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   महारा�� शासन 

सव� श�ा अभयान िज�हा प�रषद जालना 

कं�ाट� त वावर अशंकाल�न !नदेशक भरती २०१४ 

                                जाह�रात (माकं ०१ /२०१४ 
 

सव� श�ा अभयान िज.प. जालना अतंग�त कं�ाट� त वावर अशंकाल�न !नदेशक यांची पदे भर-याकर�ता 

.वह�त श�ै0णक व 2यावसा!यक अह�ता धारण करणा-या पा� उमेदवारांकउून .वह�त नम8ुयात फ:त 

ऑनलाईन प=दतीनेच  www.zpjalna.org या सकेंतHथळावर अKधकृत अज� माग.व-यात येत आहेत.  

 

ऑनलाईन अज� भर-याची  सNुवात ऑनलाईन अज� भर-याची अ!ंतम मदुत 

Oदनांक  २५/१० /२०१४ Oदनांक ०१/११/२०१४ सायकंाळी  ५.०० पयQत 

 

भरती RS(या सदंभा�तील स.वHतर जाह�रात www.zpjalna.org या सकेंतHथळावर उपलTध असनु 

उमेदवारांनी सपंणू� माOहती काळजीपवू�क समजनु घेऊनच ऑनलाईन प=दतीने अज� सादर करावेत. RHततु 

पदाकर�ता केवळ उ:त सकेंतHथळावNन .वह�त ऑनलाईन प=दतीने भरलेले अज� व .वह�त चलना2दारे 

भरलेले पर��ा श�ुक Wाहय धर-यात येतील. इतर कोण याह� Rकारे अज� िHवकार-यात येणार नाह�त. 

सदर सकेंतHथळाला भरती RS(येदरZयान वेळोवेळी भेट देऊन भरती RS(येची माOहतीबाबत अ\यावत 

राह-याची जबाबदार� सबंKंधत उमेदवाराची राह�ल.  

 

भरती RS(या / पर��ा HथKगत करणे Sकंवा र\य करणे , अशंतः बदल करणे , पदां_या एकूण Sकंवा 

सवंग�!नहाय सaंयेम=ये वाढ Sकंवा घट कर-याचे अKधकार तसेच भरती RS(येसदंभा�त वाद, त(ार� बाबत 

अ!ंतम !नण�य घे-याचा अKधकार� िज�हा !नवड समती िज.प. जालना यानंी राखनु ठेवलेला आहे 

 याबाबत कोणताह� दावा सांगता येणार नाह�.  
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�र�त पदांचा तपशील व आव�यक श�ै�णक  अह�ता / अनभुव  

खाल� नमदू केलेल� श�ै0णक अह�ता व अनभुव Oद ३०/१०/२०१४ या Oदनाकंास Rमाणप�ासह पणू� धारण करणे 

आवgयक आहे.  
 

अ.(

. 

पदाचे नाव पदसं

aया 

 

जात 

Rवग� 

मजंूर 

पदे  

समांतर आर�ण श�ै0णक व 

2यावसा!यक  अह�ता 

मOह

ला 

३०% 

माजी 

स!ैन

क 

१५% 

Rक�प/ 

भकंूपW

Hत 

५% 

अपं

ग 

३% 

खेळा

डू 

५% 

अशंका 

ल�न 

१०% 

 

