
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, भजल्हा ग्रामीण भवकास यतं्रणा, अहमदनगर 

कंत्राटी पद्धतीन ेगट समन्वयकाच्या पदिरतीसाठी जाभहरात 2017 

जाभहरात क्रमाकं - 2 /2017 

भजल्हा ग्रामीण भवकास यंत्रणा,अहमदनगर मार्फ त महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतगफत नॉन-इंटेन्सीव्ह तालुक्यात 

दाररद्रय ननममुलनासाठी सर् ुगररबांपयुत पोहोचून मनहला स्र्यंसहाय्यता गटांची स्थापना करणे, तयांच्या सदस्यांची र् संस््ांची भक्कम 

उभारणी करणे आनण तयाद्वारे गररबांना शाश्वत स्र्यंरोजगार र् र्ेतनी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दऊेन तयांना दाररद्रय रेषेच्या 

बाहरे येऊन आपले जीर्नमान उंचार्ण्यासाठी सक्षम बननर्ण ेइ. कामे करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने 11 मभहन्यांच्या कालावधीकरीता 

अहमदनगर नजल्हयातील पंचायत सनमती अंतगुत 9 गट समन्र्यकांच्या पदांसाठी अहफताप्राप्त उमेदवारांकडून भवभहत नमुन्यात र्क्त 

ऑनलाईन पध्दतीनेच www.drdaahmednagarexam.com  या संकेत स्थळावर अभधकृत अजफ मागभवण्यात येत आहते. 

सदर पद ेकेवळ मानधनी व कंत्राटी असल्यामुळे कधीच शासककय सेवेमध्ये कायम करण्यात येणार नाहीत. 

 

बँकेत रोखीन ेककंर्ा ऑनलाईन पद्धतीन ेपरीक्षाशलु्क जमा करण्याचा अभंतम कदनाकं  22/12/2017 

 

कंत्राटी पद्धतीने िरती प्रकक्रया संदिाफतील सभवस्तर जाहीरात www.drdaahmednagarexam.com या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध असून उमेदवारांनी संपुणफ माहीती काळजीपुवफक समजून घेऊनच ऑनलाईन पद्धतीने अजफ सादर करावेत. प्रस्तुत पदांकरीता 

केवळ उक्त संकेतस्थळावरुन भवभहत ऑनलाईन पध्दतीने िरलेले अजफ व भवभहत चलनाद्वारे िरलेले पररक्षा शुल्क ग्राहय धरण्यात 

येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अजफ स्वीकारण्यात येणार नाहीत. सदर संकेतस्थळाला िरती प्रकक्रये दरम्यान वेळोवेळी िेट दऊेन 

िरती प्रकक्रयेची माभहती बाबत अद्ययावत राहण्याची जबाबदारी उमेदवारांची राभहल. 
 

           िरती प्रकक्रया/परीक्षा स्थभगत करणे ककंवा रद्द करणे, अंशत: बदल करणे, पदांच्या एकूण व संवगफ भनहाय संख्येमध्ये वाढ ककंवा 

घट करणे तसेच शैक्षनणक र् अनमभर् ननकषांत बदल करण्याचे अभधकार तसेच िरतीप्रकक्रये संदिाफत वाद, तक्रारी बाबत अंभतम भनणफय 

घेण्याचा अभधकार मुख्य कायफकारी अभधकारी, नज.प. त्ा अध्यक्ष भजल्हा ग्राभमण भवकास यंत्रणा, अहमदनगर यांना राहतील व त्यांचा 

भनणफय अंभतम असेल. तयाबाबत कोणताही दावा सांगता येणार नाही. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऑनलाईन अजफ िरण्याची सरुुवात ऑनलाईन अजफ िरण्याची अभंतम मदुत 

दिन ांक 06/12/2017 रोजी िुप री 12.00 प सून दिन ांक 20/12/2017 स यांक ळी 05.30 पयंत 



ररक्त पद े 

ररक्त पदांचा तपभशल खालील प्रमाणे 

 

पदाचे नावः- गट समन्वयक 
 

एकूण ररक्त पदेः- ९ 
 

मानधनः- दरमहा एकभत्रत मानधन रु. १८०००/- र् एकभत्रत प्रर्ास भत्ता आनण दमरध्र्नी भत्ता म्हणमन रु.२०००/- अनमज्ञेय रानहल. 

जात प्रवगफ 

  

 

सर्ुसाधारण  मभहला एकूण 

  

अ.जा (SC) 0 0 0 

अ.ज. (ST) 1 1 2 

भवजा (अ) (VJ-A) 1 0 1 

िज ब (NT-B) 0 0 0 

िज क (NT-C) 0 0 0 

िज ड (NT-D) 0 0 0 

भवमाप्र (SBC) 0 0 0 

इमाव (OBC) 0 1 1 

खुला (OPEN) 4 1 5 

अपंग (अल्प 

दषृ्टी/कणुबधीर/अस््ीव्यंग

)  

उपरोक्त पदांपैकी 1 पद 

एकूण 6 3 9 

रटपः- 

1. समांतर आरक्षणासंदभाुत दशुनर्ण्यात आलेली पदसंख्या स्र्तं्र नाही. सदर आरक्षण तया तया प्रर्गाुतील एकूण पदांपैकी 

आह.े समांतर आरक्षणापैकी पा्र उमेदर्ार उपलब्ध न झाल्यास तयाच सामानजक प्रर्गाुतील उमेदर्ाराद्वारे सदरचे पद 

भरले जाईल. 

