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

िंरूध्वनी :  (०२५३) २५३९१६१,६६३९१६४  

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

 

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाविक या आस्थापनेिरील गट-ब, गट-क ि गट-ड संिगातील वरक्त 
विक्षकेतर पदे सरळसेिेने भरण्याकरीता जावहरात सन २०२२ 

जावहरात क्र. ९/२०२२  वदनांक :२५/०७/२०२२  

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

 

िेळापत्रक 
अ.क्र. कायजक्रम वदनांक  

पासनू पर्यत 
१. अर्ज ऑनलाईन नोंिंणी (रशर्स्रेिन)  

करण्याचा कालावधी 
शिं.२५/०७/२०२२  

सायंकाळी ५.०० वारे्पासून 
शिं. ०७/०९/२०२२  

रात्री ११.५९ वारे्पयजत 
२. परीके्षचा शिंनांक, वेळ व ठिकाण शवद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे प्रशसध्िं करण्यात येईल 

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

सरळसेवेने भरण्याकरीता www.muhs.ac.in या संकेतस्थळावर सशवस्तर र्ाशहरात प्रशसध्िं करण्यात आलेली आहे.  
२) सशवस्तर र्ाशहरातीमध्ये िेंण्यात आलेली सवज माशहती र्से प्रवगजशनहाय व समांतर आरक्षणासह शरक्त पिंाचंा तपिील, 

आवेिंनपत्र भरणे, परीक्षा िुल्क, वयोमयािंा, िैक्षशणक अहजता, अभ्यासक्रम, पशरके्षचे स्वरुप, शनकाल शवषयक सशवस्तर 
माशहती याबाबतच्या प्रत्येक सूचना काळर्ीपूवजक वाचूनच अर्ज भरावा. 

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

४) सिंर पशरके्षस प्रशवष्ट्ठ होऊ इच्च्िणाऱ्या उमेिंवारांिी सवज संपकज  Online/ SMS/ E-mail सुशवधा याद्वारे होईल. त्यामुळे 
उमेिंवारांनी स्वत:चा Mobile No. व E-mail ID अचूक द्यावा. 

५) सिंर र्ाशहरातीनुसार उमेिंवारांना केवळ ऑनलाईन अर्ज करता येईल. परीके्षचे िुल्क के्रशडट काडज / डेशबट काडज / 
इंटरनेट बॅदकग /भीम UPI द्वारे ऑनलाईन पध्िंतीने भरावे लागेल.  

६) ऑनलाईन आवेिंन पत्रासोबत आवश्यक त्या नमुिं केलेल्या कागिंपत्रांच्या प्रती अपलोड (Upload) करणे आवश्यक 
असेल. 

७) मूळ प्रमाणपत्रांच्या व िंस्तऐवजाांच्या पडताळणीच्या अधीन राहून उमेिंवारांना पशरके्षस तात्पुरता प्रवेि शिंला र्ाईल. 
ऑनलाईन आवेिंन पत्रामध्ये भरलेल्या माशहतीत व मुळ कागिंपत्रांमध्ये तपासणी अंती तफावत आढळून आल्यास 
संबंशधत उमेिंवारास शनवडीसाठी अपात्र करण्यात येईल.  

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

९) प्रवेिपत्र, पशरके्षचा शिंनांक, शठकाण व वेळ याबाबतची माशहती शवद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर www.muhs.ac.in 
पाहता येईल. 

१०) शवद्यापीठाकडे अर्ज केल्यानंतर संबंशधत परीक्षा, वयावसाशयक / कौिल्य चाचणी व शनवडीची प्रशक्रया यासंिंभाात 
कायजवाही केवहा होणार याबाबत उमेिंवाराने सतकज  राहणे आवश्यक असेल. शनवड प्रशक्रयेच्या कुठल्याही टप्पप्पयावर 
दकवा कायजवाही पूणज झाल्यानंतर याबाबतच्या कोणत्याही तक्रारीची िंखल घेतली र्ाणार नाही. 

    स्वाक्षरी /-  

स्थळ   : नाविक               कुलसविि 
वदनांक : २५/०७/२०२२         म.आ.वि.वि.,नाविक 
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महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाविक 
दिंडोरी रोड, म्हसरुळ, नाशिक-४२२००४ 

िंरूध्वनी :  (०२५३) २५३९१६१,६६३९१६४ 

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

 
 

जावहरात क्र.०९/२०२२, वद.२५/०७/२०२२ 
गट-ब, गट-क ि गट-ड संिगातील सरळसेिा पदभरती -२०२२ 

 

 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.०७/०९/२०२२ रोर्ी रात्री ११.५९ 

वारे्पयजत केवळ ऑनलाईन पध्िंतीने अर्ज मागशवण्यात येत आहेत. ऑनलाईन वयशतशरक्त, इतर कोणत्याही पध्िंतीने 

अर्ज स्वीकारले र्ाणार नाहीत. या पिंासाठी केवळ अहजता प्राप्पत असलेले उमेिंवार अर्ज करु िकतात. सिंर पिें 

सरळसेवेने भरण्यासाठी www.muhs.ac.in या संकेतस्थळावर सशवस्तर र्ाशहरात प्रशसध्िं करण्यात आलेली आहे. 

 सिंर सवज पिंांकरीता परीक्षा लेखीस्वरुपात घेण्यात येईल. तसेच आवश्यक त्या पिंांसाठी वयावसाशयक परीक्षा 

आयोशर्त करण्यात येतील.  

 
१. पदननहार् आरक्षण तक्ता 

तक्ता क्र.:  १ - अ 
पदनाम : कक्ष अविकारी/ कक्ष अविकारी (खरेदी)/ अधीक्षक                 पदसंख्या - ८   
िेतनस्तर : S-15 : ४१८००-१३२३००   
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती 1 ------- ------- ------- ------- ------- -------  
1  
 

अल्पदीष्ट्टी / 
दष्ट्टीक्षीणता 
कणजबवि रता/

असस्थ  
वयंगता/ 
कुष्ट्ठरोग 
मकु्त/ 

िावरवरक 
िाढ खुंटणे/ 

आम्ल 
हल्लाग्रस्त 

------- 1 1 

२ अनुसूशचत र्माती 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

४ भटक्या र्माती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

५ भटक्या र्माती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

६ भटक्या र्माती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

७ शविेष मागास वगज  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

९ इतर मागास प्रवगज  2 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 2 

१० अराखीव (खुला) 3 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 2 3 

 एकूण 8 2 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 6 8 

       (*सवजसाधारण म्हणरे् संबंशधत प्रवगातील समांतर आरक्षण नसलेली एकूण पिें) 

mailto:recruitment@muhs.ac.in
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तक्ता क्र.:  १ - ब 
 

पदनाम : उच्िश्रणेी लघलेुखक                                                  पिंसंख्या - २   

िेतनस्तर: S-15 : ४१८००-१३२३००  
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती 1 -------        1 1 

२ अनुसूशचत र्माती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

४ भटक्या र्माती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

५ भटक्या र्माती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

६ भटक्या र्माती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

७ शविेष मागास वगज  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

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

९ इतर मागास प्रवगज  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

१० अराखीव (खुला) 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

 एकूण 2 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 2 2 

 
तक्ता क्र.:  १ - क 
पदनाम : सहायक लेखापाल                                                      पदसंख्या -०३ 
िेतनस्तर: S-14 : ३८६००-१२२८०० 

 

   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

२ अनुसूशचत र्माती ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

४ भटक्या र्माती (ब) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

५ भटक्या र्माती (क) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

६ भटक्या र्माती (ड) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

७ शविेष मागास वगज  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

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

९ इतर मागास प्रवगज  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

१० अराखीव (खुला) 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

 एकूण 3 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 3 3 

 

तक्ता क्र.:  १ - ड 
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पदनाम : वनम्नशे्रणी लघलेुखक                                                  पदसंख्या - ०२ 
िेतनस्तर: S-14 : ३८६००-१२२८०० 
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

२ अनुसूशचत र्माती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

४ भटक्या र्माती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

५ भटक्या र्माती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

६ भटक्या र्माती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

७ शविेष मागास वगज  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

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

९ इतर मागास प्रवगज  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

१० अराखीव (खुला) 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

 एकूण 2 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 2 2 

 

तक्ता क्र.:  १ - ई 
 

पदनाम : सांसख्यकी सहायक                                                      पदसंख्या -०२ 
िेतनस्तर: S-14 : ३८६००-१२२८०० 
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

२ अनुसूशचत र्माती ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) 1  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

४ भटक्या र्माती (ब) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

५ भटक्या र्माती (क) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

६ भटक्या र्माती (ड) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

७ शविेष मागास वगज  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

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

९ इतर मागास प्रवगज  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

१० अराखीव (खुला) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 एकूण 2  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 2 2 

 

 
 

तक्ता क्र.:  १ - फ 



 

 

- 5 - 

 

पदनाम : िवरष्ट्ठ सहायक          पदसंख्या -११ 
िेतनस्तर: S-14 : ३८६००-१२२८०० 
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग ४ 
% 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती 2 1 ------ ------ ------ ------ ------  
 
 
 
 
 

1  
अल्पदीष्ट्टी / 
दष्ट्टीक्षीणता 
कणजबवि रता 

/असस्थ वयंगता/ 
कुष्ट्ठरोग मकु्त/ 
िावरवरक िाढ 

खुंटणे/ 
आम्ल हल्लाग्रस्त 

------ 1 2 

२ अनुसूशचत र्माती 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

४ भटक्या र्माती (ब) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

५ भटक्या र्माती (क) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

६ भटक्या र्माती (ड) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

७ शविेष मागास वगज  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

९ इतर मागास प्रवगज  2 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 2 

१० अराखीव (खुला) 4 1 ------ ------ 1 ------ ------ ------ 2 4 

 एकूण 11 3 ------ ------ 1 ------ ------ ------ ------ 7 11 

 

तक्ता क्र.:  १ - ग 
पदनाम : विद्यतु पयजिेक्षक                                                      पदसंख्या -०१ 

िेतनशे्रणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे ४२०० (सहावा वेतन आर्ोग) 
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

२ अनुसूशचत र्माती -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

४ भटक्या र्माती (ब) -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

५ भटक्या र्माती (क) -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

६ भटक्या र्माती (ड) -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

७ शविेष मागास वगज  -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

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

९ इतर मागास प्रवगज  -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

१० अराखीव (खुला) 1 -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- 1 1 

 एकूण 1 -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- 1 1 



 

 

- 6 - 

तक्ता क्र.:  १ - ह 
 

पदनाम : छायावित्रकार                                                         पदसंख्या - ०१ 
िेतनशे्रणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे २८०० (सहावा वेतन आर्ोग) 
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

२ अनुसूशचत र्माती -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

४ भटक्या र्माती (ब) -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

५ भटक्या र्माती (क) -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

६ भटक्या र्माती (ड) -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

७ शविेष मागास वगज  -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

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

९ इतर मागास प्रवगज  -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ------- 

१० अराखीव (खुला) 1 -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- 1 1 

 एकूण 1 -------- ------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- 1 1 

 

तक्ता क्र.:  १ - य 
 

पदनाम : िवरष्ट्ठ वलपीक /डीईओ पदसंख्या -०८ 
िेतनस्तर: S-8 : २५५०० -८११००  
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती 1 ------- ------- ------- ------- ------- -------  
 
 
 
 

1  
अल्पदीष्ट्टी / 
दष्ट्टीक्षीणता 
कणजबवि रता/
असस्थ वयंगता/ 

कुष्ट्ठरोग 
मकु्त/ 

िावरवरक 
िाढ खुंटणे/ 

आम्ल 
हल्लाग्रस्त  

 

------- 1 1 

२ अनुसूशचत र्माती 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

४ भटक्या र्माती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

५ भटक्या र्माती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

६ भटक्या र्माती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

७ शविेष मागास वगज  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

९ इतर मागास प्रवगज  1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

१० अराखीव (खुला) 3 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 2 3 

 एकूण 8 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 7 8 

 



 

 

- 7 - 

तक्ता क्र.:  १ - ज  
 

पदनाम : लघटंुकलेखक                                                         पदसंख्या - १४ 
िेतनस्तर: S-8 : २५५०० - ८११०० 
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती 2 1 ------ ------ ------ ------ ------  
 
 
 
 

1  
अल्पदीष्ट्टी / 
दष्ट्टीक्षीणता 
कणजबवि रता/

असस्थ  
वयंगता/ 
कुष्ट्ठरोग 
मकु्त/ 

िावरवरक िाढ 
खुंटणे/ 
आम्ल 

हल्लाग्रस्त  
 
 

------ 1 2 

२ अनुसूशचत र्माती 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

४ भटक्या र्माती (ब) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

५ भटक्या र्माती (क) 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

६ भटक्या र्माती (ड) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

७ शविेष मागास वगज  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

९ इतर मागास प्रवगज  3 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 2 3 

१० अराखीव (खुला) 5 2 ------ ------ 1 1 ------ ------ 1 5 

 एकूण 14 4 ------ ------ 1 1 ------ ------ ------ 8 14 

 
तक्ता क्र.:  १ – ल 

 
पदनाम : आर्टटस्ट कम ऑवडओ/ वहीडीओ एक्सपटज पदसंख्या - ०१ 

िेतनशे्रणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे २००० (सहावा वेतन आर्ोग) 
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

२ अनुसूशचत र्माती ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

४ भटक्या र्माती (ब) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

५ भटक्या र्माती (क) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

६ भटक्या र्माती (ड) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

७ शविेष मागास वगज  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

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

९ इतर मागास प्रवगज  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

१० अराखीव (खुला) 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

 एकूण 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 



 

 

- 8 - 

तक्ता क्र.:  १ – म 
 

पदनाम : वलवपक कम टंकलेखक / डीईओ / रोखपाल / भांडारपाल              पदसंख्या - ५५ 
िेतनस्तर: S-6 : १९९०० -६३२००  
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग ४ 
% 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती 7 2 ----- ----- 1 1 -----  
 
 
2 
  

अल्पदीष्ट्टी / 
दष्ट्टीक्षीणता 
कणजबवि रता 

/असस्थ वयंगता/ 
कुष्ट्ठरोग मकु्त/ 
िावरवरक िाढ 

खुंटणे/ 
आम्ल 

हल्लाग्रस्त  

----- 3 7 

२ अनुसूशचत र्माती 5 2 ----- ----- 1 1 ----- ----- 1 5 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) 2 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 2 

