
 

 
महाराष्ट्र नगरपररषद सेवा पद भरती- २०१८ उमेदवाराांना सववसाधारण सुचना Page 1 of 47 

नगरपररषद प्रशासन सांचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , मुांबई 

" महाराष्ट्र नगरपररषद सेवा पद भरती- २०१८ उमेदवाराांना सववसाधारण सुचना " 

अर्व, अहवता , सववसाधारण पात्रता , वयोमयादा इत्यादी 

1.1  अर्व 

1.1.1 नगरपररषद प्रशासन सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन याांचे अरधनस्त महाराष्ट्र नगरपररषद सेवा 
अांतगवत खालील सेवा गठीत करण्यात आलेल्या आहेत.  

1. महाराष्ट्र  नगरपररषद स्थापत्य अरभयाांरत्रकी सेवा  

2. महाराष्ट्र  नगरपररषद रवद्युत अरभयाांरत्रकी सेवा  

3. महाराष्ट्र  नगरपररषद सांगणक अरभयाांरत्रकी सेवा  

4. महाराष्ट्र  नगरपररषद पाणीपरुवठा , र्लरनस्सारण व स्वच्छता अरभयाांरत्रकी सेवा   

5. महाराष्ट्र नगरपररषद  लेखापरीक्षण व लेखा  सेवा 

6. महाराष्ट्र नगरपररषद कर रनधारण व प्रशासकीय  सेवा 

या सेवा  अांतगवत असलेल्या  श्रेणी अ, श्रेणी ब व श्रेणी क या सांवगातील पदाांवर  सांबांरधत र्ारहरातीत  नमूद 
केले प्रमाणे  सरळसेवनेे उमेदवाराांची रनयकु्ती करण्यात  येईल.    

1.1.२ सदर र्ारहरातीमध्ये पदाांचा तपशील, भरावयाची एकूण पदसांख्या, मागासवगीय, मरहला, रदवयाांग 
वयक्ती, मार्ी सैरनक, खेळाडू , पदवीधर/पदरवकाधारक अांशकालीन उमेदवार , प्रकल्पग्रस्त . भकूां पग्रस्त, 
अनाथ मुले  याांच्या कररता आरक्षीत पदे, वयोमयादा, अहवता, परीक्षेचा सांभावय रदनाांक, इत्यादी तपशील 
नमूद करण्यात आलेला आहे. याबाबत महापरीक्षा पोर्वल याांच्या www.mahapariksha.gov.in तसेच 
नगरपररषद प्रशासन सांचालनालयाच्या https://mahadma.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळावर 
प्ररसध्द र्ारहरात अरधकृत समर्ण्यात येईल. 

1.1.३ र्ारहरातीत रवरहत केल्याप्रमाणे सांबांधीत पररक्षेकररता उमेदवाराने  रवरहत पध्दतीने महापरीक्षा पोर्वल 
याांचे www.mahapariksha.gov.in या सांकेतस्थळा वरील ऑनलाईन अर्व प्रणालीवदारे अर्व करणे 
आवश्यक आहे. 

1.1.४ ऑनलाईन अर्व प्रणाली वयरतररक्त इतर कोणत्याही मागाने अर्व सांचालनालयास सादर केल्यास 
असे अर्व रवचारात घेतले र्ाणार नाहीत व या सांदभातील कोणत्याही पत्रवयवहारास उत्तरे रदली र्ाणार 
नाहीत. 

1.1.५  महाराष्ट्र शासन/कें द्र शासन/स्थारनक स्वराज्य सांस्था आरण इतर सेवते असलेल्या उमेदवाराांनी 
रवरहत नमुन्यातील अर्व ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावा. त्याच वळेी त्याांनी ज्या पदासाठी अर्व केला 
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असेल त्या पदाच/ेपररक्षचेे नाांव, र्ारहरातीचा सांदभव व अर्व स्स्वकारण्यासाठी सांचालनालयाने रवरहत केलेला 
अांरतम रदनाांक इत्यादी तपशील आपल्या रवभाग / कायालय प्रमुखाांना कळवावा आरण आपला अर्व रवचारात 
घेतला र्ाण्यास कोणताही आक्षेप असल्यास अर्व स्स्वकारण्याच्या अखेरच्या रदनाांकापासून 30 रदवसाांच्या 
आत तस े आयकु्त तथा सांचालक नगरपररषद प्रशासन सांचालनालय सर पोचखानवाला मागव,शासकीय 
पररवहन सेवा इमारत, वरळी, मुांबई 400030 याांस परस्पर कळरवण्याची रवनांती आपल्या रवभाग/कायालय 
प्रमुखाांना करावी. अर्व रवचारात घेतला र्ाण्यास हरकत नसल्यास सांचालनालयास तसे कळरवण्याची 
आवश्यकता नाही हेही त्याांना कळवाव.े 

1.1.६  र्ारहरातीत नमूद केलेप्रमाणे अर्ात दुरुस्तीसाठी असलेल्या रवरहत मुदतीनांतर ककवा रवरहत 
केलेल्या बाबी वयरतररक्त बदल करण्याबाबत करण्यात आलेली रवनांती कोणत्याही पररस्स्थतीत रवचारात 
घेतली र्ाणार नाही. 

1.1.७  रवरहत पध्दतीने अर्व सादर करण्याची व पररक्षा शुल्क भरण्याची सांपणूव कायववाही सांचालनालयाने 
रवरहत केलेल्या कालावधीतच पणूव करणे आवश्यक आहे. 

1.1.८  ऑनलाईन पध्दतीने अर्व सादर करणाऱ्या उमेदवाराांना अर्ाची प्रत अथवा कोणत्याही प्रकारची 
कागदपत्रे अथवा इतर कोणतेही वगेळे शपथपत्र/ ॲरिडेवहीर् नगरपररषद प्रशासन सांचालनालयास  
पाठरवण्याची आवश्यकता नाही. 

1.2      ऑनलाईन पध्दतीने अर्व करण्याची पध्दत : 

1.2.1  सांचालनालयामािव त घेण्यात येणाऱ्या सवव पररक्षा /भरतीसाठी अर्व िक्त ऑनलाईन पध्दतीनेच  
स्स्वकारण्यात येतील. पात्र उमेदवारला वबे आधाररत ऑनलाईन अर्व महापरीक्षा पोर्वल याांच्या 
www.mahapariksha.gov.in या सांकेत स्थळाद्वारे सादर करणे आवश्यक आहे. 

1.2.2 ऑनलाईन पध्दतीने अर्व सादर करण्याच्या सरवस्तर सुचना www.mahapariksha.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

1.2.3  ऑनलाईन पध्दतीने अर्व सादर करण्याची सववसाधारण प्ररिया / र्प्पे खालील प्रमाणे आहे:  

1. उमेदवाराची नोंदणी (Sign Up)  करणे.  

2.  उमेदवाराने मारहती सादर करणे  

3. अर्ावरील मारहतीचे पवुावलोकन  

4. ऑनलाइन शुल्क भरणा  

5. अर्ाची कप्रर् आऊर् 
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१.२.४  उमेदवाराची नोंदणी (Sign UP) करणे.  

अ)  उमेदवाराला आपला अर्व सादर करण्यासाठी www.mahapariksha.gov.in  या सांकेतस्थळावर Log 
In कराव ेलागेल. यासाठी उमेदवाराने आपल्या स्वत:च ेEmail ID वदारे सांकेतस्थळावर प्रथम आपली नोंदणी 
करून Sign UP करणे आवश्यक आहे.  
ब)  महापरीक्षा कडील इतर कोणत्याही परीक्षसेाठी यापवूी नोंदणी (Sign UP) केलेल्या उमेदवाराांनीही 
या परीक्षसेाठी पनु्हा नवयाने सांकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.   
क)  Sign Up वदारे पोर्वलवर नोंदणी करणेसाठी उमेदवाराकडे रनत्य वापरात असेलेले (Valid) ई-मेल 
आयडी असणे आवश्यक आहे. तसेच भरती प्ररिये दरम्यान पत्रवयवहार, प्रवशेपत्र आरण इतर मारहती 
ऑनलाईन देण्यात येणार असल्याकारणामुळे भरती प्ररियेच्या सांपणूव कालावधीमध्ये महा परीक्षा  पोर्वलच्या 
सांकेतस्थळावर नोंदणीकृत केलेला ई-मेल आयडी व तसेच अर्ात नमूद भ्रमणध्वनी िमाांक वधै/कायवरत 
राहणे आवश्यक आहे. 
ड)  उमेदवाराने त्याचे / रतचे खाते सिीय करण्यासाठी,  त्याच्या /रतच्या इमेल आयडीवर रमळालेल्या 
सिीयतेच्या कलकवर स्क्लक कराव.े  
इ)   उमेदवाराने Sign UP/ Register करणेसाठी सांकेतस्थळाच्या मुखपषृ्ट्ठावरील आपल्या उर्वया 
बारू्ला असलेल्या सूचना NOTIFICATIONS या रवभागातील (Instruction and Login for Maharashtra 
Municipal Services Recruitment - 2018 ) या पयायावर " 'स्क्लक' केल्याांनतर, पोर्वलवरील 
Recruitment for Maharashtra Municipal Services Registration "  हे पषृ्ट्ठ प्रदर्शशत होईल. या 
पषृ्ट्ठावरील " Registration Log-In"  या पयायावर स्क्लक केल्यानांतर Maha Pariksha Registration 
Portal  हे पषृ्ट्ठ उघडेल,  या  पषृ्ट्ठावरील Registration या पयायावर स्क्लक करुन उमेदवाराने  आपले 
User Name , Password , Email ID , ही  मारहती भरण्याची प्ररिया पणूव करावी. यानांतर  स्िीनवर आपण 
भरलेली मारहती सवेह झाल्याचा Your registration saved व Please check your e -Mail for 
confirmation असा सांदेश प्रदर्शशत होईल. 
 
१.२.५. उमेदवाराची मारहती सादर करणे.  

अ) वरील प्ररिया पणूव केल्यानांतर, उमेदवाराला त्याच्या / रतच्या प्रमारणत (नोंदणी करताना नमूद केलेल्या ) 
इमेल आयडीवर सिीयतेची कलक रमळेल, सदर कलकवर स्क्लक केल्यास Maha Pariksha Registration 
Portal  हे पषृ्ट्ठ उघडेल व यावर Your user has been activated असा सांदेश प्रदर्शशत होईल.  

ब)  या पषृ्ट्ठावरील Sign In या पयायावर स्क्लक करून उमेदवाराने आपला User ID व Password र्ाकुन 
Sign In कराव.े  उमेदवाराने त्याची /रतची  लॉगइनची मारहती गोपनीय ठेवावी.एकदा खाते सिीय झाले 
की, उमेदवाराला त्याांच्या नोंदणी पोर्वलचे युर्रनेम आरण पासवडव वापरून केवहाही  लॉग इन होता येईल. 
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क) वरील प्ररियेनांतर Declaration पषृ्ट्ठ प्रदर्शशत होईल. या पषृ्ट्ठावरील नमूद अर्ी / शती वाचनू  
उमेदवाराने त्या मान्य असल्याच े पयायावर स्क्लक करून उमेदवाराने पोर्वलवर आलेल्या Create Your 
Profile या पयायावदारे रवचारण्यात येणारी आपली प्राथरमक मारहती भरून ती सवेह (र्तन) करावयाची आहे. 

ड) िोर्ो व स्वाक्षरी अपलोड करणे : वरील प्रमाणे प्राथरमक मारहती भरून झाल्यानांतर उमेदवाराने स्वत:च े
छायारचत्र/िोर्ो व स्वत:ची स्वाक्षरी स्कॅन करून खालील प्रमाणे अपलोड करावी.  

i) अपलोड करावयाच ेछायारचत्र उांची व रुां दी  २००*२००  pixel असणे आवश्यक आहे,  तसेच छायारचत्राच े
आकारमान  ३ KB ते ५० KB च्या दरम्यान असाव.े या पके्षा र्ास्त क्षमतेची इमेर् प्रणालीवर स्स्वकारली र्ात 
नाही. 

ii)  छायारचत्र स्कॅन  करुन अपलोड कराव.े   

iii)  उमेदवाराने स्कॅन स्वाक्षरी सादर करणेसाठी को-या  कागदावर ५ x ४.५  सेमी आकाराचा  एक  आयत 
काढा.  व त्या आयतामध्ये उमेदवाराने काळ्या शाईच्या पनेने स्वत: आपली स्वाक्षरी  करून ती प्ररतमा स्कॅन 
करावी . 

iv)  स्वाक्षरीच्या प्ररतमेची उांची ६० रपक्सल आरण रुां दी १40 रपक्सल असावी. व प्ररतमेचे आकारमान 3 KB ते 
50 KB च्या दरम्यान असावी या पके्षा र्ास्त क्षमतेची इमेर् प्रणालीवर स्स्वकारली र्ात नाही. 

v)  स्कॅन केलेली स्वाक्षरीची प्ररतमा ऑनलाइन अर्ात  अपलोड  करावी.  

स्वाक्षरी व छायारचत्र बाबत रवशेष सुचना  

१)  उमेदवाराने स्वत: स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. अन्य कोणत्याही वयक्तीने स्वाक्षरी केल्यास ती ग्राह्य 
धरण्यात येणार नाही. स्वाक्षरी सांपणूव असावी. आद्याक्षरे अस ू नयेत. तसचे (Capital Letters) मधील 
स्वाक्षरीस परवानगी नाही. 

२) छायारचत्र अर्ाच्या रदनाांकाच्या तीन मरहन्याांपेक्षा आधी काढलेले नसाव ेआरण ते छायारचत्र परीक्षा 
तसेच कागदपत्रे तपासणीच्या वळेी उमेदवाराच्या रूपाशी रु्ळणारे असाव.े 

३)  वरील प्रमाणे रवरहत आकारातील िक्त िोर्ो व स्वाक्षरी वगेवगेळी स्कॅन करावी. सांपणूव पषृ्ट्ठ अथवा 
िोर्ो व स्वाक्षरी एकत्रीत स्कॅन करू नये.  

४)  िोर्ोवर स्वाक्षरी करू नये अथवा िोर्ो साक्षाांरकत (Attested) करू नये. 

५) िोर्ो व स्वाक्षरीची प्रत्येकाची सांपणूव इमेर् स्कॅन करून र्पेीर्ी (jpg) िॉमेर् मध्ये सांगणकावर 
वगेवगेळ्या िाईल्स मध्ये स्वतांत्र ररत्या र्तन (Save) करावी. 

 इ)  स्कॅन करून अपलोड केलेली स्वाक्षरी तसेच छायारचत्र , प्रवशेपत्र/हर्रेीपर् व तत्सम कारणासाठी 
वापरण्यात येईल. परीक्षेच्या वळेी अथवा कागदपत्र े तपासणी च्या वळेी अथवा अन्य कोणत्याही वळेी अर्व 
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भरताना केलेली स्वाक्षरी व िोर्ो न रु्ळाल्यास उमेदवारास अपात्र ठररवण्यात येईल सदर उमेदवार अन्य 
कायदेशीर कारवाई करण्यासपात्र असेल. 

ई )  िोर्ो व स्वाक्षरी अपलोड केलेनांतर उमेदवाराने सांकेतस्थळावरील सुचनाांप्रमाणे आपली इतर 
मारहती ( पत्ता , र्ात प्रवगव , समाांतर आरक्षणाच ेलागू घर्क, शैक्षरणक पात्रता ) याबाबत मारहती खालील 
बाबी लक्षात घेवून भरावयाची आहे. 

1. पत्ता सांबधी मारहती भरताना उमेदवाराने कायमस्वरूपी  पत्ता, तात्परुता पत्ता या दोन्हीची पररपणूव 
मारहती  त्यासाठीचे असलेले पयाय रनवडून मारहती भरावयाची आहे. दोन्ही पत्ते समान असल्यास 
तश्या पयायावर खूण करावी.    

2. त्यानांतर उमेदवाराने अरतररक्त मारहतीच्या पयायावर स्क्लक  कराव े आपला र्ात प्रवगव तसेच लागू 
असल्यास नॉन िीरमलेयर सांबधी मारहती भरावी.   

3. ज्याांच्याकडे आधार िमाांक आहे  त्याांनी तत्सांबधी मारहती भरावी. उमेदवाराकडे आधार िमाांक 
नसल्यास त्याने / रतने आधारकररता नोंदणी करुन त्याांचा आधार नोंदणी िमाांक दयावा. 

उ )    शैक्षरणक मारहतीच्या र्ागी उमेदवाराने आपली सरवस्तर शैक्षरणक मारहती भरावी. उत्तीणव पररक्षते 
रमळालेले गुण, कमाल  गुण, उत्तीणव झालेले वषव, बोडव /रवद्यापीठाच ेनाांव इ. मारहती सुध्दा भरण्यात यावी. 
नमूद केले पररक्षेत रमळालेले गुण, कमाल  गणुाच्या आधारे र्क्केवारी काढली र्ाईल. 
ऊ)  एकदा शैक्षरणक तपरशल प्ररवष्ट्र् केले की अर्वदारास “पढेु” या बर्नावर  स्क्लक कराव ेलागेल. त्या 
बर्नावर स्क्लक केल्यानांतर अर्वदाराांकडून पषु्ट्र्ीची रवनांती केली र्ाईल, त्यामुळे हे बर्न स्क्लक 
करण्यापवूी उमेदवाराने शैक्षरणक तपशील अचकू भरला असल्याची खात्री करावी , सदर बर्न स्क्लक 
केल्यास मागील तपशील सांपारदत करण्याची परवानगी रदली र्ाणार नाही. 
ए )   त्यानांतर अर्ातील प्रत्येक रवभागानुसार आवश्यक त्या मारहती उमेदवाराने सादर करून र्तन 
करावयाची आहे.   
१.२.६  परीक्षसेाठी  अर्व सादरीकरण : उमेदवाराने आपला अर्व खारलल प्रमाणे सादर करावयाचा आहे  
अ) वरील प्रमाणे उमेदवाराने प्रोिाईल मधील पणूव मारहती सादर केलेनांतर त्याने स्िीन वरील " परीक्षा 
दाखवा " या पयायावर स्क्लक केल्यानांतर त्यास चालू परीक्षा/पदाबाबतची यादी या रठकाणी उपलब्ध होईल. 
ब) उमेदवाराने परीक्षा यादीतील त्यातील " Recruitment for post under Maharashtra Municipal 
Services " हा पयाय रनवड करून त्यास स्क्लक केल्यानांतर या र्ारहरातीत नमदू केल्याप्रमाणे भरती 
करावयाच्या पदासाठी आयोरर्त करण्यात येत असलेल्या पवूव परीक्षा व त्याांतगवत असलेल्या पदाांची यादी 
प्रदर्शशत होईल.  
क) उमेदवार ज्या सेवा अांतगवत पदासाठी अर्व करण्यास इच्च्छुक असेल  ती / त्या सांबधीत  पवूव परीक्षा 
रनवडून त्या अांतगवतच्या सेवा पकैी ज्या सेवसेाठी उमेदवारास अर्व करायचा आहे अशा सेवचेी/ सेवाांची  
उमेदवाराने रनवड करावयाची आहे.  
ड) अशा प्रकारे अर्व करताांना यो्य सेवचेी रनवड करणेसाठी उमेदवाराांनी र्ारहरातीत तसचे 
यासांबधीच्या परीक्षा योर्ना यातील तरतुदींचा काळर्ी पवूवक अभ्यास करावा 
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इ) उमेदवाराच्या प्रोिाईलच्या आधारे यांत्रणा वधैता तपासले वापरकता र्ारहरातीतील रनकष पणूव 
करीत असल्यास वापरकत्याला अर्व सादर करता येईल.  
ई )  र्ारहरातीमध्ये नमूद केलेले रनकष वापरकता पणूव करीत नसल्यास मारहती सांग्ररहत होऊ शकत 
नाही, असा सांदेश यांत्रणा प्रदशीत करेल. अर्व यशस्वीररत्या सादर झाल्यानांतर तुमचा अर्व यशस्वीररत्या 
र्तन झाला  असा सांदेश यांत्रणा प्रदर्शशत करेल. 

१.२.७  परीक्षा कें द्राची रनवड   :  उमेदवाराने ऑनलाईन नोंदणी अर्ावदारे परीक्षा केद्रासाठी प्राधान्यिम 
रनवड करणे आवश्यक आहे. यासाठी उमेदवारास पसांतीिमाच्या तीन याद्या उपलब्ध असतील व अश्या 
प्रत्येक पसांतीिमाच्या यादीतील पयायाांपकैी उमेदवाराने प्रत्येकी एक अस े एकूण तीन प्राधान्यिम रनवड 
करणे आवश्यक आहे.  उमेदवाराने रतन्ही पसांतीिमाांतगवत प्रत्येकी एका पयायाची रनवड करणे तसेच असा 
रनवडलेला प्रत्येक पयाय हा वगेवगेळा असणे , अर्व पणूव करणे साठी आवश्यक आहे.  यानांतर उमेदवाराने 
नोंदणी प्ररिया पणूव करण्यासाठी ऑनलाईन शुल्क भराव.े 

१.२.८  परीक्षा शुल्क भरणा : परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकररता  उमेदवाराांनी खाली नमुद केलेल्या 
पध्दतींचा अवलांब करावा   ;  
अ ) यासाठी परीक्षा शुल्काचा भरणा हा िक्त Online पध्दतीनेच करावयाचा आहे. यात नमूद 
केल्याप्रमाणे Online पध्दती वयरतररक्त इतर कोणत्याही पध्दतीने भरणा केलेले परीक्षा शुल्क हे रवचारात 
घेतले र्ाणार नाही. व असा उमेदवार हा परीक्षसेाठी पात्र असणार नाही.   
ब )  उमेदवाराने एका पेक्षा अरधक सेवा अथवा  पवूवपरीक्षा साठी अर्व केलेला असल्यास  रवरहत 
केल्याप्रमाणे प्रत्येक पवूवपरीक्षा अथवा सेवसेाठी त्याने परीक्षा शुल्क एकाच वळेी भरणा करणे आवश्यक आहे.    
क) Online परीक्षा शुल्क भरणा करण्याची पध्दती  

i)  भरणा करण्याकररता िक्त ऑनलाईन पयाय उपलब्ध आहेत. त्यासाठी उमेदवार  िेरडर् 
काडव / डेरबर् काडव / एर्ीएम रपन / इांर्रनेर् बकँकग / वलेॅर् / कॅश काडव / आयएमपीएस वदारे 
शुल्क भरणा करु शकतात. 
ii)  उमेदवार आपापल्या सोयीनुसार वरील पैकी कोणत्याही एका पध्दतीनुसार शुल्क भरणा 
करु शकतात. 
iii)  उमेदवाराला र्र वीर् परुवठा ककवा इांर्रनेर् सेवा खांरडत झाल्यामुळे शुल्क भरणा करता 
आला नाही तर त्याने पनु्हा लॉगइन करुन भरणा प्ररिया पणूव करावी. 
iv)  शुल्क भरणा झाल्यावर उमेदवाराला “भरणा यशस्वी” म्हणनू सांदेश रमळेल व भरणा 
केलेल्या शुल्काची नोंद / मारहती अर्ामध्ये आपोआप येईल. 