2. सदर पदांमध्ये कमी जास्त बदल होण्याचा संभर् आह ेर् याबद्दद्दल उमेदर्ारांची कोणतीही तक्रार ग्राहय धरण्यात येणार 

नाही. 

3. अपंगांचे 1 ररक्त पद वरील 9 पदांमध्येच समाभवष्ट असुन ज्या प्रवगाफतुन गुणवते्तनुसार पात्र अपंग उमेदवार उपलब्ध होईल, 

त्या मधमन सदर पद िरण्यात येईल. 

 

 

 

 

 

 

 

 



आवश्यक शकै्षभणक अहफता / अनिुव. 

खाली नमूद केलेली शैक्षभणक अहफता व अनुिव 05/12/2017  या कदनाकंास प्रमाणपत्रासहीत पूणफ धारण करणे आवश्यक आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ककमान शकै्षभणक अहफता 

1. उमेदवार  हा मान्यताप्राप्त भवद्यापीठातून सोशल सायन्स अथवा समाजकायफ (B.S.W.) 
 शाखेची पदवी उत्तीणफ असावा. 

ककंवा 

2. खालील नर्षयांपैकी कोणतयाही एका नर्षयात पदवी उत्तीणफ असावा. (Arthrology, 

Communication, Criminology, Cultural studies, Economics, 
Home Science, History, Human Geography, International 
Relations, Social entrepreneurship, Philosophy, Political 
science, Public Administration, Psychology, Social 
psychology, Sociology , Social work, Journalism, 
Development studies, Geography, Gender/women studies, 
Population Studies, Tribal/Rural/Urban/community 
Development and Human Rights etc.) 

ककंवा 

3. सोशल सायन्स अथवा समाजकायफ (M.S.W.) ककंवा Master in Buisness 
Administration (M.B.A.) ककंवा Post Graduation Diploma in Rural 
Development भह पदव्यतु्तर पदवी धारण करणा-या उमेदवारांना प्राधान्य दणे्यात 

येईल. 
 
उपरोक्त क्र.1, 2 व 3 ह्यापकैी पात्र असणा-या उमेदवाराला मराठी व इंग्रजी िाषेचे ज्ञान 

असणे आवश्यक. 

आभण 

उमेदवार महाराष्ट्र शासन, माभहती तंत्रज्ञान (सा.प्र.भव.) भविागाकडील शासन भनणफय क्र. 

मातंस 2012/प्र.क्र. 277/39 कदनांक 04 रे्ब्रुवारी 2013 मध्ये नमुद केलेल्यांपैकी 

संगणक/माभहती तंत्रज्ञान भवषयक परीक्षा उत्तीणफ असणे आवश्यक. 

अनिुव 

उमेदवारास ग्रामीण िागात दाररद्रय भनमुफलन कायफक्रम, स्वयंसहाय्यता गट स्थापना, संस््ीय 

बांधणी, प्रभशक्षण गरज ओळखणे (Training Need Assessment),  प्रभशक्षण आराखडा 

तयार करणे, भवभवध स्तरावर प्रभशक्षणाचे आयोजन, गटाचे लेखे अद्ययावत करणे, गटांना 

Bank Linkage, लोकसहिागावर आधारीत योजना इ. कामाचा 1 वषाांचा शासककय 

कायाफलय ककंवा स्वयंसेवी संस्थेतील कामाचा अनुिव असावा.   

कामाच ेस्वरुप 

प्रत्येक मभहन्यात गावात ककमान 15 कदवस मुक्काम, गटांच्या बैठकांना भनयमीत उपभस्थती, 

अभस्तत्वातील स्वयंसहाय्यता गटांचे दजाफ उंचाभवणे, समुदायात उत्कृष्ट काम करणा-या व्यभक्त 

(Best Practitioners) व बुकककपर यांचा शोध, प्रभशक्षणांचे आयोजन, आर्थफक साक्षरता 

(Financial Literacy),  संस्थात्मक बळकटीकरण,  Bank Linkage इ.कामे करणे.  



वयोमयाफदा 

वयोमयाफदकेरीता उमेदवाराचे कदनांक  05/12/2017  रोजीचे वय भवचारात घेतले जाईल. 

सवफसाधारण उमेदवाराचे वय कदनांक 05/12/2017  रोजी 18 वषाां पेक्षा कमी नसावे व 38 वषाां पेक्षा जास्त नसावे.. 

 

माजी सैभनकांसाठी भवहीत वयोमयाफदेतील सवलत, सामान्य प्रशासन भविाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मासैक-

1010/प्र.क्र.279/10/16-अ, कदनांक 20 ऑगस्ट, 2010 प्रमाण ेराहील. 