४ भटक्या र्माती (ब) 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 1 

५ भटक्या र्माती (क) --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -- -- 

६ भटक्या र्माती (ड) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

७ शविेष मागास वगज  1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 1 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

6 2 ----- ----- 1 1 ----- ----- 2 6 

९ इतर मागास प्रवगज  12 4 1 1 2 1 ----- ----- 3 12 

१० अराखीव (खुला) 21 6 1 1 3 2 ----- ----- 8 21 

 एकूण 55 17 2 2 8 6 -----  ----- 20 55 

 

तक्ता क्र.:  १ - न 
पदनाम : िीजतंत्री      पदसंख्या - ०२ 

िेतनशे्रणी ि गे्रड पे : ५२००-२०२००  गे्रड पे १९०० (सहावा वेतन आर्ोग) 
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

२ अनुसूशचत र्माती ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1 1 

४ भटक्या र्माती (ब) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

५ भटक्या र्माती (क) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

६ भटक्या र्माती (ड) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

७ शविेष मागास वगज  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

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

९ इतर मागास प्रवगज  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

१० अराखीव (खुला) ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 एकूण 2 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 2 2 



 

 

- 9 - 

तक्ता क्र.:  १ - प 
 

पदनाम : िाहनिालक                                                            पदसंख्या - ०३ 
िेतनस्तर: S-6 : १९९०० -६३२०० 
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त 
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

२ अनुसूशचत र्माती 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

४ भटक्या र्माती (ब) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

५ भटक्या र्माती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

६ भटक्या र्माती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

७ शविेष मागास वगज  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

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

९ इतर मागास प्रवगज  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

१० अराखीव (खुला) 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

 एकूण 3 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 3 3 

 
तक्ता क्र.:  १ - र 
 

पदनाम : निपाई         पदसंख्या -०९ 
िेतनस्तर: S-1 : १५००० -४७६०० 
   समांतर आरक्षणांिा तपविल  

 प्रिगज भराियािी 
एकूण पदे 

मवहला 
३० % 

खेळाडू 
५ % 

प्रकल्पग्रस्त 
५ % 

माजी 
सैवनक 
१५% 

पदिीिर / 
पदविकािारक 
अंिकालीन 
उमेदिार 
१० % 

भकंुपग्रस्त  
२ % 

वदवयांग 
४ % 

अनाथ 
खलुा 
प्रिगज 
१ % 

सिजसािारण एकूण 
पदे 

१ अनुसूशचत र्ाती 1 ------- ------- ------- ------- ------- -------  
 
 
 

1  
अल्पदीष्ट्टी / 
दष्ट्टीक्षीणता 
कणजबवि रता/
असस्थ वयंगता/ 

कुष्ट्ठरोग 
मकु्त/ 

िावरवरक िाढ 
खुंटणे/ 
आम्ल 

हल्लाग्रस्त  

------- 1 1 

२ अनुसूशचत र्माती 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

३ शवमुक्त र्ाती  (अ) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------   

४ भटक्या र्माती (ब) 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

५ भटक्या र्माती (क) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

६ भटक्या र्माती (ड) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

७ शविेष मागास वगज  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

८ आर्थथक िंबुजल घटक 
(ईडब्लल्यूएस) 

1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 1 

९ इतर मागास प्रवगज  2 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1 2 

१० अराखीव (खुला) 3 1 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 2 3 

 एकूण 9 2 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 7 9 
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२. सवयसाधारण सचुना:- 

 

१)  वर नमूिं केलेल्या पिंसंख्येत व आरक्षणात बिंल भरतीप्रशक्रयेच्या कोणत्याही स्तरावर होण्याची िक्यता आहे. 
२) र्ाशहरातीमध्ये शिंनांक २५/०७/२०२२ पयंतच्या कालावधीतील सेवाशनवृत्ती, पिंोन्नती, अनुकंपा शनयुक्ती इत्यािंी 

कारणांमुळे शरक्त झालेली संभावय पिें िंिजशवण्यात आलेली आहेत. तसेच, स्वेच्िाशनवृत्ती, मृत्यु, रार्ीनामा दकवा 
अन्य कारणांमुळे पिंसंख्या (पिंसंख्या कमी / र्ास्त होणे) व संवगजशनहाय आरक्षण दकवा समांतर आरक्षणामध्ये 
बिंल होण्याची िक्यता असल्याने याबद्दल उमेिंवारांची कोणतीही तक्रार ग्राहय धरण्यात येणार नाही.             
शिंनांक ०७/०९/२०२२ पयजत उमेिंवार परीक्षा उत्तीणज 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 शनणजय घेण्यात येईल. 

३) र्ाशहरातीमध्ये नमूिं पिंांसाठी अर्ज करणेकामी नमूिं केलेली िैक्षशणक अहजता ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या अंशतम 
शिंनांकास प्रमाणपत्रांसह िैक्षशणक व इतर अहजता पूणजत: धारण करणे आवश्यक आहे. 

४) र्ाशहरातीत नमूिं केलेल्या कक्ष अशधकारी / कक्ष अशधकारी (खरेिंी)/ अशध क्षक तसेच, शलशपक कम 
टंकलेखक/डीईओ/ रोखपाल / भांडारपाल या शरक्त पिंांवर उमेिंवारांच्या गुणवते्तनुसार उमेिंवारांना कक्ष अशधकारी 
/ कक्ष अशधकारी (खरेिंी)/ अशध क्षक या क्रमाने तसेच शलशपक कम टंकलेखक/डीईओ/ रोखपाल / भांडारपाल  
याप्रमाणे शनयुक्ती आिेंि शनगजशमत करण्यात येतील.  

५) ठवद्यापीिातील ठिक्षकेतर अठिकारी व कर्मचारी याांच्या ठियुक्तीचा सेवाप्रवेि पशरशन यम क्र. ०१/२०१८ तसेच, 
िासनाने वेळोवेळी शनगजशमत केलेले / करण्यात येणारे व शव द्यापीठास लागू शनयम यामध्ये नमूिं केलेल्या तरतुिंीच्या 
अनुषंगाने शनवड प्रशक्रया / शनयुक्ती करण्यात येईल. 

६) परीके्षचा प्रकार, पिंांची संख्या, समांतर आरक्षण व सामाशर्क आरक्षण याबाबत बिंल करणे, परीक्षा स्थशगत करणे 
व रद्द करणे, परीके्षच्या कायजक्रमामध्ये अंित: बिंल करणे तसेच सेवा भरती प्रशक्रयेत बिंल करणे, स्थशगत करणे 
दकवा प्रशक्रया रिंिं करणे याबाबतचे अशधकार शवद्यापीठाने राखून ठेवले आहेत. भरती प्रशक्रयेसंिंभात उद्भवणारे 
कोणतेही वािं, तक्रारी इत्यािंी बाबत शनणजय घेण्याचे शवद्यापीठास अंशतम अशधकार राहतील.  

७) मशहला, खेळाडू /शिंवयांग व मार्ी सैशनक व इतर समांतर आरक्षण हे िासनाने वेळोवेळी शनगजशमत केलेल्या 
आिेंिांनुसार राहील. 

८) मशहलांसाठी आरशक्षत पिंांकशरता िंावा करणाऱ्या उमेिंवारांनी मशहला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास 
त्यांनी अर्ामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अशधवास (Domiciled) असल्याबाबत तसेच, नॉन क्रीमीलेअर मध्ये मोडत 
असल्याबाबत (अ.र्ा. व अ.र्. वगळून) स्पष्ट्टपणे िंावा करणे आवश्यक आहे. 

९) शवमुक्त र्ाती (अ), भटक्या र्माती (ब), भटक्या र्माती (क) व भटक्या र्माती (ड) प्रवगासाठी आरशक्षत 
असलेली पिें आंतरपशरवतजनीय असून आरशक्षत पिंासाठी संबंशधत वगजवारीतील योग्य व पात्र उमेिंवार उपलब्लध न 
झाल्यास िासन धोरणाप्रमाणे उपलब्लध प्रवगातील उमेिंवाराचा शवचार गुणवते्तच्या आधारावर करण्यात येईल. 

१०) आर्थथ कृषष्ट्टया िंबुजल घटकांतील (ईडब्ललूएस) उमेिंवारांकरीता िासन शनणजय,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. 

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

१२) शिंवयांग उमेिंवारांची पात्रता िासनाने वेळोवेळी शनगजशमत केलेल्या आिेंिानुसार राहील. 
१३) शिंवयांगासाठी आरशक्षत पिंांवर शिफारस करतांना उमेिंवार कोणत्या प्रवगातील आहे, याचा शवचार न करता शिंवयांग 

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

उमेिंवारांनी िासन शनणजय, सावजर्शनक आरोग्य शवभाग, क्रमांक अप्रशक-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६,                         
शिंनांक १४ सप्पटेंबर, २०१८ मधील आिेंिानुसार कें द्र िासनाच्या www.swavlambancard.gov.in या संगणक 
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प्रणालीद्वारे शवतशरत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील शिंवयांगत्वाचे प्रमाणपत्र अर्ासोबत अपलोड करावे व 
पडताळणीच्यावेळी सािंर करणे अशनवायज राहील. दकवा शिंवयांग प्रवगातील उमेिंवारांचे शकमान अपंगत्वाचे प्रमाण 
४० %  दकवा त्यापेक्षा र्ास् त असल्याबाबतचे स्थायी वैद्यकीय मंडळाचे प्रमाणपत्र अर्ासोबत अपलोड करावे व 
पडताळणीवेळी सािंर करणे अशनवायज राहील. 

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

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

१७) आत्महत्याग्रस्त िेतकऱ्यांचे पाल्य : िासन शनणजय क्रमांक : प्राशनमं 1216 /(प्र.क्र.65/16/13-अ शिं. 13 रू्न, 2018 
प्रमाणे आत्महत्याग्रस्त िेतकऱ्याच्या पाल्यास समान गुणांचे प्रकरणी प्रथम प्राधान्य राहील. आत्महत्याग्रस्त पाल्य 
उमेिंवार म्हणरे् - िासन शनणजय क्रमांक महसूल व वन शवभाग क्र.एससीवाय- 1205/प्र.क्र.189/म-7,           
शिंनांक 23 र्ानेवारी, 2006  मधील सुचना अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या शर् ल्हाशधकाऱ्यांच्या अध्यके्षतेखाली 
शर्ल्हास्तरीय सशमतीने ज्या कुटंुबास िेतकऱ्याच्या आत्महत्याप्रकरणी मिंतीसाठी पात्र ठरशवले असेल अिा 
कुटंूबातील मृत िेतकऱ्याचा पाल्य (पत्नी, मुलगे / मुलगी) होय. 

१८) अराखीव (खुला) उमिेंवारांकरीता शवशहत केलेल्या वयोमयािंा तसेच इतर पात्रता शवषयक शनकाषासंिंभात अटींची 
पूतजता करणाऱ्या सवज उमिेंवारांचा (मागासवगीय उमेिंवारांसह) अराखीव (खुला) सवजसाधारण पिंावरील 
शिफारिींकरीता शवचार होत असल्याने, सवज आरशक्षत प्रवगातील उमेिंवारांनी त्यांच्या प्रवगासाठी पिं आरशक्षत / 
उपलब्लध नसले तरी, अर्ामध्ये मूळ प्रवगासंिंभातील माशहती अचूकपणे नमूिं करणे बंधनकारक आहे. 

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

२०) ज्या पदाांकरीता र्रािी व इांग्रजी टांकलेखिाची अर्मता ठवठर्त केलेली आरे् त्या पदाांिा र्रािी टांकलेखिाचा वेग 
ठकर्ाि ३० िब्लिं प्रशत शमशनट या अहजतेचे िासकीय वाशणज्य प्रमाणपत्र तसेच, इांग्रजी टांकलेखिाचा वेग ठकर्ाि ४० 
िब्लिं प्रशत शमशनट़ या अहजतेचे िासकीय वाशणज्य प्रमाणपत्र अथवा या उदे्दिासाठी िासनाने समकक्ष म्हणून घोशषत 
केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणज तसेच, िासन शनणजय, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, क्रमांक एसपीई 
१०१२/(१०८/१२)/साशि-१, शिंनांक ३१ ऑक्टोंबर २०१३ नुसार अथवा तिंनंतर िासनाने वेळोवेळी शवहीत केलेली 
संगणक टंकलेखन अहजता-बेसीक कोसज इन कॉम्प्पयुटर टायदपग मराठी ३० िब्लिं प्रशत शमशनट तसेच बेशसक कोसज इन 
कॉम्प्पयुटर टायदपग इंग्रर्ी ४० िब्लिं प्रशत शमशनट (लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अहजता म्हणून स्वीकाराहज आहे. 

 
३. सेिाप्रिेिोत्तर िती (िासनाने विवहत केलेली असेल त्या पदांकरीता):- 
 

शनयुक्त झालेल्या वयक्तीस खालील परीक्षा उत्तीणज होणे आवश्यक राहील :- 
१) रे्थे 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 िासनाने शव शहत केल्यानुसार ती वयक्ती अगोिंर या शवषयातील परीक्षा 

उत्तीणज झाली नसेल दकवा शतला उत्तीणज होण्यापासून सुट शमळाली नसेल तर ती परीक्षा अशनवायज राहील. 
३)  मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा: 
 माध्यशमक / िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा दकवा मॅरीक दकवा शवद्यापीठीय उच्च परीक्षा संबंशधत भाषा शवषय घेवून 

उत्तीणज असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
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 ४.  वदवयांग उमेदिार :- लेखवनक ि अनगु्रह कालाििीबाबत  
 

१) र्ाशहरातीत नमूिं केलेल्या कक्ष अशधकारी/ कक्ष अशधकारी (खरेदी)/ अिीक्षक, वशरष्ट्ठ सर्ायक, लघुटांकलेखक, 
वशरष्ट्ठ शलशपक/डीईओ व शलशपक कम टंकलेखक / डीईओ / रोखपाल / भांडारपाल, शि पाई या पिंासाठी फक्त 
अल्पदृष्टी/ दृष्टीक्षीणता व कणजबधीर (श्रवणयंत्राने ऐकू िकणारे), अच्स्थवयंगता/कुष्ट्ठरोग मुक्त/िाशरशरक वाढ 
खंुटणे/आम्ल हल्लाग्रस्त/ हाताने अंपगत्व शकमान ४०%  ककवा त्यापेक्षा जास्त कायर्स्वरुपी ठदवयाांगत्व असलेल्या 
पात्र उमिेंवारांना, ते लेखी परीक्षा िेंण्यास सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोर्नाथज गुणवते्तनुसार लेखशनकाची मिंत घेता 
येईल व अनुग्रह कालावधी (Compensatory Time) अनुजे्ञय राहील.   

