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महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाविक 
दिंडोरी रोड, म्हसरुळ, नाशिक-४२२००४ 

िंरूध्वनी :  (0253) 2539161,6639161 Fax : (0253) 2539163,6639163  

संकेतस्थळ: www.muhs.ac.in  ई-मेल: establishment@muhs.ac.in 

 

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाविक या आस्थापनेिरील गट-ब, गट-क ि गट-ड संिगातील 
वरक्त विक्षकेतर पदे सरळसेिेने भरण्याकरीता संगणक आधावरत परीक्षा (Computer Based 

Online Examination) आयोवित करणेबाबत िावहरात सन २०१९ 
िावहरात क्र. ०२/२०१९, वद.१८/०७/२०१९ 

गट-ब, गट-क ि गट-ड संिगातील वरक्त विक्षकेतर पदे सरळसेिेने भरण्याकरीता ऑनलाईन अिज 
मागविण्यात येत आहे. या पदासाठी अहजताप्राप्त उमेदिार अिज करु िकतात. 

 

िेळापत्रक 
अ.क्र. कायजक्रम वदनांक  

पासनू पर्यत 
१. अिज ऑनलाईन नोंदणी (रविस्रेिन)  

करण्याचा कालािधी 
वद. १८/०७/२०१९ सायंकाळी 

६.०० िािेपासनू 
वद. ०९/०८/२०१९ 

रात्री ११.५९ िािेपयजत 
२. ऑनलाईन परीके्षचा वदनांक महापरीक्षा पोटजलिर स्ितंत्रपणे वनगजवमत करण्यात येईल. 

 

टीप :-  
१) महाराष्ट्र आरोग्य  शवज्ञान शवद्यापीठ, नाशिक आस्थापनेवरील गट-ब, गट-क व गट-ड संवगातील शरक्त शिक्षकेतर 

पिें सरळसेवेने भरण्याकरीता www.mahapariksha.gov.in व www.muhs.ac.in या संकेतस्थळावर सशवस्तर 
जाशहरात प्रशसध्िं करण्यात आलेली आहे. 

२) सशवस्तर जाशहरातीमध्ये िेंण्यात आलेली परीक्षा शवषयक सवव माशहती जसे प्रवगवशनहाय, समांतर आरक्षणासह शरक्त 
पिंांचा तपिील, आवेिंनपत्र भरणे, परीक्षा िुल्क, वयोमयािंा, िैक्षशणक अहवता, अभ्यासक्रम, पशरके्षचे स्वरुप, 
शनकाल शवषयक सशवस्तर माशहती, िासन शनणवयातील प्रत्येक सूचना काळजीपूववक वाचूनच अजव भरावा. 

३) अजव भरतांना उमेिंवारांनी िैक्षशणक अहवता शवषयक माशहती तसेच शिंवयांगत्व व राखीव प्रवगातील असल्यास,  
त्याच्या प्रवगाची माशहती नमूिं करणे गरजेचे आहे. स्कॅन केलला नवीनतम रंगीत फोटो व स्कॅन केलेली स्वाक्षरी 
ऑनलाईन आवेिंनपत्रात अपलोड करावयाची असल्याने सोबत ठेवावी. 

४) सिंर पशरके्षस प्रशवष्ट्ठ होऊ इच्च्िणाऱ्या उमेिंवारांिी सवव संपकव  Online, SMS सुशवधा याद्वारे होईल. त्यामुळे 
उमेिंवारांनी स्वत:चा Mobile No. व Email ID अचूक द्यावा. 

५) सिंर जाशहरातीनुसार उमेिंवारांना केवळ ऑनलाईन अजव करता येईल. परीके्षचे िुल्क के्रशडट काडव / डेशबट काडव / 
इंटरनेट बॅदकग /भीम UPI द्वारे ऑनलाईन पध्िंतीने भरावे लागेल.  

६) ऑनलाईन आवेिंन पत्रासोबत कोणत्याही कागिंपत्रांच्या प्रती जोडण्याची आवश्यकता नाही. 
७) मूळ प्रमाणपत्राच्या पडताळणीच्या अधीन राहून उमेिंवारांना पशरके्षस तात्पुरता प्रवेि शिंला जाईल. ऑनलाईन 

आवेिंन पत्रामध्ये भरलेल्या माशहतीत व मुळ कागिंपत्रामध्ये तपासणी अंती तफावत आढळून आल्यास 
शनवडीसाठी अपात्र करण्यात येईल. 

८) परीक्षा िुल्क, परीके्षचा अभ्यासक्रम, परीके्षकरीता नोंिंणी व इतर अशधक माशहती उमेिंवारास 
www.mahapariksha.gov.in  व www.muhs.ac.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल. 

९) प्रवेिपत्र ऑनलाईन दप्रट काढून घेणे व ऑनलाईन पशरके्षचा शिंनांक याबाबतची माशहती 
www.mahapariksha.gov.in संकेतस्थळावर पाहता येईल. 

 

स्िाक्षरी /- 
स्थळ   : नाविक               कुलसवचि 
वदनांक : १८/०७/२०१९                म.आ.वि.वि.,नाविक 
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महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाविक 
दिंडोरी रोड, म्हसरुळ, नाशिक-४२२००४ 

िंरूध्वनी :  (0253) 2539161,6639161 Fax : (0253) 2539163,6639163  

संकेतस्थळ: www.muhs.ac.in  ई-मेल: establishment@muhs.ac.in 

 
 

िावहरात क्र. ०२/२०१९, वद.१८/०७/२०१९ 

गट-ब, गट-क ि गट-ड संिगातील सरळसेिा पदभरती -२०१९ 

 

 महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ, नाशिक या आस्थापनेवरील खाली नमूिं केलेल्या गट-ब, गट-क व 

गट-ड संवगातील शिक्षकेतर शरक्त पिें सरळसेवेने भरण्याकरीता  उमेिंवारांकडून शिं. ०९/०८/२०१९ रोजी रात्री 

११.५९ वाजेपयवत फक्त ऑनलाईन पध्िंतीने अजव मागशवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन वयशतशरक्त, इतर 

कोणत्याही पध्िंतीने अजव स्वीकारले जाणार नाही. या पिंासाठी अहवता प्राप्त असलेले उमेिंवार फक्त अजव करु 

िकतात. सिंर पिें सरळसेवेने भरण्यासाठी www.mahapariksha.gov.in व www.muhs.ac.in या 

संकेतस्थळावर सशवस्तर जाशहरात प्रशसध्िं करण्यात आलेली आहे. 

 सिंर पिंांकरीता संगणक आधाशरत परीक्षा (Computer Based Online Examination) घेण्यात 

येणार आहे.  

पदननहार् आरक्षण तक्ता 

 
पदनाम : कक्ष अन िकार   / कक्ष अन िकार  (खरेद ) / अ  क्षक                िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ९३००-३४८००  गे्रड पे ४४०० 
 सामाविक आरक्षण 

ि टक्केिारी 
भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५% 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
२ अनुसूशचत जमाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
९ एसईबीसी १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
१० ईडब्यूएस १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
११ खुला २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 

 एकूण ८ २ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ६ 
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पदनाम : उच्चश्रेणी लघलुेखक                                                 िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ९३००-३४८००  गे्रड पे ४४०० 
 सामाविक आरक्षण 

ि टक्केिारी 
भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
२ अनुसूशचत जमाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
९ एसईबीसी ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
१० ईडब्यूएस ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
११ खुला १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 

 एकूण २ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- २ 

 

पदनाम : सहायक लेखापाल                                                     िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ९३००-३४८००  गे्रड पे ४३०० 
 सामाविक आरक्षण 

ि टक्केिारी 
भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५% 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज   
१ % 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
२ अनुसूशचत जमाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
९ एसईबीसी ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
१० ईडब्यूएस ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
११ खुला ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

 एकूण २ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- २ 
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पदनाम : वनम्नश्रेणी लघलुेखक                                                 िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ९३००-३४८००  गे्रड पे ४३०० 
 सामाविक आरक्षण 

ि टक्केिारी 
भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
२ अनुसूशचत जमाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
९ एसईबीसी ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
१० ईडब्यूएस ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
११ खुला १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 

 एकूण २ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- २ 

  

पदनाम : सांख्ययकी सहायक                                                     िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ९३००-३४८००  गे्रड पे ४३०० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
२ अनुसूशचत जमाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
९ एसईबीसी ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
१० ईडब्यूएस ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
११ खुला ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

 एकूण २ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- २ 
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पदनाम : िवरष्ट्ठ सहायक                                                         िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ९३००-३४८००  गे्रड पे ४३०० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
२ अनुसूशचत जमाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
९ एसईबीसी १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
१० ईडब्यूएस ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
११ खुला ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

 एकूण ६ २ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ४ 

 

पदनाम : विद्यतु पयजिेक्षक                                                     िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे ४२०० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
२ अनुसूशचत जमाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
९ एसईबीसी ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
१० ईडब्यूएस ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
११ खुला १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 

 एकूण १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
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पदनाम : छायावचत्रकार                                                        िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे २८०० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
२ अनुसूशचत जमाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
९ एसईबीसी ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
१० ईडब्यूएस ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
११ खुला १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 

 एकूण १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 

 

पदनाम : िवरष्ट्ठ वलपीक /डीईओ                                               िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे २४०० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग ३ 
% 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

१ 
(अल्पदृष्ट  / 
दृष्ट क्ष णता) 

------- १ 
२ अनुसूशचत जमाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
३ शवमुक्त जाती  (अ) 

१ 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

१ 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------  
८ इतर मागास प्रवगव  १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
९ एसईबीसी १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
१० ईडब्यूएस १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
११ खुला २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 

 एकूण ८ १ ------- ------- ------- ------- -------  ------- ७ 
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पदनाम : लघटंुकलेखक                                                        िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे २४०० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
२ अनुसूशचत जमाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
३ शवमुक्त जाती  (अ) १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  ३ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- २ 
९ एसईबीसी २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
१० ईडब्यूएस १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
११ खुला २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 

 एकूण १२ ४ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ८ 

 

पदनाम : आर्टटस्ट कम ऑवडओ/ वहीडीओ एक्सपटज                            िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे २००० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
२ अनुसूशचत जमाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
९ एसईबीसी ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
१० ईडब्यूएस ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
११ खुला १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 

 एकूण १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
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पदनाम : वलवप क कम टंकलेखक / डीईओ / रोखपाल / भांडारपाल               िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे १९०० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग ३ % अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती ६ २ ------- ------- १ १ ------- २ 
१ अल्पदृषष्ट्टी / 
दृषष्ट्टीक्षीणता, 
१ कणजबधीर  

(श्रिणयंत्राने 
ऐकू िकणारे) 

------- २ 
२ अनुसूशचत जमाती ४ १ ------- ------- १ ------- ------- ------- २ 
३ शवमुक्त जाती  (अ) २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
४ भटक्या जमाती (ब) १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
५ भटक्या जमाती (क) १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
८ इतर मागास प्रवगव  ९ ३ ------- ------- १ १ ------- ------- ४ 
९ एसईबीसी ५ २ ------- ------- १ १ ------- ------- १ 
१० ईडब्यूएस ४ १ ------- ------- १ ------- ------- ------- २ 
११ खुला ६ २ ------- ------- १ १ ------- ------- २ 

 एकूण ३९ १२ ------- ------- ६ ४ -------  ------- १७ 

 

पदनाम : िीितंत्री                                                             िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे १९०० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
२ अनुसूशचत जमाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
९ एसईबीसी ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
१० ईडब्यूएस ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
११ खुला ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

 एकूण २ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- २ 
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पदनाम : िाहनचालक                                                            िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे १९०० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग 
३ % 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
२ अनुसूशचत जमाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
३ शवमुक्त जाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
८ इतर मागास प्रवगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
९ एसईबीसी ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
१० ईडब्यूएस ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
११ खुला ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

 एकूण १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
 

पदनाम : निपाई                                                                 िेतनश्रेणी ि गे्रड पे : ४४००-७४४०  गे्रड पे १३०० 

 सामाविक आरक्षण 
ि टक्केिारी 

भराियाची 
एकूण पदे 

समांतर आरक्षणांचा तपविल   

   मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त  
५ % 

मािी 
सैवनक 
१५ % 

पदिीधर / 
पदविकाधारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
५ % 

वदवयांग ३ 
% 

अनाथ 
खलुा 

प्रिगज १ 
% 

अराखीि 

१ अनुसूशचत जाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
अल्पदृषष्ट्टी 

/ 
दृषष्ट्टीक्षीण

ता 

-------  
२ अनुसूशचत जमाती १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
३ शवमुक्त जाती  (अ) 

१ 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

१ 
४ भटक्या जमाती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
५ भटक्या जमाती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
६ भटक्या जमाती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
७ शविेष मागास वगव  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------  
८ इतर मागास प्रवगव  २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
९ एसईबीसी १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
१० ईडब्यूएस १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 
११ खुला २ १ ------- ------- ------- ------- ------- ------- १ 

 एकूण ८ २ ------- ------- ------- ------- -------  ------- ६ 
 

१)  वर नमूिं केलेल्या पिंसंख्येत व आरक्षणात बिंल होण्याची िक्यता आहे. 
२) जाशहरातीमध्ये शिंनांक ३१/१२/२०१९ पयवतच्या कालावधीतील सेवाशनवृत्ती, पिंोन्नती, अनुकंपा शनयुक्ती 

इत्यािंी कारणांमुळे शरक्त होणारी संभावय पिें िंिवशवण्यात आलेली आहेत. तसेच, स्वेच्िाशनवृत्ती, मृत्यु, 
राजीनामा दकवा अन्य कारणांमुळे पिंसंख्या (पिंसंख्या कमी / जास्त होणे) व जातशन हाय आरक्षण दकवा 
समांतर आरक्षणामध्ये बिंल होण्याची िक्यता असल्याने याबद्दल उमेिंवारांची कोणतीही तक्रार ग्राहय 
धरण्यात येणार नाही. शिंनांक ३१/१२/२०१९ पयवत उमेिंवार परीक्षा उत्तीणव होऊन शनयुक्तीस पात्र ठरला 
तरी, प्रत्यक्ष संबंशधत शवभागात शनयुक्ती िेंण्यापूवी शवभागात उपरोक्त कारणांमुळे झालेली शरक्तता 
शवचारात घेऊन त्या त्या प्रवगाचे पिं शरक्त असल्याची खात्री केल्यानंतरच संबंशधत उमेिंवाराच्या 
शनयुक्तीचा शनणवय घेण्यात येईल. 