पररक्षचे ेस्वरुप 

अ.क्र पदनाम / संवगफ 

पररक्षेसाठी गुण  

लेखी पररक्षा तोंडी पररक्षा एकूण गुण 

1 गट समन्वयक 80 20 100 

 

लेखी पररक्षेसाठी घटकः सामान्यज्ञान, समाज नर्कास र् सामानजक नर्षय, बमदधीमत्ता चाचणी, मराठी व्याकरण , इंग्रजी व्याकरण र् 

चालू घडामोडी.  

1. मुलाखती कररता पात्र होण्या कररता लेखी परीक्षेत ककमान 45 % गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील. 

2. उमेदवारांची मुलाखत घेण्यात येणार असल्याने लेखी परीक्षेमध्ये व मुलाखतीमध्ये प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे 

गुणवते्तनुसार अंभतम भनवडीसाठी उमेदवारांना शैक्षभणक व इतर संबंभधत मूळ प्रमाणपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करुन द्यावी 

लागतील. अन्यथा अंभतम भनवडीसाठी भवचार केला जाणार नाही. 

3. लेखी पररक्षा, कागदपत्रे छाननी, इ. कररता प्रवेशपत्र, कायफक्रम, भवभवध सूचना या केवळ संकेत स्थळावरुनच उपलब्ध करण्यात 

येतील पोस्टाद्वारे पाठभवण्यात येणार नाहीत. सबब सदर संकेतस्थळाला िरती प्रकक्रये दरम्यान वेळोवेळी िेट दऊेन िरती 

प्रकक्रयेची माभहती/कायफक्रमा बाबत अद्ययावत राहण्याची, प्रवेशपत्र डाऊनलोड करुन घेण्याची जबाबदारी उमेदवाराची 

राभहल. 
 

 

 

 

 

अ.क्र. आरक्षण/ समांतर आरक्षण 
शासनभनयमा नूसार आरक्षणांकररता 

कमाल वयोमयाफदा 

1 मागासवगीय उमेदवार 43 वषे 

2 अपंग उमेदवार 

45 वषे 

3 प्रकल्पग्रस्त 

4 िुकंपग्रस्त 

5 शासकीय कमफचारी 

6 सन 1991 चे जनगणना /सन 1994 नंतरचे भनवडणूक कमफचारी 

7 अपंग माजी सैभनक 

8 स्वातंत्र्य संग्राम सैभनकाचे नाम भनदभेशत पाल्य 

9 अंशकालीन कमफचारी 46 वषे 

10 उच्च गुणवत्ताधारक खेळाडु उमेदवार 
खुला प्रवगफ 43 वषे 

मागासवगीय 43 वषे 



पदाचं्या भनवडीसाठी कायफपद्धती, अटी, शती. 

1.   लेखी परीक्षेअंती उमेदवारांचे प्राप्त गुण, जाभहरातीनूसार आवश्यक पात्रता व ऑनलाईन अजाफत िरलेली माभहती यांच्या आधारे 

मूळ कागदपत्र पडताळणी/तोंडी पररक्षे कररता अंतररम स्वरुपात याकद जाहीर करण्यात येईल. ज्या उमेदवारांची 

जाभहरातीनूसार आवश्यक पात्रता व ऑनलाईन अजाफत िरलेली माभहती, पररक्षा शुल्क,  मूळ कागदपत्रांच्या आधारे परीपुणफ 

भसद्ध होईल अश्याच उमेदवारांचा भवचार िरती प्रकक्रयेच्या पुढील टप्पप्पया करीता करण्यात येईल. जाभहरातीत नमूद केलेली 

संपुणफ अहफता, ऑनलाईन अजाफत िरलेली माभहती व मूळ कागदपत्र तपासणीच्या वेळी सादर केलेली कागदपत्रे यामध्ये 

तर्ावत आढळल्यास उमेदवारांची उमेदवारी िरतीच्या कुठल्याही टप्पप्पयावर रद्द होऊ शकेल अथवा अश्या उमेदवारांचे 

मागीतलेले सामाभजक आणी/ककंवा समांतर आरक्षण अथवा वयोमयाफदा भशभथलीकरण, पररक्षा शुल्क इ. सारख्या सवलती 

नामंजूर करण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 
 

2.  अंभतम भनवड  

  ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò.¨ÉÊVÉ+-2013/|É.Gò.36/ªÉÉä3 Ênù.20/3/2013. 

 

अ) उमेदवारांची अंभतम भनवड भह लेखी पररक्षा व मुलाखतीमध्ये भमळालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे केली जाईल. 

ब)  परीक्षेचा भनकाल तयार करताना परीक्षेत ज्या पात्र उमेदवारांना समान गुण असतील अशा उमेदवारांचा गुणवत्ता 

यादीमधील प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाण ेभनभित करण्यात येईल :- 

1) वयाने जेष्ठ असलेल्या उमेदवारास प्राधान्य दणे्यात येईल. 

