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जािहरात मांक 1, सन 2013-2014 
गट -क व गट-ड या संवग तील पदां या सरळसेवा भरतीसाठी जािहरात 

 

 शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग मांक एसआर ही-2012/ . .186/12, िद.28.2.2013 

मधील तरतदू नसुार तसेच शासन िनणय, गहृ िवभाग मांक एफएसएल-0413/ . .287/पोल-4, 

िद.13.6.2013 अ वये िदले या िनदशानसुार यायसहायक वै ािनक योगशाळा संचालनालय, महारा  रा य 

यां या अिधप याखालील मुंबई, नागपरू, पुणे, औरंगाबाद, नािशक व अमरावती योगशाळेतील गट क व गट ड 

संवग तील सरळसेवेतील खालील िर त पदांसाठी ऑनलाईन प दतीने अज मागिव यात येत आहेत. या 

पदांसाठी खालील अट  व अहतांची पतूता करणारे उमेदवार अज क  शकतात. 

2. उपल ध पदसं या :- 
अ.

. 
पदनाम ,गट व  वेतन संरचना एकूण पद 

सं या 
आर णानसुार 
वगिनहाय पदे 

आव यक शै िणक अहता अनभुव 

1 वै ािनक सहायक (गट क) 
Scientific Assistant 

.9300-34800  ेड पे-4200 

23 23 िव ान शाखेतील रसायनशा  
िवषयासह मा यता ा त 
िव ापीठाची कमीत कमी  
दसु-या वग त पदवी ा त. 

रासायिनक योगशाळा 
कवा औ ोिगक 
योगशाळेतील अनभुव 

अस यास ाधा य. 
 सामािजक 

आर ण 
समांतर आर ण 

मिहला 
30% 

माजी 
सैिनक 
15% 

क प त 
5% 

पदवीधर/ 
पदिवकाधारक
अंशकालीन 

10% 

खेळाडू 
5% 

इतर एकूण 

अन.ुजाती 1 1 - - - 2 4 
अन.ुजमाती - 1 - - - - 1 

भज-क 1 - - - - 1 2 
भज-ड - - - - - 1 1 
इमाव 1 1   1   1 4 
खुला 3 1 1 1 1 4 11 
एकूण 6 4 1 2 1 9 23 

2 पदे  अनशेुषातीलआहेत.  



2 वै ािनक सहायक (मानसशा ),  
(गट क) 
Scientific Assistant (Psychology) 

.9300-34800  ेड पे-4200 

2 2 मानसशा  िवषयातील 
िकमान दतीय ेणीतील 
पदवी उ ीण. 

एक वष मानसशा ीय 
अ यासातील िश ण आिण 
कवा संशोधन व िवकासाचा 
अनभुव धारण केला आहे, 
अशा उमेदवारांना ाधा य 
दे यात येईल. 

 सामािजक 
आर ण 

समांतर आर ण 
मिहला 
30% 

माजी 
सैिनक 
15% 

क प त 
5% 

पदवीधर/ 
पदिवकाधारक
अंशकालीन 

10% 

खेळाडू 
5% 

इतर एकूण 

अन.ुजाती - - - - - 1 1 
खुला - - - - - 1 1 
एकूण - - - - - 2 2  

3 वै ािनक सहायक (सायबर गु हे, वनी व 
वनीफीत िव लेषण),  

(गट क) 
Scientific Assistant (Cyber Crime, 
Tape Authentication & Speaker 
Identification) 

.9300-34800  ेड पे-4200 

5 5 िव ान शाखेतील भौितकशा  
कवा संगणक शा  कवा 
इले ॉिन स कवा मािहती आिण 
तं ान या िवषयासह िकमान 

दतीय ेणीतील पदवी अथवा 
अिभयांि की शाखेतील संगणक 
शा  कवा इले ॉिन स कवा 
मािहती आिण तं ान या 
िवषयासह िकमान दतीय 

ेणीतील पदवी उ ीण. 

एक वष यायसहायक 
िव ानातील सायबर गु हे 
कवा वनी कवा वनीफीत 
िव लेषणातील िश ण 
आिण कवा संशोधन आिण 
िवकासाचा अनभुव धारण 
केला आहे, अशा उमेदवारांना 

ाधा य दे यात येईल. 

 सामािजक 
आर ण 

समांतर आर ण 
मिहला 
30% 

माजी 
सैिनक 
15% 

क प त 
5% 

पदवीधर/ 
पदिवकाधारक
अंशकालीन 

10% 

खेळाडू 
5% 

इतर एकूण 

अन.ुजाती - - - - - 1 1 
अन.ुजमाती - - - - - 1 1 

खुला 1 - - - - 2 3 
एकूण 1 - - - - 4 5  

4 विर ठ योगशाळा सहायक (गट क) 
Senior Laboratory Assistant 

.5200-20200 ेड पे-2400 

8 8 िव ान शाखेत उ च मा यिमक 
शालांत  माणप  (HSC 
Science) पिर ा उ ीण. 

रासायिनक योगशाळा कवा 
औ ोिगक योगशाळेतील 
अनभुव अस यास ाधा य. 

 सामािजक 
आर ण 

समांतर आर ण 
मिहला 
30% 

माजी 
सैिनक 
15% 

क प त 
5% 

पदवीधर/ 
पदिवकाधारक
अंशकालीन 

10% 

खेळाडू 
5% 

इतर एकूण 

अन.ुजाती - 1 - - - 1 2 
अन.ुजमाती - - - - - 1 1 

भज-ब - 1 - - - - 1 
इमाव - 1 - - - 1 2 
खुला - - - 1 - 1 2 
एकूण - 3 - 1 - 4 8 

4 पदे  अनशेुषातीलआहेत.  



5 विर ठ िलिपक (भांडार) (गट क) 
Senior Clerk (Stores) 

.5200-20200 ेड पे-2400 

1 1 िव ान शाखेत उ च मा यिमक 
शालांत माणप  (HSC 
Science) परी ा उ ीण. 

भांडार िवभागातील कामाचा    
अनभुव अस यास ाधा य. 

 सामािजक आर ण समांतर आर ण 
इतर एकूण 

िवमा  1 1 
एकूण 1 1 

1 पद अनशेुषातीलआहे. 
 
 

6 किन ठ योगशाळा सहायक  
(गट क) 
Junior Laboratory Assistant 

.5200-20200 ेड पे-2000 

7 7 िव ान िवषयासह मा यिमक 
शालांत परी ा माणप  (SSC 
with Science) उ ीण. 

--- 

 सामािजक 
आर ण 

समांतर आर ण 
मिहला 
30% 

माजी 
सैिनक 
15% 

क प त 
5% 

पदवीधर/ 
पदिवकाधारक
अंशकालीन 

10% 

खेळाडू 
5% 

इतर एकूण 

अन.ुजमाती - - - - - 1 1 
इमाव - - - - - 1 1 
खुला 2 1 - 1 - 1 5 
एकूण 2 1 - 1 - 3 7 

1 पद अनशेुषातीलआहे. 
 
 

7 िलिपक टंकलेखक (गट क) 
Clerk Typist  

.5200-20200 ेड पे-1900 

11 11 मा यिमक शालांत परी ा 
माणप  (SSC) उ ीण. 

