अथर् व सां�ख्यकी संचालनालय, िनयोजन िवभाग, मुंबई

मुख्यमं �ी फेलोिशप कायर् �म 2017 - सुधािरत सिवस्तर जािहरात
(मदतीसाठी दूरध्वनी �मांक:- 022 – 26383014)
िदनांक: 17/06/2017

अ.�.
1
1.

कायर्�माचे नाव
मुख्यमं�ी फेलोिशप कायर्�म

शासकीय सेवा ‘गट-अ’ समकक्ष
[₹ 35,000 + �वासभ�ा ₹ 5,000]

एकूण फेलो संख्या
50
[1/3 जागा मिहला उमेदवारांसाठी]

पा�ता िवषयक अटी :क) िनवडीसाठी शै क्षिणक आहर् ता :- िदनांक 5 जून, 2017 रोजी कोणत्याही शाखे तील पदवीधर
(िकमान 60% गुण आवश्यक) यािशवाय अिधक उच्च िशक्षणास �ाधान्य असेल.
ख) अनुभव :- िदनांक 5 जून, 2017 रोजी िकमान 1 वष�चा अनुभव आवश्यक आहे . तसेच
व्यावसाियक अभ्यास�माच्या िव�ाथ्य�साठी त्यांच्या अभ्यास�माचा भाग म्हणून त्यांनी पूणर्वळ
े
इंटनर्िशप/ ॲ�ेंिटसिशप/ आ�टकलिशप केली असल्यास, हा कालावधी अनुभवाचा कालावधी म्हणून
�ा� धरण्यात येईल.
ग) भाषा व संगणक ज्ञान :- मराठी भाषा िलिहता, वाचता व बोलता येणे आवश्यक राहील. िंहदी आिण
इं�जी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक आहे . तसेच, संगणक हाताळणी व इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक राहील.
घ) वयोमय�दा :- िदनांक 1 एि�ल, 2017 रोजी अजर्दाराचे वय 21 वष� पेक्षा कमी व 26 वष� पेक्षा जास्त
नसावे. (जन्म िदनांक 2 एि�ल, 1991 ते िदनांक 1 एि�ल, 1996 च्या दरम्यान असावा.)
ङ) फेलोंचा दज� :- फेलोंचा दज� शासकीय सेवेतील गट- अ अिधकाऱ्याच्या समकक्ष असणार आहे .

2.
फेलोंची संख्या:- सदरहू कायर्�माकिरता फेलोंची संख्या 50 अशी िन�श्चत करण्यात आली असून,
त्यापैकी 1/3 जागा मिहला फेलोंसाठी राखीव असतील. 1/3 एव�ा मिहला फेलो उपलब्ध न झाल्यास त्या जागी
पु�ष फेलोंची िनवड करण्यात येईल.
3.

