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शासन

महसूल व वन िवभाग
तलाठी महापदभरती-2019
जािहरात
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वरील पदासाठी महापरी ा पोटलमाफत खालील िववरणप ात नमूद के या माणे या- या वग तील पा
उमेदवारांकडू न सदर जािहराती ारे िद. 01.03.2019 रोजी रा ी 10.00 वा.पासून िद. 22.03.2019
रोजी रा ी 11.59 वाजेपयत या कालावधीत www.mahapariksha.gov.in या महापरी ा पोटल या
संकेत थळावर फ त ऑनलाईन प दतीने अज मागिव यात येत आहे त.

 या ारे , असे दे खील आवाहन कर यात येते की, जािहरात िस दी या िदवसापयत हणजेच िद. 28.02.2019
रोजी, सदर जािहरातीम ये नमुद पदां साठी आव यक अहता/पा ता धारण करीत नसले या उमेदवारांनी अज
सादर क नयेत.
 तलाठी ( पे सा
(1)

े ातील ) पदांसाठी अज सादर करणा या उमे दवारांसाठी मह वा या सुचना-

पेसा (PESA) े ातील तलाठी पदे हणजेच अनुसिू चत े ातील तलाठी पदे होय.
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(2)

शासन अिधसूचना

.आरबी/टीसी/ई-13013 (4) नोिटिफकेशन-1474/2014 िद.9/6/2014

नुसार सदर पदे आव यक शै िणक अहता असले या

थािनक अनूसिचत जमाती या

उमेदवारांमधून भर यात येतील.
(3)

थािनक अनुसिू चत जमातीचा उमेदवार याचा अथ “जे अनुसिू चत जमातीचे उमेदवार वत: कवा
यांचे आई-वडील कवा आजी-आजोबा संबंिधत िज हया या अनुसिू चत

े ाम ये 26

जानेवारी 1950 पासून सात याने वा त य करीत आहे त” असा होय.
(4)

अनुसिू चत जमातीचे उमेदवार
िज हया या अनुसिू चत

वत: कवा यांचे आई-वडील कवा आजी-आजोबा संबंिधत

े ाम ये िद.26 जानेवारी 1950 पासून सात याने वा त य करीत आहे त.

असे उमेदवार तलाठी (पेसा े ातील) पदासाठी अज क शकतील.
 िटप-

(1) आंतरिवभागीय / आंतरिज हा बदलीने काही तलाठी कमचारी संबंिधत िज हा आ थापने वर
आ यास कवा बदलीने अ य िज ात / िवभागात गे यास जािहरातीतील नमुद पदां या
सं ये म ये कमी / जा त बदल हो याचा संभव आहे . सबब, या अनुषंगाने उमे दवारांची
कोणतीही त ार ाहय धर यात ये णार नाही. याबाबतचे अिधकार अ य िज हा िनवड
सिमती तथा िज हािधकारी यांना राखून ठे व यात आलेले आहे त.
(2)

जािहरातीम ये नमूद पदां या सं येम ये अितिर त संवग क , आंतरिवभागीय समायोजन, िवभागीय
बदली व इतर िवभागातील पदां चा आढावा इ यादी आिण अ य कारणांमळ
ु े पदसं येत (पदसं या
कमी /जा त होणे) व जात िनहाय आर ण कवा समांतर आर णांम ये बदल हो याची श यता
आहे .

(3)

उपिवभागीय अिधकारी यांचे तरावर ठे व यात येत असले या बदुनामावली तपासणीअंती
दशिव यात आले या अनुशेषानुसार वरील िर त पदसं या दशिव यात आलेली आहे .

(4)

शासनाने भरती बाबत / िनयु तीबाबत वेळोवेळी िनगिमत केलेली अिधसूचना, शासन िनणय
पिरप के, आदे श इ यादी लागू राहतील.

