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अथथ व स ांख्ययकी सांच लन लय, ननयोजन नवभ ग, मह र ष्ट्र श सन, म ांबई 

रोजगार सचूना 
नामननदेशनाची नरक्त पदे भरतीबाबतची जानहरात 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, म ांबई हे तयाांच्या आस्थापनेवरील नामननदेशनाची  नरक्त असलेली खालील 
पदे भरण्याकरीता ननवड सचूी व प्रतीक्षा सचूी तयार करण्यासाठी इच्छ क व पात्र उमेदवाराांकडून  
नदनाांक 05/03/2016 ते नदनाांक 25/03/2016 पयंत नवनहत नम न्यात ऑनलाईन पद्धतीने अजथ मागनवत आहेत. 
पद ांच  तपशील : 

अ. 
क्र. 

सांवगथ अज  अज नवज  
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

नवम प्र इम व ख ल  एकूण 

1 सांशोधन सह यक 
[रु.9,300 - 34,800 
+ गे्रड पे 4,300] 

1 0 1 0 1 0 1 4 8 16 

2 स ांख्ययकी सह यक 
[रु.5,200 - 20,200 
+ गे्रड पे  2,800] 

1 2 1 0 1 0 1 5 11 22 

3 अन्वेषक 
[रु.5,200 - 20,200 
+ गे्रड पे 2,000] 

0 1 0 0 1 0 0 1 2 5 

4 नलनपक-टांकलेखक 
[रु.5,200 - 20,200 
+ गे्रड पे  1,900] 

1 0 0 0 0 0 0 1 4 6 

अज  - अन सनूचत ज ती , अज - अन सनूचत जम ती,  नवज  (अ) - नवम क्त ज ती (अ),  भज (ब) - भटक्य  जम ती (ब), भज (क)  - भटक्य  जम ती (क) ,  
भज (ड) - भटक्य  जम ती (ड), नवम प्र - नवशेष म ग स प्रवगथ, इम व - इतर म ग स वगथ. 

वरील पदाांसाठी अजथ करण्यासाठी आवश्यक शैक्षनणक  अहथता, अनतनरक्त आवश्यक अहथता, वय, पात्रता, अजाचा 
नवनहत नम ना, तसेच अजथ करावयाची पद्धत, परीक्षा श ल्क, आरक्षण आनण इतर मानहती व सचूना या सांदभातील तपशील अथथ 
व साांख्ययकी सांचालनालयाचे सांकेतस्थळ http://mahades.maharashtra.gov.in , महाराष्ट्र शासनाचे सांकेतस्थळ 
http://www.maharashtra.gov.in व कौशल्य नवकास रोजगार व उद्योजकता सांचालनालयाचे 
http://www.maharojgar.gov.in या सांकेतस्थळाांवर उपलब्ध  आहे. वर नमदू केलेल्य  पद ांची सांयय  कमी / ज स्त 
होण्य ची तसेच श सन च्य  प्रचनलत धोरण न स र आरक्षण मध्ये व ढ /घट/बदल होण्य ची शक्यत  आहे. पद ांच्य  
सांययेत बदल झ ल्य स  उमेदव र ांन  कोणत्य ही प्रक रच  द व  करत  येण र न ही . सवथ स म नजक तसेच सम ांतर 
आरक्षण ांतगथत उमेदव र ांन  अजथ करण्य स परव नगी देण्य त येत आहे . तथ नप, ननवड करत न  स म नजक व सम ांतर 
आरक्षण ांतगथत उपलब्ध होण ऱ्य  पद ांप्रम णेच ननवड करण्य त येईल . पद ांच्य  सांययेत/ आरक्षण त बदल झ ल्य स 
त्य ची म नहती सांच लन लय च्य  सांकेत स्थळ वर उपलब्ध करुन देण्य त येईल. 

सवथ पदाां करीता उमेदवाराां ना ऑन लाईन पद्धतीने अजथ करावयाच्या सचूना  वरील नमदू केलेल्या सांकेतस्थळाांवर 
नदलेल्या आहेत. या  सचूनाांप्रमाणे http://mahades.maharashtra.gov.in या सांचालनालयाच्या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध असणाऱ्या  ऑनलाईन (On Line) अजात मानहती भरावी. अजथ ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाचे असल्याने अजथ अचकू 
भरण्याची जबाबदारी सांबांनधत उमेदवाराांची असेल . तसेच अजामधील भरलेल्या मानहतीबाबत सांचालनालय जबाबदार राहणार 
नाही, याची उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी. 

सवथ पद ांस ठीची परीक्ष  ऑनल ईन प द्धतीनेच घेण्य त येईल.  उमेदव र ांची ननवड क गदपत्र पडत ळणीच्य  
अनधन र हून करण्य त येईल. 

     
     भरती प्रनिया सननयांत्रण सनमती   
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, म ांबई. 

http://mahades.maharashtra.gov.in/
http://www.maharashtra.gov.in/
http://www.maharojgar.gov.in/
http://mahades.maharashtra.gov.in/
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अथथ व स ांख्ययकी सांच लन लय, ननयोजन नवभ ग, मह र ष्ट्र श सन, म ांबई 
न मननदेशन ने पदे - भरती ज नहर त 

(मदतीस ठी दरूध्वनी क्रम ांक:- 022 - 26383041) 
               अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, म ांबई हे तयाांच्या आस्थापनेवरील  नामननदेशनाची खालील नरक्त पदे 
भरण्याकरीता ननवड सचूी व प्रतीक्षा सचूी तयार करण्यासाठी इच्छ क व पात्र उमेदवाराांकडून  
नदनाांक 05/03/2016 ते नदनाांक 25/03/2016 पयंत नवनहत नम न्यात अजथ मागनवत आहेत.   

न मननदेशन ने भर वय ची पदे दशथनवण रे नववरणपत्र  
अ  .क्र.  पद चे न व   अज        

SC 
अज      
ST     

नवज  अ)  
VJ (A) 

भज (ब)  
NT (B) 

भज (क)  
NT (C) 

भज (ड)  
NT (D) 

नवम प्र  
SBC 

इम व 
OBC 

ख ल  
Open 

एकूण 
Total 

1 सांशोधन सह यक, गट -ब 
(अर ज).  1 0 1 0 1 0 1 4 8 16 

  [रु.9,300 - 34,800 +   
  गे्रड पे  4,300] 

समाांतर 
आरक्षण 

मनहला                    0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
खेळाडू                     0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
अपांग (श्रवणशक्तीतील दोष 

व अांध/क्षीणदषृ्ट्टी)  श्रवणशक्तीतील दोष -1 व अांध /क्षीणदषृ्ट्टी - 1  2 
2 स ांख्ययकी सह यक, गट -क  

1 2 1 0 1 0 1 5 11 22   [रु.5,200 - 20,200 + 
   गे्रड पे  2,800] 

समाांतर 
आरक्षण 

मनहला                     0 1 0 0 0 0 0 2 3 6 
माजी सैननक                0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
अांशकानलन उमेदवार       0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
प्रकल्पग्रस्त  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
भकूां पग्रस्त                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
खेळाडू                     0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
अपांग (श्रवणशक्तीतील दोष)   1 1 

3 अन्वेषक गट -क  
0 1 0 0 1 0 0 1 2 5   [रु.5,200 - 20,200 +  

  गे्रड पे  2,000] 
समाांतर 
आरक्षण 

मनहला                      0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
माजी सैननक              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
अांशकानलन उमेदवार        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
प्रकल्पग्रस्त  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
भकूां पग्रस्त                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
खेळाडू                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 नलनपक -टांकलेखक , गट -क  

1 0 0 0 0 0 0 1 4 6   [रु.5,200 - 20,200 + 
  गे्रड पे  1,900] 

समाांतर 
आरक्षण 

मनहला                     0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
माजी सैननक                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
अांशकानलन उमेदवार        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
प्रकल्पग्रस्त  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
भकूां पग्रस्त                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
खेळाडू                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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नटप :- अ) वरील जानहरातीत नमदू केलेली पदे ही भरतीवर ननबंध नसलेल्या सांवगातील आहेत. 
 ब) समाांतर आरक्षणामध्ये पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास तया तया सामानजक प्रवगातनू ननयमान सार पदे 

भरण्यात येतील. 
 क) पदाांच्या सांययेत व आरक्षणामध्ये बदल होऊ शकतो. ननवड यादीमध्ये नाव असले तरी उमेदवाराांना 

ननय क्तीबाबत हक्क साांगता येणार नाही याची सवथ उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी. 
 ड) उपरोक्त  पदाांसाठी अजथ भरण्याची प्रनिया व परीक्षा पणूथपणे ऑनलाईन (On Line) पद्धतीनेच घेण्यात 

येईल  
 फ) ज नहर तीतील सवथ पदे र ज्यस्तरीय असल्य म ळे उमेदव र ांन  र ज्य त कोठेही ननय क्ती देण्य त 

येईल. तथ नप सद्यख्स्थतीत नलनपक-टांकलेखक ांची पदे म ांबई ब हेरील क यालय तील आहेत. 
सांशोधन सह यक गट-ब (अर जपनत्रत) पद स ठी महस ली नवभ ग व टप ननयम- 2015 ल ग ू
आहे. 

2.  प त्रत नवषयक अटी :- 
(2.1) उमेदवार भारतीय नागनरक व महाराष्ट्र राज्याचा अनधवासी (Domiciled) असावा. तयाबाबतचे प्रमाणपत्र 

सादर करणे आवश्यक आहे. 
(2.2)  मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे  
(2.3) शैक्षनणक अहथता 

2.3.1) सांशोधन सह यक 

अ] मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची साांख्ययकी /बायोमेरी /गनणत /अथथशास्त्र / इकॉनॉमेरीक्स /गनणती अथथशास्त्र / 
वानणज्य या नवषयातील पदव्य त्तर पदवी. 

ककव  
 ब] मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची कोणतयाही शाखेतील नकमान नितीय श्रेणी ककवा 45% ग णाांसह पदवी आनण 

भारतीय साांख्ययकीय सांस्था (I.S.I.) ककवा भारतीय कृषी सांशोधन परीषद (I.C.A.R.) ककवा शासन मान्य 
सांस्था यातील नजच्या प्रवेशासाठी नकमान अहथता पदवी आहे अशी सांययाशास्त्रातील पदव्य त्तर पदनवका. 

2.3.2)  स ांख्ययकी सह यक 
अ] गनणत /अथथशास्त्र /वानणज्य /साांख्ययकी /इकॉनॉमेनरक्स या नवषयातील मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची पदव्य त्तर 

पदवी.                                  
ककव  

ब] गनणत /अथथशास्त्र /वानणज्य /साांख्ययकी /इकॉनॉमेनरक्स यापैकी एक नवषय घेवनू मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची 
नितीय श्रेणी ककवा  45% ग णाांसह पदवी.   
 