१ 

कला 

श�क 

४२ 

SC ५ २ १ ० ० ० १  

१.एट�डी/बीएफए/एएम 

ह� 2यावसा!यक 

पा�ता अथवा 

२. न ृय,गायन Sकंवा 

वादन .वषयातील गधंव� 

महा.व\यालयाची Sकंवा 

मा8यताRाkत 

.व\यापीठाची .वशारद 

पदवी अथवा समक� 

अह�ता 

ST ३ १ ० ० ० ० ० 

VJA २ १ ० ० ० ० ० 

NT B १ ० ० ० ० ० ० 

NTC २ १ ० ० ० ० ० 

NTD १ ० ० ० ० ० ० 

SBC १ ० ० ० ० ० ० 

OBC ८ २ १ ० ० ० १ 

ESBC ७ २ १ ० ० ० १ 

SBC A २ १ ० ० ० ० ० 

OPEN १० ३ १ १ ० ० १ 

२ 

शार�र�क 

श�ण व 

आरोuय 
 

४२ 

SC ५ २ १ ० ० ० १  

१.कला,वा0णvय,.वwान 

शाखेतील पदवी Sकंवा 

समक� श�ै0णक 

अह�ता आ0ण  
२. बीपीएड/बीएड 

Sफजीकल अथवा 

समक� 2यावसा!यक 

पा�ता 
 

ST ३ १ ० ० ० ० ० 

VJA २ १ ० ० ० ० ० 

NT B १ ० ० ० ० ० ० 

NTC २ १ ० ० ० ० ० 

NTD १ ० ० ० ० ० ० 

SBC १ ० ० ० ० ० ० 

OBC ८ २ १ ० ० ० १ 

ESBC ७ २ १ ० ० ० १ 

SBC A २ १ ० ० ० ० ० 

OPEN १० ३ १ १ ० ० १ 
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३ 

काय�श�ण 

(काया�नभुव

) 
 

४२ 

SC ५ २ १ ० ० ० १ १. 

कला,वा0णvय,.वwान 

शाखेतील पदवी Sकंवा 

समक� श�ै0णक 

अह�ता आ0ण  

२. हHतकला व 

काया�नभुव श�ण 

Rमाणप� ( Teacher 

in Handicraft & 

work Experience )       

ह� 2यावसा!यक पा�ता 
 

ST ३ १ ० ० ० ० ० 

VJA २ १ ० ० ० ० ० 

NT B १ ० ० ० ० ० ० 

NTC २ १ ० ० ० ० ० 

NTD १ ० ० ० ० ० ० 

SBC १ ० ० ० ० ० ० 

OBC ८ २ १ ० ० ० १ 

ESBC ७ २ १ ० ० ० १ 

SBC A २ १ ० ० ० ० ० 

OPEN १० ३ १ १ ० ० 
१ 

 

1. वर�ल सव� पदे खाल�ल अट� व शत�_या अKधन राहुन भरावयाची आहेत. 

2. वर�ल जाह�रातीतील पदसंaयेत दश�.व�याRमाणे Oद ३०/०९/२०१३ _या यु डाईस डाटानुसार जालना िज�हयातील  

िज�हा प�रषदे_या  ४२ शाळांम=ये कला, श�ण,  शार�र�क श�ण व आरोuय, काय�श�ण (काया�नुभव) या 

.वषयांच े अ=यापन कर-यासाठ� R येक .वषयासाठ� Hवतं� या Rमाणे १२६ अंशकाल�न !नदेशकांची पदे 

कं�ाट�प=दतीने !न2वळ ता पुर या HवNपात मानधन त वावर !नयु:त करावयाची आहेत.   

3. जाह�रातीत नमुद अ( १ त े३ पदांसाठ� उमेदवाराच ेवय अज� िHवकार-या_या शेवट_या तारखेस १८ पे�ा कमी नसावे 

व खु�या Rवगा�तील उमेदवाराचं ेवय ३३ वष� व मागासवग�य उमेदवारांसाठ� वय ३८ पे�ा जाHत नसाव.े अंशकाल�न 

कम�चा-यांसाठ� Rचलत !नयमानुसार वयाची अट शKथल�म राह�ल.  

4. समांतर आर�ण Rचलत !नयमानुसार अनुwेय राह�ल. 

5. सव� श�ा अभयान अंतग�त वा.ष�क काय�योजना व अंदाजप�कात भारत सरकारने मंजूर केले�या तरतूद�_या मया�देत 

अंशकाल�न !नदेशकांना R!त तासका N ५०/- याRमाणे दरमहा N ५०००/- या कमाल मया�देत मानधन अनुwेय 

राह�ल. सदर पदावर�ल !नयु: या कं�ाट� त वावर !न2वळ ता पुर या HवNपा_या असनु सदर .वषयाचा काय�भारत 

.वचारात घेऊन घडयाळी त वावर अस�याने  यावर�ल !नयु:त उमेदवारांना सेवेत कायम कर-याचा व !नयमत 

सेवेचा कोणताह� लाभ अनुwेय रहाणार नाह�.  