३) प्रस्तुत जाशहरातीमध्ये नमुिं पिें ही शिंनांक ३१/१२/२०१९ पयवत संभावय पिें शवचारात घेऊन नमुिं केलेली 
आहेत. त्यामुळे पिें जसजिी शरक्त होतील तसतिी भरण्यात येतील. 
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४) जाशहरातीमध्ये नमूिं पिंांसाठी अजव करणेकामी  नमूिं केलेली िैक्षशणक अहवता ऑनलाईन अजव भरण्याच्या 
अंशतम शिंनांकास प्रमाणपत्रांसह िैक्षशणक व इतर अहवता पूणवत: धारण करणे आवश्यक आहे. 

५) जाशहरातीत नमूिं केलेल्या कक्ष अशधकारी / कक्ष अशधकारी (खरेिंी)/ अधीक्षक तसेच, शलशपक कम 
टंकलेखक/डीईओ/ रोखपाल / भांडारपाल या शरक्त पिंांवर उमेिंवारांच्या गुणवते्तनुसार उमेिंवारांना कक्ष 
अशधकारी / कक्ष अशधकारी (खरेिंी)/ अधीक्षक या क्रमाने तसेच शलशपक कम टंकलेखक/डीईओ/ रोखपाल 
/ भांडारपाल  याप्रमाणे शनयुक्ती आिेंि शनगवशमत करण्यात येतील.  

६) वविद्यापीठापीठ  विक्षकेीर अविकपरठ व कर्मचपरठ यपांच्यप वियुक्ीठचप सेवपप्रवेि पशरशन यम क्र. ०१/२०१८ मध्ये 
नमूिं केलेल्या तरतुिंीच्या अनुषंगाने शनवड प्रशक्रया / शनयुक्ती करण्यात येईल. 

७) परीके्षचा प्रकार, पिंांची संख्या, समांतर आरक्षण व सामाशजक आरक्षण याबाबत बिंल करणे, परीक्षा 
स्थशगत करणे व रद्द करणे, परीके्षच्या कायवक्रमामध्ये अंित : बिंल करणे तसेच सेवा भरती प्रशक्रयेत बिंल 
करणे याबाबतचे अशधकार शवद्यापीठाने राखून ठेवले आहेत. भरती प्रशक्रये संिंभात उद्भवणारे कोणतेही 
वािं, तक्रारी इत्यािंी बाबत शनणवय घेण्याचे शवद्यापीठास अंशतम अशध कार राहतील.  

८) मशहला,खेळाडू, व माजी सैशनकांसाठीचे आरक्षण िासनाने यासंिंभात वेळोवेळी शनगवशमत केलेल्या 
आिेंिानुसार राहील. 

९) मशहलांसाठी आरशक्षत पिंांकशरता िंावा करणाऱ्या उमेिंवारांनी मशहला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा 
असल्यास त्यांनी अजामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अशधवासी (Domiciled) असल्याबाबत तसेच, नॉन 
क्रीमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळून) स्पष्ट्टपणे िंावा करणे आवश्यक आहे. 

१०) शवमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवगासाठी आरशक्षत 
असलेली पिें आंतरपशरवतवनीय असून आरशक्षत पिंासाठी संबंशधत वगववारीतील योग्य व पात्र उमेिंवार 
उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत िासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवगातील उमेिंवाराचा शवचार गुणवते्तच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 

११) सामाशजक व िैक्षशण कृषष्ट्टया मागासवगातील (इसईबीसी) उमेिंवारांकरीता िासन शनणवय, सामाशज क 
न्याय व शविेष सहाय्य शवभाग क्रमांक : सीबीसी-१०/२०१८/प्र.क्र. १३०/मावक, शिंनांक ७ शडसेंबर, २०१८ 
अन्वये शव शहत करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र, कागिंपत्र पडताळणीच्यावेळी सािंर करणे आवश्यक 
राहील. तसेच, िासन शनणवय सामाशज क न्याय व शविेष सहाय्य शवभाग क्रमांक : सीबीसी-
१०/२०१३/प्र.क्र.३५/मावक, शिंनांक १५ जुलै, २०१४ अन्वये िैक्षशणक व सामाशज कृषष्ट्टया 
मागासवगाकरीता (ईएसबीसी) िेंण्यात आलेली जात प्रमाणपते्र सामाशजक व िैक्षशणकृषष्ट्टया 
मागासवगातील (एसईबीसी) आरक्षणाकरीता ग्राहय धरण्यात येतील. 

१२) आर्थ कृषष्ट्टया िंबुवल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेिंवारांकरीता िासन शनणवय, सामान्य प्रिासन शवभाग 
क्रमांक :राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, शिंनांक १२ फेबु्रवारी, २०१९ अन्वये शवशह त करण्यात आलेले 
प्रमाणपत्र, कागिंपत्र पडताळणीच्यावेळी सािंर करणे आवश्यक राहील. 

१३) िासन शनणवय, साववजशनक आरोग्य शवभाग क्र. अपंग २००४/५५/समन्वय २ शिं. २७/०२/२००९ व  
सामाशजक न्याय व शविेष सहाय्य शवभाग, क्रमांक अपंग-२०१३/प्र.क्र.३५/अ.क.२, शिंनांक ११ मे २०१५ 
नुसार अल्पृषष्ट्टी /ृषष्ट्टीक्षीणता, कणवबधीर (श्रवणयंत्राने ऐकू िकणारे) या प्रकारच्या पात्रतेचे शनकष धारण 
करणारे शवकलांग उमेे़िंवार गुणवते्तनुसार शिफारिीसाठी पात्र असतील. 

१४) शिंवयांग उमेिंवारांची पात्रता िासनाने वेळोवळी शनगवशमत केलेल्या आिेंिानुसार राहील. 
१५) शिंवयांगासाठी आरशक्षत पिंांवर शिफारस करतांना उमेिंवार कोणत्या प्रवगातील आहे, याचा शवचार न 

करता शिंवयांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 
१६) शिंवयांग वयक्तींसाठी असलेल्या आरक्षण, वयोमयािंा अथवा कोणत्याही सवलतीचा फायिंा घेऊ 

इच्च्िणाऱ्या उमेिंवारांनी िासन शनणवय, साववजशनक आरोग्य शवभाग, क्रमांक अप्रशक-
२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, शिंनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आिेंिानुसार कें द्र िासनाच्या 
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www.swavlambancard.gov.in या संगणक प्रणालीद्वारे शवतशरत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील 
शिंवयांगत्वाचे प्रमाणपत्र पडताळणीच्यावेळी सािंर करणे अशनवायव राहील. ककिा शिंवयांग प्रवगातील 
उमेिंवारांचे शकमान अपंगत्वाचे प्रमाण ४० % असल्याबाबतचे स्थायी वैद्यकीय मंडळाचे प्रमाणपत्र असणे 
आवश्यक आहे. 

१७) समांतर आरक्षणाबाबत िासन पशरपत्रक, सामान्य प्रिासन शवभाग, क्रमांक एसआरवही-
१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ,शिंनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ आशण तिंनंतर िासनाने यासंिंभात वेळोवेळी 
शनगवशमत केलेल्या आिेंिानुसार कायववाही करण्यात येईल. 

१८) अनाथ वयक्तींचे आरक्षण िासन शनणवय, मशहला व बालशवकास शवभाग क्रमांक : अमुजा-
२०११/प्र.क्र.२१२/का-३, शिंनांक २ एशप्रल २०१८ तसेच यासंिंभात िासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात 
आलेल्या आिेंिानुसार राहील. 

१९) अराखीव (खुला) उमिेंवारांकरीता शवशहत केलेल्या वयोमयािंा तसचे इतर पात्रता शवषयक शनकाषांसिंभात 
अटींची पूतवता करणाऱ्या सवव उमिेंवारांचा (मागासवगीय उमेिंवारांसह) अराखीव (खुला) सवव साधारण 
पिंावरील शिफारिींकरीता शवचार होत असल्याने, सवव आरशक्षत प्रवगातील उमेिंवारांनी त्यांच्या 
प्रवगासाठी पिं आरशक्षत / उपलब्ध नसले तरी, अजामध्ये मूळ प्रवगासंिंभातील माशहती अचूकपणे नमूिं 
करणे बंधनकारक आहे. 

२०) उमेिंवाराने त्यास राखीव प्रवगाचा म्हणून शवचारात घेण्याचा पयाय स्वीकारला, आशण जर त्याने, तो त्या 
प्रवगाची असल्याबाबतची प्रमाणपते्र सािंर केली  नाहीत, तर त्याने चुकीची माशहती शिंली म्हणून त्यास 
अपात्र ठरशवण्यात येईल, आशण त्याचा खुल्या प्रवगासाठीही शवचार केला जाणार नाही. 

२१) ज्यप ीदपांकरठीप र्रपाठ व इांग्रजठ टांक ेखिपचठ अर्मीप वववर्ी के े ठ आरे् त्यप ीदपांिप र्रपाठ टांक ेखिपचप 
वेग वकर्पि ३० िब्िं प्रशत शमशन ट या अहवतेचे िासकीय वाशण्य प्रमाणपत्र तसेच,इांग्रजठ टांक ेखिपचप वेग 
वकर्पि ४० िब्िं प्रशत शमशन ट या अहवतेचे िासकीय वाशण्य प्रमाणपत्र अथवा या उदे्दिासाठी िासनाने 
समकक्ष म्हणून घोशषत केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणव तसेच, िासन शनणवय, िालेय शिक्षण व क्रीडा 
शवभाग, क्रमांक एसपीई १०१२/(१०८/१२)/साशि-१, शिंनांक ३१ ऑक्टोंबर २०१३ नुसार अथवा तिंनंतर 
िासनाने वेळोवेळी शव शह त केलेली संगणक टंकलेखन अहवता-बेसीक कोसव इन कॉम्प्युटर टायदपग मराठी 
३० िब्िं प्रशत शमशन ट अथवा बेशसक कोसव इन कॉम्प्युटर टायदपग इंग्रजी ४० िब्िं प्रशत शमशन ट (लागू असेल 
त्याप्रमाणे) समकक्ष अहवता म्हणून स्वीकाराहव आहे. 

 
सेिाप्रिेिोत्तर िती (िासनाने विवह त केलेली असेल ्या पदांकरीता):- 

शनयुक्त झालेल्या वयक्तीस खालील परीक्षा उत्तीणव होणे आवश्यक राहील :- 
१)  जेथे प्रचशलत शनयमानुसार शवभागीय / वयावसाशयक परीक्षा शवशहत केली असेल अथवा आवश्यक असेल 

तेथे त्यासंबंधी केलेल्या शनयमानुसार शवभागीय / वयावसाशय क परीक्षा. 
२)   दहिंी आशण मराठी भाषा परीके्षसंबधी केलेल्या शनयमानुसार जर ती वयक्ती अगोिंर परीक्षा उत्तीणव झाली 

नसेल दकवा शतला उत्तीणव होण्यापासून सुट शमळाली नसेल तरी ती परीक्षा. 
 

 

वदवयांग उमेदिार :- लेखवनक ि अनगु्रह कालािधीबाबत  
१) जाशहरातीत नमूिं केलेल्या वशरष्ट्ठ शलशप क / डीईओ व शलपशक कम टंकलेखक / डीईओ / रोखपाल / 

भांडारपाल या पिंासाठी फक्त अल्ीदृष्टठ/ दृष्टठक्षठणीप व कणवबधीर (श्रवणयंत्राने ऐकू िकणारे) शकमान 
४० % कपयर्स्वरुीठ वदवयपांगत्व असलेल्या पात्र उमिेंवारांना, ते ऑनलाईन परीक्षा िेंण्यास सक्षम 
नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनाथव गुणवते्तनुसार लेखशनकाची मिंत घेता येईल व अनुग्रह कालावधी 
(Compensatory Time) अनुजे्ञय राहील. शिंवयांगत्वामुळे ऑनलाईन परीके्षसाठी स्वत: सक्षम 
नसल्याबाबत अथवा शिंवयांगत्वामुळे  ऑनलाईन परीके्षच्या वेगावर मयािंा येत असल्याबाबत संबंशधत 
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उमेिंवारास आयोगाने शवशहत केलेल्या नमुन्यात सक्षम प्राशधकाऱ्याने प्रिंान केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र 
सािंर करणे आवश्यक राहील. 

