
उपविभागीय अधिकारी जळगाांि भाग याांचे कायाालय, जजल्हा जळगाांि 
कोतिाल सांिगाातील पद भरतीसाठी जाहहरात 2018 

जाहिरात क्रमाांक 2/2018 

 
जळगाव जजल्ियातील जळगाांि उपववभागातील जळगाांि तालकु्यातील सजेतील कोतिाल या सांवगाातील ररक्त 

पदे भरण्याकरीता अिाता धारक उमेदवाराांकडून ववहित नमनु्यात फक्त ऑनलाईन पध्दतीनेच 

www.jalgaonexam.com यासांकेत स्थळावर अधधकृत अजा मागववण्यात येत आिेत.  

 

कोतवाल भरती प्रक्रक्रया सांदभाातील सववस्तर जािीरात www.jalgaonexam.com या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 

असनू उमेदवाराांनी सांपरू्ा मािीती काळजीपवूाक समजून घेऊनच ऑनलाईन पद्धतीने अजा सादर करावेत. प्रस्ततु 

पदाांकरीता केवळ उक्त सांकेतस्थळावरुन ववहित ऑनलाईन पध्दतीने भरलेले अजा व ववहित चलनाद्वारे भरलले े

पररक्षा शलु्क ग्रािय धरण्यात येतील. इतर कोर्त्यािी प्रकारे अजा स्वीकारण्यात येर्ार नािीत. सदर 

सांकेतस्थळाला भरती प्रक्रक्रये दरम्यान वेळोवेळी भटे देऊन भरती प्रक्रक्रयेची माहिती बाबत अद्ययावत रािण्याची 

जबाबदारी उमेदवाराांची राहिल. 

 

भरती प्रक्रक्रया/परीक्षा स्थधगत कररे् क्रकां वा रद्द कररे्, अांशत: बदल कररे्, पदाांच्या एकूर् व सांवगा ननिाय 

सांख्येमध्ये वाढ क्रकां वा घट करण्याच ेअधधकार तसेच भरती प्रक्रक्रयेसांदभाात वाद, तक्रारी बाबत अांनतम ननर्ाय 

घेण्याचा अधधकार अध्यक्ष ननवड सममती तथा उपववभागीय अधधकारी जळगाांव याांना राितील. त्याबाबत 

कोर्तािी दावा साांगता येर्ार नािी. 

 
 
 
 
  

ऑनलाईन अजा भरण्याची सरुुवात ऑनलाईन अजा भरण्याची अांनतम मदुत 

 

हदनाांक 24/08/2018 रोजी दपुारी 12.00 पासनू 

 

हदनाांक 14/09/2018 सायांकाळी 05.30 पयतं 

 

http://www.jalgaonexam.com/
http://www.jalgaonexam.com/


ररक्त पदाांचा तपशील 
1) कोतिाल (तात्परुत्या स्िरुपात) 
(प्रती महिना मानधन रक्कम रु. 5,000/-) 

अ. 
क्र. 

तालकुा सजा सजेतील गाांिे सजेस असलेले 
आरक्षण 

समाांतर महहला 
आरक्षण 

1 

 
 
 
 
 
 

जळगाांव 

ववदगाांव 

ववदगाांव 
डडक्साई 
ररधुर 

आमोदे ख ु
घाडी 

अनसुधुचत जमाती  

2 फुफर्ी 
फुफर्ी 
नांदगाांव 
देवगाांव 

अनसुधुचत जमाती महिला 

3 जवखेड े

जवखेड े
लोर्वाडी ब ु
लोर्वाडी ख ु
वराड ब ु
वराड ख ु
सभुाषवाडी 

ववमकु्त जाती (अ)  

4 कानळदा कानळदा 
फुफनगरी भटक्या जमाती (ब)  

5 धामर्गाांव 

धामर्गाांव 
आवार 
तरुखेडा 

खापरखेडा 

भटक्या जमाती 
(क)  

6 मोिाडी 

मोिाडी 
धानोरे ब ु
नागझरी 
दोपोरे 

भटक्या जमाती (ड)  

7 ममरुाबाद ममरुाबाद इतर मागास प्रवगा महिला 

8 आमोदे ब ु

आमोदे ब ु
जामोद 
पळसोद 
गाढोदे 

इतर मागास प्रवगा  

9 जळगाांव ख ु

जळगाांव ख ु
ननमगाांव ब ु

खखडी 
नतघे्र 
बेळी 

इतर मागास प्रवगा महिला 

10 खेडी ब ु खेडी ब ु
मन्यारखेडा इतर मागास प्रवगा  

11 नाांद्रा ब ु

नाांद्रा ब ु
कुवारखेड े
वपलखेड े
फेसडी 

इतर मागास प्रवगा  

12 वप ांप्राळा 
वप ांप्राळा 
ननमखेडी 
सावखेडा ब ु

खुला  



13 कां डारी 

कां डारी 
उमाळे 
भागपरू 
रायपरू 

खुला महिला 

14 जळके 

जळके 
बबलवाडी 
बबलखेड े
वसांतवाडी 
रामदेववाडी 
वावडदे 

खुला  

15 सजुदे 
सजुदे 

देउळवाड े
नाांदे्र ख ु

खुला  

16 मेिरुर् मेिरुर् खुला महिला 

17 आव्िारे् 
आव्िारे् 
खेडी ख ु
वडनगरी 

खुला  

18 शळेगाांव शळेगाांव 
कानसवाड े खुला  

 
हिपः पदाांच्या एकुर् सांख्येमध्ये व आरक्षर्ात वाढ क्रकां वा घट िोण्याची शक्यता आिे. 
 
