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जावहरात क्रमाकं 1, सन-2018 
गट -क ि गट-ड या संिगातील पदाचं्या सरळसेिा भरतीसाठी जावहरात. 

 

 शासन वनर्गय, गृह विभाग क्र.एफएसएल-0416/प्र.क्र.47/पोल-४, वद.31.1.2017 आवर् शासन 

पत्र, गृह विभाग क्र.एफएसएल-0417/प्र.क्र.140/पोल-४, वद.21.3.2017 तसेच शासन वनर्गय, सामान्य 

प्रशासन विभाग क्र. मातंसं-088/27/2016-DIR IT (MH), वद.19.9.2017 ि शासन पत्र, गृह विभाग 

क्र.एफएसएल-0417/प्र.क्र.587/पोल-४, वद.31.10.2017 मधील वदलेल्या वनदेशान सार न्यायसहायक 

िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सचंालनालय, महाराष्ट्र राज्य याचं्या अवधपत्याखालील म ंबई, नागपूर, प रे्, 

औरंगाबाद, नावशक, अमरािती, नादेंड ि कोल्हापूर प्रयोगशाळेतील गट क ि गट ड संिगातील 

सरळसेितेील खालील वरक्त पदासंाठी ऑनलाईन पध्दतीने अजग मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन 

(Online) पध्दतीने अजग सादर करण्याबाबत सविस्तर सूचना महापरीक्षेच्या 

www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध आहेत. अजग भरण्यापूिी उमेदिाराने संपूर्ग 

जावहरात काळजीपूिगक िाचािी. या पदासंाठी खालील अटी ि अहगतेची पूतगता करर्ारे उमेदिार अजग 

करू शकतात. 

 िर नमूद केलेल्या पदाचंा अन शेष, सामावजक ि समातंर आरक्षर् तसेच वरक्त पदाचंी संख्या 

विचारात घेऊन भराियाच्या पदाचंा तपशील, त्यांची ितेनश्रेर्ी, शैक्षवर्क अहगता तसेच अन भि याचा 

तपशील खालीलप्रमारे् आहे. 
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2. उपलब्ध पदसंख्या :- 

अ.
क्र. 

पदनाम ,गट  ि ितेनसंरचना 
एकूर् 
पद 
संख्या 

आरक्षर्ान सार 
प्रिगगवनहाय 

पदे 
आिश्यक शैक्षवर्क अहगता आिश्यक अन भि 

1 िजै्ञावनक सहायक (गट क) 
Scientific Assistant 
रु.9300-34800  गे्रड पे-4200 

20 20 विज्ञान शाखेतील रसायनशास्त्र 
विषयासह मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची कमीत कमी द स-या 
िगात पदिी उत्तीर्ग. 

ककिा 
न्यायसहायक विज्ञान विषयासह 
विज्ञान शाखेतील मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची कमीत कमी द स-या 
िगात पदिी उत्तीर्ग. 

--- 

 
एकूर् वरक्त 
पदसंख्या 

अजा अज 
विजा  
(अ) 

भज  
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

विवहत 
सामावजक 
आरक्षर् 

3 3 1 0 0 0 0 3 10 20 

 

समांतर आरक्षर् अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज  
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

सिगसाधारर् 1 1+2* 1 0 0 0 0 1 3 9 

मवहला आरक्षर् 30% 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 

माजी सैवनक 15% 1 0 0 0 0 0 0 १ १ 3 
पदिीधर/ पदविकाधारक 

अंशकालीन 
10% 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 १ 

प्रकल्पग्रस्त 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

खेळाडू 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

भकंूपग्रस्त 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूर् 3 3 1 0 0 0 0 3 10 20 

अपंग आरक्षर् 3% 18 पदांपैकी 1 पद OL (One Leg Affected) प्रिगाकरीता राखीि. 

* 2 अन शेषातील पदे 

 
 
 



 
2 िजै्ञावनक सहायक (सगंर्क ग न्हे, 

ध्िनी ि ध्िनीफीत विश्लेषर्),  
(गट क) 
Scientific Assistant (Cyber 
Crime, Tape Authentication & 
Speaker Identification) 
रु.9300-34800  गे्रड प-े4200 

73 73 विज्ञान शाखेतील भौवतकशास्त्र ककिा 
संगर्क शास्त्र ककिा इलेक्रॉवनक्स 
ककिा मावहती आवर् तंत्रज्ञान या 
विषयासह वकमान व्ददतीय श्रेर्ीतील 
पदिी अथिा अवभयांवत्रकी शाखेतील 
संगर्क शास्त्र ककिा इलेक्रॉवनक्स 
ककिा मावहती आवर् तंत्रज्ञान या 
विषयासह वकमान व्ददतीय श्रेर्ीतील 
पदिी उत्तीर्ग. 

ककिा 
B.Sc. (Forensic Science) 

ककिा 
Post Graduate Diploma in Digital 
and Cyber Forensic and Related 

Law 

--- 

 
एकूर् वरक्त 
पदसंख्या 

अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज  
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

विवहत सामावजक 
आरक्षर् 

10 4 2 2 2 2 2 15 34 73 

 

समांतर आरक्षर् अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

सिगसाधारर् 2+1* 1 1 1 1 1 1 4+1* 11 25 

मवहला आरक्षर् 
30% 

3 1 1 1 1 1 1 4 8 21 

माजी सैवनक 15% 1 1 0 0 0 0 0 2 7 11 
पदिीधर/ 

पदविकाधारक 
अंशकालीन 10% 

1 1 0 0 0 0 0 2 3 7 

प्रकल्पग्रस्त 5% 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 

खेळाडू 5% 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 

भकंूपग्रस्त 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

एकूर् 10 4 2 2 2 2 2 15 34 73 

अपंग आरक्षर् 3%  71 पदांपैकी 2 पदे OL (One Leg Affected) प्रिगाकरीता राखीि. 

* 2 अन शेषातील पदे 

 
 



 
3 िवरष्ट्ठ प्रयोगशाळा सहायक (गट क) 

Senior Laboratory Assistant 
रु.5200-20200 गे्रड प-े2400 

१० १० विज्ञान शाखेत उच्च माध्यवमक 
शालांत  प्रमार्पत्र (HSC 
Science) पवरक्षा उत्तीर्ग. 

--- 

 
एकूर् वरक्त 
पदसंख्या 

अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज  
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

विवहत 
सामावजक 
आरक्षर् 

१ 0 ० 0 1 0 0 3 ५ 1० 

 

समांतर आरक्षर् अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

सिगसाधारर् १* 0 0 0 1* 0 0 2* 2 6 

मवहला आरक्षर् 30% ० 0 0 0 0 0 0 1 १ 2 

माजी सैवनक 15% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
पदिीधर/ 

पदविकाधारकअंशकालीन 
10% 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

प्रकल्पग्रस्त 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

खेळाडू 5% 0 0 0 0 0 0 0 ० 0 0 

भकंूपग्रस्त 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूर् १ 0 0 0 1 0 0 ३ ५ १० 

* 4 अन शेषातील पदे ि 1 पद OL (One Leg Affected) प्रिगाकरीता राखीि. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 िवरष्ट्ठ वलवपक (भांडार) (गट क) 
Senior Clerk (Stores) 
रु.5200-20200 गे्रड प-े2400 

2 2 विज्ञान शाखेत उच्च माध्यवमक 
शालांत प्रमार्पत्र (HSC 
Science) परीक्षा उत्तीर्ग. 

--- 

 
एकूर् वरक्त 
पदसंख्या 

अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज  
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

विवहत 
सामावजक 
आरक्षर् 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

 

समांतर आरक्षर् अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

सिगसाधारर् 1* 0 0 0 0 0 0 1* 0 2 

मवहला आरक्षर् 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

माजी सैवनक 15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
पदिीधर/ 

पदविकाधारकअंशकालीन 
10% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकल्पग्रस्त 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

खेळाडू 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

भकंूपग्रस्त 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूर् 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

* 2 अन शेषातील पदे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 कवनष्ट्ठ प्रयोगशाळा सहायक  
(गट क) 
Junior Laboratory Assistant 
रु.5200-20200 गे्रड प-े2000 

7 7 विज्ञान विषयासह माध्यवमक 
शालांत परीक्षा प्रमार्पत्र (SSC 
with Science) उत्तीर्ग. 

--- 

 
एकूर् वरक्त 
पदसंख्या 

अजा अज 
विजा  
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

विवहत 
सामावजक 
आरक्षर् 

0 0 1 0 0 0 1 2 3 7 

 

समांतर आरक्षर् अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज  
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

सिगसाधारर् 0 0 1* 0 0 0 1 1* 1 4 

मवहला आरक्षर् 30% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

माजी सैवनक 15% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
पदिीधर/ 

पदविकाधारकअंशकालीन 
10% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकल्पग्रस्त 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

खेळाडू 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

भकंूपग्रस्त 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूर् 0 0 1 0 0 0 1 2 3 7 

*2 अन शेषातील पदे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 वलवपक टंकलेखक (गट क) 
Clerk Typist 
रु.5200-20200 गे्रड प-े1900 

१२ १२ सांविवधक विद्यावपठाची कोर्त्याही 
शाखेतील पदिी ककिा शासनाने 
त्याच्याशी समत ल्य म्हर्नू घोवषत 
केलेली अन्य कोर्तीही अहगता. 
शासकीय िावर्ज्य मंडळाची 
इंग्रजी 40 श.प्र.वम. टंकलेखन 
ककिा मराठी 30 
श.प्र.वम.टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ग. 

--- 

 

एकूर् वरक्त 
पदसंख्या 

अजा अज 
विजा  
(अ) 

भज  
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

विवहत 
सामावजक 
आरक्षर् 

1 1 1 0 1 0 1 १ ६ १२ 

 

समांतर आरक्षर् अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

सिगसाधारर् 1 १* 1 0 1 0 1 1* 2 8 

मवहला आरक्षर् 30% 0 0 ० 0 0 0 0 0 2 2 

माजी सैवनक 15% 0 ० 0 0 0 0 0 0 1 1 
पदिीधर/ 

पदविकाधारकअंशकालीन 
10% 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

प्रकल्पग्रस्त 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

खेळाडू 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

भकंूपग्रस्त 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूर् १ १ १ 0 १ 0 १ १ 6 1२ 

* 2 अन शेषातील पदे ि 1 पद OL (One Leg Affected) प्रिगाकरीता राखीि. 
 