2.3.3) अन्वेषक : माध्यनमक शालाांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणथ असणे आवश्यक.  

2.3.4) नलनपक-टांकलेखक : माध्यनमक शालाांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणथ व मराठी 30 श.प्र.नम. ककवा इांग्रजी  40 
श.प्र.नम. गतीचे टांकलेखनाचे शासकीय वानणज्य प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणथ असणे आवश्यक. 

शासन परीपत्रक नद.3.9.1993 अन सार माजी सैननक उमेदवाराांना ननय क्तीपासनू 11 मनहन्यात टांकलेखनाचे 
शासकीय वानणज्य प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.  शासन ननणथय , नद. 4.9.2015 प्रमाणे प्रकल्पग्रस्त/ 
भकूां पग्रस्त/ स्वातांत्र्य सैननकाांचे पाल्य / 1991 चे जनगणना कमथचारी / 1994 नांतरचे ननवडणकू कमथचारी व 
अांशकालीन कमथचारी याांना दोन वषात  ही अहथता धारण करणे  आवश्यक आहे. जे उमेदवार 40 श.प्र.नम. गती  
इांग्रजी टांकलेखनाच्या आधारे ननवड होतील अशा उमेदवाराांना ननय क्तीच्या नदनाांकापासनू चार वषात मराठी  30 
श.प्र.नम. टांकलेखनाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. अन्यथा तयाांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 
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3. अनतनरक्त आवश्यक अहथत :- 
3.1) सांगणक अहथत  : 

सांशोधन सहायक, साांख्ययकी सहायक, अन्वेषक व नलनपक-टांकलेखक पदाांकनरता अजथ करणाऱ्या उमेदवाराांनी 
शासन ननणथय, सामान्य प्रशासन नवभाग िमाांक:प्रनशक्षण-2000/ प्र.ि.61/2001/39, नदनाांक 19/03/2003 
न सार सांगणक ह त ळणी/व पर ब बतचे खालील नमदू केलेले प्रमाणपत्र तयाांच्या ननय क्ती नदनाांकापासनू 2 
वषांच्या आत प्राप्त करणे व सादर करणे आवश्यक राहील अन्यथा तयाांची सेवा समाप्त होईल. 

[अ] D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अनधकृत C.C.C. नकवा O स्तर ककवा A स्तर ककवा B स्तर ककवा C 
स्तरापैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीणथ झाल्याचे प्रमाणपत्र          

ककव  
[ब] महाराष्ट्र राज्य, उच्च व तांत्रनशक्षण मांडळ, म ांबई याांचेकडील अनधकृत MS-CIT अथवा GECT परीक्षा 

उत्तीणथ झाल्याचे प्रमाणपत्र. 
ककव  

[क] शासन ननणथय ि. मातांस 2012/प्र.ि. 277/39, नदनाांक 4 फेब्र वारी, 2013 न सार समकक्ष ठरनवलेले 
अभ्यासिमधारक. 

 [ड] सामान्य प्रशासन नवभाग, शासन ननणथय ि:- पअांक-1001/724/प्र.ि.54/2001/16-अ, नद. 31/8/2002 
न सार फक्त अांशकालीन उमेदवार याांना सांगणक अहथता धारण करण्यास ननय क्तीपासनू 1 वषाची सवलत 
देण्यात येईल 

3.2. सामान्य प्रशासन नवभाग शासन ननणथय नद. 01/12/1984 व नद.30/12/1987 अन्वये उमेदवाराांना एतदथथ 
मांडळाची मराठी/ कहदी भाषा परीक्षा उत्तीणथ होणे आवश्यक राहील. 

3.3. महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान क टूांबाचे प्रनतज्ञापन) ननयम 2005 अन्वये शासनाने गट-अ, ब, क व ड मधील 
पदाांच्या सेवाप्रवेशासाठी एक आवश्यक अहथता म्हणनू नवनहत नम न्यातील लहान क टूांबाचे प्रनतज्ञापन सादर 
करणे बांधनकारक आहे. सदरचे प्रनतज्ञापन प्राप्त न झाल्यास सांबांनधत उमेदवाराची उमेदवारी  रद्द करण्यात 
येईल.  अनववानहत उमेदवाराांनीस द्धा प्रनतज्ञापनात अनववानहत असल्याचे नमदू करून प्रनतज्ञापन सादर करणे 
बांधनकारक आहे.  ही प्रनतज्ञापने कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी उमेदवाराने सादर करणे आवश्यक आहे. 

4 वयोमयाद  :-  
4.1.  सांशोधन सहायक, साांख्ययकी सहायक, अन्वेषक व नलनपक-टांकलेखक या  पदाांसाठी  

नद. 01/02/2016 रोजी वय नकमान 18 वषथ पणूथ असावे (नद. 1 फेब्र वारी, 1998 वा तयानांतर जन्म 
झालेला नसावा). 

     कमाल वयोमयादा ख ल्या प्रवगातील उमेदवाराांसाठी 33 वषथ (नद. 2 फेब्र वारी, 1983  वा तयापवूी जन्म 
झालेला नसावा.) व मागासवगीय उमेदवाराांसाठी  38 वषथ राहील. 

4.2. माजी सैननकाांकरीता साांख्ययकी सहायक, अन्वेषक व नलनपक-टांकलेखक या  पदाांसाठी सशस्त्र दलात 
झालेल्या सेवेइतका कालावधी अनधक 3 वषे इतका राहील. उच्च वयोमयादा 45 वषांपयंत राहील.  

4.3.  सांशोधन सहायक, साांख्ययकी सहायक, अन्वेषक व नलनपक-टांकलेखक या  पदाांसाठी अपांग 
उमेदवाराांसाठी उच्च वयोमयादा 45 वषांपयंत राहील. तसेच साांख्ययकी सहायक, अन्वेषक व नलनपक-
टांकलेखक या पदाांसाठी प्रकल्पग्रस्त, भकूां पग्रस्त याांचेसाठी उच्च वयोमयादा 45 वषांपयंत राहील. 

4.4.  साांख्ययकी सहायक, अन्वेषक व नलनपक-टांकलेखक या  पदाांसाठी पदवीधर  / पदवीकाधारक 
अांशकालीन उमेदवाराांना कमाल वयोमयादा 46 वषे राहील.  

4.5  सांशोधन सहायक, साांख्ययकी सहायक, अन्वेषक व नलनपक-टांकलेखक या  पदाांसाठी अत्त्य च्च 
ग णवत्ताधारक /राष्ट्रीय खेळाडूांसाठी तयाांची ग णवत्ता पात्रता नवचारात घेऊन उच्च वयोमयादा 5    

         वषे नशनथलक्षम राहील.               
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4.6  साांख्ययकी सहायक, अन्वेषक व नलनपक-टांकलेखक या  पदाांसाठी स्वातांत्र्य सैननकाांचे नामननदेनशत 
पाल्य, सन 1991 चे जनगणना  कमथचारी, सन 1994 नांतरचे ननवडणकू कमथचारी याांना कमाल 
वयोमयादा 45 वषे राहील. 

4.7   महाराष्ट्र शासनाच्या  सेवेतील कमथचारी याांना  गट ब (अराजपनत्रत) व गट - क पदासाठी कमाल 
वयोमयादा  45 वषे राहील. 

5 म ग स प्रवगातील उमेदव र ांस ठी :- 
5.1 मागास प्रवगात मोडत असल्याबाबतचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराांच्या बाबतीत 

अ.  महाराष्ट्र अन सनूचत जाती, अन सनूचत जमाती, नवम क्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवगथ व नवशेष 
मागास प्रवगथ (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व तयाच्या पडताळणीचे नवननयमन) अनधननयम 2000 (सन 2001 
चा महाराष्ट्र अनधननयम िमाांक 23) मधील कलम िमाांक 3 खालील परांत कातील तरत दीन सार 
मागासप्रवगाच्या दाव्याच्या अन षांगाने मागणी केलेल्या लाभाची पडताळणी करण्यासाठी उमेदवाराच्या जात 
प्रमाणपत्राची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. याबाबत ननय क्तीच्यावेळी लाग ू असलेल्या शासन 
ननयमाांन सार कायथवाही केली जाईल. 

ब. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा ननरनधसचूीत जमाती (नवम क्त जाती), भटक्या जमाती, नवशेष मागास प्रवगथ आनण 
इतर मागास प्रवगथ याांच्यासाठी आरक्षण अनधननयम 2001 (सन 2004 चा महाराष्ट्र अनधननयम िमाांक 8) 
मधील कलम िमाांक 4(2) (दोन) खालील परांत कान्वये उन्नत व प्रगत गटाचे (निनमलेअर) ततव 
नव.जा.[अ], भज [ब], भज [क], भज [ड], नवमाप्र व इमाव या प्रवगाना लाग ूकरण्यात आले आहे.  तयान सार 
शासन ननणथय सामानजक न्याय साांस्कृनतक कायथ व नवशेष सहाय्य नवभाग िमाांक:सीबीसी-10/2008/प्र.ि. 
697/नवजाभज-1, नदनाांक 24 जनू, 2013  न सार स धानरत नम न्यात उपरोक्त प्रवगातील उमेदवाराांनी वषथ 
2015-2016 या कालावधीकरीता वैध असलेले उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे (नॉन निनमलेअर) 
प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.  

6.   सम ांतर आरक्षण च्य  अटी :- 
6.1. सामान्य प्रशासन नवभाग पनरपत्रक िमाांक:- पअांक/1010/717/प्र.ि.322/10/16-अ, नद. 26 ऑगस्ट, 

2010 अन्वये एकदा नोकरी नमळाल्यानांतर प न्हा द स-या पदावर नोकरी नमळनवण्यासाठी तयास समाांतर 
आरक्षणाचा लाभ देणे हे शासन धोरणाशी नवसांगत आहे.  उमेदवाराने समाांतर आरक्षणाचा लाभ घेतला 
असल्यास प न्हा लाभ देता येणार नाही. समाांतर आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या शासकीस सेवेत असलेल्या 
उमेदवाराांना पवूीच्या पदावरील ननय क्तीचा कायालयीन आदेश प्रमाणपत्र /कागदपत्र तपासणीच्या वेळी सादर 
करावा लागेल.  

