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पिव  पोटलम  य ेिश ण सवेक पदाक रता अज करणा-या उमदेवारासंाठी सचूना : 

अजात हेतुपुर सर खोटी, चुक ची व अपूण मािहती देणे िकवा खरी मािहती दडवून ठेवण ेिकवा यात 
बदल करणे िकवा पाठिवले या दाख या या तीतील न दीत अनिधकतपणे खाडाखोड करण े िकवा 
खाडाखोड कलेल े अथवा बनावट दाखले सादर करणे.  िविहत कले या अहते या अटी पूण न करणारा 
अथवा गैरवतणूक करणारा उमेदवार िनवड ि ये  या कोण याही ट यावर िनवड हो यास अपा  ठरेल 
आिण िकवा इतर यो य अशा िश ेस पा  राहील. 
(अ)  सवसाधारण सूचना :  
1. न दणी व अज भर याची ि या उमेदवारान े वतःच करणे आव यक आह.े
2. अज मराठी व इं जी म य े उपल ध क न दे यात आला असला तरी संगणक ि येक रता अज
इं जीम य े भरण े आव यक आहे. अजातील संपूण मािहती Capital Letters म य े भरावी. संि
(Abbrivations) अथवा आ ा रे (Initials) न देता संपूण नाव व संपूण प ता नमूद करावा.
नावा  या/प या या दोन भागांम य ेएका पेसने जागा सोडावी.
3. शै िणक व  यावसाियक अहतेसंदभात आव यक मािहती िदले या मान े नमूद करावी. संबंिधत
परी े या गुणप कावरील िदनांक हा शै िणक अहता धारण क याचा िदनांक मान यात येईल
4. संबंिधत शै िणक अहते या अ यास मातील सव स ां या परी ा अज कर  या  या शेवट  या
िदनांकापूव  उ तीण असणे आव यक आहे. अगोदर या स ातील/वषातील परी ेत अनु तीण अस यामुळे,
कोण याही ट यावरील िनकाल राखनू ठेव यात आला अस यास संबंिधत शै िणक अहता धारण कली
असे मान यात येणार नाही.
5. प यवहाराचा प ता इं जीम य ेिलहावा.
6. वय, शै िणक अहता, जात वग, उ  नत गटात मोडत नस  याबाबत, िद  यांग य ी, मिहला, माजी
सैिनक, अंशकालीन, अनाथ, खेळाड, क  प  त, भूकप  त इ यादी संदभात न चकुता
िनसंिद ध/िनिववादपण े दावा करणे आव यक आहे. अजातील संबंिधत रका यात प पणे दावा कला
नस यास संबंिधत दा याचा िवचार कला जाणार नाही व या संदभात कोणतीही त ार ऐकन घेतली जाणार
नाही.
7. अज सादर करताना अजा दार े कलेला वय, जात वग, शै िणक अहता, मिहला, माजी सैिनक,
अंशकालीन, अनाथ, खेळाड, क प त, भूकप त, िद  यांग वाचा दावा इ यादी बाबीम य े तदनंतर
कोण याही कारणा तव बदल करता येणार नाही.
8. अज सादर करताना वय, शै िणक अहता, जात वग, उ  नत गटात मोडत नस  याबाबत, माजी सैिनक,
अंशकालीन, अनाथ, खेळाड, क प त, भूकप त, िद  यांग वाच े माणप  उपल ध नस याची सबब
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सांगून यानंतर अजातील मािहतीम ये बदल कर याची िवनंती क यास ती कोण याही प र थतीत िवचारात 
घेतली जाणार नाही. 
9. अजा दार ेसंबंिधत सं  थकेडे िविवध कारचा दावा करताना शासनाकडन वेळोवेळी िनगिमत कर यात 
आलेले सुधा रत शासन िनणय, शासन प रप क व आदेश ल ात घेणे आव यक राहील. यासंदभातील 
सव वी जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील. 
10. अजात िदले या मािहती या आधारे उमेदवारास माणप  पडताळणीसाठी ता पुरते पा  समज यात 
येईल. अजाम य ेिदलेली पा तेिवषयक मािहती मूळ कागदप ां या/ माणप ां या आधारे तपास यात येईल 
व या या आधारे पा  आढळन आ यानंतरच उमेदवाराची िनवड कर यात येईल.  अ यथा यांची िनवड 
रद्द कर यात येईल व  आव  यकता भास  यास कायदेशीर कारवाई कर  यात येईल. 
(ब)    शै िणक/  यावसाियक अहता -  
1. संबंिधत पदा या वतमानप /संकत थळावर िस  द कले  या जािहरातीम  य े नमूद क यानुसार िविहत 
शै िणक व  यावसाियक अहता धारण करण ेआव यक राहील.    सदरची शै िणक व  यावसाियक अहता 
मा  यता ा  त बोड, िव ापीठ यांचेकडन ा  त कलेली असणे आव  यक राहील. 
2. संबंिधत पदा या सेवा वेश िनयमाम य ेतरतूद अस यासच महारा  शासनान ेसमतु य शै िणक अहता 
हणून मा य कले या पदवी/पदिवका वीकाराह असतील. 