6. पा� उमेदवारांची लेखी पर��ा ह� १०० गुणांची राह�ल.  यात सामा8य wान, कला,S(डा,शालेय आरोuय,काया�नुभव, 

इंWजी ग0णत या .वषयांचा अत�भाव असेल. लेखी पर��ेसाठ� उमेदवारास कोण याह� Rकारचा Rवास भ ता अनुwेय 

रहाणार नाह�.  

7. लेखी पर�◌े�ेत Rाkत गुणांचा .वचार कNन पद!नहाय , संवग�!नहाय गुणव ता याद� तयार कर-यात येईल व 

 यानुसार गुणानु(मे पा� उमेदवारानंा !नयु:ती दे-यात येईल. सदर !नयु:तीचा कालावधी शै�0णक स�ापुरता 

मया�Oदत राह�ल. अंशकाल�न !नदेशकाच े काम समाधानकारक अस�यास न.वन शै�0णक स� सुN झा�यानंतर 

पनु�!नयु:ती दे-यात येईल. सदर�ल शासन !नण�य !नग�मत Oदनांकापासनु Oद ३१ माच� २०१७ पयQत लाग ूराह�ल.  

8. एखा\या उ_च Rाथमक शाळेतील ६ वी त े ८ वी _या वगा�ची पटसंaया १०० पे�ा कमी झा�यास अंशकाल�न 

!नदेशकां_या सेवा आपोआप संपु�टात येतील. िज�हयातील  Hथा!नक Hवराvय संHथांमाफ� त चाल.व-यात येणा-या 

िज.प. ४२ उ_च Rाथमक शाळांम=ये !नयु:त करावया_या १२६ अंशकाल�न !नदेशकां_या मानधनासाठ� येणारा खच� 

क� \ग पुरHकृत सव� श�ा अभयान या योजनेतुन भाग.व-यात येईल.  

9. उमेदवार हा महारा�� राvयाचा रOहवासी असावा. 

10. भरती RS(यासंदभा�तील स.वHतर जाह�रात www.zpjalna.org  या संकेतHथळावर उपलTध असनु उमेदवाराने संपूण� 

माOहती काळजीपूव�क वाचुन व समजावुन घेऊनच ऑनलाइन प=दतीने अज� सादर करावेत. RHतुत पदांकर�ता केवळ 

उ:त संकेतHथळावNन .वह�त ऑनलाईल प=दतीने भरलेले अज� व .वह�त चलना2दारे भरलेले पर��ा शु�क Wाहय 
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धर-यात येतील. इतर कोण याह� Rकारे अज� िHवकार-यात येणार नाह�त. सदर संकेतHथळावर भरती RS(येदरZयान 

वेळोवेळी भेट देऊन भरती RS(ये_या माOहतीबाबत अ\यावत राह-याची जबाबदार� संबंKधत उमेदवाराची राह�ल.  

11. खु�या Rवगा�तील मOहला व अनु. जाती / जमातीच े उमेदवार वगळून अ8य मागासवग�य उमेदवाराकड े नॉन 

S(मीलेअर Rमाणप� असणे आवgयक राह�ल.  

12. उमेदवाराने vया राखीव Rवगा�साठ� अज� केला आहे  याच ेजात Rमाणप� अ!नवाय� राह�ल व जात वैधता Rमाणप� 

उमेदवाराकड ेअसणे आवgयक राह�ल.  

13. यापुव� कं�ाट� प=दतीने शाळा 2यवHथापन समतीमाफ� त !नयु:त केले�या अंशकाल�न !नदेशकांनास=ुदा पा�त_ेया 

अKधन राहुन पर��ा देता येणार असनु पर��ेत Rाkत गुणांवर व  यां_या यापुव�_या अंशकाल�न !नदेशका_या 

अनुभवासाठ� शासन !नण�य Oद २१/०८/२०१४ म=ये नमूद के�याRमाणे अंशकाल�न !नदेशका_या अनुभवासाठ� भारांकन 

अनुwेय राह�ल.  