2) समान वय असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत, अजफ सादर करण्याच्या अंभतम कदनांकास उच्चतर शैक्षभणक 

अहफता (पदव्युत्तर पदवीधर, पदवीधर, उच्च माध्यभमक शालांत परीक्षा उत्तीणफ, माध्यभमक शालांत परीक्षा उत्तीणफ 

अशा प्रकारे) धारण करणा-या उमेदवारास प्राधान्यक्रम दणे्यात येईल. 

3) वरील अन.ु क्र. 1 व 2 या दोन्ही अटींमध्य ेसमान ठरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत, सदर पदाकरीता 

आवश्यक असलेल्या ककमान शैक्षभणक अहफतेमध्ये उच्चतम गुण प्राप्त उमेदवारास प्राधान्यक्रम दणे्यात येईल. 
 

सवफसाधारण अटी 

1. उमेदवार हा महाराष्ट्रातील रभहवासी असावा. (डोभमसाईल प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक) अजफदाराने महाराष्ट्र राज्याचा 

रभहवासी असल्याचे शासनाने प्राभधकृत केलेल्या सक्षम अभधकार-यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आह.े  

2. उमेदवारास मराठी िाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आह.े 

3. भनवड झालेल्या उमेदवाराने भजल्हा शल्यभचककत्सक यांचेकडून उपरोक्त सेवा करण्याकरीता शारररीक क्षमतेचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र 

सादर करणे आवश्यक आह.े 

4. भनयुक्तीपूवी मूळ शैक्षभणक अहफता प्रमाणपत्र,े शाळा सोडल्याचा दाखला, अनुिवाचा दाखला आवश्यकता असल्यास अद्ययावत 

नॉनकक्रमीलेअर दाखला तसेच आवश्यक ती मूळ कागदपत्रे इत्यादीची छाननी संबंधीत भनयुक्ती प्राभधकारी यांच्या स्तरावर केली 

जाईल. उमेदवाराने प्रमाणपत्र भमळणेकरीता सादर केलेल्या अजाफच्या पावत्या ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. छाननीअंती वरील 

प्रमाणपत्रामध्ये त्रुटी आढळल्यास/ माभहती खोटी आढळल्यास भनयुक्ती कदली जाणार नाही/ भनयुक्ती रद्द होईल. तसेच या 

पदांसंबंधी शासनाकडून आवश्यक सहमती प्राप्त झाल्यानंतरच उमेदवारांना भनयुक्तीचे आदशे दणे्यात येतील. 

ऑनलाईन अजफ करण्याची पद्धत 

1. प्रस्तुत पदांकरीता र्क्त www.drdaahmednagarexam.com या अभधकृत संकेतस्थळावरुन भवभहत पध्दतीने िरलेले 

ऑनलाईन पध्दतीने केलेले अजफ स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अजफ स्वीकारण्यात येणार नाहीत. उमेदवारांनी 

ऑनलाईन अजाफत नोंदभवलेला ई-मेल आयडी. व मोबाईल क्रमांक चूककचा/अपुणफ तसेच मोबाईल क्रमांक NCPR रभजस्टडफ 

(DND) असल्यामुळे संपुणफ िरती प्रकक्रये दरम्यान त्या द्वारे पाठभवल्या जाणा-या सूचना, संदशे व माहीती उमेदवारांना प्राप्त न 

झाल्यास त्याची संपुणफ जबाबदारी संबंभधत उमेदवाराची राहील. तसेच ई-मेल आयडी. व मोबाईल संदशे वहनात येणा-या 

तांभत्रक अडचणींना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, अहमदनगर हे जबाबदार असणार नाही. सदर 

संकेतस्थळाला िरती प्रकक्रये दरम्यान वेळोवेळी िेट दऊेन िरती प्रकक्रयेची माभहतीबाबत अद्ययावत राहण्याची जबाबदारी 

उमेदवाराची राभहल. 
 



2. पात्र उमेदवाराला वेब-बेस्ड (Web-based) ऑनलाईन अजफ www.drdaahmednagarexam.com या वेबसाईटद्वारे 

कद. 06/12/2017  त ेकद.  20/12/2017  या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. 

 

3. उमेदवारांचे अजफ ऑनलाईन (online) पध्दतीने स्वीकारण्यात येणार असल्याने अजफ करतांना, शैक्षभणक कागदपत्रे,  अन्य 

प्रमाणपत्रे जोडणे आवश्यक नाही. तथाभप, ऑनलाईन अजाफमध्ये उमेदवाराने त्यांची पात्रतेनुसार काळजीपूवफक संपुणफ व खरी 

माभहती िरणे आवश्यक आह.े ऑनलाईन पध्दतीने अजफ िरतांना काही चुका झाल्यास ककंवा त्रुटी राहील्यास व िरतीच्या 

कोठल्याही टप्पप्पयावर अजफ नाकारला गेल्यास त्याची सवफस्वी जबाबदारी संबंधीत उमेदवाराची राहील व याबाबत उमेदवारास 

तक्रार करता येणार नाही. ऑनलाईन अजाफत िरलेली माभहती बदलता येणार नाही. जाभहरातीत नमूद केलेल्या सवफ अटी तसेच 

शैक्षभणक अहफता व मागणीनुसार आरक्षण, वयोमयाफदा भशभथलीकरण वगैरेची पात्रता तपासूनच ऑनलाईन अजफ िरावा. 
 

