पध परी ा - उमे दवारांना सवसाधारण सूचना
1 अज, अहता, सवसाधारण पा ता, वयोमय दा, इ यादी
1.1 अज :1.1.1

भरावया या पदाकिरता शासनाकडू न
मुख वृ प ांम ये जािहरात

ा त होणा-या मागणीप ा या आधारे आयोगाकडू न आयोगा या संकेत थळावर व रा यातील िविवध

िस द केली जाते . सदर जािहरातीम ये पदांचा तपशील, भरावयाची एकूण पदसं या, मागासवग य, मिहला,

िवकलांग य ती, माजी सैिनक, खेळाडू यां याकिरता आरि त पदे , वयोमय दा, अहता, परी ेचा िदनांक, इ यादी तपशील िदलेला असतो.
आयोगा या www.mpsc.gov.in संकेत थळावरील जािहरात अिधकृत समज यात येते.

1.1.2

आयोगाने जािहरात िव ािपत के यानंतर संबिं धत परी ेकिरता िविहत प दतीने आयोगा या ऑनलाईन अज णाली ारे अज करणे आव यक
आहे .

1.1.3

येक परी ेकिरता वतं

ऑनलाईन अज

यासंदभ तील कोण याही प
1.1.4

अज करावा. तथािप,

येक वेळी न याने न दणी कर याची आव यकता नाही.

णाली यितिर त इतर कोण याही माग ने अज आयोगास सादर के यास असे अज िवचारात घेतले जात नाहीत व
यवहारास उ रे िदली जाणार नाहीत.

महारा

शासन / क

शासन / थािनक सं था आिण इतर सेवेत असले या उमे दवारांनी िविहत नमु यातील अज ऑनलाईन प तीने सादर

करावा.

याच वेळी यांनी या पदासाठी अज केला असेल या पदाचे / परी ेचे नांव, जािहरातीचा संदभ व अज वीकार यासाठी आयोगाने

िविहत केलेला अंितम िदनांक इ यादी तपशील आप या िवभाग / काय लय मुखांना कळवावा आिण आपला अज िवचारात घेतला जा यास

कोणताही आ ेप अस यास अज वीकार या या अखेर या िदनांकापासून 30 िदवसां या आत तसे आयोगास पर पर कळिव याची िवनंती

आप या िवभाग / काय लय मुखांना करावी. अज िवचारात घे तला जा यास हरकत नस यास आयोगास तसे कळिव याची आव यकता नाही,
हे ही यांना कळवावे.
1.1.5

लागू असले या सेवा शत नु सार वत: या िवभाग / काय लय मुखांमाफत अज पाठिवणे आव यक असणा-या उमे दवारांनी ऑनलाईन प तीने
िविहत कालावधीत अज सादर के यास यां या अज चा ता पुरता िवचार केला जाईल. तथािप, उपरो त पिर छे द

मांक 1.1.4 नु सार

उमे दवाराने कायवाही करणे आव यक राहील. िविहत मुदतीनंतर अथवा इतर प तीने आलेला अज काय लय / िवभाग मुखामाफत पाठिवला
असला, तरी कोण याही पिर थतीत िवचारात घेतला जाणार नाही.
1.1.6

िविहत शु कासह अज सादर के यानंतर याम ये बदल कर याबाबत कर यात आलेली िवनंती कोण याही पिर थतीत िवचारात घेतली जाणार नाही.

1.1.7

मदत :(1)उमे दवारां या सोयीकिरता सं ाम क / सीएससी (नागिरक सेवा क ) येथे सुिवधा उपल ध आहे . सदर क ांची मदत उमे दवारांना घे ता
येईल. अशा क ांची यादी www.mahaonline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे .
(2)सं ाम क /सीएससी येथे उमे दवाराला ऑनलाईन अज भरणे , उमे दवाराचे छायािच

व वा री कॅन क न अपलोड करणे याकिरता

मदत कर यात येईल.
(3)वरील सव सुिवधे करीता उमे दवाराला

येक परी ा / भरतीसाठी आयोगास अदा करावया या शु का यितिर त िविहत र कम संबिं धत

क ाम ये अदा करावी लागेल.
1.1.8
1.1.9

िविहत प तीने अज सादर कर याची व परी ा शु क भर याची संपूण कायवाही आयोगाने िविहत केले या कालावधीतच पूण करणे आव यक आहे .

ऑनलाईन प तीने अज सादर करणा-या उमे दवारांना अज ची

त अथवा कोण याही

कारची कागदप े अथवा ऑनलाईन अज तच

असले या शपथप ा यितिर त कोणते ही वेगळे शपथप /ॲिफडे हीट आयोगाकडे पाठिव याची आव यकता नाही.
1.2 ऑनलाईन प दतीने वत:ची मािहती न दिव याची तसेच अज कर याची प त :1.2.1

आयोगामाफत घे यात येणा-या सव परी ा / भरतीसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीनेच वीकार यात येतील. पा

उमे दवाराला वेब आधािरत

ऑनलाईन अज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळा ारे सादर करणे आव यक राहील.
1.2.2
1.2.3

ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचनांचा संच आयोगा या https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळावर

उपल ध आहे .

ऑनलाईन प तीने अज सादर कर याची सवसाधारण ि या खालील माणे आहे :(1) ोफाईलची िन मती / ोफाईल अ यावत करणे .
(2) अज सादरीकरण
(3) शु क भरणा
(4) परी ा क िनवड

1.2.4

ोफाईल िन मती / ोफाईल अ यावत करणे :-

1.2.4.1 आयोगा या

https://mahampsc.mahaonline.gov.in

वापरक य ची न दणी “ वर

या संकेत थळावर वापरक य ने

ोफाईलची िन मती कर याकरीता“ नवीन

लक के यानंतर यं णा लॉगइन पृ ठ द शत करे ल. नवीन खाते (वापरक य चे नांव – Login व Password)

िनम ण कर यासाठी लॉगइन पृ ठा दारे िवचारलेली सव मािहती भ न न दणीची ि या पूण करावी.
ोफाईल दारे मािहती भरताना उमे दवाराने वत:चाच ईमे ल आयडी, मोबाईल

1.2.4.2

1.2.4.3 उमे दवाराकडे िन य वापरात असेल असा (Valid) ई-मे ल आयडी व
प

यवहार, वेशप

मांक असणे आव यक आहे . तसेच भरती ि येदर यान

आिण इतर मािहती ऑनलाईन दे यात येणार अस याकारणामुळे भरती ि ये या संपूण कालावधीम ये आयोगाकडील

न दणीकृत सदर ई-मे ल आयडी व मण वनी
1.2.4.4 वरील माणे

मांक व ज मिदनांक न दिवणे आव यक आहे .

मण वनी

मांक वैध/कायरत राहणे आव यक आहे .

ोफाईलची िन मती झा यानंतर वापरक य ने वत: या Login व Password दारे

वेश क न

ोफाईलम ये िवचारलेली

वैय तक मािहती, संपक तपशील, इतर मािहती, शै िणक अहता, अनु भव इ यादी संदभ तील तपशीलाची अचूक न द करावी.
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1.2.4.5 फोटो व वा री अपलोड करणे :न दणीची ि या व ोफाईल ारे िवचारलेली मािहती भ न झा यानंतर उमे दवाराने वत:चे छायािच /फोटो ( ं दी 3.5 स.मी. X उं ची 4.5
स.मी.) व वत:ची वा री कॅन क न खालील माणे अपलोड करावी :(1) एका पांढ-या व छ कागदावर िविहत आकाराचा फोटो िचकटवावा.
(2) फोटोवर वा री क

नये अथवा फोटो सा ांिकत (Attested) क नये.

(3) वरील सूचनांनुसार फोटो कागदावर यव थत िचकटवावा, टॅ पल अथवा िप नग क नये.
(4) फ त फोटो कॅनरवर ठे वन
ू थेट कॅन करता येईल.
(5) फोटोचा आकार खालील माणे असणे गरजेचे आहे :-

(6) छायािच अज या िदनांका या सहा मिह यांहून आधी काढलेले नसावे आिण ते मुलाखती या वेळी उमे दवारा या पाशी जुळणारे असावे।
(7) िविहत आकार/ मते माणे काळया शाई या पेनने व छ कागदावर वा री करावी.
(8) उमे दवाराने वत: वा री करणे आव यक आहे . अ य कोण याही य तीने वा री के यास ती

ा

धर यात येणार नाही. वा री

संपूण असावी.आ ा रे असू नयेत.तसेच Capital Letters मधील वा रीस परवानगी नाही.
(9) वरील माणे िविहत आकारातील फ त फोटो व वा री वेगवेगळी कॅन करावी. संपूण पृ ठ अथवा फोटो व वा री एकि त कॅन क नये.
(10) फोटो व वा रीची

येकाची संपूण इमे ज कॅन क न jpg फॉमट म ये संगणकावर वेगवेग या फाई सम ये वतं पणे जतन (Save) करावी.

(11) फोटो, तसेच वा रीची इमे ज

येकी 50 Kb पे ा जा त असता कामा नये. यापे ा जा त मते ची इमे ज णालीवर वीकारली जात नाही.

(12) इमे जची साईज 50 Kb पे ा जा त अस यास कॅनरचे dpi resolution, no. of colours, etc. ारे कॅ नग या वेळी Setting Adjust करावे.
(13)

कॅन क न अपलोड केलेली वा री, वेशप / हजेरीपट व त सम कारणासाठी वापर यात येईल.

(14) परी े या वेळी अथवा मुलाखत/शारीिरक चाचणी या वेळी अथवा अ य कोण याही वेळी अज भरताना केलेली वा री व फोटो न
जुळ यास उमे दवारास अपा ठरिव यात येईल, अथवा अ य कायदे शीर कारवाई कर यात येईल.
1.2.5 अज सादरीकरण :(1) आयोगा या https://mahampsc.mahaonline.gov.in

या संकेत थळावर वापरक य ने

यश वीिर या वेश (Login) के यानंतर ”ऑनलाईन अज “ येथे

वत: या युजर आयडी व पासवड दारे

लक करावे. आयोगाने जािहराती दारे िस द केले या चालू परी ा /

पदाबाबतची यादी या िठकाणी उपल ध होईल.
(2)

या पदासाठी अज करावयाचा असेल या जािहराती या उजवीकडे असले या ”अज कर यासाठी येथे

लक कराया िठकाणी

लक करावे “ “.

(3) उमे दवारा या ोफाईल या आधारे यं णा वैधता तपासेल. वापरकत जािहरातीतील िनकष पूण करीत अस यास वापरक य ला अज सादर
करता येईल.
(4) जािहरातीम ये नमूद केलेले िनकष वापरकत पूण करीत नस यास मािहती सं िहत होऊ शकत नाही, असा संदेश यं णा द शत करे ल.
अज यश वीिर या सादर झा यानंतर तुमचा अज यश वीिर या जतन झाला असा संदेश यं णा द शत करे ल.
(5) र कम भरा या पय यावर

लक क न अजदाराला

े िडट काड/डे बीट काड/ नेट बँ कग (३५+ बँका) ारे भरणा करता येईल. अथवा

अजदार ऑनलाईन अज सादर क न भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे , सं ाम क / सीएससी (नागिरक सेवा क ) येथे शु काचा भरणा
कर याचा पय य वीका

शकेल.

(6) www.mahaonline.gov.in येथे सं ाम क ( ामपंचायत म ये) आिण सीएससी ची सूची उपल ध आहे .
1.2.6 शु क भरणा :यश वीिर या अज सादर के यानंतर परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता खाली नमूद केले या प त चा अवलंब करावा :(1) शु क भर याकिरता मु य पृ ठा या डा या भागावरील “माझे खाते ” या लक वर

लक करावे.

(2) “माझे खाते ” या लक वर

लक के यानंतर अज केले या पदांची यादी शु क भर या या / न भर या या न दीसह िदसेल. या पदासमोर

(3) “Pay Now” या लक वर

लक के यानंतर ३ पय य उपल ध होतील. (अ) ऑनलाईन पेमट (ब) नागरी सुिवधा क (क) चलना ारे

“Unpaid” असे िलिहलेले असेल, या िठकाणी “Pay Now” अशी लक उपल ध असेल.

(4)

े िडट काड, डे िबट काड अथवा नेटबँ कग या सहा याने ऑनलाईन शु क भरता येईल.

(5) नागरी सुिवधा क

हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घे ऊन नागरी सुिवधा क

अथवा सं ाम क ात जाऊन शु काचा

भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनांकापूव पूण करणे आव यक राहील.
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(6) चलना ारे हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची

त घेऊन भारतीय टे ट बँके या कोण याही शाखेत, बँके या काय लयीन

वेळेत शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो.
(7) भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे शु क भरावयाचा पय य िनवड यास अज सादर के या या दोन तासानंतर अथवा शेवट या िदवशी अज
सादर के यास यापुढील कामकाजा या िदवशी बँके या काय लयीन वेळेत परी ा शु क भरणे आव यक राहील.
(8) ऑनलाईन प दतीने परी ा शु काचा भरणा के यानंतर उमे दवाराला या या
याची

ोफाईलम ये परी ा शु काचा भरणा झाला आहे कवा कसे

थती (Status) अवगत होईल. याची उमे दवाराने अज सादर कर या या अंितम िदनांकापूव च तपासणी क न खा ी करणे अथवा

परी ा शु काचा भरणा झा याबाबतची

थती उपल ध नस यास पु हा शु क भर याची अथवा चलन घे याची कायवाही करणे आव यक

आहे . िविहत िदनांकानंतर यासंदभ तील कोण याही कार या त ारीची दखल घे तली जाणार नाही.
1.2.7 परी ा क िनवड:-

(1) परी ा शु काचा भरणा के यानंतर - उमे दवाराला परी ा क ाची िनवड करणे आव यक आहे . याकिरता माझे खाते मधील संबिं धत
पदाची/परी ेची िनवड करावी. यानंतर क िनवडा या पय यावर
(2)

क

िनवडा या पय यावर

त पूव

लक के यानंतर िनवडले या क ाची

ा त झाले असतील, तर सदर क

बटनावर

लक करावे.

उपल ध नसून, दु सरे क

मता दशिवली जाईल. जर क ा या

मते इत या उमे दवारांचे अज

िनवडावे, असा संदेश ा त होईल. क ाची िनवड के यानंतर से ह

लक के यास क िनवडीची व अज भर याची ि या पूण होईल.

(3) भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे शु काचा भरणा करणारे उमे दवार शु क भर या या िदनांका या दु स-या िदवशी क
क

िनवडीची ि या

शकतील. दु सरा िदवस काय लयीन सु ी अथवा रिववारचा असेल तर सदर कायवाही यानंतर लगेच येणा-या पुढील काय लयीन

कामकाजा या िदवशी करता येईल.
(4) वरील माणे क िनवडीची

ि या पूण न के यास उमे दवाराने अज म ये िदले या प

यवहारा या प यामधील नमूद िज हाक ावर कवा

निजक या िज हाक ावर वेश दे यात येईल. याबाबत आयोगाचे या- या वेळचे धोरण व आयोगाचा िनणय अंितम मान यात येईल.

1.2.8 अज र कर याबाबत:(1) उमे दवारां या

ोफाईलम ये

या अज या

थती (Status) म ये भरणा केली (Paid) असा संदेश येत असेल असे अज, अज

वीकार या या िविहत मुदतीम ये हणजे अज वीकार या या अंितम िदनांकापूव र करता येतील.

(2) एकदा र कर यात आलेला अज कोण याही पिर थतीत पुन जिवत करता येणार नाही.
(3) अज र कर यासाठी Cancel Application वर
जाईल. OK बटनावर

लक करावे. Cancel Application वर

लक के यानंतर पु हा एकदा िवचारणा केली

लक के यानंतर अज र कर याची ि या पूण होईल.

(4) एखादा अज र क न पु हा नवीन अज कर याकिरता िविहत परी ा शु काचा पुन: भरणा करणे आव यक राहील.
(5) आयोगास सादर केलेला अज रदद क न पु हा न याने अज सादर कर याची व परी ा शु क भर याची कायवाही आयोगाने संबिं धत
परी ेसाठी िविहत केले या कालावधीतच पूण करणे आव यक राहील.
(6) अज र

कर याबाबतची संपूण जबाबदारी संबंिधत उमे दवाराची राहील. अशा

त ारीची / िवनंतीची दखल घेतली जाणार नाही.

1.2.9

करणी आयोगाकडे कर यात आले या कोण याही

ोफाईल पहाणे / ोफाईल अ यावत करणे :वत: या युजर आयडी व पासवड दारे वेश (Login) के यानंतर “माझे खाते ” वर

(1) ोफाईल पहाणे /छापणे .

लक क न उमे दवाराला खालील बाबी करणे श य होईल :-

(2) ोफाईल अ यावत करणे .
(3) अज सादर करणे .
(4) अज ची

थती तपासणे .

(5) परी ा शु काचा ऑनलाईन भरणा करणे अथवा चलनाची

त घेणे.

(6) अज र करणे .
(7) वेश माणप /िशफ़ारसप /मुलाखतप /शारीिरक चाचणी प छापणे .
(8)गुणपि का पाहणे /छापणे .

(9)गुणां या पडताळणीसाठी अज करणे .
1.3 अज भर याकिरता मह वा या सूचना :1.3.1

उमे दवारांना इशारा :अज त हे तुपुर सर खोटी मािहती दे णे कवा खरी मािहती दडवून ठे वणे कवा यात बदल करणे कवा पाठिवले या दाख या या

तीतील

न दीत अनिधकृतपणे खाडाखोड करणे कवा खाडाखोड केलेले वा बनावट दाखले सादर करणे , आयोगाने वेळोवेळी िदले या सूचनांचे
पालन न करणे , परी ा क ातील गैरवतन, परी े या वेळी न कल करणे , विशला लाव याचा य न करणे यासारखे अथवा परी ा क ा या
बाहे र अथवा परी ेनंतरही तसेच अ य कोणतेही गैर कार करणा-या उमे दवारांना गुण कमी करणे , िविश ट कवा सव परी ांना वा िनवड ना
अनह ठरिवणे , का या यादीत समािव ट करणे व ितरोधीत करणे (Debar) यापैकी करणपर वे यो य या िश ा कर याचा तसेच चिलत
कायदा व िनयमा या अनु षंगाने यो य ती कारवाई कर याचे अिधकार आयोगाला असतील. असे उमे दवार शासकीय सेवेत असेल तर याला

िवभाग मुखाकडू न/शासनाकडू न शासकीय सेवेतून बडतफ केले जा याची श यता आहे .
1.3.2

िविहत केले या अहते या अटी पूण न करणारा अथवा गैरवतणूक करणारा उमे दवार कोण याही ट यावर िनवड हो यास अपा

ठरे ल

आिण/ कवा इतर यो य अशा िश ेला पा ठरे ल.
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1.3.3

परी े तील गैर कार करणा-यांना इशारा :–
आयोगातफ घे यात येणा-या

तुत परी ेत अथवा परी ेनंतरही कोण याही

कारचा गैर कार करणे जसे

नपि का फोडणे , बनावट

नपि कांची िव ी करणे अथवा परी ेत अनिधकृत सािह याआधारे न कल करणे , दु सर्या उमेदवारांकडू न मदत घेणे इ यादी, दु सर्या
य त कडू न मदत करणे अथवा कोण याही

कारे आपली ओळख पटे ल अशी कृती करणे , तसा

उमे दवार नसले या परंतु गैर कार करणास सहा यभूत ठरणा-या य तीवर महारा
गैर कारास ितबंध कायदा, 1982 आिण

य न करणार्या उमे दवारांवर तसेच

िव ापीठ, मंडळ व इतर िविन द ट परी ांमधील

चिलत कायदा व िनयमानु सार कारवाई कर यात येईल. या यितिर त संबंिधत य तीस सदर

परी ेसाठी अथवा आयोगामाफत घे यात येणार्या सव परी ा वा िनवडीसाठी कायम व पी

ितरोिधत (Debar) सु दा कर यात येईल.

उमे दवार शासन सेवेत असेल तर याला िवभाग मुखाकडू न/शासनाकडू न शासकीय सेवेतून बडतफ केले जा याची श यता आहे .

1.3.4 सवसाधारण सूचना :(1) न दणी व अज भर याची ि या उमे दवाराने वत: च करणे आव यक आहे .
(2) अज मराठी व इं जीम ये उपल ध क न दे यात आला असला, तरी संगणक
अज तील संपूण मािहती CAPITAL LETTERS म ये भरावी. संि

ि येकिरता अज इं जीम ये भरणे आव यक आहे .

तपणे (Abbreviations) वा अ ा रे (Initials) न दे ता संपूण नांव व

संपूण प ा नमूद करावा. नावा या / प या या दोन भागांम ये एका पेसने जागा सोडावी.
(3) मिहला उमे दवारांनी पूव

मी या नांवाने ( By Birth ) अज करणे आव यक आहे .

(4) एस.एस.सी. अथवा त सम

माणप ावरील नावा माणे अज भरावेत. यानंतर नांव बदलले अस यास अथवा

माणप ातील नावांत

कोण याही कारचा बदल झाला अस यास, यासंबध
ं ी या बदलासंदभ तील राजप ाची त मुलाखती या वेळी सादर करावी.
(5) एस.एस.सी. अथवा त सम माणप ावरील ज मिदनांकानु सार अज म ये ज मिदनांक िनवडावा.

ी / पु ष संदभ त संबिं धत पय य िनवडावा.

तसेच, अमागास, मागास, ि मी लेअर, िवकलांग य ती, माजी सैिनक, खेळाडू , इ यादी संदभ त लागू असलेली मािहती िनवडावी.
(6) शै िणक अहतेसंदभ त आव यक मािहती िदले या

माने नमूद करावी. संबिं धत परी े या गुणप कावरील िदनांक हा शै िणक अहता

धारण के याचा िदनांक मान यात येईल व या या आधारे उमे दवाराची पा ता ठरिव यात येईल.
(7) संबिं धत शै िणक अहते या अ यास मातील सव स ां या परी ा िविहत िदनांकापूव उ ीण करणे आव यक आहे . अगोदर या
स ातील/वष तील परी ेत अनु ीण अस यामुळे कोण याही ट यावरील िनकाल राखून ठे व यात आला अस यास संबंिधत शै िणक
अहता धारण केली असे मान यात येणार नाही.

(8) प

यवहाराचा वत:चा प ा इं जीम ये िलहावा. यावसाियक मागदशन क , वयं अ ययन मागदशन क / वग अथवा त सम व पा या

कोण याही मागदशक क ाचा / सं थे चा प ा प

यवहारासाठी दे ऊ नये.