 

२) प्रत्यक्ष परीके्षच्यावेळी उत्तरे शलशहण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र शवकलांग उमेिंवारांना, लेखशनकाची मिंत 
आशण अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता असल्यास संबंशधत उमेिंवाराने ऑनलाईन अजव भरतांना 
तसा स्पष्ट्ट उल्लेख करावा. लेखशनकाची वयवस्था उमेिंवाराने स्वत: करावयाची आहे. कायालयामाफव त 
लेखशनकाची वयवस्था करावी केली जाणार नाही. जे उमिेंवार लेखशनक हा पयाय शनवडतील त्यांना 
प्रवेिपत्रासोबत (Hall Tikcet)  ेखविक घोषणपीत्र प्राप्त होईल. सिंरील घोषणापत्र (Declaration 
Form) राजपशत्रत अशधकारी यांच्याकडून साक्षांशकत करुन परीके्षच्या वेळी  सोबत आणणे बंधनकारक 
राहील. 

 ्या उमेिंवारांनी लेखशनकाची अजात मागणी केलेली नसेल अिा शिंवयांग उमेिंवारांना सिंर 
सवलतीचा लाभ शमळणार नाही याची नोंिं घ्यावी. 

 

ियोमयादा :- 
ऑनलाईन अजव भरण्याच्या अंशतम शिंनांकास असलेले वय शवचारात घेतले जाईल. 

अ.क्र. प्रवगव कमाल वयोमयािंा 
१ सववसाधारण ३८ वषे 
२ मागासवगीय ४३ वषे 
३ खेळाडू ४३ वषे 
४ िासन शनणवय शिं.६ ऑक्टोबर २०१० अन्वये 

अ) स्वातंत्रय सैशनकांचे नामशनिेंशि त पाल्य 
ब) सन १९९१ चे जनगणना कमवचारी 
क) सन १९९४ नंतरचे शनवडणूक कमवचारी 

 
४५ वषे 
४५ वषे 
४५ वषे 

५ पिंवीधर / पिंवीकाधारक अिंकालीन कमवचारी ५५ वषे 
६ प्रकल्पग्रस्त / भूकंपग्रस्त ४५ वषे 
७ माजी सैशनक 

अ)  सेवाशन वृत्त माजी सैशनक 
(सामान्य प्रिासन शवभाग, िासन शनणवय शिं.१६/०४/१९८१ 
मधील तरतुिंीनुसार) 

 
खुल्या प्रवगातील माजी सैशनक 
३८+सेवा कालावधी  + ३ वषव 

अ.ज. व अ.जा. प्रवगातील माजी सैशनक  
४३+ सेवा कालावधी + ३ वषव 

ब) सेवाशनवृत्त शिंवयागं माजी सैशनक 
 (सामान्य प्रिासन शवभाग, िासन शनणवय शिं.२०/०८/२०१० 

मधील तरतुिंीनुसार) 

४५ वषे 

८ वदवयपांग ४५ वषे 
 

 जाशहरातीत नमूिं केलेल्या पिंांसाठी िासन शनयमांनुसार/शवद्यापीठ सेवाप्रवेि पशरशनयम क्र. ०१ /२०१८ 
नुसार शवद्यापीठात सेवेतील प्रवेिाकरीता मागासवगीयांकरीता ४३ वषे व सववसाधारण (खुला) ३८ वषे राहील.  
तसेच, शवद्यापीठ सेवेत  िासन मान्य पिंावर व शवद्यापीठ शनधीतून शनमाण करण्यात आलेल्या पिंांवर कायवरत, 
िासकीय व शनमिासकीय सेवेत कायवरत कमवचारी यांना कक्ष अशधकारी / कक्ष अशध कारी (खरेिंी) / अधीक्षक 
या पिंासाठी वयोमयािंा ५० वषे इतकी राहील. तसेच शवद्यापीठ सेवेत िासन मान्य पिंावर व शवद्यापीठ 
शनधीतून शनमाण करण्यात आलेल्या पिंांवर कायवरत, िासकीय व शनमिासकीय सेवेत कायवरत कमवचारी यांना 
इतर पिंांसाठी अजव करण्यासाठी उच्चतम वयोमयािंा राहणार नाही. तथाशप, सिंरील पिं भरती करीता घेण्यात 
येणाऱ्या ऑनलाईन परीके्षमध्ये अजव करावयाचे असल्यास तो त्यांच्या शवभागप्रमुखांच्या परवानगीने शव शहत 
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मागाने शव शह त मुिंतीत भरणे आवश्यक राहील. परवानगीची प्रत कागिंपत्र िाननीच्यावेळी सािंर करावी 
अन्यथा त्यांची शनवड रद्द करण्यात येईल. 
 
संिगज / पदवन हाय िैक्षवणक अहजता, अनभुि ि ियोमयादा खालीलप्रमाणे :- 
 

Sr. 
No. 

Name of 
the Post 

Qualification & Experience 

1 Section Officer / 

Section Officer 
(Purchase) / 
Superintendent 

 

   

Qualification: 
Degree of any statutory University. 
 

Experience: 
1) Administrative experience of 03 years as Senior 

Assistant or equivalent post in reputed organization; OR 
 

2) Administrative experience of 6 years as Senior Clerk or 
Equivalent post in reputed organization. 

 
Note:- Candidates who are already in the service of the 

University the upper age limit shall be 50 years; 

2 Stenographer 
(Higher Grade) 

Qualification: 
 

1)  Must have passed secondary school certificate 
examination; 

 

2)  English shorthand and typing 120/50 W.P.M. and Marathi 
shorthand and typing 120/40 W.P.M., respectively. 

 
Experience: 
 

Minimum 03 years experience as a Stenographer (Lower 
Grade) in any reputed organization. 

3 Assistant 
Accountant 

Qualification: 
 

Degree in Commerce of any statutory University.  
 
Experience: 
 

Minimum 03 Years' experience in the field of accounts or 
auditing in reputed organization. 

 

4 Stenographer 
(Lower Grade) 

Qualification: 
1.  Must have passed secondary school certificate 

examination; 
2.  English shorthand and typing 100/40 W.P.M. and 

Marathi Shorthand and typing 100/30 W.P.M., 
respectively. 

 
Experience: 

Minimum 03 years experience as a Steno-Typist in 
reputed organization.  
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Sr. 
No. 

Name of 
the Post 

Qualification & Experience 

5 Statistical 
Assistant 

Qualification: 
Master's Degree of any statutory University in Statistics or 
Biometrics or Econometrics or Mathematical Econometrics 
with 45% marks; 

OR 

Master's Degree with at least 45% marks in Mathematics or 
Economics or Commerce with at least one paper of 100 
marks in statistics or Mathematical Econometrics;  

OR 

Master's Degree with at least 45% marks in Mathematics or 
Economics or Commerce, and a post graduate diploma 
statistics of recognized institution;  

OR 

Master’s Degree with at least 45% marks in Mathematics or 
Economics or Commerce and a Certificate course in 
demography or population Science of recognized institution;   

OR 

Master Degree of Computer Applications (MCA) from a 
recognized University with Bachelor’s Degree (at least in 
Second Class or 45% Marks in Aggregate where class is not 
awarded) in Mathematics or Statistics or Economics or 
Commerce;  

6 Senior Assistant Qualification: 
Degree of any Statutory University. 
 
Experience: 
Minimum 03 years' experience as Senior Clerk or equivalent 
in reputed organization. 

7 Electrical 
Supervisor 

Qualification: 
 

Degree or Diploma in Electrical Engineering of any statutory 
University, having license of Electrical supervisor from 
appropriate authority with minimum 01 year experience of the 
field work and supervision in reputed organization; 

OR 
Should have passed 2 years Electrician/Wireman trade from 
recognized institute with National Council for Training in 
vocational trade (NCTVT) Certificate and Electrical 
Supervisor certificate issued by the Government,  
 

OR 
Should have passed 2 years I.T.I. (Electrician or Wireman) 
course from recognized institute, along with 1 year license of 
Electrical training from Government. 
 
Experience:- 
 

1) minimum 03 years' experience as electrician or equivalent 
post in Government Industrial/ Educational Institute, 
having knowledge of substation, high voltage, Generator, 
Telephone, Air Conditioner, Residential Electrification. 
 

2) Age shall not be less than 18 years unless already in the 
service of Government. 
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Sr. 
No. 

Name of 
the Post 

Qualification & Experience 

8 Photographer Qualification: 
 

1) Have passed the Higher Secondary Certificate 
examination 

2) Have Diploma in Photography or Commercial Arts or Fine 
Arts or have passed one year Certificate Course in 
Photography or Cinematography of recognized board. 
 

Experience: 
Minimum 05 years experience in Photography (Motion and 
Still) with Digital Graphic Arts in reputed organization. 

9 Senior Clerk cum 
DEO 

Qualification:- 
1)  Candidate shall have passed H.S.C examination. 
 

2)  Shall have passed the Government Commercial 
Certificate Examination of typing for speed of not less 
than 40 W.P.M.in English and 30 W.P.M.in Marathi. 

 

3)  Age shall not be less than 18 years unless already in the 
service of Government. 

10 Steno-Typist Qualification: 
 

To be eligible for appointment by nomination a candidate 
must, 
1) Have passed the secondary school certificate 

examination. 
 

2)  possess a speed of not less than 80 W.P.M. in shorthand. 
 

3) Have passed Government Commercial Certificate 
Examination of Typing for speed of not less than                     
40 W.P.M.in English and 30 W.P.M.in Marathi. 

 

4)  Age shall not be less than 18 years unless already in the 
service of Government. 

 

11 Artist cum Audio/ 
Video Expert 

Qualification: 
 

Possess diploma in applied arts or fine arts or Commercial 
arts with Photography from a recognized board or statutory 
University. 
 

Experience: 
1) have passed the H.S.C examination 
2) 01 year experience of handling Audio-Video system / 

Liquid Cristal Display (L.C.D.) Projector /Overhead 
projector (O.H.P.) etc. in reputed organization.  

3) Technical knowledge of these instruments is preferable. 
4) age shall not be less than 18 years unless already in the 

service of Government. 

12 Clerk cum Typist 
/ Data Entry 
Operator / 

Cashier/  Store 
Keeper 

Qualification : 
1)  To be eligible for appointment by nomination a candidate 

must, 
 

i)  have passed the secondary school certificate 
examination  

ii)  have attained the age of 18 years  
 

 2)  Have passed Government Commercial Certificate 
Examination of Typing for speed of not less than 40 
W.P.M. in English and 30 W.P.M.  in Marathi. 
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Sr. 
No. 

Name of 
the Post 

Qualification & Experience 

13 Electrician Qualification: 
1) have passed the Higher Secondary Certificate 

examination 
2) Candidate should have passed Certified Electrician 

Course of ITI. 
3) Should have the License of Electrician of Government. 

 
Experience: 
Candidate should have 5 years' experience of electrical work 
in reputed organization. 

14 Driver Qualification:- 
 

1) Possess an valid driving license to drive a heavy vehicle 
or a motor car of a jeep under the MOTOR VEHICLES 
ACT, 1987. 

2) have passed at least 4th standard examination of any 
recognized school and shall be able to speak Marathi and 
Hindi languages 

3) posses not less than three years experience of driving 
motor vehicles other than a motor cycle in reputed 
organization; 

4) have clean record and working knowledge of repairs of 
motor car, or as the case may be, of a jeep,  

5) posses a good physique and knowledge of topography of 
the concerned area; 

15 Peon Qualification: 
1)  Have passed at least 4th standard examination of any 

recognized school  
2)  Must have capacity of doing manual work. 
3)  Age shall not be less than 18 years unless already in the 

service of Government. 
 

पात्रतेच्या अटी ि िती :- 
 

अ) उमेिंवार हा महाराष्ट्राचा रशहवासी असावा. महाराष्ट्र  रा्याचा रशहवासी असल्याबाबत सक्षम 
अशधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. 

१) िासन शनणवय क्र. शरपभ/प्र.क्र.६६/२०११/ई-१० शिं २७ जून २०११ नुसार ्या  परीक्षाथीकडे 
अशधवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) उपलब्ध नसल्यास त्यांनी त्यांचा जन्म महाराष्ट्र 
रा्यात झाला असल्याचा जन्म िंाखला (Birth Certificate) सािंर करणे आवश्यक आहे. 
अिा प्रकरणात अशधवास प्रमाणपत्राची अट लागू राहणार नाही. 

२) सिंर परीक्षाथीकडे अशधवास प्रमाणपत्र तसेच, जन्मतारखेचा िंाखला उपलब्ध नसल्यास, त्या 
परीक्षाथीने आपला िाळा सोडल्याचा िंाखल्यामध्ये त्या परीक्षाथीचा जन्म महाराष्ट्र रा्यात 
झाला असल्याची नोंिं असणे आवश्यक आहे. अिा प्रकरणांतिेंखील अशधवास प्रमाणपत्राची 
आवश्यकता असणार नाही. 