ड ) ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानांतर उमेदवाराला त्याच्या अर्ात परीक्षा शुल्काचा   
भरणा झाला आहे ककवा कसे याची स्स्थती (Status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने तपासणी करून खात्री 
करणे अथवा परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबत  स्स्थती उपलब्ध नसल्यास पनू्हा शुल्क भरणे आवश्यक 
आहे. रवरहत रदनाांकानांतर या सांदभातील कोणत्याही प्रकारच्या तिारीची दखल घेतली र्ाणार नाही. 
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१.२.९  अर्व अांरतमत: सादर करणे  : परीक्षा शुल्क भरण्याची प्ररिया पणूव केले नांतर उमेदवाराने आपला 
अर्व खालील पध्दतीने सादर करणे आवश्यक आहे.  

अ) उमेदवाराने सगळया रनयम व अर्ी वाचनू मान्यता  दशवरवण् यासाठी  रदलेल्या र्ागी स्क्लक  कराव.े 

ब) वरील प्रमाणे रनयम व अर्ी  या उमेदवारास मान्य असल्याचा पयाय स्क्लक केल्यानांतरच , उमेदवारास  
आपला  अर्व दाखल करण्यासाठीचा  Submit  हा पयाय उपलब्ध होईल., त्यावर स्क्लक करून उमेदवाराने 
आपला अर्व सादर करावयाचा आहे.  

क) उमेदवाराला त्याचा अर्व डाऊनलोड  करण्याचा ककवा त्या अर्ाची कप्रर् करण्याचा पयाय असेल. 

ड) उमेदवाराने आपल्या मारहतीसाठी अर्ाची कप्रर् स्वत: र्वळ ठेवणे इष्ट्र् असेल.या अर्ाची प्रत 
नगरपररषद सांचालनालय ककवा महापरीक्षा  पोर्वल याांच ेकडेस र्मा / सादर करणेची आवश्यकता नाही.   

इ) र्री उमेदवाराने परीक्षा शुल्क भरणा केले असले तरी वरील प्रमाणे अांरतमत: अर्व सादर केलेरशवाय 
उमेदवाराची उमेदवारी मान्य होणारी नाही. याची उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी.  

१.२.१०  अर्ातील मारहतीच ेपवुालोकन : 

उमेदवारास आपला  युर्रनेम  व पासवडव वापरुन लॉगइन केल्यावर उमेदवारास आपला सांरक्षप्त अर्व पाहता 
येईल.  तसचे या अर्ाची  कप्रर् करण्यासाठी “कप्रर्  रप्रवहयू” या पयायावर  स्क्लक करून उमेदवारास त्याची 
कप्रर् घेता येईल.  

1.2.११    परीक्षा कें द्रा बाबत सुचना   :- 

अ ) परीक्षासाठी कें द्राच्या उपलब्धतेनुसार महापरीक्षा पोर्वल कडून उमेदवारास परीक्षा कें द्र व परीक्षा रदनाांक  
तसेच परीक्षा सत्र  प्रवशेपत्रावदारे नेमून देण्यात  येईल. याबाबत महापरीक्षा पोर्वलच ेत्या त्या वळेचे धोरण व  
महापरीक्षा पोर्वलचा रनणवय अांरतम मानण्यात येईल. 

ब )   वरीलप्रमाणे कें द्र रनवडीची प्ररिया, उमेदवाराने अर्ामध्ये रदलेला पयाय व  उपलब्ध कें द्र या आधारे 
करण्यात येईल , यासाठी उमेदवाराने आपल्या अर्ात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तीनही 
पसांतीिमाच्या यादीतील प्रत्येकी एका परीक्षा कें द्राचा पयाय रनवड करणे आवश्यक आहे. तीनही 
पसांतीिमात नमूद पयायापकैी परीक्षा कें द्र उपलब्ध नसल्यास , उमेदवारास उपलब्ध कें द्रापकैी कें द्र नेमून 
देण्यात येईल.    

क )  नेमून देण्यात आलेले परीक्षा कें द्र / परीक्षा रदनाांक ककवा परीक्षा सत्रात बदल करण्याची कोणतीही 
रवनांती मान्य करण्यात येणार नाही. तसेच त्याबाबत कोणताही पत्र वयवहार रवचारात घेण्यात येणार नाही.  

ड )  नेमून देण्यात  आलेले  कोणतेही कें द्र कायास्न्वत होऊ शकले नाही तर त्या कें द्रावरील उमेदवाराांची 
वयवस्था र्वळच्या दुसऱ्या कें द्रावर करण्यात येईल. असा बदल केल्यास, त्याबाबतची सूचना इमेल ककवा 
दूरध्वनी वदारे तसेच सांकेतस्थळावरील सचुनेवदारे सांबांरधताांना रदली र्ाईल.  
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1.3  अर्व भरण्या करीता महत्वाच्या सुचना:-  

1.3.1  उमेदवाराांना इशारा : -  

अ. अर्ात हेतपुरुस्पर खोर्ी मारहती देणे ककवा खरी मारहती दडवून ठेवणे ककवा त्यात बदल करणे ककवा 
सादर केलेल्या दाखल्याच्या प्रतीतील नोंदीत अनरधकृतपणे खाडाखोड करणे ककवा खाडाखोड केलेले वा 
बनावर् दाखले / प्रमाणपत्र सादर करणे. 

ब. नगरपररषद प्रशासन सांचालनालय / महा परीक्षा पोर्वल याांचकेडून वळेोवळेी देण्यात आलेल्या सूचनाांच े
पालन न करणे, पररक्षा कक्षातील गैरवतवन, वरशला लावण्याचा प्रयत्न करणे या सारखे अथवा पररक्षा 
कक्षाच्या बाहेर अथवा पररक्षनेांतरही तसचे अन्य कोणतेही गैरप्रकार करणे, असे अ व ब  प्रकारे गैरवतवन 
करणा-या उमेदवाराांना रनवडींसाठी अनहव ठररवणेत येईल तसचे प्रचरलत कायदा व रनयमाच्या अनुषांगाने 
यो्य ती कारवाई करण्याच ेअरधकार महा परीक्षा पोर्वल याांना  असतील.  

1.3.२ रवरहत केलेल्या अहवतेच्या अर्ी पणूव न करणारा अथवा गैरवतवणकू करणारा उमेदवार कोणत्याही 
र्प्प्यावर रनवड होण्यास अपात्र ठरेल आरण/ककवा इतर  यो्य अशा रशक्षेला पात्र ठरेल.  

1.3.३ पररक्षेतील गैरप्रकार करणाऱ्याांना इशारा: 

प्रस्तुत परीक्षेत अथवा परीक्षनेांतरही कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार करणे र्से प्रश्न परत्रका िोडणे, बनावर् 
प्रश्नपरत्रकाांची रविी करणे अथवा पररक्षेत अनरधकृत सारहत्या आधारे नक्कल  करणे, दुसऱ्या 
उमेदवाराांकडून मदत घेणे इत्यादी, दुसऱ्या वयक्तीकडून मदत करणे अथवा कोणत्याही प्रकारे आपली 
ओळख परे्ल अशी कृती करणे, तसा प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवाराांवर तसेच उमेदवार नसलेल्या परांत ु
गैरप्रकार करणाऱ्यास सहाय्यभतू ठरणाऱ्या वयक्तींवर महाराष्ट्र रप्रवहेन्शन ऑि मालप्रॅक्र्ीसेस ॲक्र्, 
युरनवहर्शसर्ी, बोडव ॲड अदर स्पेरसिाईड एक्झारमनेशन्स अ ॅक्र्, 1982 खाली आरण प्रचरलत कायदा व 
रनयमानुसार कारवाई करण्यात येईल. यावयरतररक्त सबांधीत वयक्तीस रनवडीसाठी अनहव ठररवणेत येईल 
.उमेदवार शासन सेवते असले तर त्याला रवभाग प्रमुखाांकडून /शासना कडून शासरकय सेवतेुन बडतिव  
केले र्ाण्याची शक्यता आहे.  

1.3.4 अर्व भरण्यासाठी सववसाधारण सूचना:  

(1) नोंदणी व अर्व भरण्याची प्रिीया उमेदवाराने स्वत: करणे आवश्यक आहे. 

(2) अर्ातील बाबी (Fields)  मराठी व इांग्रर्ीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला असला तरी सांगणक 
प्रिीयेकररता अर्व इांग्रर्ीमध्ये भरणे आवश्यक आहे. अर्ातील सांपणूव मारहती CAPITAL LETTERS मध्ये 
भरावी सांक्षीप्तपणे (Abbreviations) वा अद्याक्षरे (Initials) न देता सांपणूव नाव व सांपणूव पत्ता नमूद करावा. 
नावाच्या/पत्त्याच्या दोन  भागाांमध्ये एका स्पसेने र्ागा सोडावी. 

(३ ) मरहला उमेदवाराांनी पवूाश्रमीच्या नावाने (by Birth ) अर्व करणे आवश्यक आहे. 
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(४) एस.एस.सी. अथवा तत्सम प्रमाणपत्रावरील नावाप्रमाणे अर्व भरावते. त्यानांतर नाांव बदलेले असल्यास  
अथवा प्रमाणपत्रातील नावाांत कोणत्याही प्रकारचा बदल झाला असल्यास, त्यासांबांधीच्या बदला सांदभातील 
रार्पत्राची प्रत  व मुळ कागदपत्रे तपासणीच्या वळेी सादर करावी. 

(५) एस.एस.सी. अथवा तत्सम प्रमाणपत्रावरील र्न्म रदनाांकानुसार अर्ामध्ये र्न्म रदनाांक  रनवडावा. 
स्त्री/परुूष सांदभात सांबांधीत पयाय रनवडावा तसचे अमागास, मागास, रिरमलेअर / रदवयाांग वयक्ती  / मार्ी  
सैरनक, खेळाडू पदवीधर/पदरवकाधारक अांशकालीन उमेदवार , प्रकल्पग्रस्त . भकूां पग्रस्त, अनाथ मुले  
इ.सांदभात लागू असलेली मारहती रनवडावी. 

(६) शैक्षणीक अहवते सांदभात आवश्यक मारहती रदलेल्या िमाने नमूद करावी. सांबांधीत पररक्षेच्या 
गुणपत्रकावरील रदनाांक हा शैक्षणीक अहवता धारण केल्याचा  रदनाांक मानण्यात येईल व त्याच्या आधारे 
उमेदवाराची पात्रता ठररवण्यात येईल. 

(७) सांबांधीत शैक्षणीक अहवतेच्या अभ्यासिमातनु सवव सत्राांच्या पररक्षा रवरहत रदनाांकापवूी उत्तीणव करणे  
आवश्यक आहे. अगोदरच्या सत्रातील/वषातील पररक्षसे अनुत्तीणव असल्यामुळे कोणत्याही र्प्प्यावरील 
रनकाल राखून ठेवण्यात आला असल्यास सांबांधीत शैक्षणीक अहवता धारण केली अस ेमानण्यात येणार नाही. 

(८) पत्र वयवहाराचा स्वत:चा पत्ता इांग्रर्ीमध्ये रलहावा. वयावसायीक मागवदशवन, स्वयम अध्ययन मागवदशवन  
कें द्र/वगव अथवा तत्सम स्वरूपाच्या कोणत्याही मागवदशवन कें द्राचा /सांस्थेचा पत्ता पत्र वयवहारासाठी देवू नये. 

(९) वय, शैक्षणीक अहवता, मागासवगीय तसेच रिमीलेअर, रदवयाांग वयक्ती, मरहला, मार्ी सैरनक,खेळाडू 
अनुभव पात्रता इ. सांदभात न चकुता रनसांरद्ध/रनर्शववादपणे दावा करणे आवश्यक आहे. अर्ातील सांबांधीत 
रकान्यात स्पष्ट्र्पणे दावा केला नसल्यास सांबांधीत दावयाचा रवचार केला र्ाणार नाही. 

(१० ) गुणपत्रक हरवल्यामुळे अथवा गहाळ झाल्यामुळे गणुपत्रकाची दुय्यम प्रत सादर केल्यास बोडाच्या/ 
रवद्यारपठाच्या सक्षम प्रारधकाऱ्याकडून सांबांधीत पररक्षेचा रनकाल र्ारहर झाल्याचा अरधकृत परूावा सादर 
करणे आवश्यक  आहे.  

(1१) अर्व सादर करताना अर्ावदारे केलेल्या र्ातीचा, मरहला, मार्ी सैरनक, खेळाडू तसचे रवकलाांगत्व 
पदवीधर/पदरवकाधारक अांशकालीन उमेदवार , प्रकल्पग्रस्त / भकूां पग्रस्त तसेच , अनाथ मुले इ. याचा दावा 
या बाबीमध्ये तद्नांतर कोणत्याही कारणास्तव बदल करता येणार नाही. यास्तव ऑनलाईन पध्दतीने अर्व 
सादर करताना र्ातीचा,मरहला, मार्ी सैरनक खेळाडू, रवकलाांगात्व तसेच पदवीधर/पदरवकाधारक 
अांशकालीन उमेदवार , प्रकल्पग्रस्त . भकूां पग्रस्त , अनाथ मुले याचा दावा अचकू दशवरवला आहे, याची खात्री 
करून घ्यावी.  

(१२) अर्व करताना र्ातीचे अथवा रिरमलेअर, मार्ी सैरनक, खेळाडू ,प्रकल्पग्रस्त, भकूां पग्रस्त  रवकलाांगत्व 
, अथवा पदवीधर /पदरवकाधारक अांशकालीन उमेदवार तसचे अनाथ मुले याांचे प्रमाणपत्र उपलब्ध 
नसल्याची सबब साांगून त्यानांतर अर्ातील मारहतीमध्ये बदल करण्याची रवनांती केल्यास ती कोणत्याही 
पररस्स्थतीत रवचारात घेतली र्ाणार नाही.  



 

 
महाराष्ट्र नगरपररषद सेवा पद भरती- २०१८ उमेदवाराांना सववसाधारण सुचना Page 10 of 47 

(1३) अर्ाद्वारे सांचालनालयाकडे रवरवध प्रकारचा दावा करताना शासनाकडून वळेोवळेी रनगवरमत करण्यात 
आलेले सधुाररत शासन रनणवय, शासन पररपत्रक व आदेश लक्षात घेणे आवश्यक राहील. त्या सांदभातील 
सववस्वी र्बाबदारी सांबांधीत उमेदवाराची राहील. 

(1४) अर्ात रदलेल्या मारहतीच्या आधारे उमेदवारास लेखी पररक्षेच्या प्रवशेासाठी पात्र समर्ण्यात येईल. 
अर्ामध्ये रदलेली पात्रतेरवषयक मारहती मूळ कागदपत्राांच्या/प्रमाणपत्राांच्या आधारे तपासण्यात येईल  व 
त्याच्या आधारे मुळ कागदपत्रे तपासणीच्या वळेी  उमेदवारास सांधी देण्यात येईल अन्यथा त्याांची उमेदवारी 
रद्द करण्यात येईल. 

(१५) सांचालनालयाने कोणत्याही र्प्प्यावर तस े रनदेश रदल्यास उमेदवाराने, ऑनलाईन पध्दतीने सादर 
केलेल्या अर्ामधील सवव मारहतीची सत्यता तपासण्यासाठी आवश्यक कागदपत्राांचा परुावा सादर करणे 
आवश्यक राहील. परीक्षेपवूी, परीक्षनेांतर अथवा त्यानांतर अन्य कोणत्याही र्प्प्यावर  कागदपत्राांची 
पडताळणी करता येईल. 

(1६) अर्ामध्ये केलेला दावा व प्रमाणपत्र तपासणीच्या अथवा कागदपत्र ेतपासणीच्या वळेी  सादर केलेल्या 
साराश पत्रातील अथवा सादर केलेल्या कागदपत्रातील  दावा या मध्ये िरक आढळून आल्यास अर्ामधील 
मारहती खोर्ी समर्ण्यात येईल. अर्ामधील मारहती सांदभातील कागदोपत्री परुाव े सादर करू न  
शकल्यास उमेदवारी रद्द होवू शकते. 

(1७) सांबांधीत पदाच्या /पररक्षचे्या र्ारहरात/अरधसुचनेमध्ये रदलेल्या सवव सचूनाांचे काळर्ीपवूवक अवलोकन 
करूनच अर्व सादर करावा. अर्ामध्ये रदलेल्या मारहतीच्या आधारे पात्रता आर्मावली र्ाईल व त्याच्या 
आधारे रनवड प्ररिया पणूव होईल. 

(1८) रवरवध सांस्थाकडून एकाहून अरधक सेवचे्या /पदाांच्या अथवा इतर पररक्षा एकाच रदवशी आयोरर्त 
होण्याची शक्यता आहे.  त्यामुळे  अर्व  करते वळेी कोणत्या पदा कररता / पररक्षेकररता अर्व करावयाचा, या 
बाबत रवचार पवूवक रनणवय घेणे आवश्यक आहे.  अशी पररस्स्थती उद्भवल्यास पररक्षेचा रदनाांक वळे, कें द्र या 
मध्ये बदल करण्याची रवनांती मान्य करता येणार नाही. तसेच भरलेल्या शुल्काचा परतावा देखील करण्यात 
येणार नाही. 

(1९) एखाद्या पररक्षेच्या उमेदवारीच्या अनुषांगाने सांचालनालय महापरीक्षा याांच्याशी पत्र वयवहार करताना 
वस्तुस्स्थतीदशवक मारहती नमूद करणे आवश्यक आहे. परुावयारवना मारहती देणे, रनवदेनात खोरे्/रदशाभलू 
करणारे आरोप करणे इ. प्रकारे हेत ू परुस्सर कृती केल्याचे रनदशवनास आल्यास अशा उमेदवारा रवरूध्द 
सांचालनालयाच्या स्वचे्छारधकारानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल.  

१.४ महापररक्षा पोर्वल याांचकेडे सांपकव  करण्याची पध्दत:- 

 पवूव व मुख्य परीक्षा सांदभात उमेदवाराकडून परीक्षेसाठी अर्व स्स्वकारणे , परीक्षा कें द्राची रनवड  करणे व ते 
उमेदवारास रनरित करून देणे तसचे परीक्षेच ेवळेापत्रक तसचे परीक्षेच ेसत्र रनरित करून  ते उमेदवारास 
नेमून देणे , पात्र उमेदवाराांना प्रवशेपत्र उपलब्ध करून देणे , प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे व उत्तर तारलका र्ाहीर 
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करणे , त्याबाबत प्राप्त आक्षपेावर रनणवय घेणे, उमेदवाराच्या  उत्तरपरत्रकेच े मुल्याांकन करून उमेदवारास 
रमळालेल्या गणुाांची यादी र्ाहीर करणे या सवव बाबी शासन रनणवयाप्रमाणे महा परीक्षा पोर्वल मािव त 
हाताळण्यात येतात , त्यामळेु यासांबधी कोणत्याही मुद्यावर उमेदवारास अडचण / आक्षेप असल्यास 
उमेदवाराने महा परीक्षा पोर्वल याांचे सांकेतस्थळावर वर नमूद मदत कक्षाशी सांपकव  करावा, याबाबत 
सांचालनालयाशी केलेला कोणताही पत्र वयवहार रवचारात घेतला र्ाणार नाही याची नोंद घ्यावी.   

1.5 सववसाधारण पात्रता  

उमेदवार भारताचा नागररक असलेली अशी वयक्ती असली पारहर्.े 

1.6  अहवता व अहवता धारण केल्याचा रदनाांक  

1.6.1 अहवता 

(1)  सांबांरधत पदाच्या र्ारहरातीमध्ये / अरधसुचनेमध्ये नमुद केल्यानुसार रवरहत शैक्षरणक अहवता / 
अनुभव /पात्रता धारण करणे आवश्यक राहील. 

(2)  शासन रनणवय, सामान्य प्रशासन रवभाग, िमाांक - आरर्ीडी-1511/प्र.ि.89/2011/13, रदनाांक 
23 ऑगस्र्,2011 मधील आदेशानुसार रवद्यापीठ अनुदान आयोग मान्यताप्राप्त रवद्यापीठे, अरभमत 
रवद्यापीठे, स्वायत्त सांस्था  इत्यादीच्या रवरवध पदरवका,पदवी व पदवयुत्तर पदवयाांना कें द्र शासनाच्या मानव 
सांसाधन रवभाग  (रशक्षण रवभाग ) मांत्रालयाकडून कें द्र शासनाच्या सेवतेील रनयकु्तीसाठी  वळेोवळेी  प्रदान 
केलेली व भरवष्ट्यात प्रदान केली र्ाणारी समकक्षता राज्य शासनाच्या सेवतेील रनयकु्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात 
येईल. 

(3)  रवद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता रदलेल्या रवद्यापीठ/ अरभमत रवद्यापीठ (Deemed 
University)अथवा रवद्यापीठ अनुदान आयोग अथवा AICTE  ने मान्यता रदलेल्या स्वायत्त  सांस्थाांमधील 
शैक्षरणक अहवता असणे आवश्यक आहे. 

(4)  स्वायत्त सांस्थाांचे कोसव हे भारतातील रवद्यापीठ सांघाने मान्यता रदलेल्या कोसवशी समकक्ष असणे 
आवश्यक आहे. 

(5)  सवव  वयावसारयक अभ्यासिमाांना  सांबांरधत कें रद्रय मान्यता मांडळाची ( AICTE, MCI, PCI, BCI, 
NCTE, etc) त्या त्या सांस्थेत महारवद्यालयात / रवद्यापीठात अभ्यासिम चालरवण्याची मान्यता असणे 
आवश्यक आहे. 

 (६)  सांबांरधत पदाच्या र्ारहरातीत सांबधीत पदाच े रवरहत शैक्षरणक पात्रतेसांबधी नमूद समतलु्य शैक्षरणक 
अहवते वयरतररक्त  इतर कोणत्याही पदवी /पदरवका  स्स्वकाराहव नसतील याची उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी . 

1.6.2  अहवता धारण केल्याचा रदनाांक  :  

वय व शैक्षणीक अहवता ही अर्व करण्याच्या शेवर्च्या रदवशीच्या रदनाांक रोर्ी गणली र्ाईल.  
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1.7  वयोमयादा :  (सवव पदासाठी ) 

1.7.१ वयोमयादेची गणना महाराष्ट्र नागरी सेवा (नामरनदेशनाने भरतीसाठी उच्च वयोमयादेची तरतूद) 
रनयम, 1986 अथवा या सांदभात शासनाकडून वळेोवळेी र्ारी करण्यात आलेल्या आदेशाांमधील 
तरतूदीनुसार करण्यात येईल.  

1.7.२ सांबधीत पदाच्या र्ारहरातीमध्ये / अरधसुचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार रवरहत वयोमयादा धारण करणे 
आवश्यक राहील. 

1.8 रवरहत वयोमयादा रशरथल करणे :-      

1.8.१. अनुसूरचत र्ातीतील (बौध्द धमांतररतासह) , अनुसूरचत र्माती, तसचे समार्ाच्या उन्नत व प्रगत 
गर्ात मोडत नसलेल्यारवमुक्त र्ाती )अ( , भर्क्या र्माती )ब( , रवशेष मागास प्रवगव, भर्क्या र्माती )क( , 
भर्क्या र्माती (ड) तसेच इतर मागास सांवगातील उमेदवाराांना रवरहत कमाल वयोमयादा पाच वषानी 
रशरथलक्षम असेल. 