4. उमेदवाराची लेखीपरीक्षा ही त्यांनी ऑनलाईन अजाफत नमूद केलेल्या गृभहत पात्रतेनुसार कोणतीही कागदपत्रे 

पूवफतपासणी/छाननी न करता घेतली जाणार असल्यामुळे या परीक्षेत भमळालेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराला 

भनवडीबाबतचे कोणतेही हक्क राहणार नाहीत. कागदपत्रांच्या पूणफ छाननी र् तोंडी परीक्षे नंतरच उमेदवारांची पात्रता 

भनभित करण्यात येईल. लेखीपररक्षेच्या प्राथभमक चाळणी नुसार गुणवते्तच्या आधारे, उमेदवारांनी ऑनलाईन अजाफत नमूद 

केलेल्या गृभहत पात्रतेनुसार अंतररम यादी प्रभसध्द करुन उमेदवारांच्या कागदपत्रांची सखोल छाननी केली जाईल/तोंडी 

परीक्षा घेतली जाईल. तोंडी परीक्षेस गैरहजर राहणा-या उमेदर्ारांचा नर्चार अंनतम ननर्डी करीता केला जाणार नाही. 

सदर प्रकक्रयेत उमेदवार अपात्र आढळल्यास त्यास भनवड प्रकक्रयेतून बाद करण्यात येईल. पात्रता धारण न  करणा-या 

उमेदवारांना िरतीच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर अपात्र करण्याचे संपूणफ अभधकार महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 

अहमदनगर यांच ेजवळ राखून ठेवण्यात आलेले आहते व याबाबत उमेदवारास कोणतीही तक्रार करता येणार नाही. 
 

5. संकेतस्थळावर, ऑनलाईन अजफ पररपूणफ िरल्यानंतरच्या पुढील कायाफलयीन कदवशी खालीलपैकी कोणत्याही एका पद्धतीन े

प्रककया शुल्क िरता येईल. 
 

 स्टेट बँक ऑर् इंभडया (SBI) च्या कोणत्याही शाखेत रोखीने चलनाद्वारे ककंवा SBI Collect  द्वारे नेटबँककंग /डेभबट 

काडफ / के्रडीट काडफ वापरुन ऑनलाईन पद्धतीन.े 
 

संकेतस्थळावरुन प्राप्त होणा-या चलनाची प्प्रंट काढून त्या चलनामार्फ त चलनात नमूद असलेली आवश्यक ते प्रकक्रया शुल्क स्टेट 

बँक ऑर् इंभडयाच्या कोणत्याही शाखेमध्ये पुढच्या कायाफलयीन कामकाजाच्या कदवशी िरता येईल. सदरच्या 3 प्रतींपैकी 

उमेदवारास त्याची स्वत:ची प्रत, भजल्हा ग्राभमण भवकास यंत्रणा,अहमदनगर प्रत स्टेट बँक ऑर् इंभडया कडून परत भमळेल. 

त्यापैकी भजल्हा ग्राभमण भवकास यंत्रणा,अहमदनगर प्रत, उमेदवारांनी कागदपत्र छाननीचे वेळी जमा करावी. सदर चलनाची 

मूळ प्रत असल्याभशवाय उमेदवाराची कागदपत्रे छाननी / मुलाखत घेतली जाणार नाही.  
 

नेटबँककंग /डेभबट काडफ / के्रडीट काडफ द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रकक्रया शुल्क िरण्याच्या सूचना संकेतस्थळावर उपलब्ध आहते. 

ऑनलाईन पद्धतीने प्रकक्रया शुल्क िरल्यास Payment Receipt जतन करुन ठेवा. 
 

बँकेत प्रकक्रया शुल्क िरण्याचा कालावधी कदनांक कद. 22/12/2017 पयांत आह.े 

 

प्रकक्रया शुल्क िरण्याच्या अंभतम कदनांका नंतर प्रकक्रया शुल्क िरणा-या उमेदवारांचा भवचार केला जाणार नाही याची नोंद 

घ्यावी. 

ऑनलाईन पद्धतीन े शमल्क भरणा-या उमेदर्ारांनी तयांचा व्यर्हार यशस्र्ी (Payment Transaction Successful) 

झाल्याची खा्री करुन घ्यार्ी. प्रकक्रया शलु्क भरण्याकरीता नेटबँककंग /डेभबट काडफ / के्रडीट काडफ र्ापरुन होणा-या 

व्यर्हारांची जबाबदारी संपमणुतः उमेदर्ाराची आहे र् महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, अहमदनगर यास 

जबाबदार असणार नाही.  

 
6. वरीलपैकी कोणत्याही पद्धतीने प्रकक्रया शुल्क िरल्यानंतर कायाफलयीन कामकाजाच्या दोन (2) कदवसानंतर 

www.drdaahmednagarexam.com या संकेतस्थळावर लॉग इन करुन उमेदवाराला प्रकक्रया शुल्क नोंदीची भस्थती 

तपासता येईल. तसेच अजाफची प्प्रंट काढता येईल. 
 