7 दूरध्िनीचालक (गट-क) 
Telephone Opretor 
रु.5200-20200 गे्रड प-े1900 

1 1 माध्यवमक शालांत परीक्षा 
प्रमार्पत्र (SSC) उत्तीर्ग. 
दूरध्िनीचालक प्रवशक्षर्ाचे 
मान्यताप्राप्त शासकीय संस्थेच े
प्रमार्पत्र. मराठी, कहदी ि 
इंग्रजी भाषेमध्ये प्रभ त्ि. 

--- 

 

समांतर आरक्षर् अजा अज 
विजा  
(अ) 

भज  
(ब) 

भज  
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

सिगसाधारर् 0 0 0 0 0 0 0 1* 0 1 

* 1 अन शेषातील पद 
सदर संिगात एकच पद वरक्त असल्याने समांतर आरक्षर्ाच्या पवरगर्नेन सार पद उपलब्ध होत नाही. 



 
 

8 िाहनचालक (गट-क) 
Driver  
रु.5200-20200 गे्रड प-े1900 

3 3 माध्यवमक शालांत प्रमार्पत्र 
परीक्षा उत्तीर्ग आवर् मोटार 
िाहन अवधवनयम 1988 (1988 
चा 59) मधील तरतूदीन सार 
सक्षम अन ज्ञप्ती प्रावधकारी यांनी 
वदलेला हलके मोटार कार 
ककिा मध्यम प्रिासी िाहन 
ककिा जड प्रिासी िाहन 
चालविण्याचा परिाना धारर् 
आिश्यक. 

शासकीय, वनमशासकीय 
ककिा खाजगी संस्थेमध्ये 
हलके मोटार कार ककिा 
मध्यम प्रिासी िाहन ककिा 
जड प्रिासी िाहन 
चालविण्याचा तीन िषाहून 
कमी नाही इतक्या 
कालािधीचा अन भि 
आिश्यक तसेच मोटार 
िाहन द रूस्तीचे ज जबी 
ज्ञान असरे् आिश्यक आहे. 

 

एकूर् वरक्त 
पदसंख्या 

अजा अज 
विजा  
(अ) 

भज  
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

विवहत 
सामावजक 
आरक्षर् 

1* 0 0 0 0 0 0 1* 1 3 

 

समांतर आरक्षर् अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

सिगसाधारर् 1* 0 0 0 0 0 0 1* 1 3 

मवहला आरक्षर् 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

माजी सैवनक 15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
पदिीधर/ 

पदविकाधारकअंशकालीन 
10% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकल्पग्रस्त 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

खेळाडू 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

भकंूपग्रस्त 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूर् 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

* 2 अन शेषातील पदे 

 
* िर विवहत केलेल्या कालािधीचा अन भि धारर् करर्ारे उमेदिार उपलब्ध नसल्यास, वनिड सवमतीच्या वशफारशीन सार 

अन भि कालािधी १ िषापयंत वशवथल करण्यात येईल. 
 
 
 
 



 
 

9 प्रयोगशाळा पवरचर (गट-ड) 
Laboratory Attendant 
रु.5200-20200 गे्रड प-े1900 

९ ९ माध्यवमक शालांत परीक्षा 
अन त्तीर्ग (10 िी नापास) 

--- 

 
 

एकूर् वरक्त 
पदसंख्या 

अजा अज 
विजा  
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

विवहत 
सामावजक 
आरक्षर् 

१* 1 १* 0 0 0 0 १ ५ ९ 

 
 
 
 

समांतर आरक्षर् अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

सिगसाधारर् 1* १ १* 0 0 0 0 1 2 6 

मवहला आरक्षर् 30% ० 0 ० 0 0 0 0 0 2 2 

माजी सैवनक 15% 0 0 ० 0 0 0 0 0 1 १ 
पदिीधर/ 

पदविकाधारकअंशकालीन 
10% 

0 0 ० 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकल्पग्रस्त 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ० 

खेळाडू 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ० 

भकंूपग्रस्त 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूर् १ १ १ 0 0 0 0 १ ५ ९ 

* 2 अन शेषातील पदे ि 1 पद OL (One Leg Affected) प्रिगाकरीता राखीि. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 चपराशी  (गट-ड) 
Peon 
रु.4440-7440 गे्रड प-े1300 

३ ३ माध्यवमक शालांत प्रमार्पत्र 
परीक्षा उत्तीर्ग. 

--- 

 

एकूर् वरक्त 
पदसंख्या 

अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

विवहत 
सामावजक 
आरक्षर् 

0 1* 1* 0 0 0 0 0 १ ३ 

 

समांतर आरक्षर् अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला एकूर् 

सिगसाधारर् 0 1* १* 0 0 0 0 0 1 3 

मवहला आरक्षर् 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

माजी सैवनक 15% 0 0 ० 0 0 0 0 0 0 ० 
पदिीधर/ 

पदविकाधारकअंशकालीन 
10% 

0 0 ० 0 0 0 0 0 0 ० 

प्रकल्पग्रस्त 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

खेळाडू 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

भकंूपग्रस्त 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

एकूर् 0 1 1 0 0 0 0 0 १ ३ 

* 2 अन शेषातील पदे 
वटप :- िर नमूद केलले्या पदसंख्येत ि आरक्षर्ामध्ये शासनाच्या संबवंधत विभागाच्या सूचनेन सार बदल होण्याची 
शक्यता आहे. 

  गृह विभाग, शासन वनर्गय क्र.एचडीओ-2011/प्र.क्र.4/आस्था-1, वद.9.3.2011, सामावजक न्याय ि 
विशेष सहाय्य विभाग, शासन वनर्गय क्र.न्यायाप्र-2011/प्र.क्र.35/अ.क.2, वद.3.7.2013 ि समक्रमांक 
वद.1.9.2015 तसचे गृह विभाग, शासन वनर्गय क्र.एफएसएल-0417/प्र.क्र.119/पोल-४, वद.7.9.2017 अन्िये 
अपंग दयक्ती (समान सधंी, संपरू्ग सहभाग ि हक्काच े संरक्षर्) अवधवनयम, 1995 न सार संचालनालयाच्या 
आस्थापनेिरील पदे वन:समथग असलेल्या दयक्तींसाठी स वनवत कत करण्यात आलेली आहेत. 
3. परीक्षा श ल्क :- 
 अन .क्र.1 ते 10 िरील प्रत्येक पदांकरीता अमागास प्रिगगातील उमेदिार  : रुपये 500/- 

                           मागासिगीय उमेदिार             : रुपये 250/- 
माजी सैवनकानंा पवरक्षा श ल्क वनरंक राहील. 

विजा-अ, भज-ब, भज-क, भज-ड, विमाप्र ि इमाि प्रिगातील उन्नत ि प्रगत गटात (वक्रमीलेअर) मध्ये 
मोडर्ा-या म्हर्जचे ज्यांच ेिार्षषक उत्पन्न रू.6.00 लाखापेक्षा अवधक आहे अशा उमेदिारांनी त्यांना आरक्षर्ाचा ि 
ियोमयादेचा फायदा देय नसल्याने त्यांनी अमागास उमेदिारांप्रमारे् आिश्यक संपरू्ग पवरक्षा श ल्क भररे् आिश्यक 
आहे ि त्यांना ख ला गटातील समजण्यात येईल. तसेच ते ियोमयादेतील सिलतीसह कोर्त्याही सिलतीस पात्र 
समजले जार्ार नाहीत. 



   
4. ियोमयादा :- 

4.1.  जावहरातीमध्ये नमूद केलेल्या पदासंाठी अजग सादर करर्ा-या उमेदिाराचे िय वद.24.03.2018 रोजी  
          गर्ले जाईल. 
          ख ला प्रिगातील उमेदिाराचे िय 18 िषापेक्षा कमी ि 38 िषापेक्षा जास्त नसाि.े 
4.2.  मागासिगीयांसाठी कमाल ियोमयादा ५ िषे (43 िषापयंत) वशवथलक्षम राहील. 
4.3.  शासकीय कमगचा-यांना कमाल ियोमयादेची अट नाही. 
4.4. सशस्त्र दलात वकमान 6 मवहने सेिा केलेल्या माजी सैवनकांमधील, त्यांनी सशस्त्र दलात केलेला अखंड 

सेिाकाल अवधक 3 िषे एिढा काल त्यांच्या विहीत वदनाकंाच्या ियातून िगळून त्या वदनांकास येर्ारे त्यांच े
िय विचारात घेतले जाईल. शासन श ध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमाकं मासकै-
1010/प्र.क्र.279/10/16-अ, वदनाकं 20.8.2010 न सार माजी सैवनकासंाठी शासन सिेतेील िगग-3 ि िगग-
4 मधील पदांसाठी नेमर्कूीकरीता कमाल ियोमयादा 45 िषेपयंत राहील. बडतफीने, गैरितगर्कू ककिा 
अकायगक्षमता या कारर्ांसाठी अथिा सैवनकी सेिसेाठी शारीवरक क्षमता नसल्याने ककिा आजारपर्ाम ळेसेिा 
संप ष्ट्टात आलेले माजी सैवनक/आर्ीबार्ी ि अल्पसेिा राजावदष्ट्ट अवधकारी ियोमयादेच्या सिलतीसाठी 
पात्र ठरर्ार नाहीत. तसेच विकलांग माजी सैवनकांसाठी कमाल ियोमयादा 45 िषे राहील. 

4.5.  वन:समथग असलेल्या दयक्तींच्या बाबतीत कमाल ियोमयादा 45 िषे राहील. 
4.6. स्िातंत्र्य सैवनकांच ेनामवनदेवशत पाल्य, 1991 जनगर्ना कमगचारी ि 1994 नंतरचे वनिडर्कू कमगचारी यांना 

कमाल ियोमयादा 45 िषे इतकी राहील. या घटकातील मागासिगीय उमेदिारांसाठी कमाल ियोमयादा 
45 िषे इतकी राहील. 

4.7. पदिीधर/पदविकाधारक अंशकावलन उमेदिारांच्या बाबतीत त्यांनी स वशवक्षत बरेोजगार अथगसहाय्य 
योजनेंतगगत कोर्त्याही शासकीय कायालयामध्ये 3 िषापयगत दरमहा मानधनािर काम केलेले असले 
पावहज.े तसेच सदरच्या अन भिाची नोंद रोजगार ि स्ियंरोजगार मागगदशगन कें द्रामध्ये केलेली असली 
पावहज.े वनिड झालेल्या अंशकालीन कमगचा-यांनी त्यांच्या अन भिाची सेिायोजन कायालयाकडील 
प्रमार्पत्र  उमेदिारास वनय क्तीच्या िळेी सादर करािी लागतील. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्गय 
क्र.अंक-1009/प्र.क्र.200/2009/16-अ, वद.27.10.2009 न सार अंशकालीन कमगचा-यास कमाल 
ियोमयादा 46 िषे इतकी वशवथलक्षम राहील. 