 मह वा या अटी व शत 1) जािहरातीम ये नमूद समांतर आर णानुसार मिहला, माजी सैिनक, पदवीधर अंशकालीन उमेदवार, खेळाडू ,
क प त आिण भूकंप त वग तील उमेदवारांना िनयमानुसार दे य असले या सवलती दे णेत येतील.
2) जािहरातीम ये नमूद पदे पदो नतीने, सेवािनवृ ीने, राजीनामा, आंतरिवभाग/िज हा बदली इ यादीने िर त
झालेली आहे . तसेच माहे िडसबर, 2019 पयत सभां य िर त होणा या पदांचाही समावेश वरील िर त पदांम ये
कर यात आलेला आहे .
3) महारा शासन, सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय . िनमा1216/ . .65/16/13-अ, िद.13
जून 2018 मधील तरतूदीनुसार, सदरची पदे भर यासाठी अंितम िनवडसूची व ित ासूची ही सदर या ा
िस द झा या या िदनांकापासून एक वष मुदतीसाठी कवा िनवडसूची तयार करतां ना या िदनांकापयतची
िर त पदे िवचारात घे यात आली आहे त या िदनांकापयत, जे नंतर घडे ल या िदनांकापयत िवधी ाहय ठरे ल.
त नंतर ही िनवडयादी व ित ायादी यपगत होईल.
4) समांतर आर णांतगत या- या वग साठी िविहत केले या ट केवारीनुसार वाटप िन चतपणे िमळणेसाठी
या- या वग तील उमेदवारांतन
ू जागा भरणेत येतील.
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5) सदर जािहरातीम ये दशिवले या िर त पदां या सं येत कमी/जा त बदल हो याची श यता आहे . काही
अपिरहाय कारणाने परी ा थिगत झा यास याबाबत अजदाराला कोणताही दावा सांगता येणार नाही.
परी ेचा कार, पदां ची सं या, समांतर आर ण व सामािजक आर ण याबाबत बदल करणे, परी ा थिगत
करणे व र करणे, परी े या काय माम ये अंशत: बदल करणे तसेच सेवा भरती ि येत बदल करणे
याबाबतचे सव अिधकार शासनास राहतील.
6) वरील िर त पदां या िववरणप ात दशिव यात आलेली िर त पदे ही िडसबर, 2019 पयत िर त होणारी पदे
िवचारात घे ऊन दशिव यात आलेली अस याने जशी जशी वगिनहाय पदे िर त होतील यानुसार िनवड
झाले या उमेदवारां ना िनयु ती दे यात येईल.
7) माजी सैिनकांबाबत Government of India, Ministry of Personnel PG & Pensions (Department
of Personnel & Treaining)No.36034/5/85-Estt (SCT), New Delhi िद.27 औ टोबर, 1986 या
राजप ानुसार सैिनक दलात कायरत असतांना 01 वष अगोदर माजी सैिनक या समांतर आर णांतगत राखीव
असले या पदां साठी अज करता येईल. तसेच तो गुणव े नस
ु ार पा ठर यास िनयु तीचे अिधकार हे संबंिधत
िज हा िनवड सिमती यांना राहतील.
8) अपं ग उमे दवारांबाबत - शासन, सामाजीक याय व िवशेष सहा य िवभागाचे पिरप क . याया 2014/ . .1/अ.क.2. िद.18/3/2014 मधील सुचनेनस
ू ार अपंग य त ना लेखिनकाची आव यकता
अस यास या उमेदवारास वत: लेखिनकाची यव था करता येईल तथापी संबंधीत उमेदवाराने अज भरतांना
सदर बाबीचा उ लेख करणे आव यक आहे . सदर परीप कानुसार अपंग उमेदवारास जादा वेळ दे यात येईल.
9) शै िणक अहता - जािहरातीम ये नमुद पदां साठी अज करणेकामी जािहरात िस दी या िदवशी हणजे
िद.28.02.2019 रोजी उमेदवाराने पुढील माणे शै िणक अहता पूणत: धारण करणे आव यक आहे .
 महारा शासन महसूल व वन िवभाग मुंबई यां चेकडील िद.1 जुलै 2010 या अिधसूचनेनस
ु ार उमेदवार
कोण याही मा यता ा त िव ापीठाचा पदवीधर असावा.
 शासन िनणय, मािहती तं ान (सा. .िव.) .मातंस-2012/ . .277/39, िद.4/2/2013 म ये नमूद
के यानुसार संगणक/मािहती तं ान िवषयक परी ा उ ीण असणे आव यक आहे . नस यास, शासन
िनणय, सामा य शासन िवभाग
. िश ण-2000/ . .61/2001/39, िद.19/3/2003 नुसार
संगणकाची अहता िनयु ती या िदनां कापासून 2 (दोन) वष या आत ा त करणे आव यक राहील.
 मराठी भाषेचे ान आव यक आहे .
 मा यिमक शालां त परी ेत मराठी/ हदी िवषयाचा समावेश नस यास, िनवड झाले या
उमेदवारांना एतदथ मंडळाची मराठी/ हदी भाषा परी ा उ ीण होणे आव यक राहील.
 खे ळाडू उमे दवारांसाठी आव यक अहता - जािहरातीम ये नमूद पदां साठी अज सादर करणा या खेळाडू
उमेदवारांसाठी खालील माणे अहता धारण करणे / असणे आव यक आहे .
1) खेळाडू हा महारा

रा याचा रिहवासी असावा व याला मराठी भाषेचे ान असावे.

2) खेळाडू ने सदर पदासाठी सेवा वेश िनयमातील तरतुदीनुसार आव यक असलेली िकमान शै िणक
व इतर अहता ा त केलेली असावी.
3) खेळाडुं साठी आर णाबाबत ि डािवषयक अहता
शु दीप क िद.10 ऑ ट बर 2017 नुसार ाहय
मधील तरतुदीनुसार अज सोबतच ि डा िवषयक
व युवक क याण यांचेकडील पडताळणी माणप
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ही शासन िनणय िद.1 जुलै 2016 तसेच शासन
धर यात येईल. शासन िनणय िद.1 जुलै 2016
माणप ाची संबंधीत िवभागीय उपसंचालक ि डा
जोडणे बंधनकारक राहील. वरील शासन िनणय

