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प्रस्ततार्िा: राज्य शासिाच्या दु य्यम सेर्त
े ील गट “क” मधील उमेदर्ारांची निर्ड करण्यासाठी
स्तथापि करण्यात आलेली सहा प्रादे नशक दु य्यम सेर्ा निर्ड मंडळे र् महाराष्ट्र दु य्यम सेर्ा
निर्ड मंडळ, मुंबई ही कायालये नद.11/06/1999 रोजी शासिािे बरखास्तत केल्यािंतर
भूतपूर्व दु य्यम सेर्ा निर्ड मंडळाच्या कक्षेतील िामनिदे शिाच्या कोट्यातील गट-ब
(अराजपनित) र् गट-क पदे सरळसेर्ि
े े भरतािा अिुसरार्याची कायवपद्धती संदभाधीि क्र.4
येथील शासि निर्वयान्र्ये निनित करण्यात आली असूि सदर कायवपद्धती संदभाधीि क्र.5
ते 12 येथील शासि निर्वय/पनरपिकांन्र्ये र्ेळोर्ेळी सुधानरत करण्यात आली आहे . सदर
पदांच्या भरतीसंदभात र्रीलप्रमार्े र्ेगर्ेगळे आदे श अस्स्ततत्र्ात असल्यामुळे नियुक्ती
प्रानधकाऱयांकडू ि र् नर्नर्ध निर्ड सनमत्यांकडू ि र्ेगर्ेगळी कायवपध्दती अिुसरली जार्े
शक्य आहे. तसेच, सदरच्या कामात एकसूिता, नि:पक्षपातीपर्ा र् समाि दजा राखर्े आनर्
उमेदर्ारांिा समाि संधी उपलब्ध करुि दे र्े आर्श्यक असल्यामुळे पदभरतीच्या
कायवपद्धतीसंदभात एकनित आदे श निगवनमत करार्याचे शासिाच्या नर्चाराधीि होते .
शासि निर्वय: भूतपूर्व दु य्यम सेर्ा निर्ड मंडळांच्या कायवकक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या
कक्षेत येर्ारी पदे तसेच, ज्या नर्नशष्ट्ट संर्गातील पदांच्या भरतीसाठी संबंनधत मंिालयीि
प्रशासकीय नर्भागांकडू ि स्तर्तंि कायवपद्धती निनित करण्यात आली आहे, उदा. पोलीस
नशपाई, नशक्षर्सेर्क इत्यानद, अशी पदे र्गळू ि) सरळसेर्ि
े े भरण्यात येर्ारी गट-ब
(अराजपनित) र् गट-क च्या पदांच्या भरतीची एकनित कायवपद्धती खालीलप्रमार्े नर्नहत
करण्यात येत आहे: २.

निर्ड सनमत्यांची स्तथापिा.
अ) नजल्हा निर्ड सनमती: - नजल्हास्ततरीय पदे भरण्याकनरता नजल्हास्ततरार्र
खालीलप्रमार्े नजल्हा निर्ड सनमतीची रचिा करण्यात यार्ी: १)

नजल्हानधकारी

अध्यक्ष

२)

मुख्य कायवकारी अनधकारी

सदस्तय

३)

नजल्हा कौशल्य नर्कास, रोजगार र् उद्योजकता
मागवदशवि अनधकारी

४)

सदस्तय

नजल्हा समाजकल्यार् अनधकारी
सदस्तय

५)

नजल्हा आनदर्ासी नर्कास अनधकारी

६)

नजल्हा सैनिक कल्यार् अनधकारी

सदस्तय

सदस्तय
७)

ज्या कायालय/नर्भागातील पदे भरार्याची आहेत त्या

सदस्तय

कायालयाचे/नर्भागाचे प्रमुख अथर्ा त्यांचे गट अ मधील प्रनतनिधी
(सामानयक संर्गातील उदा: नलनपक-टं कलेखक, र्रीष्ट्ठ नलनपक, र्ाहिचालक इ. पदांर्र भरती
करतािा अ.क्र.७ येथील सदस्तयाचा सनमतीमध्ये समार्ेश असर्ार िाही.)
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र्रीलप्रमार्े स्तथापि करण्यात आलेल्या नजल्हा निर्ड सनमतीमध्ये
नजल्हानधकारी यांच्या अनधपत्याखालील गट “अ” मधील एका अनधकाऱयाची
सदस्तय सनचर् म्हर्ूि नजल्हानधकारी यांिी नियुक्ती करार्ी. तसेच, नजल्हा
पनरषदे मधील नरक्त पदांर्रील भरतीची कायवर्ाही करतािा मुख्य कायवकारी
अनधकारी यांची नशफारस नर्चारात घेऊि नजल्हानधकारी यांिी नजल्हा पनरषदे तील
गट “अ”मधील एका अनधकाऱयाची सदस्तय सनचर् म्हर्ूि नियुक्ती करार्ी.
ब) प्रादे नशक र् राज्य स्ततरीय निर्ड सनमत्या: 1)

प्रादे नशक र् राज्यस्ततरीय गट-ब (अराजपनित) र् गट क पदांर्र उमेदर्ारांची

निर्ड करण्याकनरता सर्व मंिालयीि प्रशासकीय नर्भागांिी प्रादे नशक नर्भाग प्रमुख
यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादे नशक निर्ड सनमत्या र् नर्भाग प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली
राज्यस्ततरीय निर्ड सनमत्या स्तथापि करण्याचे आदे श निगवनमत करार्ेत.
2)

संबंनधत मंिालयीि प्रशासकीय नर्भागािे अशा सनमत्यांर्र सदस्तय सनचर्

म्हर्ूि गट “अ” मधील एका योग्य अनधकाऱयाची नियुक्ती करार्ी.
उपरोक्त

नजल्हास्ततरीय,

प्रादे नशक

र्

राज्यस्ततरीय

निर्ड

सनमत्यांर्र

अ.जा./अ.ज./इ.मा.र्. यामधूि एका प्रनतनिधीची र् अल्पसंख्यांकामधूि एका प्रनतनिधीची
नियुक्ती करण्यात यार्ी. तसेच अशा निर्ड सनमतीमध्ये, सर्वसाधारर् ककर्ा उपरोक्त
प्रर्गापैकी कोर्त्याही प्रर्गामधील एक प्रनतनिधी मनहला असर्े अनिर्ायव आहे . निर्ड
सनमती गनठत करतािा र्रील अटींची पूतवता होत िसल्यास निर्ड सनमतीमध्ये अनतनरक्त
सदस्तयाची नियुक्ती करुि सदर अटींची पूतवता करण्यात यार्ी. गट “अ” मधील
अल्पसंख्यांक अनधकारी उपलब्ध होत िसल्यास गट-“ब” (राजपनित) अल्पसंख्यांक
अनधकाऱयाचा निर्ड सनमतीमध्ये समार्ेश करण्यात यार्ा. माि निर्ड सनमतीमधील अन्य
कोर्ताही सदस्तय गट अ स्ततरापेक्षा कमी स्ततरार्रील िसार्ा.
3.

