जाहिरनामा
उपविभागीय दं डाधिकारी पाचोरा भाग यांचे कायाालय पाचोरा, जजल्िा जळगाि
पोललस पाटील पदभरतीसाठी जाहिरात 2018
जाहिरात क्रमांक 01/2018
जळगाि जजल्ियातील पाचोरा उपविभागातील उपविभागीय दं डाधिकारी, पाचोरा भाग कायाालयांतगात गािांत
पोललस

पाटील

पदभरतीसाठी

अिातािारक

उमेदिारांकडून

विहित नमन्
ु यात फक्त ऑनलाईन पध्दतीनेच

www.jalgaonexam.com या संकेतस्थळािर अधिकृत अजा मागविण्यात येत आिे त.

ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सरु
ु वात

ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंततम मद
ु त

हदनांक 05/05/2018 रोजी सकाळी 12.00 पासन
ू

हदनांक 16/05/2018 सायंकाळी 05.30 पयंत

सरळसेिा भरती प्रक्रक्रया संदभाातील सविस्तर जािीरात www.jalgaonexam.com या संकेतस्थळािर
उपलब्ि असून उमेदिारांनी संपुर्ा मािीती काळजीपुिक
ा
समजून घेऊनच ऑनलाईन पद्धतीने अजा सादर
करािेत. प्रस्तत
ु पदांकरीता केिळ उक्त संकेतस्थळािरुन विहित ऑनलाईन पध्दतीने भरलेले अजा ि विहित
चलनाद्िारे भरलेले पररक्षा शुल्क ग्रािय िरण्यात येतील. इतर कोर्त्यािी प्रकारे अजा स्िीकारण्यात येर्ार
नािीत. सदर संकेतस्थळाला भरती प्रक्रक्रये दरम्यान िेळोिेळी भे ट दे ऊन भरती प्रक्रक्रयेची माहिती बाबत
अद्ययाित रािण्याची जबाबदारी उमेदिारांची राहिल.
भरती प्रक्रक्रया/परीक्षा स्थधगत करर्े क्रकं िा रद्द करर्े, अंशत: बदल करर्े, पदांच्या एकूर् ि गाि ननिाय
संख्येमध्ये िाढ क्रकं िा घट करण्याचे अधिकार तसेच भरतीप्रक्रक्रये संदभाात िाद, तक्रारी बाबत अंनतम ननर्ाय
घेण्याचा अधिकार उपविभागीय दं डाधिकारी, पाचोरा भाग यांना राितील ि त्यांचा ननर्ाय अंनतम असेल.

उपविभागीय अधिकारी पाचोरा भाग पाचोरा यांचे आस्थापनेिरील पोलीस पाटील ररक्त पदाचे
तपशील अनश
े सि पढ
ु ष
ु ील प्रमार्े (सध
ु ारित 16/05/2018)

अ.क्र.

तालक
ु ा

गािाचे नाि

आरक्षर् प्रिगा

समांतर महिला आरक्षर्

1

पाचोरा

लोिारी खु.

इतर मागास प्रिगा

महिला

2

पाचोरा

जामने

इतर मागास प्रिगा

महिला

3

भडगाि

लोर् प्र.वपराचे

इतर मागास प्रिगा

महिला

4

पाचोरा

संगमेश्िर

इतर मागास प्रिगा

महिला

5

पाचोरा

गोराडखेडा खु

इतर मागास प्रिगा

महिला

6

पाचोरा

भडाळी

विशेष मागास प्रिगा

महिला

7

भडगाि

पळासखेडे

विशेष मागास प्रिगा

नािी

8

पाचोरा

कळमसरा

सिा सािारर्

महिला

9

पाचोरा

लशंदाड

सिा सािारर्

महिला

10

पाचोरा

सातगाि डोंगरी

सिा सािारर्

महिला

11

पाचोरा

डोकलखेडा

सिा सािारर्

महिला

12

पाचोरा

तारखेडा ख.ु

सिा सािारर्

महिला

13*

पाचोरा

िडगाि असेरी

सिा सािारर्

महिला

14

पाचोरा

विष्र्न
ू गर

सिा सािारर्

महिला

15

पाचोरा

राजुरी बु.

सिा सािारर्

नािी

16

पाचोरा

िडगाि जोगे

सिा सािारर्

महिला

17

पाचोरा

लाख तांडा

सिा सािारर्

महिला

18

भडगाि

आमडदे

सिा सािारर्

महिला

19

भडगाि

िडगाि नालबंदी

सिा सािारर्

महिला

20

भडगाि

कराब

सिा सािारर्

महिला

21

भडगाि

आडळसे

भटक्या जमाती (क)

महिला

22*

पाचोरा

िनुमानिाडी

सिा सािारर्

23

पाचोरा

मोिलाई

भटक्या जमाती (ड)

महिला

24

पाचोरा

ननंभोरी बु.

भटक्या जमाती (ड)

नािी

नािी

25

पाचोरा

मोिाडी

भटक्या जमाती (ड)

नािी

26

पाचोरा

बिूळे श्िर

भटक्या जमाती (ब)

महिला

27

पाचोरा

वपंप्री बु.प्र.पा

भटक्या जमाती (ब)

नािी

28

भडगाि

तळबंद तांडा हद.