(क)  वयोमयादा - 
1.  शालेय िश ण िवभागाचा शासन िनणय िद. २३/६/२०१७ नुसार िश ण सेवक पदासाठी िकमान 
वयोमयादा १८ वष व कमाल वयोमयादा खु  या वगातील उमेदवारांक रता ३८ वष राहील.   मागासवग य 
वगातील उमेदवारांक रता ४३ वष राहील.   वयोमयादेची गणना महारा  शासनाकडन वेळोवेळी जारी 

कर यात आले या आदेशांमधील तरतुदीनुसार कर यात येईल. 
2. खेळाडंची गुणव ता व पा ता िवचारात घेऊन वयोमयादेत ५ वषापयत वयाची अट िशिथल कर यात 
येईल. 
3. पा  िद  यांग उमेदवारांना उ  वयोमयादा वया या ४५ वषापयत िशिथल म राहील. 
4.  क  प  त / भूकप  त उमेदवारांसाठी उ  च वयोमयादा ४५वषापयत िशिथल म राहील. 
5.  अंशकालीन उमेदवारांसाठी वयोमयादा ४६ वषापयत िशिथल म राहील. 
6.  माजी सैिनकांसाठी िकमान पाच वष सै यात सलग सेवा झालेली आह ेव यांना नेमून िदलेले काम पूण 
झा यास कायमु  कले आह े(याम य े यांचे नेमून िदलेले काम पुढील सहा मिह यात पूण होणार आहे व 
यानंतर यांना कायमु  कर यात येणार आहे, यांचाही समावेश आहे) िकवा यां या बाबतीत पाच 

वषाचा सैिनक  सेवेचा नेमून िदलेला कालावधी पूण झाला आह ेव यांची नेमणूक पाच वषापुढ े वाढवून 
दे यात आलेली असून यांना शासक य सेवेत नेमणूक िमळा यास तीन मिह यात कायमु  कर यात येईल, 
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असे मािणत कर यात येणार असेल, अशा माजी सैिनक/आणीबाणी व अ पसेवा राजािद  
अिधका यासाठी कमाल वयोमयादेत पाच वष सवलत दे यात येईल. 
7. शासन शु दीप क, सामा य शासन िवभाग, मांक  १०१०/ . .२७९/१०/१६ - अ, िदनांक २० 
ऑग ट, २०१० नुसार माजी सैिनकासाठी शासन सेवेतील गट क व गट ड मधील पदासाठी नेमणुक करीता 
िविहत वयोमयादेतील सूट ही सदर उमेदवारा या सश  दलात झाले या सेवेइतका कालावधी अिधक तीन 
वष इतक  राहील. 
8. माजी सैिनकांना असले या वयोमयादेतील सवलती या योजनाथ उमेदवारांनी सोबत या प रिश ाम ये 
िदले या नमु यात स म ािधका यांनी (लागू असेल या माण)े दान कलेले माणप  सादर करणे 
आव यक आह.े माजी सैिनकांसाठी आरि त असले या पदावर िशफारशीसाठी पा  उमेदवार उपल ध न 
झा यास यां यासाठी आरि त असलेली पदे या या वगातील गुणव ता मानुसार अहता ा  
उमेदवारांमधून भर यात येतील. 
(ड)  माणप  पडताळणी या वेळी सादर करावयाची कागदप  े- 
1. अजासोबत कोणतीही कागदप े सादर कर याची आव यकता नाही. अजात कले या दा यानुसार िविहत 
ट यावर संबंिधत कागदप ां या आधारे पा ता तपास या या अधीन रा न उमेदवाराची गुणव  ता व 
वगिनहाय िन वळ ता पुर या व पात िनवड कर यात येईल अथवा पुढील ट यावरील कायवाहीसाठी 