३) उपरोक्त बाबी फक्त महाराष्ट्र रा्यात जन्म झालेल्या परीक्षाथींसाठी लागू राहील. इतर 
पशरक्षाथी / उमेिंवारांसाठी अशधवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) आवश्यक राहील. 

 
ब)  आरशक्षत मागास  प्रवगाचा िंावा करणाऱ्या उमेिंवारांना त्या संिंभातील सक्षम प्राशधकारी यांनी 
शिंलेले जाती प्रमाणपत्र (Caste Certificate) आवश्यक राहील व उपलब्ध असल्यास जात वैधता 
प्रमाणत्राची (Caste Validity Certificate) साक्षांशकत प्रती शनवडअंती सािंर करणे आवश्यक आहे. 
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जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास, सामान्य प्रिासन शवभाग यांजकडील िासन शनणवय क्र. बीसीसी-
२०११/प्र.क्र.-१०६४/२०११/१६-ब शिं.१२/१२/२०११ मधील तरतुिंीनुसार याशचका क्र.२१३६/२०११ व अन्य 
याशचकांकार मा. मंुबई उच्च न्यायालय, औरंगाबािं खंडपीठाने शिं २५/०८/२०११  रोजी, शिंलेल्या 
आिेंिाच्या शवरोधात मा. सवोच्च न्यायालय, नवी शिंल्ली येथे िंाखल केलेल्या एसएलपी मधील 
आिेंिाच्या अशधन राहून, तात्पुरती शनयुक्ती आिेंि शनगवशमत केल्याच्या शिंनांकापासून ६ मशहन्याच्या आत 
जात वैधता प्रमाणपत्र सािंर करणे अशनवायव आहे. अन्यथा त्याची शनयुक्ती पुवव लक्षीप्रभावाने रद्द करण्यात 
येईल. मागासवगीय उमेिंवारासाठी (अ.जा. व अ.ज. वगळता इतर) उन्नत व प्रगत गटात मोडत 
नसल्याबाबतचे सक्षम अशधकाऱ्यांचे वैध प्रमापत्र आवश्यक राहील. 
क) शिंवयांग उमेिंवाराची पात्रता िासनाने वेळोवेळी शनगवशमत केलेल्या आिेंिानुसार राहील. 
अपंगासाठी आरशक्षत असलेल्या पिंावर कोणत्याही सामाशजक आरक्षणातील / प्रवगातील उमिेंवार अजव 
करु िकतात. 
ड)  नवयाने शनयुक्त होणाऱ्या उमिेंवास, िासन शनणवय, शवत्त शवभाग क्र. अशनयो १००५/१२६/सेवा-
४, शिंनांक ३१/१०/२००५ नुसार व िासन शनणवय, शवत्त शवभाग क्र. अशनयो १००७/१८/ सेवा -४, शिंनांक 
०७/०७/२००७ व िासन शनणवय शवत्त शवभाग,क्रमांक अंशनयो-२०१२/ प्र.क्र.९६/सेवा-४, शिंनांक 
२७/०८/२०१४ व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रवये शवभाग िासस शनणवय क्र. मआशव-
२०१२/प्र.क्र.७३८/भाग २/१२/शिक्षण -१ शिंनांक ३१ जुलै २०१८ नुसार लागू करण्यात आलेली नवीन 
“पशरभाशष त अिंिंान शनवृत्तीवेतन योजना ” (New Defined Contributory Pension Scheme)/ 

राष्ट्रीय शनवृत्तीवेतन योजना (National Pension Scheme) लागू राहील. त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(शनवृत्ती वेतन) शनयम १९८२, महाराष्ट्र  नागरी सेवा (शनवृत्ती वेतनाचे अंिरािीकरण) शनयम १९८४ 
आशण  सववसाधारण भशवष्ट्य शनवाह शनधी योजना लागू राहणार नाही. 
 

परीक्षा िलु्क :- 
 

खुल्या प्रवगातील उमेिंवार - रु.७००/- मागास प्रवगातील उमेिंवार - रु. ५००/- 
 

अ)    माजी सैशनक/ शिंवयांगांकरीता परीक्षा िुल्क आकारले जाणार नाही. 
ब)   परीके्षचे िुल्क के्रशडट काडव / डेशबट काडव /इंटरनेट बॅदकग / भीम UPI द्वारे  ऑनलाईन पध्िंतीने 

भरावे लागेल.  
क) सेवायोजन कायालय, एकाच्त्मक आशिंवासी शवकास प्रकल्प, शजल्हा सैशनक मंडळाकडील 

उमेिंवारांनी तसेच प्रकल्पग्रस्त, अंिकालीन उमेिंवारांनी िेंखील अशधकृत वेबसाईटवर शवशहत 
मुिंतीत ऑनलाईन पध्िंतीने अजव सािंर करणे आवश्यक आहे. इतर कोणत्याही प्रकारे अजव 
च्स्वकारले जाणार नाही अथवा उमेिंवारांना या कायालयामाफव त स्वतंत्रपणे कळशवले जाणार नाही. 

 

मवहला उमेदिारांकरीता :- 
 िासन, मशहला व बालशवकास शवभागाकडील शनणवय क्र. ८२/२००१/मसेआ-२०००/प्र.क्र.४१५/ 

का.२ शिं. २५/०५/२००१ आशण तिंनंतर िासनाने वेळोवेळी शनगवशमत केलेल्या आिेंिानुसार 
मशहला आरक्षणांतगवत अजव करणाऱ्या मशहला उमेिंवारांनी सन २०१८-२०१९ या कालावधीकरीता 
वैध असलेले  (शिं.३१/०३/२०१९ पयवत वैध असलेले) उन्नत आशण प्रगत वयक्ती व गट 
(शक्रशमलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे सक्षम प्राशधकारी यांनी शन गवशमत केलेले मूळ प्रमाणपत्र 
कागिंपते्र पडताळणीचे वेळी सािंर करणे आवश्यक राहील. 
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मािी सैवनक उमेदिारांसाठी :- 
अ) अहवता : पिंवी परीक्षा ही पात्रता असलेल्या आशण तांशत्रक अथवा वयावसाशयक कामाचा अनुभव 

आवश्यक ठरशवलेला नसलेल्या पिंांच्या बाबतीत १५ वषे सेवा झालेल्या माजी सैशनकांनी 
एस.एस.सी. (१० वी) उत्तीणव असल्याचे दकवा इंशड यन आमी स्पेिल सर्टशफ केट ए्युकेिन अथवा 
तत्सम प्रमाणपत्र असल्यास ते अिा पिंांना अजव करु िकतात. 

ब) माजी सैशनक या समांतर आरक्षणातील पिंांकरीता आवेिंनपत्र सािंर करताना माजी सैशनक म्हणून 
िासन सेवेकरीता उमेिंवार पात्र असावा. 

क) माजी सैशनक या समांतर आरक्षणाचा यापूवी लाभ घेऊन िासकीय सेवेत नोकरी स्वीकारली असेल 
तर उमेिंवार समांतर आरक्षणाचे लाभास पात्र राहणार नाही. मात्र तो केवळ वयाची सवलत घेण्यास 
पात्र राहील. 

ड) उमेिंवार माजी सैशनक असल्यास शजल्हा माजी सैशनक बोडात नावनोंिंणी केली असल्यास मूळ 
प्रमाणपत्र तसेच कायवमुक्त पत्राची दकवा शजल्हा सैशनक बोडात नावनोंिंणी केली असल्यास मूळ 
प्रमाणपत्र कागिंपते्र पडताळणीचे वेळी सािंर करणे आवश्यक राहील. 

इ) माजी सैशनक वगातून अजव करण्यास पात्र असलेल्या उमेिंवारांना शव शहत टंकलेखन अहवता धारण 
केली नसेल अिा उमेिंवारास, सिंर अहवता त्याच्या शनयुक्तीच्या शिंनांकापासून अकरा मशहन्याच्या 
कालमयािेंत प्राप्त करील या अटीवर सिंर पिंासाठीच्या परीके्षकरीता अजव करण्यास तात्पुरती 
परवानगी शिंली जाईल. 

 

अंिकालीन पदिीधर उमेदिारांकरीता :- 
अंिकालीन पिंवीधर / पिंवीधारक उमेिंवारंनी शजल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मागविंिवन कें द्रात 
अद्ययावत नोंिंणी केलेली असावी. 
 

प्रकल्पगस्त/भकंुपग्रस्त उमेदिारांकरीता :- 
 प्रकल्पग्रस्त उमेिंवारांची प्रकल्पग्रस् त असल्याबाबत संबंशधतशजल्हा पुनववसन अशधकाऱ्यांकडील 

प्रमाणपत्र सािंर कणे आवश्यक आहे.  
 

वदवयांग उमेदिारांकरीता :- 
अ)  शिंवयांग वयक्तीसाठी आरशक्षत पिंावर शनयुक्तीकरीता संबंशधत वयक्तीने त्या पिंासाठी असलेली 

शवशहत अहवता धारण करणे आवश्यक आहे. तसेच त्या पिंावर काम करण्यास सक्षम असला 
पाशहजे.  

ब)  शिंवयांग उमेिंवारांनी अपंग असल्याचे शजल्हा िल्य शचकीत्सक/वैद्यकीय मंडळाचे मूळ प्रमाणपत्र 
कागिंपते्र पडताळणीचे वेळी सािंर करणे आवश्यक राहील. तसेच, कें द्र िासनाच्या 
www.swavlambancard.gov.in या संगणक प्रणालीद्वारे शवतशरत करण्यात आलेले नवीन 
नमुन्यातील शिंवयांगत्वाचे प्रमाणपत्र पडताळणीच्यावेळी सािंर करणे अशनवायव राहील.  (अपंग 
वयक्ती समान संधी हक्कांचे संरक्षण संपूणव सहभाग अशधशनयम १९९५ मधील तरतुिंीनुसार 
शकमान ४०% अपंगत्व उमेिंवार पात्र असतील.) 

क) शिंवयांग उमिेंवाराने शवशहत टंकलेखन अहवतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर िासन शनणवय, 
सामान्य प्रिासन शवभाग, क्रमांक अपंग-२०१६/प्र.क्र. ११६/१६-अ, शिंनांक १६ नोवहेंबर, २०१६ 
नुसार टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीणव होण्यासाठी त्याच्या शनयुक्तीच्या शिंनांकापासून २ वषाचा 
कालावधी व २ संधी िेंण्यात येतील. 
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खेळाडू उमेदिारांकरीता :- 
 खेडाळू उमेिंवारांनी खालीलपैकी पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे.  
 

अ) वैयक्तीक अथवा सांघीक शक्रडा स्पधांमध्ये शकमान रा्यस्तरीय अदजक्यपिं स्पधेत प्रथम,  
शद्वतीय व तृतीय स्थान प्राप्त केल्याचे दकवा सुवणव, रौप्य, दकवा कांस्य पिंक प्राप्त केल्याचे 
प्रमाणपत्र  

ब)  रा्य अदजक्यपिं स्पधा या खेळाच्या स्पधा महाराष्ट्र ऑलंशपक असोशसएिनिी संलग्न 
असलेल्या अशधकृत  रा्य संघटनेने आयोशजत केलेल्या असावया अथवा महाराष्ट्र ऑलंशपक 
असोशसएिनने स्वत: आयोशजत केलेल्या असावयात. शकमान प्रशवण्यापेक्षा उच्चस्तरावरील 
शक्रडा प्राशवण्य शमळशवणाऱ्या उमेिंवारास प्राधान्य शिंले जाईल. वैय च्क्तकशरत्या दकवा आमंशत्रत 
स्वरुपाच्या स्पधांमध्ये भाग घेतलेल्या खेळाडंूचा यासाठी शवचार केला जाणार नाही.  

क)  भारतीय वेळ प्राशधकरणाने आयोशजत केलेल्या राष्ट्रीय िालेय स्पधांमध्ये प्रथम , शद्वतीय व तृतीय 
स्थान प्राप्त केल्याचे दकवा सुवणव, रौप्य, दकवा कांस्य पिंक प्राप्त खेळाडू. 

ड)  भारतीय खेळ प्राशधकरणाने आयोशजत केलेल्या राष्ट्रीय व रा्यस्तरीय ग्रामीण व मशहला 
शक्रडास्पधांमध्ये प्रथम, शद्वतीय व तृतीय स्थान प्राप्त करणाऱ्या सुवणव, रौप्य दकवा कांस्य पिंक 
प्राप्त केलेले खेळाडू. 

   इ)    खेळपडूचठ गुणवत्तप व ीपत्रीप ववचपरपी घेऊि सदर ीदपांसपाठ अस ेल्यप वयोर्यादेी ५ वषाीयमी 
वयपचठ अट विथठ  करण्यपी येई . 

 

 
परीके्षचे स्िरुप : ऑनलाईन परीक्षा :- 
 

अ. 
क्र. पदाचे नाि / संिगज मराठी इंग्रिी 

सामान्य 
ज्ञान 

बौख्ददक 
चाचणी 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
गणु 

नकारा्मक 
गणु 

परीके्षचा 
कालािधी 
(वमनीटे) 

  एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

    

१ कक्ष अवधकारी  / 
कक्ष अवध कारी 
(खरेदी) /अधीक्षक 

२५ २५ २५ २५ १०० २०० िपर्ठ १२० वर्. 