विमुक्त जमाती (अ)

महिला

29

पाचोरा

चुंचाळे

अनुसूधचत जाती

महिला

30

पाचोरा

तारखेडा बु

अनुसूधचत जाती

नािी

31

पाचोरा

सारोळा खु

अनुसूधचत जाती

नािी

32

भडगाि

िरखेड

अनुसूधचत जाती

महिला

33

पाचोरा

िार्ेगाि

अनुसूधचत जाती

महिला

34

पाचोरा

वपंप्री ब.ु प्र.भ

अनस
ु धू चत जाती

महिला

35

भडगाि

िडजी

अनस
ु धू चत जाती

नािी

36

भडगाि

पें डगाि

अनस
ु धू चत जाती

महिला

37

भडगाि

तांदळ
ु िाडी

अनस
ु धू चत जाती

नािी

38

पाचोरा

साजगाि

अनुसूधचत जाती

नािी

39

पाचोरा

गिूले

अनुसूधचत जमाती

नािी

40

भडगाि

उमरखेड

अनुसूधचत जमाती

नािी

41

पाचोरा

सांगिी प्र.भ

अनुसूधचत जमाती

महिला

42

भडगाि

नािरे

अनुसूधचत जमाती

नािी

43

पाचोरा

परिाडे

अनुसूधचत जमाती

महिला

44

पाचोरा

िडगाि खु.प्र.पा

अनुसूधचत जमाती

महिला

45

पाचोरा

िडसन

अनुसूधचत जमाती

महिला

46

भडगाि

लोर् प्र.ऊ.

अनुसूधचत जमाती

महिला

47

भडगाि

िलिाडी खु

अनुसूधचत जमाती

नािी

48

पाचोरा

सािे बु.प्र.भ.

अनुसूधचत जमाती

नािी

49

पाचोरा

बबल्दी बु.

अनुसूधचत जमाती

नािी

50

पाचोरा

ननपार्े

अनस
ु धू चत जमाती

नािी

51*

पाचोरा

पन
ु गांि

सिा सािारर्

नािी

52*

पाचोरा

बदरखे

सिा सािारर्

नािी

53*

पाचोरा

अटलगव्िार्

सिा सािारर्

नािी

54*

पाचोरा

रामेश्िर तांडा

सिा सािारर्

नािी

किमान आवश्यि अिजता
खाली नमूद केलेली शैक्षणर्क अिाता 16/05/2018 या हदनांकास प्रमार्पत्रासिीत पूर्ा िारर् करर्े आिश्यक
आिे .

अ

संवर्ज

.क्र.

)पदनाम(

1

पोललस पाटील

किमान आवश्यि अिजता

1. उमेदिार माध्यलमक शालांत परीक्षेत (एस.एस.सी.) उत्तीर्ा असािा.
2. अ(

ियोमयाादेकरीता

उमेदिाराचे

हदनांक

16/05/2018 रोजीचे िय

विचारात घेतले जाईल.
ब( उमेदिाराचे िय हदनांक 16/05/2018 रोजी 25 िषांपेक्षा कमी नसािे
ि 45 िषां पेक्षा जास्त नसािे.
ि( पोललस पाटील पदाकरीता ियोमयाादा लशधथलक्षम नािीत.
3. उमेदिार संबंधित गािाचा स्थाननक ि कायमचा रहििासी असािा.
4. उमेदिार शारररीकदृष््या सक्षम असािा ि उमेदिाराचे चाररत्र्य ननष्कलंक
असर्े आिश्यक.
5. मिाराष्र नागरी सेिा (लिान कुटुंबाचे प्रनतज्ञापन) ननयम, 2005 मिील
लिान कुटुंबाची अिा ता िारर् करर्े आिश्यक रािील.

6. मागासप्रिगाासाठी आरक्षक्षत पदाकरीता त्याप्रिगााचे सक्षम अधिका-याने
ननगामीत केलेले जातीचे प्रमार्पत्र आिश्यक.
7. मागासप्रिगाातील

उमेदिार

(वि.जा.अ.,

भ.ज.ब.,

भ.ज.क.,

भ.ज.ड.,

वि.मा.प्र. ि इ.मा.ि.) यांना सन 2018-19 या कालाििीकरीता िैि
असलेले उन्नत आणर् प्रगत व्यक्ती ि गट (क्रक्रलमलेयर) यामध्ये मोडत
नसल्याबाबतचे (नॉन-क्रक्रलमलेयर) प्रमार्पत्र आिश्यक रािील.
8. ज्या महिला उमेदिारांना महिला आरक्षर्ाचा लाभ ििा असेल त्यांनी तशी
मागर्ी ऑनलाईन अजाात करर्े अननिाया आिे . राखीि महिला पदांसाठी
अजा

सादर

करर्ाऱ्या

महिला

कालाििीकरीता िैि असलेले

उमेदिारांना

सन

2018-19

या

उन्नत आणर् प्रगत व्यक्ती ि गट

(क्रक्रलमलेयर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन-क्रक्रलमलेयर) प्रमार्पत्र
आिश्यक रािील.

पररक्षेचे स्वरुप

अ.क्र
1

पदनाम / संिगा

लेखी पररक्षा

पोललस पाटील

पररक्षेसाठी गुर्

80

तोंडी पररक्षा.
(मुलाखत)
20

एकूर् गर्
ु
100

लेखी पररक्षेच्या प्रश्नपबत्रकेचे स्िरुप सिासािारर्पर्े खालीलप्रमार्े रािील.
1. पोललस पाटील पदाची लेखी परीक्षा 80 गर्
ु ांची असेल. प्रत्येक प्रश्न एक गर्
ु ाचा राहिल.
2. लेखी पररक्षेची प्रश्नपबत्रका िस्तुननष्ठ ि बिुपयाायी स्िरुपाची असेल.

3. लेखी परीक्षा इयत्ता दिािी पयंतच्या अभ्यासक्रमािर आिारीत असेल. यात सामान्यज्ञान, गणर्त,
स्थाननक पररसराची माहिती ि चालू घडामोडी इत्यादी विषयांचा समािेश असेल.

