ�रग म)ये  बी.ई. (ईलेdM�कल) 
पदवी / पदिवका(ईलेdM�कल िडsलोमा). 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर वअेर हाऊस 
तसेच इमारतीम)ये उHच दाबाHया ईलेdM�कल 
मशीनर�चे इंJटॉलेशन करOयाचा कमीतकमी ३ वष�चा 
अनुभव सोबतच ईलेM�ॉिनMस ]Qेातील अितिरMत 
अनुभव धारकांना Vाधा�य.                                                                                                                            

07 लघुलेखक (िनhन [णेी) इंiजी 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4300 (गट-ब)  
 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.28,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत िवfापीठाची कोणeयाही शाखेची पदवी 
तसेच शासिकय वािण�य VमाणपQ परी]ा 
मंडळ/महारा�� रा�य परी]ा पिरषदेची इंiजी 
लघुलेखन 120 श.V.िम. व इंiजी टंकलेखन 50 
श.V.िम. उyीणS. तसेच मराठी लघुलेखन व टंकलेखन 
VमाणपQ धारकांना Vाधा�य. 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर चांगYया 
वािणd�यक मंडळ/  संJथेम)ये लघुलेखक hहणनू काम 
केYयाचा तथा तeसम Vकारचे कामाचा 3 वष�चा अनुभव 
असावा. 

08 लघुलेखक (िनhन [णेी) मराठी 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4300 (गट-ब) 
 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.28,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत िवfापीठाची कोणeयाही शाखेची पदवी 
तसेच शासिकय वािण�य VमाणपQ परी]ा 
मंडळ/महारा�� रा�य परी]ा पिरषदेची मराठी 
लघुलेखन 80 श.V.िम. व मराठी टंकलेखन 40 
श.V.िम. उyीणS. तसेच इंiजी लघुलेखन व टंकलेखन 
VमाणपQ धारकांना Vाधा�य. 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर चांगYया 
वािणd�यक मंडळ/संJथेम)ये लघुलेखक hहणनू काम 
केYयाचा तथा तeसम Vकारचे कामाचा 3 वष�चा अनुभव 
असावा. 
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पद 
*मांक 

पदाचे नाव, वतेन[णेी व पिरिव]ाधीन 
कालावधीम)ये िमळणारे एकमुJत वतेन 

िकमान शै]िणक अहत�, अनुभव 

09 किन�ठ पैदासकार 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4300 (गट-ब) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.28,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत कृिष िवfापीठ/कृिष संJथेची एम.एस.सी.(कृिष) 
ही पदZयुyर पदवी, अॅिiकYचर बॉटनी, जेनेटीMस व sलांट 
ि�ड�ग म)ये Jपेशलायझेशन असाव.े 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर संशोधन व 
िवकासाचा अनुभव  असणा-या उमेदवारांना Vाधा�य. 

10 सहायक ]ेQ अिधकारी 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4300 (गट-ब) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.28,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत कृिष िवfापीठ/कृिष संJथेची B.Sc. 
(Agriculture / Horticulture /Agri. Business 
Management /Forestry) पदवी. िकमान शै]िणक 
अहत� धारण केYयानंतर सीड इ�डJ�ीम)ये काम 
करOयाचा अनुभव असणा-या उमेदवारांना Vाधा�य. 

11 आरेखक 
पीबी-2 T.9300-34800 
iेडवतेन T.4200 (गट-क) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.28,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत संJथा/मंडळाची Jथापeय अिभयांQीकी 
पदिवका (Diploma in Civil Engineering). 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर 
संगणकाधारीत िडझाइन�ग/�ॉईंगसॉ टवअेर जस े
ऑटोकॅड इ.]ेQातील िकमान 3 वष�चा अनुभव 
आवpयक. 

12 माळी 
पीबी-1 T.5200-20200 
iेडवतेन T.2400 (गट-क) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.20,000/- Vितमाह 

एस.एस.सी. व मा�यताVाsत िवfापीठ/शेतकी शाळेचा 
माळी Vिश]ण पदिवका VमाणपQ अ�यास*म उyीणS. 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर माळी 
िवषयक कामाचा िकमान 2 वष�चा अनुभव आवpयक. 

13 िलपीक-टंकलेखक 
पीबी-1 T.5200-20200 
iेडवतेन T.2400 (गट-क) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.20,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत िवfापीठाची कोणeयाही शाखेची पदवी तसेच 
शासिकय वािण�य VमाणपQ परी]ा मंडळ/ महारा�� रा�य 
परी]ा पिरषदेची इंiजी टंकलखेन 40 श.V.िम. आिण मराठी 
टंकलेखन 30 श.V.िम. परी]ा उyीणS असावा. 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर शासिकय/ 
िनमशासिकय/चांगYया वाणीd�यक संJथेम)ये 
िलपीक/किन�ठ िलपीक पदावरील िकमान 2 वष�चा अनुभव. 
(चांगली वाणीd�यक संJथा hहणजे िकमान T.10 कोटी �कवा 
eयापे]ा जाJत वा�षक आ�थक उलाढाल असलेली संJथा) 

१४ Vयोगशाळा सहायक 
पीबी-1 T.5200-20200 
iेडवतेन T.2400 (गट-क) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.20,000/- Vितमाह 

एस.एस.सी.(इयyा 10 वी) उyीणS/एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) 
उyीणS व मा�यताVाsत शेतकी शाळेचा कृिष पदिवका 
अ�यास*म उyीणS. 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर संबधीत ]ेQातील 
कामाचा िकमान 3 वष�चा अनुभव. 

1५ किन�ठ िलपीक-टंकलेखक 
पीबी-1 T.5200-20200 
iेडवतेन T.1900 (गट-क) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.19,000/- Vितमाह 

मा�यताVाsत िवfापीठाची कोणeयाही शाखेची पदवी तसेच 
शासिकय वािण�य VमाणपQ परी]ा मंडळ/ महारा�� रा�य 
परी]ा पिरषदेची इंiजी टंकलखेन 40 श.V.िम. आिण मराठी 
टंकलेखन 30 श.V.िम. परी]ा उyीणS. 
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*मांक 

पदाचे नाव, वतेन[णेी व पिरिव]ाधीन 
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िकमान शै]िणक अहत�, अनुभव 

16 किन�ठ Vि*या सहायक 
-एस 1 T.4440-7440 
iेडवतेन T.1600 (गट-ड) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.16,000/- Vितमाह 

एस.एस.सी. (इयyा 10 वी) उyीणS तसचे मा�यताVाsत 
शेतकी शाळेचा कृिष पदिवका अ�यास*म उyीणS. 
िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतर सीड इ�डJ�ी 
तसेच तeसम इ�डJ�ीम)ये काम केYयाचा कमीत कमी 1 
वष�चा अनुभव. 

17 किन�ठ ऑपरेटर 
-एस 1 T.4440-7440 
iेडवतेन T.1600 (गट-ड) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.16,000/- Vितमाह 

एस.एस.सी.(इयyा 10 वी) उyीणS तसचे शासिकय 
औfोिगक Vिश]ण संJथेचा (I.T.I.) इलेdM�क �ेड 
अ�या*म उyीणS. 
म.रा.िबयाणे महामंडळाम)ये एक वषS रोजदंारीवर 
समाधानकारक काम केYयाचा अनुभव �कवा 
सीड/iेन/Jटॅ�डडS मॅ�यफॅुMचर�ग इ�डJ�ीम)ये १ वषS 
काम केYयाचा अनुभव. 

18 िशपाई/पहारेकरी 
-एस 1 T.4440-7440 
iेडवतेन T.1300 (गट-ड) 
पिरिव]ाधीन कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJत वेतन T.14,000/- Vितमाह 

 कमीत कमी 10 वी उyीणS 
 

  
िटप:- पदासाठी आवpयक असललेा अनुभव हा पदासाठीची िकमान शै]िणक अहत� धारण केYयानंतरHया 
कालावधीचा असणे अिनवायS आहे. िकमान शै]िणक अहत� धारण करOयापूव�Hया कालावधीचा अनुभव िवचारात 
घेतYया जाणार नाही. 
3) वयोमय�दा:- 
3.1 जािहरातीत नमूद केलेYया पदांसाठी उमेदवाराच े वय अजS सादर करOयाHया अंितम िदनांकास 
hहणजचे िदनांक 16.05.2018 रोजी गणले जाईल. 
3.2 खुYया Vवग�तील (सवSसाधारण) उमेदवारांकरीता वय िकमान 18 वष� व कमाल 38 वष�पे]ा जाJत 
नसाव.े मागासवग�य Vवग�तील उमेदवारांना िवहीत कमाल वयोमय�दा 5 वषS िशिथल]म असेल. 
3.3 िवकलांग ZयMती, Jवातं¥य सैिनकांचे पाYय, जनगणना/िनवडणकू कमSचारी, VकYपiJत, खेळाडू, 
अंशकालीन उमेदवारांसाठी उHच वयोमय�दा शासन िनयमानुसार िशिथल]म राहील. eयानुसार िवकलांग/ 
Jवातं¥य सैिनकांच े पाYय/ सन 1991 च े जनगणना कमSचारी/ 1994 नंतरच े िनवडणकू 
कमSचारी/VकYपiJत यांचसेाठी 45 वष� तर अशंकालीन उमेदवारांसाठी 46 वष� कमाल वयोमय�दा राहील. 
तसेच खेळाडंूसाठी eयांची गुणवyा व पाQता िवचारात घेवून उHच वयोमय�दा 5 वष�पयqत िशथील]म 
राहील. 
3.4 सामा�य Vशासन िवभाग, शासन शु)दीपQक *मांक मासैक-1010/V.*.279/10/16-अ िदनांक 
20 ऑगJट, 2010 नुसार माजी सैिनकांसाठी कमाल वयोमय�दा ही सदर उमेदवारांHया सश¦ दलात 
झालेYया सेवइेतका कालावधी अिधक 3 वष� इतकी राहील. तसचे िवकलांग माजी सैिनकांसाठी कमाल 
वयोमय�दा 45 वष�पयqत राहील. 
3.5 महारा�� रा�य िबयाणे महामंडळाम)ये िनयिमत सेवते कायSरत कमSचा-यासाठी वयोमय�दा ही सदर 
उमेदवाराHया महामंडळाम)ये झालेYया सेवHेया कालावधीइतकी िशथील]म राहील तथािप, ही िशथील]म 
वयोमय�दा 45 वष�पे]ा जाJत असणार नाही. यािशवाय महामंडळातील कमSचा-यासाठी कमाल वयोमय�दा 