14. लेखी पर��ा Oद 11/11/2014 रोजी िज�हयातील पर��ा क� \गांवर घे-यात येईल. लेखी पर��ेचा Oदनांक व वेळ लेखी 

पर�◌े�ेच ेक� \ग , पर��ा (मांक  इ. बाबी पर��े_या Rवेशप�ावर नमूद कर-यात येतील. सदर Rवशेप� उपरो:त 

संकेतHथळावNन पर��ेपुव� उपलTध कNन घे-याची जबाबदार� संबंKधत उमेदवाराची राह�ल. उमेदवारांना लेखी 

पर��ेसंदभा�त कोण याह� Rकार_या लेखी सूचना / पर��ेसदंभा�त प�2यवहार या काया�लयाकडून केला जाणार नाह�. 

लेखी पर��ेचा !नकाल संकेतHथळावर Oद १३/११/२०१४ रोजी Rस=द कर-यात येईल. गुणव तेनुसार पा� उमेदवारां_या 

मूळ कागदप�ांची पडताळणी Oद १४/११/२०१४ रोजी सकाळी ९.०० वा. कै. यशवंतराव च2हाण सभागहृ िज.प. जालना 

येथे कर-यात येईल 

15. !नयु:तीची पदHथापना, पदHथापनेतील बदलासाठ� !नवड समतीवर दबाव आण-याचा Rय न के�यास अशा 

उमेदवारास अपा� ठर.व-यात येईल.आर�णात बदल करणे, पदांची  संaया  कमी / जाHत होणे, जाह�रात  र�  

करणे इ. अKधकार िज�हा !नवड समतीने  राखुन ठेव-यात आलेले आहेत.  

लेखी पर+�े,या -�नप./केच े0व1प व काय�2म  

1. लेखी पर��ेची Rgनप��का वHत!ुन�ट बहुपया�यी HवNपाची असेल.  

2. लेखी पर��ा १०० गणुांची राह�ल.  यात सामा8य wान, कला,S(डा,शालेय आरोuय,काया�नभुव, इंWजी 

ग0णत या .वषयांचा अत�भाव असेल.  

3. गणुव ता याद�त अतंभा�व कर-यासाठ� उमेदवारांनी एकूण ◌ ्गणुां_या Sकमान ४५% गणु Rाkत करणे 

अ!नवाय� राह�ल.  

लेखी पर��ेम=ये Rाkत केले�या गणुा_या आधारे गणुव तनेसुार अ!ंतम !नवड केल� जाईल व अशा 

उमेदवारांना श�ै0णक व इतर सबंKंधत मळू Rमाणप� े तपासणीसाठ� उपलTध कNन \यावी लागतील 

अ8यथा अ!ंतम !नवडीसाठ� .वचार केला जाणार नाह�. लेखी पर��ा, कागदप� ेछाननी इ कर�ता Rवेशप� , 

काय�(म, .व.वध सचूना या केवळ सकेंतHथळावNनच उपलTध कर-यात येतील. पोHटा2दारे पाठ.व-यात 

येणार नाह�त सबब सदर सकेंतHथळाला वेळोवेळी भेट देऊन भरती RS(येची माOहती/काय�(माबाबत 

अ\यावत राह-याची Rवेशप� डाऊनलोड कNन घे-याची जबाबदार� सबंKंधत उमेदवाराची राह�ल.  
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ऑनलाईन अज� कर7याची प8दत  

RHतुत पदांकर�ता फ:त www.zpjalna.org या अKधकृत संकेतHथळावNन .वह�त प=दतीने भरलेले अज� 

िHवकार-यात येतील. इतर कोण याह� Rकारे िHवकार-यात येणार नाह�त. उमेदवारानंी ऑनलाईन अजा�त 

न�द.वलेला ईमेल आयडी व मोबाईल (मांक चूक�चा/अपूण� तसेच मोबाईल (मांक  रिजHटड� () अस�यामुळे 

संपूण� भरती RS(येदरZयान  या2दारे पाठ.व�या जाणा-या सूचना संदेश व माOहती उमेदवारांना Rाkत न झा�यास 

 याची संपूण� जबाबदार� संबंKधत उमेदवाराची राह�ल. तसेच ई मेल आयडी व मोबाईल संदेश वहनात येणा-या 

तां��क अडचणींना िज�हा !नवड समती िज�हा प�रषद जालना हे जबाबदार असणार नाह�त. सदर 

संकेतHथळाला भरती RS(येदरZयान वेळोवेळी भेट देऊन भरती RS(येची माOहतीबाबत अ\यावत राह-याची 

जबाबदार� उमेदवाराची राह�ल. 
 