4. लेखी परीक्षेत एकूर् 80 गर्
(45% टक्के) प्राप्त केलेल्या उमेदिारांमिील
ु ांपैकी क्रकमान 36 गर्
ु
उच्चतम गुर् लमळालेल्या पयााप्त प्रमार्ातील उमेदिारांची तोंडी पररक्षा घेण्यात येईल.

5. सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन ननर्ाय क्र. प्राननमं-2010/209/प्र.क्र. 66/10/13-अ, हद.
19/06/2010 मिील तरतद
े ेळी उत्तरपबत्रकेिर उत्तरे ललहिण्यासाठी अथिा
ु ीनस
ु ार लेखी परीक्षा घेति
धचन्िांक्रकत करण्यासाठी फक्त काळ्या शाईच्या बॉलपेनचा िापर करािा लागेल.

6. लेखी पररक्षेत मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदिारास, पोलीस पाटील भरती / ननिडीसाठी घेण्यात

येर्ाऱ्या 20 गर्
ु ांच्या तोंडी (मल
ु ाखत) पररक्षेस उपजस्थत रािर्े अननिाया रािील. तोंडी पररक्षेत
अनुपजस्थत रािर्ारा उमेदिार अंनतम ननिडीस अपात्र ठरे ल. मात्र एखाद्या उमेदिाराला मुलाखतीत शुन्य

गुर् लमळाले असले तरी लेखी पररक्षेतील गुर्ांच्या आिारे तो जर गुर्ित्ता यादीत येत असेल तर असा
उमेदिार पोलीस पाटील पदािरील ननिडीकररता पात्र रािील.

तनवडीसाठी िायजपद्धती, अटी, शती.
1. प्राप्त केलेल्या गुर्ांच्या आिारे गुर्ित्तेनुसार अंनतम ननिडीसाठी उमेदिारांना शैक्षणर्क ि इतर संबंधित मूळ
प्रमार्पत्रे तपासर्ीसाठी उपलब्ि करुन द्यािी लागतील. अन्यथा तोंडी परीक्षा / अंनतम ननिडीसाठी विचार
केला जार्ार नािी.
2. लेखी पररक्षा,तोंडी परीक्षा, कागदपत्रे छाननी, इ. कररता प्रिेशपत्र, कायाक्रम, विविि सूचना या केिळ
संकेत स्थळािरुनच उपलब्ि करण्यात येतील. पोस्टाद्िारे पाठविण्यात येर्ार नािीत. सबब सदर
संकेतस्थळाला भरती प्रक्रक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट दे ऊन भरती प्रक्रक्रयेची माहिती/कायाक्रमा बाबत
अद्ययाित रािण्याची, प्रिेशपत्र डाऊनलोड करुन घेण्याची जबाबदारी उमेदिाराची राहिल.
3. लेखीपरीक्षेअंती मुलाखतीसाठी पात्र उमेदिारांचे जाहिरातीनूसार आिश्यक पात्रता ि ऑनलाईन अजाात
भरलेली माहिती यांच्या आिारे मूळ कागदपत्र पडताळर्ी करण्याकररता अंतररम स्िरुपात याहद जािीर

करण्यात येईल. ज्या उमेदिारांची जाहिरातीनस
ू ार आिश्यक पात्रता ि ऑनलाईन अजाात भरलेली

माहिती, पररक्षा शुल्क, मळ
ू कागदपत्रांच्या आिारे परीपर्
ु ा लसद्ध िोईल अशाच उमेदिारांचा विचार भरती
प्रक्रक्रयेच्या पुढील टप्प्या करीता करण्यात येईल. जाहिरातीत नमूद केलेली संपुर्ा अिा ता, ऑनलाईन
अजाात भरलेली माहिती ि मळ
ू कागदपत्र तपासर्ीच्या िेळी सादर केलेली कागदपत्रे यामध्ये तफाित

आढळल्यास उमेदिारांची उमेदिारी भरतीच्या कुठल्यािी टप्प्यािर रद्द िोऊ शकेल अथिा अशा

उमेदिारांचे मागीतलेले सामाजजक आणर्/क्रकं िा समांतर आरक्षर् अथिा प्रक्रक्रया शुल्क इ. सारख्या
सिलती नामंजरू करण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यािी.

4. उमेदिार शारररीक दृष््या सक्षम असल्या बाबतचे अधिक्षक, ग्रालमर् रुग्र्ालय यांचे अथिा िररष्ठ
िैद्यकीय अधिका-याचे प्रमार्पत्र कागदपत्र पडताळर्ीच्या िेळी सादर करर्े आिश्यक राहिल ि
उमेदिाराची पात्रता िैद्यकीय तपासर्ीअंतीच ननजश्चत करण्यात येईल.
5. उमेदिाराचे चाररत्र्य ननष्कलंक असल्या बाबतचे संबांधित पोलीस स्टे शनचे चाररत्र्य प्रमार्पत्र कागदपत्र
पडताळर्ीच्या िेळी सादर करर्े आिश्यक राहिल.
6. उमेदिार कोर्त्यािी राजक्रकय पक्षाशी संबांधित नसािा. त्या बाबतचे रुपये 100 च्या स्टँ प पेपरिरील
प्रनतज्ञापत्र कागदपत्र पडताळर्ीच्या िेळी सादर करर्े आिश्यक राहिल.
7. पोललस पाटील पदािरील ननयुजक्तकरीता मत
ृ / सेिाननित्ृ त पोललस पाटलाच्या िारसाने अजा केल्यास
त्याला प्रािान्य दे ण्यात येईल. परं तु याचा अथा एकाच स्थानासाठी (Position) पोललस पाटलाच्या
िारसासि दोन क्रकं िा अधिक उमेदिारांना समान र्ण
ु लमळाल्यास पोललस पाटलाच्या िारसाची ननिड
करण्यात प्रािान्य दे ण्यात येईल. परं तु तो मिाराष्र ग्राम पोललस पाटील (सेिा प्रिेश, पगार भत्ते आणर्

