
भतूपरू्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळांच्या कक्षतेील (महाराष्ट्र 
लोकसेर्ा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील)  गट-ब  (अराजपनित) 
गट-क र् गट-ड संर्गातील  िामनिदेशिाच्या कोट्यातील 
पदे सरळसेर्िेे भरण्याबाबतच्या एकनित मागवदशवक सचूिा... 

          महाराष्ट्र शासि 
सामान्य प्रशासि नर्भाग 

शासि निर्वय क्रमाकं: प्रानिमं 1222/प्र.क्र.54/का.13-अ 
मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंिालय, मंुबई 400 032. 
 नदिांक :  4 मे, 2022. 

र्ाचा : -    1) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग  क्रमांक : प्रानिमं 1216/(प्र.क्र.65/16)/13-अ,     
       नदिाकं 13 जूि, 2018 
   2) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग (मानहती तंिज्ञाि) क्रमाकं: मातंस-2020/ 
       प्र.क्र.11/से-2/39,  नदिांक 20 फेब्ररु्ारी, 2020 
   3) शासि शुध्दीपिक, सामान्य प्रशासि नर्भाग  (मानहती  तंिज्ञाि) क्रमाकं :मातंस-2020/   
       प्र.क्र.11/से-2/39,  नदिांक 24 फेब्ररु्ारी, 2020 
   4) शासि पनरपिक, सामान्य प्रशासि नर्भाग क्रमाकं : प्रानिमं 1220/प्र.क्र.21/13-अ, 
        नदिांक  17 ऑगस्ट, 2020 
   5) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग (मानहती  तंिज्ञाि) क्रमाकं: मातंस-2020/प्र.क्र.11/ 
         से-2/39, नदिांक 21 जािेर्ारी, 2021 
   6) शासि परूक पि, सामान्य प्रशासि नर्भाग (मानहती  तंिज्ञाि) क्रमांक: मातंस-2020/ 
       प्र.क्र.11/से-2/39, नदिांक 04 माचव, 2021 
   7) शासि पनरपिक, सामान्य प्रशासि नर्भाग क्रमाकं : प्रानिमं 1221/प्र.क्र.5/का .13-अ, 
        नदिांक  22 एनप्रल, 2021 
   8) शासि परूक पि, सामान्य प्रशासि नर्भाग क्रमाकं : प्रानिमं 1221/प्र.क्र.5/का.13-अ, 
        नदिांक  19 मे, 2021 
   9) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि (मानहती  तंिज्ञाि) नर्भाग क्रमांक :मातंस-2022/प्र.क्र.01 /  
        स-े2/39, नदिांक 18 जािेर्ारी, 2022 

प्रस्तार्िा: - 

  भतूपरू्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब 
(अराजपनित), गट-क र् गट-ड संर्गातील नरक्त पदे सरळसेर्िेे महापरीक्षा पोटवल माफव त भरण्याबाबतची 
एकनित कायवपद्धती संदभानकत क्रमाकं 1 येथील नदिाकं 13 जूि, 2018 च्या  शासि निर्वयान्र्ये नर्नहत 
करण्यात आली आहे.  तद्िंतर, महापरीक्षा पोटवल पद्धतीत बदल करुि सधुानरत परीक्षा पद्धती पॅिेलर्र नियुक्त 
केलेल्या पाच कंपन्यांकडूि (OMR Vendor) राबनर्ण्याची कायवर्ाही करण्याच्या सूचिा सामान्य प्रशासि  
(मानहती तंिज्ञाि) नर्भागाच्या संदभांनकत क्रमांक 5 र् 6 च्या आदेशान्र्ये देण्यात आल्या.  त्यािुषंगािे, सामान्य 
प्रशासि नर्भागाच्या  संदभांनकत क्रमांक 7 येथील नदिाकं 22 एनप्रल, 2021 च्या शासि पनरपिकान्र्ये सूचिा 
देण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासि (मानहती  तंिज्ञाि) नर्भागाच्या संदभांनकत क्रमांक 9 येथील नदिांक 18  
जािेर्ारी, 2022 च्या शासि निर्वयान्र्ये, त्या नर्भागाचे नदिांक 21 जािेर्ारी, 2021 र्  नदिांक 4 माचव, 2021 
चे शासि निर्वय स्थनगत करण्यात आले असूि, यािंतर पदभरतीच्या परीक्षा Empanelment केलेल्या OMR 
Vendor कडूि घेण्यात येऊ िये, असा निर्वय घेण्यात आला आहे.  त्यािुसार, भतूपरू्व दुय्यम सेर्ा निर्ड 
मंडळाचं्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) सरळसेर्ा पदभरतीसंदभांत सर्वसमार्शेक 
मागवदशवक सूचिा निगवनमत  करण्याची बाब शासिाच्या नर्चाराधीि होती.   
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शासि निर्वय:- 

 भतूपरू्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळांच्या कक्षतेील (महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) 
िामनिदेशिाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपनित), गट-क र् गट-ड संर्गातील सरळसेर्िेे भरण्यात येर्ाऱ्या 
पदभरतीच्या कायवपद्धतीबाबतचे संदभांनकत क्रमांक 1 येथील नदिांक 13 जूि, 2018, संदभांनकत क्रमांक 4 
येथील 17 ऑगस्ट, 2020, संदभांनकत क्रमाकं 7 येथील 22 एनप्रल, 2021 र् संदभांनकत क्रमाकं 8 येथील 
नदिांक 19 मे, 2021 हे शासि आदेश अनधक्रनमत करण्यात येऊि, एकनित मागवदशवक सूचिा पढुीलप्रमारे् 
नर्नहत करण्यात येत आहेत. 

1. भतूपरू्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळांच्या कक्षतेील (महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) 
नजल्हास्तरीय/प्रादेनशकस्तरीय/राज्यस्तरीय पदे सरळसेर्िेे भरण्यासाठी निर्ड सनमत्याचंी स्थापिा 
करण्याबाबतच्या मागवदशवक सूचिा  : 
           नजल्हास्तरीय पदे भरण्यासाठी नजल्हा निर्ड सनमतीची स्थापिा तसेच प्रादेनशकस्तरीय र् राज्यस्तरीय 
पदे भरण्यासाठी प्रादेनशक र् राज्यस्तरीय निर्ड सनमत्यांची स्थापिा करण्यात यार्ी. या सनमत्यांची रचिा 
पढुीलप्रमारे् राहील. 