तसेच िद.15 नो हबर 2017 या शु दीप कासोबत या पिरिश टात नमूद ि डा कार व यो यता व
अहता खेळाडुं नी धारण करणे आव यक आहे .
 माजी सैिनकां या अहतेबाबत – पदवी परी ा ही पा ता असले या आिण तां ि क अथवा यावसाियक
कामाचा अनुभव आव यक ठरिवलेला नसले या पदां या बाबतीत 15 वष सेवा झाले या माजी सैिनकांनी
एस.एस.एसी. उ ीण अस याचे कवा इंिडयन आम पेशल स टिफकेट ए युकेशन अथवा त सम माणप
अस यास ते अशा पदांना अज क न शकतात.
 वयोमय दा - जािहरात िस दी या िदवशी िद. 28.02.2019 रोजीचे वय गण यात येईल.
.
पदाचे नांव
आव यक वयोमय दा
1
खु या वग तील
महारा
शासन, सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय
उमे दवारांसाठी
.एसआर ही-2015/ . .404/काय .12,िद.25 एि ल, 2016 मधील
तरतुदीनुसार िकमान 18 वष पे ा कमी व 38 वष पे ा जा त नसावे.
2 मागासवग य उमे दवारांसाठी महारा
शासन, सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय
.एसआर ही-2015/ . .404/काय .12,िद.25 एि ल, 2016 मधील
तरतुदीनुसार िकमान 18 वष पे ा कमी व 43 वष पे ा जा त नसावे.
तथापी उ नत व गत गटां म ये ि मीलेयर (Creamy Layer)
मोडणा या िव.जा.-अ, भ.ज.-ब, भ.ज.-क, भ.ज.-ड, िव.मा. , इ.मा.व.,
एस.ई.बी.सी.आिण ई.ड यु.एस. (आ थक द ृ टया दुबल घटक)
वग तील उमेदवारां ना ही वयाची सवलत लागू राहणार नाही.
3
पदवीधारक/पदिवकाधारक शासन सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय .अशंकाअंशकालीन उमे दवारांसाठी 1918/ . .507/16-अ, िद.2 जानेवारी 2019 मधील तरतूदीनुसार,
कमाल वयोमय दा 55 वष राहील.
4
वातं य सैिनकांचे
महारा
शासन, सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय
नामिनदिशत पा य, सन
.िनवक-1010/ . .08/2010/16-अ, िद.6/10/2010 म ये िदले या
1991 चे जनगणना
िनदशानुसार कमाल वयोमय दा 45 वष इतकी राहील. या घटकातील
कमचारी व सन 1994
मागासवग य उमेदवारांसाठी दे खील उ चतम वयोमय दा 45 वष इतकी
नंतर िनवडणूक कमचारी
राहील.
यांचेसाठी
5
खे ळांडू उमे दवारांसाठी
शासन शाले य िश ण व ीडा िवभागाकडील शासन िनणय .रा ीधो2002/ . .68/ ीयुसे-2, िद.1.7.2016 मधील तरतुदीनूसार,
खेळाडू ची गुणव ा व पा ता िवचारात घे ऊन सदर पदासाठी असले या
िविहत वयोमय दे त 05 वष पयत वयाची अट िशिथल कर यात येईल.
तथािप, उ चतम वयमय दा 43 इतकी राहील.
6
अपं ग उमे दवारांसाठी
महारा
शासन, सामा य शासन िवभागकडील शासन िनणय
.एसआर ही-1098/ . .39/98/16-अ, िद.16/6/2001 मधील
तरतुदीनुसार, उ चतम वयोमय दा सरसकट 45 वष इतकी राहील.
तथािप, अंपग वग तील उमेदवारांचे िकमान अपंग वाचे माणे 40
ट के अस याबाबतचे थायी वै िकय मंडळाचे माणप असणे
आव यक आहे . तसेच यांची िनवड झा यानंतर िनयु ती आदे श
िनगमीत कर यापूव शासनाने िनयु त केले या त वै िकय मंडळाने
तो उमेदवार संबंिधत पदावर काम क शकेल असे माणप िद यानंतर
याची अंितम िनयु ती केली जाईल. सदर माणप ावर उमेदवाराचा
फोटो असणे आव यक आहे .
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7

8

क प त आिण
भुकंप त उमे दवारांसाठी

महारा
शासन सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय
. क प-1006/मु.स.396/ . .56/06/16-अ, िद.3/2/2007 मधील
तरतुदीनुसार, कमाल वयोमय दा 45 वष इतकी राहील. सदर वयोमय दा
सरसकट िशथील केली अस याने , मागासवग य क प त व
भुकंप त उमेदवारांनाही कमाल वयोमय दे बाबत 45 वष पयतची
सवलत राहील.
माजी सैिनक उमे दवारांसाठी महारा
शासन सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय
.मासैक-1010/ . .279/10/16-अ,
िद.20/8/2010
मधील
तरतुदीनूसार माजी सैिनकांसाठी िविहत वयोमय दे तील सूट ही सदर
उमेदवारा या सश दलात झाले या सेवेइतका कालावधी अिधक 3
वष इतकी राहील. तसेच, अपंग माजी सैिनकांसाठी कमाल वयोमय दा
45 वषपयत राहील.

 परी े चे व प व या अनुषंिगक सूचना .
1

पदाचे
नाव
तलाठी

मराठी

सामा य
ान
न गुण

इं जी

न

गुण

न

25

50

25

गुण
50

25

 पिर े चे व प :1) लेखी परी े या
नपि का व तुिन ठ बहुपय यी
नास अिधकािधक 02 गुण ठे व यात ये तील.

50

बौ दीक चाचणी
/ अंकगिणत
न
गुण
25

व पा या असतील.