पा  समज यात येईल. 
2. िविहत ट यावर माणप  पडताळणी या वेळी उमेदवारांनी पा तेसंदभात खालील माण ेकागदप े सादर 
करणे आव यक आह.े 

वयाचा परुावा –  

(i) मा यिमक शालांत परी चेे माणप .   

(नस  यास) 

(ii) ज मिदनांक नमूद असलेला शाळा/महािव ालय सोड याचा दाखला.  

  (नस  यास) 

(iii)  ाम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पािलका/नगर प रषद/कटक मंडळे/महानगरपािलककडील ज म 
दाखला. 

टीप : सव कारणासंाठी मा  यिमक शालांत माणप च ाहय धरले जाईल. 

  

www.fjs
.co

.in



4 
 

(इ)  शै िणक अहता इ यादीचा परुावा - 
1. मा यिमक शाळा माणप  (एस. एस. सी.) परी ेच ेिकवा त सम समक  परी े या बाबतीत  संबंिधत 
मंडळाचे गुणप क व माणप .  
2. उ  च मा  यिमक शाळा माणप  परी ा (एच.एस.सी.) िकवा त  सम समक  परी ेच े गुणप क व 
माणप . 

3. पदवी िकवा पदिवका परी ां या बाबतीत येक परी ेच े मंडळ/िव ापीठ/स म ािधका याचे 
माणप  व गुणप क. 

