जिल्हा नंदरु बार

कोतवाल संवर्ाातील पद भरतीसाठी िाहहरात 2018
जाहिरात क्रमाांक

1/2018

जा.क्र.

नंदरु बार जजल्हयाच्या उपविभागांतगगत तालुक्यामधील गािांतील कोतिाल या संिगागतील ररक्त पदे भरण्याकरीता
अहगता धारक उमेदिारांकडून विहहत नमुन्यात फक्त ऑनलाईन पध्दतीनेच www.nandurbarpariksha.com
यासंकेत स्थळािर अधधकृत अजग मागविण्यात येत आहे त.
सदर पदे केिळ मानधनी ि कंत्राटी असल्यामुळे भविष्यात पुढे कधीही शासककय सेिेमध्ये कायम करण्यात येणार
नाहीत.

ऑनलाईन अजज भरण्याची सरु
ु वात

ऑनलाईन अजज भरण्याची अंततम मि
ु त

दिन ां क 20/10/2018 रोजी िु प री 12.00 प सून

हदनांक 30/10/2018 सायंकाळी 05.30 पयंत

बँकेत रोखीने ककं वा ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षाशुल्क जमा करण्याचा अंततम दिनांक
कंत्राटी

पद्धतीने

भरती

प्रकक्रया

संदभागतील

सविस्तर

जाहहरात

01/11/2018

www.nandurbar.gov.in

ि

www.nandurbarpariksha.com या संकेतस्थळािर उपलब्ध असून उमेदिारांनी संपुणग माहीती काळजीपुिक
ग
समजन
ू घेऊनच ऑनलाईन पद्धतीने अजग सादर करािेत. प्रस्तत
ु पदांकरीता केिळ उक्त संकेतस्थळािरुन विहहत

ऑनलाईन पध्दतीने भरलेले अजग ि विहहत चलनाद्िारे भरलेले पररक्षा शुल्क ग्राहय धरण्यात येतील. इतर कोणत्याही
प्रकारे अजग ि परीक्षा शुल्क स्िीकारण्यात येणार नाहीत. सदर संकेतस्थळाला भरती प्रकक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट
दे ऊन भरती प्रकक्रयेची माहहती बाबत अद्ययाित राहण्याची जबाबदारी उमेदिारांची राहहल.

भरती प्रकक्रया/परीक्षा स्थधगत करणे ककं िा रद्द करणे, अंशत: बदल करणे, पदांच्या एकूण ि संिगग

ननहाय संख्येमध्ये िाढ ककं िा घट करणे तसेच शैक्षणणक व अनभ
ु व ननकषाांत बदल करण्याचे अधधकार तसेच

भरतीप्रकक्रये संदभागत िाद, तक्रारी बाबत अंनतम ननणगय घेण्याचा अधधकार संबंधधत तहससलदार यांना राहतील ि
त्यांचा ननणगय अंनतम असेल. त्याबाबत कोणताही दािा सांगता येणार नाही.

ररक्त पिे

Scanned by CamScanner

हिपः1. समाांतर आरक्षणासांदभाात दशाववण्यात आलेली पदसांख्या स्वतांत्र नािी. सदर आरक्षण त्या त्या प्रवर्ाातील
एकूण पदाांपैकी आिे .
2. समांतर आरक्षणातील दर्ाववलेली व्यक्ती उपलब्ध न झाल्यास त्या प्रवर्ाातील सवासाधारण व्यक्तीचा त्या
िार्ी ववचार करण्यात येईल.
3. सदर पदाांमध्ये कमी जास्त बदल िोण्याचा सांभव आिे व याबद्दद्दल उमेदवाराांची कोणतीिी तक्रार ग्रािय
धरण्यात येणार नािी.