50

एकुण गुण
न
100

नपि केतील

गुण
200

ये क

2) तलाठी पदासाठी अज सादर केले या उमे दवारांसाठी - शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग
. िन.म.1216/ 65/16/13-अ, िद.13/06/2018 मधील तरतुदीनुसार तलाठी पदासाठी पदवी ही कमीत
कमी अहता अस याने सदर पदासाठी परी ेचा दज भारतातील मा यता ा त िव ापीठा या पदवी परी े या
दज या समान राहील. परं तु मराठी या िवषया या नपि केचा दज उ च मा यिमक शां लात परी े या (इय ा
12 वी ) या दज या समान राहील व लेखी पिर ेला मराठी, इं जी, सामा य ान व बौ दीक चाचणी या
िवषयावरील नाकरीता येकी 50 गुण ठे वून एकुण 200 गुणांची लेखी परी ा घे यात येईल.
3) शासन िनणय, महसूल वन िवभाग . ािनमं-2009/ . .356/ई-10, िद.01/01/2010 मधील तरतुदीनुसार व
शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग
. िनम-1216/ . .65/16/13-अ िद.13/06/2018 मधील
तरतुदीनूसार या पदां करीता मौिखक परी ा(मुलाखती) घे यात येणार नाहीत.
4) उमेदवारांची िनवडसूची तयार करणेसाठी शासन पिरप क, सामा य शासन िवभाग .एसआर ही1097/ . .31/98/16अ, िद.16/3/1999 आिण शासन शु दीप क, सामा य
शासन िवभाग
.संकीण1118/ .39/16-अ, िद.19/12/2018 अ वये कायवाही कर यात येईल.
5) शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग
. िनम-1216/ 65/16/13-अ िद.13/06/2018 मधील
तरतुदीनूसार गुणव ा यादीम ये अंतभ व कर यासाठी उमेदवारांनी एकुण गुणां या िकमान 45 % गुण ा त
करणे आव यक राहील.
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6) परी ेचा िनकाल (िनवडसुची) तयार करतां ना परी ेत या उमेदवारांना समान गुण असतील अशा उमेदवारांचा
ाधा य म हा महारा
शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग . िनम-1216/ . .65/16/13-अ,
िद.13/06/2018 म ये नमुद िनकषां या आधारे मवार लावला जाईल.
 परी ा शु काची आकारणी व शु क भरणा ि या :सदर भरती ि येत खालील माणे शु क आकारले जाणार असून सदर परी ा शु क हे ना परतावा राहील.

अ. .
1
2

आव यक परी ा शु क
राखीव वग (मागास वग व
खुला वग
आ थक दृ टया दुबल घटक)

पदाचे नांव
तलाठी पेसा े ाबाहे रील
तलाठी पेसा े ातील

र कम पये 500/---

र कम पये 350/र कम पये 350/-

माजी सैिनकां ना परी ा शु क आकारले जाणार नाही.
 समांतर आर णांतगत असले या कोटयातील पदांसाठी अटी व शत 1) मिहला आर ण - शासन िनणय, मिहला व बालिवकास िवभाग .82/2001/मसेआ-200/ . .415
/का.2, िद.25/5/2001 आिण त नंतर शासनाने वेळावेळी िनगिमत केले या आदे शानुसार मिहला
आर णांतगत अज करणा या मिहला उमेदवारांनी सन 2018-2019 या कालावधीकरीता वैध असलेले
(िद.31/03/2019 पयत वैध असलेले) उ नत आिण गत य ती व गट (ि िमलेयर) याम ये मोडत
नस याबाबतचे स म ािधकारी यांनी िनगिमत केलेले मुळ माणप कागदप े पडताळणीचे वेळी सादर
करणे आव यक राहील.
2) माजी सैिनक आर ण - गुणव ा यादीम ये येणा या माजी सैिनक उमेदवारांनी िज हा सैिनक बोड त
नावन दणी केली अस यास मुळ माणप व इतर आव यक कागदप े तपासणी या वेळी सादर करणे
आव यक आहे . िनवड झाले या माजी सैिनक उमेदवारां या कागदप ांची स म अिधका याकडू न पडताळणी
झा यािशवाय यांना िनयु ती आदे श दे यात येणार नाहीत. माजी सैिनकांसाठी आरि त असले या पदां वर
भरती करतां ना यु द काळात कवा यु द नसतां ना सै यातील सेवेमळ
ु े अपंग झा यास माजी सैिनक 15%
राखीव पदां पैकी उपल ध पदां वर ाधा य माने िनयु ती दे यात येईल.
3) पदवीधर/पदिवकाधारक अंशकालीन उमे दवार आर ण - शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग
.पअंक-1009/ . .200/2009/16-अ, िद27.10.2009 व .अशंका-1913/ . .57/2013 /16-अ,
िद.19.9.2013 नूसार शासकीय काय लयाम ये 3 वष पयत दरमहा मानधनावर काम केले या व सदर या
अनुभवाची रोजगार मागदशन क ाम ये न द असणे आव यक आहे . िनवड झाले या अंशकालीन
कमचा यांची यां या अनुभवाचे सेवायोजन काय लयाकडील मुळ माणप व तहिसलदार यांचेकडील
माणप कागदप ां या तपासणी या वेळी सादर करणे आव यक राहील.
4) अ यु च गुणव ाधारक खे ळाडू - खेळाडुं साठी आर णाबाबत ि डािवषयक अहता ही शासन िनणय िद.1
जुलै 2016 तसेच शासन शु दीप क िद.10 ऑ ट बर 2017 नुसार ाहय धर यात येईल. शासन िनणय िद.1
जुलै 2016 मधील तरतुदीनुसार अज सोबतच ि डा िवषयक माणप ाची संबंधीत िवभागीय उपसंचालक
ि डा व युवक क याण यांचेकडील पडताळणी माणप जोडणे बंधनकारक राहील. वरील शासन िनणय
तसेच िद.15 नो हबर 2017 या शु दीप कालगत पिरिश टात नमुद ि डा कार व यो यता व अहता
खेळाडुं नी धारण करणे आव यक आहे .
5)

क प त उमे दवार आर ण - गुणव ा यादीम ये येणा या क प त उमेदवारांनी स म अिधकारी
यांचेकडील क प त असलेबाबतचे शासकीय नोकरी िमळणेसाठी िविहत केलेले मुळ माणप कागदप े
तपासणी या वेळी सादर करणे बंधनकारक राहील. लेखी परी ेत िनवड झाले या क प त उमेदवाराचे मुळ
माणप हे संबिधत माणप िनगिमत करणा या अिधकारी यांचे काय लयाकडू न पडताळणी क न घे तले
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जाईल. सदर पडताळणीअंती ा त होणा या अहवाला या आधारे सदर
आदे श दे णेबाबतची कायवाही कर यात येईल.