7. ऑनलाईन पद्धतीने अजफ सादर करताना उमेदवाराने स्वतःचे अद्ययावत 3.5 से.मी. X 4.5 से.मी. आकारातील 

“JPG/JPEG/BMP” या प्रकारचे स्कॅन केलेले छायाभचत्र (Photo) व पांढ-या स्वच्छ कागदावर काळ्या शाईच्या पेनने 

स्वतः स्वाक्षरी करुन स्कॅन केलेली, 1.5 से.मी. X 3.5 से.मी. आकारातील “JPG/JPEG/BMP” प्रकारची स्वाक्षरी 

)Signature( स्कॅन करुन भवभहत पद्धतीने अपलोड करणे अभनवायफ आहे. (छायाभचत्र व स्वाक्षरी च्या स्कॅन केलेल्या ईमेजचा 

र्ाईल साईज 150 KB पेक्षा जास्त नसावा, त्यापेक्षा मोठी र्ाईल अपलोड होणार नाही.(  

 

8. ऑनलाईन अजफ स्वीकारण्याच्या अंभतम तारीख व वेळेनंतर संकेतस्थळावरील ऑनलाईन अजफ िरण्याची प्लंक बंद केली 

जाईल. 
 

9. ऑनलाईन अजफ प्रकक्रयेच्या सवफ टप्पप्पयातील माभहती पररपूणफ िरुन भवभहत प्रकक्रया शुल्क िरलेल्या उमेदवारांची भस्थती, 

पररक्षेची रुपरेषा/ वेळापत्रक/ पररक्षाकें द्र/ बैठक क्रमांक इत्यादी बाबतची माभहती वर कदलेल्या (वेबसाईट) वर वेळोवेळी 

उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. या संबंधी स्वतंत्र पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. सदर संकेतस्थळाला िरती प्रकक्रये दरम्यान 

वेळोवेळी िेट दऊेन िरती प्रकक्रयेची माभहतीबाबत अद्ययावत राहण्याची जबाबदारी उमेदवाराची राहील. 
 

10. अपंग संवगाफतील उमेदवाराकडे ककमान अपंगत्वाचे प्रमाण 40 टके्क असल्याबाबतच े स्थायी वैद्यकीय मंडळाचे भवहीत 

प्रमाणपत्र असावे. अपंग उमेदवारास लेखी पररक्षेच्यावेळी लेखभनकाची मदत आवश्यक असल्यास ऑनलाईन अजफ िरताना 

तसा स्पष्ट उल्लेख करावा. लेखभनकाची परीक्षेची शुल्क रक्कम रु. 100/- ही चलनाद्वारे प्रकक्रया शुल्कामध्ये वाढ करुन त्या 

प्रमाणे िरावी लागेल व ती नापरतावा राहील. ज्या उमेदवारांनी लेखभनकाची  अजाफत मागणी केलेली नसेल अशा अपंग 

उमेदवारांना ऐनवेळेस लेखभनक पूरभवला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. अपंग प्रवगाफतील पात्र उमेदवारांची अंभतम 

भनयुक्ती ही स्थायी वैद्यकीय मंडळाच्या पात्रता प्रमाणपत्राच्या आधारे करण्यात येईल. 
 

11. ज्या उमेदवारांनी यापूवी जरी त्याचंे नाव रोजगार व स्वंयरोजगार मागफदशफन कें द्राकडे सेवायोजन कायाफलय/ समाजकल्याण 

आकदवासी भवकास प्रकल्प अभधकारी कायाफलयात नांवे नोंदभवलेली आहते अशा उमेदवारांना वरील िरतीच्या पदासाठीच्या 

लेखी पररक्षेसाठी स्वतंत्रररत्या ऑनलाईन अजफ करणे आवश्यक राभहल. तसेच प्रकल्पग्रस्त,  अंशकालीन अशा उमेदवारांनी 

दखेील िरतीच्या अभधकृत वेबसाईटवर स्वतंत्रपणे ऑनलाईन अजफ सादर करणे आवश्यक आह.े अशा उमेदवारांनी अन्य 

कोणत्याही मागाफने सादर केलेले अजफ भवचारात घेतले जाणार नाहीत अशा उमेदवारांना या कायाफलयामार्फ त स्वतंत्रपणे 

कळभवले जाणार नाही. 
 

