
 
 
 

जाहिरात 
सिकार, पणन व वस्त्रोद्योग हवभागाअंतगगत पणेु प्रशासन हवभाग 

अनसुहूित जमाती प्रवगािी हवशेष भरती मोहिम सन 2019  

 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ससव्हिल असिल क्र.8928/2015 र्व इतर यासचका यामध्ये सिनाांक  06 जलैु 
2017 रोजी सिलेल्या सनर्णयाची राज्यात अांमलबजार्वर्ी करण्याबाबत मिाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन सर्वभागाकडील 
क्रमाांक बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब सि.21 सडसेंबर 2019 रोजीचे शासन सनर्णयान्र्वये सनिेश िेण्यात आले असनू, 
अनसुसूचत जमातीसाठी राखीर्व असलेली ििे भरण्यासाठी सर्वशेष मोसिम राबर्वून अनसुसूचत जमातीचे जात र्वैधता 
प्रमार्ित्रधारक उमेिर्वाराांमधनू सेर्वाप्रर्वेश सनयमाांनसुार सर्वसित कायणिद्धतीचा अर्वलांब करुन ििे भरण्याची कायणर्वािी 
करार्वी असे त्याअन्र्वये ससूचत करण्यात आले आिे.  

त्यानसुार सर्वभागीय सिसनबांधक,सिकारी सांस्था (प्रशासन), िरेु् सर्वभाग,िरेु् याांचे सर्वभागीय आस्थािनेर्वरील 
गट-क (र्वगण-3) मधील कसनष्ट्ठ सलसिक सांर्वगातील अनसुसूचत जमातीचे 1 ििाकसरता िात्र जात र्वैधता प्रमार्ित्रधारक 
उमेिर्वाराांकडून सर्वसित नमनु्यात आसर् फक्त ऑफलाईन िद्धतीने अजण मागसर्वण्यात येत आिेत. सिरचे अजण हि.29 
जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासनू ते 4 फेब्रवुारी 2020 रोजी सायंकाळी 5.45 वाजेपयंत 
हवभागीय सिहनबंधक,सिकारी संस्त्था,पणेु हवभाग,पणेु, साखर संकुल, हशवाजीनगर,पणेु 411005 यांिे 
कायालयात स्त्वीकारण्यात येतील. 
 

जाहिरातीसाठी द्यावयािी पिे 

अ.क्र. ििाचे नाांर्व प्रर्वगण ििसांख्या ििाची र्वेतनश्ररे्ी 

1 कसनष्ट्ठ सलसिक अनसुसूचत जमाती 1 र्वेतन स्तर एस 6  : 19900-63200 

1) मान्यताप्राप्त सर्वद्यािीठाची कोर्त्यािी शाखेची ििर्वी िरीक्षा उत्तीर्ण असरे् आर्वश्यक. 
           2) टांकलेखनाचे शासकीय र्वासर्ज्य प्रमार्ित्र िरीक्षा इांग्रजी टांकलेख्रन 40 शब्ि प्रती समसनट ककर्वा  
               मराठी टांकलेखन 30 शब्ि प्रसत समसनट िरीक्षा उत्तीर्ण असरे् आर्वश्यक. 

टीप 1 : प्रकल्िग्रस्त, भकूां िग्रस्त, स्र्वातांत्र्यसैसनकाांचे नामसनिेसशत िाल्य, सन 1991 चे जनगर्ना कमणचारी, सन 1994 
नांतरचे सनर्वडर्कू कमणचारी र्व ििर्वीधर/ििसर्वकाधारक अांशकालीन कमणचारी याांिैकी कोर्त्यािी घटकाांतील उमेिर्वाराांची  
कसनष्ट्ठ सलसिक ििार्वर सनयकु्ती झाल्यास त्याांना टांकलेखनाची िरीक्षा उत्तीर्ण िोण्यासाठी सनयकु्तीच्या सिनाांकािासनू 6 
मसिने इतक्या कालार्वधीची मिुत िेण्यात येईल. 
टीप 2: माजी सैसनक उमेिर्वाराांची कसनष्ट्ठ सलसिक ििी सनयकु्ती झाल्यास त्याांनी सनयकु्तीच्या तारखेिासनू 11 मसिन्याांचे 
आत र्वर नमिू केलेली टांकलेखन िरीक्षा उत्तीर्ण िोऊन तसे प्रमार्ित्र सािर कररे् बांधनकारक रािील.  
 