अ) नजल्हा निर्ड सनमतीची रचिा  

1 नजल्हानधकारी अध्यक्ष 
2 मुख्य कायवकारी अनधकारी सदस्य 
3 नजल्हा कौशल्य नर्कास, रोजगार र् उद्योजकता मागवदशवि अनधकारी  सदस्य 
4 नजल्हा समाजकल्यार् अनधकारी सदस्य 
5 नजल्हा आनदर्ासी नर्कास अनधकारी सदस्य 
6 नजल्हा सैनिक कल्यार् अनधकारी  सदस्य 
7 ज्या कायालय/नर्भागातील पदे भरार्याची आहेत त्या 

कायालयाचे/नर्भागाचे प्रमुख अथर्ा त्यांच ेगट अ मधील प्रनतनिधी 
सदस्य 

(सामानयक संर्गातील उदा: नलनपक-टंकलेखक, र्रीष्ट्ठ नलनपक, र्ाहिचालक इ. पदारं्र भरती करतािा 
अ.क्र.7 येथील सदस्याचा सनमतीमध्ये समार्शे असर्ार िाही.) 

8 नजल्हानधकारी यांच्या अनधपत्याखालील गट “अ” मधील अनधकारी सदस्य सनचर् 
नटप 1: नजल्हा पनरषदेमधील नरक्त पदांर्रील भरतीची कायवर्ाही करतािा मुख्य कायवकारी अनधकारी यांची 
नशफारस नर्चारात घेऊि, नजल्हानधकारी यािंी नजल्हा पनरषदेतील गट “अ”मधील एका अनधकाऱ्याची सदस्य 
सनचर् म्हर्िू नियुक्ती करार्ी. 
नटप 2: र्रील निर्ड सनमतीमध्ये अ.जा./अ.ज./इ.मा.र्. या प्रर्गाकनरता प्रनतनिनधत्र् करर्ारा एक सदस्य 
असार्ा.   

नटप 3: र्रील निर्ड सनमतीमध्ये अल्पसंख्याकंाच ेप्रनतनिनधत्र् करर्ारा गट-अ मधील एक सदस्य असार्ा 

नटप 4: सर्वसाधारर् ककर्ा उपरोक्त प्रर्गापकैी कोर्त्याही प्रर्गामधील एक प्रनतनिधी मनहला असरे् अनिर्ायव 
आहे. 
नटप 5: निर्ड सनमती गनठत करतािा र्रील अटींची पतूवता होत िसल्यास निर्ड सनमतीमध्ये अनतनरक्त 
सदस्याची नियुक्ती करुि सदर अटींची पतूवता करण्यात यार्ी. 
नटप 6: निर्ड सनमतीमधील अन्य कोर्ताही सदस्य गट अ स्तरापके्षा कमी स्तरार्रील िसार्ा.  तथानप,  गट 
“अ” मधील अल्पसंख्याकं अनधकारी उपलब्ध होत िसल्यास गट-“ब” (राजपनित) अल्पसंख्याकं अनधकाऱ्याचा 
निर्ड सनमतीमध्ये समार्शे करण्यात यार्ा. 
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 ब) प्रादेनशक निर्ड सनमतीची रचिा 

1 प्रादेनशक नर्भाग प्रमुख अध्यक्ष 

2 अ.जा./अ.ज./इ.मा.र्. यामधूि एक गट-अ र्गाचा प्रनतनिधी सदस्य 

3 अल्पसंख्यांकामधूि एक गट-अ र्गाचा प्रनतनिधी 
(गट ‘अ’ मधील अल्पसखं्याकं अनधकारी उपलब्ध होत िसल्यास गट-“ब” (राजपनित) 
अनधकारी) 

सदस्य 

4 प्रादेनशक नर्भाग प्रमुखाच्या आनधपत्याखालील गट-अ मधील अनधकारी सदस्य 
सनचर्  

नटप 1: सर्वसाधारर् ककर्ा उपरोक्त प्रर्गापकैी कोर्त्याही प्रर्गामधील एक प्रनतनिधी मनहला असरे् अनिर्ायव 
नटप 2: निर्ड सनमती गनठत करतािा र्रील अटींची पतूवता होत िसल्यास निर्ड सनमतीमध्ये अनतनरक्त 
सदस्याची नियुक्ती करुि सदर अटींची पतूवता करण्यात यार्ी. 

क) राज्यस्तरीय निर्ड सनमतीची रचिा 

1 नर्भाग प्रमुख अध्यक्ष 

2 अ.जा./अ.ज./इ.मा.र्. यामधूि एक गट-अ र्गाचा प्रनतनिधी सदस्य 

3 अल्पसंख्यांकामधूि एक गट-अ र्गाचा प्रनतनिधी 
(गट “अ” मधील अल्पसंख्यांक अनधकारी उपलब्ध होत िसल्यास गट-“ब” (राजपनित) 
अनधकारी) 

सदस्य 

4 नर्भाग प्रमुखाच्या अनधपत्याखालील गट-अ मधील अनधकारी सदस्य 
सनचर्  

नटप 1: सर्वसाधारर् ककर्ा उपरोक्त प्रर्गापकैी कोर्त्याही प्रर्गामधील एक प्रनतनिधी मनहला असरे् अनिर्ायव 
नटप 2: निर्ड सनमती गनठत करतािा र्रील अटींची पतूवता होत िसल्यास निर्ड सनमतीमध्ये अनतनरक्त 
सदस्याची नियुक्ती करुि सदर अटींची पतूवता करण्यात यार्ी. 

2. निर्ड प्रनक्रयेचा कालबद्ध कायवक्रम :- 

अ) नजल्हा निर्ड सनमतीस निनित कालार्धीत उमेदर्ाराचंी नशफारस कररे् शक्य व्हार् े म्हर्िू सर्व 
मंिालयीि नर्भागांच्या अनधपत्याखालील नर्भाग प्रमुख आनर् कायालय प्रमुखांिी आपल्या 
अनधपत्याखालील नजल्हास्तरीय पदांचा नियनमत आढार्ा घेऊि सरळसेर्िेे भरती करार्याची नरक्त पदे 
निनित करुि, या शासि निर्वयासोबत जोडलेल्या पनरनशष्ट्ट “अ” मध्ये दशवनर्ल्यािुसार, नरक्त पदांचे 
मागर्ीपि प्रनतर्षी सप्टेंबर मनहन्यामध्ये (पदोन्नतीसाठीच्या निर्डसूचीच्या र्षाच्या सरुर्ातीस) सबंनंधत 
नजल्हा निर्ड सनमतीकडे  पाठनर्ण्याची दक्षता घ्यार्ी र् नजल्हा निर्ड सनमत्यांिी पनरनशष्ट्ट “अ” मध्ये 
निनित केल्यािुसार नर्नहत कालार्धीत निर्ड प्रनक्रयेची कायवर्ाही करार्ी. 