   मिाराष्ट्र शासन, मिसलू व वन ववभाग याांचेकडील ठराव क्र. पीकेए/1051/ल-6, हदनाांक 
07/05/1959 प्रमारे् कोतवालाांच्या नेमर्ूका व नोकरी याबाबत अटी व शती उमदेवाराांवर बांधनकारक राितील. 
तसेच कोतवाल पदासाठी इच्छूक उमेदवार पढुील नमदू केलेल्या अटीस पात्र असरे् आवश्यक आिे. 

1) कोतवाल भरतीसाठी उमदेवाराांचे वय हदनाांक 24/08/2018 रोजी 18 त े40 वयोगटातील असावेत. 
2) अजादार याांनी ज्या सजेतील पदासाठी अजा सादर केला आिे, त्याच सजातील अांतभूात असलेल्या 

गावाांमधील अजादार रहिवासी असरे् आवश्यक आिे. 
3) कोतवाल पदासाठी उमेदवाराची क्रकमान शकै्षखर्क अिाता 4 थी पास इतकी असावी. 
4) अजादार िा कोतवाल पदाची कताव्ये पार पाडण्यास शारीररकदृष्ट्टया सक्षम असावा. 
5) मागासवगीय उमेदवाराने परुावा म्िर्ून सक्षम प्राधधका-याांनी हदलेले जात प्रमार्पत्र छाननी वेळी सादर 

न केल्यास उमदेवाराचा अजा नाकारण्यास योग्य समजला जाईल. 
6) अजादार व्यक्ती ववरुद्ध कोर्त्यािी गनु््याची नोंद झालेली नसावी अथवा उमेदवारास कोर्त्यािी 

न्यायालयाने कोर्त्यािी प्रकारचा दांड अगर मशक्षा झालेली नसावी. याबाबत सांबांधधत पोलीस स्टेशनचा 
दाखला छाननी वेळी सादर न केल्यास उमदेवाराचा अजा नाकारण्यास योग्य समजला जाईल. 

7) मिाराष्ट्र शासन, मिसलू व वन ववभाग याांचेकडील शासन ननर्ाय क्र.केओटी-6073/30004/ल, हदनाांक 
28/02/1974 नसुार कोतवाल म्िर्ून नेमर्ूक करताांना इतर सवा गोष्ट्टी बरोबर असतील तर त्या 
सजेतील पवुीच्या कोतवालाांच्या वारसाांना इतर उमेदवाराांपके्षा प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच 
कोतवालाांच्या वारसाव्यनतररक्त इतर दोन उमेदवाराांचे अांनतम गरु् सारखे असल्यास उमेदवाराांचा 
गरु्वत्ताक्रम सामान्य प्रशासन ववभागाकडील शासन ननर्ाय हदनाांक 13 जुन 2018 मधील नमदु 
ननकषावर लावला जाईल.  

8) मलुाखतीस पात्र ठररे्कामी उमेदवारास लेखी परीक्षेत क्रकमान 34 गरु् ममळवरे् आवश्यक असेल. एका 
सजेसाठी लेखी पररक्षेत सवाात जास्त गरु् ममळववलेल्या प्रथम तीन उमेदवाराांना तोंडी परीक्षेसाठी प्रवेश 
हदला जाईल.   



9) अजादार उमेदवारास वर नमदु केलेल्या पात्रतसेि लखेी व तोंडी परीक्षेत क्रकमान गरु्वत्ता प्राप्त करावी 
लागेल. 

10) उमेदवाराांचे लेखी व तोंडी परीक्षेचे गरु् एकबत्रत बेरीज करुन गरु्ानकु्रमे अांनतम ननवड यादी तयार 
करण्याांत येईल. 

11) खुल्या प्रवगाातील महिलाांकररता 30 टक्के आरक्षर्ाच्या सवलतीसाठी उन्नत व्यक्ती/गट (क्रक्रमीलेअर) 
यामध्ये मोडत नसल्याबाबत सक्षम अधधका-याचे प्रमार्पत्र कागदपत्र छाननीचे वेळी जोडरे् आवश्यक 
रािील. अस ेप्रमार्पत्र छाननी वेळी सादर न केल्यास उमेदवाराचा अजा नाकारण्यास योग्य समजला 
जाईल. 