4.8. प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासन वनर्गय क्र.प्रकल्प/1006/म .स.396/प्र.क्र.56/06/16-अ,             
         वद.03.02.2007 न सार ख ल्या ि मागासिगीय उमेदिारांसाठी कमाल ियोमयादा सरसकट 45 िषे  राहील. 
 
4.9. वन:समथग असलेल्या दयक्तीने (वकमान 40 टक्के) अपंगत्िाबाबतचे सािगजवनक आरोग्य विभागाच्या  

वद.06.10.201२ रोजीच्या शासनान सार निीन संगर्कीय प्रर्ालीददारे निीन नम न्यातील प्रमार्पत्र सादर 
कररे् आिश्यक आहे. 

4.10. प्रकल्पग्रस्त/भकंूपग्रस्त उमेदिारांनी संबवंधत वजल्हा प निगसन अवधकारी यांनी वदलेल्या प्रकल्पग्रस्त 
प्रमार्पत्राची मूळ प्रत कागदपत्रे तपासर्ीिळेी सादर कररे् आिश्यक राहील. सक्षम प्रावधका-यांकडून 
प्रमार्पत्र तपासर्ीअंती िधैता ग्राहय धरण्यात येईल. 

 



4.11. खेळाडंूची ग र्ित्ता ि पात्रता विचारात घेऊन ियोमयादेत 5 िषापयंत ियाची अट वशवथलक्षम राहील. 
तथावप, ियोमयादेत 5 िषासाठी ियाची अट वशवथल करताना कोर्त्याही प्रिगाच्या उमेदिारांची उच्चतम 
ियोमयादा 43 िषे राहील. खेळाडू प्रिगातील उमेदिारांनी त्यांची खेळाडूबाबतची प्रमार्पत्रे वक्रडा 
संचालनालयाकडून  प्रमावर्त करून घ्यािीत. 
 

5.  शैक्षवर्क अहगता :- 
अ) जावहरातीतील सिग पदासाठी नमूद केलेली शैक्षवर्क अहगता वद.12.04.2018 रोजी धारर् कररे् आिश्यक 

आहे. 
ब)  टंकलखेन अहगता :- 

मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.वम. शासकीय िावर्ज्य प्रमार्पत्र ककिा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.वम. 
शासकीय िावर्ज्य प्रमार्पत्र आिश्यक राहील. सदर अहगता वद.12.04.2018 रोजी धारर् कररे् आिश्यक आहे. 

शासन वनर्गय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमाकं वनिक-1010/प्र.क्र.08/2010/16-अ, वद.6.10.2010 
अन्िये प्रकल्पग्रस्त, भकंूपग्रस्त, स्िातंत्र सैवनकांचे नामवनदेवशत पाल्य, सन 1991 चे जनगर्ना कमगचारी, 1994 
नंतरच ेवनिडर्कू कमगचारी ि पदिीधर/पदविकाधारक अशंकालीन कमगचारी या सिग घटकातील उमेदिारांना जर 
त्यांना वलवपक टंकलेखक पदािर वनय क्ती वमळाली, तर टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ग होण्यासाठी वनय क्तीच्या 
वदनांकापासून 6 मवहने इतक्या कालािधीची म दत देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र शासन, राजपत्र वदनांक 3.9.1993 मधील उपपवरच्छेद क्रमांक 3(बी) परंत कान्िये माजी सैवनक 
प्रिगातून वलवपक टंकलेखक पदािर वनय क्ती वमळाली, तर टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ग होण्यासाठी वनय क्तीच्या 
वदनांकापासून 11 मवहने इतक्या कालािधीची म दत देण्यात येईल. 

 
क)  संगर्क अहगता :- 
       जावहरातीमधील गट-क पदाकवरता अजग करर्ा-या उमेदिारांची वनिड झाल्यास त्यांना महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग वनर्गय क्र. प्रवशक्षर्-2000/प्र.क्र.61/2001/39, मंत्रालय, म ंबई वद.19.3.2003 न सार 
वनय क्तीच्या वदनांकापासून दोन िषाच्या आत संगर्क हाताळर्ी/िापराबाबतच ेखाली नम द केलेले प्रमार्पत्र 
प्राप्त करुन सादर कररे् आिश्यक राहील. अन्यथा त्याचंी सेिा कोर्तीही पिूगस चना न देता समाप्त करण्यात 
येईल. 
 
ड)  मराठी/ कहदी भाषा पवरक्षा :- 
 
       माध्यवमक शालांत पवरक्षेत मराठी/कहदी विषय घेतले नसल्यास, वनय क्तीनंतर संबवंधत वनयमान सार एतदथग 
मंडळाची मराठी / कहदी भाषा पवरक्षा उत्तीर्ग होरे् आिश्यक राहील. 
 
इ)   फक्त िाहन चालक पदाकवरता :- 

मोटार िाहन अवधवनयम 1988 (1988 चा 59) मधील तरतूदीन सार सक्षम अन ज्ञप्ती प्रावधकारी यांनी 
वदलेला हलके मोटार कार ककिा मध्यम प्रिासी िाहन ककिा जड प्रिासी िाहन चालविण्याचा वद.12.04.2018 
पिूीचा प्रावधकृत परिाना धारर् कररे् आिश्यक राहील. तसेच िाहन चालविण्याचा स्िच्छ अवभलेख असािा आवर् 
चांगली शारीवरक क्षमता असािी. 

स्िच्छ अवभलखे यामध्ये प ढील बाबीं येतात :- १) िाहनचालक कोर्तीही मादक द्रदये ककिा अल्कोहोल 
सेिन करून िाहन चालविण्याचा ककिा मोटार िाहन अवधवनयम, 1988 (1988 चा 59) मधील कोर्त्याही दखल 
पात्र अपराधासाठी दोषी वसध्द झालेला नसािा. २) िाहनचालकांविरूध्द अपघाताचा ग न्हा दाखल झालेला 
नसािा. 



 
6.  परीक्षेचा अभ्यासक्रम :- 

   (अ)  गट-क िगातील अ.क्र.(१) ते  अ.क्र.(4) िरील पदांसाठी (1) मराठी :- दयाकरर्, सेापी  िाक्यरचना 
आवर् नेहमीच्या शब्दांचा िापर (2) इंग्रजी :- स्पेकलग, दयाकरर्, सोपी  िाक्यरचना  आवर्  नेहमीच्या शब्दांचा िापर 
(3) सामान्य ज्ञान :- दैनंवदन घटना,नेहमीचे अन भि, सावहत्य, राजकारर्,शास्त्र हे अजमािण्यासाठी प्रश्न 
सामावजक औद्योवगक स धारर्ा, वक्रडा या क्षेत्रातील महान दयक्क्तची कायग सिगसाधारर्परे् भारताच्या विशेष करुन 
महाराष्ट्राच्या इवतहास ि भगूोलाची रुपरेषा यािरील प्रश्न (4) बौव्ध्दक चाचर्ी विषयक प्रश्न उमेदिार वकती जलद 
ि अचकूपरे् विचार करु शकतो हे अजमािण्यासाठी प्रश्न विचारण्यात येतील (५) विज्ञान शाखेतील रसायनशास्त्र/ 
भौवतकशास्त्र/संगर्क शास्त्र/इलेक्रॉवनक्स/मावहती तंत्रज्ञान/न्यायसहायक विज्ञान तसेच  अवभयांवत्रकी शाखेतील 
संगर्क शास््र/ इलेक्रॉवनक्स/मावहती तंत्रज्ञान आवर् Post Graduate Diploma in Digital and Cyber Forensic 

and Related Law संबवंधत पदाकरीता आिश्यक असलेल्या वकमान शैक्षवर्क अहगतेन सार प्रश्न विचारण्यात येतील. 
संबवंधत पदाकरीता आिश्यक असलेल्या वकमान शैक्षवर्क अहगतेन सार प्रश्नाचंी रूपरेषा असेल. याप्रमारे् एकूर् 
सदर विषयाकंरीता प्रत्येकी 40 ग र् ठेिून एकूर् 200 ग र्ांची Computer Based Online परीक्षा घेण्यात येईल. 
तसेच सिग पदांची प्रश्नपवत्रका िस्त वनष्ट्ठ, बह पयायी प्रश्न या स्िरुपाची राहील. 

 
 (क) गट-क िगातील अ.क्र.(5) ते  अ.क्र.(7) िरील पदासंाठी (1) मराठी :- दयाकरर्, सेापी  िाक्यरचना 

आवर् नेहमीच्या शब्दांचा िापर (2) इंग्रजी :- स्पेकलग, दयाकरर्, सोपी  िाक्यरचना  आवर्  नेहमीच्या शब्दांचा िापर 
(3) सामान्य ज्ञान :- दैनंवदन घटना,नेहमीचे अन भि, सावहत्य, राजकारर्,शास्त्र हे अजमािण्यासाठी प्रश्न 
सामावजक औद्योवगक स धारर्ा, वक्रडा या क्षेत्रातील महान दयक्क्तची कायग सिगसाधारर्परे् भारताच्या विशेष करुन 
महाराष्ट्राच्या इवतहास ि भगूोलाची रुपरेषा यािरील प्रश्न (4) बौव्ध्दक चाचर्ी विषयक प्रश्न उमेदिार वकती जलद 
ि अचकूपरे् विचार करु शकतो हे अजमािण्यासाठी प्रश्न विचारण्यात येतील. याप्रमारे् एकूर् सदर विषयाकंरीता 
प्रत्येकी 50 ग र् ठेिून एकूर् 200 ग र्ांची Computer Based Online परीक्षा घेण्यात येईल. तसेच सिग पदांची 
प्रश्नपवत्रका िस्त वनष्ट्ठ, बह पयायी प्रश्न या स्िरुपाची राहील. 