2.  वयोमयािा  - (जाहिरातीिे हिनांकास)   

1. उमेिर्वाराचे र्वय जासिरातीचे सिनाांकास 19 र्वषांिेक्षा कमी र्व 43 र्वषांिेक्षा जास्त नसार्वे. 
2. अिांग उमेिर्वाराांसाठी जासिरातीचे सिनाांकास उच्चतम र्वयोमयािा सरसकट 45 र्वषे रािील.  

        3. स्र्वातांत्रसैसनकाांचे नामसनिेसशत िाल्य, सन 1991 चे जनगर्ना कमणचारी, सन 1994 नांतरचे सनर्वडर्कू     
                कमणचारी या घटकातील  खलु्या र्व मागासर्वगीय उमेिर्वाराांसाठी सरसकट उच्चतम र्वयोमयािा 45 र्वषे इतकी  
                रािील. 

 
  सिर ििासाठी समाांतर आरक्षर् उिलब्ध नािी. 
 
शैक्षहणक अिगता : र्वरील ििाकसरता आर्वश्यक असलेली शैक्षसर्क अिणता उमेिर्वाराांनी जासिरातीचे सिनाांकास धारर् 
केलेली असरे् आर्वश्यक आिे.  
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4. सामान्य प्रशासन सर्वभागाकडील सिनाांक 27.10.2009 च्या शासन सनर्णयानसुार ससुशसक्षत बेरोजगाराांना 
अथणसिाय्य या योजनेंतगणत 3 र्वषे अांशकालीन काम केलेल्या उमेिर्वाराांना उच्चतम र्वयोमयािा 46 र्वषे रासिल. 
5. सामान्य प्रशासन सर्वभाग, शासन िसरित्रक सि. 10.10.80 , 16/04/1981 र्व सि.5.10.89 नसुार  र्वयातील 
सटू या मदु्यात नमिू तरतिुीनसुार र्व सामान्य प्रशासन सर्वभाग शसुद्धित्रक क्र.मासैक-1010/प्र.क्र.279/10/16-अ 
सि.20/08/2010 नसुार माजी सैसनकाांची 6 मसिन्याांिेक्षा कमी नािी इतक्या कालार्वधीची सेर्वा कें द्र शासनाच्या 
सशस्त्र िलात हिार्वयास िर्वी अशा सैसनकाांच्या बाबतीत त्याांच्या सशस्त्र िलात झालेल्या सलग सेर्वेइतका 
कालार्वधी असधक 3 र्वषे इतकी सर्वसित र्वयोमयािेत सटू िेण्यात येईल आसर् सर्वकलाांग (disabled) माजी 
सैसनकाांचे बाबतीत र्वयोमयािेत 45 र्वषाियंत सटू िेण्यात येईल. 

हवशेष सिूना : 
शासन सनर्णय सामान्य प्रशासन सर्वभाग क्र. प्रशासन-2000/प्र.क्र.5/2001/32 सिनाांक 20.07.2002 र्व 

आनषुांसगक सधुासरत शासन सनर्णयान्र्वये उिरोक्त ििाांकसरता अजण करर्ाऱ्या उमेिर्वाराांनी सांगर्क िाताळर्ी / 
र्वािराबाबतचे खाली नमिू केलेले प्रमार्ित्र त्याांच्या सनयकु्तीच्या सिनाांकािासनू 2 र्वषांच्या आांत प्राप्त कररे् आर्वश्यक 
रािील अन्यथा त्याांची सेर्वा कोर्तीिी िरू्वणसचूना न िेता समाप्त िोईल.  
1. D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या असधकृत C.C.C ककर्वा O स्तर ककर्वा A स्तर ककर्वा B स्तर ककर्वा C स्तर िैकी 
कोर्तीिी एक िरीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमार्ित्र ककर्वा , 
2) मिाराष्ट्र राज्य उच्च तांत्रसशक्षर् मांडळ,मुांबई याांचेकडील असधकृत MS-CIT िरीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमार्ित्र. 

