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- महारा

शासन -

महसल
ू व वन वभाग
मांक - मह.काया.1/आ था-2/आरआर- 653/16.
िज हा धकार कायालय, सांगल .
दनांक - 13 ऑग ट, 2016.
िज हा धकार कायालय, सांगल , सह.िज हा नबंधक वग - 1, सांगल चे आ$थापनेवर ल 'ल पक
टं कलेखक संवगातील आ,ण उप वभागीय कायालयांचे आ$थापनेवर ल तलाठ0 संवगातील 1र2त पदे
भरतीबाबत जा4हरात.
महारा&' शासन महसूल व वन +वभागाकडील प0

.भरती-2016/2. .309/ई-7

दनांक 23 जून, 2016 अ7वये महसूल +वभागातील 9े:0य कायालयातील ;लपीक – टं कलेखक व
तलाठ? यांची सरळसेवेतील BरCत असलेल पदे महारा&' शासन, +वDत +वभाग, यांचक
े डील शासन
Eनणय

मांक: संकHण-2015/2. .41/अथ-1 दनांक 02.06.2015, +वDत +वभाग यांचक
े डील शासन

Eनणय

मांक: संकHण-2015/2. .64/2015/+वDतीय सुधारणा

पBरप0क, सामा7य 2शासन +वभाग,

दनांक 15.01.2016 व शासन

.2ाEनमं-1214/289(2. .108/14)/13-13, दनांक 11 माच,

2015 मNये दले या EनदO शानुसार भरणेबाबत सु चत करणेत आलेले आहे . Dयाअनष
ं ाने ;लपीक –
ु ग
टं कलेखक व तलाठ? या संवगातील BरCत पदे भरतीसाठ? पा0 अहता धारक उमेदवारांकडून +वह त
नम7
ु यात फCत ऑनलाईन पNदतीने http://sanglicollector.maharecruitment.co.in या संकेत थळावर
अ धकृत अज माग+वणेत येत आहे त.

िज हा धकार कायालय, सांगल व सह.िज हा नबंधक वग – 1, सांगल चे आ$थापनेवर ल
'ल पक - टं कलेखक संवगातील भरावयांFया पदाचा तप'शल
(वेतनHेणी - 5200 - 20200 पी. बी. - 1 Lेड पे. N. 1900/-)
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(सांगल िज हयातील एकूण पाच उप वभागीय अ धकार कायालयाचे आ$थापनेवर ल तलाठ0 संवगातील
भरावयांFया पदाचा तप'शल
(वेतनHेणी - 5200 - 20200 पी.बी. - 1 Lेड पे. N. 2400/-)
अ.R
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एकूण
टप

मांक 1 :- उपरोCत पदांची संWया कमी जा त होणेची शCयता आहे .

टप

मांक 2 :- ;लपीक – टं कलेखक संवगाXया बाबतीत िज हा धकार कायालय, सांगल चे आ थापनेवर ल
09 पदे आYण सह.िज हा Eनबंधक वग 1 सांगल यांचे आ थापनेवर ल 08 पदे भरणेत
येतील. दो7ह कायालयाचे आ थापनेवर ल जात 2वगEनहाय आवZयक असले या पदांXया
Eनवडयाद मधील गण
ु ानू मे वरXया

मांकावर ल उमेदवारांची Eनवड िज हा धकार

कायालय, सांगल चे आ थापनेवर तर खाल ल उमेदवारांची Eनवड सह.िज हा Eनबंधक वग
1 सांगल यांचे आ थापनेवर करणेत येईल.
टप

मांक 3 :- तलाठ? संवगातील भरावयाXया पदांचा तप;शल या तCDयामधील सामािजक व समांतर
आर9णानस
ु ार नमद
ु केलेल पदे उप+वभागीय कायालयाचे आ थापनाकडून

वतं0BरDया

2ा[त झाले या 2सतावान
स
्
ु ार दश+वलेल आहे त. Dयामळ
ु े , उपरोCत एकूण एकंदर
तCDयामNये आकडेवार शी समांतर आर9णातंगत टCकेवार (%) जुळेलच असे नाह .
इतर अट -

1) समांतर आर9णानस
ु ार अपंग, माजी सैEनक, 2क पa त, खेळाडू, म हला इ. 2वगातील
उमेदवारांना दे य आले या सवलती दे णेत येतील.

2) अंशकाल न कमचार

वातं0 सैEनकाचे नामEनदO ;शत पा य उमेदवारांना दे य असले या सवलती

दे णेत येतील.

3) समांतर आर9णांतगत Dया Dया 2वगासाठ? +व हत केले या टCकेवार नस
ु ार वाटा EनिZचतपणे
;मळणेसाठ? Dया-Dया 2वगातील उमेदवारांमधून जागा भरणेत येतील.

4) महारा&' शासन सामा7य 2शासन +वभाग, शासन पBरप0क

ं . मकसी-1007/2. . 36/ का. 36

दनांक 10 जुलै 2008 अ7वये महारा&' - कनाटक सीमा भागातील महारा&' शासनाने दावा
सां गतले या 865 गावातील मराठ? भा+षक उमेदवारांना संबं धत पदाXया सेवा भरती Eनयमातील
सव अट ची पत
ु ता ते कर त अस यास, Dयांना अज करbयास परवानगी दे णेत आलेल

आहे .

Dयासाठ? संबं धत उमेदवारांकडून ते महारा&' शासनाने दावा केले या 865 गावातीलच 15 वषO
र हवाशी अस याबाबतचा DयांXया वा तcयाचा स9म 2ा धका-यांचा +व हत नम7
ु यातील दाखला
सादर करणे अEनवाय रा हल.

5) समांतर आर9णाअंतगत आवZयक जात 2वगातील उमेदवार उपलdध झाले नाह तर समांतर
आर9णातील Dया - Dया जात 2वगासाठ? उमेदवारांXया उपलdधतेनस
ु ार पया[त संWयेत याद तील
शेवटचे उमेदवार वगळून समा+व&ठ करणेचे अनष
ं ाने शासन सामा7य 2शासन +वभाग पBरप0क
ु ग

ं.