सेिेच्या इतर शती) आदे श 1968 ि त्यामध्ये िेळोिेळी करण्यात आलेल्या सुिारर्ांनुसार सिा अटी ि
शती पूर्ा करीत असला पाहिजे. तसेच तो हदनांक 16/10/2008 च्या शासन ननर्ायानुसार त्या
गािासाठी ठरविण्यात आलेल्या सामाजजक / समांतर आरक्षर्ाचा असला पाहिजे.

8. उमेदिार संबंधित गािाचा स्थाननक ि कायमचा रहििासी असर्े आिश्यक आिे .
9. उमेदिार कोर्त्यािी एकाच गािाचा स्थाननक/कायमचा रहििासी असु शकतो सबब उमेदिाराने अशाच
एका गािात अजा करािा. एकापेक्षा अधिक गािातुन केलेले सिा अजा बाद करण्यात येतील.

10. प्रत्येक गािात केिळ एक पद उपलब्ि आिे ि ते शासकीय ननकषांनुसार आरक्षक्षत करण्यात आलेले
आिे . अजा करताना उमेदिाराने आरक्षर् तपासूनच अजा करािा.

11. संपर्
ु ा जळगाि जजल्ियात सिा उपविभागांसाठी एकाच हदिशी एकाच िेळी परीक्षा घेण्यात येईल.

12. संपुर्ा भरती प्रक्रक्रया गािननिाय िोर्ार असून कोर्त्यािी दोन गािांच्या प्रक्रक्रयेचा एकमेकांशी संबंि
नसेल.

13. पोललस पाटील िे पद िगीकृत नािी.

14. पोललस पाटीलांना क्षेबत्रय स्तरािर (Field Work) काम करािे लागते त्यामुळे सदर पद िारर् करर्ारी

व्यक्ती िी शारररीक दृष््या सक्षम असर्े आिश्यक आिे . त्यामळ
ु े त्यांना अपंगांसाठीचे आरक्षर् लागू
करण्यात आलेले नािी.

15. पोललस पाटील िे पद एका गािात एकच असते. त्यामुळे िे पद एकाकी असल्याने त्यांना प्रकल्पग्रस्त,
माजीसैननक, खेळाडु यासारखी समांतर आरक्षर्े लागू नािी.

16. जात िैिता प्रमार्पत्र उपलब्ि नसल्यास, शासन सामान्य प्रशासन विभाग ननर्ाय क्र. बीसीसी2011/प्र.क्र.1064/2011/16-ब हद. 12/12/2011 मिील तरतद
ु ीनस
ु ार याधचका क्र. 2136/2011 ि अन्य

याधचकांिर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरं गाबाद खंडपीठाने हद. 25/08/2011 रोजी हदलेल्या
आदे शाच्या विरोिात मा. सिोच्च न्यायालय, निी हदल्ली येथे दाखल केलेल्या एसएलपी मिील

आदे शाच्या अिीन रािून, तात्पुरते ननयुक्ती आदे श ननगालमत केल्याच्या हदनांकापासून 06 महिन्यांचे
आत जात िैिता प्रमार्पत्र सादर करर्े अननिाया आिे , अन्यथा त्यांची ननयुक्ती पुिल
ा क्षी प्रभािाने रद्द
करण्यात येईल.

17. मिाराष्र राज्य लोकसेिा अनुसूधचत जाती, अनुसूधचत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष
मागास प्रिगा, इतर मागासिगा यांचस
े ाठी आरक्षर् अधिननयम, 2001 ( सन 2004 चा मिाराष्र
अधिननयम क्र. 8)

िा अधिननयम मिाराष्र शासनाने हद. 29 जानेिारी 2004 पासून अंमलात आर्ला

आिे . त्यानुसार उन्नत ि प्रगत गटाचे (क्रक्रलमलेअर) तत्ि वि.जा.अ., भ.ज.ब., भ.ज.क., भ.ज.ड.,

वि.मा.प्र. ि इ.मा.ि. यांना लागू आिे . सदर प्रिगाातील उमेदिारांकडे हद. 31 माचा, 2019 पयंत िैि

असलेले नॉन क्रक्रलमलेअरचे सक्षम अधिकारी यांचक
े डील प्रमार्पत्र असर्े आिश्यक आिे . नॉन

क्रक्रलमलेअरचे तत्ि अनुसूधचत जाती / अनुसूधचत जमाती व्यनतररक्त इतर सिा मागास प्रिगांना लागू
रािील.

18. शासन, महिला ि बालविकास विभागाकडील ननर्ाय क्र.82/2001/मसेआ-2000 /प्र.क्र.415/का.2 हद.
25/05/2001 आणर् तद्नंतर शासनाने िेळोिेळी ननगालमत केलेल्या आदे शानुसार महिला आरक्षर्ांतगात
अजा

करर्ाऱ्या

महिला

उमेदिारांनी

सन

2018-2019

या

कालाििीकरीता

िैि

असलेले

(हद.