कोतवाल पिासाठी आवश्यक शैक्षणिक व इतर अर्जता.
खाली नमद
ू केलेली शैक्षणणक अहगता 20/10/2018 या हदनांकास प्रमाणपत्रासहीत पण
ू ग धारण करणे आिश्यक आहे .
मिाराष्ट्र शासन, मिसल
े डील ठराव क्र. पीकेए/1051/ल-6, हदनाांक 07/05/1959 प्रमाणे कोतवालाांच्या
ू व वन ववभार् याांचक
नेमणूका व नोकरी याबाबत अिी व शती उमेदवाराांवर बांधनकारक राितील. तसेच कोतवाल पदासाठी इच्छूक उमेदवार पुढील
नमूद केलेल्या अिीस पात्र असणे आवश्यक आिे .
1) सवासाधारण कोतवाल भरतीसाठी उमेदवाराांचे वय हदनाांक 20/10/2018 रोजी 18 ते 40 वयोर्िातील
असावेत.तथापी मार्ासवर्ा व इतर आरक्षक्षत पदासाठी जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे सवलत राहिल.
2) अजादार याांनी ज्या सजेतील पदासाठी अजा सादर केला आिे , अजादार त्याच सजेतील अंतभत
ूग गािातील रहिवासी
असणे आवश्यक आिे .
3) कोतवाल पदासाठी उमेदवाराची ककमान शैक्षणणक अिाता 4 थी पास इतकी आिे .
4) अजादार िा कोतवाल पदाची कताव्ये पार पाडण्यास शारीररकदृष्ट्िया सक्षम असावा.
5) मार्ासवर्ीय उमेदवाराने पुरावा म्िणून सक्षम प्राधधका-याांनी हदलेले जात प्रमाणपत्र मुलाखतीच्या वेळी सादर न
केल्यास उमेदवाराचा अजा नाकारण्यास योग्य समजला जाईल.
6) अजादार व्यक्ती ववरुद्दध कोणत्यािी र्न्ह
ु ्याची नोंद झालेली नसावी अथवा उमेदवारास कोणत्यािी न्हयायालयाने
कोणत्यािी प्रकारचा दां ड अर्र शशक्षा झालेली नसावी. याबाबत सांबांधधत पोलीस स्िे शनचा दाखला मुलाखतीच्या वेळी
सादर न केल्यास उमेदवाराचा अजा नाकारण्यास योग्य समजला जाईल.
7) मिाराष्ट्र शासन, मिसूल व वन ववभार् याांचक
े डील शासन ननणाय क्र.केओिी-6073/30004/ल, हदनाांक 28/02/1974
नुसार कोतवाल म्िणून नेमणूक करताांना इतर सवा र्ोष्ट्िी बरोबर असतील तर त्या गािातील पुवीच्या कोतवालाांच्या
वारसाांना इतर उमेदवाराांपेक्षा प्राधान्हय दे ण्यात येईल.
8) मल
समळिणे आिश्यक असेल. एका
ु ाखतीस पात्र ठरणेकामी उमेदिारास लेखी परीक्षेत ककमान 34 गण
ु
गािासाठी लेखी पररक्षेत सवाात जास्त र्ुण शमळववलेल्या प्रथम तीन उमेदवाराांना तोंडी परीक्षेसाठी प्रवेश हदला
जाईल.
9) अजादार उमेदवारास वर नमुद केलेल्या पात्रतेसि लेखी व तोंडी परीक्षेत ककमान र्ुणवत्ता प्राप्त करावी लार्ेल.
10) उमेदवाराांचे लेखी व तोंडी परीक्षेचे र्ुण एकत्रत्रत बेरीज करुन र्ुणानुक्रमे अांनतम ननवड यादी तयार करण्याांत येईल.
11) खुल्या प्रवर्ाातील महिलाांकररता 30 िक्के आरक्षणाच्या सवलतीसाठी उन्हनत व्यक्ती/र्ि (कक्रमीलेअर) यामध्ये
मोडत नसल्याबाबत सक्षम अधधका-याचे प्रमाणपत्र कार्दपत्र मल
ु ाखतीच्या वेळी जोडणे आवश्यक रािील. असे
प्रमाणपत्र मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास उमेदवाराचा अजा नाकारण्यास योग्य समजला जाईल.
12) उमेदवाराांना लेखी व तोंडी पररक्षेला उपस्स्थत रािण्यासाठी कोणतािी प्रवास खचा वा इतर खचा हदला जाणार नािी.

13) उमेदवार अनुसुधचत जाती/जमाती व खुल्या प्रवर्ाातील उमेदवारा व्यनतररक्त असल्यास अशा उमेदवाराांना प्रर्त
उन्हनत र्िात मोडत नसलेबाबत सक्षम अधधका-याचे (नॉन कक्रमीलेअर) 31 माचा 2019 पयंत वैध असलेले प्रमाणपत्र
कार्दपत्र मुलाखतीच्या वेळी जोडणे आवश्यक रािील. असे प्रमाणपत्र मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास
उमेदवाराचा अजा नाकारण्यास योग्य समजला जाईल.
14) भरतीच्या ननयमाांमध्ये प्रकक्रया पण
ू ा िोईपावेतो सध
ु ाररत शासन ननणाय/पररपत्रकानस
ु ार बदल िोऊ शकतो. असे
घडल्याांस नववन तरतुदीचा अांमल करण्यात येईल.
15) मिाराष्ट्र नार्री सेवा (लिान कुिुांबाचे प्रमाणपत्र) ननयम 2005 मधील 4 मधील तरतुदीनुसार कुिुांबात हदनाांक
28/03/2005 नांतर जन्हमलेले दोन पेक्षा जास्त अपत्य नािीत याबाबतचा नमुना-अ मधील कार्दपत्राांची
मुलाखतीच्या वेळी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक रािील.
16) अजा पण
ू ा माहितीसि व अचक
ू भरावा, त्यात नमद
ू करणेत आलेली सवा माहिती खरी असणे िे उमेदवारावर
बांधनकारक आिे .

वयोमयाजिा
ियोमयागदेकरीता उमेदिाराचे हदनांक 20/10/2018 रोजीचे िय विचारात घेतले जाईल.
उमेदिाराचे िय हदनांक 20/10/2018 रोजी 18 िर्ां पेक्षा कमी नसािे ि 40 िर्ां पेक्षा जास्त नसािे..

अ.क्र.

आरक्षण/ समांतर आरक्षण

शासनननयमा नस
ू ार

आरक्षणांकररता कमाल
ियोमयागदा

1

मागासिगीय उमेदिार

43 िर्े

2

अपंग उमेदिार

45 िर्े

3

प्रकल्पग्रस्त

45 िर्े

4

माजी सैननक

45 िर्े

5

उच्च गुणित्ताधारक खेळाडु उमेदिार

43 िर्े

माजी सैननकांसाठी विहीत ियोमयागदेतील सिलत, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शद्
ु धीपत्रक क्रमांकः
मासैक-1010/प्र.क्र.279/10/16-अ, हदनांक 20 ऑगस्ट, 2010 प्रमाणे राहील.