शासकीय वािण य मंडळाची 
इं जी 40 श द व मराठी 30 श द 

ित िमिनट टंकलेखन परी ा 
उ ीण. 

--- 

 सामािजक 
आर ण 

समांतर आर ण 
मिहला 
30% 

माजी 
सैिनक 
15% 

क प त 
5% 

पदवीधर/ 
पदिवकाधारक
अंशकालीन 

10% 

खेळाडू 
5% 

इतर एकूण 

अन.ुजाती - 1 - - - 1 2 
िवजा-अ 1 - - - - - 1 
भज-ब -   - - - 1 1 
भज-क 1 - - - - - 1 
भज-ड - - - - - 1 1 
इमाव - - - - - 1 1 
खुला 1 1 - 1 - 1 4 
एकूण 3 2 - 1 - 5 11 

4 पदे  अनशेुष / 1 पद मकूबधीर 
 
 



8 वाहनचालक (गट-क) 
Driver  

.5200-20200 ेड पे-1900 

2 2 कमीत कमी 7 वी पास, वाहन 
कायदा 1939 अनसुार मोटार 
कार व जड वाहन चालिव याचा 
परवाना. 

कमीत कमी 2 वष चा मोटार 
कार/जड वाहन चालिव याचा 
अनभुव, सदुढृ शरीरय टी 
आिण संबंिधत िवभागातील 
र यांची सखोल मािहती 
असणे आव यक. 

 सामािजक 
आर ण 

समांतर आर ण 
मिहला 
30% 

माजी 
सैिनक 
15% 

क प त 
5% 

पदवीधर/ 
पदिवकाधारक
अंशकालीन 

10% 

खेळाडू 
5% 

इतर एकूण 

अन.ुजाती - - - - - 1 1 
इमाव - - - - - 1 1 
एकूण - - - - - 2 2 

2 पदे अनशेुषातीलआहेत. 
 
 

9 योगशाळा पिरचर (गट-ड) 
Laboratory Attendant 

.5200-20200 ेड पे-1900 

16 16 मा यिमक शालांत परी ा 
अनु ीण (10 वी नापास) 

शासकीय योगशाळेततील 
अनभुव अस यास ाधा य. 

 सामािजक 
आर ण 

समांतर आर ण 
मिहला 
30% 

माजी 
सैिनक 
15% 

क प त 
5% 

पदवीधर/ 
पदिवकाधारक
अंशकालीन 

10% 

खेळाडू 
5% 

इतर एकूण 

अन.ुजाती 1 - - - - 1 2 
अन.ुजमाती - 1 - - - - 1 
िवजा-अ 1 - -   - 1 2 
भज-क - - - - - 1 1 
इमाव 1 - - - - 2 3 
खुला 2 1 1 1 1 1 7 
एकूण 5 2 1 1 1 6 16 

3 पदे  अनशेुषातील आहेत. 
 
 

10 चपराशी  (गट-ड) 
Peon 

.4440-7440 ेड पे-1300 

3 3 शासकीय मा यता ा त शाळेतनू 
4 थी उ ीण. 

--- 

 सामािजक 
आर ण 

समांतर आर ण 
मिहला 
30% 

माजी 
सैिनक 
15% 

क प त 
5% 

पदवीधर/ 
पदिवकाधारक
अंशकालीन 

10% 

खेळाडू 
5% 

इतर एकूण 

अन.ुजमाती - 1 - - - - 1 
इमाव 1 - - - - 1 2 
एकूण 1 1 - - - 1 3 

3 पदे  अनशेुषातीलआहेत. 
 
 



11 सह आचारी (गट-ड) 
Assistant Cook 

.4440-7440 ेड पे-1300 

1 1 िलिहता व वाचता येणे आव यक. िकमान 1 वष चा 
उपहारगहृातील खादयपदाथ 
बनिव याचा अनभुव 
आव यक 

 सामािजक आर ण समांतर आर ण 
इतर एकूण 

खुला 1 1 
एकूण 1 1  

िटप :- वर नमदू केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सचूनेनसुार बदल हो याची श यता आहे. 
     शासन िनणय, गहृ िवभाग मांक एचडीओ-2011/ . .4/आ था-1, िदनांक 9.3.2011 अ वये अपंग य ती 

(समान संधी, संपणू सहभाग व ह काचे संर ण) अिधिनयम, 1995 नसुार या संचालनालया या आ थापनेवरील पदे 
िन:समथ असले या य त साठी सिुन चत कर यात आलेली आहेत. 

 
1.  खाली नमदू पदांची लेखी पिर ा नमदू स ात घे यात येणार अस याने एका स ातील फ त एकाच पदासाठी 

अज करणे आव यक आहे. विर ठ योगशाळा सहायक व विर ठ िलिपक (भांडार) या पदांसाठी एकच 
लेखी पिर ा घे यात येणार अस याने उमेदवार सदर दो ही पदांसाठी अज क  शकतो. 

1.1. उमेदवारास एकापे ा जा त पदांसाठी अज करावयाचा अस यास एकाच अज त सव पय य उपल ध 
अस याने (Multi option choice for various posts) एकच अज करावा. परंत,ु येक पदासाठी वेगवेगळी 
फी भरणे आव यक राहील. 
 
2. परी ा शु क :- 
 अन.ु .1 ते 11 वरील येक पदांकरीता अमागास उमेदवारांसाठी .350/- + बकेँचे शु क 
                                                         मागास उमेदवारांसाठी .250/- + बकेँचे शु क 
 

माजी सैिनकांना पिर ा शु क अट लाग ूनाही. 
िवजा-अ, भज-ब, भज-क, भज-ड, िवमा  व इमाव वग तील उ नत व गत गटात (ि मीलेअर) म ये 

मोडणा-या हणजेच यांचे वा षक उ प न .6.00 लाखापे ा अिधक आहे अशा उमेदवारांनी यांना आर णाचा 
व वयोमय देचा फायदा देय नस याने यांनी अमागास उमेदवारां माणे आव यक संपणू पिर ा शु क भरणे 
आव यक आहे व यांना खलुा गटातील समज यात येईल. तसेच ते वयोमय देतील सवलतीसह कोण याही 
सवलतीस पा  समजले जाणार नाहीत. 
 

िदनांक 1.3.2014 (स -अ) 
दपुारी 3 ते 6 दर यान 

िदनांक 2.3.2014 (स -ब) 
पिहल ेस  (सकाळी 11 ते 1 दर यान) 

वै ािनक सहायक, गट-क किन ठ योगशाळा सहायक, गट-क 
वै ािनक सहायक (मानसशा ), गट-क वाहनचालक, गट-क 
वै ािनक सहायक (सायबर गु हे, वनी व  
वनीफीत िव लेषण), गट-क 

चपराशी, गट-ड 

योगशाळा पिरचर, गट-ड दसुरे स  (दपुारी 2 ते 5 दर यान) (स -क) 
विर ठ योगशाळा सहायक/  
विर ठ िलिपक (भांडार), गट-क 
िलिपक टंकलेखक, गट-क 
सह आचारी, गट-ड 



 
3. वयोमय दा :- 
3.1. सव पदासाठी उमेदवारांचे वय िदनांक 1.1.2014 रोजी िकमान वय 18 वष पणू तसेच खु या वग तील 

उमेदवारांसाठी कमाल 33 वष व महारा  शासनाने मा यता िदले या मागासवग य उमेदवारांसाठी कमाल 
38 वष राहील. 