4.  पद  यु  तर पदवी परी ेचे िव ापीठ/स म ािधकरणाच ेगुणप क व माणप . (लागूअसलेले) 
5. रा  य व क  शासनाने घतेले  या  िश क पा ता परी ेच ेपा  अस  याबाबतचे माणप .(लागू असेल 
तेथे) 
6. अिभयो  यता व बु  दीम  ता चाचणी परी ेचे गुणप क. 
(ई) मागासवग य उमदेवार अस याबदद्लचा परुावा (फ  त मागासवग य उमेदवारासंाठी) 
1. अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती,िवमु  जाती (अ), भट या जमाती (ब), भट या जमाती (क), 
भट या जमाती (ड), िवशषे मागास वग व इतर मागास वग हणून संबिंधत स म ािधका यान ेिदले  या 
जातीिवषयक माणप ाची त. 
2.  जात पडताळणी सिमतीने िदलेले जात वैधता माणप . 
3. िव. जा. (अ), भ. ज. (ब), भ. ज. (क), भ. ज. (ड), िव.मा. . व इ.मा. वगातील उमेदवारान े
जािहरात या िव तीय वषात (एि ल ते माच ) िदलेली असेल या वषाच ेलगतपूव या िव  तीय वषातील  
उ  नत गटात मोडत नस याबाबतच े (non creamy layer certificate) स म ािधका याने दान 
कलेले माणप  पडताळणी या वेळी सादर करणे आव यक आहे. यापूव च े माणप  ा  धर यात 
येणार नाही. 
(फ) िद  यागं य ी अस याचा परुावा - 
1. अपंग य ी (समान संधी, ह ाचे संर ण व संपूण सहभाग) िनयम, १९९५ व तदनंतर यासंदभात 
वेळोवेळी िनगिमत कले या आदेशानुसार िविहत कर यात आले या प दतीनुसार िद  यांग  वाचे माणप  
सादर करण ेआव यक राहील. 
2. शासन िनणय, सावजिनक आरो य िवभाग, मांक अ िक २०१२/ . . २९७/आरो य ६, िदनांक     
६ ऑ टोबर, २०१२ अ वये शासनाने जारी कले या आदेशानुसार Software for Assessment of 
Disability, Maharashtra (SADM) या नवीन संगणक णाली दारे िवतरीत कर यात आलेले नवीन 
नमु यातील िद  यांग  वाचे माणप  सादर करण ेअिनवाय राहील. 
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3. िद  यांग य ीसाठी असले या आर णाचा अथवा िद  यांग य ीसाठी असले या वयोमयादेतील 
सवलतीचा फायदा घेऊ इ छणा या उमेदवारांनी िविहत नमु यात स म ािधका याने दान कलेले माणप  
सादर करावे. 
4. िद  यांग  य  त साठी असले  या आर णाचा व वयोमयादेतील सवलतीचा लाभ िमळिव  यासाठी 
िद  यांग  वाचे माण िकमान ४०%  असणे आव  यक आहे. 
(ग)  माजी सिैनक अस याचा परुावा - 
1. माजी सैिनकासाठी असले या वयोमयादेचा फायदा घेऊ इ छणा या उमेदवारांनी िविहत नमु यात (लागू  
असेल या माण)े स म ािधका याने दान कलेले माणप  सादर करणे आव यक आह.े 
2. माजी सैिनक उमेदवारान े िवमु  जाती, भट या जमाती, िवशषे मागास वग आिण  पद भरतीसाठी 
आर णाचा लाभ घे यासाठी अज कला असेल तर संबंिधत वगातील उमेदवारां माण े माजी सैिनकांना 
देखील उ त गटात मोडत नस याच ेस म ािधकरणाच े माणप   (non creamy layer certificate)  
सादर करण ेआव यक राहील.    
(च)  अमागास मिहला आर णासाठी पा  अस याचा परुावा - 
1. मिहलांसाठी आरि त पदाकरीता दावा करणा या उमेदवारांनी मिहला आर णाचा लाभ यावयाचा 
अस यास यांनी अजाम य े न चुकता महारा ाचे अिधवासी (Domicile) अस याबाबत तसेच उ  नत 
गटात मोडत नस याबाबत (अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती वगळन ) प पणे दावा करण ेआव यक 
आह.े 
2.  अमागास मिहलांसाठी आरि त असले  या पदासाठी दावा करणा-या अमागास मिहला उमेदवारांनी 
जाहीरात  या िव  तीय वषाम  य े(एि ल ते माच) िदलेली असेल  या िव  तीय वषा  या लगतपूव  या िव  तीय 
वषातील स म ािधका याने दान कलेले उ  नत गटात मोडत नस याच े माणप  (non creamy layer 
certificate) पडताळणी  या वेळी  सादर करणे आव  यक आह.े   
3. शासन प रप क, सामा य शासन िवभाग मांक एसआर ही १०१२/ . . १६/१२/१६ अ, िदनांक 
१३ ऑग ट २०१४ अथवा तदनंतर शासनान ेवेळोवेळी जारी कले या आदेशानुसार मागास वगवारीकरीता 
दान कर यात आलेले नॉन-ि मीलेअर माणप  अमागास मिहलांसाठी आरि त पदाकरीता ा  धरले 

जाणार नाही. 
4. मागासवग य मिहला उमेदवारां या बाबतीत शासन प , सामािजक काय, डा व िवशेष सहा य िवभाग, 