12. शासनभनणफय शालेय भशक्षण व कक्रडा भविाग, राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 कद. 1 जुलै 2016 मधील तरतुदीनुसार 

प्राभवण्यप्राप्त खेळाडू या समांतर आरक्षणाची मागणी केलेल्या उमेदवारांपैकी लेखी परीक्षेअंती जे उमेदवार कागदपत्र 

पडताळणीस पात्र ठरतील अशा उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी मा. भविागीय उपसंचालक कक्रडा व युवकसेवा 

यांचेकडून कक्रडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या संवगाफसाठी पात्र ठरतो या बाबत प्रमाभणत केलेले भवहीत 

नमुन्यातील प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

 

13. अंशकालीन उमेदवारांनी, त्यांनी सुभशक्षीत बेरोजगार अथफसहाय्य या योजने अंतगफत तीन वषे दरमहा मानधनावर अंशकालीन 

काम केलेल्या पदवीधर / पदभवकाधारक उमेदवारांनी सदरच्या अनुिवाची सेवायोजन कायाफलयाकडे नोंदणी असणे व तशी 

नोंद ऑनलाईन अजाफत करणे आवश्यक आह.े सदर प्रमाणपत्र व सेवायोजन कायाफलयाकडील प्रमाणपत्र उमेदवारांना कागदपत्र 

पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आह.े 
 

14. अनुिवाच्या बाबतीत माभसक, भनयतकालीक, अंशकालीक, भवदयावेतन, अंशदानात्मक, भवनावेतन, तत्वावर केलेला 

अशंकालीक सेवेचा कालावधी तसेच प्रिारी म्हणून नेमणूकीचा कालावधी, अभतररक्त कायाफिाराचा कालावधी अनुिवासाठी 

ग्राहय धरता येणार नाही.  
 

15. माजी सैभनक उमेदवारांनी भजल्हा सैभनक बोडाफत नावनोंदणी केलेली असणे आवश्यक आह.े सदर प्रमाणपत्र, कागदपत्र 

पडताळणीच्या वेळी सादर करावे लागेल.  
 

16. िूकंपग्रस्त /प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांनी शासन नोकरी भमळणेबाबत सक्षम अभधकारी यांच े भवहीत प्रमाणपत्र सादर करणे 

आवश्यक आह.े 
 

17. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अनुसूभचत जाती, अनुसूभचत जमाती, भनरभधसूचीत जमाती (भवमुक्तजाती), िटक्या जमाती, भवशेष 

मागास प्रवगफ व इतर मागासवगफ यांच्यासाठी आरक्षण अभधभनयम 2001 (सन 2004 चा महाराष्ट्र अभधभनयमक्र.8) हा 

अभधभनयम महाराष्ट्र शासनाने कदनांक 29 जानेवारी 2004 पासून अंमलात आणला आह.े त्यानुसार उन्नत व प्रगतगटाचे 

(कक्रमीलेअर) तत्व भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), आभण ि.ज.(ड), भवशेष मागास प्रवगफ व इतर मागासवगफ यांना लाग ू



आह.े या प्रवगाफतील उमेदवारांनी जात, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे कदनांक 31/03/2017 नंतरचे/अद्ययावत 

(नॉनकक्रमीलेयर) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 
 

18. ज्या मभहला उमेदवारांना मभहला आरक्षणाचा लाि हवा असेल त्यांनी तशी मागणी ऑनलाईन अजाफत करणे अभनवायफ आह.े 

शासन भनणफय मभहला व बालकल्याण क्र. 82/2001/म.से.आ-2000/प्र.क्र.415/का.2, कद.25/05/2001 मधील तरतूदीनुसार 

मभहलांसाठी आरक्षण राभहल. या संदिाफत वेळोवेळी भनगफभमत केलेल्या आदशेानुसार आरक्षणा अंतगफत अजफ करणाऱ्या मभहला 

उमेदवारांनी वषफ 2017-18 या कालावधी कररता वैध असलेले (अद्ययावत अथाफत 31/03/2018 पयफत वैध असलेले) उन्नत 

व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉनकक्रमीलेअर) प्रमाणपत्र कागदपत्र तपासणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आह.े 
 

19. भवभहत वयोमयाफदतेील शासकीय / भनमशासकीय सेवेतील कमफचा-यांनी त्यांचे अजफ त्यांचे कायाफलय प्रमुखांच्या परवानगीने 

भवभहत मागाफने भवभहत मुदतीत अभधकृत संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन िराव े व अशा परवानगीची प्रत उमेदवाराकडे असण े

आवश्यक आहे व ती कागदपत्रे छाननीवेळी सादर करावी. 
 

20. सामान्य प्रशासन भविाग अभधसचुना क्र.एसआरव्ही-2000/प्र.क्र.17/2000/12, 28 माचफ 2005 व शासन पररपत्रक 

एसआरव्ही-2000/प्र.क्र.17/2000/12, 01 जुलै 2005 नुसार भवभहत केलेल्या नुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान 

कटंूबाचे प्रभतज्ञापन) भनयम 2005 अन्वये शासनाने गट अ, ब, क, ड मधील सेवा प्रवेशासाठी प्रभतज्ञापन नमुना(अ) आवश्यक 

अहफता म्हणून भवहीत नमुन्यातील लहान कुटंूबाचे प्रभतज्ञापन बंधनकारक आह.े 
 

21. ऑनलाईन अजफ केला अथवा भवभहत अहफता धारण केली म्हणजे लेखी पररक्षेस/कागदपत्र पडताळणीस बोलाभवण्याचा अथवा 

भनयुक्तीचा हक्क प्राप्त झाला आह े असे नाही. भनवडीच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर अजफदार भवभहत अहफता धारण न करणारा 

आढळल्यास, खोटी माभहती पुरभवल्यास, एखादया अजफदाराने त्याचा भनवडीसाठी भनवड सभमतीवर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव 

आणला अथवा गैरप्रकाराचा अवलंब केल्यास त्यास भनवड प्रकक्रयेतून बाद करण्यात येईल. तसेच, भनयुक्ती झाली असल्यास 

कोणतीही पूवफसूचना न दतेा त्यांची भनयुक्ती समाप्त करण्यात येईल व त्यांच्या भवरुद्ध कायदशेीर कारवाई करण्यात येईल. 
 