8 | P a g e  

 

45 वष�वTन 50 वष�पयqत सु)दा िशथील]म राहील माQ eयासाठी संबधंीत कमSचा-याचे 45 वष�नंतरHया 
पढुील पाच वष�चे नजीकHया कालावधीचे गोपनीय अहवाल हे अeयुeकृ�ठ A+(Outstanding) असणे अिनवायS 
राहील. 45 वष� ते 50 वष� या कालावधीदरhयान जवेढया वष�साठी वयोमय�दा िशथील]म राहील तेवढया 
वष�चे गोपनीय अहवाल  अeयुeकृ�ठ A+(Outstanding)असणे गरजचे ेआहे.    
 
4) मिहला समांतर आर]ण:- 
 मिहला व बालिवकास िवभाग शासन िनणSय *मांक 82/2001/मसेआ-2000/V.*.415/का-2 
िदनांक 25/05/2001 नुसार खुYया Vवग�तील उ§त आिण Vगत ZयdMत/कुटंूबातील(ि*मीलेअर) मिहला 
सदJयांना मिहलांसाठी असलेले 30 टMके आर]ण अनुoेय राहणार नाही. तसेच मागासवग�य Vवग�तील 
िवशेष मागास VवगS, इतर मागासवगS, िवमुMत जाती (अ), भटMया जमाती (ब), भटMया जमाती (क) आिण 
भटMया जमाती (ड) या Vवग�तील उ§त आिण Vगत ZयMती अथवा गटातील मिहला सदJयांना 30 टMके 
आर]ण अनुoेय राहणार नाही. 
5) भकंूपiJत/VकYपiJत समांतर आर]ण:- 

भकंूपiJत/VकYपiJत उमेदवारांनी स]म Vािधकारी/िजYहा पनुवSसन अिधकारी यांनी िदलेले 
VमाणपQ सादर करणे आवpयक राहील. स]म Vािधका-यांकडून VमाणपQ तपासणी अंती वधैता iाहय 
धरOयात येईल. 
6) खेळाडू समांतर आर]ण:- 
शालेय िश]ण व *ीडा िवभाग शासन िनणSय *मांक रा*ीधो-2002/V.*.68/*ीयसु-े2 िदनांक 30 एिVल, 
2005 अ�वये सरळसेवा भरतीम)ये खेळाडंूसाठी 5 टMके समांतर आर]ण िवहीत करOयात आलेले आहे. 
यासाठी *ीडािवषयक अहत� खालीलVमाणे असावी. 
अ) गट-ब साठी अहत� 
6.1 सदर पदांसाठी eया eया खेळांHया वयैdMतक अथवा सांिघक *ीडा Jपध�म)ये महारा��ातफ�  
Vितिनधीeव करतांना रा��ीय अंिजMयपद Jपध�त Vथम, dZदतीय अथवा तृतीय Jथान Vाsत करणारा �कवा 
सुवणS, रौsय �कवा काJय पदक Vाsत करणारा खेळाडू. सदर Jपध� या संबधंीत खेळांHया भारतीय ऑिलdhपक 
सिमतीशी सलं©न असलेYया रा��ीय फेडरेशनने आयोजीत केलेYया असाZयात अथवा भारतीय ऑिलdhपक 
सिमतीने Jवतः आयोजीत केलेYया असाZयात. 
6.2 तसेच उपरोMत Jपध� ZयितिरMत असलेYया Jपध� या मा�यताVाsत खेळांHया असून रा��ीय 
Jतरावरील भारतीय ऑिलdhपक सिमतीHया मा�यताVाsत संघटनेने आयोजीत केलेYया असाZयात. याम)ये 
सहभागी होणा-या खेळांडूची िनवड ही रा�य संघातून झालेली असावी. 
ब) गट-क व ड साठी अहत� 
6.3 सदर पदांसाठी eया eया खेळांHया वयैdMतक अथवा सांिघक *ीडा Jपध�म)ये िकमान रा�य 
अ�जMयपद Jपध�त Vथम, dZदतीय अथवा तृतीय Jथान Vाsत करणारा �कवा सुवणS, रौsय �कवा काJय पदक 
Vाsत करणारा खेळाडू. 
6.4 रा�य अ�जMयपद Jपध� या सदर खेळांHया महारा�� ऑिलdhपक असोिसएशनशी संल©न असलेYया 
अिधकृत रा�य संघटनेने आयोजीत केलेYया असाZयात अथवा महारा�� ऑिलdhपक असोिशएशनने Jवतः 
आयोजीत केलेYया असाZयात. िकमान VािवOयापे]ा उHच Jतरावरील *ीडा VािवOय िमळिवणा-या 
उमेदवारास Vाधा�य देOयात येईल. वयैdMतकिरeया �कवा आमंिQत JवTपाHया Jपध�म)ये भाग घेतलेYया 
खेळाडंूचा यासाठी िवचार करOयात येणार नाही. 
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6.5 रा��ीय छाQ सेनेम)ये (एन.सी.सी.) अंडर ऑिफसरची रँक िमळवून रा��ीय छाQ सेनेHया रा��ीय 
Jपध�म)ये पदके Vाsत केलेले उमेदवार. 
6.6 खुYया Vवग�तील उ§त आिण Vगत गटातील ZयdMत/कुटंुबातील (ि*मीलेअर) खेळाडू सदJयांना 
खेळाडंूसाठी असलेले आर]ण अनुoेय राहणार नाही. मागासवग�य Vवग�तील इतर मागास वगS, िवशेष 
मागास VवगS, िवमुMत जाती (अ), भटMया जमाती (ब), भटMया जमाती (क) व भटMया जमाती (ड) या 
Vवग�तील उ§त आिण Vगत ZयdMत अथवा गटातील खेळाडू सदJयांना खेळाडूच ेआर]ण अनुoेय राहणार 
नाही. 
6.7 इतर मागास वगS, िवशेष मागास VवगS, िवमुMत जाती(अ), भटMया जमाती (ब), भटMया जमाती (क) व 
भटMया जमाती (ड) यांचकेरीता उ§त आिण Vगत ZयdMत अथवा गट (ि*िमलेअर) बाबत सामाजीक �याय 
िवभागाने वळेोवळेी िनिrत केलेले िनयम व अटी लागू राहतील. 
7) अशंकालीन समांतर आर]ण:- 

सामा�य Vशासन िवभाग शासन िनणSय *.पअकं-1009/V.*.200/2009/16-अ                   
िदनांक 27.10.2009 अनुसार सुिश]ीत बरेोजगारांना अथSसहाय या योजनेअंतगSत शासिकय 
काय�लयांम)ये तीन वष�पयqत दरमहा मानधनावर काम केलेYया व रोजगार मागSदशSन कb cाम)ये या 
अनुभवाची न{द केलेYया पदवीधर/पदवीकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना गट-क मधील सरळसेवनेे 
करावयाHया िनयMुeयांम)ये 10 टMके समांतर आर]ण लागू करOयात आले आहे. eयानुसार अशंकालीन 
उमेदवारांनी सुिश]ीत बरेोजगारांना अथSसहाय या योजनेअंतगSत शासिकय काय�लयाम)ये ितन वष�पयqत 
दरमहा मानधनावर काम केYयाबाबत स]म Vािधका-याचे VमाणपQ व सेवायोजन काय�लयाम)ये या 
अनुभवाची न{द घेतYयाबाबत सेवायोजन काय�लयाचे न{दणी VमाणपQ सादर करणे आवpयक आहे. 
8) िवकलांग:- 
 िवकलांग या Vवग�तील उमेदवाराचे िवकलांगतेच ेVमाण िकमान 40 टMके असणे आवpयक असुन 
िनवड झालेYया उमदेवारांना VमाणपQ पडताळणीचे वळेी संबधंीत िजYहा शासिकय T©णालय अथवा 
Vािधकृत केलेYया वfैिकय मंडळाचे VमाणपQ सादर कराव ेलागेल. 
9) परी]ा शुYक:- 
9.1 सवSसाधारण (खुला Vवग�तील) उमेदवारांकरीता Tपये 500/- व मागासवग�यांसाठी Tपये 250/- 
परी]ा शुYक राहील. परी]ा शुYक हे नापरतावा राहील. 
9.2 उमेदवार �ेिडट काड / डेिबट काड / एटीएम िपन / इंटरनेट बँिकंग / वॅलेट/ कॅश काड / 

आयएमपीएस �ारे शु  भरणा क# शकतात. 