पररक्षेचे स्वरुप

अ.क्र

पदनाम / संवर्ा

लेखी पररक्षा

पररक्षेसाठी र्ुण
मौखखक
पररक्षा

1

कोतवाल (तात्पुरत्या स्वरुपात)

75

25

एकूण र्ुण

100

लेखीपररक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप व कायजक्रम
1. लेखी पररक्षेची प्रश्नपत्रत्रका िस्तुननष्ठ बहुपयागयी स्िरुपाची असेल.
2. कोतिाल (तात्पुरत्या स्िरुपात) पदाची लेखी परीक्षा सामान्यज्ञानािर आधारीत असेल.
3. उमेदिारांना शैक्षणणक ि इतर संबंधधत मळ
ू प्रमाणपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करुन द्यािी लागतील. अन्यथा
अंनतम ननिडीसाठी विचार केला जाणार नाही.
4. लेखी पररक्षेत मल
ु ाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदिारास, कोतिाल भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या 25 गण
ु ांच्या
तोंडी (मल
ु ाखत) पररक्षेस उपजस्थत राहणे अननिायग राहील. तोंडी पररक्षेत अनप
ु जस्थत राहणारा उमेदिार
अंनतम ननिडीस अपात्र ठरे ल. मुलाखतीस पात्र ठरणेकामी उमेदिारास लेखी परीक्षेत ककमान 34 गुण
समळिणे आिश्यक असेल.
5. लेखी पररक्षा, मल
ु ाखत, इ. कररता प्रिेशपत्र, कायगक्रम, विविध सच
ू ना या केिळ संकेत स्थळािरुनच उपलब्ध
करण्यात येतील. पोस्टाद्िारे पाठविण्यात येणार नाहीत. सबब सदर संकेतस्थळाला भरती प्रकक्रये दरम्यान
िेळोिेळी भेट दे ऊन भरती प्रकक्रयेची माहहती/कायगक्रमा बाबत अद्ययाित राहण्याची, प्रिेशपत्र डाऊनलोड
करुन घेण्याची जबाबदारी उमेदिाराची राहहल.

पिांच्या तनवडीसाठी कायजपद्धती, अटी, शती.
1.

लेखी परीक्षेअंती उमेदिारांचे प्राप्त गुण, जाहहरातीनूसार आिश्यक पात्रता ि ऑनलाईन अजागत भरलेली
माहहती यांच्या आधारे मळ
ू कागदपत्र पडताळणी/तोंडी पररक्षे कररता अंतररम स्िरुपात याहद जाहीर करण्यात
येईल. ज्या उमेदिारांची जाहहरातीनूसार आिश्यक पात्रता ि ऑनलाईन अजागत भरलेली माहहती, पररक्षा
शुल्क,

मूळ कागदपत्रांच्या आधारे परीपुणग ससद्ध होईल अश्याच उमेदिारांचा विचार भरती प्रकक्रयेच्या पुढील

टप्प्या करीता करण्यात येईल. जाहहरातीत नमूद केलेली संपण
ु ग अहगता, ऑनलाईन अजागत भरलेली माहहती ि
मूळ कागदपत्र तपासणीच्या िेळी सादर केलेली कागदपत्रे यामध्ये तफाित आढळल्यास उमेदिारांची
उमेदिारी भरतीच्या कुठल्याही टप्प्यािर रद्द होऊ शकेल अथिा अश्या उमेदिारांचे मागीतलेले सामाजजक
आणी/ककं िा समांतर आरक्षण अथिा ियोमयागदा सशधथलीकरण, पररक्षा शुल्क इ. सारख्या सिलती नामंजरू
करण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यािी.

2. अंनतम ननिड
अ)

उमेदिारांची अंनतम ननिड हह लेखी पररक्षा ि मल
ु ाखतीमध्ये समळालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे केली
जाईल.

महाराष्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ननणगय क्रमांकःप्राननम 1216/(प्र.क्र.65/16)/13-अ,
हदनांक 13 जून, 2018 नुसार
ब)

लेखी परीक्षेचा ननकाल तयार करताना परीक्षेत ज्या पात्र उमेदिारांना समान गुण असतील अशा उमेदिारांचा

गुणित्ता यादीमधील प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाणे ननजश्चत करण्यात येईल :-

1) आत्महत्याग्रस्त शेतक-याच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य राहील. यानंतर
2) ियाने जेष्ठ असलेल्या उमेदिारास प्राधान्य दे ण्यात येईल. यानंतर
3) समान िय असलेल्या उमेदिारांच्या बाबतीत, अजग सादर करण्याच्या अंनतम हदनांकास उच्चतर
शैक्षणणक अहगता (पदव्युत्तर पदिीधर, पदिीधर, उच्च माध्यसमक शालांत परीक्षा उत्तीणग, माध्यसमक शालांत
परीक्षा उत्तीणग अशा प्रकारे ) धारण करणा-या उमेदिारास प्राधान्यक्रम दे ण्यात येईल.

3) िरील अनु. क्र. 1, 2 ि 3 या नतन्ही अटींमध्ये समान ठरत असलेल्या उमेदिारांच्या बाबतीत, सदर
पदाकरीता आिश्यक असलेल्या ककमान शैक्षणणक अहगतम
े ध्ये उच्चतम गण
ु प्राप्त उमेदिारास प्राधान्यक्रम
दे ण्यात येईल.

