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महाराष्ट्र शासन
(महसल
ू विभाग)

जिल्हा ननिड सममती, जिल्हाधिकारी कार्ाालर्, िळगाि
आकाशिाणी केंद्राििळ ता. जि. िळगाि, विन कोड 425001
-------------------------------------------------------------------------------------------------क्र. आस्थाि/मािक/2016/1/9/5

दि.

01/08/2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------िादहरात

जिल्हा निवड समिती, िळगाव िार्फत गट-क िधील खालील ििद
ु पदाांची सरळसेवा भरती
प्रक्रिया राबववण्यात येत आहे .
अ.
क्र.

ििाचे नाि

ननर्क्
ु ती प्राधिकारी

1

मलपीक-टां कलेखक

जिल्हाधधकारी िळगाव

2

वाहिचालक

जिल्हाधधकारी िळगाव

एकुण

िेतनश्रेणी

भरािर्ाची
ििे

पी. बी.1-5200-20200,
ग्रेड वेति -1900
पी. बी.1-5200-20200,
ग्रेड वेति -1900

11
01

उपववभागीय अधधकारी,

3

तलाठी (पेसा

क्षेत्राबाहे रील)

1) िळगाव, 2) भस
ु ावळ,
3) अिळिेर, 4) पाचोरा,
5) र्ैिपरू ,

6) एरां डोल

पी. बी.1-5200-20200,
ग्रेड वेति -2400

37

आणि 7) चाळीसगाव
4

तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)

5

कनिष्ठ मलपीक

उपववभागीय अधधकारी,

1) र्ैिपरू आणि 2) अिळिेर
जिल्हा निबांधक, िळगाव

(िोंदिी व िद्
ु ाांक ववभाग)

पी. बी.1-5200-20200,
ग्रेड वेति -2400
पी. बी.1-5200-20200,
ग्रेड वेति-1900

एकुण

13
04
66

वरील पदाांसाठी जिल्हा निवड समिती, िळगाव याांचे िार्फत खालील वववरिपत्रात ििद
ु
केल्याप्रिािे त्या-त्या प्रवगाफतील पात्र उिेदवाराांकडुि सदर िाहहरातीद्वारे दि. 04/08/2016 रोिी सकाळी 11.00
िािेिासन
ू दि.20/08/2016 रोिी सार्ंकाळी 06.00 िािेिािेतोच्र्ा कालाििीत www.jalgaon.nic.in /
www.jalgaon.gov.in र्ा जिल्हाधिकारी िळगाि र्ांच्र्ा कार्ाालर्ीन अधिकृत संकेतस्थळािर फक्त
ऑनलाईन िध्ितीने अिफ िागववण्यात येत आहे त.
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र्ाद्िारे असेिेखील आिाहन करण्र्ात र्ेते की, िादहरात प्रमसध्िीच्र्ा दििसािािेतो
म्हणिेच दि.

01/08/2016 रोिी, सिर िादहरातीमध्र्े नमि
ु ििांसाठी आिश्र्क अहाता / िात्रता िारण करीत

नसलेल्र्ा उमेििारांनी अिा सािर करु नर्ेत. तसेच, टिालाद्िारे िे खील अिा सािर करु नर्ेत. टिालाद्िारे
सािर केल्र्ा िाणाऱ्र्ा अिाांचा कोणत्र्ाही िररजस्थतीत विचार केला िाणार नाही.


भरािर्ाच्र्ा ििांचा ििननहार्, सामाजिक ि समांतर आरक्षणाची ििे िशाविणारा तक्ता.
समांतर आरक्षणानुसार भरािर्ाची ििे

िातीचा
अ.

प्रिगा

भरािर्ाची

क्र.

(सामािीक

एकूण ििे

आरक्षण)

मदहला
30%

 ििाचे नाि :- मलिीक-टं कलेखक
1 अ.ििाती
01
00
2 भ.ि.ब.
01
00
खुला

3

एकूण

सैननक

अंशकालीन
उमेििार

खेळाडू प्रकल्िग्रस्त भूकंिग्रस्त

(समांतर
आरक्षणा

15%

10%

05%

05%

02%

व्र्नतररक्त)

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

01

09

03

01

01

00

00

00

04

11

03

01

01

00

00

00

06

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

01
01

01

00

00

00

01

01
00

00
00

00
00

00
00

01
02

00

00

00

00

01

 ििाचे नाि :- िाहनचालक
1 इ.िा.व.
01
एकूण

मािी

इतर

01

 ििाचे नाि :- तलाठी (िेसा क्षेत्राबाहे रील)
1 अ.िाती
05
02
01
2 अ.ििाती
05
02
01
3 वव.िा.अ.
03
01
00
4 भ.ि. ब.
01
00
00
5

भ.ि. क.

02

01

00

00

00

00

00

01

6

इ.िा.व.

08

7

वव.िा.प्र.

01

02
00

01
00

01
00

00
00

00
00

00
00

04
01

8

खुला

12

04
12

02
05

01
04

01
01

01
01

00
00

03
14

एकूण

37

 तलाठी (िेसा क्षेत्राबाहे रील) ििासाठी अिंग आरक्षण :- तलाठी (पेसा क्षेत्राबाहे रील) या सांवगाफतील ररक्त 37
पदाांपक
ै ी 02 ििे अिंगांसाठी राखीि आहे त. सदर 02 पदे पढ
ु ीलप्रिािे भरण्यात येतील.

1) 01 पद "चलिवलि ववषयक ववकलाांगता क्रकां वा िेंदच
ु ा अधाांगवाय-ु Locomotor Disability or Celebral Palsy" या
अपांग प्रकारातील गि
ु वत्तेिस
ु ार पात्र उिेदवाराांिधि
ू भरण्यात येईल.

2) उवफररत 01 पद हे (अ)"अांधत्व क्रकां वा क्षीिदृष्टी-Blindness or Low Vision" (ब) "श्रविशक्तीतील दोष-Hearing

Impairment" आणि (क) "चलिवलि ववषयक ववकलाांगता क्रकांवा िेंदच
ु ा अधाांगवाय-ु Locomotor Disability or

Celebral Palsy" या तीिही अपांग प्रकाराांपक
ै ी ज्या अपांग प्रकारातील उिेदवारास गि
ु वत्तेिस
ु ार उच्चति

गि
ु प्राप्त होतील त्या पात्र उिेदवारािधूि भरण्यात येईल.

 सदर 02 अपांग पदाांचा अिश
े हा उक्त तलाठी (पेसा क्षेत्राबाहे रील) या सांवगाफतील ररक्त 37 पदाांतच
ु ष

सिाववष्ट असि
ु ज्या सािाजिक प्रवगाफति
ु पात्र उिेदवार उपलब्ध होईल, त्यािधुि गि
ु वत्तेिस
ु ार सदर पद
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भरण्यात येईल.

 निवडसच
ू ीची कायफवाही करतािा िास्तीत िास्त अपांगत्व असलेल्या उिेदवाराांिा प्राधान्य दे ण्यात येईल.
 ििाचे नाि :- तलाठी (िेसा क्षेत्रातील)
1 अ.ििाती
13
04
एकूण

13

04

 ििाचे नाि :- कननष्ट्ठ मलिीक
1 अ.ििाती
01
00
2 इ.िा.व.
01
00
3 खल
02
01
ु ा
एकूण

04

01

02

01

01

01

00

04

02

01

01

01

00

04

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

03

कननष्ट्ठ मलिीक ििासाठी ननिड करण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा उमेििारांना नोंिणी ि मद्र
ु ांक विभागाकडील सह
जिल्हा ननबंिक, िगा-1 िळगाि र्ांचे अधिित्र्ाखालील जिल््र्ातील कोणत्र्ाही कार्ाालर्ात ननर्ुक्ती
िे ण्र्ात र्ेईल.



तलाठी (िेसा क्षेत्रातील) ििांसाठी अिा सािर करणाऱ्र्ा उमेििारांसाठी महत्िाच्र्ा
सच
ु ना :-

पेसा क्षेत्रातील तलाठी पदे म्हििेच अिस
ु धू चत क्षेत्रातील तलाठी पदे होय.

1)

2) शासि अधधसच
ू िा ि. आरबी/टीसी/ई-13013(4)/िोहटक्रर्केशि-1/474/2014, हद. 09/06/2014 िस
ु ार िहसल
ू व
वि ववभागाकडील अिस
ु धू चत क्षेत्रातील तलाठी पद हे आिश्र्क शैक्षणणक अहाता असलेल्र्ा स्थाननक
अनस
ु धू चत िमातीच्र्ा उमेििारांमिूनच भरण्र्ात र्ेतील.
3) स्थाननक अनस
ु धू चत िमातीचा उमेििार याचा अर्फ "िे अनस
ु धू चत िमातीचे उमेििार स्ित: ककं िा त्र्ांचे
आई-िडील ककं िा आिी-आिोबा संबधं ित जिल््र्ाच्र्ा अनस
ु धू चत क्षेत्रामध्र्े 26 िानेिारी 1950 िासन
ू
सातत्र्ाने िास्तव्र् करीत आहे त" असा होय.
4) िळगाव जिल््यातील खालील तालक्
ु याांसिोर दशफववलेल्या गावाांतील / पाडयाांतील िे अनस
ु धू चत
िमातीचे उमेििार स्ित: ककं िा त्र्ांचे आई-िडील ककं िा आिी-आिोबा सिर अनस
ु धू चत क्षेत्रामध्र्े 26
िानेिारी 1950 िासन
ू सातत्र्ाने िास्तव्र् करीत आहे त असेच उिेदवार तलाठी (पेसा क्षेत्रातील) पदासाठी
अिफ करु शकतील. सदर गावाांची / पाडयाांची िावे ही भारताच्या रािपत्रात हद. 02/12/1985 रोिी प्रमसध्द
करण्यात आलेल्या अधधसच
ू िेच्या आधारे ििद
ु करण्यात आलेली आहे त.
अ.
क्र.