22. आरभक्षत मागास प्रवगाफचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना त्या संदिाफतील सक्षम अभधकाऱ्याने कदलेले जात 

प्रमाणपत्र (Caste Certificate) व उपलब्ध असल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र (Validity Certificate) भनवड 

अंती सादर करणे आवश्यक आहे. 
 

23. जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, शासन सामान्य प्रशासन भविाग भनणफय क्र. बीसीसी-2011/ 

प्र.क्र.1064/2011/16-ब कद. 12/12/2011 मधील तरतुदीनुसार, याभचका क्र. 2136/2011 व अन्य 

याभचकांवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कद. 25/08/2011 रोजी कदलेल्या आदशेाच्या भवरोधात 

मा. सवोच्च न्यायालय, नवी कदल्ली येथे दाखल केलेल्या एसएलपी मधील आदशेाच्या अधीन राहून, तात्पुरते भनयुक्ती आदशे 

भनगफभमत केल्याच्या कदनांकापासून 06 मभहन्यांचे आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अभनवायफ आह,े अन्यथा त्यांची 

भनयुक्ती पुवफलक्षी प्रिावाने रद्द करण्यात येईल. 
 

24. भनवड प्रकक्रया सुरु झाल्यानंतर ककंवा भनयुक्ती नंतर कोणत्याही क्षणी उमेदवाराने अजाफत कदलेली माभहती अगर कागदपत्रे 

खोटी सादर केल्याचे ककंवा खरी माभहती दडवून ठेवल्याचे भनदशफनास आल्यास त्या उमेदवारांची उमेदवारी / भनयुक्ती रद्द 

करण्यांत येईल व शासनाची कदशािूल केल्यामुळे त्यांच्यावर योग्य ती कायफवाही करण्यात येईल 

 

25. अपात्र अजफदारांस स्वतंत्रररत्या कळभवले जाणार नाही. 
 

26. लेखी परीक्षेस/तोंडी परीक्षेस/ कागदपत्र पडताळणीस बोलाभवलेल्या अजफदारांना स्वखचाफने उपभस्थत राहावे लागेल. 

 

27. वरील अटी, शती, भनयमांव्यभतरीक्त शासनाने वेळोवेळी भनगफमीत केलेले आदशे व भनणफय लागू राहतील. 

 

 

 

 

 

 



परीक्षा शलु्क:- 

खालीलप्रमाणे शलु्क िरावे लागेल. 

खुला प्रवगफ – रु. 300/-          मागास प्रवगफ – रु. 150/- 

रटपः – चलनाद्वारे स्टेट बँक ऑर् इंभडया बॅकेच्या शाखेत प्रकक्रया शुल्क िरल्यास रु. 40/- इतके सेवा शुल्क आकारले जाईल. सदर शुल्क 

उमेदवाराने िरावयाचे आह.े 

SBI Collect द्वारे नेटबँककंग /डेभबट काडफ / के्रडीट काडफ द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रकक्रया शुल्क िरल्यास भनवडलेल्या पयाफयानुसार 

आवश्यक ते बँकेचे सेवा शुल्क िरावे लागेल.  

ररक्त पद ेिरतीचा कायफक्रम खालीलप्रमाण ेआहे 

अ.क्र िरती प्रकक्रया कायफक्रम कदनाकं 

1 
अजफ ऑनलाईन पध्दतीने िरण्याचा कालावधी कदनांक  06/12/2017 ( सकाळी 12-00 पासून) ते  

दिन ांक  20/12/2017 ( स यांक ळी 5-30 पयंत) 

2 
प्रकक्रया शुल्क जमा करण्याचा अंभतम कदनांक दिन ांक  22/12/2017 

भवशषे सचूना:- 

या परीक्षेत ऑनलाईन पध्दतीने अजफ िरताना जरी उमेदवारांना कोणतीही कागदपत्रे सादर करायाची आवश्यकता नाही, तरीही ज्या 

उमेदवारांकडे पदाकरता आवश्यक शैक्षभणक व इतर पात्रता नसेल अशा उमेदवारांनी भवनाकारण अजफ करू नयेत. 

 

अजफदारांना ऑनलाईन िरण्या संदिाफत काही अडचणी असल्यास त्यासाठी 9112886313 या भ्रमणध्वनीवर कायाफलयीन वेळेत 

संपकफ  साधावा. 
   