अजर् करण्याची प�त :क) सदरहू जािहरातीस अनुस�न ज्या उमेदवारांचे अजर् िविहत मुदतीत केवळ ऑनलाईन प�तीने �ाप्त
होतील अशाच उमेदवारांचे अजर् िवचारात घे तले जातील. उमेदवारांची मािहती ऑनलाईन (On Line)
अज��ारे संगणकावर एकि�त करण्यात येणार असल्याने अजर् भरण्यासाठी िविहत केले ला
नमुना अजर् व अजर् भरावयाची मािहती http://mahades.maharashtra.gov.in व
http://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध क�न दे ण्यात आली आहे .
संचालनालयाच्या http://mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ‘APPLY ONLINE’
(CM Fellowship Program २०१७) िंलकवर ऑनलाईन अजर् भरण्याबाबतच्या मागर्दशर्क सूचना उपलब्ध
क�न दे ण्यात आलेल्या आहे त.
ख) उमेदवारांचे ऑनलाईनच भरलेले अजर् स्वीकारले जातील. अन्य कोणत्याही �कारे केले ले अजर् िवचारात
घे तले जाणार नाहीत याची िवशेष नोंद घ्यावी. िविहत नमुन्यानुसार/िनकषानुसार अजर् नसल्यास सदर अजर्
नाकारण्याचा अिधकार संचालनालय स्वत:कडे राखून ठे वत असून यासंदभ�त उमेदवारास काहीही
कळिवण्यात येणार नाही.
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ग) उमेदवारांचे अजर् ऑनलाईन प�तीने �स्वकारण्यात येणार असल्याने अजर् करताना शै क्षिणक कागदप�े व
अन्य �माणप�े जोडणे आवश्यक नाही. ऑनलाईन अज�तील मािहती अचूक नोंदिवली जाईल याची
खबरदारी उमेदवारांनी स्वत: घ्यावी. अज�मध्ये नमूद केले ल्या बाबी / िववरणे च �ाहय धरण्यात येतील.
अजर् सादर केल्यानंतर िदले ली मािहती / िववरणप�े �ाहय धरण्यात येणार नाहीत. अज�त नोंदिवले ल्या
मािहतीबाबत संचालनालय जबाबदार राहणार नाही.
घ) ऑनलाईन प�तीने सादर केलेल्या अज�मधील सवर् मािहतीची सत्यता तपासण्यासाठी आवश्यक
कागदप�ाचा पुरावा जसे की शैक्षिणक अहर् ता, वय तसेच �माणप�ाच्या मूळ �ती व त्या
�माणप�ांच्या साक्षांिकत केलेल्या �ती, ई - पावतीची �त, िसस्टीम जनरे टेड अज�सोबत
�माणप� / कागदप� तपासणीच्या वेळी सादर करावी लागेल.
ङ) अज�मध्ये केलेला दावा व सादर केले ल्या कागदप�ामधील मािहती यामध्ये फरक आढळू न आल्यास
अज�मधील मािहती खोटी समजण्यात येईल. अज�मधील मािहती संदभ�तील कागदोप�ी पुरावे सादर क�
न शकल्यास उमेदवारी र� करण्यात येईल. यासाठी संचालनालय जबाबदार राहणार नाही.
च) उमेदवाराने िद. 01 / 06 / 2017 ते िद. 22 / 06 / 2017 पय�त अजर् करावा. ऑनलाईन अजर्
िद. 22 / 06 / 2017 वेळ 23 वा. 59 िम. पय� तच �स्वकारण्यात ये तील.
छ) उमेदवारांनी ऑनलाईन अजर् करण्यापूव� खालील सूचनांचे पालन करावे.
ज) उमेदवाराने आपला वैध ई-मेल आयडी व �मणध्वनी �मांक नोंदिवणे आवश्यक आहे . तसेच सदर
ई-मेल आयडी व �मणध्वनी �मांक परीक्षेचा िनकाल लागेपय�त वैध असणे आवश्यक आहे . उमेदवाराने
ऑनलाईन अज�त नोंदिवले ला ई-मेल आयडी व �मणध्वनी �मांक चुकीचा/अपूणर् असल्यास, तसेच
�मणध्वनी �मांक NCPR रिजस्टडर् (DND) असल्यामुळे संपण
ू र् भरती �ि�ये दरम्यान त्या�ारे पाठिवल्या
जाणाऱ्या सूचना, संदेश व मािहती उमेदवारांना �ाप्त न झाल्यास, त्याची संपण
ू र् जबाबदारी संबंिधत
उमेदवाराची रािहल. तसेच ई-मेल आयडी व �मणध्वनी संदेश वहनात येणाऱ्या तांि�क अडचणींना
अथर् व सां�ख्यकी संचालनालय जबाबदार असणार नाही. अथर् व सां�ख्यकी संचालनालयामाफर्त
उमेदवाराच्या ई-मेल आयडीवर परीक्षेचे �वेशप� पाठिवण्यात येईल. उमेदवाराने आपल्या ई-मेल आयडीची
कोणत्याही पिर�स्थतीत इतर व्यक्तींबरोबर दे वाण-घे वाण क� नये. एखा�ा उमेदवाराचा वैध ई-मेल आयडी
नसल्यास त्याने अजर् करण्यापूव� स्वत:चा ई-मेल आयडी तयार करणे आवश्यक आहे .
झ) परीक्षेकरीता िविहत केलेले शुल्क फक्त ऑनलाईन प�तीने भरणे आवश्यक आहे .
ञ) अज�सोबत भरलेले परीक्षा शुल्क कोणत्याही पिर�स्थतीत परत केले जाणार नाही. ऑनलाईन शुल्क