 
(ड) गट-क िगातील अ.क्र.(8) िरील पदासाठी (1) मराठी :- दयाकरर्, सेापी  िाक्यरचना आवर् नेहमीच्या 

शब्दांचा िापर (2) सामान्य ज्ञान :- दैनंवदन घटना,नेहमीच ेअन भि, सावहत्य, राजकारर्,शास्त्र हे अजमािण्यासाठी 
प्रश्न सामावजक औद्योवगक स धारर्ा, वक्रडा या क्षेत्रातील महान दयक्क्तची कायग सिगसाधारर्परे् भारताच्या विशेष 
करुन महाराष्ट्राच्या इवतहास ि भगूोलाची रुपरेषा यािरील प्रश्न (3) िाहतूक वनयम विषयक प्रश्न विचारण्यात 
येतील. याप्रमारे् एकूर् सदर विषयांकरीता प्रत्येकी 20 ग र् ठेिून एकूर् 60 ग र्ांची Computer Based Online 
परीक्षा घेण्यात येईल. तसचे सिग पदांची प्रश्नपवत्रका िस्त वनष्ट्ठ, बह पयायी प्रश्न या स्िरुपाची राहील. 

 
   (इ) गट-ड िगातील पदांसाठी :- अ.क्र.(9) ि अ.क्र.(10) िरील पदाकरीता विवहत करण्यात आलेल्या  
शैक्षवर्क अहगतेच्या स्तरािरील एकूर् 100 ग र्ांची परीक्षा घेण्यात येईल. त्यामध्ये (1) मराठी ि  (2) सामान्य ज्ञान 
या विषयाकंरीता प्रत्येकी 50 ग र् ठेिून एकूर् 100 ग र्ाचंी Computer Based Online परीक्षा घेण्यात येईल. 
सदर परीक्षेसाठी िस्त वनष्ट्ठ, बह पयायी स्िरूपाचे प्रश्न असतील. 
 



 
7. परीक्षेच ेस्िरुप :- 
अ. 
क्र. 

संिगग 
परीक्षेसाठी ग र् 

लखेी परीक्षा दयािसावयक चाचर्ी एकूर् ग र् 
1 िजै्ञावनक सहायक 200 - 200 
2 िजै्ञावनक सहायक (संगर्क ग न्हे, 

ध्िनी ि ध्िनीफीत विश्लेषर्) 
200 - 200 

3 िवरष्ट्ठ प्रयोगशाळा सहायक * 200 - 200 
4 िवरष्ट्ठ वलवपक (भांडार) * 200 - 200 
5 कवनष्ट्ठ प्रयोगशाळा सहायक 200 - 200 
6 वलवपक टंकलेखक 200 - 200 
7 दूरध्िनीचालक 200 - 200 
8 िाहनचालक 60 40 100 
9 प्रयोगशाळा पवरचर 100 - 100 
10 चपराशी 100 - 100 

* िवरष्ट्ठ प्रयोगशाळा सहायक/ िवरष्ट्ठ वलवपक (भांडार), गट-क या पदासंाठी एकच Computer Based 
Online परीक्षा घेण्यात येर्ार असल्याने उमेदिारांना सदर दोन्ही पदासंाठी आिदेन अजग सादर करता येतील. 
त्यान सार ज्या पदासाठी आिदेन अजग सादर केलेला आहे त्याच पदाच्या वनिडीसाठी संबवंधत उमेदिाराचा विचार 
करण्यात यईेल. परंत , प्रत्येक पदासाठी िगेिगेळे परीक्षा श ल्क भररे् आिश्यक राहील. 
 
8. आरक्षर्ासंबधंी अटीं/ वनयम :- 

8.1. अन सूवचत जाती, अन सूवचत जमाती, विम क्ती जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासिगग ि इतर मागासिगग 
यासाठी आरक्षर् अवधवनयम, 2001 (सन 2004 च्या महाराष्ट्र अवधवनयम क्र. 08) हा अवधवनयम महाराष्ट्र शासनाने 
वदनांक 29.01.2004 पासनू अंमलात आर्ला आहे. उपरोक्त अवधवनयमान सार आरक्षर्ासबंधंीच्या तरतूदीं लागू 
होतील. 

8.2. िरील अवधवनयमान सार फक्त अन स वचत जाती ि अन स वचत जमाती यांना सोडून उिगवरत मागासिगातील 
सिग जाती प्रिगातील म्हर्ज ेवि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), वि.मा.प्र., इतर मागासिगग यांना उन्नत / 
प्रगत गटाच े(वक्रवमलेअर) तत्ि लागू केले आहे. त्या प्रिगातील उमेदिारानंी  उन्नत ि प्रगत गटात मोडत नसल्याच े
सन 2016-17 ि सन 2017-18 या वित्तीय िषाचे नॉन वक्रवमलेअर प्रमार्पत्र धारर् केले असले पावहज.े 

8.3.मागास प्रिगातील उमेदिारांनी जातीच्या दाखल्याबरोबरच जात पडताळर्ी सवमतीने िधै ठरविलेले जात 
िधैता प्रमार्पत्र सादर कररे् आिश्यक आहे. शासन वनर्गय क्र. बीसीसी-2011/प्र.क्र.1064/2011/16-ब, 
वद.12.12.2011 न सार जात िधैता प्रमार्पत्र वमळरे्कवरता संबवंधत जात िधैता सवमतीस आिश्यक ते दस्तऐिज 
सादर केल्याची पोचपािती सादर केल्यानंतरच तात्प रत्या स्िरुपाची वनय क्ती देण्यात येईल. जातिधैता प्रमार्पत्र 
सादर कररे् ही सिगस्िी वनिड झालले्या उमेदिारांची जबाबदारी राहील. 

 



8.4. अन सूवचत जमाती प्रिगाच्या उमेदिारांना जात िधैता प्रमार्पत्र सादर केल्यानंतरच वनय क्ती देण्यात येईल. 
8.5. ऑनलाईन पध्दतीने अजग सादर करताना आिश्यक शैक्षवर्क अहगता ि उमेदिारांकरीता लागू असलेली सिग 
कागदपत्रे  / प्रमार्पत्र ेि अजात भरलेली मावहती वसध्द करण्याच्या अन षंगाने आिश्यक असलेली सिग कागदपत्र े
/ प्रमार्पत्र े जस े उन्नत ि प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतच े प्रमार्पत्र, कायमस्िरुपी वन:समथग असल्याच े
प्रमार्पत्र, प्रकल्पग्रस्त प्रमार्पत्र, भकंूपग्रस्त प्रमार्पत्र, खेळाडू प्रमार्पत्र, माजी सवैनक कायगम क्त प्रमार्पत्र, 
अवधिास प्रमार्पत्र, पदिी प्रमार्पत्र इत्यादी आिश्यक आहे. ज े उमेदिार जावहरातीस अन सरुन अजग सादर 
करण्याच्या शेिटच्या वदनाकंापयगत अहगता धारर् करर्ार नाहीत त्यांच ेअजग अिधै ठरविण्यात येतील. 
9. समांतर आरक्षर्ासंबधंीत अटीं / वनयम :- 
9.1.  समांतर आरक्षर्ांतगंत मवहला, माजी सैवनक, प्रकल्पग्रस्त/भकंूपग्रस्त, खेळाडू, अशंकालीन कमगचारी 
यांचेसाठी आरवक्षत असलेली पदे त्या त्या प्रिगातील भराियाच्या एकूर् पदसंख्येपैकी आहेत. उिगरीत पदे त्या त्या 
प्रिगातील समातंर आरक्षर्ा दयवतवरक्त आहेत. तसचे समांतर आरक्षर्ाबाबत शासन पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन 
विभाग क्र.एसआरदही-1012/प्र.क्र.16/12/16-अ, वद.13.8.2014 आवर् तदनंतर शासनाने या संदभात िळेोिळेी 
वनगगवमत केलेल्या आदेशान सार कायगिाही करण्यात येईल. 
9.2. शासन वनर्गय, मवहला ि बाल विकास विभाग क्र.82/2001/मसंआ-2000/प्र.क्र.415/का-2, 
वद.25.05.2001 मधील तरत दीन सार मवहलांसाठी ३० टक्के आरक्षर् राहील. (मवहला आरक्षर्ांतगगत मवहला 
उमेदिारांनी अजग करतानंा उन्नत ि प्रगत गटात मोडत नसल्याच ेसन 2016-17 ि सन 2017-18 या वित्तीय 
िषाचे नॉन वक्रमीलेअर प्रमार्पत्र धारर् केले असले पावहज)े. (अन स वचत जाती ि जमाती प्रिगातील मवहला 
िगळून) 
9.3. वन:समथग असलेल्या प्रिगाकरीता एकूर् ३ टक्के आरक्षर् राहील. वन:समथग असलेल्या प्रिगातील 
उमेदिाराजिळ अपंगत्िाच े प्रमार् ४० टक्क्यापके्षा कमी अपंगत्ि नसल्याचे कायालयीन पवरपत्रक कार्षमक 
मंत्रालय, भाषा सरकार निी वदल्ली क्र. 36035/3/2004 ईएसटीटी (आरईएस), वद.29.12.2005 प्रमारे् मेवडकल 
बोडाचे प्रमार्पत्र असरे् आिश्यक आहे. अशा पात्र उमेदिारांमधून शासन पत्र क्र.अपगं-2002/प्र.क्र.331/स धार-
३, वद.07.06.2006 अन सार वनिडीस/वनय क्तीस पात्र उमेदिारांची वनिड करण्यात येईल. ज्या वन:समथग 
असलेल्या उमेदिारांजिळ वन:समथग असल्याचे प्रमार्पत्र उपलब्ध असेल, अशाच वन:समथग असलेल्या 
उमेदिारांनी अपंग आरक्षर्ांतगगत अजग सादर करािा. फक्त दृष्ट्टीहीन, अल्पदृष्ट्टी, अव्स्थदयंग, सेरेब्रल पाल्सी आवर् 
वडस्लेव्क्सयाने बावधत ि वकमान 40% कायमस्िरूपी विकलांगत्ि असलेल्या पात्र उमेदिारांना, ते वलवहण्यासाठी 
सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनाथग ग र्ित्तेन सार लेखवनकाची मदत घेता येईल ि अन ग्रह कालािधी अन ज्ञेय 
राहील. प्रत्यक्ष परीक्षेच्यािळेी उत्तरे वलवहण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र विकलांग उमेदिारांना, लेखवनकाची 
मदत आवर्/अथिा अन ग्रह कालािधीची आिश्यकता असल्यास संबवंधत उमेदिाराने ऑनलाईन पध्दतीने अजग 
सादर केल्याच्या वदनाकंापासून सात (7) वदिसांच्या आत आिश्यक प्रमार्पत्र/कागदपत्रांसह विवहत नम न्यामध्ये 
संचालनालयाच्या अवधपत्याखालील म ंबई, नागपरू, प रे्, औरंगाबाद, नावशक, अमरािती, कोल्हापरू ि नांदेड 
येथील प्रयोगशाळांच्या प्रम खांकडे विनंती अजग सादर कररे् अवनिायग आहे. ऐनिळेी लेखवनकाची मदत घेता येर्ार 
नाही. तसचे लेखवनकाची दयिस्था स्ित: उमेदिाराने कररे् आिश्यक आहे. 
 