1.8.२  खेळाडूांची गुणवत्ता व पात्रता रवचारात घेवून वयोमयादेत ५ वषा पयंत वयाची अर् रशथील करण्यात 
येईल. 

1.8.३  पात्र रदवयाांग उमेदवाराांना उच्च वयोमयादा वयाच्या ४५ वषा पयंत रशरथलक्षम राहील. 

1.8.४  मार्ी सैरनक  उमेदवारासाठी वयोमयादा :  

1.8.४.1 रकमान पाच वषे सैन्यात सलग सेवा झाली आहे व ज्याांना नेमून रदलेले काम पणूव झाल्यावर 
कायवमुक्त केले आहे. (यामध्ये ज्याांचे नेमून रदलेले काम पढुील सहा मरहन्यात पणूव होणार आहे व त्यानांतर 
त्याांना कायवमुक्त करण्यात येणार आहे, त्याांचाही समावशे आहे.) ककवा ज्याांच्या बाबतीत पाच वषाची सैरनकी 
सेवचेा नेमून रदलेला कालावधी पणूव झाला आहे व ज्याांची नेमणकू पाच वषापढेु वाढवून देण्यात आलेली 
असून त्याांना शासकीय सेवते नेमणकू रमळाल्यास तीन मरहन्यात कायवमुक्त करण्यात येईल, असे प्रमारणत 
करण्यात येणार असेल, अशा मार्ी सैरनक / आणीबाणी व अल्पसेवा रार्रदष्ट्र् अरधकाऱ्यासाठी पाच वषे 
कमाल वयोमयादेपयंत सवलत देण्यात येईल. 

1.8.४.2 शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन रवभाग, ि.मासैक-1010/प्र.ि.279/10/16-अ, रद.20-08-
2010 नुसार मार्ी सैरनकासाठी शासन सेवतेील गर्-क व गर्-ड मधील पदासाठी नेमणकुीकरीता रवरहत 
वयोमयादेतील सरू् ही सदर उमेदवाराच्या सशस्त्र दलात झालेल्या सेवइेतका कालावधी अरधक तीन वषे 
इतका राहील. 

1.8.४.3 रवकलाांग मार्ी सैरनकासाठी गर्-क व गर्-ड मधील पदाांसाठी नेमणकुीकरीता कमाल वयोमयादा 
वयाच्या 45 वषापयंत राहील. 
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1.8.४.4 बडतिीने, गैरवतवणकू ककवा अकायवक्षमता या कारणाांसाठी अथवा सैरनकी सेवसेाठी शाररररक 
क्षमता नसल्याने ककवा आर्ारपणामुळे सेवा सांपषु्ट्र्ात आलेले मार्ी सैरनक / आणीबाणी व अल्पसेवा 
रार्रदष्ट्र् अरधकारी वयोमयादेच्या सवलतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. 

1.8.४.5 शासन रनणवय, सामान्य प्रशासन रवभाग, ि.आरर्ीए-1090/22/प्र.ि.6/93/12, रद.08-06-
1993 नुसार राज्य शासनाच्या सेवमेध्ये गर्-क व गर्-ड मध्ये मार्ी सैरनकाची एकदा रनयकु्ती झाल्यानांतर 
गर्-क व गर्-ड मध्ये तो धारण करीत असलेल्या पदापके्षा उच्च श्रणेी वा अन्य सांवगातील रनयकु्तीसाठी 
मार्ी सैरनक म्हणनू अनुज्ञये ठररवण्यात आलेल्या वयोमयादेची सरू् सदर नरवन रनयुक्तीसाठी देखील 
अनुज्ञेय राहील. मात्र त्याांना मार्ी सैरनक म्हणनू मार्ी सैरनकाांसाठी राज्य शासनाच्या सेवते असलेल्या 
आरक्षणाचा िायदा रमळणार नाही. 

१.८.५   पात्र पदवीधर/पदरवकाधारक अांशकालीन उमेदवाराांना उच्च वयोमयादा वयाच्या ४६  वषा पयंत 
रशरथलक्षम राहील.  

१.८.६   प्रकल्पग्रस्त , भकूां पग्रस्तासाठी रनयकु्तीसाठी कमाल वयोमयादा ही 45 वषे राहील 

२.  कागदपत्रे पडताळणीच्या वळेी सादर करावयाची कागदपत्रे   :  

२.1  अर्ा सोबत कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. अर्ात केलेल्या दावयानुसार 
कागदपत्र े तपासणीच्या वळेी सांबांरधत कागदपत्राांच्या आधारे पात्रता तपासण्याच्या अधीन राहून रनववळ 
तात्परुत्या स्वरूपात प्रवशे देण्यात येईल. 

 २.2  प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वळेी उमेदवाराांनी पात्रते सांदभात खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

२.2.1 वयाचा परुावा -  खालीलपैकी कोणताही एक परुावा 

1) माध्यरमक शालाांत परीक्षा प्रमाणपत्र 

(2) र्न्म रदनाांक नमूद असललेा शाळा/महारवद्यालय सोडल्याचा दाखला. 

(3) नगर पररषद/महापारलका/ग्रामपांचायतीचा र्न्म दाखला. 
वरील रशवाय इतर कोणत्याही प्रकारचा परुावा ग्राह्य धरला र्ाणार नाही.  

२.2.2  शैक्षरणक अहवते सांबधी परुावा :  

2.2.2.1 माध्यरमक शाळा प्रमाणपत्र (एस.एस.सी) पररक्षेच्या ककवा एखाद्या तत्सम पररक्षचे्या बाबतीत. सांबांरधत 
मांडळाचे प्रमाणपत्र , अशा प्रमाणपत्राऐवर्ी शाळेच्या ककवा महारवद्यालयाच्या  प्रारधकाऱ्याांनी रदलेले 
प्रमाणपत्र स्स्वकारण्यात येणार  नाही. 

2.2.2.2 उत्तीणव केलेल्या पदवी परीक्षाांच्या ककवा पदरवका परीक्षाांच्या बाबतीत  प्रत्येक परीक्षेचे रवद्यापीठाने 
/सक्षम प्रारधकाऱ्याांने औपचाररकररत्या प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर कराव.े 
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2.2.2.3 पदवी परीक्षा ही पात्रता आवश्यक असलेल्या आरण ताांरत्रक अथवा वयावसारयक कामाचा अनुभव 
आवश्यक ठररवलेला नसलले्या पदाांच्या बाबतीत 15 वषे सेवा  झालेल्या मार्ी सैरनकाांनी एस.एस.सी. 
उत्तीणव असल्याच ेककवा इांरडयन आमी स्पशेल सर्शर्रिकेर् ऑि एज्युकेशन अथवा तत्सम प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे.  ही सवलत  िक्त  कर रनधारण व प्रशासकीय सेव ेअांतगवतचे पदासाठी लागू राहील. 
इतर नगरपररषद सेवातील पदासाठी ही पात्रता मान्य करण्यात येणार नाही . 

2.2.2.३ गुणाऐवर्ी श्रेणीपद्धत असल्यास गुणपत्रकासोबत श्रेणीची यादी सादर करावी. 

2.2.2.४ र्थेे पदवीकररता CGPA/OGPA or Letter grade देण्यात येते. सांबांरधत रवद्यापीठ / सांस्थेच्या 
रनकषानुसार शेकडा गणु नमुद करावते. गणुाांची र्क्केवारी पणूांकात रुपाांतररत करु नये (उदा.54.50 % 
असतील तर 55 % नमुद करु नये.) 

२.२.३    श्रणेी क अांतगवत नगरपररषद कमवचा-यामधून प्राधान्याने भरावयाच्या पदासाठी अर्व 
केलले्या उमेदवाराने पात्रता व अनुभवाबाबत सादर करावयाचे परुाव े

 (१)  सांबरधत नगरपररषद / नगरपांचायतीच्या मुख्यारधका-याने स्वत: स्वाक्षरी  केलेले व या र्ारहरातीच्या  
रदनाांकानांतर रनगवरमत केलेले " प्रस्तुत उमेदवाराची सांबरधत नगरपररषद ककवा नगरपांचायतसाठी शासन 
ककवा आयुक्त तथा सांचालक, नगरपररषद प्रशासन मुांबई याांनी मांरू्र केलले्या आकृतीबांधातील पदावर 
रवरहत पध्दतीने आस्थापनेवर नेमणकू झाललेी आहे व तो ही र्ारहरात प्ररसध्द होण्याच्या रदनाांकास त्या 
पदावर कायवरत आहे " अशा आशयाचे  प्रमाण पत्र  तसचे सांबधीत उमेदवाराच े नगरपररषदेतील रनयरमत 
पदावर कामाच्या अनुभवाचा दाखला .  

(२) नगरपररषदेत रनयरमत पदावर नेमणकुीच्या आदेशाची प्रत ककवा ती उपलब्ध नसल्यास त्याच ेसेवा 
पसु्तकातील परहले पान तसचे प्रथम नेमणकू आदेश व सवेते रुरू् झाल्याची नोंद असलेल्या पानाची प्रत  

२.2.४  मागासवगीय उमेदवार असल्याबद्दलचा परुावा  

(1)   र्ातीरवषयक प्रमाणपत्र  

अ) राज्य शासनाने भरती करण्याच्या प्रयोर्नाथव अनुसूरचत र्माती म्हणनू मान्यता रदलेल्या र्मातीपकैी 
असल्याचा दावा करणा-या उमेदवाराांनी तसचे अनुसूरचत र्ातीचा दावा साांगणा-या उमेदवाराांनी त्या कामी 
शासनाने रवरहत केलेल्या नमुन्यातील सक्षम प्रारधकारी याांचे कडील र्ाती रवषयक प्रमाणपत्र 

ब) अनुसूरचत र्ातीतील धमांतररत बौध्द असल्याचा दावा साांगणा-या उमेदवाराांनी त्याकामी शासनाने रवरहत 
केलेल्या नमुन्यातील  सक्षमप्रारधकारी याांच ेकडील र्ातीरवषयक प्रमाणपत्र  

क) रवमुक्त र्ाती )अ( , भर्क्या र्माती )ब( ,रवशेष मागास प्रवगव, भर्क्या र्माती )क( , भर्क्या र्माती (ड) 
तसेच इतर मागास वगव म्हणनू मान्यता रदलेल्या र्ाती /र्मातीपैकी एखाद्या गर्ाचा असल्याचा दावा करणा-
या उमेदवाराांनी त्याकामी शासनाने रवरहत केलेल्या नमुन्यातील  सक्षम प्रारधकारी याांच ेकडील र्ातीरवषयक 
प्रमाणपत्र 
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(२) नॉन-रिमीलअेर (NCL) प्रमाणपत्र  

अ) शासन पररपत्रक, सामारर्क न्याय व रवशेष सहाय्य रवभाग, िसीबीसी-2013/प्रि.182/रवर्ाभर्-1, 
रदनाांक 17 ऑगस्र्, 2013 अन्वये र्ारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार उन्नत व प्रगत वयक्ती/गर् यामध्ये 
मोडत नसल्याचे नॉन िीमीलेअर प्रमाणपत्राच्या वधैतेचा कालावधीतच रवचारात घेण्यात येईल. 

ब) रवर्ा (अ), भर् (ब), भर् (क), भर् (ड) व इमाव व रवशेषमागास प्रवगव वगववारीचा दावा केला असल्यास 
अशा उमेदवाराने सांचालनालयामािव त र्ारहरात ज्या रवत्तीय  वषात (एरप्रल ते माचव) रदलेली असेल त्या 
वषाच े लगतपवूीच्या रवत्तीय वषातील, िीमीलेअर मध्ये मोडत नसल्याबाबतचे सक्षम प्रारधका-याने प्रदान 
केलेले नॉन-रिमीलेअर (NCL) प्रमाणपत्र सादर केले पारहर्.े  (त्यापवूीच े प्रमाणपत्र सांचालनालयाकडून 
ग्राहय धरण्यात येणार नाही.) 

क) नॉन-रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या परहल्या तीन ही पररच्छेदात उमेदवाराचे स्वत:चे नाव नमूद केलेले असणे 
आवश्यक आहे. 

ड) मागासवगीय रववाहीत रस्त्रयाांच्या बाबतीत त्याांनी पवूाश्रमीच्या नावाने र्ातीच े व नॉन-रिमीलेअरच े
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

(३) रवशेष कायवकारी अरधकारी ककवा मानसेवी दांडारधकारी असलेल्या अथवा सक्षम प्रारधकारी 
नसलेल्या अन्य कोणत्याही वयक्तीने रदलेले र्ातीचे अथवा नॉन-रिमीलेअरच े प्रमाणपत्र कोणत्याही 
पररस्स्थतीत स्स्वकारल ेर्ाणार नाही. 

२.2.५  मराठी भाषेच ेज्ञान असल्याचा परुावा - 

(1) माध्यरमक/शालाांत प्रमाणपत्र परीक्षा ककवा रवद्यापीठीय उच्च परीक्षा मराठी भाषा रवषय घेवून उत्तीणव 
असल्याबाबतच ेप्रमाणपत्र 

(2) र्र उमेदवार वरील (१ ) प्रमाणे पात्राता धारण करीत नसेल तर , उमेदवार उत्तम ररतीने मराठी 
भाषा वाच,ू रलहू आरण बोलू शकतो अशा आशयाचे सांरवरधक रवद्यापीठाशी सांल्न असलेल्या 
महारवद्यालयातील ककवा पदवयूत्तर सांस्थेतील भाषा रशक्षकाने रदलेले आरण महारवद्यालयाच्या ककवा 
सांस्थेच्या प्राचायांनी प्ररतस्वाक्षरीत केलेले प्रमाणपत्र. 

२.2.६  रदवयाांग वयक्ती असल्याचा परुावा - 

(1) अपांग वयक्ती (समान सांधी हक्काच े सांरक्षण व सांपणूव सहभाग) रनयम,1996 तसचे तदनांतर यासांदभात 
वळेोवळेी रनगवरमत केलेल्या आदेशानुसार रवरहत करण्यात आलेल्या पध्दतीनुसार रवकलाांगत्वाचे प्रमाणपत्र 
सादर करणे आवश्यक राहील. 

(2) शासनरनणवय, साववर्रनक आरो्य रवभाग, िमाांक अप्ररक-2012/प्रि.297/आरो्य-6,रदनाांक 6 
ऑक्र्ोबर,2012 अन्वये शासनाने र्ारी केलेल्या आदेशानुसार (Software for Assessment of 
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Disability,Maharashtra) (SADM) या नवीन सांगणक प्रणाली वदारे रवतररत करण्यात आलेले नवीन 
नमुन्यातील रवकलाांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अरनवायव राहील. 

(3) रदवयाांग वयक्तीसाठी असलेल्या आरक्षणाचा अथवा रदवयाांग वयक्तीसाठी असलेल्या वयोमयादेतील 
सवलतीचा िायदा घेवू इस्च्छणा-या उमेदवाराांनी रवरहत नमुन्यात सक्षम प्रारधका-याने रदलेले व शासनाने 
रवरहत केलले्या नमुन्यात प्रदान केलले ेप्रमाणपत्र सादर कराव.े 

२.2.७  मार्ी सैरनक असल्याचा परुावा  

(१) मार्ी सैरनकाांसाठी असलेल्या वयोमयादेचा िायदा घेवू इस्च्छणा-याां उमेदवाराांनी शासनाने रवरहत 
केलले्या नमुन्यात त्याप्रमाणे सक्षम प्रारधका-याने प्रदान केललेे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

(२) मार्ी सैरनक उमेदवाराने रवमुक्त र्ाती, भर्क्या र्माती, इतर मागासवगव आरण रवशेष मागास 
प्रवगातील पदभरतीसाठी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अर्व केला असेल तर, सांबधीत प्रवगातील 
उमेदवाराांप्रमाणे मार्ी सैरनकाांना देखील उन्नत व प्रगत गर्ात मोडत नसल्याचे शासनाने रवरहत केलेल्या 
नमुन्यात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

२.2.८   अमागास मरहला आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा परुावा : 

(1) अमागास मरहलाांसाठी आररक्षत असलेल्या पदाांकरीता दावा करणा-या उमेदवाराांनी मरहला 
आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्याांनी अर्ामध्ये न चकुता महाराष्ट्राच े अरधवासी (Domicile) 
असल्याबाबत तसचे नॉन-रिमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अनुसूरचत र्ाती व र्माती वगळून ) 
स्पष्ट्र्पणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

(2) अमागास मरहलाांसाठी आररक्षत असलेल्या पदासाठी दावा करणा-या अमागास मरहला 
उमेदावारानी रवरहत नमुन्यात उन्नत वयक्ती /गर् (रिमीलेअर) मध्ये मोडत नसल्याबाबत सक्षम प्रारधका-याांनी 
प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

 (३) अमागास मरहला व नॉन-रिमीलेअर आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या मरहला उमेदवाराांनी अमागास 
मरहलाांकररता रवरहत करण्यात आलेले नॉन-रिमीलेअर प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वळेी सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

(४) शासन पररपत्रक, सामान्य प्रशासन रवभाग िमाांक एसआरवही-1012/प्र .ि. 16/12/16-अ, रदनाांक 
13 ऑगस्र् 2014 अथवा तदनांतर शासनाने वळेोवळेी र्ारी केलेल्या आदेशानुसार मागास वगववारीकररता 
प्रदान करण्यात आलेले नॉन-रिमीलेअर प्रमाणपत्र अमागास मरहलाांसाठी आररक्षत पदाकररता ग्राहय धरले 
र्ाणार नाही. 

(५) अमागास मरहलाांसाठी आररक्षत असलेल्या पदासाठी दावा करणा-या अमागास मरहला उमेदवाराांनी 
सांचालनालयाने र्ारहरात ज्या रवत्तीय वषामध्ये (एरप्रल ते माचव) रदलेली असले त्या रवत्तीय वषाच े
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लगतपवूीच्या रवत्तीय वषातील सक्षम प्रारधका-याने प्रदान केलेले नॉन-रिमीलेअर प्रमाणपत्र पडताळणीच्या 
वळेी सादर करणे आवश्यक आहे. 

२.2.९  खेळाडूसाठीच्या आरक्षणाकररता पात्र असल्याचा परुावा  

(1) अत्युच्च गणुवत्ताधारक खेळाडूांसाठी आररक्षत पदावर दावा करणा-या उमेदवाराांनी शासनाने रवरहत 
केलेल्या नमुन्यात सक्षम प्रारधका-याने प्रदान केलेले रवरहत नमुन्यातील प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक 
आहे. 

(2) खेळाडूसाठी आररक्षत पदाकररता दावा करणाऱ्या उमेदवाराांना त्याांची पात्र खेळाडू असल्याबाबतची 
प्रमाणपत्रे कागदपत्र ेतपासणीसाठी बोलरवल्यानांतर पडताळणी पवूी प्रमाणपत्र तपासणीच्या कामी सांचालक, 
िीडा व युवक सेवा सांचालनालय, पणेु याांच्याकडून प्रमारणत करून घेणे आवश्यक आहे. 

(३) सांचालक, िीडा व युवक सेवा सांचालनालय, पणेु याांच्याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना खेळाडू 
उमेदवाराने आपली खेळाडू रवषयक सवव प्रमाणपत्रे एकाच वळेी सादर करणे आवश्यक आहे. 

(४) खेळाडूचा दावा करणा-या उमेदवाराांनी त्याांना मूळ प्रमाणपत्राच्या तपासणीसाठी आमांरत्रत 
केल्यानांतर प्रमाणपत्राांच्या तपासणी करता येण्यापवूी त्याांची पात्र खेळाडू असल्याबाबतची प्रमाणपत्रे 
सांचालक, िीडा व युवक, महाराष्ट्र राज्य पणेु याांचकेडून प्रमारणत करून घ्यावीत. 

२.2.१०  पदवीधर / पदरवकाधारक   अांशकालीन उमेदवाराांसांबधी परुावा : पदवीधर  / पदरवकाधारक   
अांशकालीन उमेदवाराांसाठी आररक्षत असलेल्या पदावर दावा साांगणा-या उमेदवाराने , त्यानी त्याांना  
रोर्गार व स्वयांरोर्गार मागवदशवन कें द्राकडून 3 वषाच्या अनुभवाची/ अनुभवाबाबत रमळालेले मूळ प्रमाणपत्र 
व मूळ रनयुक्ती आदेशाच्या प्रतीसह सादर करणे अरनवायव आहे.  

२.२.११   प्रकल्पग्रस्तासाठी  असलले्या आरक्षणाकररता पात्र असल्याचा परुावा :    सामान्य प्रशासन 
रवभाग , शासन रनणवय : एइएम -१०८० /३५ /16-अ रदनाांक : २१ र्ानेवारी १९८० नुसार रवरहत केलेल्या 
नमुन्यात व शासनाने याबाबत वळेोवळेी रवरहत केलेल्या तरतुदीप्रमाणे सांबधीत उमेदवाराचे नाव समारवष्ट्र् 
असलेला व सदर उमेदवार  हा  " प्रकल्पग्रस्त वयक्ती " ककवा प्रकल्पग्रस्त वयक्तीवर अवलांबनू असणारी 
वयक्ती " असल्याबाबत सांबधीत रर्ल्हारधकारी ककवा त्याांच्या वतीने सांबधीत पनुववसन अरधकारी याांनी 
रदलेल्या  दाखल्याची मूळ प्रत सादर करणे अरनवायव आहे  

तसेच उमेदवाराने ककवा उमेदवाराच्या कुरु्ांबातील इतर वयक्तीने या दाखल्याच्या आधारे कोणतीही 
शासकीय / रनमशासकीय नोकरी / रनयुक्ती प्राप्त केलेली नसल्याबाबत रु. १००/-च्या स्र्म्प पेपर वरील 
प्ररतज्ञापत्र सादर करणे अरनवायव असेल.     

2.2.12    भकूां पग्रस्ताांसाठी असलले्या आरक्षणाकररता पात्र असल्याचा परुावा :     भकूां पग्रस्ताांसाठी 
आररक्षत असलेल्या पदासाठी दावा करणा-या उमेदवाराांनी , " सामान्य प्रशासन रवभाग, शासन रनणवय 
िमाांक : रवकाक  2215 /प्र.ि.337 /16- ,रदनाांक 4 नोवहेंबर, 2016 च्या तरतुदीनुसार भकूां पग्रस्ताांसाठी 
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राखीव असलेल्या 2 % पदाांवर रनयुक्तीसाठी ज्या कुरु्बातील वयक्तींच े भकूां पात रनधन झाले आहे ककवा  
ज्याचे घर पणूवपणे कोसळले होते, त्यामुळे त्याांना शासनाने नवीन घर बाांधून रदले अशा वयक्तींचे पाल्य  
रनयुक्तीसाठी पात्र ठरतील " या तरतुदीनुसार सांबधीत रर्ल्हारधकारी ( उस्मानाबाद व लातरू ) याांच्या 
कडील  रदनाांक 4 नोवहेंबर, 2016  नांतर रनगवरमत केलेला  व सदर उमेदवाराचे नाव समारवष्ट्र् असलेला व 
तो या आररक्षत पदावर  रनयकु्ती साठी पात्र असलेबाबत मुळ दाखला सादर करणे अरनवायव आहे,   

तसेच उमेदवाराने ककवा उमेदवाराच्या कुरु्ांबातील इतर वयक्तीने या दाखल्याच्या आधारे कोणतीही 
शासकीय / रनमशासकीय नोकरी / रनयकु्ती प्राप्त केलेली नसल्याबाबत रु. १००/- स्र्म्प पेपर वरील 
प्ररतज्ञापत्र सादर करणे अरनवायव असेल.     