1

तालुका

यावल

तालुक्र्ातील (िेसा क्षेत्रातील) / (अनुसूधचत क्षेत्रातील) गािाचे / िाड्र्ाचे नाि
1) िािापुरी

2) तोलािे

6) हररपूरा

7) वाघणिरा

(विगाव)

(विगाव)

11) िािन्या

12) गाड्र्या

(विगाव)

(विगाव)

3) खालकोट

4) इचखेडे

5) िालोद

8) परसाडे बुा

9) बोरखेडे खुदफ

10) लांगडा आांबा

13) उसिळी (विगाव).
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1) िोहिाांडली

2) वपांपरकांु ड

3) अांधारिळी

4) नतडया

5) नििडया

(विगाव)

(विगाव)

(विगाव)

(विगाव)

(विगाव)

7) िािोरी

8) धचांचाटी

9) पाल

10) िोरव्हाल

12) सहस्त्रमलांग

13) लालिाती

(विगाव)

(विगाव)

14) आभोडे बाु

15) लोहारे

17) कुसुांबे खुदफ

18) वपांप्री

19) िोहगि बुा

20) पाडळे बुा

6) गारबडी
2

रावेर

4

(विगाव)
11) जििसी
16) कुसुांबे बुा
21) िोहिाांडली िुिी.
1) िराठा

2) िोरधचडा

(विगाव)

(विगाव)

6) आांगुिे
3

चोपडा

7) खाऱ्यापडाव
(विगाव)

11) बोरअिांटी

12) िालापूर

(विगाव)

(विगाव)

16) ववष्िापूर
(विगाव)
21) बढवािी

3) उिटी (विगाव)
8) वैिापूर (रािस्व)
13) बोरिळी (विगाव)

17) दे व्हारी (विगाव) 18) दे वणिरी (विगाव)
22) बढई

23) कांडािे (खांडिे)

4) सत्रासेि

5) कृष्िापूर

(विगाव)

(विगाव)

9) िुळयावतार

10) वैिापूर

(विगाव)

(विगाव)

14) किाफिे

15) िेलािे

(विगाव)

(विगाव)

19) कांु डयापािी

20) लेहपूर

(विगाव)
24) िोहरद

परगिे अडावद
25) असलवाडी
(विगाव)

5) तलाठी (पेसा क्षेत्रातील) या पदासाठी निवड करण्यात येिाऱ्या उिेदवारास पेसा क्षेत्रातील सिेवरच नियक्
ु ती
दे ण्यात येईल.

 दटि :1)

िाहहरातीिध्ये ििद
ु पदाांच्या सांख्येिध्ये अनतररक्त सांवगफ कक्ष, आांतरववभागीय सिायोिि, ववभागीय
बदली व इतर ववभागातील पदाांचा आढावा इत्यादी आणि अन्य कारिाांिळ
ु े पदसांख्येत (पदसांख्या किी /
िास्त होिे) व िातनिहाय आरक्षि क्रकां वा सिाांतर आरक्षिािध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.

2) िाहहरातीिध्ये ििद
ु पदाांच्या सांख्येिध्ये सिाांतर आरक्षिासांदभाफत दशफववण्यात आलेली पदसांख्या वेगळी
िाही. सदर आरक्षि त्या-त्या िात प्रवगाफतील (सािाजिक आरक्षिातील) एकुि पदाांपक
ै ीच आहे. सिाांतर
आरक्षिापैकी पात्र उिेदवार उपलब्ध ि िाल्यास त्याच सािाजिक प्रवगाफतील गि
ु वत्तेिस
ु ार पात्र
उिेदवाराद्वारे सदरचे पद भरले िाईल.
3) िाहहरातीिध्ये ििद
ु पदाांच्या सांख्येिध्ये किी / िास्त बदल होण्याचा सांभव आहे . म्हिूि याबद्दल
उिेदवाराांची कोितीही तिार ग्रा्य धरण्यात येिार िाही. याबाबतचे अधिकार अध्र्क्ष, जिल्हा ननिड
सममती तथा जिल्हाधिकारी, िळगाि र्ांनी राखून ठे िलेले आहे त.
4) शासिािे भरती बाबत / नियक्
ु तीबाबत वेळोवेळी निगफमित केलेले अधधसच
ू िा, शासि नििफय, पररपत्रके,
आदे श इ. लागू राहतील.



महत्िाच्र्ा अटी ि शती :-
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1)

िाहहरातीिध्ये ििद
ु सिाांतर आरक्षिािस
ु ार िहहला, िािी सैनिक, पदवीधर अांशकालीि उिेदवार,
खेळाडू, प्रकल्पग्रस्त आणि भक
ु ां पग्रस्त प्रवगाफतील उिदे वाराांिा नियिािस
ु ार दे य असलेल्या सवलती दे िेत
येतील.

2) िाहहरातीिध्ये ििद
ु पदे पदोन्ितीिे, सेवानिवत्त
ृ ीिे, स्वेच्छा सेवानिवत्त
ृ ीिे, रािीिािा, आांतरववभाग /
जिल्हा बदली तसेच कायफरत किफचारी ियत िालेिे ररक्त िालेली आहे त. तसेच सदर िाहहरातीसाठी
ररक्त पदाांची गििा करतािा हद. 31/12/2017 अखेरच्या सांभाव्य ररक्त पदाांचा त्यात सिावेश करण्यात
आलेला आहे .
3) िहाराष्र शासि, सािान्य प्रशासि ववभागाकडील शासि नििफय ि. प्रानििां-2007/प्र.ि. 46/07/13-अ,
हद. 27/06/2008 िधील तरतद
ु ीिस
ु ार, सदरची पदे भरिेसाठीची अंनतम ननिडसच
ू ी ि प्रनतक्षासच
ू ी ही, सिर
र्ाद्र्ा प्रमसध्ि झाल्र्ाच्र्ा दिनांकािासन
ू एक िर्ा मि
ु तीसाठी ककं िा ननिडसच
ू ी तर्ार करताना ज्र्ा
दिनांकािर्ांतची ररक्त ििे विचारात घेण्र्ात आली आहे त त्र्ा दिनांकािर्ांत, िे नंतर घडेल त्र्ा
दिनांकािर्ांत वििीग्रा्र् ठरे ल, तद्नंतर ही ननिडसच
ू ी ि प्रनतक्षासच
ू ी व्र्िगत होईल.
4) सिाांतर आरक्षिाांतगफत त्या-त्या प्रवगाफसाठी ववहहत केलेल्या टक्केवारीिस
ु ार वाटा निजचचतपिे
मिळिेसाठी त्या-त्या प्रवगाफतील उिेदवाराांति
ू िागा भरिेत येतील.
5) सदर िाहहरातीिध्ये दशफववलेल्या ररक्त पदाांच्या सांख्येत किी/िास्त बदल होण्याची शक्यता आहे . काही
अपररहायफ कारिािे परीक्षा स्र्गीत िाल्यास त्याबाबत अिफदाराला कोिताही दावा साांगता येिार िाही.
परीक्षेचा प्रकार, पदाांची सांख्या, सिाांतर आरक्षि व सािाजिक आरक्षि याबाबत बदल करिे, परीक्षा
स्र्धगत करिे व रद्द करिे, परीक्षेच्या कायफििािध्ये अशांत: बदल करिे तसेच सेवाभरती प्रक्रियेत बदल
करिे याबाबतचे सवफ अधधकार अध्यक्ष, जिल्हा निवड समिती, तर्ा जिल्हाधधकारी िळगाव स्वत: कडे
राखूि ठे वीत आहे त. भरती प्रक्रिये सांदभाफत उद्भविारे कोितेही वाद, तिारी इत्यादीबाबत जिल्हा निवड
समितीचा नििफय अांनति राहील.
6) मािी सैननकांबाबत Government of India, Ministry of Personnel P.G & Pensions (Department of
Personnel & Training) No. 36034/5/85-Estt(SCT), New Delhi Dt. 27 October, 1986 च्या रािपत्रािस
ु ार

सैनिक दलात कायफरत असतािा 01 वषाफ अगोदर िािी सैनिक या सिाांतर आरक्षिाांतगफत राखीव
असलेल्या पदासाठी अिफ करता येईल. तसेच तो गण
ु ित्तेनस
ु ार िात्र ठरल्र्ास ननर्क्
ु तीचे अधिकार हे
जिल्हा ननिड सममती, िळगाि र्ांना राहतील.
7) अिंग उमेििारांबाबत :- शासि, सािाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग याांचेकडील पररपत्रक ि. अपांग2006 /प्र.ि.105/सध
फ िे अांध असलेल्या अर्वा
ु ार-3 हद. 01/12/2006 िधील पररच्छे द ि. 2 िस
ु ार पि
ु प

5
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अल्पदृष्टीचे प्रिािपत्र असलेल्या उिेदवारािे लेखनिकाचे सहाय्य घेण्याची परीक्षेपव
ू ी िागिी केल्यास
त्याांिा लेखनिकाचे सहाय्य घेण्यास परवािगी दे ण्यात येईल. तर्ावप ऑिलाईि पध्दतीिे अिफ करतेवेळी
तशी िागिी िोंदवविे आवचयक राहील. सिर मागणीनस
ु ार जिल्हा ननिड सममतीमाफात लेखननक
िरु विण्र्ाची व्र्िस्था करण्र्ात र्ेईल. तसेच, अपांग कल्याि आयक्
ु तालय, िहाराष्र राज्य याांचेकडील
पररपत्रक ि. अकआ/प्र-7/लेखनिक-सवु वधा/2006-07/2951, हद. 20/12/2006 अन्वये शैक्षणिक परीक्षा /
िेििुकीसाठी घ्यावयाची पररक्षा यासाठी अपांग उिेदवाराांिा लेखनिकाची सवलत दे ण्याबाबत िागफदशकफ
तत्वे दे िेत आलेली आहे . त्र्ानस
ु ार लेखननकाचे सहाय्र् घेण्र्ासाठी ऑनलाईन अिा भरताना लेखननकाची
मागणी नोंिविणे आिश्र्क राहील. तथावि, तशी मागणी न केल्र्ास लेखननकाचे सहाय्र् ममळणार नाही.
त्याचप्रिािे सािाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाचे पररपत्रक ि. न्यायाप्र-2014/प्र.ि.1/अ.क.2, हद.
18/03/2014 िधील सच
ु िेिस
ु ार दृष्टीहीि, अल्पदृष्टी, अजस्र्व्यांग, सेलेब्रल पाल्सी आणि डडस्लेजक्सयािे
बाधधत िालेले विद्र्ाथी / उमेििार मलहीण्र्ासाठी सक्षम नसल्र्ास िररक्षा प्रर्ोिनाथा त्र्ांचे
मागणीप्रमाणे लेखननक जिल्हा ननिड सममती, िळगाि र्ांचेमाफात िरु विण्र्ात र्ेईल.




शैक्षणणक अहाता :िाहहरातीिध्ये ििद
ु पदाांसाठी अिफ करिेकािी िादहरात प्रमसध्िीच्र्ा दििशी (दि.

01/08/2016 )

उिेदवारािे पढ
फ : धारि करिे आवचयक आहे .
ु ीलप्रिािे शैक्षणिक अहफता पि
ु त
अ.क्र.
1

ििाचे नाि
मलपीक-टां कलेखक

आिश्र्क शैक्षणणक अहाता
1)

क्रकिाि अहफता माध्र्ममक शालांत प्रमाणित्र िरीक्षा (एस.एस.सी.)
उत्तीणा असिे आवचयक.

2)

कमीत कमी मराठी 30 शब्ि प्रती ममनीट ककं िा इंग्रिी 40 शब्ि प्रती
ममनीट िेगाची टं कलेखनाची शासकीर् िाणणज्र् प्रमाणित्र िरीक्षा

उत्तीणा असणे आिश्र्क. सदर वेगाबाबतची शासिािार्फत घेण्यात
येिारी परीक्षा िाहहरात प्रमसध्दीच्या हदिाांकास (दि. 01/08/2016) क्रकां वा

तत्पव
ु ी उत्तीिफ असिे व त्याबाबतचे प्रिािपत्र धारि करिे आवचयक
आहे.
3)
4)

िराठी भाषेचे ज्ञाि आवचयक आहे.