9.4. माजी सैवनकासंाठी १५ टक्के आरक्षर् राहील. माजी सैवनक असर्ाऱयांनी वजल्हा सैवनक कल्यार् अवधकारी 
कायालय यांच्याकडे नाि नोंदर्ी केलेली असरे् आिश्यक आहे. सदरच ेआरक्षर् हे केिळ माजी सैवनकांनाच लागू 
असून त्यांच्या िारसांना या आरक्षर्ाचा लाभ घेता येर्ार नाही याचंी नोंद घ्यािी. माजी सैवनकाकंडे सेितेून 
कायगम क्त करण्यात आल्याच ेकायगम क्त प्रमार्पत्र (Discharge Certificate) असरे् आिश्यक आहे. 



9.5. शासन वनर्गय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.न्यायप्र-1009/प्र.क्र.202/09/16-अ, वद.27/10/2009 मधील 
तरत दीन सार प्रकल्पग्रस्त दयक्ती ि त्यांच्यािर अिलंबनू असर्ाऱया दयक्तींना ५%  आरक्षर् रावहल. 
9.6. प्रकल्पग्रस्त म्हर्नू अजग करर्ाऱया उमेदिाराकडे महाराष्ट्र शासन वनर्गय, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.एईएम-1080/35/16-अ, वद.21.01.1980 न सार विवहत नम न्यात प्रकल्पग्रस्तांच ेप्राधान्यक्रम दाखला असरे् 
आिश्यक रावहल. 
9.7. शासन वनर्गय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.भकंूप-1009/प्र.क्र.207/2009/16-अ, वद.27.08.2009 मधील 
तरत दीन सार भ कंपग्रस्त दयक्तींसाठी २ टक्के समातंर आरक्षर् राहील. शासन वनर्गय, िन ि महसूल विभाग 
क्रमांक इक्यूआर-1094/प्र.क्र.768/भपूकू-1, वद.9.8.1995 न सार संबवंधत वजल्हावधकाऱयांकडून प्रमावर्त 
केलेला भ कंपग्रस्त असल्याचा दाखला / प्रमार्पत्र सादर कररे् अत्यािश्यक आहे. 

9.8. अत्य च्च ग र्ित्ताधारक खेळाडंूचे आरक्षर् शासन वनर्गय, शालेय वशक्षर् ि वक्रडा विभाग क्र.राक्रीधो-
२००२/प्र.क्र.६८/वक्रय स-े२, वद.०१ ज लै, २०१६ तसेच शासन श ध्दीपत्रक क्र.राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीय स-े२, 
वद.१० ऑक्टोबर, २०१७ आवर् शासन श ध्दीपत्रक क्र.राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीय स-े२, वद.१५ नोदहेंबर, २०१७ 
ि शासन वनर्गय क्र.राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीय स-े२, वद.१६ नोदहेंबर, २०१७ आवर् यासंदभात शासनाने 
िळेोिळेी वनगगवमत केलेल्या आदेशान सार राहील. सदरच े शासन वनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध असून सदर शासन वनर्गयातील तरतूदीं विचारात 
घेऊनच खेळाडू प्रिगातील उमेदिारांनी ऑनलाईन अजग सादर करािते. 

10.     ऑनलाईन पध्दतीने अजग करण्याची कायगपध्दती ि सूचना :- 
10.1  संचालनालयामाफग त घेण्यात येर्ाऱया सदर पवरक्षा भरतीसाठी अजग फक्त ऑनलाईन पध्दतीनेच 
स्िीकारण्यात येतील. पात्र उमेदिारला िबे आधावरत ऑनलाईन अजग www.mahapariksha.gov.in या 
संकेतस्थळाद्वारे सादर कररे् आिश्यक आहे. उमेदिाराने सिग सचूना काळजीपिूगक िाचनू त्यानंतरच अजग भरािा. 
10.2 ऑनलाईन पध्दतीने अजग सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना महापरीक्षा पोटगल यांच्या  
www.mahapariksha.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ध आहे. 
10.3  ऑनलाईन पध्दतीने अजग सादर करण्याची सिगसाधारर् प्रवक्रया/टप्प ेखालीलप्रमारे् आहे :-  

1. उमेदिाराची नोंदर्ी (Sign Up)  कररे्.  
2.  उमेदिाराने मावहती सादर कररे्  
3. अजािरील मावहतीचे प नर्षिलोकन  
4. ऑनलाईन श ल्क भरर्ा  
5. अजाची कप्रट आऊट 

१0.४   उमेदिाराची नोंदर्ी (Sign UP) कररे्.  
(अ)  उमेदिाराला आपला अजग सादर करण्यासाठी www.mahapariksha.gov.in  या सकेंतस्थळािर 

Log In कराि ेलागेल. यासाठी उमेदिाराने आपल्या स्ित:चे Email ID ददारे संकेतस्थळािर प्रथम आपली नोंदर्ी 
करून Sign UP कररे् आिश्यक आहे.  

(ब)  महापरीक्षा कडील इतर कोर्त्याही परीक्षेसाठी यापिूी नोंदर्ी (Sign UP) केलेल्या 
उमेदिारांनीही या परीक्षसेाठी प न्हा नदयाने सकेंतस्थळािर नोंदर्ी कररे् आिश्यक आहे.   

http://www.maharashtra.gov.in/
http://www.mahapariksha.gov.in/


(क)  Sign Up ददारे पोटगलिर नोंदर्ी कररे्साठी उमेदिाराकडे वनत्य िापरात असेल (Valid) ई-मेल 
आयडी असरे् आिश्यक आहे. तसेच भरती प्रवक्रये दरम्यान पत्रदयिहार, प्रिशेपत्र आवर् इतर मावहती ऑनलाईन 
देण्यात येर्ार असल्याकारर्ाम ळे भरती प्रवक्रयेच्या संपरू्ग कालािधीमध्ये महा परीक्षा  पोटगलच्या संकेतस्थळािर 
नोंदर्ीकृत केलेला ई-मेल आयडी ि तसचे अजात नमूद भ्रमर्ध्िनी क्रमांक िधै/कायगरत राहरे् आिश्यक आहे. 

(ड)  उमेदिाराने त्याचे / वतचे खाते सक्रीय करण्यासाठी,  त्याच्या /वतच्या इमेल आयडीिर 
वमळालेल्या सक्रीयतेच्या कलकिर व्क्लक कराि.े  

(इ)   उमेदिाराने Sign UP/ Register कररे्साठी संकेतस्थळाच्या म खपषृ्ट्ठािरील आपल्या उजदया 
बाजूला असलेल्या सूचना NOTIFICATIONS या विभागातील Recruitment for Forensic Department) या 
पयायािर " 'व्क्लक' केल्यांनतर, पोटगलिरील Recruitment for Forensic Department  हे पषृ्ट्ठ प्रदर्षशत होईल. 
या पषृ्ट्ठािरील " Registration Log-In"  या पयायािर व्क्लक केल्यानंतर Maha Pariksha Registration Portal  
हे पषृ्ट्ठ उघडेल,  या  पषृ्ट्ठािरील Registration या पयायािर व्क्लक करुन उमेदिाराने  आपले User Name , 
Password , Email ID , ही  मावहती भरण्याची प्रवक्रया परू्ग करािी. यानंतर  स्क्रीनिर आपर् भरलेली मावहती 
सेदह झाल्याचा Your registration saved ि Please check your e -Mail for confirmation असा संदेश प्रदर्षशत 
होईल. 
 
१0.५ उमेदिाराची मावहती सादर कररे्. 

(अ)  िरील प्रवक्रया परू्ग केल्यानंतर, उमेदिाराला त्याच्या / वतच्या प्रमावर्त (नोंदर्ी करताना नमूद केलेल्या )  
ई-मेल आयडीिर सक्रीयतेची कलक वमळेल, सदर कलकिर व्क्लक केल्यास Maha Pariksha Registration 
Portal  हे पषृ्ट्ठ उघडेल ि यािर Your user has been activated असा प्रदर्षशत होईल.  

(ब)  या पषृ्ट्ठािरील Sign In या पयायािर व्क्लक करून उमेदिाराने आपला User ID ि Password टाक न  
Sign In कराि.े  उमेदिाराने त्याची /वतची  लॉगइनची मावहती गोपनीय ठेिािी.एकदा खाते सक्रीय झाले की, 
उमेदिाराला त्यांच्या नोंदर्ी पोटगलच ेय जरनेम आवर् पासिडग िापरून केदहाही  लॉगइन होता येईल. 

(क) िरील प्रवक्रयेनंतर Declaration पषृ्ट्ठ प्रदर्षशत होईल. या पषृ्ट्ठािरील नमूद अटी / शती िाचनू  उमेदिाराने  
त्या मान्य असल्याचे पयायािर व्क्लक करून उमेदिाराने पोटगलिर आलेल्या Create Your Profile या 
पयायाददारे विचारण्यात येर्ारी उमेदिाराने आपली प्राथवमक मावहती भरून ती सदेह (जतन) कराियाची आहे. 

(ड)  छायावचत्र आवर् स्िाक्षरी अपलोड करण्यासंबधंी मावहती :- 
िरीलप्रमारे् प्राथवमक मावहती भरून झाल्यानंतर उमेदिाराने स्ित:च ेछायावचत्र/फोटो ि स्ित:ची स्िाक्षरी 

स्कॅन करून खालीलप्रमारे् अपलोड करािी. 
(i)  अपलोड कराियाच ेछायावचत्र उंची ि रंुदी प्रत्येकी २०० pixel असलेले असरे् आिश्यक आहे,  तसचे 

छायावचत्राच े आकारमान  २0 KB ते ५० KB च्या दरम्यान असाि.े यापेक्षा जास्त क्षमतेची ईमेज प्रर्ालीिर 
व्स्िकारली जात नाही. छायावचत्र स्कॅन करुन अपलोड कराि.े   

(ii)  उमेदिाराने स्कॅन स्िाक्षरी सादर कररे्साठी को-या  कागदािर ५ x ४.५  सेमी आकाराचा एक आयत 
काढा ि त्या आयतामध्ये उमेदिाराने स्ित: काळ्या शाईच्या पनेने स्िाक्षरी करून ती प्रवतमा स्कॅन करािी. 
स्िाक्षरीच्या प्रवतमेची उंची ६० वपक्सल आवर् रंुदी १40 पवक्सल असािी आवर् प्रवतमेचे आकारमान 3 KB ते 50 
KB च्या दरम्यान असािी यापेक्षा जास्त क्षमतेची इमेज प्रर्ालीिर व्स्िकारली जात नाही. 