      ब) र्रीलप्रमारे् कायवर्ाही करतािा नियकु्ती प्रानधकारी (नजल्हा पनरषदा र्गळूि उर्वनरत) यािंी त्यांच्या 
अनधपत्याखालील कायालयात पढुील र्षाच्या माहे ऑगस्ट अखेरपयंत नकती नजल्हास्तरीय पदे 
िामनिदेशिािे भरतीसाठी उपलब्ध होतील (उदा. माहे सप्टेंबर 2022 मध्ये मागर्ीपि पाठनर्तािा 
नदिांक 01 सप्टेंबर, 2022 ते नद. 31 ऑगस्ट, 2023 पयंत- याप्रमारे् दरर्षी सेर्ानिरृ्त्ती, पदोन्नती, इ. 
कारर्ांमुळे नरक्त असलेली/होर्ारी पदे) याचा अंदाज घेऊि दरर्षी माहे सप्टेंबर मध्ये नजल्हा निर्ड 
सनमतीकडे मागर्ीपि पाठर्ार्.े 
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      क) राज्यातील सर्व नजल्हा पनरषदांमधील गट-ब (अराजपनित) , गट-क र् गट-ड ची पदे दरर्षी 
नियनमतपरे् भरली जातील यासाठी कालबद्ध कायवक्रम निनित करण्याची जबाबदारी ग्रामनर्कास 
नर्भागाची राहील. तसेच असा भरती कायवक्रम दरर्षी सप्टेंबरमध्ये सुरू होऊि निर्ड प्रनक्रया पढुील  
र्षाच्या ऑगस्ट अखेरपयंत परू्व होईल, अशा प्रकारे निनित करण्यात येईल. नजल्हा पनरषदेिे नजल्हा 
निर्ड सनमतीकडे मागर्ीपि ि पाठनर्ता नजल्हा पनरषदांमधील नरक्त पदे भरण्याबाबत दरर्षी 
ग्रामनर्कास नर्भागाकडूि निनित करण्यात येर्ाऱ्या कालबद्ध कायवक्रमािुसार नजल्हा निर्ड सनमतीच्या 
मान्यतेिे निर्ड प्रनक्रयेची सपंरू्व कायवर्ाही करार्ी. अस ेकरतािा  पनरच्छेद क्रमांक2(ब) प्रमारे् उपलब्ध 
होर्ारी नरक्त पदे नर्चारात घेण्यात यार्ी. 

      ड) या शासि निर्वयासोबत जोडलेल्या  पनरनशष्ट्ट “अ” मधील कालबद्ध कायवक्रमाच्या अधीि राहूि संबनंधत 
नर्भागीय आयुक्त (महसूल) यांिी संबनंधत महसूल नर्भागाकरीता (नजल्हा पनरषदा र्गळूि) गट-ब 
(अराजपनित), गट-क र् गट-ड मधील सर्व नजल्हास्तरीय पदांकनरता  परीक्षा घेण्याच्या दृष्ट्टीिे एकनित 
कायवक्रम निनित करार्ा. 

        इ) मंिालयीि प्रशासकीय नर्भागांिी स्थापि केलेल्या प्रादेनशक र् राज्यस्तरीय निर्ड सनमत्यांिी 
सेर्ाभरतीची जानहरात ज्या मनहन्यात नदली जाईल त्या मनहन्यापासूि पढुील एका र्षात िामनिदेशिािे 
भरतीसाठी उपलब्ध होर्ाऱ्या सभंाव्य नरक्त पदांची संख्या नर्चारात घेऊि निर्ड प्रनक्रया करार्ी. (उदा. 
सप्टेंबर, 2022 मध्ये जानहरात नदल्यास 31 ऑगस्ट, 2023 पयंत सेर्ानिरृ्त्ती, पदोन्नती,  इ. मुळे नरक्त 
होर्ारी पदे.) 

3. नरक्त पदांबाबतची जानहरात नर्नर्ध पद्धतीिे करण्याबाबत 

अ) नरक्त पदांची जानहरात रृ्त्तपिांमधूि देण्यात यार्ी. त्याकनरता संबनंधत प्रादेनशक नर्भागामधील अनधक 
खप असलेल्या र्तवमािपिामंध्ये  र् रोजगारनर्षयक रृ्त्तपिांमध्ये जानहरात देण्यात यार्ी र् त्यापैकी 
नकमाि एक रृ्त्तपि मराठी असार्.े सदर जानहरात मानहती र् जिसंपकव  महासंचालिालयामाफव त देरे् 
अनिर्ायव राहील.    

ब) यानशर्ाय सदर जानहरात कें द्र शासिाच्या कामगार र् रोजगार मंिालयाच्या National Career Service 
या पोटवलर्र प्रनसद्ध करण्यात यार्ी. राज्य शासिाच्या कौशल्य नर्कास र् उद्योजकता  नर्भागातंगवत 
असलेल्या सबंनंधत नजल्यातील/प्रादेनशक नर्भागातील कौशल्य नर्कास, रोजगार र् उद्योजकता 
मागवदशवि कें द्रािंा देखील नरक्त पदांची मानहती देण्यात यार्ी, जरेे्करूि  त्यांच्यामाफव त त्यास 
समुनचत प्रनसद्धी नदली जाईल. तसेच कौशल्य नर्कास र् उद्योजकता नर्भागांतगवत 
www.rojgar.mahaswayam.gov.in या र्बे पोटवलर्र नरक्त पदे अनधसूनचत करण्यात यार्ीत. 

क) तसेच, नरक्त पदांची जानहरात संबनंधत निर्ड सनमती प्रमुखांच्या र् नियुक्ती प्रानधकाऱ्यांच्या 
कायालयांच्या दशविी जागेतील सचूिा फलकांर्र (िोटीस बोडव) तसचे अनधकृत  सकेंतस्थळांर्र प्रनसद्ध 
करण्यात यार्ी. 

 ड) नरक्त पदांची जानहरात प्रनसद्ध करतािा उमेदर्ारािे अजव कसा करार्ा, परीक्षचेे स्र्रुप र् परीक्षेचा 
अभ्यासक्रम इत्यादी  सूचिा  जानहरातीत िमूद कराव्यात. 

 

 

http://www.rojgar.mahaswayam.gov.in/
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4. पदभरतीसाठी स्पधा परीक्षा 

अ) नरक्त पदभरती प्रनक्रया राबनर्तािा संबनंधत नजल्हा निर्ड सनमत्या, प्रादेनशकस्तरीय निर्ड सनमत्या तसेच 
राज्यस्तरीय निर्ड सनमत्यांिी स्पधा परीक्षा  ऑिलाईि पध्दतीिे (Computer Based Test) घ्यार्ी.   