3.2. शासकीय कमचा-यांना कमाल वयोमय देची अट नाही. 
3.3. सश  दलात िकमान 6 मिहने सेवा केले या माजी सैिनकांमधील, यांनी सश  दलात केलेला अखंड 

सेवाकाल अिधक 3 वष एवढा काल यां या िवहीत िदनांका या वयातनू वगळून या िदनांकास येणारे 
यांचे वय िवचारात घेतले जाईल. शासन शु दीप क, सामा य शासन िवभाग मांक मासैक-

1010/ . .279/10/16-अ, िदनांक 20.8.2010 नसुार माजी सैिनकांसाठी शासन सेवेतील वग-3 व वग-
4 मधील पदांसाठी नेमणकूीकरीता कमाल वयोमय दा 45 वषपयत राहील. बडतफ ने, गैरवतणकू कवा 
अकाय मता या कारणांसाठी अथवा सैिनकी सेवेसाठी शारीिरक मता नस याने कवा 
आजारपणामळेुसेवा संपु टात आलेले माजी सैिनक/आणीबाणी व अ पसेवा राजािद ट अिधकारी 
वयोमय दे या सवलतीसाठी पा  ठरणार नाहीत. 

3.4. िन:समथ असले या य त या बाबतीत कमाल वयोमय दा 45 वष राहील. 
3.5. वातं य सैिनकांचे नामिनदिशत पा य, 1991 जनगणना कमचारी व 1994 नंतरचे िनवडणकू कमचारी 

यांना कमाल वयोमय दा 45 वष इतकी राहील. या घटकातील मागासवग य उमेदवारांसाठी कमाल 
वयोमय दा 45 वष इतकी राहील. 

3.6. पदवीधर/पदिवकाधारक अंशकािलन उमेदवारां या बाबतीत यांनी सिुशि त बेरोजगार अथसहा य 
योजनतगत कोण याही शासकीय काय लयाम ये 3 वष पयत दरमहा मानधनावर काम केलेले असले 
पािहजे. तसेच सदर या अनभुवाची न द रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क ाम ये केलेली असली 
पािहजे. िनवड झाले या अंशकालीन कमचा-यांनी यां या अनभुवाची सेवायोजन काय लयाकडील 

माणप   उमेदवारास मलुाखती या वेळी व िनयु ती या वेळी सादर करावी लागतील. सामा य शासन 
िवभाग, शासन िनणय .अंक-1009/ . .200/2009/16-अ, िदनांक 27.10.2009 नसुार अंशकालीन 
कमचा-यास कमाल वयोमय दा 46 वष इतकी िशिथल म राहील. 

3.7. िन:समथ असले या य तीने (िकमान 40 ट के) अपंग वाबाबतचे थायी वै कीय मंडळाचे माणप  
सादर करणे आव यक आहे. 
अ) उमेदवाराने वत: लेखिनकाची यव था करावयाची असनू लेखिनका या मानधनाची यव था 

उमेदवाराकडून कर यात येईल. ऐनवेळी लेखिनकाची परवानगी देता येणार नाही, याची कृपया द ता यावी. 
ब) लेखी परी े या वेळी लेखिनकाची मदत आव यक अस यास खालील मािहतीसह अज सादर 

के या या िदनांकापासनू 15 िदवसां या अवधीत अ य , िनवडसिमती तथा संचालक, यायसहायक वै ािनक 
योगशाळा संचालनालय, महारा  रा य, िव ानगरी, कलीना, सांता ु ज (पवू), मुंबई-400 098 यां या नांवे 

अज या छायांिकत त सह सा या कागदावर वतं  अज क न िद.12.2.2014 रोजी काय लयीन वेळेपयतच 
पवूपरवानगी लेखी व पात घेणे बंधनकारक राहील. तदनंतर याबाबत कोण याही कारची कायवाही कर यात 
येणार नाही. 

1) पदाचे नांव :- 
2) न दणी मांक :- 



3) उमेदवाराचे नाव :- 
4) लेखिनकाचे नाव :- 
5) लेखिनकाचा संपणू प ा :- 
6) उमेदवाराची शै िणक अहता :- 
7) लेखिनकाची शै िणक अहता :- 
8) उमेदवार व लेखिनक एकाच िव ा शाखेचे आहेत काय :- 
9) उमेदवार व लेखिनक एकाच िव ा शाखेचे अस यास लेखिनक उमेदवारा या शै िणक पा तेपे ा एक  
    पायरी / ट पा कमी आहे काय :- 
क) ऐनवेळी सदर लेखिनक अनपु थत रािह यास याची जबाबदारी पणूत: उमेदवाराची राहील. 
ड) वेश माणप ावरील उमेदवारांना िदले या सव सचूनांचे व परी े या वेळी िदले या सव सचूनांचे  
    लेखिनकाने पालन करणे आव यक राहील. 
इ) लेखिनकाने व उमेदवाराने सचूनांचे पालन न के यास यां यािव द चिलत िनयमांनसुार कडक  
    कायवाही कर यात येईल. 

3.8. क प त/भकंूप त उमेदवारांनी संबंिधत िज हा पुनवसन अिधकारी यांनी िदले या क प त 
माणप ाची मळू त मलुाखतीसाठी येताना सादर करणे आव यक राहील. 

3.9. खेळाडंूची गणुव ा व पा ता िवचारात घेऊन वयोमय देत 5 वष पयत वयाची अट िशिथल म राहील. 

4. शै िणक अहता :- 
अ) जािहरातीतील सव पदासाठी नमदू केलेली शै िणक अहता िद.1.1.2014 रोजी धारण करणे आव यक आहे. 
ब) टंकलेखन अहता :- 

मराठी टंकलेखन 30 श. .िम. शासकीय वािण य माणप  व इं जी टंकलेखन 40 श. .िम. शासकीय 
वािण य माणप  आव यक राहील. सदर अहता िद.1.1.2014 रोजी धारण करणे आव यक आहे. 

शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग मांक िनवक-1010/ . .08/2010/16-अ, िद.6.10.2010 
अ वये क प त, भकंूप त, वातं  सैिनकांचे नामिनदिशत पा य, सन 1991 चे जनगणना कमचारी, 1994 
नंतरचे िनवडणकू कमचारी व पदवीधर/पदिवकाधारक अंशकालीन कमचारी या सव घटकातील उमेदवारांना जर 
यांना िलिपक टंकलेखक पदावर िनयु ती िमळाली, तर टंकलेखनाची परी ा उ ीण हो यासाठी िनयु ती या 

िदनांकापासनू 6 मिहने इत या कालावधीची मदुत दे यात येत आहे. 
महारा  शासन, राजप  िदनांक 3.9.1993 मधील उपपिर छेद मांक 3(बी) परंतुका वये माजी सैिनक 

वग तनू िलिपक टंकलेखक पदावर िनयु ती िमळाली, तर टंकलेखनाची परी ा उ ीण हो यासाठी िनयु ती या 
िदनांकापासनू 11 मिहने इत या कालावधीची मदुत दे यात येत आहे. 
क) संगणक अहता :- 
          जािहरातीमधील गट क पदाकिरता अज करणा-या उमेदवारांची िनवड झा यास यांना महारा  शासन, 
सामा य शासन िवभाग िनणय . िश ण-2000/ . .61/2001/39, मं ालय, मुंबई िदनांक 19.3.2003 
नसुार िनयु ती या िदनांकापासनू दोन वष या आत संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे खाली नमदु केलेले 

माणप  ा त क न सादर करणे आव यक राहील. अ यथा यांची सेवा कोणतीही पवूसचुना न देता समा त 
कर यात येईल. 

(अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटी या अिधकृत C.C.C. कवा O तर कवा A तर कवा B तर कवा 
C तर यापैकी कोणतीही एक पिर ा उ ीण होणे आव यक राहील. 

कवा 



(ब) महारा  रा य उ च व तं िश ण मंडळ, मुंबई यां याकडील अिधकृत MS-CIT पिर ा उ ीण होणे 
आव यक राहील. 
 ड) मराठी/ हदी भाषा पिर ा :- 

मा यिमक शालांत पिर ेत मराठी/ हदी िवषय घेतले नस यास, िनयु तीनंतर संबंिधत िनयमानसुार 
एतदथ मंडळाची मराठी / हदी भाषा पिर ा उ ीण होणे आव यक राहील. 
इ) फ त वाहन चालक पदाकिरता :- 

वाहन कायदा 1939 अनसुार मोटार कार व जड वाहन चालिव याचा िद.1.1.2012 पवू चा ािधकृत 
परवाना. 

 

5. अज कर याची प दत :- 
5.1. तुत पिर ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प दतीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज 

वकार यात येणार नाही. 
5.2. पा  उमेदवाराला वेब-बे ड (web-based) ऑनलाईन अज www.formonline.net/fsl व 

www.maharashtra.gov.in या वेबसाईट दारे िदनांक 31.1.2014 रोजी 23.59 वाजेपयत सादर 
करणे आव यक राहील. ऑनलाईन अज वकार या या अंितम िदनांकानंतर संकेत थळावरील 
अज सादर कर याची लक बंद केली जाईल.  चलना दारे टेट बकँ ऑफ इंिडया या कोण याही शाखेत 
परी ा शु क अज सादर के यानंतर लगत या एक िदवसानंतर (सटुटीचे िदवस वगळून) ते िद.4.2.2014 
पयत भरणे बंधनकारक राहील. अ यथा परी ा शु क भरल े नाही असे समजनू अज नाकारला 
जाईल. 

5.3 ऑनलाईन प दतीने अज सादर कर या या सिव तर सचूना www.formonline.net/fsl व 
www.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर उपल ध आहेत. या वेबसाईटवर ऑनलाईन अज पिरपणू 
भर यानंतर टेट बकॅ ऑफ इंिडया या बकेॅत फी भर याचे चलन 02 त म ये उपल ध होईल. (उमेदवाराची 

त व बकेँची त) सदर चलनाची ट काढून या चलनामाफतच अज सादर के यानंतर लगत या एक 
िदवसानंतर (सटुटीचे िदवस वगळून) उमेदवाराने आव यक ते परी ा शु क टेट बकॅ ऑफ इंिडया या 
कोण याही शाखेम ये भरणे आव यक राहील. सदर या दोन त पैकी उमेदवारास याची त टेट बकँ ऑफ 
इंिडया कडून परत िमळेल. यापैकी उमेदवाराची त अशा उमेदवाराने कागदप  तपासणी या वेळी सादर 
करावी. 

5.4. बकेँम ये िवहीत परी ा शु का या चलना दारे भरणा के यानंतर लगत या एक िदवसानंतर (सटुटीचे 
िदवस वगळून) उमेदवाराने फोटो व वा री िदनांक 6.2.2014 रोजी 23.59 पयतच ऑनलाईन फॉमवर 
अपलोड करणे आव यक राहील. यानंतर सदर वेब लक बंद होईल. िविहत केले या कालावधीत पणू न 
भरलेले ऑनलाईन अज कोण याही पिर थतीत िवचारात घेतले जाणार नाहीत. 

5.5. ऑनलाईन प दतीने अज सादर करताना उमेदवाराजवळ वत:चा अ यावत (Latest) पासपोट साईज 
फोटो व वत:चा ई-मेल आयडी असणे आव यक आहे. तसेच वत:चा फोटो (35 kb) व वा री (30 kb) 
यापे ा जा त नसलेली इमेज कॅन क न jpg फॉमट म ये Save क न अपलोड करावी. 

5.6. उमेदवाराने कॅन क न अपलोड केलेली वा री आिण फोटो, वेशप , हजेरीपट व त सम कारणासाठी 
वापर यात येईल. परी े या अथवा मलुाखती या वेळी अ य कोण याही कारणा या वेळी अज भरतांना 
केलेली वा री व फोटो न जुळ यास उमेदवारास अपा  ठरिव यात येईल, अथवा अ य कायदेशीर कारवाई 
कर यात येईल. 

5.7. उमेदवारास वेशप  ऑनलाईन अज भर यानंतर परी ेपवू  10 िदवस ते पिर े या िदनांकापावेतो  
      वत: या ोफाईलम ये उपल ध क न दे यात येतील. वेशप  उमेदवाराने डाऊनलोड क न याव.े  
      कोण याही उमेदवारास पो टाने वेशप  पाठिवले जाणार नाही. तसेच वेशप ािशवाय कोण याही  
      उमेदवारास वेश िदला जाणार नाही. 



 
6. परी ेचे ट पे :- 
अन.ु मांक 1 ते 7 व 9 ते 11 वरील पदांची भरती लेखी परी ा व मौिखक चाचणी या दोन ट याम ये घे यात 
येणार असनू लेखी परी ेतील गणुव ेनसुार व कागदप ांची तपासणी झा यानंतर पा  उमेदवारांची मौिखक 
चाचणी घे यात येईल. 
अन.ु मांक 8 वरील पदांची भरती लेखी परी ा, यावसाियक चाचणी व मौिखक चाचणी या तीन ट याम ये 
घे यात येणार असनू लेखी परी ेतील गुणव ेनसुार व कागदप ांची तपासणी झा यानंतर पा  उमेदवारांची 
यावसाियक चाचणी घे यात येईल. तसेच यावसाियक चाचणीम ये पा  ठरले या उमेदवारांची मौिखक चाचणी 