 

२) प्रत्यक्ष परीके्षच्यावेळी उत्तरे शलशहण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र शवकलांग उमेिंवारांना, लेखशनकाची मिंत आशण 
अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता असल्यास संबंशधत उमेिंवाराने ऑनलाईन अर्ज भरतांना तसा स्पष्ट्ट 
उल्लेख करावा. लेखशनकाची वयवस्था उमेिंवाराने स्वत: करावयाची आहे. कायालयामाफज त लेखशनकाची वयवस्था 
केली र्ाणार नाही. रे् उमिेंवार लेखशनक हा पयाय शनवडतील त्यांना प्रवेिपत्रासोबत (Hall Tikcet) लेखठिक 
घोषणापत्र प्राप्पत होईल. सिंरील घोषणापत्र (Declaration Form) रार्पशत्रत अशधकारी यांच्याकडून लेखशनकाच्या 
िायाशचत्रासह साक्षांशकत करुन परीके्षच्या वेळी  सोबत आणणे बंधनकारक राहील. 

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

 

3)  लक्षनिय निवययांगत्व असलेल्यय उमेिवयरयांिय परीक्षेच्ययवेळी लेखनिक व इतर सोयी-सवलती उपलब्ध करुि 
िेण्ययसांिर्भात कें द्र शयसियकडूि निियांक 29 ऑगस्ट, 2018 रोजीच्यय कययालयीि ज्ञयपियद्वयरे जयरी करण्ययत 
आलेल्यय “लक्षणीय निवययांगत्व असलेल्यय वयक्तींची परीक्षय आयोनजत करण्ययकरीतय मयगगिशगक सचूिय, 2018 
िसुयर तसेच तद्िांतर शयसियिे वेळोवेळी निगगनमत केलेल्यय आिेशयिसुयर कययगवयही करण्ययत येईल. 

 

4) परीक्षेच्यय वेळी लेखनिक व अिगु्रह कयलयवधीचय लयर्भ घेण्ययस इच्छुक असलेल्यय निवययांग उमेिवयरयांची 
नवद्ययपीठयमयर्ग त प्रनसध्ि करण्ययत आलेल्यय जयनहरयतीस अिसुरुि अजग सयिर करण्ययपवूव नवद्ययपीठयच्यय 
सांकेतस्थळयवर प्रनसध्ि करण्ययत आलेल्यय “निवययांग उमेिवयरयांकरीतय मयगगिशगक सचूियांचे” अवलोकि करणे 
उमेिवयरयांिय बांधिकयरक रयहील. 
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५. ियोमयादा :- 

ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या अंशतम शिंनांकास असलेले वय शवचारात घेतले र्ाईल. 
 

प्रवर्ग सम ांतर आरक्षण कम ल वयोमयाद  

अरयखीव सवगसयधयरण 38 वरे्ष 
मनहलय 38 वरे्ष 
खेळयडू 43 वरे्ष 
मयजी 
सैनिक 

सरळसेवय र्भरती व गट-क सांवगातील पियांकरीतय  38 वरे्ष अनध क सैनिक 
सेवेचय कयलयवधी अनधक 
3 वरे्ष 

गट-ब सांवगातील पियांकरीतय 43 वरे्ष 
निवययांग मयजी सैनिक 45 वरे्ष 

अियथ 43 वरे्ष 
अिसुनूचत जयती/ 
अिसुनूचत जमयती 
निरनधसनुचत जमयती 
(नवमकु्त जयती –
अ)/ र्भटक्यय 
जमयती- ब/र्भटक्यय 
जमयती- क/र्भटक्यय 
जमयती-ड/ नवशेर्ष 
मयगयस प्रवगग / इतर 
मयगयस वगग / 
आर्थथक िषृ्टयय 
िबुगल घटक 

सवगसययधयरण 43 वरे्ष  
मनहलय  
खेळयडू  
मयजी 
सैनिक 

सरळसेवय र्भरती व गट-क सांवगातील पियांकरीतय  43 वरे्ष अनध क सैनिकी 
सेवेचय कयलयवधी अनधक 
3 वरे्ष 

गट-अ व गट-ब सांवगातील पियांकरीतय 43 वरे्ष 
निवययांग मयजी सैनिक 45 वरे्ष 

कोणतयही सयमयनजक 
प्रवगग 

निवययांग, प्रकल्पग्रस्त, र्भुकां पग्रस्त, स्वयतांत्र्यसैनिकयांचे ियमनििेनश त 
पयल्य, सि 1991 जिगणिय कमगचयरी, सि 1994 िांतरचे 
निवडणकू कमगचयरी 

45 वरे्ष 

कोणतयही सयमयनजक 
प्रवगग 

पदवीधर/पदवीधारक अंशकालीन कर्मचारी 55 वरे्ष 

 

 र्ाशहरातीत नमूिं केलेल्या पिंांसाठी िासन शनयमांनुसार/शवद्यापीठ सेवाप्रवेि पशरशनयम क्र. ०१/२०१८ नुसार 
शवद्यापीठात सेवेतील प्रवेिाकरीता मागासवगीयांकरीता ४३ वषे व सवजसाधारण (खुला) ३८ वषे राहील. तसेच, 
महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठाच्या सेवेत िासन मान्य पिंावर व शवद्यापीठ शनधीतून शनमाण करण्यात आलेल्या 
पिंांवर कायजरत, िासकीय व शनमिासकीय सेवेत कायजरत कमजचारी यांना कक्ष अशधकारी / कक्ष अशध कारी (खरेिंी) / 
अधीक्षक या पिंासाठी उच्चतम वयोमयािंा ५० वषे इतकी राहील. तसेच, महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठाच्या सेवेत 
िासन मान्य पिंावर व शवद्यापीठ शनधीतून शनमाण करण्यात आलेल्या पिंांवर कायजरत, िासकीय व शनमिासकीय सेवेत 
कायजरत कमजचारी यांना इतर पिंांसाठी अर्ज करण्यासाठी उच्चतम वयोमयािंा राहणार नाही. तथाशप, सिंरील पिं भरती 
करीता अर्ज करावयाचे असल्यास तो त्यांच्या कायालयीन प्रमुख यांच्या परवानगीने शव शहत मागाने शव शह त मुिंतीत भरणे 
आवश्यक राहील. परवानगीच्या पत्राची प्रत अर्ज करतांना अपलोड करणे व कागिंपत्र िाननीच्यावेळी सािंर करावी. 
अन्यथा, त्यांची शनवड रद्द करण्यात येईल. 
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६. 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, 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.  

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 
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Sr. 
No. 

Name of 
the Post 

Qualification & Experience 

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. 

 

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. 
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Sr. 
No. 

Name of 
the Post 

Qualification & Experience 

9 Senior Clerk cum 
DEO 

Qualification:- 
1)  Candidate shall have passed Degree 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: 
1) Have passed the secondary school certificate 

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

English and Marathi both. 
 
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 Crystal 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) have passed the Degree examination,  
2) have attained the age of 18 years, 
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. 
 

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. 
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Sr. 
No. 

Name of 
the Post 

Qualification & Experience 

14 Driver Qualification:- 
1) Possess an valid driving license to drive a heavy vehicle 

or a motor car or a jeep under the MOTOR VEHICLES 

ACT, 1988 (59 of 1988 ) 
2) have passed at least SSC 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 SSC 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. 

 

(टीप:- १) Reputed organization मधील अनभुव म्हणजे िासकीर्, ननमिासकीर्, स्वार्त्त, िासन 
अनदुाननत ककवा र्थोनचत प्रानधकरणाची मान्र्तप्राप्त िैनक्षनणक संस्था, संिोधन कें द्र/ संस्था, कें नद्रर् 
ककवा राज्र् िासकीर् संस्था, नवभाग, आस्थापना ककवा कार्ालर् र्ामधील संबंनधत पदास आिश्यक 
अनभुव होर्. 
२) ज्र्ा प्रिासकीर् पदास अनभुवाची अहयता नमदू करण्र्ात आलेली आहे अिा पदाकरीता अजय 
करणा-र्ा उमेदवाराचा केवळ प्रिासकीर् पदावरील अनभुव ग्राह्य धरण्र्ात रे्ईल. अिा उमेदवारांचे 
कामाचे स्वरुप हे पणूयवेळ नल पीकीर् व प्रिासकीर् असणे आवश्र्क आहे.)  

 
७. पात्रतेच्या अटी ि िती :-  

 

अ) उमेिंवार हा महाराष्ट्राचा रशहवासी असावा. महाराष्ट्र राज्याचा रशहवासी असल्याबाबत सक्षम अशधकाऱ्याने  
शिंलले अशधवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) आवश्यक राहील. 

ब) आरशक्षत मागास प्रवगाचा िंावा करणाऱ्या उमेिंवारांना त्या संिंभातील सक्षम प्राशधकारी यांनी शिंलेले र्ात 
प्रमाणपत्र (Caste Certificate) व र्ात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) ऑनलाईन अर्ज 
भरतांना अपलोड करणे व शनवडीअंती सािंर करणे आवश्यक आहे. र्ात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास, 
सामान्य प्रिासन शवभाग यांर्कडील िासन शनणजय 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 रोर्ी, शिंलेल्या आिेंिाच्या शवरोधात मा. सवोच्च 
न्यायालय, नवी शिंल्ली येथे िंाखल केलेल्या एसएलपी मधील आिेंिाच्या अशधन राहून, तात्पुरती शनयुक्ती 
आिेंि शनगजशमत केल्याच्या शिंनांकापासून ६ मशहन्याच्या आत र्ात वैधता प्रमाणपत्र सािंर करणे अशनवायज 
आहे. अन्यथा त्याची शनयुक्ती पुवजलक्षीप्रभावाने रद्द करण्यात येईल. मागासवगीय उमेिंवारासाठी (अ.र्ा. व 
अ.र्. वगळता इतर) उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे सक्षम अशधकाऱ्यांचे वैध प्रमाणपत्र 
ऑनलाईन अर्ज भरतांना अपलोड करणे व शनवडीअंती सािंर करणे आवश्यक राहील. 
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क) शिंवयांग उमेिंवाराची पात्रता िासनाने वेळोवेळी शनगजशमत केलेल्या आिेंिानुसार राहील. शिंवयांगासाठी 
आरशक्षत असलेल्या पिंावर कोणत्याही सामाशर्क आरक्षणातील / प्रवगातील शिंवयांग उमिेंवार अर्ज करु 
िकतात. 

ड) नवयाने शनयुक्त होणाऱ्या उमेिंवारास, िासन शनणजय, शवत्त शवभाग क्र. अशनयो १००५/१२६/सेवा-४, शिंनांक 
३१/१०/२००५ नुसार व िासन शनणजय, शवत्त शवभाग क्र. अशनयो १००७/१८/ सेवा -४, शिंनांक ०७/०७/२००७ 
व िासन शनणजय शवत्त शवभाग,क्रमांक अंशनयो-२०१२/ प्र.क्र.९६/सेवा-४, शिंनांक २७/०८/२०१४ व वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रवये शवभाग िासन शनणजय क्र.मआशव-२०१२/प्र.क्र.७३८/भाग२/१२/शिक्षण-१          
शिंनांक ३१ रु्लै २०१८ नुसार लागू करण्यात आलेली नवीन “पशरभाशष त अिंिंान शनवृत्तीवेतन योर्ना” 
(New Defined Contributory Pension Scheme)/ राष्ट्रीय शनवृत्तीवेतन योर्ना (National Pension 
Scheme) लागू राहील. त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शनवृत्ती वेतन) शनयम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(शनवृत्ती वेतनाचे अंिरािीकरण) शनयम १९८४ आशण  सवजसाधारण भशवष्ट्य शनवाह शनधी योर्ना लागू राहणार 
नाही.  

ई)  वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रवये शवभाग, मंत्रालय, मंुबई मआशव-२०१५/ प्र.क्र. १२९/ १५/ शिक्षण-१           
शिं. ०९ रू्न, २०१६ अन्वये र्ांजुर पदाांिा राज्य िासिािे अद्याप सातवा वेति आयोगाच्या ठिफारिी लागु 
केलेल्या िसल्यारु्ळे अिा पदाांवर ठियुक्त र्ोणाऱ्या कर्मचऱयाांची वेतिठिश्चचती र्ी सर्ावया वेति 
आयोगाच्या ठिफारिीिुसार केली जावु िकते.  

 

८. आिेदन िुल्क :- 
खुल्या प्रवगातील उमेिंवार - रु.१०००/- मागास प्रवगातील उमेिंवार - रु. ७००/- 
अ)    मार्ी सैशनक/ शिंवयांगांकरीता परीक्षा िुल्क आकारले र्ाणार नाही. 
ब)   आवेिंन िुल्क के्रशडट काडज / डेशबट काडज /इंटरनेट बॅदकग / भीम UPI द्वारे  ऑनलाईन पध्िंतीने भरावे 

लागेल.  
क) सेवायोर्न कायालय, एकाच्त्मक आशिंवासी शवकास प्रकल्प, शर्ल्हा सैशनक मंडळाकडील उमेिंवारांनी 

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

 

 

९. (अ) मवहला उमेदिारांकरीता :- 
 िासन, मशहला व बालशवकास शवभागाकडील शनणजय क्र. ८२/२००१/मसेआ-२०००/प्र.क्र.४१५/ का.२ शिं. 

२५/०५/२००१ आशण तिंनंतर िासनाने वेळोवेळी शनगजशमत केलेल्या आिेंिानुसार मशहला आरक्षणांतगजत 
अर्ज करणाऱ्या मशहला उमेिंवारांनी सन २०२२-२०२३ या कालावधीकरीता वैध असलेले  
(शिं.३१/०३/२०२२ पयजत वैध असलेले) उन्नत आशण प्रगत वयक्ती अथवा गट (शक्रशमलेअर) यामध्ये मोडत 
नसल्याबाबतचे सक्षम प्राशधकारी यांनी शन गजशमत केलेले मूळ प्रमाणपत्र कागिंपते्र ऑनलाईन अर्ज करतांना 
अपलोड करणे व पडताळणीचे वेळी सािंर करणे आवश्यक राहील. 

