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स ांगली कृषी उत्पन्न ब ज र समिती, स ांगली 

वसंतदादा मारे्कट यार्ड, सांगली (महाराष्ट्र राज्य) 

विविध पदभरतीसाठी जाविरात 2020 

 जाविरात क्रमाांक - 1/2020 

 

साांगली कृषी उत्पन्न बाजार सवमती, साांगली मार्फ त ववववध ररक्त पदे भरण्याकरीता अिफताप्राप्त उमेदिाराांकडून 

विवित नमुन्यात, र्क्त ऑनलाईन पध्दतीनेच www.mahaemployment.com या सांकेतस्थळािर अवधकृत अजफ 

मागविण्यात येत आिेत. 
 

 

ऑनलाईन पद्धतीने परीक्ष शुल्क जि  करण्य च  अांमति मिन ांक 22/06/2020 

 

ववववध पदभरती प्रवक्रया सांदभाफतील सविस्तर जािीरात www.mahaemployment.com या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध असून उमेदिाराांनी सांपुर्फ मािीती काळजीपुिफक समजून घेऊनच ऑनलाईन पद्धतीने अजफ सादर करािेत. 

प्रसु्तत पदाांकरीता केिळ उक्त सांकेतस्थळािरुन विवित ऑनलाईन पध्दतीने भरलेले अजफ ि विवित ऑनलाईन 

पद्धतीने भरलेले परीक्षाशुल्क ग्रािय धरण्यात येतील. इतर कोर्त्यािी प्रकारे अजफ स्वीकारण्यात येर्ार नािीत. 

सदर सांकेतस्थळाला भरती प्रवक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट देऊन भरती प्रवक्रयेची माविती बाबत अद्ययाित 

रािण्याची जबाबदारी उमेदिाराांची राविल. 
 

           भरती प्रवक्रया/परीक्षा स्थवगत कररे् वकां िा रद्द कररे्, अांशत: बदल कररे्, पदाांच्या एकूर् ि 

सांिगफ वनिाय सांखे्यमधे्य िाढ वकां िा घट र्करणे तसेच वय, शैक्षवणर्क अहडता व इतर वनर्कषांत बदल करण्याचे 

अवधकार तसेच भरतीप्रवक्रये सांदभाफत िाद, तक्रारी बाबत अांवतम वनर्फय घेण्याचा अवधकार साांगली कृषी उत्पन्न 

बाजार सवमती, साांगली याांना राितील ि त्याांचा वनर्फय अांवतम असेल. त्याबाबत कोर्तािी दािा साांगता येर्ार 

नािी. 
 

ख लील निुि पि ांब बत ऑनल ईन अजज ि गमिणेत येत आहेत. 

िेतनशे्रणी (19900-63200 मुळ िेतन-इतर भते्त ) 

पदाचे नाव अनुसुवचत 

जाती 

अनुसवचत 

जमाती 

ववमकु्त 

जाती – 

अ 

भटक्या 

जमाती 

– ब 

ववशषे 

मागास 

प्रवगग 

इतर 

मागास 

प्रवगग 

एस.ई.बी.सी ई.डब्ल्य ू

एस 

खलुा एकूण 

पद े

कमनष्ठ 

मलमपक 

1 1 - - - - - - 4 6 

सांगणक 

च लक 

1 1 - - - - - - 2 4 

ट यमपस्ट - - - 1 - - - - - 1 

अांतगजत 

तप सनीस 

- - - - - - - - 1 1 

सेसमलमपक - - 1 - - - - - - 1 

एकूण 2 2 1 1 - - - - 7 13 

 

चपर सी / रखि लि र 
िेतनशे्रणी (15000-47600 मुळ िेतन-इतर भते्त ) 

 

अनुसुवचत 

जाती 

अनुसवचत 

जमाती 

ववमकु्त 

जाती – 

अ 

भटक्या 

जमाती 

– ब 

ववशषे 

मागास 

प्रवगग 

इतर 

मागास 

प्रवगग 

एस.ई.बी.सी ई.डब्ल्य ू

एस 

खलुा एकूण 

पद े

3 - - - 1 5 1 1 2 13 

 

टिपः- 

1. उमेदिाराांनी रे्कवळ एर्काच पदास अर्ड र्करावा. एकाच िेळेस िेगिेगळ्या पदाांची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या 

बाबत कोर्तीिी तक्रार िा दािा करता येर्ार नािी, याची कृपया नोांद घ्यािी. 
 

ऑनल ईन अजज भरण्य ची सुरुि त ऑनल ईन अजज भरण्य ची अांमति िुित 

वदनाांक 11/06/2020 रोजी  सकाळी 11 वदनाांक 20/06/2020 सायांकाळी 5 
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आिश्यक शैक्षमणक अहजत  / अनुभि : 

खाली नमूद केलेली शैक्षवर्क अिफता ि अनुभि इ. 10/06/2020 या वदनाांकास प्रमार्पत्रासिीत पूर्फ धारर् 

कररे् आिश्यक आिे. 
 

शैक्षमणक प त्रत  

अ.

नां 

पि चे न ांि शैक्षमणक प त्रत  मटप 

1 कवनष्ठ वलवपक एस.एस.सी पास वकां िा तत्समतुल्य पररक्षा तसेच 

कोर्त्यािी शाखेचा पदिीधर आवर्  मराठी 

टांकलेखन 30 शब्द प्रवत वमवनट,  इांग्रजी 

टांकलेखन 40 शब्द प्रवत वमवनट, मिाराष्ट्र राज्य 

उच्च तांत्रवशक्षर् मांडळ मुांबई याांचेकडील एम. 