पा� उमेदवाराला वेब बेHड  ऑनलाइन अज� www.zpjalna.org या वेबसाईट2दारे Oद २५/१०/२०१४ त े Oद 

०१/११/२०१४ या कालावधीत सादर करणे आवgयक राह�ल.  
 

उमेदवारांच े अज� ऑनलाइन प=दतीने िHवकार-यात येणार अस�याने अज� करताना शै�0णक कागदप�े अ8य 

Rमाणप�े जोडणे आवgयक नाह�. तथा.प ऑनलाइन अजा�म=ये उमेदवाराने  यांच ेपा�तनुेसार काळजीपूव�क संपणू� 

व खर� माOहती भरणे आवgयक आहे. ऑनलाइन प=दतीने अज� भरतांना काह� चुका झा�यास काह� �ुट� 

राOह�यास व भरती_या कोण याह� टkपावर अज� नाकारला गे�यास  याची सव�Hवी जबाबदार� संबंKधत 

उमेदवाराची राह�ल व याबाबत  यास त(ार करता येणार नाह�त. ऑनलाइन अजा�त भरलेल� माOहती बदलता  

येणार नाह�. जाह�रातीत नमूद सव� अट� तसेच शै�0णक अह�ता व मागणीनुसार आर�ण वयोमया�दा 

शKथल�करण वैगेरे पा�ता तपासनूच ऑनलाइ् न अज� भरावा. 
 

उमेदवाराची लेखी पर��ा ह�  याने आनलाइन अजा�त नमूद केले�या गOृहत पा�त�नुसार कोणताह� कागदप� े

पूव�तपासणी / छाननी न करता घेतल� जाणार अस�याने या पर��ेत मळाले�या गुणाचंया आधारे उमेदवाराला 

!नवडीबाबतच े कोणतेह� ह:क रहाणार नाह�त. कागदप�ा_या पूण� छाननीनंतरच उमेदवाराची पा�ता !निgचत 

कर-यात  येईल लेखी पर��े_या Rाथमक चाळणीनुसार गुणव ते_या आधारे , उमेदवाराने ऑनलाइन अजा�त 

नमूद केले�या गOृहत पा�तनुेसार अंत�रम याद� Rस=द कNन ्  या_या कादप�ांची सखोल छाननी केल� जाईल 

सदर RS(येत उमेदवार अपा� आढळ�यास  यास !नवड RS(यतुन बाद कर-यात येईल. पा�ताधारण न  करणा-

या  उमेदवारांना भरती_या कोण याह� टkयावर अपा� कर-याच ेसंपूण� अKधकार� िज�हा !नवड  समती िज.प. 

जालना यांनी राखुन ठेवलेले आहेत. याबाबत उमेदवारास कोणतीह� त(ार करता येणार नाह�.  

  

ऑनलाइन प=दतीने अज� सादर कर-या_या स.वHतर सूचना www.zpjalna.org  या अKधकृत संकेतHथळावर उपलTध आहेत. 

या संकेतHथळावर , ऑनलाइन अज� प�रपूण� भर�यानंतर  state bank of india  बँकेत Sफ भर-याच ेचलन ३ Rतीम=ये 

(उमेदवाराची Rत, बँकेची Rत व िज.प. जालना CTR Rत) उपलTध होईल. सदर चलनाची .Rटं काढून  या चलनामाफ� तच 

उमेदवाराने चलनात नमूद असलेल� आवgयक Sफ state bank of india _या कोण याह� शाखेत पुढ_या काया�लयीन 

कामकाजा_या Oदवशी भरता येईल . सदर_या ३ Rतीप�क� उमेदवारास  याची Hवत-ची Rत, िज.प. जालना (CTR) Rत 

उमेदवारास state bank of india या बँकेकडून परत मळेल  याप�क� िज.प. जालना CTR Rत उमेदवारांनी कागदप� े

छाननी_या वेळी िज.प. जालना CTR Rत यांचकड ेजमा करावी. सदर चलनाची मूळ Rत अस�याशवाय उमेदवाराची 

कागदप�,े छाननी अथवा मुलाखत घेतल� जाणार नाह�.  
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बँकेत पर��ा शु�क भर-याचा कालावधी Oद २५/१०/२०१४  ते Oद ०१/११/२०१४ असा राह�ल. अं!तम Oदनांकानंतर बँकेत 

पर��ा शु�क भरणा-या उमेदवारांचा .वचार केला जाणार नाह�.  