ब)  स्पधा परीक्षा ऑिलाईि पद्धतीिे घेण्यासाठी कंपिी निर्डीचे अनधकार संबनंधत मंिालयीि प्रशासकीय 
नर्भागाच्या अपर मुख्य सनचर्/प्रधाि सनचर्/ सनचर् यांिा राहतील.  मंिालयीि प्रशासकीय नर्भागांिी 
त्यांच्या अनधिस्त भतूपरू्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या 
कक्षेबाहेरील) िामनिदेशिाच्या कोट्यातील  गट-ब (अराजपनित), गट-क र् गट-ड संर्गातील पदांचा 
नर्चार करुि, त्यासाठी योग्य कंपिीची निर्ड करार्ी र् त्या कंपिीमाफव तच नर्भागातील पदांच्या स्पधा 
परीक्षा प्रनक्रया राबनर्ण्याची कायवर्ाही करार्ी.    

5. कंपिीच्या निर्डीबाबतच ेनिकष 

अ) कंपिीची निर्ड करतािा संबनंधत कंपिीस महाराष्ट्रासह इतर दोि राज्यात र् कें द्र 
शासिाकडील शासकीय /निमशासकीय पदभरतीच्या स्पधा परीक्षा राबनर्ण्याचा नकमाि 5 
र्षाचा अिुभर् असार्ा. 

ब) संबनंधत कंपिीस  नकमाि 5,00,000 उमेदर्ारांसाठी स्पधा परीक्षा राबनर्ण्याचा अिुभर् 
असार्ा. 

क) कंपिीची निर्ड करतािा, सदर कंपिीच ेिांर् मागील 5 र्षात कोर्त्याही राज्य शासिाच्या र् 
कें द्र शासिाच्या कोर्त्याही नर्भागाच्या काळ्या यादीत िसार्.े 

ड)  स्पधा परीक्षा आयोजिासाठी संबनंधत कंपिीिे प्रत्येक नजल्हयाच्या नठकार्ी परीक्षा आयोनजत 
करण्याची क्षमता असल्याचे प्रमानर्त कररे् गरजचे ेराहील.    

ई)  कंपिीची निर्ड करतािा स्पधा परीक्षेच्या सुरनक्षततेच्या दृष्ट्टीिे आर्श्यक त्या सर्व तांनिक 
बाबींची कंपिीिे पतूवता कररे् आर्श्यक राहील.  

फ) स्पधा परीक्षा अत्यंत पारदशवकपरे्, नर्श्वासाहव, गोपिीयता बाळगूि, सरुनक्षतनरत्या र् सुलभतेिे 
पार पाडण्यासाठी आर्श्यक असलेल्या इतर सर्व उपाययोजिा करण्याची क्षमता कंपिीकडे 
असार्ी. 

   6. कंपिीशी करार्याचा सामंजस्य करार 

सामंजस्य करार करतािा खालील बाबींचा समार्शे असार्ा.    
i. उमेदर्ारांकडूि प्राप्त झालेले स्पधा परीक्षेच ेअजव स्र्ीकाररे्, त्याची छाििी कररे्, परीक्षा शुल्क 

ऑिलाईि पद्धतीिे स्र्ीकाररे्, अजार्र योग्य ती प्रनक्रया करुि ऑिलाईि प्रर्शेपि तयार 
कररे्, परीक्षेचा निकाल तसेच नशफारस झालेल्या र् ि झालेल्या उमेदर्ारांच्या याद्या 
संकेतस्थळार्र जाहीर कररे् इत्यादी बाबी कंपिीमाफव त करण्यासंदभात सामंजस्य करारात 
स्पष्ट्ट उले्लख असार्ा. 

ii. स्पधा परीक्षा प्रनक्रया सुलभतेिे र् पारदशवकपरे् पार पाडण्यासाठी योजार्याच्या  सुनर्धांचा 
सामंजस्य करारात उले्लख असार्ा.  जसे की, सीसीटीव्ही प्रर्ालीव्दारे नचिीकरर्, मोबाईल 
जमॅर, बायोमॅरीक उपस्स्थती, आयनरस स्कॅि, उमेदर्ारांचे निस्स्कग, पोलीस बदंोबस्त 
इत्यादी. 
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iii. स्पधा परीक्षेसाठी प्रश्नसचं (Question Bank) कंपिीमाफव त तयार करण्यात यार्ा.   

iv. एकापके्षा जास्त सिांमध्ये कंपिीस परीक्षा घ्यार्ी लागली तर प्रश्नाचंी काठीण्यपातळी समाि 
असार्ी  तसेच प्रश्नांचे यादृस्च्छकीकरर् (Randomization) करण्यात यार्.े   

v. एकापके्षा जास्त सिांमध्ये परीक्षा घ्यार्ी लागली तर गरु्ांचे सामान्यीकरर् (Normalisation) 
प्रनक्रया कररे् आर्श्यक राहील. 

vi. परीक्षेच्या कालार्धीमध्ये कंपिीमाफव त नियंिर् कक्षाची स्थापिा करार्ी.  या नियंिर् कक्षामध्ये 
कंपिी र् सबंनंधत नर्भाग/कायालयाचा प्रनतनिधी िेमार्ा. 

vii. स्पधा परीक्षा प्रनक्रया पार पाडतांिा निर्ड केलेली कंपिी र् संबनंधत नर्भाग/ निर्डसनमती यािंी 
पार पाडार्याच्या कतवव्य र् जबाबदाऱ्या याचंा स्पष्ट्ट उले्लख असार्ा.   

viii. परीक्षा झाल्यािंतर उत्तरतानलका प्रनसद्ध कररे्, उत्तरतानलकेर्र आक्षपे मागनर्रे्, आक्षेपांच े
निराकरर् कररे् तद्िंतर निकाल घोनषत कररे् याबाबतच्या र्ळेापिकाचा स्पष्ट्ट उले्लख 
सामंजस्य करारामध्ये असार्ा. 

ix. परीक्षा कें दे्र निर्डतािा कंपिीची स्र्त:ची कें दे्र असार्ीत. बाहेरच्या कें द्रािंा सब कॉन्रकॅ्ट देण्यात 
येत असेल तर कराराची प्रत, त्या कें द्रािंा गोपिीयतेबाबत देण्यात आलेल्या सूचिा ककर्ा अटी र् 
शती इत्यादी बाबतची मानहती नर्भागांिा देरे् याबाबत करारात तरतूद कररे् आर्श्यक राहील. 

x. परीक्षेच्या कोर्त्याही टप्प्यार्र गैरप्रकार घडला तर त्याबाबत कायदेशीर कारर्ाई 
करण्याकनरता तक्रार करण्याची जबाबदारी कोर्ाची राहील याबाबत करारिाम्यात स्पष्ट्ट उले्लख 
असार्ा. 