घे यात येईल. 
7. परी ेचे िठकाण :- मुंबई, नागपरू, पुणे, औरंगाबाद, नािशक व अमरावती या िठकाणी लेखी पिर ा घे यात 
येतील. यावयाियक चाचणी आिण मलुाखती फ त यायसहायक वै ािनक योगशाळा संचालनालय, मुंबई येथे 
घे यात येतील. 
8. परी ेचा अ यास म :- 1) मराठी :- याकरण, सेापी  वा यरचना आिण नेहमी या श दांचा वापर 2) इं जी 
:- पे लग, याकरण, सोपी  वा यरचना  आिण  नेहमी या श दांचा वापर 3) सामा य ान :- दैनंिदन 
घटना,नेहमीचे अनभुव, सािह य, राजकारण,शा  हे अजमाव यासाठी न सामािजक औ ोिगक सधुारणा, 
ि डा या े ातील महान य तची काय सवसाधारणपणे भारता या िवशेष क न महारा ा या इितहास व 
भगूोलाची परेषा यावरील न 4) अंकगिणत, बेरीज, वजाबाकी, गणुाकार, भागाकार, दशांश अपणू क, 
सरासरी व ट केवारी 5) बु दीमापन िवषयक न उमेदवार िकती जलद व अचकूपणे िवचार क  शकतो हे 
अजमाव यासाठी न िवचार यात येतील. 6) िव ान/मानसशा /िव ान शाखेतील भौितकशा /संगणक 
शा /इले ॉिन स/मािहती तं ान तसेच अिभयांि की शाखेतील संगणक शा / इले ॉिन स/मािहती 
तं ान:- संबंिधत पदाकरीता आव यक असले या शै िणक अहतेनसुार नांची परेषा असेल.  तसेच सव 
पदांची नपि का व तुिन ठ, बहुपय यी न या व पाची राहील. 
9. परी ेचे व प :- 

अ. 
. 

संवग परी ेसाठी गुण 
लेखी परी ा यावसाियक 

चाचणी 
मौिखक परी ा एकूण गणु 

1 वै ािनक सहायक 200 - 25 225 
2 वै ािनक सहायक (मानसशा ) 200 - 25 225 
3 वै ािनक सहायक (सायबर गु हे, 

वनी व वनीफीत िव लेषण) 
200 - 25 225 

4 विर ठ योगशाळा सहायक 200 - 25 225 
5 विर ठ िलिपक (भांडार) 200 - 25 225 
6 किन ठ योगशाळा सहायक 200 - 25 225 
7 िलिपक टंकलेखक 200 - 25 225 
8 वाहनचालक 50 40 10 100 
9 योगशाळा पिरचर 75 - 25 100 
10 चपराशी 75 - 25 100 
11 सह आचारी 75 - 25 100 

 
 



9.1. वै ािनक सहायक (अन.ु .1) या पदाची िकमान अहता िव ान शाखेतील रसायनशा  िवषयासह 
मा यता ा त िव ापीठाची कमीत कमी दसु-या वग त पदवी उ ीण (B.Sc.(Chemistry) IInd Class) आहे. 
या पदाकरीता परी ेचा अ यास म भारतातील मा यता ा त िव ापीठां या पदवी पिर े या दज समान 
असेल. परंतु मराठी िवषया या नपि केचा दज  उ च मा यिमक शालां त पिर े या (इय ा 12 वी) या 
दज या समान राहील. लेखी परी ेला मराठी, इं जी, सामा य ान, बौ दक चाचणी व िव ान या 
िवषयांकिरता येकी 40 गणु असनू एकूण 200 गणुांची लेखी परी ा घे यात येईल. 

 
9.2. वै ािनक सहायक (मानसशा ) (अन.ु .2) या पदाची िकमान अहता मानसशा  िवषयातील िकमान 

दतीय ेणीतील पदवी उ ीण (B.A.(Psychology) IInd Class) आहे. या पदाकरीता परी ेचा अ यास म 
भारतातील मा यता ा त िवदयापीठां या पदवी पिर े या दज समान असेल. परंतु मराठी िवषया या नपि केचा 
दज  उ च मा यिमक शालां त पिर े या (इय ा 12 वी उ ीण) दज  समान राहील. लेखी परी ेला मराठी, इं जी, 
सामा य ान, बौ दक चाचणी व मानसशा  िवषयांकिरता येकी 40 गणु असनू एकूण 200 गणुांची लेखी 
परी ा घे यात येईल. 

9.3. वै ािनक सहायक (सायबर गु हे, वनी व वनीफीत िव लेषण) (अन.ु .3) या पदाची िकमान 
अहता िव ान शाखेतील भौितकशा /संगणक शा /इले ॉिन स/मािहती तं ान या िवषयासह िकमान 

दतीय ेणीतील पदवी अथवा अिभयांि की शाखेतील संगणक शा / इले ॉिन स/मािहती तं ान या 
िवषयासह िकमान दतीय ेणीतील पदवी उ ीण (B.Sc.(Physics/Computer Science/ 
Electronics/Information Technology) or B.E.(Computer Science/Electronics/Information 
Technology) IInd Class) आहे. या पदाकरीता परी ेचा अ यास म भारतातील मा यता ा त 
िवदयापीठां या पिर े या दज समान असेल. परंतु मराठी िवषया या नपि केचा दज  उ च मा यिमक 
शालां त पिर े या (इय ा 12 वी उ ीण) दज  समान राहील. लेखी परी ेला मराठी, इं जी, सामा य ान, 
बौ दक चाचणी तसेच िव ान शाखेतील भौितकशा /संगणक शा /इले ॉिन स/मािहती तं ान तसेच 
अिभयांि की शाखेतील संगणक शा / इले ॉिन स/मािहती तं ान या िवषयांकिरता येकी 40 गणु 
असनू एकूण 200 गणुांची लेखी परी ा घे यात येईल. 

 

9.4. विर ठ योगशाळा सहायक (अन.ु .4) व विर ठ िलिपक (भांडार) (अन.ु .5) या पदांची िकमान 
अहता िव ान शाखेतील उ च मा यिमक शालांत पिर ा उ ीण (इय ा 12 वी िव ान) आहे. या पदांकरीता 
परी ेचा अ यास म महारा  रा यातील उ च मा यिमक शालांत परी े या दज समान असेल. लेखी 
परी ेला मराठी, इं जी, सामा य ान, बौ दक चाचणी व िव ान या िवषयांकिरता येकी 40 गणु असनू 
एकूण 200 गणुांची लेखी परी ा घे यात येईल. 

 
9.5. किन ठ योगशाळा सहायक (अन.ु .6) या पदाची िकमान अहता मा यिमक शालांत परी ा िव ान 

िवषयासह उ ीण (इय ा 10 वी िव ान िवषयासह) आहे. अशा पदाकरीता परी ेचा अ यास म महारा  
रा यातील मा यिमक शाला त परी े या दज समान असेल. लेखी परी ेला मराठी, इं जी, सामा य ान, 
अंकगिणत व िव ान या िवषयांकिरता येकी 40 गणु असनू एकूण 200 गणुांची लेखी परी ा घे यात 
येईल. 

 
9.6. िलिपक टंकलेखक (अन.ु .7) या पदांकरीता अहता मा यिमक शालांत परी ा उ ीण (इय ा 10 वी) 

िविहत केली आहे. या पदांकरीता लेखी परी ेचा अ यास म महारा  रा यातील मा यिमक शालांत 
परी े या दज समान असेल. लेखी परी ेसाठी मराठी, इं जी, सामा य ान व अंकगिणत या  िवषयांकिरता 

येकी 50 गणु असनू एकूण 200 गणुांची लेखी परी ा घे यात येईल. 
 