निर्ड सनमत्यांसाठी निर्ड प्रनक्रयेचा कालबध्द कायवक्रम: 1)

नजल्हा निर्ड सनमतीस निनित कालार्धीत उमेदर्ारांची नशफारस करर्े

शक्य व्हार्े म्हर्ूि सर्व मंिालयीि नर्भागांच्या अनधपत्त्याखालील नर्भाग प्रमुख आनर्
कायालय प्रमुखांिी संदभाधीि क्र.3 येथील शासि निर्वयािुसार आपल्या
अनधपत्त्याखालील नजल्हास्ततरीय पदांचा नियनमत आढार्ा घेऊि सरळसेर्ि
े े भरती
करार्याची नरक्त पदे निनित करुि या आदे शासोबतच्या पनरनशष्ट्ट “अ” मध्ये
दशवनर्ल्यािुसार नर्नहत मुदतीत संबंनधत नजल्हा निर्ड सनमतीकडे मागर्ीपि
पाठनर्ण्याची दक्षता घ्यार्ी र् नजल्हा निर्ड सनमत्यांिी पनरनशष्ट्ट “अ” मध्ये निनित
केल्यािुसार नर्नहत कालार्धीत निर्ड प्रनक्रयेची कायवर्ाही करार्ी.
2)

र्रीलप्रमार्े कायवर्ाही करतािा नियुक्ती प्रानधकारी (नजल्हा पनरषदा र्गळू ि

उर्वनरत) यांिी त्यांच्या अनधपत्त्याखालील कायालयात पुढील कॅलेंडर र्षव
अखेरपयंत म्हर्जेच नडसेंबर अखेरपयंत नकती नजल्हास्ततरीय पदे िामनिदे शिािे
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भरतीसाठी उपलब्ध होतील (उदा. 15 जूि 2018 पूर्ी मागर्ीपि पाठनर्तािा नद.01
जािेर्ारी, 2019 ते नद. 31 नडसेंबर, 2019 पयंतची याप्रमार्े दरर्षी सेर्ानिर्ृत्ती,
पदोन्नती, राजीिामा इ. कारर्ांमुळे नरक्त असलेली/होर्ारी पदे ) यांचा अंदाज घेऊि
दरर्षी 15 जूिपयंत नजल्हा निर्ड सनमतीकडे मागर्ीपि पाठर्ार्े.
3)

राज्यातील सर्व नजल्हा पनरषदांमधील गट-ब (अराजपनित) र् गट-क ची पदे

दरर्षी नियनमतपर्े भरली जातील यासाठी कालबद्ध कायवक्रम निनित करण्याची
जबाबदारी ग्रामनर्कास र् जलसंधारर् नर्भागाची राहील. तसेच असा भरती
कायवक्रम दरर्षी जूिपूर्ी सुरू होऊि निर्ड प्रनक्रया त्याच र्षाच्या नडसेंबर
अखेरपयंत पूर्व होईल अशा प्रकारे निनित करण्यात येईल. नजल्हा पनरषदे िे नजल्हा
निर्ड सनमतीकडे मागर्ीपि ि पाठनर्ता नजल्हा पनरषदांमधील नरक्त पदे
भरण्याबाबत दरर्षी ग्रामनर्कास र् जलसंधारर् नर्भागाकडू ि निनित करण्यात
येर्ाऱया कालबद्ध कायवक्रमािुसार नजल्हा निर्ड सनमतीच्या मान्यतेिे निर्ड
प्रनक्रयेची संपूर्व कायवर्ाही करार्ी. असे करतािा र्रील पनरच्छे द क्र.3 (2) प्रमार्े
उपलब्ध होर्ारी नरक्त पदे नर्चारात घेण्यात यार्ी.
4)

या शासि निर्वयासोबतच्या पनरनशष्ट्ट “अ” मधील कालबद्ध कायवक्रमाच्या

अधीि राहू ि संबंनधत नर्भागीय आयुक्त (महसूल) यांिी संबंनधत महसूल
नर्भागाकरीता (नजल्हा पनरषदा र्गळू ि) गट-ब (अराजपनित) र् गट-क मधील सर्व
नजल्हास्ततरीय पदांकनरता लेखी परीक्षा एकाच नदर्शी घेण्याच्या दृष्ट्टीिे एकनित
कायवक्रम निनित करार्ा.
5)

या शासि निर्वयातील पनरच्छे द क्र.9 येथील तरतुदी नर्चारात घेऊि

शासकीय पदांसाठी प्रश्नपनिका र् आदशव उत्तरपनिका तयार करर्ूि घेण्याची
जबाबदारी संबंनधत नजल्हानधकाऱयांची राहील. तसेच, नजल्हा पनरषदे च्या
पदांबाबतदे खील प्रश्नपनिका र् आदशव उत्तरपनिका तयार करर्ूि घेण्याची
जबाबदारी संबंनधत नजल्हानधकाऱयांची राहील. परंतु, परीक्षा घेण्याची जबाबदारी
संबंनधत मुख्य कायवकारी अनधकाऱयांची राहील. त्याकनरता संदभव क्र.11 येथील
शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग (मानहती तंिज्ञाि), नदिांक 19/09/2017
मधील निदे शांिुसार कायवर्ाही करण्यात यार्ी.
6)

मंिालयीि प्रशासकीय नर्भागांिी स्तथापि केलेल्या प्रादे नशक र् राज्य

स्ततरीय निर्ड सनमत्यांिी सेर्ाभरतीची जानहरात ज्या मनहन्यात नदली जाईल त्या
मनहन्यापासूि पुढील एका र्षात िामनिदे शिािे भरतीसाठी उपलब्ध होर्ाऱया
संभाव्य नरक्त पदांची संख्या नर्चारात घेऊि निर्ड प्रनक्रया करार्ी. ( उदा. जुल,ै
2018 मध्ये जानहरात नदल्यास 30 जूि, 2019 पयंत सेर्ानिर्ृत्ती, पदोन्नती,
राजीिामा इ. मुळे नरक्त होर्ारी पदे .)
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4.