3 . समान सिूना : 
 

1. उमेिर्वार िा मिाराष्ट्रातील रसिर्वासी असार्वा.(र्वास्तहयाचे[डोसमसाईल] प्रमार्ित्र धारर् कररे् आर्वश्यक).  
शासन सनर्णय म.क.सी/1007/प्र.क्र.36/का34/सि.10/07/2008 अन्र्वये मिाराष्ट्र शासनाने िार्वा       
साांसगतलेल्या 865 गाांर्वातील मराठी भासषक उमेिर्वाराांना अजण करता येईल.(ते मराठी भासषक असरे्  
आर्वश्यक आिे तसेच सिर गाांर्वात 15 र्वषे र्वास्तहयास असलेबाबतचा सक्षम प्रासधकाऱ्याचा सर्वसित  
नमनु्यातील िाखला जोडरे् असनर्वायण रािील.) मागास प्रर्वगातील आरक्षर् िे मिाराष्ट्र राज्याच्या असधर्वासी 
उमेिर्वारािरुते मयासित रािील. 

2. उमेिर्वाराांनी अजासोबत सक्षम असधकाऱ्याांनी सिलेल्या जातीच्या प्रमार्ित्राची साक्षाांसकत छायाप्रत र्व जात र्वैधता 
प्रमार्ित्राची साक्षाांसकत छायाप्रत जोडरे् बांधनकारक आिे. जात र्वैधता प्रमार्ित्र प्राप्त झाल्यासशर्वाय नेमर्कुीचे 
आिेश सिले जार्ार नािी. 

3. उमेिर्वाराने सर्वसित नमनु्यातील अजार्वर सर्वसित सठकार्ी असलकडील काळातील काढलेला एक िासिोटण साईज फोटो 
लार्वार्वा र्व फोटोखाली िशणसर्वलेल्या योग्य सठकार्ी स्र्वाक्षरी करार्वी.  

4. सिर ििासाठी उमेिर्वाराांनी रुपये 150/- (रुपये एकशे पन्नास फक्त) िरीक्षा शलु्क केर्वळ सडमाांड ड्राफ्टद्वारे 
भरार्वयाचे आिे. सर्वसित िरीक्षा शलु्क कोर्त्यािी राष्ट्रीयीकृत बकेँचा र्व िरेु् येथे िेय असलेला रेखाांसकत सडमाांड 
ड्राफट (धनाकषण) िा सिस्य ससचर्व तथा सर्वभागीय उिसनबांधक,सिकारी सांस्था,िरेु् सर्वभाग,िरेु् याांचे नाांर्वे काढण्यात 
यार्वा. डी.डी.च्या मागे अजणिाराने सांिरू्ण नाांर्व र्व ित्ता सलिार्वा. िसरक्षा शलु्क िे ना िरतार्वा रािील. (माजी सैसनकाांना 
िसरक्षा शलु्क लाग ूनािी) अजासोबत िसरक्षा शलु्क सडमाांड ड्राफट न जोडलेस अजण अिात्र केला जाईल. 

      माजी सैसनकाांना अजासोबत िसरक्षा शलु्क भरण्याची अट लाग ू नािी. मात्र त्यासाठी त्याांनी सैसनकी सेर्वेचा 
ििार्वधी िरू्ण केल्याचे कायणमकु्त ित्राची साक्षाांसकत प्रत सोबत सािर कररे् आर्वश्यक रािील.  

  सिरचा धनाकषण र्व अजण सर्वभागीय सिसनबांधक,सिकारी सांस्था,िरेु् सर्वभाग,िरेु्, साखर सांकुल, सशर्वाजीनगर,िरेु् 
411005 येथे प्रत्यक्ष/िोस्टाने सि. 04/02/2020 रोजी सायांकाळी 5.45 ियंत सािर करार्वा. सिर तारखेनांतर आसर् 
र्वेळेनांतर प्राप्त झालेल्या अजांचा सर्वचार केला जार्ार नािी. 