12) उमेदवाराांना लखेी व तोंडी पररक्षेला उपजस्थत रािण्यासाठी कोर्तािी प्रवास खचा वा इतर खचा हदला 
जार्ार नािी. 

13) उमेदवार अनसुधुचत जाती/जमाती व खुल्या प्रवगाातील उमदेवारा व्यनतररक्त असल्यास अशा 
उमेदवाराांना प्रगत उन्नत गटात मोडत नसलेबाबत सक्षम अधधका-याचे (नॉन क्रक्रमीलेअर) 31 माचा 
2019 पयतं वधै असलेले प्रमार्पत्र कागदपत्र छाननीचे वेळी जोडरे् आवश्यक रािील. अस ेप्रमार्पत्र 
छाननी वेळी सादर न केल्यास उमेदवाराचा अजा नाकारण्यास योग्य समजला जाईल.  

14) भरतीच्या ननयमाांमध्ये प्रक्रक्रया परू्ा िोईपावेतो सधुाररत शासन ननर्ाय/पररपत्रकानसुार बदल िोऊ शकतो. 
15) मिाराष्ट्र नागरी सेवा (लिान कुटुांबाचे प्रमार्पत्र) ननयम 2005 मधील 4 मधील तरतदुीनसुार कुटुांबात 

हदनाांक 28/03/2005 नांतर जन्मलेले दोन पके्षा जास्त अपत्य नािीत याबाबतचा नमनुा-अ मधील 
कागदपत्राांची छाननीवेळी प्रमार्पत्र सादर कररे् आवश्यक रािील. 

16) अजा परू्ा माहितीसि व अचूक भरावा, त्यात नमदू कररे्त आलेली सवा माहिती खरी असरे् 
बांधनकारक आिे. 

 
पररक्षेच ेस्िरुप 

अ.क्र पदनाम / सांिगा 
पररक्षेसाठी गणु 

लेखी पररक्षा मौखखक पररक्षा एकूण गणु 
 
1 
 

 
कोतिाल (तात्परुत्या स्िरुपात) 

 
75 

 
25 

 
100 

 

लेखीपररक्षेच्या प्रश्नपबत्रकेच ेस्वरुप व कायाक्रम  

1) लेखी पररक्षेची प्रश्नपबत्रका वस्तनुनष्ट्ठ बिुपयाायी स्वरुपाची असेल. 
2) कोतवाल (तात्परुत्या स्वरुपात) पदाची लेखी परीक्षा सामान्यज्ञानावर आधारीत असेल. 
3) उमेदवाराांना शकै्षखर्क व इतर सांबांधधत मळूप्रमार्पत्र े तपासर्ीसाठी उपलब्ध करुन द्यावी लागतील. 

अन्यथा अांनतम ननवडीसाठी ववचार केला जार्ार नािी. 
1. लेखी पररक्षेत मलुाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारास, कोतवाल भरतीसाठी घेण्यात येर्ाऱ्या 25 गरु्ाांच्या 

तोंडी (मलुाखत) पररक्षेस उपजस्थत रािरे् अननवाया रािील. तोंडी पररक्षेत अनपुजस्थत रािर्ारा उमेदवार 
अांनतम ननवडीस अपात्र ठरेल. मलुाखतीस पात्र ठररे्कामी उमेदवारास लेखी परीक्षेत क्रकमान 34 गरु् 
ममळवरे् आवश्यक असेल. 

2. लेखी पररक्षा, मलुाखत, कागदपत्र े छाननी, इ. कररता प्रवेशपत्र, कायाक्रम, ववववध सचूना या केवळ 
सांकेत स्थळावरुनच उपलब्ध करण्यात येतील. पोस्टाद्वारे पाठववण्यात येर्ार नािीत. सबब सदर 
सांकेतस्थळाला भरती प्रक्रक्रये दरम्यान वेळोवेळी भेट देऊन भरती प्रक्रक्रयेची माहिती/कायाक्रमा बाबत 
अद्ययावत रािण्याची, प्रवेशपत्र डाऊनलोड करुन घेण्याची जबाबदारी उमदेवाराची राहिल.  

 



ननिडीसाठी कायापद्धती, अिी, शती. 
 

1. लेखी पररक्षेत प्राप्त केलेल्या गरु्ाांच्या आधारे गरु्वत्तनेसुार अांनतम ननवडीसाठी उमेदवाराांना शकै्षखर्क 
व इतर सांबांधधत मळू प्रमार्पत्र ेतपासर्ीसाठी उपलब्ध करुन द्यावी लागतील. अन्यथा तोंडी परीक्षा / 
अांनतम ननवडीसाठी ववचार केला जार्ार नािी.  