भरताना बँकेचे इतर चाज�स उमेदवाराला स्वत: भरावे लागतील. परीक्षा शुल्क ऑनलाईन प�तीने भरल्यानंतर
िमळणाऱ्या ई- पावतीची (Transaction successful झाल्यानंतर) िं�ट काढू न स्वत:जवळ ठे वणे आवश्यक
राहील. परीक्षेच्या वेळी सदर ई- पावतीची छायांिकत �त �वेशप�ासोबत सादर करणे आवश्यक आहे .
ट) िदलेल्या सूचनां�माणे उमेदवाराचा स्कॅ न केले ला फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करण्यासाठी िविहत केले ल्या
नमुन्यात असणे आवश्यक आहे .
4. ऑनलाईन अजर् करण्याबाबतच्या सूचना:क) उमेदवाराने �थम संचालनालयाच्या http://mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन
‘APPLY ONLINE’ (CM Fellowship Program २०१७) िंलक वर �क्लक केल्यावर ऑनलाईन
अजर् �स्�नवर िदसेल.
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ख) अजर् नोंदणी करण्याकरीता “Click here for New Registration” हा टॅब िनवडू न त्यामध्ये नाव,
संपक�ची मािहती व ई-मेल आयडी नमूद करावा. त्यानं तर तात्पुरता रिजस्�ेशन नंबर स्�ीनवर िदसेल.
अजर्दाराने सदर तात्पुरता रिजस्�ेशन नंबर स्वत:कडे िलहू न ठे वावा. सदर तात्पुरता रिजस्�ेशन नं बर व
पासवडर् उमेदवारांना ई-मेल व एसएमएस�ारे पाठिवण्यात येईल. उमेदवाराला अज�त काही दु�स्ती
करावयाची असल्यास तात्पुरत्या रिजस्�ेशन नंबर व पासवडर् चा उपयोग क�न दु�स्त्या करता येतील.
ग) जर उमेदवार एकाच वेळी अजर् पूणर्पणे भ� शकला नाही तर भरले ली मािहती “SAVE AND NEXT”
या ट ॅबचा वापर क�न SAVE करता येईल. ऑनलाईन अजर् सबिमट करण्यापूव� उमेदवाराने “SAVE
AND NEXT” या सुिवधेचा वापर क�न भरले ली मािहती तपासून पहावी व आवश्यकतेनस
ु ार त्यामध्ये
दू�स्ती करावी. दष्ृ टीने अधू असले ल्या उमेदवारानी ऑनलाईन अजर् काळजीपूवर्क भरावा आिण अंितम
Submit करण्यापूव� सवर् मािहती योग्य असल्याची खा�ी करावी.
घ) उमेदवाराने स्वत:चे /विडलां चे/पतीचे नाव तसे च नावांचे स्पेिंलग योग्यिरत्या भरणे आवश्यक आहे .
सदरची मािहती योग्य प�तीने न भरल्यास उमेदवारी र� करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.
ङ) उमेदवाराने भरले ली मािहती तपासण्यासाठी व Save करण्यासाठी “Validate your details” and
“Save and Next” या बटनांचा वापर करावा.
च) उमेदवाराने मु�ा �. 7 मध्ये दे ण्यात आले ल्या सूचनां�माणे छायािच� आिण स्वाक्षरी स्कॅ न व अपलोड
करावी.
छ) ऑनलाईन अजर् अंितम सबिमट करण्यापूव� “Preview” टॅबवर �क्लक क�न संपण
ू र् अजर् तपासून
पहावा.
ज) आवश्यकतेनस
ु ार ऑनलाईन अज�तील मािहतीमध्ये सुधारणा क�न, तसेच छायािच� व स्वाक्षरी अपलोड
झाल्याची व इतर मािहती अचूक असल्याची खा�ी क�न “FINAL SUBMIT” बटनवर �क्लक करावे.
झ) “Payment” बटनावर �क्लक क�न परीक्षा शुल्क ऑनलाईन प�तीने भरावे.
ञ) त्यानंतर “Submit” बटनावर �क्लक करावे.
ट) उमेदवाराने ऑनलाईन अजर् भरतांना काळजी घ्यावी. उमेदवाराने सदर अज�त स्वत:बाबतची मािहती
अचूक भरावी. तसेच िविहत आकारातील स्वत:चे छायािच� व स्वाक्षरी योग्य त्या िठकाणी अप-लोड
करावी. आपण भरले ली मािहती योग्य असल्याची खा�ी झाल्यानंतर, छायािच� व स्वाक्षरी योग्य त्या
िठकाणी अप-लोड केल्यानंतर व आवश्यक ते शुल्क योग्य प�तीने भरल्यानंतरच “Submit” बटन �ेस
करावे. एकदा सबिमट बटनावर �क्लक केल्यावर भरलेल्या मािहतीमध्ये कोणताही बदल करता येणे
शक्य होणार नाही व त्याबाबतच्या िवनंतीचा िवचार केला जाणार नाही. सदरची मािहती योग्य प�तीने न
भरल्यास उमेदवारी र� करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.
ठ) अजर् सादर करण्याची संपण
ू र् कायर्वाही संचालनालयाने िवहीत केले ल्या कालावधीत पूणर् करणे आवश्यक
आहे . असे न केलेले ऑनलाईन अजर् िवचारात घे तले जाणार नाहीत.
5. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरण्याची प�त :-