नरक्त पदांबाबतची जानहरात नर्नर्ध पध्दतीिे करण्याबाबत: 1)

नरक्त पदांची जानहरात र्ृत्तपिांमधूि दे ण्यात यार्ी. त्याकनरता संबंनधत

क्षेिामधील

अनधक

खप

असलेल्या

र्तवमािपिांमध्ये,

Employment

Exchange/रोजगार समाचार इत्यानद रोजगारनर्षयक र्ृत्तपिांमध्ये जानहरात

दे ण्यात यार्ी र् त्यापैकी नकमाि एक र्ृत्तपि मराठी असार्े. सदर जानहरात मानहती
र् जिसंपकव महासंचालिालयामाफवत दे र्े अनिर्ायव राहील.
2) यानशर्ाय सदर जानहरात केंद्र शासिाच्या कामगार र् रोजगार मंिालयाच्या
National Carrier Service या पोटव लर्र प्रनसद्ध करण्यात यार्ी. राज्य शासिाच्या
कौशल्य

नर्कास

र्

उद्योजकता

नर्भागातंगवत

असलेल्या

संबंनधत

नजल्यातील/प्रादे नशक नर्भागातील कौशल्य नर्कास, रोजगार र् उद्योजकता
मागवदशवि केंद्रांिादे खील नरक्त पदांची मानहती दे ण्यात यार्ी, जेर्ेकरूि
त्यांच्यामाफवत त्यास समुनचत प्रनसद्धी नदली जाईल.
3)

तसेच, नरक्त पदांची जानहरात संबंनधत निर्ड सनमती प्रमुखांच्या र् संबंनधत

नियुक्ती प्रानधकाऱयांच्या कायालयांच्या दशविी जागेतील सूचिा फलकांर्र (िोटीस
बोडव ) तसेच अनधकृत संकेतस्तथळांर्र प्रनसद्ध करण्यात यार्ी.
5.

स्तपधा परीक्षांसाठी “महापरीक्षा पोटव ल”चा र्ापर करर्ेबाबत: 1)

नरक्त पदभरतीप्रनक्रया राबनर्तािा संबंनधत नजल्हा निर्ड सनमत्या,

प्रादे नशकस्ततरीय निर्ड सनमत्या तसेच राज्यस्ततरीय निर्ड सनमत्यांिी स्तपधा
परीक्षांसाठी “महापरीक्षा पोटव ल” चा र्ापर करार्ा. याकनरता संबंनधत निर्ड
सनमत्यांिा समन्र्य सनमती (Nodal Agency) म्हर्ूि तसेच निर्ड सनमतीच्या
अध्यक्षांिा/सदस्तय सनचर्ांिा समन्र्य अनधकारी (Nodal Officer) म्हर्ूि प्रानधकृत
करण्यात येत असूि त्यांिी संदभव क्र.11 येथील शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि
नर्भाग (मानहती तंिज्ञाि), नदिांक 19/09/2017 र् त्यासोबतच्या पनरनशष्ट्ट क्र.1 ते
4 मधील निदे शांिुसार आर्श्यक ती कायवर्ाही करार्ी.
2)

तसेच, उक्त नद.19/09/2017 च्या शासि निर्वयान्र्ये महापनरक्षा

पोटव लच्या र्ापरासाठी नर्नहत केलेल्या दरांिुसार निर्ड सनमत्यांच्या अध्यक्षांिी
(नर्भाग प्रमुख/प्रादे नशक नर्भाग प्रमुख/नजल्हानधकारी यांिी) त्यांच्याशी संबंनधत
संपूर्व निर्डप्रनक्रया पार पाडण्यासाठी होर्ाऱया एकूर् अंदानजत खचाची पनरगर्िा
करूि त्यािुसार त्यांच्या कायालयीि अंदाजपिकात पुरेशी र्ाढीर् आर्थथक तरतूद
करार्ी आनर् मंजूर अिुदािातूि सदर खचव भागनर्ण्याची दक्षता घ्यार्ी.
3)

उक्त नद.19/09/2017 च्या शासि निर्वयान्र्ये नर्नहत करण्यात आलेल्या

कायवपद्धतीिुसार केल्या जार्ाऱया कायवर्ाहीसंदभात काही आक्षेप उद्भर्ल्यास,
त्याचे निराकरर् करण्याची जबाबदारी, जी कायवर्ाही महापरीक्षा पोटव लच्या
अखत्यानरत येत असेल त्याबाबतीत महापरीक्षा कक्षाची राहील आनर् जी कायवर्ाही
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संबंनधत नजल्हा निर्ड सनमती/प्रादे नशकस्ततरीय निर्ड सनमती/राज्यस्ततरीय निर्ड
सनमतीच्या अखत्यानरत येत असेल त्याबाबतीत संबंनधत निर्ड सनमतीची राहील.
4)

“महापरीक्षा पोटव ल” च्या प्रत्यक्ष र्ापरासाठी/त्यासंबंधातील शंकांच्या

निरसिासाठी महाआयटी महामंडळाद्वारे स्तथानपत महापरीक्षा कक्षाच्या प्रकल्प
व्यर्स्तथापकांशी पुढील ई-मेल आयडी र्र संपकव करार्ा: (i) Project Manager-1, Maha Pariksha Cell: pm1.mahapariksha@mahait.org
(ii) Project Manager-2, Maha Pariksha Cell: pm2.mahapariksha@mahait.org
6.

अजासोबत आकारण्याच्या शुल्काबाबत:उमेदर्ारांकडू ि अजासोबत पुढीलप्रमार्े परीक्षा शुल्क आकारण्यात यार्े: खुला प्रर्गव

राखीर् प्रर्गव

रु.300/-

रु.150/-

सदर शुल्क ऑिलाईि पद्धतीिे/राष्ट्रीयीकृत बॅंकेमध्ये चलिाद्वारे /िागरी
सुनर्धा केंद्रामध्ये पार्तीद्वारे इत्यानदपैकी कोर्त्या स्तर्रूपात स्स्तर्कारार्े याबाबतचा
निर्वय संबंनधत निर्ड सनमतीिे घ्यार्ा र् तसा स्तपष्ट्ट उल्लेख जानहरातीमध्ये करार्ा.
सदर शुल्काची सर्व रक्कम शासिाच्या एकनित निधीमध्ये (जमा शीषाखाली) जमा
करण्यात यार्ी र् सदर जमा रक्कमेच्या िोंदी स्तर्तंि िोंदर्हीत करण्याची दक्षता
निर्ड सनमतीिे घ्यार्ी.
7.