वग तील उमेदवारांना िनयु ती

6) भूकंप त उमे दवार आर ण - गुणव ायादी म ये येणा या भुकंप त उमेदवारांनी स म अिधकारी
यांचेकडील भुकंप त असलेबाबतचे शासकीय नोकरी िमळणेसाठी िविहत केलेले मुळ माणप कागदप े
तपासणी या वेळी सादर करणे बंधनकारक राहील. लेखी परी ेत िनवड झाले या भुकंप त उमेदवारांचे मुळ
माणप हे संबंिधत माणप िनगिमत करणा या अिधकारी यांचे काय लयाकडू न पडताळणी क न घे तले
जाईल. सदर पडताळणीअंती ा त होणा या अहवाला या आधारे सदर वग तील उमेदवां राना िनयु ती
आदे श दे णेबाबतची कायवाही कर यात येईल
7) अपं ग आर ण - शासन परीप क, महसुल व वन िवभाग, आरईएन-2892/ . .127/ई-10,
िद.10.7.2008 म ये नमूद अंपग वग तील उमेदवारांचे िकमान अपंग वाचे माण 40% अस याबाबतचे
थायी वै िकय मंडळाचे मुळ माणप असणे आव यक आहे .
 पदां या िनवडीसाठी कायप दती, आव यक कागदप े तसेच इतर मह वा या अटी व शत .
1) उमेदवार हा महारा
आव यक आहे .

रा याचा रिहवासी असावा व या याकडे महारा

2) तलाठी पदासाठी अज केले या उमेदवारांसाठी शासन िनणय

रा याचे अिधवास माणप असणे

.िरपभ/ . .66/2011/ई-10. िद.27 जून

2011 नुसार या पिर ाथ कडे अिधवास माणप (Domicile Certificate) उपल ध नस यास यांनी याचा
ज म महारा

रा यात झाला अस याचा ज म दाखला (Birth Certificate) सादर करणे आव यक आहे .

अशा करणांत अिधवास माणप ाची अट लागू राहणार नाही. सदर पिर ाथ कडे अिधवास माणप तसेच
ज म तारखेचा दाखला उपल ध नस यास, या पिर ाथ ने आपला शाळा सोड याचा दाखला सादर करणे
आव यक राहील. परं तु सदर शाळा सोड या या दाख याम ये या पिर ाथ चा ज म महारा

रा यात झाला

अस याची न द असणे आव यक आहे . अशा करणांतदेखील अिधवास माणप ाची आव यकता असणार
नाही. उपरो त बाबी फ त महारा

रा यात ज म झाले या पिर ाथ साठी लागू राहतील. इतर

पिर ाथ /उमेदवारांसाठी अिधवास माणप (Domicile Certificate) आव यक राहील.
3) उमेदवाराने अज केला अथवा िविहत अहता धारण केली हणजे परी ेला बोलाव याचा अथवा िनयु तीचा
ह क ा त झाला असे नाही.
4) आरि त मागास
माणप

वग चा दावा करणा या उमेदवारांना या संदभ तील स म अिधका याने िदलेले जात

(Cast Certificate) व उपल ध अस यास जात वैधता

माणप

(Validity Certificate)

िनवडीअंती सादर करणे आव यक आहे .
5) जात वैधता

माणप

उपल ध नस यास, शासन िनणय, सामा य

शासन िवभाग

2011/ . .1064/2011/16-ब, िद.12/12/2011 मधील तरतुदीनुसार, यािचका

.बीसीसी-

.2136/2011 व अ य

यािचकांवर मा.मुब
ं ई उ च यायालया या औरं गाबाद खंडपीठाने िद.25/8/2011 रोजी िदले या आदे शा या
िवरोधात मा.सव च यायालय, नवी िद ली येथे दाखल केले या एसएलपी मधील आदे शा या अधीन राहू न
ता पूरते िनयु ती आदे श िनगिमत के या या िदनांकापासून 06 मिह याचे आत जात वैधता माणप सादर
करणे अिनवाय आहे , अ यथा यांची िनयु ती पूवल ी भावाने र कर यात येईल.
6) महारा

रा य लोकसेवा अनुसिू चत जाती, अनुसिू चत जमाती, िवमु त जाती, भट या जमाती, िवशेष मागास

वग, इतर मागासवग यांचेसाठी आर ण अिधिनयम, 2001 (सन 2004 चा महारा
अिधिनयम महारा

अिधिनयम

.8) हा

शासनाने िद.29 जानेवारी 2004 पासून अंमलात आणला आहे . यानुसार उ नत व गत
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गटाचे (ि िमलेअर) त व िव.जा.अ, भ.ज.-ब, भ.ज.-क, भ.ज.-ड, िव.मा. , इ.मा.व, यांना लागू आहे . सदर
वग तील उमेदवारांकडे िद.31 मार्च, 2019 पयत वैध असलेले नॉन ि िमलेअरचे स म अिधकारी
यांचेकडील माणप असणे आव यक आहे . नॉन ि िमलेअरचे त व अनुसिू चत जाती / अनुसिू चत जमाती
यितिर त इतर सव मागास वग ना लागू राहील. तसेच (रा यातील शै िणक सं थामधील जागां या वेशाचे
आिण रा याचे िनयं णाखालील लोकसेवांमधील िनयु त चे कवा पदांचे) आर ण अिधिनयम -2018 (सन
2018 चा महारा