क) ऑनलाईन अजर् हा परीक्षा शुल्क भरण्याच्या सुिवधेसह (Payment Gateway) एकि�त उपलब्ध क�न

दे ण्यात आला आहे .
ख) परीक्षा शुल्क फक्त RuPay /Maestro/MasterCard/Visa/Credit Card/IMPS/ Cash Card/Mobile
Wallet अथवा Internet Banking �ारे भरता येईल. उमेदवारास परीक्षा शुल्क RuPay
/Maestro/MasterCard/Visa/Credit Card/IMPS/ Cash Card/Mobile Wallet अथवा Internet
Banking �ारे भरण्याची सुिवधा �स्�नवर उपलब्ध क�न दे ण्यात आले ली आहे .
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ग) ऑनलाईन परीक्षा शुल्काचे सबिमशन केल्यानंतर थोडावेळ वाट पाहणे आवश्यक आहे . सदर
कालावधीत कोणत्याही परी�स्थतीत Back िंकवा Refresh बटण �ेस क� नये.
घ) ऑनलाईन �ान्झॅक्शन यशस्वी झाल्यानंतर ई-पावती (E-Receipt) तयार होईल. ई-पावती तयार न होणे
शुल्क भरले गेले नाही असे दशर्िवते.
ङ) उमेदवाराचे ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरणे यशस्वी न झाल्यास (Payment Failure) उमेदवाराला
तात्पूरत्या रिजस्�ेशन नंबर व पासवडर् च्या आधारे पुन्हा लॉग ईन करावे लागेल. उमेदवाराचे ऑनलाईन
�ान्झॅक्शन यशस्वी न झाल्यास �स्�नवर Your online transaction was unsuccessful Please
register again असा संदेश िदसेल. अशावेळी उमेदवाराने ऑन-लाईन िंलकवर जाऊन पुन:श्च लॉग ईन
करणे आवश्यक आहे .
च) नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर उमे दवारास ई-पावती इंटरनेट�ारे संगणकावर उपलब्ध होईल.
उमेदवाराने सदर ई-पावती व ऑनलाईन अज�ची िं�ट आऊट काढू न ठे वणे आवश्यक आहे .
परीक्षा शुल्क ऑनलाईन प�तीने भरल्यानंतर �ाप्त झालेली ई-पावती उमे दवाराने स्वत:कडे
ठे वावी. परीक्षा शुल्क भरल्याची ई-पावती उमे दवाराने ऑनलाईन परीक्षे च्या वे ळी �वेशप�ासोबत
सादर करावी.
छ) �ेडीट काड�ने परीक्षा शुल्क भरतांना भारतीय चलनाचीच नोंद करावी.
ज) आपले रिजस्�ेशन पूणर् झाल्यानंतर �ाऊझर िंवडो बंद करण्याची दक्षता घ्यावी.
झ) उमेदवाराने स्वत:चे छायािच� व स्वाक्षरी िविहत जागी अप-लोड केल्यानंतर �स्�नवर संपण
ू र् अजर् िदसेल.
सदर अजर् योग्य प�तीने भरण्यात यावा. उमेदवाराचे छायािच� अथवा स्वाक्षरी अस्पष्ट असल्यास त्याचा
अजर् अवैध ठरिवण्यात येईल. त्यामुळे उमेदवाराने वर िदले ल्या सूचनांचे योग्य �कारे पालन करावे.
6. अजर् भरण्याच्या महत्वाच्या सूचना:क) रिजस्�ेशन व परीक्षा शुल्क पूणर् भरल्यानंतर उमेदवाराने संपण
ू र् अज�ची िं�टआऊट घे णे आवश्यक
आहे . ऑनलाईन अज�ची मािहती भरण्यास उमेदवार स्वत: जबाबदार आहे . त्यास संचालनालय
कोणत्याही �कारे जबाबदार राहणार नाही.
ख) उमेदवाराने िविहत मुदतीत ऑनलाईन अज�सोबत परीक्षा शुल्क भरण्याची कायर्वाही करावी. जेणेक�न
शेवटच्या क्षणी अडचण येणार नाही.
ग) उमेदवाराने अज�त स्वत:चे नांव, जन्मिदनांक, मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी इत्यादी मािहती
काळजीपूवर्क भरावी. सदरची मािहती चुकल्यास त्यास संचालनालय जबाबदार राहणार नाही.
घ) उमेदवाराचा रिजस्�ेशन नंबर व पासवडर् योग्य प�तीने रिजस्�ेशन झाल्यानंतर त्याच्या ई-मेल आयडी/
मोबाईल नंबरवर संदेश पाठिवण्यात येईल. जर उमेदवाराला ई-मेल िंकवा एस.एम.एस �ारे सूचना
िमळाली नाही तर त्याचा अजर् योग्य प�तीने रिजस्टर झाला नाही असे समजावे.
ङ) अपूणर् अजर् उदा. छायािच� आिण स्वाक्षरी इत्यादी नसले ले अवैध ठरिवण्यात येतील.
च) वरील कायर्प�ती ही अजर् करण्याची योग्य पध्दत आहे . यािशवाय दुस-या प�तीने केले ले अजर् हे अवैध
ठरिवले जातील.
छ) अज�त भरलेल्या प�यामध्ये िंकवा इतर मािहतीमध्ये बदल करता येणार नाही.
ज) उमेदवाराने अज�वर अपलोड केले ल्या स्वाक्षरी �माणे च �वेशप� व उप�स्थती प�ावर स्वाक्षरी करणे
आवश्यक आहे
झ) तसेच उमेदवाराने ऑनलाईन अज�वर अपलोड केले ल्या छायािच�ा�माणे च छायािच� �वेशप� व
उप�स्थतीप�ावर िचकटवणे आवश्यक आहे .
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छायािच� आिण स्वाक्षरी स्कॅ िंनग करण्याच्या सूचना:उमेदवाराने खाली नमूद केल्या�माणे त्याचे छायािच� व स्वाक्षरी स्कॅ न क�न अजर् भरते वेळी अपलोड
करणे आवश्यक आहे .
क) छायािच�:1) अिलकडच्या काळातील पासपोटर् आकाराचे रं गीत छायािच� असावे.
2) सदरचे छायािच� हे िफकट, रं गीत िंकवा पांढ-या रं गाचा पृष्ठभाग असले ले असावे.
3) कॅ मेराकडे शांतपणे व �स्थर नजरे ने पहावे. सूयर् �काशात जर छायािच� काढले ले असेल तर आपल्या
छायािच�ावर सावली पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जर फ्लॅशचा वापर केल्यास red eye येणार नाही
याची दक्षता घ्यावी.
4) जर तुम्ही चष्मा वापरत असाल तर तुमचे डोळे िदसतील अशा�कारे छायािच� असावे.
5) छायािच� काढते वेळी टोपी, हॅट व गॉगल घालू नये, जेणेक�न चे हरा झाकला जाणार नाही याची दक्षता
घ्यावी.
6) छायािच� 200 x 230 pixels एवढे असावे व त्याचा आकार 20 kb ते 50 kb इतका असावा. स्कॅ न
केलेले छायािच� हे 50 kb पेक्षा मोठे नसेल याची दक्षता घ्यावी. जर त्याचा आकार 50 kb पेक्षा मोठा
असेल तर ते adjust करण्यात यावे.
ख) स्वाक्षरी:1) उमेदवाराने काळया शाईच्या पेनाने पांढ-या कागदावर स्वाक्षरी करावी.
2) सदरची स्वाक्षरी ही उमेदवाराचीच असावी. सदरची स्वाक्षरी ही ऑनलाईन अज�वर ज्या िठकाणी
अपलोड करणे आवश्यक आहे तेथे अपलोड करण्यात यावी.
3) अज�सोबत अपलोड केलेली स्वाक्षरी व उप�स्थती प�ावरील स्वाक्षरी िभन्न असेल तर उमेदवारास अपा�
ठरिवण्यात येईल.
4) स्वाक्षरीचा आकार 10 kb ते 20 kb व त्याचे dimensions 140 x 60 pixels एवढे असावे.
5) स्वाक्षरीची स्कॅ न केले ली इमेज ही 20 kb पेक्षा जास्त नसे ल याची दक्षता घ्यावी.
ग) छायािच� आिण स्वाक्षरी स्कॅ िंनग करण्याची प�त:1) छायािच� व स्वाक्षरी स्कॅ न क�न अपलोड करावयाची आहे . त्यासाठी स्कॅ नरचे िरझॉल्यूशन हे 200
डी.पी.आय. (Dots per inch) एवढे असावे.
2) कलर हा true colour व फाईलची साईज ही उपरोक्त �माणे सेट करण्यात यावी.
3) उपरोक्त िदलेल्या सूचनेनस
ु ार छायािच� व स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे . त्याची फाईल ही JPG िंकवा
JPEG format मध्ये असावी.
4) जर मु�ा �मांक 3 नुसार छायािच� व स्वाक्षरी नसेल तर �स्�नवर error message िदसेल.
5) छायािच� व स्वाक्षरी अप-लोड करण्यासाठी ऑनलाईन अज�त िंलक दे ण्यात आली आहे .
घ) छायािच� व स्वाक्षरी अप-लोड करण्याची प�त :1) छायािच� व स्वाक्षरी अप-लोड करण्यासाठी Upload Photograph व Upload Signature या दोन
स्वतं� िंलक उपलब्ध क�न दे ण्यात आले ल्या आहे त. योग्य त्या िंलकवर �क्लक करावे व त्यानंतर
छायािच� / स्वाक्षरी असलेली File िसले क्ट करावी व अपलोड बटनावर �क्लक करावे.
2) उमेदवाराचे छायािच� व स्वाक्षरी ही उपरोक्त प�त अवलं िबल्यािशवाय अपलोड होणार नाही याची नोंद
घ्यावी.