(9) वय, शै िणक अहता, मागासवग य तसेच ि मीलेअर, िवकलांग य ती, मिहला, माजी सैिनक, खेळाडू , अनु भव, पा ता इ यादी संदभ त
न चुकता िनसंिद ध/ िन ववादपणे दावा करणे आव यक आहे . अज तील सबंिधत रका यात प टपणे दावा केला नस यास संबिं धत
दा याचा िवचार केला जाणार नाही.
(10) गुणप क हरव यामुळे अथवा गहाळ झा यामुळे गुणप काची दु यम त सादर के यास बोड या/िव ापीठा या स म ािधका-याकडू न
संबिं धत परी ेचा िनकाल जाहीर झा याचा अिधकृत पुरावा सादर करणे आव यक आहे .

(11) अज सादर करताना अज ारे केलेला जातीचा, मिहला, माजी सैिनक, खेळाडू ,तसेच िवकलांग वाचा दावा इ यादी बाब म ये त नंतर
कोण याही कारणा तव बदल करता येणार नाही. या तव आयोगास अज सादर करताना जातीचा, मिहला, माजी सैिनक, खेळाडू , तसेच
िवकलांग वाचा दावा अचूक दशिवला आहे , याची खा ी क न यावी.
(12) अज सादर करताना जातीचे अथवा ि िम लेअर, माजी सैिनक, खेळाडू , अथवा िवकलांग वाचे माणप

उपल ध नस याची सबब सांगून

यानंतर अज तील मािहतीम ये बदल कर याची िवनंती के यास ती कोण याही पिर थतीत िवचारात घे तली जाणार नाही.
(13) अज ारे आयोगाकडे िविवध कारचा दावा करताना शासनाकडू न वेळोवेळी िनगिमत कर यात आलेले सुधािरत शासन िनणय, शासन
पिरप क व आदे श ल ात घेणे आव यक राहील. यासंदभ तील सव वी जबाबदारी संबिधत उमे दवाराची राहील.
(14) अज त िदले या मािहती या आधारे उमे दवारास लेखी परी ा/मुलाखत/शारीिरक चाचणी/ माणप
समज यात

येईल.

मुलाखत/शारीिरक

चाचणी/िशफारश या

अगोदर

कागदप ां या/ माणप ां या आधारे तपास यात येईल व या या आधारे पा

अज म ये

िदलेली

पडताळणीसाठी ता पुरते पा

पा तेिवषयक

मािहती

मूळ

आढळू न आ यानंतरच उमे दवारास पुढील संधी दे यात

येईल. अ यथा यांची उमे दवारी/िशफारस र कर यात येईल.
(15) ऑनलाईन प तीने सादर केले या अज मधील सव मािहतीची स यता तपास यासाठी आव यक कागदप ांचा पुरावा आयोगा या
सूचनेनुसार कोण याही ट यावर सादर करणे आव यक राहील. परी ेपूव , परी ेनंतर, मुलाखतीपूव अथवा यानंतर अ य कोण याही
ट यावर कागदप ांची पडताळणी कर यात येईल.
(16) अज म ये केलेला दावा तसेच माणप

तपासणी या अथवा मुलाखत/शारीिरक चाचणी/िनयु ती या वेळी सादर केले या सारांशप ातील

अथवा सादर केले या कागदप ांतील दावा याम ये फरक आढळू न आ यास अज मधील मािहती खोटी समज यात येईल. अज मधील
मािहती संदभ तील कागदोप ी पुरावे सादर क
मांक 2.3.7 अ वये कारवाई होऊ शकते .

न शक यास उमे दवारी र होऊ शकते व या अनु षंगाने सदर सूचनांमधील पिर छे द

(17) संबिं धत पदा या/परी े या जािहरात/अिधसूचनेम ये िदले या सव सूचनांचे काळजीपूवक अवलोकन क नच अज सादर करावा. अज म ये
िदले या मािहती या आधारे च पा ता अजमावली जाईल व या या आधारे िनवड ि या पूण होईल.
(18) संपूण भ न आयोगास सादर कर यात आले या अज चे Status उमे दवाराला वत: या User ID व Password ारे Transaction History
येथे कायम व पी उपल ध होईल व के हाही पाहता येईल.
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(19) िविवध सं थांकडू न एकाहू न अिधक सेवे या / पदां या अथवा इतर परी ा एकाच िदवशी आयोिजत हो याची श यता आहे . यामुळे अज
करतेवेळी कोण या पदाकिरता/परी ेकिरता अज करावयाचा, याबाबत िवचारपूवक िनणय घेणे आव यक आहे . अशी पिर थती
उदभव यास परी ेचा िदनांक, वेळ, क याम ये बदल कर याची िवनंती मा य कर यात येणार नाही. तसेच, भरले या शु काचा परतावा
दे खील कर यात येणार नाही.
(20) एखा ा परी े या उमे दवारी या अनु षंगाने आयोगाशी प

यवहार करताना व तु थती दशक मािहती नमूद करणे आव यक आहे .

पुरा यािवना मािहती दे णे, िनवेदनात खोटे / िदशाभूल करणारे आरोप करणे , इ यादी कारे हे तुपुर सर कृती के याचे िनदशनास आ यास
अशा उमे दवारािव
1.4 आयोगाशी प

द आयोगा या वे छािधकारानु सार कडक कारवाई कर यात येईल.

यवहार कर याची प त :-

1.4.1 आयोगा या काय लयाशी कर यात येणारा कोणताही प
1.4.2 अजदाराने आयोगाशी प

यवहार हा सिचव, महारा

(1) परी ेचे नांव, जािहरात

मांक व जािहरातीचा िदनांक

(2) अज

(3) उमे दवाराचे संपूण नांव व प ा
1.4.3 आयोगाशी केले या प

लोकसेवा आयोग यां या पदनामानेच करणे आव यक आहे .

यवहार करतांना खालील मािहती कळिवणे आव यक आहे :मांक

(4) अज के याचा िदनांक

यवहारात वरील संपूण मािहती नस यास सदर प

यवहाराची आयोगाकडू न दखल घे तली जाणार नाही.

1.5 सवसाधारण पा ता :उमे दवार (अ) भारताचा नागिरक कवा (ब) नेपाळचा

1.5.1

जाजन कवा (क) भूतानचा

जाजन कवा (ड) भारताम ये कायमचे

थाियक

हो या या उ े शाने 1 जानेवारी, 1963 पूव भारताम ये आलेला ितबेटी िनव िसत कवा (ई ) भारताम ये कायम थाियक हो या या उ े शाने
पािक तान,

दे श,

टांझािनयाचे संयु त

ीलंका आिण पूव आि केतील केिनया, युगांडा आिण (पूव टांगािनका व झांिजबार हणून ओळखले जाणारे )
जास ाक, झांिबया, झैरे, मालावी, इिथयोिपया आिण

हएतनाम येथून

थलांतर क न आलेली मूळची भारतीय

असलेली अशी य ती असली पािहजे.
वरील (ब ) ते (ई ) या वग तील उमे दवारांजवळ महारा

1.5.2

शासनाने यां या नांवे िदलेले पा ता माणप असले पािहजे.

1.6 अहता व अहता धारण के याचा िदनांक :1.6.1 अहता :(1) संबिं धत पदा या जािहरातीम ये/अिधसूचनेम ये नमूद के यानु सार िविहत शै िणक अहता/अनु भव/पा ता धारण करणे आव यक राहील.
(2) शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग,

मांक -आरजीडी-1511/ . .89/2011/13, िदनांक 23 ऑग ट, 2011 मधील आदे शानु सार िव ापीठ

अनु दान आयोग मा यता ा त िव ापीठे , अिभमत िव ापीठे , वायत सं था इ यादी या िविवध पदिवका, पदवी व पद यु र पद यांना क शासना या
मानव संसाधन िवभाग़ (िश ण िवभाग) मं ालयाकडू न क
जाणारी समक ता रा य शासना या सेवेतील िनयु तीसाठी ा

शासना या सेवेतील िनयु तीसाठी वेळोवेळी दान केलेली व भिव यात दान केली
धर यात येईल.

(3) िव ापीठ अनु दान आयोगाने मा यता िदले या िव ापीठ / अिभमत िव ापीठ (Deemed University) अथवा िव ापीठ अनु दान आयोग अथवा
AICTE ने मा यता िदले या वाय
(4)

वाय

सं थांमधील शै िणक अहता असणे आव यक आहे .

सं थांचे कोस हे भारतातील िव ापीठ संघाने मा यता िदले या कोसशी समक असणे आव यक आहे .

(5) सव यावसाियक अ यास मांना संबिं धत कि य मा यता मंडळाची (AICTE, MCI, PCI, BCI, NCTE, etc) या या सं थे त / महािव ालयात
/ िव ापीठात अ यास म चालिव याची मा यता असणे आव यक आहे .

(6) संशोधना या पद यांना या या िव ापीठात / अिभमत िव ापीठात / वाय

सं थे त असे संशोधन अ यास म चालिव याची िव ापीठ अनु दान

आयोगाची मा यता असणे आव यक आहे .
(7) संबिं धत पदा या सेवा वेश िनयमाम ये तरतूद अस यासच महारा

शासनाने समतु य शै िणक अहता हणून मा य केले या पदवी /पदिवका

वीकाराह असतील.
1.6.2 अहता धारण के याचा िदनांक :(1) पदवी परी े या अंितम वष स बसलेले उमे दवार पूव परी े या
िनकाला या आधारे मु य परी े या

वेशासाठी ता पुर या

व पात पा

असतील. तथािप, पूव परी े या

वेशासाठी अहता ा त ठरले या उमे दवारांनी मु य परी ेचे अज वीकार या या अंितम िदनांकापयत

आव यक शै िणक अहता ा त करणे /पदवी परी ा उ ीण असणे आव यक राहील.

(2) अहता धारण के या या िदनांकासंदभ त संबंिधत परी े या जािहरात/अिधसूचने दारे िविहत केलेला अहते चा िदनांक अंितम मान यात येईल.
1.7 वयोमय दा :1.7.1

वयोमय दे ची गणना महारा

नागरी सेवा (नामिनदशनाने भरतीसाठी उ च वयोमय दे ची तरतूद) िनयम, 1986 अथवा यासंदभ त शासनाकडू न

वेळोवेळी जारी कर यात आले या आदे शांमधील तरतुदीनु सार कर यात येईल.
1.7.2

संबिं धत पदा या जािहरातीम ये / अिधसूचनेम ये नमूद के यानु सार िविहत वयोमय दा धारण करणे आव यक राहील.

1.8 िविहत वयोमय दा िशिथल करणे :1.8.1
1.8.2

िदनांक 1 जानेवारी, 1964 ते 25 माच,1971 या कालावधीत भूतपूव पूव पािक तानातून भारतात थलांतर केले या य ती.
िदनांक 1 नो हबर,1964 नंतर भारतात थलांतर केले या व मूळ या भारतीय असले या

जून,1963 नंतर

ीलंकेतील वदे शी

यावत य ती आिण िदनांक 1

दे शातून भारतात थलांतर केले या य ती यां या बाबतीत पदासाठी िविहत केलेली वयोमय दा िशिथल कर यात येते.

थलांतिरत य ती अनु सूिचत जात पैकी आिण अनु सूिचत जमात पैकी अस यास यांना वयात 50 वष पयतची सूट दे यात येईल.
1.8.3

रा ीय छा सेनेत पूणकािलक छा

िनदे शक हणून भरती कर यात आले या आिण

उमे दवारां या बाबतीत यांचे वय िविहत वयोमय दे त यावे हणून यांनी रा
वजा कर यात येईल. मा

यांना सेवेतून मु त कर यात आलेले आहे , अशा

ीय छा सेनेत यतीत केलेला सेवा कालावधी हा

य

वयामधून

यांनी सेवेतून मु त हो यापूव िकमान सहा मिहने तरी सेवा बजावली असली पािहजे.
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1.8.4

ादे िशक सेना युिनट या कायम कमचारीवग म ये सेवा बजावणा-या कवा ादे िशक सेना िनयम 33 अ वये िकमान पाच वष हू न कमी नसेल
इत या सलग कालावधीसाठी सेवेम ये समािव ट क न घे यात आलेले असेल अशा ादे िशक सेनेतून मु त कर यात आले या कमचा-यांना
यांचे वय िविहत वयोमय दे या आत यावे हणून यां या ादे िशक सेनेतील सेवेचा कालावधी अिधक दोन वष यां या

य

वयामधून वजा

कर याची परवानगी दे यात येईल.
1.8.5

अनु सूिचत जाती (बौ

धम तिरतांसह),अनु सूिचत जमाती, तसेच समाजा या उ नत व

गत गटात मोडत नसले या िवमु त जाती (अ),

भट या जमाती (ब), िवशेष मागास वग, भट या जमाती (क), भट या जमाती (ड),तसेच इतर मागासवग संवग तील उमे दवारांना िविहत
कमाल वयोमय दा पाच वष नी िशिथल म असेल.
1.8.6

खेळाडू ं ची गुणव ा व पा ता िवचारात घेऊन वयोमय दे त 5 वष पयत वयाची अट िशिथल कर यात येईल.

1.8.7

पा िवेकलांग उमे दवारांना उ च वयोमय दा वया या 45 वष पयत िशिथल म राहील.

1.8.8 माजी सैिनक :1.8.8.1 िकमान पाच वष सै यात सलग सेवा झाली आहे व यांना नेमून िदलेले काम पूण झा यावर कायमु त केले आहे (याम ये यांचे नेमून
िदलेले काम पुढील सहा मिह यांत पूण होणार आहे व यानंतर यांना कायमु त कर यात येणार आहे , यांचाही समावेश आहे ) कवा
यां या बाबतीत पाच वष चा सैिनकी सेवेचा नेमून िदलेला कालावधी पूण झाला आहे व यांची नेमणूक पाच वष पुढे वाढवून दे यात
आलेली असून यांना शासकीय सेवेत नेमणूक िमळा यास तीन मिह यात कायमु त कर यात येईल, असे मािणत कर यात येणार असेल,
अशा माजी सैिनक/आणीबाणी व अ पसेवा राजािद ट अिधका-यासाठी पाच वष कमाल वयोमय दे त सवलत दे यात येईल.

1.8.8.2 शासन शु ीप क, सामा य

शासन िवभाग,

मांक मासैक-1010/ . .279/10/16-अ,िदनांक 20 ऑग ट,2010 नु सार माजी

सैिनकासाठी शासन सेवेतील गट-क व गट-ड मधील पदासाठी नेमणुकीकिरता िविहत वयोमय दे तील सूट ही सदर उमे दवारा या सश
दलात झाले या सेवेइतका कालावधी अिधक तीन वष इतकी राहील.
1.8.8.3 िवकलांग माजी सैिनकासाठी गट-क व गट-ड मधील पदांसाठी ने मणुकीकिरता कमाल वयोमय दा वया या 45 वष पयत राहील.
1.8.8.4 बडतफ ने , गैरवतणूक कवा अकाय मता या कारणांसाठी अथवा सैिनकी सेवेसाठी शारीिरक

मता नस याने कवा आजारपणामुळे सेवा

संपु टात आलेले माजी सैिनक / आणीबाणी व अ पसेवा राजािद ट अिधकारी वयोमय दे या सवलतीसाठी पा ठरणार नाहीत.
1.8.8.5 शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग,

मांक आरटीए-1090/22/ . .6/93/12, िदनांक 8 जून,1993 नु सार रा य शासना या सेवेम ये

गट-क व गट-ड म ये माजी सैिनकाची एकदा िनयु ती झा यानंतर गट - क व गट - ड म ये तो धारण करीत असले या पदापे ा उ च

ेणी वा

अ य संवग यातील िनयु तीसाठी माजी सैिनक हणून अनु ेय ठरिव यात आले या वयोमय दे ची सूट सदर नवीन िनयु तीसाठी दे खील

अनु ेय राहील. मा

यांना माजी सैिनक हणून माजी सैिनकांसाठी रा य शासना या सेवेत असले या आर णाचा फायदा िमळणार नाही.

2. मुलाखत/शारीिरक चाचणी/ माणप पडताळणी या वेळी सादर करावयाची कागदप े :2.1

अज सोबत कोणतीही कागदप े सादर कर याची आव यकता नाही. अज त केले या दा यानु सार िविहत ट यावर संबिं धत कागदप ां या आधारे
पा ता तपास या या अधीन राहू न िन वळ ता पुर या व पात

वेश दे यात येईल अथवा पुढील ट यावरील कायवाहीसाठी पा

समज यात

येईल.
2.2

िविहत ट यावर माणप पडताळणी या वेळी उमे दवारांनी पा तेसंदभ त खालील माणे कागदप े सादर करणे आव यक आहे :-

2.2.1 वयाचा पुरावा :- खालीलपै की कोणताही एक पुरावा
(1) मॅि कचे माणप / मा यिमक शालांत माणप

(2) सोबत या पिरिश ट -एक म ये िदले या िविहत नमु यातील स म ािधका-याने िदलेले वयाचे माणप
(3) शासना या थायी सेवेतील उमे दवारां या बाबतीत -उपरो लेिखत माणप

कवा यां या सेवा अिभले यात न दिवलेला यांचा ज मिदनांक

नमूद करणा-या सेवा अिभले यातील उता-याची मािणत त
(4) ज म िदनांक नमूद असलेला शाळा/महािवदयालय सोड याचा दाखला.
(5) नगर पािलका/महापािलका/ ामपंचायतीचा ज म दाखला.
(6) इतर कोण याही कारचा पुरावा आयोगाकडू न वीकार यात येणार नाही.
2.2.2 शै िणक अहता इ यादीचा पु रावा :2.2.2.1 मा यिमक शाळा

माणप

(एस.एस.सी.) परी े या कवा एखा ा त सम परी े या बाबतीत, संबिं धत मंडळाचे

माणप ाऐवजी शाळे या कवा महािव ालया या ािधका-यांनी िदलेले माणप
2.2.2.2 उ ीण केले या पदवी परी ां या कवा पदिवका परी ां या बाबतीत

माणप . अशा

वीकार यात येणार नाही.

येक परी ेचे िव ापीठाने / स म ािधका-याने औपचािरकिर या

दान केलेले माणप सादर करावे.
2.2.2.3 पदवी परी ा ही पा ता आव यक असले या आिण तांि क अथवा यावसाियक कामाचा अनु भव आव यक ठरिवलेला नसले या पदां या
बाबतीत 15 वष सेवा झाले या माजी सैिनकांनी एस.एस.सी. उ ीण अस याचे कवा इंिडयन आम

पेशल स टिफकेट ऑफ ए युकेशन

अथवा त सम माणप सादर करणे आव यक आहे .
2.2.2.4 मा यिमक शाला त माणप परी ा, ही पा ता आव यक असले या पदासाठी 15 वष सैिनकी सेवा झाले या माजी सैिनकांनी इय ा 8 वी उ ीण
अस याचे कवा इंिडयन आम फ ट लास स टिफकेट ऑफ ए युकेशन अथवा त सम माणप सादर करणे आव यक आहे .

2.2.2.5 गुणांऐवजी

ेणी प त अस यास गुणप कासोबत

ेणीची यादी सादर करावी.

2.2.2.6 जेथे पदवीकिरता CGPA / OGPA or Letter grade दे यात येते, ते थे संबंिधत िव ापीठ / सं थे या िनकषानु सार शे कडा गुण नमूद
करावेत.गुणांची ट केवारी पूण कात

पांतिरत क

नये (उदा.54.50 % असतील तर 55% नमूद क
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2.2.3 मागासवग य उमे दवार अस याब लचा पुरावा :2.2.3.1 रा य शासनाने भरती कर या या

योजनाथ अनु सूिचत जमाती हणून मा यता िदले या जमात पैकी अस याचा दावा करणा-या

उमे दवारांनी तसेच अनु सूिचत जातीचा दावा सांगणा-या उमे दवारांनी सोबत या पिरिश ट-दोन म ये दे यात आले या नमु यातील
जातीिवषयक माणप ाची एक त सादर करावी.
2.2.3.2 अनु सूिचत जातीतील धम तिरत बौ

अस याचा दावा सांगणा-या उमे दवारांनी सोबत या पिरिश ट - तीन म ये दे यात आले या

नमु यातील जातीिवषयक माणप ाची त सादर करावी.
2.2.3.3 िवमु त जाती (अ), भट या जमाती (ब), िवशेष मागास वग, भट या जमाती (क), भट या जमाती (ड) तसेच इतर मागास वग हणून
मा यता िदले या जाती /जमातीपैकी एखा ा गटाचा अस याचा दावा करणा-या उमे दवारांनी सोबत या पिरिश ट - चार म ये दे यात
आले या नमु यातील जातीिवषयक माणप ाची त सादर करावी.
2.2.3.4 शासन पिरप क, सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग,
जारी कर यात आले या आदे शानु सार उ नत व

.सीबीसी-2013/ . .182/िवजाभज-1, िदनांक 17 ऑग ट, 2013 अ वये

गत य ती/गट याम ये मोडत नस याचे नॉन

ीमीलेअर

माणप ा या वैधते चा

कालावधी िवचारात घे यात येईल.
2.2.3.5 िव.जा.(अ), भ.ज.(ब), िव. मा. .,भ.ज.(क), भ.ज.(ड) व इ.मा.व. वगवारीचा दावा केला अस यास अशा उमे दवाराने आयोगातफ
जािहरात

या िव ीय वष त(एि ल ते माच) िदलेली असेल या वष चे लगतपूव या िव ीय वष तील, ि मीलेअर म ये मोडत

नस याबाबतचे स म ािधका-याने दान केलेले नॉन-ि मीलेअर(NCL) माणप
आव यक आहे . यापूव चे माणप आयोगाकडू न ा

धर यात येणार नाही.

मुलाखती/ माणप

पडताळणी यावेळी सादर करणे

2.2.3.6 नॉन-ि मीलेअर माणप ा या पिह या तीनही पिर छे दात उमे दवाराचे वत:चे नाव नमूद केलेले असणे आव यक आहे .
2.2.3.7 मागासवग य िववािहत

यां या बाबतीत यांनी पूव

मी या नावाने जातीचे व नॉन-ि मी लेअरचे माणप सादर करणे आव यक राहील.

