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महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पणेु 
प्लॉट नं.आर-7, मारे्कट यार्ड, पुणे-37 

दरूध्वनी क्र.02114-223980 फॅक्स क्र.02114-226087 
ईमेल- recruitment@msamb.comवेबसाईट- www.msamb.com 

 
जाषहरात 

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या सर्व कायालयांसाठी  
खालील संर्र्गातील सरळसेरे्ने भरार्याच्या षरक्त पदांची जाषहरात सन 2014 

 शासन ननणडय क्र.मरृ्कप-209/प्रक्र49/21स नद.24.1.2013 व शासन पनरपत्रर्क क्र.रृ्कपम/ं712/प्रक्र49/21स 
नद.16.1.2013 या नसुार महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळाच्या सवड र्कायालयांत खालील दशडनवलेल्या पदांवर ननयनमत 
वेतनश्रेणीत भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ड मागनवण्यात येत आहेत. या पदांसाठी पात्र असणारे महाराष्ट्र राज्यातील 
रनहवासी असलेले उमेदवार अर्ड र्करु शर्कतील. 
 

(1) एकूण उपलब्ध पदषनहाय पद संख्या 
 

1. सहाय्यक व्यर्स्थापक 
 

तपशील 
 

अराखीर् 
(खलुा) 

मार्गासर्र्गासाठी राखीर् पदांची संख्या 
अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

षर्मकु्त 
जाती 
(अ) 

भटक्या 
जमाती 
(ब) 

भटक्या 
जमाती 
(क) 

भटक्या 
जमाती 
(ड) 

षर्शेि 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

इतर 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

एकूण पदे-11 4 2 1 1 1 0 0 0 2 
समांतर 
आरक्षण मनहला 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

 

2. हॉर्टटकल्चर डेव्हलपमेंट ऑषिसर 
 

तपषशल 
 

अराखीर् 
(खलुा) 

मार्गासर्र्गासाठी राखीर् पदांची संख्या 
अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

षर्मकु्त 
जाती 
(अ) 

भटक्या 
जमाती 
(ब) 

भटक्या 
जमाती 
(क) 

भटक्या 
जमाती 
(ड) 

षर्शेि 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

इतर 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

एकूण पदे-14 3 3 2 1 1 1 0 0 3 
समांतर 
आरक्षण 

मनहला 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

 

3. षर्कास अषधकारी 
 

तपषशल 
 

अराखीर् 
(खलुा) 

मार्गासर्र्गासाठी राखीर् पदांची संख्या 
अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

षर्मकु्त 
जाती 
(अ) 

भटक्या 
जमाती 
(ब) 

भटक्या 
जमाती 
(क) 

भटक्या 
जमाती 
(ड) 

षर्शेि 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

इतर 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

एकूण पदे-7 4 1 1 1 0 0 0 0 0 
समांतर 
आरक्षण मनहला 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

 

http://www.msamb.com/


2 
 

4. ज्यषुनअर इंषजषनअर (षसव्व्हल) 
 

तपषशल 
 

अराखीर् 
(खलुा) 

मार्गासर्र्गासाठी राखीर् पदांची संख्या 
अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

षर्मकु्त 
जाती 
(अ) 

भटक्या 
जमाती 
(ब) 

भटक्या 
जमाती 
(क) 

भटक्या 
जमाती 
(ड) 

षर्शेि 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

इतर 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

एकूण पदे-5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
समांतर 
आरक्षण 

मनहला 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
5 ज्यषुनअर इंषजषनअर (मेकॅषनकल) 

 
तपषशल 

 
अराखीर् 
(खलुा) 

मार्गासर्र्गासाठी राखीर् पदांची संख्या 
अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

षर्मकु्त 
जाती 
(अ) 

भटक्या 
जमाती 
(ब) 

भटक्या 
जमाती 
(क) 

भटक्या 
जमाती 
(ड) 

षर्शेि 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

इतर 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

एकूण पदे-3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
समांतर 
आरक्षण 

मनहला 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
6 ज्यषुनअर इंषजषनअर (इलेव्क्रकल) 

 
तपषशल 

 
अराखीर् 
(खलुा) 

मार्गासर्र्गासाठी राखीर् पदांची संख्या 
अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

षर्मकु्त 
जाती 
(अ) 

भटक्या 
जमाती 
(ब) 

भटक्या 
जमाती 
(क) 

भटक्या 
जमाती 
(ड) 

षर्शेि 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

इतर 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

एकूण पदे-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
7. र्षरष्ट्ठ सहाय्यक 

 
तपषशल 

 
अराखीर् 
(खलुा) 

मार्गासर्र्गासाठी राखीर् पदांची संख्या 
अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

षर्मकु्त 
जाती 
(अ) 

भटक्या 
जमाती 
(ब) 

भटक्या 
जमाती 
(क) 

भटक्या 
जमाती 
(ड) 

षर्शेि 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

इतर 
मार्गास 
प्रर्र्गव 

एकूण पदे-5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
समांतर 
आरक्षण 

मनहला 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 सचूना -  
1.1. र्ानहरातीत नमदू रे्कलेल्या संवगात व पदसंख्येत र्कमी / अनिर्क बदल होण्याची शक्यता आहे. 
1.2. समांतर आरक्षणांतगडत मनहलांसाठी आरनक्षत असलेली पदे त्या त्या प्रवगातील भरावयाच्या एरू्कण 

पदसंख्येपैर्की आहेत. उवडनरत पदे त्या त्या प्रवगातील समांतर आरक्षणाव्यनतनरक्त आहेत. 
1.3     संमातर आरक्षणांअतडगत उमेदवार उपलब्ि न झाल्यास त्या त्या प्रवडगातनु पदे भरण्याचा अनिर्कार महाराष्ट्र 

राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळाने राखनु ठेवला आहे. 
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1.4.   ज्या उमेदवारांनी सेवा योर्न र्कायालय / समार् र्कल्याण / प्रर्कल्प अनिर्कारी आनदवासी नवर्कास नवभाग / 
नर्ल्हा सैननर्क बोर्ड इ. र्कायालयांमध्ये नावे नोंदनवलेली आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या उमेदवारांची सदर 
पदासाठी सेवायोर्न र्कायालयार्करू्न नशफारस र्करण्यात आलेली आहे, अशा उमेदवारांनाही या नवनहत 
शलु्र्क भरणे आवश्यर्क रानहल.  