अिधिनयम

मांक 62) नुसार उ नत व गत गटाचे (ि िमलेअर) त व एस.ई.बी.सी. यांना

लागू आहे . व सामा य शासन िवभाग िद.12.02.2019 या शासन िनणयामधील तरतुदीनुसार ई.ड यु.एस.
(आ थक द ृ टया दुबल घटक) यांना आर णाचा लाभ घे यासाठी पा ता माणप दे णे गरजेचे राहील.
7) उमेदवारांना लेखी परी ेसाठी वखच ने उप थत रहावे लागेल.
8) एखा ा अजदाराने याची िनवड करणेसाठी

य /अ य राजकीय अथवा अ य काराने दबाव आण यास

अथवा गैर काराचा अवलं ब के यास यास िनवड ि येतन
ू अपा ठरिवणे त येईल.
9)

समांतर आर णातील वग तील उमेदवार उपल ध न झा यास शासन सामा य शासन िवभाग पिरप क
.एसआर ही-1097/ . .31/98/16अ. िद.16/3/1999 आिण शासन सामा य
शासन शु दीप क

मां क संकीण1118/

शासन िवभागाकडील

.39/16-अ िदनांक 19/12/2018 अ वये कायवाही कर यात

येईल.
10) िनयु ती होणा या उमेदवारास शासन िनणय िद.21/10/2005 नुसार लागु कर यात आलेली नवीन पिरभािषत
अंशदायी िनवृ ीवेतन योजना (New Defined Contributory Pension Scheme) लागू राहील. यांना महारा
नागरी सेवा (िनवृ ीवेतनाचे अंशराशीकरण),िनयम 1984 आिण सवसाधारण भिव य िनव हिनधी योजना लागू
राहणार नाही.
12) अंितम िनवडसूची व ित ासूची म ये समावेश झाले या उमेदवारांनी पा तेबाबत सादर करावयाची कागदप े (I)

पदवीधर अंशकालीन, माजी सैिनक या समांतर आर ण वग तुन अज करणा या उमेदवारांनी या
समांतर आर ण वग त मोडत अस याबाबतचे स म ािधकारी यांचे मूळ माणप सादर करणे
आव यक राहील.

(II)

सामा य

शासन िवभागाकडील शासन अिधसूचना

िद.28/03/2005

व

शासन

पिरप क,

सामा य

. .17/2000/12 िद.1/7/2005 तसेच महारा

.एसआर ही-2000/ . .17/2000 /12
शासन

िवभाग

.एसआर ही-2000/

नागरी सेवा (लहान कुटुं बाचे ित ाप ) िनयम,

2005 अ वये िद.28/3/2005 रोजी हयात असलेली व यानंतर ज माला आले या अप यां या
सं ये बाबत लहान कुटूं ब अस याचे िविहत नमु यातील ित ाप सादर करणे आव यक आहे .
तसेच अिववाहीत असणा या उमेदवारानेही िवहीत नमु यातील ित ाप सादर करणे आव यक
आहे .
(III)

शै िणक अहता, वय, अनुभव, अिधवास दाखला (Domicile Certificate) तसेच जातीचा दाखला,
उपल ध अस यास जात वैधता माणप , अ.ज./अ.जा.उमेदवार/अजदार वगळू न इतरां साठी उ नत
व

गत गटात मोडत नसलेबाबत (Non Creamylayer)

माणप , ई.ड यु.एस. उमेदवारांना

(आ थक द ृ टया दुबल घटक) यांना आर णाचा लाभ घे यासाठी पा ता
माणप ां या सा ांिकत ती सादर करणे आव यक आहे .
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माणप , इ यादी

13)

अंितम िनवड यादीमधील पा

उमेदवारांनी सादर केले या िविवध

माणप ा या सा ांिकत

ती मुळ

माणप ा या आधारे कागदप तपासणी या वेळी तपास यात येतील. सदर माणप ा या सा ांिकत ती मुळ
माणप ा या आधारे कागदप

तपासणी या वेळी उपल ध क न दे णे उमेदवारांवर बंधनकारक राहील.

यामधील माणप े खोटी कवा चुकीची आढळ यास संबंिधत उमेदवारास अपा ठरिव यात येईल.
14) उमेदवाराने लेखी पिर ेत िमळाले या एकि त गुणां या आधारे व या उमेदवाराची कागदप े वैध ठर यास
अंतिरम िनवडसूची तयार केली जाईल. अंतिरम िनवडयादीमधून पदां या आर णानुसार व पदां या
उपल धतेनस
ु ार उमेदवारांची अंितम िनवडसूची तयार केली जाईल.
15) िविहत शै िणक अहता, वयोमय दा धारण करणा या इ छु क शासकीय/िनमशासकीय कमचा यांनी यांचे अज
यां या काय लयीन मुखां या परवानगीने भरावेत व अशा परवानगीची त मुळ कागदप पडताळणी या वेळी
सादर करणे आव यक राहील.
अज भर याची कायप ती आिण सुचना :1)

उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या संकेत थळावर लॉग-इन करावे लागेल. उमेदवाराने
आप या उज या बाजूला असले या ‘ सूचना या पय यावर

लक करावे. ितथून उमेदवाराला थे ट न दणी या

पोटलवर नेले जाईल. पिह यां दाच न दणी केली जात अस यास उमेदवाराने न दणी या पय यावर

लक

क न यूजर नेम, पासवड आिण इमेल आयडी टाकावा. उमेदवाराला यानंतर या या/ित या मािणत इमेल
आयडीवर स ीयतेची लक िमळे ल जी यां या साइनअपशी संबंिधत असेल. उमेदवाराने याचे /ितचे खाते
स ीय कर यासाठी या या/ित या इमेल आयडीवर िमळाले या स ीयते या लकवर

लक करावे.