एस. सी. आय. टी. पररक्षा उतीर्फ   

वििीत केलेली ियोमयाफदा सवडपदांना 

पुढील क्रमाांक 1 ते 4 बाबतीत (पाच) 

िषे पयंत वशथील कररे्त येईल. 

1. ज्या उमेदिाराने बाजार 

सवमतीत वकां िा एखाद्या 

सिकारी सांघटनेत तीन िषे 

अखांड सेिा केली असेल 

असा उमेदिार. 

2. मा. पणन सांचालकाांनी मान्यता 

ि मांजूरी वदलेले प्रवशक्षर् 

घेतलेला उमेदिार. 

3. माजी सैवनक. 

4. अवत उच्च अिफता असलेला 

ि बाजार सवमतीच्या वकां िा 

सिकारी चळिळीच्या 

कामकाजात अनन्य साधारर् 

अनुभि असलेला उमेदिार. 
 

2 सांगर्क चालक मान्यताप्राप्त विद्यावपठाची सांगर्क पदिी आवर्  

मराठी टांकलेखन 30 शब्द प्रवत वमवनट,  इांग्रजी 

टांकलेखन 40 शब्द प्रवत वमवनट, Tally ERP 9 

पररक्षा उतीर्फ.   

3 टायवपस्ट एस.एस.सी पास वकां िा तत्समतुल्य पररक्षा तसेच 

कोर्त्यािी शाखेचा पदिीधर आवर्  मराठी 

टांकलेखन 30 शब्द प्रवत वमवनट,  इांग्रजी 

टांकलेखन 40 शब्द प्रवत वमवनट, मिाराष्ट्र राज्य 

उच्च तांत्रवशक्षर् मांडळ मुांबई याांचेकडील एम. 

एस. सी. आय. टी. पररक्षा उतीर्फ   

4 अांतगफत तपासनीस बी. कॉम , जी. डी. सी. ॲन्ड ए, मराठी 

टांकलेखन 30 शब्द प्रवत वमवनट,  इांग्रजी 

टांकलेखन 40 शब्द प्रवत वमवनट, मिाराष्ट्र राज्य 

उच्च तांत्रवशक्षर् मांडळ मुांबई याांचेकडील एम. 

एस. सी. आय. टी. पररक्षा उतीर्फ   

5 सेसवलवपक एस.एस.सी पास वकां िा तत्समतुल्य पररक्षा तसेच 

कोर्त्यािी शाखेचा पदिीधर आवर्  मराठी 

टांकलेखन 30 शब्द प्रवत वमवनट,  इांग्रजी 

टांकलेखन 40 शब्द प्रवत वमवनट, मिाराष्ट्र राज्य 

उच्च तांत्रवशक्षर् मांडळ मुांबई याांचेकडील एम. 

एस. सी. आय. टी. पररक्षा उतीर्फ   

6 चपरासी / 

रखिालदार 

मान्यताप्राप्त शाळेची इयत्ता 9 िी उतीर्फ. 

 

 

मटपः 

शैक्षवर्क, टांकलेखन, सांगर्क ज्ञान, Tally ERP 9, अनुभि इ. बाबी ांची प्रमार्पते्र अजफ सादर करतेिेळी 

उमेदिाराकडे असरे् आिश्यक आिे. अनुभि प्रमार्पत्र मोघम नसािे. अनुभि प्रमार्पत्रािर सांस्थेचा/कायाफलयाचा 

वशक्का ि स्वाक्षरी तसेच जािक क्र. असरे् आिश्यक आिे. तरच सांबांवधत पदाचा अनुभि ग्रािय धरण्यात येईल. 

तसेच मानधन / िेतन वमळाल्याचा तपशील मागर्ी केला जाऊ शकतो याची नोांद घ्यािी. ऑनलाईन अर्ड र्करताना 

पररपूणड मावहती भरणे आवश्यर्क आहे.  अर्ाडत भरलेल्या मावहतीनुसार र्कागदपते्र स्विर्कारुन तपासले र्ातील. 
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ऑनल ईन अजज करत न  सोबत असण री क गिपते्र 
 

कमनष्ठ मलमपक/ ट यमपस्ट/ सांगणक च लक/ सेसमलमपक/ अांतगजत तप सनीस /  चपर सी/रखि लि र 

1.शैक्षवर्क पात्रते बाबत गुर्पवत्रका 

2.सांगर्क ज्ञान, टायवपांग ज्ञान, Tally ERP 9 इ. बाबतचे प्रमार्पत्र (आिश्यर्कतेनुरुप पदासाठी) 

3.जातबाबत जात पडताळर्ी प्रमार्पत्र 

4.सेिायोजन/ समाजकल्यार् नोांदर्ी प्रमार्पत्र (असलेस) 

5.अनुभिाचा दाखला (असलेस) 

6.शारीररकदृष्ट्या सक्षम असले बाबतचे प्रमार्पत्र 

7.राजपत्रीत अवधकारी, विधानसभा, विधानपररषेचा वकां िा सांसदेचा सदस्य स्थावनक प्रावधकारी सांस्थेचा वकां िा बाजार 

सवमतीचा मा.अध्यक्ष वकां िा मा.सदस्य याांचेपैकी एकाचे ितफरु्कीचे प्रमार्पत्र 
 

अटी ि शती 

1.उपरोक्त भराियाच्या पदासाठी ऑनलाईनने अजफ वदनाांक 20/06/2020 पयंत भररे्चे आिे. 