िहाराष्र शासि, िाहहती तांत्रज्ञाि (सा.प्र.वव.) ववभागाकडील शासि
नििफय ि. िातांस 2012/प्र.ि. 277/39, हद. 04/02/2013 िध्ये ििद
ु
केलेिस
ु ार

सांगिक/िाहहती तांत्रज्ञाि ववषयक परीक्षा उत्तीिफ असिे

आवचयक आहे . िसल्यास, शासि सािान्य प्रशासि ववभागाकडील

शासि नििफय ि. प्रमशक्षि 2000/प्र.ि.-61/ 2001/39 हद.19/03/2003 अन्वये

सांगिकाची अहफता नियक्
ु तीच्या हदिाांकापासि
ू 02 (दोि) वषाफच्या आत
प्राप्त करिे आवचयक राहील.
5)

िाध्यमिक शालाांत परीक्षेत िराठी/हहांदी ववषयाचा सिावेश िसल्यास,
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निवड िालेल्या उिेदवाराांिा एतदर्फ िांडळाची िराठी/हहांदी भाषा परीक्षा
उत्तीिफ होिे आवचयक राहील.
6)

शासि, सािान्य प्रशासि ववभागाकडील शासि नििफय ि. निवक- 1010

/प्र.ि. 08/2010/16-अ, हद. 06/10/2010 िध्ये हदलेल्या निदे शािस
ु ार
प्रकल्पग्रस्त, भक
ु ां पग्रस्त, स्वातांत्र्य सैनिकाांचे िािनिदे मशत पाल्य, सि

1991 चे ििगििा किफचारी, सि 1994 िांतरचे निवडिूक किफचारी व

पदवीधर / पदवीकाधारक अांशकालीि किफचारी या सवफ घटकातील
उिेदवारािा िर त्याांिा मलपीक-टां कलेखक पदावर नियक्
ु ती मिळाली तर

टां कलेखिाची परीक्षा उत्तीिफ होण्यासाठी नियक्
ु तीच्या हदिाांकापासि
ू 6
िहहिे इतक्या कालावधीची िद
ु त दे ण्यात येईल. सदर िद
ु तीच्या आत
सांबधां धत उिेदवारास ववहहत केलेली टां कलेखिाची परीक्षा उत्तीिफ होिे
आवचयक राहील.
2

वाहिचालक

1)

Motor Vehicles Act, 1939 िस
ु ार Heavy Vehicle or a motor car or a
jeep चालवविेबाबतचा वैध वाहि परवािा धारि करिे आवचयक.

2)

कोित्याही िान्यता प्राप्त शाळे ति
ू इयत्ता 4 र्ी ची परीक्षा उत्तीिफ असिे
आवचयक.

3)
4)

िराठी आणि हहांदी भाषा बोलता येिे आवचयक आहे.

िोटार वाहि चालवविेबाबतचे किीत किी 3 वषाफच्या अिभ
ु वाचे
प्रिािपत्र आवचयक.

5)
6)
7)

सदर उिेदवाराची वतफिूक चाांगली असिे आवचयक.
िोटार वाहि दरु
ु स्तीबाबतचे ज्ञाि असिे आवचयक.

चारचाकी वाहि चालवविेकािी शाररररक दृष््या सदृ
ु ढ असिे
आवचयक.

3

तलाठी

8)

िळगाव जिल््याच्या भौगोमलक क्षेत्राचे ज्ञाि असिे आवचयक.

1)

िहाराष्र शासि िहसल
ू व वि ववभाग, िब
ुां ई याांचेकडील हद. 01 िुलै

(पेसा क्षेत्राबाहे रील)

2010 च्या अधधसच
ू िेिस
ु ार, िििी धारि करिे आवचयक आहे.


िििी म्हणिे सांववधानिक ववद्यापीठाची पदवी, तसेच शासिािे
त्याच्याशी सििल्
ु य म्हिूि िाहीर केलेली अन्य अहफता उत्तीिफ असिे
/ धारि करिे आवचयक.

2)
4

तलाठी

3)

मराठी भार्ेचे ज्ञान आवचयक आहे.

िहाराष्र शासि, िाहहती तांत्रज्ञाि (सा.प्र.वव.) ववभागाकडील शासि
नििफय ि. िातांस 2012/प्र.ि. 277/39, हद. 04/02/2013 िध्ये ििद
ु

(पेसा क्षेत्रातील)

केलेिस
ु ार

सांगिक/िाहहती तांत्रज्ञाि ववषयक परीक्षा उत्तीिफ असिे

आवचयक आहे . िसल्यास, शासि सािान्य प्रशासि ववभागाकडील
शासि नििफय ि. प्रमशक्षि 2000/प्र.ि.-61/ 2001/39 हद.19/03/2003 अन्वये

सांगिकाची अहफता नियक्
ु तीच्या हदिाांकापासि
ू 02 (दोि) वषाफच्या आत
प्राप्त करिे आवचयक राहील.
4)

िाध्यमिक शालाांत परीक्षेत िराठी/हहांदी ववषयाचा सिावेश िसल्यास,
निवड िालेल्या उिेदवाराांिा एतदर्फ िांडळाची िराठी/हहांदी भाषा परीक्षा
उत्तीिफ होिे आवचयक राहील.
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कनिष्ठ मलपीक

8

अ.ि. 1 वरील मलपीक-टां कलेखक पदासाठी आवचयक शैक्षणिक अहफतप्र
े िािे.

खेळाडू उमेििारांसाठी आिश्र्क अहाता :- िाहहरातीिध्ये ििद
ु पदाांसाठी अिफ सादर करिाऱ्या खेळाडू
उिेदवाराांसाठी खालीलप्रिािे अहफता धारि करिे / असिे आवचयक आहे .

1)

खेळाडू हा िहाराष्र राज्याचा रहहवासी असावा व त्याला िराठी भाषेचे ज्ञाि असावे.

2) खेळाडूिे सदर पदाांसाठी सेवाप्रवेश नियिातील तरतद
ु ीिस
ु ार आवचयक असलेली क्रकिाि शैक्षणिक व इतर
अहफता प्राप्त केलेली असावी.
3) सदर पदाांसाठी त्या-त्या खेळाांच्या वैयजक्तक अर्वा साांनघक िीडा स्पधाांिध्ये क्रकिाि राज्य अजिांक्यपद
स्पधेत प्रर्ि, द्ववतीय अर्वा तत
ु िफ, रौप्य क्रकां वा काांस्य पदक प्राप्त
ृ ीय स्र्ाि प्राप्त करिारा क्रकां वा सव
करिारा खेळाडू राज्य अजिांक्यपद स्पधाफ या सदर खेळाांच्या िहाराष्र ऑमलांवपक असोमसएशिशी सांलग्ि
असलेल्या अधधकृत राज्य सांघटिेिे आयोजित केलेल्या असाव्यात अर्वा िहाराष्र ऑमलांपीक
असोमसएशििे स्वत: आयोजित केलेल्या असाव्यात. क्रकिाि प्राववण्यापेक्षा उच्च स्तरावरील िीडा
प्राववण्य मिळवविाऱ्या उिेदवारास प्राधान्य राहील. वैयजक्तकररत्या क्रकां वा आिांत्रत्रत स्वरुपाच्या
स्पधाांिध्ये भाग घेतलेल्या खेळाडुच
ां ा यासाठी ववचार करण्यात येिार िाही. राष्रीय छात्र सेिेिध्ये (NCC)
अांडर ऑक्रर्ससफची रँक मिळवि
ू राष्रीय छात्र सेिेच्या राष्रीय स्पधाांिध्ये पदके प्राप्त केलेली व्यक्ती.
4) खेळाडुच
ां े कािधगरीववषयक प्रिािपत्र सांबधां धत खेळाांचे राष्रीय र्ेडरे शिचे सधचव, सांबधां धत खेळाचे राज्य
सांघटिेचे सधचव या प्राधधकाऱ्याांच्या स्वाक्षरीचे प्रिािपत्र ववहहत ििन्
ु याांत असिे आवयचयक आहे. या
पदाांवर ज्या खेळाडुच
ां ी मशर्ारस होईल त्याांची प्रिािपत्रे सांचालक, िीडा व यव
ु क सेवा सांचालिालय,
िहाराष्र राज्य, पि
ु े याांच्याकडुि शासि नििफय हद. 30/04/2005 िधील िागफदशफक सच
ु िाांप्रिािे आहे त
क्रकां वा िाहीत हे तपासि
ू घेण्यात येईल.
5) भारतीय खेळ प्राधधकरिािे आयोजित केलेल्या राष्रीय व राज्य स्तरावरील ग्रामिि व िहहला िीडा
स्पधाांतील प्रर्ि, द्ववतीय, तत
ु िफ, रौप्य, काांस्य पदक प्राप्त खेळाडु भारतीय
ृ ीय स्र्ाि प्राप्त क्रकां वा सव
शालेय खेळ िहासांघ याांिी आयोजित केलेल्या राष्रीय व राज्य स्तरावरील शालेय िीडा स्पधाांतील प्रर्ि,
द्ववतीय, तत
ु िफ, रौप्य, काांस्य पदक प्राप्त खेळाडु उिेदवार खेळाडू प्रवगाफसाठी
ृ ीय स्र्ाि प्राप्त क्रकां वा सव
राखीव पदाांसाठी अिफ करू शकतील.
6) खेळाडुि
ां ा आरक्षि ठे वण्याबाबत शासि नििफय ि. रािीधो.2002/प्र.ि68/िीयस
ु े-2, हद. 30/04/2005, शासि
नििफय ि. रािीधो-2002/प्र.ि.68/िीयस
ु -े 2, हद. 21/06/2006, शासि नििफय ि. रािीधो-2002/प्र.ि.68 /िीयस
ु -े
2, हद. 18/11/2006, शासि नििफय ि. क्रिस्पधाफ-2108/(प्र.ि.440/08)/िीयस
ु े-2, हद. 20/09/2013, शासि नििफय
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ि. रािीधो-2002/प्र.ि.68/िीयस
ु े-2, हद. 30/12/2013 आणि वेळोवेळी निगफमित िालेल्या शासि
नििफयाांिधील तरतद
ु ीिस
ु ार कायफवाही करण्यात येईल.


1)

िर्ोमर्ाािा :- िादहरात प्रमसध्िीच्र्ा दििशीचे दि.

01/08/2016 रोिीचे िर् गणण्र्ात र्ेईल.

खल्
ु र्ा प्रिगाातील उमेििारांसाठी :- िादहरात प्रमसध्िीच्र्ा दििशी (दि. 01/08/2016 रोिी) उिेदवाराचे वय,
िहाराष्र शासि, सािान्य प्रशासि ववभागाकडील शासि नििफय ि. एसआरव्ही-2015/प्र.ि. 404/कायाफ.12,
हद. 25 एवप्रल, 2016 िधील तरतद
ु ीिस
ु ार क्रकिाि 18 वषाफपेक्षा किी व 38 वषाफपेक्षा िास्त िसावे.