उमेदवाराने state bank of india _या कोण याह� शाखेत पैसे भर�यानंतर उमेदवाराला  याची िHथती  

www.zpjalna.org  या अKधकृत संकेतHथळावर पुढ�ल काया�लया◌ीन कामकाजा_या Oदवशी पाहता येईल. 

ऑनलाइन प=दतीने अज� सादर करतांना उमेदवारांनी Hवत-चा अ\यावत (latest) .वह�त नमु8यातील पासपोट� 

साईज फोटो व सह� Hकॅन कNन www.zpjalna.org या अKधकृत संकेतHथळावर�ल सूचनेनुसार .वह�त प=दतीने 

अपलोड करणे अ!नवाय� आहे. 
 

ऑनलाइन अज� िHवकार-याची अं!तम तार�ख वेळेनंतर संकेतHथळावर�ल ऑनलाइन अज� भर-याची  link बंद 

केल� जाईल 
 

ऑनलाइन अज� RS(ये_या सव� टkkयातील माOहती प�रपूण� भNन .वह�त पर��ा शु�क भरले�या उमेदवारांची 

िHथती, पर��ेची Nपरेषा / वेळाप�क , पर��ा क� \ग , बैठक (मांक इ बाबतची माOहती वर Oदले�या 

www.zpjalna.org या अKधकृत संकेतHथळावर वेळोवेळी उपलTध कNन दे-यात येईल. यासंबंधी Hवतं� 

प�2यवहार केला जाणार नाह�. www.zpjalna.org या अKधकृत संकेतHथळाला भरती RS(येदरZयान वेळोवेळी 

भेट देऊन भरती RS(येची माOहतीबाबत अ\यावत राह-याची जबाबदार� उमेदवाराची राह�ल. 
 

अपंग संवगा�तील उमेदवाराकड े Sकमान ४०% अपंग वाच े Rमाणप� अस�याबाबतच े Hथायी वै\यSकय मंडळाच े

.वह�त Rमाणप� असाव.े अपंग उमेदवारास लेखी पर��चेी वेळी लेख!नकाची मदत आवgयक अस�यास 

ऑनलाइन अज� भरतांना तसा Hप�ट उ�लेख करावा. लेख!नकाच ेपर��ेच ेशु�क र:कम N १००/- ह� चलना2दारे 

पर��ा शु�काम=ये वाढ कNन  याRमपणे भरावी लागेल व ती ना परतावा राह�ल. vया उमेदवाराने लेख!नकाची 

मागणी अजा�त केलेल� नसेल अशा अपंग उमेदवारांना ऐनवेळी लेख!नक पुर.वला जाणार नाह� याची कृपया न�द 

�यावी. अपंग Rवगा�तील पा� उमेदवारांची अं!तम !नयु:ती ह� Hथायी वै\यSकय मंडळा_या पा�ता Rमाणप�ा_या 

आधारे कर-यात येईल. 
 

vया उमेदवारांनी यापुव� जर�  यांच े नाव रोजगार व Hवयंरोजगार माग�दश�न क� \गाकड े सेवायोजन 

काया�लय/समाजक�याण अOदवासी .वकास Rक�प अKधकार� काया�लयात नावे न�द.वलेल� आहेत अशा 

उमेदवारांना .वह�त मुदतीत Hवतं��र या ऑनलाइन अज� करणे व पर��ा शु�क भरणे आवgयक राह�ल. तसेच 

Rक�पWHत , अंशकाल�न अशा उमेदवारांनी देखील भरती_या अKधकृत संकेतHथळावर Hवतं�पणे ऑनलाइन अज� 

सादर करणे आवgयक आहे. अशा उमेदवारांनी अ8य कोण याह� मागा�ने सादर केलेले अज� .वचारात घेतले 

जाणार नाह�त अशा उमेदवारानंा या काया�लयामाफ� त Hवतं�पणे कळ.वले जाणार नाह�. 