अ. उमेदवार आपापYया सोयीनुसार भरणा कT शकतात. 
आ. भरणा करOयाकिरता फMत ऑनलाईन पय�य उपलzध आहेत. 
इ. उमेदवाराला जर वीज परुवठा �कवा इंटरनेट सेवा खंिडत झाYयामुळे शुYक भरणा 

करता आला नाही तर eयाने प�ुहा लॉगइन कTन भरणा Vि*या पणूS करावी. 
ई. शुYक भरणा झाYयावर उमेदवाराला "भरणा यशJवी" hहणनू संदेश िमळेल आिण 

झालेYया Zयवहाराची सिवJतर मािहती अज�म)ये आपोआप येईल. 

9.3 उमेदवारास एकापे]ा अिधक �कवा जाJतीत जाJत ३ पदांकिरता अजS करावयाचा असYयास एकाच 
लॉिगन मधून अजS सादर करता येईल. खालील नमूद करOयात आलेYया Veयेक गटातून (Group) 
उमेदवाराHया अहत�नूसार कोणeयाही एका पदा किरता अजS करता येईल. जवे°ा पदांकिरता अजS सादर 
करावयाचा आहे तेव°ा पदांHया परी]ा शुYकाचा भरणा उमेदवारास करावा लागेल.  
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(उदा.खुला Vवग�तील उमेदवारास eयाHया पाQतेनूसार eयाला ३ पदा किरता अजS करावयाचा झाYयास 
eयास ±.१५००/- इतMया परी]ा शुYकाचा भरणा करावा लागेल.)    

गट -१ (Group - 1) गट - २ (Group - 2) गट - ३ (Group - 3) 
िजYहा ZयवJथापक [ेणी-२/ ]ेQ अिधकारी किन�ठ कb c अिभयंता सहायक ]ेQ अिधकारी 
लेखापाल / अंतगSत अंके]क लघुलेखक ( िनhन [ेणी) इंiजी लघुलेखक ( िनhन [ेणी) मराठी 
ZयवJथापकीय संचालक यांचे Jवीय सहायक आरेखक (Draghtsman) किन�ठ िलपीक - टंकलेखक 
किन�ठ  अिभयंता (Jथापeय) िलपीक - टंकलेखक माळी 
किन�ठ  अिभयंता (िवfतु) Vयोगशाळा सहायक - 
किन�ठ Vि*या सहायक किन�ठ पैदासकार - 
किन�ठ ऑपरेटर िशपाई/पहारेकरी - 

 
10) ऑनलाईन अजS भरOयाची कायSप)दती व सूचना:- 
अज�म)ये खालील टsपे आहेत : 

१. न{दणी 
२. अज�वरील मािहतीच ेपवू�वलोकन 
३. ऑनलाईन शुYक भरणा 
४. अज�ची �Vटआऊट 

 
१. कृपया अज�संबधंी खालील सूचना पहा 

उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या सकेंतJथळावर लॉगइन कराव े लागेल.उमेदवाराने 
आपYया उजZया बाजूला असलेYया सूचना या पय�यावर dMलक कराव.े तेथून उमेदवाराला थेट न{दणीHया 
पोटSलवर नेले जाईल. पिहYयांदाच न{दणी केली जात असYयास उमेदवाराने न{दणीHया पय�यावर dMलक 
कTन यूजर नेम, पासवडS आिण इमेल आयडी टाकावा. उमेदवाराला eयानंतर eयाHया/ितHया Vमािणत 
इमेल आयडीवर स*ीयतेची �लक (Activation Link) िमळेल. जी eयांHया साइनअपशी संबिंधत असेल. 
उमेदवाराने eयाच/ेितच ेखाते स*ीय करOयासाठी eयाHया/ितHया इमेल आयडीवर िमळालेYया स*ीयतेHया 
�लकवर dMलक कराव.े उमेदवाराने eयाची/ितची लॉगइनची मािहती गोपनीय ठेवावी. एकदा खाते स*ीय 
झाले की, उमेदवाराला eयांHया न{दणी पोटSलचे युजरनेम आिण पासवडS वापTन केZहाही लॉग ऑन होता 
येईल. 

१. उमेदवाराचे नाव, विडलांच/ेपतीच े नाव, आडनाव, विडलांचे नाव, आईचे नाव, ज�म िदनांक, 
´मण)वनी *मांक, छायािचQ, Jवा]री ही मुलभतू मािहती आहे जी उमेदवाराला सिवJतर fावी 
लागेल. 

२. छायािचQ आिण Jवा]री अपलोड करOया संबधंी मािहती :  
अ. कृपया उंची आिण ±ंदी Veयेकी २०० िपMसल असलेले छायािचQ Jकॅन कTन अपलोड 

कराव.े छायािचQाच ेआकारमान २०केबी ते ५० केबीHया दरhयान असाव.े 
आ. ५x४.५सेमीचा एक आयत काढा. eया आयताम)ये Jवा]री करावी. ती Vितमा Jकॅन करा 

आिण अज�म)ये अपलोड करा. Vितमेची उंची ६० िपMसल आिण ±ंदी १४० िपMसल 
असावी. Vितमेच ेआकारमान 3 केबी ते ५० केबीHया दरhयान असाव.े 
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३. पyा टाकOयासाठी उमेदवाराने आपYया पµयाचा Vकार िनिrत करावा. उदा. कायमJवTपी पyा, 
ताeपरुता पyा �कवा दो�ही आिण eयानुसार आपले गाव, पोJट ऑफीस, रा�य, िजYहा, िपन कोड 
इ.सिहत मािहती भरावी. 

४. eयानंतर उमेदवाराने अितिरMत मािहतीHया पय�यावर dMलक कराव े आिण आपYया जात Vवग� 
ब¶ल मािहती भरावी. उमेदवाराकडे जात VमाणपQ असYयास eयाब¶ल िवचारणा केली जाईल. 
असYयास �ॉपडाऊन मधून eयाने/ितने आपला/आपली जात VवगS िनवडावा. तसचे उमेदवारास 
eयाचा धमS , नॉन *ीिमलेयर VमाणपQ आिण उमेदवार हा सरकारी कमSचारी आहे �कवा नाही 
याब¶लची मािहती fावी लागेल . 

५. �यांHयाकडे आधार *मांक आहे eयांनी तeसंबधंी मािहती भरावी. उमेदवाराकडे आधार *मांक 
नसYयास eयाने/ितने आधार किरता न{दणी कTन eयांचा आधार न{दणी *मांक fावा. 

६. उमेदवारांना अपंग आिण इतर आर]णांचा पय�य पण िदलेला आहे.  
७. महारा�� रा�याच े रिहवासी असलेले उमेदवार तसेच इतर रा�याचे रिहवासी असलेले उमेदवार 

अजS करOयास पाQ आहेत . 
८. शै]िणक मािहतीHया जागी उमेदवाराने आपली सिवJतर शै]िणक मािहती भरावी. पदवी कोणeया 

िवfािपठातनू घेतली, िमळालेले गुण, कमाल गुण, उyीणS झालेले वषS, िवfापीठाच ेनाव इ. मािहती 
सु·ा भरOयात यावी.eयानुसार टMकेवारी काढली जाईल. 

९. एकदा शै]िणक तपिशल Vिव�ट केले की अजSदारास पढेु या बटणावर dMलक कराव ेलागेल, eया 
बटणावर dMलक केYयानंतर अजSदारांकडून प�ुटीची िवनंती केली जाईल की eयांनी ते बटण dMलक 
केYयास मागील तपशील सपंािदत करOयाची परवानगी िदली जाणार नाही. 

१०. eयानंतरचा अजS Veयेक िवभागानुसार आवpयक eया मािहती नुसार भTन घेतला जाईल. 
उमेदवाराला eयानुसार मािहती fावी लागेल. 

११. पढेु जाOयासाठी अजSदाराला परी]ा दाखवा ऑsशन वर dMलक कराव ेलागेल. पढेु अजSदाराने अजS 
करOयासाठी तुhही पाQ असलेYया पदाला िनवडाव े लागेल, eयानंतर eयास Vोिसड या बटनावर 
dMलक कराव ेलागेल. तुhही iुप १,२,३ मधून एक याVमाणे जाJतीतजाJत ३ पदांसाठी अजS कT 
शकता . 

१२. जािहराती म)ये नमूद केYया Vमाणे पदिवका / पदवी / पदुZयुyर पदवी Zयावसाियक पाQता 
असणारे उमेदवार अजS करOयास पाQ आहेत . 

१३. उमेदवार न{दणी अज�म)ये िदYया Vमाणे तीन परी]ा कb cाचा Vाधा�य*म िनवडू शकतो. 
१४. ¸ानंतर उमेदवाराने न{दणी Vि*या पणूS करOयासाठी ऑनलाइन शुYक भराव.े 
१५. उमेदवाराने सग¹या िनयम व अटी वाचनू मा�यता दशSवOयासाठी िदलेYया जागी dMलक कराव.े 
१६. मा�यता दशSिवYयानंतरच अजS दाखल करOयासाठीचा सबिमट हा पय�य उपलzध होईल. 
१७. उमेदवाराला eयाचा अजS डाऊनलोड �कवा �Vट करOयाचा पय�य असेल. 