31/03/2019 पयंत िैि असलेले) उन्नत आणर् प्रगत व्यक्ती ि गट (क्रक्रलमलेयर) यामध्ये मोडत
नसल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकारी यांनी ननगालमत केलेले मुळ प्रमार्पत्र कागदपत्र पडताळर्ीचे िेळी सादर
करर्े आिश्यक रािील.
19. सामान्य

प्रशासन

विभागाकडील

शासन

अधिसूचना

क्र.एसआरव्िी

2000/प्र.क्र.17/2000/12,

हद.28/03/2005 ि शासन पररपत्रक क्र. एसआरव्िी 2000/प्र.क्र.17/2000/12 हद. 01/07/2005 तसेच
मिाराष्र नागरी सेिा (लिान कुटुंबाचे प्रनतज्ञापन) ननयम, 2005 अन्िये हद. 28/03/2005 रोजी ियात

असलेली ि त्यानंतर जन्माला आलेल्या अपत्यांच्या संख्ये बाबत लिान कुटूंब असल्याचे विहित
नमुन्यातील प्रनतज्ञापत्र सादर करर्े आिश्यक आिे . तसेच अवििािीत असर्ाऱ्या उमेदिारानेिी विहित
नमुन्यातील प्रनतज्ञापत्र सादर करर्े आिश्यक आिे .

20. लेखी पररक्षेत मल
ु ाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदिारास, पोलीस पाटील भरती / ननिडीसाठी घेण्यात

येर्ाऱ्या 20 गुर्ांच्या तोंडी (मुलाखत) पररक्षेस उपजस्थत रािर्े अननिाया रािील. तोंडी पररक्षेत
अनुपजस्थत रािर्ारा उमेदिार अंनतम ननिडीस अपात्र ठरे ल. मात्र एखाद्या उमेदिाराला मुलाखतीत शुन्य
गुर् लमळाले असले तरी लेखी पररक्षेतील गुर्ांच्या आिारे तो जर गुर्ित्ता यादीत येत असेल तर असा
उमेदिार पोलीस पाटील पदािरील ननिडीकररता पात्र रािील.

21.

समान गर्
लमळाल्यासअंनतम ननिड :- शासन ननर्ाय क्रमांक बीव्िीपी 1113/1767/प्र.क्र.
ु

592/पोल-8 हद. 22/08/2014 अन्िये, गुर्ित्ता यादीतील एकाच स्थानासाठी (Position) दोन क्रकं िा
अधिक उमेदिारांना समान र्ुण लमळाल्यास खालील प्रािान्य क्रमाच्या आिारे उमेदिाराची अंनतम ननिड
केली जाईल.

1. पोललस पाटलांचे िारस; त्यानंतर
2. अजा सादर करण्याच्या अंनतम हदनांकास उच्च शैक्षणर्क अिाता िारर् करर्ारे उमेदिार, त्यानंतर,
3. माजी सैननक असलेले उमेदिारत्यानंतर,
4. ियाने ज्येष्ठ असलेले उमेदिार

#पोलीस पाटलांच्या िारसामध्ये पती, पत्नी आणर् त्यांची दोन मल
ु े यांचा समािेश राहिल. त्या
व्यनतररक्त अन्य कोर्त्यािी नातेिाईकाचा िारस म्िर्ून विचार करता येर्ार नािी.

22. यालशिाय मिाराष्र ग्राम पोलीस अधिननयम, 1967 ि त्यास संलग्न असलेले ननयम आणर् िेळोिेळी
शासनाने ननगालमत केलेले आदे श, शासन ननर्ाय, पररपत्रकांतील नेमर्ूकीसाठी इतर प्रचललत असलेल्या
अटीसुद्धा बंिनकारक असतील.

ऑनलाईन अर्ज िरण्याची पद्धत
1. प्रस्तत
ु पदांकरीता फक्त www.jalgaonexam.com या अधिकृत संकेतस्थळािरुन विहित पध्दतीने भरलेले
ऑनलाईन पध्दतीने केलेले अजा स्िीकारण्यात येतील. इतर कोर्त्यािी प्रकारे अजा स्िीकारण्यात येर्ार
नािीत.उमेदिारांनी ऑनलाईन अजाात नोंदविलेला ई-मेल आयडी. ि मोबाईल क्रमांक चूक्रकचा/अपुर्ा तसेच
मोबाईल क्रमांक NCPR रजजस्टडा (DND) असल्यामुळे संपुर्ा भरती प्रक्रक्रये दरम्यान त्या द्िारे पाठविल्या
जार्ा-या सूचना, संदेश ि मािीती उमेदिारांना प्राप्त न झाल्यास त्याची संपुर्ा जबाबदारी संबंधित
उमेदिाराची रािील. तसेच ई-मेल आयडी. ि मोबाईल संदेश ििनात येर्ा-या तांबत्रक अडचर्ींना
उपविभागीय दं डाधिकारी कायाालय, पाचोरा भाग िे जबाबदार असर्ार नािी. सदर संकेत स्थळाला भरती

प्रक्रक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट दे ऊन भरती प्रक्रक्रयेची माहितीबाबत अद्ययाित रािण्याची जबाबदारी उमेदिाराची
राहिल.
2.

पात्र उमेदिाराला िेब-बेस्ड (Web-based) ऑनलाईन अजा www.jalgaonexam.com या िेबसाईटद्िारे हद.

05/05/2018 ते हद. 16/05/2018 या कालाििीत सादर करर्े आिश्यक रािील.
3.