(Activation लक ही २ िदवसांकिरता activate असेल.) उमेदवाराने याची/ितची लॉगइनची मािहती
गोपनीय ठे वावी. एकदा खाते स ीय झाले की, उमेदवाराला यां या न दणी पोटलचे युजरनेम आिण पासवड
वाप न के हाही लॉग ऑन होता येईल.
टीप : USERNAME आिण PASSWORD जतन कर याची जबाबदारी उमेदवाराची असेल .
2)

उमेदवाराचे नाव, वडीलां चे, पतीचे नाव, आडनाव, विडलांचे नाव, आईचे नाव, ज मिदनांक,

मण वनी

मांक, छायािच , वा री ही मुलभूत मािहती आहे जी उमेदवाराला सिव तर ावी लागेल.
3)

छायािच आिण वा री अपलोड कर यासंबंधी मािहती - कृ पया उं ची आिण ं दी
असलेले छायािच

येकी 200 pixel

कॅ न क न अपलोड करा आिण अज म ये अपलोड करा. ितमेची उं ची 60 िप सल

आिण ं दी 140 िप सल असावी. ितमेचे आकारमान 3 KB ते 50 KB या दर यान असावे.
(िटप :- उमेदवाराने अलीकडील छायािच (फोटो ाफ) अपलोड करणे आव यक आहे .)
4)

प ा टाक यासाठी उमेदवाराने आप या प याचा कार िन चत करावा. उदा.कायम व पी प ा, ता पुरता
प ा कवा दो ही आिण यानुसार आपले गाव, पो ट ऑिफस, रा य, िज हा, िपन कोड इ. सिहत मािहती
भरावी.
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5)

यानंतर उमेदवाराने अितिर त मािहती या पय यावर
भरावी. उमेदवाराकडे जात माणप

लक करावे आिण आप या जात वग ब ल मािहती

अस यास याब ल िवचारणा केली जाईल. अस यास

ॉपडाऊन

मधून याने / ितने आपला जात वग िनवडावा.
उमेदवार जर ST वग त मोडत असेल तर यास तो ST-PESA वग म ये अज क
याची िनवड करावी लागेल. उमेदवार हा एका वेळी फ त एका िज हासाठी अज क

इ छतो का नाही
शकतो. जर आपण

ST-PESA वग तुन अज करत असाल तर आपण फ त आप या ST-PESA िज हा या िवभागासाठी
अज क

शकता दुस या कुठ याही िवभागाकिरता ST-PESA मधून अज क

शकत नाही. जर एका

उमेदवाराने एकापे ा अिधक अज केलेलं आहे त असे आढळू न आ यास याचा काल मानुसार पिहला अज
ा
6)

धर यात येईल.

उमेदवाराने तलाठी या पदाकिरता अज करत असताना याला या िज

ा या पदाकिरता अज करावयाचा

आहे तो िज हा काळजीपूवक िनवडणे गरजेचे आहे . (इथे िनवडत असलेला िज हा आिण तु ही तुम या
प याम ये िनवडत असलेला िज हा यां चा कुठलाही संबध
ं नाही.)
उमेदवाराने खाली नमूद केले या फी ड करीत िज

ाची िनवड करावी.

English: Please select the district you want to apply:
Marathi: आपण अज क

इ छत असलेला िज हा िनवडा.

आपण अज सबिमट के यानंतर कोण याही कारणा तव या फी ड म ये बदल केला जाणार नाही कवा तशी
िवनंती वीकारली जाणार नाही.
6)

यां याकडे आधार
न दणी

मांक आहे यांनी त संबंधी मािहती भरावी, तसेच उमेदवाराने आधार

मांक याब लची मािहती

मांक/ आधार

ावी . समांतर आर ण (लागू अस यास) यासंबंधीची मािहती

ावी

लागेल.
7)

मराठी भाषेतील ािव य, MS-CIT माणप , आ मह या

त शेतक यां चे पा य, अपंग वाचा कार लागू

अस यास) यासंबंधीची मािहती ावी लागेल.
8)

शै िणक मािहती या जागी उमेदवाराने आपली सिव तर शै िणक मािहती भरावी. शै िणक पा तेम ये
जािहरातीम ये नमूद के या माणे मािहती दे णे अिनवाय आहे , तरच आपणास या पदासाठी अज करता
येईल.

9)

एकदा शै िणक तपिशल िव ट केले की अजदार पुढे या बटणावर

लक रावे लागेल, या बटणावर

के यानंतर अजदाराकडू न पु टीची िवनंती केली जाईल की यांनी ते बटण

लक

लक के यास मागील तपशील

संपािदत कर याची परवानगी िदली जाणार नाही.
10)
11)

आता उमेदवारास पदाची िनवड करावी लागेल. ( तलाठी/ Talathi)
यानंतर उमेदवारास सव पदांसाठी आव यक असलेली पा तेब लची मािहती दे ऊन ती से ह करणे
आव यक आहे .