2.2.3.8 िवशेष कायकारी अिधकारी कवा मानसेवी दं डािधकारी असले या अथवा स म

ािधकारी नसले या अ य कोण याही य तीने िदलेले

जातीचे अथवा नॉन-ि मी लेअरचे माणप कोण याही पिर थतीत वीकारले जाणार नाही.
2.2.4 मराठी भाषेचे

ान अस याचा पु रावा :-

2.2.4.1 मा यिमक/शालांत माणप परी ा कवा मॅि क कवा िव ापीठीय उ च परी ा संबिं धत भाषा िवषय घेऊन उ ीण अस याबाबतचे माणप
2.2.4.2 उमे दवार उ म िरतीने मराठी भाषा वाचू, िलहू आिण बोलू शकतो अशा आशयाचे संिविधक िव ापीठाशी संल न असले या
महािव ालयातील कवा पद यु र सं थेतील भाषा िश काने िदलेले आिण महािव ालया या कवा सं थे या

ाचाय नी

ित वा रीत

केलेले माणप .
2.2.5 िवकलांग य ती अस याचा पुरावा :2.2.5.1 अपंग य ती (समान संधी , ह काचे संर ण व संपूण सहभाग) िनयम, 1996 तसेच तदनंतर यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या
आदे शानु सार िविहत कर यात आले या प दतीनु सार िवकलांग वाचे माणप सादर करणे आव यक राहील.
2.2.5.2 शासन िनणय, सावजिनक आरो य िवभाग,

मांक अ िक-2012/ . .297/आरो य-6, िदनांक 6 ऑ टोबर, 2012 अ वये शासनाने

जारी केले या आदे शानु सार Software for Assessment of Disability, Maharashtra (SADM) या नवीन संगणक णाली ारे िवतिरत
कर यात आलेले नवीन नमु यातील िवकलांग वाचे माणप सादर करणे अिनवाय राहील.

2.2.5.3 िवकलांग य तीसाठी असले या आर णाचा अथवा िवकलांग य तीसाठी असले या वयोमय दे तील सवलतीचा फायदा घे ऊ इ छणा-या
उमे दवारांनी सोबत या पिरिश ट- सात मधील िविहत नमु यात स म ािधका-याने दान केलेले माणप सादर करावे.
2.2.6 माजी सैिनक अस याचा पु रावा :2.2.6.1 माजी सैिनकांसाठी असले या वयोमय दे चा फायदा घेऊ इ छणा-या उमे दवारांनी सोबत या पिरिश ट-आठ म ये िदले या नमु यात (लागू
असेल या माणे ) स म ािधका-याने दान केलेले माणप सादर करणे आव यक आहे .
2.2.6.2 माजी सैिनक उमे दवाराने िवमु त जाती, भट या जमाती, इतर माग़ासवग आिण िवशे ष मागास वग तील पद भरतीसाठी आर णाचा लाभ
घे यासाठी अज केला असेल तर संबंिधत

वग तील उमे दवारां माणे माजी सैिनकांना दे खील उ नत व

गत गटात मोडत नस याचे

माणप सादर करणे आव यक राहील.
2.2.7 अमागास मिहला आर णासाठी पा

अस याचा पु रावा :-

2.2.7.1 मिहलांसाठी आरि त पदाकरीता दावा करणा-या उमे दवारांनी मिहला आर णाचा लाभ यावयाचा अस यास यांनी अज म ये न चुकता
महारा

ाचे अिधवासी(Domicile) अस याबाबत तसेच नॉन ि मीलेअरम ये मोडत अस याबाबत [अनु सुिचत जाती व अनु सुिचत जमाती

वगळू न] प टपणे दावा करणे आव यक आहे .
2.2.7.2 अमागास मिहलांसाठी आरि त असले या पदासाठी दावा करणा-या अमागास मिहला उमे दवारांनी सोबत या पिरिश ट-पाच म ये
िदले या नमु यात स म ािधका-यांनी दान केलेले माणप सादर करणे आव यक आहे .
2.2.7.3 अमागास मिहला व नॉन-ि मीलेअर आर णाचा दावा करणा-या मिहला उमे दवारांनी अमागास मिहलांकरीता िविहत कर यात आलेले
नॉन-ि मीलेअर माणप मुलाखत/ माणप
2.2.7.4 शासन पिरप क, सामा य

शासन िवभाग़

पडताळणी या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
माक एसआर ही-1012/ . .16/12/16-अ, िदनांक 13 ऑग ट,2014 अथवा तदनंतर

शासनाने वेळोवेळी जारी केले या आदे शानु सार मागास वगवारीकरीता
मिहलांसाठी आरि त पदाकरीता ा

दान कर यात आलेले नॉन-ि मीलेअर

माणप

अमागास

धरले जाणार नाही.

2.2.7.5 अमागास मिहलांसाठी आरि त असले या पदासाठी दावा करणा-या अमागास मिहला उमे दवारांनी आयोगाने जािहरात या िव ीय
वष म ये (एि ल ते माच) िदलेली असेल या िव ीय वष चे लगतपूव या िव ीय वष तील स म

ािधका-याने

दान केलेले नॉन-

ि मीलेअर माणप मुलाखत/शारीिरक चाचणी/ माणप पडताळणी या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
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2.2.8 खेळाडू साठी या आर णाकिरता पा

अस याचा पु रावा :-

2.2.8.1 अ यु च गुणव ाधारक खेळाडू ं साठी आरि त पदावर दावा करणा-या उमे दवारांनी सोबत या पिरिश ट-नऊ ते पिरिश ट- ते रा म ये नमूद
केले या नमु यात (लागू असेल या माणे )स म ािधका-यांनी दान केलेले माणप सादर करणे आव यक राहील.
2.2.8.2 खेळाडू साठी आरि त पदाकरीता दावा करणा-या उमे दवारांनी यांची पा
2.2.8.3 संचालक,

खेळाडू अस याबाबतची माणप े मुलाखतीस आमंि त के यानंतर

ीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे अथवा स म ािधका-याकडू न मािणत क न घे णे आव यक आहे .

मुलाखतीपूव संचालक,

ीडा व युवक सेवा संचालनालय,पुणे अथवा स म

ािधका-याकडे

माणप े सादर करताना खेळाडू उमे दवाराने आपली

खेळाडू िवषयक सव माणप े एकाचवेळी सादर करणे आव यक आहे .
2.2.8.4

या करणी िनवड ि येत मुलाखती घेत या जात नाहीत, अशा करणी अंितम िशफारशी कर यापूव उपल ध पदसं ये या साधारणपणे

ित पट एवढया उमे दवारां या मूळ

माणप ांची तपासणी कर यात येईल. यावेळी खेळाडू चा दावा कर या-या उमे दवारांनी यांना मूळ

माणप ां या तपासणीसाठी आमंि त के यानंतर माणप ां या तपासणीकरीता ये यापूव यांची पा
संचालक,

ीडा व युवक, महारा

खेळाडू अस याबाबतची माणप े,

रा य,पुणे अथवा स म ािधकारी यां याकडू न मािणत क न यावीत.

2.2.9 पू व पािक तानातील खराखु रा नवीन थलांतरीत अस याचा पुरावा :भूतपूव पूव पािक तानातील नवीन थलांतिरतांना हणजेच भूतपूव पूव पािक तानातून 1 जानेवारी,1964 ते 25 माच,1971 या कालावधीत
भारतात थलांतर केले या य त ना वयात व फीम ये रा य शासनाने िदलेली सवलतीची मागणी उमे दवार करीत असेल तर यावेळी संबिं धत
उमे दवाराने संबिं धत िज

ाचा िज हािधकारी कवा मदत िशिबराचा िशबीर समादे शक यांनी यां या दा याचा खरे पणाबाबतचे यथोिचतिर या

वा रीत केलेले माणप सादर केले पािहजे.

2.2.10 िववािहत
िववािहत

यां या नावात बदल झा याचा पुरावा :यांना िववाह िनबंधक यांनी िदलेला दाखला कवा नांवात बदल झा यासंबध
ं ी अिधसूिचत केलेले राजप

कवा राजपि त अिधकारी

यां याकडू न नांवात बदल झा यासंबध
ं ीचा दाखला सादर करणे आव यक आहे .
2.2.11 लहान कुटु ं बाचे ित ापन :2.2.11.1 सोबत या पिरिश ट-चौदा मधील िविहत नमु यानु सार सा या कागदावर टं किलिखत क न ित ापन सादर करावे.
ित ापन टॅ प पेपरवर करणे आव यक नाही.

2.2.11.2

2.2.12 अनु भवाचा पुरावा (फ त सहायक मोटार वाहन िनरी क परी े किरता)

2.2.12.1 मुंबई नागरी सेवा (वग करण व सेवाभरती) िनयम, 1939 मधील तरतुदीनु सार अनु भवाची गणना कर यात येईल.

2.2.12.2 शासन पिरप क, सामा य

शासन िवभाग,

मांक आरटीआर-1079/1160-XII,िदनांक 18 जु लै,1979 नु सार

पदासाठी आव यक

असणारा अनु भव हा (िविश टपणे नमूद केलेला नस यास) पदाची िविहत शै िणक अहता धारण के यानंतरचाच असणे आव यक आहे .
2.2.12.3 शासन पिरप क, सामा य शासन िवभाग,

मांक - एसआर ही -2004 / . .10 / 04 / 12, िदनांक 3 जुलै, 2004 नु सार शासन

सेवेतील िनरिनरा या पदांवर सरळसेवेने / नामिनदशनाने सेवाभरती कर याकिरता सेवा

वेश िनयमानु सार िविहत अनु भवा या

कालावधीची गणना करताना रोजंदारी, काय ययी, करारप ती, मानधन, इ यादी व पात केवळ पूणवेळ काम केले अस यासच
असा कालावधी अनु भवासाठी ा

धर यात येईल.

2.2.12.4 तािसका (On hourly basis), िनयतकािलक (Periodical), अंशकालीन ( Part time ), िव ावेतनी ( On Stipend), अ यागत
(Visiting), अंशदाना मक (Contributory), िवनावेतनी (Without pay) त वावर केले या अंशकालीन सेवेचा कालावधी,
charge) हणून नेमणुकीचा कालावधी, अितिर त कायभाराचा (Additional Charge) कालावधी अनु भवासाठी ा
2.2.12.5 उपरो त पिर छे द

मांक 2.2.12.3 म ये नमूद केले या

भारी (in-

धर यात येणार नाही.

कारचा अनु भव अस यास याबाबतचा प ट उ लेख अज म ये करणे

आव यक आहे .तसेच सादर केले या अनु भवा या माणप ाम येही याबाबतचा प ट उ लेख करणे आव यक आहे .
येक उमे दवाराने जािहरातीत नमूद केले या िविहत कारचा व याने अज म ये दावा केलेला अनु भव अस याब लचे िदनांकासह

2.2.12.6

काय लया या नाममुि त प ावर (Letter head) सोबत या पिरिश ट – सहा मधील िविहत नमु यानु सार अनु भवाचे माणप

सादर

करणे आव यक आहे .
2.2.12. 7 आव यक अनु भव जािहरात / अिधसूचने तील तरतुदीनु सार संबंिधत े ातील असणे आव यक आहे .
2.2.13 वैध अनु

तीचा ( Licence) पुरावा ( फ त सहायक मोटार वाहन िनरी क परी े किरता )

2.2.13.1 मोटार सायकल, हलके मोटार वाहन आिण जड वाहतूक वाहन अथवा जड वासी वाहन यापैकी एक, अशी तीन वाहने चालिव याची
वैध अनु

ती.

2.2.13.2 अखंिडतपणे नूतनीकरण के याचा वैध पुरावा.
2.2.13.3 अनु

तीवरील सव तपशीलवार मािहती दे णा-या पिरवहन काय लया या माणप ाची त.

2.2.14 अहता, अनु भव व मराठीचे
2.2.14.1

वकील, ॲटन

ान अस याचा पुरावा [फ त िदवाणी यायाधीश किन ठ तर व याय दं डािधकारी थम वग परी े किरता]
कवा अिधव ता यां याकिरता :-

(एक) बार कौ सल यां याकडू न ा त झालेले विकली यवसाया या न दणी माणप ाची त.
(दोन) संबंिधत िज

ाचे मु य िज हा यायाधीश यांनी िदलेले िविहत नमु यातील (पिरिश ट - पंधरा ) माणप .

2.2.14.2 नवीन िवधी पदवीधराकिरता :(एक)

या िवधी अ यास मासाठी (LLB/LLM)

वेश घे तला होता, या महािव ालयाचे

ाचाय कवा महािव ालय/िव ािपठाचे

िवभाग मुख यांनी िदलेले िविहत नमु यातील (पिरिश ट - पंधरा ) माणप .
(दोन)

माणप ाम ये िवधी शाखेतील पदवी, अ यास माचे

येक वष

थम

य नात उ ीण क न पदवी

ा त केली अस याचा

उ लेख असणे आव यक आहे . तसेच िवधी पदवी या अंितम वष स िकमान 55% इतके गुण पिह या

य नात

ा त केले

आहे त कवा िवधी मधील पद यु र पदवी िकमान 55% इत या गुणांनी उ ीण झा याचा उ लेख असणे आव यक.
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LLB या पदवी माणप ासह शेवट या वष या गुणपि केची त.

(तीन)

2.2.14.3 मा. उ च यायालयाचे िलिपकवग य कमचारी नमु यातील (पिरिश ट – पंधरा )

2.2.14.4 दु यम यायालयातील िलिपकवग य कमचारी नमु यातील (पिरिश ट – पंधरा )

यां या िनयं णाखाली सेवेत आहे , अशा िवभाग / काय लय मुखांनी िदलेले िविहत

माणप .
यां या िनयं णाखाली सेवेत आहे , अशा िवभाग / काय लय मुखांनी िदलेले िविहत

माणप .

2.2.14.5 मं ालयातील िवधी व याय िवभागातील िवधी सहायक - यां या िनयं णाखाली सेवेत आहे , अशा िवभाग / काय लय

मुखांनी

िदलेले िविहत नमु यातील (पिरिश ट – पंधरा ) माणप .
2.2.14.6 मा. उ च यायालय, शहर िदवाणी यायालय आिण िज हा यायालय यामधील सरकारी विकलां या काय लयातील िलिपकवग य
कमचारी- यां या िनयं णाखाली सेवेत आहे , अशा िवभाग / काय लय मुखांनी िदलेले िविहत नमु यातील (पिरिश ट - पंधरा)
2.2.14.7 िवशेष पिर थतीत पुन नयु त /सेवािनवृ

माणप .

िदवाणी यायािधश किन ठ तर.

2.2.14.8 उपरो त स म ािधका-यांनी िदले या माणप ांम ये उमे दवारास मराठी भाषा उ म िरतीने बोलता, िलिहता व वाचता येते. तसेच
मराठीचे इं जीत व इं जीचे मराठीत सुलभ िरतीने भाषांतर करता येत अस याचे प टपणे नमूद केले असणे आव यक राहील.
2.2.14.9 अहतेबाबत उपरो त स म ािधका-याने िदलेले माणप सोबत या पिरिश ट - पंधरा मधील िविहत नमु यानु सार सादर करणे आव यक राहील.
2.2.14.10 शासना या िनयमानु सार िनयु तीनंतर सहा मिह यां या आत मराठी भाषेची परी ा उ ीण होणे आव यक आहे .
2.2.15 ओळखप ाबाबत

:-

(1)शारीिरक चाचणी, मुलाखत अथवा माणप

तपासणी करीता येतेवेळी

आयोगाचे ओळखप , पासपोट, पॅनकाड कवा फ त माट काड

वत: या ओळखी या पुरा यासाठी वत:चे आधार काड, िनवडणूक

कारचे

ाय हग लायस स यापकी िकमान कोणतेही एक ओळखप

व

याची छायांिकत त सोबत आणणे अिनवाय आहे .
(2) िदनांक 15 ऑग ट,2016 पासून आधार काड अिनवाय कर यात आले आहे .
2.3 मह वाची सूचना :2.3.1

उपरो त कागदप ां यितिर त इतर कोणतीही अनाव यक व अितिर त कागदप े पडताळणी या वेळी सादर क

2.3.2

गुणपि का अथवा सव कार या माणप ां या पाठीमागील मजकूरसु ा छायांिकत (Copied) केला पािहजे.

2.3.3
2.3.4

नयेत.

माणप े इं जी अथवा मराठी यितिर त इतर भाषेत असतील तर यां या छायांिकत त सोबत अिधकृत भाषांतर (Authentic Translation)

जोडणे आव यक आहे .
अज तील दा या या पु

थ संबंिधत कागदप ां या ती सादर करणे आव यक आहे .

2.3.5 आयोगा या धोरणानु सार पा ठरणा-या उमे दवारां या कागदप ां या पडताळणी या आधारे उमे दवारांची संबधीत पदासाठी पा ता तपास यात येईल.
2.3.6

पा ता / सवलतीसंदभ त अज म ये िन ववादपणे दावा केलेला असणे ( Claimed) आव यक आहे . अज म ये केले या
पु

2.3.7

येक दा या या

थ आव यक कागदप ांची पूतता के यािशवाय पा ता / सवलत दे य होणार नाही अथवा उमे दवारी अंितम समज यात येणार नाही.

अज ारे आयोगाकडे सादर केलेला दावा अथवा आयोगाकडे सादर केलेली कोणतीही कागदप े अथवा माणप े नंतर कोण याही ट यावर
कोण याही कारणा तव खोटी, बनावट, खाडाखोड केलेली, अवैध, संबिं धत शासन आदे श/िनयमानु सार जारी न केलेली अथवा स म
अिधका-याने

कायम व पी

दान न केलेली अस याचे आढळू न आ यास आयोगामाफत घे यात येणा-या सव परी ा व िनवड पासून उमे दवारास
ितरोिधत कर यात येईल. िशवाय उमे दवाराची िशफारस झाली अस यास ती पूवल ी

भावाने र कर यात येईल. तसेच

इतरही कायदे /िनयमांनुसार कारवाई कर यात येईल.
2.3.8

माणप

पडताळणी या वेळी उपरो त सव मूळ कागदप े सादर करणे आव यक राहील. ती सादर क

मुदतवाढ िदली जाणार नाही व मुलाखत घेतली जाणार नाही. या कारणामुळे उमे दवार अपा

शकत नसेल तर यास कोणतीही

ठरत असेल, तर संबिं धत परी ेची उमे दवारी

ता काळ र कर यात येईल व याची संपूण जबाबदारी उमे दवाराची राहील. अशा करणी अनु ेय वास भ ा दे य राहणार नाही. तसेच, याची
संगणकीय णाली ारे नोद घे यात येईल. अशा बाबतीत करणपर वे उमे दवारास लॅक िल ट कर याची अथवा आयोगा या िनवड ि येतून
कायमचे ितरोिधत कर याची कायवाही होऊ शकते .
2.3.9

पा तेसंदभ तील मूळ

माणप ा या पडताळणीनंतर संबिं धत

आव यक आहे . तसेच आयोगास सादर कर यात येणा-या

माणप ां या दोन छायांिकत

माणप ा या सदर

ती

माणप

ती

माणप

पडताळणी या वेळी सादर करणे

पडताळणी करणा-या अिधका-यासमोर व-

सा ांिकत (Self-Attested) करणे आव यक राहील.
2.3.10 एखा ा िविश ट

करणी कोणतेही मूळ

माणप

माणप

पडताळणी या वेळी सादर कर यास अिधक कालावधी लाग याची श यता

अस यास, िविहत िदनांका या िकमान 7 िदवस अगोदर आयोगास िमळे ल, अशा िरतीने समथनीय कारणासह लेखी िवनंती करणे आव यक
राहील. लेखी िवनंतीचा गुणव ेवर िवचार क न

करणपर वे आयोगाकडू न िनणय घे यात येईल. अशा

करणी िवनंती गुणव ेवर मा य

झा यासच मुलाखत अथवा शारीिरक चाचणी अथवा िशफारशीसाठी िवचार कर यात येईल.
3. िनवडीची सवसाधारण ि या :3.1 िकमान अहता :3.1.1

अज करणा-या सव उमे दवारांनी जािहरातीमधील/अिधसूचनेतील सव तरतुदी व अट ची पूतता करणे आव यक असून याबाबत उमे दवारांनी
वत:च खातरजमा करणे इ ट होईल.

3.1.2

पा ते बाबत केले या कोण याही चौकशीची दखल घे यात येणार नाही अथवा पा तेसंदभ त मागदशन कर यात येणार नाही.

3.1.3

आयोगाकडू न

वेश

माणप /मुलाखत प /शारीिरक चाचणी/ माणप

पडताळणीसाठी प

पाठिव यात आले, याचा अथ आयोगाने

उमे दवारी अंितमत: प की केली, असा होत नाही.
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3.2 अज ची छाननी :3.2.1

केवळ जािहरातीतील/अिधसूचनेतील िकमान िविहत अहता धारण करणा-या उमे दवारांना परी ा/मुलाख़त/शारीिरक चाचणी/ माणप
पडताळणीसाठी

बोलािव याचा

कोणताही

बोलािव याकिरता उमे दवार यो य आहे

ह क

असणार

नाही.

परी ा/मुलाखत/शारीिरक

चाचणी/ माणप

कवा नाही याची आयोगा या धोरणानु सार ता पुर या

पडताळणीसाठी

व पात तपासणी क न पा ता

आजमाव यानंतर यो य अस याचे आढळू न येणा-या उमे दवारांनाच पुढील ट यावरील कायवाहीसाठी बोलािव यात येईल. उमे दवारांना
परी ेस िदलेला वेश हा ते पदा या िविहत अहतेबाबत या अट ची पूतता करतात, या अधीनते ने केवळ ता पुर या व पाचा असेल.
3.2.2

आयोगाने िन चत केले या िदनांकास व िठकाणी उमे दवारास परी ा, शारीिरक चाचणी, माणप

3.2.3

परी ेसाठी एकदा िनवड यात आलेले परी ा क , वैक पक िवषय, जातीचा, मिहला, माजी सैिनक, खेळाडू ,तसेच िवकलांग वाचा दावा

रहावे लागेल.

तपासणी तसेच मुलाखतीसाठी उप थत

वास खच या दा यांची पूतता संबिं धत िनयमातील तरतुदीनु सार दे य अस यासच कर यात येईल.

इ यादी बाब म ये मागावून कोण याही कारणा तव बदल करता येणार नाही. या तव आयोगास अज सादर करताना परी ा क , वैक पक
िवषय, जातीचा, मिहला, माजी सैिनक, खेळाडू , तसेच िवकलांग वाचा दावा अचूक दशिवला आहे , याची खा ी क न यावी.
3.3 परी े स वेश :3.3.1

पिरपूण अज सह आव यक परी ा शु क सादर केले या उमे दवारांना वेशासाठीची पा ता न तपासता परी ेस ता पुरता वेश िदला जाईल.
तसेच, परी ेचे िठकाण, िदनांक व वेळ वेश माणप ा ारे कळिव यात येईल. याचा परी ेतील वेश ता पुरताच राहील आिण याने अज त
िदलेली मािहती ही खोटी वा चुकीची िद यामुळे कवा पा ते या अटी पूण क

तरतुदीनु सार पा
3.3.2

परी ेस

शकत नस याचे अथवा जािहरातीतील/अिधसूचनेतील

ठरत नस याचे कोण याही ट यावर कोण याही वेळी आढळू न आ यास या परी ेतील याची उमे दवारी र केली जाईल.