काशठण्य ीपीळठ   ीदवठ  ीदवठ  ीदवठ  ीदवठ     
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ व 

इंग्रजी 
र्रपाठ व 
इंग्रजी 

    

२ उच्चश्रणेी लघलेुखक १५ १५ १५ १५ ६० १२० िपर्ठ ९० वर्. 
काशठण्य ीपीळठ  इ. १० वठ इ. १० वठ इ. १० वठ इ. १० वठ     
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ र्रपाठ     

३ सहायक लेखापाल २५ २५ २५ २५ १०० २०० िपर्ठ १२० वर्. 
काशठण्य ीपीळठ   ीदवठ  ीदवठ  ीदवठ  ीदवठ     
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ व 

इंग्रजी 
र्रपाठ व 
इंग्रजी 

    

४ वनम्नशे्रणी लघलेुखक १५ १५ १५ १५ ६० १२० िपर्ठ ९० वर्. 

काशठण्य ीपीळठ  इ. १० वठ इ. १० वठ इ. १० वठ इ. १० वठ     
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ र्रपाठ     
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अ. 
क्र. पदाचे नाि / संिगज मराठी इंग्रिी 

सामान्य 
ज्ञान 

बौख्ददक 
चाचणी 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
गणु 

नकारा्मक 
गणु 

परीके्षचा 
कालािधी 
(वमनीटे) 

  एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

    

५ सांख्ययकी सहायक २५ २५ २५ २५ १०० २०० िपर्ठ १२० वर्. 
काशठण्य ीपीळठ  पिंवयुत्तर 

पिंवी 
पिंवयुत्तर 

पिंवी 
पिंवयुत्तर 

पिंवी 
पिंवयुत्तर 

पिंवी 
    

प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ व 
इंग्रजी 

र्रपाठ व 
इंग्रजी 

    

६ िवरष्ट्ठ सहायक २५ २५ २५ २५ १०० २०० िपर्ठ १२० वर्. 
काशठण्य ीपीळठ   ीदवठ  ीदवठ  ीदवठ  ीदवठ     
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम र्रपाठ इगं्रजी र्रपाठ र्रपाठ     

७ विद्यतु पयजिेक्षक १५ १५ १५ १५ ६० १२० िपर्ठ ९० वर्. 
काशठण्य ीपीळठ  पिंवी / 

पिंशवका 
पिंवी / 
पिंशवका 

पिंवी / 
पिंशवका 

पिंवी / 
पिंशवका 

    

प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ व 
इंग्रजी 

र्रपाठ व 
इंग्रजी 

    

८ छायावचत्रकार १५ १५ १५ १५ ६० १२० िपर्ठ ९० वर्. 
काशठण्य ीपीळठ  इ. १२ 

वठ 
इ. १२ 
वठ 

इ. १२ वठ इ. १२ वठ     

प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ र्रपाठ     
९ िवरष्ट्ठ वलपीक/डीईओ २५ २५ २५ २५ १०० २०० िपर्ठ १२० वर्. 

काशठण्य ीपीळठ  इ. १२ 
वठ 

इ. १२ 
वठ 

इ. १२ वठ इ. १२ वठ     

प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ र्रपाठ     
१० लघटंुकलेखक १५ १५ १५ १५ ६० १२० िपर्ठ ९० वर्. 

काशठण्य ीपीळठ  इ. १० 
वठ 

इ. १० वठ इ. १० वठ इ. १० वठ     

प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ र्रपाठ     
११ आर्टटस्ट कम 

ऑवडओ/ वहीडीओ 
एक्सपटज 

१५ १५ १५ १५ ६० १२० िपर्ठ ९० वर्. 

काशठण्य ीपीळठ  इ. १२ 
वठ 

इ. १२ 
वठ 

इ. १२ वठ इ. १२ वठ     

प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ र्रपाठ     
१२ वलपीक कम 

टंकलेखक /डीईओ / 
रोखपाल /भांडारपाल 

२५ २५ २५ २५ १०० २०० िपर्ठ १२० वर्. 

काशठण्य ीपीळठ  इ. १० 
वठ 

इ. १० वठ इ. १० वठ इ. १० वठ     

प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ र्रपाठ     

१३ िीितंत्री १५ १५ १५ १५ ६० १२० िपर्ठ ९० वर्. 
काशठण्य ीपीळठ  इ. १२ 

वठ 
इ. १२ 
वठ 

इ. १२ वठ इ. १२ वठ     

प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ र्रपाठ     
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अ. 
क्र. पदाचे नाि / संिगज मराठी इंग्रिी 

सामान्य 
ज्ञान 

बौख्ददक 
चाचणी 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
गणु 

नकारा्मक 
गणु 

परीके्षचा 
कालािधी 
(वमनीटे) 

  एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

    

१४ िाहनचालक १० १० १० १० ४० ८० िपर्ठ ६० वर्. 
काशठण्य ीपीळठ  इ. ४ थठ इ. ४ थठ इ. ४ थठ इ. ४ थठ     
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ र्रपाठ     

१५ निपाई १३ १२ १२ १३ ५० १०० िपर्ठ ७५ वर्. 
काशठण्य ीपीळठ  इ. ४ थठ इ. ४ थठ इ. ४ थठ इ. ४ थठ     
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रजी र्रपाठ र्रपाठ   िपर्ठ  

 
पदवनहाय अभ्यासक्रम 

कक्ष अवधकारी / कक्ष अवधकारी (खरेदी)/ अधीक्षक  एकूण गणु -२०० 

विषय दिा मादयम प्रश्न 
संयया 

गणु कालािधी प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

पिंवी  इंग्रजी शवषयाकंरीता इगं्रजी, 
मराठी शवषयाकरीता मराठी 
इतर शवषयांकरीता मराठी व 

इंग्रजी 

१०० २०० १२० 
शमशनट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं, काळ व काळाचे प्रकार, िब्िंांचे प्रकार- नाम, सववनाम, 
शक्रयाशविेषण,शक्रयापिं, शविेषण, शवभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अथव व उपयोग, 
िब्िंसमुहाबद्दल एक िब्िं 

2 इंग्रिी -   Vocabulary, synonyms &  antonyms, proverbs, tense & kinds of tense, 
question tag, use proper form of verb, spot the error, verbal comprehension passage 
etc., spellings, sentence structure, one word substitutions, phrases 
Article, Prepositions, Spelling, Punctuation, Expression, Simple Sentence structure, 
Grammar, Use of Idioms and Phrases & their meaning 

३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, इशतहास, भूगोल, नागशरकिास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व 
महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साशहत्य शवषयक ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अथववयवस्था, भारतीय 
रा्यघटना, न्यायमंडळ 
िैक्षशणक व आरोग्य शिक्षण शवषयक 
माशहती अशधकार अशधशनयम, २००५  
महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ अशधशनयम १९९८  
महाराष्ट्र शवद्यापीठ कायिंा सुधाशरत २०१६ 
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 
जीएसटी आर्थक सुधारणा व कायिें 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 
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उच्चश्रणेी लघलेुखक 
वनम्नशे्रणी लघलेुखक 
लघटंुकलेखक 

एकूण गणु - १२०  

विषय दिा मादयम प्रश्न 
संयया 

गणु  कालािधी प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

इयत्ता १० वी इंग्रजी शवषयाकंरीता इगं्रजी, 
इंग्रजी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

६०  १२० ९० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - व याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या िब्िंांचा वापर, समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं 
म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रशस ध्िं पुस्तके आशण लेखक 

2 इंग्रिी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्िंाचंा वापर 
३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, नेहमीचे अनुभव, धमव, साशहत्य, राजकारण िास्त्र, सामाशजक व औद्यशगक 

सुधारणा, क्रीडा या के्षत्रातील महान वयक्तींची काये, सववसाधारणपणे भारताच्या शविेषत: महाराष्ट्राच्या 
भूगोलाची रुपरेषा यावंरील प्रश्न 
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 

 
 

सहायक लेखापाल एकूण गणु - २०० 

विषय दिा मादयम प्रश्न 
संयया 

गणु  कालािधी प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

पिंवी इंग्रजी शवषयाकंरीता इगं्रजी, 
मराठी शवषयाकरीता मराठी 
इतर शवषयांकरीता मराठी व 

इंग्रजी 

१०० २०० १२० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं, काळ व काळाचे प्रकार, िब्िंांचे प्रकार- नाम, सववनाम, 
शक्रयाशविेषण,शक्रयापिं, शविेषण, शवभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अथव व उपयोग, 
िब्िंसमुहाबद्दल एक िब्िं 

2 इंग्रिी -   Vocabulary, synonyms, antonyms, proverbs, tense & kinds of tense, question 
tag, use proper form of verb, spot the error, verbal comprehension passage etc., 
spellings, sentence structure, one word substitutions, phrases 
Article, Prepositions, spellings, Punctuation, Expression, Simple Sentence structure, 
Grammar, Use of Idioms and Phrases & their meaning 

३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, इशतहास, भूगोल, नागशरकिास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व 
महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साशहत्य शवषयक ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अथववयवस्था, भारतीय 
रा्यघटना, न्यायमंडळ 
िैक्षशणक व आरोग्य शिक्षण शवषयक 
गवणत -अंकगशणत, बीजगशणत, भुशमती, सांच्ख्यकी 
माशहती अशधकार अशधशनयम, २००५  
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महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ अशधशनयम १९९८  
महाराष्ट्र शवद्यापीठ कायिंा सुधाशरत २०१६ 
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 
जीएसटी आर्थक सुधारणा व कायिें 
िासकीय अथववयवस्था, अथवसंकल्प, लेखा, लेखा पशरक्षण़ 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 
 

 

 
सांवखकी सहायक एकूण गणु - २०० 

विषय दिा मादयम 
प्रश्न 
संयया गणु  कालािधी 

प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

पिंवयुत्तर पिंवी इंग्रजी शवषयाकंरीता इगं्रजी, 
मराठी शवषयाकरीता मराठी 
इतर शवषयांकरीता मराठी व 

इंग्रजी 

१०० २०० १२० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं, काळ व काळाचे प्रकार, िब्िंांचे प्रकार- नाम, सववनाम, 
शक्रयाशविेषण,शक्रयापिं, शविेषण, शवभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अथव व उपयोग, 
िब्िंसमुहाबद्दल एक िब्िं 

2 इंग्रिी -   Vocabulary, synonyms &  antonyms, proverbs, tense & kinds of tense, 
question tag, use proper form of verb, spot the error, verbal comprehension passage 
etc., spellings, sentence structure, one word substitutions, phrases 
Article, Prepositions, Spelling, Punctuation, Expression, Simple Sentence structure, 
Grammar, Use of Idioms and Phrases & their meaning 

३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, इशतहास, भूगोल, नागशरकिास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व 
महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साशहत्य शवषयक ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अथववयवस्था, भारतीय 
रा्यघटना, न्यायमंडळ 
िैक्षशणक व आरोग्य शिक्षण शवषयक 
गवणत -अंकगशणत, बीजगशणत, भुशमती, सांच्ख्यकी 
माशहती अशधकार अशधशनयम, २००५  
महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ अशधशनयम १९९८  
महाराष्ट्र शवद्यापीठ कायिंा सुधाशरत २०१६ 
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 
जीएसटी आर्थक सुधारणा व कायिें 
िासकीय अथववयवस्था, अथवसंकल्प, लेखा, लेखा पशरक्षण़ 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 
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िवरष्ट्ठ सहायक एकूण गणु - २०० 

विषय दिा मादयम प्रश्न 
संयया 

गणु  कालािधी प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

पिंवी  इंग्रजी शवषयाकंरीता इगं्रजी, 
इतर शवषयांकरीता मराठी 

१०० २०० १२० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 
अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं, काळ व काळाचे प्रकार, िब्िंांचे प्रकार- नाम, सववनाम, 
शक्रयाशविेषण,शक्रयापिं, शविेषण, शवभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अथव व उपयोग, 
िब्िंसमुहाबद्दल एक िब्िं 

2 इंग्रिी -   Vocabulary, synonyms &  antonyms, proverbs, tense & kinds of tense, 
question tag, use proper form of verb, spot the error, verbal comprehension passage 
etc., spellings, sentence structure, one word substitutions, phrases 
Article, Prepositions, Spelling, Punctuation, Expression, Simple Sentence structure, 
Grammar, Use of Idioms and Phrases & their meaning 

३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, इशतहास, भूगोल, नागशरकिास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व 
महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साशहत्य शवषयक ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अथववयवस्था, भारतीय 
रा्यघटना, न्यायमंडळ 
िैक्षशणक व आरोग्य शिक्षण शवषयक 
माशहती अशधकार अशधशनयम, २००५  
महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ अशधशनयम १९९८  
महाराष्ट्र शवद्यापीठ कायिंा सुधाशरत २०१६ 
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 
जीएसटी आर्थक सुधारणा व कायिें 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 
 

 
विद्यतु पयजिेक्षक एकूण गणु - १२० 

विषय दिा मादयम 
प्रश्न 
संयया गणु  कालािधी 

प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

पिंवी / पिंशवका इंग्रजी शवषयाकंरीता इगं्रजी, 
मराठी शवषयाकरीता मराठी 
इतर शवषयांकरीता मराठी व 