 

९. (ब) माजी सैवनक उमेदिारांसाठी :- 
१) अहजता : पिंवी परीक्षा ही पात्रता असलेल्या आशण तांशत्रक अथवा वयावसाशयक कामाचा अनुभव आवश्यक 

ठरशवलेला नसलेल्या पिंांच्या बाबतीत १५ वषे सेवा झालेल्या मार्ी सैशनकांनी एस.एस.सी. (१० वी) उत्तीणज 
असल्याचे दकवा इंशड यन आमी स्पेिल सर्थटशफ केट एज्युकेिन अथवा तत्सम प्रमाणपत्र असल्यास ते अिा 
पिंांना अर्ज करु िकतात. 

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

३) मार्ी 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. 
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४) उमेिंवार मार्ी सैशनक असल्यास शर्ल्हा मार्ी सैशनक बोडात नावनोंिंणी केली असल्यास मूळ प्रमाणपत्र 
तसेच कायजमुक्त पत्राची व शर्ल्हा सैशनक बोडात नाव नोंिंणी केली असल्यास मूळ प्रमाणपत्र कागिंपते्र 
ऑनलाईन अर्ज करतांना अपलोड करणे व पडताळणीचे वेळी सािंर करणे आवश्यक राहील. 

५) मार्ी सैशनक वगातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेिंवारांना शव शहत टंकलेखन अहजता धारण केली 
नसेल अिा उमेिंवारास, सिंर अहजता त्याच्या शनयुक्तीच्या शिंनांकापासून अकरा मशहन्याच्या कालमयािेंत 
प्राप्पत करील या अटीवर सिंर पिंासाठी केवळ आवेिंन/ अर्ज करण्यास तात्पुरती परवानगी शिंली र्ाईल. 

६) मार्ी सैशनकांसाठी उच्चत्तम वयोमयािेंतील सवलत ही केवळ गट-क व गट-ड संवगातील शरक्त 
पिंांकरीताच अनुजे्ञय असेल. 

 
९.(क) अंिकालीन पदिीिर उमेदिारांकरीता :- 

अंिकालीन पिंवीधर / पिंवीधारक उमेिंवारांनी शर्ल्हा रोर्गार व स्वयंरोर्गार मागजिंिजन कें द्रात अद्ययावत 
नोंिंणी केलेली असावी. 

 

९.(ड) प्रकल्पगस्त/भकंुपग्रस्त उमेदिारांकरीता :- 
प्रकल्पग्रस्त उमेिंवारांची प्रकल्पग्रस् त असल्याबाबत संबंशधत शर्ल्हा पुनवजसन अशधकाऱ्यांकडील प्रमाणपत्र 
सािंर करणे आवश्यक आहे.  

 

९.(इ) वदवयांग उमेदिारांकरीता :- 
१)  शिंवयांग वयक्तीसाठी आरशक्षत पिंावर शनयुक्तीकरीता संबंशधत वयक्तीने त्या पिंासाठी असलेली शवशहत 

अहजता धारण करणे आवश्यक आहे. तसेच असा उमेिंवार त्या पिंावर काम करण्यास सक्षम असला 
पाशहरे्.  

२)  शिंवयांग उमेिंवारांनी शिंवयांग असल्याचे शर्ल्हा िल्य शचकीत्सक/वैद्यकीय मंडळाचे मूळ प्रमाणपत्र 
ऑनलाईन अर्ज करतांना अपलोड करणे व कागिंपते्र पडताळणीचे वेळी सािंर करणे आवश्यक राहील. 
कें द्र िासनाच्या www.swavlambancard.gov.in या संगणक प्रणालीद्वारे शवतशरत करण्यात आलेले 
नवीन नमुन्यातील शिंवयांगत्वाचे प्रमाणपत्र पडताळणीच्यावेळी सािंर करणे अशनवायज राहील.  (अपंग 
वयक्ती समान संधी हक्कांचे संरक्षण संपूणज सहभाग अशधशनयम, १९९५ मधील तरतुिंीनुसार शकमान 
४०% अपंगत्व असलेले उमेिंवार पात्र असतील.) 

३) शिंवयांग उमिेंवाराने शवशहत टंकलेखन अहजतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर िासन शनणजय, सामान्य 
प्रिासन शवभाग, क्रमांक अपंग-२०१६/प्र.क्र. ११६/१६-अ, शिंनांक १६ नोवहेंबर, २०१६ नुसार 
टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीणज होण्यासाठी त्याच्या शनयुक्तीच्या शिंनांकापासून २ वषाचा कालावधी व २ 
संधी िेंण्यात येतील. सिंर कालावधीत आवश्यक टंकलेखनाची अहजता धारण न केल्यास अिा 
उमेिंवाराची शनयुक्ती आपोआप रद्द होईल. 

४)  शिंवयांग प्रवगातील उमेिंवारांच्या आपआपसातील गुणवते्तनुसार व संबंशध त पिंाच्या कतजवय व र्बाबिंाऱ्या  
शवचारात घेवुन पात्र उमेिंवारांचा शनवडीकरीता शवचार करण्यात येईल. 

 

९.(फ) खेळाडू उमेदिारांकरीता :- 
प्रयनवण्यप्रयप्त खेळयडु आरक्षण:- 
1) खेळयडुांच्यय आरनक्षत पियांकरीतय उमेिवयर हय महयरयष्रयचय सवगसयधयरण रनहवयसी असयवय व त्ययलय मरयठी र्भयरे्षचे 

ज्ञयि असणे आवश्यक आहे. 
2)  खेळयडु आरक्षणयांकरीतय िॉिनिमीलेयर प्रमयणपत्र सयिर करण्ययची अट लयग ूरयहणयर ियही. 
3)  खेळयडु आरक्षणयचय ियवय करणयऱ्यय उमेिवयरयांिी त्ययांची प्रमयणपते्र ते ज्यय सांवगासयठी अजग करीत आहेत, 

त्ययकरीतय नवनहत िजाची आहेत कयय तसेच खेळयडु कयलयवधी अजग स्वीकयरण्ययचय अांनतम निियांकयपवूवचय आहे 
कयय, ययची अजग सयिर करतयांियच खयतरजमय करुि ती, उमेिवयर ज्यय नवर्भयगयतील आहे, त्यय नवर्भयगयतील उप 
सांचयलक, िीडय व यवुक सेवय महयरयष्र रयज्य ययांच्ययकडुि प्रमयनणत करुि घ्ययवीत. तरच त्ययांिय गणुवत्तय धयरक 
पयत्र खेळयडु आरक्षणयचय लयर्भ घेतय येईल. 
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4)  रयज्य शयसियच्यय/नवद्ययपीठयच्यय सेवेत ययपवूवच असलेल्यय उमेिवयरयांिय त्ययांिी निडय क्षते्रयत अनधक वनरष्ठ स्थयि 
अथवय पिक प्रयप्त केल्ययस व ते शैक्षनणक अहगतय, वयोमयािय इत्ययिी बयबीसह पयत्र असल्ययस वनरष्ठ जयगेसयठी 
ते अजग करण्ययस पयत्र रयहतील.  

5)  एखयिय खेळयडू उमेिवयर “अ” गटयतील िेमणकुीसयठी पयत्र असिु त्ययिे “ब” ककवय “क” सांवगातील पियसयठी 
अजग केल्ययस त्ययचय नवचयर करण्ययत येईल.  

6) क्रीड ववषयक अर्गत :- 
अ.क्र. स्पर्धा प्रक र प त्रत ववषयक अटी खेळववषयक प त्रत  

भ र् 
पवर्ल  

र्ट-अ सांवर्ातील पद करीत  

(एक) अवर्धकृत आांतरर ष्ट्रीय क्रीड  
स्पर्धा- 

यय िीडय स्पधांिय 
ऑनलम्पपक िीडय 
स्पधा, एनशयि गेपस, 
कॉमिवेल्थ गेपस यय 
स्पधांमध्ये समयवेश 
असलेले खेळ व 
बधु्िीबळ तसेच कबड्डी, 
खो-खो व मल्लखयांब हे 
िेशी खेळच 5% 
आरक्षणयसयठी पयत्र 
रयहतील. 

1)वैयक्ततक स्पर्धा- 
महयरयष्रयच्यय खेळयडूिे 
र्भयरतयचे प्रनतनिधीत्व 
करतयिय प्रथम, नद्वतीय 
अथवय ततृीय स्थयि/ सवुणग, 
रौप्य ककवय कयांस्य पिक 
नमळनवणे आवश्यक / 
ग्रनॅ्डमयस्टर नकतयब अथवय 
ऑनलम्पपक िीडय स्पधेत 
सहर्भयग 

2)स ांविक स्पर्धा – 
महयरयष्रयच्यय खेळयडूचय 
समयवेश असलेल्यय र्भयरतीय 
सांघयिे प्रथम, नद्वतीय अथवय 
ततृीय स्थयि / सवुणग, रौप्य 
ककवय कयांस्य पिक नमळनवणे 
आवश्यक 

1) ऑनलम्पपक िीडय स्पधा 
2) एनशयि गेपस 
3) जयगनतक िीडय स्पधा 
4) एनशयि चमॅ्पपयिशीप 
5) कॉमिवेल्थ गेपस 
6) कॉमिवेल्थ चमॅ्पपयिशीप 
7) यथु ऑनलम्पपक 
8) ग्रडॅमयस्टर (बमु्ध्िबळ) 

 
(िोि) ज र्वतक आांतरववद्य पीठ क्रीड  

स्पर्धा- 
जयगनतक आांतरनवद्ययपीठ िीडय 
बोडािे आयोनजत केलेले खेळ 

(तीि) आांतरर ष्ट्रीय श लेय मर् सांि द्व र  
आयोवजत ज र्वतक श लेय क्रीड  
स्पर्धा 
आांतररयष्रीय शयलेय महयसांघयद्वयरे 
आयोनजत केलेले खेळ 

(चयर) परॅॉवलक्पपक आांतरर ष्ट्रीय स्पर्धा- 
1) परॅॉनलम्पपक गेपस 
2) परॅय एनशयि गेपस 
3) वल्डग परॅॉनलम्पपक गेपस 

(पयच) ग्रडँ म स्टर वकत ब 
(भ र् दसुर ) र्ट-ब सांवर्ातील पद करीत   
(एक)  गट-अ पियांकरीतय नवनहत केलेली खेळ नवर्षयक अहगतय धयरण करणयरय खेळयडू  
(िोि) अवर्धकृत आांतरर ष्ट्रीय स्पर्धा (कविष्ट्ठ र्ट) यय िीडय स्पधांिय 

ऑनलम्पपक िीडय 
स्पधा, एनशयि गेपस, 
कॉमिवेल्थ गेपस यय 
स्पधांमध्ये समयवेश 

1) वैयक्ततक स्पर्धा- 
महयरयष्रयच्यय खेळयडूिे 
र्भयरतयचे प्रनतनिधीत्व 
करतयिय / महयरयष्रयचे / 
नवद्ययपीठयचे प्रनतनिधीत्व 

1) ज्यनुियर वल्डग चमॅ्पपयिशीप 
2) यथु कॉमिवेल्थ गेपस 
3) कनिष्ठ गटयतील कॉमिवेल्थ 

चमॅ्पपयिशीप  
4)  कनिष्ठ गटयतील कॉमिवेल्थ 

चमॅ्पपयिशीप 
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5) आांतररयष्रीय मयस्टर स्पधा (बमु्ध्िबळ) असलेले खेळ व 
बधु्िीबळ तसेच कबड्डी, 
खो-खो व मल्लखयांब हे 
िेशी खेळच 
आरक्षणयसयठी पयत्र 
रयहतील. 

करतयिय प्रथम, नद्वतीय 
अथवय ततृीय स्थयि / 
सवुणग, रौप्य ककवय कयांस्य 
पिक नमळवणे आवश्यक / 
अथवय आांतररयष्रीय 
मयस्टर नकतयब नमळनवणे 
आवश्यक. 

 
2) स ांविक स्पर्धा –  

महयरयष्रयच्यय खेळयडूचय 
समयवेश असलेल्यय र्भयरतीय 
सांघयिे / महयरयष्रयच्यय / 
नवद्ययनपठयचे सांघयिे प्रथम, 
नद्वतीय अथवय ततृीय स्थयि / 
सवुणग, रौप्य ककवय कयांस्य 
पिक नमळनवणे आवश्यक / 
ऑनलम्पपक 

  
(तीि) र ष्ट्रीय क्रीड  स्पर्धा (ववरष्ट्ठ र्ट) 

1) रयष्रीय िीडय स्पधा 
2) अनधकृत रयष्रीय अकजक्यपि 

स्पधा(वनरष्ठ गट) 
(चयर) र ष्ट्रीय क्रीड  स्पर्धा (कविष्ट्ठ 

स्पर्धा) 
रयष्रीय ज्यनुियर गट अकजक्यपि स्पधा 

(पयच) र ष्ट्रीय श लेय क्रीड  स्पर्धा 
(सहय) र ष्ट्रीय ग्र मीण व मवर्ल  क्रीड  

स्पर्धा 
(सयत) अवखल भ रतीय आांतरववद्य पीठ 

क्रीड  स्पर्धा 
(आठ) आांतररष्ट्रीय म स्टर स्पर्धा 
(िऊ) परॅय ऑनलम्पपक रयष्रीय िीडय स्पधा  िीडय स्पधा सहर्भयग. 
 परॅय ऑनलम्पपक रयष्रीय अकजक्य पि 

स्पधा 
 

भ र् वतसर  र्ट-क सांवर्ातील पद करीत   
(एक) गट-अ व गट-ब यय सांवगातील पिकरीतय नवनहत केलेली खेळ 

नवर्षयक अहगतय धयरण करयणयरय खेळयडू 
 

(िोि) र ज्यस्तर क्रीड  स्पर्धा ववरष्ट्ठ र्ट सवग िीडय स्पधा मधील 
खेळ हे ऑनलम्पपक 
िीडय स्पधा, एनशयि 
गेपस आनण कॉिमवेल्थ 
गेपस मध्ये समयवेश 
असलेले खेळ व 

1) वैयक्ततक स्पर्धा-रयष्रीय 
स्वरयवरील स्पधेमध्ये 
महयरयष्रयचे / रयज्य स्तरयवर 
सांबांनधत नवर्भयग / नजल्ययचे 
प्रनतनिधीत्व करुि प्रथम, 
नद्वतीय अथवय ततृीय स्थयि 

रयज्यस्तर वनरष्ठ गट अकजक्यपि 
स्पधा 

(तीि) र ज्यस्तर कविष्ट्ठ क्रीड  स्पर्धा 
रयज्यस्तर कनिष्ठ गट अकजक्यपि 
स्पधा 
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(चयर) र ज्यस्तर श लेय क्रीड  स्पर्धा बधु्िीबळ तसेच कबड्डी, 
खो-खो व मल्लखयांब जे 
िेशी खेळयचे खेळयडू 
आरक्षणयसयठी पयत्र 
असतील.  