1.5.  मार्ी सैननर्क व अपंग उमेदवारांना परीक्षा शलु्र्क लाग ूनाही. 
1.6.  उपरोक्त पदांसाठी घटनात्मर्क आरक्षण प्रवगड ननहाय पदसंख्या, समांतर आरक्षण प्रवगड ननहाय पदसंख्या, 

शैक्षणीर्क पात्रता, अनभुव, उमेदवार ननवर्ीचे ननर्किाच्या अटी व शती, अर्ड र्करण्याची पद्धत, ऑनलाईन 
पद्धतीनेच अर्ड, अर्ाचा नमनुा, रनर्स्ट्रेशन, परीक्षेचा नदनांर्क, वेळ, परीक्षा र्कें द्र, (पुणे व नागपुर),परीक्षेचे 
शलु्र्क, पद ननहाय परीक्षासंबंिी अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धतीचे गणु, उमेदवाराची ननवर् इ. बाबत व 
र्ानहरातीची व अर्ाच्या नमनु्याची संपणुड मानहती महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळाच्या संरे्कतस्ट्थळ 
(www.msamb.com)वर प्रनसद्ध र्करण्यात आलेली आहे. याबाबत संपणुड र्ानहरातीची व अर्ाच्या 
नमनु्याची प्रत र्ाऊनलोर् र्करुन प्रींट र्करीता उपलब्ि आहे. तसेच संरे्कतस्ट्थळावरील मानहतीची प्रत 
सशलु्र्क पणन मंर्ळाच्या नवभागीय र्कायालयात उपलब्ि आहे.  

1.7   र्ानहरातीतील पदांची लेखी परीक्षा पणेु व नागपरू येथील परीक्षा र्कें द्रावर घेण्यात येइल. उमेदवारांनी ज्या 
परीक्षा र्कें द्राची ननवर् रे्कली असेल त्याच परीक्षा र्कें द्राच्या नठर्काणी परीक्षा घेण्यात येईल. 

1.8   र्ानहरातीतील पदांची लेखी परीक्षा ही र्नू 2014 मध्ये घेण्यात येईल. परीक्षेबाबतची मानहती, ननश्श्चत 
नदनांर्क महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळाच्या www.msamb.com या संरे्कतस्ट्थळावर  उपलब्ि र्करुन 
देण्यात येईल. 

 

(2)  उपरोक्त षर्ज्ञापीत पदांकषरता षनधारीत रे्तन / रे्तनश्रेणी आर्श्यक शैक्षषणक, तांषिक अहवता 

र् शतीं पढुीलप्रमाणे राहतील. 

क्र. पद पद 
संख्या 

शैक्षषणक पािता अनभुर् र्योमयादा रे्तन शे्रणी 

1.  सहाय्यर्क 
व्यवस्ट्थापर्क 

11 

 
मान्यताप्राप्त रृ्कनि नवद्यानपठातील 

पदवी बी.एस.सी.(ॲग्री/हॉटी/ 
बायोटेक्नालॉर्ी)/ बी.टेर्क (रृ्कनि 

अनभयांत्रीर्की /अन्न प्रनक्रया) 
/समर्कक्ष अहडता  

र्  
एम.बी.ए./एम.बी.एम (रृ्किी) 

/समर्कक्ष अहडता 

3 विे शासर्कीय / 
ननमशासर्कीय 
संस्ट्था/खार्गी (रृ्कनि 
व पणन नवियर्क 
र्कामाचा अनभुव) 

नर्कमान 18 ते 
र्कमाल 45 
विें 

9300-
34800 
(गे्र.पे.4300) 

2.  
हॉटीर्कल्चर 
रे्व्हलपमेंट 
ऑफीसर 

14 

मान्यताप्राप्त रृ्कनि नवद्यानपठातील 
पदवी,बी.एस.सी.(हॉटी.) 
/समर्कक्ष अहडता 

र् 
एम.बी.ए. / एम.बी.एम. 
(रृ्कनि) / समर्कक्ष अहडता 
 
 

3 विे शासर्कीय / 
ननमशासर्कीय संस्ट्था 
/खार्गी (रृ्कनि व 
पणन नवियर्क 
र्कामाचा अनभुव) 
 
 

नर्कमान 18 ते 
र्कमाल 
45विें 

9300-
34800 
(गे्र.पे.4300) 
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क्र. पद पद 
संख्या 

शैक्षषणक पािता अनभुर् र्योमयादा रे्तन शे्रणी 

3.  
नवर्कास 
अनिर्कारी 

7 

मान्यताप्राप्त नवद्यानपठातील 
नवज्ञान नवियातील पदवी / 
समर्कक्ष अहडता 

र् 
एम.बी.ए./ एम.बी.एम. /समर्कक्ष 
अहडता 

3 विे शासर्कीय 
/ननमशासर्कीय 
संस्ट्था/खार्गी  
र्कायालयीन र्कामाचा 
अनभुव 

नर्कमान 18 ते 
र्कमाल 
45विें 

9300-
34800 
(गे्र.पे.4300) 

4.  
ज्यनुनअर 
इंनर्ननअर  
(नसश्व्हल) 

5 
मान्यताप्राप्त नवद्यानपठाची 
(नसश्व्हल) अनभयांनत्रर्की पदवी.  
  

संबंिीत क्षेत्रातील 3 
विड र्कामर्कार्ाचा 
अनभुव 

नर्कमान 18 ते 
र्कमाल 
45विें 

9300-
34800 
(गे्र.पे.4200) 

5.  
ज्यनुनअर 
इंनर्ननअर 
(मेरॅ्कननर्कल) 

3 

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची 
(मेरॅ्कननर्कल) 
अनभयांनत्रर्की पदवी.  
 

संबंिीत क्षेत्रातील 3 
विड र्कामर्कार्ाचा 
अनभुव 

नर्कमान 18 ते 
र्कमाल 
45विें 

9300-
34800 
(गे्र.पे.4200) 

6.  
ज्यनुनअर 
इंनर्ननअर 
(इलेक्रीर्कल) 

2 

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची 
(इलेक्रीर्कल) 
अनभयांनत्रर्की पदवी.  
 