एसआरcह -1097/2. .31/98/16अ दनांक 16.03.1999, महारा&' शासन सामा7य 2शासन +वभाग
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पBरप0क

ं . अंशका 1913/2. . 57/2013/16-अ, दनांक 19 स[टe बर 2013 मधील तरतद
ू लागू

राहतील.

6) सामा7य 2शासन +वभागाकडील शासन पBरप0क

मांक : एसआरcह 1012/2. . 16/12/16-अ

दनांक 13 ऑग ट 2014 मधील तरतद
ू लागू राहतील.

7) सदरXया जा हरातीमNये दश+वले या BरCत पदांXया संWयेत कमी / जा त बदल होbयाची शCयता
आहे . काह

अपBरहाय कारणाने पर 9ा

थ गत झा यास Dयाबाबत अजदाराला कोणताह

दावा

सांगता येणार नाह . पBर9ेचा 2कार, पदांची संWया, समांतर आर9ण व सामािजक आर9ण
याबाबत बदल करणे, पBर9ा

थ गत करणे व रf करणे, अंशतः बदल करणे तसेच सेवाभरती

2h येत बदल करणे याबाबतचे सव अ धकार सांगल िज हा Eनवड स;मती, सांगल
राखून ठे वीत आहे . भरती 2h ये संदभात उiवणारे वाद, त ार

वतः कडे

इDयाद बाबत सदर स;मतीचा

Eनणय अंEतम राह ल.

8) माजी सैEनकाबाबत Government of India, Ministry of personnel P. G. & Pensions
(Department of Personnel & Training) No. 36034/5/85- Estt (SCT), New Delhi
Dt.27 th Oct. 1986 Xया राजप0ात सैEनक दलात कायरत असताना 1 वषा अगोदर माजी
सैEनक या पदासाठ? अज करता येईल. तसेच तो गण
ु वDतेनस
ु ार पा0 ठर यास EनयC
ु तीचे अ धकार
हे सांगल िज हा Eनवड स;मती सांगल यांना राहतील.
अ) वयोमयादाः – ('ल पक - टं कलेखक व तलाठ0 पदासाठ0 पा`ता )
महारा&' शासन, सामा7य 2शासन +वभाग यांचक
े डील शासन Eनणय

मांक; एसआरcह

2015/2. .404/काया.12 दनांक 25 ए+2ल, 2016 नस
ु ार, उमेदवाराचे वय जाह रात 2;सNद के याXया
दनांकाXया

दवशी hकमान 18 वषO पण
तर खु या 2वगासाठ? कमाल 38 वषO, व मागासवगŠय
ु

उमेदवारांसाठ? कमाल 43 वषO अशी राह ल.

1) सामा7य 2शासन +वभागाकडील शासन Eनणय

ं . पअंक-1009/2. .200/2009/16-अ,

दनांक

27.10.2009 नस
ु ार अंशकाल न उमेदवारांसाठ? कमाल 46 वषO असावे.

2) 2क पa त व भक
ु ं पa त उमेदवारांसाठ? कमाल वय 45 वषO असावे.
3) खेळाडूच
ं ी गण
ु वDता व पा0ता +वचारात घेवन
ू सदर पदासाठ? असले या वयोमयादे त 5 वषO ;शथील
केल जातील.

4) सामा7य 2शासन +वभाग यांचेकडील शNु द प0क दनांक 20.08.2010 अ7वये माजी सैEनकांसाठ?
शासन सेवेतील वग 3 व वग 4 मधील पदांसाठ? नेमणुकH कर ता +वह त वयोमयादे तील सट
ु ह
सदर उमेदवाराXया सश 0 दलात झाले या सेवेइतका कालावधी अ धक 3 वषO इतकH राह ल.

5) महारा&' शासन, सामा7य 2शासन +वभाग, शासन Eनणय ं . Eनवक – 2010/2. . 08/2010/16 –
अ दनांक 06.10.2010 अ7वये 2क पa त, भक
ु ं पa त,

वातंŒय सैEनकांचे नामEनदO ;शत पा य,

सन 1991 चे जनगणना कमचार , सन 1994 नंतरचे Eनवडणूक कमचार

व पदवीधर /

पद+वकाधारक अंशकाल न कमचार या सव घटकातील उमेदवारांना जर Dयांना ;लपीक – टं कलेखक
पदावर EनयC
ु ती ;मळाल , तर टं कलेखनाची पBर9ा उDतीण होbयासाठ? EनयC
ु तीXया दनांकापासन
ू
06 म हने इतCया कालावधीची मद
ु त दे bयात येत आहे .

6) सामा7य 2शासन +वभागाकडील शासन Eनणय दनांक 06.10.2010 अ7वये अज करणा-या

वातं0

सैEनकांचे नामEनदO ;शत पा य व 1991 चे जनगणना कमचा-यांसाठ? अजदारांचे वय hकमान 18
पण
ु असावे व वय 45 वषO पे9ा जा त नसावे. तसेच शासन Eनणय

. 1097 / 2. . 77/9716-

अ दनांक 13.03.1998 मधील Eनकष पण
ु केलेले असावेत.
शासन Eनणयानस
ु ार जाह रात 2;सNद के याXया

दनांकाचे

दवशी उमेदवाराचे वय उपरोCत

मयादे मNये असणे आवZयक आहे .
ब) शैa,णक अहताः 'लपीक - टं कलेखक पदासाठ0 1. hकमान अहता माNय;मक शालांत 2माणप0 पर 9ा (एस.एस.सी.) उDतीण.
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2. टं कलेखनाची शासकHय वाYण•य 2माणप0 मराठ? कमीत कमी 30 शdद 2ती ;मनीट hकं वा
इंaजी 40 शdद 2ती ;मनीट पर 9ा उDतीण असलेले शासन मा7य cयावसाEयक सं थेचे
2माणप0 असणे आवZयक आहे .
3. ;लपीक टं कलेखक पदासाठ? उमेदवाराने MS - CIT या संगणकHय अŽयास माचे 2माणप0
सादर करणे अEनवाय आहे. तथा+प, महारा&' शासनाकडील मा हती तं0•ान (सा.2.+व. )
+वभागाकडील शासन Eनणय

. मातस- 2012/2 .277/39 दनांक 04 फे•व
ु ार , 2013

मNये नमद
ु केले या संगणक/ मा हती तं0•ान +वषयक पBर9ा उतीण झाले या कमचा-यांने
संगणक अहता पBर9ा उतीण अस याचे 2माणप0 सादर के यास ते aाहय धरणेत येईल.
नस यास, शासन Eनणय सा.2.+व.