दटपः आत्महत्याग्रस्त शेतक-याच्या पाल्य म्हणजे शासन ननणगय, महसूल ि िन विभाग, क्र. एससीिाय1205/प्र.क्र.189/म-7, हदनांक 23 जानेिारी, 2006 अन्िये गठीत करण्यात आलेल्या जजल्हाधधका-यांच्या

अध्यक्षतेखालील जजल्हास्तरीय ससमतीने ज्या कुटुंबास शेतक-याच्या आत्महत्याप्रकरणी मदतीसाठी पात्र
ठरविले असेल अशा मत
ु गे/मल
ु गी) होय.
ृ शेतक-याचा पाल्य (पत्नी/मल

सवजसाधारि अटी

1. उमेदिार हा महाराष्रातील रहहिासी असािा. (डोसमसाईल प्रमाणपत्र धारण करणे आिश्यक) अजगदाराने महाराष्र
राज्याचा रहहिासी असल्याचे शासनाने प्राधधकृत केलेल्या सक्षम अधधकार-यांचे प्रमाणपत्र आिश्यक आहे .

2. उमेदिारास मराठी भार्ेचे ज्ञान असणे आिश्यक आहे .

3. ननिड झालेल्या उमेदिाराने जजल्हा शल्यधचककत्सक यांचक
े डून उपरोक्त सेिा करण्याकरीता शारररीक क्षमतेचे
िैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक आहे .

4. उमेदिाराचे चाररत्र्य ननष्कलंक असल्याबाबतचे सक्षम प्राधधका-याचे प्रमाणपत्र आिश्यक राहहल.
5. ननयक्
ु तीपि
ू ी मळ
ू शैक्षणणक अहगता प्रमाणपत्रे, शाळा सोडल्याचा दाखला, अनभ
ु िाचा दाखला आिश्यकता असल्यास
अद्ययाित नॉनकक्रमीलेअर दाखला तसेच आिश्यक ती मूळ कागदपत्रे इत्यादीची छाननी संबंधीत ननयुक्ती
प्राधधकारी यांच्या स्तरािर केली जाईल. उमेदिाराने प्रमाणपत्र समळणेकरीता सादर केलेल्या अजागच्या पाित्या
ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. छाननीअंती िरील प्रमाणपत्रामध्ये त्रुटी आढळल्यास/ माहहती खोटी आढळल्यास
ननयुक्ती हदली जाणार नाही/ ननयुक्ती रद्द होईल. तसेच या पदांसंबंधी शासनाकडून आिश्यक सहमती प्राप्त
झाल्यानंतरच उमेदिारांना ननयुक्तीचे आदे श दे ण्यात येतील.

ऑनलाईन अजज करण्याची पद्धत
1. प्रस्तुत पदांकरीता फक्त www.nandurbarpariksha.com या अधधकृत संकेतस्थळािरुन विहहत पध्दतीने
भरलेले ऑनलाईन पध्दतीने केलेले अजग स्िीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अजग स्िीकारण्यात
येणार नाहीत. उमेदिारांनी ऑनलाईन अजागत नोंदविलेला ई-मेल आयडी. ि मोबाईल क्रमांक चकू कचा/अपण
ु ग
तसेच मोबाईल क्रमांक NCPR रजजस्टडग (DND) असल्यामुळे संपुणग भरती प्रकक्रये दरम्यान त्या द्िारे
पाठविल्या जाणा-या सूचना, संदेश ि माहीती उमेदिारांना प्राप्त न झाल्यास त्याची संपुणग जबाबदारी
संबंधधत उमेदिाराची राहील. तसेच ई-मेल आयडी. ि मोबाईल संदेश िहनात येणा-या तांत्रत्रक अडचणींना
तहससल कायागलय जबाबदार असणार नाही. सदर संकेतस्थळाला भरती प्रकक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट दे ऊन
भरती प्रकक्रयेची माहहतीबाबत अद्ययाित राहण्याची जबाबदारी उमेदिाराची राहहल.
2.

पात्र

उमेदिाराला

िेब-बेस्ड

(Web-based)

ऑनलाईन

अजग

www.nandurbarpariksha.com या

िेबसाईटद्िारे हद. 20/10/2018 ते हद. 30/10/2018 या कालािधीत सादर करणे आिश्यक राहील.
3.

उमेदिारांचे अजग ऑनलाईन (online) पध्दतीने स्िीकारण्यात येणार असल्याने अजग करतांना, शैक्षणणक
कागदपत्रे,

अन्य प्रमाणपत्रे जोडणे आिश्यक नाही. तथावप, ऑनलाईन अजागमध्ये उमेदिाराने त्यांची

पात्रतेनुसार काळजीपूिक
ग संपण
ु ग ि खरी माहहती भरणे आिश्यक आहे . ऑनलाईन पध्दतीने अजग भरतांना

काही चक
ु ा झाल्यास ककं िा त्रट
ु ी राहील्यास ि भरतीच्या कोठल्याही टप्प्यािर अजग नाकारला गेल्यास त्याची
सिगस्िी जबाबदारी संबंधीत उमेदिाराची राहील ि याबाबत उमेदिारास तक्रार करता येणार नाही. ऑनलाईन
अजागत भरलेली माहहती बदलता येणार नाही. जाहहरातीत नमूद केलेल्या सिग अटी तसेच शैक्षणणक अहग ता ि
मागणीनुसार आरक्षण, ियोमयागदा सशधथलीकरण िगैरेची पात्रता तपासूनच ऑनलाईन अजग भरािा.
4.