संबंिीत क्षेत्रातील 3 
विड र्कामर्कार्ाचा 
अनभुव 

नर्कमान 18 ते 
र्कमाल 
45विें 

9300-
34800 
(गे्र.पे.4200) 

7.  
वनरष्ट्ठ 
सहाय्यर्क 5 मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची पदवी  

3 विे र्कायालयीन 
र्कामर्कार्ाचा अनभुव 

नर्कमान 18 ते 
र्कमाल 
45विें 

5200-
20200 
(गे्र.पे.2800) 

 
(3) र्योमयादा- उपरोक्त पदषनहाय  

3.1. र्ानहरातीत नमदू रे्कलेल्या पदासाठी अर्ड र्करणा्या उमेदवाराचे वय नद.01.03.2014 रोर्ी गणले र्ाईल. 
3.2. वयोमयादा नर्कमान 18 विे ते र्कमाल 45 विे  
3.3. अपंग स्ट्वातंत्र्य सैननर्क पाल्य, प्रर्कल्पग्रस्ट्त, भरंू्कपग्रस्ट्त, खेळारू्, अंशर्कालीन उमेदवारांसाठी उच्च   
           वयोमयादा शासन ननयमानसुार नशनथलक्षम रानहल. 
3.4. सा.प्र.नव.शासनशदु्धीपत्रक्र.मासैर्क-1010/प्र.क्र.279/10/16-अ नद.20.8.2010 नसुार मार्ी सैननर्कांसाठी 

र्कमाल वयोमयादा ही सदर उमेदवाराच्या सशस्र दलात झालेल्या सेवेइतर्का र्कालाविी अनिर्क 3 विे 
इतर्की रानहल. तसेच अपंग मार्ी सैननर्कांसाठी र्कमाल वयो मयादा 45 विांपयडत रानहल. 

3.4.1 सद्यश्स्ट्थतीत शासर्कीय अथवा ननमशासर्कीय र्कायालयात उमेदवारांना अर्ड भरण्याची पवुड परवानगी 
आवश्यर्क राहील अशा उमेदवारांनी र्कायालयाची पवुड परवानगीचे पत्र र्कागदपत्र पर्ताळणीच्या वेळेस 
सादर र्करणे बंिनर्कारर्क राहील. 

(4) मषहला समांतर आरक्षण- 
 मनहला व बाल नवर्कास नवभाग शासन ननणडय क्र.80/2001/मसेआ/2000/प्र.क्र.415/र्का-2, नद.25.5.2001 

नसुार खलु्या प्रवगातील उन्नत आनण प्रगत व्यक्ती / रु्कटंुबातील (नक्रनमलेअर) मनहला सदस्ट्यांना मनहलांसाठी 
असलेले 30 टक्रे्क आरक्षण अनदेुय राहणार नाही. तसेच मागासवगीय प्रवगातील इतर मागासवगड, नवमकु्त र्ाती-
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अ, भटक्या र्माती-ब, भटक्या र्माती-र्क आनण भटक्या र्माती-र् या प्रवगातील उन्नत आनण प्रगत व्यक्ती 
अथवा गटातील मनहला सदस्ट्यांना 30 टक्रे्क आरक्षण अनजेु्ञय राहणार नाही.  

 

(5) परीक्षा शलु्क- 
5.1. सवडसािारण (खलु्या प्रवगातील) उमेदवारांर्कनरता रु.400/- व मागासवगीयासाठी रु.200/- परीक्षा शलु्र्क 

रानहल. तसेच उमेदवारास बरँ्क सेवाशलु्र्क प्रती चलन रु.20/- भरावे लागेल. 
5.2. नवनहत परीक्षा / सेवा शलु्र्क भारतीय स्ट्टेट बरँ्क पणेु मेन ब्रचँ शाखा (454) खाते क्र. 31178450638 

मध्ये चलनाद्वारे र्मा र्करावे. 
5.3. नवनहत परीक्षा शलु्र्क राज्यातील र्कोणत्याही भारतीय स्ट्टेट बरेँ्कच्या शाखेमध्ये चलनाद्वारे (5.2) मध्ये नमदू 

रे्कलेल्या खाते क्रमांर्कावर र्मा र्करता येईल. 
5.4. चलनाचा प्रमानणत नमनूा www.msamb.comया वेबसाईटवर उपलब्ि र्करून देण्यात आलेला आहे. 
5.5. चलनावरील बरेँ्कने नमदू रे्कलेला Transaction ID आवेदनपत्रातील नमदू नठर्काणी नोंदवून शाखेचे नाव 

सांरे्कतांर्क तसेच रक्र्कम भरणा रे्कल्याचा नदनांर्क नमदू र्करणे आवश्यर्क आहे. 
5.6. चलनाची प्रत आवेदन पत्रासोबत र्ोर्णे आवश्यर्क रानहल. 
5.7. अपंग व मार्ी सैननर्क यांना परीक्षा शलु्र्क भरण्यापासनू सटू देण्यात आलेली आहे. 
5.8. प्रत्येर्क पदासाठी स्ट्वतंत्रपणे अर्ड र्करावा लागेल व त्यासाठी स्ट्वतंत्र परीक्षा शलु्र्क भरलेले चलन र्ोर्णे 

आवश्यर्क रानहल. 
 

(6) अजव करण्याची पद्धत- 
6.1. प्रस्ट्ततु भरतीसाठी रे्कवळ ऑनलाईन पद्धतीने भरण्यात आलेले अर्ड स्ट्वीर्कारण्यात येतील. 
6.2. उमेदवाराने ज्या पदासाठी अर्ड रे्कला असेल त्या उमेदवारास पात्रतेच्या अिीन राहून लेखी परीक्षेस बसता 

येईल. 
6.3. पात्र उमेदवारांना वेब बेस्ट्र् (web based) ऑनलाईन अर्ड www.msamb.comया वेबसाईटद्वारे नद. 

01/03/2014 सर्काळी 11:00 वा. पासनू ते  नद. 21/03/2014 रात्री 11:59 वा. पयंत या र्कालाविीमध्ये 
भरणे आवश्यर्क रानहल. 

6.4. अर्ड र्करण्यार्कनरता महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळाच्या www.msamb.com या वेबसाईटवर पनहल्या 
पानाच्या (Home Page) च्या र्ाव्या बार्सू ऑनलाईन नरकू्रटमेंट (Online Recruitment) यानठर्काणी 
श्क्लर्क रे्कल्यानंतर ऑनलाईल अर्ड भरावा व अर्ड भरल्यानंतर चलनाची प्रत उपलब्ि होईल. अर्ड 
भरण्यासाठी उमेदवारास ऑनलाईन अर्ासोबत मदतीच्या सचूना/पद्धत (Help) उपलब्ि र्करुन देण्यात 
आलेल्या आहेत.  

6.5. परीक्षा शलु्र्क भरण्यासाठीच्या चलनाची प्रत www.msamb.com या वेबसाईटवरुन उमेदवाराने प्राप्त 
र्करावी व नवनहत परीक्षा शलु्र्क चलनाद्वारे भारतीय स्ट्टेट बरेँ्कच्या राज्यातील र्कोणत्याही शाखेमध्ये भरणा 
र्करुन Transaction ID क्रमांर्क बरेँ्कर्करू्न प्राप्त र्करावा व ऑनलाईन अर्ामध्ये आवश्यर्क नठर्काणी नमदू 
र्करून Update र्करावा. 