. 2;श9ण 2000 / 2. . 61/2001/39 दनांक 19

माच, 2003 अ7वये संगणकाची अहता EनयC
ु तीXया दनांकापासन
ू 02 वषाXया आत 2ा[त
करणे आवZयक रा हल.
4. माNय;मक शालांत पBर9ेत मराठ? / हंद +वषयाचा समावेश नस यास, Eनवड झाले या
उमेदवारांना एतदथ मंडळाची मराठ? / हंद भाषा पर 9ा उDतीण होणे आवZयक राह ल.
क)

शैa,णक अहताः तलाठ0 पदांसाठ0 1. जा हरातीचे तारखेस •यांनी पदवी धारण (Degree Holder) केलेल आहे पदवी ’हणजे
सं+वधाEनक +व“या+पठाची पदवी तसेच महारा&' शासनाने समतु य ’हणून जाह र
केलेल अ7य अहता.
2. ;लपीक टं कलेखक पदासाठ? उमेदवाराने MS - CIT या संगणकHय अभयास माचे
2माणप0 सादर करणे अEनवाय आहे . तथा+प, महारा&' शासनाकडील मा हती तं0•ान
(सा.2.+व.) +वभागाकडील शासन Eनणय

. मातस- 2012/2 .277/39

दनांक 04

फे•व
ु ार , 2013 मNये नमद
ु केले या संगणक/ मा हती तं0•ान +वषयक पBर9ा उतीण
झाले या कमचा-यांने संगणक अहता पBर9ा उतीण अस याचे 2माणप0 सादर के यास
ते aाहय धरणेत येईल. नस यास, शासन Eनणय सा.2.+व.
61/2001 /39

. 2;श9ण 2000 / 2. .

दनांक 19 माच,2003 अ7वये संगणकाची अहता EनयC
ु तीXया

दनांकापासन
ू 02 वषाXया 2ा[त करणे आवZयक रा हल.
3. माNय;मक शालांत पBर9ेत मराठ? / हंद +वषयाचा समावेश नस यास, Eनवड झाले या
उमेदवारांना एतदथ मंडळाची मराठ? / हंद भाषा पर 9ा उDतीण होणे आवZयक राह ल
- पर aेचे $वNप व नवड पbदती अ.R.
01
02

संवग

प1रaेसाठ0 गण
ु
लेखी प1रaा

मौ,खक पर aा

एकूण गण
ु

;लपीक –

100 2Zन

---

200

टं कलेखक

(2DयेकH 02 गण
ु )

तलाठ?

100 2Zन

---

200

(2DयेकH 02 गण
ु )

A)

;लपीक टं कलेखक संवगातील पा0 उमेदवारांना शासन Eनणय दनांक 19.10.2007 नस
ु ार पBर9ेचा
दजा कमीत कमी अहता माNय;मक शालांत पर 9ा (इयDता 10 वी) आहे . अशा पदांकर ता
महारा&' रा•यातील माNय;मक शालांत पBर9ेXया दजाXया समान असेल व लेखी पBर9ेला मराठ?,
इंaजी, सामा7य •ान व अंकगYणत या +वषयांवर ल 2Zनांकर ता 2DयेकH 50 गण
ु ठे वन
ू एकूण
200 गण
ु ांची लेखी पर 9ा घेbयात येईल.

B)

तलाठ? पदांकर ता पदवी ह कमीत कमी अहता आहे . अशा पदांकर ता शासन Eनणय 2ाEनम2007/2. . 46/07/13 - अ, दनांक 19.10.2007 मधील तरतद
ु नस
ु ार पBर9ेचा दजा भारतातील
मा7यता2ा[त +वदया+पठांXया पदवी पBर9ेXया दजाXया समान रा हल.पंरत,ू मराठ? संबध
ं ीत 2Zनांचा

5

दजा उXच माNय;मक शालांत पBर9ेXया (इयDता 12 वी ) दजाXया समान रा हल व लेखी पBर9ेला
मराठ?, इंaजी, सामा7य •ान व बौिNदक चाचणी या +वषयावर ल 2Zनाकर ता 2DयेकH 50 गण
ु
ठे वन
ू एकूण 200 गण
ु ांची लेखी पBर9ा घेणेत येईल.

C)

;लपीक टं कलेखक व तलाठ? या दो7ह पदांकर ता घेणेत येणा-या पBर9ेXया 2Zनप:0का व तEु न&ठ
बहुपयायी

D)

व—पाXया असतील.

शासन Eनणय दनांक 19.10.2007 नस
ु ार ;लपीक टं कलेखक या पदाकर ता मौYखक पर 9ा घेbयात
येणार नसन
ू फCत लेखी पBर9ेXया गण
ु ांXया आधारे मेBरट याद / गण
ु वDता याद तयार केल
जाईल. तसेच, वै“यकHय चाचणीस अधीन राहून पा0 उमेदवारांना नेमणूक आदे श स9म अ धकायांकडून Eनग;मत होतील.

E)

महारा&' शासन महसल
ू व वन +वभागाकडील शासन Eनणय

. 2ाEनम 2009/2. . 356/ई-10

दनांक 01.01.2010 नस
ु ार तलाठ? पदासाठ? मौYखक चाचणी (Interview) घेbयात येणार नाह .
फCत लेखी पBर9ेXया गण
ु ांXया आधारे Eनवड याद तयार करणेत येवन
ू वै“यकHय चाचणीस अधीन
राहून पा0 उमेदवारांना नेमणूक आदे श स9म अ धका-यांकडून Eनग;मत होतील.

F)

Eनवडसच
ू ीची

कालमयादा

/2. .46/7/13/अ

सामा7य

2शासन

+वभागाकडील

शासन

Eनणय

.

2Eनम/2007

दनांक 19.10.2007 व सामा7य 2शासन +वभागाकडील शासन Eनणय

.

2Eनम/2007/2. .46/7/13/अ 27 जुन 2008 मधील Eनणयानस
ु ार रा हल.