उमेदिाराची लेखीपरीक्षा ही त्यांनी ऑनलाईन अजागत नमूद केलेल्या गहृ हत पात्रतेनुसार कोणतीही कागदपत्रे
पि
ग पासणी/छाननी न करता
ू त

घेतली जाणार असल्यामळ
ु े या परीक्षेत समळालेल्या गण
ु ांच्या आधारे

उमेदिाराला ननिडीबाबतचे कोणतेही हक्क राहणार नाहीत. कागदपत्रांच्या पूणग छाननी व तोंडी परीक्षे नंतरच
उमेदिारांची पात्रता ननजश्चत करण्यात येईल. लेखीपररक्षेच्या प्राथसमक चाळणी नुसार गण
ु ित्तेच्या आधारे ,

उमेदिारांनी ऑनलाईन अजागत नमूद केलेल्या गहृ हत पात्रतेनुसार अंतररम यादी प्रससध्द करुन उमेदिारांच्या

कागदपत्रांची सखोल छाननी केली जाईल/तोंडी परीक्षा घेतली जाईल. तोंडी परीक्षेस र्ैरिजर रािणा-या
उमेदवाराांचा ववचार अांनतम ननवडी करीता केला जाणार नािी. सदर प्रकक्रयेत उमेदिार अपात्र आढळल्यास
त्यास ननिड प्रकक्रयेतून बाद करण्यात येईल. पात्रता धारण न

करणा-या उमेदिारांना भरतीच्या कोणत्याही

टप्प्यािर अपात्र करण्याचे संपूणग अधधकार संबंधधत तहससल कायागलय यांचे जिळ राखून ठे िण्यात आलेले
आहे त ि याबाबत उमेदिारास कोणतीही तक्रार करता येणार नाही.

5.

ऑनलाईन पद्धतीने अजग सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना www.nandurbarpariksha.com या संकेतस्थळािर

उपलब्ध आहे त. बँकेत परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंनतम हदनांक 01/11/2018 असा राहील. अंनतम हदनांका नंतर
बँकेत परीक्षा शुल्क भरणा-या उमेदिारांचा विचार केला जाणार नाही.
6.

संकेतस्थळािर, ऑनलाईन अजग पररपूणग भरल्यानंतरच्या पुढील कायागलयीन हदिशी खालीलपैकी कोणत्याही
एका पद्धतीने प्रककया शुल्क भरता येईल.

•

स्टे ट बँक ऑफ इंडडया (SBI) च्या कोणत्याही शाखेत रोखीने चलनाद्िारे ककं िा SBI Collect

द्िारे

नेटबँककं ग /डेत्रबट काडग / क्रेडीट काडग िापरुन ऑनलाईन पद्धतीने.
संकेतस्थळािरुन प्राप्त होणा-या चलनाची वप्रंट काढून त्या चलनामाफगत चलनात नमद
ू असलेली आिश्यक ते
प्रकक्रया शुल्क स्टे ट बँक ऑफ इंडडयाच्या कोणत्याही शाखेमध्ये पुढच्या कायागलयीन कामकाजाच्या हदिशी

भरता येईल. सदरच्या 3 प्रतींपैकी उमेदिारास त्याची स्ित:ची प्रत, तहससल कायागलयाची प्रत स्टे ट बँक
ऑफ इंडडया कडून परत समळे ल. त्यापैकी तहससल कायागलयाची, प्रत उमेदिारांनी कागदपत्र छाननीचे िेळी जमा
करािी. सदर चलनाची मळ
ू प्रत असल्यासशिाय उमेदिाराची कागदपत्रे छाननी / मल
ु ाखत घेतली जाणार
नाही.

नेटबँककं ग /डेत्रबट काडग / क्रेडीट काडग द्िारे

ऑनलाईन पद्धतीने प्रकक्रया शुल्क भरण्याच्या सूचना

संकेतस्थळािर उपलब्ध आहे त. ऑनलाईन पद्धतीने प्रकक्रया शुल्क भरल्यास Payment Receipt जतन करुन
ठे िा.

बँकेत प्रकक्रया शुल्क भरण्याचा कालािधी हदनांक हद. 22/10/2018 ते 01/11/2018 पयंत आहे .
प्रकक्रया शुल्क भरण्याच्या अंनतम हदनांका नंतर प्रकक्रया शुल्क भरणा-या उमेदिारांचा विचार केला जाणार
नाही याची नोंद घ्यािी.

ऑनलाईन पद्धतीने र्ुल्क भरणा-या उमेदवारांनी त्यांचा व्यवहार यर्स्वी (Payment Transaction

Successful) झाल्याची खात्री करुन घ्यावी. प्रक्रक्रया शुल्क भरण्याकरीता नेटबँक्रकं ग /डेत्रबट काडज / क्रेडीट

काडज वापरुन होणा-या व्यवहारांची िबाबदारी संपुणत
ा ः उमेदवाराची आहे व तहससल कायागलय यास िबाबदार
असणार नाही.
7.

िरीलपैकी कोणत्याही पद्धतीने प्रकक्रया शुल्क भरल्यानंतर कायागलयीन कामकाजाच्या दोन (2) हदिसानंतर

www.nandurbarpariksha.com या संकेतस्थळािर लॉग इन करुन उमेदिाराला प्रकक्रया शुल्क नोंदीची
जस्थती तपासता येईल. तसेच अजागची वप्रंट काढता येईल.
8.