6.6. उमेदवाराला र्कोणत्याही इंटरनेट सनुविा असलेल्या र्कें द्रावरुन अर्ड भरता येईल. 
6.7. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ड सादर र्करतांना उमेदवारार्वळ स्ट्वतःचा अद्ययावत (Latest) पासपोटड साईर् 

फोटो असणे आवश्यर्क आहे. तसेच स्ट्वतःची स्ट्वाक्षरी व पासपोटड साईर् फोटो नवनहत पद्धतीने स्ट्रॅ्कन र्करुन 
अर्ामध्ये नदलेल्या नठर्काणी अपलोर् र्करणे अननवायड आहे. 

6.8. स्ट्वाक्षरी स्ट्रॅ्कन र्करुन अर्ामध्ये स्ट्वाक्षरीसाठी नदलेल्या नठर्काणीच उमेदवाराने ती अपलोर् र्करावी. फोटो व 
स्ट्वाक्षरी एर्कत्र स्ट्रॅ्कन र्करु नये, तसेच उमेदवाराने छायानचत्रावर स्ट्वाक्षरी र्करु नये. 

6.9. स्ट्रॅ्कन र्करुन अपलोर् रे्कलेली स्ट्वाक्षरी प्रवेश पत्र हरे्री पट व तत्सम र्कारणासाठी वापरण्यात येईल. 
परीक्षेच्या वेळी अथवा अन्य र्कोणत्याही र्कारणाच्या वळेी अर्ड भरतांना रे्कलेली स्ट्वाक्षरी व फोटो न 
र्ळुल्यास उमेदवारास अपात्र ठरनवण्यात येईल अथवा र्कायदेशीर र्कारवाई रे्कली र्ाईल. 
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6.10. ऑनलाईन पद्धतीने एर्कदा भरलेल्या अर्ामध्ये र्कोणत्याही प्रर्कारच्या बदलाची नवनंती नवचारात घेतली 
र्ाणार नाही अथवा अशा नवनंतीस उत्तरही नदले र्ाणार नाही. 

6.11. उमेदवाराने ऑनलाईन भरलेल्या आवेदन पत्राची संगणर्कीय प्रप्रट प्रत र्काढून त्यावर स्ट्वाक्षरी र्करुन परीक्षा 
शलु्र्क भरणा रे्कलेल्या चलनाची प्रत व खालील अनकु्रमांर्क 8 मध्ये नमदू रे्कलेल्या आवश्यर्क 
र्कागदपत्रांच्या सक्षम प्रानिर्का्याने साक्षांनर्कत रे्कलेल्या प्रमाणपत्राच्या प्रतींसह प्रस्ट्ततु र्ानहरातीमिील 
अनकु्रमांर्क 8 मध्ये नमदू रे्कलेल्या महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळाच्या र्कायालयास सक्षम अथवा 
पोस्ट्टाद्वारे नद.01/04/2014 पयंत पोहोचतील अशा पद्धतीने पाठवावेत. आवेदन पत्रासोबत मळू प्रमाणपते्र 
र्ोर्ण्यात येऊ नयेत.  

          6.12.   ऑनलाईन अर्ड मराठीमध्ये असला तरी अर्ड इंग्रर्ी भािेमध्येच भरावा. 
          6.13.   उमेदवाराला एर्का पेक्षा र्ास्ट्त पदासाठी अर्ड र्करावयाचा असल्यास प्रत्येर्क पदासाठी स्ट्वतंत्र अर्ड व            
                     स्ट्वतंत्र परीक्षा शलु्र्क भरावे लागेल. मात्र ज्या पदार्करीता परीक्षेस बसले असाल त्याच पदाच्या  
                     ननवर्ीर्करीता नवचार रे्कला र्ाईल. भरलेल्या पदननहाय अर्ानसुार संबनितांना परीक्षा प्रवेश पत्र देण्यात  
                    येईल. 
          (7)      र्रील पषरच्छेद 6.11 मध्ये नमदू केल्यानसुार उमेदर्ाराने अजासोबत सादर करार्याच्या  
            आर्श्यक प्रमाणपिांचा तपशील- 

7.1. शैक्षनणर्क अहडता िारण र्करीत असल्याबाबतचे संबंनित बोर्ड / नवद्यापीठाचे प्रमाणपत्र प्रत. 
7.2. र्न्म तारखेबाबतच्या परुाव्या दाखल्याच्या प्रमाणपत्राची प्रत. 
7.3. अनभुवाचे प्रमाणपत्राची प्रत. 
7.4. सक्षम प्रानिर्का्याने नदलेले र्ातीचे प्रमाणपत्र व असल्यास र्ात वैिता प्रमाणपत्र. 
7.5. महाराष्ट्र राज्याचा अ  वासी असल्याबाबतचा सक्षम प्रानिर्का्याने नदलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत. 
7.6. लाग ूअसल्यास सक्षम प्रानिर्का्याने नदलेल्या नॉन नक्रनमलेअर प्रमाणपत्राची प्रत. 
7.7. परीक्षा शलु्र्क भरणा रे्कलेल्या चलनाची प्रत.  
7.8. खालील नदलेल्या नमनू्यातील लहान रु्कटंुबाबाबतचे प्रमाणपत्र. 
 

महाराष्ट्र नार्गरी सेर्ा (लहान कुटंुबाचे प्रषतज्ञापि) षनयम 2005 मधील प्रषतज्ञापिाचा नमनूा-अ 
 

प्रषतज्ञापि 
नमनूा-अ (ननयम-4 पहा) 

 मी श्री. / श्रीमती / रु्कमारी ...................................  
 श्री. .............................. यांचा मलुगा / यांची मलुगी / यांची पत्नी वय ........ विे राहणार 

.................... या द्वारे पढुीलप्रमाणे असे र्ाहीर र्करतो / र्करते र्की, 
1. मी .................. या पदासाठी माझा अर्ड दाखल रे्कलेला आहे. 
2. आर् रोर्ी मला ................ (संख्या) इतर्की हयात मलेु आहेत. त्यापैर्की नद.28 माचड, 2005 या 

नंतर र्न्माला आलेल्या मलुांची संख्या ............ आहे. (असल्यास, र्न्मनदनांर्क नमदू र्करावा.) 
3. हयात असलेल्या मलुांची संख्या दोनपेक्षा अनिर्क असेल तर नदनांर्क 28 माचड, 2005 व तद्नंतर 

र्न्माला आलेल्या मलुांमळेु या पदासाठी मी अनहड  ठरनवण्यास पात्र होईल, याची मला र्ाणीव 
आहे. 