6.2. मनहला आरक्षण हे मनहला व बालकल्याण नवभाग, शासन ननणथय ि . 82/2001 मसेआ-2000/प्र.ि. 
415/का-2 नदनाांक 25/5/2001 मधील तरतदूीन सार राहील.  ख ल्या प्रवगातील मनहलाांना उन्नत व प्रगत 
गटात मोडत नसल्याबाबतचे सक्षम अनधकारी याांचे अद्ययावत प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे.  
तसेच तयाांनी मनहला आरक्षणाची स्वतांत्रपणे मागणी करणे अननवायथ आहे. तसेच सक्षम अनधकारी याांनी 
नदलेले नॉन िीमीलेअर प्रमाणपत्र हे सन 2015-2016 या कालावधीमधील असावे. 

6.3. अतय च्च ग णवत्ताधारक खेळाड ांसाठी असलेले आरक्षण शालेय नशक्षण व िीडा नवभाग, शासन ननणथय  
ि. रिीधो 2002/प्र.ि. 68/िीय से-2, नदनाांक 30/4/2005 मधील व शासनाने वेळोवेळी ननगथनमत केलेल्या 
शासन ननणथयातील तरतदूीन सार राहील.   

6.4. महाराष्ट्र-कनाटक सीमा भागातील 865 गावामधील मराठी भानषक उमेदवाराांना शासन पनरपत्रक ि. मकसी 
1007/प्र.ि. 36/का-36 नदनाांक 10/7/2008 मधील तरतदूी लाग ूराहतील. 

6.5. स्वातांत्र्य सैननकाांचे नामननदेनशत पाल्य, जनगणना कमथचारी, ननवडणकू कमथचारी याांना सा.प्र.नव. शासन  
ननणथय ि.ननवक-1010/प्र.ि.08/2010/16 अ, नदनाांक 06/10/2010 मधील तरतदूी लाग ूराहतील. 
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6.6. माजी सैननकाांनी नजल्हा सैननक कल्याण मांडळाकडे नाव नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. उमेदवार  
माजी सैननक असल्यास तयाांनी नजल्हा सैननक बोडात नाव नोंदणी केल्याच्या प्रमाणपत्राची साक्षाांनकत छायाप्रत 
प्रथम कागदपते्र पडताळणीच्या वेळी व नांतर ननय क्तीच्या वेळी सादर करावी लागेल.  

6.7. भकूां पग्रस्त उमेदवाराांनी नजल्हानधकारी याांचे भकूां पग्रस्त असल्याबाबतचे शासकीय नोकरी नमळण्यासाठी 
नवहीत केलेले प्रमाणपत्र प्रथम कागदपते्र पडताळणीच्या वेळी व नांतर ननय क्तीच्या वेळी सादर करावे लागेल. 

6.8. प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराांनी नजल्हा प नवथसन अनधकारी याांचे प्रकल्पग्रस्त असल्याबाबतचे शासकीय नोकरी 
नमळण्यासाठी नवहीत केलेले प्रमाणपत्र प्रथम कागदपते्र पडताळणीच्या वेळी व नांतर ननय क्तीच्या वेळी सादर 
करावे लागेल. 

6.9 सामान्य प्रशासन नवभाग , शासन ननणथय  ि:- पअांक-1097/1793/प्र.ि.4/98/16-अ,  नद . 19/03/1998 
अन्वये पदवीधर /पदनवकाधारक अांशकालीन उमेदवाराांच्या बाबतीत तयाांनी स नशनक्षत बेरोजगार अथथसाहाय्य 
योजनेअांतगथत कोणतयाही शासकीय कायालयामध्ये 3 वषापयंत दरमहा मानधनावर काम केलेले असले 
पानहजे. तसेच सदरच्या अन भवाची नोंद रोजगार मागथदशथन कें द्रामध्ये केलेली असली पानहजे . ननवड झालेल्या 
अांशकालीन कमथचाऱ्याांनी तयाांच्या अन भवाची सेवायोजन कायालयाकडील प्रमाणपते्र उमेदवारास प्रथम 
कागदपते्र पडताळणी वेळी व नांतर ननय क्तीच्या वेळी सादर करावी लागतील . तसेच प्रानधकृत अनधकाऱ्याने 
नवतरीत केलेले अांशकानलन उमेदवाराबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. 

6.10 अपांग प्रवगातील उमेदवाराांनी शासन ननणथय, सामान्य प्रशासन नवभाग, ि:-अपांग-
1003/प्र.ि.127/2003/16-अ, नदनाांक 6/5/2004 व भारत सरकार, कार्ममक मांत्रालय, ज्ञापन नदनाांक 
29/12/2005 अन्वये नवनहत केलेले राज्य शासन प्रानधकृत तज्ञ वैद्यकीय मांडळाने नदलेले अपांगतव प्रमाणपत्र 
(Disability Certificate) सादर करणे आवश्यक राहील. 40 टक्के पेक्षा कमी अपांगतव असलेल्या  
उमेदवाराांनी अपांग प्रवगासाठी अजथ केल्यास अशा उमेदवाराांना अपात्र ठरनवण्यात येईल.  

     शासन ननणथय सामानजक न्याय नवशेष सहाय्य नवभाग, नदनाांक 15/10/2011 व शासन ननणथय ननयोजन 
नवभाग नदनाांक 21/2/2011 अन्वये अपांगत्व असलेले प ढील प्रवगातील उमेदवार प्रस्त त पदास अजथ करण्यास पात्र 
असतील.   
 

पदन म अपांगत्व असलेले प ढील उमेदव र प्रस्त त पद स अजथ करण्य स प त्र असतील 
सांशोधन सहायक B, LV HH OA, OL 
साांख्ययकी सहायक B, LV HH OA, BL 
अन्वेषक LV HH OA, OL 
नलनपक टांकलेखक B, LV HH OA, OL, BL, OAL 
B-अांधतव, LV-क्षीणदषृ्ट्टी, HH-श्रवणशक्तीतील दोष, OA-एका हाताने अपांग असलेले, OL- एका पायाने 
अपांग असलेले, BL- दोन्ही पायाने अपांग असलेले, OAL- एक हात आनण एक पायाने अपांग असलेले 

 
 

 

7. सवथस ध रण अटी :- 
7.1. उमेदवाराांना ऑनलाईन परीके्षला येण्या जाण्याचा प्रवास खचथ वा इतर खचथ नदला जाणार नाही. 
 

7.2. उमेदवारास अनधवास प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.       
7.3. शासकीय नोकर भरतीला लाग ूअसणारे सवथ ननयम या भरतीला लाग ूअसतील. 
7.4. शासन ननणथय, िमाांक:अांननयो-1005/125/सेवा-4, नदनाांक 31/10/2005 मधील तरत दींन सार  

नदनाांक 1/11/2005 नांतर ननय क्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या कमथचाऱ्याांना नवीन परीभानषत अांशदान ननवतृ्तीवेतन 
योजना लाग ूराहील.  मात्र, सध्या अख्स्ततवात असलेली ननवतृ्ती वेतन योजना [म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा 
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(ननवतृ्तीवेतन) ननयम, 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (ननवतृ्तीवेतनाचे अांशराशीकरण) ननयम, 1984] आनण 
सध्या अख्स्ततवात असलेली सवथसाधारण भनवष्ट्य ननवाह ननधी योजना तयाांना लाग ूहोणार नाही.   

7.5. वयाच्या प राव्यासाठी जन्म दाखला , शाळा सोडल्याचा दाखला , अनधवास प्रमाणपत्र , माध्यनमक शालाांत 
प्रमाणपत्र ककवा सक्षम प्रानधकारी / दांडानधकारी याांनी नदलेले नवनहत नम न्यातील वयाचे प्रमाणपत्र, शासनाच्या 
ककवा शासनाच्या स्थायी सेवेतील कमथचाऱ्याांच्या सेवाअनभलेखातील जन्मनदनाांक नोंदनवलेल्या अनभलेखाची 
प्रमानणत उताऱ्याची प्रत सादर करणे आवश्यक राहील.    

7.6. शैक्षनणक अहथतेचा प रावा म्हणनू जानहरातीत नमदू अहथतेच्या ग णपत्रक व प्रमाणपत्र याांच्या मळू व साक्षाांनकत  
प्रती सादर करणे आवश्यक राहील.   

7.7. नववानहत ख्स्त्रयाांच्या नावात बदल झालेला असल्यास नववाह ननबांधक याांनी नदलेला दाखला ककवा नावात 
बदल झाल्यासांबांधी अनधसनूचत केलेले राजपत्र याांच्या मळू व साक्षाांककत प्रती जोडणे आवश्यक आहे. 

7.8. नवनहत अहथता व वयोमयादा पनरच्छेद 4 मध्ये नमदू केलेल्या बाबींनशवाय  इतर कोणतयाही बाबतीत नशनथल 
केली जाणार नाही. जानहरातीच्या नदनाांकास नवनहत अहथता व वयोमयादा नसलेल्या उमेदवाराांनी अजथ करू 
नये. 

7.9. न्यायप्रनवष्ट्ट प्रकरण, फौजदारी, नशस्तभांगनवषयक वा ततसम कारवाईसांबांधीची मानहती अजातील सांबांनधत 
परीच्छेदात नमदू करावी. नमदू केलेल्या मानहतीमध्ये अजथ सादर केल्यापासनू ननवड प्रनिया सांपेपयंतच्या 
काळात घडणारे बदल उमेदवाराने सांचालनालयास वेळोवेळी कळनवणे आवश्यक राहील.  ही मानहती न 
नदल्यास तसेच तयात नांतर घडून आलेले बदल उमेदवाराने सांचालनालयास न कळनवल्यास अशा 
उमेदवाराांची उमेदवारी कोणतयाही टप्प्यावर रद्द करण्याचे अनधकार सांचालनालयास राहतील. 

7.10. सांच लन लय तील सांशोधन सह यक, स ांख्ययकी सह यक, अन्वेषक व नलनपक -टांकलेखक ही सवथ 
पदे र ज्यस्तरीय असल्य ने ननवड झ लेले उमेदव र र ज्य त कोठेही ननय क्ती / बदलीस प त्र र हतील. 
तथ नप य  ज नहर तीतील नलनपक-टांकलेखक ची ही पदे सांच लन लय च्य  म ांबई ब हेरील 
क यालय तील आहेत.  सांशोधन सह यक गट-ब (अर जपनत्रत) पद स ठी महस ली नवभ ग व टप 
ननयम-2015 ल ग ूआहे.  

7.11. उमेदवाराने जानहरातीतील पदासाठी नवनहत अहथता धारण केली म्हणजे तयास ननय क्तीचा हक्क प्राप्त झाला 
असे नाही. ननवडीच्या कोणतयाही टप्प्यावर उमेदवार नवनहत अहथता धारण करीत नाही असे आढळल्यास, 
गैरवतथन करताना आढळल्यास, दबावतांत्राचा वापर करताना आढळल्यास तयाांची उमेदवारी कोणतयाही 
टप्प्यावर रद्द होईल.  तसेच अशा उमेदवाराांची ननय क्ती झाली असल्यास कोणतीही पवूथसचूना न देता तयाांची 
ननय क्ती समाप्त करण्यात येईल.   