 



१0.६   परीक्षेसाठी  अजग सादरीकरर् :- उमेदिाराने आपला अजग खालीलप्रमारे् सादर कराियाचा आहे.  
    (अ) िरीलप्रमारे् उमेदिाराने प्रोफाईल मधील परू्ग मावहती सादर केलेनंतर त्याने स्क्रीन िरील "परीक्षा 
दाखिा" या पयायािर व्क्लक केल्यानंतर त्यास चालू परीक्षा/पदाबाबतची यादी यावठकार्ी उपलब्ध होईल. 

(ब) उमेदिाराने परीक्षा यादीतील त्यातील "Forensic Department " हा पयाय वनिड करून त्यास 
व्क्लक केल्यानंतर या जावहरातीत नमूद केल्याप्रमारे् भरती कराियाच्या पदासाठी आयोवजत करण्यात येत 
असलेल्या त्यांतगगत असलेल्या पदांची  यादी प्रदर्षशत होईल.  

(क) उमेदिार ज्या पदासाठी अजग करण्यास इच्च्छ क असेल  त्या पदाची उमेदिाराने वनिड करून अजग 
कराियाचा आहे.  

(ड) अशाप्रकारे अजग करतानंा योग्य पदाची वनिड कररे्साठी उमेदिारांनी जावहरातीत तसेच यासंबधीच्या 
परीक्षा योजना यातील तरतूदींचा काळजीपिूगक अभ्यास करािा. 

(इ) उमेदिाराच्या प्रोफाईलच्या आधारे यंत्रर्ा िधैता तपासेल िापरकता जावहरातीतील वनकष परू्ग करीत  
असल्यास िापरकत्याला अजग सादर करता येईल.  

(ई) जावहरातीमध्ये नमूद केलेले वनकष िापरकता परू्ग करीत नसल्यास मावहती संग्रवहत होऊ शकत  
नाही, असा संदेश यंत्रर्ा प्रदशीत करेल. अजग यशस्िीवरत्या सादर झाल्यानंतर त मचा अजग यशस्िीवरत्या जतन 
झाला  असा संदेश यंत्रर्ा प्रदर्षशत करेल. 
 

१0.७  परीक्षा कें द्राची वनिड :- उमेदिार ऑनलाईन नोंदर्ी अजामध्ये वदल्याप्रमारे् परीक्षा केद्रासाठी  
प्राधान्यक्रम वनिड कररे् आिश्यक आहे. यासाठी उमेदिारास  तीन प्राधान्य क्रम असतील ि त्यात नमदू 
पयायांपकैी उमेदिाराने प्रत्येकी तीन प्राधान्यक्रम वनिड कररे् आिश्यक आहे.  वतन्ही प्राधान्यक्रमातंगगत प्रत्येकी 
तीन पयायांची वनिड कररे् , अजग परू्ग कररे् साठी आिश्यक आहे.  यानंतर उमेदिाराने नोंदर्ी प्रवक्रया परू्ग 
करण्यासाठी ऑनलाईन श ल्क भराि.े 
 
१0.८  परीक्षा श ल्क भरर्ा :-  परीक्षा श ल्काचा भरर्ा करण्याकवरता उमेदिारांनी खाली नमूद केलेल्या पध्दतींचा 
अिलंब करािा. 

(अ) परीक्षा श ल्काचा भरर्ा हा फक्त Online पध्दतीनेच कराियाचा आहे. यात नमूद केल्याप्रमारे् 
Online पध्दती दयवतवरक्त इतर कोर्त्याही पध्दतीने भरर्ा केलेले परीक्षा श ल्क हे विचारात घेतले जार्ार नाही. 

(ब)  उमेदिाराने एका पेक्षा अवधक पदासंाठी अजग केलेला असल्यास  विवहत केल्याप्रमारे् प्रत्येक 
पदासाठी त्याने परीक्षा श ल्क एकाच िळेी भरर्ा कररे् आिश्यक आहे. 

(क) Online परीक्षा श ल्क भरर्ा करण्याची पध्दती.. 
(i)  भरर्ा करण्याकवरता फक्त ऑनलाईन पयाय उपलब्ध आहेत. त्यासाठी उमेदिार  के्रवडट काडग /  

डेवबट काडग / एटीएम वपन / इंटरनेट बकँकग / िलेॅट / कॅश काडग / आयएमपीएस ददारे श ल्क भरर्ा करु 
शकतात. 

(ii) उमेदिार आपापल्या सोयीन सार िरीलपैकी कोर्त्याही एका पध्दतीन सार श ल्क भरर्ा करु  
शकतात. 

(iii)  उमेदिाराला जर िीज प रिठा ककिा इटंरनेट सेिा खंवडत झाल्याम ळे श ल्क भरर्ा करता आला  
नाही तर त्याने प न्हा लॉगइन करुन भरर्ा प्रवक्रया परू्ग करािी. 

(iv) श ल्क भरर्ा झाल्यािर उमेदिाराला “भरर्ा यशस्िी” म्हर्नू संदेश वमळेल भरर्ा केलेल्या  
श ल्काची नोंद / मावहती अजामध्ये आपोआप येईल. 



(ड) ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा श ल्काचा भरर्ा केल्यानंतर उमेदिाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये  
परीक्षा श ल्क  भरर्ा झाला आहे ककिा कसे याची व्स्थती (Status) अिगत होईल. त्याची उमेदिाराने अजग सादर 
करण्याच्या अंवतम वदनाकंापिूीच तपासर्ी करून खात्री कररे् अथिा परीक्षा श ल्काचा भरर्ा झाल्याबाबत  व्स्थती 
उपलब्ध नसल्यास प न्हा श ल्क  भरण्याची कायगिाही कररे् आिश्यक आहे. विवहत वदनांकानंतर या संदभातील 
कोर्त्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जार्ार नाही. 

 
10.9 नोंदर्ी ि अजग भरण्यासाठीचा कालािधी :- 

पात्र उमेदिारांना www.mahapariksha.gov.in या िबेसाईटददारे वद.24.03.2018 ते वद.12.04.2018 
या कालािधीमध्ये िबे बसे्ड (Web Based) ऑनलाईन अजग सादर कररे् आिश्यक राहील. 

 
10.१0 उपरोक्त पदासंाठी घेण्यात येर्ारी संगर्क आधारीत परीक्षा (Computer Based online examination) 
विविध स्लॉट मध्ये घेण्यात येईल. त्याचा तपवशल उमेदिारांना प्रिशेपत्राबरोबर देण्यात येईल. 

१0.११ पात्र उमेदिारांना प्रिशेपत्र, पवरक्षा कें द्र ि पवरक्षेविषयी आिश्यक सचूना ऑनलाईन ि एसएमएसददारे 
कळविण्यात येईल ि www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळािरही उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
उमेदिारांनी त्यांचे प्रिशेपत्र संकेतस्थळािरुन डाऊनलोड करािीत. संगर्कीय पवरक्षेनंतर सिगसाधारर् ग र्ित्ता 
यादी www.mahapariksha.gov.in ि संचालनालयाच्या dfsl.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर प्रवसध्द 
करण्यात येईल. उमेदिारास स्ितंत्र पत्रदयिहार केला जार्ार नाही, याची नोंद घ्यािी. 

1१. वनिडपध्दती :- 
1१.1. जावहरातीस अन सरुन पात्र झालेल्या अजगदाराचंी संगर्क आधारीत परीक्षा (Computer Based online) 
पवरक्षा घेण्यात येईल. 
1१.2. मागासिगीय उमेदिारांनी अराखीि पदासंाठीच्या  आिश्यक अटीं ि शतींची पतूगता (उदा.ियोमयादा, परीक्षा 
श ल्क ि अहगता इ.) केल्यासच अशा उमेदिारांचा अराखीि पदांिर वशफारसीसाठी विचार करण्यात येईल. 
1१.3. उमेदिारानंा ऑनलाईन पवरक्षेत प्राप्त झालेल्या ग र्ानं सार तसेच जावहरातीमध्ये दशगविण्यात                                     
आलेल्या वरक्त जागांन सार सामावजक आवर् समातंर आरक्षर् विचारात घेऊन वनिडसूची यादी तयार करण्यात 
येईल. सदरची वनिडसूची www.mahapariksha.gov.in व dfsl.maharashtra.gov.in  या सकेंतस्थळािर 
उमेदिारांच्या मावहतीकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसचे िरील नमूद सिग पदांसाठी म लाखती घेण्यात 
येर्ार नाही, याची सिग उमेदिारांनी नोंद घ्यािी. 
1१.4. उमेदिाराकंडून मागर्ी केल्यानंतर सादर केलेल्या अजाची सविस्तर छाननी वनिडसूची बनविते िळेी केली 
जाईल. अजामध्ये दशगविलेल्या मावहती पषृ्ट्यथग योग्य ते दस्तऐिज जमा कररे् ही सिगस्िी उमेदिारांची जबाबदारी 
राहील, अन्यथा त्याचंी वनिड रद्द करण्यात येईल. 
1१.5. वनिडसूची बनवितानंा ज्या उमेदिारांच ेएकूर् समान ग र् असतील अशा उमेदिारांचा ग र्ित्तायादीमधील 
प्राधान्यक्रम सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्गय क्र.प्रावनमं-1217/(प्र.क्र.92/17)/13-अ, वद.2.12.2017 
मधील तरतूदींन सार वनवत कत करण्यात येईल.   