2. उपरोक्त पदी मिाराष्ट्र कृवष उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास ि विवनयमन) अवधवनयम 1963 ि त्याखालील 

वनयम 1967 तसेच मांजूर सेिा वनयम ि मांजूर सेिाप्रिेश यामधील तरतुदीस अनुसरून ि मा.पर्न सांचालक 

मिाराष्ट्र राज्य पुरे् याांचेकडील िेळोिेळी आलेल्या पररपत्रकास अवधन राहून भरती कररे्त येईल. 

3. उपरोक्त सिफ पदाबाबत प्रथम पररविक्षाधीन प्रवशक्षर्ाथी म्हरू्न 6 मविने तातु्परत्या स्वरूपात नेमरू्क कररे्त 

येईल. 

4. उपरोक्त भराियच्या पदासाठी सवमती मार्फ त पदानूसार 120/200 गुर्ाांची लेखी पररक्षा घेरे्त येईल. 

5. उपरोक्त भराियाांच्या पदाची भरती िी साांगली शिर न्याय कके्षत असेल. 

6. उपरोक्त भराियाच्या पदाबाबत सांपुर्फ अवधकार िरील कायदा, कानू सेिा प्रिेश वनयम, सेिावनयम,मा.पर्न 

सांचालक मिाराष्ट्र राज्य पुरे् याांचेकडील पररपत्रकास अवधन राहून बाजार सवमतीची असेल. 

7.मुळ कागदपत्रके तपासर्ीिेळी सादर कररे् अवनवायड आिेत. 

8. उमेदिार िा मिाराष्ट्र ातील रवििासी असािा.(डोवमसाईल प्रमार्पत्र धारर् कररे् आिश्यक) 

 

ियोिय जि  
 

ियोमयाफदेकरीता उमेदिाराचे वदनाांक  10/06/2020  रोजीचे िय विचारात घेतले जाईल. 

सिफसाधारर् उमेदिाराचे िय वदनाांक 10/06/2020  रोजी 18 िषां पेक्षा कमी नसािे ि 38 िषां पेक्षा जास्त 

नसािे. 

मागास उमेदिाराचे िय वदनाांक 10/06/2020  रोजी 18 िषां पेक्षा कमी नसािे ि 43 िषां पेक्षा जास्त नसािे. 

 

वििीत केलेली ियोमयाफदा पुढील क्रमाांक 1 ते 4 बाबतीत (पाच) िषे पयंत वशथील कररे्त येईल. 

1. ज्या उमेदिाराने बाजार सवमतीत वकां िा एखाद्या सिकारी सांघटनेत तीन िषे अखांड सेिा केली 

असेल असा उमेदिार. (बाजार सवमती वकां िा सिकारी खरेदी विक्री सांघ वकां िा बँकेकडे 3 िषफ 

अखांड सेिा केल्याचा प्रमार्पत्रासवित अनुभि असलेले उमेदिार) 

2. सिकार आवर् लेखा विषयात शासकीय पदविका (GDCA) (Government Diploma in 

Cooperation and Accountancy) उत्तीर्फ व मा. पणन सांचालकाांनी मान्यता ि मांजूरी वदलेले 

प्रवशक्षर् घेतलेले उमेदिार. 

3. माजी सैवनक. 

4. अवत उच्च अिफता असलेला ि बाजार सवमतीच्या वकां िा सिकारी चळिळीच्या कामकाजात अनन्य 

साधारर् अनुभि असलेला उमेदिार. (पदाच्या आवश्यर्कतेनूसार मान्यताप्राप्त विद्यावपठाची 

पदवु्यत्तर पदिी व वरील क्र. 1 नूसार अनुभि असलेले उमेदिार) 
 

 

 

पररके्षचे स्वरुप 
 

अ.क्र पदनाम / सांिगफ 

पररके्षसाठी गुर्  

लेखी पररक्षा व्यावसावयर्क पररक्षा एकूर् गुर् 

1 कमनष्ठ मलमपक 120 80 200 
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2 सांगणक च लक 120 80 200 

3 ट यमपस्ट 120 80 200 

4 अांतगजत तप सनीस 120 80 200 

5 सेसमलमपक 120 80 200 

6 चपर सी/रखि लि र 200 -- 200 

 

प्रश्नपमत्रकेचे स्वरुप 
 

1. लेखी पररके्षच्या प्रश्नपवत्रका िसु्तवनष्ठ  बहुपयाफयी स्वरुपाच्या असतील. 

2. िरील पदक्रमाांक 1 ते 5 मधे व्यावसावयर्क पररके्षकरीता पात्र िोण्या कररता लेखी परीके्षत वकमान 45 % 

गुर् प्राप्त कररे् आिश्यक रािील. 