7.12. नरक्त पद ांच्य  सांययेत बदल होण्य ची तसेच आरक्षण त बदल होण्य ची शक्यत  आहे.  त्य ब बत 
अजथद र ल  कोणत ही द व  करत  येण र न ही.  परीके्षच  प्रक र, पद ांची सांयय , सम ांतर आरक्षण 
य ब बत बदल करणे व रद्द करणे, अांशत: बदल करणे तसेच सांपणूथ भरती प्रनक्रय  रद्द करणे 
य ब बतचे सवथ अनधक र सांच लन लय र खनू ठेवत आहे. भरती प्रक्रीयेसांदभात उद्भवण रे व द, 
तक्र री इत्य दीब बत सदर सांच लन लय च  ननणथय अांनतम र हील. 

8. ज नहर तीतील पद करीत  नवनहत नम न्य तील ऑनल ईन अजथ सांच लन लय च्य  
http://mahades.maharashtra.gov.in य  सांकेतस्थळ वर उपलब्ध असेल. ऑनलाईन अजथ, 
प्रवेशपत्र व परीक्षेचे वेळापत्रक प ढीलप्रमाणे असेल. 

अ.क्र. प्रनक्रय  नदन ांक प सनू नदन ांक पयंत 
1. वतथमानपत्रातील जानहरात 03/03/2016 
2. ऑनलाईन अजथ व परीक्षा श ल्क  भरण्याचा कालावधी 05/03/2016 25/03/2016 
3. प्रवेशपत्र सांकेतस्थळावर उपलब्ध होण्याचा सांभाव्य 30/03/2016 पास न प ढे 

http://mahades.maharashtra.gov.in/
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नदनाांक  
4. ऑनलाईन परीक्षेचा सांभाव्य नदनाांक एनप्रल / मे, 2016 

 सदरहू जानहरातीस अन सरून ज्या उमेदवाराांचे अजथ नवनहत म दतीत केवळ ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त होतील 
अशाच उमेदवाराांचे अजथ नवचारात घेतले जातील.  

9. सांशोधन सह यक, स ांख्ययकी सह यक, अन्वेषक व नलनपक-टांकलेखक पद करीत  ऑनल ईन अजथ 
करण्य ची पद्धत :- 

 

9.1. उमेदवाराांची मानहती ऑनलाईन (On Line) अजािारे सांगणकावर एकनत्रत करण्यात येणार असल्याने अजथ 
भरण्यासाठी नवनहत केलेला नम ना अजथ व अजथ भरावयाची  मानहती http://www.maharojgar.gov.in,    
http://mahades.maharashtra.gov.in, http://www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळाांवर उपलब्ध 
करून देण्यात आली आहे.  सांचालनालयाच्या http://mahades.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
‘APPLY ONLINE’  कलकवर ऑनलाईन अजथ भरण्याबाबतच्या मागथदशथक सचूना उपलब्ध करून देण्यात 
आलेल्या आहेत.   

9.2. उमेदवाराने नद. 05 माचथ , 2016 ते नद. 25 माचथ , 201 6 पयंत अजथ करावा. ऑनलाईन अजथ   
नद. 25 माचथ, 2016 पयंतच ख्स्वकारण्यात येतील.  

9.3. उमेदवाराांनी ऑनलाईन अजथ करण्यापवूी खालील सचूनाांचे पालन करावे. 
9.3.1. खालील म द्दा ि.  16.1 ते 16.4 मध्ये नदलेल्या सचूनाांप्रमाणे उमेदवाराचा स्कॅन केलेला फोटो व स्वाक्षरी 

अपलोड करण्यासाठी नवनहत केलेल्या नम न्यात असणे आवश्यक आहे. 
9.3.2. परीके्षकरीता नवनहत केलेले श ल्क ऑनलाईन भरणे आवश्यक आहे.   
9.3.3. उमेदवाराने आपला वैध ई-मेल आयडी व भ्रमणध्वनी क्रम ांक नोंदनवणे आवश्यक आहे. तसेच सदर ई-

मेल आयडी व भ्रमणध्वनी िमाांक परीके्षचा ननकाल लागेपयंत वैध असणे आवश्यक आहे.  उमेदवाराने 
ऑनलाईन अजात नोंदनवलेला ई-मेल आयडी व भ्रमणध्वनी िमाांक च कीचा/अपणूथ असल्यास, तसेच 
भ्रमणध्वनी िमाांक NCPR  रनजस्टडथ (DND) असल्याम ळे सांपणूथ भरती प्रनिये दरम्यान तयािारे पाठनवल्या 
जाणाऱ्या सचूना, सांदेश व मानहती उमेदवाराांना प्राप्त न झाल्यास, तयाची सांपणूथ जबाबदारी सांबांनधत 
उमेदवाराची रानहल. तसेच ई-मेल आयडी व भ्रमणध्वनी सांदेश वहनात येणाऱ्या ताांनत्रक अडचणींना  अथथ व 
साांख्ययकी सांचालनालय जबाबदार असणार नाही. अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयामाफथ त उमेदवाराच्या  
ई-मेल आयडीवर परीके्षचे प्रवेशपत्र पाठनवण्यात येईल.  उमेदवाराने आपल्या ई-मेल आयडीची कोणतयाही 
पनरख्स्थतीत इतर व्यक्तींबरोबर देवाण-घेवाण करु नये.  एख द्य  उमेदव र च  वैध ई-मेल आयडी 
नसल्य स त्य ने अजथ करण्य पवूी स्वत:च  ई-मेल आयडी तय र करणे आवश्यक आहे.  

10. अजासोबत भरलेले परीक्षा श ल्क (ऑनलाईन भरलेले श ल्क) कोणतयाही पनरख्स्थतीत परत केले जाणार नाही.  
ऑनलाईन श ल्क भरताना बकेँचे इतर चाजेस उमेदवाराला स्वत: भरावे लागतील. परीक्षा श ल्क ऑनलाईन 
पद्धतीने भरल्यानांतर नमळणाऱ्या ई- प वतीची  ( Transaction successful झाल्यानांतर) कप्रट क ढून 
स्वत:जवळ ठेवणे आवश्यक र हील.  परीक्षेच्या वेळी सदर ई- प वतीची छायाांनकत प्रत प्रवेशपत्रासोबत सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

11.   ऑनल ईन अजथ करण्य ब बतच्य  सचून :- 
11.1. उमेदवाराने प्रथम सांचालनालयाच्या http://mahades.maharashtra.gov.in  या  सांकेतस्थळावर जाऊन 

‘APPLY ONLINE’  कलक वर ख्क्लक केल्यावर ऑनलाईन अजथ ख्स्िनवर नदसेल.  
11.2. अजथ नोंदणी करण्याकरीता “Click here for New Registration” हा टबॅ ननवडून तयामध्ये नाव, सांपकाची 

मानहती व ई-मेल आयडी नमदू करावा. तयानांतर तातप रता रनजस्रेशन नांबर व पासवडथ स्िीनवर नदसेल. 
अजथदाराने सदर तातप रता रनजस्रेशन नांबर व पासवडथ स्वत:कडे नलहून ठेवावा. सदर तातप रता रनजस्रेशन 

http://www.maharojgar.gov.in/
http://mahades.maharashtra.gov.in/
http://www.maharashtra.gov.in/
http://mahades.maharashtra.gov.in/
http://ibps.sifyitest.com/desvpsjan16/
http://mahades.maharashtra.gov.in/
http://ibps.sifyitest.com/desvpsjan16/
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नांबर व पासवडथ उमेदवाराांना ई-मेल व एसएमएसिारे पाठनवण्यात येईल.  उमेदवाराला अजात काही द रुस्ती 
करावयाची असल्यास  तातप रतया रनजस्रेशन नांबर व पासवडथचा उपयोग करुन द रुस्तया करता येतील. 

11.3. जर उमेदवार एकाच वेळी अजथ पणूथपणे भरु शकला नाही तर भरलेली मानहती “SAVE AND NEXT” या 
टबॅचा वापर करुन SAVE  करता येईल. ऑनलाईन अजथ सबनमट करण्यापवूी  उमेदवाराने “SAVE AND 
NEXT” या स नवधेचा वापर करुन भरलेली मानहती तपासनू पहावी व आवश्यकतेन सार तयामध्ये दरूुस्ती 
करावी. दषृ्ट्टीने अध ूअसलेल्या उमेदवारानी ऑनलाईन अजथ काळजीपवूथक भरावा आनण अांनतम सबनमट 
करण्यापवूी सवथ मानहती योग्य असल्याची खात्री करावी. 

11.4. उमेदवाराने स्वत:चे/वनडलाांचे/पतीचे नाव तसेच नावाांचे  स्पेकलग योग्यनरतया भरणे आवश्यक आहे.  सदरची 
मानहती योग्य पद्धतीने न भरल्यास उमेदवारी रद्द करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 

11.5. उमेदवाराने भरलेली मानहती तपासण्यासाठी व Save करण्यासाठी “ Validate your details” and “Save 
and Next” या बटनाांचा वापर करावा. 

11.6. उमेदवाराने म द्दा ि. 16.1 ते 16.4 मध्ये  देण्यात आलेल्या  सचूनाांप्रमाणे छायानचत्र आनण स्वाक्षरी स्कॅन व 
अपलोड  करावी. 

11.7. ऑनलाईन अजथ अांनतम सबनमट करण्यापवूी  “Preview” टबॅवर ख्क्लक करुन सांपणूथ अजथ तपासनू पहावा. 
11.8. आवश्यकतेन सार ऑनलाईन अजातील मानहतीमध्ये स धारणा करुन, तसेच छायानचत्र व स्वाक्षरी अपलोड 

झाल्याची व इतर मानहती अचकू असल्याची खात्री करुन “FINAL SUBMIT” बटनवर ख्क्लक करावे. 
11.9. “Payment” बटनावर ख्क्लक करुन परीक्षा श ल्क ऑनलाईन पद्धतीने भरावे. 
11.10. तयानांतर “Submit” बटनावर ख्क्लक करावे. 
11.11. उमेदवाराने ऑनलाईन अजथ भरताांना काळजी घ्यावी. उमेदवाराने सदर अजात स्वत:बाबतची मानहती अचकू 

भरावी.  तसेच  नवनहत आकारातील स्वत:चे छायानचत्र व स्वाक्षरी योग्य तया नठकाणी अप-लोड करावी.  
आपण भरलेली मानहती योग्य असल्याची खात्री झाल्यानांतर, छायानचत्र व स्वाक्षरी योग्य तया नठकाणी अप-
लोड केल्यानांतर व आवश्यक ते श ल्क योग्य पद्धतीने भरल्यानांतरच  “सबमीट” बटन पे्रस करावे.  एकदा 
सबनमट बटनावर ख्क्लक केल्यावर भरलेल्या मानहतीमध्ये कोणताही बदल करता येणे शक्य होणार नाही व 
तयाबाबतच्या नवनांतीचा नवचार केला जाणार नाही.  सदरची मानहती योग्य पद्धतीने न भरल्यास उमेदवारी रद्द 
करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.   