9.7. वाहनचालक (अन.ु .8) या पदांकरीता शै िणक अहता 7 वी उ ीण अशी िविहत केली आहे. अशा 
पदाकरीता परी ेचा अ यास म महारा  रा यातील मा यता ा त शाळेतील इय ा 7 वी परी े या 
दज समान असेल. लेखी परी ेसाठी मराठी, इं जी, सामा य ान, अंकगिणत व वाहतकू िनयम या  
िवषयांकिरता येकी 10 गणु असनू एकूण 50 गणुांची लेखी परी ा घे यात येईल. 

 
9.8. योगशाळा पिरचर (अन.ु .9) या पदाची िकमान अहता मा यिमक शाला त परी ा अनु ीण (इय ा 10 

वी नापास) आहे. अशा पदाकरीता परी ेचा अ यास म महारा  रा यातील मा यता ा त शाळेतील इय ा 9 
वी या परी े या दज समान असेल. लेखी परी ेला मराठी, सामा य ान, अंकगिणत या िवषयांकिरता 

येकी 25 गणु असनू एकूण 75 गणुांची लेखी परी ा घे यात येईल. 
 

9.9. चपराशी (अन.ु .10) या पदांकरीता परी ेचा अ यास म महारा  रा यातील मा यता ा त शाळेतील 
इय ा 4 थी या परी े या दज समान असेल. लेखी परी ेसाठी मराठी, सामा य ान, अंकगिणत या 
िवषयांकिरता येकी 25 गणु असनू एकूण 75 गणुांची लेखी परी ा घे यात येईल.  

 

9.10. सह आचारी (अन.ु .11) या पदांकरीता परी ेचा अ यास म महारा  रा यातील ाथिमक 
िश णा या किन ठ तरावरील असेल. लेखी परी ेसाठी मराठी, सामा य ान, अंकगिणत या िवषयांकिरता 

येकी 25 गणु असनू एकूण 75 गणुांची लेखी परी ा घे यात येईल. 
 
9.11. या पदांसाठी लेखी व मौिखक परी ा ठेवली आहे, अशा पदांसाठी उमेदवारां या लेखी परी ेतील 

गणुव ेनसुार मलुाखतीकिरता पा ता ठरवून अशा उमेदवारांची मौिखक परी ा घे यात येईल. लेखी व 
मौिखक परी ेचे गणु एकि त क न अंितम गणुव ा यादी तयार केली जाईल. मौिखक परी ेसाठी गैरहजर 
रािह यास उमेदवारांची िनवड कर यात येणार नाही. 

 
9.12. शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग . ािनमं-2010/209/ . .66/10/13-अ, िदनांक 19.6.2010 

नसुार लेखी परी ेम ये फ त काळया शाई या बॉलपेनचा वापर करणे बंधनकारक आहे. 
 

9.13. शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग . ािनमं-2007/ . .46/7/13-अ, िदनांक 27.6.2008 
आिण शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग . ािनमं-1011/ . .99/11/13-अ, िदनांक 26.12.2011  

      नसुार अंितम गणुव ा यादीचे िनकष लाव यात येतील. 
 

 

10. सवसाधारण अट  व शत  :- 
 
10.1. उमेदवाराचे अज ऑनलाईन प दतीने वकार यात येणार अस याने अज करतांना शै िणक कागदप , 

अ य माणप  जोडणे आव यक नाही. परंत ुऑनलाइन अज म ये संपणू मािहती भरणे आव यक आहे. 
ऑनलाइन प दतीने अज भरतांना केलेला जातीचा, मिहला, माजी सैिनक, खेळाडू तसेच अपंग वाचा दावा 
इ यादी बाब म ये त नंतर कोण याही कारणा तव बदल करता येणार नाही. याम ये काही टुी रािह यास 
व अज नाकारला गे यास याची सव वी जबाबदारी उमेदवाराची राहील. याबाबत उमेदवाराची त ार 
करता येणार नाही. तसेच ऑनलाइन अज भरताना खोटी मािहती भर याचे िनदशनास आ यास संबंिधत 
उमेदवारास फसवणकुीचा फौजदारी गु हा दाखल कर यात येईल. तसेच सदर उमेदवाराचा 
िनयु तीबाबतचा अज कोण याही ट यावर र  द कर यात येईल. 

 
 
 



10.2. उमेदवाराची लेखी परी ा ही कोणतीही कागदप े पवूतपासणी न करता घेतली जाणार अस यामळेु या 
परी ेत िमळाले या गणुां या आधारे उमेदवाराला िनवडीबाबतचे कोणतेही ह क राहणार नाहीत. 
उमेदवाराने मलुाखती या वेळी सव आव यक मळू माणप े सादर करणे आव यक आहे. सदर मळू 

माणप े मलुाखतीचे वेळी सादर न के यास मलुाखत घे याचे नाकारले जाईल. छाननीअंती 
माणप ांम ये टु  आढळ यास अथवा मािहती खोटी आढळ यास मलुाखतीस पा  समज यात येणार 

नाही तसेच िनयु ती िदली जाणार नाही. 
 
10.3. अ) शासन िनणय मांक िरपभ/ . .66/2011/ई-10, िदनांक 27.6.2011 नसुार या उमेदवारांकडे 

अिधवास माणप  (Domicile Certificate) उपल ध नस यास यांनी यांचा ज म महारा  रा यात 
झाला अस याचा ज म दाखला सादर करणे आव यक आहे. अशा करणात अिधवास माणप ाची अट 
लागू राहणार नाही.   
 ब) सदर उमेदवाराकडे अिधवास माणप  तसेच ज मतारखेचा दाखला उपल ध नस यास, या 
उमेदवाराने आपला शाळा सोड याचा दाखला सादर करणे आव यक राहील. परंतु सदर शाळा सोड याचा 
दाख याम ये या उमेदवाराचा ज म महारा  रा यात झाला अस याची न द असणे आव यक आहे. अशा 

करणात देखील अिधवास माणप ाची आव यकता असणार नाही. 
 क) उपरो त बाब  फ त महारा  रा यात ज म झाले या उमेदवारांसाठी लागू राहतील. इतर 
उमेदवारासाठी अिधवास माणप  (Domicile Certificate) आव यक राहील. अजदारास मराठी, हदी 
भाषेचे ान व िलिहता वाचता, बोलता येणे आव यक आहे. 

 
10.4.उमेदवारांना लेखी परी ेसाठी परी ा क , वेळ व िदनांक तसेच परी ेचे वेशप  

www.formonline.net/fsl व www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर साधारण परी े या 10 
िदवस आधी उपल ध होईल. तसेच वेशप  या संकेत थळाव न ा त क न घे याची जबाबदारी संबंिधत 
उमेदवारांची रािहल. 

 
10.5. उमेदवारास लेखी पिर ा, यावसाियक चाचणी व मौिखक चाचणीसाठी वखच ने यावे लागेल. 
 
10.6. रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क  या काय लयात नावन दणी केली असली तरी वरील पदांसाठी 

िरतसर ऑनलाइन अज सादर करणे व परी ा शु क भरणे आव यक आहे. तसेच मलुाखती या वेळेला 
मळू न दणी माणप  सादर करणे आव यक आहे. 

 
10.7. शासकीय/िनमशासकीय कमचा-यांनी यांचे अज िनयु ती ािधकारी यां या पवूपरवानगीने भरावी व        

परवानगीची मळू त माणप  तपासणी यावेळी सादर करणे आव यक रािहल. 
 