7. परीक्षेच ेशुल्क:- 

अ) स्पधा परीक्षकेनरता उमेदर्ाराकंडूि आकारार्याचे परीक्षा शुल्क हे संबनंधत प्रशासकीय नर्भागांिी   
नर्त्त नर्भागाच्या मंजूरीिे ठरर्ार्.े परीक्षाशुल्क ठरनर्तािंा राखीर् प्रर्गासाठी 10%सर्लत 
देण्यात यार्ी.  

ब) सदर शुल्क ऑिलाईि पद्धतीिे स्र्ीकारार् ेर् तसा स्पष्ट्ट उले्लख जानहरातीमध्ये करार्ा. सदर 
शुल्काची सर्व रक्कम शासिाच्या एकनित निधीमध्ये (जमा शीषाखाली) जमा करण्यात यार्ी.  

क)  संबनंधत नर्भाग प्रमुख/प्रादेनशक नर्भाग प्रमुख र् नजल्हानधकारी यांिी  स्पधा परीक्षेच्या  
आयोजिाकरीता होर्ाऱ्या एकूर् खचाची तरतूद/ र्ाढीर् तरतूद त्यांच्या कायालयीि 
अंदाजपिकात करार्ी र् सदर खचव मंजूर अिुदािातिू भागनर्ण्यात यार्ा.   

 

8. परीक्षेच ेस्र्रुप:- 

अ) कंपिीमाफव त ऑिलाईि पध्दतीिे (Computer Based Test) परीक्षा र्स्तुनिष्ट्ठ बहुपयायी 
स्र्रुपात आयोनजत करार्ी. प्रत्येक प्रश्नास एकूर् (100 प्रश्न )जास्तीत जास्त 2 गुर् ठेर्ण्यात 
यार्ते.  

ब)  ज्या पदांसाठी शारीनरक र् व्यार्सानयक चाचर्ी आर्श्यक िाही अशा गट-ब (अराजपनित), 
गट-क र् गट-ड मधील अन्य सर्व  पदांकरीता उमेदर्ारांची निर्ड करतांिा मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञाि र् बौनद्धक चाचर्ी या  नर्षयांर्रील प्रश्नांकनरता प्रत्येकी 50 गुर् ठेरू्ि एकूर् 200  
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गुर्ांची परीक्षा घेण्यात यार्ी. अशा परीक्षेमध्ये उमेदर्ारािंी प्राप्त केलेल्या गुर्ांच्या आधारे एकूर् 
गुर्ांच्या नकमाि 45% गुर् नमळर्र्ाऱ्या उमेदर्ारांमधूि निर्डसचूी तयार करूि 
निर्डसूचीतील पाि उमेदर्ारांची गरु्र्त्तेिुसार नशफारस  करण्यात यार्ी.   

क) ज्या पदांसाठी शारीनरक चाचर्ी (Physical Test) ककर्ा व्यार्सानयक चाचर्ी (Proficiency 
Test) घेरे् आर्श्यक असेल, अशा पदांसाठी मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञाि र् बौनद्धक चाचर्ी या 
नर्षयांर्रील प्रश्नाकंनरता प्रत्येकी 30 गुर् ठेरू्ि एकूर् 120 गरु्ांची (एकूर् 60 प्रश्न) परीक्षा र् 80 
गुर्ांची शारीनरक चाचर्ी/व्यार्सानयक चाचर्ी घेण्यात यार्ी.  तथानप, ज े उमेदर्ार परीक्षते 
नकमाि 45% गुर् प्राप्त करतील, अशा उमेदर्ारांिाच शारीनरक चाचर्ी/व्यार्सानयक चाचर्ी 
देता येईल. परीक्षा र् शारीनरक चाचर्ी/व्यार्सानयक चाचर्ी यांमध्ये उमेदर्ारािंी प्राप्त 
केलेल्या गरु्ांच्या आधारे निर्डसूची तयार करूि निर्डसूचीतील पाि उमेदर्ारांची 
गुर्र्त्तेिुसार नशफारस करण्यात यार्ी.    

ड) शालांत परीक्षा उत्तीर्वपेक्षा कमी अहवता आर्श्यक असलेल्या उदा. सतुार, गर्डंी इत्यादी 
संर्गातील पदासंाठी व्यार्सानयक चाचर्ी, आर्श्यक तेथे शारीनरक क्षमतेची चाचर्ी घेरे् 
आर्श्यक असल्यामुळे अशा उमेदर्ारांची निर्ड करतािा 60 गुर्ांची व्यार्सानयक चाचर्ी र् 
आर्श्यक तेथे 40 गुर्ाचंी शारीनरक क्षमतेची चाचर्ी घेऊि यांमध्ये उमेदर्ारािंी प्राप्त केलेल्या 
गुर्ांच्या आधारे निर्डसूची तयार करूि निर्डसचूीतील पाि उमेदर्ारांची गुर्र्त्तेिुसार 
नशफारस करण्यात यार्ी. ज्या पदांसाठी शारीनरक क्षमतेची चाचर्ी घेण्याची आर्श्यकता िाही, 
अशा पदासंाठी 100 गुर्ाचंी व्यार्सानयक चाचर्ी घेऊि यामध्ये उमेदर्ारािंी प्राप्त केलेल्या 
गुर्ांच्या आधारे निर्डसूची तयार करूि निर्डसचूीतील पाि उमेदर्ारांची गुर्र्त्तेिुसार 
नशफारस करण्यात यार्ी. 

ई) र्रील प्रमारे् कायवर्ाही करतािा गुर्र्त्ता यादीत अतंभार् करण्यासाठी उमेदर्ारािे एकूर् 
गुर्ांच्या नकमाि 45% गुर् प्राप्त कररे् आर्श्यक राहील. 

फ)  नजल्हास्तरीय पदासंाठी निर्ड होर्ाऱ्या उमेदर्ारांिा संबनंधत नजल्हयाचा भगूोल, सामानजक 
इनतहास, हर्ामाि इ.स्थानिक बाबींची/र्नैशष्ट्ट्याचंी मानहती असरे् आर्श्यक आहे. यास्तर् 
सामान्यज्ञाि या नर्षयाची प्रश्नपनिका तयार करतािा सदर बाब नर्चारात घेण्यात यार्ी.  