G) गण
ु वDता

याद मNये अंतभाव करbयासाठ? उमेदवाराने एकुण गण
ु ांXया hकमान 45% गण
ु 2ा[त

करणे आवZयक राह ल.

H)

एकाच

थानासाठ? (position)

दोन hकं वा अ धक उमेदवारांना समान गण
ु ;मळा यास सामा7य

2शासन +वभाग यांचक
े डील शासन Eनणय

ं . 2ाEनमं - 1215/(2. .55/15)/13-अ

ऑCट™बर, 2015 मधील EनणयामNये नमद
ु के यानस
ु ार 2ाधा7य

दनांक 05

माXया आधारे उमेदवाराची

अंEतम Eनवड केल जाईल.
ड) सवसाधारण अट व शतdः -

1) (अ) शासन Eनणय

ं . Bरपभ/2. .66/2011/ई-10 दनांक 27 जुन 2011 नस
ु ार •या पBर9ाथŠकडे

अ धवास 2माणप0 (domicile certificate)

उपलdध नस यास Dयांनी Dयांचा ज7म महारा&'

रा•यात झाला अस याचा ज7म दाखला ( birth certificate ) सादर करणे आवZयक आहे .
(ब) सदर पBर9ाथŠकडे अ धवास 2माणप0 तसेच ज7म तारखेचा दाखला उपलdध नस यास, Dया
पBर9ाथŠने आपला शाळा सोड याचा दाखला सादर करणे आवZयक राह ल. परं त,ु सदर शाळा
सोड याXया दाख यांमNये Dया पर 9ाथŠचा ज7म महारा&' रा•यात झाला अस याची न™द असणे
आवZयक आहे . अशा 2करणांत अ धवास 2माणप0ाची आवZयकता असणार नाह .
(क) उपरोCत बाबी फCत महारा&' रा•यात ज7म झाले या पर 9ाथ›साठ? लागू राहतील
इतर पBर9ाथŠ / उमेदवारांसाठ? अ धवास 2माणप0 (domicile certificate) आवZयक राह ल.

2) उमेदवाराने अज केला अथवा +वह त अहता धारण केल ’हणजे पर 9ेला बोलावbयाचा अथवा
EनयC
ु तीचा हCक 2ा[त झाला असे नाह .

3) 2ाथ;मक छाननीअंती •या उमेदवारांचे अज नाकारbयात आलेले नाह त, अशा उमेदवारांना लेखी
पर 9ेसाठ? ताDपरु ता 2वेश दला जाईल.

4) आर•9त मागास2वगाचा दावा करणा-या उमेदवारांना Dया संदभातील स9म अ धका-याने दलेले
जात 2माणप0 (caste certificate) व उपलdध अस यास जात वैधता 2माणप0ाची (caste
validity certificate) सा9ांhकत 2त जोडावी.

5) सामािजक 7याय व +वशेष सहाय +वभागाकडील शासन पBरप0क

दनांक 26.03.2010 चे

तरतद
ु 2माणे EनयC
ु ती पव
ु Š जात वैधता 2माणप0 सादर करणे बंधनकारक करणेत आलेले होते.
Dयानस
ु ार Eनवड झाले उमेदवाराने 6 म ह7याचे आत वैधता 2माणप0 सादर करणे आवZयक होते.
तथा+प, सामा7य 2शासन +वभागाकडील शासन Eनणय

दनांक 12.12.2011 अ7वये सरळसेवा

भरतीमNये •या उमेदवाराची Eनवड +व;श&ट मागास2वगासाठ? आर•9त असले या जागेवर झाल
आहे , अशा उमेदवारांस DयाXया EनयC
ु ती आदे शाXया दनांकापासन
ू सहा म ह7यांXया आत Dयास
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जात 2माणप0ाची वैधता तपासbयाXया अ धन राहून ताDपरु ती EनयC
ु ती करbयाबाबत आदे श
Eनग;मत करणेत आलेले आहेत. परंतु EनयC
ु ती 2ा[त झा यानंतर अशा उमेदवारांनी EनयC
ु ती
आदे शाXया दनांकापासन
ू सहा म ह7यांXया आंत आप या जात 2माणप0ाची वैधता संबं धत जात
पडताळणी स;मतीकडून घेणे आवZयक राह ल. जात पडताळणी स;मतीने जात 2माणप0 अवैध
ठर+वलेस Dयास दलेले EनयC
ु ती आदे श रf करणेत येईल.

6) लेखी पर 9ा सांगल िज हयातील पर 9ा कežावर घेणेत येईल.
7) Eनवड स;मती अNय9, सदसय् hकं वा अ धकार यांचेकडे व;शला लावbयाचा अथवा कोणDयाह
राजकHय प9ाचा / cयCतीचा दबाव आण यास संबं धत उमेदवारास अपा0 ठर+वbयात येईल.

8) लेखी पर 9ेमNये फCत काळया शाईXया बॉलपेनचा वापर बंधनकारक आहे .
9)

(अ) भक
ु ं पa त/2क पa त उमेदवारांनी सम9 अ धकार / संबं धत िज हा धकार अथवा
िज हा पन
ु वसन अ धकार यांचे 2क पa त असलेबाबतचे शासhकय नोकर ;मळणेसाठ? +व हत
केलेले 2माणप0ाची सा9ांhकत 2त अजासोबत जोडणे आवZयक आहे .
ब) पदवीधर अंशकाल न, माजी सैEनक या समांतर आर9ण 2वगातन
ू अज करणा-या
उमेदवारांनी Dया समांतर आर9णात मोडत असलेबाबतचे स9म 2ा धकार यांचे
2माणप0 अजासोबत जोडणे आवZयक आहे .

10)सामा7य 2शासन +वभाग यांचेकडील प0

मांक पअं - 1009/2. . 200/2009/16-अ

दनांक

27.10.2009 अ7वये स;ु श•9त बेरोजगारांना अथसहाय या योजनेअत
ं गत शासकHय कायालयामNये
तीन वषापयत दरमहा मानधनांवर काम के याबाबतचे सा9ांhकत 2माणप0 व रोजगार मागदशक
कežामNये या अनभ
ु वाची न™द केलेबाबतचे सा9ांhकत 2माणप0 सादर करणे आवZयक आहे .