उमेदवाराचे छायािच� अथवा स्वाक्षरी अस्पष्ट असल्यास त्याचा अजर् अवै ध ठरिवण्यात ये ईल.
त्यामुळे उमेदवाराने वर िदलेल्या सूचनांचे योग्य �कारे पालन करावे.
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परीक्षा शुल्क :उमेदवारांनी खाली दशर्िवल्या�माणे परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरावयाचे आहे . सदर शुल्क हे ऑनलाईन
स्व�पातच भरणे आवश्यक आहे व ते ना परतावा राहील. कोणत्याही कारणास्तव ते परत केले जाणार नाही.
योजनेचे नाव
मुख्यमं�ी फेलोिशप योजना

परीक्षा शुल्क
₹ 500/-

िटप :- उमेदवाराने परीक्षा शुल्कासोबत बँकेच्या िनयमानुसार सेवा कर व इतर कर ऑनलाईन प�तीने भरणे आवश्यक राहील.

क) परीक्षा शुल्क भरल्याबाबतची खातरजमा झाल्यावरच अज�वर पुढील कायर्वाही केली जाईल. उमेदवारांनी
आवश्यक ते परीक्षा शुल्क भरले नसल्यास सदर उमेदवारांना अपा� ठरिवण्यात येईल.
ख) उमेदवारांची ऑनलाईन परीक्षा कोणतीही कागदप�े पूवर्तपासणी न करता घे तली जाणार असल्यामुळे या
परीक्षेत िमळालेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराला िनवडीबाबतचे कोणतेही हक्क राहणार नाहीत.
कागदप�ांच्या पूणर् छाननीनंतरच उमेदवाराची गुणव�े च्या आधारे िनवड केली जाईल. त्यासाठी
उमेदवारांनी अज�त िदले ल्या मािहतीच्या पुष्ठथ्यर् आवश्यक त्या �माणप�ांच्या/कागदप�ांच्या मूळ �ती व
सांक्षािंकत �ती कागदप� पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे . कोणत्याही टप्प्यावर
उमेदवाराने �ाप्त केलेली �माणप�े योग्य माध्यमातुन �ाप्त केली नसल्यास िंकवा गैरमाग�ने �ाप्त केली
असल्यास अथवा खोटी िंकवा बनावट असल्याचे िदसून आल्यास उमेदवाराचे नाव भरती ��ीयेतन
ु बाद
करण्यात येईल.
9. िनवडीची कायर् प�ती :क) सवर् उमेदवारांची online वस्तुिनष्ठ चाचणी परीक्षा (Online Objective Test) घे ण्यात येईल.
ख) उमेदवारांची online वस्तुिनष्ठ चाचणी परीक्षा (Online Objective Test) फक्त इं�जी माध्यमातून
घे ण्यात येईल.
ग) उमेदवारांची वस्तुिनष्ठ चाचणी परीक्षा राज्यातील �मुख शहरातील कें�ांवर घे ण्यात येईल.
घ) िनबंध स्व�पाच्या �श्नांचे िवषय आिण त्यांची उ�रे upload करण्याची सुिवधा उपलब्ध क�न दे ण्यात
येईल. वस्तुिनष्ठ चाचणी व िनबंध परीक्षा यातून िमळाले ल्या एकि�त गुणांच्या आधारे जास्तीत जास्त
200 उमेदवारां ची मुलाखतीसाठी िनवड करण्यात येईल.
ङ) �ा उमेदवारांची मुलाखत सिमतीमाफर्त मुलाखत घे ण्यात येईल.
च) अंितम िनवड करताना वस्तुिनष्ठ चाचणी, िनबंध व मुलाखत यासाठी अनु�मे 15, 30 व 50 असे गुण
राहतील. पदव्यु�र पदवी वा नामांिकत संस्थे तन
ू िमळवले ली व्यावसाियक पदवी / पदिवका यांच्या
उपयुक्ततेनस
ु ार 5 गुण राहतील.
छ) मुलाखतीच्या वेळी शैक्षिणक अहर् तेबरोबरच उमेदवाराची सामािजक व सावर्जिनक कामासंबंधात
बांिधलकी, सशक्त चािर�य, सकारात्मक द�ृ ष्टकोन, संघ भावनेने काम करण्याची वृ�ी, संबंिधत कामाचा
अनुभव या आिण इतर बाबी िवचारात घे ऊन, 50 उमेदवारांची अंितम िनवड करण्यात येईल.

ज) िनबंध स्व�पाच्या �श्नांची उ�रे दे ण्यासाठीची कायर्प�ती स्वतं�पणे संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर
दे ण्यात येईल.
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झ) वस्तुिनष्ठ चाचणीसाठी अभ्यास�म पुढील �माणे आहे .