मांक सीबीसी १०/२००४/ . . ६८७/मावक -५, िदनांक २९ ऑ टोबर २००४ मधील आदेशानुसार 
िनगिमत कर यात आलेले िववाहापूव च े नाव अंतभूत असलेले, उ  नत गटाम ये मोडत नस याबाबतच े
माणप  ा  धर यात येईल. 
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(छ) खळेाडसाठी या आर णाक रता पा  अस याचा दावा - 
1. अ यु  गुणव ताधारक खेळाडसाठी आरि त पदावर दावा करणा या उमेदवारांनी िविहत नमु यात 
(लागू असेल या माण)े स म ािधका यांनी दान कलेले माणप  सादर करण ेआव यक राहील. 
2. खेळाडसाठी आरि त पदाकरीता दावा करणा या उमेदवारांनी यांची पा  खेळाड अस याबाबतची 
माणप े पडताळणीपूव  संचालक, डा व युवक सेवा संचालनालय, पुण ेअथवा स म ािधका याकडन 
मािणत क न घेण ेआव यक आह.े 

3.  खेळाडंसाठी आरि त पदांक रता दावा करणा या उमेदवारांना शासन िनणय शालेय िश ण िवभाग       
व डा िवभाग िद. १ जुलै २०१६ व िद. १८ ऑग  ट २०१६ मधील डािवषयक अहते  या तरतुदी लागू 
राहतील.  
(ज) िववािहत यां  या नावात बदल झा  याचा परुावा –  

1. िववािहत यांना िववाह िनबंधक यांनी िदलेला दाखला िकवा नावात बदल झा  यासंबंधी अिधसूिच त 
कलेले राजप  िकवा राजपि त अिधकारी यांचेकडन नावात बदल झा  यासंबंधीचा दाखला सादर करण े
आव  यक आह.े 
(ल)  मागासवग य आर ण – 
1. मागासवगाच े आर ण महारा  रा य लोकसेवा (अनुसुिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, िनरिचसूिचत 
जमाती (िवमु  जाती) भट या जमाती,  िवशेष मागास वग आिण इतर मागासवग यां यासाठी आर ण) 
अिधिनयम, २००१ आिण तद्नंतर शासनाने यासंदभात वेळोवेळी िनमंि त कले या आदेशानुसार राहील. 
2.  शालेय िश ण व डा िवभाग प रप क . एसएसएन-१००५/(९४/०५)/मािश-०२               
िद. १ ऑ  टोबर २००८ नुसार मागासवग यांसाठी आर ण लागू राहील. 
3. िव. जा. (अ), भ. ज. (ब), भ. ज. (क), भ. ज. (ड), िव. मा. . व इ.मा.व. या 
मागासवगासाठी या आर णाबाबत या तरतुदी/शासन िनणय, सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग, 

. हीजेएनटी २०१४/ . . ११८/ हीजेएनटी १ िदनांक ३१ जुलै २०१४ आिण तद्नंतर शासनान े
यासंदभात वेळोवेळी िनगिमत कले या आदेशानुसार राहतील. 
4. शासन िनणय, आिदवासी िवकास िवभाग, . एसटीसी - १६९६/ . . ३४/का -१०, िदनांक       
७ माच १९९६ नुसार अनुसूिचत जमाती वगातील उमेदवारांना तसेच, शासन िनणय, सामािजक याय, 
सां कितक काय, डा व िवशेष सहा य िवभाग . बीसीसी १०/२००१/ .  १२०/मावक ५ िदनांक  
१ नो हबर २००१ नुसार अनुसूिचत जाती, िवमु  जाती, भट या जमाती, इतर मागास वग व िवशेष 
मागास वगातील उमेदवारांना जातीचे माणप  िनगिमत कर यासाठी तसेच या जात साठी  उ त व गत 
गटात मोडत नस याचे माणप  सादर कराव े लागते, असे माणप  िनगिमत कर यासाठी खाली नमूद 
कले या अिधका यांना स म िधकारी हणून घोिषत कर यात आले आहे. 
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(i) संबंिधत उपिवभागीय अिधकारी (महसूल) (दोन) उपिज हािधकारी िकवा (तीन) िज हािधकारी 
उपरो  स म ािधका यांनी जाती या माणप ावर अ य कोणताही िश ा न मारता उपिवभागीय 
अिधकारी (महसूल), उपिज हािधकारी िकवा िज हािधकारी असा िश ा मा न जातीचे माणप  िनगिमत 
कले असण ेआव यक आह.े अ य कोण याही कारे िनगिमत कलेले माणप  वैध समजले जाणार नाही. 
(ii) शासन प रप क, समाजक याण, सां कितक काय व डा िवभाग, मांक सीबीसी १०९६/ . . 
४८/मावक -५, िदनांक १३ स टबर १९९६ नुसार तालुका दंडािधकारी यांनी िदनांक ३ जून १९९६ पूव  
दान कलेले जातीिवषयक माणप  ा  धर यात येईल.  