वेश

िदले या

उमे दवारांची

वेश

माणप े

आयोगा या

ऑनलाईन

अज

णाली या

संकेत थळावर

(https://mahampsc.mahaonline.gov.in ) उमे दवारां या ोफाईल ारे परी ेपूव 7 िदवस अगोदर उपल ध क न दे यात येतील. याची
त परी ेपूव डाऊनलोड क न घे णे व परी े यावेळी सादर करणे आव यक आहे .
3.3.3

वेश

माणप

उपल ध क न दे यात आ यानंतर उमे दवाराला या या आयोगाकडील न दणीकृत मोबाईल

कळिव यात येईल. याबाबतची घोषणा आयोगा या संकेत थळावर परी ेपूव एक स ताह अगोदर िस
3.3.4

एस.एम.एस. ारे मािहती कळिव याची सुिवधा ही नेहमी या प दती यितिर त अितिर त सुिवधा आहे .
उपल धते बाबत उमे दवाराने परी ेपूव

3.3.5

परी ेपूव 3 िदवस वेश माणप

मांकावर एस.एम.एस.

ारे

कर यात येईल.
यामुळे

वेश

माणप ा या

वत: खातरजमा करणे आव यक राहील.

ा त न झा यास अज सादर के या या आव यक पुरा यासह आयोगा या बॅक ऑफ इंिडया इमारत, 3 रा

मजला, हु ता मा चौक, फोट, मुंबई 400001 येथील काय लयात य तीश: संपक साधावा. यासंदभ त उमे दवाराला 022-61316402 या
दू र वनी
3.3.6

मांकाव न आव यक मदत ा त क न घे ता येईल.

ऑनलाईन प तीने अज सादर के याचा व िविहत मुदतीत परी ा शु क भर याचा आव यक पुरावा सादर के यास उमे दवाराला वत: या
जबाबदारीवर आयोगाकडू न या या अज चा शोध घे या या व इतर तपासणी या अधीन राहू न ता पुरता वेश दे यात येईल. परंतु तपासणीम ये
याचा अज नाकारला आहे कवा अ य कारणासाठी अपा

आहे असे िनदशनास आ यास याचा वेश कोण याही ट यावर र कर यात येईल

व आयोगाचा िनणय याचेवर बंधनकारक राहील.
3.3.7
3.3.8

परी ेस वेश िमळ यासाठी परी ा झा यावर आयोगाशी संपक साध यास परी ेसाठी उमे दवारीचा कोण याही कारे िवचार केला जाणार नाही.
वेश

माणप

पो टा ारे पाठिव यात येणार नाही.

वेश माणप

आयोगा या संकेत थळाव न

वत: या युजर आयडी व पासवड ारे

वत: या खच ने उपल ध क न घे याची जबाबदारी उमे दवाराची आहे . वेश माणप ाची दु यम त पो टाने पाठिव याबाबत िवनंती के यास
ती मा य केली जाणार नाही. याबाबत या प ांना उ रे ही िदली जाणार नाहीत.
3.3.9

परी े यावेळी उमे दवाराने वत:चे वेश माणप आणणे स तीचे आहे . यािशवाय परी ेस वेश िदला जाणार नाही.

3.3.10 परी ेस येतेवेळी वत: या ओळखी या पुरा यासाठी वत:चे आधार काड, िनवडणूक आयोगाचे ओळखप , पासपोट, पॅनकाड कवा फ त माट
काड कारचे

ाय हग लायस स यापकी िकमान कोणते ही एक ओळखप व याची छायांिकत त सोबत आणणे अिनवाय आहे .

3.3.11 परी े या वेळी आयोगास सादर कर यात येणा-या ओळखी या पुरा या या त वर उमे दवाराने संबिं धत समवे का या सम

वत:ची वा री

(Self-Attestation) करणे बंधनकारक आहे .

3.3.12 परी ांसाठी िनध रीत केले या वेळेपूव संबिं धत परी ा क ावर उप थत राहणे आव यक आहे . िवलंबाबाबत कोण याही कारणाचा आयोगाकडू न
िवचार केला जाणार नाही व यासंबध
ं ीची जबाबदारी संबिं धत उमे दवाराची राहील. तसेच परी ा झा यानंतर यासंबंधातील कोण याही कार या
अिभवेदनाचा आयोगाकडू न िवचार केला जाणार नाही.
3.3.13 फ त पेन, पे सल,

वेश

माणप , ओळखीचा मूळ पुरावा व याची छायांिकत

त अथवा

वेश

माणप ावरील सूचनेनुसार आयोगाने

परवानगी िदले या सािह यासह उमे दवाराला परी ा क ात वेश दे यात येईल.
3.3.14 िडिजटल डायरी, पेजर, माय ोफोन, मोबाईल फोन, कॅमे रा अंतभूत असलेली कोण याही कारची साधने, िसमकाड, लू टू थ, दू रसंचार साधने
हणून वापर यायो य कोणतीही व तू, इले

ॉिनक उपकरणे , व ा, नोटस, परवानगी नसलेली पु तके, बॅ ज, पिरगणक(Calculator)

इ यादी कारची साधने/सािह य परी ा क ा या पिरसरात तसेच परी ा क ात आण यास, वत:जवळ बाळग यास, याचा वापर कर यास
अथवा या या वापरासाठी इतरांची मदत घे यास स त मनाई आहे . असे सािह य आण यास या या सुरि ततेची जबाबदारी उमे दवाराची
राहील.

3.3.15 आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोण याही कारचे अनिधकृत साधन/सािह य परी े यावेळी संबिं धत उपक ा या मु य वेश ारावरच ठे वावे
लागेल. अशा साधन/सािह या या सुरि ततेची जबाबदारी संबिं धत उमे दवाराची राहील. यासंदभ तील कोण याही

कार या नु कसानीस

आयोग, िज हा शासन कवा शाळा/महािव ालय यव थापन जबाबदार राहणार नाही.
3.3.16 आयोगाकडे केले या अज स अनु स न अज या िनकालाबाबत यथावकाश कळिव यात येईल. िनकाल अथवा परी े या वेशाबाबतची अंतिरम
चौकशी अनाव यक अस याने आयोगाकडू न याची दखल घेतली जाणार नाही.
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3.3.17. पारं पिरक व पा या परी े साठी िवशे ष सूचना :(1) प िलिह याचे अथवा अजदाराचे वत:चे नाव िलहावयाचे असते अशा करणी उदा. प लेखनात प लेखक हणून वत:चे अथवा इतर कोणते ही
का पिनक नाव न िलिहता याऐवजी इं जी मा यम अस यास " XYZ" िलहावे व मराठी मा यम अस यास "अबक " िलहावे. याऐवजी अ य अ रे
िलिहली गे यास अथवा इतर कोणते ही का पिनक नाव िलिह यास सदर कृ य गैर कार कर या या उ े शाने केले, असे समज यात येईल.
(2) उ रपु तकेवर वा री अथवा बैठक
काढले असेल, अ

मांक िविहत िठकाणा यितिर त इतर

नमूद केला असेल, तसेच वत:चे नांव, सांकेितक खुणा वा िच

तुत श द िलिहले असतील तर ते आ ेपाह िलखाण समज यात येईल व अशा उमे दवारांची उमे दवारी र कर यात येईल.

(3) उ राम ये मुददे कष ने (highlight) दशिव यासाठी मुदयांपूव खुणा करणे , मुददा अधोरे िखत करणे , अथवा अ य कोण याही कारे सांकेितक
खूण क न मु ा कवा उ राचा काही भाग कष ने दशिवणे , याकिरता मनाई आहे .

(4) उ रपु तकेम ये

नाचे कवा उप

नाचे” पू ण उ र खोडले असेल, रदद केले असेल, रे घ मारलेली असेल अशा िठकाणी कोणतीही सही न

करता वत: फुली मा न "र केले" असे ठळक अ रात िलहावे. तथािप उ रामधील एखादा श द कवा उ राचा भाग रदद केला अस यास या
िठकाणी "र केले" असे िलिह याची आव यकता नाही. तसेच अशा िठकाणी समवे क/पयवे क यांची वा री घे याची आव यकता नाही.
3.4 िवकलांग य त ना लेखिनक पुरिव याबाबत :3.4.1

शासन पिरप क, सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग,

मांक याया -2014/ . .1/अ. .2, िदनांक 18 माच, 2014 अ वये शासनाने

जारी केले या आदे शानु सार दृ टीहीन, अ पदृ टी, अ थ यंग, सेरे ल पा सी आिण िड ले सयाने बािधत उमे दवार िलिह यासाठी स म
नस यास परी ा योजनाथ यां या मागणी माणे लेखिनक व अ य बाब संदभ त यव था कर यात येईल.
3.4.2

परी े या वेळी लेखिनक उपल ध क न दे याबाबत अज म ये सु प ट मागणी करणे आव यक आहे .

3.4.3

अज म ये मागणी केली नस यास व आयोगाची पूवपरवानगी घे तली नस यास ऐनवेळी लेखिनकाची मदत घे ता येणार नाही.

3.4.4

लेखिनकाची यव था उमे दवाराकडू न वत: केली जाणार आहे , की आयोगामाफत लेखिनकाची यव था करावी लागणार आहे , याचा अज त
सु प ट उ लेख करावा.

3.4.5

श यतो उमे दवार व लेखिनक हे एकाच िव ा शाखेचे असावेत.

3.4.6

उमे दवार वत: लेखिनक उपल ध क न घेणार अस यास याचे वय, शै िणक अहता, परी ेतील गुण व अ य बाब संदभ त कोणतेही िनबध
असणार नाहीत.

3.4.7

काही अपवादा मक पिर थतीत परी ा सु

3.4.8

वेगवेगळया िवषयां या पेपरसाठी मु य वेक न भाषािवषयक परी ेसाठी वेगवेगळे लेखिनक वापरता येतील.

3.4.9

लेखिनकाची यव था या उमे दवाराने

हो या या ऐनवेळी लेखिनक बदलास मा यता दे याचे अिधकार क

मुखांना राहतील.

वत: केली अस यास व ऐनवेळी सदर लेखिनक अनु प थत रािह यास याची जबाबदारी पूणत:

उमे दवारावर राहील.
3.4.10 लेखिनकास अ पोपहार यावयाचा अस यास याने तो परी े या अगोदर कवा नंतर यावा.
3.4.11 अितिर त वेळ :-

(1) लेखी परी ा एक तासाची अस यास यासाठी िकमान 20 िमिनटे अितिर त वेळ दे यात येईल.
(2) परी ेचा कालावधी एक तासापे ा अिधक अस यास
(3) उमे दवार लेखिनक वापरत नसला तरी यास

येक तासाला 20 िमिनटे या माणे अितिर त वेळ दे यात येईल.

येक तासाला अितिर त 20 िमिनटे वेळ दे यात येईल.

3.4.12 उमे दवाराने वत: लेखिनकाची यव था के यास या या मानधनाची यव था उमे दवारास करावी लागेल.
3.4.13 लेखिनक आयोगामाफत/िज हािधकारी काय लयामाफत पुरिव यात आला अस यास आयोगाने िविहत के या माणे लेखिनकाचे मानधन
संबिं धत क

मुखांकडे परी ा सु

हो यापूव जमा करणे आव यक राहील. लेखिनकाने परी ा सु

क ावर उप थत राहू न िनयु ती-प क
3.4.14

हो या या वेळेपूव एक तास अगोदर परी ा

मुखां या वाधीन करावे.

वेश- माणप ावरील उमे दवारांना िदले या सव सूचनांचे व आयोगाने परी े या वेळी िदले या सव सूचनांचे लेखिनकाने पालन करणे आव यक

राहील.

3.4.15 लेखिनकाने

वत:

नपि का सोडवू नये, अथवा उमे दवारास कोण याही

कारे मागदशन वा सूचना क

नयेत. उमे दवाराकडू न त डी

सुचिव यात येणारे उ र लेखिनकाने नमूद करणे एवढे च आव यक राहील.
3.4.16 लेखिनकाने परी ा कालावधीत

नो राबाबत अथवा इतर कोण याही िवषयी उमे दवाराशी चच / ग पा क

नयेत. तसेच, इतर लेखिनक /

उमे दवार यां याशी बोलू नये.
3.4.17 लेखिनकाने व उमे दवाराने आयोगा या सूचनांचे पालन न के यास यां यािव

चिलत कायदे / िनयमानु सार कडक कारवाई कर यात येईल.

3.4.18 परी े या वेळी लेखिनकाची यव था उमे दवार वत: करणार अस यास, खालील मािहतीसह अज सादर के यापासून 15 िदवसां या अवधीत
सिचव, महारा

(1) परी ेचे नांव

लोकसेवा आयोग यां या नांवे अज या छायांिकत तीसह सा या कागदावर वतं
(2) न दणी

(4) लेखिनकाचे नांव

मांक

(3) उमे दवाराचे नांव

(5) लेखिनकाचा संपूण प ा

(7) लेखिनकाची शै िणक अहता

अज करणे आव यक आहे :-

(6)उमे दवाराची शै िणक अहता

(8) उमे दवार व लेखिनक एकाच िव ा शाखेचे आहे त काय याबाबतची मािहती.

3.5 उ रतािलका (Answer-key) :3.5.1

व तुिन ठ व पा या सव पध परी ांची /

3.5.2

उ रतािलकेसंदभ त िविहत कालावधीत
उ रतािलका पु हा िस

नपि कांची उ रतािलका आयोगा या संकेत थळावर िस

कर यात येईल.

3.6 उ रपि कांचे मू यांकन :3.6.1

कर यात येईल.

ा त होणा-या अिभवेदनाचा सवसाधारणपणे िवचार कर यात येईल व आव यकते नुसार सुधािरत

व तुिन ठ व पा या उ रपि कांचे मू यांकन करताना, उ रपि केत नमूद केले या यो य उ रांनाच गुण िदले जातील. तसेच,

चुकी या उ रामागे एका

येक चार

नाचे गुण एकूण गुणांमधून वजा कर यात येतील.
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3.6.2 रा यसेवा पूव परी ेकिरता

नपि का

मांक 1 मधील

problem solving हा घटक वगळू न उविरत

नां या

नां या

येक चुकी या उ रामागे व

नपि का

मांक 2 मधील Decision making and

येक चूकी या उ रामागे एक तृतीयांश गुण एकूण गुणामधून वजा कर यात येतील.

3.6.3

रा य सेवा मु य परी ेकिरता

3.6.4

चुकी या उ रामागे गुण वजा कर याबाबत या तरतुदीसंदभ त संबिं धत परी े या वेश माणप ावरील तरतुदीचे अवलोकन करावे.

येक तीन चुकी या उ रामागे एका

नाचे गुण एकूण गुणांमधून वजा कर यात येतील.

3.7 गुणांची सीमारे षा :3.7.1

संबिं धत परी े या परी ायोजनेनुसार गुणांची सीमारे षा (Cut off Line) िन चत कर यात येईल. सदर सीमारे षा िन चत करताना गुणव ा
राख या या दृ टीने गुणांची िकमान ट केवारी राख यात येईल व सदर ट केवारी करणपर वे आयोगा या धोरणानु सार राहील.

3.7.2

आयोगा या धोरणानु सार संबंिधत परी े या गुणांची सीमारे षा (Cut Off Line) िनकालानंतर आयोगा या संकेत थळावर िस

3.7.3

गुणां या सीमारे षे संदभ त ा त होणा-या कोण याही अिभवेदनाचा सवसाधारणपणे िवचार कर यात येणार नाही.

कर यात येईल.

3.8 गुणांची पडताळणी कर याबाबतची प त :3.8.1

पूव परी ेकिरता गुणांची पडताळणी अथवा फेरतपासणी कर याबाबतची िनवेदने कोण याही पिर थतीत िवचारात घे यात येणार नाहीत.

3.8.2

पारंपिरक व पा या परी ा/उ रपु तकेकिरता गुणांची पडताळणी कर यात येते, फेरमु यांकन केले जात नाही.

3.8.3

िनकाल जाहीर झा यानंतर

ोफाईलम ये गुणप क

ा त झा या या िदनांकापासून 10 िदवसां या आत उमे दवाराने गुणांची पडताळणी

कर याकिरता अज के यास याचा िवचार केला जाईल. याकिरता उमे दवाराला ऑनलाईन प तीने िविहत नमु यात अज करणे तसेच
िवषयाला

येक

पये 123/- अथवा या- यावेळ या िविहत दरा माणे शु क भरणे आव यक आहे . याबाबत या सिव तर सूचना आयोगा या

संकेत थळावर उपल ध क न दे यात येतील.
3.9 मुलाखत :3.9.1

उमे दवार िविश ट पदावर ने मणूक हो यास िकतपत यो य आहे आिण याची मानिसक कुवत िकती आहे ते अजमावणे हा मुलाखतीचा उ े श असतो.

3.9.2 मुलाखती या वेळी िवचार यात येणा-या

नांम ये इतर

नांबरोबरच अज केले या पदाची कत ये व जबाबदा-या, उमे दवाराने

िविश ट े ातील िवशेष ता ा त केली असेल या े ातील अ यावत घडामोडी, ामीण े ां या
ामीण जनते या सम या यासंबध
ं ीचे

ाना या या

थतीबाबत याला असलेली मािहती आिण

न याचा समावेश असतो.

3.9.3 मुलाखत घे तले या उमे दवारांना मुलाखतीनंतर श य ितत या लवकर, यांची िनयु तीसाठी िशफारस कर यात आलेली आहे कवा नाही ते
कळिव यात येईल व िशफारस झाले या उमे दवारांची नांवे आयोगा या संकेतसथळावर िस

कर यात येतील.

3.10 वास खच :3.10.1 परी ेसाठी उप थत राहणा-या उमे दवारांना कोण याही कारचा वास खच दे य नाही.
3.10.2 मुलाखत/शारीिरक चाचणी/ माणप पडताळणीसाठी बोलािव यात आले या उमे दवारांनी आयोगासमोर वखच ने हजर होणे आव यक आहे .
3.10.3 यावसाियक अहता धारण करणा-या अथवा यापूव कोण याही सेवेत नसले या तसेच उ प नाचे साधन नसले या, हणजे
उमे दवारांना रे वेचे दु स-या वग चे (सवसाधारण ) भाडे आिण / कवा रे वेची सोय नसले या थानकांमधील
(सा या बस या भा
(1)

ाइतका ) वास खच दे यात येतो. मा

बेरोजगार

वासासाठी ने हमीचे बसभाडे

यांनी पुढील गो ट चे पालन करणे आव यक आहे :-

वास के याचा पुरावा हणून रे वेचे / बसचे ितकीट, ितकीट

मांक कवा रे वे पावतीसारखा इतर कोणताही लेखी पुरावा सादर करणे .

(2) रे वेचे सवसाधारण ि तीय वग कवा सा या एसटी बसचे आर ण शु क अनु ेय.
(3)

वास खच या ितपूत ची मागणी कर यासाठी मुलाखती या िदवशी पुरिव यात येणारा नमुना आिण मागणी केले या रकमे साठी पावती

सादर करणे .
(4)

या पदासाठी मुलाखत दे या या उ े शाने आला असेल या पदासाठी आव यक अहता, िनकष अस यास यानु सार, धारण करीत
अस याब ल सव मूळ माणप े सादर करणे .

(5) रे वेतफ दे यात येणा-या

वास सवलतीचा लाभ घे तला अस यास वरील अट या अधीन राहू न (खच केले या रकमे इत या) खच ची

ितपूत केली जाईल.
3.11 समान गु ण धारण करणा-या उमे दवारांची ाधा य

मवारी :-

3.11.1 अंितम िशफारस यादी तयार करताना समान गुण धारण करणा-या पा
िनकषानु सार िन चत कर यात येईल :-

उमे दवारांची

ाधा य

मवारी (Ranking) आयोगा ारे खालील

(1) अज सादर कर या या अंितम िदनांकास धारण केलेली उ च शै िणक अहता व याम ये िव ावाच पती (डॉ टरे ट), पारं पिरक
िव ापीठाची संशोधन पद यु र पदवी (एम.िफल.),दु र थ िश णा ारे संशोधन पद यु र पदवी (एम.िफल.),पारंपिरक िव ापीठाची
पद यु र पदवी, दु र थ िश णा ारे पद यु र पदवी या उतर या

माने .

(2) उ च शै िणक अहता ा त के याचा िदनांक.
(3) सेवा वेश िनयम/जािहरात / अिधसूचने म ये ाधा यशील अहता िविहत केली अस यास, ती अहता.
(4) सेवा वेश िनयम/जािहरात / अिधसूचनेम ये अनु भव िविहत केला अस यास, अज

वीकार या या अंितम िदनांकास धारण किरत

असले या िविहत अनु भवाचा कालावधी.
(5) सेवा वेश िनयम/जािहरात/ अिधसूचनेम ये मागासवग य उमे दवारांना

ाधा य दे याची तरतूद िविहत केली अस यास, मागासवग य

उमे दवार आिण याम ये अनु सूिचत जमाती, अनु सूिचत जाती, िवमु त जाती (अ), भट या जमाती(ब),िवशेष मागास वग,भट या जमाती
(क), भट या जमाती (ड), इतर मागास वग या

(6) वय - वयाने ये ठ असले यांचा

माने .

म वरती लागेल.

(7) वरील िनकष लागूनही उमे दवारांचा गुणव ा म समान येत अस यास अशा उमे दवारांचा गुणव ा म यां या आडनावा या अ ा रानु सार
िन चत कर यात येईल.
3.11.2 याबाबत आयोगाचे या- यावेळचे धोरण व कायिनयमावलीतील तरतुदी भावी मान या जातील.
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3.12 िशफारस :3.12.1 उमे दवार कोण या वग चा आहे अथवा उमे दवाराने कोण या आरि त पदाकिरता दावा केला आहे , याचा िवचार न करता सव पा

उमे दवारांचा

अमागास (सवसाधारण) पदांसाठी थम िवचार कर यात येईल.
3.12.2 मागासवग यांना दे य असलेली कोणतीही सवलत घेणा-या मागासवग य उमे दवारांचा खु या समांतर आरि त पदांवर िवचार केला जाणार नाही.
3.12.3 अमागास उमे दवाराकिरता िविहत केलेले शु क सादर केले आहे व अमागास उमे दवाराकिरता िविहत केले या वया या कवा इतर अटीची
पूतता करीत आहे , अशा उमे दवाराचाच अमागास (सवसाधारण) पदावरील िनवडीकिरता िवचार कर यात येईल.
3.12.4 िविश ट

वग साठी आरि त असले या पदाकिरता याच

यां या दा या या पु

वग तील उमे दवाराचा िवचार कर यात येईल. तथािप, याकिरता उमे दवारांनी

थ स म ािधका यांनी िदलेले व िविहत नमु यातील माणप सादर करणे आव यक आहे .