2) मागासिगीर् उमिे िारांच्र्ा बाबतीत :- दि. 01/08/2016 रोिी उिेदवाराचे वय क्रकिाि 18 वषाफपेक्षा किी व
43 वषाफपेक्षा िास्त िसावे. तर्ावप, उन्ित व प्रगत गटाांिध्ये क्रििीलेयर (Creamy Layer) िोडिाऱ्या
वव.िा.अ., भ.ि.ब., भ.ि.क, भ.ि.ड., वव.िा.प्र. आणि इ.िा.व. प्रवगाफतील उिेदवाराांिा ही सवलत लागू
राहिार िाही.
3) िििीिर / ििविकािारक अंशकालीन उमेििारांसाठी :- शासि सािान्य प्रशासि ववभागाकडील शासि
नििफय ि.पअांक-1009/प्र.ि. 200/2009/16-अ, हद. 27/10/2009 िधील तरतद
ु ीिस
ु ार, किाल वयोियाफदा 46 वषे
राहील.
4) स्िातंत्र्र् सैननकांचे नामननिे मशत िाल्र्, सन 1991 चे िनगनणा कमाचारी ि सन 1994 नंतरचे ननिडणूक
कमाचारी र्ांचेसाठी :- िहाराष्र शासि, सािान्य प्रशासि ववभागाकडील शासि नििफय ि. निवक1010/प्र.ि. 08/2010/16-अ, हद. 06/10/2010 िध्ये हदलेल्या निदे शािस
ु ार किाल वयोियाफदा 45 वषे इतकी
राहील. या घटकाांतील िागासवगीय उिेदवाराांसाठी दे खील उच्चति वयोियाफदा 45 वषे इतकीच राहील.
5) खेळाडू उमेििारांसाठी :- शासि शालेय मशक्षि व िीडा ववभागाकडील शासि नििफय ि. रािीधो2002/प्र.ि.68/िीयस
ु -े 2, हद. 30/04/2005 िधील तरतद
ु ीिस
ु ार, खेळाडूची गि
ु वत्ता व पात्रता ववचारात घेऊि
सदर पदासाठी असलेल्या ववहहत वयोियाफदेत 05 वषाांतयफत वयाची अट मशधर्ल करण्यात येईल.
6) अिंग उमेििारांसाठी :- िहाराष्र शासि, सािान्य प्रशासि ववभागाकडील शासि नििफय ि. एसआरव्ही1098 /प्र.ि.39/98/16-अ, हद. 16/06/2001 िधील तरतद
ु ीिस
ु ार, उच्चति वयोियाफदा सरसकट 45 वषफ इतकी
राहील. तर्ावप, अपांग प्रवगाफतील उिेदवाराचे क्रकिाि अपांगत्वाचे प्रिाि 40 टक्के असल्याबाबतचे स्र्ायी
वैद्यक्रकय िांडळाचे प्रिािपत्र असिे आवचयक आहे. तसेच, त्याांची निवड िाल्यािांतर नियक्
ु ती आदे श
निगफिीत करण्यापव
ू ी शासिािे नियक्
ु त केलेल्या तज्ज्ञ वैद्यक्रकय िांडळािे तो उिेदवार सांबधां धत पदावर
काि करु शकेल असे प्रिािपत्र हदल्यािांतरच त्याची अांनति नियक्
ु ती केली िाईल. सदर प्रिािपत्रावर
उिेदवाराचा र्ोटो असिे आवचयक आहे .
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7) प्रकल्िग्रस्त आणण भक
ु ं िग्रस्त उमेििारांसाठी :- िहाराष्र शासि, सािान्य प्रशासि ववभागाकडील
शासि नििफय ि. प्रकल्प-1006/ि.ु स.396/प्र.ि.56/06/16-अ, हद. 03/02/2007 िधील तरतद
ु ीिस
ु ार, किाल
वयोियाफदा 45 वषे इतकी राहील. सदर वयोियाफदा सरसकट मशर्ील केली असल्यािे, िागासवगीय
प्रकल्पग्रस्त व भक
ु ां पग्रस्त उिेदवाराांिाही किाल वयोियाफदेबाबत 45 वषाफपयांतचीच सवलत राहील.
8) मािी सैननकांच्र्ा बाबतीत :- शासि, सािान्य प्रशासि ववभागाकडील शासि नििफय ि. िासैक1010/प्र.ि.279/10/16-अ, हद. 20/08/2010 िधील तरतद
ु ीिस
ु ार, िािी सैनिकाांच्या “सध्र्ाच्र्ा िर्ामिून,
त्र्ांचा सशस्त्र िलातील सेिाकालाििी + 03 िर्े िर् कमी करुन िे िर् र्ेईल” ते िर् ग्रा्र् िरण्र्ात
र्ेईल. तथािी अशा प्रकारे गणना (Calculation) करून र्ेणारे िर् िादहरातीमध्र्े नमि
ु ििांच्र्ा
सेिाप्रिेशासाठी िी सिाांकरीता लागू केलेली िर्ाची अट आहे , त्र्ािेक्षा िास्त नसािे.
9) अिंग मािी सैननकांसाठी :- किाल वयोियाफदा 45 वषे पयांत राहील.


अ.
क्र.

िरीक्षेचे स्िरूि ि त्र्ाअनर्
ु ंधगक सच
ु ना :ििाचे नाि

प्र

श्न

1

मलपीक-टां कलेखक

2

वाहिचालक

3

तलाठी (पेसा क्षेत्राबाहे रील)

4
5

1)

मराठी

25

इंग्रिी

सामान्र्
ज्ञान

अंकगणणत

बौजध्िक
चाचणी

एकुण

गुण

प्रश्न

गुण

प्रश्न

गुण

प्रश्न

गुण

प्रश्न

गुण

प्रश्न

गुण

50

25

50

25

50

25

50

00

00

100

200

खालील मुद्िा क्र. 1 मध्र्े नमुि केलेप्रमाणे कार्ािाही करण्र्ात र्ेईल.
25

50

25

50

25

50

00

00

25

50

100

200

तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)

25

50

25

50

25

50

00

00

25

50

100

200

कनिष्ठ मलपीक

25

50

25

50

25

50

25

50

00

00

100

200

िाहनचालक ििासाठी फक्त 100 गण
ु ांची व्र्ािसानर्क चाचणी घेण्र्ात र्ेईल. तथावि, िाहनचालक
ििासाठी मोठ्र्ा संख्र्ेने अिा प्राप्त झाल्र्ास आणण तेिढ्र्ा उमेििारांची व्र्ािसानर्क चाचणी घेणे शक्र्
नसल्र्ास, त्र्ािेळी उमेििारांची संख्र्ा मर्ाादित होण्र्ाकररता ि अधिक सक्षम उमेििार उिलब्ि
होण्र्ाकररता जिल्हा ननिड सममतीमाफात चाळणी िरीक्षा घेण्र्ात र्ेईल. अशा चाळणी िरीक्षेतील प्रश्नांचे
स्िरूि िस्तनु नष्ट्ठ बहुिर्ाार्ी स्िरुिाचे राहील. चाळणी िररक्षेमिील प्रश्नांचा स्तर / ििाा संबधं ित
ििाकररता विदहत करण्र्ात आलेल्र्ा ककमान शैक्षणणक अहातन
े स
ु ार तसेच, संबधं ित ििासाठी आिश्र्क
असलेल्र्ा कौशल्र् तिासणीस िरु क राहील. अशी चाळणी िरीक्षा घ्र्ािर्ाची ठरल्र्ास, सिर चाळणी
िरीक्षेचा अभ्र्ासक्रम, प्रश्नांचा प्रकार ि प्रश्नसंख्र्ा इत्र्ादि बाबी ननजश्चत करुन जिल्हा ननिड
सममतीमाफात िि
ा मसध्िी िे ण्र्ात र्ेईल. र्ा चाळणी िरीक्षेतन
ु प्र
ू "प्रिगाननहार् ररक्त ििांच्र्ा संख्र्ेच्र्ा
चौिट" र्ा प्रमाणात िात्र ठरणाऱ्र्ा उच्चस्तर गण
ु ित्तािारक उमेििारांची व्र्ािसानर्क चाचणी घेण्र्ात
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र्ेईल. तथावि, सिर चाळणी िरीक्षा ही फक्त उमेििारांची संख्र्ा मर्ाादित / कमी करण्र्ासाठी असन
ू
सिर िरीक्षेमध्र्े ममळालेल्र्ा गण
ु ांचा विचार अंनतम ननिडसच
ू ी तर्ार करताना करण्र्ात र्ेणार नाही. िर
नमि
ु केलेनस
ु ार चाळणी िरीक्षा घेण्र्ाबाबतचा ननणार्, जिल्हा ननिड सममती, िळगाि स्ित:कडे राखून
ठे िीत आहे . र्ाबाबत जिल्हा ननिड सममतीचा ननणार् अंनतम राहील. र्ाबाबत कोणत्र्ाही उमेििाराची
कोणत्र्ाही स्िरुिातील तक्रार विचारात घेतली िाणार नाही.
2) लेखी परीक्षेच्या प्रचिपत्रत्रका िस्तनु नष्ट्ठ बहुिर्ाार्ी स्िरुिाच्र्ा असतील. प्रश्नित्रत्रकेतील प्रत्र्ेक प्रश्नास
अधिकाधिक 2 गण
ु ठे िण्र्ात र्ेतील.
3) मलिीक-टं कलेखक आणण कननष्ट्ठ मलिीक ििासाठी अिा सािर केलेल्र्ा उमेििारांसाठी :- शासि सािान्य
प्रशासि ववभागाकडील शासि नििफय ि. प्रानििां-2007/प्र.ि. 46/07/13-अ, हद. 19/10/2007 िधील
तरतद
ु ीिस
ु ार, किीत किी अहफता िाध्यमिक शालाांत परीक्षा (इयत्ता 10 वी) आहे अशा पदाांकररता िरीक्षेचा
ििाा महाराष्ट्र राज्र्ातील माध्र्ममक शालांत िरीक्षेच्र्ा ििााच्र्ा समान असेल व लेखी िरीक्षेला मराठी,
इंग्रिी, सामान्र् ज्ञान ि अंकगणणत र्ा विर्र्ांिरील प्रश्नांकरीता प्रत्र्ेकी 50 गण
ु ठे िन
ू एकूण 200 गण
ु ांची
लेखी िरीक्षा घेण्र्ात र्ेईल.
4) तलाठी ििासाठी अिा सािर केलेल्र्ा उमेििारांसाठी :- शासि सािान्य प्रशासि ववभागाकडील शासि
नििफय ि. प्रानििां-2007/प्र.ि. 46/07/13-अ, हद. 19/10/2007 िधील तरतद
ु ीिस
ु ार ज्या पदाांकररता पदवी ही
किीत किी अहफता आहे अशा पदाांकरीता िरीक्षेचा ििाा भारतातील मान्र्ताप्राप्त विद्र्ािीठांच्र्ा िििी
िरीक्षेच्र्ा ििााच्र्ा समान राहील. िरं तु मराठी र्ा विर्र्ाच्र्ा प्रश्नित्रत्रकेचा ििाा उच्च माध्र्ममक शालांत
िरीक्षेच्र्ा (इर्त्ता 12 िी) च्र्ा ििााच्र्ा समान राहील व लेखी िरीक्षेला मराठी, इंग्रिी, सामान्र् ज्ञान ि
बौजध्िक चाचणी र्ा विर्र्ांिरील प्रश्नाकररता प्रत्र्ेकी 50 गण
ु ठे िन
ू एकूण 200 गण
ु ांची लेखी िरीक्षा घेणेत
र्ेईल.
5) शासि िहसल
ू व वि ववभागाकडील शासि नििफय ि. प्रानििां 2009/प्र.ि. 356/ई-10, हद. 01/01/2010 िधील
तरतद
ु ीिस
ु ार व िहाराष्र शासि, सािान्य प्रशासि ववभागाकडील शासि नििफय ि. प्रानििां-1214/प्र.ि.
(43/14)/13-अ, हद. 05/06/2014 िधील तरतद
ु ीिस
ु ार, र्ा ििांकररता मौणखक िरीक्षा (मल
ु ाखती) घेण्र्ात
र्ेणार नाहीत. िाहनचालक ििासाठी िरील अ.क्र. 1 मध्र्े नमि
ु केलेली सच
ु ना लागु राहील. इतर ििांसाठी
फक्त लेखी िरीक्षेमध्र्े उमेििारांनी प्राप्त केलेल्र्ा गण
ु ांच्र्ा आिारे ननिडसच
ू ी (मेरीट र्ािी / गण
ु ित्ता
र्ािी) तर्ार केली िाईल. सिर ननिडसच
ू ीतील िात्र उमेििारांची गण
ु ित्तेनस
ु ार मशफारस केली िाईल.
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6) उिेदवाराांची निवडसच
ू ी तयार करिेसाठी शासि, सामान्र् प्रशासन विभागाकडील िररित्रक क्र.
एसआरव्ही-1097/प्र.क्र.31/98/16अ दि. 16/03/1999 आणण शासन सामान्र् प्रशासन विभागाकडील िररित्रक
क्र. एसआरव्ही 1012/प्र.क्र.16/12/16-अ, दि. 13/08/2014 अन्िर्े कार्ािाही करण्र्ात र्ेईल.
7) शासि, सािान्य प्रशासि ववभागाकडील शासि नििफय ि. प्रानििां-2007/प्र.ि. 46/07/13-अ, हद. 27/06/2008
िधील तरतद
ु ीिस
ु ार गण
ु ित्ता र्ािीमध्र्े अंतभााि करण्र्ासाठी उमेििारांनी एकुण गण
ु ांच्र्ा ककमान 45%
गण
ु प्राप्त करणे आिश्र्क राहील.
8) परीक्षेचा निकाल (निवडसच
ू ी) तयार करतािा िरीक्षेत ज्र्ा उमेििारांना समान गण
ु असतील अशा
उमेििारांचा प्रािान्र्क्रम हा महाराष्ट्र शासन, सामान्र् प्रशासन विभागाकडील शासन ननणार् क्र. प्राननमं1215/प्र.क्र. 55/15)/13-अ, दि. 05/10/2015 मध्र्े नमि
ु ननकर्ांच्र्ा आिारे क्रमिार लािला िाईल.
9) निवड िालेल्या उिेदवाराांिी जिल्हा शल्य धचक्रकत्सक याांचेकडील शारीररक क्षितेबाबतचे वैद्यक्रकय
प्रिािपत्र सादर करिे आवचयक राहील.
10) शासि