http://www.mahapariksha.gov.in/
http://www.mahapariksha.gov.in/
http://www.mahapariksha.gov.in/
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11.6. समांतर आरक्षर् हे सामावजक आरक्षर्ातंगगत कप्पीकृत असनू ते त्या-त्या  सामावजक आरक्षर्ाच्या  गटातून 
भरण्यात येते. उपरोक्त समातंर आरक्षर्ान सार उमेदिार उपलब्ध न झाल्यास सदर पदे त्याच जाती प्रिगातील 
इतर उमेदिारांमधून भरण्यात येतील. 
1१.७. वनिड झालेल्या उमेदिारांनी वसस्टीम जनरेटेड अजामध्ये दशगविलेली त्याचंी शैक्षवर्क अहगता, िय, जात, 
उन्नत-प्रगत गटात मोडत नसरे्, प्रकल्पग्रस्त, खेळामधील प्राविण्य, शावररीक बावधत/दयंगत्िाच े प्रमार्, माजी 
सैवनक, भकंूपग्रस्त इत्यादी वसध्द कररे् हे सिगस्िी उमेदिारांची जबाबदारी राहील. यापकैी कोर्तीही बाब 
उमेदिार वसध्द करु न शकल्यास त्याची वनिड रद्द करण्यात येईल. तसेच सदर बाबतीत कोर्त्याही प्रकारचा 
पत्रदयिहार विचारात घेतला जार्ार नाही. 
1१.8. वनिडयादीतील वशफारसपात्र उमेदिारानंी मूळ कागदपत्र े सादर करण्याच्या कालािधीमध्ये आिश्यक 
कागदपत्रे सादर न केल्यास त्याची उमेदिारी रद्द करण्यात येईल. 
11.9 बायोमेवरक पडताळर्ीिळेी विसंगती आढळून आल्यास उमेदिारी/वनिड रदद केली जाईल. 
12. सिगसाधारर् अटी ि शती :- 
१२.1. उमेदिारास ऑनलाईन पध्दतीने भरलेला आिदेन पत्रातील मावहतीच्या आधारे संगर्क आधारीत परीक्षसे 
(Computer Based online examination) बसण्यास तात्प रती परिानगी देण्यात येईल ि वनिड झाल्यानंतर 
प्रमार्पत्र पडताळर्ीच्या िळेेस ऑनलाईन पध्दतीने भरलेल्या अजातील मावहती अपरू्ग अथिा च कीची/खोटी 
आढळून आल्यास उमेदिाराची वनिड त्याच टप्प्यािर रद्द करण्यात येईल ि त्यांना प ढील सिग वनिडीसाठी अपात्र 
ठरविण्यात येईल. 
१२.2. जावहरातीमध्ये दशगविण्यात आलेली प्रिगगवनहाय पदसंख्या कमी, जास्त अथिा रद्द होण्याची शक्यता आहे.  
आरक्षर्ात बदल होण्याची शक्यता आहे. 
१२.3. जर कोर्त्याही उमेदिाराने एकापेक्षा अवधक लॉग इन आयडीसह नोंदर्ी केली असेल तर उमेदिारांची 
पवहली यशस्िी नोंदर्ी फक्त प ढील प्रवक्रया जसे. हॉल वतकीट, परीक्षेतील उपव्स्थती, ग र्ित्ता यादी आवर् अन्य 
संबवंधत प्रवक्रयांसाठी विचारात घेण्यात येईल. कोर्त्याही ड प्लीकेट नोंदर्ीस अिधै नोंदर्ी मानले जाईल आवर् 
कोर्त्याही प्रकारच ेपैस ेपरतफेड केले जार्ार नाहीत. उमेदिाराद्वारे प्रथम यशस्िी नोंदर्ीमध्ये काही च कीची 
मावहती देण्यात आली  असेल तर कृपया या विषयांबद्दलची योग्य प्रवक्रया जार्नू घेण्यासाठी 
enquiry@mahapariksha.gov.in िर वलहा ककिा टोल फ्री नंबर 1800 3000 7766 िर कॉल करा. 
१२.4  जावहरातीतील नमूद केलेल्या पदासंाठी आिश्यक ती अहगता धारर् करीत असलेल्या पात्र उमेदिारानंीच 
अजग करािा. संबवंधत पदासाठी अजग केलेल्या उमेदिारानंी ऑनलाईन पवरक्षा ही उमेदिारांनी कोर्तीही कागदपत्रे 
ि शैक्षवर्क अहगता यांची पिूगतपासर्ी न करता घेतली जार्ार असल्याम ळे या पवरक्षेत वमळालेल्या ग र्ांच्या आधारे 
उमेदिाराला वनिडीबाबतच े कोर्तेही हक्क राहर्ार नाहीत. उमेदिाराने ऑनलाईन पध्दतीने अजग भरताना 
अजात भरलले्या माहीतीच्या अन षंगाने कागदपत्रांच्या परू्ग छाननीनंतर तसेच शैक्षवर्क पात्रता पतूगतेच्या अधीन 
राहून उमेदिारांची ग र्ित्तेच्या आधारे सामावजक / समातंर आरक्षर्वनहाय वनिड केली जाईल. 
१२.5. महाराष्ट्र नागरी सेिा (लहान क ट ंबाच ेप्रवतज्ञापन) वनयम २००५ अन्िये उमेदिारांनी वदनांक २८.३.२००५ 
रोजी हयात असलेली ि त्यानंतर जन्माला आलेल्या अपत्यांच्या संख्येबाबत विवहत केलेले प्रवतज्ञापत्र सादर कररे् 
आिश्यक राहील. अजगदार यांना हयात असलेल्या म लांची संख्या २ पके्षा अवधक असेल तर वद.२८ माचग, २००६ ि 
तदनंतर जन्माला आलेल्या म लांम ळे या पदासाठी उमेदिार वनिडीस / वनय क्तीस अपात्र ठरविला जाईल. 
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12.6. शासवकय, वनमशासवकय, शासकीय उपक्रम सेितेील कमगचाऱयाने िर नमूद केलेल्या पदांकवरता अजग केला 
असेल, तर सदर कमगचाऱयाला सक्षम अवधकाऱयाने वितरीत केलेले खात्याचे ना हरकत प्रमार्पत्र अंवतम वनिडपिूग 
कागदपत्रे तपासर्ीिळेी सादर कररे् आिश्यक राहील. 
12.7. उमेदिारानंा ऑनलाईन पवरक्षसेाठी वनयोवजत स्थळी ि िळेी स्ि:खचाने उपव्स्थत रहाि ेलागेल. 
12.8. परीक्षेच्या िळेी परीक्षा कक्षामध्ये ककिा परीक्षा कें द्राच्या पवरसरात भ्रमर्ध्िनी अथिा इतर संपकाची साधने 
िापरण्यास मनाई आहे.       
12.9. उमेदिारास मराठी भाषेचे ज्ञान परू्गपरे् अिगत असरे् आिश्यक आहे याची उमेदिारांनी विशेष नोंद         
घ्यािी. 
12.10. उमेदिार महाराष्ट्र राज्याचा अवधिासी असािा. तसेच उमेदिाराजिळ महाराष्ट्र राज्याचा अवधिासी           
असल्याबाबतचे स्ित:च्या नाि ेअसलेले अवधिास प्रमार्पत्र (Domicile Certificate) जावहरातीस अन सरुन अजग 
करण्याच्या शेिटच्या वदनाकंापिूी प्राप्त केलेले ि वदनांक 12.04.2018 रोजी िधै असलेले उपलब्ध असरे् 
आिश्यक आहे. तथावप, महसूल ि िन विभाग, शासन वनर्गय क्र. वरपभ/प्र.क्र.६६/२०११/ई-१०, वद.२७.6.2011  
न सार ज्या उमेदिारांकडे अवधिास प्रमार्पत्र (Domicile Certificate) उपलब्ध नसल्यास, त्यांनी त्यांचा जन्म 
महाराष्ट्र राज्यात झाला असल्याचा जन्मदाखला (Birth Certificate) सादर कररे् आिश्यक आहे. अशा प्रकरर्ात 
अवधिास प्रमार्पत्राची अट लागू राहर्ार नाही. 

(अ) सदर उमेदिाराकडे अवधिास प्रमार्पत्र तसेच जन्मतारखेचा दाखला उपलब्ध नसल्यास, त्या 
उमेदिाराने आपला शाळा सोडल्याचा दाखला सादर कररे् आिश्यक राहील. परंत  सदर शाळा सोडल्याचा 
दाखल्यामध्ये त्या उमेदिाराचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला असल्याची नोंद असरे् आिश्यक आहे. अशा प्रकरर्ात 
देखील अवधिास प्रमार्पत्राची अट लागू असर्ार नाही. 

(ब) उपरोक्त बाबीं फक्त महाराष्ट्र राज्यात जन्म झालेल्या उमेदिारांसाठी लागू राहतील. इतर 
उमेदिारांसाठी अवधिास प्रमार्पत्र (Domicile Certificate) आिश्यक राहील. 
12.1१. वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), वि.मा.प्र., इतर मागास प्रिगग या मागासप्रिगातील              
उमेदिारांना सामावजक आरक्षर्ाचा लाभ घेण्यासाठी त्यानंी उन्नत ि प्रगत गटात मोडत नसल्याच ेसक्षम प्रावधका-
याने वदलेले सन 2016-17 ि सन 2017-18 या वित्तीय िषाच े नॉन वक्रमीलेअर प्रमार्पत्र अंवतम वनिडपिूग 
कागदपत्रे तपासर्ीिळेी सादर कररे् आिश्यक आहे. 
12.1२. ऑनलाईन परीक्षेतील ग र्ान क्रमे वनिडीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदिारांना मागर्ी केल्यान सार 
कागदपत्र े तपासर्ीिळेी शैक्षवर्क अहगतेच े प्रमार्पत्र, ग र्पत्रक, अन भि, समातंर आरक्षर्ासंबधीची कागदपत्र,े 
अवधिास (डोमीसाईल), विशेष प्राधान्य गटात मोडत असल्याच े प्रमार्पत्र, शासकीय सेितेील उमेदिारासाठी 
वनय क्ती प्रावधका-याचे ना-हरकत प्रमार्पत्र, लहान क ट ंब असल्याचे प्रमार्पत्र तसेच मागासिगग जाती प्रमार्पत्र 
इत्यादी ज-ेज ेउमेदिारास लागू होते त्या दाखल्यांच्या साक्षांवकत प्रत ि ऑनलाईन पध्दतीने अजग सादर करतांना 
अजात भरलेली मावहती वसध्द करण्याच्या अन षंगाने आिश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या साक्षांवकत प्रती (Attested 

copies) या स्ि-साक्षांवकत करुन अजासोबत सादर कररे् आिश्यक राहील. 
12.13. जाहीरातीमध्ये वदलेली पदांची संख्या बदलण्यासापेक् ा आहे. वनिड झालेल्या उमेदिारांना उपलब्ध् ा वरक्त 
जागा ि कामाच्या आिश्यकतेन सार सचंालनालयाच्या अवधपत्याखालील कायगरत ि नदयाने वनमार् होर्ा-या 
प्रयोगशाळांमध्ये नेमर्कूा देण्यात येतील.  