ऑनलाईन पद्धतीने अजग सादर करताना उमेदिाराने स्ितःचे अद्ययाित 3.5 से.मी. X 4.5 से.मी.
आकारातील “JPG/JPEG/BMP” या प्रकारचे स्कॅन केलेले छायाधचत्र (Photo) ि पांढ-या स्िच्छ कागदािर
काळ्या शाईच्या पेनने स्ितः स्िाक्षरी करुन स्कॅन केलेली, 1.5 से.मी. X 3.5 से.मी. आकारातील

“JPG/JPEG/BMP” प्रकारची स्िाक्षरी (Signature) स्कॅन करुन विहहत पद्धतीने अपलोड करणे अननिायग

आहे . (छायाधचत्र ि स्िाक्षरी च्या स्कॅन केलेल्या ईमेजचा फाईल साईज 150 KB पेक्षा जास्त नसािा,
त्यापेक्षा मोठी फाईल अपलोड होणार नाही.)
9.

ऑनलाईन अजग स्िीकारण्याच्या अंनतम तारीख ि िेळेनंतर संकेतस्थळािरील ऑनलाईन अजग भरण्याची सलंक
बंद केली जाईल.

10. ऑनलाईन अजग प्रकक्रयेच्या सिग टप्प्यातील माहहती पररपूणग भरुन विहहत प्रकक्रया शुल्क भरलेल्या उमेदिारांची
जस्थती, पररक्षेची रुपरे र्ा/ िेळापत्रक/ पररक्षाकेंद्र/ बैठक क्रमांक इत्यादी बाबतची माहहती िर हदलेल्या

(िेबसाईट) िर िेळोिेळी उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल. या संबंधी स्ितंत्र पत्रव्यिहार केला जाणार नाही.
सदर संकेतस्थळाला भरती प्रकक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट दे ऊन भरती प्रकक्रयेची माहहतीबाबत अद्ययाित
राहण्याची जबाबदारी उमेदिाराची राहील.
11. विहहत ियोमयागदेतील शासकीय / ननमशासकीय सेिेतील कमगचा-यांनी त्यांचे अजग त्यांचे कायागलय प्रमुखांच्या

परिानगीने विहहत मागागने विहहत मुदतीत अधधकृत संकेतस्थळािरुन ऑनलाईन भरािे ि अशा परिानगीची
प्रत उमेदिाराकडे असणे आिश्यक आहे ि ती कागदपत्रे छाननीिेळी सादर करािी.

12. अपंग संिगागतील उमेदिाराकडे ककमान अपंगत्िाचे प्रमाण 40 टक्के असल्याबाबतचे स्थायी िैद्यकीय
मंडळाचे विहीत प्रमाणपत्र असािे. अपांर् कल्याण आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य याांचक
े डील पररपत्रक क्र.
अकआ/प्र-7/लेखननक-सवु वधा/2006-07/2951, हद. 20/12/2006 अन्हवये शैक्षणणक परीक्षा / नेमणक
ु ीसाठी
घ्यावयाची पररक्षा यासाठी अपांर् उमेदवाराांना लेखननकाची सवलत दे ण्याबाबत मार्ादशका तत्वे दे णेत आलेली

आिे . त्यानुसार लेखननकाचे सिाय्य घेण्यासाठी ऑनलाईन अजा भरताना लेखननकाची मार्णी नोंदववणे
आवश्यक रािील. तथावप, तशी मार्णी न केल्यास लेखननकाचे सिाय्य शमळणार नािी. तसेच, लेखननक व

उमेदवार िे एकाच शाखेचे असल्यास सदर लेखननक सिाय्यकाची शैक्षणणक अिाता सांबांधधत पदासाठी
आवश्यक असलेल्या शैक्षणणक अिातप
े ेक्षा एक पायरी / िप्पा कमी असणे आवश्यक आिे . तथापी लेखननक व
उमेदवार शभन्हन शाखेचे असल्यास त्यास िी अि लार्ू रािणार नािी. अपंग प्रिगागतील पात्र उमेदिारांची
अंनतम ननयुक्ती ही स्थायी िैद्यकीय मंडळाच्या पात्रता प्रमाणपत्राच्या आधारे करण्यात येईल.

13. ज्या उमेदिारांनी यापूिी जरी त्यांचे नाि रोजगार ि स्िंयरोजगार मागगदशगन केंद्राकडे सेिायोजन कायागलय/
समाजकल्याण आहदिासी विकास प्रकल्प अधधकारी कायागलयात नांिे नोंदविलेली आहे त अशा उमेदिारांना

िरील भरतीच्या पदासाठीच्या लेखी पररक्षेसाठी स्ितंत्रररत्या ऑनलाईन अजग करणे आिश्यक राहहल. तसेच
प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन अशा उमेदिारांनी दे खील भरतीच्या अधधकृत िेबसाईटिर स्ितंत्रपणे ऑनलाईन अजग
सादर करणे आिश्यक आहे . अशा उमेदिारांनी अन्य कोणत्याही मागागने सादर केलेले अजग विचारात घेतले
जाणार नाहीत अशा उमेदिारांना या कायागलयामाफगत स्ितंत्रपणे कळविले जाणार नाही.
14. शासनननणगय शालेय सशक्षण ि कक्रडा विभाग, राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 हद. 1 जल
ु ै 2016 मधील
तरतद
ु ीनस
ु ार प्राविण्यप्राप्त खेळाडू या समांतर आरक्षणाची मागणी केलेल्या उमेदिारांपैकी लेखी परीक्षेअंती जे

उमेदिार कागदपत्र पडताळणीस पात्र ठरतील अशा उमेदिारां नी कागदपत्र पडताळणीच्या िेळी मा. विभागीय
उपसंचालक कक्रडा ि युिकसेिा यांचक
े डून कक्रडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत ि खेळाडू कोणत्या संिगागसाठी
पात्र ठरतो या बाबत प्रमाणणत केलेले विहीत नमुन्यातील प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक आहे .