Medium : English
Sr
No.
1

Name of Test
General Awareness

Number of
Questions
50

2
3

Reasoning
English Language

10
15

4

Information
Technology
Quantitative Aptitude

10

5

15

Description

Duration

India and Maharashtra focused questions on
current affairs, general knowledge, social issues
and economics.
Reasoning
Comprehension, Sentence Correction, and
Sentence Completions
Windows 2010, MS Office 2010, Internet
Explorer
Will include questions on Data interpretation,
Arithmetic, Elementary Algebra, basic concepts
of Geometry

60 minutes

10. फेलोिशप कायर् �मासाठी िनयुक्तीचा कालावधी :क) सदरहू कायर्�मांतगर्त 50 फेलोंची फक्त 11 मिहन्यांकिरता िनवड करण्यात येणार आहे . यामध्ये अिधक
वाढ करता येणार नाही.
11. िव�ावेतन (छा�वृ�ी):सदरहू कायर्�मांतगर्त िनवड झाले ल्या 50 फेलोंना दरमहा ₹ 35,000/- इतकी छा�वृ�ी (Stipend) दे ण्यात
येईल. सदर छा�वृ�ीव्यितिरक्त दरमहा ₹ 5,000/- �वास खचर् दे ण्यात येईल.
12. सवर्साधारण अटी :क) उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षेला येण्या जाण्याचा �वास खचर् वा इतर खचर् िदला जाणार नाही.
ख) वयाच्या पुराव्यासाठी जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, अिधवास �माणप�, माध्यिमक शालांत
�माणप� िंकवा सक्षम �ािधकारी / दं डािधकारी यांनी िदले ले िविहत नमुन्यातील वयाचे �माणप�,
शासनाच्या िंकवा शासनाच्या स्थायी सेवेतील कमर्चाऱ्यांच्या सेवाअिभले खातील जन्मिदनांक नोंदिवले ल्या
अिभलेखाची �मािणत उताऱ्याची �त सादर करणे आवश्यक राहील.
ग) शैक्षिणक अहर् तेचा पुरावा म्हणून जािहरातीत नमूद अहर् तेच्या गुणप�क व �माणप� यांच्या मूळ व
साक्षांिकत �ती सादर करणे आवश्यक राहील.
घ) िववािहत �स्�यांच्या नावात बदल झाले ला असल्यास िववाह िनबंधक यांनी िदले ला दाखला िंकवा नावात
बदल झाल्यासंबंधी अिधसूिचत केले ले राजप� यांच्या मूळ व साक्षांिंकत �ती जोडणे आवश्यक आहे .
ङ) न्याय�िवष्ट �करण, फौजदारी, िशस्तभं गिवषयक वा तत्सम कारवाईसंबंधीची मािहती अज�तील संबंिधत
परीच्छे दात नमूद करावी. नमूद केलेल्या मािहतीमध्ये अजर् सादर केल्यापासून िनवड �ि�या संपेपय�तच्या
काळात घडणारे बदल उमेदवाराने संचालनालयास वेळोवेळी कळिवणे आवश्यक राहील. ही मािहती न
िदल्यास तसेच त्यात नंतर घडू न आले ले बदल उमेदवाराने संचालनालयास न कळिवल्यास अशा
उमेदवारांची उमेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर र� करण्याचे अिधकार संचालनालयास राहतील.
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च) उमेदवाराने जािहरातीतील पदासाठी िविहत अहर् ता धारण केली म्हणजे त्यास िनयुक्तीचा हक्क �ाप्त झाला
असे नाही. िनवडीच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवार िविहत अहर् ता धारण करीत नाही असे आढळल्यास,
गैरवतर्न करताना आढळल्यास, दबावतं�ाचा वापर करताना आढळल्यास त्यांची उमेदवारी कोणत्याही
टप्प्यावर र� होईल. तसेच अशा उमेदवारांची िनयुक्ती झाली असल्यास कोणतीही पूवर्सच
ू ना न दे ता
त्यांची िनयुक्ती समाप्त करण्यात येईल.
छ) ऑनलाईन प�तीने सादर केले ल्या अज�ची व ई-पावतीची �त उमेदवाराने स्वत: जवळ काढू न ठे वावी.
�माणप� / कागदप� तपासणीवेळेस अज�ची �त व ई-पावती सादर करणे अत्यावश्यक आहे . अज�ची
�त तसेच ई-पावती सादर न केल्यास व �माणप�ामध्ये तफावत आढळल्यास उमेदवारी र� करण्यात
येईल व याबाबतीत संचालनालय जबाबदार राहणार नाही.
ज) सवर् उमेदवारांना सूिचत करण्यात येते की, या भरती �ि�येच्या अनुषंगाने अ�यावत सूचना, तारखे तील व
इतर बदल संचालनालयाच्या संकेत स्थळावर �सािरत करण्यात येतील. �त्येक उमेदवारास या सूचना
स्वतं�पणे कळिवल्या जाणार नाहीत, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. अ�यावत सूचनेसाठी
संचालनालयाचे संकेतस्थळ उमेदवाराने वारं वार पाहणे आवश्यक आहे .
झ) शासन िन�श्चत करे ल त्या क्षे�ात सदरहू फेलोंना काम करणे / अनुभव घे णे आवश्यक आहे .
ञ) िनयुक्ती दे ण्यात आले ल्या �त्येक फेलोला स्वखच�ने िनयुक्तीच्या िठकाणी हजर व्हावे लागेल.
ट) फेलो म्हणून िनयुक्ती झाल्यानंतर िनयुक्तीच्या कालावधीत एखादा फेलो उज्वल भिवतव्य असलेल्या