2. लेखी परीक्षेअांती मलुाखतीसाठी पात्र उमेदवाराांचे जाहिरातीनसूार आवश्यक पात्रता व ऑनलाईन अजाात 
भरलेली माहिती याांच्या आधारे मळू कागदपत्र पडताळर्ी करण्याकररता अांतररम स्वरुपात याहद जािीर 
करण्यात येईल. ज्या उमेदवाराांची जाहिरातीनसूार आवश्यक पात्रता व ऑनलाईन अजाात भरलेली 
माहिती, पररक्षा शलु्क,  मळू कागदपत्राांच्या आधारे परीपरु्ा मसद्ध िोईल अशाच उमेदवाराांचा ववचार 
भरती प्रक्रक्रयेच्या पढुील टप्प्या करीता करण्यात येईल. जाहिरातीत नमदू केलेली सांपरु्ा अिाता, 
ऑनलाईन अजाात भरलेली माहिती व मळू कागदपत्र तपासर्ीच्या वेळी सादर केलेली कागदपत्र ेयामध्ये 
तफावत आढळल्यास उमेदवाराांची उमेदवारी भरतीच्या कुठल्यािी टप्प्यावर रद्द िोऊ शकेल अथवा अशा 
उमेदवाराांचे मागीतलेले सामाजजक आखर्/क्रकां वा समाांतर आरक्षर् अथवा प्रक्रक्रया शलु्क इ. सारख्या 
सवलती नामांजूर करण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 

3. उमेदवार शारररीक दृष्ट््या सक्षम असल्या बाबतचे अधधक्षक, ग्राममर् रुग्र्ालय याांचे अथवा वररष्ट्ठ 
वदै्यकीय अधधका-याचे प्रमार्पत्र कागदपत्र पडताळर्ीच्या वेळी सादर कररे् आवश्यक राहिल व 
उमेदवाराची पात्रता वदै्यकीय तपासर्ी अांतीच ननजश्चत करण्यात येईल. 

4. उमेदवाराचे चाररत्र्य ननष्ट्कलांक असल्या बाबतच ेसांबाांधधत पोलीस स्टेशनच ेचाररत्र्य प्रमार्पत्र कागदपत्र 
पडताळर्ीच्या वेळी सादर कररे् आवश्यक राहिल. 

5. कोर्त्यािी राजक्रकय पक्षाशी सांबांध न ठेवरे्बाबतच े  रुपये 100 च्या स्टँप पेपरवरील प्रनतज्ञापत्र 
कागदपत्र पडताळर्ीच्या वळेी सादर कररे् आवश्यक राहिल.  

6. मिाराष्ट्र शासन, मिसलू व वन ववभाग याांचेकडील शासन ननर्ाय क्र.केओटी-6073/30004/ल, हदनाांक 
28/02/1974 नसुार कोतवाल म्िर्ून नेमर्ूक करताांना इतर सवा गोष्ट्टी बरोबर असतील तर त्या 
सजेतील पवुीच्या कोतवालाांच्या वारसाांना इतर उमेदवाराांपके्षा प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच 
कोतवालाांच्या वारसाव्यनतररक्त इतर दोन उमेदवाराांचे अांनतम गरु् सारखे असल्यास उमेदवाराांचा 
गरु्वत्ताक्रम सामान्य प्रशासन ववभागाकडील शासन ननर्ाय हदनाांक 13 जुन 2018 मधील नमदु 
ननकषावर लावला जाईल.  

7. उमेदवाराने अजा केलले्या सजेतील गावातील स्थाननक रहिवासी असरे् आवश्यक. 
8. उमेदवार कोर्त्यािी एकाच सजेतील स्थाननक/कायमचा रहिवासी अस ुशकतो सबब उमेदवाराने अशाच 

एका सजेत अजा करावा. 
9. प्रत्येक सजेत केवळ एक पद उपलब्ध आिे व त ेशासकीय ननकषाांनसुार आरक्षक्षत करण्यात आलेले 

आिे. अजा करताना उमेदवाराने आरक्षर् तपासनूच अजा करावा. 
10. सांपरु्ा जळगाव जजल्ियात सवा उपववभागाांतील पदाांसाठी एकाच हदवशी एकाच वेळी परीक्षा घेण्यात 

येईल. 
11. सांपरु्ा भरती प्रक्रक्रया सजेननिाय िोर्ार असनू कोर्त्यािी दोन सजेच्या प्रक्रक्रयेचा एकमेकाांशी सांबांध 

नसेल. 
12. कोतवाल िे पद वगीकृत नािी. 
13. कोतवालाांना क्षबेत्रय स्तरावर (Field Work) काम करावे लागत े त्यामळेु सदर पद धारर् करर्ारी 

व्यक्ती िी शारररीक दृष्ट््या सक्षम असरे् आवश्यक आिे. त्यामळेु त्याांना अपांगाांसाठीच ेआरक्षर् लाग ू
करण्यात आलेले नािी. 

14. कोतवाल िे पद एका सजते एकच असत.े त्यामळेु िे पद एकाकी असल्याने त्याांना प्रकल्पग्रस्त, माजी 
सनैनक, खेळाडु यासारखी समाांतर आरक्षरे् लाग ूनािी. 