/सवुणग, रौप्य ककवय कास्य 
पिक नमळनवणे आवश्य. 
2) स ांविक स्पर्धा- 
रयष्रीय स्तरयवरील स्पधेमध्ये 
महयरयष्रयचे / रयज्य स्तरयवर 
सांबांनधत नवर्भयग/नजल्ययचे 
प्रनतनिधीत्व करुि सांघयिे 
प्रथम, नद्वतीय अथवय ततृीय  
स्थयि / सवुणग, रौप्य ककवय 
कयांस्य पिक 

(पयच) र ज्यस्तर ग्र मीण व मवर्ल  क्रीड  
स्पर्धा 

(सहय) र ज्यस्तर आांतरववद्य पीठ स्पर्धा 
(अश्वमेर्ध) 

(सयत) र ज्यस्तर आवदव सी क्रीड  स्पर्धा 
(आठ) र ज्यस्तर परॅ ऑवलक्पपक क्रीड  

स्पर्धा 
(िऊ) र ज्यस्तर अपांर् क्रीड  स्पर्धा 

 

7)  सांबांनधत िीडय स्पधामध्ये केवळ र्भयग/ सहर्भयग घेतलेले खेळयडू उमेिवयर गट-अ, गट-ब, गट-क सांवगातील 
खेळयडूसयठी आरनक्षत पियवरील निवडीसयठी पयत्र ियहीत. 

8) वयोमयािेत सवलत:-  
 पयत्र खेळयडू उमेिवयरयांिय कमयल वयोमयािेमध्ये 5 वर्षापयंत सटू िेय ठरते तथयनप, कोणत्ययही पनरम्स्थतीत उच्च 

वयोमयािय 43 वरे्ष इतकीच रयहील. 
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१०. परीके्षिे स्िरुप :  

अ. 
क्र. 

पदािे नाि / संिगज मराठी इंग्रजी सामान्य 
ज्ञान 

बौसददक 
िािणी 

विद्यापीठ 
अविवनयम, 
पवरवनयम, 
वनदेि ि 

त्याअनषंुगीक 
कामकाज  

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
गुण 

नकारात्मक 
गुण 

परीके्षिा 
कालाििी 
(वमनीटे) 

  एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

    

१ अ) कक्ष अविकारी  २० २० २० २० २० १०० २०० िार्ी १२० ठर्. 
ब) कक्ष अवि कारी 

(खरेदी) 
२० २० २० २० २० १०० २०० िार्ी १२० ठर्. 

क) अिीक्षक २० २० २० २० २० १०० २०० िार्ी १२० ठर्. 
काशठण्य पातळी   पदवी  पदवी  पदवी  पदवी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी  

 
र्रािी      

२ उच्िश्रेणी लघलुेखक १० १० १० १० २० ६० १२० िार्ी ९० ठर्. 
काशठण्य पातळी  इ. १२ वी इ. १२ वी इ. १२ वी इ. १२ वी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी र्रािी      

३ सहायक लेखापाल २० २० २० २० २० १०० २०० िार्ी १२० ठर्. 
काशठण्य पातळी   पदवी  पदवी  पदवी  पदवी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी  

 
र्रािी  

 
र्रािी     

४ वनम्नशे्रणी 
लघलुेखक 

१० १० १० १० २० ६० १२० िार्ी ९० ठर्. 

काशठण्य पातळी  इ. १२ वी इ. १२ वी इ. १२ वी इ. १२ वी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी र्रािी     

५ सांसख्यकी सहायक २० २० २० २० २० १०० २०० िार्ी १२० ठर्. 
काशठण्य पातळी  पिंवयुत्तर 

पिंवी 
पिंवयुत्तर 

पिंवी 
पिंवयुत्तर 

पिंवी 
पिंवयुत्तर 

पिंवी 
     

प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी  र्रािी  र्रािी     
६ िवरष्ट्ठ सहायक २० २० २० २० २० १०० २०० िार्ी १२० ठर्. 

काशठण्य पातळी   पदवी  पदवी  पदवी  पदवी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम र्रािी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी र्रािी     

७ विद्यतु पयजिेक्षक १० १० १० १० २० ६० १२० िार्ी ९० ठर्. 
काशठण्य पातळी  पिंवी / 

पिंशवका 
पिंवी / 
पिंशवका 

पिंवी / 
पिंशवका 

पिंवी / 
पिंशवका 

     

प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी  र्रािी     
८ छायावित्रकार १० १० १० १० २० ६० १२० िार्ी ९० ठर्. 

काशठण्य पातळी  इ. १२ वी इ. १२ वी इ. १२ वी  इ. १२ वी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी र्रािी     
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अ. 
क्र. 

पदािे नाि / संिगज मराठी इंग्रजी सामान्य 
ज्ञान 

बौसददक 
िािणी 

विद्यापीठ 
अविवनयम, 
पवरवनयम, 
वनदेि ि 

त्याअनषंुगीक 
कामकाज  

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
गुण 

नकारात्मक 
गुण 

परीके्षिा 
कालाििी 
(वमनीटे) 

  एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

एकूण 
प्रश्न 

    

९ िवरष्ट्ठ 
वलपीक/डीईओ 

२० २० २० २० २० १०० २०० िार्ी १२० ठर्. 

काशठण्य पातळी  पिंवी पिंवी पिंवी पिंवी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी र्रािी     

१० लघटंुकलेखक १० १० १० १० २० ६० १२० िार्ी ९० ठर्. 
काशठण्य पातळी  इ. १२वी इ. १२ वी इ. १२ वी इ. १२ वी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी र्रािी     

११ आर्टटस्ट कम 
ऑवडओ/ वहीडीओ 
एक्सपटज 

१० १० १०  १० २० ६० १२० िार्ी ९० ठर्. 

काशठण्य पातळी  इ. १२ वी इ. १२ वी इ. १२ वी इ. १२ वी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी र्रािी     

१२ वलपीक कम 
टंकलेखक /डीईओ / 
रोखपाल 
/भांडारपाल 

२० २० २० २० २० १०० २०० िार्ी १२० ठर्. 

काशठण्य पातळी  पिंवी पिंवी पिंवी पिंवी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी र्रािी     

१३ िीजतंत्री १० १० १० १० २० ६० १२० िार्ी ९० ठर्. 
काशठण्य पातळी  इ. १२ वी इ. १२ वी इ. १२ वी इ. १२ वी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी र्रािी     

१४ िाहनिालक १० १० २० १०  ५० १०० िार्ी ७५ ठर्. 
काशठण्य पातळी  इ. १०वी इ. १० वी इ. १० वी इ. १० वी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी      

१५ निपाई १० १० २० १०  ५० १०० िार्ी ७५ ठर्. 
काशठण्य पातळी  इ. १०वी इ. १० वी इ. १० वी इ. १० वी      
प्रश्नपशत्रकेचे माध्यम मराठी इंग्रर्ी र्रािी र्रािी    िार्ी  
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११. पदवनहाय अभ्यासक्रम 

कक्ष अविकारी / कक्ष अविकारी (खरेदी)/ अिीक्षक  एकूण गणु -२०० 

विषय दजा मादयम प्रश्न 
संख्या 

गणु कालाििी प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान बौच्ध्िंक 

चाचणी, शवद्यापीठ 
अशधशनयम, 

पशरशनयम, शनिेंि व 
त्याअनुषंगीक 

कामकार् 

पिंवी  इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

मराठी शवषयाकरीता 
मराठी 

इतर शवषयांकरीता मराठी 
व इंग्रर्ी 

१०० २०० १२० 
शमशनट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 

१ मराठी  - समानाथी िब्लिं, शवरुध्िंाथी िब्लिं, काळ व काळाचे प्रकार, िब्लिंांचे प्रकार- नाम, सवजनाम, 
शक्रयाशविेषण,शक्रयापिं, शविेषण, शवभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अथज व 
उपयोग, िब्लिंसमुहाबद्दल एक िब्लिं 

2 इंग्रजी -   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 अथजवयवस्था, 
भारतीय राज्यघटना, न्यायमंडळ 
िैक्षशणक व आरोग्य शिक्षण शवषयक 
माशहती अशधकार अशधशनयम, २००५  
संगणक माशहती तंत्रज्ञान  
र्ीएसटी आर्थथक सुधारणा व कायिें  
(खरेिंी प्रशक्रया)  

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

५ शवद्यापीठ कामकार्ासंबंधी प्रश्न, खरेिंी प्रशकयेसबंधी प्रश्न, शवद्यापीठ अशधशनयम, पशरशन यम, शनिेंि 
व त्याअनुषंशगक कामकार्ावर आधाशर त प्रश्न.  
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उच्िश्रेणी लघलुेखक 
वनम्नशे्रणी लघलुेखक 
लघटंुकलेखक 

एकूण गणु - १२०  

विषय दजा मादयम 
प्रश्न 
संख्या गणु  कालाििी 

प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक 
चाचणी, 
शवद्यापीठ 

अशधशनयम, 
पशरशनयम, शनिेंि 
व त्याअनुषंगीक 

कामकार्  

इयत्ता १० वी इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

इंग्रर्ी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

६०  १२० ९० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 

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

2 इंग्रजी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्लिंांचा वापर 
३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, नेहमीचे अनुभव, धमज, साशहत्य, रार्कारण िास्त्र, सामाशर्क व 

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

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

५ शवद्यापीठ अशधशनयम, पशरशन यम, शनिेंि व त्याअनुषंशगक कामकार्ावर आधाशर त प्रश्न. 
 

 

सहायक लेखापाल 
 

एकूण गणु - २०० 

विषय दजा मादयम 
प्रश्न 
संख्या गणु  कालाििी 

प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक 
चाचणी,  
शवद्यापीठ 

अशधशनयम, 
पशरशनयम, शनिेंि 
व त्याअनुषंगीक 

कामकार् 

पिंवी इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

मराठी शवषयाकरीता 
मराठी 

इतर शवषयांकरीता मराठी 
व इंग्रर्ी 

१०० २०० १२० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 
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अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 

१ मराठी  - समानाथी िब्लिं, शवरुध्िंाथी िब्लिं, काळ व काळाचे प्रकार, िब्लिंांचे प्रकार- नाम, सवजनाम, 
शक्रयाशविेषण,शक्रयापिं, शविेषण, शवभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अथज व 
उपयोग, िब्लिंसमुहाबद्दल एक िब्लिं 

2 इंग्रजी -   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 अथजवयवस्था, 
भारतीय राज्यघटना, न्यायमंडळ 
िैक्षशणक व आरोग्य शिक्षण शवषयक 
गवणत -अंकगशणत, बीर्गशणत, भुशमती, सांच्ख्यकी 
माशहती अशधकार अशधशनयम, २००५  
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 
र्ीएसटी आर्थथक सुधारणा व कायिें 
िासकीय अथजवयवस्था, अथजसंकल्प, लेखा, लेखा पशरक्षण 

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

५ शवद्यापीठ लेखा, लेखापशरक्षण कामकार्ासंबंधी प्रश्न, शवद्यापीठ अशधशनयम, पशरशन यम, शनिेंि व 
त्याअनुषंशगक कामकार्ावर आधाशर त प्रश्न. 

 
 

सांवखकी सहायक एकूण गणु - २०० 

विषय दजा मादयम प्रश्न 
संख्या 

गणु  कालाििी प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक 
चाचणी, 
शवद्यापीठ 

अशधशनयम, 
पशरशनयम, शनिेंि 
व त्याअनुषंगीक 

कामकार् 

पिंवयुत्तर पिंवी इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

मराठी शवषयाकरीता 
मराठी 

इतर शवषयांकरीता मराठी 
व इंग्रर्ी 

१०० २०० १२० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 

१ मराठी - समानाथी िब्लिं, शवरुध्िंाथी िब्लिं, काळ व काळाचे प्रकार, िब्लिंांचे प्रकार- नाम, सवजनाम, 
शक्रयाशविेषण,शक्रयापिं, शविेषण, शवभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अथज व 
उपयोग, िब्लिंसमुहाबद्दल एक िब्लिं 
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2 इंग्रजी -  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 अथजवयवस्था, 
भारतीय राज्यघटना, न्यायमंडळ 
िैक्षशणक व आरोग्य शिक्षण शवषयक 
गवणत -अंकगशणत, बीर्गशणत, भुशमती, सांच्ख्यकी 
माशहती अशधकार अशधशनयम, २००५  
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 
र्ीएसटी आर्थथक सुधारणा व कायिें 
िासकीय अथजवयवस्था, अथजसंकल्प, लेखा, लेखा पशरक्षण 

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

५ शवद्यापीठ कामकार्ासंबंधी लेखा लेखा पशरक्षण कामकार्ासंबंधी , Statistical शवषय संबंशधत प्रश्न, 
शवद्यापीठ अशधशनयम, पशरशन यम, शनिेंि व त्याअनुषंशगक कामकार्ावर आधाशर त प्रश्न. 