3. िरील पदक्रमाांक 1 ते 5 मधे उमेदिाराांची व्यावसावयर्क पररक्षा घेण्यात येर्ार असल्याने लेखी परीके्षमधे्य ि 

व्यावसावयर्क पररके्ष मधे्य प्राप्त केलेल्या एरू्कण गुर्ाांच्या आधारे गुर्िते्तनुसार अांवतम वनिडीसाठी उमेदिाराांना 

शैक्षवर्क, अनुभव ि इतर सांबांवधत मूळ प्रमार्पते्र तपासर्ीसाठी उपलब्ध करुन द्यािी लागतील. अन्यथा 

अांवतम वनिडीसाठी विचार केला जार्ार नािी. 

4. िरील पदक्रमाांक 6 पदाकरीता लेखी परीके्षमधे्य प्राप्त केलेल्या गुर्ाांच्या आधारे गुर्िते्तनुसार वनिड केली 

जाईल. 

5. ज्या पदांर्कररता पदवी ही र्कमीत र्कमी अहडता आहे अशा पदांर्करीता पररके्षचा दर्ाड मान्यताप्राप्त ववद्यावपठांच्या 

पदवी पररके्षच्या समान राहील. परंतू मराठी या ववषयाच्या प्रश्नपवत्ररे्कचा दर्ाड उच्च माध्यवमर्क शालांत परीके्षच्या 

(इयत्ता 12 वी) च्या दर्ाडच्या समान राहील. लेखी पररके्षला मराठी, इंग्रर्ी, सामान्य ज्ञान व बौद्धीर्क चाचणी या 

ववषयांवरील प्रश्नांर्करीता प्रते्यर्की 30 गुण ठेऊन 120 गुणांची लेखी परीक्षा घेतली र्ाईल. 

6. चपरासी/रखिालदार पदाच्या पररके्षचा दर्ाड महाराष्ट्र ातील माध्यवमर्क शाळेच्या पररके्षच्या समान राहील. लेखी 

पररके्षला मराठी, इंग्रर्ी, सामान्य ज्ञान व अंर्कगवणत या ववषयांवरील प्रश्नांर्करीता प्रते्यर्की 50 गुण ठेऊन 200 गुणांची 

लेखी परीक्षा घेतली र्ाईल. 

7. वनवर् होणा-या उमेदवारांना वर्ल्हयाचा भुगोल, सामावर्र्क इवतहास, हवामान व स्थावनर्क बाबीचंी मावहती असणे 

आवश्यर्क आहे. 

8. लेखी पररक्षा, व्यावसावयर्क पररक्षा, मूळ कागदपते्र छाननी, इ. कररता प्रिेशपत्र, कायफक्रम, विविध सूचना 

या केिळ सांकेत स्थळािरुनच उपलब्ध करण्यात येतील पोस्टाद्वारे पाठविण्यात येर्ार नािीत. सबब सदर 

सांकेतस्थळाला भरती प्रवक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट देऊन भरती प्रवक्रयेची माविती/कायफक्रमाबाबत 

अद्ययाित रािण्याची, प्रिेशपत्र डाऊनलोड करुन घेण्याची जबाबदारी उमेदिाराची राविल. 

9. र्कोववर् – 19 सारखी महामारी, नैसगीक आपत्ती वकां िा इतर प्रशासवकय अडचर्ी ांमुळे वििीत वदनाांकास लेखी 

पररक्षा/ व्यावसावयर्क पररक्षा /मूळ कागदपत्र पडताळर्ी इ. कायफक्रम आयोवजत कररे्/घेरे् शक्य नसेल 

तर साांगली कृषी उत्पन्न बाजार सवमती, साांगली िे ठरितील त्या प्रमारे् सोयीच्या वदिशी लेखी पररक्षा/ 

व्यावसावयर्क पररक्षा / मूळ कागदपत्र पडताळर्ी इ. कायफक्रम आयोवजत करण्यात येईल. याबाबत सविस्तर 

सूचना सांकेतस्थळािर प्रवसद्ध करण्यात येतील. सदर सांकेतस्थळाला भरती प्रवक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट 

देऊन भरती प्रवक्रयेच्या मावितीबाबत अद्ययाित रािण्याची जबाबदारी उमेदिाराची राविल. 

10. उमेदवाराने परीके्षस उपस्वस्थत राहतेवेळी प्रवेशपत्र वशवाय अर्ाडत नमूद रे्कलेले ितःचे छायावचत्र 

असलेले ओळखपत्र र्वळ बाळगणे आवश्यर्क राहील. (आधार र्कार्ड / पॅन र्कार्ड / वनवर्णूर्क 

ओळखपत्र / वाहन परवाना इ.) 
 

पि ांच्य  मनिडीस ठी क यजपद्धती, अटी, शती. 

1.   लेखी परीके्षअांती उमेदिाराांचे प्राप्त गुर्, जाविरातीनूसार आिश्यक पात्रता ि ऑनलाईन अजाफत भरलेली 

माविती याांच्या आधारे मूळ कागदपत्र पडताळर्ी/व्यावसावयर्क पररके्ष कररता अांतररम स्वरुपात यावद जािीर 

करण्यात येईल. ज्या उमेदिाराांची जाविरातीनूसार आिश्यक पात्रता, ऑनलाईन अजाफत भरलेली माविती, 

पररक्षा शुल्क,  मूळ कागदपत्राांच्या आधारे परीपुर्फ वसद्ध िोईल अश्याच उमेदिाराांचा विचार भरती 

प्रवक्रयेच्या पुढील टप्प्या करीता करण्यात येईल. जाविरातीत नमूद केलेली सांपुर्फ अिफता, ऑनलाईन अजाफत 

भरलेली माविती ि मूळ कागदपत्र तपासर्ीच्या िेळी सादर केलेली कागदपते्र यामधे्य तर्ाित आढळल्यास 

उमेदिाराांची उमेदिारी भरतीच्या कुठल्यािी टप्प्यािर रद्द िोऊ शकेल अथिा अश्या उमेदिाराांचे मागीतलेले 

सामावजक आरक्षर् अथिा ियोमयाफदा वशवथलीकरर्, पररक्षा शुल्क इ. सारख्या सिलती नामांजूर करण्यात 

येतील याची कृपया नोांद घ्यािी. 
 