नठर्काण ........... 
नदनांर्क .............      
        उमेदवाराची सही 

(उमेदवाराचे नाव .........................) 
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(8) ऑनलाईन पद्धतीने आरे्दन पि भरले आहे. त्या आरे्दन पिाची प्रत आर्श्यक प्रमाणपिाच्या 
साक्षांषकत प्रतींसह सादर करार्याच्या कायालयाचा तपशील पढुीलप्रमाणे- 

क्र. आरे्दन पि भरलेल्या कायालयाचे नार् ऑनलाईन अजव सादर करार्याच्या 
कायालयाचे नार् र् पत्ता 

1. महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळ, पणेु महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळ, पणेु 
प्लॉट नं.आर-7, मारे्कट यार्ड, पणेु-37 

 
(9) पषरके्षचे स्र्रुप  
पद क्र. पदाचे नार् पषरके्षसाठी र्गणु 

  एकुण 
र्गणु 

संबंधीत 
षर्िय 

मराठी इंग्रजी सामान्य 
ज्ञान 

बदु्धीमापन 

1 सहाय्यक व्यर्स्थापक 200 120 20 20 20 20 
2 हॉटीकल्चर डेव्हलेपमेंट ऑिीसर 200 120 20 20 20 20 
3 षर्कास अषधकारी 200 120 20 20 20 20 
4 ज्य.ु इंषजषनअर (षसव्व्हल)  200 120 20 20 20 20 
5 ज्य.ु इंषजषनअर (मेकॅषनकल) 200 120 20 20 20 20 
6 ज्य.ु इंषजषनअर (इलेक्रीकल) 200 120 20 20 20 20 
7 र्षरष्ट्ठ सहाय्यक 200 - 50 50 50 50 

 
9.1 लेखी परीक्षा बहुपयायी वस्ट्तनूनष्ट्ठ स्ट्वरुपाची असेल. त्यासाठी दोनशे प्रश्नांना प्रत्येर्की एर्क गणु याप्रमाणे दोनशे गणु 
       असतील. सदर परीक्षा दोन तासांची असेल.  
9.2 ननगेनटव्ह मानरं्कग नसश्स्ट्टम असणार सनाही.  
9.3 परीक्षेत ज्या उमेदवारांना समान गणु असतील अशा उमेदवारांचा गणुवत्ता क्रम सामान्य प्रशासन नवभागार्कर्ील शासन  
       ननणडय नद.27/06/2008 मिील नमदू ननयमानसुार लावला र्ाईल.  
9.4 गणुवत्ता यादीमिील गणुानकु्रमे पात्र व आरक्षण नवचारात घेऊन र्कागदपत्रांच्या पर्ताळणीसाठी पात्र र्करण्यात 
आलेल्या उमेदवारांनी संरे्कतस्ट्थळावर नदलेल्या सचूनांनसुार त्यांच्या र्कागदपत्रांच्या छाननीसाठी ठरवून नदलेल्या नदनांर्कास,  
       वेळेवर व ठरवून नदलेल्या नठर्काणी मळू र्कागदपत्रांच्या छायांनर्कत प्रतींसह उपश्स्ट्थत राहणे आवश्यर्क रानहल. सदर  
       नदवशी वेळेत व नठर्काणी सदर उमेदवार र्कागदपत्रांच्या छाननीसाठी अनपुश्स्ट्थत रानहल्यास त्याच्या ननवर्ीबाबत  
       र्कायडर्कारी संचालर्क, म.रा.रृ्क.प.मं. नवचार र्करणार नाही. 
9.5 ननवर् झालेल्या उमेदवारांनी नर्ल्हा शल्य नचनर्कत्सर्क यांचे शारीरीर्क क्षमतेचे वैद्यर्कीय प्रमाणपत्र सादर र्करणे  
      आवश्यर्क रानहल. 
9.6 ननवर्ीची पद्धत- 
पद क्र. पदाचे नार् तपषशल 

1. सहाय्यर्क व्यवस्ट्थापर्क, हॉर्टटर्कल्चर 
रे्व्हलपमेंट ऑनफसर, नवर्कास अनिर्कारी, ज्य.ु 
इंनर्ननअर (नसश्व्हल), ज्य.ु इंनर्ननअर 
(मेरॅ्कननर्कल), ज्य.ु इंनर्ननअर (इलेक्रीर्कल)  

या पदासाठी फक्त लेखी परीक्षा घेण्यात येईल. प्रश्न पनत्रर्का 
वस्ट्तनूनष्ट्ठ, बहुपयायी स्ट्वरुपाची असेल. लेखी परीक्षेत प्राप्त 
गणुांच्या आिारे गणुवते्तनसुार उमेदवारांची ननवर् रे्कली 
र्ाईल. लेखी परीक्षा 200 गणुांची घेण्यात येईल. 120 हे 
संबंनित सेवेच्या (पदाच्या) आवश्यर्क शैक्षनणर्क पात्रतेच्या 
स्ट्तरावरील दर्ाचे असतील, मराठी 20 गणु, इंग्रर्ी 20 
गणु, सामान्य ज्ञान 20 गणु, बदु्धीमापन चाचणी 20 गणु 
अशा एरू्कण 200 गणुांची राहील. परीक्षा नागपरू व पणेु या 
र्कें द्रांवर घेण्यात येईल.  
 



8 
 

पद क्र. पदाचे नार् तपषशल 
2. वनरष्ट्ठ  सहाय्यर्क वनरष्ट्ठ  सहाय्यर्क या पद  साठी लेखी परीक्षा 200 गणुांची 

घेण्यात येईल. मराठी 50 गणु, इंग्रर्ी 50 गणु, सामान्य ज्ञान 
50 गणु, बदु्धीमापन चाचणी 50 गणु अशा एरू्कण 200 
गणुांची राहील. परीक्षा नागपरू व पणेु या र्कें द्रांवर घेण्यात 
येईल. 

3. उमेदवाराची ननवर् सदर पद  साठी फक्त लेखी परीक्षा घेण्यात येईल. लेखी 
परीक्षेत प्राप्त गणुांच्या आिारे गणुवते्तनसुार उमेदवारांची 
ननवर् रे्कली र्ाईल. 

 
9.8     लेखी पनरक्षेचे स्ट्वरूप -   

 

9.9. उपरोक्त पदांसाठी घेण्यात येणारी लेखी परीक्षा एर्काच नदवशी तीन सत्रात पणेु व नागपरू या र्कें द्राच्या नठर्काणी 
घेण्यात येईल.  