11.12.  अजथ सादर करण्याची  सांपणूथ कायथवाही सांचालनालयाने नवहीत केलेल्या कालावधीत पणूथ करणे आवश्यक 
आहे असे न केलेले ऑनलाईन अजथ नवचारात घेतले जाणार नाहीत. 

11.13. प्रतयेक पदासाठी स्वतांत्र श ल्क भरणे आवश्यक राहील.  
  

12. ऑनल ईन परीक्ष  श ल्क भरण्य ची पद्धत :- 
12.1. ऑनलाईन अजथ हा परीक्षा श ल्क भरण्याच्या स नवधेसह (Payment Gateway) एकनत्रत उपलब्ध करुन 

देण्यात आला आहे. 
12.2. परीक्षा श ल्क फक्त RuPay /Maestro/MasterCard/Visa/Credit Card/IMPS/ Cash Card/Mobile 

Wallet अथवा Internet Banking िारे भरता येईल. उमेदवारास परीक्षा श ल्क RuPay 
/Maestro/MasterCard/Visa/Credit Card/IMPS/ Cash Card/Mobile Wallet अथवा Internet 
Banking िारे भरण्याची स नवधा ख्स्िनवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.  

12.3. ऑनलाईन परीक्षा श ल्काचे सबनमशन केल्यानांतर थोडावेळ वाट पाहणे आवश्यक आहे.  सदर कालावधीत 
कोणतयाही परीख्स्थतीत Back ककवा Refresh बटण पे्रस करु नये.  

12.4. ऑनलाईन रान्झकॅ्शन यशस्वी झाल्यानांतर ई-पावती (E-Receipt)  तयार होईल. ई-पावती तयार न होणे 
श ल्क भरले गेले नाही असे दशथनवते. 
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12.5. उमेदवाराचे ऑनलाईन परीक्षा श ल्क भरणे यशस्वी न झाल्यास (Payment Failure) उमेदवाराला तातपरूतया 
रनजस्रेशन नांबर व पासवडथच्या आधारे प न्हा लॉग ईन करावे लागेल.  उमेदवाराचे  ऑनलाईन रान्झकॅ्शन 
यशस्वी न झाल्यास ख्स्िनवर Your online transaction was unsuccessful Please register again 
असा सांदेश नदसेल. अशावेळी उमेदवाराने ऑन-लाईन कलकवर जाऊन प न:श्च लॉग ईन करणे आवश्यक 
आहे.  

12.6. नोंदणी यशस्वी झ ल्य नांतर उमेदव र स ई-नरनसप्ट नमळेल.  सदर ई-नरनसप्ट व ऑनल ईन अजाची 
कप्रट आऊट क ढून ठेवणे आवश्यक आहे.  परीक्ष  श ल्क ऑनल ईन पद्धतीने भरल्य नांतर प्र प्त 
झ लेली ई-प वती उमेदव र ने स्वत:कडे ठेव वी . ई-प वती  उमेदव र ने ऑनल ईन परीके्षच्य  वेळी 
प्रवेशपत्र सोबत स दर कर वी. 

12.7. िेडीट काडाने परीक्षा श ल्क भरताांना भारतीय चलनाचीच नोंद करावी. 
12.8. आपले रनजस्रेशन पणूथ झाल्यानांतर ब्राऊझर कवडो बांद करण्याची दक्षता घ्यावी. 
13. उमेदवाराने स्वत:चे छायानचत्र व स्वाक्षरी नवनहत जागी अप-लोड केल्यानांतर ख्स्िनवर सांपणूथ अजथ नदसेल.  

सदर अजथ योग्य पद्धतीने भरण्यात यावा.  उमेदवाराचे छायानचत्र अथवा स्वाक्षरी अस्पष्ट्ट असल्यास तयाचा 
अजथ अवैध ठरनवण्यात येईल.  तयाम ळे उमेदवाराने वर नदलेल्या सचूनाांचे योग्य प्रकारे पालन करावे.  

14. एखाद्या उमेदवारास एकापेक्षा जास्त पदाांकरीता अजथ करावयाचा असल्यास तयाने प्रतयेक पदाकरीता स्वतांत्र 
रनजस्रेशन करुन तयाच आधारे प्राप्त होणाऱ्या रनजस्रेशन नांबर व पासवडथ वापरुन ऑनलाईन अजथ व नवनहत 
परीक्षा श ल्क भरावे.  
 

15.  अजथ भरण्य च्य  महत्व च्य  सचून :- 
1. रनजस्रेशन व परीक्षा श ल्क पणूथ भरल्यानांतर उमेदवाराने सांपणूथ अजाची कप्रटआऊट घेणे आवश्यक आहे.  
  ऑनलाईन अजाची मानहती भरण्यास उमेदवार स्वत: जबाबदार आहे. तयास सांचालनालय कोणतयाही प्रकारे  
  जबाबदार राहणार नाही.   
2. उमेदवाराने नवनहत म दतीत ऑनलाईन अजासोबत परीक्षा श ल्क भरण्याची कायथवाही करावी.  जेणेकरुन 

शेवटच्या क्षणी अडचण येणार नाही.   
3. उमेदवाराने अजात स्वत:चे नाांव, सामानजक प्रवगथ, जन्मनदनाांक, ज्या पदाकरीता अजथ केला तया पदाचे नाांव, 

मोबाईल नांबर, ई-मेल आयडी व परीके्षचे कें द्र इतयादी मानहती काळजीपवूथक भरावी. सदरची मानहती 
च कल्यास तयास सांचालनालय जबाबदार राहणार नाही.   

4. उमेदवाराचा रनजस्रेशन नांबर व पासवडथ योग्य पद्धतीने रनजस्रेशन झाल्यानांतर तयाच्या ई-मेल आयडी/ 
मोबाईल नांबरवर सांदेश पाठनवण्यात येईल.  जर उमेदवाराला ई-मेल ककवा एस.एम.एस िारे सचूना नमळाली 
नाही तर तयाचा अजथ योग्य पद्धतीने रनजस्टर झाला नाही असे समजावे.   

5. अपणूथ अजथ उदा. छायानचत्र आनण स्वाक्षरी इतयादी नसलेले अवैध ठरनवण्यात येतील.  
6. वरील कायथपद्धती ही अजथ करण्याची योग्य पध्दत आहे.  यानशवाय द स-या पद्धतीने केलेले अजथ हे अवैध 

ठरनवले जातील.   
7. अजात भरलेल्या पत्त्यामध्ये ककवा इतर मानहतीमध्ये बदल करता येणार नाही.   
8. उमेदवाराने अजावर अपलोड केलेल्या स्वाक्षरी प्रमाणेच प्रवेशपत्र व उपख्स्थती पत्रावर स्वाक्षरी करणे 

आवश्यक आहे 
9. तसेच उमेदवाराने  ऑनलाईन अजावर अपलोड केलेल्या  छायानचत्राप्रमाणेच छायानचत्र प्रवेशपत्र व 

उपख्स्थतीपत्रावर नचकटवणे आवश्यक आहे. 
 

16. छ य नचत्र आनण स्व क्षरी स्कॅकनग करण्य च्य  सचून :- 
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 उमेदवाराने खाली नमदू केल्याप्रमाणे तयाचे छायानचत्र व स्वाक्षरी स्कॅन करुन अजथ भरते वेळी अपलोड 
करणे आवश्यक आहे.   

 
16.1. छ य नचत्र:- 

1. अनलकडच्या काळातील पासपोटथ आकाराचे रांगीत छायानचत्र असावे. 
2. सदरचे छायानचत्र हे नफकट, रांगीत ककवा पाांढ-या रांगाचा पषृ्ट्ठभाग असलेले असावे.  
3. कॅमेराकडे शाांतपणे व ख्स्थर नजरेने पहाव.े सयूथ प्रकाशात जर छायानचत्र काढलेले असेल तर आपल्या 

छायानचत्रावर सावली पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी.  जर फ्लशॅचा वापर केल्यास red eye येणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी.   

4. जर त म्ही चष्ट्मा वापरत असाल तर त मचे डोळे नदसतील अशाप्रकारे छायानचत्र असावे. 
5. छायानचत्र काढते वेळी टोपी, हटॅ व गॉगल  घाल ूनये, जेणेकरुन चेहरा झाकला जाणार नाही याची दक्षता 

घ्यावी. 
6. छायानचत्र 200 x 230 pixels एवढे असावे व तयाचा आकार 20 kb ते 50 kb इतका असावा.  
7. स्कॅन केलेले छायानचत्र हे 50 kb पेक्षा मोठे नसेल याची दक्षता घ्यावी.  जर तयाचा आकार 50 kb पेक्षा मोठा 

असेल तर ते adjust करुन म द्दा िमाांक 16.1 मधील 6 प्रमाणे करण्यात यावे.   
 

16.2. स्व क्षरी:- 
1. उमेदवाराने काळया शाईच्या पेनाने पाांढ-या कागदावर स्वाक्षरी करावी. 
2. सदरची स्वाक्षरी ही उमेदवाराचीच असावी.  सदरची स्वाक्षरी ही ऑनलाईन अजावर ज्या नठकाणी अपलोड 

करणे आवश्यक आहे तेथे अपलोड करण्यात यावी. 
3. अजासोबत अपलोड केलेली स्वाक्षरी व उपख्स्थती पत्रावरील स्वाक्षरी  नभन्न असेल तर उमेदवारास अपात्र 

ठरनवण्यात येईल. 
4. स्वाक्षरीचा आकार 10 kb ते 20 kb  व तयाचे dimensions 140 x 60 pixels एवढे असावे.   
5. स्वाक्षरीची स्कॅन केलेली इमेज ही 20 kb पेक्षा जास्त नसेल याची दक्षता घ्यावी.   

 

16.3. छ य नचत्र आनण स्व क्षरी स्कॅकनग करण्य ची पद्धत:- 

1.  छायानचत्र व स्वाक्षरी स्कॅन करुन अपलोड करावयाची आहे. तयासाठी स्कॅनरचे नरझॉल्यशून हे 200 
डी.पी.आय. (dots per inch) एवढे असावे.   