 

अंशकाल�न उमेदवारांनी  यांनी सुश �त ब�रोजगार अथ�सहा¡य या योजनेअंतग�त तीन वष� दरमहा मानधनावर 

अंशकाल�न काम केले�या पदवीधर / पद.वकाधारक उमेदवारांनी सदर_या अनुभवाची सेवायोजन काया�लयाकड े

न�दणी असणे व तशी न�द ऑनलाइन अजा�त करणे आवgयक आहे. सदर Rमाणप� व सेवायोजना 

काया�लयाकडील Rमाणप� उमेदवारांना कागदतप� पडताळणी_या वेळी सादर करणे बंधनकारक राह�ल. 
 

माजी सै!नक उमेदवारांनी िज�हा सै!नक बोडा�त नावन�दणी केलेल� असणे आवgयक आहे. सदर Rमाणप� 

कागदप� पडताळणी_या वेळी सादर करावे लागेल.  

भूकंपWHत / Rक�पWHत उमेदवारांनी स�म अKधकार� यांच े.वह�त Rमाणप� सादर करणे आवgयक आहे.  

महारा�� राvय लोकसेवा अनु. जाती, अनु. जमाती !नरKधसूKचत जमाती (.वमु:त जाती) भट:या जमाती, .वशेष मागास 

Rवग� व इतर मागास Rवग� व इतर मागासवग�य यां_या साठ� आर�ण अKध!नयम २००१ (सन २०१४ 
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पर+�ा शु9 क  

खाल�लRमाणे शु� क भरावे लागेल. 

खुला Rवग� N २९०/-,  मागास Rवग� N. १९०/- 

(वर दश�.व- यात आलेले पर��ा शु� क ब¢क Rोसेसगं चाज£स वगळून आहे. ) 
 

उ: त पर��ा शु� क H टेट ब¢क ऑफ इं¤डया_ या कोण  याह� शाखेत ऑनलाइन अजा�सोबत Rाk त झाले� या 

चलना2 दारे भरणे आवg यक आहे.  

Oटप _ H टेट ब¢क ऑफ इं¤डयाकडून N ६०/- इतक� RS(या शु� क आकारल� जाईल सदर शु� क उमेदवाराने 

भरावयाची आहे.  

�र: त पदे भरतीचा काय�(म खाल�लRमाणे आहे.  

अ.(. भरती RS(या काय�(म  Oदनाकं  
१ अज� ऑनलाइन प= दतीने कर- याचा कालावधी २५/१०/२०१४ त े०१/११/२०१४ (सायं. 

५.३० पयQत)  

२ ब¢केत .वह�त चलना2 दारे पर��ा शु� क जमा कर- याचा अं!तम 

Oदनांक  

०१/११/२०१४ 

३ लेखी पर��ा Oदनांक  ११/११/२०१४ 

४ लेखी पर��ेचा !नकाल संकेतH थळावर जाह�र हो- याचा Oदनांक  १३/११/२०१४ 

५ गुणव    ेानुसार पा� उमेदवारांची कागदप�े पडताळणी Oदनांक १४/११/२०१४ 
 

.वषशे सचूना  
ऑनलाइन प= दतीने अज� करतानंा उमेदवारानंा कोणताह� कागदप� े सादर करावयाची आवg यकता नाह�. v या 

उमेदवारांकड ेसदर पदांकर�ता आवg यक शै�0णक व इतर पा�ता नसेल अशा उमेदवारांनी .वनाकारण अज� कN 

नये.  

अज�दारांना अज� भर- यासंदभा�त काह� अडवणी अस� यास   यासाठ� ९४२०७९४४२४ / ९४२१२०४७५६ या 

¥मण= वनीवर संपक�  साधावा.  

 

 

 

    0 वा�र+त /-                    0 वा�र+त /-                     0 वा�र+त /- 

   सद0य स<चव                उपा8य�                     अ8य�  

िज9हा ?नवड सAमती तथा   िज9हा ?नवड सAमती तथा     िज9हा ?नवड सAमती तथा  

Aश�णा<धकार+ (-ाथAमक )     मFुय काय�कार+ अ<धकार+       िज9हा<धकार+  जालना  

  िज9हा प�रषद जालना     िज9हा प�रषद जालना  
 
 

 