(iii) शासन प रप क, समाजक याण, सां कितक काय व डा िवभाग, मांक सीबीसी 
१०९४/ . .८६/मावक - ५ िदनांक २२ नो हबर १९९५ तसेच शासनप  सामािजक याय, सां कितक 
काय व िवशेष सहा य िवभाग, मांक सीबीसी - १०/२००६/ . . १६२/मावक ५ िदनांक १८ एि ल 
२००६ मधील आदेशानुसार या य ी या नावे जातीच े माणप  असेल ती य ी व या य ीचे कटंब 
ि मी लेअर म य ेमोडत नस याच ेव धारका या नावान ेसवसाधारण रिहवास माणप ात मािणत करणे 
आव यक आह.े 
(iv) महारा ाचे सवसाधारण रिहवाशी असले या थलांत रत मागासवग य उमेदवारां या बाबतीत शासन 
िनणय समाजक याण, सां कितक काय व डा िवभाग मांक सीबीसी - १०८५/२६३०४/(बीसीड य ू
-५ िदनांक ६ ऑ टोबर, १९८६ मधील आदेशानुसार िनगिमत कर यात आलेली माणप े ा  धर यात 
येतील. 
(v) उमेदवारांनी महारा  रा याच ेअिधवास अस याचे माणप  वतः या नावान ेसादर करण ेआव यक 
आह.े                
(vi) जाती या माणप ात उमेदवार आिण यांच े कटंबीय महारा  रा यात सवसाधारण वा त य 
अस याची तरतूद कर यात आली असेल तर अशा करणी महारा  रा याच ेअिधवासी  अस याबाबतचा 
दाखला सादर करण ेउमेदवारास सवसाधारणपण ेबंधनकारक राहणार नाही. सवसाधारण रिहवासी या सं ेला 
भारतीय लोक ितिध व कायदा, १९५७ या कलम २० नुसार जो अथ आह ेतोच अथ असेल. 
(vii) िवमु  जाती (अ), भट या जमाती (ब), भट या जमाती (क), भट या जमाती (ड), िवशेष मागास 
वग व इतर मागास वग वगाचा दावा सांगाणा या उमेदवारांनी समाजातील उ त व गत गटाम ये मोडत 