15. जात वधैता प्रमार्पत्र उपलब्ध नसल्यास, शासन सामान्य प्रशासन ववभाग ननर्ाय क्र. बीसीसी-
2011/प्र.क्र.1064/2011/16-ब हद. 12/12/2011 मधील तरतदुीनसुार याधचका क्र. 2136/2011 व 
अन्य याधचकाांवर मा. मुांबई उच्च न्यायालयाच्या औरांगाबाद खांडपीठाने हद. 25/08/2011 रोजी हदलेल्या 
आदेशाच्या ववरोधात मा. सवोच्च न्यायालय, नवी हदल्ली येथे दाखल केलले्या एसएलपी मधील 
आदेशाच्या अधीन रािून, तात्परुत े ननयकु्ती आदेश ननगाममत केल्याच्या हदनाांकापासनू 06 महिन्याांच े



आत जात वधैता प्रमार्पत्र सादर कररे् अननवाया आिे, अन्यथा त्याांची ननयकु्ती पवुालक्षी प्रभावाने रद्द 
करण्यात येईल. 

16. मिाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती, ववमकु्त जाती, भटक्या जमाती, ववशषे 
मागास प्रवगा, इतर मागासवगा याांचेसाठी आरक्षर् अधधननयम, 2001 (सन 2004 चा मिाराष्ट्र 
अधधननयम क्र. 8)  िा अधधननयम मिाराष्ट्र शासनाने हद. 29 जानेवारी 2004 पासनू अांमलात आर्ला 
आिे. त्यानसुार उन्नत व प्रगतगटाचे (क्रक्रममलेअर) तत्व वव.जा.अ., भ.ज.ब., भ.ज.क., भ.ज.ड., 
वव.मा.प्र. व इ.मा.व. याांना लाग ूआिे. सदर प्रवगाातील उमेदवाराांकड े हद. 31 माचा, 2019 पयतं वधै 
असलेले नॉनक्रक्रममलेअरच े सक्षम अधधकारी याांचेकडील प्रमार्पत्र असरे् आवश्यक आिे. 
नॉनक्रक्रममलेअरचे तत्व अनसुधूचत जाती / अनसुधूचत जमाती व्यनतररक्त इतर सवा मागासप्रवगांना लाग ू
रािील.  

17. शासन, महिला व बालववकास ववभागाकडील ननर्ाय क्र.82/2001/मसेआ-2000 /प्र.क्र.415/का.2 हद. 
25/05/2001 आखर् तद्नांतर शासनाने वेळोवेळी ननगाममत केलेल्या आदेशानसुार खुल्या प्रवगाातील 
महिला आरक्षर्ाांतगात अजा करर्ाऱ्या महिला उमदेवाराांनी सन 2018-2019 या कालावधीकरीता वधै 
असलेले (हद. 31/03/2019 पयतं वधै असलेले) उन्नत आखर् प्रगत व्यक्ती व गट (क्रक्रममलेयर) 
यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे सक्षम प्राधधकारी याांनी ननगाममत केलेले मळुप्रमार्पत्र कागदपत्र 
पडताळर्ीच ेवेळी सादर कररे् आवश्यक रािील. 

18. सामान्य प्रशासन ववभागाकडील शासन अधधसचूना क्र.एसआरव्िी 2000/प्र.क्र.17/2000/12, 
हद.28/03/2005 व शासन पररपत्रक क्र. एसआरव्िी 2000/ प्र.क्र.17/2000/12 हद. 01/07/2005 तसेच 
मिाराष्ट्र नागरी सेवा (लिान कुटुांबाचे प्रनतज्ञापन) ननयम, 2005 अन्वये हद. 28/03/2005 रोजी ियात 
असलेली व त्यानांतर जन्माला आलेल्या अपत्याांच्या सांख्येबाबत लिान कुटूांब असल्याचे ववहित 
नमनु्यातील प्रनतज्ञापत्र सादर कररे् आवश्यक आिे. तसेच अवववािीत असर्ाऱ्या उमेदवारानेिी ववहित 
नमनु्यातील प्रनतज्ञापत्र सादर कररे् आवश्यक आिे. 

19. लेखी पररक्षते मलुाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारास, कोतवाल भरती/ ननवडीसाठी घेण्यात येर्ा-या 25 
गरु्ाांच्या तोंडी (मलुाखत) पररक्षेस उपजस्थत रािरे् अननवाया रािील. तोंडी पररक्षेत अनपुजस्थत रािर्ारा 
उमेदवार अांनतम ननवडीस अपात्र ठरेल. मात्र एखाद्या उमेदवाराला मलुाखतीत शनु्य गरु् ममळाल ेअसल े
तरी लेखी पररक्षेतील गरु्ाांच्या आधारे तो जर गरु्वत्ता यादीत येत असेल तर असा उमदेवार कोतवाल 
पदावरील ननवडीकरीता पात्र रािील. 
 