ऑनल ईन अजज करण्य ची पद्धत 
 

1. प्रसु्तत पदाांकरीता र्क्त www.mahaemployment.com या अवधकृत सांकेतस्थळािरुन विवित पध्दतीने 

भरलेले ऑनलाईन पध्दतीने केलेले अजफ स्वीकारण्यात येतील. इतर कोर्त्यािी प्रकारे अजफ स्वीकारण्यात 

येर्ार नािीत. उमेदिाराांनी ऑनलाईन अजाफत नोांदविलेला ई-मेल आयडी. ि मोबाईल क्रमाांक 

चूवकचा/अपुर्फ तसेच मोबाईल क्रमाांक NCPR रवजस्टडफ (DND) असल्यामुळे सांपुर्फ भरती प्रवक्रये दरम्यान 

APMC Sangli Recruitment 2020

https://majhinaukri.org.in/apmc-sangli-recruitment-2020


 

5 

त्या द्वारे पाठविल्या जार्ा-या सूचना, सांदेश ि मािीती उमेदिाराांना प्राप्त न झाल्यास त्याची सांपुर्फ 

जबाबदारी सांबांवधत उमेदिाराची रािील. तसेच ई-मेल आयडी. ि मोबाईल सांदेश ििनात येर्ा-या 

ताांवत्रक अडचर्ी ांना साांगली कृषी उत्पन्न बाजार सवमती, साांगली िे जबाबदार असर्ार नािी. सदर 

सांकेतस्थळाला भरती प्रवक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट देऊन भरती प्रवक्रयेची मावितीबाबत अद्ययाित 

रािण्याची जबाबदारी उमेदिाराची राविल. 
 

2. पात्र उमेदिाराला िेब-बेस्ड (Web-based) ऑनलाईन अजफ www.mahaemployment.com या 

िेबसाईटद्वारे वद. 11/06/2020 ते वद. 20/06/2020 या कालािधीत सादर कररे् आिश्यक रािील. 
 

3. उमेदिाराांचे अजफ ऑनलाईन (online) पध्दतीने स्वीकारण्यात येर्ार असल्याने अजफ करताांना, शैक्षवर्क 

कागदपते्र, अनूभवाची व अन्य प्रमार्पते्र जोडरे् आिश्यक नािी. तथावप, ऑनलाईन अजाफमधे्य उमेदिाराने 

त्याांची पात्रतेनुसार काळजीपूिफक सांपुर्फ ि खरी माविती भररे् आिश्यक आिे. ऑनलाईन पध्दतीने अजफ 

भरताांना कािी चुका झाल्यास वकां िा तु्रटी रािील्यास ि भरतीच्या कोठल्यािी टप्प्यािर अजफ नाकारला 

गेल्यास त्याची सिफस्वी जबाबदारी सांबांधीत उमेदिाराची रािील ि याबाबत उमेदिारास तक्रार करता येर्ार 

नािी. ऑनलाईन अजाफत भरलेली माविती बदलता येर्ार नािी. जाविरातीत नमूद केलेल्या सिफ अटी तसेच 

शैक्षवर्क अिफता ि मागर्ीनुसार आरक्षर्, ियोमयाफदा वशवथलीकरर् िगैरेची पात्रता तपासूनच ऑनलाईन 

अजफ भरािा. 
 

4. उमेदिाराची लेखीपरीक्षा िी त्याांनी ऑनलाईन अजाफतील गृवित पात्रतेनुसार कोर्तीिी कागदपते्र 

पूिफतपासर्ी/छाननी न करता घेतली जार्ार असल्यामुळे या परीके्षत वमळालेल्या गुर्ाांच्या आधारे 

उमेदिाराला वनिडीबाबतचे कोर्तेिी िक्क रािर्ार नािीत. मूळ कागदपत्राांच्या पूर्फ छाननी नांतरच 

उमेदिाराांची पात्रता वनवित करण्यात येईल. लेखीपररके्षच्या प्राथवमक चाळर्ी नुसार गुर्िते्तच्या आधारे, 

उमेदिाराांनी ऑनलाईन अजाफत नमूद केलेल्या गृवित पात्रतेनुसार अांतररम यादी प्रवसध्द करुन उमेदिाराांच्या 

कागदपत्राांची सखोल छाननी केली जाईल/ व्यावसावयर्क पररक्षा घेतली र्ाईल. व्यावसावयर्क परीके्षस गैरहर्र 

राहणा-या उमेदवारांचा ववचार अंवतम वनवर्ी र्करीता रे्कला र्ाणार नाही. सदर प्रवक्रयेत उमेदिार अपात्र 

आढळल्यास त्यास वनिड प्रवक्रयेतून बाद करण्यात येईल. अवनवायड अहडता धारर् न करर्ा-या उमेदिाराांना 

भरतीच्या कोर्त्यािी टप्प्यािर अपात्र करण्याचे सांपूर्फ अवधकार साांगली कृषी उत्पन्न बाजार सवमती, साांगली 

याांचे जिळ राखून ठेिण्यात आलेले आिेत ि याबाबत उमेदिारास कोर्तीिी तक्रार करता येर्ार नािी. 
 