9.10. रे् उमेदवार लेखी परीक्षेत नर्कमान 45 टक्रे्क गणु प्राप्त र्करतील, अशाच उमेदवारांचा गणुवत्ता यादीत समावेश 
र्करण्यात येईल. 

9.11. प्राप्त उमेदवारांना परीक्षा र्कें द्र, प्रवेश पत्र व परीक्षेनवियी सचूना स्ट्वतंत्रपणे पत्राद्वारे र्कळनवण्यात येईल व 
संरे्कतस्ट्थळावरही उपलब्ि र्करण्यात येईल. संरे्कतस्ट्थळावरून र्काढलेले प्रवेशपत्र लेखी परीक्षेसाठी ग्राह्य िरण्यात 
येतील. लेखी परीक्षेनंतर गणुवत्ता यादी गणुानकु्रमे व प्रवगडननहाय तयार र्करुन महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळाच्या 
संरे्कतस्ट्थळावर प्रनसद्ध र्करण्यात येईल.  

9.12. ननवर् र्करण्यात आलेल्या उमेदवारांना संबंनित ननयकु्ती प्रानिर्का्यार्करू्न ननयकु्तीपवूी आवश्यर्क त्या मळू 
र्कागदपत्रांची तपासणी र्करुनच ननयकु्ती देण्यात येईल. पर्ताळणीत चरू्कीची अथवा खोटी मानहती आढळून 
आल्यास त्या स्ट्तरावर उमेदवाराची ननवर् रद्द र्करण्यात येईल व र्कायदेशीर र्कारवाई र्करण्यात येईल. 

9.13. लेखी परीक्षेसाठी उमेदवारांना स्ट्वखचाने उपश्स्ट्थत रहावे लागेल. 
9.14. सामानर्र्क न्याय व नवशेि सहाय्य नवभाग शासन पनरपत्रर्क क्र.न्यायाप्र-2011/प्र.क्र.11/सिुार-3, नद.17.8.2011 

मिील तरतदूीनसुार अंित्व प्रर्कवा क्षीणदषृ्ट्टी, चलनवलण नवियर्क नवर्कलांगता प्रर्कवा मेंदचूा अिांगवाय ू या 
ननःसमथड असलेल्या व्यक्ती, नलनहण्यासाठी सक्षम नसल्यास त्यांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना परीक्षेसाठी लेखननर्क 
परुनवण्याबाबतची व्यवस्ट्था र्करण्यात येईल, तशी मदत आवश्यर्क असल्यास अर्ात तसा स्ट्पष्ट्ट उल्लेख र्करावा. 
उमेदवार स्ट्वतः लेखननर्काची व्यवस्ट्था र्करणार आहे प्रर्कवा उमेदवाराला परीक्षा आयोनर्त र्करणा्या संबंनित 
यंत्रणेर्करू्न लेखननर्क घेणार असल्यास तसा नवनंती अर्ड सादर र्करणा-या र्कायालयार्करे् लेखी स्ट्वरुपात सादर 
र्करणे आवश्यर्क आहे. अर्डदार लेखननर्क स्ट्वतः घेवून येणार असेल तर ते लेखननर्क आनण उमेदवार एर्काच 
शाखेचे असतील तर तो लेखननर्क उमेदवाराचे शैक्षनणर्क पात्रतेपेक्षा एर्क पायरी / टप्पा र्कमी असावा. मात्र लेखननर्क 
नभन्न शाखेचे असल्यास त्यास ही अट लाग ूराहणार नाही, तसेच परीक्षा शलु्र्का व्यनतनरक्त लेखननर्काची परीक्षाच्या 
एर्का सत्राची शलु्र्क रक्र्कम रु.100/- स्ट्वतंत्रपणे र्कोटड फी स्ट्टमॅ्पच्या स्ट्वरुपात भरावी लागेल व ती ना परतावा 
रानहल. सदर र्कोटड फी स्ट्टमॅ्प अर्ावर नवनहत र्ागेत नचर्कटवणे आवश्यर्क आहे. 

9.15. शासन ननणडय सामान्य प्रशासन नवभाग क्र.प्रशासन-2000/प्र.क्र.5/2001/32, नद.20.7.2002 व अनिंुनगर्क 
सिुारीत शासन ननणडयान्वये उपरोक्त पदांर्कनरता अर्ड र्करणा्या उमेदवारांनी संगणर्क हाताळणी / वापराबाबतचे 
खाली अ व ब येथे नमदू रे्कलेले प्रमाणपत्र त्यांच्या ननयकु्तीच्या नदनांर्कापासनू दोन विांच्या आत प्राप्त र्करणे 
आवश्यर्क रानहल. अन्यथा त्यांची सेवा र्कोणतीही पवूडसचूना न देता समाप्त र्करण्यात येईल. मात्र शासन ननणडय 
मानहती तंत्रज्ञान (सामान्य प्रशासन) नवभाग क्र.मातस-2012/प्र.क्र.277/39, नद.4.2.2013 मिील पनरच्छेद 1 ते 

पद सांकेतांक परीके्षचा अभ्यासकम  

1 ते  7 पदवी स्ट्तर 
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5 मध्ये नमदू रे्कलेल्या संगणर्क / मानहती तंत्रज्ञान नवियर्क परीक्षा उत्तीण झालेल्या उमेदवारांना संगणर्क अहडता 
परीक्षा उत्तीण असल्याचे समर्ण्यात येईल. 
अ. D.O.E.A.C.C.सोसायटीच्या अनिरृ्कत C.C.C. प्रर्कवा O स्ट्तरप्रर्कवा A स्ट्तर B स्ट्तर C स्ट्तर पैर्की 

र्कोणतीही एर्क परीक्षा उत्तीणड झाल्याचे प्रमाणपत्र. 
ब. महाराष्ट्र राज्य उच्च नशक्षण मंर्ळ, मुंबई यांचेर्कर्ील अनिरृ्कत MS-CIT परीक्षा उत्तीणड झाल्याचे 

प्रमाणपत्र. 
9.16   सदरहू परीक्षा झाल्यानंतर त्याची उत्तर सचुी (answer key) वेबसाईटवर उपलब्ि र्करून देण्यात येईल व त्यावर 
 उमेदवाराची र्काही हरर्कत असल्यास त्यांनी 7 नदवसात लेखी स्ट्वरूपात महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळ, पणेु 
 र्कायालयास र्कळवावे. प्रश्न पनत्ररे्कतील प्रश्न चरु्कल्यास तो प्रश्न रद्द र्करण्यात येईल व उरलेल्या अचरू्क 
 प्रश्नांच्या गणुांनसुार गणु  नोंदणी र्करुन गणुवत्ता यादी तयार र्करण्यात येईल. 