 

ऑनलाईन अजा करण्याची पद्धत 

1.  प्रस्ततु पदाांकरीता फक्त www.jalgaonexam.com या अधधकृत सांकेतस्थळावरुन ववहित पध्दतीने 
भरलेले ऑनलाईन पध्दतीने केलेले अजा स्वीकारण्यात येतील. इतर कोर्त्यािी प्रकारे अजा 
स्वीकारण्यात येर्ार नािीत.उमेदवाराांनी ऑनलाईन अजाात नोंदववलेला ई-मेल आयडी. व मोबाईल 
क्रमाांक चकुीचा/अपरु्ा तसेच मोबाईल क्रमाांक NCPR रजजस्टडा (DND)असल्यामळेु सांपरु्ा भरती प्रक्रक्रये 
दरम्यान त्या द्वारे पाठववल्या जार्ा-या सचूना, सांदेश व मािीती उमेदवाराांना प्राप्त न झाल्यास त्याची 
सांपरु्ा जबाबदारी सांबांधधत उमेदवाराची रािील. तसेचई-मेल आयडी. व मोबाईलसांदेशविनात येर्ा-या 
ताांबत्रक अडचर्ीांना उपववभागीय अधधकारी कायाालय, जळगाांव भाग िे जबाबदार असर्ार नािी. सदर 
सांकेतस्थळाला भरती प्रक्रक्रये दरम्यान वेळोवेळी भटे देऊन भरती प्रक्रक्रयेची माहिती बाबत अद्ययावत 
रािण्याची जबाबदारी उमदेवाराची राहिल. 

2. पात्र उमदेवाराला वेब-बसे्ड (Web-based) ऑनलाईन अजा www.jalgaonexam.com या 
वेबसाईटद्वारे हद. 24/08/2018 त ेहद. 14/09/2018 याकालावधीत सादर कररे् आवश्यक रािील. 

3. उमेदवाराांचे अजा ऑनलाईन (online) पध्दतीने स्वीकारण्यात येर्ार असल्याने अजा करताांना, शकै्षखर्क 
कागदपत्र,े अन्य प्रमार्पत्र,े िमीपत्र ेजोडरे् आवश्यक नािी. तथावप, ऑनलाईन अजाामध्ये उमेदवाराने 
त्याांची पात्रतनेसुार काळजीपवूाक सांपरु्ा व खरी माहिती भररे् आवश्यक आिे. ऑनलाईन पध्दतीने अजा 
भरताांना कािी चुका झाल्यास क्रकां वा त्रटुी रािील्यास व भरतीच्या कोठल्यािी टप्प्यावर अजा नाकारला 
गेल्यास त्याची सवास्वी जबाबदारी सांबांधीत उमेदवाराची रािील व याबाबत उमदेवारास तक्रार करता 



येर्ार नािी. ऑनलाईन अजाात भरलेली माहिती बदलता येर्ार नािी. जाहिरातीत नमदू केलेल्या सवा 
अटी तसेच शकै्षखर्क अिाता व मागर्ीनसुार आरक्षर् वगरेैची पात्रता तपासनूच ऑनलाईन अजा भरावा. 

4. उमेदवाराची लेखीपरीक्षा िी त्याांनी ऑनलाईन अजाात नमदू केलेल्या गहृित पात्रतनेसुार कोर्तीिी 
कागदपत्र ेपवूातपासर्ी / छाननी न करता घेतली जार्ार असल्यामळेु या परीक्षेत ममळालेल्या गरु्ाांच्या 
आधारे उमेदवाराला ननवडीबाबतचे कोर्तिेी िक्क रािर्ार नािीत. कागदपत्राांच्या परू्ा छाननीनांतरच 
उमेदवाराांची पात्रता ननजश्चत करण्यात येईल. लेखीपररक्षेच्या प्राथममक चाळर्ी / तोंडी परीक्षेनसुार 
गरु्वत्तचे्या आधारे, उमेदवाराांनी ऑनलाईन अजाात नमदू केलेल्या गहृित पात्रतनेसुार अांतररम यादी 
प्रमसध्द करुन उमेदवाराांच्या कागदपत्राांची सखोल छाननी केली जाईल. सदर प्रक्रक्रयेत उमेदवार अपात्र 
आढळल्यास त्यास ननवड प्रक्रक्रयेतनू बाद करण्यात येईल. पात्रता धारर् न करर्ा-या उमेदवाराांना 
भरतीच्या कोर्त्यािी टप्प्यावर अपात्र करण्याचे सांपरू्ा अधधकार उपववभागीय अधधकारी, जळगाांव भाग 
याांचे जवळ राखून ठेवण्यात आलेले आिेत व याबाबत उमेदवारास कोर्तीिी तक्रार करता येर्ार नािी. 