12)

उमेदवाराने न दणी अज म ये िद या माणे पिर ा क ाकिरता तीन ाधा य म िनवडू शकतो. उमेदवाराने
आप या अज त उपल ध क न दे यात आले या तीनही पसंती मा या यादीतील
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येकी एका पय यांची

िनवड करणे आव यक आहे . तीनही पसंती मात उमेदवाराने िनवडले या पय यांपैकी एकही परी ा क
उपल ध नस यास, उमेदवारास उपल ध क ापैकी क नेमन
ू दे यात येईल.
13)

उमेदवाराने सगळया िनयम व अटी वाचून मा यता दशिव यासाठी िदले या जागी

लक करावे. यानंतर

ऑनलाईन प तीने (इंटरनेट बँ कग, े िडट काड/डे िबट काड, भीम UPI) आव यक तो परी ा शु क भरणा
करावा. मा यता दशिव यानंतरच अज दाखल कर यासाठीचा सबिमट हा पय य उपल ध होईल. उमेदवाराला
याचा अज डाऊनलोड कवा
14)

ट कर याचा पय य असेल.

ऑनलाईन अज वकार या या अंितम तारखेस म यरा ी 12.00 वाज यानंतर संकेत थळावरील लक बंद
केली जाईल.

15)

जर कोण याही उमेदवाराने एकापे ा अिधक लॉिगन आयडीसह न दणी केली असेल तर उमेदवारां ची पिहली
यश वी न दणी फ त पुढील ि या जसे हॉल ितकीट, परी ेत उप थती, गुणव ा यादी आिण अ य संबंिधत
ि यांसाठी िवचारात घे यात येईल, कोण याही डु लीकेट न दणीस अवैध न दणी मानले जाईल आिण
कोण याही कारचे पैसे परतफेड केले जाणार नाहीत. उमेदवारा ारे थम यश वी न दणीम ये काही चुकीची
मािहती दे यात आली असेल तर कृ पया या िवषयाब लची यो य

ि या जाणून घे यासाठी

enquiry@mahapariksha.gov.in वर िलहा कवा टोल ी नंबर 180030007766 वर कॉल करा.
न द :- न दणी मधील तपशील जसे की वापरकत नाव (USERNAME), ई मेल आयडी, वग आर ण
(लागू, समांतर कवा वग आर ण) , पसंतीचे थान, ज मतारीख उमेदवाराचे छायािच (फोटो ाफ) आिण
वा री इ यादी फॉम सादर के यानंतर बदल याची परवानगी िदली जाणार नाही.
अज तील मािहतीचे पूव वलोकन:1)

युजरनेम आिण पासवड वाप न लॉगइन के यावर उमेदवार आपला संि त अज पाहू शकतो.

2)

अज

ट कर यासाठी “ ट ि हयू” या पय यावर

लक करा.

न द :उमेदवाराने आपला PDF व पातील अज, परी ा वेश प

संपण
ू भरती ि या पूण होई पयत वतः

जवळ ठे वावा.
मह वा या सूचना:
१) उमेदवारास दे यात आलेले परी ा क कोण याही पिर थतीम ये बदल यात येणार नाही.
२) परी ा क

कवा परी ा शहर बदल याची िवनंती कोण याही पिर थतीम ये (वै कीय कवा इतर

कारणांसाठी) वीकारली जाणार नाही. उमेदवाराने याची वासाची यव था यानुसार आधीच ठरवावी.
३) उमेदवार जे वेगवेगळे िवभाग/वेगवेग या पदांसाठी अज करत असतील, अशा उमेदवारां नी सव
िवभाग/पदे यांकिरता सारखी परी ा शहरां ची िनवड करावी. अ यथा वेगवेग या पदांसाठी या परी ेसाठी
वेगवेगळे परी ा क /शहर िमळ याची श यता नाकारता येत नाही.
४) उमेदवाराने आप या अज त उपल ध क न दे यात आले या तीनही पसंती मा या यादीतील

येकी

एका पय यांची िनवड करणे आव यक आहे . तीनही पसंती मात उमेदवाराने िनवडले या पय यांपैकी एकही
परी ा क उपल ध नस यास, उमेदवारास उपल ध क ापैकी जवळील परी ा क नेमन
ू दे यात येईल.
५) उमेदवाराने एका पदासाठी फ त एकदाच अज करावा, जर एका उमेदवाराने एकापे ा अिधक अज
केलेलं आहे त असे आढळू न आले तर अशा उमेदवारांची उमेदवारी र केली जाईल.
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६) उमेदवाराने भरणा केलेले परी ा शु क कोण याही पिर थतीम ये (अनेकदा अज करणे, अज चुकणे,
काही कारणा तव परी ेस बसू न शकणे, इ यादी अशा कारणांसाठी) परत केले जाणार नाही.
7) परी ा क ावर

वेशप

आिण मूळ ओळखप ासह (उदा.वाहन परवाना, पॅनकाड, िनवडणूक

ओळखप , आधारकाड, पारप , रा ीयकृ त बँकेचे खाते पु तक) परी ा सु

हो यापूव न वद िमनीटे

अगोदर उप थत राहणे आव यक आहे . उिशरा येणा या, वेशप व ओळखप न आणणा या उमेदवारांना
पिर क
े रीता वेश िदला जाणार नाही.
हे पलाईन नंबर
1800 3000 7766
तलाठी भरती ि या सन 2019 काय वीत संकेत थळ
********
वा रीत/सद य सिचव िज हा िनवड सिमती तथा
िनवासी उपिज हािधकारी उ मानाबाद
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