 
२. अज�तील मािहतीचे पवू�वलोकन: 

अ. युजरनेम आिण पासवडS वापTन लॉगइन केYयावर उमेदवार आपला संि]sत अजS पाहू 
शकतो. 

आ. अजS �Vट करOयासाठी "�Vट िVZ¸ू" या पय�यावर dMलक करा. 
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३. ऑनलाईन भरणा: 

उमेदवार *ेिडट काडS/डेिबट काडS/एटीएम िपन/इंटरनेट ब�ँकग/वलेॅट/कॅश काडS/आयएमपीएस 
ºारे शुYक भरणा कT शकतात. 

उ. उमेदवार आपापYया सोयीनुसार भरणा कT शकतात. 
ऊ. भरणा करOयाकिरता फMत ऑनलाईन पय�य उपलzध आहेत. 
ऋ. उमेदवाराला जर वीज परुवठा �कवा इंटरनेट सेवा खंिडत झाYयामुळे शुYक भरणा 

करता आला नाही तर eयाने प�ुहा लॉगइन कTन भरणा Vि*या पणूS करावी. 
ऌ. शुYक भरणा झाYयावर उमेदवाराला "भरणा यशJवी" hहणनू संदेश िमळेल आिण 

झालेYया Zयवहाराची सिवJतर मािहती अज�म)ये आपोआप येईल. 
 

४. अज�ची �Vट 
अ. उमेदवाराने अज�ची एक Vत आपYयाकडे ठेवावी. 
आ. अजS संबिंधत िवभागाकडेजमा करOयाची आवpयकता नाही. 

महeवाच:े 
“जर कोणeयाही उमेदवाराने एका पे]ा अिधक लॉिगन आयडीसह न{दणी केली असेल तर उमेदवारांची 

पिहली यशJवी न{दणी फMत पुढील Vि*या जसे हॉल ितकीट , परी]ेत उपdJथती , गुणवyा यादी आिण अ�य संबंिधत 
Vि*यां साठी िवचारात घेOयात येईल. कोणeयाही डुsलीकेट न{दणीस अवधै न{दणी मानल ेजाईल आिण कोणeयाही 
Vकारच े पैसे परतफेड केल े जाणार नाहीत. उमेदवाराºारे Vथम यशJवी न{दणीम)ये काही चकुीची मािहती देOयात 
आली  असेल तर कृपया या िवषयांब¶लची यो©य Vि*या जाणून घेOयासाठी enquiry@mahapariksha.gov.in वर 
िलहा �कवा टोल ¿ीनंबर 1800 3000 7766 वर कॉल करा.” 

“न{द : न{दणी मधील तपशील जसे की वापरकत� नाव, ईमेल आयडी, VवगS आर]ण (लागू, समांतर �कवा 
VवगS आर]ण), पसंतीच े Jथान, ज�मतारीख  इeयािद   फॉमS सादर केYयानंतर बदलOयाची परवानगी िदली जाणार 
नाही.”  

महeवाची सूचना :-  िजYहा ZयवJथापक [णेी-2 / ]ेQ अिधकारी, गट-ब  आिण सहायक ]Qे अिधकारी,  
                              गट-ब  या पदासाठी आवदेनपQ सादर क± इdHछणाÁया उमेदवारांसाठी. 

“सुधारीत िकमान शै]िणक अहSता धारण करणाÁया  िजYहा ZयवJथापक [णेी-2 / ]ेQ अिधकारी, 
गट-ब  आिण  सहायक ]Qे अिधकारी, गट-ब  या पदासाठी आवदेनपQ सादर क± इdHछणाÁया उमेदवारांनी 
ऑनलाईन आवदेनपQ सादर करताना �या उमेदवारांकडे B.Sc. (Agriculture) पदवीशी समक] B.Sc. 
(Horticulture /Agri. Business Management /Forestry) पदवी असेल अशा उमेदवारांनी 
आवदेनपQाम)ये Educational Qualification Details म)ये Name of the Course या िवभागात           
Drop Down  मधील Others िनवडून eयापढेु B.Sc. (Horticulture /Agri. Business Management 
/Forestry) या पैकी उमेदवार जी पदवी धारण किरत असतील ती पदवी टाईप क±न नमूद करावी व पढुील 
अजS भरावा.” 
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11) संगणक आधारीत ऑनलाईन परी]ा (Computer Based Online Exam.)/मुलाखती अंती गुणवyेनुसार 
िनवड झालेYया उमेदवारांना पडताळणीसाठी खालील मूळ VमाणपQ े व VमाणपQांHया Jवसा]ांकीत (Self 
Attested) छायाVती सादर कराव ेलागतील:- 
11.1 शै]िणक अहSता धारण करीत असYयाबाबतच ेसंबधंीत बोडS/िवfापीठ/संJथेच ेVमाणपQ. 
11.2 लागू आहे eया पदांबाबतीत महारा�� रा�य परी]ा पिरषद/शासकीय वािण�य VमाणपQ परी]ा 
मंडळाकडील टंकलेखन/लघुलेखन अहSतेबाबतची VमाणपQे. 
11.3 ज�मतारखे बाबतHया परुाZया दाखल 10 वी उyीणS केYयाबाबत बोड�चे VमाणपQ �कवा शाळा 
सोडYयाचा दाखला. 
11.4 पदासाठी आवpयक असलेला तसेच पदाची िकमान शै]िणक अहSता धारण केYयानंतरHया 
कालावधीचा अनुभव असलेले VमाणपQ. 
11.5 स]म Vािधका-याने िदलेले जातीचे VमाणपQ व जात वधैता VमाणपQ. 
11.6 महारा�� रा�याचा रिहवासी असYयाबाबत स]म Vािधका-याने िदलेले VमाणपQ (Domicile 
Certificate),  तसेच उमेदवार महारा�� रा�याबाहेरील असYयास संबिंधत रा�यातील स]म VाधीकाÁयाकडून 
िनगSिमत केले जाणारे VमाणपQ.  
11.7 VकYपiJत व भकंूपiJत असYयाबाबतच ेस]म Vािधका-याचे VमाणपQ. 
11.8 लागू असYयास स]म Vािधका-याने िदलेले नॉन ि*िमलेअर VमाणपQ. 
11.9 िवकलांग Zय�Mतच ेबाबतीत िजYहा शासिकय T©णालयाचे अथवा वfैकीय मंडळाचे VमाणपQ. 
11.10 ऑनलाईन प)दतीने भरलेYया अज�ची �Vट व परी]ा शुYक भरणा केलेYया पावतीची Vत. 
11.11 माजी सैिनक उमेदवाराने सश¦ दलात केलेYया सेवबेाबतचे VमाणपQ. 
11.12 अंशकालीन उमेदवारांनी सुिशि]त बरेोजगारांना अथSसहाय या योजनेअतंगSत शासिकय 
काय�लयाम)ये तीन वष�पयqत दरमहा मानधनावर काम केYयाबाबत स]म Vािधका-याचे VमाणपQ व या 
अनुभवाची न{द घेतYयाबाबत सेवायोजन काय�लयाचे न{दणी VमाणपQ. 
11.13 खेळाडंूHया आरि]त पदावर नेमणकूीकरीता स]म Vािधका-याचे VमाणपQ. 
11.14 इतर अनुषांिगक आवpयक VमाणपQे. 
11.15 खालील िदलेYया नमु�यातील लहान कुटंुबा बाबतच ेVमाणपQ. 

महारा�� नागरी सेवा (लहान कुटंुबाच ेVितoापQ) िनयम 2005 मधील VितoापQाचा नमुना-अ 
VितoापQ नमुना-अ (िनयम-4 पहा) 

 मी [ी/[ीमती/कुमारी................................................................................... [ी 
.............................. ............................... यांचा मुलगा/यांची मुलगी/यांची पeनी वय .............. 
वषS, राहणार ....................................... याZदारे पढुील Vमाणे अस ेजाहीर करतो/करते की, 
 
1) मी .......................................................... या पदासाठी अजS दाखल केला आहे. 
2) आज रोजी मला .................... (सं�या) इतकी हयात मुले आहेत. eयापैकी 28 माचS, 2005 यानंतर  
   ज�माला आलेYया मुलांची सं�या ..................... आहे (असYयास ज�मिदनांक नमुद करावा) 
3) हयात असलेYया मुलांची सं�या 2 पे]ा अिधक असेल तर िदनांक 28 माचS, 2006 व तxनंतर ज�माला  
   आलेYया मुलांमुळे या पदासाठी मी अनहS ठरिवOयास पाQ होईल, याची मला जाणीव आहे. 
 