२.२.१३   अनाथ मुलाांना खुल्या प्रवगातून १ %  समाांतर आरक्षण देणेबाबत परुावा  

१) मरहला व बाल रवकास रवभाग शासन रनणवय ि. अमुर्ा -२०११/ प्र. ि. २१२ /का-३.रदनाांक ०२ 
एरप्रल २०१८ च्या तरतुदीनुसार अनाथ मुलाांसाठी खुल्या (अराखीव) प्रवगातून १ % समाांतर आरक्षण लागू 
करण्यात आलेले आहे. बाल गृहातील व इतर अनाथ मुलाांपैकी मरहला व बाल रवकास रवभागाकडून देण्यात 
येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणा-या मुलाांसाठीच हे आरक्षण लागू असल्याने उमेदवाराने मरहला व बाल 
रवकास रवभागाने शासन रनणवय रदनाांक ६ रू्न २०१६ व शासन रनणवय रदनाांक रदनाांक ०२ एरप्रल २०१८ 
नुसार रवरहत केल्याप्रमाणे " अनाथ प्रमाणपत्र "ची मूळ प्रत सादर करणे अरनवायव आहे,    

२)  शासन मरहला व बाल रवकास रवकास रवभाग रनणवय ि. सांकीणव -२०१३ /प्र. ि. १०९ /का-३ 
रदनाांक ६ रू्न २०१६ नुसार मरहला व बाल रवकास रवभागामािव त बाल न्याय (मुलाांची काळर्ी व सांरक्षण ) 
अरधरनयमाांतगवत मान्यता प्राप्त (अनुदारनत / रवनाअनुदारनत) सांस्थाांमध्ये दाखल असलेल्या अनाथ मुलाांना    
" अनाथ प्रमाणपत्र " देण्याबाबत या कायवपध्दती रवरहत करण्यात आलेली आहे. तसचे  शासन  मरहला व 
बाल रवकास रवभाग रनणवय रदनाांक ०२ एरप्रल २०१८ नुसार ज्या मुलाांच ेआई वरडल हयात नसून त्याांचकेडेस 
र्ातीचे प्रमाणपत्र नाही अश्या मुलाांच्या बाबतीत अनाथ प्रमाणपत्र देण्याबाबत कायवपध्दती रवरहत केलेली 
आहे.  

३) अनाथ आरक्षण प्रमाणपत्राच ेअनुषांगाने रनवड झालेल्या उमेदवाराची रनवड झाल्यास त्याने सादर 
केलेल्या अनाथ प्रमाणपत्राची िेरतपासणी आयकु्त , मरहला व बाल रवकास , पणेु याांच्या मािव त करण्यात 
येईल. व उमेदवाराची रनवड ही सदर िेर तपासणीच्या अधीन असेल.       

२.२.१४   आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची पत्नी अथवा पाल्य ( मुलगा / मुलगी ) असल्याबाबत परुावा :  

  (१ ) सामान्य प्रशासन रवभाग , शासन  परूकपत्र  िमाांक: प्रारनमां-1२17/(प्र.ि.92/17)/१३-अ 
रदनाांक : 2 रडसेंबर, २०17 नुसार पदभरतीच्या लेखी परीक्षेत र्र उमेदवाराांना  समान गणु रमळाले तर 
कोणत्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात याव े याबाबत शासन रनणवय , सामान्य प्रशासन रवभाग रद. 
05/10/2015 अन्वये रवरहत करण्यात आलेल्या प्राधान्यिमामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पाल्याांचा 
समावशे  करण्याचा रनणवय  शासनाने घेतला आहे.  
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(२ ) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याांच्या पाल्य असल्याबाबत दावा करणा-या उमेदवाराने तो  " शासन रनणवय , 
महसूल व वन रवभाग, ि.एससीवाय-1205/प्र.ि.189/म-7, रदनाांक 23 र्ानेवारी , 2006 मधील सूचना  
अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या रर्ल्हारधकाऱ्याांच्या अध्यक्षते खालील  रर्ल्हास्तरीय सरमतीने  ज्या 
कुरु्ांबास शेतकऱ्याच्या आत्महत्या प्रकरणी मदती साठी पात्र  ठररवले आहे , अशा कुरु्ांबातील मृत 
शेतकऱ्याची पत्नी अथवा पाल्य (मुलगा / मुलगी) असल्याबाबत सांबरधत रर्ल्हारधकारी याांच्याकडील 
दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.   

२.2.1५   रववारहत रस्त्रयाांच्या नावात बदल झाल्याचा परुावा : 

रववारहत रस्त्रयाांना रववाह रनबांधक याांनी रदलेला दाखला ककवा नाांवात बदल झाल्यासांबांधी अरधसूरचत केलेले 
रार्पत्र ककवा रार्परत्रत अरधकारी याांच्याकडून नाांवात बदल झाल्या सांबांधीचा दाखला सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

२.2.1६    लहान कुरु्ांबाच ेप्ररतज्ञापत्र : 

(1) शासनाने रवरहत केलेल्या नमुन्यात साध्या कागदावर  र्ांकरलरखत करून  प्ररतज्ञापन सादर कराव.े  

(2) प्ररतज्ञापत्र स्रॅ्म्प पपेरवर करणे आवश्यक नाही. 

२.२.१७   ओळख पत्राबाबत 

(१) कागदपत्र/ेप्रमाणपत्रे तपासणीच्या वळेा स्वत:च्या ओळखीच्या परुावयासाठी स्वत:च े आधार  काडव , 
रनवडणकु आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्व, पॅनकाडव ककवा ड्रायव्वहग लाईसन या पकैी कोणतेही एक मूळ 
ओळखपत्र  

२.3 कागदपत्र पडताळणी बाबत महत्वाच्या सूचना  

(1) उपरोक्त वर नमूद कागदपत्राां वयरतररक्त इतर कोणतीही अनावश्यक व अरतररक्त कागदपत्र े
तपासणीच्या  वळेी सादर करू नयेत.  

(2) गुणपरत्रका अथवा सवव प्रकारच्या प्रमाणपत्राांच्या पाठीमागील मर्कूर सुध्दा छायाांरकत (Copied) 
केला पारहर्.े 

(3) प्रमाणपत्रे इांग्रर्ी अथवा मराठी वयरतररक्त इतर भाषेत असतील तर त्याांच्या छायाांरकत प्रतीसोबत 
अरधकृत भाषाांतर (Authentic Translation) र्ोडणे आवश्यक आहे. 

(4) अर्ातील दावयाच्या पषु्ट्यथव सांबांरधत कागदपत्राांच्या प्रती सादर करणे  आवश्यक  आहे. 

(5) सांचालनालयाच्या धोरणानुसार पात्र ठरणा-या उमेदवाराांच्या कागदपत्राांच्या पडताळणीच्या आधारे 
उमेदवाराांची सांबांधीत पदासाठी पात्रता तपासण्यात येईल. 
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(6) पात्रता/सवलती सांदभात अर्ामध्ये रनर्शववादपणे दावा केलेला असणे (Claimed) आवश्यक आहे. 
अर्ामध्ये केलेल्या प्रत्येक दावयाच्या पषु्ट्यथव आवश्यक कागदपत्राांची पतूवता केल्यारशवाय पात्रता/सवलत 
देय होणार नाही अथवा उमेदवारी अांरतम समर्ण्यात येणार नाही. 

(7) अर्ावदारे सांचालनालयाकडे सादर केलेला दावा अथवा सांचालनालयाकडे सादर केलेली 
कोणतीही कागदपत्रे अथवा प्रमाणपत्रे नांतर कोणत्याही र्प्प्यावर कोणत्याही कारणास्तव खोर्ी, बनावर्, 
खाडाखोड केलेली, अवधै, सांबांरधत शासन आदेश / रनयमानुसार र्ारी न केलेली अथवा सक्षम अरधका-याने 
प्रदान न केलेली असल्याच ेआढळून आल्यास, सांचालनालयाकडून घेण्यात येणा-या परीक्षा व रनवडीपासनू 
प्रतीरोधीत करण्यात येईल. रशवाय उमेदवाराची रनवड झाली असल्यास ती पवूवलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात 
येईल. तसचे इतर ही अरधरनयम /रनयमाांनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

(8) कागदपत्र तपासणीच्या वळेी उपरोक्त सवव मूळ कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील. 
याकारणामुळे उमेदवार अपात्र ठरत असेल तर त्याची सांपणूव र्बाबदारी उमेदवाराची राहील. 

(9) पात्रते सांदभातील मूळ प्रमाणपत्राच्या पडताळणी नांतर सांबांधीत प्रमाणपत्राांच्या दोन छायाांरकत प्रती 
प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वळेी सादर करणे आवश्यक आहे.तसचे सांचालनालयाच्या सादर करण्यात येणा-
या प्रमाणपत्राच्या सदर प्रती प्रमाणपत्र पडताळणी करणा-या अरधका-यासमोर स्वत: साक्षाांरकत (Self 
Attested) करणे आवश्यक राहील. 

(१०)  एखाद्या रवरशष्ट्र् प्रकरणी कोणतेही मुळ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वळेी सादर करण्यास अरधक 
कालावधी लागण्याची शक्यता असल्यास, रवरहत रदनाांकाच्या रकमान ७  रदवस अगोदर सांचालनालयास 
रमळेल, अशा रीतीने समथवनीय कारणासह लेखी रवनांती करणे आवश्यक राहील. लेखी रवनांतीचा गुणवत्तेवर 
रवचार करून प्रकरणपरत्व े सांचालनालयाकडून रनणवय घेणेत येईल. 

2.4  रनवडीची सववसाधारण प्ररिया :  

2.4.1 रकमान अहवता : 

2.4.2 अर्व करणा-या सवव उमेदवाराांनी र्ारहराती मधील/अरधसूचनेतील सवव तरतुदी व अर्ींची पतूवता 
 करणे आवश्यक असनू या बाबत उमेदवाराांनी स्वत:च खातरर्मा करणे इष्ट्र् होईल. 

2.4.3  पात्रतेबाबत केलेल्या कोणत्याही चौकशीची दखल घेण्यात येणार नाही. अथवा पात्रते सांदभात 
 कोणतेही मागवदशवन करण्यात येणार नाही.  

2.4.4  उमेदवारास परीक्षेसाठी  प्रवशेपत्र पाठरवण्यात आले, याचा अथव उमेदवारी अांरतमत: पक्की केली,  
 असा होत नाही. 

2.5  अर्ाची छाननी : 

2.5.1  उमेदवाराांना परीक्षसेाठी उमेदवाराांना परीक्षसे रदलेला प्रवशे हा ते पदाच्या रवरहत अहवते बाबतच्या 
अर्ींची पतूवता करतात, या अधीनतेने केवळ तात्परुत्या स्वरूपाचा असेल. 



 

 
महाराष्ट्र नगरपररषद सेवा पद भरती- २०१८ उमेदवाराांना सववसाधारण सुचना Page 21 of 47 

2.5.2  सांचालनालयाने रनरित केलेल्या रदनाांकास व रठकाणी उमेदवारास परीक्षेस / कागदपत्र े व 
प्रमाणपत्र तपासणीसाठी उपस्स्थत रहाव ेलागेल. 

2.5.3 उमेदवाराांनी परीक्षेसाठी केलेल्या अर्ानुसार केलेला र्ातीचा (सामारर्क प्रवगव), मरहला, मार्ी 
सैरनक, खेळाडू, पदवीधर अांशकालीन उमेदवार,प्रकल्पग्रस्त, भकूां पग्रस्त रवकलाांगत्व तसेच आत्महत्याग्रस्त 
शेतकऱ्याांच्या पाल्य असलेबाबतचा दावा इत्यादी बाबींमध्ये मागाहून कोणत्याही कारणास्तव बदल करता 
येणार नाही. यास्तव सांचालनालयास सांकेतस्थळा वदारे online अर्व सादर करताना, र्ातीचा (सामारर्क 
प्रवगव), मरहला, मार्ी सैरनक, खेळाडू, पदवीधर अांशकालीन उमेदवार,प्रकल्पग्रस्त, भकूां पग्रस्त रवकलाांगत्व 
, अनाथ मुले तसचे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याांच्या पाल्य बाबतचा दावा अचकू दशवरवला आहे, याची खात्री 
करून घ्यावी. 

2.5.4  अर्व करताना र्ातीचे अथवा नॉन-रिमीलेअर, मार्ी सैरनक, खेळाडू, पदवीधर अांशकालीन 
उमेदवार, प्रकल्पग्रस्त, भकूां पग्रस्त, रवकलाांगत्व , अनाथ मुले  अथवा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याांच्या पाल्य 
असले बाबतच ेप्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याची सबब साांगनू त्यानांतर अर्ातील मारहतीमध्ये बदल करण्याची 
रवनांती केल्यास ती कोणत्याही पररस्स्थतीत रवचारात घेतली र्ाणार नाही. 

2.6   परीक्षेसाठी प्रवशे : 

2.6.१ पररपणूव अर्ासह आवश्यक परीक्षा शुल्क सादर केलेल्या उमेदवाराांना प्रवशेासाठीची पात्रता न 
तपासता परीक्षेला तात्परुता प्रवशे रदला र्ाईल. तसेच, परीक्षेच ेरठकाण, रदनाांक व वळे प्रवशे प्रमाणपत्रावदारे 
कळरवण्यात येईल. त्याचा परीक्षेतील प्रवशे तात्परुताच राहील आरण त्याने अर्ात  रदलेली मारहती ही खोर्ी 
वा चकुीची रदल्यामुळे ककवा पात्रतेच्या अर्ी पणूव करू शकत नसल्याच ेअथवा र्ारहरातीतील/अरधसचूनेतील 
तरतुदीनुसार पात्र ठरत नसल्याच े कोणत्याही र्प्प्यावर कोणत्याही वळेी आढळून आल्यास या परीक्षेतील 
त्याची उमेदवारी रद्द केली र्ाईल. 

2.6.२ परीक्षसे पात्र उमेदवाराांची प्रवशे प्रमाणपत्र ेमहापरीक्षा पोर्वलच्या www.mahapariksha.gov.in या 
सांकेतस्थळावरील उमेदवाराांच्या प्रोिाईलवदारे परीक्षेपवूी र्ारहरातीत रवरहत केलेल्या कालावधीत उपलब्ध 
करून देण्यात येतील. उमेदवाराने त्याची प्रत परीक्षेपवूी डाऊनलोड करून घेणे व परीक्षेच्यावळेी सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

2.6.३    प्रवशे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्यानांतर उमेदवाराला त्याच्या इ-मेल कळरवण्यात 
येईल. याबाबतची घोषणा www.mahapariksha.gov.inच्या उपरोक्त सांकेतस्थळावर परीक्षेपवूी एक सप्ताह 
अगोदर प्ररसध्द करण्यात येईल. 

2.6.४ इ-मेल वदारे  मारहती कळरवण्याची सुरवधा ही नेहमीच्या पध्दती वयरतररक्त अरतररक्त सुरवधा आहे. 
त्यामुळे प्रवशेप्रमाणपत्राच्या उपलब्धतेबाबत उमेदवाराांने परीक्षेपवूी स्वत: खातरर्मा करणे आवश्यक राहील.  

2.6.५  सांकेतस्थळावरून उमेदवार प्रवशे प्रमाणपत्र प्राप्त न करू शकल्यास ककवा त्यात अडचण असल्यास  
अर्व सादर केल्याच्या आवश्यक परुावयासह महा परीक्षा पोर्वल याांच्या मदत कक्षाशी  ( HELP DESK ) 
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दूरध्वनी िमाांक 1800-3000-7766 यावर सोमवार ते शरनवार  या रदवशी सकाळी 08:00  ते  रात्री  
09:00 कालावधीत सांपकव  साधून ककवा E-mail : enquiry@mahapariksha.gov.in वदारे आवश्यक मदत 
प्राप्त करून घेता येईल. 

2.6.६  पररक्षसे प्रवशे रमळरवण्यासाठी पररक्षा झाल्यावर सांचालनालया / महा परीक्षा पोर्वलशी सांपकव  
साधल्यास त्याचा  कोणत्याही प्रकारे रवचार केला र्ाणार नाही. 

2.6.७ प्रवशेप्रमाणपत्र पोस्र्ाद्वारे पाठरवण्यात येणार नाही. प्रवशेप्रमाणपत्र महा परीक्षा पोर्वल  याांच े
www.mahapariksha.gov.inया  सांकेतस्थळावरून स्वत:च्या युर्र आयडी व पासवडवद्वारे स्वत:च्या खचाने 
उपलब्ध करून घेण्याची र्बाबदारी उमेदवाराची आहे. प्रवशे प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत पोस्र्ाने 
पाठरवण्याबाबत रवनांती केल्यास ती मान्य केली र्ाणार नाही. याबाबतच्या पत्राांना उत्तरेही रदली र्ाणार 
नाहीत. 

2.6.८ परीक्षेच्या वळेी उमेदवाराने प्रवशेप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्यारशवाय परीक्षेस प्रवशे रदला 
र्ाणार नाही.  

2.6.९ परीक्षसे येते वळेी स्वत:च्या ओळखीच्या परुावयासाठी स्वत:चे आधारकाडव, रनवडणकू आयोगाच े
ओळखपत्र, पासपोर्व, पॅनकाडव ककवा ड्रायव्वहग लायसन्स यापकैी रकमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र व 
त्याची छायाांरकत प्रत सोबत आणणे अरनवायव आहे. 

2.6.१० परीक्षेच्या वळेी सांचालनालयास सादर करण्यात येणा-या ओळखीच्या परुावयाच्या प्रतीवर 
उमेदवाराने सांबधींत समवके्षकाच्या समक्ष स्वत:ची स्वाक्षरी (Self Attestation) करणे बांधनकारक आहे. 

2.6.११  परीक्षाांसाठी रनधाररत केलेल्या वळेेपवुी रकमान  एक तास अगोदर सांबांरधत परीक्षा कें द्रावर उपस्स्थत 
राहणे आवश्यक आहे. रवलांबाबाबत कोणत्याही कारणाचा वा कोणत्याही प्रकारच्या अरभवदेनाचा रवचार 
केला र्ाणार नाही व यासांबांधीची र्बाबदारी उमेदवाराची राहील. तसेच परीक्षा झाल्यानांतर यासांबांधातील 
कोणत्याही प्रकारच्या अरभवदेनाचा रवचार केला र्ाणार नाही.  

2.6.१२  िक्त पने , पेस्न्सल, प्रवशे प्रमाणपत्र , ओळखीचा मुळ परुावा व त्याची छायाांरकत प्रत अथवा प्रवशे 
प्रमाण पत्रावरील सुचनेनुसार सांचालनालयाने परवानगी रदलेल्या सारहत्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात 
प्रवशे देण्यात येईल. 

2.6.१३  रडरर्र्ल डायरी, पेर्र, मायिोिोन, मोबाईल िोन, कॅमेरा अांतभूवत असलेली कोणत्याही  प्रकारची 
साधने, सीम काडव , ब्लू ट्रुथ, दूरसांचार साधने म्हणनू वापरण्या यो्य कोणतीही वस्तू, इलेक्रोरनक 
उपकरणे, वह्या, नोर्स परवानगी नसलेली पसु्तके ब्र् , परीगणक (Calculator) इ. प्रकारची साधने / 
सारहत्य परीक्षा कें द्राच्या पररसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:  र्वळ बाळगण्यास, त्याचा वापर 
करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी इतराांची मदत घेण्यास सक्त मनाई आहे. अस े सारहत्य आणल्यास 
त्याच्या सुररक्षततेची र्बाबदारी उमेदवाराची राहील. 
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2.6.१४ सांचालनालयाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारच े अनरधकृत साधन / सारहत्य परीक्षेच्या  
वळेी सांबधीत उपकें द्राच्या मुख्य प्रवशेवदारावरच ठेवाव े लागेल. अशा साधन / सारहत्याच्या सरुरक्षततेची 
र्बाबदारी सांबधीत उमेदवाराांची राहील. यासांदभात कोणत्याही नुकसानीस सांचालनालय / महापरीक्षा 
पोर्वल  ककवा शाळा / महारवद्यालय वयवस्थापन र्बाबदार असणार नाही. 

2.6.१५   सांचालनालयाकडे केलेल्या अर्ास अनुसरून अर्ाच्या रनकालाबाबत यथावकाश कळरवण्यात 
येईल. रनकाल अथवा परीक्षचे्या प्रवशेाबाबतची अांतररम चौकशी अनावश्यक असल्याने सांचालनालयाकडून 
त्याची दखल घेण्यात येणार नाही. 

2.7    रदवयाांग वयक्तीना लखेरनक परुरवण्याबाबत: प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावळेी उत्तरे रलरहण्यासाठी सक्षम 
नसलेल्या, पात्र रदवयाांग वयक्ती उमेदवाराांना, लेखरनकाची मदत आरण अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता 
असल्यास र्ारहरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्ामध्ये रवनांती करणे आवश्यक आहे. 

2.7.1 प्रस्तुत परीक्षा ही Computer Based Online Test पध्दतीने घेण्यात येत असल्याने , या भरती 
अांतगवतच ेपदासाठी नगरपररषद प्रशासन सांचालनालयाने रदवयाांग उमेदवारासाठी रनरित केलेल्या सयुो्य 
पदाच्या वगीकरणानुसार या पदासाठी पात्र उमेदवारापकैी Blind (B) व Low Vision (LV) या स्वरूपाची 
रवकलाांगता असणा-या उमेदवाराना,  त्याांनी ते रलरहण्यासाठी सक्षम नसल्यास परीक्षा प्रयोर्नाथव त्याांच्या 
मागणीप्रमाणे लेखरनकाची मदत घेण्याची व परवानगी देण्यात येईल व त्याांनाच अनुग्रह कालावधी 
(Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील.  व त्या सांदभात आवश्यक बठैक वयवस्था उपलब्ध करण्यात येईल. 

2.7.2 परीक्षेच्या वळेी लेखरनकाची मदत घेण्यासाठी, तसचे अनुग्रह कालावधीची मागणी  उमेदवाराने 
ऑनलाईन परीक्षा अर्व सादर कराताांना  सुस्पष्ट्र् मागणी करणे आवश्यक आहे. 

2.7.3 अर्ामध्ये मागणी केली नसल्यास ऐनवळेी लेखरनकाची मदत घेता येणार नाही ककवा अनुग्रह 
कालावधी अनुज्ञये होणार नाही .  

2.7.4 लेखरनकाची वयवस्था उमेदवाराने स्वत: करावयाची आहे. सांचालनालय / महापरीक्षा  पोर्वल मािव त  
लेखरनक परुारवणेत येणार नाही.  

2.7.5 शक्यतो उमेदवार व लेखरनक हे एकाच  रवद्याशाखेच ेअसावते. तथारप  त्याची शैक्षरणक पात्रता ही 
उमेदवारापेक्षा रकमान एक र्प्पा खालील असणे आवश्यक आहे.  