5. ऑनलाईन पद्धतीने अजा सादर करण्याच्या सववस्तर सचूना www.jalgaonexam.com या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध आिेत. बँकेत परीक्षा शलु्क भरण्याचा अांनतम हदनाांक  17/09/2018 असा 
रािील. अांनतम हदनाांका नांतर बँकेत परीक्षा शलु्क भरर्ा-या उमेदवाराांचा ववचार केला जार्ार नािी. 

6. सांकेतस्थळावर, ऑनलाईन अजा पररपरू्ा भरल्यानांतरच्या पढुील कायाालयीन हदवशी खालीलपकैी 
कोर्त्यािी एका पद्धतीने प्रक्रकया शलु्क भरता येईल. 
 

• स्टेट बँक ऑफ इांडडया (SBI) च्या कोर्त्यािी शाखेत रोखीने चलनाद्वारे क्रकां वा SBI Collect द्वारे 
नेटबँक्रकां ग /डबेबट काडा / के्रडीट काडा वापरुन ऑनलाईन पद्धतीने सांकेतस्थळावरुन प्राप्त िोर्ा-या 
चलनाची वप्र ांट काढून त्या चलनामाफा त चलनात नमदू असलेली आवश्यक त ेप्रक्रक्रया शलु्क स्टेट बँक 
ऑफ इांडडयाच्या कोर्त्यािी शाखेमध्ये पढुच्या कायाालयीन कामकाजाच्या हदवशी भरता येईल. सदरच्या 
3 प्रतीांपकैी उमेदवारास त्याची स्वत:ची प्रत, उपववभागीय अधधकारी कायाालय, जळगाांव   प्रत स्टेट 
बँक ऑफ इांडडयाकडून परत ममळेल. त्यापकैी उपववभागीय अधधकारी कायाालय, जळगाांव   प्रत, 
उमेदवाराांनी कागदपत्र छाननीचे वेळीजमा करावी. सदर चलनाची मळू प्रत असल्यामशवाय उमेदवाराची 
कागदपत्र ेछाननी / मलुाखत घेतली जार्ार नािी.  
 
नेटबँक्रकां ग /डबेबट काडा / के्रडीट काडा द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रक्रक्रयाशलु्क भरण्याच्या सचूना 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध आिेत. ऑनलाईन पद्धतीने प्रक्रक्रया शलु्क भरल्यास Payment Receipt जतन 
करुन ठेवा. 
 
बँकेत प्रक्रक्रयाशलु्क भरण्याचा कालावधी हदनाांक हद.  17/09/2018 पयतं आिे. 
 
प्रक्रक्रया शलु्क भरण्याच्या अांनतम हदनाांकानांतर प्रक्रक्रया शलु्क भरर्ा-या उमेदवाराांचा ववचार केला जार्ार 
नािी याची नोंद घ्यावी. 
 
ऑनलाईन पद्धतीने शलु्क भरर्ा-या उमेदवाराांनी त्याांचा व्यविार यशस्वी (Payment Transaction 
Successful) झाल्याची खात्री करुन घ्यावी. प्रक्रक्रया शलु्क भरण्याकरीता नेटबँक्रकां ग /डबेबट काडा / 
के्रडीट काडा वापरुन िोर्ा-या व्यविाराांची जबाबदारी सांपरु्ातः उमेदवाराची आिे व उपववभागीय अधधकारी 
कायाालय, जळगाांव   यास जबाबदार असर्ार नािी. 
 

7. वरीलपकैी कोर्त्यािी पद्धतीने प्रक्रक्रया शलु्क भरल्यानांतर कायाालयीन कामकाजाच्या दोन (2) 
हदवसानांतर www.jalgaonexam.com यासांकेत स्थळावर लॉगइन करुन उमेदवाराला प्रक्रक्रया 
शलु्कनोंदीची जस्थती तपासता येईल. तसेच अजााची वप्र ांट काढता येईल. 

8. ऑनलाईन पद्धतीने अजा सादर करताना उमेदवाराने स्वत:चा अद्ययावत (Latest) ववहित नमनु्यातील 
पासपोटा साईझ फोटो व सिी स्कॅन करुन www.jalgaonexam.com सांकेतस्थळावरील सचूनेनसुार 
ववहित पद्धतीने अपलोड कररे् अननवाया आिे. 

9. ऑनलाईन अजा स्वीकारण्याच्या अांनतम तारीख व वेळे नांतर सांकेतस्थळावरील ऑनलाईन अजा 
भरण्याची मल ांक बांद केली जाईल. 



10. ऑनलाईन अजा प्रक्रक्रयेच्या सवा टप्प्यातील माहिती पररपरू्ा भरुन ववहित परीक्षा शलु्क भरलेल्या 
उमेदवाराांची जस्थती, पररक्षचेी रुपरेषा/वेळापत्रक/पररक्षाकें द्र/बठैक क्रमाांक इत्यादी बाबतची माहितीवर 
हदलेल्या (वेबसाईट) वर वळेोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यासांबांधी स्वतांत्र पत्रव्यविार केला 
जार्ार नािी. सदर सांकेतस्थळाला भरती प्रक्रक्रयेदरम्यान वेळोवेळी भेट देऊन भरती प्रक्रक्रयेची 
माहितीबाबत अद्ययावत रािण्याची जबाबदारी उमदेवाराची रािील. 