11)अंशकाल न उमेदवारांXया बाबतीत सामा7य 2शासन +वभागाकडील शासन पBरप0क

मांक पअंक-

1914/2. . 12/16-अ दनांक 11 ए+2ल 2014 मधील तरतद
ू लागू राहतील.

12)सामा7य 2शासन +वभाग यांचेकडील प0

ं . पअं - 1010/717/2. . 322/10/16-अ दनांक 26

ऑग ट 2010 अ7वये एकदा नोकर ;मळा यानंतर प7
ु हा दस
ु -या पदावर नोकर ;मळ+वbयासाठ?
Dयांस समांतर आर9णाचा लाभ दे णे हे शासन धोरणाशी +वसंगत आहे . एकदा उमेदवाराने समांतर
आर9णाचा लाभ घेतला अस यास Dया उमेदवारांस प7
ु हा समांतर आर9णाचा लाभ दे ता येणार
नाह .

13)सामा7य 2शासन +वभाग शासन अ धसच
ू ना
28.03.2005 व शासन पBरप0क

ं . एसआरcह -2000/2. . 17/2010/12

दनांक

ं . एसआरcह -2000/2. . 17/2000/12 दनांक 01.07.2005

तसेच महारा&' नागर सेवा (लहान मल
ु ांचे 2Eत•ाप0) Eनयम 2005 अ7वये दनांक 28.03.2005
नस
ु ार रोजी हयात असलेल व Dयानंतर ज7माला आलेल अपDयांची संWया बाबत लहान कुटुंब
अस याचे सोबतXया नम7
ु यात 2Eत•ाप0 अजासोबत जोडणे आवZयक आहे . तसेच अ+ववाह त
असणा-या अजदारांनीह +व हत नम7
ु यातील 2Eत•ाप0 जोडणे आवZयक आहे .

14)मागासवगŠय अजदारांनी कोणDयाह 2वगातन
ू अज केला तर ह स9म 2ा धका-यांचे जात 2माणप0
जोडणे बंधनकारक आहे . आYण अस यास जात वैधता 2माणप0 जोडावे.

15)+व हत वयोमयादे तील शासकHय / EनमशासकHय कमचा-यांनी Dयांचे अज DयांXया कायालयीन
2मख
ु ांXया परवानगीने भरावेत व अजामNये सNया कायरत असलेले पद व कायालयाचा पDता नमद
ू
करावा. अजासोबत संबं धत +वभागाचे नाहरकत 2माणप0 सादर करावे.

16)+ववाह त म हलांनी DयांXया +ववाहनंतरXया नावांने अज करावा. कागदप0 पडताळणीवेळी +ववाह
न™दणी 2माणप0ाची 2त / नावात बदलाबाबतचे शासन राजप0 अथवा +ववाहापव
ू Šचे नांव व
+ववाहानंतरचे नांवाबाबत ¡.100/- Xया बॉ7ड पेपरवर दो7ह

नावाची एकच cयCती अस याचे

2Eत•ाप0 जोडावे.

17)उमेदवाराने लेखी पBर9ेत ;मळाले या गण
ु ांXया आधारे अंतBरम Eनवडयाद तयार केल जाईल.
18)अंEतम Eनवड झाले या अजदारांना DयांXया EनयC
ु तीचा आदे श 2ा[त झा याXया दनांकापासन
ू 7
दवसाXया आत आदे शीत कायालयातील पदावर ¡जू cहावे लागेल. अ7यथा Dयांची EनयC
ु ती रf
होणेस पा0 रा हल व ते पढ
ु ल EनयC
ु तीस अपा0 ठरतील. Dयांचे ऐवजी Eनवडसच
ू ीतील 2Eत9ा
याद नस
ु ार पढ
ु ल पा0 अजदारास EनयC
ु ती दल जाईल.

7

19)मळ
ु 2माणप0ांची खातरजमा के यानंतरच Eनवड झाले या अजदारास EनयC
ु तीXया ठकाणी —जू
क¡न घेbयात येईल.

20)शै9Yणक अहता, वय अनभ
ु व, अ धवास दाखला (Domicile Certificate) तसेच जातीचा दाखला,
उपलdध

अस यास

जात

वैधता

2माणप0,

अजदार

(अ.ज./अ.जा.

उमेदवार

वगळून)

इतर

मागासव गयासाठ? उ7नत व 2गत गटात मोडत नसलेबाबत दनांक 31 माच, 2017 अखेर वैध
असलेले स9म अ धका-याने +वतर त केलेले (Non - Cremy- Layer

Certificate ) इDयाद

2माणप0ाXया सा9ांhकत 2ती सादर करणे आवZयक आहे . सा9ांhकत 2ती या राजप:0त अ धकार ,
पो टमा टर, मW
ु याNयापक व याबाबत 2ा धकृत व स9म अ धका-यांनीच केले या असाcयात. तसे
नस यास hकं वा चक
ु Hची मा हती अस यास उमेदवारांस कोणDयाह 9णी अपा0 ठर+वणेत येईल.

21)शासनाचे म हला व बाल क याण +वभागाकडील Eनणय

ं . 82/2011/मसेआ-2000/2.

415/2

दनांक 25.05.2001 अ7वये खुला, इ.मा.व., +व.जा.(अ), भ.ज.ब., भ.ज.क., भ.ज.ड. व +व. मा. 2.
2वगातील म हला उमेदवारांना म हलासाठ? राखीव पदांसाठ? अज करावयाचा अस यास Dयांनी
दनांक 31 माच, 2017 अखेर वैध असलेले स9म अ धका-याने +वतर त केलेले नॉन h मीलेअर
दाखला सादर करणे आवZयक राह ल. म हलांXया आर•9त पदावर नेमणक
ू H कBरता •या म हलांची
;शफारस होईल व Dयांची 2माणप0े व Dयांनी आर•9त पदाकBरता केलेला अज संबं धत +वभागाने /
कायालयांनी आयC
े डून तपासणी झालेनत
ं र
ु त, म हला व बाल+वकास, महारा&' रा•य पण
ु े यांचक
EनयC
ु ती दे णेत येईल.

22)अजामNये नमद
ू केलेल मा हती चक
ु Hची अथवा खोट आढळून आ यास संबं धत उमेदवार दं डाDमक
कारवाईस पा0 रा हल. तसेच चुकHXया मा हतीXया आधारे EनयC
ु ती झा यास ताDकाळ सेवेतन
ू
काढून टाकणेस पा0 राह ल व भा. दं . +व. सं हताचे कलम 199 व 200 (2) 2माणे कारवाईस पा0
रा हल.