सािान्य

प्रशासि

ववभागाकडील

शासि

नििफय

ि.

प्रानििां-2010/209/प्र.ि.66/10/13-अ,

हद. 19/06/2010 िधील तरतद
े ेळी उत्तरित्रत्रकेिर उत्तरे मलदहण्र्ासाठी अथिा
ु ीिस
ु ार लेखी परीक्षा घेतव
धचन्हांककत करण्र्ासाठी फक्त काळ्र्ा शाईच्र्ा बॉलिेनचा िािर करािा लागेल.
11) लेखी परीक्षेिध्ये उिेदवाराांिी प्राप्त कलेल्या गि
ु ाांच्या आधारे गि
ु वत्तेिस
ु ार अांनति निवडसच
ू ी व प्रनतक्षा
सच
ु ी तयार करण्यासाठी उिेदवाराांिा त्याांचे शैक्षणणक ि इतर संबधं ित मळ
ु प्रमाणित्रे / कागिित्र
तिासणीसाठी उिलब्ि करुन द्र्ािे लागतील. अन्र्था अंनतम ननिडीसाठी संबधं ितांचा विचार केला
िाणार नाही.
12) लेखी परीक्षा हदलेल्या उिेदवाराांिा त्याांिा मिळालेले गि
ु www.jalgaon.nic.in / www.jalgaon.gov.in
या सांकेतस्र्ळावर पाहता येतील. या गि
ु वत्ता यादीति
ू सािाजिक / सिाांतर आरक्षि निहाय अांतररि
गि
ु वत्ता यादी उक्त सांकेतस्र्ळावर िाहीर केली िाईल.



िरीक्षा शल्
ु काची आकारणी ि शल्
ु क भरणा प्रकक्रर्ा :-

परतावा राहील.
अ.क्र.

सदर भरती प्रक्रियेत खालीलप्रिािे शल्
ु क आकारले िािार असि
ू सदर परीक्षा शल्
ु क हे िा

ििाचे नाि

1

मलपीक-टां कलेखक

2
3

खुला प्रिगा

आिश्र्क िरीक्षा शल्
ु क

राखीि प्रिगा (मागास प्रिगा)

र.रु. 300/-

र.रु. 150/-

वाहिचालक

र.रु. 300/-

र.रु. 150/-

तलाठी (पेसा क्षेत्राबाहे रील)

र.रु. 300/-

र.रु. 150/-
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तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)

5

कनिष्ठ मलपीक

13

लागु िाही
र.रु. 300/-

र.रु. 150/र.रु. 150/-

िररक्षा शल्
ं ी सच
ु कासंबि
ु ना :-

1) िािी सैनिकाांिा परीक्षा शल्
ु क आकारले िािार िाही.
2) वरील शल्
ु क हे बँक प्रोसेमसांग चािेस वगळूि आहे. यामशवाय भारतीय स्टे ट बँकेकडूि (State Bank Of
India) र.रु. 40/- इतके प्रकक्रर्ा शल्
ु क आकारले िाईल. सदर शल्
ु क उिेदवारािेच भरावयाचे आहे.

3) उक्त परीक्षा शल्
ु क हे भारतीय स्टे ट बँकेच्या (State Bank Of India) कोित्याही शाखेत ऑिलाईि अिफ
भरतािा प्राप्त िालेल्या ववहहत चलिाद्वारे च रोखीिे भरिे आवचयक आहे.

4) या कायाफलयाचे अधधकृत सांकेतस्र्ळ www.jalgaon.nic.in / www.jalgaon.gov.in वर ऑिलाईि अिफ
पररपि
ु फ भरल्यािांतर भारतीय स्टे ट बँकेत (State Bank Of India) शल्
ु क भरण्याबाबतचे चलि तीि
प्रतीांिध्ये (उिेदवाराची प्रत, बँकेची प्रत व जिल्हा निवड समिती, िळगाव ची प्रत) उपलब्ध होईल. सदर
चलिाची वप्रांट काढूि त्या चलिािार्फतच उिेदवारािे चलिात ििद
ु असलेले आवचयक ते शल्
ु क भारतीय
स्टे ट बँकेच्या (State Bank Of India) कोित्याही शाखेिध्ये पढ
ु ील कायाफलयीि कािकािाच्या हदवशी
भरावे. सदर तीि प्रतीांपक
ै ी उिेदवारास त्याची व जिल्हा निवड समिती, िळगाव ची प्रत भारतीय स्टे ट
बँकेकडूि (State Bank Of India) परत मिळे ल. त्यापैकी जिल्हा निवड समिती, िळगाव ची प्रत
उिेदवाराांिी कागदपत्र पडताळिीच्या वेळी सादर करिे बांधिकारक आहे. सिर चलनाची मळ
ु प्रत
असल्र्ामशिार् उमेििारांच्र्ा कागिित्रांची िडताळणी केली िाणार नाही.

5) भारतीय स्टे ट बँकेच्या (State Bank Of India) कोित्याही शाखेिध्ये परीक्षा शल्
ु क भरिेचा कालावधी
दि. 06/08/2016 ते दि. 22/08/2016 राहील. त्यािांतर बँकेत परीक्षा शल्
ु क भरिाऱ्या उिेदवाराांचा ववचार
केला िािार िाही.

6) उिेदवारािे भारतीय स्टे ट बँकेच्या (State Bank Of India) कोित्याही शाखेिध्ये परीक्षा शल्
ु क भरल्यािांतर
त्याची जस्र्ती या कायाफलयाचे अधधकृत सांकेतस्र्ळ www.jalgaon.nic.in / www.jalgaon.gov.in वर
पढ
ु च्या कायाफलयीि कािकािाच्या हदवशी पाहता येऊ शकेल.