2.7.६ लेखरनकाची वयवस्था त्या उमेदवाराने स्वत: करावयाची असल्याने, ऐनवळेी सदर लेखरनक 
अनुपस्स्थत रारहल्यास त्याची र्बाबदारी पणूवत: उमेदवारावर राहील. 

2.7. 8 अरतररक्त वळे : 

(1) ज्या  उमेदवाराांना लेखरनक मदत अनुज्ञये करण्यात आलेली आहे,तेवढ्याच उमेदवाराांना लेखी पररक्षा 
एक तासाची असल्यास त्यासाठी रकमान 20 रमरनरे्  अरतररक्त वळे देण्यात येईल. 
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(2) पररक्षचेा कालावधी एक तासापके्षा आरधक असल्यास प्रत्येक तासाला 20 रमरनरे् याप्रमाणे अरतररक्त वळे 
देण्यात येईल. 

2.7.९  उमेदवाराने स्वत: लेखरनकाची वयवस्था करावयाची असल्याने त्याच्या मानधनाची र्बाबदारी 
उमेदवाराची असेल. 

2.7.1० लेखरनकाने परीक्षा सुरु होण्याच्या वळेेपवूी एक तास अगोदर परीक्षा कें द्रावर उपस्स्थत राहून 
रनयुक्ती पत्र कें द्र प्रमुखाच्या स्वाधीन कराव े  

2.7.1१ प्रवशे प्रमाणपत्रावरील उमेदवाराांना रदलेल्या सवव सुचनाांचे व पररक्षेच्या वळेी रदलेल्या सवव सचुनाांच े
लेखरनकाने पालन करणे आवश्यक राहील. 

2.7.1२ लेखरनकाने स्वत: प्रश्नपरत्रका सोडवू नये, अथवा उमेदवारास कोणत्याही प्रकारे मागवदशवन वा सचुना 
करू नयेत. उमेदवाराकडून तोंडी सचुरवण्यात येणारे उत्तर लेखरनकाने ऑनलाईन स्क्लक करणे एवढेच 
आवश्यक राहील. 

2.7.1३ लेखरनकाने परीक्षा कालावधीत प्रश्नोत्तराबाबत अथवा इतर कोणत्याही रवषयी उमेदवाराशी चचा 
गप्पा करू नयेत. तसेच, इतर लेखरनक उमेदवार याांच्याशी बोलू नये. 

2.7.1४   लेखरनकाने व उमेदवाराने सांचालनालयाच्या सूचनाांच ेपालन न केल्यास त्याांच्या रवरूद्ध प्रचरलत 
कायदे /रनयमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल. 

२.७.१५   लेखरनकाची मदत घेणा-या उमेदवाराांनी परीक्षा कें द्रावर सांबधीत रदवयाांग वयक्ती उमेदवाराने 
रवकलाांगत्वाबाबतच ेमूळ प्रमाणपत्र  तसेच लेखरनकाचे मुळ ओळखपत्र तसेच लेखरनकाचे पणूवपणे भरलेले व 
रार्परत्रत अरधका-याने साक्षाांरकत केले Declaration सोबत ठेवणे व पयववके्षकास दाखरवणे आवश्यक आहे.   

3.1 उत्तरतारलका (Answer-Key) 
1) पवूव परीक्षसेाठीच्या प्रत्येक सत्राच्या प्रश्नपरत्रकाांची उत्तरतारलका सदर परीक्षतेील सवव सत्राांची परीक्षा 
झालेनांतर महापरीक्षा पोर्वल याांचे www.mahapariksha.gov.in या सांकेत स्थळावर प्ररसद्ध करण्यात 
येतील. 

2) उत्तरतारलके सांदभात रवरहत कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या अरभवदेनाचा सववसाधारणपणे रवचार करण्यात 
येईल व आवश्यकतेनुसार सधुारीत उत्तरतारलका पनु्हा प्ररसद्ध करण्यात येईल. 

3.2 उत्तर परत्रकाांच ेमूल्याांकन :  

१. वस्तुरनष्ट्ठ स्वरूपाच्या उत्तर परत्रकाांच ेमूल्याांकन करताना, उत्तरपरत्रकेत नमूद केलेल्या यो्य उत्तराांनाच 
गुण रदले र्ातील.  

२. प्रत्येक अचकू उत्तर असलेल्या प्रश्नास एक गणु देण्यात येईल व प्रत्येक चार चकुीच्या उत्तरामागे एक गुण 
एकूण गुणामधुन वर्ा करण्यात येतील .   
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3.3 गुणाांची सीमारेषा  

3.3.1 सांबांरधत पवूव परीक्षेच्या परीक्षा योर्नेनुसार गुणाांची सीमारेषा (Cut off Line) रनरित करण्यात येईल. 
सदर सीमारेषा रनरित करताना गुणवत्ता राखण्याच्या दृष्ट्र्ीने उमेदवाराने पवूव  गुणाांची रकमान र्क्केवारी 
राखण्यात येईल व सदर र्क्केवारी रकमान ४५ % एवढी असेल .  

3.3.2 गुणाांची रसमारेषा सांदभात प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही अरभवदेनाचा सववसाधारणपणे रवचार करण्यात 
येणार नाही. 

3.3.3 मुख्य परीक्षेच्या रनकालानुसार तयार करण्यात येणा-या गुणवत्ता यादीत समावशे होण्यासाठी 
उमेदवाराने रकमान ४५ % एवढे गुण प्राप्त करणे आवश्यक आहे.  

3.4 गुणाांची पडताळणी करण्याची पध्दत  

पवूव परीक्षा व मुख्य परीक्षा या Computer Based Online Test पध्दतीने घेण्यात येणार असल्याने गणुाांची 
पडताळणी अथवा िेरतपासणी करण्याबाबतची रनवदेने कोणत्याही पररस्स्थतीत रवचारात घेण्यात येणार 
नाहीत. 

3.5 प्रवास खचव  

पवूव ककवा मुख्य परीक्षेसाठी तसेच प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी बोलरवण्यात आलेल्या उमेदवाराांनी त्यासाठी 
स्वखचाने हर्र राहणे आवश्यक आहे. परीक्षसेाठी उपस्स्थत राहणाऱ्या उमेदवाराांना कोणत्याही प्रकारचा 
प्रवास खचव देय नाही. 

3.6 समान गणु धारण करणाऱ्या उमेदवाराांची प्राधान्य िमवारी :-  

मुख्य परीक्षेच्या गुणवत्ता यादी आधारे अांरतम रनवड यादी तयार करताना समान गणु धारण करणाऱ्या पात्र 
उमेदवाराांची प्राधान्य िमवारी (Ranking) ही सामान्य प्रशासन रवभाग , शासन  परूकपत्र  िमाांक: प्रारनमां-
1२17/(प्र.ि.92/17)/१३-अ रदनाांक : 2 रडसेंबर, २०17 नुसार ककवा त्यानांतर वळेोवळेी रनगवरमत केलेल्या 
आदेशानुसार रवरहत केलेल्या रनकषाप्रमाणे रनरित करण्यात येईल. रदनाांक : शासन रनणवय रद. 2 रडसेंबर, 
२०17 नुसार रवरहत रनकष खालील प्रमाणे आहेत.  

“लेखी परीक्षेचा रनकाल तयार करताना परीक्षेत ज्या पात्र उमेदवाराांना समान गुण असतील अशा 
उमेदवाराांचा गणुवत्ता  यादीमधील प्राधान्यिम पढुीलप्रमाणे रनरित  करण्यात यावा :- 

1) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य राहील. 

2) समान  गुणप्राप्त उमेदवाराांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य नसेल  अथवा वरील अनु. ि. 1 नुसार 
एकापके्षा अरधक उमेदवार समान  गणुप्राप्त असतील तर त्यापकैी वयाने ज्येष्ट्ठ  असलेल्या उमेदवारास 
प्राधान्य देण्यात याव.े  
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3) वरील अनु.  ि. 1 व 2 या दोन्ही अर्ींमध्ये देखील समान  ठरत असलेल्या उमेदवाांच्या बाबतीत, अर्व  
सादर करण्याच्या अांतीम रदनाांकास उच्चतर शैक्षरणक अहवता (पदवयुत्तर पदवीधर , पदरवधर, उच्च 
माध्यरमक  शालाांत परीक्षा उत्तीणव ,माध्यरमक शालाांत परीक्षा उत्तीणव  अशा प्रकारे) धारण करणाऱ्या 
उमेदवारास प्राधान्यिम देण्यात यावा. 

4) वरील अनु. ि. 1, 2 व 3 या तीनही  अर्ींमध्ये देखील समान ठरत असलेल्या उमेदवाराांच्या बाबतीत, 
सदर पदाच्या सेवा प्रवशे  रनयमामध्ये रवरहत असलेल्या रकमान  शैक्षरणक अहवतेमध्ये उच्चतर गणु प्राप्त 
उमेदवारास प्राधान्यिम देण्यात यावा .” 

3.7 रनवड:-  

3.7.1 उमेदवार कोणत्या प्रवगाचा आहे अथवा उमेदवाराने कोणत्या आररक्षत पदाकररता दावा केला आहे, 
याचा रवचार न करता सवव पात्र उमेदवाराांचा अमागास (सववसाधारण) पदाांसाठी प्रथम रवचार करण्यात येईल. 

3.7.2 समाांतर आररक्षत पदावर उमेदवाराची रनवड करताना, समाांतर आरक्षणाबाबत शासन पररपत्रक, 
सामान्य प्रशासन रवभाग, िमाांक एसआरवही-1012/प्र.ि.16/12/16-अ, रदनाांक 13 ऑगस्र् 2014 आरण 
तदनांतर शासनाने यासांदभात वळेोवळेी रनगवरमत केलेल्या ककवा मुख्य परीक्षेच्या अांरतम रनवडी पवूी या 
सांदभात रनगवरमत होणा-या आदेशानुसार कायववाही करण्यात येईल. 

3.7.3 रवरशष्ट्र् प्रवगासाठी आररक्षत असलेल्या पदाांकररता त्याच प्रवगातील उमेदवाराचा रवचार करण्यात 
येईल, तथारप, त्याांकररता उमेदवाराांनी त्याांच्या दावयाच्या पषु्ट्याथव सक्षम प्रारधकाऱ्याांनी रदलेले, रवरहत 
नमुन्यातील प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

3.7.4 त्यासांदभात वळेोवळेी अद्ययावत प्रचलीत शासन आदेश /रनणवय यानुसार कायववाही करण्यात येईल. 

3.7.5 मागासवगीय तसेच रदवयाांग वयक्ती, मरहला, मार्ी सैरनक, खेळाडू, पदवीधर अांशकालीन 
उमेदवार,प्रकल्पग्रस्त, भकूां पग्रस्त याांच्या कररता असलेल्या आरक्षणाच्या अरधन राहून, अांरतम रनकालातील 
गुणवत्तािमाप्रमाणे भरावयाच्या पद सांख्येइतक्या उपलब्ध र्ागाांवर उमेदवाराांची रनयुक्ती करण्यासाठी 
अहवतेसांबधी रवरहत केलेल्या कागदपत्राच्या पडताळणीच्या अधीन तात्परुती रनवड करण्यात येईल. 

3.7.६  अांरतम रनकालाधारे उपलब्ध पदाांच्या सांख्येइतक्या उमेदवाराांचीच रनवड केली र्ाईल. त्यामध्ये 
मागाहून वाढ केली र्ाणार नाही. 

3.7.७  रनवड केलेल्या उमेदवाराांची यादी सांचालनालयाच्या सांकेत स्थळावर प्ररसध्द करण्यात येईल. 

3.7.८  प्रतीक्षायादी: प्रस्ततु परीक्षा या सामारयक परीक्षा असल्याने या परीक्षासाठी कोणतीही प्रतीक्षा यादी 
ठेवण्यात येणार नाही. 

३.७.९  या पदभरती सांबधी र्ारहरात / मागवदशवक सुचना ककवा परीक्षा योर्ना यात कोणतीही तरतूद नमूद 
असली तरी , अांरतम रनवडी सांदभात वळेोवळेी अद्ययावत प्रचलीत शासन आदेश / रनणवय यानुसार कायववाही 
करण्यात येईल याची  नोंद घ्यावी  
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3.8 गुणपरत्रका :- 

3.8.1 परीक्षा योर्नेनुसार ज्या परीक्षकेररता उमेदवाराांना गणु कळरवले र्ातात, त्यापरीक्षेकररता सवव 
रवषयाांना उपस्स्थत असलेल्या परांतु लेखी परीक्षेच्या (ऑनलाईन परीक्षा) रनकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षसेाठी 
ककवा रनवडीसाठी पात्र न ठरलेल्या उमेदवाराांना गणुपरत्रका लेखीपरीक्षेच्या रनकालानांतर महा परीक्षा पोर्वल 
याांच्या www.mahapariksha.gov.inया सांकेतस्थळावदारे उमेदवाराांच्या प्रोिाईलमध्ये उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 

3.8.२. ऑनलाईन पररक्षेनांतर उमेदवाराांना  रमळालेल्या गुणाांची यादी महापरीक्षा पोर्वल याांच े 
www.mahapariksha.gov.in या  सांकेत स्थळावर प्ररसध्द करण्यात येईल. 

4 आरक्षण   

4.1  मागासवगाचे आरक्षण- 

4.1.1 मागासवगाचे आरक्षण: महाराष्ट्र लोकसेवा (  अनुसुचीत र्माती, अनुसुचीत र्ाती, रनररधसुचीत 
र्माती (रवमुक्त र्ाती) भर्क्या र्माती, रवषेश मागास प्रवगव आरण इतर मागासवगव याांच्यासाठी आरक्षण) 
अरधरनयम, 2001 व तदनांतर शासनाने यासांदभात वळेोवळेी रनगवरमत केलेल्या आदेशाांनुसार राहील. 

4.1.2 रवर्ा(अ), भर् (ब), भर्(क), भर्(ड) व रवमाप्र तसेच इ.मा.व. या मागासवगासाठीच्या  
आरक्षणाबाबतच्या तरतुदी शासन रनणवय सामार्ीक न्याय व रवषेश सहाय्य रवभाग, ि.वहीर्एेनर्ी-
2014/प्र.ि.118/वहीर्एेनर्ी-1 रदनाांक 31 रु्लै, 2014 आरण तदनांतर शासनाने यासांदभात वळेोवळेी 
रनगवरमत केलेल्या आदेशाांनुसार राहतील. 

4.1.3  र्ातीच्या दावयाच्या पषु्ट्यथव (महाराष्ट्र अनुसुचीत र्माती, अनुसचुीत र्ाती, रवमुक्त र्ाती, भर्क्या 
र्माती, रवषेश मागास प्रवगव आरण इतर मागासवगव या साठी आरक्षण) (र्ातीचे प्रमाणप्रत्र देण्याच ेव त्याांच्या 
पडताळणीच े रवरनयमन अरधरनयम) 2000 मधील तरतदुींनुसार सक्षम प्रारधकाऱ्याकडून प्रदान करण्यात  
आलेले र्ातीच ेप्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. 

4.1.4  शासन रनणवय, आरदवासी रवकास रवभाग ि .एसर्ीसी- 1696/प्र .ि. 34/का-10, रदनाांक 7 माचव, 
1996 आरण तदनांतर शासनाने यासांदभात वळेोवळेी आदेश काढून रवरहत केलेल्या नमुन्यात अनुसूरचत 
र्मातीच्या उमेदवाराांनी र्ातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

4.1.5  शासन रनणवय, सामार्ीक न्याय, साांस्कृतीक कायव, िीडा व रवशेष सहाय्य रवभाग,  िमाांक 
सीबीसी-10/2001/प्र .ि. 120/मावक-5, रदनाांक 1 नोवहेंबर, 2001, शासन पररपत्रक, सामार्ीक न्याय, 
साांस्कृतीक कायव व रवशेष सहाय्य रवभाग, िमाांक सीबीसी-10/2006/प्र .ि. 15/मावक-5, रदनाांक 30 रू्न, 
2006, तदनांतर शासनाने यासांदभात वळेोवळी आदेश काढून रवरहत केलेल्या नमुन्यात अनुसुचीत र्माती, 
अनुसचुीत र्ाती, रवमुक्त र्ाती, भर्क्या र्माती, इतर मागासवगव व रवषेश मागास प्रवगव प्रवगातील 
उमेदवाराांनी र्ातीचे प्रमाणप्रत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
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4.1.6  मागासवगीय मरहला उमेदवाराांच्या बाबतीत शासन पत्र, सामार्ीक न्याय,साांस्कृतीक कायव, िीडा 
व रवशेष सहाय्य रवभाग, िमाांक सीबीसी-10/2004/प्र .ि. 687/मावक-5, रदनाांक 29 ऑक्र्ोंबर, 2004 
मधील आदेशानुसार  रनगवरमत करण्यात आलेली, रववाह पवूीचे नाव अांतभूवत असलेली रिमीलेअर मध्ये 
मोडत नसल्याबाबतची प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरण्यात येईल. 

4 .1.7  शासन रनणवय, आरदवासी रवकास रवभाग, ि .एसर्ीसी- 1696/प्र .ि. 34/का-10, रदनाांक 7 
माचव,1996 नुसार अनुसूचीत र्माती प्रवगातील उमेदवाराांना तसेच, शासन रनणवय, सामार्ीक न्याय, 
साांस्कृतीक कायव, िीडा व रवशेष सहाय्य रवभाग, िमाांक सीबीसी-10/2001/प्र .ि. 120/मावक-5, रदनाांक 
1 नोवहेंबर, 2001 नुसार अनुसुचीत र्ाती, रवमुक्त र्ाती, भर्क्या र्माती, इतर मागासवगव व रवषेश मागास  
प्रवगातील उमेदवाराांना र्ातीचे प्रमाणप्रत्र रनगवमीत करण्यासाठी, तसेच ज्या र्ातींना उन्नत व प्रगत गर्ात 
मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर कराव ेलागते, असे प्रमाणपत्र रनगवमीत करण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या 
अरधकाऱ्याांना सक्षम प्रारधकारी म्हणनू घोरषत करण्यात आले आहे.-(एक) सांबांरधत उपरवभागीय अरधकारी) 
महसूल (दोन) उपरर्ल्हाअरधकारी ककवा (तीन) रर्ल्हारधकारी उपरोक्त सक्षम प्रारधकाऱ्याांनी र्ातीच्या 
प्रमाणपत्रावर अन्य कोणताही रशक्का न मारता उपरवभागीय अरधकारी )महसूल( , उपरर्ल्हाअरधकारी ककवा 
रर्ल्हारधकारी असा रशक्का मारून र्ातीच ेप्रमाणपत्र रनगवरमत केले असणे आवश्यक आहे. अन्य कोणत्याही 
प्रकारे रनगवरमत केलेले प्रमाणपत्र वधै समर्ले र्ाणार नाही. 

4.1.8  शासन पररपत्रक, समार्कल्याण, साांस्कृतीक कायव व िीडा रवभाग, िमाांक सीबीसी-
1096/प्र .ि. 48/मावक-5, रदनाांक 13 सप्र्ेंबर,1996 नुसार तालुका दांडारधकारी यानी रदनाांक 3 रु्न, 
1996 पवूी प्रदान केलेले र्ाती रवषयक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. 

4.1.9 शासन पररपत्रक, समार्कल्याण, साांस्कृतीक कायव व िीडा रवभाग, िमाांक सीबीसी-
1094/प्र .ि. 86/मावक-5, रदनाांक 22 नोवहेंबर,1995 तसेच शासनपत्र सामारर्क न्याय, साांस्कृतीक कायव, 
िीडा व रवशेष सहाय्य रवभाग, िमाांक सीबीसी-10/2006/प्र .ि. 162/मावक-5, रदनाांक 18 एरप्रल, 2006 
मरधल आदेशानुसार ज्या वयक्तींच्या नाव े र्ातीचे प्रमाणपत्र असेल ती वयक्ती व त्या वयक्तीच े कुरु्ांब 
रिमीलेअर मध्ये मोडत नसल्याचे व  धारकाच्या नावाने सववसाधारण ररहवाशी प्रमाणपत्र प्रमाणीत करणे 
आवश्यक आहे. 

4.1.10 महाराष्ट्राचे सववसाधारण ररहवासी असलेल्या स्थलाांतरीत मागासवगीय उमेदवाराांच्या बाबतीत 
शासन रनणवय समार्कल्याण, साांस्कृतीक कायव व िीडा रवभाग, िमाांक सीबीसी-1085/26304/(2199) 
/बी सी डब्ल्य-ू5, रदनाांक 6 ऑक्र्ोंबर, 1986 मरधल आदेशानुसार रनगवरमत करण्यात  आलेली प्रमाणपत्र े
ग्राह्य धरण्यात येतील. 

4.1.11 र्ातीच्या दाखल्यामध्ये पढुील बाबी स्पष्ट्र्पणे नमदू असणे आवश्यक आहे.- 

1) र्ात स्पष्ट्र्पणे रलरहलेली असावी, ती सांक्षेपात्मक असू नये. 
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2)र्ातीचे वगीकरण र्से अनुसचुीत र्ाती, अनुसुचीत र्माती, रवमुक्त र्ाती, भर्क्या र्माती, इतर   
मागासवगव व रवषेश मागास प्रवगव, असे स्पष्ट्र्पणे नमूदकराव.े 

3) र्ातीच ेप्रमाणपत्र रवरहत नमुन्यात असाव.े 

4) प्रमाणपत्रामध्ये ज्या शासकीय आदेशान्वये ती र्ात मागासवगीयाांच्या यादीत समारवष्ट्र् करण्यात आली 
असेल, त्या आदेशाचा िमाांक व रदनाांक नमुद असावा आरण ती वयक्ती सक्षम प्रारधकाऱ्याच्या कायवक्षते्रात 
सववसाधारण ररहवासी असल्याचा स्पष्ट्र् उले्लख असावा. 

4.1.12 शासन सामान्य प्रशासन रवभाग पररपत्रक बीबीसी-११८३/११८/१६-ब रदनाांक २५ र्ानेवारी १९८९ 
मधील तरतुदी नुसार आररक्षत पदासाठी अर्व करणारा  उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्याचा सववसाधारणपणे 
ररहवासी असावा. व महाराष्ट्र राज्यासाठी अरधसूरचत केलेल्या सांबधीत प्रवगातील असावा. त्यामुळे 
मागासवगीय उमेदवाराांनी ते महाराष्ट्र राज्याच े अरधवासी असल्याच े प्रमाणपत्र स्वत:च्याच नाांवाने सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

4.1.13 र्ातीच्या प्रमाणपत्रात उमेदवार आरण त्याांच े कुरु्ांबीय महाराष्ट्र राज्यात सववसाधारण वास्तवय 
(Ordinarily Reside(s) ) असल्याची तरतूद करण्यात आली असेल तर अशा प्रकरणी महाराष्ट्र राज्याच े
अरधवासी असल्याबाबतचा दाखला सादर करणे उमेदवाराांस सववसाधारणपणे बांधनकारक रहाणार नाही. 
भारतीय लोकप्ररतरनरधत्व  कायदा, 1950 च्या कलम-20 नुसार सववसाधारण वास्तांवयाचा  र्ो अथव आहे, 
तोच अथव असेल. 

4.1.14 मागासवगीय असल्याचा दावा साांगणा-या उमेदवाराांच्या बाबतीत रवरहत नमुन्यातील आवश्यक 
प्रमाणपत्राांच्या प्रती सादर करणे आवश्यक राहील.   