उमेदिारांचे अजा ऑनलाईन (online) पध्दतीने स्िीकारण्यात येर्ार असल्याने अजा करतांना, शैक्षणर्क
कागदपत्रे, अन्य प्रमार्पत्रे जोडर्े आिश्यक नािी. तथावप, ऑनलाईन अजाामध्ये उमेदिाराने त्यांची
पात्रतेनुसार काळजीपूिक
ा संपुर्ा ि खरी माहिती भरर्े आिश्यक आिे . ऑनलाईन पध्दतीने अजा भरतांना

कािी चुका झाल्यास क्रकं िा त्रट
ु ी रािील्यास ि भरतीच्या कोठल्यािी टप्प्यािर अजा नाकारला गेल्यास
त्याची सिास्िी जबाबदारी संबि
ं ीत उमेदिाराची रािील ि याबाबत उमेदिारास तक्रार करता येर्ार नािी.

ऑनलाईन अजाात भरलेली माहिती बदलता येर्ार नािी. जाहिरातीत नमूद केलेल्या सिा अटी तसेच
शैक्षणर्क अिा ता ि मागर्ीनस
ु ार आरक्षर् िगैरेची पात्रता तपासन
ू च ऑनलाईन अजा भरािा.
4.

उमेदिाराची लेखीपरीक्षा िी त्यांनी ऑनलाईन अजाात नमूद केलेल्या गहृ ित पात्रतेनुसार कोर्तीिी

कागदपत्रे पूित
ा पासर्ी / छाननी न करता घेतली जार्ार असल्यामुळे या परीक्षेत लमळालेल्या गुर्ांच्या

आिारे उमेदिाराला ननिडीबाबतचे कोर्तेिी िक्क रािर्ार नािीत. कागदपत्रांच्या पूर्ा छाननीनंतरच
उमेदिारांची

पात्रता

ननजश्चत

करण्यात

येईल.

लेखीपररक्षेच्या

प्राथलमक

चाळर्ी/तोंडीपरीक्षेनुसार

गर्
ु ित्तेच्या आिारे , उमेदिारांनी ऑनलाईन अजाात नमद
ू केलेल्या गहृ ित पात्रतेनस
ु ार अंतररम यादी

प्रलसध्द करुन उमेदिारांच्या कागदपत्रांची सखोल छाननी केली जाईल. सदर प्रक्रक्रयेत उमेदिार अपात्र
आढळल्यास त्यास ननिड प्रक्रक्रयेतून बाद करण्यात येईल. पात्रता िारर् न करर्ा-या उमेदिारांना

भरतीच्या कोर्त्यािी टप्प्यािर अपात्र करण्याचे संपूर्ा अधिकार उपविभागीय दं डाधिकारी, पाचोरा भाग
यांचे जिळ राखून ठे िण्यात आलेले आिे त ि याबाबत उमेदिारास कोर्तीिी तक्रार करता येर्ार नािी.
5.

ऑनलाईन पद्धतीने अजा सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना www.jalgaonexam.com या संकेतस्थळािर
उपलब्ि आिे त. बँकेत परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंनतम हदनांक 17/05/2018 असा रािील. अंनतम हदनांका
नंतर बँकेत परीक्षा शुल्क भरर्ा-या उमेदिारांचा विचार केला जार्ार नािी.

6.

संकेतस्थळािर, ऑनलाईन

अजा

पररपूर्ा

भरल्यानंतरच्या

कोर्त्यािी एका पद्धतीने प्रक्रकया शुल्क भरता येईल.


पुढील

कायाालयीन

हदिशी

खालीलपैकी

स्टे ट बँक ऑफ इंडडया (SBI) च्या कोर्त्यािी शाखेत रोखीने चलनाद्िारे क्रकं िा SBI Collect

द्िारे

नेटबँक्रकं ग /डेबबट काडा / क्रेडीट काडा िापरुन ऑनलाईन पद्धतीने.
संकेतस्थळािरुन प्राप्त िोर्ा-या चलनाची वप्रंट काढून त्या चलनामाफात चलनात नमूद असलेली

आिश्यक ते प्रक्रक्रया शुल्क स्टे ट बँक ऑफ इंडडयाच्या कोर्त्यािी शाखेमध्ये पुढच्या कायाालयीन
कामकाजाच्या हदिशी भरता येईल. सदरच्या 3 प्रतींपैकी उमेदिारास त्याची स्ित:ची प्रत, उपविभागीय
दं डाधिकारी कायाालय, पाचोरा प्रत स्टे ट बँक ऑफ इंडडया कडून परत लमळे ल. त्यापैकी उपविभागीय
दं डाधिकारी कायाालय, पाचोरा प्रत, उमेदिारांनी कागदपत्र छाननीचे िेळी जमा करािी. सदर चलनाची
मूळ प्रत असल्यालशिाय उमेदिाराची कागदपत्रे छाननी / मल
ु ाखत घेतली जार्ार नािी.
नेटबँक्रकं ग /डेबबट काडा / क्रेडीट काडा द्िारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रक्रक्रया शुल्क भरण्याच्या सच
ू ना

संकेतस्थळािर उपलब्ि आिे त. ऑनलाईन पद्धतीने प्रक्रक्रया शुल्क भरल्यास Payment Receipt जतन
करुन ठे िा.

बँकेत प्रक्रक्रया शुल्क भरण्याचा कालाििी हदनांक हद. 17/05/2018 पयंत आिे .
प्रक्रक्रया शुल्क भरण्याच्या अंनतम हदनांका नंतर प्रक्रक्रया शुल्क भरर्ा-या उमेदिारांचा विचार केला जार्ार
नािी याची नोंद घ्यावी.

ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क भिणा-या उमेदवािाांनी तयाांचा व्यवहाि यशस्वी (Payment Transaction

Successful) झाल्याची खात्री करुन घ्यावी. प्रक्रिया शुल्क भिण्याकिीता नेटबँक्रकं ग /डेबबट काडा / क्रेडीट
काडा वापरुन होणा-या व्यवहािाांची जबाबदािी सांपुणत
ण ः उमेदवािाची आहे व उपविभागीय दं डाधिकारी
कायाालय, पाचोरा यास जबाबदाि असणाि नाही.
7.