2. कलर हा true colour व  फाईलची साईज ही उपरोक्त प्रमाणे सेट करण्यात यावी. 
3. उपरोक्त नदलेल्या सचूनेन सार छायानचत्र व स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.  तयाची फाईल ही JPG ककवा 

JPEG format मध्ये असावी.   
4. जर म द्दा िमाांक 3 न सार छायानचत्र व स्वाक्षरी नसेल तर ख्स्िनवर error message नदसेल.   
5. छायानचत्र व स्वाक्षरी अप-लोड करण्यासाठी ऑनलाईन अजात कलक देण्यात आली आहे.  

 

16.4. छ य नचत्र व स्व क्षरी अप-लोड करण्य ची पद्धत 
1. छायानचत्र व स्वाक्षरी अप-लोड करण्यासाठी Upload Photograph व Upload Signature  या  दोन स्वतांत्र 

कलक उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत.  योग्य तया कलकवर ख्क्लक करावे व तयानांतर  छायानचत्र / 
स्वाक्षरी असलेली File नसलेक्ट करावी व अपलोड बटनावर ख्क्लक करावे.  

2. उमेदवाराचे छायानचत्र व स्वाक्षरी ही  उपरोक्त पद्धत अवलांनबल्यानशवाय अपलोड होणार नाही याची नोंद 
घ्यावी. 
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उमेदव र चे छ य नचत्र अथव  स्व क्षरी अस्पष्ट्ट असल्य स त्य च  अजथ अवैध ठरनवण्य त येईल.  त्य म ळे 
उमेदव र ने वर नदलेल्य  सचून ांचे योग्य प्रक रे प लन कर वे.  

 

17. परीक्ष  श ल्क  
17.1. उमेदवाराांनी खाली दशथनवल्याप्रमाणे परीक्षा श ल्क ऑनलाईन भरावयाचे आहे.  सदर श ल्क हे ऑनलाईन 

स्वरूपातच भरणे आवश्यक आहे व ते न  परत व  राहील.  कोणतयाही कारणास्तव ते परत केले जाणार 
नाही.  म जी सैननक उमेदव र ांन  फी भरण्य प सनू सटू देण्य त आली आहे.  
  

पद चे न व ख ल  प्रवगथ म ग सवगीय प्रवगथ 
सांशोधन सहायक, साांख्ययकी सहायक,   
अन्वेषक व नलनपक-टांकलेखक 

रु. 400/- रु. 200/- 

माजी सैननक परीक्षा श ल्क नाही 

नटप :- उमेदवाराने परीक्षा श ल्कासोबत बकेँच्या ननयमान सार सेवा कर व इतर कर ऑनलाईन पद्धतीने भरणे 
आवश्यक राहील.  

17.2. सांशोधन सहायक, साांख्ययकी सहायक, अन्वेषक व नलनपक-टांकलेखक पदासाठी ऑनलाईन पध्दतीने  अजथ 
करणाऱ्या उमेदवाराांनी वर ननर्मदष्ट्ट केलेले परीक्षा श ल्क भरणे आवश्यक आहे.  

17.3. परीक्षा श ल्क भरल्याबाबतची खातरजमा झाल्यावरच अजावर प ढील कायथवाही केली जाईल . उमेदवाराांनी 
आवश्यक ते परीक्षा श ल्क भरले नसल्यास सदर उमेदवाराांना अपात्र ठरनवण्यात येईल . मागासवगथ 
उमेदवाराांना परीक्षा श ल्कात सटू असल्याने मागासवगासाठीचे श ल्क भरणाऱ्या उमेदवाराांबाबत जर कागदपत्र 
पडताळणी वेळेस मागासवगाबाबतची आवश्यक ती प्रमाणपते्र आढळून आली नाहीत , तर तया उमेदवारास 
अपात्र ठरनवणे / उमेदवारी रद्द  करणे  अशी कायथवाही करण्यात येईल . तसेच माजी सैननक उमेदवाराांना फी 
भरण्यापासनू स ट देण्यात आली असल्याने कागदपते्र पडताळणीच्या वेळेस माजी सैननक असल्याबाबतची 
आवश्यक ती प्रमाणपते्र सादर न केल्यास तया उमेदवारास अपात्र ठरनवणे/उमेदवारी रद्द करणे अशी कायथवाही 
करण्यात येईल. 

18. उमेदवाराांची ऑनलाईन परीक्षा कोणतीही कागदपते्र पवूथतपासणी न करता घेतली जाणार असल्याम ळे या 
परीके्षत नमळालेल्या ग णाांच्या आधारे उमेदवाराला ननवडीबाबतचे कोणतेही हक्क राहणार नाहीत. 
कागदपत्राांच्या पणूथ छाननीनांतरच उमेदवाराची ग णवते्तच्या आधारे सामानजक / समाांतर आरक्षणननहाय ननवड 
केली जाईल. तयासाठी उमेदवाराांनी अजात नदलेल्या मानहतीच्या प ष्ट्ठर्थयथ आवश्यक तया 
प्रमाणपत्राांच्या/कागदपत्राांच्या मळू प्रती व साांक्षाककत प्रती कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे 
आवश्यक आहे.  कोणतयाही टप्प्यावर उमेदवाराने प्राप्त केलेली प्रमाणपते्र योग्य माध्यमात न प्राप्त केली 
नसल्यास ककवा गैरमागाने प्राप्त केली असल्यास अथवा खोटी ककवा बनावट असल्याचे नदसनू आल्यास 
उमेदवाराचे नाव भरती प्रिीयेत न बाद करण्यात येईल. 

19. उमेदव र ांचे अजथ ऑनल ईन पद्धतीने ख्स्वक रण्य त येण र असल्य ने ऑनल इन अजामध्ये सांपणूथ 
म नहती भरणे आवश्यक आहे. पद स ठीची शैक्षनणक अहथत  व त्य पेक्ष  उच्च शैक्षनणक अहथत  
ध रण केली असल्य स, उच्च शैक्षनणक अहथतेसांबांधीची म नहती ककव  अपांगत्व ची म नहती ककव  
स म नजक आरक्षण ची म नहती, म जी सैननक ककव  स्व तांत्र्यसैननक ांचे प ल्य अथव  न मननदेनशत 
व्यक्ती य ांची म नहती अजात देणे आवश्यक आहे. ही म नहती सम न ग ण प्र प्त झ ल्य स 
ग णवत्त क्रम ठरनवण्य स ठी व परण्य त येते. अजासोबत म नहती न देत  तदनांतर वरील म नहती 
उमेदव र ने ननदशथन स आणली तरीही ग णवत्त  य दी स ध रण्य त येण र न ही. ऑनल इन पद्धतीने 
अजथ भरत न  क ही त्र टी र नहल्य स, खोटी म नहती भरल्य स, तसेच भरलेली म नहती व स दर 
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केलेली क गदपते्र /प्रम णपते्र य त तफ वत आढळल्य म ळे अजथ न क रल  गेल्य स त्य ची सवथस्वी 
जब बद री सांबांनधत उमेदव र ची र हील.  

20. सवथ पदाांसाठी उमेदवाराांचे ऑनलाईन भरलेले अजथच स्वीकारले जातील. अन्य कोणतयाही प्रकारे केलेले अजथ 
नवचारात घेतले जाणार नाहीत याची नवशेष नोंद घ्यावी.  नवनहत नम न्यान सार/ननकषान सार अजथ नसल्यास 
सदर अजथ नाकारण्याचा अनधकार सांचालनालय स्वत:कडे राखनू ठेवत असनू यासांदभात उमेदवारास काहीही 
कळनवण्यात येणार नाही.  

20.1. उमेदवाराांचे अजथ ऑनलाईन पद्धतीने ख्स्वका रण्यात येणार असल्याने अजथ करताना शैक्षनणक कागदपते्र व 
अन्य प्रमाणपते्र जोडणे आवश्यक नाही . ऑनलाईन अजातील मानहती अचकू नोंदनवली जाईल याची 
खबरदारी उमेदवाराांनी स्वत: घ्यावी. अजामध्ये नमदू केलेल्या बाबी / नववरणेच ग्राहय धरण्यात येतील.  अजथ 
सादर केल्यानांतर नदलेली मानहती / नववरणपते्र ग्राहय धरण्यात येणार नाहीत. अजात नोंदनवलेल्या 
मानहतीबाबत सांचालनालय जबाबदार राहणार नाही. 

20.2. ऑनलाईन पद्धतीने सादर केलेल्या अजामधील सवथ मानहतीची सतयता तपासण्यासाठी आवश्यक 
कागदपत्राचा प रावा जसे की शैक्षनणक अहथता, वय तसेच जातीचा दाखला, जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉन 
निमीलेअर दाखला, अपांगतवाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, खेळाची प्रमाणपते्र, प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला, माजी 
सैननक असल्याचा दाखला , नजल्हा रोजगार व स्वयांरोजगार कायालयात नाव नोंदणी केली असल्यास तया 
प्रमाणपत्राच्या मळू प्रती व तया  प्रमाणपत्राांच्या साक्षाांनकत केलेल्या प्रती, ई - पावतीची प्रत, नसस्टीम जनरेटेड 
अजासोबत प्रमाणपत्र / कागदपत्र तपासणीच्या वेळी सादर करावी लागेल.  

20.3. अजामध्ये केलेला दावा व सादर केलेल्या कागदपत्रामधील मानहती यामध्ये फरक आढळून आल्यास 
अजामधील मानहती खोटी समजण्यात येईल.  अजामधील मानहती सांदभातील कागदोपत्री प राव ेसादर करु न 
शकल्यास उमेदवारी रद्द करण्यात येईल.  यासाठी सांचालनालय जबाबदार राहणार नाही. 

20.4. शासकीय / ननमशासकीय कमथचाऱ्याांनी तयाांचे अजथ तयाांचे कायालय प्रम खाांच्या परवानगीने भरावे व अशा 
परवानगीची प्रत प्रमाणपत्र / कागदपत्र तपासणीचे वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.  

20.5. ऑनल ईन पद्धतीने स दर केलेल्य  अजाची व ई-प वतीची प्रत उमेदव र ने स्वत: जवळ क ढून 
ठेव वी. प्रम णपत्र / क गदपत्र तप सणी वेळेस अजाची प्रत व  ई-प वती स दर करणे अत्य वश्यक 
आहे. अजाची प्रत  तसेच ई-प वती  स दर न केल्य स व प्रम णपत्र मध्ये तफ वत आढळल्य स 
उमेदव री रद्द करण्य त येईल व य ब बतीत सांच लन लय जब बद र र हण र न ही.  