ग)  गट-ब (अराजपनित), गट-क र् गट-ड मधील कोर्त्याही पदासाठी उमेदर्ाराचंी निर्ड 
करतािा  मौनखक परीक्षा (मुलाखती) घेण्यात येऊ िये. 

ह) परीक्षेतील प्रश्नांचा स्तर हा त्या त्या पदांच्या सेर्ाप्रर्शे नियमांमध्ये नर्नहत करण्यात आलेल्या 
नकमाि शैक्षनर्क अहवतेच्या दजापेक्षा निम्ि िसार्ा. 

ज)  ज्या पदाकंनरता पदर्ी ही कमीतकमी अहवता आहे, अशा पदांकनरता परीक्षचेा दजा भारतातील 
मान्यताप्राप्त नर्द्यापीठांच्या पदर्ी परीक्षेच्या दजाच्या समाि राहील. परंतु त्यापैकी मराठी र् 
इंग्रजी या नर्षयांच्या प्रश्नपनिकेचा दजा उच्च माध्यनमक शालातं परीक्षेच्या (इयत्ता 12 र्ी) 
दजाच्या समाि राहील. 
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9. उमेदर्ारांिा समाि गुर् नमळाल्यास: - 

परीक्षचेा निकाल तयार करतािा, परीक्षेत ज्या पाि उमेदर्ारांिा समाि गरु् असतील अशा 
उमेदर्ारांचा गरु्र्त्ता यादीमधील प्राधान्यक्रम पढुीलप्रमारे् निनित करण्यात यार्ा: 
अ) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य राहील. 
ब) समाि गुर्प्राप्त उमेदर्ारांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य िसेल अथर्ा र्रील अिु. क्र. 

(अ) िुसार एकापके्षा अनधक उमेदर्ार समाि गरु्प्राप्त असतील तर त्यापैकी र्यािे ज्येष्ट्ठ 
असलेल्या उमेदर्ारास प्राधान्य देण्यात यार्.े 

क) र्रील अिु. क्र. (अ) र् (ब) या दोन्ही अटींमध्ये देखील समाि ठरत असलेल्या उमेदर्ारांच्या 
बाबतीत, अजव सादर करण्याच्या अंनतम नदिांकास उच्चतर शैक्षनर्क अहवता (पदव्युत्तर 
पदर्ीधर, पदर्ीधर, उच्च माध्यनमक शालातं परीक्षा उत्तीर्व, माध्यनमक शालांत परीक्षा उत्तीर्व 
अशा प्रकारे) धारर् करर्ाऱ्या उमेदर्ारास प्राधान्यक्रम देण्यात यार्ा. 

ड) र्रील अिु. क्र. (अ), (ब) र् (क) या नतन्ही अटींमध्ये देखील समाि ठरत असलेल्या उमेदर्ारांच्या 
 बाबतीत, सदर पदाच्या सेर्ाप्रर्शे नियमामध्ये नर्नहत असलेल्या नकमाि शैक्षनर्क अहवतेमध्ये 
उच्चतर  गुर् प्राप्त उमेदर्ारास प्राधान्यक्रम देण्यात यार्ा. 

(टीप: आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य म्हर्ज ेशासि निर्वय, महसूल र् र्ि नर्भाग, क्र.एससीर्ाय-
1205/प्र.क्र.189/म-7, नदिांक 23 जािेर्ारी, 2006 अन्र्ये गठीत करण्यात आलेल्या 
नजल्हानधकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील नजल्हास्तरीय सनमतीिे ज्या कुटंुबास शेतकऱ्याच्या 
आत्महत्याप्रकरर्ी मदतीसाठी पाि ठरनर्ले असेल अशा कुटंुबातील मृत शेतकऱ्याचा पाल्य 
(पत्िी/मुलगे/मुलगी) होय.) 

10. निर्डसूचीत समानर्ष्ट्ट करार्याच्या उमेदर्ारांची संख्या: - 

निर्डसूची ही प्रर्गवनिहाय तयार करण्यात यार्ी र् त्यामध्ये समानर्ष्ट्ट करार्याच्या उमेदर्ारांची संख्या 
पढुीलप्रमारे् असार्ी: - 

प्रर्गवनिहाय 
नरक्त पदांची 

संख्या 

निर्डसूचीमध्ये समानर्ष्ट्ट करार्याच्या  उमेदर्ारांची संख्या 

1 3 
2 ते 4 नरक्त पदे अनधक नरक्त पदांच्या 100 टक्के ककर्ा 5 यापैकी ज ेअनधक असेल ते. 
5 ते 9 नरक्त पदे अनधक नरक्त पदांच्या 50 टक्के ककर्ा 10 यापैकी ज ेअनधक असेल ते. 

10 ते 49 नरक्त पदे अनधक नरक्त पदांच्या 30 टक्के ककर्ा 15 यापैकी ज ेअनधक असेल ते. 
50 ककर्ा याहूि 

अनधक 
नरक्त पदे अनधक नरक्त पदांच्या 25 टक्के. 

र्रीलप्रमारे् अनतनरक्त उमेदर्ारांच्या संख्येची पनरगर्िा करतािा उमेदर्ाराचंी संख्या अपरू्ांकात येत 
असल्यास पढुील परू्ांक संख्या नर्चारात घेण्यात यार्ी. 

11.       निर्डसूचीची कालमयादा   
अ) निर्ड सनमतीिे तयार केलेली निर्डसूची 1 र्षासाठी ककर्ा निर्डसूची तयार करतािा ज्या 
नदिांकापयंतची नरक्त पदे नर्चारात घेण्यात आली आहेत त्या नदिाकंापयंत, यापैकी ज ेिंतर घडेल त्या 
नदिांकापयंत नर्धीग्राय राहील. त्यािंतर ही निर्डसचूी व्यपगत होईल. 
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ब) निर्ड सनमतीिे तयार केलेल्या निर्डसूचीमधूि ज्येष्ट्ठतेिुसार उमेदर्ाराचंी नियकु्तीसाठी 
नशफारस केल्यािंतर नशफारस केलेला उमेदर्ार सदर पदार्र नर्नहत मुदतीत रूजू ि झाल्यास ककर्ा 
संबनंधत पदाच्या सेर्ाप्रर्शे नियमातील तरतुदीिुसार, ककर्ा जात प्रमार्पि/अन्य आर्श्यक 
प्रमार्पिांची अिुपलब्धता/अर्धैता ककर्ा अन्य कोर्त्याही कारर्ास्तर् नियुक्तीसाठी पाि ठरत 
िसल्याचे आढळूि 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 निर्डसचूीच्या कालमयादेत करण्यात यार्ी. 