5. िोस्टाची सिरांगाई अथर्वा इतर अन्य कोर्त्यािी कारर्ामळेु सर्वसित मिुतीनांतर प्राित झालेल्या अजांचा सर्वचार न करता 
ते रद्द ठरसर्वण्यात येतील. याबाबतच्या सनर्वेिनाचा सर्वचार करण्यात येर्ार नािी. 
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6. सिर जासिरात अजाचा नमनुा , अजण भरण्याची मासिती, िरीक्षेचा सिनाांक, िसरक्षेचे स्र्वरुि र्व बैठक हयर्वस्था, सनकाल 
तसेच िसरक्षचे्या अनषुांगाने आर्वश्यक असर्ारी मासिती   https://djrpune.maha-info.com/   या असधकृत 
सांकेतस्थळार्वर प्रससद्ध करण्यात येईल. या मासितीसाठी उमेिर्वाराांनी र्वेळोर्वेळी सिरची र्वबेसाईट िािार्वी. 

7. माजी सैसनक उमेिर्वाराांनी सजल्िा सैसनक कल्यार् बोडात नोंिर्ी केलेल्या प्रमार्ित्राची साक्षाांसकत प्रत अजासोबत 
जोडरे् आर्वश्यक आिे.  

8. अजासोबत शैक्षसर्क अिणता, र्वय, अनभुर्व तसेच जातीचा िाखला, रसिर्वासी प्रमार्ित्र, नॉन-सक्रसमलेअर प्रमार्ित्र, 
अांशकालीन प्रमार्ित्र र्व इतर अिणतासर्वषयक प्रमार्िते्र इत्यािी प्रमार्ित्राांच्या साक्षाांसकत छायाांसकत प्रती जोडरे् 
आर्वश्यक आिे (मळू कागिपरे जोडू नयेत).  सिर प्रती कें द्र / राज्य शासनाचे राजिसत्रत असधकारी, िोस्टमास्तर, 
मखु्याध्यािक र्व याबाबत प्रासधकृत र्व सक्षम असधकाऱ्याांनीच साक्षाांसकत केलेल्या असाहयात. तसे नसल्यास ककर्वा 
चकुीची मासिती असल्यास अजण अिरू्ण समजनू नाकारला जाईल.  

9. शासकीय / सनमशासकीय कमणचाऱ्याांनी त्याांचे अजण त्याांच्या कायालय प्रमखुाांच्या िरर्वानगीने भरार्व े र्व अशा 
िरर्वानगीची प्रत अजासोबत जोडार्वी.  

10. सामान्य प्रशासन सर्वभाग शासन सनर्णय क्रमाांक िअक-1005/प्र.क्र. 36/05/16-अ, सि. 28/3/2005 नसुार लिान 
कुटुांब असल्याचे प्रसतज्ञाित्र अजासोबत सािर कररे् आर्वश्यक आिे.  
 

11. उमेिर्वाराांचे अजण सर्वण िषृ्ट्टीने िसरिरू्ण असार्वते आसर् सर्वसित नमनु्यामध्ये नसलेले र्व अिरू्ण अजण फेटाळण्यात येतील. 
 

12. अजण छाननीत िात्र ठरलेल्या उमेिर्वाराांची 200 गणुांिी वस्त्तहुनष्ठ स्त्वरुपािी लेखी परीक्षा (Objective Type) 
घेण्यात येईल. सिर िरीक्षा िी ििाांसाठी आर्वश्यक असलेली सकमान अिणता, सामान्यज्ञान र्व ििासाठी आर्वश्यक 
असर्ाऱ्या ज्ञानार्वर आधासरत रािील. सिर िसरक्षचेे कें द्र िरेु् येथे रािील. 

िि लेखी िसरक्षा स्तर इांग्रजी मराठी बसुद्धमािन सामान्य ज्ञान 
कसनष्ट्ठ सलसिक ििर्वी 50 गरु् 50 गरु् 50 गरु् 50 गरु् 
 

13. उमेिर्वाराांची अांसतम सनर्वड िी लेखी िसरक्षेत प्राप्त गरु्ाांचे अनषुांगाने गरु्र्वत्ताक्रमानसुार केली जाईल.  

 
14.  गरु्र्वत्ता यािीमध्ये येर्ाऱ्या उमेिर्वाराांना मळू कागिित्राांची तिासर्ी कररे्कसरता बोलार्वण्यात येईल. उमेिर्वाराांनी 

कागििते्र तिासर्ीच्या र्वेळी मळू कागििते्र / प्रमार्िते्र सािर कररे् बांधनकारक रािील. उमेिर्वाराने प्रमार्ित्र 
समळरे्कसरता सािर केलेल्या अजाच्या िार्वत्या ग्राह्य धरल्या जार्ार नािीत. छाननीअांती प्रमार्ित्राांमध्ये त्रटुी 
आढळल्यास अथर्वा मासिती खोटी आढळल्यास सनयकु्ती सिली जार्ार नािी. मळू प्रमार्ित्राांची खातरजमा 
केल्यानांतरच सनर्वड झालेल्या उमेिर्वारास सनयकु्तीच्या सठकार्ी रुज ूकरुन घेण्यात येईल. 