12.14.  सदर पदे ही संचालनालयाच्या अवधपत्याखालील कायगरत ि नदयाने वनमार् होर्ा-या प्रयोगशाळांमध्ये 
राज्यस्तरीय बदलीपात्र आहेत. 
12.15  वनयवमत वनय क्ती झाल्यानंतर उमेदिारास निीन परीभावषत अशंदान वनिृत्ती ितेन योजना लागू राहील. 

13. महत्िाच्या सूचना :- 

1३.1.  या संदभातील अवधक माहीती www.mahapariksha.gov.in या सकेंतस् थळािर उपलब्ध होईल. 
1३.२. उमेदिाराचंे अजग ऑनलाईन (online) पध्दतीने व्स्िकारण्यात येर्ार असल्याने अजग करतांना शैक्षवर्क 
प्रमार्पत्रे, अन्य प्रमार्पत्रे जोडरे् आिश्यक नाही. तथावप, ऑनलाईन अजामध्ये सपं र्ग मावहती भररे् आिश्यक 
आहे ि अजात भरलेल्या मावहतीच्या अन षंगाने ती वसध्द करण्याकवरता आिश्यक कागदपत्रे ही पडताळर्ीिळेी 
सादर कररे् ही सिगस्िी उमेदिारांची जबाबदारी आहे. ऑनलाईन पध्दतीने अजग भरताना काही त्र टी रावहल्यास 
अजग संगर्काददारे व्स्िकारला जार्ार नाही त्याम ळे उमेदिारांनी अजग पवरप र्ग भरण्याची दक्षता घ्यािी. ऑनलाईन 
अजग काळजीप िगक भरािा. अचकू अजग भरण्याची जबाबदारी उमेदिाराची राहील. 
1३.3. उमेदिाराने अजात अचकू मावहती भररे् ही त्यांची ियैव्क्तक जबाबदारी आहे. एकदा भरलेली मावहती उदा. 
जात, धमग, प्रकल्पग्रस्त, खेळाडू, भ कंपग्रस्त, मवहला आरक्षर्, माजी सैवनक, अपगं इत्यादी बाबतीत भविष्ट्यात 
कोर्ताही बदलासंबवधत अजग व्स्िकारला जार्ार नाही ककिा तसा कोर्ताही बदल केला जार्ार नाही यांची नोंद 
घ्यािी. 
13.4. उमेदिाराचंी ऑनलाईन परीक्षा मराठी/इगं्रजी भाषेत घेण्यात येईल, याची उमेदिारांनी नोंद घ्यािी. 
13.5. ऑनलाईन अजग व्स्िकृत करण्यापिूी उमेदिार त्यांनी भरलेल्या मावहतीमध्ये बदल करु शकतात. परंत   
एकदा अजग व्स्िकृत (Submit) करण्यात आल्यानंतर कोर्त्याही प्रकारचा बदल उमेदिारास करता येर्ार नाही ि  
शेिटी भरलेली मावहती समजण्यात येईल. त्यासाठी अजग करतेिळेी उमेदिाराने आिश्यक सिग तपशील ि अजग  
योग्य पध्दतीने भरला आहे याची खात्री करािी. अजाची प्रत स्ित:जिळ तयार ठेिािी ि अंवतम वनिडीपिूग अजग ि  
कागदपत्रे तपासर्ीसाठी मावगिली जातील त्यािळेी सदर कागदपत्र ेसादर कररे् आिश्यक राहील. 
1३.6. ऑनलाईन पध्दतीने अजग सादर केल्यानंतर त्याची प्रत ही उमेदिारांनी पद भरती प्रवक्रया परू्ग होईपयगत 
स्ित:जिळ बाळगरे् ही सिगस्िी उमेदिारांची जबाबदारी राहील.  
 
14. उमेदिारांना इतर महत्िाच्या सूचना :- 
14.१. िरील पदासाठी असर्ारी वकमान शैक्षवर्क अहगता आवर् पात्रता धारर् करर्ाऱया ि ऑनलाईन पवरक्षसे पात्र 
ठरर्ाऱया उमेदिारानंा या पदांसाठी घेण्यात येर्ाऱया पवरक्षेची रुपरेषा, िळेापत्रक, पवरक्षा कें द्र, बठैक क्रमाकं 
इत्यादी बाबतची मावहती www.mahapariksha.gov.in या सकेंतस् थळािर िळेोिळेी उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल. 
1४.२. उमेदिाराने अजग करण्यापिूी / भरती प्रवकया श ल्क भरण्यापिूी तो संबवंधत पदाची अहगता परू्ग करतो की 
नाही याची खात्री करािी. भरतीच्या कोर्त्याही टप्प्यािर अजग अपात्र ठरला तर उमेदिाराने भरललेी भरती 
प्रवक्रया श ल्काची रक्कम  परत केली जार्ार नाही, तसचे इतर कोर्त्याही कारर्ास्ति भरती प्रवक्रया श ल्क परत 
केली जार्ार नाही. उमेदिाराने भरतीच्या कोर्त्याही टप्प्यािर राजकीय तसचे अन्य कोर्त्याही प्रकारे दबाि 
आर्ण्याचा प्रयत्न केल्यास ककिा अन वचत माध्यमाचा अिलंब केल्याच ेककिा तोतया दयक्तीची दयिस्था केल्याचे  
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आढळल्यास ककिा वनय क्तीनंतर कोर्त्याही क्षर्ी उमेदिाराने च कीची मावहती वदल्याच े तसेच प्रमार्पत्रे / 
कागदपत्र े ककिा कोर्तीही मावहती दडिून ठेिल्याचे वनदशगनास आल्यास त्याची / वतची उमेदिारी रद्दबातल 
करण्यात येईल तसेच वनय क्ती झाली असल्यास कोर्तीही पिूग सचूना न देता त्यांची वनय क्ती समाप्त करण्यात 
येईल. 
14.3 ग र्ित्तेन सार वनिड झालेल्या उमेदिारांना वनय क्तीपिूी ऑनलाईन आिदेनपत्रात सादर केलेल्या 
मावहतीन सार मूळ कागदपत्रांची पडताळर्ी न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडून करुनच 
वनय क्ती देण्यात येईल. पडताळर्ीत चकूीचा अपरू्ग अथिा खोटी मावहती आढळून आल्यास त्या टप्प्यािर 
उमेदिाराची वनिड रद्द करण्यात येईल.                                                                                                                                     
14.4. सदर भरतीप्रकीया परू्गत: िा अंशत: रद्द करण्याचे अथिा त्यात बदल करण्याचे अवधकार संबवंधत 
शासनमान्य वनिडसवमती राखून ठेित आहे. 
14.5. अजग सादर करतांना आिश्यक शैक्षवर्क अहगता ि उमेदिांराकवरता लागू असलेली सिग कागदपत्रे/           
प्रमार्पत्र ि ऑनलाईन पध्दतीने अजग सादर करतांना अजात भरलेली मावहती वसध्द करण्याच्या अन षंगाने 
आिश्यक असलेली सिग कागदपत्रे/प्रमार्पत्रे ही जाहीरातीच्या शेिटच्या वदनाकंाप िी प्राप्त केलेले ि वदनाकं 
12.04.2018 रोजी िधै असरे् आिश्यक आहे. 
1४.6. उमेदिाराच ेअजग ऑनलाईन पध्दतीने व्स्िकारण्यात येर्ार असल्याने अजग करतानंा शैक्षवर्क कागदपत्र, 
अन्य प्रमार्पत्र जोडरे् आिश्यक नाही. परंत  ऑनलाइन अजामध्ये संपरू्ग मावहती भररे् आिश्यक आहे. ऑनलाईन 
पध्दतीने अजग भरतांना केलेला जातीचा, मवहला, माजी सैवनक, खेळाडू तसेच अपंगत्िाचा दािा इत्यादी बाबींमध्ये 
तद्नंतर कोर्त्याही कारर्ास्ति बदल करता येर्ार नाही. त्यामध्ये काही त्र टी रावहल्यास ि अजग नाकारला 
गेल्यास त्याची सिगस्िी जबाबदारी उमेदिाराची राहील. याबाबत उमेदिारास तक्रार करता येर्ार नाही. 
14.7. ऑनलाईन पध्दतीने अजग भरण्याचा अंवतम वद.१२.०४.२०१८ असनू त्या वदनांकास रात्री २३.५९ िाजता 
ऑनलाईन अजग व्स्िकृती बदं होईल, याची उमेदिारांनी नोंद घ्यािी. 
14.8. ऑनलाईन अजग भरत असताना काही अडचर्ी आल्यास त्यासंबधंीची मावहती ई-मेल:-  
enquiry@mahapariksha.gov.in िर आवर् टोल फ्री क्रमांक 1800-3000-7766 येथे  
सोम-शवन िळे:- सकाळी ०८:०० ते संध्याकाळी ०९:०० या दरम्यान संपकग  साधू शकता. 
14.9 सदरची जावहरात राज्य शासनाच्या महापवरक्षा पोटगलिर www.mahapariksha.gov.in ि महाराष्ट्र 
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in आवर् सचंालनालयाच्या dfsl.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर 
उपलब्ध आहे. 

पदभरती प्रवक्रयेबाबतचा सिगसाधारर् कायगक्रम खालीलप्रमारे् राहील. 
अ.क्र. कायगिाहीचा टप्पा वदनांक ि कालािधी 
१ ऑनलाईन अजग ि श ल्क भरण्याचा कालािधी वद.२४.०३.२०१८ ते वद.१२.०४.२०१८ 
२ प्रिशेपत्र ऑनलाईन कप्रट काढून घेरे् वद.१९.०४.२०१८ पासून प ढे 
३ Computer Based online पवरक्षेचा वदनाकं वद.२७.०४.२०१८ ते वद.३०.०४.२०१८                          

                           स्िाक्षरीत/- 
                             संचालक तथा अध्यक्ष, वनिड सवमती 

               न्या.ि.ैप्र.शाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. 
स्थळ :- म ंबई. 
वदनांक :- 24.03.2018 
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