नाहीत असे अजाम य े प पणे नमूद करणे व याबाबत या माणप ा या ती पडताळणीचे वेळी सादर 
करणे आव यक आह.े   िविहत माणप ा या ती  सादर न क यास अशा उमेदवाराचा संबंिधत मागास 
वगाचा दावा ा  धरला जाणार नाही. 
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(म) मिहलांसाठीच ेआर ण - 
1. मिहलासाठी असलेले आर ण शासन िनणय, मिहला व बालिवकास िवभाग, मांक 
८२/२००९/मसआ २०००/ . . ४१५ का -िदनांक २५ मे २००१ आिण तद्नंतर शासनान े वेळोवेळी 
िनगिमत कले या आदेशानुसार राहील. 
2.मिहलां या आरि त पदां या लाभाक रता मिहला उमेदवार महारा  रा याचा सवसाधारणपण ेरिहवासी 
असावा.  
3. मिहलांच ेआर ण ह े या या वगासाठी समांतर आर ण राहील. तथािप भरती या वषात मागासवग य 
मिहलांकरीता आरि त पदासाठी या  या वगातील मिहला उमेदवार उपल ध झा या नाहीत तर सदर 
आर ण इतर  अदलाबदल न करता या या वगातील पु ष उमेदवारामाफत भर यात येईल. 
4. अमागास मिहला उमेवारांपैक  उ त आिण गत य ी/कटंबातील ( मी लेअर) मिहला सद यांना 
मिहलांसाठी असलेले ३० ट  आर ण अनु ेय राहणार नाही. तसेच मागासवग य वगातील इतर 
मागासवग, भट या जमाती (क) आिण भट या (ड) या वगातील उ त आिण गत य ी/कटंबातील 
मिहला सद यांनाही  या वगातील मिहलांच े३० ट  आर ण अनु ेय राहणार नाही. 
5. अमागास मिहलांसाठी असले या आर णाचा लाभ घेऊ इ छणा या अमागास मिहला उमेदवारांनी 
अजाम य े न चुकता महारा ाचे अिधवास  (Domicile) अस याबाबत तसेच व गत गटात मोडत 
नस  याबाबत प पणे दावा करणे आव यक आह.े 
6. अमागास/खु या वगातील मिहलांकरीता आरि त असले या पदांसाठी दावा करणा या 
अराखीव/खु या वगातील मिहला उमेदवारांनी आयोगातफ जािहरात या िव तीय वषात (एि ल ते माच ) 
िदलेली असेल या वषापूव या िव तीय वषातील उ  नत व गत गटात मोडत नस याचे माणप  स म 
ािधका याने दान कलेले खु या वगातील मिहलांक रताचे उ  नत गटात मोडत नस  याबाबतच े (non 

creamy layer certificate) माणप  पडताळणी यावेळी सादर करण े आव यक आहे. यापूव च े
माणप  आयोगाकडन ा  धर यात येणार नाही. 

7. अ य मागासवगातील उमेदवारासाठी िविहत कर यात आलेले नॉन-ि मीलेअर माणप  
अमागास/खु या वगातील मिहलांसाठी आरि त असले या पदाकरीता ा  धरले जाणार नाही. 
8. शासन िनणय, समाजक याण, सां कितक काय व डा िवभाग, मांक सीबीसी १०९८/ . . 
१५१/मावक ५, िदनांक ७ म े १९९९ अ वये शासनाने आंतरजातीय िववाह कले यांना िमळणा या 
मागासवगा या सवलती/फायदे रद्द कल ेआहेत. यानुसार आंतरजातीय िववाह कले या उमेदवारांनी अज 
सादर करताना आव यक ती द ता यावी.  
(भ) पदवीधर/पदिवकाधारक अशंकालीन उमदेवारासंाठी आर ण – 
सामा  य शासन िवभाग शासन िनणय . पअंक-१००९/ . . २००/२००९/१६-अ, िद. २७ 
ऑ  टोबर २००९ अ  वय े ‘सुिशि त बेरोजगारांना अथसहा य’ या योजनअेतंगत शासक य कायालयाम  ये 
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तीन वषापयत दरमहा मानधनावर काम कले  या व रोजगार मागदशन क ाम  ये या अनभुवाची न द कले  या 
पदवीधर/ पदिवकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना शासक य/िनमशासक य सेवेतील महारा  ट लोकसेवा 
आयोगा  या क ेबाहेरील गट क पदावरील सरळसेवेन े करावया  या िनयु   यांसाठी १० ट  क समांतर 
आर ण लागू राहील.   तसेच स  या  या ४५ वष वयोमयादेत आणखी 1 वषाने वाढ क न ही सवलत ४६ 
वषापयत दे  यात आली आह.े  वयोमयादा/आर ण सवलती या योजनाथ उमेदवारांनी स म 
ािधका यांनी (लागू असेल या माण)े दान कलेले माणप  सादर करणे आव यक आह.े 