ऑनलाईन अिा करािर्ाची कार्ािध्िती ि इतर सच
ु ना :-

1)

उिेदवाराांिी सांपि
फ वाचावी.
ू फ िाहहरात काळिीपव
ू क

2) ज्या पदासाठी उिेदवार ऑिलाईि अिफ भरिार आहे त्या पदाची शैक्षणिक अहफता / पात्रता, त्यासाठी
आवचयक वयोियाफदा, अिभ
फ वाचावी. सदर
ु व व इतर अिष
ु धां गक िाहहती िाहहरातीिध्ये काळिीपव
ु क
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पदाची शैक्षणिक अहफता / पात्रता, त्यासाठी आवचयक वयोियाफदा, अिभ
ु व व इतर अिष
ु धां गक अहफता धारि
करीत असल्याची खात्री िाल्यावरच अिफ भरावा.
3) सदर परीक्षाांसाठी अिफ र्क्त ऑिलाईि पध्दतीिे स्वीकारण्यात येतील. इतर कोित्याही प्रकारे अिफ
स्वीकारले िािार िाहीत. कोणत्र्ाही उमेििाराने इतर कोणत्र्ाही प्रकारे र्ा कार्ाालर्ास अिा सािर
केल्र्ास सिर अिा स्िीकारण्र्ात र्ेणार नाहीत. तसेच, र्ािि
ु ी अिा सािर केला असल्र्ास त्र्ाची िखल
घेतली िाणार नाही ि त्र्ा अिाास र्ा कार्ाालर्ामाफात कोणत्र्ाही प्रकारचे उत्तर िे खील दिले िाणार नाही.
र्ासंिभाात कोणत्र्ाही उमेििाराच्र्ा तक्रारीची र्ा कार्ाालर्ामाफात िखल घेतली िाणार नाही.
4) सवफ पात्र उिेदवाराांिी ऑिलाईि अिफ या कायाफलयाच्या www.jalgaon.nic.in / www.jalgaon.gov.in या
अधधकृत सांकेतस्र्ळावर दि. 04/08/2016 ते दि. 20/08/2016 या कालावधीत सादर करिे आवचयक राहील.
ऑिलाईि अिफ स्वीकारण्याच्या अांनति हदिाांक व वेळेित
ां र सांकेतस्र्ळावरील अिफ भरण्याची मलांक बांद
करण्यात येईल.
5) उमेििारांचे अिा ऑनलाईन िध्ितीने स्िीकारण्र्ात र्ेणार असल्र्ाने, अिा करताना शैक्षणणक कागिित्रे
िा अन्र् कोणतेही शैक्षणणक अहातब
े ाबतचे प्रमाणित्र िोडण्र्ाची आिश्र्कता नाही. तथािी, ऑनलाईन
अिाामध्र्े उमेििाराने त्र्ांच्र्ा िात्रतेनस
ा , संिण
ु ार काळिीिि
ु क
ु ा ि खरी मादहती भरणे आिश्र्क आहे .
ऑनलाईन िध्ितीने अिा भरताना काही चुका झाल्र्ास ककं िा त्रट
ु ी रादहल्र्ास ि भरतीच्र्ा कोणत्र्ाही
टप्प्र्ािर अिा नाकारला गेल्र्ास त्र्ाची सिास्िी िबाबिारी संबधं ित उमेििाराची राहील ि र्ाबाबत
उमेििारास कोणत्र्ाही प्रकारची तक्रार करता र्ेणार नाही. ऑनलाईन अिाात भरलेली मादहती बिलता
र्ेणार नाही. िादहरातीत नमि
ु केलेल्र्ा सिा अटी तसेच शैक्षणणक अहाता ि मागणीनस
ु ार आरक्षण,
िर्ोमर्ाािा मशधथलीकरण िगैरेची िात्रता तिासन
ु च अिा सािर करािा.
6) उिेदवारािे ऑिलाईि अिफ भरतेवेळी सवफ आवचयक कागदपत्रे व स्वत:चा अलीकडील काळातील दोन्ही
काि हदसतील असा पासपोटफ र्ोटो स्वत: िवळ असल्याची खात्री करावी. अिफ भरतेवेळी र्ोटो व सही
स्कॅि करूि सांकेतस्र्ळावरील सच
ू िे िस
ु ार अपलोड करिेआवचयक राहील. ऑिलाईि अिफ अचूक
भरिेची िबाबदारी अिफदार याांची राहील व त्या अिष
ां ािे कोितीही तिार िांतर ववचारात घेतली िािार
ु ग
िाही.
7) र्ोटो व सही स्कॅि करुि त्याची Size क्रकती आवचयक आहे ? याबाबत ऑिलाईि अिफ भरतािा खात्री
करुि घ्यावी.
8) जिल्हा रोिगार व स्वयांरोिगार िागफदशफि केंद्ात िाव िोंदिी केली असली तरीदे खील वरील पदासाठी
ररतसर ऑिलाईि अिफ अधधकृत सांकेतस्र्ळावर करिे व परीक्षा शल्
ु क बँकेत भरिे आवचयक आहे .
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9) ऑिलाईि अिफ भरतािा उिेदवारािवळ स्वत:चा वापरात असलेला ई-िेल आयडी असिे आवचयक आहे .
10) उिेदवाराांिी अिाफसोबत िाहहती सादर करतािा सतत कायाफन्वीत असलेला भ्रििध्विी (िोबाईल) ििाांक
व

ई-िेल आयडी ििद
ु करावा, िेिेकरूि आपिास सांपकफ करूि आवचयक ती िाहहती दे िे सल
ु भ होईल.

उिेदवाराांिी ऑिलाईि अिाफद्वारे िोंदववलेला भ्रििध्विी (िोबाईल) व ई-िेल आयडी हा अपि
ु फ अर्वा
चुकीचा असल्यास, तसेच िोबाईल ििाांक NCPR Registered (DND) असल्यािळ
ु े सांपि
ु फ भरती
प्रक्रियेदरम्याि त्याद्वारे पाठववल्या िािाऱ्या सच
ु िा, सांदेश व िाहहती उिेदवाराांिा प्राप्त ि िाल्यास
त्याची सांपि
ु फ िबाबदारी सांबधां धत उिेदवाराची राहील. तसेच, याद्वारे सांदेशवहिात येिाऱ्या ताांत्रत्रक
अडचिीांिा अध्यक्ष, जिल्हा निवड समिती तर्ा जिल्हाधधकारी, िळगाव हे िबाबदार असिार िाहीत. र्ा
कार्ाालर्ाच्र्ा अधिकृत संकेतस्थळाला भरती प्रकक्रर्ेिरम्र्ान िेळोिेळी भेट िे ऊन भरती प्रकक्रर्ेच्र्ा
मादहतीबाबत अद्र्र्ाित राहण्र्ाची िबाबिारी संबधं ित उमेििाराची राहील.
11) ऑिलाईि पध्दतीिे अिफ पररपि
ु फ भरल्यािांतर भारतीय स्टे ट बँकेत (State Bank Of India) शल्
ु क
भरण्याबाबतचे चलि तीि प्रतीांिध्ये (उिेदवाराची प्रत, बँकेची प्रत व जिल्हा निवड समिती, िळगाव ची
प्रत) उपलब्ध होईल. सदर चलिाची वप्रांट काढूि त्या चलिािार्फतच उिेदवारािे चलिात ििद
ु असलेले
आवचयक ते शल्
ु क भारतीय स्टे ट बँकेच्या (State Bank Of India) कोित्याही शाखेिध्ये पढ
ु ील
कायाफलयीि कािकािाच्या हदवशी भरावे. बँकेत शल्
ु क भरल्यािांतर उिेदवारािे शल्
ु क िोंदीच्या
जस्र्तीसह अिफ अपडेट िाल्यावर अिााची वप्रंट स्ित: काढािी ि ती आिल्र्ा मादहतीसाठी ितन करुन
ठे िािी. अिफदारािे नियमितपिे सांकेतस्र्ळाला भेट द्यावी. ऑनलाईन अिा भरल्र्ानंतर अिााची प्रत
काढून जिल्हाधिकारी कार्ाालर्, िळगाि र्ेथे िाठविण्र्ाची आिश्र्कता नाही. सिर अिााची वप्रंट मळ
ु
कागिित्र िडताळणीच्र्ा िेळी उिजस्थत करणे आिश्र्क राहील.
12) पदासाठी आवचयक असिारी क्रकिाि अहफता आणि पात्रता धारि करिाऱ्या व लेखी पररक्षेस पात्र
ठरिाऱ्या उिेदवाराांिा या पदासाठी घेण्यात येिारी पररक्षेची रुपरे षा, वेळापत्रक, प्रवेशपत्र, पररक्षा केंद्,
बैठक ििाांक इ. बाबतची िाहहती या कायाफलयाच्या अधधकृत सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध राहील.
13) ज्या उिेदवाराांिी ऑिलाईि िोंदिी केली आहे आणि आवचयक आवेदि शल्
ु क िद
ु तीत अदा केले आहे व
सांपि
ू फ िाहहती भरूि वप्रांट काढली आहे, त्याांिा लेखी पररक्षेचे प्रवेशपत्र (हॉल नतकीट) त्याांच्या लॉग ईि
आयडीद्वारे अधधकृत सांकेतस्र्ळावरूि प्राप्त करुि घेता येईल. यासाठी वेगळा पत्रव्यवहार केला िािार
िाही.
14) िररक्षा केंद्रािर प्रिेशित्र आणण ओळखित्रासह िररक्षा सरु
ु होण्र्ािि
ू ी एक तास अगोिर उिजस्थत राहणे
आिश्र्क आहे . उमशरा येिाऱ्या व प्रवेशपत्र ि आििाऱ्या उिेदवाराांिा पररक्षेकरीता प्रवेश हदला िािार
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िाही. तसेच उिेदवाराांिी स्वत:चे र्ोटो असलेले ओळखपत्र उदा. वाहि परवािा, पॅि काडफ, निवडिुक
ओळखपत्र, आधार काडफ, इ. व त्याांची स्वयांसाक्षाांकीत छायाप्रत (Xerox) सोबत आििे बांधिकारक राहील.
फोटो असलेले ओळखित्र ि त्र्ाची स्िर्ंसाक्षांकीत छार्ाप्रत (Xerox) सोबत न आणल्र्ास उमेििारास
कोणत्र्ाही िररजस्थतीत िररक्षेला बसू दिले िाणार नाही.
15) ििभरतीच्र्ा कार्ाक्रमात नमि
ु केल्र्ानस
ु ार उमेििारांनी र्ा कार्ाालर्ाच्र्ा अधिकृत संकेतस्थळािरुन
िरीक्षेचे प्रिेशित्र डाऊनलोड करुन घ्र्ािे. प्रिेशित्रािर उमेििाराने त्र्ाचे िासिोटा आकाराचे रं धगत
छार्ाधचत्र धचकटिन
ू त्र्ािर रािित्रत्रत अधिकाऱ्र्ाचे साक्षांकन करुन घ्र्ािे. कोणत्र्ाही उमेििारास
िोष्ट्टाने अगर ई-मेलद्िारे प्रिेशित्र िाठविले िाणार नाही र्ाची नोंि घ्र्ािी. तसेच प्रिेशित्रामशिार्
कोणत्र्ाही उमेििारास िरीक्षेसाठी प्रिेश दिला िाणार नाही.
16) उिेदवाराांिा ऑिलाईि अिफ भरण्यात काही अडचिी आल्यास त्याांिी 7776900548, 7776900549

या

ििाांकावर दि. 04/08/2016 ते दि. 20/08/2016 या ऑिलाईि अिफ भरण्याच्या कालावधीत सकाळी 11.00 ते
सायांकाळी 06.00 या वेळेतच सांपकफ साधावा.
17) अिाामध्र्े नमि
ु केलेली मादहती चुकीची अथिा खोटी आढळून आल्र्ास संबधं ित उमेििार िं डात्मक
कारिाईस िात्र राहील. तसेच चुकीच्र्ा मादहतीच्र्ा आिारे ननर्क्
ु ती झाल्र्ास संबधं ित उमेििार तात्काळ
सेिेतन
ू काढून टाकणेस िात्र राहील ि भा.िं .वि. संदहताचे कलम 199, 420 ि 200 (2) प्रमाणे कारिाईस िात्र
राहील.
18) लहाि कुटूांब असल्याबाबतचे प्रनतज्ञापत्राचा ििि
ु ा कायाफलयीि सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध आहे. सदर
प्रनतज्ञापत्र िळ
ु कागदपत्र पडताळिीच्या वेळी सादर करिे बांधिकारक राहील.