4.1.15 रवमुक्त र्ाती )अ( , भर्क्या र्माती )ब( , रवषेश मागास वगव, भर्क्या र्माती )क( , भर्क्या र्माती (ड) 
तसेच इतर मागास वगव प्रवगाचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराांनी समार्ातील उन्नत व प्रगत गर्ामध्ये मोडत 
नाहीत असे अर्ामध्ये स्पष्ट्र्पणे नमूद करणे व त्याबाबतच्या प्रमाणपत्राच्या प्रती र्ातीच्या प्रमाणपत्रासह 
सादर करणे आवश्यक आहे. अस े न केल्यास आरण रवरहत प्रमाणपत्राच्या प्रती सादर न केल्यास अशा 
उमेदवाराांचा सांबांरधत मागास प्रवगाचा दावा ग्राह्य धरला र्ाणार नाही. 

4.1.1६ उन्नत व प्रगत गर्ामध्ये मोडणाऱ्या रवमुक्त र्ाती (अ), भर्क्या र्माती (ब), रवषेश मागास प्रवगव,  
भर्क्या र्माती (क), भर्क्या र्माती (ड) तसचे इतर मागास प्रवगवमधील उमेदवाराांनी अमागास 
उमेदवाराांप्रमाणे सांपणूव परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे.  

4.2 मरहलाांसाठीचे आरक्षण  

4.2.1 मरहलाांसाठी असलेले आरक्षण शासन रनणवय, मरहला व बाल रवकास रवभाग, िमाांक 
82/2001/मसेआ-2000/प्र .ि. 415/का-2, रदनाांक 25 मे,2001 आरण तदनांतर शासनाने  वळेोवळेी 
रनगवमीत केलेल्या आदेशानुसार राहील. 
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4.2.2  मरहलाांच्या आरक्षीत पदाांच्या लाभाकरीता उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा सवासाधारणपणे ररहवासी 
असावा. 

4.2.3  मरहलाांचे आरक्षण हे त्या त्या प्रवगासाठी समाांतर आरक्षण राहील. तथापी भरतीच्या वषात 
मागासवगीय मरहलाांकरीता आररक्षत पदाांसाठी त्या त्या प्रवगातील मरहला उमेदवार उपलब्ध झाल्या नाहीत, 
तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न करता त्या-त्या प्रवगातील परुूष उमेदवाराांमािव त भरण्यात येईल. 

4.2.४  अमागास मरहला उमेदवाराांपकैी उन्नत व प्रगत वयक्ती/कुरू्ांबातील (रिमीलेअर) मरहला सदस्याांना 
मरहलाांसाठी असलेले 30 र्क्के आरक्षण अनुज्ञये राहणार नाही. तसचे मागासवगीय प्रवगातील इतर 
मागासवगव , भर्क्या र्माती )क( , भर्क्या र्माती (ड) या प्रवगवतील उन्नत व प्रगत वयक्ती/कुरु्ांबातील मरहला 

सदस्याांना मरहलाांसाठी असलेले 30 र्क्के आरक्षण अनुज्ञेय राहणार नाही. 

4.2.५ अमागास मरहलाांसाठी असलले्या आरक्षणाचा लाभ घेऊ इस्च्छणाऱ्या अमागास मरहला उमेदावाराांनी 
अर्ामध्ये न चकुता महाराष्ट्राचे अरधवासी (Domiciled) असल्याबाबत तसचे नॉन-रिमीलेअर मध्ये मोडत 
असल्याबाबत स्पष्ट्र्पणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

4.2.६ अमागास मरहला उमेदवाराकररता उन्नत व प्रगत वयक्ती /गर् (रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्या 
बाबतच ेप्रमाणपत्र शासनाने रवरहत केलेल्या नमुन्यात असाव.े  

4.2.७ अमागास/खुल्या प्रवगातील मरहलाांकरीता आररक्षत असलेल्या पदाांसाठी दावा करणाऱ्या 
अराखीव/खुल्या प्रवगातील मरहला उमेदवारानी सांचालनालयातिे र्ारहरात ज्या रवत्तीय वषात (एरप्रल ते 
माचव) रदलेली असेल त्या वषाचे लगतपवूीच्या रवत्तीय वषातील, रिमीलेअर मध्ये मोडत नसल्या बाबतच े
सक्षम प्रारधकाऱ्याने प्रदान केलेले खुल्या प्रवगातील मरहलाांकररताचे नॉन रिमीलेअर (NCL) प्रमाणपत्र 
पडताळणीच्या वळेी सादर करणे आवश्यक आहे. त्यापवूीचे प्रमाणपत्र सांचालनालयाकडून ग्राह्य धरण्यात 
येणार नाही. 

4.2.८  अन्य मागासवगातील उमेदवारासाठी रवरहत करण्यात आलेले नॉन रिमीलेअर प्रमाणपत्र अमागास 
 /खुल्या मरहलाांसाठी आरक्षीत असलेल्या पदाकररता ग्राह्य धरले र्ाणार नाही. 

4.2.९ शासन पररपत्रक, सामार्ीक न्याय व रवशेष सहाय्य रवभाग, िमाांक सीबीसी-2013/प्र.ि.182/ 
रवर्ाभर् - 1, रदनाांक 17 ऑगस्र्, 2013 अन्वये र्ारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार उन्नत व प्रगत 
वयक्ती/ गर् (रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याचे नॉन रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या वधैतेचा कालावधी 
रवचारात घेण्यात येईल. 

4.2.1० शासन रनणवय समार् कल्याण, साांस्कृतीक कायव व िीडा रवभाग, िमाांक सीबीसी-1098/प्र .ि. 151 
/ मावक -5, रदनाांक 7 मे ,1999 अन्वये शासनाने आांतरर्ातीय रववाह केलेल्याांना रमळणाऱ्या मागासवगाच्या 
सवलती / िायदे रद्द केले आहेत. त्यानुसार आांतरर्ातीय रववाह केलेल्या उमेदवाराांनी अर्व सादर करताना 
आवश्यक ती दक्षता घ्यावी. 
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4.3   रदवयाांग   वयक्तींसाठीचे आरक्षण.- 

4.3.1  अपांग वयक्ती (समान  सांधी , हक्काांचे सांरक्षण व सांपणूव सहभाग) अरधरनयम, 1995 च्या कलम 2 मध्ये 
नमूद केल्यानुसार रदवयाांग वयक्तीची वयाख्या खालीलप्रमाणे आहे. 

(1) Blindness : Refers to a condition where a person suffers from any of the following 

conditions, namely :   

(One) Total absence of sight; or 

(Two) visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses;or  

(Three) limilation of the field of vision subtending an angle of20 degree or worse. 

(2) Low vision : Means a person with impairment of visual functioning even after treatment 

or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the 

planning or execution of a task with appropriate assistive device. 

(3) Hearing impairment: Means loss of sixty decibles or more in the better ear in the 

conversational range of frequencies. 

(4) Locomotor disability : Means disability of the bones, joints or muscles leading to 

substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy. 

(5) Cerebral palsy: Means a group of non-progressive conditions of a person characterised by 

abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occuring in the pre-natal,peri-

natal or infant period of development. 

(6) All the cases of Orhopaedically handicapped persons would be covered under the 

category of Locomotor disability or  Cerebral palsy. 

 

4.3.2  रदवयाांग वयक्तीसाठी असलेल्या आरक्षणाचा व वयोमयादेतील सवलतीचा लाभ रमळरवण्यासाठी 
रवकलाांगत्वाचे प्रमाण रकमान 40% असणे आवश्यक आहे. 

4.3.3 िक्त कायम स्वरूपाचे रवकलाांगत्व असलेल्या उमेदवाराांनाच रदवयाांग वयक्तींसाठी असलेल्या 
आरक्षणाचे व वयोमयादेतील सवलतींचे िायदे देय असतील. तात्परुत्या स्वरूपातील रवकलाांगत्वाच े
प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवाराांना रदवयाांग वयक्तींसाठी असलेले कोणतेही िायदे देय नाहीत. 

4.3.4 सांबांधीत पदासाठी नगरपररषद सांचालनालयाने रदवयाांग वयक्ती करीता रनरित केलेल्या सयुो्य 
पदाचे वगीकरणानुसार सांबधीत उमेदवार त्या पदासाठी पात्र असलेबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक 
आहे. रवकलाांगत्वाच्या वगीकरणानुसार सयुो्य पदाचा तपशील र्ारहरातीत नमूद आहे.  

 उपरोक्त रवकलाांगत्वाच्या वगववारीनुसार रवरहत नमुन्यातील प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वळेी सादर करणाऱ्या 
उमेदवाराांचाच रवचार करण्यात येईल.  

4.3.5 शासन रनणवय, सामान्य प्रशासन रवभाग, िमाांक रवकलाांग वयक्ती   1003/प्र .ि. 127/2003/16-अ, 
रदनाांक 6 मे, 2004 मधील आदेशानुसार उमेदवार ज्या रर्ल्ह्यातील सववसाधारण ररहवासी असेल त्या 
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रर्ल्ह्यातील शासकीय रू्णालयातील राज्य शासनाने प्रारधकृत केलेल्या सांबांधीत रवषयातील वदै्यकीय 
तज्ञाच्या मांडळाचे रवकलाांगत्वाचे रवरहत नमुन्यातील प्रमाणपत्र आधारभतू धरण्यात येईल. 

4.3.6 सववसाधारण ररहवासी या सांज्ञेला भारतीय लोकप्ररनरधत्व कायदा, 1950 च्या कलम 20 नुसार र्ो 
अथव आहे तोच अथव असेल. 

4.3.7 रदवयाांग वयक्तीसाठी आररक्षत पदावर रनयकु्तीकरीता सांबांधीत वयक्तीने त्या पदासाठी असलेली 
रवरहत अहवता धारण करणे आवश्यक आहे. तसचे त्या पदावर काम करण्यास तो सक्षम असला पाहीर्.े सदर 
रदवयाांग वयक्ती  उमेदवार सांबांधीत पदावर रनयुक्तीसाठी सक्षम आहे ककवा कस ेयाची तपासणी रनयकु्तीपवूी 
वदै्यकीय मांडळाकडून करून घेण्यात येईल. 

4.3.8 शासन पररपत्रक, सामारर्क न्याय व रवशेष सहाय्य रवभाग, ि.अपांग -2007/प्र .ि. 61 सधुार-3, 
रदनाांक 20 एरप्रल 2007, शासन पररपत्रक, सामान्य प्रशासन रवभाग, िमाांक न्याय-
2007/स .न्या./प्र.ि. 103(भाग -3)/16  अ, रदनाांक 19 ऑक्र्ोंबर,2007 तसेच शासन पररपत्रक, सामान्य 
प्रशासन रवभाग, िमाांक अपांग-1009/प्र .ि. 276/09/16-अ, रदनाांक 19 माचव,2010 अन्वये रवरहत 
करण्यात आलेल्या कायवपध्दतीनुसार रदवयाांग वयक्तीसाठी आरक्षीत असलेल्या पदावर सरळसेवनेे रनवड 
करताना उमेदवार कोणत्या सामारर्क प्रवगातील आहे याचा रवचार न करता  रदवयाांग गुणवत्ता िमानुसार 
प्रथम त्याची रनवड करण्यात येईल व रनवड केल्यानांतर सदर उमेदवार ज्या सामारर्क प्रवगातील असेल, 
त्या सामारर्क प्रवगात उमेदवारास सामावून घेण्यात येईल. 

4.3.9 कें द्र शासनाने ऑिीस मेमोरॅन्डम, कार्शमक व प्ररशक्षण रवभाग, िमाांक 336035/3/2004-
ईएसर्ीर्ी (आरईएस), रदनाांक 29 रडसेंबर, 2005 अन्वये र्ारी केलेल्या मागवदशवक तत्वानुसार रदवयाांग 
वयक्तींसाठी आरक्षीत पदे भरण्याबाबतची कायववाही करण्यात येईल. 

4.4   मार्ी सैरनकाांचे आरक्षण: 

4.4.1   मार्ी सैरनक, आरणबाणी व अल्पसेवा रार्रदष्ट्र् अरधकाऱ्याांना नागरी सेवतेील पदावर रनयकु्ती 
देताांना वयोमयादेत सवलत देण्यात येते. या वयोमयादेच्या सवलतीच्या प्रयोर्नाथव खाली नमुद केलेल्या 
मार्ी सैरनकाांच्या सधुाररत वयाख्येनुसार मार्ी सैरनक गणल्या र्ाणाऱ्या उमेदवाराांचाच रवचार केला र्ाईल.  

 An "Ex-Serviceman"   means a person, who has served in any rank (whether as combatant or 

as non - combatant ) in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union but does not 

include a person who has served in the Defence Security Corps, the General Reserve Engineering 

Force, the Lok Sahayak Sena and the Para-Military Forces, and 

(i) who has retired from such service after earning his / her pension; or 

(ii) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service 

or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or 

(iii) who has been released otherwise than on his own request from such service as a result of 

reduction in establishment; or 
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(iv) who has been released from such service after completing the specific period of engagement 

otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or 

inefficency and has been given a gratuity and includes personnel of the Territorial Army of the 

following categories, namely : 

(i) pension holders for continuous embodies services; 

(ii) persons with disability attributable to military service; and 

(iii) gallantry award winners. 

Provided that any person who has been released prior to 1st July, 1987: 

(a) at his own request after completing 5 yearsservice in the Armed Forces of the Union; or 

(b) after serving for a continuous period of six months after attestation otherwise than at his own 

request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been 

transferred to the reserve pending such release; shall also deemed to be an ex- servicemen for the 

purpose for this clause.  

Explanation- 

 (1)The persons serving in the Armed Forces of the Union who on retirement from service, 

would come under the category of Ex-Servicemen, may be permitted to apply for re-employment one 

year before the completion of the specified terms of engagement & avail themselves of all concession 

available to Ex-servicemen but shall not be permitted to leave the uniform until they complete the 

specified terms of engagement in Armed Forces of the union.  

 2) The Armed forces personnel retired / released at their own request but having earned their 

pension will be included in the term Ex-Servicemen  defined for the purpose of reservation in posts in 

Government 

4.4.2  शासन रनणवय, सामान्य प्रशासन रवभाग, िमाांक आरर्ीए-1090/62/प्र .ि. 222/91/28, रदनाांक 
30 रडसेंबर, 1991 नुसार मार्ी सैरनकाांनी लष्ट्करातील सेवनेांतर नागरी सेवतेील पदावर रनयुक्तीसाठी 
देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा एकदा िायदा घेवून त्याांची नागरी सेवतेील पदावर नेमणकू झाली असल्यास 
पनु्हा त्याांना नागरी सेवतेील पदासाठी मार्ी सैरनक म्हणनू दुसऱ्याांदा सवलतीचा िायदा घेता येणार नाही. 
परांत ु ज्यामार्ी सैरनकाांना खार्गी कां पन्या/स्वायत्तसांस्था/साववर्रनक उपिम/शासरकय सेवा यामध्ये 
रोर्ांदारी कां त्रार् पध्दती/तात्परुत्या तदथव स्वरूपाच्या नेमणकूा रमळाल्या असतील आरण त्याांना सेवतेून 
कोणत्याही क्षणी काढून र्ाकण्याची शक्यता असेल. अशा प्रकरणात हे आदेश लागू राहणार नाहीत. 

4.4.3 मार्ी सैरनकाांना असलेल्या वयोमयादेतील सवलतीच्या प्रयोर्नाथव उमेदवाराांनी शासनाने रवरहत 
केलेल्या नमुन्यात सक्षम प्रारधकाऱ्याांनी प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

4.4.4 मार्ी सैरनकाांसाठी आररक्षत केलेल्या पदावर रनयकु्तीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास 
त्याांच्यासाठी आरक्षीत असलेली पदे त्या त्या प्रवगातील गुणवत्तािमानुसार अहवता प्राप्त उमेदवाराांमधून 
भरण्यात येतील. 
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4.5  खेळाडूांच्या आरक्षणाबाबतच्या तरतूदी:  

4.5.1अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूांचे आरक्षण शासन रनणवय, शालेय रशक्षण व िीडा रवभाग िमाांक: 
रािीधो -2002/प्र.ि.68/िीयुस े -2,रद.01 रु्लै, 2016 तसेच शासन शुध्दीपत्रक िमाांक: रािीधो -
2002/प्र.ि.68/िीयुस-े2,रदनाांक 18 ऑगस्र्,2016 आरण या सांदभात शासनाने वळेोवळेी रनगवरमत 
केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

4.5.2 िीडा रवषयक अहवता:- खेळाडूांसाठी आररक्षत पदाांवर रनयकु्ती देण्यासाठी खेळाडूने िीडा रवषयक 
क्षते्रात खालील प्रमाणे कामरगरी केलेली असावी 

अ.ि. िीडा रवषयक अहवता 
खेळ रवषयक पात्रता 

अ.  वयैस्क्तक स्पधा ब.  साांरघक स्पधा 
4.5.2.1 गर्-अ  पदासाठी साठी पात्र िीडा स्पधा 
1 अरधकृत आांतरराष्ट्रीय वरीष्ट्ठ ÝÖ™ü 

िीडा स्पधा 
महाराष्ट्राच्या खेळाडूांने भारताचे 

प्ररतरनधीत्व करताना प्रथम, 
रद्वतीय अथवा तृतीय स्थान / 
सुवणव रौप्य ककवा कास्यपदक 

रमळवणे आवश्यक 

महाराष्ट्राच्या 
खेळाडूच्या समावशे 
असलेल्या भारतीय 

सांघाने प्रथम, रद्वतीय, 
अथवा तृतीय स्थान 
/सुवणव, रौप्य ककवा 

काांस्यपदक 
 1) ऑरलस्म्पक िीडा स्पधा क) अरधकृत आांतरराष्ट्रीय वररष्ट्ठ गर् िीडा स्पधा र्ागरतक 

आांतर रवद्यापीठ िीडा स्पधा व आांतरराष्ट्रीय शालेय 
महासांघाद्वारा आयोरर्त र्ागरतक शालेय िीडा स्पधा या 
स्पधामधील ऑरलस्म्पक  िीडास्पधा, ना ऑरलस्म्पक  िीडा 
स्पधा, एरशयन  गेम्स, कॉमनवले्थ गेम्स या स्पधांचा समावशे 
असलेले खेळ व बधु्दीबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे देशी 
खेळच खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र राहतील. 

 2) एरशयन गेम्स 
 3) र्ागरतक िीडा स्पधा 
 4 ) एरशयन चॅस्म्पयन शीप 
 5) कॉमनवले्थ गेम्स 
 6) कॉमन वले्थ चॅस्म्पयनशीप 
 7) युथ ऑरलस्म्पक  
 8) गँ्रडमास्र्र (बसु्ध्दबळ) 
2. पॅरा ऑरलस्म्पक आांतर राष्ट्रीय 

स्पधा 
 1) पँरा ऑरलस्म्पक गेम्स 
 2) पॅरा एरशयन गेम्स 
 3) वल्डव परॅा ऑरलस्म्पकगेम्स 
3 र्ागरतक आांतररवद्यापीठ िीडा 

स्पधा 
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अ.ि. िीडा रवषयक अहवता 
खेळ रवषयक पात्रता 

अ.  वयैस्क्तक स्पधा ब.  साांरघक स्पधा 
 र्ागरतक आांतर रवद्यापीठ बोडाने 

आयोरर्त केलेले खेळ û. 
4 आांतरराष्ट्रीय शालेय महासांघाद्वारा 

आयोरर्त र्ागरतक िीडा स्पधा 
आांतरराष्ट्रीय शालेय महासांघावदारा 
आयोरर्त केलेले खेळ 

5. गँ्रडमास्र्र रकताब  
 

4.5.2.2 गर् ब पदासाठी पात्र िीडा स्पधा 
 अ.  वयैस्क्तक स्पधा ब. साांरघक स्पधा 
1 गर्- अ पदाकररता रवहीत केलेली खेळ 

रवषयक  अहवता धारण करणारा खेळाडू 
अथवा 

महाराष्ट्राच्या खेळाडूांने 
भारताच े प्ररतरनधीत्व 
करताना / महाराष्ट्राच े / 
रवद्यापीठाच े प्ररतरनरधत्व 
करताना प्रथम, रद्वतीय 
अथवा तृतीय स्थान / 
सुवणव, रौप्य ककवा 
कास्यपदक रमळवणे 
आवश्यक अथवा 
आांतरराष्ट्रीय मास्र्र 
रकताब रमळरवणे आवश्यक 

महाराष्ट्राच्या खेळाडूच्या 
समावशे असलेल्या भारतीय 
सांघाने/ महाराष्ट्राच्या 
/रवद्यापीठाच े सांघाने प्रथम, 
रद्वतीय, अथवा तृतीयस्थान 
/सुवणव, रौप्य ककवा 
काांस्यपदक रमळरवणे 
आवश्यक /ऑरलस्म्पक 
िीडा स्पधेत सहभाग 

2 अरधकृत आांतरराष्ट्रीय करनष्ट्ठ गर् 
िीडास्पधा 

 1) ज्युरनअर वल्डव चॅस्म्पयनशीप क) अरधकृत आांतरराष्ट्रीय करनष्ट्ठ गर् िीडा स्पधा, 
राष्ट्रीय िीडा स्पधा वररष्ट्ठ गर्, राष्ट्रीय शालेय िीडा 
स्पधा, राष्ट्रीय ग्रामीण व मरहला िीडा स्पधा, अरखल 
भारतीय आांतररवद्यापीठ िीडा स्पधा या स्पधामधील 
ऑरलस्म्पक िीडा स्पधा, एरशयन गेम्स, कॉमनवले्थ गेम्स 
या स्पधांचा समावशे असलेले खेळ व बधु्दीबळ तसचे 
कबड्डी व खो-खो हे देशी खेळच खेळाडू आरक्षणासाठी 
पात्र राहतील. 
 
 

 2) युथ कॉमनवले्थ गेम्स 
 3) करनष्ट्ठ गर्ातील एरशयन चॅस्म्पयनशीप 
 4 ) करनष्ट्ठ गर्ातील कॉमनवले्थ 

चॅस्म्पयनशीप  
 5) आांतर  राष्ट्रीय  मास्र्ररकताब 

(बधु्दीबळ)  
3. राष्ट्रीय िीडा स्पधा वररष्ट्ठ गर् 
 (1) राष्ट्रीय िीडा स्पधा 
 (2) अरधकृत राष्ट्रीय अकर्क्यपद स्पधा 
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4.5.2.2 गर् ब पदासाठी पात्र िीडा स्पधा 
 अ.  वयैस्क्तक स्पधा ब. साांरघक स्पधा 

(वररष्ट्ठ गर्)  
 
 

4 पॅरा ऑरलस्म्पक राष्ट्रीय स्पधा 
 (१) पॅरा ऑरलस्म्पक अरर्क्य¯Öद स्पधा 
5 राष्ट्रीय शालेय िीडा स्पधा 
6 राष्ट्रीय ग्रामीण व मरहला िीडा स्पधा 
7 अरखल भारतीय आांतररवद्यापीठ िीडा 

स्पधा 
8 आांतरराष्ट्रीय मास्र्र रकताब 
 

4.५.२.३   गर्-क पदासाठी  पात्र िीडा स्पधा 
  (अ) वयैस्क्तक स्पधा (ब) साांरघक स्पधा 
1 गर्-अ व गर्-ब पदाकरीता रवरहत केलेली 

खेळ रवषयक अहवता धारण करणारा खेळाडू 
अथवा 

राष्ट्रीय स्तरावरील 
स्पधामध्ये 
महाराष्ट्राच/े 
राज्यस्तरावर सांबांरधत 
रवभाग / रर्ल्ह्याच े
प्ररतरनधीत्व करुन 
प्रथम, स्वदतीय अथवा 
तृतीय स्थान /सुवणव, 
रौप्य ककवा 
काांस्यपदक रमळरवणे 
आवश्यक 

राष्ट्रीय स्तरावरील 
स्पधामध्ये महाराष्ट्राच े/ 
राज्यस्तरा वर सांबांरधत 
रवभाग/  रर्ल्ह्याच े
प्ररतरनधीत्व करुन 
सांघाने प्रथम, स्वदतीय 
अथवा तृतीय स्थान / 
सुवणव, रौप्य ककवा 
काांस्यपदक रमळरवणे 
आवश्यक. 