23)शासनEनणय शालेय व h डा+वभाग

.राh धो-2002/2. .68/h यस
ु े-2, दनांक 30.4.2005 मधील

तरतद
ं ाठ? असलेले आर9ण Dयांची गण
ु नस
ु ार अDयX
ु च गण
ु वDताधारक खेळाडूस
ु वDता व पा0ता
+वचारात घेऊन उXच वयोमयादा 5 वषापयत ;श थल9म राह ल. खेळाडू 2माणप0 हे रा&' य व
रा•य तरावर ल खेळांचे 2ा धकृत केले या स9म अ धका-याचे असावे. खेळाडूX
ं या आर•9त पदावर ल
नेमणक
ू वर नमद
ू दनांक 30.04.2005 मधील शासन Eनणयातील मु ्fा

मांक 16 व 17 Xया

अ धन राहून दे णेत येईल.

24)माजी सैEनक उमेदवारांनी िज हा सैEनक बोडात नावन™दणी केलेल असणे आवZयक आहे . सदर
2माणप0, कागदप0 पडताळणीXया वेळी सादर करावे लागेल.

25)महारा&' रा•य लोकसेवा अनस
ु ू चत जाती, अनस
ु ू चत जमाती, Eनर धसच
ू ीत जमाती (+वमC
ु तजाती),
भटCया जमाती, +वशेष मागास 2वग व इतर मागासवग यांXयासाठ? आर9ण अ धEनयम 2001
(सन 2004 चा महारा&' अ धEनयम .8) हा अ धEनयम महारा&' शासनाने दनांक 29 जानेवार
2004 पासन
ू अंमलात आणला आहे . Dयानस
ु ार उ7नत व 2गतगटाचे (h मीलेअर) तDव +व.जा.(अ),
भ.ज.(ब), भ.ज.(क), आYण भ.ज.(ड), +वशेष मागास 2वग व इतर मागासवग यांना लागू आहे . या
2वगातील उमेदवारांनी जात, उ7नत व 2गत गटात मोडत नस याचे दनांक 31 माच, 2017 या
दनांकापयत वैध असलेले (नॉनh मीलेयर) 2माणप0 सादर करणे आवZयक आहे .

26)+व हत वयोमयादे तील शासकHय / EनमशासकHय सेवेतील कमचा-यांनी Dयांचे अज Dयांचे कायालय
2मख
ु ांXया परवानगीने +व हत मागाने +व हत मद
ु तीत अ धकृत संकेत थळाव—न ऑनलाईन भरावे व
अशा परवानगीची 2त उमेदवाराकडे असणे आवZयक आहे व ती कागदप0े छाननीवेळी सादर करावी.

27)सामा7य 2शासन +वभाग अ धसच
ु ना

.एसआरcह -2000/2. .17/2000/12, 28 माच 2005 व

शासन पBरप0क एसआरcह -2000/2. .17/2000/12, 01 जुलै 2005 नस
ु ार +व हत केले या नस
ु ार
व महारा&' नागर सेवा (लहान कटूंबाचे 2Eत•ापन) Eनयम 2005 अ7वये शासनाने गट अ, ब, क,
ड मधील सेवा 2वेशासाठ? 2Eत•ापन नमन
ु ा(अ) आवZयक अहता ’हणून +वह त नम7
ु यातील लहान
कुटूंबाचे 2Eत•ाप0 बंधनकारक आहे .

28)अनभ
ु वाXया बाबतीत मा;सक Eनयतकाल क, अंशकाल क, +वदयावेतन, अंशदानाDमक, +वनावेतन,
तDवावर केलेला अंशकाल क सेवेचा कालावधी तसेच 2भार ’हणून नेमणूकHचा कालावधी, अEतBरCत
कायाभाराचा कालावधी अनभ
ु वासाठ? aाहय धरता येणार नाह .
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29)ऑनलाईन अज केला अथवा +व हत अहता धारण केल ’हणजे लेखी पBर9ेस/कागदप0 पडताळणीस
बोला+वbयाचा अथवा EनयC
ु तीचा हCक 2ा[त झाला आहे असे नाह . EनवडीXया कोणDयाह ट[[यावर
अजदार +व हत अहता धारण न करणारा आढळ यास, खोट

मा हती परु +व यास, एखादया

अजदाराने Dयाचा Eनवडीसाठ? Eनवड स;मतीवर 2Dय9/अ2Dय9 दबाव आणला अथवा गैर2काराचा
अवलंब के यास Dयास Eनवड 2h येतन
ू बाद करbयात येईल. तसेच, EनयC
ु ती झाल अस यास
कोणतीह पव
ू सच
ू ना न दे ता Dयांची EनयC
ु ती समा[त करbयात येईल व DयांXया +व—¦ कायदे शीर
कारवाई करbयात येईल.

30)Eनवड 2h या स—
ु झा यानंतर hकं वा EनयC
ु ती नंतर कोणDयाह
अजासोबत

दलेल

मा हती अगर कागदप0े खोट

9णी उमेदवाराने अजात व

सादर के याचे hकं वा खर

मा हती दडवन
ू

ठे व याचे Eनदशनास आ यास Dया उमेदवारांची उमेदवार EनयC
ु ती रf करbयांत येईल व शासनाची
दशाभल
ू के यामळ
ु े DयांXयावर यो§य ती कायवाह करbयात येईल

31)शासन +वDत+वभाग Eनणय

ं .अEनयो /10/05/126/सेवा 4/ दनांक 31/10/2005 नस
ु ार

द. 1

नोcहe बर 2005 रोजी व Dयानंतर Eनवड होणा-या उमेदवाराचा नवीन पBरभाषीत अंशदान EनवDृ ती
वेतन योजना लागू राह ल, Dयांना सNया अि तDवात असलेल

EनवDृ तीवेतन योजना (’हणजे

म.ना.सेवा (EनवDृ तीवेतन) Eनयम 1982 व म.ना.से. (EनवDृ ती वेतनाचे अंशराशीकरण) Eनयम 1984)
आYण सNया अि तDवात असलेल सवसाधारण भ+व&य Eनवाह Eनधी योजना लागू होणार नाह .