10.8. सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय .बीसीसी-2011/ . .1064/2011/16-ब, िद.12.12.2011 

नसुार िनवड झाले या मागासवग य उमेदवारांना िनयु ती या िदनांकापासनू 6 मिह या या आत जातवैधता 
माणप  संबंिधत सिमतीकडून पडताळणी क न घेणे आव यक आहे. अ यथा यांची सेवा समा त 

कर यात येईल. 
 
 



10.9. महारा  रा य लोकसेवा अनसुिूचत जाती, अन.ुजमाती, िवमु त जाती, भट या जमाती, िवशेष मागास 
वग, इतर मागास वग यां यासाठी आर ण अिधिनयम 2001 (सन 2004 चा महारा  अिधिनयम .8) 

हा अिधिनयम महारा  शासनाने िदनांक 29.1.2004 पासनू अंमलात आणला आहे. यानसुार उ नत व 
गत गटाचे (ि मीलेअर त व) िवजा (अ), भज (ब), भज (क), भज (ड), िवशेष मागास वग व इतर 

मागासवग यांना लाग ूआहे. या वग तील उमेदवारांनी जात उ नत व गत गटात मोडत नस याचे नॉन 
ि िमलेअर माणप  अज सोबत जोडणे आव यक आहे.  

 

10.10. िवजा-अ, भज-ब, भज-क, भज-ड, इ.मा.व. आिण िव.मा. . तसेच खलुा (मिहला) या वग तील 
उमेदवारांनी िदनांक 1.4.2012 नंतरचे स म अिधका-याचे उ नत व गत गटात मोडत नस याबाबतचे 
(नॉनि मीलेअर) माणप  कागदप  तपासणी या वेळी (मलुाखती यावेळी) सादर करणे आव यक 
रािहल. तसेच सदर आर णाचा लाभ समाजातील उ नत व गत गटातील उमेदवारांना अनु ेय असणार 
नाही. 

 

10.11. अनसुिूचत जमाती या वग तील उमेदवारांनी शासन िनणय आिदवासी िवकास िवभाग .एसटीसी-
1696/ . .34/का-10,िदनांक 07.03.1996 आिण त नंतर शासनाने या संदभ त वेळोवेळी आदेश 
काढून िवहीत केले या नमु यात जात माणप  व वैधता माणप  सादर करणे आव यक राहील. 

 
10.12. मिहलांसाठी आर ण हे समांतर आर ण राहील. मिहला आर ण हे मिहला व बालक याण िवभाग 

शासन िनणय .82/2001/मसेआ-2000/ . .415/का-2, िदनांक 25.5.2001 मधील तरतुदीनसुार 
आिण त नंतर शासनाने हया संदभ त िनगिमत केले या आदेशातील तरतुदीनसुार राहील. तसेच मिहला 
आर णाचा लाभ घेव ू इ छणा-या खु या वग तील मिहला उमेदवारांनी उ नत व गत गटात मोडत 
नस याचे स म अिधकारी यांचे नॉन ि मीलेअर िदनांक 1.4.2012 नंतरचे माणप  आव यक राहील. 

 
10.13.  खेळाडू वगवारीसाठी दावा करणा-या उमेदवारांनी यांची खेळाडू बाबतची माणप े संचालक, ि डा व 

यवुक संचालनालयाकडून मािणत क न ठेवावीत. 
 
10.14. सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभागाचे पिरप क मांक अपंग-2009/ . .133/सधुार-3, 

िद.14.1.2011 नसुार िन:समथ असले या य त करीता असले या आर णाचा फायदा घेऊन सदर 
वग त िनवड झाले या उमेदवाराची िनयु तीपवू  शासनाने िनयु त केले या त  वै कीय मंडळाने तो 

उमेदवार संबंिधत पदावर काम क  शकेल असे माणप  िद यानंतरच यांची अंितम िनयु ती कर यात 
येईल. सदर माणप ावर उमेदवाराचा फोटो असणे आव यक आहे. 

 
10.15. शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग मांक मासैक-1012/ . .198/16-अ, िदनांक 30.4.2013 

नसुार Government of India, Ministry of Personnel P.G.& Pensions (Department of 
Personnel & Training) No.36034/5/85-Estt (SCT), New Delhi Dt.27.10.1986 या 
राजप ात सैिनक दलात कायरत असताना 1 वष  अगोदर माजी सैिनक या पदासाठी अज करता येईल. 
तसेच तो गणुव ेनसुार पा  ठर यास िनयु तीचे अिधकार अ य , िनवड सिमती तथा संचालक, 
यायसहायक वै ा िनक योगशाळा संचालनालय, महारा  रा य, मुंबई यांना राहतील. 



10.16. उमेदवार माजी सैिनक अस यास यांनी िज हा सैिनक बोड त नावन दणी केली अस यास माणप ाची 
सा ांिकत त सादर करणे आव यक आहे. 

 

10.17. सामा य शासन िवभाग, अिधसचूना .एसआर ही-2000/ . .17/2000/12, िदनांक 28.3.2005 
व शासन पिरप क मांक एसआर ही-2000/ . .17/2000/12, िदनांक 1.7.2005 तसेच महारा  
नागरी सेवा (लहान मलुांचे ित ापन) िनयम 2005 अ वये िद.28.3.2005 रोजी हयात असलेली व 
यानंतर ज माला आलेली अप यांची सं या बाबत लहान कुटंुब अस याचे िविहत नमु यातील ित ाप  

मलुाखती यावेळी सादर करणे आव यक आहे. तसेच अिववाहीत असणा-या उमेदवारानेही िविहत 
नमु यातील ित ाप  सादर करणे आव यक आहे. 

 

10.18. िन:समथ असले या य ती/माजी सैिनक/खेळाडू/ क प त/भकंूप त/पदवीधर/पदिवकाधारक 
अंशकालीन कमचारी या घटकातील अजदाराने यां या अज सोबत या पृ ठयथ स म ािधका-याचे 

माणप /दाखला सादर करणे आव यक राहील. 
 

10.19. िनयु त होणा-या उमेदवारास शासन िनणय .अिनयो-1005/126/सेवा-4, िदनांक 31.10.2005 
नसुार नवीन पिरभािषत अंशदान िनवृ ी योजना (Contributory Fund) लाग ूराहील. सवसाधारण भिव य 
िनव ह िनधी तसेच िनवृ ी वेतन लागू राहणार नाही. 

 

10.20. पिर ेचा कार, पदां या सं येतील बदल, समांतर आर ण, सामािजक आर ण याबाबत 
बदल करण े तसेच सदरहू िर त पदे शासना या धोरणानसुार भर यात येत असनू सदरहू 
जािहरातीतील पदे भर यास तांि क अडचणी िनम ण झा यास कायवाही थिगत करणे/रद  
करणे/ पिर ा थिगत करण,े अंशत: बदल करण ेयाबाबतचे सव अिधकार अ य , िनवडसिमती 
वत:कडे राखनू ठेवत आहेत. याबाबत उमेदवारास कोण याही कारचा दावा सांगता येणार 

नाही. भरती ि येसंदभ त उ वणारे वाद, त ारीबाबत िनवडसिमतीचा िनणय अंितम रािहल. 
तसेच उमेदवाराने यां या िनवडीसाठी िनवड सिमतीवर य / अ य  दबाव आण यास यास िनवड 

ि येतनू बाद कर यात येईल. 
 