 
िठकाण ..........................     उमेदवाराची सही  
िदनांक ......./......../2018    (उमेदवाराचे नाव .............................) 
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12) पदिनहाय िनवडीची प)दत पढुीलVमाणे:- 
अ.*. पदाच ेनांव िनवडीची प)दत तपशील 

01 िजYहा ZयवJथापक [ेणी-2 
/ ]ेQ अिधकारी 

ऑनलाईन परी]ा 
+मुलाखत 

अ) संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा ही 100 VÇांची व 
200 गुणांची घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा 
कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व कृिष िवषयक 
40 Vp न अशा एकूण 100 VÇांची राहील. Veयेक VÇास 
दोन गुण राहील. Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी 
JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी 
परी]ेचा दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) दज�Hया 
अ�यास*मावर आधारीत राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे 
Vp न वगळता इतर Vp न मराठी मा)यमातून असतील. 
तसेच कृिष िवषयाHया परी]ेचा दज� हा कृिष पदवी 
अ�यास*मावर आधारीत राहील व कृिष िवषयक परी]ेच े
मा)यम हे इiंजी भाषेम)ये राहील. 
ब) मुलाखत  
ऑनलाईन परी]ेम)ये िकमान 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच मुलाखतीस बोलवावयाHया गुणवyा यादीम)ये 
समािव�ट करOयात येतील. माQ ऑनलाईन परी]ेम)ये 
Vाsत गुणांHया आधारे भरावयाHया पदसं�येनुTप पाQ 
ठरणा-या उमेदवारांचीच मुलाखत घेOयात येईल. 
मुलाखतीसाठी 25 गुण ठेवOयात आलेले आहेत. 
क) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ा व मुलाखत यामधील एकQीत गुणांHया 
आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड VवगSिनहाय 
गुणवyेनुसार करOयात येईल. 

02 किन�ठ कb c अिभयंता ऑनलाईन परी]ा 
+मुलाखत 

अ) संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇाचंी व 200 
गुणाचंी घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा कालावधी 
राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व कृिष अिभयाQंीकी 
िवषयक 40 Vp न अशा एकूण 100 VÇाचंी राहील. Veयेक 
VÇास दोन गुण राहील. Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी 
JवTपाची असेल. 
3.मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा 
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दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) दज�Hया अ�यास*मावर 
आधारीत राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे Vp न वगळता इतर 
Vp न मराठी मा)यमातून असतील. तसेच कृिष अिभयाQंीकी 
िवषयाHया परी]ेचा दज� हा कृिष अिभयाQंीकी पदवी 
अ�यास*मावर आधारीत राहील व कृिष अिभयाQंीकी 
िवषयक परी]ेचे मा)यम हे इiंजी भाषेम)ये राहील. 
ब) मुलाखती  
ऑनलाईन परी]ेम)ये िकमान 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच मुलाखतीस बोलवावयाHया गुणवyा यादीम)ये 
समािव�ट करOयात येतील. माQ ऑनलाईन परी]ेम)ये Vाsत 
गुणाHंया आधारे भरावयाHया पदसं�येनुTप पाQ ठरणा-या 
उमेदवाराचंीच मुलाखत घेOयात येईल. मुलाखतीसाठी 25 
गुण ठेवOयात आलेले आहेत. 
क) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ा व मुलाखत यामधील एकQीत गुणाHंया 
आधारे उमेदवाराचंी अंितम िनवड VवगSिनहाय गुणवyनुेसार 
करOयात येईल. 

03 लेखापाल/अंतगSत अंके]क ऑनलाईन परी]ा 
+मुलाखत 

अ) संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇाचंी व 200 
गुणाचंी घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा कालावधी 
राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व लेखा िवषयक 40 
Vp न अशा एकूण 100 VÇाचंी राहील. Veयेक VÇास दोन गुण 
राहील. Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा 
दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे Vp न वगळता इतर Vp न 
मराठी मा)यमातून असतील. तसेच लेखा िवषयाHया परी]ेचा 
दज� हा लेखा िवषयक पदवी अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व लेखा िवषयक परी]ेचे मा)यम हे इiंजी भाषेम)ये 
राहील. 
ब) मुलाखती  
ऑनलाईन परी]ेम)ये िकमान 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच मुलाखतीस बोलवावयाHया गुणवyा यादीम)ये 
समािव�ट करOयात येतील. माQ ऑनलाईन परी]ेम)ये Vाsत 
गुणाHंया आधारे भरावयाHया पदसं�येनुTप पाQ ठरणा-या 
उमेदवाराचंीच मुलाखत घेOयात येईल. मुलाखतीसाठी 25 
गुण ठेवOयात आलेले आहेत. 
क) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ा व मुलाखत यामधील एकQीत गुणाHंया 
आधारे उमेदवाराचंी अंितम िनवड VवगSिनहाय गुणवyनुेसार 
करOयात येईल. 
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04 ZयवJथापकीय संचालक 
यांच ेdJवय सहायक 

ऑनलाईन परी]ा 
+Zयावसायीक 
चाचणी+ मुलाखत 

अ) संगणक आधारीत ऑनलाईन परी]ा (Computer 
Based online examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 60 VÇांची व 
120 गुणांची घेOयात येईल. eयासाठी 1 तास 30 िमिनटे 
कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based 
online examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, 
सामा�य oान 15 Vp न, व बौ)दीक चाचणी 15 Vp न अशा 
एकूण 60 VÇांची राहील. Veयेक VÇास दोन गुण राहील. 
Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी 
परी]ेचा दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) दज�Hया 
अ�यास*मावर आधारीत राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे 
Vp न वगळता इतर Vp न मराठी मा)यमातून असतील.  
ब) Zयावसायीक चाचणी व मुलाखती 
ऑनलाईन परी]ेम)ये िकमान 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच Zयावसायीक चाचणी व मुलाखतीस 
बोलवावयाHया गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात 
येतील. माQ ऑनलाईन परी]ा व Zयावसायीक चाचणी 
म)ये Vाsत गुणांHया आधारे भरावयाHया पदसं�येनुTप 
पाQ ठरणा-या उमेदवारांचीच मुलाखत घेOयात येईल. 
Zयावसायीक चाचणी साठी 80 गुण व मुलाखतीसाठी 25 
गुण ठेवOयात आलेले आहेत. 
क) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ा, Zयावसायीक चाचणी व मुलाखत 
यामधील एकQीत गुणांHया आधारे उमेदवारांची अंितम 
िनवड VवगSिनहाय गुणवyनुेसार करOयात येईल. 

05 किन�ठ अिभयंता (Jथापeय) ऑनलाईन परी]ा 
+मुलाखत 

अ) संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇांची व 
200 गुणांची घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा 
कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व Jथापeय 
अिभयांQीकी पदवी/पदवीका िवषयक 40 Vp न अशा 
एकूण 100 VÇांची राहील. Veयेक VÇास दोन गुण 
राहील. Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची 
असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी 
परी]ेचा दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) दज�Hया 
अ�यास*मावर आधारीत राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे 
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Vp न वगळता इतर Vp न मराठी मा)यमातून असतील. 
तसेच Jथापeय अिभयांQीकी परी]ेचा दज� हा Jथापeय 
अिभयांQीकी पदवी/पदवीका अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व Jथापeय अिभयांQीकी िवषयक परी]ेच ेमा)यम हे 
इiंजी भाषेम)ये राहील. 
ब) मुलाखती  
ऑनलाईन परी]ेम)ये िकमान 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच मुलाखतीस बोलवावयाHया गुणवyा यादीम)ये 
समािव�ट करOयात येतील. माQ ऑनलाईन परी]ेम)ये 
Vाsत गुणांHया आधारे भरावयाHया पदसं�येनुTप पाQ 
ठरणा-या उमेदवारांचीच मुलाखत घेOयात येईल. 
मुलाखतीसाठी 25 गुण ठेवOयात आलेले आहेत. 
क) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ा व मुलाखत यामधील एकQीत गुणांHया 
आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड VवगSिनहाय 
गुणवyेनुसार करOयात येईल. 

06 किन�ठ अिभयंता (िवfतु) ऑनलाईन परी]ा 
+मुलाखत 

अ) संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत(Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇांची व 
200 गुणांची घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा 
कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व िवfतु 
अिभयांQीकी पदवी/पदवीका िवषयक 40 Vp न अशा 
एकूण 100 VÇांची राहील. Veयेक VÇास दोन गुण 
राहील.Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची 
असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा 
दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) दज�Hया अ�यास*मावर 
आधारीत राहील व इंiजी िवषयासंबधीच े Vp न वगळता 
इतर Vp न मराठी मा)यमातून असतील. तसेच िवfतु 
अिभयांQीकी परी]ेचा दज� हा िवfतु अिभयांQीकी 
पदवी/पदवीका अ�यास*मावर आधारीत राहील व िवfतु 
अिभयांQीकी िवषयक परी]ेच े मा)यम हे इiंजी भाषेम)ये 
राहील. 
ब) मुलाखती  
ऑनलाईन परी]ेम)ये िकमान 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच मुलाखतीस बोलवावयाHया गुणवyा यादीम)ये 
समािव�ट करOयात येतील. माQ ऑनलाईन परी]ेम)ये 
Vाsत गुणांHया आधारे भरावयाHया पदसं�येनुTप पाQ 
ठरणा-या उमेदवारांचीच मुलाखत घेOयात येईल. 
मुलाखतीसाठी 25 गुण ठेवOयात आलेले आहेत. 
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क) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ा व मुलाखत यामधील एकQीत गुणाHंया 
आधारे उमेदवाराचंी अंितम िनवड VवगSिनहाय गुणवyनुेसार 
करOयात येईल. 