 
 
 

(10) इतर अटीं र् शती- 
10.1. उमेदवाराने अर्ड रे्कला अथवा नवनहत अहडता िारण रे्कली म्हणरे् ननयकु्तीचा हक्र्क प्राप्त झाला असे नाही. 
10.2. उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीने भरलेल्या आवेदनपत्रातील मानहतीच्या आिारे लेखी परीक्षेस बसण्यास तात्परुती 

परवानगी देण्यात येईल व ननवर् झाल्यानंतर प्रमाणपत्र पर्ताळणीच्या वेळेस ऑनलाईन पद्धतीने भरलेल्या 
अर्ातील मानहती अपणूड अथवा चरू्कीची आढळून आल्यास उमेदवाराची ननवर् त्या टप्प्यावर रद्द र्करण्यात येईल. 

10.3. मागासवगीयांसाठी असलेले आरक्षण हे रे्कवळ महाराष्ट्राचे रनहवासी असलेल्यांसाठी लाग ू रानहल व सक्षम 
अनिर्कारी यांनी नदलेले र्ातीचे प्रमाणपत्र उमेदवाराने सादर र्करणे आवश्यर्क रानहल. 

10.4. अनसुनूचत र्ाती व र्माती व्यनतनरक्त नवर्ा-अ, भर्-ब, भर्-र्क, भर्-र् तसेच मागास आनण नवशेि मागास प्रवगड 
यांना उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व लाग ू र्करण्यात आले असल्याने, त्याबाबतची प्रमाणपते्र (नॉन नक्रनमनलअर 
प्रमाणपत्र) (सन 2013-14 साठी वैि असलेले) सादर रे्कल्या नशवाय ननयकु्तीसाठी ननवर् झालेल्या उमेदवारांना 
ननयकु्ती आदेश देण्यात येणार नाही. 

10.5. सदरच्या र्ानहरामध्ये दशडनवलेल्या नरक्त पदांच्या संख्येत र्कमी / र्ास्ट्त बदल होण्याची शक्यता आहे. र्काही 
 अनपरीहायड र्कारणाने परीक्षा स्ट्थनगत झाल्यास, त्याबाबत उमेदवाराला र्कोणताही दावा सांगता येणार नाही, परीक्षेचा 
 प्रर्कार, पदांची संख्या, समांतर आरक्षण व सामानर्र्क आरक्षण याबाबत बदल र्करणे, परीक्षा स्ट्थनगत र्करणे व रद्द 
 र्करणे, अंशत: बदल र्करणे तसेच सेवा भरती प्रनक्रयेत बदल र्करणे याबाबतचे सवड अनिर्कार र्कायडर्कारी संचालर्क, 
 महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळ, पणेु यांचेर्करे् राखनू ठेनवतआहेत. भरती प्रनक्रयेसंदभात उद्भभवणारे वाद, तक्रारी 
 इ. बाबत र्कायडर्कारी संचालर्क, महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळ, पणेु यांचा ननणडय अंनतम रानहल.   
10.6 उमेदवारांची प्रनतक्षानिन यादी फक्त एर्क विासाठी नवचारानिन रानहल प्रर्कवा प्रनतक्षानिन यादी एर्क विाच्या आत रद्द 
 र्करून नवनहत पद्धतीने नवीन भरतीची प्रनक्रया सरुू र्करण्याचे अनिर्कार र्कायडर्कारी संचालर्क, महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि 
 पणन मंर्ळ, पणेु यांना आहेत.   
10.7. उमेदवाराने अर्ामध्ये नमदू रे्कलेली मानहती र्कोणत्याही टप्प्यावर चरु्कीची अथवा खोटी आढळून आल्यास 

उमेदवाराची संबंनित पदासाठीची उमेदवारी रद्द र्करण्यात येईल व संबंनित उमेदवार र्कायदेशीर र्कारवाईस पात्र 
रानहल. चरू्कीच्या मानहतीच्या आिारे ननयकु्ती झाल्यास र्कोणतीही पवूड सचूना / नोटीस अथवा र्कारण न देता 
उमेदवार तात्र्काळ सेवेतनू र्काढून टार्कण्यास पात्र रानहल. त्यामळेु होणा्या सवड पनरणामास उमेदवार स्ट्वतः 
र्बाबदार रानहल. 

10.8. लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांना परीक्षेचा नदनांर्क, परीक्षा र्कें द्र, बैठर्क क्रमांर्क इ. बाबतची मानहती पोष्ट्टाद्वारे 
र्कळनवण्यात येईल. तसेच संरे्कतस्ट्थळावर प्रनसद्ध र्करण्यात येईल. लेखी परीक्षा रे्कवळ मराठी माध्यमातनू घेतली 
र्ाईल. 

10.9. ननयकु्तीस पात्र ठरलेल्या मागास प्रवगातील उमेदवारांना शासन ननणडय सामान्य प्रशासन नवभाग नदनांर्क 
12.12.2011 मिील तरतदूीनसुार ननयकु्तीपासनू सहा मनहन्याचे आत र्ात वैिता प्रमाणपत्र सादर र्करणे 
आवश्यर्क रानहल. अन्यथा त्यांची ननयकु्ती पवूडलक्षी प्रभावाने रद्द र्करण्यात येईल. 

10.10. ननयकु्ती झाल्यानंतर उमेदवारास मंर्ळाचे सेवर्क सेवा ननयम लाग ूरानहल. 
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10.11. महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान रु्कटंुबाचे प्रनतज्ञापत्र) ननयम 2005 अन्वये उमेदवारांनी नद.28.3.2005 रोर्ी हयात 

असलेली व त्यानंतर र्न्मला आलेल्या अपत्यांचा संख्येबाबत 7.8 मध्ये नमदू रे्कल्यानसुार नवनहत नमनू्यातील 
प्रनतज्ञापत्र सादर र्करणे आवश्यर्क रानहल. अर्डदार यांना हयात असलेल्या मलुांची संख्या दोन पेक्षा अनिर्क असेल 
तर नदनांर्क 28.3.2005 व तद्नंतर र्न्माला आलेल्या मलुांमळेु या पदासाठी उमेदवार ननवर्ीस / ननयकु्ती अपात्र 
ठरनवला र्ाईल. 