5. ऑनलाईन पद्धतीने अजफ सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना www.mahaemployment.com या 

सांकेतस्थळािर उपलब्ध आिेत. ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याचा अांवतम वदनाांक 22/06/2020 

असा रािील. अांवतम वदनाांका नांतर परीक्षा शुल्क भरर्ा-या उमेदिाराांचा विचार केला जार्ार नािी. 

6. सांकेतस्थळािर ऑनलाईन अजफ पररपूर्फ भरल्यानांतर लगेच वरं्कवा अंवतम वदनांर्कापुवी पररक्षा शुल्क भरता 

येईल. पररक्षा शुल्क भरेस्तोवर उमेदवाराचा अर्ड अपुणड समर्ण्यात येईल व त्यास खालील संदेश वदसेल. 

 

Payment Status:  

 
 

 

 

 

 

ऑनलाईन पद्धतीने पररक्षा शुल्क भरण्याच्या सूचना सांकेतस्थळािर उपलब्ध आिेत. ऑनलाईन पद्धतीने 

पररक्षा शुल्क भरल्यानंतर Payment Receipt जतन करुन ठेिा. पररक्षा शुल्क भरण्याचा कालािधी 

वदनाांक वद. 11/06/2020 ते 22/06/2020 पयंत आिे. पररक्षा शुल्क भरण्याच्या अांवतम वदनाांका नांतर 

पररक्षा शुल्क भरर्ा-या उमेदिाराांचा विचार केला जार्ार नािी याची नोांद घ्यािी. ऑनलाईन पद्धतीने 

शुल्क भरणा-या उमेदवाराांनी त्ाांचा व्यवहार यशस्वी (Payment Transaction Successful) 

झाल्याची खात्री करुन घ्यावी. प्रमिय  शुल्क भरण्याकरीता नेटबँमकां ग /डेमबट क डज / िेडीट क डज 

/ इतर पयााय वापरुन होणा-या व्यवहाराांची सांपुणा जबाबदारी सांपुणातः उमेदवाराची आहे व स ांगली 

कृषी उत्पन्न ब ज र समिती, स ांगली यास जबाबदार असणार नाही.  
 

7. ऑनलाईन पद्धतीने अजफ सादर करताना उमेदिाराने स्वतःचे अद्ययाित 3.5 से.मी. X 4.5 से.मी. 

आकारातील “JPG/JPEG/BMP” या प्रकारचे सॅ्कन केलेले छायावचत्र (Photo( ि पाांढ-या स्वच्छ 

कागदािर काळ्या शाईच्या पेनने स्वतः स्वाक्षरी करुन सॅ्कन केलेली, 1.5 से.मी. X 3.5 से.मी. 

आकारातील “JPG/JPEG/BMP” प्रकारची स्वाक्षरी )Signature( सॅ्कन करुन विवित पद्धतीने अपलोड 

कररे् अवनिायफ आिे. (छायावचत्र ि स्वाक्षरी च्या सॅ्कन केलेल्या ईमेजचा र्ाईल साईज 150 KB पेक्षा 

जास्त नसािा, त्यापेक्षा मोठी र्ाईल अपलोड िोर्ार नािी.)  
 

Pay Now Pay Later 

Pending 
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8. ऑनलाईन अजफ स्वीकारण्याच्या अांवतम तारीख ि िेळेनांतर सांकेतस्थळािरील ऑनलाईन अजफ भरण्याची 

वलांक बांद केली जाईल. 
 

9. ऑनलाईन अजफ प्रवक्रयेच्या सिफ टप्प्यातील माविती पररपूर्फ भरुन विवित पररक्षा शुल्क भरलेल्या उमेदिाराांची 

स्स्थती, पररके्षची रुपरेषा/ िेळापत्रक/ पररक्षाकें द्र/ बैठक क्रमाांक इत्यादी बाबतची माविती िर वदलेल्या 

(िेबसाईट) िर िेळोिेळी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या सांबांधी स्वतांत्र पत्रव्यििार केला जार्ार नािी. 

सदर सांकेतस्थळाला भरती प्रवक्रये दरम्यान िेळोिेळी भेट देऊन भरती प्रवक्रयेची मावितीबाबत अद्ययाित 

रािण्याची जबाबदारी उमेदिाराची रािील. 
 

10. मिाराष्ट्र राज्य लोकसेिा अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती, वनरवधसूचीत जमाती (विमुक्तजाती), भटक्या 

जमाती, विशेष मागास प्रिगफ ि इतर मागासिगफ याांच्यासाठी आरक्षर् अवधवनयम 2001 (सन 2004 चा 

मिाराष्ट्र अवधवनयमक्र.8) िा अवधवनयम मिाराष्ट्र शासनाने वदनाांक 29 जानेिारी 2004 पासून अांमलात 

आर्ला आिे. त्यानुसार उन्नत ि प्रगतगटाचे (वक्रमीलेअर) तत्व वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), 

भ.ज.(क), आवर् भ.ज.(ड), विशेष मागास प्रिगफ ि इतर मागासिगफ याांना लागू आिे. या प्रिगाफतील 

उमेदिाराांनी जात, उन्नत ि प्रगत गटात मोडत नसल्याचे अद्ययाित (नॉनवक्रमीलेयर) प्रमार्पत्र सादर 

कररे् आिश्यक आिे.  
 