3.12.5 परी े या कोण याही ट यावर मागासवग यांना दे य असलेली वय, परी ा शु क तसेच इतर पा ता िवषयक अटी / िनकषांसंदभ त कोणतीही
सवलत घेतली अस यास अशा उमे दवाराची अमागास (सवसाधारण)पदावर िशफारस कर यात येणार नाही.
3.12.6 मागासवग य तसेच िवकलांग य ती, मिहला, माजी सैिनक, खेळाडू यां याकिरता असले या आर णा या अधीन राहू न, तसेच िविवध पदांसाठी
उमे दवारांनी िदलेले पसंती म िवचारात घेऊन (लागू असेल तेथे) अंितम िनकालातील गुणव ा मा माणे भरावया या पदसं येइत या
उपल ध जागांवर उमे दवारांची िनयु ती कर यासाठी शासनाकडे िशफारस कर यात येईल.
3.12.7 अंितम िनकालाआधारे उपल ध पदां या सं येइत या उमे दवारांचीच िनवड केली जाईल. याम ये मागाहू न वाढ केली जाणार नाही.
3.12.8 िशफारस केले या उमे दवारांची यादी आयोगा या संकेत थळावर िस

कर यात येईल.

3.13 ती ा यादीती ा यादीबाबत आयोगाने वेळोवेळी ठरिवलेले धोरण लागू राहील.
3.14 गुणपि का :3.14.1 परी ा-योजनेनुसार या परी ेकिरता उमे दवारांना गुण कळिवले जातात, या परी ेकिरता सव िवषयांना उप थत असले या परंतु लेखी परी े या
िनकाला या आधारे मुलाखतीसाठी अथवा शारीिरक चाचणीसाठी पा

न ठरले या उमे दवारांना गुणपि का लेखी परी े या िनकालानंतर

आयोगा या https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळा ारे उमे दवारां या ोफाईलम ये उपल ध क न दे यात येईल.
3.14.2 अंितम िनकाल जाहीर झा यानंतर मुलाखतीस अथवा शारीिरक चाचणीस उप थत असले या व मुलाखत अथवा शारीिरक चाचणी झाले या
येक उमे दवारास

याचे िवषयवार व मुलाखतीचे गुण, तसेच शारीिरक चाचणीचे गुण (लागू असेल तेथे) दशिवणारी गुणपि का

https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळावरील उमे दवारा या ोफाईलम ये उपल ध क न दे यात येईल.
4. आर ण :4.1 मागासवग चे आर ण :4.1.1

मागासवग चे आर ण महारा
िवशेष मागास

रा य लोकसेवा ( अनु सूिचत जाती, अनु सूिचत जमाती, िनरिधसूिचत जमाती (िवमु त जाती ), भट या जमाती,

वग आिण इतर मागासवग यां यासाठी आर ण) अिधिनयम, 2001 आिण त नंतर शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत

केले या आदे शांनुसार राहील.
4.1.2

िव.जा.(अ),भ.ज.(ब),िव.मा. .,भ.ज.(क),भ.ज.(ड)
िनणय,सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग,

तसेच

इ.मा.व.

. हीजेएनटी-2014/

शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शांनुसार राहतील.
4.1.3

जाती या दा या या पु
(जातीचे माणप

मागासवग साठी या

आर णाबाबत या

तरतुदी

शासन

अनु सूिचत जाती, अनु सूिचत जमाती, िवमु त जाती, भट या जमाती, इतर मागासवग व िवशेष मागासवग

दे याचे व यां या पडताळणीचे िविनयमन) अिधिनयम-2000 मधील तरतुद नु सार स म ािधका-याकडू न दान कर यात

आलेले जातीचे माणप
4.1.4

थ महारा

या

. .118/ हीजेएनटी-1 िदनांक 31 जुलै, 2014 आिण त नंतर

ा

धर यात येईल.

शासन िनणय, आिदवासी िवकास िवभाग,

.एसटीसी -1696/ . .34/का-10,िदनांक 7 माच,1996 आिण त नंतर शासनाने यासंदभ त

वेळोवेळी आदे श काढू न िविहत केले या नमु यात अनु सूिचत जमाती या उमे दवारांनी जातीचे माणप सादर करणे आव यक राहील.
4.1.5

शासन िनणय, सामािजक याय, सां कृितक काय,

ीडा व िवशेष सहा य िवभाग,

मांक सीबीसी-10/2001/ . .120/मावक-5, िदनांक 1

नो हबर,2001, शासन पिरप क,सामािजक याय, सां कृितक काय व िवशेष सहा य िवभाग,

मांक सीबीसी-10/2006 / . . 15/मावक-

5,िदनांक 30 जून,2006 आिण त नंतर शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी आदे श काढू न िविहत केले या नमु यात अनु सूिचत जाती, अनु सूिचत

जमाती, िवमु त जाती, भट या जमाती, इतर मागासवग य तसेच िवशे ष मागास वग वग तील उमे दवारांनी जातीचे माणप

सादर करणे

आव यक राहील.
4.1.6

मागासवग य मिहला उमे दवारां या बाबतीत शासन प , सामािजक याय, सां कृितक काय,

ीडा व िवशेष सहा य िवभाग,

मांक सीबीसी-

10/2004/ . .687/मावक-5,िदनांक 29 ऑ टोबर,2004 मधील आदे शानु सार िनगिमत कर यात आलेली िववाहापूव चे नांव अंतभूत
असलेली ि मी लेअर म ये मोडत नस याबाबतची माणप े ा
4.1.7

शासन िनणय, आिदवासी िवकास िवभाग,

धर यात येतील.

.एसटीसी - 1696 / .

. 34 / का - 10 , िदनांक 7 माच, 1996 नु सार अनु सूिचत जमाती

वग तील उमे दवारांना तसेच, शासन िनणय, सामािजक याय, सां कृितक काय,

ीडा व िवशेष सहा य िवभाग, . बीसीसी-10/2001/

. .120/मावक-5, िदनांक 1 नो हबर,2001 नु सार अनु सूिचत जाती,िवमु त जाती,भट या जमाती,इतर मागास

वग तील उमे दवारांना जातीचे माणप

वग व िवशेष मागास

िनगिमत कर यासाठी, तसेच या जात ना उ नत व गत गटात मोडत नस याचे माणप

सादर करावे

लागते ,असे माणप िनगिमत कर यासाठी खाली नमूद केले या अिधका-यांना स म ािधकारी हणून घोिषत कर यात आले आहे :(एक) संबिं धत उपिवभागीय अिधकारी (महसूल )

(दोन) उपिज हािधकारी कवा

(तीन) िज हािधकारी

उपरो त स म ािधका-यांनी जाती या माणप ावर अ य कोणताही िश का न मारता उपिवभागीय अिधकारी (महसूल), उपिज हािधकारी
कवा िज हािधकारी असा िश का मा न जातीचे

माणप

िनगिमत केले असणे आव यक आहे . अ य कोण याही

कारे िनगिमत केलेले

माणप वैध समजले जाणार नाही.
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4.1.8

शासन पिरप क,समाजक याण,सां कृितक काय व

ीडा िवभाग,

नु सार तालुका दं डािधकारी यांनी िदनांक 3 जून,1996पूव
4.1.9

शासन पिरप क, समाजक याण, सां कृितक काय व
तसेच शासनप

मांक सीबीसी -1096/ . .48/मावक-5,िदनांक 13 स टबर,1996

दान केलेले जातीिवषयक माणप
ीडा िवभाग,

सामािजक याय, सां कृितक काय व िवशेष सहा य िवभाग,

एि ल,2006 मधील आदे शानु सार या य त या नांवे जातीचे

ा

धर यात येईल.

मांक सीबीसी- 1094/ , .86/मावक-5, िदनांक 22 नो हबर,1995

माणप

मांक सीबीसी - 10 / 2006/ . .162/मावक -5,िदनांक 18

असेल ती य ती व या य तीचे कुटु ं ब ि मी लेअर म ये मोडत

नस याचे व धारका या नांवाने सवसाधारण रिहवास माणप ात मािणत करणे आव यक आहे .
4.1.10 महारा
व

ाचे सवसाधारण रिहवासी असले या थलांतिरत मागासवग य उमे दवारां या बाबतीत शासन िनणय समाजक याण, सां कृितक काय

ीडा िवभाग

मांक सीबीसी-1085/26304/[2199 ]/बीसीड यू-5, िदनांक 6 ऑ टोबर,1986 मधील आदे शानु सार िनगिमत कर यात

आलेली माणप े ा

धर यात येतील.

4.1.11 जाती या दाख याम ये पुढील बाबी प टपणे नमूद असणे आव यक आहे :(1) जात प टपणे िलिहलेली असावी, ती सं ेपा मक असू नये.
(2) जातीचे वग करण जसे अनु सूिचत जाती, अनु सूिचत जमाती, िवमु त जाती, भट या जमाती, िवशेष मागास वग, तसेच इतर मागासवग
प टपणे नमूद करावे.
(3) जातीचे माणप
(4)

िविहत नमु यात असावे.

माणप ाम ये या शासकीय आदे शा वये ती जात मागासवग यां या यादीत समािव ट कर यात आली असेल, या आदे शाचा

िदनांक नमूद असावा आिण ती य ती स म ािधका-या या काय े ात सवसाधारण रिहवासी अस याचा प ट उ लेख असावा.

4.1.12 मागासवग य उमे दवारांनी ते महारा

रा याचे अिधवासी अस याचे माणप

4.1.13 जाती या माणप ात उमे दवार आिण यांचे कुटु ं बीय महारा
आली असेल तर अशा करणी महारा

मांक व

वत: याच नावांने सादर करणे आव यक आहे .

रा यात सवसाधारण वा त य [Ordinarily Reside(s)] अस याची तरतूद कर यात

रा याचे अिधवासी अस याबाबतचा दाखला सादर करणे उमे दवारांस सवसाधारणपणे बंधनकारक राहणार

नाही. सवसाधारण रिहवासी या सं ेला भारतीय लोक िनिध व कायदा, 1950 या कलम 20 नु सार जो अथ आहे तोच अथ असेल.
4.1.14 मागासवग तील अस याचा दावा सांगणा-या उमे दवारां या बाबतीत िविहत नमु यातील आव यक

या

माणप ां या

ती (आव यक

माणप ाचे नमुने सोबत या पिरिश टांम ये िदले आहे त) सादर करणे आव यक राहील.
4.1.15 िवमु त जाती (अ), भट या जमाती(ब), िवशेष मागास वग, भट या जमाती (क), भट या जमाती (ड) तसेच इतर मागासवग वग चा दावा
करणा-या उमे दवारांनी समाजातील उ नत व गत गटाम ये मोडत नाहीत असे अज म ये प टपणे नमूद करणे व याबाबत या माणप ा या
ती सादर करणे आव यक आहे . असे न के यास आिण िविहत
वग चा दावा ा
4.1.16 उ नत व

माणप ा या

ती सादर न के यास अशा उमे दवारांचा संबिं धत मागास

धरला जाणार नाही.

गत गटाम ये मोडणा-या िवमु त जाती (अ), भट या जमाती (ब), िवशेष मागास

(ड), तसेच इतर मागास

वग, भट या जमाती (क), भट या जमाती

वग मधील उमे दवारांनी अमागास उमे दवारां माणे संपूण परी ा शु क भरणे आव यक आहे अ यथा अशा

उमे दवारांना खु या गटातील समज यात येईल. तसेच ते वयोमय दे तील सवलतीसह कोण याही सवलतीस पा समजले जाणार नाहीत.
4.2 मिहलांसाठीचे आर ण :4.2.1

मिहलांसाठी असलेले आर ण शासन िनणय, मिहला व बालिवकास िवभाग,

मांक 82/2001/मसेआ-2000/ . .415/का-2,िदनांक 25

4.2.2

मिहलां या आरि त पदां या लाभाकिरता उमे दवार महारा

4.2.3

मिहलांचे आर ण हे या या वग साठी समांतर आर ण राहील. तथािप भरती या वष त मागासवग य मिहलांकिरता आरि त पदांसाठी या

मे ,2001 आिण त नंतर शासनाने वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शानु सार राहील.

या

रा याचा सवसाधारणपणे रिहवासी असावा.

वग तील मिहला उमे दवार उपल ध झा या नाहीत, तर सदर आर ण इतर

अदलाबदल न करता या- या

वग तील पु ष

उमे दवारांमाफत भर यात येईल.
4.2.4

अमागास मिहलांसाठी आरि त असले या पदावर िनयु तीकिरता या संवग तील यो य मिहला उमे दवार उपल ध न झा यास या जागा केवळ
खु या वग तील उमे दवारांमधून गुणव ेनुसार भर यात येतील.

4.2.5

अमागास मिहला उमे दवारांपैकी उ नत आिण

गत य ती / कुटु ं बातील ( ीमी लेअर) मिहला सद यांना मिहलांसाठी असलेले 30 ट के

आर ण अनु ेय राहणार नाही. तसेच मागासवग य वग तील इतर मागासवग, भट या जमाती (क) आिण भट या जमाती (ड) या वग तील

उ नत आिण गत य ती / कुटु ं बातील मिहला सद यांना मिहलांचे 30 ट के आर ण अनु ेय राहणार नाही.
4.2.6

अमागास मिहलांसाठी असले या आर णाचा लाभ घेऊ इ छणा-या अमागास मिहला उमे दवारांनी अज म ये न चुकता महारा ाचे अिधवासी
(Domiciled) अस याबाबत तसेच नॉन-ि मीलेअर म ये मोडत अस याबाबत प टपणे दावा करणे आव यक आहे .

4.2.7

अमागास मिहला उमे दवारांकिरता उ नत अथवा गत य ती/गट(ि मी लेअर) याम ये मोडत नस याबाबतचा माणप ाचा नमुना सोबत या
पिरिश टाम ये (पिरिश ट-पाच) िदलेला आहे .

4.2.8

अमागास/खु या

वग तील मिहलांकिरता आरि त असले या पदांसाठी दावा करणा-या अराखीव/खु या

वग तील मिहला उमे दवारांनी

आयोगातफ जािहरात या िव ीय वष त (एि ल ते माच) िदलेली असेल या वष चे लगतपूव या िव ीय वष तील, ि मीलेअर म ये मोडत
नस याबाबतचे

स म

ािधका-याने

दान

केलेले

‘खु या

वग तील

मिहलांकरीताचे’

नॉन

ि मीलेअर

मुलाखती या/ माणप पडताळणी यावेळी सादर करणे आव यक आहे . यापूव चे माणप आयोगाकडू न ा
4.2.9

अ य मागासवग तील उमे दवारासाठी िविहत कर यात आलेले नॉन-ि मीलेअर
पदाकरीता ा

माणप

(NCL)

धर यात येणार नाही.

माणप

अमागास/खु या मिहलांसाठी आरि त असले या

धरले जाणार नाही.

4.2. 10 शासन पिरप क, सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग,

.सीबीसी-2013/ . .182/िवजाभज-1, िदनांक 17 ऑग ट, 2013 अ वये

जारी कर यात आले या आदे शानु सार उ नत व गत य ती/गट याम ये मोडत नस याचे नॉन

ीमीलेअर माणप ा या वैधतेचा कालावधी

िवचारात घे यात येईल.
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4.2.11 शासन िनणय, समाजक याण, सां कृितक काय व

ीडा िवभाग,

मांक सी.बी.सी.-1098/ . .151/मावक-5, िदनांक 7 मे , 1999 अ वये

शासनाने आंतरजातीय िववाह केले यांना िमळणा-या मागासवग या सवलती/फायदे र केले आहे त. यानु सार आंतरजातीय िववाह केले या
उमेदवारांनी अज सादर करताना आव यक ती द ता यावी.
4.3 िवकलांग य त साठीचे आर ण :4.3.1

िवकलांग य ती (समान संधी, ह कांचे संर ण व संपूण सहभाग ) अिधिनयम,1995 या कलम 2 म ये नमूद के यानु सार िवकलांग य त ची
या या खालील माणे आहे :(1) Blindness : Refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely:(One) Total absence of sight; or
(Two) visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses; or
(Three) limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse.
(2) Low vision : Means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction
but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive
device.
(3) Hearing impairment : Means loss of sixty decibles or more in the better ear in the conversational range of frequencies.

(4) Locomotor disability : Means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement
of the limbs or any form of cerebral palsy.
(5) Cerebral palsy : Means a group of non-progressive conditions of a person characterised by abnormal motor control
posture resulting from brain insult or injuries occuring in the pre-natal,peri-natal or infant period of development.
(6) All the cases of Orhopaedically handicapped persons would be covered under the category of “Locomotor disability” or “
Cerebral palsy”.
4.3.2 िवकलांग य त साठी असले या आर णाचा व वयोमय दे तील सवलतीचा लाभ िमळिव यासाठी िवकलांग वाचे माण िकमान 40% असणे
आव यक आहे .
4.3.3

फ त कायम व पाचे िवकलांग व असले या उमे दवारांनाच िवकलांग य त साठी असले या आर णाचे व वयोमय दे तील सवलत चे फायदे दे य
असतील. ता पुर या व पातील िवकलांग वाचे माणप असले या उमे दवारांना िवकलांग य त साठी असलेले कोणते ही फायदे दे य नाहीत.

4.3.4

संबिं धत पदाला िवकलांग वगवारी लागू कर याबाबत शासनाने जारी केले या शासन आदे शातील िवकलांग वय त या वगवारीनु सार
माणप सादर करणे आव यक आहे . सदर िवकलांग य त साठी असलेले आर ण सवसाधारणपणे खालील माणे आहे त :-

(1) B = Blind (2) PS = Partially sighted (3) LV = Low vision (4) PD = Partially deaf (5) OA = One arm affected

(6) BL = Both legs affected (7) OL=One leg affected (8) BA=Both arms affected (9) BLA = Both arms and
legs affected (10) D = Total deaf
उपरो त िवकलांग वगवारीनु सार िविहत नमु यातील

माणप

मुलाखती या अथवा

माणप

पडताळणी यावेळी सादर करणा-या

उमे दवारांचाच िवचार कर यात येईल.
4.3.5

शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग,
िज

मांक अपंग 1003/ . .127/2003/16-अ,िदनांक 6 मे ,2004 मधील आदे शानु सार उमे दवार या

ातील सवसाधारण रिहवासी असेल या िज

ातील शासकीय

णालयातील रा य शासनाने

ािधकृत केले या संबिं धत िवषयातील

वै कीय त ां या मंडळाचे अपंग वाचे िविहत नमु यातील माणप आधारभूत धर यात येईल.
4.3.6
4.3.7

सवसाधारण रिहवासी या सं ेला भारतीय लोक िनिध व कायदा, 1950 या कलम 20 नु सार जो अथ आहे तोच अथ असेल.

िवकलांग य तीसाठी आरि त पदावर िनयु तीकिरता संबिं धत य तीने या पदासाठी असलेली िविहत अहता धारण करणे आव यक आहे .
तसेच, या पदावर काम कर यास तो स म असला पािहजे. सदर िवकलांग उमे दवार संबंिधत पदावर िनयु तीसाठी स म आहे कवा कसे
याची तपासणी िनयु तीपूव वै कीय मंडळाकडू न शासनामाफत क न घे यात येईल.

4.3.8

शासन पिरप क, सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग,

मांक अपंग-2007 / . .61 / सुधार-3, िदनांक 20 एि ल,2007, शासन

पिरप क, सामा य शासन िवभाग,

मांक याय-2007 / स. या / . .103 (भाग-3) / 16-अ, िदनांक 19 ऑ टोबर,2007 तसेच शासन

पिरप क, सामा य शासन िवभाग,

मांक अपंग -1009/ . .276/09/16-अ, िदनांक 19 माच, 2010 अ वये िविहत कर यात आले या

कायप तीनु सार िवकलांग य तीसाठी आरि त असले या पदावर सरळसेवेने िनवड करताना उमे दवार कोण या सामािजक वग तील आहे ,
याचा िवचार न करता िवकलांग गुणव ा मानु सार थम याची िनवड कर यात येईल व िनवड के यानंतर सदर उमे दवार या सामािजक
वग तील असेल, या सामािजक वग त उमे दवारास सामावून घे यात येईल.