20.6. सवथ उमेदव र ांन  सनूचत करण्य त येते की, य  भरती प्र नक्रयेच्य  अन षांग ने अद्यय वत सचून , 
त रखेतील व इतर बदल सांच लन लय च्य  सांकेत स्थळ वर प्रस नरत करण्य त येतील. प्रत्येक 
उमेदव र स य  सचून  स्वतांत्रपणे कळनवल्य  ज ण र न हीत, य ची उमेदव र ांनी नोंद घ्य वी. 
अद्यय वत सचूनेस ठी सांच लन लय चे सांकेतस्थळ उमेदव र ने व रांव र प हणे आवश्यक आहे.  

21. ऑनल ईन परीके्षस ठी प्रवेशपत्र नमळणे ब बत 
21.1. अजथ करणाऱ्या उमेदवाराांनी नदनाांक 30/03/2016 पासनू ऑनलाईन परीक्षेच्या नदनाांका पयंत 

http://mahades.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावरून परीक्षेचे प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून घ्यावे . 
प्रवेशपत्रावर उमेदवाराने तयाचे पासपोटथ आकाराचे रांगीत छायानचत्र (अजासोबत अपलोड केलेले च) 
नचकटवावे. सदर छायानचत्रावर राजपनत्रत अनधकाऱ्याचे साक्षाांकन करून परीक्षेस आणणे आवश्यक आहे . 
प्रवेशपत्रानशवाय कोणतयाही उमेदवारास ऑनलाईन परीक्षेस प्रवेश नदला जाणार नाही.  

21.2. प्रवेशपत्र :- परीके्षचे कें द्र, परीके्षचे नठकाण, पत्ता, ज्या पदासाठी अजथ केला आहे ते पद, परीक्षा नदनाांक आनण 
वेळ प्रवेशपत्रात नमदू करण्यात येईल. 

21.3. ज्या उमेदवाराने यशस्वीपणे नोंदणी केली आहे तया उमेदवाराने परीक्षेचे प्रवेशपत्र 
http://mahades.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावरुन आपला नोंदणी िमाांक आनण पासवडथ / 
जन्मनदनाांक हा तपशील भरुन प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहे. कोणतयाही उमेदवारास पोस्टाने / क रीअरने 

http://mahades.maharashtra.gov.in/
http://mahades.maharashtra.gov.in/


\\Adm2dhuri\d\Recruitment_2015\जाहिरात\ADVERTISEMENT_ Final10022016 .docx - 14 - 

प्रवेशपत्राची प्रत पाठनवली जाणार नाही. उमेदवाराांना प्रवेशपत्राबाबतची, तसेच परीक्षेबाबतची सचूना तयाांनी 
नोंदणीच्या वेळी नोंदनवलेल्या ई-मेल आयडीवर ई-मेलिारे आनण भ्रमणध्वनी िमाांकावर लघ सांदेश सेवेिारे 
पाठनवण्यात येईल. उमेदवारास ई-मेल आयडीवर ई-मेलिारे पाठनवलेल्या आनण भ्रमणध्वनी िमाांकावरील 
लघ सांदेश सेवेिारे पाठनवण्यात आलेल्या सचूना भ्रमणध्वनी िमाांक /  
 ई-मेल आयडी बदलल्याने, ताांनत्रक अडचणीम ळे ककवा अन्यथा अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या 
ननयांत्रणाबाहेरील कारणाांम ळे उमेदवारास उनशराने नमळाल्याबाबत / न नमळाल्याबाबत अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय जबाबदार राहणार नाही. म्हणनू भरती प्रिीयेबाबतचा अनधक तपशील, अद्ययावत मानहती व 
इतर मानहतीसाठी उमेदवाराांना सनूचत करण्यात येते की, तयाांनी वेळीवेळी अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयाच्या http://mahades.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळाला भेट द्यावी. तसेच तयाांनी 
नोंदनवलेला ई-मेल अकाऊां ट वेळोवेळी तपासावे.  

22. ऑनल ईन परीके्षचे स्वरूप ख लीलप्रम णे असेल.      
अ]  सांशोधन सह यक व स ांख्ययकी सह यक पदाांकरीता परीके्षचा दजा मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाच्या पदवी 

परीके्षच्या दजाच्या समान असेल.  ऑनल ईन परीके्षसाठी मराठी, इांग्रजी, सामान्य ज्ञान व बौनद्धक चाचणी या 
नवषयावरील प्रतयेकी 50 ग णाांचे वस्त ननष्ट्ठ, बह पयायी प्रश्न असतील. ऑनल ईन परीक्षा 200 ग णाांची 
राहील. 

ब]  अन्वेषक, नलनपक टांकलेखक पदाकरीता परीके्षचा दजा माध्यनमक शालाांत परीके्षच्या दजाच्या समान 
असेल.  ऑनलाईन परीके्षसाठी मराठी, इांग्रजी, सामान्य ज्ञान व अांकगनणत या नवषयावरील प्रतयेकी 50 
ग णाांचे वस्त ननष्ट्ठ, बह पयायी प्रश्न असतील.  ऑनल ईन परीक्षा 200 ग णाांची राहील 

परीके्षची वेळ, परीके्षचा कालावधी याबाबतचा तपनशल प्रवेशपत्रासोबत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
23. उमेदव र ांची ननवड  
23.1. सांशोधन सहायक, साांख्ययकी सहायक, अन्वेषक व  नलनपक टांकलेखक या पदाांसाठी फक्त ऑनलाईन 

परीके्षच्या आधारे ग णवते्तन सार ननवड करण्यात येईल. 
वरील प द ांस ठी ग णवत्त  य दीत अांतभाव होण्य स ठी उमेदव र ांनी एकूण ग ण ांच्य  45% ग ण 
प्र प्त करणे आवश्यक र हील.  

23.2. उमेदवारास समान ग ण असल्यास :- परीके्षत ज्या उमेदवाराांना समान ग ण असतील अशा उमेदवाराांचा 
ग णवत्तािम सामान्य प्रशासन नवभाग , शासन ननणथय ि . प्राननम-2007/प्र.ि.46/07/13-अ,  
नदनाांक 27/06/2008 तसेच याबाबतीत शासनाकडील इतर ननकषाांन सार लावला जाईल. 

23.3. सदर जानहरातीतील उल्लेख केलेली वयोमयादा, शैक्षनणक अहथता, अन भव इतयादी अटी सांबांनधत पदासाठी 
आवश्यक असलेली पात्रता दशथनवतात.  

23.4. प्रम णपते्र / क गदपते्र तप सणीच्य  अनधन र हून उमेदव र ांची अांनतम ननवड करण्य त येईल.  
24. परीके्षचे कें द्र व परीके्षब बतच्य  सवथस ध रण सचून  
24.1. कें द्र  

1. परीक्षा कें द्राचा पत्ता परीक्षेच्या प्रवेशपत्रात नमदू केला जाईल.  
2. परीके्षचे कें द्र / स्थळ / नदनाांक / वेळ यातील बदलाची कोणतीही नवनांती नवचारात घेतली जाणार नाही. 
3. अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय कोणतेही परीक्षा कें द्र रद्द करणे आनण / ककवा परीक्षा कें द्र वाढवणे    

याचे अनधकार राखनू ठेवत आहे. 
4. अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय उमेदवाराने मानगतलेल्या परीक्षा कें द्राव्यनतनरक्त इतर परीक्षा कें द्र  

देण्याचे अनधकार राखनू ठेवत आहे. 
5. उमेदवार परीक्षा स्थळावर तयाच्या / नतच्या स्वत:च्या जबाबदारी  व स्वत:च्या खचाने परीक्षेसाठी उपख्स्थत 

राहून परीक्षा देईल आनण यासाठी उमेदवाराांस कोणतयाही प्रकारची द खापत ककवा न कसान झाल्यास अथथ व 
साांख्ययकी सांचालनालय तयास जबाबदार राहणार नाही. 

http://mahades.maharashtra.gov.in/
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25. ओळख पटवणे 
1. परीक्षा कें द्रावर प्रवेशपत्रासह उमेदवाराचे ओळख पटवणारे व उमेदवाराचा अनलकडील फोटो नचकटवलेले 

वैध  फोटो ओळखपत्र जसे पनॅ काडथ (Pan Card) / पारपत्र (Passport) / वाहनचालक परवाना (Driving 
License) / मतदार ओळखपत्र (Voter ID) / फोटोसहीत आधारकाडथ / बकेँचे फोटोसहीतचे पासब क /   
महानवद्यालयाचे / नवद्यानपठाचे अनलकडील वैध ओळखपत्र / कमथचारी ओळखपत्र / फोटोसहीत असणारे 
बार कौख्न्सलचे ओळखपत्र समवेक्षक/पयथवेक्षकाला सादर करणे आवश्यक आहे. उमेदवाराची ओळख 
उमेदवाराचे प्रवेशपत्र, हजेरीपत्रक / उपख्स्थतीपत्रक आनण तयाने सादर केलेल्या कागदपत्राांच्या आधारे 
पटनवली जाईल. जर उमेदवाराची ओळख पटवण्याबाबत काही शांका उपख्स्थत झाल्यास ककवा ओळख 
शांकास्पद असल्यास तयाला परीके्षसाठी उपख्स्थत राहू नदले जाणार नाही. 

नटप:- उमेदवाराने परीक्षेला उपख्स्थत राहताांना स्वत:ची ओळख पटनवण्यासाठीची आवश्यक ती म ळ कागदपते्र, तया 
कागदपत्राांच्या छायाांनकत प्रती परीक्षेच्या प्रवेशपत्रासह सादर करणे आवश्यक आहे. परीके्षच्या 
प्रवेशपत्रावरील नाांव (परीके्षसाठी नोंदणी केल्यान सार) सोबत सादर करण्यात येणाऱ्या ओळखपत्राशी  
तांतोतांत जळूणे आवश्यक आहे. ज्या मनहला उमेदवाराांच्या पनहल्या/मधल्या/शेवटच्या नावाांत नववाहानांतर 
फरक पडला असेल तयाांनी याबाबत नवशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. परीके्षचे प्रवेशपत्र व सादर 
करण्यात आलेले फोटो ओळखपत्र यामधील नाांवात कोणतीही तफावत आढळल्यास उमेदवारास परीके्षला 
उपख्स्थत राहू नदले जाणार नाही. 