िरीलपैकी

कोर्त्यािी

पद्धतीने

प्रक्रक्रया

शुल्क

भरल्यानंतर

कायाालयीन

कामकाजाच्या

दोन

(2)

हदिसानंतर www.jalgaonexam.com या संकेतस्थळािर लॉग इन करुन उमेदिाराला प्रक्रक्रया शुल्क
नोंदीची जस्थती तपासता येईल. तसेच अजााची वप्रंट काढता येईल.
8.

ऑनलाईन पद्धतीने अजा सादर करताना उमेदिाराने स्ित:चा अद्ययाित (Latest) विहित नमुन्यातील पासपोटा

साईझ फोटो ि सिी स्कॅन करुन www.jalgaonexam.com संकेतस्थळािरील सूचनेनुसार विहित पद्धतीने
अपलोड करर्े अननिाया आिे .
9.

ऑनलाईन अजा स्िीकारण्याच्या अंनतम तारीख ि िेळेनंतर संकेतस्थळा िरील ऑनलाईन अजा भरण्याची
ललंक बंद केली जाईल.

10. ऑनलाईन अजा प्रक्रक्रयेच्या सिा टप्प्यातील माहिती पररपर्
ू ा भरुन विहित परीक्षा शुल्क भरलेल्या उमेदिारांची

जस्थती, पररक्षेची रुपरे षा/िेळापत्रक/पररक्षाकेंद्र/बैठक क्रमांक इत्यादी बाबतची माहितीिर हदलेल्या (िेबसाईट)
िर िेळोिेळी उपलब्ि करुन दे ण्यात येईल. या संबंिी स्ितंत्र पत्रव्यििार केला जार्ारनािी. सदर
संकेतस्थळाला भरतीप्रक्रक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट दे ऊन भरतीप्रक्रक्रयेची माहितीबाबत अद्ययाित रािण्याची
जबाबदारी उमेदिाराची रािील.

11. ज्या उमेदिारांनी यापि
ू ी जरी त्यांचे नाि रोजगार ि स्िंयरोजगार मागादशान केंद्राकडे सेिायोजन
कायाालय/समाजकल्यार् आहदिासी विकास प्रकल्प अधिकारी कायाालयात नांिे नोंदविलेली आिे त अशा
उमेदिारांना विहित मुदतीत स्ितंत्रररत्या ऑनलाईन अजा करर्े ि परीक्षाशुल्क भरर्े आिश्यक राहिल. अशा

उमेदिारांनी अन्य कोर्त्यािी मागााने सादर केलेले अजा विचारात घेतले जार्ार नािीत अशा उमेदिारांना या
कायाालयामाफात स्ितंत्रपर्े कळविले जार्ार नािी.
12. माजीसैननक उमेदिारांनी जजल्िा सैननक बोडाात नािनोंदर्ी केलेली असर्े आिश्यक आिे . सदर
प्रमार्पत्र, कागदपत्र पडताळर्ीच्या िेळी सादर करािे लागेल.
13. मिाराष्र राज्य लोकसेिा अनुसूधचत जाती, अनुसूधचत जमाती, ननरधिसूचीत जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या
जमाती, विशेष मागास प्रिगा ि इतर मागासिगा यांच्या साठी आरक्षर् अधिननयम 2001 (सन 2004 चा

मिाराष्र अधिननयम क्र.8) िा अधिननयम मिाराष्र शासनाने हदनांक 29 जानेिारी 2004 पासून अंमलात
आर्ला आिे . त्यानस
ु ार उन्नत ि प्रगत गटाचे (क्रक्रमीलेअर) तत्िवि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड),

विशेष मागास प्रिगाआणर् इतर मागासिगा यांना लागू आिे . या प्रिगाातील उमेदिारांनी जात, उन्नत ि प्रगत

गटात मोडत नसल्याचे िषा 2018-19 या कालाििी कररता िैि असलेले (अद्ययाित अथाात 31/03/2019
पयात िैि असलेले) (नॉनक्रक्रमीलेयर) प्रमार्पत्र कागदपत्र तपासर्ीच्या िेळी सादर करर्े आिश्यक आिे .
14. ज्या महिला उमेदिारांना महिला आरक्षर्ाचा लाभ ििा असेल त्यांनी तशी मागर्ी ऑनलाईन अजाात

करर्े अननिाया आिे . शासनननर्ाय महिला ि बालकल्यार्क्र.82/2001/म.से.आ-2000/प्र.क्र.415/का.2,
हद.25/05/2001 मिील तरतूदीनुसार महिलांसाठी आरक्षर् राहिल. या संदभाात िेळोिेळी ननगालमत
केलेल्या आदे शानुसार आरक्षर्ा अंतगात अजा करर्ाऱ्या महिला उमेदिारांनी िषा 2018-19 या कालाििी
कररता िैि असलेले (अद्ययाित अथाात 31/03/2019 पयात िैि असलेले) उन्नत ि प्रगत गटात मोडत
नसल्याबाबतचे (नॉनक्रक्रमीलेअर) प्रमार्पत्र कागदपत्र तपासर्ीच्या िेळी सादर करर्े आिश्यक आिे .

15. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसुचना क्र.एसआरव्िी-2000/प्र.क्र.17/2000/12, 28 माचा 2005 ि शासन

पररपत्रक एसआरव्िी-2000/प्र.क्र.17/2000/12, 01 जुलै 2005 नुसार विहित केलेल्यानुसार ि मिाराष्र

नागरी सेिा (लिान कटूंबाचे प्रनतज्ञापन) ननयम 2005 अन्िये शासनाने गट अ, ब, क, ड मिील सेिाप्रिेशा
साठी प्रनतज्ञापन नमन
ु ा(अ) आिश्यक अिाता म्िर्न
ू वििीत नमन्
ु यातील लिान कुटूंबाचे प्रनतज्ञापत्र बंिनकारक
आिे . सदरचे प्रनतज्ञापत्र कागदपत्र तपासर्ीच्या िेळी सादर करर्े आिश्यक आिे .

16. ऑनलाईन अजा केला अथिा विहित अिाता िारर् केली म्िर्जे लेखी पररक्षेस/कागदपत्र पडताळर्ीस
बोलाविण्याचा अथिा ननयुक्तीचा िक्क प्राप्त झाला आिे असे नािी. ननिडीच्या कोर्त्यािी टप्प्यािर अजादार

विहित अिाता िारर् न करर्ारा आढळल्यास, खोटी माहिती परु विल्यास, एखादया अजादाराने त्याचा ननिडीसाठी
ननिड सलमतीिर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाि आर्ला अथिा गैरप्रकाराचा अिलंब केल्यास त्यास ननिड प्रक्रक्रयेतून

बाद करण्यात येईल. तसेच, ननयुक्ती झाली असल्यास कोर्तीिी पूिस
ा ूचना न दे ता त्यांची ननयुक्ती समाप्त
करण्यात येईल ि त्यांच्याविरुद्ध कायदे शीर कारिाई करण्यात येईल.

17. ननिड प्रक्रक्रया सुरु झाल्यानंतर क्रकं िा ननयुक्तीनंतर कोर्त्यािी क्षर्ी उमेदिाराने अजाात हदलेली माहिती अगर

कागदपत्रे खोटी सादर केल्याचे क्रकं िा खरी माहिती दडिन
ू ठे िल्याचे ननदशानास आल्यास त्या उमेदिारांची
उमेदिारी /ननयुक्ती रद्द करण्यांत येईल ि शासनाची हदशाभूल केल्यामुळे त्यांच्यािर कायदे शीर कारिाई
करण्यात येईल

18. अपात्र अजादारांस स्ितंत्रररत्या कळविले जार्ार नािी.
19. परीक्षेस/कागदपत्र पडताळर्ीस/मुलाखतीस बोलाविलेल्या अजादारांना स्िखचााने उपजस्थत रािािे लागेल.

20. िरील अटी, शती, ननयमांव्यनतरीक्त शासनाने िेळोिेळी ननगामीत केलेले आदे श ि ननर्ाय लागू राितील.

प्रकक्रया शल्
ु ि:खालीलप्रमार्े शुल्क भरािे लागेल.
खल
ु ा प्रिगा – रु.

500 /-

मागास प्रिगा – रु.

300/-

)वर दशजववण्यात आलेले प्रकक्रया शल्
ु ि बँि प्रोसेससंर् चार्ेस वर्ळून आिे .(

हटपः – चलनाद्िारे स्टे ट बँक ऑफ इंडडया बॅकेच्या शाखेत प्रक्रक्रया शुल्क भरल्यास रु. 40/- इतके सेिा शुल्क
आकारले जाईल. सदर शुल्क उमेदिाराने भराियाचे आिे .

SBI Collect द्िारे नेटबँक्रकं ग /डेबबट काडा / क्रेडीट काडा द्िारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रक्रक्रया शुल्क भरल्यास
ननिडलेल्या पयाायानुसार आिश्यक ते बँकेचे सेिा शुल्क भरािे लागेल.
ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क भिणा-या उमेदवािाांनी तयाांचा व्यवहाि यशस्वी (Payment Transaction Successful)
झाल्याची संपुर्ा खात्री करुन घ्यावी. प्रक्रिया शुल्क भिण्याकिीता नेटबँक्रकं ग /डेबबट काडा / क्रेडीट काडा वापरुन
होणा-या व्यवहािाांची जबाबदािी सांपुणत
ण ः उमेदवािाची आहे व उपविभागीय दं डाधिकारी कायाालय, पाचोरा यास
जबाबदाि असणाि नाही.

ररक्त पदे भरतीचा िायजक्रम खालील प्रमाणे आिे
अ.क्र

1

भरती प्रकिया िायजक्रम
अजा ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा
कालाििी

हदनांि
हदनांक 05/05/2018 (सकाळी 12.00 पासून) ते
हदनांक 16/05/2018 (सायंकाळी 05.30 पयंत)

बँकेत िोखीने ककां वा ऑनलाईन पद्धतीने
2

प्रक्रक्रया शुल्क जमा करण्याचा अंनतम
हदनांक

ववशेष सच
ू ना:-

हदनांक 17/05/2018



या पदाकरीता ऑनलाईन पध्दतीने अजा भरताना जरी उमेदिारांना कोर्तीिी कागदपत्रे सादर कराियाची

आिश्यकता नािी, तरीिी ज्या उमेदिारांकडे पदाकरता आिश्यक शैक्षणर्क ि इतर पात्रता नसेल अशा
उमेदिारांनी विनाकारर् अजा करू नयेत.


अजादारांना अजा भरण्या संदभाात कािी अडचर्ी असल्यास त्यासाठी 9112721897 या भ्रमर्ध्िनीिर
संपका सािािा.

हदनांक :- 04/05/2018

उपववभार्ीय दं डाधििारी, पाचोरा भार्
जर्ल्िा र्ळर्ाव