11. सामावजक ि शैक्षवर्कदृष्ट्या मागासिगफ (एसईबीसी)- सामावजक ि शैक्षवर्कदृष्ट्या मागासिगाफतील 

(एसईबीसी) उमेदिाराांकररता शासन वनर्फय सामावजक न्याय ि विशेष सिाय्य विभाग क्रमाांकः बीसीसी -

10/2018/प्र.क्र.130/मािक, वदनाांक 7 वडसेंबर 2018 अन्वये करण्यात आलेले जातीचे प्रमार्पत्र, 

कागदपत्र पडताळर्ीच्यािेळी सादर कररे् आिश्यक रािील. या प्रिगाफतील आरक्षर्ाचे लाभाकरीता 

अवलकडील/नविनतम मुळ नॉन वक्रमीवलयर प्रमार्पत्र कागदपत्र तपासर्ीच्यािेळी सादर कररे् आिश्यक 

आिे.  
 

12. खुल्या प्रिगाफतील आवथफकदृष्ट्या दुबफल घटक (EWS)- खुल्या प्रिगाफतील आवथफकदृष्ट्या दुबफल घटकातील 

(EWS) उमेदिाराांकररता सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन वनर्फय क्रमाांक राआधो-

409/प्र.क्र.31/16-अ, वदनाांक 12 रे्बु्रिारी, 2019 अन्वये विवित करण्यात आलेले कागदपते्र/पुरािा 

(पररवशष्ट्-क) आवर् घोषर्ापत्र (पररवशष्ट्-ड) िे कागदपत्र पडताळर्ीच्यािेळी सादर कररे् आिश्यक 

आिे. तसेच आरक्षर्ाचा लाभ घेण्यासाठी अजफदाराच्या/उमेदिाराच्या कुटुांबाचे एकवत्रत िावषफक उत्पन्न रु. 8 

लाखाच्या आत असले पाविजे ि ती व्यक्ती वकां िा वतचे कुटुांबीय मिाराष्ट्र राज्यात वद. 13 ऑक्ोांबर 

1967 रोजी वकां िा त्यापूिीचे रवििासी असरे् आिश्यक आिे.  

सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन वनर्फय वदनाांक 12.02.2019 नुसार खुल्या प्रिगाफतील आवथफकदृष्ट्या 

दुबफल घटकातील (EWS) उमेदिाराांना िय, परीक्षा र्ी ि इतर अनुजे्ञय सिलती िया इतर मागास 

प्रिगाफस राज्य शासनाने िेळोिेळी लागू केलेल्या वनयमानुसार राितील. 
 

13. सामान्य प्रशासन विभाग अवधसुचना क्र.एसआरव्ही-2000/प्र.क्र.17/2000/12, 28 माचफ 2005 ि 

शासन पररपत्रक एसआरव्ही-2000/प्र.क्र.17/2000/12, 01 जुलै 2005 नुसार विवित केलेल्या नुसार 

ि मिाराष्ट्र नागरी सेिा (लिान कटूांबाचे प्रवतज्ञापन) वनयम 2005 अन्वये शासनाने गट अ, ब, क, ड 

मधील सेिा प्रिेशासाठी प्रवतज्ञापन नमुना(अ) आिश्यक अिफता म्हरू्न वििीत नमुन्यातील लिान कुटूांबाचे 

प्रवतज्ञापन बांधनकारक आिे. 
 

14. ऑनलाईन अजफ केला अथिा विवित अिफता धारर् केली म्हर्जे लेखी पररके्षस/व्यावसायीर्क चाचणी/ मुळ 

कागदपत्र पडताळर्ीस बोलाविण्याचा अथिा वनयुक्तीचा िक्क प्राप्त झाला आिे असे नािी. वनिडीच्या 

कोर्त्यािी टप्प्यािर अजफदार विवित अिफता धारर् न करर्ारा आढळल्यास, खोटी माविती पुरविल्यास, 

एखादया अजफदाराने त्याचा वनिडीसाठी वनिड सवमतीिर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाि आर्ला अथिा गैरप्रकाराचा 

अिलांब केल्यास त्यास वनिड प्रवक्रयेतून बाद करण्यात येईल. तसेच, वनयुक्ती झाली असल्यास कोर्तीिी 

पूिफसूचना न देता त्याांची वनयुक्ती समाप्त करण्यात येईल ि त्याांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारिाई करण्यात 

येईल. 
 

15. आरवक्षत मागास प्रिगाफचा दािा करर्ाऱ्या उमेदिाराांना त्या सांदभाफतील सक्षम अवधकाऱ्याने वदलेले जात 

प्रमार्पत्र (Caste Certificate) ि उपलब्ध असल्यास जात िैधता प्रमार्पत्र (Validity 

Certificate) वनिड अांती सादर कररे् आिश्यक आिे. 
 