15. माजी सैननक उमेदिारांनी जजल्हा सैननक बोडागत नािनोंदणी केलेली असणे आिश्यक आहे . सदर प्रमाणपत्र,
कागदपत्र पडताळणीच्या िेळी सादर करािे लागेल.
16. महाराष्र राज्य लोकसेिा अनस
ु ूधचत जाती, अनुसूधचत जमाती, ननरधधसूचीत जमाती (विमुक्तजाती), भटक्या

जमाती, विशेर् मागास प्रिगग ि इतर मागासिगग यांच्यासाठी आरक्षण अधधननयम 2001 (सन 2004 चा
महाराष्र अधधननयमक्र.8) हा अधधननयम महाराष्र शासनाने हदनांक 29 जानेिारी 2004 पासून अंमलात
आणला आहे . त्यानुसार उन्नत ि प्रगतगटाचे (कक्रमीलेअर) तत्ि वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), आणण

भ.ज.(ड), विशेर् मागास प्रिगग ि इतर मागासिगग यांना लागू आहे . या प्रिगागतील उमेदिारांनी जात, उन्नत ि
प्रगत गटात मोडत नसल्याचे हदनांक 31/03/2018 नंतरचे/अद्ययाित (नॉनकक्रमीलेयर) प्रमाणपत्र सादर
करणे आिश्यक आहे .

17. ज्या महहला उमेदिारांना महहला आरक्षणाचा लाभ हिा असेल त्यांनी तशी मागणी ऑनलाईन अजागत करणे
अननिायग

आहे .

शासन

ननणगय

महहला

ि

बालकल्याण

क्र.

82/2001/म.से.आ-2000/प्र.क्र.415/का.2,

हद.25/05/2001 मधील तरतूदीनुसार महहलांसाठी आरक्षण राहहल. या संदभागत िेळोिेळी ननगगसमत केलेल्या

आदे शानुसार आरक्षणा अंतगगत अजग करणाऱ्या महहला उमेदिारांनी िर्ग 2018-19 या कालािधी कररता िैध
असलेले (अद्ययाित अथागत 31/03/2019 पयगत िैध असलेले) उन्नत ि प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे
(नॉनकक्रमीलेअर) प्रमाणपत्र कागदपत्र तपासणीच्या िेळी सादर करणे आिश्यक आहे .
18. सामान्य प्रशासन विभाग अधधसुचना क्र.एसआरव्ही-2000/प्र.क्र.17/2000/12, 28 माचग 2005 ि शासन
पररपत्रक एसआरव्ही-2000/प्र.क्र.17/2000/12, 01 जुलै 2005 नुसार विहहत केलेल्या नुसार ि महाराष्र

नागरी सेिा (लहान कटूंबाचे प्रनतज्ञापन) ननयम 2005 अन्िये शासनाने गट अ, ब, क, ड मधील सेिा
प्रिेशासाठी प्रनतज्ञापन नमन
ु ा(अ) आिश्यक अहगता म्हणन
ू विहीत नमन्
ु यातील लहान कुटूंबाचे प्रनतज्ञापन
बंधनकारक आहे .

19. ऑनलाईन अजग केला अथिा विहहत अहगता धारण केली म्हणजे लेखी पररक्षेस /कागदपत्र पडताळणीस
बोलाविण्याचा अथिा ननयुक्तीचा हक्क प्राप्त झाला आहे असे नाही. ननिडीच्या कोणत्याही टप्प्यािर अजगदार
विहहत अहग ता धारण न करणारा आढळल्यास, खोटी माहहती परु विल्यास, एखादया अजगदाराने त्याचा
ननिडीसाठी ननिड ससमतीिर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाि आणला अथिा गैरप्रकाराचा अिलंब केल्यास त्यास

ननिड प्रकक्रयेतून बाद करण्यात येईल. तसेच, ननयुक्ती झाली असल्यास कोणतीही पूिस
ग ूचना न दे ता त्यांची
ननयुक्ती समाप्त करण्यात येईल ि त्यांच्या विरुद्ध कायदे शीर कारिाई करण्यात येईल.