2. राष्ट्रीय िीडा स्पधा करनष्ट्ठ गर् 
 (1) राष्ट्रीय ज्युरनअर गर् अरर्क्यपद स्पधा 

3 राज्यस्तर वररष्ट्ठ िीडा स्पधा (क) अरधकृत राष्ट्रीय िीडा स्पधा करनष्ट्ठ गर्, 
राज्यस्तर वररष्ट्ठ रिडा स्पधा या स्पधा मधील, 
राज्य स्तर  ग्रामीण व मरहला स्पधा , ऑरलस्म्पक 
िीडा स्पधा , एरशयन गेम्स, कॉमनवले्थ 
गेम्समध्ये समावशे असलेले खेळ व बधु्दीबळ 
तसेच कबड्डी व खो-खो हे देशी खेळच खेळाडू 
आरक्षणासाठी पात्र राहतील. 

 (1) राज्यस्तर करनष्ट्ठ गर्ातील अरर्क्य स्पद 
स्पधा 

4 राज्यस्तर शालेय िीडा स्पधा 
5 राज्यस्तर ग्रामीण व मरहला िीडा स्पधा 
6 राज्यस्तर आांतररवद्यापीठ स्पधा (अश्वमेध) 
7 राज्यस्तर अरदवासी िीडा स्पधा 
8 राज्यस्तर पॅरॉ ऑरलस्म्पक िीडा स्पधा 

9 राज्यस्तर अपांग िीडा स्पधा 
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4.५.3 स्पधा रवषयक अन्य अर्ी व शती 

4.5.3.1 आांतरराष्ट्रीय स्पधा 

(1) उपरोक्त अ व ब गर्ातील स्पधा या सांबांरधत खेळाच्या आांतरराष्ट्रीय ऑरलस्म्पक सरमतीशी सांल्न 
असलेल्या आांतरराराष्ट्रीय ऑरलस्म्पक सरमतीशी सांल्न असलेल्या आांतरराष्ट्रीय िेडरेशन ने स्वत: अथवा 
इांरडयन ऑरलस्म्पक असोरसएशन याांनी आयोरर्त केलेल्या असावयात. 

(2) उपरोक्त स्पधा वयरतररक्त सांबांरधत मान्यता प्राप्त खेळाच्या आांतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेळाच्या 
आांतरराष्ट्रीय िेडरेशनने / सांबांरधत खेळाच्या राष्ट्रीय िेडरेशनने आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त 
स्पधेच ेआयोर्न केलेले असाव.े 

(3) सहभागी होणाऱ्या खेळाडूांची रनवडही राष्ट्रीय सांघातून झालेली असावी. 

(4) वयैस्क्तकररत्या आयोरर्त केलेल्या ककवा आमांरत्रत स्वरुपाांच्या स्पधामध्ये भाग घेतलेल्या खेळाडूांचा 
यासाठी रवचार करता येणार नाही. 

4.5.3.2 राष्ट्रीय िीडा स्पधा 

(1) राष्ट्रीय अरर्क्यपद स्पधाच े आयोर्न भारतीय ऑरलस्म्पक सरमतीशी सांल्न असलेल्या सांबांरधत 
खेळाच्या राष्ट्रीय िेडरेशनने सांघर्नेने केलेले असाव.े 

(2) एकरवध खेळ सांघर्नेवदारे आयोरर्त राष्ट्रीय स्पधा असल्यास स्पधा काळात सदर राष्ट्रीय सांघर्नेस 
इांरडयन ऑरलस्म्पक असोरसएशनची (IOA) आरण महाराष्ट्र ऑरलस्म्पक असोरसएशनची (MOA) सांल्नता 
असणे हा रनकष अरनवायव राहील. 

4.5.3.3 राज्य िीडा स्पधा 

(1) राज्य िीडा अरर्क्यपद स्पधाच े आयोर्न महाराष्ट्र ऑरलस्म्पक असोरसएशनशी सांल्न असलेल्या 
सांबांरधत खेळाच्या राज्यसांघर्नेने केलेले असाव.े 

(2) एकरवध खेळ सांघर्नेवदारा आयोरर्त राज्य स्पधा असल्यास स्पधाकाळात सदर राज्य सांघर्नेस 
महाराष्ट्र ऑरलस्म्पक असोरसएशनची (MOA) सांल्नता असणे हा रनकष अरनवायव राहील. 

4.5.3.4 आांतररवद्यापीठ स्पधा 

(1) र्ागरतक आांतर रवद्यापीठ स्पधाही आांतर रवद्यापीठ स्पोर्वस बोडवद्वारा आयोरर्त केलेल्या असावयात. 

(2) अरखल भारतीय आांतर रवद्यापीठ स्पधाहा अरखल भारतीय रवद्यापीठ िीडा बोडामािव त आयोरर्त 
केलेल्या असावयात. 

(3) राज्यस्तर आांतररवद्यापीठ स्पधाच े(अश्वमेध) आयोर्न सांबांरधत रवद्यापीठाने केलेले असाव.े 



 

 
महाराष्ट्र नगरपररषद सेवा पद भरती- २०१८ उमेदवाराांना सववसाधारण सुचना Page 38 of 47 

4.5.3.5 पॅराऑरलस्म्पक स्पधा 

(1) पॅराऑरलस्म्पक आांतरराष्ट्रीय स्पधा या सांबांरधत खेळाच्या आांतरराष्ट्रीय पॅराऑरलस्म्पक सरमतीशी सांल्न 
असलेल्या आांतरराष्ट्रीय पॅरा ऑरलस्म्पक सरमतीने स्वत: आयोरर्त केलेल्या असावयात. 

(2) उपरोक्त स्पधावयरतररक्त असलेल्या स्पधा मान्यता प्राप्त खेळाांच्या असनू आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील 
मान्यता प्राप्त सांघर्नेने आयोरर्त केलेल्या असावयात. 

(3) सहभागी होणाऱ्या खेळाडूांची रनवडही राष्ट्रीय सांघातून झालेली असावी. 

(4) वयैस्क्तकररत्या रकें वा आमांरत्रत स्वरुपाच्या स्पधामध्ये भाग घेतलेल्या खेळाडूांचा यासाठी रवचार करता 
येणार नाही. 

(5) राष्ट्रीय व राज्यस्तर पॅराऑरलस्म्पक िीडा स्पधोच े आयोर्न सांबांरधत पॅराऑरलस्म्पक खेळ सांघर्नेने 
केलेले असाव.े 

(6)  अपांग िीडा स्पधाच े आयोर्न हे आयकु्त, अपांग कल्याण रवभाग याांच्यामािव त आयोरर्त करण्यात 
आलेल्या असावयात. 

4.5.3.6 शालये िीडा स्पधा 

(1) आांतरराष्ट्रीय शालेय िीडा स्पधा ह्या आांतरराष्ट्रीय शालेय िीडा महासांघाद्वारे आयोरर्त केलेल्या 
असावयात. 

(2) राष्ट्रीय शालेय िीडा स्पधा हा भारतीय शालेय िीडा महासांघाद्वारे आयोरर्त केलेल्या असावयात. 

(3)   राज्यस्तर शालेय िीडा स्पधा, मरहला व ग्रामीण िीडा स्पधाच ेआयोर्न रार्ीव गाांधी खेल अरभयान 
अांतगवत िीडा व युवक सेवा सांचालनालया मािव त केलेले असाव.े 

4.5.3.7 राज्यस्तर आदीवासी िीडा स्पधा :- 

राज्यस्तर आदीवासी िीडा स्पधाच ेआयोर्न हे आयुक्त, आदीवासी रवकास रवभागामािव त केलेले असाव.े 

4.5.3.8 ग्रामीण व मरहला िीडा स्पधा (वयैस्क्तक अथवा साांरघक) 

कें द्र शासनाद्वारे या पवूी भारतीय खेळ प्रारधकरण / पांचायत युवा व िीडा अरभयानाांतगवत आयोरर्त झालेल्या 
व आता रार्ीव गाांधी खेल अरभयाांनातगवत आयोरर्त केल्या र्ात असलेल्या ग्रामीण व मरहला िीडा स्पधा 
(वयैस्क्तक अथवा साांरघक िीडा स्पधा ) ह्या भारतीय खेळ प्रारधकरणद्वारा आयोरर्त केलेल्या असावयात. 

4.5.3.9 आांतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये साांरघक / वयैस्क्तक स्पधेमध्ये रकमान 12 देशाच्या सांघाचा / वयैस्क्तक 
स्पधा मध्ये वयैस्क्तक िीडा प्रकार/ प्रत्येक वर्नी गर्ात) स्वतांत्रयपणे रकमान 12 खेळाडूांचा समावशे 
असावा. 
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4.5.3.10 सवव प्रकारच्या राष्ट्रीय / राज्य अरर्क्यपद स्पधेमध्ये रकमान 60% राज्य / रर्ल्हे सहभागी होणे 
आवश्यक राहील. 

4.5.4 सववसाधारण अर्ी व मागवदशवक तत्व े(खेळाडूसाठी) :- 

(1) खेळाडू हा महाराष्ट्राचा सववसाधारण ररहवासी असावा व त्याला मराठीच ेज्ञान असाव.े 

(2) सदर खेळाडू सांबांरधत पदाच्या सेवाप्रवशे रनयमातील तरतुदी नुसार पदासाठी आवश्यक असणारी रकमान 
शैक्षरणक वइतर अहवता प्राप्त करणारा असावा. 

(3) खेळाडूांसाठी असलेल्या आरक्षणातुन सरळ सेवनेे नेमलेला उमेदवार हा आरक्षणकबदू नामावलीमध्ये त्या 
त्या प्रवगामध्ये गणला र्ाईल उदा. अनुसुरचत र्ातीच ेखेळाडू वयक्ती  ही अनुसुरचत र्ातीच्या आरक्षणाच्या 
कबदूवर गणली र्ाईल. 

(4) राज्य शासनाच्या सेवते या पवूीच असलेल्या उमेदवाराांना त्याांनी िीडा क्षेत्रात अरधक वररष्ट्ठस्थान अथवा 
पदक प्राप्त केल्यास व ते शैक्षरणक अहवता वयोमयादा इत्यादीबाबीसह पात्र असल्यास वररष्ट्ठ र्ागेसाठी ते 
अर्व करण्यास पात्र राहतील. 

(5) खेळाडू उमेदवाराांनी अर्व करण्यापवूीच सुधाररत तरतुदीनुसार रवभागीय उपसांचालक याांच्याकडून 
खेळाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. 

(6)  खेळाडूची गुणवत्ता व पात्रता रवचारात घेउुन सदर पदासाठी सेवाप्र वशे रनयमानुसार रवरहत असलेल्या 
वयोमयादेत 5 वषापयवत वयाची अर् रशथीलक्षम राहील. तथारप, वयोमयादेत 5 वषासाठी वयाची अर् 
रशथील करताना कोणत्याही प्रवगाच्या उमेदवाराांची उच्च्तम वयोमयादा 43 वषे राहील. 

(7) खेळाडू आरक्षणा करीता सामान्य प्रशासन रवभागा मािव त रवरहत केलेल्या कायवपध्दती व रनकष वळेोवळेी 
रनगवरमत होणाऱ्या आदेशानुसार कायववाही होईल. 

(8) आरक्षण हे पद रनहाय व वतेन श्रेणी रनहाय असेल. 

(9) सदर आरक्षणा कररता िीमी लेअरची अर् लागू राहणार नाही. 

(10) समाांतर आरक्षण हे कप्पीकृत (Compartmentalised) आरक्षण असल्याने त्यातील सांवगातील बदल 
करता येणार नाही व आरक्षणाचा अनुशेष पढेु ओढता येणार नाही, तसेच भरतीच्या वषात त्या त्या प्रवगातील 
खेळाडू उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न करता त्या त्या प्रवगातील 
रबगर खेळाडू उमेदवाराांमािव त भरण्यात येईल. 

(11) प्रस्तुत नगरपररषद राज्य सेवतेील पदे ही गर् क मधील असून, एखादा उमेदवार अ ककवा ब गर्ातील 
नेमणकुीसाठी पात्र असेल तर त्याने गर् क मधील पदासाठी अर्व केल्यास त्याचा रवचार करण्यात येईल. 
मात्र ड - गर्ासाठी पात्र उमेदवार, त्याांच्या वररष्ट्ठ गर्ासाठी अर्व करण्यास पात्र राहणार नाही. 
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(12) कोणत्याही सेवतेील पदासाठी अर्व करताना त्या श्रणेीतील पदाच्या सेवाप्रवशे रनयमातील 
तरतुदीनुसार सांबांरधत उमेदवाराने अहवता धारण करणे आवश्यक राहील. 

4.5.5 िीडा प्रमाणपत्राची वधैता पडताळणी 

(1) िीडा प्रमाणपत्राच्या वधैता पडताळणी सांदभातील कायववाही शासन रनणवय शालेय रशक्षण रवभाग िमाांक 
रािीधो 2002 /प्र.ि.68/िीयुस-े2, रदनाांक 1 रु्लै, 2016 अथवा याां सदभात शासनाकडून वळेोवळेी र्ारी 
करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहील. 

(2) एखाद्या खेळाडूकडे या शासनरनणवयाच्या पवूीच्या काळातील एकापेक्षा अरधक खेळाांची राज्य /राष्ट्रीय 
स्पधेची प्रारवण्य प्रमाणपत्रे असू शकतील अशा खेळाडूने त्याला गर् अ, ब ककवा क मधील पदाांसाठी खेळाडू 
प्रवगातून पात्र ठररवणारी सववप्रमाणपत्रे प्रमारणत करण्याकरीता एकाच वळेी सांबांरधत रवभागीय उपसांचालक 
याांचे कडे शासनाने रवरहत केलेल्या कालमयादेत सादर करणे बांधनकारक राहील. त्यानांतर खेळातील 
प्रारवण्य र्वेहा प्राप्त होईल तेवहा प्रमारणत करुन घ्यावीत. 

(3) पडताळणी प्रमाणपत्राची प्रत असल्यारशवाय खेळाडूच्या अर्ाचा खेळाडू सांवगातनू रवचार होणार नाही. 

(4) खेळाडू उमेदवाराांनी अर्व करण्यापवूीच सधुाररत तरतुदीनुसार रवभागीय उपसांचालक याांनी 
िीडाप्रमाणपत्र यो्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या सांवगासाठी पात्र ठरतो याबाबत प्रमारणत केलेले 
प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेणे आवश्यक राहील. 

(5) खेळाडू उमेदवाराकडून अर्ाद्वारे प्राप्त झालेल्या मारहतीची छाननी करते वळेी रवरहत नमुन्यातील 
प्रमारणत प्रमाणपत्र असल्याची खात्री करण्यात येईल, तसचे िीडा रवभागाच्या सांकेत स्थळावरील मारहतीशी 
पडताळणी करण्यात येईल. 

4.6 पदवीधर / पदरवकाधारक   अांशकालीन उमेदवाराांसाठीचे आरक्षण: 

(१) सामान्य प्रशासन रवभाग रनणवय िमाांक : पअांक -१००९ /प्र.ि. २००/२००९/१६/अ रदनाांक 27/१०/२००९ 
नुसार सुरशरक्षत बरेोर्गाराांना अथवसहाय्य या योर्नेअांतगवत शासकीय कायालयामध्ये तीन वषापयंत दरमहा  
मानधनावर काम केलेल्या व रोर्गार व स्वयांरोर्गार कायालयात या अनुभवाची नोंद केलेल्या पदवीधर  / 
पदरवकाधारक अांशकालीन उमेदवाराांना शासकीय / रनमशासकीय सेवतेील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
कक्षेबाहेरील गर् -क पदावरील सरळसेवनेे करावयाच्या रनयुक्त्याांसाठी १० र्क्के समाांतर आरक्षण लागू 
करण्यात आलेले आहे. 

(२)  उपरोक्त शासन रनणवयात तीन वषापयंत दरमहा  मानधनावर काम केलेल्या व रोर्गार व 
स्वयांरोर्गार कायालयात या अनुभवाची नोंद केलेल्या पदवीधर / पदरवकाधारक   अांशकालीन 
उमेदवाराांकरीता कमाल वयोमयादा 46 वषव अशी रवरहत करण्यात आली आहे.  

(३) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन रवभाग शासन परीपत्रक  िमाांकः पअांका-1913 /प्र.ि.198/16-
अ   रदनाांक : 10 ऑक्र्ोबर, 2013 नुसार पदवी / पदरवकाधारक   अांशकालीन उमेदवाराांकरीता आररक्षत 
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र्ागाांवर उमेदवाराची रनवड झाल्यास , त्याने त्याांना  रोर्गार व स्वयांरोर्गार मागवदशवन कें द्राकडून 3 
वषाच्या अनुभवाची / अनुभवाबाबत रमळालेले मूळ प्रमाणपत्र व रनयकु्ती आदेशाच्या प्रतीसह व रनयकु्ती 
प्रारधका-याांकडे सुपदूव  करावयाचे आहे. 

(४) सामान्य प्रशासन रवभाग , शासन परीपत्रक: अांशका 1913/प्र.ि.57/2013/16-अ रदनाांक : 19 
सप्र्ेंबर, 2013 च्या तरतुदीनुसार पदवीधर/पदरवकाधारक अांशकालीन उमेदवाराांना रनयकु्त्यासाठी लागू 
करण्यात आलेले 10 र्क्के आरक्षण  हे समाांतर आरक्षण असल्यामुळे या घर्काकरीता र्ारहरातीत 
दशवरवलेल्या आररक्षत  पदाांसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ती पदे गुणवत्तनुेसार उपलब्ध अन्य पात्र 
उमेदवाराांमधून रवरहत  पध्दतीचा अवलांब करुन भरण्यात येतील . 

4.७  प्रकल्पग्रस्त व   भकूां पग्रस्तासाठीचे आरक्षण: 

(१) सामान्य प्रशासन रवभाग , शासन रनणवय : भकूां प - ११०९ /प्र.ि. २०७ /२००९/16-अ रदनाांक : २७ 
ऑगस्र् , 20०९ नुसार प्रकल्पग्रस्ताना असलेले ५ % समाांतर आरक्षण त्याांचसेाठीच राखून ठेवून या 
आरक्षणाांतगवत भकूां पग्रस्तासाठी ठेवलेले आरक्षण काढून भकूां पग्रस्तासाठी स्वतांत्रपणे २% समाांतर आरक्षण 
लागू करण्यात आलेले  आहे.      

(२ ) सामान्य प्रशासन रवभाग , शासन रनणवय : प्रकल्प  - १००६ /मु स ३९६ /प्र.ि.५६ /०६ /16-अ 
रदनाांक : ३ िेब्रवुारी , 20०७  नुसार  प्रकल्पग्रस्त व भकूां पग्रस्त याांना  शासकीय / रनमशासकीय सेवतेील गर् 
-क व गर् - ड मधील पदावर रनयकु्त्या देताांना सववसाधारण उच्च वयोमयादा सरसकर् ४५ वषापयंत 
रशरथलता देण्यात आलेली आहे. सदर वयोमयादा सरसकर् रशरथल केलेली असल्याने मागासवगीय 
प्रकल्पग्रस्त / भकूां पग्रस्त उमेदवाराांनाही ४५ वषा पयंतचीच सवलत राहील.   

(३) सामान्य प्रशासन रवभाग, शासन रनणवय िमाांक :  रवकाक  2215 /प्र.ि.337/16- ,रदनाांक  4 नोवहेंबर, 
2016 च्या तरतुदीनुसार भकूां पग्रस्ताांसाठी राखीव असलेल्या 2 % पदाांवर रनयकु्तीसाठी ज्या कुरु्ांबातील  
वयक्तींच ेभकूां पात रनधन झाले आहे ककवा  ज्याचे घर पणूवपणे कोसळले होते, त्यामळेु त्याांना शासनाने नवीन 
घर बाांधून रदले अशा वयक्तींच े पाल्य  रनयकु्तीसाठी पात्र ठरतील . तसेच प्रकल्पग्रस्तासाठी  5 % व  
भकूां पग्रस्ताांसाठी 2 % असे स्वतांत्र आरक्षण रवरहत  केलेले असले तरी  भरती प्रिीयेमध्ये भकूां पग्रस्तासाठी 
राखीव असलेल्या पदाांवर भकूां पग्रस्ताांचे पात्र उमेदवार उपलब्ध झाले नाही , तर ती पदे प्रकल्पग्रस्तासाठी 
वापरण्यात येतील. अशा प्रकारे  भकूां पग्रस्तासाठी राखीव असलेल्या पदाांवर प्रकल्पग्रस्ताची रनयकु्ती झाली 
तर, प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराकडे  प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील . 

(४ ) सामान्य प्रशासन रवभाग , शासन रनणवय : एइएम -१०८० /३५ /16-अ रदनाांक : २१ र्ानेवारी १९८० 
नुसार सांबधीत रर्ल्हारधकारी ककवा त्याांच्या वतीने सांबधीत पनुववसन अरधकारी याांनी एखादी वयक्ती 
"प्रकल्पग्रस्त वयक्ती " ककवा प्रकल्पग्रस्त वयक्तीवर अवलांबनू असणारी वयक्ती " आहे अस े ठररवण्यासाठी 
द्यावयाच्या दाखल्याचा नमुना रवरहत केलेला आहे. तसचे हा दाखला िक्त प्रकल्पग्रस्त वयक्तीला देण्यात 
यावा आरण त्याचा उपयोग रतच्या कुरु्ांबातील िक्त एकाच वयक्तीस नोकरी रमळण्यासाठी करता येईल , 
अशीही तरतूद रवरहत केलेली आहे.   
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(५ ) त्याच प्रमाणे या वरील रद. : २१ र्ानेवारी १९८० च्या शासन रनणवयानुसार व त्यानांतर वळेोवळेी रनगवरमत 
करण्यात आलेल्या  शासन रनणवयात , "प्रकल्पग्रस्त वयक्ती " ककवा प्रकल्पग्रस्त वयक्तीवर अवलांबनू असणारी 
वयक्ती " म्हणनू नोकरीसाठी  प्रमाणपत्र  देणेसाठी " प्रकल्पग्रस्त वयक्तीवर अवलांबनू असणारी वयक्ती"  यात 
समारवष्ट्र् होणा-या  वयक्ती रनरित केलेली आहे.  आरक्षणाचा लाभ रमळण्यासाठी उमेदवार त्यानुसार पात्र 
असला पारहर् ेव देण्यात आलेले प्रमाणपत्र उमेदवाराच्या  नावाने  असणे अरनवायव आहे. 