 

 
िवरष्ट्ठ सहायक 
 

एकूण गणु - २०० 

विषय दजा मादयम 
प्रश्न 
संख्या गणु  कालाििी 

प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक 
चाचणी, 
शवद्यापीठ 

अशधशनयम, 
पशरशनयम, शनिेंि 
व त्याअनुषंगीक 

कामकार्  

पिंवी  इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

इतर शवषयांकरीता मराठी 

१०० २०० १२० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 

१ मराठी  - समानाथी िब्लिं, शवरुध्िंाथी िब्लिं, काळ व काळाचे प्रकार, िब्लिंांचे प्रकार- नाम, सवजनाम, 
शक्रयाशविेषण,शक्रयापिं, शविेषण, शवभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अथज व 
उपयोग, िब्लिंसमुहाबद्दल एक िब्लिं 

2 इंग्रजी -   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 
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३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, इशतहास, भूगोल, नागशरकिास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व 
महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साशहत्य शवषयक ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अथजवयवस्था, 
भारतीय राज्यघटना, न्यायमंडळ 
िैक्षशणक व आरोग्य शिक्षण शवषयक 
माशहती अशधकार अशधशनयम, २००५  
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

५ शवद्यापीठ अशधशनयम, पशरशनयम, शनिेंि व त्याअनुषंगीक कामकार्ावर आधाशर त प्रश्न 
 
 

विद्यतु पयजिेक्षक एकूण गणु - १२० 

विषय दजा मादयम 
प्रश्न 
संख्या गणु  कालाििी 

प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 
शवद्यापीठ 

अशधशनयम, 
पशरशनयम, शनिेंि 
व त्याअनुषंगीक 

कामकार् 

पिंवी / पिंशवका इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

मराठी शवषयाकरीता 
मराठी 

इतर शवषयांकरीता मराठी 
व इंग्रर्ी 

६०  १२०  ९० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 

१ मराठी  - सवजसामान्य िब्लिंसंग्रह, वाक्यरचना, वयाकरण, म्हणी व वाक्यप्रचार यांचा अथज आशण 
वाक्यात उपयोग, समानाथी िब्लिं, शवरुध्िंाथी िब्लिं, प्रशस ध्िं पुस्तके आशण लेखक 

2 इंग्रजी -   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 अथजवयवस्था, 
भारतीय राज्यघटना, िैक्षशणक व आरोग्य शिक्षण शवषयक 
गवणत -अंकगशणत, बीर्गशणत, भुशमती, सांच्ख्यकी 
संगणक माशहती तंत्रज्ञ 
शवदु्यत शवषयक प्रश्न 

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

५ शवद्यापीठ अशधशनयम, पशरशन यम, शनिेंि व त्याअनुषंशगक कामकार्ावर आधाशर त प्रश्न. 
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छायावित्रकार 
आवटस्ट कम ऑवडओ / वहीडीओ एक्सपटज 

एकूण गणु - १२० 

विषय दजा मादयम 
प्रश्न 
संख्या गणु  कालाििी 

प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 
शवद्यापीठ 

अशधशनयम, 
पशरशनयम, शनिेंि 
व त्याअनुषंगीक 

कामकार् 

इयत्ता १२ वी इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

इंग्रर्ी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

६०  १२०  ९० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

 
अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 
१ मराठी  - व याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या िब्लिंांचा वापर, समानाथी िब्लिं, शवरुध्िंाथी िब्लिं 

म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रशस ध्िं पुस्तके आशण लेखक 
2 इंग्रजी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्लिंांचा वापर, समानाथी व 

शवरुध्िंाथी िब्लिं,  
३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना,  क्रीडा व साशहत्य पुरस्कार, इशतहास, भूगोल व नागशरकिास्त्र,  

गशणत - बेरीर्, वर्ाबाकी, गुणाकार व भागाकार 
उपयोशर्त कला, िायाशचत्रण, 
संबंशधत पिंाशवषयक प्रश्न 
Audio Video Photography शवषयी प्रश्न. 

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

५ शवद्यापीठ अशधशनयम, पशरशन यम, शनिेंि व त्याअनुषंशगक कामकार्ावर आधाशर त प्रश्न. 
 
 

िवरष्ट्ठ वलपीक/डीईओ 
 

एकूण गणु - २०० 

विषय दजा मादयम 
प्रश्न 
संख्या गणु  कालाििी 

प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक 
चाचणी, 
शवद्यापीठ 

अशधशनयम, 
पशरशनयम, शनिेंि 
व त्याअनुषंगीक 

कामकार् 

पिंवी इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

इंग्रर्ी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

१०० २०० १२० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 
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अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 

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

2 इंग्रजी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्लिंांचा वापर 
३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, नेहमीचे अनुभव, धमज, साशहत्य, रार्कारण िास्त्र, सामाशर्क, 

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

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

५ शवद्यापीठ अशधशनयम, पशरशन यम, शनिेंि व त्याअनुषंशगक कामकार्ावर आधाशर त प्रश्न. 
 

 

वलवपक कम टंकलेखक / डीईओ / रोखपाल / भांडारपाल              एकूण गणु - २०० 

विषय दजा मादयम 
प्रश्न 
संख्या गणु कालाििी 

प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 
शवद्यापीठ 

अशधशनयम, 
पशरशनयम, शनिेंि 
व त्याअनुषंगीक 

कामकार् 

पिंवी  इंग्रर्ी शवषयांकरीता इंग्रर्ी, 
इंग्रर्ी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

१०० २०० १२० 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

 
अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 

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

2 इंग्रजी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्लिंांचा वापर 
३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, नेहमीचे अनुभव, धमज, साशहत्य, रार्कारण िास्त्र, सामाशर्क, 

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

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

५ शवद्यापीठ अशधशनयम, पशरशन यम, शनिेंि व त्याअनुषंशगक कामकार्ावर आधाशर त प्रश्न, रोखपाल व 
भांडारपाल याच्या कायज व र्बाबिंारी शवषयक प्रश्न. 
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िीजतंत्री एकूण गणु - २०० 

विषय दजा मादयम प्रश्न 
संख्या 

गणु  कालाििी प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक 
चाचणी, 
शवद्यापीठ 

अशधशनयम, 
पशरशनयम, शनिेंि 
व त्याअनुषंगीक 

कामकार् 

इयत्ता १२ वी इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

इंग्रर्ी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

१०० २०० २ तास वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 

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

2 इंग्रजी -  स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्लिंांचा वापर 
३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना, नेहमीचे अनुभव, धमज, साशहत्य, रार्कारण िास्त्र, सामाशर्क, 

िैक्षशणक व औद्यशगक सुधारणा, क्रीडा या के्षत्रातील महान वयक्तींची काये, सवजसाधारणपणे 
भारताच्या शविेषत: महाराष्ट्राच्या भूगोलाची रुपरेषा यांवरील प्रश्न 
संगणक माशहती तंत्रज्ञान 
शवदु्यत शवषयक प्रश्न 

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

५ शवद्यापीठ अशधशनयम, पशरशन यम, शनिेंि व त्याअनुषंशगक कामकार्ावर आधाशर त प्रश्न. 
 
 

िाहनिालक 
 

एकूण गणु - १०० 

विषय दजा मादयम प्रश्न 
संख्या 

गणु  कालाििी प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी  

इयत्ता १० वी इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

इंग्रर्ी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

५०  १०० ७५ 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 
अ.क्र. दजा 

१ मराठी  - व याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या िब्लिंांचा वापर, समानाथी िब्लिं, शवरुध्िंाथी िब्लिं 
म्हणी व वाक्यप्रचार,  
(मराठी शवषयाच्या प्रश्नपशत्रकेचा िंर्ा इयत्ता १० वी च्या िंर्ाच्या समान राहील.) 

2 इंग्रजी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्लिंांचा वापर, समानाथी व 
शवरुध्िंाथी िब्लिं,  

३ सामान्य ज्ञान - िैंनंशिंन घटना,  क्रीडा व साशहत्य पुरस्कार, इशतहास, भूगोल व नागशरकिास्त्र,  
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गशणत - बेरीर्, वर्ाबाकी, गुणाकार व भागाकार 
रहिंारीचे शनयम, वाहनप्रकार , स्थाशनक भौगोशलक शवषयासंबंशधत प्रश्न. 

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

 
 
 

विपाई 
 

एकूण गणु - १०० 

विषय दजा मादयम प्रश्न 
संख्या 

गणु  कालाििी प्रश्नवत्रकेिे 
स्िरुप 

मराठी, इंग्रर्ी, 
सामान्य ज्ञान, 

बौच्ध्िंक चाचणी 
शवद्यापीठ 

अशधशनयम, 
पशरशनयम, 
शनिेंि व 

त्याअनुषंगीक 
कामकार्  

इयत्ता १० वी इंग्रर्ी शवषयांकरीता 
इंग्रर्ी, 

इंग्रर्ी वगळता इतर 
शवषयांकरीता मराठी 

५० १०० ७५ 
शमशन ट 

वस्तुशनष्ट्ठ 
बहुपयायी 

अभ्यासक्रम 

अ.क्र. दजा 

१ मराठी - व याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या िब्लिंांचा वापर, समानाथी िब्लिं, शवरुध्िंाथी िब्लिं 
म्हणी व वाक्यप्रचार, 
 (मराठी शवषयाच्या प्रश्नपशत्रकेचा िंर्ा इयत्ता १० वी च्या िंर्ाच्या समान राहील.) 

2 इंग्रजी -   स्पेदलग, वयाकरण, सोपी वाक्यरचना आशण नेहमीच्या िब्लिंांचा वापर, समानाथी व 
शवरुध्िंाथी िब्लिं,  

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

४ बौसददक िािणी- उमेिंवार शकती लवकर व अचूकपणे शवचार करु िकतो हे आर्मावण्यासाठी 
प्रश्न 

 
 

१२. अजग करण्य ची पध्दती व सचूि  :  
 

1) उमेिवयरयिे https://www.muhs.ac.in यय सांकेतस्थळयवर जयऊि “गट-ब, गट-क ि गट-ड संिगातील 
वरक्त विक्षकेतर पदे सरळसेिेने भरण्याकरीता ऑनलाईन अजज” यय कलक वर म्क्लक करयवे व सचूियांचे 
कयटेकोर वयचि करुि Click for Online Application (ऑिलयईि अजासयठी म्क्लक करय) यय बटियवर 
म्क्लक करयवे. 

2) ऑिलयईि अजग र्भरण्ययसयठी उमेिवयरयकडे स्वत:चय मोबयईल िमयांक व ई-मेल पत्तय असणे आवश्यक आहे. 
3) उमेिवयरयिे प्रनवष्ट केलेल्यय मोबयईल व ई-मेल वर नवद्ययपीठ सांिर्भातील मयनहती पयठनवणयर असल्ययमळेु सिर 

मोबयईल व ईमेल र्भरती प्रनियय पणूग होईपयंत उमेिवयरयिे बिल ूिये. 
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4) अजग र्भरण्ययसयठी उमेिवयरयिे मोबयईल िांबर टयकयवय. जर ययआधी अजग जति/सांनचत (Save) झयलय िसेल 
तर मोबयईल वर ओटीपी ि येतय अजग र्भरण्ययसयठी डशॅबोडग निसेल. जर ययआधी जति/सांनचत (Save) झयलय 
असेल तर मोबयईल वर आलेलय ओटीपी प्रनवष्ट करुि उमेिवयरयलय डशॅबोडग निसेल. 

5) उमेिवयरयस ओटीपी ि आल्ययस ओटीपी पनु्हय पयठवय (Resend OTP) यय कलक वर म्क्लक करयवे. 
 

       6) डशॅबोडग मध्ये िशगनवल्ययप्रमयणे उमेिवयरयिे खयलील टप्प्ययांमध्ये ऑिलयईि अजग र्भरयवययचय आहे. 
टप्पय-1  : अजगियरयची सयमयन्य मयनहती  
          (Step-१:General Information of Applicant) 
टप्पय-2 : शैक्षनणक/तयांनत्रक/वययवसयनय क अ्ययसिम मयनहती तपनशल  
           (Step-२:Details of Educational/ Professional Information) 
टप्पय-3 : अिरु्भवयचय तपनशल  
       (Step-३:Details of Experience Information) 
टप्पय-4 : कोणत्यय पियांसयठी अजग  

  (Step-४:Details of Experience Information) 
टप्पय-5 : कयगिपते्र/प्रमयणपते्र अपलोड करणे  

   (Step-५:Uploading of Documents /Certificates) 
टप्पय -6 : अजग र्ीचय ऑिलयईि र्भरणय 

 (Step-६:Online Payment of Application Fees) 
टप्पय-7 : ऑिलयईि अजग प्रस्ततु करय 

  (Step-७:Submit Online Application) 
टप्पय-8 : प्रस्ततु केलेल्यय अजाची कप्रट आऊट घ्यय 

 (Step-८:Printing of Submitted Application) 
 

7) अजगियर जसजसे टप्पय र्भरणे पणूग करेल तसतसे अजगियरयस प्रत्येक टप्ययत समोर टप्पय पणूग झयलय ककवय अपणूग 
आहे हे निसणयर आहे.  

8) अजगियरयिे प्रत्येक टप्पय हय िमवयरीिे पहणजे अििुमे टप्पय-१ ते टप्पय-८ पणूग करणे आवश्यक आहे. 
9) अजगियरयिे त्ययच्यय सवग शैक्षनणक मयनहतीचय तपनशल टप्पय-२ येथे िमिू करणे आवश्यक आहे. तसेच 

अजगियरयकडे असलेल्यय सवग अिरु्भवयांचय तपनशल टप्पय ३ येथे िमिू करणे आवश्यक आहे. 
10) उमेिवयर टप्पय-४ मधिू एक ककवय अिेक पियांसयठी एकयच अजातिू अजग करु शकतील. अजगियरयस अिेक 

पियांसयठी अजग करण्ययस वेगवेगळे अजग करण्ययची आवश्यकतय ियही.  
11) अजगियरयिे टप्पय-५ मध्ये कोणकोणती कयगिपते्र अपलोड करयवययची आहे हे सांपणूगपणे टप्पय-१ ते टप्पय-४ 

मधील मयनहतीच्यय आधयरे असणयर असल्ययमळेु अजगियरयिे टप्पय-१ ते टप्पय-४ अचकू मयनहती र्भरणे 
आवश्यक आहे व ययच मयनहतीच्यय आधयरे टप्पय-५ मध्ये अजगियरयस कयगिपते्र अपलोड करयवययची आहे. 

12) अजगियरयिे रुां िी १०० नपक्सेल (pixel) आनण उांची १४० नपक्सेल (pixel) असलेलय िनजकच्यय कयळयतील 
त्ययचय र्ोटो (जेपीईजी र्यईल) (jpeg) तसेच रुां िी १०० नपक्सेल (pixel)  आनण उांची ५० नपक्सेल(pixel)  
असलेली त्ययची स्वयक्षरी (जेपीईजी र्यईल) (jpeg) अपलोड करणे बांधिकयरक आहे. र्ोटो व स्वयक्षरी सोडुि 
इतर सवग कयगिपते्र पीडीएर् र्यईल र्ॉरमटॅमध्ये अपलोड करणे बांधिकयरक आहे.  