20. आरक्षक्षत मागास प्रिगागचा दािा करणाऱ्या उमेदिारांना त्या संदभागतील सक्षम अधधकाऱ्याने हदलेले जात
प्रमाणपत्र (Caste Certificate) ि उपलब्ध असल्यास जात िैधता प्रमाणपत्र (Validity Certificate) ननिड
अंती सादर करणे आिश्यक आहे .
21. जात िैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, शासन सामान्य प्रशासन विभाग ननणगय क्र. बीसीसी-2011/

प्र.क्र.1064/2011/16-ब हद. 12/12/2011 मधील तरतद
ु ीनस
ु ार, याधचका क्र. 2136/2011 ि अन्य

याधचकांिर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरं गाबाद खंडपीठाने हद. 25/08/2011 रोजी हदलेल्या
आदे शाच्या विरोधात मा. सिोच्च न्यायालय, निी हदल्ली येथे दाखल केलेल्या एसएलपी मधील आदे शाच्या

अधीन राहून, तात्परु ते ननयक्
ु ती आदे श ननगगसमत केल्याच्या हदनांकापासन
ू 06 महहन्यांचे आत जात िैधता
प्रमाणपत्र सादर करणे अननिायग आहे , अन्यथा त्यांची ननयुक्ती पुिल
ग क्षी प्रभािाने रद्द करण्यात येईल.
22. ननिड प्रकक्रया सुरु झाल्यानंतर ककं िा ननयुक्ती नंतर कोणत्याही क्षणी उमेदिाराने अजागत हदलेली माहहती
अगर कागदपत्रे खोटी सादर केल्याचे ककं िा खरी माहहती दडिून ठे िल्याचे ननदशगनास आल्यास त्या

उमेदिारांची उमेदिारी / ननयक्
ु ती रद्द करण्यांत येईल ि शासनाची हदशाभल
ू केल्यामळ
ु े त्यांच्यािर योग्य ती
कायगिाही करण्यात येईल

23. अपात्र अजगदारांस स्ितंत्रररत्या कळविले जाणार नाही.
24. लेखी परीक्षेस/तोंडी परीक्षेस/ कागदपत्र पडताळणीस बोलाविलेल्या अजगदारांना स्िखचागने उपजस्थत राहािे
लागेल.
25. िरील अटी, शती, ननयमांव्यनतरीक्त शासनाने िेळोिेळी ननगगमीत केलेले आदे श ि ननणगय लागू राहतील.

26. प्रस्तुत भरती प्रकक्रयेच्या िेळोिेळी शासनाकडुन प्राप्त होणा-या सूचनेप्रमाने कायगिाही करण्यात येईल. तसेच

सदरील प्रकक्रयेत काही बाबी नमूद कराियाच्या राहहल्यास ककं िा अनािधानाने चूकीच्या नमूद केलेल्या
असल्यास त्याबाबत प्रचलीत शासन ननदे शांनस
ु ार / ननणगयानस
ु ार कायगिाही करण्यात येईल. सदर भरती
प्रकक्रयेबाबत काही शंका असल्यास तहससल कायागलय नंदरु बार येथे कायागलयीन िेळेत समक्ष भेटािे.

परीक्षा शल्
ु क:पुढील प्रमाणे शुल्क भरािे लागेल.

खुला प्रिगग – रु.

400/-

मागास प्रिगग – रु.

300/-

❖ माजी सैननकाांना परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नािी.
दटपः – चलनाद्िारे स्टे ट बँक ऑफ इंडडया बॅकेच्या शाखेत प्रकक्रया शुल्क भरल्यास रु. 40/- इतके सेिा शुल्क
आकारले जाईल. सदर शुल्क उमेदिाराने भराियाचे आहे .

SBI Collect द्िारे नेटबँककं ग /डेत्रबट काडग / क्रेडीट काडग द्िारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रकक्रया शुल्क भरल्यास
ननिडलेल्या पयागयानुसार आिश्यक ते बँकेचे सेिा शुल्क भरािे लागेल.

❖

ऑनलाईन पद्धतीने र्ुल्क भरणा-या उमेदवारांनी त्यांचा व्यवहार यर्स्वी (Payment Transaction
Successful) झाल्याची खात्री करुन घ्यावी. प्रक्रक्रया शुल्क भरण्याकरीता नेटबँक्रकं ग /डेत्रबट काडज / क्रेडीट
काडज वापरुन होणा-या व्यवहारांची िबाबदारी संपुणत
ा ः उमेदवाराची आहे . तर्ससल कायाजलय यास िबाबदार
असणार नाही.

ररक्त पिे भरतीचा कायजक्रम खालीलप्रमािे आर्े
अ.क्र

1

2

भरती प्रक्रक्रया कायजक्रम

दिनांक

अजग ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा कालािधी

हदनांक 20/10/2018 ( दप
ु ारी 12-00 पासून) ते
हदनांक 30/10/2018 ( सायंकाळी 5-30 पयंत)

बँकेत प्रकक्रया शुल्क जमा करण्याचा अंनतम
हदनांक

हदनांक 01/11/2018

ववशेष सूचना:-

या परीक्षेत ऑनलाईन पध्दतीने अजग भरताना जरी उमेदिारांना कोणतीही कागदपत्रे सादर करायाची आिश्यकता नाही, तरीही
ज्या उमेदिारांकडे पदाकरता आिश्यक शैक्षणणक ि इतर पात्रता नसेल अशा उमेदिारांनी विनाकारण अजग करू नयेत.
अजगदारांना ऑनलाईन भरण्या संदभागत काही तांत्रत्रक अडचणी असल्यास त्यासाठी 9112721897 या भ्रमणध्िनीिर
कायागलयीन कामकाजाच्या हदिशी ि कामकाजाच्या िेळेत संपकग साधािा.

हदनांकः …../10/2018
तर्ससलिार
नंिरु बार/नवापूर/शर्ािा/अक्रािी/अक्कलकुवा/तळोिा