32)पर 9ेस, कागदप0 पडताळणी इ. कBरता अजदारांना वखचाने उपि थत राहावे लागेल.
33)Eनवड 2 Hया स—
ु झा यानंतर hकं वा EनयC
ु तीXया 9णी उमेदवाराने चुकHची मा हती/2माणप0े सादर
के याचे hकं वा मा हती लपवन
ू ठे व याचे Eनदशनास आ यास Dयाची Eनवड / EनयC
ु ती ताDकाळ रf
करbयात येईल व तो उमेदवार कायदे शीर कारवाईस पा0 होईल.
इ) वशेष सच
ु नाः -

1)

भरतीबाबत कोणतीह 7यायालयीन 2h या स¡
ु झालेस याबाबत 7यायालयीन EनणयाXया अ धन

2)

राहून सदर पदे भरणेची कायवाह करणेत येईल.
Eनवड 2h या पण
ं र 60 दवसांचे कालावधीनंतर 2Zनप:0का व उDतरप:0का न&ट के या
ु झालेनत
जातील.

ई) ऑनलाईन अज करiयाची पjत

1.

2Dय9 अज करbयापव
ु Š
शतŠ

या पदांबाबतची

पडताळून

+व तत
ृ जा हरातीचे वाचन क—न Dयातील अट व

पाहाcयात.

सदर

+व तत
ृ

जाह रात

http://sanglicollector.maharecruitment.co.in वर उपलdध आहे .

2.

http://sanglicollector.maharecruitment.co.in या संकेत
करावयाचा आहे Dया
पद Eनवडा

3.

Link

वर

थळावर

•या पदासाठ? अज

hकं वा Apply Online Here या Link वर Click

करा

व

आYण पढ
ु ल मा हती भ—न Save & Proceed या link वर Click करा.

Dयानंतर Online Registration या Screen वर ल सव माह ती भरा व Submit बटन वर
Click करा.

4.

Dयानंतर You Are Registered Successfully हा Screen येईल. DयामNये आपला User
Name

व

Password

दसेल.Dयाची आपणास Print घेता येईल. व आप या न™द+वले या

-मणNवनीवर SMS येईल.
झालेला User Name

5.

Dयानंतर

तो पढ
ु ल कायवाह साठ? जतन क—न ठे वावा.

आपणास 2ा[त

व Password सरु •9त ठे वणेची जबाबदार आपल राह ल.

Click To Proceed

केलेनत
ं र आपणांस SBI चलनाचा Screen
Click

दसेल. Dयावर ल

Print/Download Challan या Option

वर

केलेनत
ं र आपणांस SBI चे चलन 2त

दोन 2तीत दसेल. ते आप याला Print

करता येईल व Download ह करता येईल.

चलन +2ंट घेवन
ू

SBI बँकेXया कोणDयाह शाखेत रोखीने भरणा करbयात यावा.

2त

जतन

आपणाकडे

क—न

ठे वावी

व

पढ
ु ल

कामकाजाXया

दवशी

SBI

व चलनाची
आपला

अज
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http://sanglicollector.maharecruitment.co.in या संकेत

थळावर

जावन
करता
ू पण
ु

येईल.

6.

अज

फH

बँकेत

भरणा

केलेXया

http://sanglicollector.maharecruitment.co.in
दले या
हा

User Name

Screen

व

दसेल. सदर

Password
Screen

या

दस
ु -या

संकेत

दवसानंतर

थळवर

जावन
ू

आपणास

टाकलेनत
ं र आपणांस Personal Information

वर ल

BरCत जागी आपल उवर त माह ती भ—न

Submit & Proceed या बटणवर Click करा.

7.

Dयानंतर

Reservation Details

हा Screen येईल.

सदर Screen वर ल मा हती भ—न

Submit & Proceed या बटणवर Click करा.

8.

Dयानंतर

Education Details हा Screen येईल सदर

Add या बटणावर

Click

Screen

वर ल मा हती भ—न

करा. संबध
ं ीत मा हती Dयाखाल Add होईल. सदरची मा हती यो§य

अस याची खा0ी क—न Proceed या बटणावर Click करा.

9.

Dयानंतर

Employment Details हा

Screen येईल. सदर Screen वर ल मा हती भ—न

Add करा. व नंतर Proceed या बटणवर Click करा.

10.

Dयानंतर Upload Photo & Signature हा Screen येईल. सदर Screen वर खाल ल2माणे
आपला फोटो व

वा9र अपलोड करा.

तपशील

Size Limit

Details

अजदाराचे अ;लकडील JPEG FORMAT

•

लाबी /—ं द 2माण 35 X 45 ;ममी. असावे

पासपोट

आकाराचे मधील

•

छाया च0 समोर चेहरा असलेले असावे.

छाय च0

(Recent पे9ा जा त नसावी

•

छाया च0ाचा 75% भाग चेहरा असावा

•

छाया च0 नजीकचे व

•

को-या कागदावर गडद/जाड पाँईटXया पेनने

100

KB

Photograph )
अजदाराची

वा9र

JPEG FORMAT
मधील

प&ट असावे.

केलेल असावी.
•

वा9र

प&ट असावी व लाबी /—ं द 2माण

15 X 35 ;ममी. असावी.
•

—ल ंग पेपर अथवा

वा9र

cयEतर Cत

इतर बाबी असले या कागदाचा उपयोग
क— नये.

11.

आपला फोटो व

12.

Dयानंतर महारा&' नागर सेवा लहान कुटुंबाचे 2Eत•ाप0 - अ व 2Eत•ाप0ामधील अट व शतŠ

वा9र अपलोड केलेनत
ं र Proceed या बटणावर Click करा.

मा7य असलेबाबत होय मा7य आहे या बटणावर Click करा. व Dयानंतर Submit & Proceed
या बटणवर Click करा.

13.

त“नंतर आपला भरणेत आलेला पBरपण
अज फोटो व
ु

वा9र सह Screen वर

दसेल.

सदरXया फॉमची +2ंट घेता येईल व Save ह करता येईल. Dयानंतर Exit या बटणावर Click
केलेनत
ं र आपला अज पण
ु होईल.

14.