(न) क  प  त व भूकप  तासंाठी आर ण – 
सामा  य शासन िवभाग शासन िनणय . भूकप-१००९/ . .२०७/२००९/१६-अ/ िद. २७ ऑग  ट 
२००९ अ  वये क  प  तांना असलेले ५% समांतर आर ण  यांचेसाठीच राखून ठेवून या आर णांतगत 
भूकप  तांसाठी ठेवलेले आर ण काढन भूकप  तांसाठी  वतं पणे २% समांतर आर ण लागू कर  यात 
आले आह.े      आर ण सवलती या योजनाथ उमेदवारांनी स म ािधका यांनी (लागू असेल या माण)े 
दान कलेले माणप  सादर करणे आव यक आह.े 

(य) लहान कटबंाच े ित ा  - 
1. िविहत नमु यानुसार सा या कागदावर टंकिल खत क न ित ाप  सादर कराव.े 
2. ित ाप ात नमूद क यानुसार हयात असले या अप यांची सं या दोन पे ा अिधक असेल तर िदनांक 
२८ माच २००६ व तद्नंतर ज माला आले या अप यामुळे उमेदवार शासक य सेवेतील िनयु ीसाठी अपा  
ठरिव  यात येईल. 
(र) ओळखप ाबाबत - 
कागदप  पडताळणी या वेळी वतः या ओळखी या पुरा यासाठी वतःचे आधार काड, िनवडणूक 
आयोगाचे ओळखप , पासपोट, पॅनकाड िकवा फ  माट काड कारचे डाइ हंग लायस स यापैक  
िकमान कोणतेही एक ओळखप  व याची छायांिकत त सोबत आणण ेअिनवाय आह.े 
(ह) सगंणक हाताळणी/वापराबाबतच े ान - 
महारा  नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ान आव यक ठरिव याबाबत) िनयम १९९९ 
मधील तरतुदीनुसार शासनान ेवेळोवेळी आव यक ठरिवलेली संगणक अहता धारण करणे आव यक राहील. 
( ) मह   वाच े:  
1. अज सादर क यापासून िनवड ि या संपेपयत या काळात घडणारे बदल, उदा. िनलंबन, दंड, फौजदारी 
खटला, िश तभंगिवषयक अथवा त सम कारवाई इ. सं  थसे वेळोवेळी कळिवण ेआव यक आहे. सं  थकेडे 
अज सादर क यानंतर घडन आलेले बदल सं  थसे न कळिव यास अशा उमेदवाराची उमेदवारी रद्द कर यात 
येईल. 
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2. िनयमानुसार िनयु ीसाठी पा  असणा या उमेदवारांना िनवडीसाठी पा  असले  या संबंिधत आ  थापनांनी 
िन चत कले  या वै क य मंडळाकडन शासना या िनदशानुसार वै क य तपासणी क न यावी लागेल. 
वै क य मंडळाकडन शारी रक व मानिसक ा पा  अस याचे मािणत करणे  आव  यक राहील.  
3. सदर  भरती ि यसेाठी रा  यातील कोण  याही कायालयातील अिधकारी, कमचारी तसेच अशासक य 
 य  ती यापैक  कोणाचीही अिभकता/मा  यम  हणून िनयु  ती कलेली नाही.  नोकरीस लावून देतो अस े

सांगनू फसवणकू करणा यापंासनू तसेच तोतयािगरीपासून अजदाराने सावध रहाव.े   असा कार िनदशनास 
आ  यास ता  काळ िश ण सचंालक ( ाथिमक/मा  यिमक) यांचे कायालयास कळवाव.े    सदर भरती 
ि यसेंबधंी िनवड सिमतीचा िनणय अिंतम राहील.  
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