समांतर आरक्षणांतगात असलेल्र्ा कोट्र्ातील ििांसाठी अटी ि शती :-

1)

मदहला आरक्षण :- शासि, िहहला व बालववकास ववभागाकडील नििफय ि.82/2001/िसेआ-2000
/प्र.ि.415/का.2 हद. 25/05/2001 आणि तद्िांतर शासिािे वेळोवेळी निगफमित केलेल्या आदे शािस
ु ार िहहला
आरक्षिाांतगफत अिफ करिाऱ्या िहहला उिेदवाराांिी सन 2016-2017 या कालावधीकरीता वैध असलेले
(दि. 31/03/2017 िर्ांत िैि असलेले) उन्ित आणि प्रगत व्यक्ती व गट (क्रिमिलेयर) यािध्ये िोडत
िसल्याबाबतचे सक्षि प्राधधकारी याांिी निगफमित केलेले िळ
ु प्रिािपत्र कागदपत्र पडताळिीचे वेळी सादर
करिे आवचयक राहील.

2) मािी सैननक आरक्षण :- गि
ु वत्ता यादीिध्ये येिाऱ्या िािी सैनिक उिेदवाराांिी जिल्हा सैनिक बोडाफत
िाविोंदिी केली असल्यास िळ
ु प्रिािपत्र व इतर आवचयक कागदपत्र तपासिीच्या वेळी सादर करिे
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आवचयक आहे. निवड िालेल्या िािी सैनिक उिेदवाराांच्या कागदपत्राांची सक्षि अधधकाऱ्याांकडूि
पडताळिी िाल्यामशवाय त्याांिा नियक्
ु ती आदे श दे ण्यात येिार िाहीत. िािी सैनिकाांसाठी आरक्षक्षत
असलेल्या पदाांवर भरती करतािा यध्
ु द काळात क्रकां वा यध्
ु द िसतािा सैन्यातील सेवेिळ
ु े अपांग िालेल्या
िािी सैनिकाांिा 15% राखीव पदाांपक
ै ी उपलब्ध पदाांवर प्राधान्य ििािे नियक्
ु ती दे ण्यात येईल. तसेच यध्
ु द
काळात क्रकां वा यध्
ु द िसतािा सैनिकी सेवेत ित
ु े िोकरीसाठी
ृ िालेल्या क्रकां वा अपांगत्व येऊि त्यािळ
अयोग्य िालेल्या िािी सैनिकाांच्या कुटुांबातील एका व्यक्तीला त्यािांतरच्या पसांती ििािे 15% आरक्षक्षत
पदाांपक
ै ी उपलब्ध पदाांवर नियक्
ु ती दे ण्यात येईल.
3) अंशकालीन उमेििार आरक्षण :- अांशकालीि उिेदवाराांचे बाबतीत त्याांिी िहाराष्र शासि, उद्योग, उिाफ व
कािगार ववभागाकडील शासि नििफय ि. इएिपी-1478/3493/आयएिडी.13, हद.30/11/1978 िधील
तरतद
ां गफत कोित्याही शासकीय कायाफलयािध्ये 03
ु ीिस
ु ार समु शक्षक्षत बेरोिगार अर्फसहाय्य योििेअत
वषाफपयांत दरिहा िािधिावर काि केलेले असिे आवचयक आहे. तसेच, सिरच्र्ा अनभ
ु िाची नोंि
रोिगार मागािशान केंद्रामध्र्े केलेली असणे आिश्र्क आहे . अशा िािधिावर काि केलेल्या केलेल्या
अांशकालीि पदवीधर / पदववकाधारक उिेदवाराांिी सदरच्या अिभ
ु वाची सेवायोिि कायाफलयात िोंदिी
असिे व तशी िोंद ऑिलाईि अिाफत करिे आवचयक आहे. ननिड झालेल्र्ा अंशकालीन कमाचाऱ्र्ांनी
त्र्ांच्र्ा अनभ
ु िाचे सेिार्ोिन कार्ाालर्ाकडील मळ
ु प्रमाणित्र ि तहमसलिार र्ांचेकडील प्रमाणित्र
कागिित्रांच्र्ा तिासणीच्र्ा िेळी सािर करणे आिश्र्क राहील.
4) अत्र्च्
ु च गण
ु ित्तािारक खेळाडू आरक्षण :- खेळाडू उिेदवाराांसाठी असलेले आरक्षि शासि, शालेय मशक्षि
व िीडा ववभागाकडील शासि नििफय ि. रािीधो-202/प्र.ि. 68/क्रियस
ु े-2, हद. 30/04/2005 िधील
तरतद
ु ीिस
ु ार राहील. खेळाडू प्रिािपत्र हे सदर शासि नििफयासोबतच पररमशष्ट अ िध्ये ििद
ु खेळािध्ये
राष्रीय क्रकां वा राज्यस्तरावर प्राववण्य मिळववल्याचे व प्राधधकृत केलेल्या सक्षि अधधकाऱ्याचे असावे. लेखी
िरीक्षेत ननिड झालेल्र्ा खेळाडू उमेििारांचे खेळाबाबतचे प्रमाणित्र हे क्रीडा संचालनालर्, िण
ु े र्ांचे
कार्ाालर्ाकडुन िडताळणी करुन िैि असलेचे मळ
ु प्रमाणित्र असल्र्ामशिार् खेळाडू प्रिगाातील
उमेििारांना ननर्क्
ु ती आिे श दिला िाणार नाही.
5) प्रकल्िग्रस्त उमेििार आरक्षण :- गि
ु वत्तायादी िध्ये येिाऱ्या प्रकल्पग्रस्त उिेदवाराांिी सक्षि अधधकारी
याांचेकडील प्रकल्पग्रस्त असलेबाबतचे शासकीय िोकरी मिळिेसाठी ववहहत केलेले िळ
ु प्रिािपत्र
कागदपत्र तपासिीच्या वेळी सादर करिे बांधिकारक राहील. लेखी िरीक्षेत ननिड झालेल्र्ा प्रकल्िग्रस्त
उमेििारांचे मळ
ु प्रमाणित्र हे संबधं ित प्रमाणित्र ननगाममत करणाऱ्र्ा अधिकारी र्ांचे कार्ाालर्ाकडुन
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िडताळणी करुन घेतले िाईल. सिर िडताळणीअंती प्राप्त होणाऱ्र्ा अहिालाच्र्ा आिारे सिर प्रिगाातील
उमेििारांना ननर्क्
ु ती आिे श िे णेबाबतची कार्ािाही करण्र्ात र्ेईल.
6) भक
ु ं िग्रस्त उमेििार आरक्षण :- गि
ु वत्तायादी िध्ये येिाऱ्या भक
ु ां पग्रस्त उिेदवाराांिी सक्षि अधधकारी
याांचेकडील भक
ु ां पग्रस्त असलेबाबतचे शासकीय िोकरी मिळिेसाठी ववहहत केलेले िळ
ु प्रिािपत्र
कागदपत्र तपासिीच्या वेळी सादर करिे बांधिकारक राहील. लेखी िरीक्षेत ननिड झालेल्र्ा भक
ु ं िग्रस्त
उमेििारांचे मळ
ु प्रमाणित्र हे संबधं ित प्रमाणित्र ननगाममत करणाऱ्र्ा अधिकारी र्ांचे कार्ाालर्ाकडुन
िडताळणी करुन घेतले िाईल. सिर िडताळणीअंती प्राप्त होणाऱ्र्ा अहिालाच्र्ा आिारे सिर प्रिगाातील
उमेििारांना ननर्क्
ु ती आिे श िे णेबाबतची कार्ािाही करण्र्ात र्ेईल.
7) अिंग आरक्षण :- अपांग प्रवगाफतील उिेदवाराांचे क्रकिाि अपांगत्वाचे प्रिाि 40% असल्याबाबतचे स्र्ायी
वैद्यक्रकय िांडळाचे िळ
ु प्रिािपत्र असिे आवचयक आहे .



ििांच्र्ा ननिडीसाठी कार्ािध्िती, आिश्र्क कागिित्र तसेच इतर महत्िाच्र्ा अटी
ि शती :-

1)

उमेििार हा महाराष्ट्र राज्र्ाचा रदहिासी असािा ि त्र्ाकडेस महाराष्ट्र राज्र्ाचे अधििास प्रमाणित्र
असणे आिश्र्क आहे .