लेखी परीक्षा घेण्याबाबत: १)

गट-ब (अराजपनित) र् गट-क मधील कोर्त्याही पदासाठी उमेदर्ारांची

निर्ड करतािा मौनखक परीक्षा (मुलाखती) घेऊ िये.
2)

खालील अ.क्र. (3) र् (4) र्गळता, गट-ब (अराजपनित) र् गट-क मधील

अन्य सर्व पदांकरीता उमेदर्ारांची निर्ड करतांिा 200 गुर्ांची लेखी परीक्षा घेण्यात
यार्ी. अशा परीक्षेमध्ये उमेदर्ारांिी प्राप्त केलेल्या गुर्ांच्या आधारे एकूर् गुर्ांच्या
नकमाि 45% गुर् नमळर्र्ाऱया उमेदर्ारामधूि निर्डसूची तयार करूि
निर्डसूचीतील पाि उमेदर्ारांची गुर्र्त्तेिुसार नशफारस करण्यात यार्ी.
३)

ज्या

पदांसाठी

लेखी

परीक्षा

र्

शानररीक

चाचर्ी

(Physical

Test)/व्यार्सानयक चाचर्ी (Proficiency Test) घेर्े आर्श्यक असेल अशा
पदांसाठी 120 गुर्ांची लेखी परीक्षा र् 80 गुर्ांची शानररीक चाचर्ी/व्यार्सानयक
चाचर्ी घेण्यात यार्ी. तथानप, जे उमेदर्ार लेखी परीक्षेत नकमाि 45% गुर् प्राप्त
करतील अशा उमेदर्ारांिाच शानररीक चाचर्ी/व्यार्सानयक चाचर्ी दे ता येईल.
लेखी परीक्षा र् शानररीक चाचर्ी/व्यार्सानयक चाचर्ी यांमध्ये उमेदर्ारांिी प्राप्त
केलेल्या गुर्ांच्या आधारे निर्डसूची तयार करूि निर्डसूचीतील पाि उमेदर्ारांची
गुर्र्त्तेिुसार नशफारस करण्यात यार्ी.
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4)

शालांत परीक्षा उत्तीर्वपेक्षा कमी अहवता आर्श्यक असलेल्या उदा. सुतार,

गर्ंडी, र्ाहिचालक इत्यानद संर्गातील पदांसाठी व्यार्सानयक चाचर्ी, आर्श्यक
तेथे शानररीक क्षमतेची चाचर्ी घेर्े आर्श्यक असल्यामुळे अशा उमेदर्ारांची निर्ड
करतािा 60 गुर्ांची व्यार्सानयक चाचर्ी र् आर्श्यक तेथे 40 गुर्ांची शानररीक
क्षमतेची चाचर्ी घेर्ूि यांमध्ये उमेदर्ारांिी प्राप्त केलेल्या गुर्ांच्या आधारे
निर्डसूची तयार करूि निर्डसूचीतील पाि उमेदर्ारांची गुर्र्त्तेिुसार नशफारस
करण्यात यार्ी. ज्या पदांसाठी शारीनरक क्षमतेची चाचर्ी घेण्याची आर्श्यकता
िाही अशा पदांसाठी 100 गुर्ांची व्यार्सानयक चाचर्ी घेर्ूि यांमध्ये उमेदर्ारांिी
प्राप्त केलेल्या गुर्ांच्या आधारे निर्डसूची तयार करूि निर्डसूचीतील पाि
उमेदर्ारांची गुर्र्त्तेिुसार नशफारस करण्यात यार्ी.
5)

र्रील अ. क्र. 2) ते 4) िुसार कायवर्ाही करतािा गुर्र्त्ता यादीत अंतभार्

करण्यासाठी उमेदर्ारािे एकूर् गुर्ांच्या नकमाि 45% गुर् प्राप्त करर्े आर्श्यक
राहील.
8.

आर्श्यकतेिुसार चाळर्ी परीक्षा घेर्ेबाबत: 1)

ज्या पदांसाठी व्यार्सानयक चाचर्ी घेर्े आर्श्यक असते आनर् अशा

पदांच्या भरतीकरीता जेव्हा मोठ्या संख्येिे अजव प्राप्त होतात आनर् नततक्या
उमेदर्ारांची व्यार्सानयक चाचर्ी घेर्े शक्य/व्यर्हायव िसते तेव्हा उमेदर्ारांची
संख्या मयानदत होण्याकनरता र् अनधक सक्षम उमेदर्ार उपलब्ध होण्याकनरता
संबंनधत निर्ड सनमती चाळर्ी लेखी परीक्षेचा पयाय निर्डू शकेल. माि अशा
प्रकारची पनरस्स्तथती निमार् झाल्यास चाळर्ी परीक्षा घेण्याचा निर्वय घेतला जाऊ
शकेल असा स्तपष्ट्ट उल्लेख जानहरातीमध्ये करर्े आर्श्यक राहील. अशा चाळर्ी
परीक्षेतील प्रश्नांचे स्तर्रुप र्स्ततुनिष्ट्ठ बहु पयायी स्तर्रुपाचे असार्े. चाळर्ी पनरक्षेमधील
प्रश्नांचा स्ततर/दजा संबंनधत पदाकनरता नर्नहत करण्यात आलेल्या नकमाि शैक्षनर्क
अहवतेिुसार तसेच, संबंनधत पदासाठी आर्श्यक असलेल्या कौशल्य तपासर्ीस
पूरक असार्ा. तसेच, अशा संभाव्य चाळर्ी परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानर्षयीची संनक्षप्त
मानहती, प्रश्नांचा प्रकार र् प्रश्नसंख्या इत्यानद बाबी दे खील निर्ड सनमतीिे
जानहरातीमध्ये िमूद करर्े आर्श्यक राहील.
2)

या चाळर्ी परीक्षेतूि “प्रर्गवनिहाय नरक्त पदांच्या संख्येच्या चौपट” या

प्रमार्ात पाि ठरर्ाऱया उच्चतर गुर्र्त्ताधारक उमेदर्ारांची व्यार्सानयक चाचर्ी
घेर्ूि यांमध्ये उमेदर्ारांिी प्राप्त केलेल्या गुर्ांच्या आधारे प्रर्गवनिहाय निर्डसूची
तयार करूि निर्डसूचीतील पाि उमेदर्ारांची गुर्र्त्तेिुसार नशफारस करण्यात
यार्ी. तथानप, सदर चाळर्ी परीक्षा ही फक्त उमेदर्ारांची संख्या मयानदत/कमी
करण्यासाठी असूि सदर परीक्षेमध्ये नमळालेल्या गुर्ांचा नर्चार अंनतम निर्डसूची
तयार करतािा करण्यात येऊ िये.”

