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प्रमाणपते्/कागदपते् पडताळणीसाठी हजर राहण्िाकरीता पत्ता :-- 
 अर्व व साुंख्ययकी सुंाालनालय, महाराष्ट्र शासन, 
  प्रशासकीय इमारत, म ुंबई उपनगर जजल्हा, 
   8 वा मजला, शासकीय वसाहत,  
 वाुंदे्र [पवूव], म ुंबई 400 051. 
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सचूना 
नामननदेशन भरती प्रनििा-2014 

 अर्व व साुंख्यय की सुंाालनालय, म ुंबई याुंच्या अजिपत्याखाली असलेल्या सुंशोिन सहायक गट-ब 
(अराजपजित)      साुंख्ययकी सहायक/ अन्वेषक / जलजपक-टुंकलेखक या  गट-क सुंवगातील जरक्त पदावरील  
सरळसेवा भरतीकरीता जदनाुंक 4 व 5 ऑक्टोबर, 2014 रोजी ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आली होती. या 
ऑनलाईन परीक्षेतनू सदर पदाुंकरीता प्रमाणपि/कागदपि             जशफारस पाि उमेदवाराुंाी यादी 
सुंाालनालयाच्या http://mahades.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्र्ळावर उपलब्ि करुन जदलेली आहे.   

 सदर ऑनलाईन परीक्षेच्या अन षुंगाने सुंशोिन सहायक गट-ब (अराजपजित       साुंख्ययकी सहायक/ 
अन्वेषक / जलजपक-टुंकलेखक या गट-क सुंवगातील जरक्त पदाुंवर सेवा प्रवेश जनयमान सार जशफारसपाि 
उमेदवाराुंाी जनय क्ती करण्यासाठी जरक्त पदाुंच्या मयादेत उमेदवाराुंच्या मळू प्रमाणपिे/कागदपिाुंाी पडताळणी होणे 
आवश्यक आहे. त्याकरीता सोबत जोडलेल्या पदजनहाय तक्त्यातील उमेदवाराुंनी त्या पदाकरीता नमदू केलेल्या 
जदनाुंकास व नमदू केलेल्या वेळी प्रमाणपिे/कागदपिे पडताळणीसाठी मळू प्रमाणपिे व त्याुंच्या साक्षाुंजकत 
छायाप्रतीसह स्वखााने               उपख्स्र् त राहावे.  

उमेदवाराांना महत्वाची सचूना 
1.    उमेदवार एकापेक्षा अजिक पदाुंसाठी                                                          

               अ                                                                     
                    घेवून या  त. अशा उमेदवाराुं                   प्रमाणप   / कागदपिाुंाी  पडताळणी 
          करण्यात येईल. 

2. एकापेक्षा अजिक पदाुंसाठी पाि उमेदवाराने आवश्यक त्या प्रत्येक पदासाठीच्या प्रमाणप  /कागदपिाुंच्या 
साक्षाुंजकत सत्यप्रतींाा स्वतुंि सुंा ऑनलाईन अजाच्या प्रतीसोबत जोडावा. 

3.                                                                       . 
4. प्रमाणप  /कागदप                                                                                 

   सुंाालनालयाच्या http://mahades.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर प्रनसद्ध करण्िात 
िेईल. 

प्रमाणप  /कागदप   पडताळणीसाठी आवश्िक प्रमाणप  /कागदपत्ाांची िादी 

उपख्स्र्त राहणाऱ्या उमेदवाराुंनी                             खालील मळू प्रमाणपते्/कागदपते् 
त्िाांच्िा साक्ाांनकत छािाप्रतींसह पडताळणीसाठी सोबत आणणे आवश्यक आहे. पडताळणी पणूव होताा 
उमेदवाराुंना त्याुंाी मळू प्रमाणपिे/कागदपिे तेरे्ा परत करण्यात येतील .  

1. ऑनलाईन अजााी प्रत. 
2.                                                                     . 
3.                                                      प्रमाणप   व परीक्षेाी ग णपजिका 
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4. अजात नमदू केल्यान सार उच्ातम शैक्षजणक अहवता िारण केली असल्यास सदर शैक्षजणक अहवतेाी मळू 
प्रमाणपिे. 

5. मराठी टुंकलेखन 30 श. प्र. जम. ककवा इुंग्रजी टुंकलेखन 40 श. प्र. जम. या गतीाे शासकीय वाजणज्य 
मुंडळााे परीक्षा उत्तीणव झाल्यााे प्रमाणपि (फक्त जलजपक-टुंकलेखक पदाकरीता). 