10.21. एखादा उमेदवार लेखी पिर ेत अिधक गणु िमळवून देखील मौिखक पिर ेसाठी गैरहजर राही यास,                               

यां या िनयु तीबाबत िशफारस करता येणार नाही. उमेदवारांची अंितम िनवड लेखी व मौिखक पिर ेत 
िमळाले या गणुां या आधारे केली जाईल. 

 
10.22. शासन पिरप क, सामा य शासन िवभाग मांक एसआर ही-1097/ . .31/98/16-अ, 

िद.16.3.1999 अ वये समांतर आर णांतगत या- या वग साठी िविहत केले या ट केवारीनसुार वाटा 
िन चतपणे िमळणेसाठी या- या वग तील उमेदवारांतनू जागा भर यात येतील. 

 
10.23. शासन प , सामा य शासन िवभाग मांक पअंक-1010/717/ . .322/10/16-अ, िद.26.8.2010 

नसुार एकदा नोकरी िमळा यानंतर पु हा दसु-या पदावर नोकरी िमळिव यासाठी यास समांतर आर णाचा 
लाभ देणे हे शासन धोरणाशी िवसंगत आहे. एकदा उमेदवाराने समांतर आर णाचा लाभ घेतला अस यास 
या उमेदवारांस पु हा समांतर आर णाचा लाभ देता येणार नाही. यानसुार आर णाचा लाभ घेतलेला 

नाही कवा घेणार नाही याबाबतचे ित ाप  सादर करणे बंधनकारक राहील. 
 



 
10.24. िनवड ि या सु  झा यानंतर कवा िनयु तीनंतर कोण याही णी उमेदवाराने अज त व अज सोबत 

िदलेली मािहती/कागदप े खोटी सादर के याचे कवा खरी मािहती दडवून ठेव याचे िनदशनास आ यास 
या उमेदवारांची उमेदवारी/िनयु ती ता काळ र  कर यात येईल. तसेच असा उमेदवार कायदेशीर 

कायवाहीस पा  ठरेल. 
 
10.25.अंितम िनवड झाले या उमेदवारांना संचालनालया या अिधप याखालील मुंबई, नागपरू, पुणे, 

औरंगाबाद, नािशक व अमरावती यापैकी कोण याही योगशाळेत िनयु ती दे यात येईल. 
 
10.26. शासन सेवेत िनयु ती झाले या उमेदवारांना ज ूझा यानंतर यांची सेवा महारा  रा यात अ त वात               

असले या व न याने थापन होणा-या योगशाळेत बदलीपा  असेल. 
 
11.  उमेदवारांना सचूना :- 
11.1. उमेदवाराने िनवड ि ये या संदभ त वत: कवा इतरामाफत िनवड सिमती या सद यांना भेट याचा कवा  
         यां यावर दबाव आण याचा य न के यास या उमेदवारास अपा  ठरिव यात येईल. याबाबतीत िनवड  
        सिमतीचा िनणय अंितम राहील. 
 

11.2. वेशप  अस यािशवाय लेखी पिर ेस/ यावसाियक चाचणी पिर ेस/ य  मलुाखतीस बस यास  
         परवानगी िमळणार नाही. 
 

11.3. या पिर ेत ऑनलाईन प दतीने अज भरताना उमेदवारांना कोणतीही कागदप े सादर करावयाची  
        आव यकता नाही. तरी या उमेदवारांकडे आव यक पा ता नसेल यांनी अज क  नयेत. 
 
11.4. मलुाखती या वेळी कवा िनवडसिमतीस आव यकता असेल यावळेी वर नमदू केलेली आव यक ती 

सव मळू माणप े सादर करणे आव यक आहे. 
 
11.5. उमेदवार िनवडीबाबत िनवड सिमतीचा िनणय अंितम असेल, यासंबधी कोण याही प यवहारासंबधी 

उ र देणे संचालनालयास बंधनकारक राहणार नाही. 
 

11.6. या संदभ तील वेळोवेळी दे यात येणा-या सचूना व मािहती िमळिव यासाठी वरील संकेत थळाचा उपयोग  
         करावा. 
 

11.7. यासंदभ त काही मदत आव यक अस यास तसेच परी ेपवू  3 िदवसांपयत वेश माणप  ा त न 
झा यास अज सादर के या या आव यक पुरा यासह संचालनालया या काय लयात य तीश: संपक 
साधावा. यासंदभ त उमेदवाराला काय लयीन वेळेत 9769199421 या दरू वनी मांकाव न  
आव यक मदत ा त क न घेता येईल. 

 

12. उमेदवारांना समान गणु िमळा यास शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग . ािनमं-2007/ . .46/  
     7/13-अ, िदनांक 27.6.2008 मधील पिर छेद मांक 6 म ये नमदू िनकषांवर मवार लावला जाईल.  
 



13.   िनवडसचूी व ितची कालमय दा :- 
     िनवड सिमतीने तयार केलेली िनवडसचूी 1 वष साठी कवा िनवडसचूी तयार करताना या 
िदनांकापयतची िर त पदे िवचारात घे यात आली आहेत या िदनांकापयत, जे नंतर घडेल या िदनांकापयत 
िवधी ाहय ठरेल. यानंतर िनवडसचूी यपगत होईल. 
 

पदभरती ि येबाबतचा सवसाधारण काय म खालील माण ेराहील 

1 अज भर याचा िदनांक िद.11.1.2014 ते िद.31.1.2014 रोजी 23.59 
वाजेपयत 

2 परी ा शु क भर याचा अंितम िदनांक िद.4.2.2014 रोजी बकेँ या कामकाजा या 
वेळेपयत 

3 फोटो व वा री अपलोड कर याचा अंितम िदनांक िद.6.2.2014 रोजी 23.59 वाजेपयत 
4 लेखी पिर ेसाठी वेशप  उपल ध परी ेपवू  10 िदवस 
5 लेखी पिर ेचा िदनांक िद.1.3.2014 व िद.2.3.2014 
6 मौिखक चाचणी पिर ेचा िदनांक िद.1.4.2014 पासनू (संभा य) 

  
     वरील काय मात बदल झा यास तो वृ प ात तसेच संकेत थळावर िस द कर यात येईल. या 
संदभ तील अंितम िनणय अ य , िनवडसिमती तथा संचालक, यायसहायक वै ािनक योगशाळा 
संचालनालय, महारा  रा य यांना राहील व यांचा िनणय अंितम राहील. 
 
                      वा रीत/- 
                                       सद य सिचव, िनवड सिमती तथा 
                   सह संचालक, या.वै. .शाळा संचालनालय, महारा  रा य 
थळ :- मुंबई 

िदनांक :- 9.1.2014 
 
(1) संचालनालया या काय लयात, परी ा क ात, परी ा क ा या पिरसरात, तसेच यावसाियक चाचणी व 
मलुाखती या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर कोण याही कारची इले ॉिनक साधन आण यास व वापर यास 
स त मनाई आहे. (2) मलुाखती या वेळी सव आव यक मळू माणप े सादर न के यास मलुाखत घे याचे 
नाकारले जाईल. 
 
 