इंग्रजी 

६०  १२०  ९० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 
अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - सववसामान्य िब्िंसंग्रह, वाक्यरचना, वयाकरण, म्हणी व वाक्यप्रचार यांचा अथव आशण वाक्यात 
उपयोग, समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं, प्रशस ध्िं पुस्तके आशण लेखक 

2 इंग्रिी -   Spelling, Common Vocabulary, Punctuation, Expression, Simple Sentence 
structure, Grammar, Use of Idioms and Phrases & their meaning 

३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, इशतहास, भूगोल, नागशरकिास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व 
महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साशहत्य शवषयक ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अथववयवस्था, भारतीय 
रा्यघटना, िैक्षशणक व आरोग्य शिक्षण शवषयक 
गवणत -अंकगशणत, बीजगशणत, भुशमती, सांच्ख्यकी 
महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ अशधशनयम १९९८ , 
संगणक माशहती तंत्रज्ञ 
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शवद्यतु शवषयक प्रश्न 
४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 

 

 

छायावचत्रकार 
आवटस्ट कम ऑवडओ / वहीडीओ एक्सपटज 

एकूण गणु - १२० 

विषय दिा मादयम 
प्रश्न 
संयया गणु  कालािधी 

प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

इयत्ता १२ वी इंग्रजी शवषयाकंरीता 
इंग्रजी, 

इंग्रजी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

६०  १२०  ९० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 
अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - व याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या िब्िंांचा वापर, समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं 
म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रशस ध्िं पुस्तके आशण लेखक 

2 इंग्रिी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्िंाचंा वापर, समानाथी व शवरुध्िंाथी 
िब्िं,  

३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना,  क्रीडा व साशहत्य पुरस्कार, इशतहास, भूगोल व नागशरकिास्त्र,  
गशणत - बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार 
उपयोशजत कला, िायाशचत्रण, 
संबंशधत पिंाशवषयक शवषयक प्रश्न 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 

 
 
 

िवरष्ट्ठ वलपीक /डीईओ एकूण गणु - २०० 

विषय दिा मादयम प्रश्न 
संयया 

गणु  कालािधी प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

इयत्ता १२ वी इंग्रजी शवषयाकंरीता इगं्रजी, 
इंग्रजी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

१०० २०० १२० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - व याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या िब्िंांचा वापर, समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं 
म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रशस ध्िं पुस्तके आशण लेखक 

2 इंग्रिी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्िंाचंा वापर 
३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, नेहमीचे अनुभव, धमव, साशहत्य, राजकारण िास्त्र, सामाशजक, िैक्षशणक व 

औद्यशगक सुधारणा, क्रीडा या के्षत्रातील महान वयक्तींची काये, सववसाधारणपणे भारताच्या शविेषत: 
महाराष्ट्राच्या  भूगोलाची रुपरेषा यांवरील प्रश्न,  
महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ अशधशनयम १९९८ , 
महाराष्ट्र शवद्यापीठ कायिंा सुधाशरत २०१६ 
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 
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वलपीक / टंकलेखक /डीईओ / रोखपाल / भांडारपाल एकूण गणु - २०० 

विषय दिा मादयम प्रश्न 
संयया 

गणु कालािधी प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

इयत्ता १० वी इंग्रजी शवषयाकंरीता 
इंग्रजी, 

इंग्रजी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

१०० २०० १२० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - व याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या िब्िंांचा वापर, समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं 
म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रशस ध्िं पुस्तके आशण लेखक 

2 इंग्रिी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्िंाचंा वापर 
३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, नेहमीचे अनुभव, धमव, साशहत्य, राजकारण िास्त्र, सामाशजक, िैक्षशणक व 

औद्यशगक सुधारणा, क्रीडा या के्षत्रातील महान वयक्तींची काये, सववसाधारणपणे भारताच्या शविेषत: 
महाराष्ट्राच्या  भूगोलाची रुपरेषा यांवरील प्रश्न 
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 

 
 

िीितंत्री एकूण गणु - २०० 

विषय दिा मादयम प्रश्न 
संयया 

गणु  कालािधी प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

इयत्ता १२ वी इंग्रजी शवषयाकंरीता 
इंग्रजी, 

इंग्रजी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

१०० २०० २ तास वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - व याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या िब्िंांचा वापर, समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं 
म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रशस ध्िं पुस्तके आशण लेखक 

2 इंग्रिी -  स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्िंाचंा वापर 
३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, नेहमीचे अनुभव, धमव, साशहत्य, राजकारण िास्त्र, सामाशजक, िैक्षशणक व 

औद्यशगक सुधारणा, क्रीडा या के्षत्रातील महान वयक्तींची काये, सववसाधारणपणे भारताच्या शविेषत: 
महाराष्ट्राच्या भूगोलाची रुपरेषा यांवरील प्रश्न 
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 
शवद्युत शवषयक प्रश्न 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 
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िाहनचालक एकूण गणु - ८०  

विषय दिा मादयम 
प्रश्न 
संयया गणु  कालािधी 

प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

इयत्ता ४ थी इंग्रजी शवषयाकंरीता इगं्रजी, 
इंग्रजी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

४०  ८०  ६० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - व याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या िब्िंांचा वापर, समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं 
म्हणी व वाक्यप्रचार,  
(मराठी शवषयाच्या प्रश्नपशत्रकेचा िंजा इयत्ता ४ थी च्या िंजाच्या समान राहील.) 

2 इंग्रिी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्िंाचंा वापर, समानाथी व शवरुध्िंाथी 
िब्िं,  

३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना,  क्रीडा व साशहत्य पुरस्कार, इशतहास, भूगोल व नागशरकिास्त्र,  
गशणत - बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार 
रहिंारीचे शनयम, वाहनप्रकार इ. 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 

 
 

विपाई एकूण गणु - १०० 

विषय दिा मादयम 
प्रश्न 
संयया गणु  कालािधी 

प्रश्नवत्रकेचे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रजी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 

इयत्ता ४ थी इंग्रजी शवषयाकंरीता इगं्रजी, 
इंग्रजी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

५० १०० ७५ 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दिा 

१ मराठी  - व याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या िब्िंांचा वापर, समानाथी िब्िं, शवरुध्िंाथी िब्िं 
म्हणी व वाक्यप्रचार, 
 (मराठी शवषयाच्या प्रश्नपशत्रकेचा िंजा इयत्ता ४ थी च्या िंजाच्या समान राहील.) 

2 इंग्रिी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्िंाचंा वापर, समानाथी व शवरुध्िंाथी 
िब्िं,  

३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना,  क्रीडा व साशहत्य पुरस्कार, इशतहास, भूगोल व नागशरकिास्त्र,  
गशणत - बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार 

४ बौख्ददक चाचणी- उमिेंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न 
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वनिड पददती :- 
१)  सिंर परीक्षा ही २०० गुणांची (१०० प्रश्नांकरीता ) / १२० (६० प्रश्नांकरीता ),  १०० गुणांची (५० 

प्रश्नांकरीता )  व  ८० गुणांची (४० प्रश्नांकरीता ) वस्तुशनष्ट्ठ, बहुपयायी स्वरुपाची असेल. प्रत्येक 
प्रश्नास प्रत्येकी २ गुण असतील. 

२)  या परीके्षच्या प्रश्नपशत्रका वस्तुशनष्ट्ठ बहुपयायी स्वरुपाच्या असतील. उमेिंवाराने एकूण गुणांच्या 
शकमान ४५% गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील. अिाच उमेिंवारांना शनवडसूची बनशवतांना पात्र 
ठरशवण्यात येईल. त्यापेक्षा कमी गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेिंवारांचा गुणवत्ता यािंीत समावेि होणार 
नाही. 

३) ऑनलाईन परीके्षत समान गुण असल्यास सामान्य प्रिासन शवभाग िासन शनणवय प्राशनमं : १२१६/ 
(प्र.क्र.६५/१६)/१३-अ, शिंनांक १३/०६/२०१८ मध्ये नमूिं केलेल्या प्राधान्यक्रमाच्या आधारे 
उमेिंवारांच्या शनवडीबाबत शनणवय घेतले जातील. 

४)  परीके्षत उत्तीणव झालेल्या गुणवत्ता प्राप्त उमेिंवारांची गुणांची यािंी तयार करुन 
www.mahapariksha.gov.in  व www.muhs.ac.in  या संकेतस्थळावर प्रशसध्िं करण्यात 
येईल. मूळ िंस्तऐवजाची पडताळणी करुन पात्र उमेिंवाराची अंशतम शनवड यािंी 
www.muhs.ac.in   यप संकेतस्थळावर प्रशसध्िं करण्यात येईल.  

५) उच्चश्रेणी लघुलेखक / शनम्नश्रेणी लघुलेखक /शवद्युत पयववेक्षक /िायाशचत्रकार /लघुटंकलेखक / 
आर्टस्ट कम ऑशडओ/ वहीडीओ एक्सपटव / वीजतंत्री /वाहनचालक या पिंांकरीता वयावसाशयक 
चाचणी घेण्यात येणार आहे, त्या पिंांकरीता ऑनलाईन परीके्षतील गुणवत्ता यािंीतील उमेिंवारांना 
गुणवते्तच्या प्राधान्यक्रमानुसार १:५ (एका पिंाकरीता पाच उमिेंवार) यानुसार वयावसाशयक चाचणी 
करीता बोलाशवण्यात येईल. वयावसाशयक चाचणी बाबतीची माशहती व तपिील, तसेच शठकाण, 
वेळ शवद्यापीठ संकेतस्थळ www.muhs.ac.in यावर प्रशसध्िं करण्यात येईल. 

६)  उमेिंवारांना परीके्षसाठी स्वखचाने यावे लागेल. 
७)  समांतर आरक्षणातील प्रवगातील उमेिंवार उपलब्ध न झाल्यास,िासन सामान्य प्रिासन शवभाग 

पशरपत्रक क्रमांक एसआरवही १०९७/प्र.क्र. ३१/९८/१६-अ शिंनांक १६/०३/१९९९ अन्वये आशण 
िासन सामान्य प्रिासन शवभागाकडील िासन िुध्िंीपत्रक क्रमांक संकीणव १११८/प्र.क्र. ३९/१६-अ 
शिं.१९/१२/२०१८ नुसार कायववाही करण्यात येईल. 

८) समांतर आरक्षणाबाबत िासन पशरपत्रक, सामान्य प्रिासन शवभाग क्रमांक एसआरवही 
१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ शिंनांक १३ ऑगस्ट २०१४ नुसार कायववाही करण्यात येईल. 

९)  शवशहत वयोमयािेंतील िासकीय/शनमिासकीय सेवेतील कमवचाऱ्यांनी त्यांचे कायालय प्रमुखांच्या 
परवानगीने  शवशहत मुिंतीत अशधकृत संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन अजव भरावे व अिा परवानगी  
पत्राची मूळ प्रत उमेिंवाराकडे असणे आवश्यक आहे व ती कागिंपते्र िाननीवेळी सािंर करावी.  

       १०)   ऑनलाईन पध्िंतीने अजव सािंर करण्याची प्रशक्रया खालीलप्रमाणे  :- 
 
 

             अिज भरण्याची कायजपद्धती आवण सचुना :-  

१) उमेिंवाराला www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगईन करावे लागेल. उमेिंवाराने 
आपल्या उजवया बाजूला असलेल्या ‘सूचना’िया पयायावर च्क्लक करावे. शतथून उमेिंवाराला थेट 
नोंिंणीच्या पोटवलवर नेले जाईल. पशहल्यांिंाच नोंिंणी केली जात असल्यास उमेिंवाराने नोंिंणीच्या 
पयायावर च्क्लक करून यूजर नेम, पासवडव आशण इमेल आयडी टाकावा. उमेिंवाराला त्यानंतर 
त्याच्या/शतच्या प्रमाशणत इमेल आयडीवर सक्रीयतेची दलक शमळेल जी त्यांच्या साइनअपिी संबंशधत 

http://www.mahapariksha.gov.in/
http://www.muhs.ac.in/
http://www.muhs.ac.in/
http://www.muhs.ac.in/
http://www.mahapariksha.gov.in/
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असेल. उमेिंवाराने त्याचे/शतचे खाते सक्रीय करण्यासाठी त्याच्या/शतच्या इमेल आयडीवर 
शमळालेल्या सक्रीयतेच्या दलकवर च्क्लक करावे..( Activation दलक ही  २ शिंवसांकशरता activate 
असेल.). उमेिंवाराने त्याची/शतची लॉगइनची माशहती गोपनीय ठेवावी. एकिंा खाते सक्रीय झाले की, 
उमेिंवाराला त्यांच्या नोंिंणी पोटवलचे युजरनेम आशण पासवडव वापरून केवहाही लॉग ऑन होता 
येईल 

टीप : USERNAME आशण PASSWORD जतन करण्याची जबाबिंारी उमेिंवाराची असेल. 

२) उमेिंवाराचे नाव, वडीलांचे, पतीचे नाव, आडनाव, वशडलांचे नाव, आईचे नाव, जन्मशिंनांक, 
भ्रमणध्वनी क्रमांक, िायाशचत्र, स्वाक्षरी ही मुलभूत माशहती आहे जी उमेिंवाराला सशवस्तर द्यावी 
लागेल. 