13) अजगियरयिे अपलोड करयवययच्यय र्यईलचय आकयर १ एमबी (MB)  पेक्षय जयस्त िसयवय. 
14) अजगियरयिे टप्पय-१ ते टप्पय-६ (टप्पा ५ वगळून) असे सवग टप्पे पणूग केल्ययिांतरच टप्पय-७ पहणजे अजग प्रस्ततु 

/सयिर करतय येऊ शकतो. कोणतयही अपणूग टप्पय असल्ययस अजगियरयचय अजग प्रस्ततु/सयिर करतय येणयर 
ियही. 

15) अजगियरयिे अजग प्रस्ततु/सयिर केल्ययिांतर टप्पय-८ मधिू प्रस्ततु अजाची कप्रट घेणे ककवय अजाची पीडीएर् 
स्वत:कडे जति (Save) करुि ठेवणे आवश्यक आहे. टप्पय-८ मध्ये अजगियरयच्यय सूांपणग अजाचय Print 
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Preview निसेल व Print Preview वरील बयजसू Print, Export अशी बटि निसतील. ययच बटियांचय 
सहयय्ययिे अजगियरयिे अजग कप्रट करणे ककवय अजाची पीडीएर् करयवी. 

16) अजगियरयस कयही प्रशासकीय प्रश्ि उपम्स्थत झयल्ययस शांकयचे निरसि करण्ययसयठी नवद्ययपीठयच्यय िरुध्विी 
िमयांक (0253) (2539161,2536164) ककवय recruitment@muhs.ac.in यय ई-मेल पत्ययवर सांपकग  
करयवय. तसेच ऑनलाईन अर्म भरतांना काही तांत्रिक अडचणी आल्ययस नवद्ययपीठयच्यय िरुध्विी िमयांक 
(0253) (2539181) ककवय admin@muhs.ac.in यय ई-मेल पत्ययवर सांपकग  करयवय. 

17) उमेिवयरयिे र्भरणय केलेले शलु्क कोणत्ययही पनरम्स्थतीमध्ये (अिेकिय अजग करणे, अजग चकुणे, कयही 
कयरणयस्तव परीक्षेस बस ूि शकणे, परीक्षय ककवय र्भरती प्रनियय रद्द होणे अशय कयरणयांसयठी) परत केले जयणयर 
ियही.  

 
१३.  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 प्राप्पत करणे आवश्यक राहील. अिाच उमेिंवारांना शनवडसूची बनशवतांना पात्र ठरशवण्यात 
येईल. त्यापेक्षा कमी गुण प्राप्पत करणाऱ्या उमेिंवारांचा गुणवत्ता यािंीत समावेि होणार नाही. 

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

४)  परीके्षत उत्तीणज झालेल्या गुणवत्ता प्राप्पत उमेिंवारांची गुणांची यािंी तयार करुन www.muhs.ac.in  या 
संकेतस्थळावर प्रशसध्िं करण्यात येईल. केवळ परीके्षतील गुणवत्ता यािंीत नावाचा समावेि असल्यामुळे 
उमेिंवारास शनवड दकवा शनयुक्तीचा अशधकार प्राप्पत होणार नाही. शवद्यापीठ पशरशन यमातील तरतुिंीनुसार 
आवश्यक तेवढया पात्र उमेिंवारांची मूळ िंस्तऐवर्ाची पडताळणी करुन पात्र उमेिंवाराची अंशतम शनवड 
यािंी www.muhs.ac.in  या संकेतस्थळावर प्रशसध्िं करण्यात येईल.  

५) उच्चश्रेणी लघुलेखक / शनम्नश्रेणी लघुलेखक /शवदु्यत पयजवेक्षक /िायाशचत्रकार /लघुटंकलेखक / आर्थटस्ट 
कम ऑशडओ/ वहीडीओ एक्सपटज / वीर्तंत्री /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, वयावसाशयक चाचणी व िंस्तऐवर् पडताळणीकरीता स्वखचाने यावे लागेल. 
७)  समांतर आरक्षणातील प्रवगातील उमेिंवार उपलब्लध 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 संकीणज १११८/प्र.क्र. ३९/१६-अ शिं.१९/१२/२०१८ नुसार 
कायजवाही करण्यात येईल. 

८) समांतर आरक्षणाबाबत िासन पशरपत्रक, सामान्य प्रिासन शवभाग क्रमांक एसआरवही 
१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ शिंनांक १३ ऑगस्ट २०१४ तसेच िासन िुध्िंीपत्रक, सामान्य प्रिासन शवभाग 
क्रमांक संकीणज -१११८/प्र.क्र. ३९/१६-अ, शिंनांक १९ शडसेंबर २०१८ आशण तिंनंतर िासनाने यासंिंभात 
वेळोवेळी शनगजशमत केलेल्या आिेंिा नुसार कायजवाही करण्यात येईल. 

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

       १०)  केवळ परीके्षत उत्तीणज होणे, गुणवत्ता यािंीत नाव असणे, मुळ िंस्तऐवर्ांची पडताळणी होणे दकवा 
वयावसाशयक चाचणीत सहभागी असणे या बाबींवरुन कुठल्याही उमेिंवारास शनवड व शनयुक्तीचा अशधकार 
प्राप्पत होणार नाही. 

 
18) पदाांचा तपशील: 

Sr.No Post Name in English पदनाम 

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 शवदु्यत पयजवेक्षक 
8 Photographer िायाशचत्रकार 

9 Senior Clerk cum / Data Entry 
Operator 

वशरष्ट्ठ शलपीक /डीईओ 
 

10 Steno-Typist लघुटंकलेखक 
11 Artist cum Audio/ Video Expert आर्थटस्ट कम ऑशडओ/ वहीडीओ एक्सपटज 

12 
Clerk cum Typist / Data Entry 
Operator/ Cashier/ Store Keeper 

शलपीक कम टंकलेखक / डीईओ/ रोखपाल/ 
भांडारपाल 

13 Electrician वीर्तंत्री 
14 Driver वाहनचालक 
15 Peon शिपाई 

 

१९) िलु्कािा भरणा करण्याकरीता खाली नमदू केलेल्या पददतीिा अिलंब करािा :- 
१)  ऑनलाईन प्रणालीमधील टप्पपा ६ येथे च्क्ल क करुन अर्ज िुल्क के्रशडट काडज / डेशबट काडज /इंटरनेट 

बॅदकग / भीम UPI द्वारे  ऑनलाईन पध्िंतीने भरावे लागेल. 
आवश्यक सवज माशहती भरल्यानंतर “Pay Now” अिी दलक शिंसेल. 

२) ऑनलाईन पध्िंतीने अर्ज िुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेिंवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये िुल्काचा 
भरणा झाला आहे दकवा कसे याची च्स्थती (Status) लगेचच अवगत होईल.  

४) ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरीता शवशहत अंशतम शिंनांक शिं. ०७/०९/२०२२ रात्री ११.५९ वारे्पयजत सुरु 
असेल. तिंनंतर मध्यरात्री  १२.०० वार्ल्यानंतर संकेतस्थळावरील दलक बंिं केली र्ाईल. 

 

२०) विवहत प्रमाणपत्र / कागदपते्र अपलोड करणे :- 
  प्रोफाईलद्वारे केलेल्या शवशवध िंावयांच्या अनुषंगाने उमेिंवारांची पात्रता आर्मावल्यानंतर 
(Check Eligibility) उमेिंवार, र्ाशहरातीनुसार संबंधीत पिंाकरीता पात्र ठरत असल्यास अर्ज सािंर 
करतांना खालील प्रमाणपते्र / कागिंपते्र  (लागू असलेली) अपलोड करावी लागतील : 
अ.क्र. प्रमाणपते्र / कागदपत्र फाईल फॉमेट 
१ रंुिंी 100 शपक्सेल आशण उंची 140 शपक्सेल असलेला उमेिंवाराचा अशलकडच्या JPEG 
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काळातील फोटो 
२ रंुिंी 100 शपक्सेल आशण उंची 50 शपक्सेल असलेली उमेिंवाराची स्वाक्षरी JPEG 

३ अर्ातील नावाचा पुरावा (एस.एस.सी. अथवा तत्सम िैक्षशणक अहजता) PDF  
४  वयाचा पुरावा (िाळा सोडल्याचा िंाखला) PDF  
५ िैक्षशणक अहजता इत्यािंीचा पुरावा (सवज प्रमाणपते्र एकत्रीत अपलोड करावीत) PDF  
६ एस.एस.सी. नावात बिंल दकवा शववाहानंतर नावात बिंल झाल्याचा पुरावा PDF  
७ शववाहानंतर नावात बिंल झाल्याचा पुरावा PDF  
८  अनुभवाचा पुरावा (सवज िंाखले एकत्रीत अपलोड करावे) PDF  
९  राज्य िासकीय कमजचारी यांच्याकरीता वयोमयािेंतील सवलतींचा िंावा 

असल्यास सािंर करावयाचे प्रमाणपत्र 
PDF  

१० मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याबाबतचा पुरावा (१० वी/१२ वी चे गुणपत्रक) दकवा 
भाषा संचालनालयाकडील शनम्न व उच्चस्तर परीक्षा पास गुणपत्रक 

PDF  

११  लहान कुटंूबाचे प्रशतज्ञापत्र  PDF  
१२  सामाशर्कृषटया मागासवगीय असल्याबाबतचा पुरावा PDF  
१३ आर्थथकृषष्ट्टया िंबुजल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा PDF  
१४  अद्ययावत नॉन-शक्रमीलेअर प्रमाणपत्र PDF  
१५  पात्र शिंवयांग वयक्ती असल्याबाबतचा पुरावा PDF  
१६  पात्र मार्ी सैशनक असल्याबाबतचा पुरावा (शड स्चार्ज पुस्तक अपलोड करावे) PDF  
१७  अनाथ आरक्षणाकरीता पात्र असल्याबाबतचा पुरावा PDF  
१८  खेळाडू आरक्षणाकरीता पात्र असल्याबाबतचा पुरावा व यथोशच त प्राधीकाऱ्याचा 

िंाखला-(सवज िंाखले/प्रमाणपत्र एकत्रीत अपलोड करावे) 
PDF  

१९ अशधवास प्रमाणपत्र PDF  
२० आत्महत्याग्रस्त िेतकऱ्याचा मुलगा/मुलगी असल्याचा पुरावा  PDF 

२१ भुकंप प्रभाशवत असल्याचा पुरावा PDF 

२२ पिंवी/पिंवयुत्तर अंिकालीन कमजचारी असल्याचा पुरावा PDF 

२३ स्वातंत्र्य सैशनकांच्या नामशनिेंशि त वयक्ती असल्याचा पुरावा PDF 

२४  1991 च्या र्नगणना कमजचारी असल्याचा पुरावा PDF 

२५  1994 नंतर शनवडणूक कमजचारी असल्याचा पुरावा PDF 

२६ अर्ज करण्यास त्याच्या कायालयाने शिंलेले ना हरकत प्रमाणपत्र PDF 

२७ अवर्ड वाहन चालशवण्याचा परवाना PDF  
२८ िासकीय इलेक्रीिीयनचा परवाना  PDF 

२९ यथोशच त प्राशध काऱ्याचा शवदु्यत पयजवेक्षकाचा परवाना  PDF 

३० इंग्रर्ी लघुलेखक व टंकलेखन -१२०/५० ि.प्र.शम. PDF  
 मराठी लघुलेखक व टंकलेखन -१२०/४० ि.प्र.शम. PDF  

३१ इंग्रर्ी लघुलेखक व टंकलेखन -१००/४० ि.प्र.शम. PDF  
 मराठी लघुलेखक व टंकलेखन -१००/३० ि.प्र.शम. PDF  

३२ इंग्रर्ी लघुलेखन ८० ि.प्र.शम. PDF  
  मराठी लघुलेखक ८० ि.प्र.शम. PDF  

३३ इंग्रर्ी टंकलेखन -४० ि.प्र.शम. PDF  
 मराठी टंकलेखन -३० ि.प्र.शम. PDF  

३४ या वयशत शरक् त पात्रतेिी इतर कोणतेही संबंशधत िंस्तऐवर् PDF 

 (ठट प   सवम कागदपत्राांची पीीीफफ फालल सालज फक फर्ीी (1 MB)  ककवा त्यापेक्षा कर्ी असावी.) 
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अ) उपरोक्त प्रमाणपत्र / कागिंपते्र र्ाशहरातीत नमूिं केलेल्या शठकाणी अपलोड करणे आवश्यक आहे. 
ब) संबंशधत र्ाशहरातीस अनुसरुन शवशहत शनकष / पात्रता तसेच प्रोफाईलमधील िंावयांच्या अनुषंगाने  

प्रमाणपते्र / कागिंपते्र अपलोड करावी लागतील. प्रोफाईलमधील शवशवध िंावयांच्या अनुषंगाने  
अपलोड करावयाची प्रमाणपते्र / कागिंपते्र प्रणालीद्वारे अर्ज सािंर करतांना प्रिंर्थित होतील. 

 

 १४. महत्त्िाच्या सिूना:- 

  अ)   उमेिंवारास िेंण्यात आलेले परीक्षा कें द्र कोणत्याही पशरच्स्थतीमध्ये बिंलण्यात येणार नाही.  
ब)   परीक्षा कें द्र बिंलण्याची शवनंती कोणत्याही पशरच्स्थतीमध्ये (वैद्यकीय कारणासंाठी सुद्धा दकवा इतर 

कारणासंाठी) स्वीकारली र्ाणार नाही. उमेिंवाराने त्याची प्रवासाची वयवस्था त्यानुसार आधीच 
ठरवावी/शवचारात घ्यावी. 

क)  उमेिंवार रे् वेगवेगळ्या पिंांसाठी अर्ज करत असतील, अिा उमेिंवारांनी सवज पिें यांकशरता सारखी 
महसुल शवभाग/ िहरांची शनवड करावी. अन्यथा वेगवेगळ्या पिंांसाठीच्या परीके्षसाठी वेगवेगळे परीक्षा 
कें द्र शमळण्याची िक्यता नाकारता येत नाही. अिा पठरश्स्ितीस ठवद्यापीि जीाीदार िसेल. 

ी) उमेिंवाराने आपल्या अर्ात उपलब्लध करून िेंण्यात आलेल्या सहा शवभागांच्या पसंतीक्रमात 
उमेिंवाराने शनवडलेल्या पयायांपैकी एकही परीक्षा कें द्र उपलब्लध नसल्यास, उमेिंवारास उपलब्लध 
कें द्रांपैकी परीक्षा कें द्र नेमून िेंण्यात येईल. 