07 लघुलेखक(िनhन [ेणी) 
इंiजी 

ऑनलाईन परी]ा 
+Zयावसायीक 
चाचणी  

अ) संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 60 VÇाचंी व 120 
गुणाचंी घेOयात येईल. eयासाठी 1 तास 30 िमिनटे कालावधी 
राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, व बौ)दीक चाचणी 15 Vp न अशा एकूण 60 
VÇाचंी राहील. Veयेक VÇास दोन गुण राहील. Vp नपिQका 
वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा 
दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे Vp न वगळता इतर Vp न 
मराठी मा)यमातून असतील.  
ब) Zयावसायीक चाचणी  
ऑनलाईन परी]ेम)ये िकमान 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच Zयावसायीक चाचणी करीता बोलवावयाHया 
गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
Zयावसायीक चाचणी करीता 80 गुण ठेवOयात आलेले 
आहेत. 
क) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ा व Zयावसायीक चाचणी यामधील 
एकQीत गुणांHया आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड 
VवगSिनहाय गुणवyनुेसार करOयात येईल. 

08 लघुलेखक(िनhन [ेणी) 
मराठी 

ऑनलाईन परी]ा 
+Zयावसायीक 
चाचणी  

अ) संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 60 VÇांची व 
120 गुणांची घेOयात येईल. eयासाठी 1 तास 30 िमिनटे 
कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, व बौ)दीक चाचणी 15 Vp न अशा एकूण 
60 VÇांची राहील. Veयेक VÇास दोन गुण राहील. 
Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी 
परी]ेचा दज� एच.एस.सी. (इयyा 12 वी) दज�Hया 
अ�यास*मावर आधारीत राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे 
Vp न वगळता इतर Vp न मराठी मा)यमातून असतील.  
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ब) Zयावसायीक चाचणी 
ऑनलाईन परी]ेम)ये िकमान 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच Zयावसायीक चाचणी करीता बोलवावयाHया 
गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
Zयावसायीक चाचणी करीता 80 गुण ठेवOयात आलेल े
आहेत. 
क) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ा व Zयावसायीक चाचणी यामधील 
एकQीत गुणांHया आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड 
VवगSिनहाय गुणवyनुेसार करOयात येईल. 

09 किन�ठ पैदासकार ऑनलाईन परी]ा अ) संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇांची व 
200 गुणांची घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा 
कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व कृिष िवषयक 
40Vp न अशा एकूण 100 VÇांची राहील. Veयेक VÇास 
दोन गुण राहील. Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी 
JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी 
परी]ेचा दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) दज�Hया 
अ�यास*मावर आधारीत राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे 
Vp न वगळता इतर Vp न मराठी मा)यमातून असतील. 
तसेच कृिष िवषयाHया परी]ेचा दज� हा कृिष पदवी 
अ�यास*मावर आधारीत राहील व कृिष िवषयक परी]ेच े
मा)यम हे इiंजी भाषेम)ये राहील. 
ब) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ेम)ये 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
भरावयाच े पदसं�येनुTप ऑनलाईन परी]ेत Vाsत 
गुणांHया आधारे गुणवyनुेसार पाQ ठरणा-या उमेदवारांची 
अंितम िनवड VवगSिनहाय करOयात येईल. 

10 सहायक ]ेQ अिधकारी ऑनलाईन परी]ा अ) संगणक आधारीत परी]ा(Computer Based 
online examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇांची व 
200 गुणांची घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा 
कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
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oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व कृिष िवषयक 
40 Vp न अशा एकूण 100 VÇांची राहील. Veयेक VÇास 
दोन गुण राहील. Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी 
JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी 
परी]ेचा दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) अ�यास*मावर 
आधारीत राहील व इंiजी िवषयासंबधीच े Vp न वगळता 
इतर Vp न मराठी मा)यमातून असतील. तसेच कृिष 
िवषयाHया परी]ेचा दज� हा कृिष पदवी अ�यास*मावर 
आधारीत राहील व कृिष िवषयक परी]ेचे मा)यम हे इiंजी 
भाषेम)ये राहील. 
ब) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ेम)ये 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
भरावयाच े पदसं�येनुTप ऑनलाईन परी]ेत Vाsत 
गुणांHया आधारे गुणवyनुेसार पाQ ठरणा-या उमेदवारांची 
अंितम िनवड VवगSिनहाय करOयात येईल. 

1१ आरेखक ऑनलाईन परी]ा अ) संगणक आधारीत परी]ा(Computer Based 
online examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇांची व 
200 गुणांची घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा 
कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व Jथापeय 
अिभयांQीकी पदवीका िवषयक 40 Vp न अशा एकूण 100 
VÇांची राहील. Veयेक VÇास दोन गुण राहील. 
Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी 
परी]ेचा दज� एस.एस.सी.(इयyा 10 वी) अ�यास*मावर 
आधारीत राहील व इंiजी िवषयासंबधीच े Vp न वगळता 
इतर Vp न मराठी मा)यमातून असतील. तसेच Jथापeय 
अिभयांQीकी िवषयक परी]ेचा दज� हा Jथापeय 
अिभयांQीकी पदवीका अ�यास*मावर आधारीत राहील व 
Jथापeय अिभयांQीकी िवषयक परी]ेच े मा)यम हे इiंजी 
भाषेम)ये राहील. 
ब) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ेम)ये 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
भरावयाच े पदसं�येनुTप ऑनलाईन परी]ेत Vाsत 
गुणांHया आधारे गुणवyनुेसार पाQ ठरणा-या उमेदवारांची 
अंितम िनवड VवगSिनहाय करOयात येईल. 
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१२ माळी ऑनलाईन परी]ा अ) संगणक आधारीत परी]ा(Computer Based 
online examination) 
1. संगणक आधारीत(Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇांची व 
200 गुणांची घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा 
कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व माळी पदवीका 
िवषयक 40 Vp न अशा एकूण 100 VÇांची राहील. Veयेक 
VÇास दोन गुण राहील. Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी 
JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा 
दज� एस.एस.सी.(इयyा 10 वी) अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे Vp न वगळता इतर Vp न 
मराठी मा)यमातून असतील. तसेच माळी िवषयक परी]ेचा 
दज� हा माळी पदवीका अ�यास*मावर आधारीत राहील 
व माळी पदवीका िवषयक परी]ेच े मा)यम हे मराठी 
भाषेम)ये राहील. 
ब) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ेम)ये 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
भरावयाच े पदसं�येनुTप ऑनलाईन परी]ेत Vाsत 
गुणांHया आधारे गुणवyनुेसार पाQ ठरणा-या उमेदवारांची 
अंितम िनवड VवगSिनहाय करOयात येईल. 

1३ िलपीक-टंकलेखक ऑनलाईन परी]ा अ) संगणक आधारीत परी]ा(Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇाचंी व 200 
गुणाचंी घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा कालावधी 
राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 25 Vp न, इंiजी 25 Vp न, सामा�य 
oान 25 Vp न व बौ)दीक चाचणी 25 Vp न अशा एकूण 100 
VÇाचंी राहील. Veयेक VÇास दोन गुण राहील. Vp नपिQका 
वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा 
दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे Vp न वगळता इतर Vp न 
मराठी मा)यमातून असतील.  
ब) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ेम)ये 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
भरावयाचे पदसं�येनुTप ऑनलाईन परी]ेत Vाsत गुणाHंया 
आधारे गुणवyनुेसार पाQ ठरणा-या उमेदवाराचंी अंितम 
िनवड VवगSिनहाय करOयात येईल. 
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१४ Vयोगशाळासहायक ऑनलाईन परी]ा अ) संगणक आधारीत परी]ा(Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇाचंी व 200 
गुणाचंी घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा कालावधी 
राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व कृिष पदवीका 
िवषयक 40 Vp न अशा एकूण 100 VÇाचंी राहील. Veयेक 
VÇास दोन गुण राहील. Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी 
JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा 
दज� एस.एस.सी.(इयyा 10 वी) अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे Vp न वगळता इतर Vp न 
मराठी मा)यमातून असतील. तसेच कृिष िवषयक परी]ेचा 
दज� हा कृिष पदवीका अ�यास*मावर आधारीत राहील व 
कृिष पदवीका िवषयक परी]ेचे मा)यम हे मराठी भाषेम)ये 
राहील. 
ब) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ेम)ये 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
भरावयाचे पदसं�येनुTप ऑनलाईन परी]ेत Vाsत गुणाHंया 
आधारे गुणवyनुेसार पाQ ठरणा-या उमेदवाराचंी अंितम 
िनवड VवगSिनहाय करOयात येईल. 