िंकवा सबळ कारणास्तव त्याने कायर्�म सोडल्यास त्याच्याकडू न कोणत्याही �कारची वसुली करण्यात
येणार नाही.
ठ) या कायर्�मांतगर्त िनवड करण्यात आले ल्या उमेदवाराला 11 मिहन्यांच्या कराराने फेलोिशप दे ऊन
िनयुक्ती करण्यात येईल. सदरहू 11 मिहन्यांच्या कालावधीत 7 िदवसांचा �िशक्षण कायर्�म अंतभूर्त
धरण्यात येईल. असाधारण कामिगरी करणाऱ्या उमेदवारास मुदतवाढ दे ण्यात येणार नाही. तसे च
कराराच्या कालावधीत अध्ययन वेतन िंकवा मानधन यामध्ये कोणत्याही �कारची वाढ अनुज्ञेय असणार
नाही.
ड) महागाई भ�ा, अंितम िंकवा वेतन आयोगाच्या कुठल्याही सेवािवषयक लाभ िमळण्यास ते पा� नसतील.
ढ) करार कालावधीत त्यांना वै�कीय �ितपूत� अनुज्ञेय नसेल.
ण) करार कालावधीतील सेवा, िनवृ�ी वेतन, बोनस, रजा �वास सवलत, रजा रोखीकरण िंकवा अन्य
कोणत्याही आ�थक लाभासाठी िवचारात घे ण्यात येणार नाही.
त) फेलोंना कतर्व्यासाठी मुख्यालयापासून अन्य� �वास करण्यासाठी दरमहा ₹ 5,000/- �वासभत्याच्या
व्यितिरक्त इतर कोणतेही भ�े अनुज्ञेय राहणार नाही.
थ) व्यवसाय कराची वसुली त्यांच्या अध्ययन वेतन/ मानधनातून करण्यात येणार नाही. (िव� िवभागाचे
पिरप�क �. PFT-1076/�. �.29/76 िद. 5.6.1976).
द) अध्ययन वेतन/ मानधन िमळिवणाऱ्या व्यक्तीला करार करण्यापूव� िनयुक्ती �ािधकारी िनध�िरत करे ल,
अशी वैय�क्तक/ अपघात िवमायोजना अंतगर्त िवमा उतरिवण्याबाबत िव� िवभागाच्या िनयमानुसार
कायर्वाही करण्यात येईल.
ध) सम संवग�तील अिधकारी जे कतर्व्य बजावतील ती कतर्व्ये फेलोंची राहतील. त्यानुसार फेलो
काय�लयातील सवर् िनयमांचे पालन क�न, िनध�िरत वेळेनस
ु ार काय�लयात उप�स्थत राहू न, कतर्व्य पार
पडतील. तसेच या कालावधीत फेलो खाजगी �ॅ�क्टस िंकवा पाटर् टाइम नोकरी क� शकणार नाही.
सु�ीच्या िदवशी जर सरकारी कामासाठी कतर्व्य बजवावे लागले, तर त्यासाठी त्यांना कामावर हजर राहणे
भाग पडे ल.
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न) कराराच्या 11 मिहन्यांच्या कालावधीत त्यांना 10 िदवसांची िकरकोळ रजा िमळण्यास ते पा� असतील,
अन्य कुठल्याही रजा त्यांनी उपभोगली असल्यास, अध्ययन वेतन/ मानधनातून त्या�माणे कपात करण्यात
येईल.
ऩ) फेलोंनी मुख्यालयात उप�स्थत राहणे गरजेचे आहे व �ािधकृ त अिधकाऱ्याची पूवर्परवानगी न घे ता त्यांना
मुख्यालय सोडता येणार नाही.
प) कराराधािरत अध्ययन वेतन/ मानधनावर नेमणूक िमळिवणाऱ्या व्यक्तीला सरकारी नोकरीत समािवष्ट
होण्याचा कुठलाही हक्क �ाप्त होणार नाही.
फ) करार कालावधीत फेलोचा मृत्यू झाल्यास वा अपंगत्व आल्यास, त्यांनी बजावले ल्या कतर्व्य काळातील
अध्ययन वेतन/ मानधन याची रक्कम त्यांच्या कुटुं बीयांना दे ण्यात येईल. परं त,ु सानु�ह अनुदान िंकवा
अनुकंपा तत्वावर िनयुक्ती दे ण्यात येणार नाही.
ब) फेलोंनी केले ल्या कामिगरीबाबत, कराराच्या कालावधीत तसेच कायर्�माची मुदत संपल्यावरही पूणर्
गुप्तता बाळगण्यात येईल. कराराच्या दरम्यान त्यांनी केलेल्या कामिगरी/संशोधन/मािहती जमा करणे /
िमळालेल्या मािहतीच्या आधारे तयार केले ले मु�े याबाबत कराराच्या कालावधीत िंकवा त्यानंतरही त्यांना
कुठलीही मािहती �ािधकृ त अिधकाऱ्याच्या व्यितिरक्त कोणासही दे ता येणार नाही.
भ) फेलोिशपच्या कालावधीत फेलो कुठल्याही राजकीय चळवळीत भाग घे ऊ शकणार नाही. तसेच,
त्यांच्याकडू न कोणतेही अशोभनीय कृ त्य घडणार नाही याची त्यांनी दक्षता घ्यावयाची आहे . फेलोिशप
उमेदवारांनी सचोटी राखणे , िनवडणुकीत भाग न घे णे, वृ�प�ांना मािहती न दे णे, कोणत्याही स्व�पाच्या
दे णग्या न घे णे याची दक्षता घ्यावी.
म) फेलोिशपच्या संपण
ू र् कालावधीत तसेच तद्नं तर फेलोनी केले ल्या कोणत्याही स्व�पाच्या गुन्हे गारी वा
बेकायदे शीर कृ त्यांच्या अनुषंगाने त्याच्यावर करण्यात येणाऱ्या कारवाईची जबाबदारी सवर्स्वी फेलोंवर
राहील.
य) कराराच्या कालावधीत असमाधानकारक कामिगरी िंकवा गैरिशस्तीच्या कारणामुळे कोणताही नोटीस न
दे ता त्यांचा फेलो म्हणून िनयुक्तीबाबतचा करार समाप्त करण्यात येईल.
र) शासनाच्या िहतासाठी या अटी/शत�मध्ये बदल/वाढ करण्यात आली तर त्या फेलोंवर बंधनकारक
राहतील.
ऱ) करारची मुदत संपताच, फेलोंची िनयुक्ती आपोआप संपष्ु टात येईल.
ल) उपरोक्त सवर् अटी/शत� मान्य आहे त, अशा आशयाचे संमतीप� िनयुक्ती दे ण्यापूव� फेलोंकडू न घे ण्यात
येईल.
13.