पृष्ट्ठ 15 पैकी 7

शासि निर्वय क्रमांकः प्रानिमं 1२16/(प्र.क्र.65/16)/१३-अ

9.

लेखी परीक्षा: (अ) लेखी परीक्षेचे स्तर्रुप: 1)

ज्या पदांसाठी फक्त लेखी परीक्षा घेऊि निर्ड करार्याची आहे अशा

पदांसाठी मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञाि र् बौस्ध्दक चाचर्ी या नर्षयांर्रील
प्रश्नांकनरता प्रत्येकी ५० गुर् ठे र्ूि एकूर् २०० गुर्ांची लेखी परीक्षा घेऊि निर्ड
करण्यात यार्ी.
2)

ज्या पदांसाठी लेखी परीक्षा र् शानरनरक चाचर्ी/व्यार्सानयक चाचर्ी

(Proficiency Test) घेर्े आर्श्यक असेल अशा पदांसाठी मराठी, इंग्रजी, सामान्य
ज्ञाि र् बौस्ध्दक चाचर्ी या नर्षयांर्रील प्रश्नांकनरता प्रत्येकी 3० गुर् ठे र्ूि एकूर्
1२० गुर्ांची लेखी परीक्षा घेण्यात यार्ी.
3)

लेखी परीक्षेच्या प्रश्नपनिका र्स्ततुनिष्ट्ठ बहु पयायी स्तर्रुपाच्या असतील.

प्रश्नपनिकेतील प्रत्येक प्रश्नास जास्ततीत जास्तत 2 गुर् ठे र्ण्यात येतील.
4)

नजल्हास्ततरीय पदांसाठी निर्ड होर्ाऱया उमेदर्ारांिा संबंनधत नजल्हयाचा

भूगोल, सामानजक इनतहास, हर्ामाि इ.स्तथानिक बाबींची/र्ैनशष्ट्ट्यांची मानहती
असर्े आर्श्यक आहे . यास्ततर् सामान्य ज्ञाि या नर्षयाची प्रश्नपनिका तयार करतािा
सदर बाब नर्चारात घेण्यात यार्ी.
(ब) लेखी परीक्षेचा दजा/स्ततर: १)

लेखी परीक्षेतील प्रश्नांचा स्ततर हा त्या त्या पदांच्या सेर्ाप्रर्ेश नियमांमध्ये

नर्नहत करण्यात आलेल्या नकमाि शैक्षनर्क अहवतेच्या दजापेक्षा निम्ि िसार्ा.
२)

ज्या पदांकनरता पदर्ी ही कमीतकमी अहवता आहे अशा पदांकनरता परीक्षेचा

दजा भारतातील मान्यताप्राप्त नर्द्यापीठांच्या पदर्ी परीक्षेच्या दजाच्या समाि
राहील. परंतु त्यापैकी मराठी र् इंग्रजी या नर्षयांच्या प्रश्नपनिकेचा दजा उच्च
माध्यनमक शालांत परीक्षेच्या (इयत्ता १२ र्ी) दजाच्या समाि राहील.
10.

काळ्या शाईच्या बॉलपॉईंट पेिाचा र्ापर करर्ेबाबत: लेखी परीक्षांकनरता जेथे उमेदर्ारािे उत्तर पनिकेर्र पेिाचा र्ापर करर्े अपेनक्षत
आहे तेथे, (उदा. बैठक क्रमांक, पनरक्षेसंबंधी इतर तपनशलाच्या नलखार्ाकनरता,
उत्तराच्या नचन्हांकनरता इ.) केर्ळ काळ्या शाईच्या बॉलपॉईंट पेिाचा र्ापर करर्े
आर्श्यक आहे ; ही बाब संबंनधत निर्ड सनमतीिे उमेदर्ारांिा लेखी परीक्षेसाठी
प्रर्ेशपिे पाठनर्तांिा उमेदर्ारांच्या निदशविास आर्ार्ी.
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11.

उमेदर्ारांिा समाि गुर् नमळाल्यास: “लेखी परीक्षेचा निकाल तयार करतािा परीक्षेत ज्या पाि उमेदर्ारांिा
समाि गुर् असतील अशा उमेदर्ारांचा गुर्र्त्ता यादीमधील प्राधान्यक्रम
पुढीलप्रमार्े निनित करण्यात यार्ा:1) आत्महत्याग्रस्तत शेतकऱयाच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य राहील.
2) समाि गुर्प्राप्त उमेदर्ारांमध्ये आत्महत्याग्रस्तत शेतकऱयाचा पाल्य िसेल
अथर्ा र्रील अिु. क्र. 1 िुसार एकापेक्षा अनधक उमेदर्ार समाि गुर्प्राप्त
असतील तर त्यापैकी र्यािे ज्येष्ट्ठ असलेल्या उमेदर्ारास प्राधान्य दे ण्यात
यार्े.
3) र्रील अिु. क्र. 1 र् 2 या दोन्ही अटींमध्ये दे खील समाि ठरत असलेल्या
उमेदर्ारांच्या बाबतीत, अजव सादर करण्याच्या अंनतम नदिांकास उच्चतर
शैक्षनर्क अहवता (पदव्युत्तर पदर्ीधर, पदर्ीधर, उच्च माध्यनमक शालांत
परीक्षा उत्तीर्व, माध्यनमक शालांत परीक्षा उत्तीर्व अशा प्रकारे) धारर्
करर्ाऱया उमेदर्ारास प्राधान्यक्रम दे ण्यात यार्ा.
4) र्रील अिु. क्र. 1, 2 र् 3 या नतन्ही अटींमध्ये दे खील समाि ठरत
असलेल्या उमेदर्ारांच्या बाबतीत, सदर पदाच्या सेर्ाप्रर्ेश नियमामध्ये
नर्नहत असलेल्या नकमाि शैक्षनर्क अहवतेमध्ये उच्चतर गुर् प्राप्त
उमेदर्ारास प्राधान्यक्रम देण्यात यार्ा.”
(टीप: आत्महत्याग्रस्तत शेतकऱयाचा पाल्य म्हर्जे शासि निर्वय, महसूल र् र्ि
नर्भाग, क्र.एससीर्ाय-1205/प्र.क्र.189/म-7, नदिांक 23 जािेर्ारी, 2006 अन्र्ये
गठीत करण्यात आलेल्या नजल्हानधकाऱयांच्या अध्यक्षतेखालील नजल्हास्ततरीय
सनमतीिे ज्या कुटु ं बास शेतकऱयाच्या आत्महत्याप्रकरर्ी मदतीसाठी पाि ठरनर्ले
असेल अशा कुटु ं बातील मृत शेतकऱयाचा पाल्य (पत्िी/मुलगे/मुलगी) होय.)