6. शाळा सोडल्यााा दाखला. 
7. मागासवगीय असल्यास सक्षम अजिकाऱ्यााे जात प्रमाणपि आजण जात वैिता प्रमाणपि. 
8. जवजा-अ, भज-ब, भज-क, भज-ड, जवमाप्र, इमाव या प्रवगातील उमेदवाराुंनी उन्नत व प्रगत गटात मोडत 

नसल्यााे                                                     (नॉनजिजमलेअर) प्रमाणपि  
9. माजी सैजनकाुंसाठी जजल्हा सैजनक कल्याण बोडााा दाखला. 
10. जवजहत नम न्यातील राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील खेळााे व प्राजिकृत केलेल्या सक्षम अजिकाऱ्याुंाे खेळाडू 

प्रमाणपि                                 ) 
11. मजहला आरक्षणाुंतगवत अजव करणाऱ्या ख ला प्रवगातील मजहला उमेदवाराुंनी उन्नत व प्रगत गटात मोडत 

नसल्याबाबताे सक्षम अजिकारी याुंाे                               असलेले (नॉनजिजमलेअर) 
प्रमाणपि. 

12. सामान्य प्रशासन जवभाग, शासन अजिसाूना ि. एसआरव्ही-2000/प्र.ि.17/(2000)/12, 
जद.28/03/2005 व शासन पजरपिक ि. एसआरव्ही-2000/प्र.ि.17/2000/12, जद. 01/07/2005 न सार 
लहान क टूुंब असल्यााे पजरजशष्ट्ट-  मिील जवजहत नम न्यातील प्रमाणपि. 

13. शासकीय/जनमशासकीय सेवेतील कमवााऱ्याुंनी त्याुंाे अजव त्याुंाे कायालय प्रम खाुंच्या परवानगीने सादर 
केलेल्यााी प्रत. 

14. प्राजिकृत करण्यात आलेल्या अजिकाऱ्याने जनगवजमत केलेले राष्ट्रीयत्व प्रमाणपि ककवा महाराष्ट्र राज्यााे 
अजिवास प्रमाणपि. 

15. अुंशकालीन पदवीिर बेरोजगाराुंसाठी सामान्य प्रशासन जवभाग, शासन जनणवय ि:- पअुंक-
1097/1793/प्र.ि.4/98/16-अ, जद.                  सक्षम अजिकाऱ्यााा दाखला, तीन वषे 
अुंशकालीन काम केलेल्या व रोजगार व मागवदशवन कें द्रामध्ये या अन भवााी नोंद केल्यााा प रावा. 

16. भ कुं पग्रस्त/प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराुंनी सक्षम अजिकारी याुंाे प्रमाणपि. 
17. अपुंग असल्यास त्याबाबताे सक्षम अजिकाऱ्याुंनी जदलेले प्रमाणपि 

उपरोक्त प्रजियेसाठी उमेदवाराने                                            स्वत: उपख्स्र्त राहणे 
बुंिनकारक आहे. कोणत्याही कारणास्तव उमेदवाराव्यजतजरक्त अन्य व्यक्तीस प्रमाणपि पडताळणीकरीता उपख्स्र् त 
राहता येणार नाही.  
 उपरोक्त मळू प्रमाणपिे/कागदपिे पडताळणी प्रजियेमध्ये कोणतीही शुंका अर्वा अडाण जनमाण झाल्यास 
त्यावेळी                     सजमतीाा जनणवय अुंजतम राहील. याबाबत कोणत्याही उमेदवारास जनवेदन सादर 
करावयााे असल्यास त्याने अर्व व साुंख्यय की सुंाालनालय, म ुंबई या कायालयात लेखी        सादर करावे. अशा 
प्राप्त जनवेदनावरील सुंाालक, अर्व व साुंख्यय की सुंाालनालय, म ुंबई याुंाा जनणवय जनवेदनकत्यास बुंिनकारक 
राहील. 

 प्रमाणपते्/कागदपते् पडताळणीसाठी हजर राहण्िाकरीता पत्ता :-- 
 अर्व व साुंख्ययकी सुंाालनालय, महाराष्ट्र शासन, 
  प्रशासकीय इमारत, म ुंबई उपनगर जजल्हा, 
   8 वा मजला, शासकीय वसाहत,  
  वाुंदे्र [पवूव], म ुंबई 400 051. 
                    
 
 