३) िायाशचत्र आशण स्वाक्षरी अपलोड करण्यासंबंधी माशहती -  कृपया उंची आशण रंुिंी प्रत्येकी 200 
pixel असलेले िायाशचत्र स्कॅन करुन अपलोड करा आशण अजामध्ये अपलोड करा. प्रशतमेची उंची 
60 शपक्सल आशण रंुिंी 140 शपक्सल असावी. प्रशतमेचे आकारमान 3 KB  ते 50 KB च्या िंरम्यान 
असावे. (शटप :- उमेिंवाराने अलीकडील िायाशचत्र (फोटोग्राफ)  अपलोड करणे आवश्यक आहे .) 

४) पत्ता टाकण्यासाठी उमेिंवाराने आपल्या पत्त्याचा प्रकार शनच्श्चत करावा. उिंा. कायमस्वरुपी पत्ता, 
तात्पुरता पत्ता दकवा िंोन्ही आशण त्यानुसार आपले गाव, पोस्ट ऑशफस, रा्य, शजल्हा, शपन कोड 
इ.सशहत माशहती भरावी.  

५) त्यानंतर उमेिंवाराने अशतशरक्त माशहतीच्या पयायावर च्क्लक करावे आशण आपल्या जात प्रवगाबद्दल 
माशहती भरावी. उमेिंवाराकडे जात प्रमाणपत्र असल्यास त्याबद्दल शवचारणा केली जाईल. असल्यास 
ड्रॉपडाऊन मधून त्याने / शतने आपला जात प्रवगव शनवडावा. 

उमेिंवाराने आपल्या जात प्रवगाची शनवड करण्याआधी जाशहरात वाचणे अपेशक्षत आहे. ऑनलाईन 
पद्धतीने आवेिंन अजव भरण्यापुवी उमेिंवाराने शवस्तृत जाशहरातींचे काळजीपूववक वाचन करावे. 
जाशहरातीतील सूचना पूणवपणे वाचूनच ऑनलाईन अजव भरण्याची िंक्षता उमेिंवारांनी स्वतः घ्यावी. 

६) ्यांच्याकडे आधार क्रमांक आहे त्यांनी तत्संबंधी माशहती भरावी, तसेच उमेिंवाराने आधार क्रमांक/ 
आधार नोंिंणी क्रमांक याबद्दलची माशहती द्यावी . समांतर आरक्षण (लागू असल्यास) त्यासंबंधीची 
माशहती द्यावी लागेल. 

७) तसेच मराठी भाषेतील प्राशवण्य, MS-CIT प्रमाणपत्र, आत्महत्याग्रस्त िेतकऱ्यांचे पाल्य, 
शिंवयांगत्वाचा प्रकार (लागू असल्यास) यासंबंधीची माशहती द्यावी लागेल. 

८) िैक्षशणक माशहतीच्या जागी उमेिंवाराने आपली सशवस्तर िैक्षशणक माशहती भरावी. िैक्षशणक 
पात्रतेमध्ये जाशहरातीमध्ये नमूिं केल्याप्रमाणे माशहती िेंणे अशनवायव आहे, तरच आपणास त्या 
पिंासाठी अजव करता येईल. 

९) एकिंा िैक्षशणक तपशिल प्रशवष्ट्ट केले की अजविंार पुढे या बटणावर च्क्लक करावे लागेल, त्या 
बटणावर च्क्लक केल्यानंतर अजविंाराकडून पुष्ट्टीची शवनंती केली जाईल की त्यांनी ते बटण च्क्लक 
केल्यास मागील तपिील संपाशिंत करण्याची परवानगी शिंली जाणार नाही. 
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१०) आता उमेिंवारास पिंाची शनवड करावी लागेल. 

उमेिंवार एकाच अजामध्ये पात्र असलेल्या (जाशहरातीमध्ये नमूिं केलेल्या िैक्षशणक पात्रता, वयाची 
अहवता आशण अन्य अहवता शवचारात घेऊन) सवव पिंांना (इच्िुक असल्यास) अजव करू िकतो, 
त्यामुळे पिंानुसार वेगळा अजव भरण्याची आवश्यकता नाही. 

Sr.No Post Name in English Post Name in Marathi 
1 Section Officer/ Section 

Officer (Purchase)/ 
Superintendent 

कक्ष अशधकारी/ कक्ष अशध कारी (खरेिंी)/ 
अधीक्षक 

2 Stenographer (Higher Grade) उच्चश्रेणी लघुलेखक 
3 Assistant Accountant सहायक लेखापाल 
4 Stenographer (Lower Grade) शनम्नश्रेणी लघुलेखक 
5 Statistical Assistant सांच्ख्यकी सहायक 
6 Senior Assistant वशरष्ट्ठ सहायक 
7 Electrical Supervisor शवद्युत पयववेक्षक 
8 Photographer िायाशचत्रकार 

9 
Senior Clerk cum / Data 
Entry Operator 

वशरष्ट्ठ शलपीक /डीईओ 
 

10 Steno-Typist लघुटंकलेखक 

11 
Artist cum Audio/ Video 
Expert आर्टस्ट कम ऑशडओ/ वहीडीओ एक्सपटव  

12 

Clerk cum Typist / Data 
Entry Operator/ Cashier/ 
Store Keeper 

शलपीक कम टंकलेखक / डीईओ/ रोखपाल/ 
भांडारपाल 

13 Electrician वीजतंत्री 
14 Driver वाहनचालक 
15 Peon शिपाई 

 

 

११) त्यानंतर उमेिंवारास सवव पिंांसाठी आवश्यक असलेली पात्रतेबद्दलची माशहती िेंऊन ती सेवह करणे 
आवश्यक आहे. 

१२) उमेिंवाराने नोंिंणी अजामध्ये शिंल्याप्रमाणे पशरक्षा कें द्राकशरता तीन प्राधान्यक्रम शनवडू िकतो. तीनही 
पसंतीक्रमात उमेिंवाराने शनवडलेल्या पयायांपैकीएकही परीक्षा कें द्र उपलब्ध नसल्यास, उमेिंवारास 
उपलब्ध कें द्रापैकी कें द्र नेमून िेंण्यात येईल. 

१३) उमेिंवाराने सगळया शनयम व अटी वाचून मान्यता िंिवशवण्यासाठी शिंलेल्या जागी च्क्लक करावे. 
त्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने (इंटरनेट बँदकग, के्रशडट काडव /डेशबट काडव , भीम UPI ) आवश्यक तो 
परीक्षा िुल्क भरणा करावा. मान्यता िंिवशवल्यानंतरच अजव िंाखल करण्यासाठीचा सबशमट हा पयाय 
उपलब्ध होईल. उमेिंवाराला त्याचा अजव डाऊनलोड दकवा दप्रट करण्याचा पयाय असेल.  
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१४)  ऑनलाईन अजव च्स्वकारण्याच्या अंशतम तारखेस मध्यरात्री 12.00 वाजल्यानंतर संकेतस्थळावरील 
दलक बंिं केली जाईल.  

१५) जर कोणत्याही उमेिंवाराने एकापेक्षा अशधक लॉशगन आयडीसह नोंिंणी केली असेल तर 
उमेिंवारांची पशहली यिस्वी नोंिंणी फक्त पुढील प्रशक्रया जसे हॉल शतकीट, परीके्षत उपच्स्थती, 
गुणवत्ता यािंी आशण अन्य संबंशधत प्रशक्रयांसाठी शवचारात घेण्यात येईल, कोणत्याही डुप्लीकेट 
नोंिंणीस अवैध नोंिंणी मानले जाईल आशण कोणत्याही प्रकारचे पैसे परतफेड केले जाणार नाहीत. 
उमेिंवाराद्वारे प्रथम यिस्वी नोंिंणीमध्ये काही चुकीची माशहती िेंण्यात आली असेल तर कृपया या 
शवषयाबद्दलची योग्य प्रशक्रया जाणून घेण्यासाठी enquiry@mahapariksha.gov.in वर शलहा दकवा 
टोल फ्री नंबर 180030007766 वर कॉल करा. 

नोंद :- नोंिंणी मधील तपिील जसे की वापरकता नाव (USERNAME), ई मेल आयडी, प्रवगव 
आरक्षण (लागू, समांतर दकवा प्रवगव आरक्षण) , शनवडलेले पिं ,पसंतीचे स्थान १/२/३, जन्मतारीख, 
उमेिंवाराचे िायाशचत्र (फोटोग्राफ) आशण स्वाक्षरी, िैक्षशणक पात्रतेचा तपिील इत्यािंी फॉमव सािंर 
केल्यानंतर बिंलण्याची परवानगी शिंली जाणार नाही. 

 अिातील मावहतीचे पिूािलोकन:-  

१) युजरनेम आशण पासवडव वापरुन लॉगइन केल्यावर उमेिंवार आपला संशक्षप्त अजव पाहू िकतो.  

२) अजव दप्रट करण्यासाठी “कप्रट वप्रवहय”ू या पयायावर च्क्लक करा. 

नोंिं:उमेिंवाराने आपला PDF स्वरूपातील अजव, परीक्षा प्रवेि पत्र  संपूणव भरती प्रशक्रया पूणव होई 
पयंत स्वतः जवळ ठेवावा. 

 मह््िाच्या सचूना:- 
  १)   उमेिंवारास िेंण्यात आलेले परीक्षा कें द्र कोणत्याही पशरच्स्थतीमध्ये बिंलण्यात येणार नाही.  

२) परीक्षा कें द्र दकवा परीक्षा िहर बिंलण्याची शवनंती कोणत्याही पशरच्स्थतीमध्ये (वैद्यकीय 
कारणांसाठी सुद्धा  दकवा इतर कारणांसाठी) स्वीकारली जाणार नाही. उमेिंवाराने त्याची 
प्रवासाची वयवस्था त्यानुसार आधीच ठरवावी. 

३)  उमेिंवार जे वेगवेगळे शवभाग/ वेगवेगळ्या पिंांसाठी अजव करत असतील, अिा उमेिंवारांनी 
सवव शवभाग /पिें यांकशरता सारखी परीक्षा िहरांची शनवड करावी. अन्यथा वेगवेगळ्या 
पिंांसाठीच्या परीके्षसाठी वेगवेगळे परीक्षा कें द्र /िहर शमळण्याची िक्यता नाकारता येत नाही. 

४) उमेिंवाराने आपल्या अजात उपलब्ध करून िेंण्यात आलेल्या तीनही पसंतीक्रमात उमेिंवाराने 
शनवडलेल्या पयायांपैकी एकही परीक्षा कें द्र उपलब्ध नसल्यास, उमेिंवारास उपलब्ध कें द्रापैकी 
परीक्षा कें द्र नेमून िेंण्यात येईल. 

५)  उमेिंवाराने एका पिंासाठी फक्त एकिंाच अजव करावा, जर एका उमेिंवाराने एकापेक्षा अशधक 
अजव केलेलं आहेत असे आढळून आले तर अिा उमेिंवारांची उमेिंवारी रद्द केली जाईल. 

६)  उमेिंवाराने भरणा केलेले परीक्षा िुल्क कोणत्याही पशरच्स्थतीमध्ये (अनेकिंा अजव करणे, अजव 
चुकणे, काही कारणास्तव परीके्षस बसू न िकणे, इत्यािंी अिा कारणांसाठी) परत केले जाणार 
नाही . 

 

 

mailto:enquiry@mahapariksha.gov.in


 

 

Page 32 of 34 

इतर मह्िाची मावहती :- 
१)  अजव फक्त Online पध्िंतीने च्स्वकारले जातील. कायालयात प्रत्यक्ष कोणतेही अजव च्स्वकारण्यात 

येणार नाही. 
२)  उमेिंवाराने प्रवेिप्रत्र  Online पध्िंतीने Download करण्याचा शिंनांक संकेतस्थळावर प्रशसध्िं केला 

जाईल तसेच  SMS द्वारे कळशवला जाईल. 
३)  उमेिंवाराने प्रवेिप्रत्र  Online पध्िंतीने Download करुन घ्यावयाचे आहेत. या कायालयाकडून 

शनगवशमत केले जाणार नाही याची नोंिं घ्यावी. 
उमेिंवाराने प्रवेिप्रत्र  Online पध्िंतीने प्राप्त करुन घेतल्यानंतर प्रवेिपत्रासोबत परीके्षला येतांना स्वत:चे 

फोटो असलेले ओळखपत्र घेऊन येणे बंधनकारक आहे. (उिंा. मूळ पॅनकाडव Original PAN 
CARD, मूळ पासपोटव  Original PASSPORT, मूळ वाहन अनुज्ञप्ती Original DRIVING LI-
CENCE, मूळ मतिंार ओळखपत्र Original VOTER ID, मूळ फोटोसह राष्ट्रीयकृत बॅक 
अद्ययावत पासबुक Original Nationalized bank Updated PASS-BOOK with photo 
attached, मूळ आघारकाडव Original AADHAR CARD) प्रवेिपत्रासोबत मूळ ओळखपत्र 
नसल्यास उमेिंवारास परीक्षा कें द्रावर प्रवेि शमळणार नाही. 

४) प्रवेि पत्रावर (Hall Ticket) नमूिं केलेल्या वेळेच्या आधी उमेिंवाराने परीक्षा कें द्रावर उपच्स्थत 
राहणे बंधनकारक आहे. 