10.12.अ.शासन ननणडय क्र.नरपभ/प्र.क्र.-66/2011/इ-10, नद.27.6.2011 नसुार ज्या उमेदवारार्करे् अनिवास प्रमाणपत्र 
(Domicile Certificate) उपलब्ि नसल्यास त्यांनी त्याचा र्न्म महाराष्ट्र राज्य झाल्या असल्यास र्न्म दाखला 
(Birth Certificate) सादर र्करणे आवश्यर्क आहे. अशा प्रर्करणात अनिवास प्रमाणपत्राची अट लाग ू राहणार 
नाही. 

10.12.ब.सदर उमेदवारार्करे् अनिवास प्रमाणपत्र तसेच र्न्मतारखेचा दाखला उपलब्ि नसल्यास त्या उमेदवाराने आपला 
शाळा सोर्ल्याचा दाखला सादर र्करणे आवश्यर्क रानहल. परंत ू सदर शाळा सोर्ल्याच्या दाखल्यामध्ये त्या 
उमेदवाराचा र्न्म महाराष्ट्र राज्यात झाला असल्याची नोंद असणे आवश्यर्क आहे. अशा प्रर्करणात देखील 
अनिवास प्रमाणपत्राची अट लाग ूनाही. 

10.12.र्क. उपरोक्त बाबी फक्त महाराष्ट्र राज्यात र्न्म झालेल्या उमेदवारांसाठी लाग ू राहतील. इतर उमेदवारांसाठी 
अनिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) आवश्यर्क रानहल. 

10.13   म.रा.रृ्क.प.मं. चे र्कायडर्कारी संचालर्क, व्यवस्ट्थापन व अनिर्कारी/र्कमडचारी यांच्यावर र्कोणताही प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न रे्कल्यास संबंनित उमेदवारास अपात्र ठरनवण्यात येईल. 

11. ननवर् प्रनक्रयेच्या संदभात सवड अनिर्कार र्कायडर्कारी संचालर्क, म.रा.रृ्क.प.मं. यांनी राखनू ठेवले आहेत. 
12. ऑनलाईन अजव भरणेबाबतचे रे्ळापिक -   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

13. भरतीबाबत र्कोणतीही न्यायालयीन प्रनक्रया सरुू झाल्यास याबाबत न्यायालयीन ननणडयाच्या अनिन राहून सदर पदे  
 भरण्याची र्कायडवाही र्करण्यात येईल.  
14.      ननवर् प्रनक्रया पणूड झाल्यानंतर 60 नदवसांच्या र्कालाविीनंतर प्रश्नपनत्रर्का व उत्तरपनत्रर्का नष्ट्ट रे्कल्या र्ातील. 
15. सदर र्ानहरात महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळाच्या www.msamb.com या संरे्कतस्ट्थळावर उपलब्ि रानहल. 
 

 
 
स्ट्थळ -पणेु                       स्ट्वाक्षरीत 
नदनांर्क- 26/02/2014        (षमललद आकरे)  
                                               र्कायडर्कारी संचालर्क 
         महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळ, पणेु 
  

अ.क्र. तपशील पासनू पयंत 
1 ऑनलाईन अर्ड र्करण्याचा र्कालाविी नद.01/03/2014 नद.21/03/2014 

2 
संगणर्कीय चलनाद्वारे स्ट्टेट बरँ्क ऑफ इंनर्याच्या 
शाखेमध्ये फी स्ट्वीर्कारण्याचा र्कालाविी 

नद.01/03/2014 नद.22/03/2014 

3 

ज्या उमेदवारांनी स्ट्टेट बरँ्क ऑफ इंनर्या बरेँ्कमध्ये 
नद.22/03/2014 रोर्ी पयंत परीक्षा शलु्र्क र्मा 
रे्कलेले असेल त्यांच्यासाठी चलन अपरे्ट 
र्करावयाचा र्कालाविी 

- नद.22/03/2014 
(रात्री 11.59 वा. पयंत) 
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महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पणेु 
प्लॉट नं.आर-7, मारे्कट यार्ड, पुणे-37 

दरूध्वनी क्र.02114-223980 फॅक्स क्र.02114-226087 
ईमेल- recruitment@msamb.comवेबसाईट- www.msamb.com 

 
 

जाषहरात 
 

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या सर्व कायालयांसाठी  
खालील संर्र्गातील षरक्त पदे सरळसेरे्ने भरार्याच्या पदांची जाषहरात  

 

अ.क्र. पद पद संख्या 
1 सहाय्यर्क व्यवस्ट्थापर्क 11 
2 हॉटीर्कल्चर रे्व्हलपमेंट ऑफीसर 14 
3 नवर्कास अनिर्कारी 7 
4 ज्य.ु इंनर्ननअर (नसश्व्हल) 5 
5 ज्य.ु इंनर्ननअर (मेरॅ्कननर्कल) 3 
6 ज्य.ु इंनर्ननअर (इलेक्रीर्कल) 2 
7 वनरष्ट्ठ सहाय्यर्क 5 

एकुण 47 
 

 उपरोक्त पदांसाठी घटनात्मर्क आरक्षण प्रवगड ननहाय पदसंख्या, समांतर आरक्षण प्रवगड ननहाय पदसंख्या, 
शैक्षनणर्क पात्रता, अनभुव, उमेदवार ननवर्ीचे ननर्किाच्या अटी व शती, अर्ड र्करण्याची पद्धत, ऑनलाईन 
पद्धतीनेच अर्ड, अर्ाचा नमनुा, रनर्स्ट्रेशन, पनरक्षेचा नदनांर्क, वेळ, पनरक्षा र्कें द्र (पणेु व नागपरु ),पनरक्षेचे शलु्र्क, 
पद ननहाय पनरक्षा संबंिी  अभ्यासक्रम, पनरक्षा पद्धतीचे गणु, उमेदवाराचे ननवर्ीचे ननर्कि, इ. बाबतर्ानहरातीची 
संपणुड मानहती नद.1/03/2014  सर्काळी 11.00 वा. महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळाच्या संरे्कतस्ट्थळ 
www.msamb.com वर प्रनसद्ध र्करण्यात येणार आहे. याबाबत त्यानंतर संपणुड र्ानहरातीची प्रत व अर्ाची  प्रत 
र्ाऊनलोर् र्करुन प्रींट र्करीता उपलब्ि आहे. तसेच संरे्कतस्ट्थळावरील मानहती प्रत सशलु्र्क पणन मंर्ळाच्या 
नवभागीय र्कायालयात उपलब्ि आहे.  
 

                   
                     कायवकारी संचालक 
स्ट्थळ - पणेु              महाराष्ट्र राज्य रृ्कनि पणन मंर्ळ, पणेु 

नदनांर्क- 26/02/2014              

 

http://www.msamb.com/