 
15. सनर्वड प्रसक्रया सरुु झाल्यानांतर ककर्वा सनयकु्तीनांतर कोर्त्यािी क्षर्ी उमेिर्वाराने अजात र्व अजासोबत सिलेली मासिती  

अगर कागििते्र खोटी सािर केल्याचे ककर्वा खरी मासिती िडर्वून ठेर्वल्याचे सनिशणनास आल्यास त्या उमेिर्वाराची 
उमेिर्वारी / सनयकु्ती प्रसक्रयेच्या कोर्त्यािी टप्प्यार्वर अथर्वा सनयकु्तीनांतर रद्द करण्यात येईल.  

16. लेखी िरीक्षसेाठी / कागििते्र तिासर्ीसाठी उमेिर्वाराांना स्र्वखचाने उिव्स्थत रािार्व ेलागेल. अांसतम सनर्वड झालेल्या 
उमेिर्वाराांची सनयकु्ती सर्वभागीय सिसनबांधक,सिकारी सांस्था,िरेु् सर्वभाग,िरेु् कायालयाच्या असधित्याखालील िरेु् 
आसर् सोलािरू सजल्ियाांतील कोर्त्यािी कायालयात केली जाईल. सनयकु्ती आिेशातील अटी र्व शतींचे िालन कररे् 
उमेिर्वाराांस बांधनकारक असेल. 

17. शासन सर्वत्त सर्वभागाचा सिनाांक 31-10-2005 नसुार सिनाांक 1 नोहिेबर 2005 रोजी र्व त्यानांतर सनर्वड िोर्ा-या 
उमेिर्वाराांची शासकीय सेर्वेत सनयकु्ती िोताच नसर्वन िसरभाषीत अशांिान र्वेतन योजना लाग ूरािील. 
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18. जािीरातीमध्ये नमिु केलेल्या ििासाठी अांसतम सनर्वडीसाठी सनर्वड ससमतीने सशफारस केलेल्या उमेिर्वाराांना मा.   
न्यायालयीन आिेश,शासनाचे सनर्णय, िसरित्रके,यातील सनिेशाच्या असधन तसेच र्वैद्यकीय तिासर्ी चासरत्र्य र्व 
िरु्वणचासरत्र्य इत्यािीच्या असधन रािुन सनयकु्ती सिली जाईल. 

 
19. ििसांख्येत/आरक्षर्ात बिल कररे् , रद्द कररे्, िरीक्षा कोर्त्यािी टप्प्यार्वर आर्वश्यकतेनसुार स्थसगत कररे्, बिल 

कररे् याबाबतचे असधकार सर्वभागीय सिसनबांधक,सिकारी सांस्था,िरेु् सर्वभाग,िरेु् याांना राितील, याबाबत कोर्तािी 
र्वाि कोर्त्यािी न्यायालयात उिव्स्थत करता येर्ार नािी. 

 
20. शासनाने भरतीबाबत/सनयकु्तीबाबत र्वेळोर्वेळी सनगणसमत केलेले शासन सनर्णय / िसरित्रक / आिेश इत्यािी भरती 

प्रसक्रयेला लाग ूराितील. 
 
21. जासिरातीच्या अनषुांगाने कायणर्वािी न करण्याचे र्व ती रद्द करण्याचे असधकार सर्वभागीय सिसनबांधक,सिकारी 

सांस्था,िरेु् सर्वभाग,िरेु् याांनी राखनू ठेर्वले आिेत.  
 
22. सनर्वडीसाठी सशफारस अथर्वा िबार्व आर्ल्यास उमेिर्वार सनर्वड र्व सनयकु्तीसाठी अिात्र ठरसर्वला जाईल. 
 
            

                  ( संहगता डोंगरे )        
           सर्वभागीय सिसनबांधक,  

                                    सिकारी सांस्था, िरेु् सर्वभाग,िरेु्   
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