12.

निर्डसूचीत समानर्ष्ट्ट करार्याच्या उमेदर्ारांची संख्या: निर्डसूची ही प्रर्गवनिहाय तयार करण्यात यार्ी र् त्यामध्ये समानर्ष्ट्ट करार्याच्या

उमेदर्ारांची संख्या पुढीलप्रमार्े असार्ी: प्रर्गवनिहाय नरक्त पदांची

निर्डसूचीमध्ये समानर्ष्ट्ट करार्याच्या

संख्या

उमेदर्ारांची संख्या

1

3

2 ते 4

नरक्त पदे अनधक नरक्त पदांच्या 100 टक्के ककर्ा 5
यापैकी जे अनधक असेल ते.

5 ते 9

नरक्त पदे अनधक नरक्त पदांच्या 50 टक्के ककर्ा 10
यापैकी जे अनधक असेल ते.
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10 ते 49

नरक्त पदे अनधक नरक्त पदांच्या 30 टक्के ककर्ा 15
यापैकी जे अनधक असेल ते .

50 ककर्ा याहू ि अनधक

नरक्त पदे अनधक नरक्त पदांच्या 25 टक्के.

र्रीलप्रमार्े अनतनरक्त उमेदर्ारांच्या संख्येची पनरगर्िा करतािा
उमेदर्ारांची संख्या अपूर्ांकात येत असल्यास पुढील पूर्ांक संख्या नर्चारात
घेण्यात यार्ी.
13.

निर्डसूचीची कालमयादा: 1)

निर्ड सनमतीिे तयार केलेली निर्डसूची 1 र्षासाठी ककर्ा निर्डसूची

तयार करतािा ज्या नदिांकापयंतची नरक्त पदे नर्चारात घेण्यात आली आहेत त्या
नदिांकापयंत, यापैकी जे िंतर घडे ल त्या नदिांकापयंत नर्धीग्राय राहील. त्यािंतर
ही निर्डसूची व्यपगत होईल.

2)

निर्ड सनमतीिे तयार केलेल्या निर्डसूचीमधूि ज्येष्ट्ठतेिुसार उमेदर्ारांची

नियुक्तीसाठी नशफारस केल्यािंतर नशफारस केलेला उमेदर्ार सदर पदार्र
नर्नहत मुदतीत रूजू ि झाल्यास ककर्ा संबंनधत पदाच्या सेर्ाप्रर्ेश नियमातील
तरतुदीिुसार,

ककर्ा

जात

प्रमार्पि/अन्य

आर्श्यक

प्रमार्पिांची

अिुपलब्धता/अर्ैधता ककर्ा अन्य कोर्त्याही कारर्ास्ततर् नियुक्तीसाठी पाि ठरत
िसल्याचे आढळू ि आल्यास अथर्ा नशफारस केलेला उमेदर्ार रुजू झाल्यािंतर
िनजकच्या कालार्धीत त्यािे राजीिामा नदल्यामुळे ककर्ा त्याचा मृत्यू झाल्यािे पद
नरक्त झाल्यास, अशी पदे त्या त्या प्रर्गाच्या निर्डसूचीतील अनतनरक्त
उमेदर्ारांमधूि र्नरष्ट्ठतेिुसार उतरत्या क्रमािे भरण्यात यार्ीत. माि, अशी
कायवर्ाही निर्डसूचीच्या कालमयादे त करण्यात यार्ी.
14.

मािधि: - स्तपधा परीक्षांच्या संनियंिर्ासाठी जो कमवचारीर्ृद
ं िेमार्ा लागर्ार आहे
अशा कमवचाऱयांिा महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाकडू ि ज्या दरािे मािधि दे ण्यात येते
त्याच दरािे मािधि अिुज्ञेय राहील.

१5.

संपूर्व निर्ड प्रनक्रयेच्या कामाकनरता होर्ाऱया खचासाठी नर्भागप्रमुख/प्रादे नशक
नर्भागप्रमुख/नजल्हानधकारी यांिी त्यांच्या कायालयाच्या अंदाजपिकात पुरेशी
तरतूद करार्ी र् मंजूर केलेल्या अिुदािातूिच सदर खचव भागनर्ण्याची दक्षता
घ्यार्ी.

१6.

निर्ड सनमतीचे सर्व निर्वय निर्ड सनमतीकडू ि अनभनलनखत करण्यात यार्ेत.

17.

या एकनित आदे शांच्या पनरर्ामी संदभाधीि क्र. 1, क्र.4 ते 10 र् क्र.12 येथील
शासि आदे श रद्द करण्यात येत आहेत.
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18.

हे आदे श सदर शासि निर्वय निगवनमत होण्याच्या नदिांकापासूि तात्काळ अंमलात
येतील. परंतु, ज्या प्रकरर्ी हे आदे श निगवनमत होण्यापूर्ी जाहीरात प्रनसद्ध करुि
निर्डप्रनक्रया सुरु करण्यात आली आहे , अशा प्रकरर्ी हे आदे श लागू होर्ार
िाहीत. सदर प्रकरर्ी प्रचनलत आदे शािुसार कायवर्ाही करण्यात यार्ी.

19.

सर्व मंिालयीि नर्भागांिी र्रील आदे श त्यांच्या प्रशासकीय अनधपत्त्याखालील सर्व
कायालयांिा/नियुक्ती प्रानधकाऱयांिा कळर्ार्े आनर् या आदे शांची काटे कोर
अंमलबजार्र्ी केली जाईल याबाबत दक्षता घ्यार्ी.

20.