16. जात िैधता प्रमार्पत्र उपलब्ध नसल्यास, शासन सामान्य प्रशासन विभाग वनर्फय क्र. बीसीसी-2011/ 

प्र.क्र.1064/2011/16-ब वद. 12/12/2011 मधील तरतुदीनुसार, यावचका क्र. 2136/2011 ि 

अन्य यावचकाांिर मा. मुांबई उच्च न्यायालयाच्या औरांगाबाद खांडपीठाने वद. 25/08/2011 रोजी वदलेल्या 

आदेशाच्या विरोधात मा. सिोच्च न्यायालय, निी वदल्ली येथे दाखल केलेल्या एसएलपी मधील आदेशाच्या 
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अधीन राहून, तातु्परते वनयुक्ती आदेश वनगफवमत केल्याच्या वदनाांकापासून 06 मविन्याांचे आत जात िैधता 

प्रमार्पत्र सादर कररे् अवनिायफ आिे, अन्यथा त्याांची वनयुक्ती पुिफलक्षी प्रभािाने रद्द करण्यात येईल. 
 

17. वनिड प्रवक्रया सुरु झाल्यानांतर वकां िा वनयुक्ती नांतर कोर्त्यािी क्षर्ी उमेदिाराने अजाफत वदलेली माविती 

अगर कागदपते्र खोटी सादर केल्याचे वकां िा खरी माविती दडिून ठेिल्याचे वनदशफनास आल्यास त्या 

उमेदिाराांची उमेदिारी / वनयुक्ती रद्द करण्याांत येईल ि प्रशासनाची वदशाभूल केल्यामुळे त्याांच्यािर योग्य 

ती कारवाई करण्यात येईल 
 

18. अपात्र अजफदाराांस स्वतांत्रररत्या कळविले जार्ार नािी. 
 

19. लेखी परीके्षस/व्यावसायीर्क चाचणी/ मूळ कागदपत्र पडताळर्ीस बोलाविलेल्या अजफदाराांना स्वखचाफने उपस्स्थत 

रािािे लागेल. 
 

20. िरील अटी, शती, वनयमाांव्यवतरीक्त शासन / मा. पणन संचालर्क / बार्ार सवमती यांनी िेळोिेळी वनगफमीत 

केलेले आदेश, ठराव, अटी, शती ि वनर्फय लागू राितील. 
 

21. प्रसु्तत भरती प्रवक्रयेच्या िेळोिेळी शासनाकडुन, मा. पणन संचालर्क यांचे र्करू्न प्राप्त िोर्ा-या सूचनेप्रमाणे 

कायफिािी करण्यात येईल. तसेच सदरील प्रवक्रयेत कािी बाबी नमूद कराियाच्या राविल्यास वकां िा 

अनािधानाने चूकीच्या नमूद केलेल्या असल्यास त्याबाबत प्रचलीत शासन वनदेशाांनुसार/वनर्फयानुसार कायफिािी 

करण्यात येईल. सदर भरती प्रवक्रयेबाबत कािी शांका असल्यास साांगली कृषी उत्पन्न बाजार सवमती, 

साांगली येथे कायाफलयीन िेळेत समक्ष भेटािे. 
 

 

 

परीक्ष  शुल्क:- 

 

पुढील प्रमारे् शुल्क भरािे लागेल.   खुला प्रिगफ – रु. 500/-    मागास प्रिगफ – रु. 300/- 

 

मटपः – परीक्षा शुल्क भरताना आर्कारले र्ाणारे सेवा शुल्क उमेदिाराने भराियाचे आिे.  
 

  ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क भरणा-या उमेदवाराांनी त्ाांचा व्यवहार यशस्वी (Payment 

Transaction Successful) झाल्याची खात्री करुन घ्यावी. पररक्षा शुल्क भरण्याकरीता 

नेटबँमकां ग /डेमबट क डज / िेडीट क डज / इतर पयााय वापरुन होणा-या व्यवहाराांची जबाबदारी 

सांपुणातः उमेदवाराची आहे, स ांगली कृषी उत्पन्न ब ज र समिती, स ांगली यास जबाबदार असणार 

नाही. 
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ररक्त पिे भरतीच  क यजिि ख लीलप्रि णे आहे. 
 

अ.

ि 

भरती प्रमिय  क यजिि मिन ांक 

1 
अजफ ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा कालािधी वदनाांक  11/06/2020 ( सकाळी 11) ते  

वदनाांक  20/06/2020 ( सायांकाळी 5) 

2 
ऑनलाईन पध्दतीने पररक्षा शुल्क जमा 

करण्याचा अांवतम वदनाांक 

वदनाांक  22/06/2020 

 

मिशेष सूचन :- 

ज्या उमेदिाराांकडे पदाकरता आिश्यक शैक्षवर्क अहडता, अनुभव ि इतर पात्रता नसेल अशा उमेदिाराांनी 

विनाकारर् अजफ करू नयेत. 
 

अजफदाराांना ऑनलाईन अर्ड भरण्या सांदभाफत कािी ताांवत्रक अडचर्ी असल्यास त्यासाठी Helpline 

Number 8605628872 वर कायाफलयीन कामकाजाच्या वदिशी ि कामकाजाच्या िेळेत (सकाळी 11 ते सायांकाळी 

5) सांपकफ  साधािा. 
   

वदनाांकः   /06/2020      

 

 

 

 

 

 

सवचव        सभापती, सेवर्क उपसवमती         सभापती 
 

स ांगली कृषी उत्पन्न ब ज र समिती, स ांगली 
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