12. पदभरती प्रनक्रयेची अमंलबजार्र्ी र् संनियंिर्   
अ)  नजल्हास्तरीय/प्रादेनशकस्तरीय/राज्यस्तरीय सरळसेर्चेी पदे भरतािा शासिाच्या उपरोक्त 

निदेशांची अंमलबजार्र्ी र् संनियंिर् करण्याची जबाबदारी संबनंधत मंिालयीि प्रशासकीय 
नर्भागाच्या अपर मुख्य सनचर्/प्रधाि सनचर्/सनचर् यांची राहील.  

ब)  परीक्षासंंदभात काही आक्षेप/र्ाद/न्यायालयीि प्रकरर्/ नर्धािमंडळ कामकाजनर्षयक बाबी 
उद्भर्ल्यास, त्याची संपरू्व जबाबदारी मंिालयीि प्रशासकीय नर्भागाच्या अपर मुख्य 
सनचर्/प्रधाि सनचर्/सनचर् यांची राहील. 

क) पदभरती कालार्धीत परीक्षाबंाबतच्या तक्रारींचे निराकरर् करण्यासाठी तक्रार निर्ारर् कक्ष 
स्थापि करण्यात यार्ा.   

13. निर्डसनमतीचे निर्वय अनभनलनखत कररे्.   
निर्ड सनमतीच े सर्व निर्वय संबनंधत नर्भाग/कायालय यांच्याकडे निर्ड सनमतीकडूि अनभनलनखत 
करण्यात यार्ते. 

14. भतूपरू्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळांच्या कक्षतेील (महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) सरळसेर्ा 
भरतीसाठी सामान्य प्रशासि नर्भागािे नर्नहत केलेल्या कायवपद्धतीपेक्षा र्गेळी कायवपद्धती काही मंिालयीि 
प्रशासकीय नर्भागांिी नर्नहत केलेली आहे. अस ेसंबनंधत मंिालयीि प्रशासकीय नर्भाग तसेच राज्यातील सर्व 
स्थानिक स्र्राज्य संस्था र् राज्य शासिाच्या अनधपत्त्याखालील सर्व सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, 
संचालिालये  त्यांच्याशी संबनंधत पदभरतीसाठी प्रस्तुत परीक्षा पध्दतीचा पयाय स्र्ीकारु शकतील. 

15. सदर शासि निर्वय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळार्र उपलब्ध 
करण्यात आला असूि, त्याचा सकेंताकं  202205041847101207  असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्र्ाक्षरीिे 
साक्षांनकत करूि काढण्यात येत आहे. 
               महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार र् िार्ािे, 

 

    (प्रशांत साजर्ीकर) 
                    सह सनचर्, महाराष्ट्र शासि 

प्रनत, 
1) मा.राज्यपालांच ेसनचर्, राजभर्ि, मलबार नहल, मंुबई, 
2) मा.मुख्यमंिी याचंे अपर मुख्य सनचर्,मंिालय, मंुबई- 400 032, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) मा.उप मुख्यमंिी याचंे प्रधाि सनचर्,मंिालय, मंुबई- 400 032, 
4) सर्व मा.मंिी / मा.राज्यमंिी याचंे खाजगी सनचर्,मंिालय, मंुबई- 400 032, 
5) मा.नर्रोधी पक्षिेता, नर्धािपनरषद / नर्धािसभा, नर्धािभर्ि, मंुबई, 
6) सर्व मा.ससंद सदस्य, मा.नर्धािमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
7) मा.मुख्य सनचर्,महाराष्ट्र राज्य,मंिालय, मंुबई- 400 032, 
8) सर्व मंिालयीि नर्भागांचे अपर मुख्य सनचर्/प्रधाि सनचर्/सनचर्, 
9) सर्व मंिालयीि नर्भाग (आस्थापिा)-   त्यािंी हे आदेश सर्व सबंनंधतांच्या निदशविास आर्ार्ते.    
10) *प्रबधंक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई, 
11) *प्रबधंक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई, 
12) *प्रबधंक, लोक आयुक्त र् उपलोक आयकु्त याचंे कायालय, मंुबई, 
13) *प्रबधंक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरर्, मंुबई, 
14) * सनचर्, महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयेाग, मंुबई, 
15) *सनचर्, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय (नर्धािसभा) मंुबई, 
16) *सनचर्, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय (नर्धाि पनरषद) मुंबई, 
17) *राज्य निर्डर्कू आयकु्त, राज्य निर्डर्कू आयोग, िर्ीि प्रशासकीय भर्ि, मंुबई, 
18) *सनचर्, राज्य मानहती आयोग, िर्ीि प्रशासकीय भर्ि, मंुबई, 
19) *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा र् अिुज्ञयेता) महाराष्ट्र, मंुबई, 
20) *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मंुबई, 
21) *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा र् अिुज्ञयेता) महाराष्ट्र/िागपरू, 
22) *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र/िागपरू, 
23) महासंचालक, मानहती र् जिसंपकव  महासचंालिालय, मंुबई (प्रनसध्दीकनरता 5 प्रती), 
24) गं्रथपाल, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय, गं्रथालय, 6र्ा मजला, नर्धाि भर्ि, मंुबई 400 032 (10प्रती), 
25) अनधदाि र् लेखा अनधकारी, मंुबई, 
26) निर्ासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई, 
27) मुख्य लेखापरीक्षक (निर्ासी लेखे), कोकर् भर्ि, िर्ी मंुबई, 
28) सर्व नजल्हानधकारी, 
29) सर्व नजल्हा पनरषदांच ेमुख्य कायवकारी अनधकारी, 
30) सर्व मंिालयीि नर्भागाच्या नियंिर्ाखालील सर्व नर्भागप्रमुख/ प्रादेनशक नर्भाग प्रमुख/कायालय प्रमुख   - 
       (मंिालयीि नर्भागामाफव त),     
31) सामान्य प्रशासि नर्भागातील सर्व कायासिे,मंिालय, मंुबई- 400 032, 
32) निर्डिस्ती.      
    *पिािे 
  

----- 
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शासि निर्वय सा.प्र.नर्. क्रमाकं: प्रानिमं 1222/प्र.क्र.54/22/का.13अ, नद. 4 मे, 2022 सोबतच े

पनरनशष्ट्ट -अ 

नजल्हास्तरीय नरक्त पदांर्रील िेमर्कूा करण्यासाठी खालीलप्रमारे् कालबध्द कायवक्रम निनित करण्यात येत 
आहे: - 

नियुक्ती प्रानधकाऱ्यांिी नजल्हा निर्ड सनमतीकडे मागर्ीपि 
पाठनर्रे्. 