या आदे शान्र्ये नर्नहत करण्यात आलेल्या कायवपद्धतीिुसार करार्याच्या
पदभरतीची जबाबदारी संबंनधत निर्ड सनमतीची राहील. प्रादे नशक र् राज्यस्ततरीय
पदभरतीबाबतच्या संनियंिर्ाची जबाबदारी संबंनधत मंिालयीि प्रशासकीय
नर्भागाची तसेच, नजल्हास्ततरीय पदांच्या भरतीबाबतच्या संनियंिर्ाची जबाबदारी
संबंनधत नर्भागीय आयुक्तांची राहील.
तसेच, स्तपधा परीक्षेच्या आयोजिासंदभात काही अडचर्ी/र्ाद
उद्भर्ल्यास त्यांचे निराकरर् करण्याची जबाबदारी संबंनधत प्रकल्प व्यर्स्तथापक,
महापरीक्षा कक्ष, मानहती तंिज्ञाि संचालिालय, मंिालय, मुंबई यांची राहील.

22.

गट-ड संर्गातील सरळसेर्ा पदभरतीदे खील या शासि निर्वयातील निदे शांचा
मागवदशवक स्तर्रुपात अर्लंब करूि राबनर्ण्यात यार्ी.

23.

सरळसेर्च्े या पदांर्रील भरतीर्र नियंिर् आर्ण्यासाठी शासिािे त्या त्या र्ेळी
घेतलेल्या निर्वयांच्या/आदे शांच्या अधीि राहू ि या शासि निर्वयातील निदे शांची
अंमलबजार्र्ी करण्यात यार्ी.

24.

सदर शासि निर्वय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्तथळार्र

उपलब्ध

करण्यात

आला

असूि

त्याचा

संकेतांक

201806131618132507 असा आहे . हा आदे श नडजीटल स्तर्ाक्षरीिे साक्षांनकत
करूि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार र् िार्ािे.

Bhatu Sambhu
Wankhede
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(भ. सं. र्ािखेडे)
उप सनचर्, महाराष्ट्र शासि
प्रनत,
1. राज्यपालांचे सनचर्, राजभर्ि, मलबार नहल, मुंबई,
2. मुख्यमंिी यांचे अपर मुख्य सनचर्,
3. सर्व मंिी / राज्यमंिी यांचे खाजगी सनचर्,
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4. मा.नर्रोधी पक्षिेता, नर्धािपनरषद / नर्धािसभा, नर्धािभर्ि, मुंबई,
5. सर्व संसद सदस्तय, नर्धािमंडळ सदस्तय, महाराष्ट्र राज्य,
6. मुख्य सनचर्,
7. सर्व मंिालयीि नर्भागांचे अपर मुख्य सनचर्/प्रधाि सनचर्/सनचर्,
8. संचालक (मानहती र् तंिज्ञाि संचालिालय)
9. सर्व मंिालयीि नर्भाग (आस्तथापिा), उप सनचर् (सा. प्र. नर्./का.39)
त्यांिी हे आदे श सर्व संबनं धतांच्या निदशविास आर्ार्ेत.
10. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई,
11. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई,
12. प्रबंधक, लोक आयुक्त र् उपलोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई,
13. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरर्, मुंबई
14. सनचर्, महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयेाग, मुंबई,
15. सनचर्, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय (नर्धािसभा) मुंबई,
16. सनचर्, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय (नर्धाि पनरषद) मुंबई,
17. राज्य निर्डर्ूक आयुक्त, राज्य निर्डर्ूक आयोग, मुंबई,
18. सनचर्, राज्य मानहती आयोग, िर्ीि प्रशासकीय भर्ि, मुंबई,
19. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा र् अिुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई,
20. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई,
21. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा र् अिुज्ञेयता) महाराष्ट्र, िागपूर,
22. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, िागपूर,
23. महासंचालक, मानहती र् जिसंपकव महासंचालिालय, मुंबई (प्रनसध्दीकनरता 5 प्रती)
24. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय, ग्रंथालय, मुंबई 400 032 (10 प्रती)
25. अनधदाि र् लेखा अनधकारी, मुंबई,
26. निर्ासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मुंबई,
27. मुख्य लेखापरीक्षक (निर्ासी लेखे), कोंकर् भर्ि, िर्ी मुंबई,
28. सर्व नर्भागीय आयुक्त,
29. सर्व नजल्हानधकारी,
30. सर्व नजल्हा पनरषदांचे मुख्य कायवकारी अनधकारी,
31. बहु जि समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदाि, मुंबई 1 (5 प्रती)
32. भारतीय जिता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, िरीमि पाॅंईंट, मुंबई 20 (5 प्रती)
33. भारतीय कम्युनिस्तट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, एस. व्ही.पटे ल रोड, मुंबई 4 (5 प्रती)
34. भारतीय कम्युनिस्तट पाटी (माक्सवर्ादी), महाराष्ट्र कनमटी, र्रळी, मुंबई 13(5 प्रती)
35. इंनडयि िॅशिल काॅंग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श काॅंग्रेस सनमती, नटळक भर्ि, मुंबई 25 (5 प्रती)
36. िॅशिनलस्तट काॅंग्रेस पाटी, राष्ट्रर्ादी भर्ि, िरीमि पाॅंईंट, मुंबई 21 (5 प्रती)
37. नशर्सेिा, नशर्सेिा भर्ि, गडकरी चौक, दादर, मुंबई 28 (5 प्रती)
38. सर्व मंिालयीि नर्भागाच्या नियंिर्ाखालील सर्व नर्भागप्रमुख/ प्रादे नशक नर्भाग
प्रमुख/कायालय प्रमुख
39. मंिालय मध्यर्ती ग्रंथालय, मंिालय, मुंबई (2 प्रती)
40. सामान्य प्रशासि नर्भागातील सर्व कायासिे,
*पिािे
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पनरनशष्ट्ट - अ
नजल्हास्ततरीय नरक्त पदांर्रील िेमर्ूका करण्यासाठी खालीलप्रमार्े कालबध्द
कायवक्रम निनित करण्यात येत आहे : अ) नियुक्ती प्रानधकाऱयांिी नजल्हा निर्ड सनमतीकडे

-

मागर्ीपि पाठनर्र्े.