ल)  उमेिंवाराने एका पिंासाठी फक्त एकिंाच अर्ज करावा, र्र एका उमेिंवाराने एकापेक्षा अशधक अर्ज 
केले आहेत असे आढळून आले तर अिा उमेिंवारांची उमेिंवारी रद्द केली र्ाईल. 

 
१५. इतर महत्िािी मावहती :- 

१)  अर्ज फक्त Online पध्िंतीने च्स्वकारले र्ातील. कायालयात प्रत्यक्ष कोणतेही अर्ज च्स्वकारण्यात येणार 
नाही, याची उमेिंवारांनी नोंिं घ्यावी. 

२)  उमेिंवाराने प्रवेिपत्र (Hall Ticket) Online पध्िंतीने Download करण्याचा शिंनांक संकेतस्थळावर 
प्रशसध्िं केला र्ाईल तसेच िक्य झाल्यास Email ककवा  SMS द्वारे कळशवला र्ाईल. 

३)  उमेिंवाराने प्रवेिपत्र Online पध्िंतीने Download करुन घ्यावयाचे आहेत. शवद्यापीठाकडून प्रवेिपत्र 
शनगजशमत केले र्ाणार नाही याची नोंिं घ्यावी. 

४) ) उमेिंवाराने प्रवेिप्रत्र  Online पध्िंतीने प्राप्पत करुन घेतल्यानंतर प्रवेिपत्रासोबत परीके्षला येतांना स्वत:चे 
फोटो असलेले ओळखपत्र घेऊन येणे बंधनकारक आहे. (उिंा. मूळ पॅनकाडज (Original PAN CARD), 
मूळ पासपोटज (Original PASSPORT), मूळ वाहन अनुज्ञप्पती (Original DRIVING LICENCE), 
मूळ मतिंार ओळखपत्र (Original VOTER ID), मूळ फोटोसह राष्ट्रीयकृत बॅक अद्ययावत पासबुक 
(Original Nationalized bank Updated PASS-BOOK with photo attached), मूळ आघारकाडज 
(Original AADHAR CARD) प्रवेिपत्रासोबत मूळ ओळखपत्र नसल्यास उमेिंवारास परीक्षा कें द्रावर 
प्रवेि शमळणार नाही. 

५)  प्रवेि पत्रावर (Hall Ticket) नमूिं केलेल्या वेळेच्या शकमान अधा तास आधी उमेिंवाराने परीक्षा कें द्रावर 
उपच्स्थत राहणे बंधनकारक आहे. 

६)  परीके्षच्या वेळी पशरगणकासारख्या (CALCULATOR) साधनांचा उपयोग करण्यास सक्त मनाई आहे. 
तसेच उमेिंवाराने शडर्ीटल डायरी, पेर्र, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन इलेक्रॉशनक घड्याळ इ. सारखी 
िंरूसंचार साधने परीक्षा कें द्राच्या पशरसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास व र्वळ बाळगण्यास सक्त 
मनाई आहे. त्यामुळे उमेिंवाराने परीके्षस येतांना उपरोक्त साधने बरोबर आणू नयेत. अिा साधनांच्या 
सुरशक्षततेची वयवस्था या कायालयाकडून केली र्ाणार नाही. त्याचप्रमाणे कोणतीही अनशधकृत वस्तु, 
पुस्तके दकवा वह्या तसेच त्यांच्या बॅग्र् इ. सामान परीक्षा कक्षामध्ये उमेिंवाराने स्वत:र्वळ ठेवू नये. या 
कायालयाने परीके्षच्या कामासाठी शनयुक्त केलेल्या कोणत्याही वयक्तीस आवश्यकता वाटल्यास 
उमेिंवारांची तपासणी करण्याचा पूणज अशधकार असेल. तसेच परीक्षा कक्षाबाहेर चहापान, धुम्रपान 
करण्यास सक्त मनाई आहे. 
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७) उमेिंवाराने भरलेल्या माशहतीच्या आधारे त्यास प्रवेिपत्र िेंऊन परीके्षस पात्र करण्यात येईल. त्यामुळे 
ऑनलाईन अर्ज भरतांना वस्तुशनष्ट्ठ व अचुक माशहती भरावी. उमेिंवाराची शनवड अंशतम गुणवत्ता यािंीत 
झाल्यास ऑनलाईन अर्ाप्रमाणे उमेिंवाराची सवज मूळ प्रमाणपते्र / अशभलेखे यांची सत्यता पडताळणीच्या 
वेळेस उमिेंवाराने ऑनलाईन भरलेल्या अर्ात नमुिं केलेल्या माशहती वयशतशरक्त सािंर केलेल्या 
प्रमाणपत्रांचा शवचार केला र्ाणार नाही. तसेच, त्यावेळी सािंर केलेल्या इतर कागिंपत्रांचा शवचार केला 
र्ाणार नाही. तसेच पडताळणी करतांना उमेिंवाराने ऑनलाईन भरलेल्या अर्ात नमुिं केलेल्या बाबींचे 
प्रमाणपत्र / अशभलेख तो सािंर  करण्यास असमथज ठरल्यास त्याला भरती प्रशक्रयेतून बािं करण्यात येईल. 
त्याच बरोबर पुढील गुणानुक्रमे असलेल्या उमेिंवारास संधी िेंण्यात येईल. 

८) उमेिंवाराने ऑनलाईन अर्ात भरलेल्या माशहतीची Pdf download करुन ठेवावी. सिंर माशहतीची प्रत 
Registration process / र्ाशहरात प्रशकया पूणज होईपयजत र्तन करुन ठेवावी. सिंर माशहतीची प्रत 
हरशवल्यास / गहाळ झाल्यास ठवद्यापीि त्यास जीाीदार रार्णार िार्ी तसेच, परीक्षा पार पील्यािांतर 
सदर अजाची प्रत download  करण्याची सुशवधा उपलब्लध राहणार नाही याची उरे्दवाराांिी िोंद घ्यावी. 

९) उमेिंवाराने ऑनलाईन भरलेल्या माशहतीच्या आधारे त्यास लेखी परीके्षकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात पात्र 
ठरशवण्यात येत असून लेखी परीके्षत गुणानुक्रमे पात्र ठरलेल्या उमेिंवारांची वरील नमूिं अटींनुसार 
आवश्यक कागिंपते्र िंस्तऐवर् पडताळणीच्या वेळेस तपासण्यात येतील. सिंरच्या अटीनुसार आवश्यक 
कागिंपते्र सािंर न केल्यास उमेिंवारास अपात्र ठरशवण्यात येईल. शनववळ परीके्षसाठी अर्ज सािंर केल्यास 
व तद्नंतर उमेिंवारार्वळ अटीनुसार आवश्यक िंस्तऐवर्/प्रमाणपते्र नसल्यास अिा उमेिंवारास 
शनवडीकरीता अपात्र ठरशवण्यात येईल. कागिंपत्रांची पूणज िाननी व आवश्यक तेथे वयावसाशयक चाचणी/ 
परीके्षनंतर उमेिंवारांची गुणवते्तच्या आधारे सामाशर्क/समांतर आरक्षण शनहाय शनवड केली र्ाईल. 
उमेिंवारांनी ऑनलाईन अर्ात भरलेली माशहती भरती प्रशक्रयेच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर चुकीची अथवा 
खोटी आढळल्यास उमेिंवारांची संबंशधत पिंाची उमेिंवारी रद्द करण्यात येईल व त्यामुळे होणाऱ्या सवज 
पशरणामास उमेिंवार स्वत: र्बाबिंार राहील. तसेच शनवड प्रशक्रयेच्या संिंभात सवज अशधकार शवद्यापीठाने 
राखून ठेवले आहेत. 

१०) प्रस्तुत प्रशक्रयेत ऑनलाईन पध्िंतीने अर्ज भरावयाचे असल्याने उमेिंवाराने माशहती भरतांना अचूक / खरी 
/ र्ी कागिंपते्र व प्रमाणपते्र उपलब्लध आहेत, अिीच माशहती भरावी. चुकीची /खोटी /शिंिाभूल करणारी / 
अन्य इसमाची अथवा नंतर उिीराने कागिंपते्र / प्रमाणपते्र उपलब्लध होणारी माशहती भरल्यास व भशवष्ट्यात 
तिी बाब शनिंिजनास आल्यास अथवा अिा उमेिंवाराची शनवड झाल्यास त्यांची शनवड रद्द करण्यात येईल 
व शवद्यापीठाची फसवणूक केल्या प्रकरणी संबंधीतांवर गुन्हा िंाखल करण्यात येईल, याची गांभीयजपुवजक 
नोंिं घ्यावी. 

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

१२) भरतीबाबत कोणतीही न्यायालयीन प्रशक्रया सुरु झाल्यास दकवा न्यायप्रशवष्ट्ठ असल्यास न्यायालयीन 
शनणजयाच्या अधीन राहून सिंर पिें भरणे दकवा न भरणे याबाबत शनणजय घेण्यात येईल. 

१३) उमेिंवारांचे ऑनलाईन प्रवेिपत्र, उमेिंवारांना परीके्षत शमळालेले गुण इ. संकेतस्थळ  
www.muhs.ac.in  वर उपलब्लध 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 तकज िुध्िं व पारिंिजक पध्िंतीने गुणवते्तच्या आधारे पार पाडली र्ाते. 
उमेिंवारांनी कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडू नये. 

http://www.muhs.ac.in/
http://www.muhs.ac.in/
http://www.muhs.ac.in/


 

 

- 40 - 

१६) या र्ाशहरातीत नमूिं केलेल्या पिंांवर भरतीप्रशक्रयेची कायजवाही व उमेिंवारांची शनवड न्यायालयीन 
याशचका क्र. ८२३४/२०१९ व याशचका क्र. ६९०१/२०२१ मध्ये होणाऱ्या शनणजयांचे अधीन राहून करण्यात 
येत आहे. 

१८) उमेिंवाराने अर्ज केला अथवा शवशहत अहजता धारण केली म्हणरे् लेखी परीके्षस बोलशवण्याचा अथवा 
शनयुक्तीचा हक्क प्राप्पत झाला असे असणार नाही. तसेच केवळ परीके्षत प्रशवष्ट्ठ दकवा उत्तीणज झाले, 
गुणवत्ता यािंीत नाव आले, िंस्तऐवर्ांची पडताळणी झाली दकवा वयावसाशयक चाचणी झाली म्हणून 
िेंखील शनवड व शनयुक्तीचा हक्क सांगता येणार नाही. 

१९) शवद्यापीठ आस्थापनेवरील पिं भरतीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी िासनाकडून प्राप्पत होणाऱ्या सुचनांप्रमाणे 
आरक्षणाबाबत व इतर सवज बाबतीत कायजवाही करण्यात येईल व त्या अटी र्िाच्या तिा लागू राहतील. 

२०) सिंरच्या र्ाशहरातीमध्ये िंिजशवलेल्या शरक्त पिंांच्या संख्येत कमी / र्ास्त बिंल होण्याची िक्यता आहे. 
काही अपशरहायज कारणाने परीक्षा दकवा भरती प्रशकया स्थशगती झाल्यास दकवा रिंिं झाल्यास त्याबाबत 
अर्जिंारास कोणताही िंावा सांगता येणार नाही. परीके्षचा प्रकार, पिंांची संख्या, समांतर आरक्षण यात 
बिंल करणे, भरतीच्या कोणत्याही अटी व ितींमध्ये कोणत्याही स्तरावर बिंल करणे, परीक्षा स्थशगत 
करणे अथवा रद्द करणे, भरतीप्रशक्रयेत अिंत: बिंल करणे, सेवा भरती प्रशक्रयेत बिंल करणे, भरती 
प्रशक्रयेसंिंभात उिंभवणारे वािं, भरती प्रशक्रया रिंिं दकवा स्थशगत करणे व अन्य कोणत्याही तांशत्रक 
अडचणी / तक्रारी याबाबत शनणजय घेण्याचा सवज अशधकार शवद्यापीठ स्वत:कडे राखून ठेवीत आहे. उक्त 
कोणत्याही बाबींवर शवद्यापीठाचा शनणजय अंशतम राहील व तो सवज उमेिंवारांकरीता बंधनकारक राहील. 

२१) सिंर शनयुक्त्या या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या राहतील. तसेच शनयुक्ती ही २ वषाच्या पशरशवक्षाधीन कालावधी 
करीता असेल. पशरशव क्षाधीन कालावधीत उमेिंवारास संबंधीत पिंावर कायम करण्याचा िंावा सांगण्याचा 
अशधकार नसेल. 

२२) सेवेत शनयुक्ती झालेनंतर संबंशधत उमेिंवाराने सहा मशहन्याच्या आत वैद्यशकयृषष्ट्टया सक्षम असल्याचे 
शर्ल्हा िासशकय रुग्णालयाकडून वैद्यशकय प्रमाणपत्र शवद्यापीठास सािंर करणे अशनवायज आहे. 

२३) सेवेतील शनयुक्ती उमेिंवाराची पूवजचशरत्र व वतजणूक (पोलीस चौकिी) यांच्या समाधानकारक तपासणी 
अहवालावर अवलंबून राहील व तसा तपासणी अहवाल आके्षपाहज 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 शनणजयानुसार व 
पशरपत्रकातील मागजिंिजक सुचनांनुसार कायजवाही करुन योग्य तो शनणजय घेतला र्ाईल. तसेच, यापूवीच 
संबंशधत उमेिंवारास शनयुक्ती शिंली असल्यास त्यास कोणतीही पूवजसूचना 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  
तसेच, महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ अशधशनयम, १९९८ ची प्रत www.muhs.ac.in या  शवद्यापीठ 
संकेतस्थळावर उपलब्लध आहे. 

२५) भरती प्रशक्रयेच्यावेळी भरती प्रशक्रयेच्या संबंधी वेळोवेळी िेंण्यात येणाऱ्या सूचना www.muhs.ac.in  या 
संकेतस्थळावर प्रशसध्िं करण्यात येतील. त्याीाीत केवळ Email ककवा SMS वर अवलांीुि ि रार्ता 
उरे्दवारािे वेळोवेळी सांकेतस्िळावरील सुचिाांचे अवलोकि करणे अपेठक्षत आरे्. 
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