4.3.9

क

शासनाने ऑफीस मे मोरॅ डम, का मक व िश ण िवभाग,

मांक 336035/3/2004-ईएसटीटी(आरईएस), िदनांक 29 िडसबर, 2005

अ वये जारी केले या मागदशक त वानु सार िवकलांग य त साठी आरि त पदे भर याबाबतची कायवाही कर यात येईल.
4.4 माजी सैिनकांचे आर ण :4.4.1

माजी सैिनक, आणीबाणी व अ पसेवा राजािद ट अिधका-यांना नागरी सेवेतील राजपि त गट - अ व गट - ब मधील पदावर िनयु ती दे तांना
वयोमय दे त सवलत दे यात येते. या वयोमय दे या सवलती या योजनाथ खाली नमूद केले या माजी सैिनकां या सुधािरत या येनुसार माजी
सैिनक गण या जाणा-या उमे दवारांचाच िवचार केला जाईल :An “ Ex-Serviceman “ means a person, who has served in any rank (whether as combatant or as non - combatant ) in the
Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union but does not include a person who has served in the Defence Security
Corps, the General Reserve Engineering Force, the Lok Sahayak Sena and the Para-Military Forces, and
(i) who has retired from such service after earning his / her pension; or
(ii) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his
control and awarded medical or other disability pension; or
(iii) who has been released otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment; or
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4.4.2

(iv) who has been released from such service after completing the specific period of engagement otherwise than at his own
request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficency and has been given a gratuity and
includes personnel of the Territorial Army of the following categories, namely :(i) pension holders for continuous embodies services;
(ii) persons with disability attributable to military service; and
(iii) gallantry award winners.
Provided that any person who has been released prior to 1st July, 1987 :(a) at his own request after completing 5 years’ service in the Armed Forces of the Union; or
(b) after serving for a continuous period of six months after attestation otherwise than at his own request or by way
of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending
such release; shall also deemed to be an ex-servicemen for the purpose for this clause.
Explanation-(1)The persons serving in the Armed Forces of the Union who on retirement from service, would come
under the category of “ Ex-Servicemen”, may be permitted to apply for re-employment one year before
the completion of the specified terms of engagement & avail themselves of all concession available to
ex-servicemen but shall not be permitted to leave the uniform until they complete the specified terms of
engagement in Armed Forces of the Union.
(2) The Armed forces personnel retired / released at their own request but having earned their pension
will be included in the term“ Ex-Servicemen “ defined for the purpose of reservation in posts in
Government.
शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग, मांक आरटीए - 1090 / 62 / . .222 / 91 / 28, िदनांक 30 िडसबर,1991 नु सार माजी
सैिनकांनी ल करातील सेवेनंतर नागरी सेवेतील पदावर िनयु तीसाठी दे यात येणा-या सवलतीचा एकदा फायदा घेऊन यांची नागरी सेवेतील
पदावर नेमणूक झाली अस यास पु हा यांना नागरी सेवेतील पदासाठी माजी सैिनक हणून दु स-यांदा सवलतीचा फायदा घे ता येणार नाही.
परंतु या माजी सैिनकांना खाजगी कंप या / वाय

सं था / सावजिनक उप म / शासकीय सेवा याम ये रोजंदारी कं ाट प ती / ता पुर या

तदथ व पा या नेमणूका िमळा या असतील आिण यांना सेवेतून कोण याही

णी काढू न टाक याची श यता असेल, अशा

करणात हे

आदे श लागू राहणार नाहीत.
4.4.3
4.4.4

माजी सैिनकांना असले या वयोमय दे तील सवलती या

योजनाथ उमे दवारांनी सोबत या पिरिश टाम ये िदले या नमु यात स म

यांनी (लागू असेल या माणे ) दान केलेले माणप सादर करणे आव यक आहे .
माजी सैिनकांसाठी आरि त असले या पदावर िशफारशीसाठी पा

ािधका-

उमे दवार उपल ध न झा यास यां यासाठी आरि त असलेली पदे या- या

वग तील गुणव ा मानु सार अहता ा त उमे दवारांमधून भर यात येतील.
4.5 खेळाडू ं या आर णाबाबत या तरतुदी :4.5.1 अ यु च गुणव ाधारक खेळाडू ं चे आर ण शासन िनणय, शालेय िश ण व
जुलै, 2016 तसेच शासन शु दीप क

ीडा िवभाग

मांक: रा ीधो-2002/ . .68/ ीयुसे-2, िदनांक 1

मांक:रा ीधो-2002/ . .68/ ीयुसे-2, िदनांक 18 ऑग ट, 2016 आिण यासंदभ त शासनाने

वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शानु सार राहील.
ीडािवषयक अहता:- खेळाडू ं साठी आरि त पदांवर िनयु ती दे यासाठी खेळाडू ने

4.5.2

अ.

खेळिवषयक पा ता

.

(अ) वैय तक पध

4.5.2.1 गट-अ साठी पा
1

ीडािवषयक े ात खालील माणे कामिगरी केलेली असावी:-

ीडािवषयक अहता

(ब) सांिघक पध

ीडा पध

अिधकृत आंतररा

ीय वरी ठ गट

ीडा महारा

ा या खेळाडू ने भारताचे ितिनधी व

करताना थम, ि तीय अथवा तृतीय थान/

पध

(1) ऑिल पक

ीडा पध

(3) जागितक

अथवा तृतीय

आव यक

कां य पदक

आंतररा

खेळाडू चा

ीडा

ीडा पध जागितक आंतरिव ापीठ
पध ना ऑिल पक

समावेश
थम, ि तीय,

थान/ सुवण, रौ य कवा

ीय शालेय महासंघा ारा आयोिजत जागितक शालेय

पध मधील ऑिल पक

ीडा पध

ा या

सुवण रौ य कवा कां य पदक िमळवणे
(क) अिधकृत आंतररा ीय विर ठ गट

(2) एिशयन गे स

महारा

असले या भारतीय संघाने

ीडा

ीडा पध व

ीडा

पध

या

पध , एिशयन गे स,

कॉमनवे थ गे स या पध चा समावेश असलेले खेळ व बु दीबळ तसेच कब ी व खो-खो

(4) एिशयन चॅ पयनशीप

हे दे शी खेळच खेळाडू आर णासाठी पा राहतील.

(5) कॉमनवे थ गे स
(6) कॉमनवे थ चॅ पयनशीप
(7) युथ ऑिल पक
(8)
2

ँडमा टर (बु दबळ)

पॅरा ऑिल पक आंतररा ीय पध
(1) पॅरा ऑिल पक गे स
(2) पॅरा एिशयन गे स
(3) व ड पॅरा ऑिल पक गे स

3

जागितक आंतरिव ापीठ
जागितक

ीडा पध

आंतरिव ापीठ

बोड ने

आयोिजत केलेले खेळ
4

आंतररा

ीय

शालेय

आयोिजत जागितक शालेय

महासंघा ारा
ीडा पध
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आंतररा

ीय

शालेय

महासंघा ारा

आयोिजत केलेले खेळ
5

ँडमा टर िकताब

4.5.2.2.ग़ट-ब साठी पा

ीडा पध
(अ) वैय तक पध

1

गट-अ पदाकरीता िवहीत केलेली खेळ

पध

अथवा

युिनयर व ड चॅ पयनशीप
गटातील

आंतररा

शालेय

गटातील

कॉमनवे थ

चॅ पयनशीप
ीय

ितिनिध व करताना

ाचे/
थम,

ीय

मा टर

िकताब

एिशयन (क) अिधकृत आंतररा ीय किन ठ गट

चॅ पयनशीप

(5) आंतररा

महारा

महारा

ा या

खेळाडू चा

असले या
महारा

समावेश

भारतीय

संघाने /

ा या/िव ापीठाचे संघाने

ि तीय अथवा तृतीय

थम,

थान/ सुवण, रौ य

कवा कां य पदक िमळिवणे आव यक

/ऑिल पक

ीडा पधत सहभाग

िमळिवणे आव यक

(2) युथ कॉमनवे थ गे स

(4) किन ठ

(ब) सांिघक पध
भारताचे

ीडा ि तीय अथवा तृतीय थान/ सुवण, रौ य
कवा कां य पदक िमळिवणे आव यक

अिधकृत आंतररा ीय किन ठ गट

(3) किन ठ

खेळाडू ने
करताना/

िव ापीठाचे

अथवा

(1)

ा या

ितिनिध व

िवषयक अहता धारण करणारा खेळाडू
2

महारा

मा टर

िकताब

ीडा

पध , रा ीय

आंतरिव ापीठ

ीडा

पध या

ीडा पध , रा

ीय

ामीण व मिहला

ीडा पध विर ठ गट, रा ीय
ीडा

पध मधील ऑिल पक

पध , अिखल भारतीय
ीडा

पध , एिशयन गे स,

कॉमनवे थ गे सम ये समावेश असलेले खेळ व बु दीबळ तसेच कब ी व खो-खो हे दे शी

खेळच खेळाडू आर णासाठी पा राहतील.

(बु दबळ)
3

रा ीय

ीडा पध विर ठ गट

(1) रा ीय

ीडा पध

(2) अिधकृत रा

ीय अ ज यपद

पध

(विर ठ गट)
4

पॅरा ऑिल पक रा

ीय पध

(1) पॅरा ऑिल पक रा

ीय अ ज यपद

पध
5

रा ीय शालेय

6

रा ीय ामीण व मिहला

ीडा पध

7

अिखल भारतीय आंतरिव ापीठ

8

आंतररा

ीडा पध
ीडा पध

ीय मा टर िकताब

4.5.2.3 गट-क साठी पा

ीडा पध
(अ) वैय तक पध

1

गट-अ व गट-ब पदाकरीता िवहीत केलेली रा ीय
खेळ िवषयक अहता धारण करणारा खेळाडू रा य
रा ीय

तृतीय

ीडा पध किन ठ गट

(1) रा ीय

युिनयर गट अ ज यपद

पधम ये महारा ाचे/

तरावर संबिं धत िवभाग/ िज

ितिनधी व क न

अथवा
2

तरावरील

रा य तर विर ठ

ीडा पध

(1) रा य तर

कवा कां य

पदक िमळिवणे आव यक

गटातील

अ ज यपद पध
4

रा य तर शालेय

5

रा य तर ामीण व मिहला

6

रा य तर

रा ीय
महारा

तरावरील
ाचे/रा य

िवभाग/िज

पधम ये

तरावर

संबिं धत

ाचे ितिनिध व क न संघाने

थम, ि तीय अथवा तृतीय थान/ सुवण,
रौ य

कवा

कां य

पदक

िमळिवणे

आव यक
(क) अिधकृत रा

विर ठ

ाचे

थम, ि तीय अथवा

थान/ सुवण, रौ य

पध
3

(ब) सांिघक पध

शालेय

ीय

ीडा पध किन ठ गट, रा य तर विर ठ

ीडा पध , रा य तर ामीण व मिहला

ीडा पध , रा य तर

ीडा पध या पध मधील ऑिल पक

ीडा पध , एिशयन गे स, कॉमनवे थ गे सम ये समावेश असलेले खेळ व बु दीबळ
तसेच कब ी व खो-खो हे दे शी खेळच खेळाडू आर णासाठी पा राहतील.

ीडा पध
ीडा पध

आंतरिव ापीठ

पध

(अ वमे ध)
7

रा य तर अिदवासी

8

रा य तर पॅराऑिल पक

ीडा पध

9

रा य तर अपंग

ीडा पध

ीडा पध

4.5.3 पध िवषयक अ य अटी व शत
4.5.3.1 आंतररा ीय पध
(1) उपरो त अ व ब गटातील पध या संबिं धत खेळा या आंतररा

ीय ऑिल पक सिमतीशी संल न असले या आंतररा

ीय फेडरे शनने वत:

अथवा इंिडयन ऑिल पक असोिसएशन यांनी आयोिजत केले या असा यात.
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(2) उपरो त पध

यितिर त संबिं धत मा यता ा त खेळा या आंतररा ीय मा यता ा त खेळा या आंतररा ीय फेडरे शनने /संबिं धत खेळा या

रा ीय फेडरे शनने आंतररा

ीय तरावरील मा यता ा त पधचे आयोजन केलेले असावे.

(3) सहभागी होणा-या खेळाडू ं ची िनवड ही रा

ीय संघातून झालेली असावी.

(4) वैय तकिर या आयोिजत केले या कवा आमंि त व पा या पध म ये भाग घेतले या खेळाडू ं चा यासाठी िवचार करता येणार नाही.
4.5.3.2 रा ीय

ीडा पध

(1) रा ीय अ ज यपद पध चे आयोजन भारतीय ऑिल पक सिमतीशी संल न असले या संबंिधत खेळा या रा ीय फेडरे शनने/संघटनेने केलेले असावे.
(2) एकिवध खेळ संघटने ारा आयोिजत रा
(IOA) आिण महारा

4.5.3.3 रा य
(1) रा य

ीय पध अस यास पध काळात सदर रा

ीय संघटनेस इंिडयन ऑिल पक असोिसएशनची

ऑिल पक असोिसएशनची (MOA) संल नता असणे हा िनकष अिनवाय राहील.

ीडा पध
ीडा अ ज यपद पध चे आयोजन महारा

(2) एकिवध खेळ संघटने ारा आयोिजत रा य

ऑिल पक असोिसएशनशी संल न असले या संबिं धत खेळा या रा य संघटने ने केलेले असावे.
पध अस यास

पध काळात सदर रा य संघटनेस महारा

ऑिल पक असोिसएशनची

(MOA) संल नता असणे हा िनकष अिनवाय राहील.
4.5.3.4 आंतरिव ापीठ पध
(1) जागितक आंतरिव ापीठ पध ही आंतररा
(2) अिखल भारतीय आंतरिव ापीठ पध

ीय आंतरिव ापीठ पोटस बोड ारा आयोिजत केले या असा यात.

ा अिखल भारतीय िव ापीठ

ीडा बोड माफत आयोिजत केले या असा यात.

(3)रा य तर आंतरिव ापीठ पध चे (अ वमे ध) आयोजन संबिं धत िव ापीठाने केलेले असावे.
4.5.3.5 पॅरा ऑिल पक पध

ीय पॅरा ऑिल पक सिमतीशी संल न असले या आंतररा ीय पॅरा

(1) पॅरा ऑिल पक आंतररा ीय पध या संबिं धत खेळा या आंतररा
ऑिल पक सिमतीने वत: आयोिजत केले या असा यात.

(2) उपरो त पध यितिर त असले या पध मा यता ा त खेळां या असून आंतररा ीय तरावरील मा यता ा त संघटने ने आयोिजत केले या असा यात.
(3) सहभागी होणा-या खेळाडू ं ची िनवड ही रा

ीय संघातून झालेली असावी.

(4) वैय तकिर या कवा आमंि त व पा या पध म ये भाग़ घे तले या खेळाडू ं चा यासाठी िवचार करता येणार नाही.
(5)रा ीय व रा य तर पॅराऑिल पक

(6) अपंग

ीडा पध चे आयोजन संबंिधत पॅराऑिल पक खेळ संघटनेने केलेले असावे.

ीडा पध चे आयोजन हे आयु त, अपंग क याण िवभाग यां यामाफत कर यात आले या असा यात.

4.5.3.6 शालेय

ीडा पध

(1) आंतररा ीय शालेय
(2) रा ीय शालेय

ीडा पध

ीडा पध

(3) रा य तर शालेय

ीडा

ा आंतररा

ीय शालेय

ा भारतीय शालेय
पध , मिहला व

ीडा महासंघा ारा आयोिजत केले या असा यात.

ीडा महासंघा ारा आयोिजत केले या असा यात.
ामीण

ीडा

पध चे आयोजन राजीव गांधी खेल अिभयान अंतगत

ीडा व युवक सेवा

संचालनालयामाफत केलेले असावे.
4.5.3.7 रा य तर आिदवासी

ीडा पध :-

रा य तर आिदवासी
4.5.3.8 ामीण व मिहला

ीडा पध चे आयोजन हे आयु त, आिदवासी िवकास िवभागामाफत केलेले असावे.

ीडा पध (वैय तक अथवा सांिघक):-

क शासना ारे यापूव भारतीय खेळ

ािधकरण/पंचायत युवा व

अिभयानांतगत आयोिजत के या जात असले या

ामीण व मिहला

ीडा अिभयानांतगत आयोिजत झाले या व आता राजीव गांधी खेल
ीडा पध (वैय तक अथवा सांिघक

ीडा पध )

ा भारतीय खेळ

ािधकरण ारा आयोिजत केले या असा यात.
4.5.3.9 आंतररा

ीय पध म ये सांिघक/वैय तक पधम ये िकमान 12 दे शां या संघाचा/वैय तक पधम ये(वैय तक

ीडा कार/ येकी वजनी

गटात) वतं पणे िकमान 12 खेळाडू ं चा समावेश असावा.
4.5.3.10 सव कार या रा

ीय/रा य अ ज यपद पधम ये िकमान 60% रा य/िज हे सहभागी होणे आव यक राहील.

4.5.4 सवसाधारण अटी व मागदशक त वे :(1) खेळाडू हा महारा

ाचा सवसाधारण रिहवासी असावा व याला मराठीचे

(2) सदर खेळाडू संबिं धत पदा या सेवा

ान असावे.

वेश िनयमातील तरतुदीनु सार पदासाठी आव यक असणारी िकमान शै िणक व इतर अहता

ात

करणारा असावा.
(3) खेळाडू ं साठी असले या आर णातून सरळसेवेने नेमलेला उमे दवार हा आर ण बदू नामावलीम ये या या वग म ये गणला जाईल उदा.
अनु सुिचत जातीचे खेळाडू य ती ही अनु सूिचत जाती या आर णा या बदू वर गणली जाईल.
(4) रा य शासना या सेवेत यापूव च असले या उमे दवारांना यांनी

ीडा

े ात अिधक विर ठ थान अथवा पदक ा त के यास व ते शै िणक

अहता,वयोमय दा इ यादी बाब सह पा अस यास विर ठ जागेसाठी ते अज कर यास पा राहतील.
(5) खेळाडू उमे दवारांनी अज कर यापूव च सुधािरत तरतुदीनु सार िवभागीय उपसंचालक यां याकडू न खेळा या माणप ाची पडताळणी क न
घेणे आव यक आहे .

(6) खेळाडू ची गुणव ा व पा ता िवचारात घेऊन सदर पदासाठी सेवा वेश िनयमानु सार िविहत असले या वयोमय दे त 5 वष पयत वयाची अट िशथील म
राहील.तथािप, वयोमय दे त 5 वष साठी वयाची अट िशथील करताना कोण याही वग या उमे दवारांची उ चतम वयोमय दा 43 वष राहील.
(7) खेळाडू आर णाकरीता सामा य

शासन िवभागामाफत िविहत केलेली कायप दती व िनकष वेळोवेळी िनगिमत होणा-या आदे शानु सार

कायवाही होईल.
(8) आर ण हे पदिनहाय व वेतन ेणीिनहाय असेल.
(9) सदर आर णाकरीता

ीमीलेअरची अट लागू राहणार नाही.
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(10) समांतर आर ण हे क पीकृत (Compartmentalised) आर ण अस याने यातील संवग त बदल करता येणार नाही व आर णाचा अनु शेष
पुढे ओढता येणार नाही. तसेच भरती या वष त या या

वग़ तील खेळाडू उमे दवार उपल ध झाले नाहीत तर सदर आर ण इतर

अदलाबदल न करता या या वग़ तील िबगर खेळाडू उमे दवारांमाफत भर यात यावे.
(11)एखादा उमे दवार अ गटातील ने मणुकीसाठी पा

असेल तर याने ब, क कवा ड पदासाठी अज के यास याचा िवचार कर यात येईल. परंतु

याच बरोबर संबिं धत उमे दवाराने अ गटासाठीचे पद उपल ध झा यावर अज के यास याचा िनयमानु सार िवचार कर यात येईल. याच माणे
गट-ब व क गटासाठी पा

उमे दवारांचा िवचार कर यात येईल. मा

कर यास पा राहणार नाही.

(12) कोण याही गटाम ये अज करताना या गटातील पदा या सेवा

ड, क व ब गटासाठी पा

उमे दवार या या विर ठ गटासाठी अज

वेश िनयमातील तरतुद नु सार संबिं धत उमे दवाराने अहता धारण करणे

आव यक राहील.
4.5.5

ीडा माणप ाची वैधता पडताळणी
ीडा

(1)

माणप ा या वैधता पडताळणीसंदभ तील कायवाही शासन िनणय शालेय िश ण व

ीडा िवभाग

मांक रा ीधो-

2002/ . .68/ ीयुसे-2, िदनांक 1 जुलै, 2016 अथवा यासंदभ त शासनाकडू न वेळोवेळी जारी कर यात येणा-या आदे शानु सार राहील.
(2) एखा ा खेळाडू कडे या शासन िनणया या पूव या काळातील एकापे ा आिधक खेळांची रा य/रा ीय पधची ािव य माणप े असू शकतील
अशा खेळाडू ने याला गट-अ, ब कवा क मधील पदांसाठी खेळाडू

वग तून पा

ठरिवणारी सव

माणप े

मािणत कर याकरीता

एकाचवेळी संबंिधत िवभागीय उपसंचालक यांचेकडे शासनाने िविहत केले या कालमय दे त सादर करणे बंधनकारक राहील. यानंतर

खेळातील ािव य जे हा ा त होईल त हा मािणत क न यावीत.

(3) पडताळणी माणप ाची त अस यािशवाय खेळाडू या अज चा खेळाडू संवग तून िवचार होणार नाही.
(4) खेळाडू उमे दवारांनी अज कर यापूव च सुधािरत तरतुदीनु सार िवभागीय उपसंचालक यांनी

ीडा

माणप

यो य अस याबाबत व खेळाडू

कोण या संवग साठी पा ठरतो याबाबत मािणत केलेले माणप उपल ध क न घेणे आव यक राहील.
(5) खेळाडू उमे दवाराकडू न अज ारे
कर यात येईल. तसेच
4.6

मािणत

माणप

अस याची खा ी

समांतर आर णाबाबत :शासन पिरप क, सामा य शासन िवभाग
िवभाग,

4.7

ा त झाले या मािहतीची छाननी करतेवेळी िविहत नमु यातील

ीडा िवभागा या संकेत थळावरील मािहतीशी पडताळणी कर यात येईल.
मांक एसआर ही-1097/ . .3198/16-अ िदनांक 16 माच, 1999 तसेच शासन पिरप क, सामा य शासन

मांक एसआर ही-1012/ . . 16/12/16-अ, िदनांक 13 ऑग ट, 2014 नु सार समांतर आर णाबाबत कायवाही कर यात येईल.

मागासवग य, िवकलांग य ती, मिहला,माजी सैिनक अथवा खेळाडू ं साठी आरि त असले या पदांकिरता दावा करणा-या उमे दवारांनी अज तील िविहत
िठकाणी आरि त पदासाठी िनरपवादपणे ( Invariably) दावा करणे आव यक आहे . अ यथा यांचा आरि त पदांसाठी िवचार केला जाणार नाही.

4.8 मागासवग य, िवकलांग य ती, मिहला , माजी सैिनक अथवा खेळाडू साठी असलेले आर ण हे केवळ महारा ाचे अिधवासी (Domicled) असले या उमे दवारांसाठीच
अनु ेय आहे . यानु सार संबंिधतानी अज म ये प टपणे दावा करणे व माणप तपासणी या वेळी अिधवास माणप सादर करणे आव यक आहे .
4.9

आर णासंदभ तील उपरो त शासन िनणय महारा

शासना या अिधकृत संकेत थळावर( www.maharashtra.gov.in) उपल ध आहे त.

5. सवसाधारण मािहती :5.1 लहान कुटु ं बाचे ित ापन :5.1.1

महारा

नागरी सेवा (लहान कुटु ं बाचे ित ापन) िनयम, 2005, मधील तरतुद नु सार शासकीय सेवेतील भरतीसाठी सोबत या पिरिश टाम ये

5.1.2

िविहत नमु यातील ित ापन मुलाख़ती या वेळी फ त िववािहत उमे दवारांनीच सादर करणे आव यक आहे .