५)  परीके्षच्या वेळी पशरगणकासारखा (CALCULATOR) साधनाचा उपयोग करण्यास सक्त मनाई 
आहे. तसेच उमेिंवाराने शडजीटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन इ. सारखी िंरूसंचार 
साधने परीक्षा कें द्राच्या पशरसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास व जवळ बाळगण्यास सक्त मनाई 
आहे. त्यामुळे उमेिंवाराने परीके्षस येतांना उपरोक्त साधने बरोबर आणू नयेत. अिा साधनांच्या 
सुरशक्षततेची वयवस्था या कायालयाकडून केली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे कोणतीही अनाशधकृत 
वस्तु, पुस्तके दकवा वहया तसेच त्यांच्या बॅग्ज इ. सामान परीक्षा कक्षामध्ये उमेिंवाराने स्वत:जवळ 
ठेवू नये. या कायालयाने परीके्षच्या कामासाठी शनयुक्त केलेल्या कोणत्याही वयक्तीस आवश्यकता 
वाटल्यास उमेिंवारांची तपासणी करण्याचा अशधकार आहे. तसेच परीक्षा कक्षाबाहेर चहापान, 
धुम्रपान करण्यास सक्त मनाई आहे. 

६) उमेिंवाराने भरलेल्या माशहतीच्या आधारे त्यास प्रवेिपत्र िेंऊन परीके्षस पात्र करण्यात येईल. त्यामुळे 
ऑनलाईन अजव भरतांना वस्तुशनष्ट्ठ व अचुक माशहती भरावी. उमेिंवाराची शनवड अंशतम गुणवत्ता 
यािंीत झाल्यास ऑनलाईन अजाप्रमाणे उमेिंवाराची सवव मूळ प्रमाणपते्र / अशभलेखे यांची सत्यता 
पडताळणीच्या वेळेस उमिेंवाराने ऑनलाईन भरलेल्या अजात नमुिं केलेल्या माशहती वयशतशरक्त 
सािंर केलेल्या प्रमाणपत्रचा शवचार केला जाणार नाही. तसेच, सािंर केलेल्या इतर कागिंपत्रांचा 
शवचार केला जाणार नाही. तसेच पडताळणी करतांना उमेिंवाराने ऑनलाईन भरलेल्या अजात नमुिं 
केलेल्या बाबींचे प्रमाणपत्र / अशभलेख तो सािंर  करण्यास असमथव ठरल्यास त्याला भरती प्रशक्रयेतून 
बािं करण्यात येईल. त्याच बरोबर पुढील गुणानुक्रमे असलेल्या उमेिंवारास संधी िेंण्यात येईल. 

७) उमेिंवाराने ऑनलाईन अजात भरलेल्या माशहतीची Pdf  download  करुन ठेवावी. सिंर माशहतीची 
प्रत Registration process / जाशहरात प्रशकया पूणव होईपयवत जतन करुन ठेवावी. सिंर माशहतीची 
प्रत हरशवल्यास / गहाळ झाल्यास mahapariksha व ववद्यापीठा त्यपस जबपबदपर रपर्णपर िपर्ठ ीसेच, 
ऑि पईि ीरठक्षप ीपर ीडल्यपिांीर सदर अजाचठ प्रत download  करण्याची सुशवधा उपलब्ध 
राहणार नाही यपचठ उरे्दवपरपांिठ िोंद घ्यपवठ. 
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८) उमेिंवाराने ऑनलाईन भरलेल्या माशहतीच्या आधारे तात्पुरत्या स्वरुपात पात्र ठरशवण्यात येत असून 
लेखी परीके्षत गुणानुक्रमे पात्र ठरलेल्या उमेिंवारांची वरील नमूिं अटींनुसार आवश्यक कागिंपते्र 
िंस्तऐवज पडताळणीच्या वेळेस तपासण्यात येतील. सिंरच्या अटीनुसार आवश्यक कागिंपते्र सािंर 
न केल्यास उमेिंवारास अपात्र ठरशवण्यात येईल. शनववळ परीके्षसाठी अजव सािंर केल्यास व तिंनंतर 
उमेिंवाराजवळ अटीनुसार आवश्यक िंस्तऐवज / प्रमाणपते्र नसल्यास अपात्र ठरशवण्यात येईल. 
कागिंपत्रांची पूणव िाननी व आवश्यक तेथे वयावसाशयक चाचणी/ परीके्षनंतर उमेिंवाराचंी गुणवते्तच्या 
आधारे सामाशजक / समांतर आरक्षण शनहाय शनवड केली जाईल. उमेिंवारांनी ऑनलाईन अजात 
भरलेली माशहती भरती प्रशक्रयेच्या कोणत्याही टप्प्यावर चुकीची अथवा खोटी आढळल्यास 
उमेिंवारांची संबंशधत पिंाची उमेिंवारी रद्द करण्यात येईल व त्यामुळे होणाऱ्या सवव पशरणामास 
उमेिंवार स्वत: जबाबिंार राहील. तसेच शनवड प्रशक्रयेच्या संिंभात सवव अशधकार शवद्यापीठाने राखून 
ठेवले आहेत. 

९) प्रस्तुत प्रशक्रयेत ऑनलाईन पध्िंतीने अजव भरावयाचे असल्याने उमेिंवाराने माशहती भरतांना अचूक / 
खरी / जी कागिंपते्र प्रमाणपते्र उपलब्ध आहेत, अिीच माशहती भरावी. चुकीची /खोटी /शिंिाभूल 
करणारी / अन्य इसमाची अथवा नंतर उिीराने कागिंपते्र / प्रमाणपते्र उपलब्ध होणारी  माशहती 
भरल्यास व भशवष्ट्यात शनिंिवनास आल्यास अथवा अिा उमेिंवाराची शनवड झाल्यास त्यांची शनवड 
रद्द करण्यात येईल व िासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणी संबंधीतांवर गुन्हा िंाखल करण्यात येईल, 
याची गांभीयवपुववक नोंिं घ्यावी. 

१०) जाशहराती नमूिं केलेल्या सवव पिंांच्या ऑनलाईन परीक्षा झाल्यानंतर परीके्षच्या पुढील कामकाजाच्या 
शिंविी (सुटीचे शिंवस सोडून) आिंिव उत्तरपशत्रका (Answer Key) संकेतस्थळ 
www.mahapariksha.gov.in वर प्रकाशित करण्यात येईल. त्याबाबत लेखी हरकती (योग्य त्या 
पुरावयाशनिी) ३ शिंवसांपयवत सािंर करता येतील. त्यानंतर आलेल्या हरकतीचा शवचार केला जाणार 
नाही. आपण घेतलेल्या हरकती मध्ये तथ्य असल्यास सुधाशरत आिंिव उत्तरपशत्रका  (Answer Key) 
प्रशसध्िं करण्यात येईल. याबाबत शनवडसशमतीचा (महापरीक्षा) शनणवय अंशतम राहील. 

११) काही  अनपेशक्षत कारणामुळे परीके्षच्या वेळापत्रकात बिंल झाल्यास अथवा परीक्षा स् थशगत  वा  रद्द  
झाल्यास त्याबाबत उमेिंवारांना www.mahapariksha.gov.in व www.muhs.ac.in  या 
संकेतस्थळावर नोटीसद्वारे कळशवण्यात येईल. शनवडप्रशक्रयेचे काळात वेळोवळी संकेतस्थळास भेट 
िेंऊन माशहती अद्ययावत रहाणे ही उमेिंवारांची जबाबिंारी आहे. 

१२) भरतीबाबत कोणतीही न्यायालयीन प्रशक्रया सुरु झाल्यास दकवा न्यायप्रशवष्ट्ठ असल्यास न्यायालयीन 
शनणवयाच्या अधीन राहून सिंर पिें भरण्याची कायववाही करण्यात येईल. 

 

१३) उमेिंवारांचे ऑनलाईन प्रवेिपत्र, उमेिंवारांना परीके्षत शमळालेले गुण इ. संकेतस्थळ  
www.mahapariksha.gov.in व www.muhs.ac.in  वर उपलब्ध राहील. तसेच, मूळ 
प्रमाणपत्रांच्या िाननी नंतर उमेिंवारांची अंशतम शनवड यािंी शवद्यापीठ संकेतस्थळ  
www.muhs.ac.in  वर प्रशसध्िं करण्यात येईल. 

१४) उमेिंवाराने उमेिंवारीच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची शिफारस अथवा िंबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास त्याची उमेिंवारी रद्द  करण्यात येईल. 

१५) पिंभरतीची प्रशक्रया अत्यंत तकव िुध्िं व पारिंिवक पध्िंतीने गुणवते्तच्या आधारे पार पाडली जाते. 
उमेिंवारांनी कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडू नये. 

http://www.muhs.ac.in/
http://www.muhs.ac.in/
http://www.muhs.ac.in/
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१६) या जाशहरातीत नमूिं केलेल्या पिंांवर उमेिंवारांची शनवड न्यायालयीन शनणवय, िासनाच्या शवशवध              
शवभागाचे िासन शनणवय व पशरपत्रके यातील शनिेंिनाच्या अधीन असेल. 

१८) उमेिंवाराने अजव केला अथवा शवशहत  अहवता धारण केली म्हणजे लेखी परीके्षस बोलशवण्याचा अथवा 
शनयुक्तीचा हक्क प्राप्त झाला असे असणार नाही. 

१९) आस्थापनेवरील पिं भरतीच्या अनुषांगने वेळोवेळी िासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या सुचनाप्रमाणे 
आरक्षणाबाबत व इतर सुचनाप्रमाणे कायववाही करण्यात येईल व त्या अटी जिाच्या तिा लागू 
राहीतील. 

२०) सिंरच्या जाशहरातीमध्ये िंिवशवलेल्या शरक्त पिंांच्या संख्येत कमी / जास्त बिंल होण्याची िक्यता 
आहे. काही अपशरहायव कारणाने परीक्षा स्थशगती झाल्यास त्याबाबत अजविंारास कोणताही िंावा 
सागंता येणार नाही. परीके्षचा प्रकार, पिंांची संख्या, समांतर आरक्षण यात बिंल करणे, परीक्षा 
स्थशगत करणे व रद्द  करणे, अिंत: बिंल करणे, सेवा भरती प्रशक्रयेत बिंल करणे, भरती 
प्रशक्रयेसंिंभात उिंभवणारे वािं, अन्य कोणत्याही तांशत्रक अडचण / तक्रारी याबाबतचे सवव अशधकार 
शवद्यापीठ स्वत:कडे राखून ठेवीत आहे. उक्त कोणत्याही बाबीवर शवद्यापीठाचा शनणवय अंशतम राहील. 

२१) सिंर शनयुक्त्या या तात्पुरत्या व स्वरुपाच्या राहतील. तसेच २ वषाच्या पशरशवक्षाधीन कालावधी 
असेल. 

२२) िासशकय सेवेत शनयुक्ती झालेनंतर संबंशधत उमेिंवाराने सहा मशहन्याच्या आत वैद्यशकयृषष्ट्टया सक्षम 
असल्याचे शजल्हा िासशकय रुग्णालयातील वैद्यशकय प्रमाणपत्र सािंर करणे अशनवायव आहे. 

२३) िासशकय सेवेत शनयुक्ती त्याची पूववचशरत्र व वतवणूक (पोलीस चौकिी) यांच्या समाधानकारक 
तपासणी अहवालावर अवलंबून राहील व तसा तपासणी अहवाल आके्षपाहव असल्यास संबंशधत 
उमेिंवाराची शनयुक्ती रद्द करण्यात येईल. अिा प्रकरणी सामान्य प्रिासन शवभाग, िासन पशरपत्रक 
क्रमांक अप १०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ शिंनांक २६ ऑगस्ट २०१४ नुसार गठीत केलेल्या सशमतीच्या 
शनणवयानुसार व पशरपत्रकातील मागविंिवक सुचनांनुसार कायववाही करुन योग्य तो शनणवय घेतला 
जाईल. तसेच, यापूवीच संबंशधत उमेिंवारास शनयुक्ती शिंली असल्यास कोणतीही पूववसूचना न  िेंता 
सेवेतून काढून टाकण्यात येईल. 

२४) महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठासाठी िासनाने सेवाप्रवेि पशरशन यम क्र. ०१/२०१८ मध्ये शवशहत 
केलेल्या अटी व िती भरतीप्रशक्रयेस / शनवड व शनयुक्तीस लागू राहतील. सिंर सेवाप्रवेि पशरशन यम 
शवद्यापीठ संकेतस्थळ www.muhs.ac.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच, महाराष्ट्र 
आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ, अशधशनयम १९९८ शवद्यापीठ संकेतस्थळ www.muhs.ac.in  या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

२५) भरती प्रशक्रयेच्यावेळी भरती प्रशक्रयेच्या संबंधी वेळोवेळी िेंण्यात येणाऱ्या सूचना 
www.mahapariksha.gov.in व www.muhs.ac.in  या संकेतस्थळावर प्रशसध्िं करण्यात येईल. 

 
 

   स्िाक्षरी /- 
वठकाण : नाविक          कुलसवचि 
वदनांक : १८/०७/२०१९          म.आ.वि.वि.,नाविक 
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