(६) प्रकल्पग्रस्त /भकूां पग्रस्त या घर्काकरीता र्ारहरातीत दशवरवलेल्या आररक्षत पदाांसाठी पात्र उमेदवार 
उपलब्ध न झाल्यास ती पदे अन्य  पात्र उमेदवाराांमधून भरणेबाबत प्रचरलत शासन धोरणानुसार कायववाही 
करणेत येईल.  

४.८  अनाथ मुलाांसाठी  आरक्षण 

(१) मरहला व बाल रवकास रवभाग शासन रनणवय ि. अमुर्ा -२०११/ प्र. ि. २१२ /का-३.रदनाांक ०२ 
एरप्रल २०१८ च्या तरतुदीनुसार अनाथ मुलाांसाठी खुल्या (अराखीव) प्रवगातून १ % समाांतर आरक्षण लागू 
करण्यात आलेले आहे. 

 (२) बाल गृहातील व इतर अनाथ मुलाांपकैी मरहला व बाल रवकास रवभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ 
प्रमाणपत्र असणा-या मुलाांसाठीच हे आरक्षण लागू असेल.  

(३)  अनाथ या घर्काकरीता र्ारहरातीत दशवरवलेल्या आररक्षत पदाांसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध न 
झाल्यास आरक्षणाचा अनुशेष पढेु न ओढता खुल्या (अराखीव ) प्रवगातून गणुवत्तेनुसार इतर उमेदवाराांची 
रनयुक्ती करण्यात येईल.   

४.९  लखेी परीक्षते समान गणु रमळाल्यास आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याांच्या पाल्याांस प्राधान्याबाबत तरतूद :  
(१ ) सामान्य प्रशासन रवभाग , शासन  परूकपत्र  िमाांक: प्रारनमां-1२17/(प्र.ि.92/17)/१३-अ रदनाांक : 
2 रडसेंबर, २०17 नुसार पदभरतीच्या लेखी परीक्षते र्र उमेदवाराांना  समान गणु रमळाले तर कोणत्या 
उमेदवारास प्राधान्य देण्यात याव े याबाबत रवरहत करण्यात शासन रनणवय , सामान्य प्रशासन रवभाग रद. 
05/10/2015 अन्वये रवरहत करण्यात आलेल्या प्राधान्यिमामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याांच्या पाल्याांचा 
समावशे  करण्याचा रनणवय  शासनाने घेतला आहे.  

(२ ) " शासन रनणवय , महसलू व वन रवभाग, ि.एससीवाय-1205/प्र.ि.189/म-7, रदनाांक 23 र्ानेवारी , 
2006 मधील सचूना  अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या रर्ल्हारधकाऱ्याांच्या अध्यक्षते खालील  रर्ल्हास्तरीय 
सरमतीने  ज्या कुरु्ांबास शेतकऱ्याच्या आत्महत्या प्रकरणी मदती साठी पात्र  ठररवले  असेल अशा कुरु्ांबातील 
मृत शेतकऱ्याचा पाल्य (पत्नी /मुलगे/मुलगी) होय." अशी वयाख्याही रद. 2 रडसेंबर, २०17 नुसारचे परूक 
पत्रान्वये रवरहत केलेली आहे.  

४.९  समाांतर आरक्षणाबाबत: शासन पररपत्रक, सामान्य प्रशासन रवभाग िमाांक एसआरवही -
1097/प्र .ि. 3198/16 - अ रदनाांक 16 माचव 1999तसेच शासन पररपत्रक, सामान्य प्रशासन रवभाग, िमाांक 
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एसआरवही -1012/ प्र.ि.16/12/16 - अ, रदनाांक 13 ऑगस्र् 2014  आरण तदनांतर शासनाने यासांदभात 
वळेोवळेी रनगवरमत केलेल्या शासन आदेशानुसार समाांतर आरक्षणाबाबत कायववाही करण्यात येईल.  

4.१०   मागासवगीय, रदवयाांग वयक्ती, मरहला, मार्ी सैरनक खेळाडू, प्रकल्पग्रस्त, भकूां पग्रस्त अथवा 
पदवीधर अांशकालीन उमेदवार,अनाथ मुले यासाठी आररक्षत असलेल्या पदाांकररता दावा करणाऱ्या 
उमेदवाराांनी अर्ातील रवहीत रठकाणी आररक्षत पदासाठी रनरपवादपणे (Invariably) दावा करणे आवश्यक 
आहे. अन्यथा त्याांचा आररक्षत पदाांसाठी रवचार केला र्ाणार नाही. 

4.११  मागासवगीय, रदवयाांग वयक्ती,मरहला, मार्ी सैरनक अथवा खेळाडू, प्रकल्पग्रस्त, भकूां पग्रस्त अथवा 
पदवीधर अांशकालीन उमेदवारा साठी असलेले आरक्षण हे केवळ महाराष्ट्राच े अरधवासी (Domicled) 
असलेल्या उमेदवाराांसाठी अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार सांबांरधतानी अर्ामध्ये स्पष्ट्र्पणे दावा करणे व प्रमाणपत्र 
तपासणीच्या वळेी अरधवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

4.१२  या पदभरती सांबधी र्ारहरात / मागवदशवक सुचना ककवा परीक्षा योर्ना यात कोणतीही तरतूद नमूद 
असली तरी ,अांरतम रनवडी सांदभात वळेोवळेी अद्ययावत प्रचलीत शासन आदेश / रनणवय यानुसार कायववाही 
करण्यात येईल याची  नोंद घ्यावी 

४.१३ आरक्षणासांदभातील उपरोक्त शासन रनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या अरधकृत सांकेतस्थळावर 
(www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहेत. 

5. सववसाधारण मारहती: 

5.1 लहान कुरू्ांबाच ेप्ररतज्ञापत्र:  

5.1.1 महाराष्ट्र नागरी सेवा लहान कुरू्ांबाचे प्ररतज्ञापत्र रनयम २००५ मधील तरतुदीनुसार शासकीय 
सेवतेील भरतीसाठी रवहीत नमुन्यात प्ररतज्ञापत्र कागदपत्र पडताळणीच्या वळेी उमेदवाराांनी सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

5.1.2 रवहीत नमुन्यातील प्ररतज्ञापत्र कागदपत्रे पडताळणीच्या वळेी िक्त रववाहीत उमेदवाराांनीच सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

5.1.3 प्ररतज्ञापत्रातील अनुिमाांक 3 येथे नमूद केल्यानुसार हयात असलेल्या अपत्याांची सांख्या दोन पके्षा 
अरधक असेल तर रदनाांक 28 माचव, 2006 व तद्नांतर र्न्माला आलेल्या अपत्यामुळे उमेदवार 
सांचालनालयाच्या रनयांरत्रत सेवतेील रनयकु्तीसाठी अनहव ठररवण्यास पात्र होईल. 

5.1.4 या रनयमातील वयाख्येनुसार लहान कुरू्ांब याचा अथव, दोन अपत्ये याांसह पत्नी व पती असा आहे. 

5. २ सांगणक हाताळणी / वापरा बाबतचे ज्ञान  

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सांगणक हाताळणी / वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक ठररवण्याबाबत ) रनयम १९९९ 
मधील तरतुदीनुसार शासनाने वळेोवळेी आवश्यक ठररवलेली सांगणक अहवता आवश्यक राहील. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5.2.3 सववसाधारण:  

5.३.1  नगरपररषद प्रशासन सांचालनालयाकडे अर्व सादर केल्यानांतर अर्ात केलेल्या दावयामध्ये 
कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याची रवनांती सांचालनालयाकडून रवचारात घेतली र्ाणार नाहीत. 

5.३.2 सवव परीक्षाांची प्रश्नपरत्रका/प्रश्नपसु्स्तका तसेच उत्तरपरत्रका /उत्तरपसु्स्तकाही सांचालनालयाची 
मालमत्ता असनू अनरधकृतपणे हाताळणाऱ्या अथवा र्वळ बाळगणाऱ्या वयक्तीवर प्रचरलत कायद्यानुसार 
कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

5.३.3 सांचालनालयाकडे अर्व सादर केल्यापासून रनवड प्ररकया सांपेपयंतच्या काळात घडणारे बदल,उदा. 
रनलांबन, दांड, िौर्दारी खर्ला, रशस्तभांगारवषयक अथवा तत्सम कारवाई इत्यादी, सांचालनालयास 
वळेोवळेी कळरवणे आवश्यक आहे. सांचालनालयाकडे अर्व सादर केल्यानांतर घडून आलेले बदल 
सांचालनालयास न कळरवल्यास अशा उमेदवाराची उमेदवारी सांचालनालयाकडून रद्द करण्यात येईल. 

5.३.4 परीक्षेवदारे उमेदवाराची सांबधीत पदासाठी रनवड झालेला उमेदवार, साववर्रनक सेवसेाठी यो्य आहे, 
असे सवव चौकशी नांतर आढळून आले तरच त्याची नेमणकू करण्यात येईल. 

5.३.6 शासन रनयमानुसार रनयकु्तीसाठी पात्र असणाऱ्या उमेदवाराांना वदै्यरकय मांडळाकडून 
सांचालनालयाच्या रनदेशानुसार वदै्यरकय तपासणी करून घ्यावी लागेल.वदै्यरकय मांडळाकडून शारररीक व 
मानरसकदृष्ट्र्या पात्र असल्याचे प्रमारणत झाल्यानांतरच सांचालनालयाकडून सांबांरधत सेवसेाठी रनयकु्ती 
केली र्ाईल. 

5.३.7 एकापके्षा अरधक पत्नी हयात असणारा कोणताही परुूष सांचालनालयाच्या रनयांत्रणाखालील 
सेवतेील रनयकु्तीस पात्र असणार नाही, मात्र अांमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदीच्या अधीन 
राहून कोणत्याही वयक्तीला हा रनबधं लागू करण्यापासून सरू् देण्यास रवशेष कारणे आहेत, अशी शासनाची 
खात्री पर्ल्यानांतर अशी सूर् देण्याचे अरधकार शासनास आहेत. 

5.३.8 एक पत्नी हयात असणाऱ्या परुूषाशी रववाह केलेली कोणतीही स्त्री सांचालनालयाच्या 
रनयांत्रणाखालील सेवते रनयकु्त केली र्ाण्यास पात्र असणार नाही. मात्र अांमलात असलेल्या कोणत्याही 
कायद्याच्या तरतुदीच्या अधीन राहून कोणत्याही वयक्तीला हा रनबधं लागू करण्यापासनू सरू् देण्यास रवशेष 
कारणे आहेत, अशी शासनाची खात्री पर्ल्यानांतर अशी सूर् देण्याच ेअरधकार शासनास आहेत. 

5.३.9 रनयुक्तीसाठी पात्र असणाऱ्या उमेदवाराांना सांचालनालयाच्या अथवा सांबांरधत सांवगाच्या सववसाधारण 
शतीनुसार ककवा रवशेष आदेशानुसार सांचालनालयाने रवहीत केलेले करारपत्र /बांधपत्र/वचनपत्र इत्यादी 
रवरशष्ट्र् स्वरूपात भरून रदल्यारशवाय त्याांना रनयुक्ती रदली र्ाणार नाही. 

५.३.१0    महसुली रवभाग वार्प रनयम : शासन नगररवकास रवभाग रनणवय  एम सी ओ - २०१७/प्र. ि. 
११९/ नरव-१४ रद. ११ मे २०१७  नुसार महाराष्ट्र नगरपररषद राज्यसेवीतील पदावर सरळसेवनेे ककवा 
पदोन्नतीने रनयुक्तीसाठी महाराष्ट्र शासकीय गर् -अ व गर् - ब  (रार्परत्रत व अरार्परत्रत) पदावर 
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सरळसेवनेे व पदोन्नतीने रनयकु्तीसाठी महसुली रवभाग वार्प रनयम , २०१५"  चा अवलांब करण्याच ेरनदेश 
रदलेले आहेत. त्यामुळे या र्ारहरातीत नमूद पदासाठी ते रनयम लागू आहेत. रनवड झालेल्या उमेदवाराांची 
रवरहत प्रमाणपत्र व कागदपत्र पडताळणी झाल्यावर महसुली रवभाग वार्प करण्यासाठी सक्षम प्रारधकारी 
याांचेकडून सांबधीत रनयमातील तरतुदीनुसार महसुली रवभाग वार्प करण्यात येईल. 

5.४ उमेदवारी सांदभातील बदल:  

उमेदवारी सांदभातील कोणत्याही तरतुदी शासन अथवा सांचालनालयाद्वारे कोणत्याही क्षणी पवूवलक्षी 
प्रभावाने बदलण्याची शक्यता आहे. सदर बदल आवश्यकतेनुसार रनदवशनास आणण्यात येतील व ते 
सांबांरधताांवर बांधनकारक असतील. सववसाधारणपणे असे बदल, प्ररसध्दी पत्रक इत्यादी महापरीक्षा पोर्वल 
याांच्या  www.mahapariksha.gov.in  सांकेतस्थळावर वळेोवळेी प्ररसध्द करण्यात येतील. त्याकररता 
उमेदवाराने वळेोवळेी या  सांकेतस्थळाच ेअवलोकन करणे त्याांच्या रहताच ेराहील. 

5.५ नेमणकूीच े/ कामाचे रठकाण आरण पदग्रहण अवधी:  

रनवड झालेल्या उमेदवाराने , रनयकु्तीचे आदेश देण्यात आल्यानांतर ताबोडतोब कामावर रुरू् होणे 
आवश्यक असते व महाराष्ट्र नगरपररषद सेवा अांतगवत राज्यातील कोणत्याही नगरपररषद / नगरपांचायत 
यात असलेल्या  पदाांवर  ककवा रनयकु्ती प्रारधकारी नेमून देतील अशा इतर पदावर उमेदवाराांना काम कराव े
लागेल. 

५.६   परीरवक्षा कालावधीतील वतेन:  

१. परीरवक्षाधीन वयक्तीला परहल्या वषी  वतेनश्रेणीतील रकमान दरानुसार वतेन देण्यात येईल.  

२. अगोदरपासून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवते असलेल्या वयक्तीचे वतेन, महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वतेन) रनयम 
१९८१ मधील रनयम ११ चे सांरक्षण देऊन त्या रनयमावलीनुसार असलेल्या वतेन श्रणेीत रनरित करण्यात 
येईल. 

३. परहली वतेन वाढ परीरवक्षा कालातील परहले वषव पणूव झाल्यानांतर देण्यात येईल. आरण नांतरची वतेनवाढ 
परीरवक्षा कालावधी समाधानकारकरीत्या पणूव केल्यानांतर देण्यात येईल.  

४. रवरहत मुदतीत रवभागीय परीक्षा उत्तीणव न झाल्यामुळे ककवा नैरमरत्तक रर् े वयरतररक्त इतर रर्ा 
घेतल्यामुळे परीरवक्षा काल वाढरवण्यात आला असले त्या बाबतीत, त्या पदाचा परीरवक्षा काल 
समाधानकारकररतीने पणूव केल्यानांतर व दीघवकालीन रनयुक्ती झाल्यानांतर दुसरी ककवा नांतरची वतेनवाढ 
आरण वतेनवाढ थकबाकी देण्यात येईल. 

५. असमाधानकारक कामामुळे परीरवक्षा काल वाढरवण्यात आला असेल त्या बाबतीत परीरवक्षा काल 
समाधानकारकररतीने पणूव केल्याच्या रदनाांकापासून दुसरी वतेनवाढ देण्यात येईल. व त्याबाबत कोणतीही 
थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही.   
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6.   सांकीणव  

6.१ सेवा प्रवशेोत्तर शती:  

6.१.१ रनयकु्त झालले्या वयस्क्तस खालील परीक्षा उतीणव होणे आवश्यक राहील. 

(१ )र्थेे प्रचलीत रनयमानुसाररवभागीय/ वयावसारयक परीक्षा रवरहत केलेली असेल अथवा आवश्यक असेल 
तेथे त्यासांबधी केलेल्या रनयमानुसार रवभागीय/ वयावसारयक परीक्षा  

(२ )कहदी व मराठी भाषा परीक्षेसांबाधी केलेल्या रनयमानुसार र्र ती वयक्ती अगोदरच परीक्षा उत्तीणव झाली 
नसेल ककवा रतला  उत्तीणव होण्यापासुन सूर् रमळालेली नसेल तर ती परीक्षा  

6.१.२ शासन रनणवय, रवत्त रवभाग, िमाांक अरनयो- १००५/१२६/सेवा ४ रद. ३१ ऑक्र्ोबर २००५ नुसार 
रदनाांक १ नोवहेंबर २००५ रोर्ी ककवा त्यानांतर त्याांची शासकीय सेवते रनयकु्ती होताच त्याांना नवीन 
पररभारषत अांशदान रनवृती वतेन  योर्ना लागू ठरेल . मात्र सध्या अस्स्तत्वात असलेली  रनवृती वतेन  
योर्ना , म्हणर्,े   महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रनवृतीवतेन) रनयम१९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रनवृतीवतेनाच े
अांशराशीकरण ) रनयम १९८४ आरण सध्या अस्स्तत्वात असलेली सवासाधारण भरवष्ट्य रनवाह रनधी योर्ना 
त्याांना लागू राहणार नाही. 

6.2  सांचालनालयाच े आयुक्त, तथा सांचालक ककवा अरधकारी याांच्यावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दडपण 
आणण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास अशा उमेदवाराला सांचालनालयाच्या रनवडीपासून अपात्र ठररवण्यात 
येईल. उमेदवारीच्या सांदभात उमेदवारा वयरतररक्त अन्य कोणत्याही वयक्तीकडून आलेल्या कोणत्याही 
पत्रवयवहाराची दखल घेतली र्ाणार नाही. अशी पत्रे परस्पर दफ्तरी दाखल करण्यात येतील. 

6.3 आपण सांचालनालयाचे / महापरीक्षा पोर्वल ककवा त्याांच ेसांबधीत कां पनीच ेकमवचारी आहोत, त्याांचेशी 
सांबांरधत आहोत, त्यामुळे सांचालनालयामािव त घेतल्या र्ाणाऱ्या परीक्षेत, आपल्या रनवडीसाठी मदत 
करण्याची हमी/मारहती देणाऱ्या वयक्तीवर उमेदवाराने रवश्वास ठेऊ नये. सांचालनालयामािव त होणारी रनवड 
रनयमाप्रमाणे व गुणवत्तेच्या आधारे केली र्ाते.  आपल्या रनवडी बाबत कोणत्याही प्रकारची अरमषे /आश्वासने 
यापासनू दूर राहणे अगत्याचे व अर्वदाराांच्या रहताच ेआहे. 

6.4  सांचालनालयाकडे अर्व केल्यानांतर सांबांरधत परीक्षा, अथवा रनवड प्ररियेसांदभातील कोणतीही 
कायववाही केवहा होणार, याबाबत उमेदवाराने सतकव  राहणे आवश्यक आहे. परीक्षा अथवा रनवड प्ररिये 
सांदभातील कायववाही पणूव झाल्यानांतर या सांदभातील कोणत्याही तिारीची दखल घेतली र्ाणार नाही. 
त्याकररता www.mahapariksha.gov.in या सांकेतस्थळाचे अवलोकन वळेोवळेी करणे उमेदवाराच्या 
रहताचे राहील. 

6.5  Action against candidates found guilty of misconduct. 

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any 

material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in 

no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its copy submitted by 
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them nor should they submit a tampered / fabricated document. If there is any inaccuracy or any 

discrepancy between two or more such documents or their copies, an explanation regarding this 

discrepancy should be submitted.  

 

6.6 प्रस्ततु " महाराष्ट्र नगरपररषद सेवा पद भरती- २०१८उमेदवाराांना सववसाधारण सुचना " मधील मारहती 
पदाचा तपशील देणा-या अरधसचूनेचा (र्ारहरातीचा) भाग असून उमेदवाराांनी त्याची प्रत डाऊनलोड करून 
स्वत:कडे ठेवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.  

6.7 प्रस्ततु " महाराष्ट्र नगरपररषद सेवा पद भरती- २०१८उमेदवाराांना सववसाधारण सुचना" मधील तरतुदी 
व अरधसूचना / र्ारहरातीमधील तरतुदीबाबत रवसांगती आढळून आल्यास अरधसचूना/ र्ारहरातीमधील 
तरतुदी अांरतम समर्ण्यात येतील. 

6.8 परीक्षेच्या वळेी परीक्षा-कक्षात ककवा परीक्षा कें द्राच्या पररसरात, तसेच कागदपत्राांच्या पडताळणी वळेी 
सांचालनालयाच्या कायालयात ककवा पररसरात (भ्रमणध्वनी / मोबाइल िोन ,पेर्र अथवा इतर सांपकाची 
साधने वापरण्यास मनाई आहे.सदर सूचनाांच ेउल्लांघन करणारा उमेदवार सांचालनालयाच्या स्वचे्छारधकारा 
नुसार कारवाईस पात्र ठरेल. 

6.9 परीक्षकेररता अथवा अभ्यासिमाच्या सांदभात सांचालनालयाकडून कोणत्याही प्रकारच े सांदभव पसु्तक 
परुरवण्यात येत नाही.त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही चौकशीची दखल घेण्यात येणार नाही व अशा 
चौकशीच्या सांदभातील पते्र कोणतीही कायववाही न करता परस्पर दप्तर दाखल करण्यात येतील. 

6.10 उमेदवाराने केलेल्या अर्ास अनुसरून इतराांच े गुण,  इतर उमेदवाराांची मारहती, अर्ाच्या प्रती, 
कायववृत्त, रनवडी सांदभातील सांवदेनशील कागदपत्रे र्से उत्तरपरत्रका / उत्तरपसु्स्तका गुणपत्रके, शेरे, 
रर्प्पण्या, अरभप्राय, पत्रवयवहाराच्या प्रती, तज्ञ /सरमती सदस्याांची मारहती, प्रमाणपत्राांच्या प्रती, इत्यादी 
कोणत्याही कारणास्तव परुरवण्यात येणार नाहीत. त्यासांबधी पत्रवयवहार रवचारात घेतला र्ाणार नाही.  

६.११  प्रस्तुत " महाराष्ट्र नगरपररषद सेवा पद भरती- २०१८ उमेदवाराांना सववसाधारण सचुना " मधील 
मारहती सवव सेवा व पदासाठी सामारयक आहे. तसेच ज्या परीक्षेसाठी र्ारहरात/ अरधसूचना रवज्ञारपत 
करण्यात आलेली आहे, त्या पदाांसाठी लागू असलेली सवव मारहती सांबधीत परीक्षसेाठी अर्व सादर करताांना 
अर्ावदारे उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. 

6.1२  सांचालनालयास सादर करण्यात आलेली सवव कागदपत्रे /अरभलेख हे सांचालनालयाच्या 
अरभलेखाचा भाग होतील व ती गोपनीय मानली र्ातील. 

                         आयकु्त तथा सांचालक  

                                नगरपररषद प्रशासन सांचालनालय  

 