(पिरिश ट-चौदा)िदले या िविहत नमु यात ित ापन मुलाखती या वेळी उमे दवारांनी सादर करणे आव यक आहे .
ित ापनात अनु मांक 3 येथे नमूद के यानु सार हयात असले या अप यांची सं या दोन पे ा अिधक असेल तर िदनांक 28 माच,2006 व

5.1.3

त नंतर ज माला आले या अप यामुळे उमे दवार शासकीय सेवेतील िनयु तीसाठी अनह ठरिव यास पा होईल.
5.1.4

या िनयमातील या येनुसार लहान कुटु ं ब याचा अथ, दोन अप ये यांसह प नी व पती असा आहे .

5.2 संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे
महारा

ान :-

नागरी सेवा (संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे

ान आव यक ठरिव याबाबत ) िनयम 1999 मधील तरतुदीनु सार शासनाने वेळोवेळी

आव यक ठरिवलेली संगणक अहता धारण करणे आव यक राहील.
5.3 सवसाधारण :5.3.1

आयोगाकडे अज सादर के यानंतर अज त केले या दा यांम ये कोण याही कारचा बदल कर याची िवनंती आयोगाकडू न िवचारात घे तली जाणार नाही.

5.3.2

सव परी ांची

पि का/

नपु तका तसेच उ रपि का / उ रपु तका ही आयोगाची मालम ा असून अनिधकृतपणे हाताळणा-या अथवा

जवळ बाळगणा या य तीवर चिलत काय ानु सार कडक कायदे शीर कारवाई कर यात येईल.
5.3.3

आयोगाकडे अज सादर के यापासून िनवड

ि या संपेपयत या काळात घडणारे बदल, उदा. िनलंबन, दं ड, फौजदारी खटला,

िश तभंगिवषयक अथवा त सम कारवाई इ यादी, आयोगास वेळोवेळी कळिवणे आव यक आहे . आयोगाकडे अज सादर के यानंतर घडू न
आलेले बदल आयोगास न कळिव यास अशा उमे दवाराची उमे दवारी आयोगाकडू न र कर यात येईल.
5.3.4

आयोगाने कोण याही कारणा तव

5.3.5

आयोगामाफत िशफारस झा यावर सावजिनक सेवेत उमे दवार यो य आहे , असे सव चौकशीनंतर आढळू न आले, तरच शासनाकडू न नेमणूक कर यात येते.

5.3.6

िशफारशीनंतर िनयु तीिवषयक पुढील कायवाही शासनाकडू न कर यात येते. यामुळे नेमणुकीसंबध
ं ी या प

ितरोधीत केले या उमे दवारां या बाबतीत अज वीकार या या अंितम िदनांकास

ितरोधनाचा कालावधी

संपु टात येत असेल तरच अशा उमे दवाराने अज करावा. अ यथा यां या अज चा िवचार कर यात येणार नाही. तसेच, याबाबत आयोगाकडू न
उमे दवारास काहीही कळिवले जाणार नाही अथवा यासंदभ त आयोगाशी केले या कोण याही प

घेतली जात नाही. अंितम िनकालानंतरचा/िशफारशीनंतरचा सव प

यवहाराचा िवचार केला जाणार नाही.
यवहाराची दखल आयोगाकडू न

यवहार शासना या संबंिधत िवभागाकडे करावा.
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5.3.7

शासन िनयमानु सार िनयु तीसाठी पा

असणा-या उमे दवारांना वै कीय मंडळाकडू न शासना या िनदशानु सार वै कीय तपासणी क न यावी

लागे ल. वै कीय मंडळाकडू न शारीिरक व मानिसकदृ
5.3.8

ा पा अस याचे मािणत झा यानंतरच शासनाकडू न संबिं धत सेवस
े ाठी िनयु ती केली जाते .

एकापे ा अिधक प नी हयात असणारा कोणताही पु ष महारा

शासना या िनयं णाखालील सेवेतील िनयु तीस पा

असणार नाही.मा

अंमलात असले या कोण याही काय ा या तरतुदी या अधीन राहू न कोण याही य तीला हा िनबध लागू कर यापासून सूट दे यास िवशेष
कारणे आहे त अशी शासनाची खा ी पट यानंतर अशी सूट दे याचे अिधकार शासनास आहे त.
5.3.9

एक प नी हयात असणा-या पु षाशी िववाह केलेली कोणतीही
असणार नाही, मा

या

अिधकार शासनास आहे त.
5.3.10 िनयु तीसाठी पा

ी महारा

शासना या िनयं णाखालील सेवेत िनयु त केली जा यास पा

ीस हा िनबध लागू कर यापासून सूट दे यास िवशेष कारणे आहे त याची खा ी पट यानंतर अशी सूट दे याचे

असणा-या उमे दवारांना शासन-सेवे या अथवा संबिं धत संवग या सवसाधारण शत नु सार कवा िवशेष आदे शानु सार

शासनाने िविहत केलेले करारप

/ बंधप / वचनप इ यादी िविश ट व पात भ न िद यािशवाय यांना िनयु ती िदली जाणार नाही.

5.3.11 संघ लोकसेवा आयोगाकडू न कोण याही कारणा तव

ितरोिधत केले या उमे दवारांना महारा

लोकसेवा आयोगाकडू न तेव

ाच

कालावधीकरीता ितरोिधत कर यात येईल. अज वीकार या या अंितम िदनांकास ितरोधनाचा कालावधी गण यात येईल.
5.4 महसुली िवभाग वाटप िनयम :महारा

शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपि त व अराजपि त) पदावर सरळसेवेने व पदो नतीने िनयु तीसाठी महसूली िवभाग वाटप िनयम

2015 लागू असले या संवग किरता आयोगाकडू न िशफारस झा यानंतर िविहत

माणप े व अ य कागदप ांची पडताळणी झा यावर महसुली

िवभाग वाटप कर यासाठी स म ािधका-यांकडू न संबंिधत िनयमातील तरतुदीनु सार महसुली िवभाग वाटप कर यात येईल.
5.5 उमे दवारी संदभ तील बदल :5.5.1

उमे दवारी संदभ तील कोण याही तरतुदी शासन अथवा आयोगा ारे कोण याही

णी पूवल ी भावाने बदल याची श यता आहे . सदर बदल

आव यकते नुसार िनदशनास आण यात येतील व ते संबंिधतांवर बंधनकारक असतील. असे बदल,
आयोगा या संकेत थळावर वेळोवेळी

िस

िस ी प क इ यादी सवसाधारणपणे

कर यात येतील. याकिरता उमे दवाराने वेळोवेळी आयोगा या संकेत थळाचे अवलोकन करणे

यां या िहताचे राहील.
5.5.2

आयोगाने वेळोवेळी घेतलेले िनणय संबंिधतांवर बंधनकारक असतील.

5.6 कामाचे िठकाण आिण पद हण अवधी :-

िनवड झाले या उमे दवारांनी िनयु तीचे आदे श काढ यात आ यानंतर ताबडतोब कामावर

िठकाणी कवा महारा

रा यात अशाच

जू होणे आव यक असते आिण ती पदे जेथे असतील अशा

कारची पदे जेथे असतील कवा भिव यात िनम ण

कर यात येतील या इतर कोण याही िठकाणी

उमे दवारांना काम करावे लागेल.
5.7 पिरिव ा कालावधीतील वेतन :5.7.1

पिरिव ाधीन य तीला पिह या वष वेतन

ेणीतील िकमान दरानु सार वेतन दे यात येते. उ च ारंिभक वेतन जेथे अनु ेय आहे या करणी

उ च ारंिभक वेतन मंजूर कर याब लचा िनणय शासनाकडू न घे यात येतो.
5.7.2

अगोदरपासूनच महारा

शासना या सेवेत असले या य तीचे वेतन, महारा

दे ऊन या िनयमावलीनु सार असले या वेतन
5.7.3

नागरी सेवा (वेतन) िनयम 1981 मधील िनयम 11 चे संर ण

ेणीत िन चत कर यात येते.

पिहली वेतनवाढ पिरिव ा कालातील पिहले वष पूण झा यानंतर दे यात येते आिण नंतरची वेतनवाढ पिरिव ा कालावधी समाधानकारकिर या
पूण के यानंतर दे यात येते.

5.7.4

िविहत मुदतीत िवभागीय परी ा उ ीण न झा यामुळे कवा नैिमि क रजे यितिर त इतर रजा घे त यामुळे पिरिव ा काल वाढिव यात आला
असेल या बाबतीत, या पदाचा पिरिव ा काल समाधानकारक िरतीने पूण के यानंतर व दीघकालीन िनयु ती झा यानंतर दु सरी कवा नंतरची
वेतनवाढ आिण वेतनवाढीची थकबाकी दे यात येते.

5.7.5

असमाधानकारक कामामुळे पिरिव ा काल वाढिव यात आ यास

या बाबतीत, पिरिव ा काल समाधानकारक िरतीने पूण के या या

िदनांकापासून दु सरी वेतनवाढ दे यात येते आिण याब लची कोणतीही थकबाकी अनु ेय नसते .
5.8 सेवा वेशो र शत :5.8.1 जेथे

चिलत िनयमानु सार िवभागीय/ यावसाियक परी ा िविहत केली असेल अथवा आव यक असेल तेथे यासंबध
ं ी केले या िनयमानु सार

िवभागीय/ यावसाियक परी ा उ ीण होणे आव यक राहील.
5.8.2

हदी आिण मराठी भाषा परी ेसंबध
ं ी केल या िनयमानु सार जर ती य ती अगोदर परी ा उ ीण झाली नसेल कवा ितला उ ीण हो यापासून
सूट िमळाली नसेल तर ती परी ा उ ीण होणे आव यक राहील.

5.8.3

शासन िनणय,िव

िवभाग,

मांक अंिनयो-1005/126/सेवा 4, िदनांक 31 ऑ टोबर,2005 नु सार िदनांक 1 नो हबर,2005 रोजी कवा

यानंतर यांची शासकीय सेवेत िनयु ती होताच यांना नवीन पिरभािषत अंशदान िनवृ ी वेतन योजना लागू ठरे ल. मा , स या अ त वात
असलेली िनवृ ी वेतन योजना, हणजे महारा

नागरी सेवा ( िनवृ ी वेतन ) िनयम - 1982 व महारा

नागरी सेवा (िनवृ ी वेतनाचे अंश

राशीकरण) िनयम-1984 आिण स या अ त वात असलेली सवसाधारण भिव य िनव ह िनधी योजना यांना लागू होणार नाही.
5.8.4 रा य सेवांमधील पदांवर िनयु त कर यात आलेले वै कशा

ातील आिण अिभयांि की मधील नातक यां यावर भारताम ये कोठे ही कवा

आव यक अस यास परदे शात सश

दलाम ये (चार वष या िकमान कालावधीसाठी) कवा संर णिवषयक य नांशी संबंिधत कामावर सेवा

बजाव याचे दािय व असते . सश

सेवांम ये काम कर याचे दािय वही सेवे या पिह या 10 वष पुरते मय िदत असून 40 वष पे ा अिधक

वया या पदवीधर अिभयं यांना आिण 45 वष पे ा अिधक वया या डॉ टरांना ही तरतूद सवसाधारणपणे लागू होत नाही.
5.9

आयोगाचे अ य , सद य कवा अिधकारी यां यावर

य

वा अ य

दडपण आण याचा कोणताही य न के यास अशा उमे दवाराला आयोगा या

िनवडीपासून अपा ठरिव यात येईल.
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5.10 उमे दवारी या संदभ त उमे दवारा यितिर त अ य कोण याही य तीकडू न आले या कोण याही प

यवहाराची दखल घे तली जाणार नाही. अशी प े

पर पर द तरदाखल कर यात येतील.
5.11 आपण आयोगाचे कमचारी आहोत, आयोगाशी संबिं धत आहोत, यामुळे आयोगामाफत घेत या जाणा-या परी ेत,मुलाखतीत आप या िनवडीसाठी
मदत कर याची हमी / मािहती दे णा-या य तीवर उमे दवाराने िव वास ठे वू नये. आयोगामाफत होणारी िनवड िनयमा माणे व गुणव े या आधारे
केली जाते . आप या िनवडीबाबत कोण याही कारची अिमषे / आ वासने यापासून अजदाराने दू र राहणे अग याचे व अजदारां या िहताचे आहे .
5.12 आयोगाकडे अज के यानंतर संबध
ं ीत परी ा, शारीिरक चाचणी,मुलाखत अथवा िनवड ि येसंदभ तील कोणतीही कायवाही के हा होणार, याबाबत
उमे दवाराने सतक राहणे आव यक आहे . परी ा अथवा िनवड ि येसंदभ तील कायवाही पूण झा यानंतर यासंदभ तील कोण याही त ारीची दखल
घेतली जाणार नाही. याकरीता आयोगा या संकेत थळाचे उमे दवाराने वेळोवेळी अवलोकन करणे उमे दवारा या िहताचे राहील.

.

5.13 Action against candidates found guilty of misconduct.
5.13.1

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in
filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper
with any entry in a document or its copy submitted by them nor should they submit a tampered / fabricated document. If
there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their copies, an explanation
regarding this discrepancy should be submitted.
5.13.2 A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :(1) Obtaining support of his / her candidature by any means or
(2) Impersonating or
(3) Procuring impersonation by any person, or
(4) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or
(5) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(6) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection or
(7) Using unfair means during the test, or
(8) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, in the scripts or
(9) Misbehaving in any other manner in the examination hall or
(10) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of the test, or
(11) Bringing Mobile Phones / Communication device in the Examination Hall or Interview Room or at the time of Physical Test.
(12) Attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the
foregoing clauses, may in addition to rendering himself / herself liable to Criminal prosecution be liable :(One) To be disqualified by the Commission from selection for which he / she is a candidate and / or
(Two) To be debarred either permanently or for a specified period :- (1) By the Commission from any examination
or selection held by them (2) by the State Government from any employment under them and
(Three) If he/she is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.
5.14
तुत "उमे दवारांना सवसाधारण सूचना " मधील मािहती पदाचा तपशील दे णा-या अिधसूचनेचा भाग असून, उमे दवारांनी यांची त
डाऊनलोड क न वत:कडे ठे वणे इ ट राहील.

5.15

तुत " उमे दवारांना सवसाधारण सू चना " मधील तरतुदी व जािहरात / अिधसूचनेमधील तरतुदीबाबत िवसंगती आढळू न आ यास जािहरात /
अिधसूचनेमधील तरतुदी अंितम समज यात येतील.

5.16

परी े या वेळी परी ा-क ात कवा परी ा-क ा या पिरसरात, तसेच शारीिरक चाचणी, कागदप ां या पडताळणी वेळी व मुलाखती या वेळी
आयोगा या काय लयात कवा पिरसरात मण- वनी (मोबाईल फोन), पेजर अथवा इतर संपक ची साधने वापर यास मनाई आहे . सदर सूचनांचे
उ लंघन करणारा उमे दवार आयोगा या वे छािधकारानु सार कारवाईस पा ठरे ल.

5.17

परी ेकिरता अथवा अ यास मा या संदभ त आयोगाकडू न कोण याही कारचे संदभपु तक पुरिव यात येत नाही. यामुळे अशा व पा या कोण याही

5.18

आयोगाकडे केले या अज स अनु स न आव यक मािहती वेळोवेळी कळिव यात येईल. अथवा आयोगा या संकेत थळा ारे / वृ प ांमधून िस

चौकशीची दखल घे यात येणार नाही व अशा चौकशी या संदभ तील प े कोणतीही कायवाही न करता पर पर द तरदाखल कर यात येतील.

कर यात येईल. परी ा योजने तील तरतुदीनु सार या परी ांचे गुण उमे दवारांना कळवावयाचे नाहीत, असे गुण, मुलाखतीचे वत:चे अथवा
इतरांचे गुण, इतर उमे दवारांची मािहती, अज या ती, कायवृ , िनवडीसंदभ तील संवेदनशील कागदप े जसे उ रपि का / उ रपु तका,
गुणप के, शेरे, िट प या, अिभ ाय, प

यवहारा या ती, त

/ सिमती सद यांची मािहती, माणप ां या ती, इ यादी कोण याही कारणा तव

पुरिव यात येणार नाहीत.
5.19

तुत " उमे दवारांना सवसाधारण सू चना " ारे उपल ध क न दे यात आलेली मािहती आयोगामाफत घे यात येणा-या सव पध परी ांकिरता
सामाईक आहे . तसेच, या परी ेसाठी जािहरात / अिधसूचना िव ािपत कर यात आली आहे , या पदासाठी लागू असलेली सव मािहती संबंिधत
परी ेसाठी अज सादर करताना अज ारे उपल ध क न दे णे आव यक आहे .

5.20

आयोगास सादर कर यात आलेली सव कागदप े / अिभलेख ही आयोगा या अिभलेखाचा भाग होतील व ती गोपनीय मानली जातील.

**********
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पिरिश ट - एक
वय, रा ीय व व अिधवास माणप
(महारा

CERIFICATE OF AGE, NATIONALITY AND DOMICILE
रा यातील ािधका-यांनी िदलेले ) ( Issued by Authorities in the State of Maharashtra )

खाली नमूद केलेले माण सादर के यानंतर या ारा मािणत कर यात येत आहे की :On Submission of the proof noted below, it is hereby certified that, ी./ ीमती/कुमारी..........................................................................................................
(ठळक अ रात िलहावे, आडनाव अस यास ते अधोरे िखत करावे)
Shri/Shrimati/Kumari ...................................................................................................
(in block capitals, underline the surname, if any)
यांचा ज म िदनांक ................. माहे ...................सन एकोणीसशे .................... रोजी भारता या कवा ........................

या

रा य े ातील ............................... रा य .............................. येथे झाला.
Was born on the ........................... day of ............................................... in the year one thousand nine hundred and
.......................................... at .............................................. ................... in the State of ......................................... within
the territory of India or of ......................
ते / या भारताचे / या नागिरक आहे त.
that he/she is a CITIZEN OF INDIA.
ते/ या महारा रा याचे/रा या या अिधवासी आहे त. (आव यक अस यास, कारणाचा िनदश करावा.)
that he/she is domiciled in the State of Maharashtra (add, if necessary) by reasons of.
सादर केले या माणप ांचा तपशील
PARTICULARS OF PROOFS SUBMITTED
(अ)

नावली या िविहत नमु यावर अजदाराने िदलेली उ रे .

(A) Answers given by the Applicant on the prescribed Form of the Questionaire.
(ब) ............................. यांनी िदलेले ज म, बा त मा, मॅि क कवा शाळा सोड याचे कवा त सम माणप .
(B) Birth/Baptisce/Matriculation or School Leaving or a like Certificate issued by .....................
(क) पुढील य त ची शपथप े कवा ित ाप े :(C) Affidavit or Declarations of :(ड) इतर माणप े :(D) Other Proofs —
िठकाण ..................... िदनांक ..................... माहे ..................... सन 20 ................................
Dated at ........................................ this ..................... day of ......................20...
SEAL
मु य महानगर दं डािधकारी
---------------- यांजकडू न ािधकृत दं डािधकारी.
िज हा दं डािधकारी
Chief Metropolitan Magistrate
Magistrate authorised by ——————————————District Magistrate.
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पिरिश ट - दोन
FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR S.C. & S.T.
To be retained in both the
cases i.e. while issuing the
Caste Certificate to this State
as Applicable to the Migrants
only.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari *.......................................
Son/daughter* of ........................................................................
of Village/town* ..........................................................................
in District/Division* .......................................................................
of the State/Union Territory* .........................................................
belongs to the ............................................................................
Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe*under:

# The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
# The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
# The Constitution (Scheduled Castes)(Union Territories) Order, 1951.
# The Constitution (Scheduled Tribes)(Union Territories) Order, 1951.
( As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the State of Himachal
Pradesh Act, 1976, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled
Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.
# The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.
# The Constitution (Andaman and Nicobar Island) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled
Castes and scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.
# The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
# The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.
# The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
# The Constitution (Scheduled Tribes)(Uttar Pradesh) Order, 1967.
# The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
# The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
# The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
# The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.
# The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.
2.Applicable in the case of Scheduled Castes/Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory
Administration.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes certificate of Shri/Shrimati*......................................................................................................................
Father/Mother of Shri/Shrimati/Kumari*...........................................................................
of Village/Town*.............................................................................................................
in District/Division*........................................................................................................
of the State/Union Territory*............................................................................................
who belongs to the .......................................................................................................
caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/ Union
Territory*.................................................issued by the..................................................
(name of prescribed authority) vide their No......................................................................
dated.........................................
3 Shri/Shrimati/Kumari.....................................................................and of * his/her family ordinarily resides(s) in
Village/town*
.................................................................
of
.........................................................................
District/Division* of the State/Union Territory* of .....................................................
Signature ............................................
Designation .........................................
(with Seal of Office)
Place: ..........................State/Union Territory
Date: ...............................
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पिरिश ट - तीन
Form of Certificate to be produced by Scheduled Caste converts to
Buddhism persons belonging to the State of Maharashtra.
FORM OF CASTE CERTIFICATE
This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* ......................................................................... Son/Daughter*
of.........................................................
of
Village/town*
.............................................
in
District/Division*
......................................... of the State/ Union Territory........................................... belonged before conversion to the
Buddhism to the Scheduled Caste community at Serial Number .............. which is recognised as of Scheduled Caste
in relation to the State of Maharashtra under the Constitution (Scheduled Caste ) Order, 1950 as amended by the
Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists ( Modification) Order , 1956,the Bombay Reorganisation Act, 1960,
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order ( Amendment) Act, 1976, belongs to the Scheduled Castes
converted to Buddhist Faith which is declared as Scheduled Caste under The Constitution ( Scheduled Castes ) Order ( Amendment) Act, 1990
2. Shri/Shrimati/Kumari* ................................................................................................................. and/or his/her* family
ordinarily
reside(s)
in
village/town
................................................................of
........................................................................ District/Division of the State of Maharashtra.
Signature .............................
Designation ..........................
(with Seal of office)
Place : .........................
Date : ..........................
—————————————————————————————————————————
* Please delete the words which are not applicable.
Note :- The term “Ordinarily reside(s)” used here will have the same meaning as in
Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.
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पिरिश ट - चार
(शासन िनणय, सामािजक याय, सां कृितक काय व िवशे ष सहा य िवभाग

मांक सीबीसी - 10/2006/

. . 15/मावक-5, िद. 30 जून, 2006 सोबतचे पिरिश ट - क )
Form of Certificate to be produced by Other Backward Classes, Vimukta Jati (A), Nomadic Tribes (B, C, D) and
Special Backward Category and its synonyms belonging to the State of Maharashtra along with Non Creamy
Layer Status.
PART - A
Documents Verified
1)
2)
3)
4)
This is to certify that Shri/ Shrimati/ Kumari......................................................................................
son / daughter of ...............................................of village ............................................. Taluka ......................,
District.................................of the State of Maharashtra belongs to the .........................................Caste / Community /
Tribe which is recognised as a Other Backward Classes, Vimukta Jati (A) / Nomadic Tribes (B, C, D) / Special Backward
Category under the Government Resolution No........................dated...........................as amended from time to time.
2.
Shri/ Shrimati/ Kumari.*..................................................... and / or his / her family ordinarily resides (s) in village
..........................., Taluka......................., District.............................of the State of Maharashtra.
3.
This is to certify that he/ she does not belong to the persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in the
Government of Maharashtra Gazette, Part-IV-B, dated 29th January 2004, Maharashtra State Public Service (Reservation
for S. C./ S.T./D.T. (V.J.), N.T.,S.B.C. & O.B.C. Act, 2001 and instruction and guidelines laid down in the Government
Resolution, Social Justice, Culture Affairs and Sports and Special Assistance Department No.-CBC - 1094/CR-86/BCW-V,
dated 16th June 1994 and Government Resolution No.-CBC - 10/2001/CR-111/BCW-V, dated 29th May 2003 as
ammended from time to time.
4.
This is Certificate is valid for the period upto 31/3/.............. from the date of issue.
Signature : ..................................
Sr. No.........................
Designation : ..............................
(with Seal of Office)
Place : .......................
Dated : .......................
———————————————————————————————————————————————
N.B. :-
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PART - B
5.This Certificate is further extended for the period upto 31/03..................from the date of issue.