1५ किन�ठ िलपीक-टंकलेखक ऑनलाईन परी]ा अ) संगणक आधारीत परी]ा(Computer Based 
online examination) 
1. संगणक आधारीत(Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा ही 100 VÇांची व 
200 गुणांची घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा 
कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 25 Vp न, इंiजी 25 Vp न, सामा�य 
oान 25 Vp न व बौ)दीक चाचणी 25 Vp न अशा एकूण 100 
VÇाचंी राहील. Veयेक VÇास दोन गुण राहील. Vp नपिQका 
वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा 
दज� एच.एस.सी.(इयyा 12 वी) अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे Vp न वगळता इतर Vp न 
मराठी मा)यमातून असतील.  
ब) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ेम)ये 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
भरावयाचे पदसं�येनुTप ऑनलाईन परी]ेत Vाsत गुणाHंया 
आधारे गुणवyनुेसार पाQ ठरणा-या उमेदवाराचंी अंितम 
िनवड VवगSिनहाय करOयात येईल. 
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16 किन�ठ Vि*या सहायक ऑनलाईन परी]ा अ) संगणक आधारीत परी]ा(Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत(Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा ही 100 VÇाचंी व 200 
गुणाचंी घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा कालावधी 
राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य 
oान 15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व कृिष पदवीका 
िवषयक 40 Vp न अशा एकूण 100 VÇाचंी राहील. Veयेक 
VÇास दोन गुण राहील. Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी 
JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा 
दज� एस.एस.सी.(इयyा 10 वी) अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे Vp न वगळता इतर Vp न 
मराठी मा)यमातून असतील. तसेच कृिष िवषयक परी]ेचा 
दज� हा कृिष पदवीका अ�यास*मावर आधारीत राहील व 
कृिष पदवीका िवषयक परी]ेचे मा)यम हे मराठी भाषेम)ये 
राहील. 
ब) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ेम)ये 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
भरावयाचे पदसं�येनुTप ऑनलाईन परी]ेत Vाsत गुणाHंया 
आधारे गुणवyनुेसार पाQ ठरणा-या उमेदवाराचंी अंितम 
िनवड VवगSिनहाय करOयात येईल. 

17 किन�ठ ऑपरेटर ऑनलाईन परी]ा अ) संगणक आधारीत परी]ा(Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत(Computer Based online examination) 
घेOयात येणारी परी]ा िह 100 VÇांची व 200 गुणांची घेOयात 
येईल. eयासाठी २ तासाचा कालावधी राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 15 Vp न, इंiजी 15 Vp न, सामा�य oान 
15 Vp न, बौ)दीक चाचणी 15 Vp न व आयटीआय इलेdM�कल 
िवषयक 40 Vp न अशा एकूण 100 VÇांची राहील. Veयेक VÇास 
दोन गुण राहील. Vp नपिQका वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची 
असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा दज� 
एस.एस.सी.(इयyा 10 वी) अ�यास*मावर आधारीत राहील व 
इंiजी िवषयासंबधीचे Vp न वगळता इतर Vp न मराठी मा)यमातून 
असतील. तसेच आयटीआय इलेdM�कल िवषयक परी]ेचा दज� 
हा आयटीआय इलेdM�कल पदवीका अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व परी]ेचे मा)यम हे मराठी भाषेम)ये राहील. 
ब) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ेम)ये 45 टMके गुण Vाsत करणारे उमेदवारच 
गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. भरावयाचे 
पदसं�येनुTप ऑनलाईन परी]ेत Vाsत गुणांHया आधारे 
गुणवyनुेसार पाQ ठरणा-या उमेदवारांची अंितम िनवड 
VवगSिनहाय करOयात येईल. 
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18 िशपाई/पहारेकरी ऑनलाईन परी]ा अ) संगणक आधारीत परी]ा(Computer Based online 
examination) 
1. संगणक आधारीत (Computer Based online 
examination) घेOयात येणारी परी]ा ही 100 VÇाचंी व 200 
गुणाचंी घेOयात येईल. eयासाठी २ तासाचा कालावधी 
राहील. 
2. संगणक आधारीत परी]ा (Computer Based online 
examination) मराठी 25 Vp न, इंiजी 25 Vp न, सामा�य 
oान 25 Vp न व बौ)दीक चाचणी 25 Vp न अशा एकूण 100 
VÇाचंी राहील. Veयेक VÇास दोन गुण राहील. Vp नपिQका 
वJतुिन�ठ बहुपय�यी JवTपाची असेल. 
3. मराठी, इंiजी, सामा�य oान, बौ)दीक चाचणी परी]ेचा 
दज� एस.एस.सी.(इयyा 10 वी) अ�यास*मावर आधारीत 
राहील व इंiजी िवषयासंबधीचे Vp न वगळता इतर Vp न 
मराठी मा)यमातून असतील.  
ब) अिंतम िनवड  
ऑनलाईन परी]ेम)ये 45 टMके गुण Vाsत करणारे 
उमेदवारच गुणवyा यादीम)ये समािव�ट करOयात येतील. 
भरावयाचे पदसं�येनुTप ऑनलाईन परी]ेत Vाsत गुणाHंया 
आधारे गुणवyनुेसार पाQ ठरणा-या उमेदवाराचंी अंितम 
िनवड VवगSिनहाय करOयात येईल.   

 
12.1 उपरोMत पदांसाठी घेOयात येणारी सगंणक आधारीत परी]ा (Computer Based online examination) 
िविवध Jलॉट म)ये घेOयात येईल. eयाचा तपशील उमेदवारांना VवशेपQात नमूद करOयात येईल. 
12.2 पाQ उमेदवारांना VवशेपQ, परी]ा कb c व परी]िेवषयी आवpयक सचूना ऑनलाईन व एसएमएसZदारे 
कळिवOयात येईल तसेच www.mahapariksha.gov.in या संकेतJथळावर उपलzध कTन देOयात येईल. 
उमेदवारांनी eयांचे VवशेपQ संकेतJथळावTन डाऊनलोड करावीत. सगंणकीय ऑनलाईन पिर]ेनंतर 
सवSसाधारण गुणवता यादी www.mahapariksha.gov.in व महारा�� रा�य िबयाणे महामंडळ मय�िदत यांच े
www.mahabeej.com  या संकेतJथळावर Vिस)द करOयात येईल. याबाबत उमेदवारास JवतंQ पQZयवहार 
केला जाणार नाही याची न{द Èयावी. 
12.3 शासन िनणSय *मांक Vािनमं-2007/V.*.46/07/12-अ िदनांक 27.06.2008 नुसार जे उमेदवार 
ऑनलाईन पिर]ेत िकमान 45 टMके गुण Vाsत करतील अशाच उमेदवारांचा गुणवyा यादीत समावशे करOयात 
येईल. 
12.4 संगणकीय ऑनलाईन पिर]मे)ये उमेदवारास समान गुण िमळाYयास सामा�य Vशासन िवभाग शासन 
िनणSय िद.27 जून, 2008, िद.05 ऑMटोबर, 2005 व शासन परूकपQ िद.02 िडसbबर, 2017 मधील 
तरतुदीनुसार िनवड Vि*येची कायSवाही करOयात येईल. 
12.5 िनवड करOयात आलYेया उमेदवारांना िनयुMतीपुव� ऑनलाईन आवदेनपQात सादर केलेYया 
मािहतीHया आधारे मुळ कागदपQांची पडताळणी महारा�� रा�य िबयाणे महामंडळ मय�िदत, अकोला यांचे 
काय�लयाकडून कTनच िनयुMती देOयात येईल. पडताळणीत चकुीची अथवा खोटी मािहती आढळून आYयास 
eया टssयावर उमेदवाराची िनवड र¶ करOयात येईल. 
12.6 ऑनलाईनपरी]ा/Zयावसायीक चाचणी परी]ा/मुलाखतीस उमेदवारांना Jवखच�ने उपdJथत राहाव े
लागेल, यासाठी महामंडळाकडून कोणतीही आ�थक Vितपुत� केYया जाणार नाही. 
12.7 ]ीण m�टी, अdJथZयंग, सरेे�ल पाYसी आिण िडJलेdMसयाने बािधत झालले े उमेदवार िलहीOयासाठी 
स]म नसYयास अशा िवकलांग उमेदवाराने याबाबतचा तपशील ऑनलाईन अज�म)ये नमूद क±न, सगंणकीय 
ऑनलाईन परी]ेच े VवशेपQ डाऊनलोड करतेवळेी लखेिनकासबंंधी िवहीत फॉमS डाऊनलोड क±न, eयावर 
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लेखिनकाचा तपशील देवून शासनाHया राजपिQत अिधका-याकडून सदर फॉमS सा]ांकीत क±न Èयावा व Veय] 
परी]ेHया िदवशी व वळेी सादर करावा. ऐनवळेी लखेिनकाची परवानगी देता येणार नाही.  
12.8 महारा�� शासन, सामा�य Vशासन िवभाग शासन िनणSय *मांक संिकणS-1114/V.*.200/16-अ 
िदनांक  04.09.2015 अ�वये VकYपiJत, भकंुपiJत, Jवातं¥य सैिनकांचे नामिनद�िशत पाYय, सन 1991 चे 
जनगणना कमSचारी, 1994 नंतरचे िनवडणकू कमSचारी व पदवीधर/पदवीकाधारक अंशकालीन कमSचारी या सवS 
घटकातील उमेदवारांना जर eयांना िलपीक-टंकलखेक, किन�ठ िलपीक-टंकलेखक पदावर िनयुMती िमळाली 
तर शासिकय वािण�य VमाणपQ परी]ा मंडळ/महारा�� रा�य परी]ा पिरषदेची, िनवड झालYेया पदाHया 
अहSतेनुसार आवpयक असललेी टंकलखेनाची परी]ा िनयुMतीHया िदनांकापासून 2 वष� कालावधीत उyीणS होणे 
आवpयक राहील. 
12.9 शासन िनणSय सामा�य Vशासन िवभाग *.Vशासन-2000/V.*.5/2001/32 िद.20 जुल,ै 2002 व 
अनुषगंीक सुधारीत शासन िनणSया�वये उपरोMत पदांकरीता अजS करणा-या उमेदवारांनी सगंणक हाताळणी/ 
वापराबातचे खाली अ �कवा ब येथे नमदू केललेे VमाणपQ eयांHया िनयुMतीHया िदनांकापासून 2 वष�Hया आत 
Vाsत करणे आवpयक राहील. अ�यथा eयांची सेवा कोणतीही पूवSसुचना न देता समाsत करOयात येईल. माQ 
शासन िनणSय, मािहती तंQoान (सामा�य Vशासन), िवभाग *.मातंस-2012/V.*.277/39 िद.4.2.2013 मधील 
पिरHछेद 1 ते 5 म)ये नमदू केलेYया सगंणक/मािहती तंQoान िवषयक परी]ा उyीणS झालेYया उमेदवारांना 
संगणक अहSता परी]ा उyीणS असYयाचे समजOयात येईल. 
अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीHया अिधकृत C.C.C �कवा O Jतर �कवा AJतर �कवा B Jतर �कवा C Jतर पैकी  
कोणतीही एक परी]ा उyीणS असYयाचे VमाणपQ. 
ब) महारा�� रा�य तंQ िश]ण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अिधकृत MSCIT परी]ा उyीणS झाYयाचे VमाणपQ. 
 