2) तलाठी पदासाठी अिफ केलेल्या उिेदवाराांसाठी शासि नििफय ि. ररपभ/प्र.ि.66/2011/ई-10 हद. 27 िूि 2011
िस
ु ार ज्या पररक्षार्ींकडे अधधवास प्रिािपत्र (Domicile Certificate) उपलब्ध िसल्यास त्याांिी त्याांचा
िन्ि िहाराष्र राज्यात िाला असल्याचा िन्ि दाखला (Birth Certificate) सादर करिे आवचयक आहे.
अशा प्रकरिाांत अधधवास प्रिािपत्राची अट लागू राहिार िाही. सदर पररक्षार्ीकडे अधधवास प्रिािपत्र
तसेच िन्ि तारखेचा दाखला उपलब्ध िसल्यास, त्या पररक्षार्ीिे आपला शाळा सोडल्याचा दाखला सादर
करिे आवचयक राहील. परां तु सदर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यािध्ये त्या पररक्षार्ीचा िन्ि िहाराष्र
राज्यात िाला असल्याची िोंद असिे आवचयक आहे . अशा प्रकरिाांतदे खील अधधवास प्रिािपत्राची
आवचयकता असिार िाही. उपरोक्त बाबी र्क्त िहाराष्र राज्यात िन्ि िालेल्या पररक्षार्ीसाठी लागू
राहतील. इतर पररक्षार्ी/उिेदवाराांसाठी अधधवास प्रिािपत्र (Domicile Certificate) आवचयक राहील.
3) उमेििाराने अिा केला अथिा विहीत अहाता िारण केली म्हणिे िरीक्षेला बोलािण्र्ाचा अथिा ननर्क्
ु तीचा
हक्क प्राप्त झाला असे नाही.
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4) आरक्षक्षत िागास प्रवगाफचा दावा करिाऱ्या उिेदवाराांिा त्या सांदभाफतील सक्षि अधधकाऱ्यािे हदलेले िात
प्रिािपत्र (Caste Certificate) व उपलब्ध असल्यास िात वैधता प्रिािपत्र (Validity Certificate)
निवडअांती सादर करिे आवचयक आहे .
5) िात वैधता प्रिािपत्र उपलब्ध िसल्यास, शासि सािान्य प्रशासि ववभाग नििफय ि. बीसीसी-2011/
प्र.ि.1064/2011/16-ब हद. 12/12/2011 िधील तरतद
ु ीिस
ु ार, याधचका ि. 2136/2011 व अन्य याधचकाांवर िा.
िब
ुां ई उच्च न्यायालयाच्या औरां गाबाद खांडपीठािे हद. 25/08/2011 रोिी हदलेल्या आदे शाच्या ववरोधात िा.
सवोच्च न्यायालय, िवी हदल्ली येर्े दाखल केलेल्या एसएलपी िधील आदे शाच्या अधीि राहूि, तात्िरु ते
ननर्क्
ु ती आिे श ननगाममत केल्र्ाच्र्ा दिनांकािासन
ू 06 मदहन्र्ांचे आत िात िैिता प्रमाणित्र सािर करणे
अननिार्ा आहे , अन्र्था त्र्ांची ननर्क्
ा क्षी प्रभािाने रद्ि करण्र्ात र्ेईल.
ु ती िि
ु ल
6) िहाराष्र राज्य लोकसेवा अिस
ु धू चत िाती, अिस
ु धू चत ििाती, वविक्
ु त िाती, भटक्या ििाती, ववशेष
िागास प्रवगफ, इतर िागासवगफ याांचेसाठी आरक्षि अधधनियि, 2001 ( सि 2004 चा िहाराष्र अधधनियि
ि. 8) हा अधधनियि िहाराष्र शासिािे हद. 29 िािेवारी 2004 पासि
ू अांिलात आिला आहे. त्यािस
ु ार
उन्ित व प्रगत गटाचे (क्रिमिलेअर) तत्व वव.िा.अ., भ.ि.ब., भ.ि.क., भ.ि.ड., वव.िा.प्र. व इ.िा.व. याांिा
लागू आहे. सदर प्रवगाफतील उिेदवाराांकडे दि. 31 माचा, 2017 पयांत वैध असलेले िॉि क्रिमिलेअरचे सक्षि
अधधकारी याांचेकडील प्रिािपत्र असिे आवचयक आहे . िॉि क्रिमिलेअरचे तत्व अिस
ु धू चत िाती /
अिस
ु धू चत ििाती व्यनतररक्त इतर सवफ िागास प्रवगाांिा लागू राहील.
7) उिेदवाराांिा लेखी परीक्षेसाठी स्वखचाफिे उपजस्र्त रहावे लागेल.
8) लेखी परीक्षा िळगाव जिल््यातील कोित्याही परीक्षा केंद्ावर घेण्यात येईल.
9) एखाद्या अिफदारािे त्याची निवड करिेसाठी निवड समिती वरील अध्यक्ष, सदस्य तसेच अधधकाऱ्याांवर
प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रािकीय अर्वा अन्य प्रकारािे दबाव आिल्यास अर्वा गैर प्रकाराचा अवलांब केल्यास
त्यास निवड प्रक्रियेति
ू अपात्र ठरवविेत येईल.
10) सिाांतर आरक्षिातील प्रवगाफतील उिेदवार उपलब्ध ि िाल्यास शासि सािान्य प्रशासि ववभाग
पररपत्रक ि. एसआरव्ही-1097/प्र.ि.31/98/16अ हद. 16/03/1999 आणि शासि सािान्य प्रशासि ववभाग
पररपत्रक ि. एसआरव्ही 1012/प्र.ि.16/12/16-अ, हद. 13/08/2014 अन्वये कायफवाही करण्यात येईल.
11) नियक्
ु ती होिाऱ्या उिेदवारास शासि नििफय हद. 21/10/2005 िस
ु ार लागु करण्यात आलेली िवीि
पररभावषत अांशदायी निवत्त
ृ ीवेति योििा (New Defined Contributory Pension Scheme) लागु राहील.
त्याांिा िहाराष्र िागरी सेवा (निवत्त
ृ ीवेतिाचे अांशराशीकरि), नियि 1984 आणि सवफसाधारि भववष्य
निवाफहनिधी योििा लागू राहिार िाही.
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12) अांनति निवडसच
ू ी व प्रनतक्षासच
ू ी िध्ये सिावेश िालेल्या उिेदवाराांिी पात्रतेबाबत सादर करावयाची
कागदपत्रे :i)

पदवीधर अांशकालीि, िािी सैनिक या सिाांतर आरक्षि प्रवगाफति
ु अिफ करिाऱ्या उिेदवाराांिी त्या
सिाांतर आरक्षि प्रवगाफत िोडत असल्याबाबतचे सक्षि प्राधधकारी याांचे िळ
ु प्रिािपत्र सादर करिे
आवचयक राहील.

ii) सािान्य

प्रशासि

ववभागाकडील

शासि

अधधसच
ू िा

ि.एसआरव्ही

2000/प्र.ि.17/2000/12,

हद.28/03/2005 व शासि पररपत्रक ि. एसआरव्ही 2000/प्र.ि.17/2000/12 हद. 01/07/2005 तसेच िहाराष्र
िागरी सेवा (लहाि कुटुांबाचे प्रनतज्ञापि) नियि, 2005 अन्वये हद. 28/03/2005 रोिी हयात असलेली व
त्यािांतर िन्िाला आलेल्या अपत्याांच्या सांख्ये बाबत लहाि कुटूांब असल्याचे ववहहत ििन्
ु यातील
प्रनतज्ञापत्र सादर करिे आवचयक आहे. तसेच अवववाहीत असिाऱ्या उिेदवारािेही ववहहत
ििन्
ु यातील प्रनतज्ञापत्र सादर करिे आवचयक आहे.
iii) शैक्षणिक अहफता, वय, अिभ
ु व, अधधवास दाखला (Domicile Certificate) तसेच िातीचा दाखला,
उपलबध्द असल्यास िात वैधता प्रिािपत्र, अ.ि./अ.िा.उिेदवार/ अिफदार वगळूि इतराांसाठी
उन्ित व प्रगत गटात िोडत िसलेबाबत (Non-Crimilayer) इत्यादी प्रिािपत्राांच्या साक्षाांक्रकत प्रती
सादर करिे आवचयक आहे. साक्षाांक्रकत प्रती केंद् / राज्य शासिाचे रािपत्रत्रत अधधकारी, पोस्ट
िास्टर, िख्
ु याध्यापक व याबाबत प्रधधकृत व सक्षि अधधकाऱ्याांिीच केलेले असावे. तसे िसल्यास
क्रकां वा चुकीची िाहहती असल्यास आपली निवड रदद सिििेत येईल.
13) अांनति निवड यादीिधील पात्र उिेदवाराांिी सादर केलेल्या ववववध प्रिािपत्राच्या साक्षाांक्रकत प्रती िळ
ु
प्रिािपत्राच्या आधारे कागदपत्र तपासिीच्या वेळी तपासण्यात येतील. सदर प्रिािपत्राच्या साक्षाांक्रकत
प्रती िळ
ु प्रिािपत्राच्या आधारे कागदपत्र तपासिीच्या वेळी उपलब्ध करुि दे िे उिेदवाराांवर
बांधिकारक राहील. त्यािधील प्रिािपत्रे खोटी क्रकां वा चक
ु ीची आढळल्यास सांबधां धत उिेदवार अपात्र
ठरववण्यात येईल.
14) उिेदवारािे लेखी पररक्षेत मिळालेल्या एकत्रत्रत गि
ु ाांच्या आधारे व त्या उिेदवाराची कागदपत्रे वैध
ठरल्यास अांनति निवडसच
ू ी तयार केली िाईल. अांतररि निवडयादी िधूि पदाांच्या आरक्षिािस
ु ार व
पदाांच्या उपलब्धतेिस
ु ार उिेदवाराांची अांनति निवडसच
ू ी तयार केली िाईल.
15) ववहहत शैक्षणिक अहफता, वयोियाफदा धारि करिाऱ्या इच्छुक शासकीय / नििशासकीय किफचाऱ्याांिी
त्याांचे अिफ त्याांच्या कायाफलयीि प्रिख
ु ाांच्या परवािगीिे भरावेत व अशा परवािगीची प्रत िळ
ु कागदपत्र
पडताळिीच्या वेळी सादर करिे आवचयक राहील.
16) नियक्
ु ती िाल्यािांतर मलपीक-टां कलेखक उिेदवाराांिा जिल््यातील कोित्याही कायाफलयात आणि तलाठी
उिेदवाराांिा जिल्हयातील कोित्याही उपववभागािध्ये नियक्
ु ती दे ण्यात येईल. सांबधां धत उिेदवार याांिी
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त्याांचे नियक्
ु तीच्या पदावर नियक्
ु ती आदे शाच्या हदिाांकापासि
ु 30 हदवसाांचे आत रुिु होिे आवचयक
राहील.



ििभरतीचा कार्ाक्रम / िेळाित्रक :तलाठी पदभरतीचा कायफिि खालीलप्रिािे राहील. त्यािध्ये जिल्हा निवड समितीिार्फत

काही बदल करावयाचा िाल्यास या कायाफलयाच्या www.jalgaon.nic.in / www.jalgaon.gov.in या अधधकृत
सांकेतस्र्ळावर वेळोवेळी प्रमसध्द करण्यात येईल.
अ.
क्र.
1

भरती प्रकक्रर्ा कार्ाक्रम

संभावित दिनांक ि िेळ

ऑिलाईि पध्दतीिे अिफ भरण्याचा हद. 04/08/2016 रोिी सकाळी 11.00 वािेपासि
ू ते
कालावधी.

हद. 20/08/2016 रोिी सायांकाळी 06.00 वािेपावेतो.

भारतीय स्टे ट बँकेच्या कोित्याही
2

शाखेिध्ये ववहहत चलिाद्वारे परीक्षा
शल्
ु क ििा करण्याचा कालावधी

3

हद. 06/08/2016 ते हद. 22/08/2016.

(भारतीय स्टे ट बँकेच्या कायाफलयीि कािकािाच्या वेळेत)

लेखी परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र उपलब्ध त्या-त्या पदाच्या लेखी परीक्षेच्या हदिाांकापव
ू ी 05
होण्याचा कालावधी

अ.क्र.

हदवसाांपासि
ू लेखी परीक्षेच्या हदिाांकापावेतो.
लेखी िरीक्षेचा दिनांक ि िेळ

ििाचे नाि

दिनांक

िेळ

हद. 04/09/2016

स. 11.00 ते द.ु 01.00

1

मलपीक-टां कलेखक

2

वाहिचालक

सदर हदिाांक िांतर िाहहर करण्यात येईल.

3

तलाठी (पेसा क्षेत्राबाहे रील)

हद. 11/09/2016

4

तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)

हद. 11/09/2016

5

कनिष्ठ मलपीक

हद. 04/09/2016

दिनांक :-

स. 11.00 ते द.ु 01.00
स. 11.00 ते द.ु 01.00
स. 11.00 ते द.ु 01.00

01/08/2016.

दठकाण :- िळगाव.
सिस्र् सधचि,

जिल्हा ननिड सममती तथा

ननिासी उिजिल्हाधिकारी, िळगाि

अध्र्क्ष,

जिल्हा ननिड सममती

तथा जिल्हाधिकारी, िळगाि