 सवथ उमेदवाराांनी खालील कागदपत्राांसह ऑनलाईन परीक्षेला उपख्स्थत राहणे आवश्यक आहे. खालीलपैकी 
कोणतेही कागदपत्र नसल्यास उमेदवारास परीके्षला उपख्स्थत राहू नदले जाणार नाही. 
अ. परीके्षसाठीचे वैध प्रवेशपत्र 
आ. म ळ फोटो ओळखपत्र  
इ. फोटो ओळखपत्राची छायाप्रत आनण 
ई. परीक्षा श ल्क ऑनलाईन भरल्याची ई-पावती 

2. परीके्षला उनशरा येण्याबाबत:- परीके्षच्या प्रवेशपत्रात परीक्षेला हजर राहण्यासाठी नदलेल्या वेळेनांतर येणाऱ्या 
उमेदवाराांना परीक्षेला उपख्स्थत राहू नदले जाणार नाही. प्रवेशपत्रावरील परीके्षसाठी उपख्स्थत राहण्याची वेळ 
ही प्रतयक्ष परीक्षा स रु होणाच्या आधीची असणार आहे. परीके्षची वेळ जरी दोन तास असली तरी उमेदवारास 
ओळख पटवणे, आवश्यक कागदपते्र गोळा करणे, परीके्षसाठी लॉग इन करणे, सचूना देणे या सवथ बाबी पणूथ 
करण्यासाठी साधारण चार तास परीक्षा स्थळावर उपख्स्थत राहावे लागेल. 

26. परीके्षच्य  वेळी अपांग व्यक्तींन  मदतननस ची सवलत देण्य ब बत 
अपांग व्यक्ती 1995  अनधननयम (हक्काांचे सांरक्षण, समान सांधी आनण सांप णथ सहभाग) मधील प्रकरण ि. 5 व 
6 मधील तरत दींन सार तसेच अपांग कल्याण आय क्तालय, प णे याांच्या अकआ/प्र-7/लेखननक/स नवधा/2006-
2007/2951, नद. 20/12/2006 रोजीच्या पनरपत्रकान सार अल्प दषृ्ट्टी, दषृ्ट्टीहीन, अख्स्थव्यांग आनण सेरेब्रल 
पाल्सीने बानधत याांना लेखननकाची सवलत देण्याबाबत खालील प्रमाणे अटी व ननयम असतील- 

26.1. अल्प दषृ्ट्टी, दषृ्ट्टीहीन, अख्स्थव्यांग आनण सेरेब्रल प ल्सीने ब नधत य ांन  ऑनल ईन परीके्षस ठी 
मदतननस ची (Scribe) आवश्यकत  असल्य स त्य  उमेदव र ांनी स्वतः स्वखचाने त्य ची व्यवस्थ  
कर वी. 

26.2. जे उमेदव र परीके्षस ठी मदतननस व परण्य स प त्र असतील आनण जे मदतननस च्य  सेव  व परु 
इख्च्छत त त्य ांनी ऑनल ईन परीके्षच्य  अजामध्ये योग्य त्य  नठक णी तसे क ळजीप वथक स्पष्ट्टपणे 
नम द करणे आवश्यक आहे. नांतर आलेल्य  नवनांतीच  नवच र केल  ज ण र न ही.  
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26.3. मदतननस कोणतयाही शैक्षनणक शाखेमधील अस  शकतो. परीक्षाथी व मदतननस एकाच शाखेचे असल्यास 
मदतननस उमेदवाराच्या शैक्षनणक पात्रतेपेक्षा एक पायरी कमी शैक्षनणक स्तरावरअसावा. उमेदवार व 
मदतननस नभन्न शाखेचे असल्यास तयाांना ही अट लाग ूनाही. 

26.4. एक मदतननस एकापेक्षा जास्त उमेदवाराांसाठी वापरता येणार नाही. उमेदवाराने ननवडलेला मदतननस हा 
परीके्षसाठी उमेदवार असता कामा नये. भरती प्र निये दरम्यान कोणतयाही पातळीवर याचे उल्लांघन झाल्याचे 
आढळल्यास दोन्ही उमेदवाराांची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. 

26.5.  उमेदवार व मदतननस या दोघाांनीही प्रवेशपत्रासोबत परीके्षच्यावेळी प्रनतज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक राहील.  
प्रनतज्ञापत्रात मदतननस वर नमदू केलेल्या पात्रता ननकषाांची प तथता करत असल्याची खात्री केल्याचे नमदू 
करणे बांधनकारक राहील. प ढे कोणतयाही टप्प्यावर मदतननस वरील ननकष पणूथ करत नसल्याचे ककवा 
वस्त ख्स्थती दडवनू ठेवल्याचे ननदशथनास आल्यास अजथदाराची उमेदवारी ऑनलाईन परीके्षचा ननकाल 
काहीही लागला तरी रद्द करण्यात येईल. 

26.6. मदतननस वापरणाऱ्या उमेदवाराांना परीक्षेसाठी प्रतयेक तासाला वीस नमनीटे अनतनरक्त वेळ अन जे्ञय राहील. 
26.7. दषृ्ट्टीने अध  (40 टक्केपेक्षा कमी ) असणारे उमेदवार परीके्षचा पेपर मोठ्या आकाराच्या अक्षरात पहाण्याचा 

(Content of text in Magnified font) पयाय ननवडू शकतात. हा पयाय ननवडलेले उमेदवार परीके्षसाठी 
प्रतयेक तासाला वीस नमनीटे अनतनरक्त वेळ नमळण्यास पात्र असतील. परांत  मदतननस वापरणाऱ्या 
उमेदवाराांना मोठ्या आकाराच्या अक्षरात पाहण्याची ( Content of text in Magnified font) स नवधा 
उपलब्ध होणार नाही.  

26.8. 40 टक्क्याांपेक्षा कमी हालचालीस बाधा आणणारी कमजोरी असलेले  / गनतमांद (Locomotor disability 
/ Cerbral palsy) जे नलहू शकतात असे उमेदवार परीके्षसाठी प्रतयेक तासाला वीस नमनीटे अनतनरक्त वेळ 
नमळण्यास पात्र असतील. तथानप तयाांना मदतननसाचा वापर करता येणार नाही. 

27. ननवड प्रनक्रये दरम्य न गैरवतथणकू /अन नचत प्रक र/गैरप्रक र करत न  दोषी आढळलेल्य  उमेदव र ांवर 
कर वय ची क यथव ही:- 
उमेदवाराने तयाच्या नहतासाठी खोटी व च कीची मानहती / तपनशल देव ूनये, खोटी मानहती तथा खोटा तपनशल 
तयार करुन सादर करु नये ककवा कोणतीही मानहती ऑनलाईन अजथ भरताांना दडवनू ठेव ूनये. 

परीके्षच्य  वेळ त ककव  एकूणच ननवड प्रनक्रयेदरम्य न जर उमेदव र, 
1. अन नचत प्रकार करणे ककवा 
2. तोतयेनगरी करणे ककवा तोतयाांच्या सेवा वापरणे ककवा 
3. परीके्षच्या नठकाणी गैरवतथणकू करणे ककवा परीके्षच्या पेपरमधील मानहती ककवा ततसांबांधी काही मानहती 

कोणतयाही कारणासाठी पणूथ ककवा तयाचा काही भाग तोंडी ककवा लेखी ककवा इलेक्रॉननकली ककवा 
मेकॅननकली उघड करणे, प्रकानशत करणे, उद्धतृ करणे, पाठवणे, साठवणे ककवा पाठनवणे आनण 
साठनवणे स कर करणे ककवा 

4. स्वत:च्या उमेदवारीबद्दल अननयनमत  ककवा अयोग्य पद्धतीचा अवलांब करणे ककवा 
5. स्वत:च्या उमेदवारीबद्दल गैरमागाने पाकठबा नमळनवणे ककवा 
6. दळणवळणाची भ्रमणध्वनी ककवा ततसम इलेक्रॉननक साधने याांचा वापर परीक्षेच्या नठकाणी करणे. 

अश  कृत्य ांमध्ये दोषी आढळल्य स अश  उमेदव र स ग न्हेग री क यथव हीस स मोरे ज ण्य सह सदर 
उमेदव र स 

अ. तो ज्या परीक्षेला बसणार आहे तया परीक्षेसाठी तया उमेदवाराला अपात्र ठरनवले जाईल. 
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आ. अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयासाठी घेण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या परीके्षसाठी बसण्यापासनू काही ठरानवक 
कालावधीसाठी ककवा कायमचे प्रनतरोनधत (Debar) केले जाईल. 

इ. जर उमेदवार अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या सेवेत आधीच रुज ूझाला असेल तर तयाची सेवा समाप्त 
केली जाईल. 

28. परीक्ष  घेत ांन  क ही अडचणी उद्भवण्य ची शक्यत  न क रत  येत न ही.  ज्य म ळे परीक्ष  देण्य वर 
आनण / ककव  परीके्षच  ननक ल तय र होण्य वर पनरण म होऊ शकेल. अश  प्रसांगी उमेदव र ांन  
परीके्षस ठी इतर कें द्र वर हलनवणे ककव  परीक्ष  घेणे य स रखे आवश्यक ते सवथ प्रयत्न केले ज तील. 
य ब बत अथथ व स ांख्ययकी सांच लन लय च  ननणथय अांनतम र हील. ज्य  उमेदव र ांन  अश  प्रक रच  
बदल मांजरू नसेल त्य  उमेदव र ांची उमेदव री य  परीके्षप रती रद्द करण्य त येईल. 

29. या भरती प्रिीयेअांतगथत उद्भवणाऱ्या सवथ बाबींसाठी अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाचा ननणथय अांनतम असेल 
व तो उमेदवाराांना बांधनकारक असेल. यासांबांधात कोणतयाही प्रकारचा पत्रव्यवहार ककवा व्यख्क्तगत 
नवचारणाांना उत्तर नदले जाणार नाही याची उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी. 

30. एकापेक्षा जास्त सत्राांमध्ये परीक्षा घेतली गेल्यास वेगवेगळ्या सत्राांमधील वापरलेल्या टेस्ट बटॅरीजच्या 
कानठण्यपातळीत थोडासा फरक असल्याम ळे हा फरक ज ळवनू घेण्यासाठी नमळालेले ग ण सनमकृत केले 
जातील. 

31. पदभरतीची प्रनिया अतयांत तकथ श द्ध व पारदशथक पद्धतीने ग णवते्तच्या आधारे पार पाडली जाणार असल्याने 
कोणीही कोणतयाही प्रलोभनाला बळी पडू नये. 

32. शासनाने नवनवध शासन ननणथयान सार वेळोवेळी  ननगथनमत केलेल्या नवनवध सवलती, अटी, शती सदर भरती 
प्रनकयेसाठी लाग ूराहतील व तयाचे पालन करण्यात येईल. 

33. ननवडीसाठी नशफारस अथवा दबाव आणल्यास उमेदवार अपात्र ठरनवला जाईल. 
 

 
 

    भरती प्रनिया सननयांत्रण सनमती   
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, म ांबई. 

 
 
 
 
 

 