Sr. No.........................

Signature : ..................................
Designation : ..............................
(with Seal of Office)

Place : .......................
Dated : .......................
6.This Certificate is further extended for the period upto 31/03..................from the date of issue.

Sr. No.........................

Signature : ..................................
Designation : ..............................
(with Seal of Office)

Place : .......................
Dated : .......................

7.This Certificate is further extended for the period upto 31/03..................from the date of issue.

Sr. No.........................

Signature : ..................................
Designation : ..............................
(with Seal of Office)

Place : .......................
Dated : ........................
8.This Certificate is further extended for the period upto 31/03..................from the date of issue.

Sr. No.........................

Signature : ..................................
Designation : ..............................
(with Seal of Office)

Place : .......................
Dated : .......................
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पिरिश ट - पाच
[शासन िनणय मिहला व बालिवकास िवभाग

मांक 82 /2001 /मसेआ-2000 / . .415 /का-2,िदनांक 25 मे ,2001 चे पिरिश ट -3]

खु या वग तील मिहलांकिरता शासकीय, िनमशासकीय व शासन अनु दािनत सं थांम ये ठे व यात आले या
30 ट के आर णा या सवलतीकिरता उ नत य ती / गट (ि मी लेअर)
याम ये मोडत नस याबाबत या माणप ाचा नमुना
माणप
मािणत कर यात येते की, शासन िनणय मिहला व बालिवकास िवभाग
मे ,2001 अ वये िविहत केले या खु या

मांक 82 /2001 /मसेआ-2000 /

वग तील मिहलांकिरता या उ नत य ती / गट (ि मी लेअर )

. .415 /का-2,िदनांक 25
वग म ये कुमारी /

ीमती

............................................................................. यां या कुटु ं िबयांचे लगत या मागील 3 वष चे सव माग नी िमळू न एकूण उ प न
येक वष

पये 4 लाखां या आत अस याने या खु या वग तील उ नत य ती / गट (ि मी लेअर ) म ये मोडत नाहीत.
सही :

(स म अिधकारी ) *
िदनांक :
िश का :

* स म अिधकारी (तहिसलदार / नायब तहिसलदार )
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पिरिश ट -सहा
[Certificate to be furnished by the Employer on letter head ]
Certificate of Experience
( Only for Assistant Motor Vehicle Inspector Examination )
It is certified that †Shri/Smt./Kum _________________________________________was working in this
Organisation/Institution holding ________________________ (Name of post) Technical/Non-technical post is having full
time
experience
of
repairs
and
maintenance
of
the
Light
Motor
Vehicle,
Heavy
Goods
Transport Vehicle and Heavy Passenger Transport Vehicle.
2.His/her total experience in our Organisation/Institution is as follows :
Sr.
No.

Period
From - to

Post Held

Nature of
Appointment #

Pay Scale

Last Pay
Drawn

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
# State whether Daily Wages/Work charged/Contract basis/Honorarium/Hour basis/Periodical/
Part time/on
stipend/Visiting/contributory/Without pay/Incharge/Additional charge/Ad-hoc/ Regular/ Temporary/ Permanent/ Apprentice/
Internship.
3. Certified that the service particulars of †Shri/Smt/Kum.______________________ Designation _________ given in
application are correct and he/she possess educational qualification and experience mentioned in the advertisement.
4.It is also certified that there is no disciplinary/vigilance or any other case is pending or contemplated against
†Shri/Smt/Kum. __________ _________________and his/her integrity is beyond doubt.
5. No major/minor penalties have been imposed on him/her during his service ./ Details of penalties imposed during his
service are as given in attached statement.†
6. The nature of duties performed by him/her during the period for which he holds the post(s) is detailed in the attached
sheet.
7.Certified that in the event of selection of † Shri/Smt/Kum._______ _____________________ he/she will be relieved of
his duties in this office.
8. Certified that our Garage / Workshop has been registered with Directorate of Industries as a Small Scale Industry or
Registered as Small Scale Industry under the ................ Act. vide registration Number ........................ dt....................†
9. † Certified that no break(s) is / are given in his / her service or the exact dates of break(s) in his / her service is / are
from ............ to .............., ........... to ..............,........... to ...............
10.Certified that annual turnover of our Garage / Workshop is Rs.............................†
Place :
Signature :
Date :
Designation :
Full Office Address :
Office Seal :
______________________
______________________
Encl. :
1) Nature of duties.
2) Details of penalties (if applicable).
Contact No.STD Code:3) Copy of Registration Certificate
Telephone No.:4) Copy of PAN Card
† Strike out which is not applicable
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पिरिश ट – सात
(शासन िनणय, सावजिनक आरो य िवभाग,

मांक अ िक-2012/ . .297/आरो य-6, िदनांक 6 ऑ टोबर, 2012 चे पिरिश ट -3)

DISABILITY CERTIFICATE
Form-II
Disability Certificate
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in cases of blindness)
(See rule 4)
NAME OF THE HOSPITAL:_______________________________________________________
Recent PP size attested
photograph (showing face
only) of the person with
disability
Certificate No.___________________Date:________________________
This is to certify that I have carefully examined
Shri/Smt./Kum._______________________________________________________________________
son/wife/daughter of Shri________________________________________________________________ Date of Birth
(DD / MM / YY) ______ _______ _______ Age_______years, male/female Registration No.______________________
permanent resident of House No.______________________Ward/Village/
Street__________________________________Post Office_____________________________________
District_____________State______________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that :
(A) he/she is a case of:
-locomotor disability
-blindness
(Please tick as applicable)
(B) the diagnosis in his/her case is ________________________________________________________
He/She has ______________%(in figure)___________________________ percent (in words) permanent physical
impairment/blindness in relation to his/her_______________(part of body) as per guidelines (to be specified).
2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:Nature of Document

Date of issue

Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Dr___________________
President

Dr____________________
Member Secretary

Dr____________________
Concerned Specialist

Signature/Thumb impression of the person
whose favour disability certificate is issued__________________________________________________
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Form-III
Disability Certificate
(In case of multiple disabilities) (See rule 4)
Name of the Hospital____________________________________________________________
Recent PP size attested
photograph (showing face
only) of the person with
disability
Certificate No.________________Date:____________________
This is to certify that we have carefully examined
Shri/Smt./Kum.______________________________________________________/son/wife/daughter of
Shri________________________________________________________________________________ Date of Birth
(DD / MM / YY) ___ ____ ____ Age_______years, male/female______________________ Registration
No.___________________________Address________________________________ Village/
City______________Tq___________________ Dist____________________________, whose photograph is affixed
above, and are satisfied that:
(A) He/she is a Case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been
evaluated as per guidelines (to be specified) for the disabilities ticked below, and shown against the relevant disability in
the table below:
S.
No

Disability

Affected part of Diagnosis
Body

1

Locomotor disability

@

2

Low vision

#

3

Blindness

Both Eyes

4

Hearing impairment

£

5

Mental retardation

X

Permanent physical impairment/mental disability
(in %)

X
6
Mental-illness
(B) In the light of the above, his /her over all permanent physical impairment as per guidelines( to be specified), is as
follows:In figures:- __________________percent In words:-____________________________________ percent
2. This condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/ not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:
(i) not necessary,
Or
(ii) is recommended/ after ___________years___________________months, and therefore this certificate
shall be valid till (DD / MM / YY) _____ _____ _____
(@ - e.g. Left/Right/both arms/legs)(#- e.g. Single eye/both eyes)(£ -e.g. Left/Right/both ears
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:Nature of Document

Date of issue

Details of authority issuing certificate

5.Signature and seal of the Medical Authority.

Dr___________________
President

Dr____________________
Member Secretary

Dr____________________
Concerned Specialist

Signature/ Thumb impression in whose favour disability certificate is issued__________________________
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Form-IV
Disability Certificate
(In cases other than those mentioned in Forms II and III) (See rule 4)
NAME of the Hospital:-_________________________________________________________
Recent pp size
attested photograph
Attested
Certificate No._______________________Date:______________________________
This is to certify that I have carefully examined
Shri/Smt./Kum.__________________________________________________________________son/wife/daughter of
Shri_________________________________________________________________________ Date of Birth (DD / MM /
YY) _______ ________ ________ Age___________years, male/female________ Registration No.________________
Address__________________________________________________
Village/City________________Tq_______________ District______________________, whose photograph is affixed
above, and am satisfied that he/she is a case of______________________________ disability. His/her extent of
percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown against the
relevant disability in the table below:S. No Disability

Affected part of
Body

1

Locomotor disability @

2

Low vision

#

3

Blindness

Both Eyes

4

Hearing impairment

£

5

Mental retardation

X

Diagnosis

Permanent physical impairment/mental disability
(in %)

X
6
Mental-illness
(Please strike out the disabilities which are not applicable.)
2. The above condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/ not likely to improve.
3. Reassessment of disability is :
(i) not necessary,
Or
(ii) is recommended/ after _______years__________months, and therefore this certificate shall be valid till (DD / MM /
YY) _____ _____ _____
(@ - e.g. Left/Right/both arms/legs)(# -e.g. Single eye/both eyes)(£ -e.g. Left/Right/both ears)
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:Nature of Document

Date of issue

Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Signature/ Thumb impression in whose favour disability certificate is issued__________________________
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Form-10-1A
Disability Certificate
(In case of Autism and Cerebral Palsy)
(See rule 4)
NAME OF THE HOSPITAL:_______________________________________________________
Recent PP size attested
photograph (showing face
only) of the person with
disability
Certificate No.___________________Date:________________________
This is to certify that I have carefully examined
Shri/Smt./Kum.__________________________________________________________ son/wife/daughter of
Shri________________________________________________________________________________
Date of Birth (DD / MM / YY) ___ ____ ____ Age_______years, male/female________________________ Registration
No.________________ Adress____________________________________________Village/
City ___________________Tq______________________ District__________________, whose photograph is affixed
above, and am satisfied that :
(A) he/she is a person with disabilities suffering from
Autism/Cerebral Palsy__________________________________
2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve
3. Reassessment of disability is:
(i) not necessary,
Or
(ii) is recommended/ after______________years___________________months and therefore this certificate shall be
valid till(DD/MM/YYYY) ________ _________ _________
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:Nature of Document

Date of issue

Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of the Medical Authority)

Dr___________________
President

Dr____________________
Member Secretary

Dr____________________
Concerned Specialist

Signature/Thumb impression of the person whose favour disability certificate is issued__________________
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पिरिश ट - आठ
CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY SERVING/RETIRED/RELEASED ARMED FORCES PERSONNEL FOR
AVAILING THE AGE CONCESSION FOR POSTS FILLED BY RECRUITMENT BY MAHARASHTRA
PUBLIC SERVICE COMMISSION.
A. Form of Certificate applicable for released/retired Personnel.
It is certified that No._______ Rank__________ Name _____________________________ whose date of birth
is ______________has rendered services from ___________ to _________ in Army/Navy/Air Force. He has not been
released.
i.
by way of dismissal, or
ii.
by way of discharge on account of misconduct or inefficiency, or
iii.
on is own request or
iv.
he as not been transferred to the reserve pending such release.
2. He is covered under the definition of Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979,
as amended from time to time.
Signature :
Name :
Designation of Competent Authority.

Station :
Date:
Seal:

B. Form of Certificate - applicable for serving Personnel.
It is certified that No. ______ Rank _______ Name________________________ is serving in Army/Navy/Air
Force from ________________.
2. He is due for release/retirement on completion of his specific period of assignment on _____
3. No disciplinary case is pending against him.

Station :

Signature :
Name :
Designation of the Competent Authority.

Date :
Seal :
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C.

Applicable for serving ECOs/ SSCOs who have already completed their initial assignment and are on
extended Assignment.

It is certified that No. ________ Rank_______Name________________________________ whose date of birth
is ________________ is serving in Army/Navy Air Force from ____________
2. He has already completed his initial assignment of five years on ____________ and is on extended
assignment till _______________
3.There is no objection to his applying for Civil employment and he will be released on three months’ notice on
selection from the date of receipt of offer of appointment.

Signature :
Name :
Station :

Designation of the Competent Authority.

Date :
Seal :
Authorities to issue certificate in respect of Commissioned Officers of the three Services :
Army –
Navy –
Air Force –
Army –
Navy –
Air Force –

Military Secretary’s Branch, Army Head Quarters, New Delhi.
Directorate of Personnel, Naval Head Quarters, New Delhi.
Directorate of Personnel, (Officers) Air Head Quarters, New Delhi.Authorities to issue certificate in
respect of JCOs/ORs and equivalent of the Navy and Air Force.
By various Regimental Record Officers.
B.A.B.S., Mumbai.
Air Force Records (NERW) New Delhi.
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पिरिश ट – नऊ
FORM-1
(Specimen forms for representing India in an International Competition
in one of the recognised Games / Sports )
Certificate to meritorious sportsmen for employment to Group A Service under the State
Government
National Federation / Association of in the game
……………………………………..
…………………………………………….

Certified that Shri /Smt./Kumari..................................................................................
Son / Wife / Daughter of Shri............................................................................................
Resident of .......................................................................................................................
represented India in the game/event of............................................... Competition / Tournament
held at .......................................... from......................................... to.................................................
The position obtained by the individual/team in the above said Competition/ Tournament
was……………………………………………………………………………
This Certificate is being given on the basis of record available in the office of the National
Federation / National Association of ..................................................................
Place ..............................................
Date ...............................................

Signature .................................................
Name ..............................................................
Designation ...................................................
Name of the Federation / National Association
Address...........................................................
Seal.................................................................
Note : This Certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of the authentic/recognised
National Association.

Place..............................................
Date...............................................

Signature.................................................
Name..............................................................
Designation:Deputy Director,
Sports and Youth Services,
Maharashtra State,
……………………….
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पिरिश ट – दहा
FORM-2
(For representing a State in India in a National Competition
in one of the recognised Games / Sports )
Certificate to meritorious sportsmen for employment to Group B/C/D Service under the State
Government

State Association of......................................................................................................... in the game of
................................................................................................................................................................
Certified that Shri/Smt./Kumari..................................................................................................................................
Son / Wife / Daughter of Shri ..............................................................................................................................................
Resident of (Complete address )...................................................................................................................................
represented the State of Maharashtra in the game / event of .........................................................in the National
Competition/Tournament held at..................................................from........................................to ........................................
The position obtained by the individual / team in the above said Competition /Tournament
was................................................................................................................................................
This Certificate is being given on the basis of record available in the office of National Federation/National
Association of..................................................................
Place.................................................
Date..................................................

Signature.................................................
Name...............................................................
Designation.....................................................
Name of the Federation/National Association
.......................................................................
Address..........................................................

Seal................................................................
Note : This Certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of the authentic/recognised State
Association.

Place.................................................
Date..................................................

Signature.................................................
Name...............................................................
Designation:Deputy Director,
Sports and Youth Services,
Maharashtra state,
………………..
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पिरिश ट – अकरा
FORM-3
( For representing a District in the State Competition in one of the recognised Games / Sports )
Certificate to meritorious sportsman for employment to Group C/D Service
under the State Government
Single Games State Association of Maharashtra in the game of ………………………………………………………..…………
Certified that Shri / Smt. / Kumari ...............................................................................................
Son / Wife / Daughter of Shri ..............................................................................................
Resident( Complete address)……………………………………………………………………………………………..
represented District................................................. in the game / event of ................................................................in the
State Competition/Tournament held at ..........................................................................
from ................................... to ...................................
The position obtained by the individual / team in the above said Competition / Tournament was
................................................................................................................................................
This Certificate is being given on the basis of record available in the office of the authentic/recognized State
Association of Maharashtra.
Place .................................................
Date ..................................................

Signature .................................................
Name ................................................................
Designation .....................................................
Name of the State Accociation
......................................................................
Address .........................................................
Seal ................................................................

Note : This Certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of the authentic/recognized State
Association.
(Authentic /Recognised State Association means, association which is affiliated to Indian Olympic Federation a unit
of Indian Olympic Association and Maharashtra Olympic Association)
.
Place.................................................
Date..................................................

Signature.................................................
Name...............................................................
Designation:Deputy Director,
Sports and Youth Services,
Maharashtra state,
………………..
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पिरिश ट – बारा
FORM-4
( For representing a School Team in the School State Competition Organized by the Commissioner, Tribal Development,
Govt. of Maharashtra OR Directorate of Sports & Youth Services of the State of Maharashtra.)
Certificate to meritorious sportsmen for employment to Group C / D Service
under the State Government.
Certified that Shri / Smt..............................................................................................
Son / Daughter of Shri.....................................................................................................................................................
resident
of
Dist............................................represented
the
School
Team
in
the
Competition
......................................................... in the Games held at ..........................................................................................
The position obtained by the individual / team in the above said Competition / Tournament was
............................................................................................(First/Second/Third)
This Certificate is being given on the basis of record available in the office of the authentic/recognized State
Association of Maharashtra.

Place............................................
Date.............................................

Signature.................................................
Name.............................................................
Designation: DSO.Add. Comm.
Sports and Youth Services/Tribal Development
…………………., Division…………….

Note : This Certificate will be valid only when signed personally by the Additional Commissioner, Tribal Development,
Concerned Division.
Place.................................................
Date..................................................

Signature.................................................
Name...............................................................
Designation:Deputy Director,
Sports and Youth Services,
Maharashtra state,
………………..
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पिरिश ट – तेरा
( For the awardees in NCC performances
conducted by the Ministry of Education & Social Welfare)
Government of India / Ministry of Education & Social Welfare
Certificate to meritorious NCC men for employment to a Group - Service
under the State of Maharashtra.
Certified that Shri / Smt. / Kumari ........................................................................................... Son / Wife / Daughter of
Shri .................................................................................. resident of ..........................................................................student
of ..................................................................
( Complete address )
represented the school game / event of .............................................................in the National Competition held at
....................................................................... from ................................... to ...................................
The Certificate is being given on the basis of record available in the Ministry of Education & Social Welfare
Place ................................................. Signature .................................................
Date .................................................. Name ................................................................
Designation .....................................................
Name of the Federation / National Accociation
.......................................................................
Address ..........................................................
Seal ...............................................................
Note : This Certificate will be valid only when signed personally by the Secretary or other officer in
charge of NCC in the Ministry of Education & Social Welfare

overall

Attested by
The Authority of the Director
of Sports & Youth Services
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पिरिश ट- चौदा
महारा

नागरी सेवा (लहान कुटु ं बाचे ित ापन ) िनयम, 2005 नु सार

अज सोबत जोडावया या लहान कुटु ं बा या ित ापनाचा नमुना
ित ापन
नमुना - अ
( िनयम 4 पहा )

मी

ी./

ीमती / कुमारी

.................................................................................................

...............................................................................
ी.
यांचा / यांची मुलगा / मुलगी / प नी, वय .................... वष, राहणार
....................................................................................
या ारे पुढील माणे असे जाहीर करतो / करते की,
(1) मी

..........................................................................................................

या पदासाठी माझा अज दाखल केलेला

आहे .
(2) आज रोजी मला ..................(सं या ) इतकी हयात मुले आहे त.

यापैकी िदनांक 28 माच,2005 नंतर ज माला आले या

मुलांची सं या ........................................ आहे . (अस यास, ज मिदनांक नमूद करावा. )
(3) हयात असले या मुलांची सं या दोनपे ा अिधक असेल तर िदनांक 28 माच, 2006 व त नंतर ज माला आले या मुलामुळे या
पदासाठी मी अनह ठरिव यास पा

होईन याची मला जाणीव आहे .

िठकाण :
िदनांक :

(उमे दवाराची सही )

¯ÖéÂšü 40

29 ऑ टोबर,2016

एकूण पृ ठे ü 41

पिरिश ट – पंधरा
Certificate for Experience and Knowledge of Marathi
[For civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First class only ]
Certified that †Shri. / Smt. / Kum. ________________________________________ is practicing in this court as
a Advocate / Attorney/ Law practitioner/ Public prosecutor since _________________till date. His total experience till
today is ______________ years and months.†( For Practitioner Only)
2. Certified that †Shri. / Smt. / Kum. ____________________________________ is working in the ___________ Office /
Department as _______________ and have three years experience after obtaining L.L.B. Degree( For Staff Members
etc. only)
3. Certified that † Shri. / Smt. / Kum. ____________________________________ have sufficient knowledge of Marathi
so as to enable him to speak, read and write in Marathi and to translate with facility from Marathi into English and
viceversa fluently. ( For Practitioner, Fresh Law

graduates and staff)

† Strike Out which is not applicable

Place :

Signature :

Date :

Designation :

Office Seal :

Full office address :
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Contact No. STD Code No.
Telephone No........................................

Note - This Certificate must be certified by the following authorities :(1) In case of an Advocate, by the Principal District Judge of District where he practices.
(2) In case fresh Law graduates, by the Principal or Head of the College or University, Department where the
candidate was enrolled for L.L.B. or L.L.M. degree.
(3) In case of Members of Staff, by the Head of the Office under whom such candidate is
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