13) इतर अटी व शत�:- 
13.1 उमेदवाराने अजS केला अथवा िवहीत अहSता धारण केली hहणजे िनयुMतीचा हMक Vाsत झाला असे नाही. 
13.2 उमेदवारास ऑनलाईन प)दतीने भरलेYया आवदेन पQातील मािहतीHया आधारे सगंणक आधारीत 
परी]से (Computer Based online examination) बसOयास ताeपरुती परवानगी देOयात येईल व िनवड 
झाYयानंतर VमाणपQ पडताळणीHया वळेेस ऑनलाईन प)दतीने भरलेYया अज�तील मािहती अपूणS अथवा 
चकुीची/खोटी आढळून आYयास उमेदवाराची िनवड eयाच टssयावर र¶ करOयात येईल. 
13.3 मागासवग�यांसाठी असलले े आर]णा करीता स]म Vािधकारी यांनी िदलले े जातीचे VमाणपQ 
उमेदवाराने सादर करणे आवpयक राहील. तसचे जात वधैता VमाणपQ उपलzध असYयास सादर करणे 
आवpयक राहील. 
13.4 अनुसिूचत जाती व जमाती ZयितिरMत िवजा-अ, भज-ब, भज-क, भज-ड तसेच इतर मागास व िवशेष 
मागास VवगS यांना उ§त व Vगत गटाचे तeव लागू करOयात आल े असYयाने, eयाबाबतचे VमाणपQ (नॉन 
ि*मीलअेर VमाणपQ) (सन 2017-18 साठी वधै असललेे) सादर केYयािशवाय िनयुMतीसाठी िनवड झालYेया 
उमेदवारांना िनयुMती आदेश िनगSिमत करOयात येणार नाही. 
13.5 माजी सैिनक या आरि]त पदासाठी उमेदवार Jवतः माजी सैिनक असावा. 
13.6 सामािजक आर]णांतगSत असललेे मिहला, खेळाडू, माजी सैिनक, VकYपiJत/भकंूपiJत व 
अंशकालीन कमSचारी या Vवग�तून उमेदवार उपलzध न झाYयास ती पदे eया eया सामािजक Vवग�तील 
उमदेवारांमधून गुणवyनुेसार भरOयात येतील. 
13.7 उमेदवाराने अज�म)ये नमूद केलेली मािहती कोणeयाही टssयावर चकूीची अथवा खोटी आढळून 
आYयास उमेदवाराची सबंंिधत पदासाठीची उमेदवारी र¶ करOयात येईल व संबिंधत उमेदवार कायदेशीर 
कारवाईस पाQ राहील. चकुीHया मािहतीHया आधारे िनयुMती झाYयास कोणतीही पूवS सचूना / नोटीस अथवा 
कारण न देता उमेदवार ताeकाळ सवेतूेन काढून टाकOयास पाQ राहील. eयामुळे होणा-या सवS पिरणामास 
उमेदवार Jवतः जबाबदार राहील. 
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13.8 ऑनलाईन पिर]से पाQ उमेदवारांना परी]चेा िदनांक, परी]ा कb c, बैठक *मांक इeयादी बाबतची 
मािहती संकेतJथळावर Vिस)द करOयात येईल. 
13.9 िनयुMतीस पाQ ठरलYेया मागासVवग�तील उमेदवारांना शासन िनणSय सामा�य Vशासन िवभाग िद.12 
िडसbबर, 2011 मधील तरतूदीनुसार िनयुMतीपासून 6 मिह�याHया आत जात वधैता VमाणपQ सादर करणे 
आवpयक राहील अ�यथा eयांची िनयुMती र¶ करOयात येईल. 
13.10 महारा�� नागरी सवेा (लहान कुटंुबाचे VितoापQ) िनयम 2005 अ�वये उमेदवारांनी िदनांक 28/3/2005 
रोजी हयात असलेली व eयानंतर ज�माला आलYेया अपeयांHया स�ंयेबाबत मु¶ा *मांक 11.1५ म)ये नमदु 
केYयानुसार VितoापQ सादर करणे आवpयक राहील. अजSदार यांना हयात असलेYया मुलांची सं�या 2 पे]ा 
अिधक असले तर िद.28 माचS, 2006 व तxनंतर ज�माला आलेYया मुलांमुळे या पदासाठी उमेदवार 
िनवडीस/िनयुMतीस अपाQ ठरिवला जाईल. 
13.11 िनवड झालYेया उमेदवारांनी, ते रिहवासी असलेYया रा�याHया स]म अिधका-यांनी िदलेल े अिधवास 
VमाणपQ दाखल करणे (Domicile Certificate) आवpयक राहील याची न{द Èयावी.  
13.12 गुणवyेनुसार िनवड झालYेया उमेदवारांना उपलzध असलेली िरMत पदे तसचे वळेोवळेी िरMत होणा-या 
पदांHया उपलzधतेनुसार िनयुMती आदेश िनगSमीत करOयात येतील. 
14) जािहरातीम)ये दशSिवलेYया पदस�ंयेत �कवा अटी व शत�म)ये बदल करOयाचा �कवा जािहरात पणुSपणे 
र¶ करOयाचा तसेच िनवड Vि*येHया कोणeयाही Jतरावर पुणSपणे भरती Vि*या र¶ करOयाचा इeयादी सबंंधात 
सवS अिधकार महामंडळाने राखून ठेवलेल ेआहेत. 
15) िनवड/िनयुMतीHया अनुषगंाने महामंडळाHया ZयवJथापन तथा सबंंधीत अिधकारी यांचवेर कोणताही 
Veय] अथवा अVeय] दबाव आणOयाचा Vयeन केYयास सबंंधीत उमेदवारास अपाQ ठरिवOयात येईल. 
16) जािहरात तसचे िनवड Vि*येHया अनुषगंाने उपdJथत होणारे वाद फMत अकोला �यायालयाHया 
अिधकार ]ेQात राहतील. 
17)  ऑनलाईन प)दतीने अजS भरOयाचा अंितम िदनांक १६/05/2018 असून eया िदनांकास राQी 23.59 
वाजता नंतर ऑनलाईन अजS dJवकृती बदं करOयात येईल. 

पदभरती Vि*येबाबतचा सवSसाधारण सुधारीत कायS*म खालील Vमाणे राहील. 
अ.*. कायSवाहीचा टsपा िदनांक व कालावधी 
१ ऑनलाईन अजS सादर करOयाचा व 

शुYक भरOयाचा कालावधी 
िदनांक 25/04/2018 रोजी राQी 1०.00 वाजेपासून ते 

१६/०५/२०१८ रोजी राQी २३.५९ वाजेपयqत 
२ VवशेपQ ऑनलाईन �Vट काढून घेणे िदनांक २६/०५/२०१८ पासून पुढे 
३ संगणक आधारीत ऑनलाईन परी]ेचा 

 िदनांक (Computer Based Online 
Examination) 

िदनांक १०/०६/२०१८ व ११/०६/२०१८ 

िटप : पदभरती Vि*येHया विरल कायS*मात बदल होOयाची संभावना ल]ात घेता, काही बदल झाYयास याबाबतची 
सूचना www.mahapariksha.gov.in तसेच www.mahabeej.com या संकेतJथळांवर Vिस)द करOयात येईल 
याची उमेदवारांनी न{द Èयावी. तसेच उमेदवारांनी वळेोवेळी दो�ही संकेतJथळांना भेटी fाZयात. 
 
18) सदरची जािहरात रा�य शासनाHया महापरी]ा क]ाHया www.mahapariksha.gov.in व महारा�� 
रा�य िबयाणे महामंडळ मय�िदत यांचे www.mahabeej.com या संकेतJथळावर उपलzध राहील. 
 
 
िठकाण: अकोला          (ओमVकाश देशमुख,भाVसे) 
िदनांक:  07/05/2018        ZयवJथापकीय संचालक  
    
  