ऑनलाईन परीक्षे साठी �वेशप� िमळणे बाबत:क) �वेशप�ािशवाय कोणत्याही उमेदवारास ऑनलाईन परीक्षेस �वेश िदला जाणार नाही.
ख) �वेशप� :- परीक्षेचे कें�, परीक्षेचे िठकाण, प�ा, पद, परीक्षा िदनांक आिण वेळ �वेशप�ात नमूद
करण्यात येईल.
ग) ज्या उमेदवाराने यशस्वीपणे नोंदणी केली आहे त्या उमेदवाराने परीक्षेचे �वेशप�
http://mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाव�न आपला नोंदणी �मांक आिण पासवडर् /
जन्मिदनांक हा तपशील भ�न �ाप्त क�न घ्यावयाचे आहे . कोणत्याही उमेदवारास पोस्टाने / कुरीअरने
�वेशप�ाची �त पाठिवली जाणार नाही. उमेदवारांना �वेशप�ाबाबतची, तसेच परीक्षेबाबतची सूचना
त्यांनी नोंदणीच्या वेळी नोंदिवले ल्या ई-मेल आयडीवर ई-मेल�ारे आिण �मणध्वनी �मांकावर लघुसंदेश
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सेवे�ारे पाठिवण्यात येईल. उमेदवारास ई-मेल आयडीवर ई-मेल�ारे पाठिवले ल्या आिण �मणध्वनी
�मांकावरील
लघुसंदेश
सेवे�ारे
पाठिवण्यात
आले ल्या
सूचना
�मणध्वनी
�मांक/ ई-मेल आयडी बदलल्याने, तांि�क अडचणीमुळे िंकवा अन्यथा अथर् व सां�ख्यकी
संचालनालयाच्या िनयं�णाबाहे रील कारणांमळ
ु े उमेदवारास उिशराने िमळाल्याबाबत / न िमळाल्याबाबत
अथर् व सां�ख्यकी संचालनालय जबाबदार राहणार नाही. म्हणून भरती ��ीयेबाबतचा अिधक तपशील,
अ�यावत मािहती व इतर मािहतीसाठी उमेदवारांना सूिचत करण्यात येते की, त्यां नी वेळीवेळी अथर् व
सां�ख्यकी संचालनालयाच्या http://mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट �ावी.
तसेच त्यांनी नोंदिवले ला ई-मेल अकाऊंट वेळोवेळी तपासावे.
14. िनवड �ि�ये दरम्यान गैरवतर्णक
ू
/अनुिचत �कार/गैर�कार करताना दोषी आढळलेल्या
उमेदवारांवर करावयाची कायर् वाही:उमेदवाराने त्याच्या िहतासाठी खोटी व चुकीची मािहती / तपिशल दे वू नये, खोटी मािहती तथा खोटा
तपिशल तयार क�न सादर क� नये िंकवा कोणतीही मािहती ऑनलाईन अजर् भरतांना दडवून ठे वू नये.
परीक्षेच्या वेळात िंकवा एकूणच िनवड �ि�येदरम्यान जर उमेदवार,
1. अनुिचत �कार करणे िंकवा
2. तोतयेिगरी करणे िंकवा तोतयांच्या सेवा वापरणे िंकवा
3. परीक्षेच्या िठकाणी गैरवतर्णक
ू करणे िंकवा परीक्षेच्या पेपरमधील मािहती िंकवा तत्संबंधी काही मािहती
कोणत्याही कारणासाठी पूणर् िंकवा त्याचा काही भाग तोंडी िंकवा ले खी िंकवा इले क्�ॉिनकली िंकवा
मेकॅिनकली उघड करणे , �कािशत करणे , उ� ृत करणे , पाठवणे , साठवणे िंकवा पाठिवणे आिण
साठिवणे सुकर करणे िंकवा
4. स्वत:च्या उमेदवारीब�ल अिनयिमत िंकवा अयोग्य प�तीचा अवलं ब करणे िंकवा
5. स्वत:च्या उमेदवारीब�ल गैरमाग�ने पािंठबा िमळिवणे िंकवा
6. दळणवळणाची �मणध्वनी िंकवा तत्सम इले क्�ॉिनक साधने यांचा वापर परीक्षेच्या िठकाणी करणे .
अशा कृ त्यांमध्ये दोषी आढळल्यास अशा उमे दवारास फौजदारी कायर् वाहीस सामोरे जाण्यासह
सदर उमेदवारास त्या परीक्षे साठी त्या उमे दवाराला अपा� ठरिवले जाईल.
15. ऑनलाईन परीक्षे च्या िदवशी तसेच �माणप�े / कागदप�े पडताळणीच्या िदवशी उप�स्थत
राहणाऱ्या उमेदवाराचा बायोमे ि�क डाटा (अंगठय़ाचा ठसा) तपासला जाणार असल्याने जर बोटांवर
कसलाही थर असेल (शाई/मेहंदी/रं ग इत्यादी) तर ऑनलाईन परीक्षे च्या िदवशी तसेच �माणप�े /
कागदप�े पडताळणीच्या िदवशी तो थर संपण
ू र्पणे नाहीसा झाल्याची उमे दवाराने खा�ी क�न घ्यावी.
***
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