दरर्षी 15 सप्टेंबरपयंत  

नजल्हा निर्ड सनमतीिे जानहरात प्रनसध्द कररे् दरर्षी ऑक्टोबर मनहन्यात 
नजल्हा निर्ड सनमतीिे परीक्षा/ व्यार्सानयक चाचर्ी घेरे्                                                 दरर्षी िोव्हेंबर मनहन्यात 
निकाल र् त्यािुसार निर्डसचूी जाहीर कररे् दरर्षी नडसेंबर अखेरपयंत   

2. नियुक्ती प्रानधकारी यािंी त्यांच्या अनधपत्याखालील कायालयात नकती नजल्हास्तरीय पदे 
िामनिदेशिािे भरतीसाठी नरक्त आहेत र् भरती र्षात ऑगस्ट अखेरपयंन्त नकती पदे नरक्त होतील 
(उदा.सेर्ानिरृ्त्ती, पदोन्नती इत्यादीमुळे) याचा अंदाज घेऊि दरर्षी 15 सप्टेंबरपयंन्त प्रस्तुत शासि 
निर्वयासोबतच्या पनरनशष्ट्ट-ब मध्ये दशवनर्लेल्या नर्नहत िमुन्यात नजल्हा निर्ड सनमतीकडे मागर्ीपि पाठर्ार्.े 
तसेच मागर्ी निरंक असल्यास तसेही नजल्हा निर्ड सनमतीस कळनर्ण्यात यार्.े 

3. नियुक्ती प्रानधकाऱ्यािंी निर्ड सनमतीकडे मागर्ीपि पाठनर्ण्याची मुदत सपंताच नजल्हा निर्ड सनमतीिे 
मागर्ी आलेल्या एकूर् पदांची संर्गवनिहाय र् प्रर्गवनिहाय संख्या निनित करुि पदांची जानहरात नर्नहत 
कालार्धीत प्रनसध्द करण्याबाबत कायवर्ाही करार्ी. 

4. निर्ड सनमतीकडे नर्नहत मुदतीिंतर प्राप्त झालेल्या मागर्ीपिांमधील मागर्ीर्र पढुील र्षाच्या 
कालबध्द कायवक्रमािुसार नर्चार करण्यात यार्ा. परंत ु सबंनंधत निर्ड सनमतीिे ज्या संर्गातील पदांसाठी 
अगोदरच कालबध्द कायवक्रमािुसार जानहरात प्रनसध्द केली असेल र् त्याच संर्गातील पदांचा नदिाकं 15 
सप्टेंबर िंतर परंत ुपरीक्षेच्या नदिाकंाच्या लगतपरू्ीच्या मनहन्याच्या अखेरपयंन्त प्राप्त झालेल्या मागर्ीपिामध्ये 
समार्शे असल्यास, अशार्ळेी सदर मागर्ीपिामधील संबनंधत संर्गातील पदाचंा समार्शे निर्ड सचूी तयार 
करण्यासाठी नरक्त  पदाचंी संख्या नर्चारात घेतािा करण्यात यार्ा र् मागर्ीपिातील उर्वनरत संर्गातील पदांचा 
पढुील र्षाच्या कालबध्द कायवक्रमािुसार नर्चार करण्यात यार्ा. 
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शासि निर्वय सा.प्र.नर्. क्रमांक: प्रानिमं 1222/प्र.क्र.54/22/का.13अ, नद. 4 मे, 2022 सोबतच े
पनरनशष्ट्ट  ब 

उमेदर्ारांची भरती करण्यासाठी निर्ड सनमतीकडे पाठनर्ण्याचा मागर्ीपिाचा िमुिा:- 
1) कायालय/नर्भाग आनर् पत्ता                  : 
2) पदाचे िार्     : 
3) िामनिदेशिािे भरार्याच्या पदांची संख्या   : 

अ)स्थायी 
ब)अस्थायी (असल्यास, नकती कालार्धीसाठी चालू राहील) 

4) पदांच्या आरक्षर्ाचा तपशील                    :   
प्रर्गव                                     पदसंख्या   सर्वसाधारर् मनहला   नदव्यांग   माजी सैनिक   खेळाडू  अिाथ इतर       
अ) अिुसूनचत जाती                             : 
ब) अिुसूचीत जमाती   : 
क) नर्.जा. (अ)   : 
ड) भ.ज. (ब)   : 
इ) भ.ज. (क)   : 
फ) भ.ज. (ड)   : 
च) इतर मागास प्रर्गव  : 
छ) नर्शेष मागास प्रर्गव  : 
ज) आर्थथकदृष्ट्टया दुबवल घटक           : 
झ) अराखीर्                 : 

 एकूर्... 
  5) पद ज्या र्गातील र् सेर्तेील असेल तो र्गव र् ती सेर्ा       
  6) परीनर्क्षाधीि कालार्धी, असल्यास (संबंनधत पदाच्या सेर्ाप्रर्शे नियमामध्ये नर्नहत असल्यास/शासि मान्यतेिे स्र्तंिपरे् 

नर्नहत केलेला असल्यास)      
  7) िोटीस देऊि नियकु्ती समाप्ती करण्यात येते काय, असल्यास, कोर्त्या शतीर्र? 
  8) (अ) कतवव्ये 

(ब) उमेदर्ारांिा जथेे सेर्ा करार्ी लागेल त्या कायालयाचे नठकार्/नठकारे् 
  9) निर्डण्यात आलेल्या उमेदर्ारांिा कामार्र केव्हा यार् ेलागेल? 
 10) र्तेिश्रेर्ी - 

(अ) थेट सेर्ा प्रनर्ष्ट्ठांसाठी 
(ब)  नकमाि र्तेिापेक्षा अनधक असर्ाऱ्या प्रारंभीच्या र्तेिासाठी केलेली नर्िंती नर्चारात घेण्यात येईल काय, असल्यास, त्याची 
मयादा र् काररे्? 

 11) िमूद कररे् इष्ट्ट असेल तर, पदोन्नतीच्या संधी 
 12) आर्श्यक अहवता 

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

 13) र्योमयादा (कोर्तीही असल्यास) 
 14) राष्ट्रीयत्र् 
 15) र्रील प्रश्नांच्या कक्षेत ि आलेल्या कोर्त्याही इतर शती अथर्ा अहवता 
 
 

मागर्ी पि पाठनर्र्ाऱ्या अनधकाऱ्याची सही र् पदिाम 
 

 
नदिांक: 
स्थाि:       ------ 