दरर्षी १५ जूि
पयंन्त

ब) नजल्हा निर्ड सनमतीिे जानहरात प्रनसध्द करर्े

-

दरर्षी जुलै
मनहन्यात

क) नजल्हा निर्ड सनमतीिे लेखी परीक्षा/

-

व्यार्सानयक चाचर्ी घेर्े

दरर्षी ऑक्टोबर
मनहन्यात

ड) निकाल र् त्यािुसार निर्डसूची जाहीर करर्े

-

दरर्षी िोव्हें बर
अखेरपयंत

नियुक्ती

प्रानधकारी

यांिी

त्यांच्या

अनधपत्याखालील

कायालयात

नकती

नजल्हास्ततरीय पदे िामनिदे शिािे भरतीसाठी नरक्त आहेत र् भरती र्षात नडसेंबर
अखेरपयंन्त नकती पदे नरक्त होतील (उदा.सेर्ानिर्ृत्ती, पदोन्नती इत्यादीमुळे) याचा अंदाज
घेऊि दरर्षी १५ जूिपयंन्त प्रस्ततुत शासि निर्वयासोबतच्या पनरनशष्ट्ट-ब मध्ये दशवनर्लेल्या
नर्नहत िमुन्यात नजल्हा निर्ड सनमतीकडे मागर्ीपि पाठर्ार्े. तसेच मागर्ी निरंक
असल्यास तसेही नजल्हा निर्ड सनमतीस कळनर्ण्यात यार्े.
नियुक्ती प्रानधकाऱयांिी निर्ड सनमतीकडे मागर्ीपि पाठनर्ण्याची मुदत संपताच
नजल्हा निर्ड सनमतीिे मागर्ी आलेल्या एकूर् पदांची संर्गवनिहाय र् प्रर्गवनिहाय संख्या
निनित करुि पदांची जानहरात नर्नहत कालार्धीत प्रनसध्द करण्याबाबत कायवर्ाही करार्ी.
निर्ड सनमतीकडे नर्नहत मुदतीिंतर प्राप्त झालेल्या मागर्ीपिांमधील मागर्ीर्र
पुढील र्षाच्या कालबध्द कायवक्रमािुसार नर्चार करण्यात यार्ा. परंतु संबंनधत निर्ड
सनमतीिे ज्या संर्गातील पदांसाठी अगोदरच कालबध्द कायवक्रमािुसार जानहरात प्रनसध्द
केली असेल र् त्याच संर्गातील पदांचा नदिांक १५ जूि िंतर परंतु लेखी परीक्षेच्या
नदिांकाच्या लगतपूर्ीच्या मनहन्याच्या अखेरपयंन्त प्राप्त झालेल्या मागर्ीपिामध्ये समार्ेश
असल्यास अशार्ेळी सदर मागर्ीपिामधील संबंनधत संर्गातील पदांचा समार्ेश निर्ड
सूची तयार करण्यासाठी नरक्त

पदांची संख्या नर्चारात घेतािा करण्यात यार्ा र्

मागर्ीपिातील उर्वनरत संर्गातील पदांचा पुढील र्षाच्या कालबध्द कायवक्रमािुसार नर्चार
करण्यात यार्ा.
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पनरनशष्ट्ट - ब
उमेदर्ारांची भरती करण्यासाठी निर्ड सनमतीकडे पाठनर्ण्याचा मागर्ीपिाचा िमुिा.
१)

कायालय/नर्भाग आनर् पत्ता

:

२)

पदाचे िार्

:

३)

िामनिदे शिािे भरार्याच्या पदांची संख्या

:

४)

अ)

स्तथायी

ब)

अस्तथायी (असल्यास, नकती कालार्धीसाठी चालू राहील)

पदांच्या आरक्षर्ाचा तपशील

:

प्रर्गव

पदसंख्या मनहला अपंग मा.सै. खेळाडू इतर

अ) अिुसूनचत जाती र् अिुसूनचत
जातीतील धमांतरीत बौध्द

:

ब) अिुसूचीत जमाती

:

क) नर्.जा. (अ)

:

ड) भ.ज. (ब)

:

इ) भ.ज. (क)

:

फ) भ.ज. (ड)

:

च) इतर मागासर्गीय

:

छ) नर्शेष मागास प्रर्गव

:

ज) खुला

:

एकूर्...

५)

पद ज्या र्गातील र् सेर्त
े ील असेल तो र्गव र् ती सेर्ा

६)

परीनर्क्षाधीि कालार्धी, असल्यास (संबंनधत पदाच्या सेर्ाप्रर्ेश नियमामध्ये नर्नहत
असल्यास/शासि मान्यतेिे स्तर्तंत्र्यपर्े नर्नहत केलेला असल्यास)

७)

िोटीस दे ऊि नियुक्ती समाप्ती करण्यात येते काय, असल्यास, कोर्त्या शतीर्र?

८)

(अ) कतवव्ये
(ब) उमेदर्ारांिा जेथे सेर्ा करार्ी लागेल त्या कायालयाचे नठकार्/नठकार्े

९)

निर्डण्यात आलेल्या उमेदर्ारांिा कामार्र केव्हा यार्े लागेल?

१०)

र्ेतिश्रेर्ी (अ) थेट सेर्ा प्रनर्ष्ट्ठांसाठी
(ब) नकमाि र्ेतिापेक्षा अनधक असर्ाऱया प्रारंभीच्या र्ेतिासाठी केलेली नर्िंती
नर्चारात घेण्यात येईल काय, असल्यास, त्याची मयादा र् कारर्े?

११)

िमूद करर्े इष्ट्ट असेल तर, पदोन्नतीच्या संधी
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१२)

आर्श्यक अहवता
(अ) नशक्षर्
(ब) प्रनशक्षर्
(क) अिुभर्
(ड) कोर्तीही इतर अहवता
(ई) र्रील (अ), (ब), (क) आनर् (ड) यातील आर्श्यक गोष्ट्टींचे काटे कोरपर्े पालि
होर्ार आहे काय, िसल्यास, र्रील बाबींच्या संबंधात नशनथलता नकती प्रमार्ात
अिुज्ञय
े असेल ते िमूद करण्यात यार्े.
(फ) समाि अहवतेचा स्तर्ीकार करता येईल काय, अशा अहवता कोर्त्या?

१३

र्योमयादा (कोर्तीही असल्यास)

१४)

राष्ट्रीयत्र्

१5)

र्रील प्रश्नांच्या कक्षेत ि आलेल्या कोर्त्याही इतर शती अथर्ा अहवता

मागर्ी पि पाठनर्र्ाऱया अनधकाऱयाची सही र् पदिाम
नदिांक:
स्तथाि:
------
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