उमेदवाराची Photo व सह cयEतर Cत कोणDयाह 2माणप0/अ;भलेWयांची Soft Copy अज
भरताना (Upload करbयाची) आवZयकता नाह .

15.

तयार झालेला User Name & Password भरतीXया संपुण 2h येत उपयुCत
अस याने, तो उमेदवारांनी सांभाळून / न™द क—न ठे वावा. यानंतर अजात भरलेल
मा हती उमेदवारास बदलता येणार नाह .
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16.

उमेदवाराने अजासोबत मा हती सादर करताना सतत कायाि7वत असलेला -मणNवनी (मोबाईल)
मांक व इमेल आयडी नमद
ू करावा. जेणेक¡न आपणांस संपक क¡न आवZयक ती मा हती
दे णे सल
ु भ होईल.

17.

अजाचे वेळाप0क –

अ.R.

तप'शल

1

ऑनलाईन अज करbयाचा कालावधी

2

संगणकHय चलनाcदारे

कालावधी (4दनांक)

टे ट बँक ऑफ इं³डयाXया शाखांमNये फH

ि वकृतीचा कालावधी
3

पासन
ू

पयmत

13.08.2016

20.08.2016

14.08.2016

20.08.2016

•यांचे अज दनांक 20.08.2016 रोजी दाखल झाले आहे त व
•या उमेदवारांनी बँकेमNये

दनांक 20.08.2016 पयत भरती

23.08.2016

2h या शु क जमा केले असेल DयांXयासाठ? उरलेला ऑनलाईन
अज भरbयाचा कालावधी सायंकाळी 06.00 वाजेपयत.
4

पBर9ेसाठ? पा0 उमेदवारांची याद 2;सNद करणे

दनांक 25.08.2016
सकाळी 11.00 वाजलेपासन
ू .

18. मा हती भर यानंतर उमेदवाराने अजाची +2ंट

वत: काढावी. ती आप या मा हतीसाठ? जतन

क¡न ठे वावी. अजदाराने Eनय;मतपणे संकेत थळाला भेट “यावी. ऑनलाईन अज भर यानंतर
अजाची 2त +2ंट काढून िज हा धकार कायालय सांगल येथे पाठ+वbयाची आवZयकता नाह .

19. पदासाठ? असणार hकमान अहता आYण पा0ता धारण करणा-या व लेखी पBर9ेस पा0 ठरणा-या
उमेदवारांना या पदासाठ? घेbयात येणा-या पBर9ेची ¡पारे षा, वेळाप0क, 2वेशप0, पBर9ा कež,
बैठक

मांक

इ.बाबतची

http://sanglicollector.maharecruitment.co.in

मा हती

या

अ धकृत संकेत थळावर उपलdध राह ल.

20. •या उमेदवारांनी ऑनलाईन न™दणी केल आहे आYण आवZयक आवेदन शु क मद
ु तीत अदा
केलेले आहे . व संपण
मा हती भ¡न +2ंट काढलेल
ू

आहे . Dयांना लेखी पBर9ेचे 2वेशप0

(हॉलEतकHट) DयांXया लॉग इन आयडीcदारे वर ल नमद
ू संकेत थळाव¡न डाऊनलोड करता येईल.
यासाठ? वेगळा प0cयवहार केला जाणार नाह . याची न™द ´यावी.

21. पBर9ा कežावर ओळखप0ांसह पBर9ा स¡
ु होbयापव
ू Š 01 तास अगोदर उपि थत राहणे आवZयक
आहे . उ;शरा येणा-या व 2वेशप0 न आणणा-या उमेदवारांना पBर9ेकBरता 2वेश दला जाणार
नाह . तसेच उमेदवारांनी

वत:चे फोटो असलेले ओळखप0 उदा. वाहन परवाना, पॅनकाड,

Eनवडणूक ओळखप0 इ. सोबत आणणे बंधनकारक रा हल.

22. उमेदवारांना ऑनलाईन अज भरbयास काह

अडचण आ यास Dयांनी 7558568409 या

मांकावर संपक साधावा.

23. िज हा धकार सांगल व सह.िज हा Eनबंधक वग 1, सांगल यांचे आ थापनेवर ल ;लपीक –
टं कलेखक तसेच अ धन त उप+वभागीय अ धकार

यांचे आ थापनेवर ल तलाठ? पदभरती

पBर9ेचा दनांक व वेळ काय म खाल ल2माणे आहे .
अ. .

संवग

पBर9ेचा दनांक

पBर9ेची वेळ

1

;लपीक – टं कलेखक

04.09.2016

सकाळी 11.00 ते 01.00

2

तलाठ?

11.09.2016

सकाळी 11.00 ते 01.00

11

24. पर aा शु क – सदर भरती 2h येत खाल ल 2माणे पBर9ा शु क आकारले जाणार असन
ू सदर
पBर9ाशु क हे नापरतावा रा हल.
अ.
.
1

पBर9ा शु क
पदाचे नाव

अ धक रCकम

खु या 2वगातील उमेदवार

मागास2वगातील उमेदवार

Commission
Processing Charges

;लपीक

–

600/-

300/-

60/-

टं कलेखक

व

(अ9र सहाशे —पये फCत)

(अ9र तीनशे —पये फCत)

(अ9र साठ —पये फCत)

तलाठ?

माजी सै नक – पBर9ा शु क लागू नाह . तथा+प Dयासाठ? Dयांनी सैEनक सेवेचा
पदावधी पण
ु के याबाबतXया कायमC
ु त प0ाची सा9ांhकत 2त

कॅन क¡न ऑनलाईन

अपलोड करणे बंधनकारक आहे . सदर कायमC
ु त प0ाची 2त सादर न के यास वर
नमद
ू के या2माणे पBर9ा शु क भरणे आवZयक रा हल.
वशेष सच
ू ना:- अ धक मा हतीसाठ? http://sanglicollector.maharecruitment.co.in हे संकेत थळ
दनांक

13.08.2016

पासन
ू

कायरत

होईल.

तसेच

सदरची

जा हरात

www.sangli.nic.in

या

संकेत थळावर दे खील उपलdध आहे .

सह /-xxx
(शेखर गायकवाड)
अbयa,िज हा नवड स'मती तथा,
िज हा धकार , सांगल