11. ज्या उमेदवाराांनी यापवूी जरी त्याांच े नाव रोजगार व स्वांयरोजगार मागादशान कें द्राकड े सेवायोजन 
कायाालय/समाजकल्यार् आहदवासी ववकास प्रकल्प अधधकारी कायाालयात नाांव ेनोंदववलेली आिेत अशा 
उमेदवाराांना ववहित मदुतीत स्वतांत्रररत्या ऑनलाईन अजा कररे् व परीक्षा शलु्क भररे् आवश्यक राहिल. 
अशा उमदेवाराांनी अन्य कोर्त्यािी मागााने सादर केलेले अजा ववचारात घेतले जार्ार नािीत अशा 
उमेदवाराांना या कायाालयामाफा त स्वतांत्रपरे् कळववल ेजार्ार नािी. 

12. माजी सनैनक उमेदवाराांनी जजल्िा सनैनक बोडाात नाव नोंदर्ी केलेली असरे् आवश्यक आिे. सदर 
प्रमार्पत्र, कागदपत्र पडताळर्ीच्या वेळी सादर करावे लागेल.  

13. मिाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती, ननरधधसचूीत जमाती (ववमकु्तजाती), 
भटक्या जमाती, ववशषे मागास प्रवगा व इतर मागासवगा याांच्यासाठी आरक्षर् अधधननयम 2001 (सन 
2004 चा मिाराष्ट्र अधधननयम क्र.8) िा अधधननयम मिाराष्ट्र शासनाने हदनाांक 29 जानेवारी 2004 
पासनू अांमलात आर्ला आिे. त्यानसुार उन्नत व प्रगतगटाचे (क्रक्रमीलेअर) तत्व वव.जा.(अ), भ.ज.(ब), 
भ.ज.(क), भ.ज.(ड), ववशषे मागास प्रवगा आखर् इतर मागासवगीयाांना लाग ू आिे. या प्रवगाातील 
उमेदवाराांनी जात, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे वषा 2018-19 या कालावधी कररता वधै 
असलेले (अद्ययावत अथाात 31/03/2019 पयात वधै असलेले )(नॉनक्रक्रमीलेयर) प्रमार्पत्र कागदपत्र 
तपासर्ीच्या वेळी सादर कररे् आवश्यक आिे. 

14. खुल्या प्रवगाातील महिला उमेदवाराांना महिला आरक्षर्ाचा लाभ िवा असेल त्याांनी तशी मागर्ी 
ऑनलाईन अजाात कररे् अननवाया आिे. शासन ननर्ाय महिला व बालकल्यार् क्र.82/2001/म.से.आ-
2000/प्र.क्र.415/का.2, हद.25/05/2001 मधील तरतदूीनसुार महिलाांसाठी आरक्षर् राहिल. या सांदभाात 
वेळोवेळी ननगाममत केलेल्या आदेशानसुार आरक्षर्ाअांतगात अजा करर्ाऱ्या महिला उमेदवाराांनी वषा 
2018-19 या कालावधी कररता वधै असलेले (अद्ययावत व अथाात हद. 31/03/2019 पयात वधै 
असलेले) उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रक्रमीलअेर) प्रमार्पत्र कागदपत्र 
तपासर्ीच्या वेळी सादर कररे् आवश्यक आिे. 

15. सामान्य प्रशासन ववभाग अधधसचुना क्र.एसआरव्िी-2000/प्र.क्र.17/2000/12, 28 माचा 2005 व शासन 
पररपत्रक एसआरव्िी-2000/प्र.क्र.17/2000/12, 01 जुल ै 2005 नसुार ववहित केलेल्या नसुार व 
मिाराष्ट्र नागरी सेवा (लिान कटूांबाचे प्रनतज्ञापन) ननयम 2005 अन्वये शासनाने गट अ, ब, क, ड 
मधील सेवा प्रवेशासाठी प्रनतज्ञापन नमनुा (अ) आवश्यक अिाता म्िर्ून वविीत नमनु्यातील लिान 
कुटूांबाच े प्रनतज्ञापत्र बांधनकारक आिे. सदरच े प्रनतज्ञापत्र कागदपत्र तपासर्ीच्या वेळी सादर कररे् 
आवश्यक आिे. 

16. ऑनलाईन अजा केला अथवा ववहित अिाता धारर् केली म्िर्ज ेलेखी पररक्षसे/कागदपत्र पडताळर्ीस 
बोलाववण्याचा अथवा ननयकु्तीचा िक्क प्राप्त झाला आिे अस ेनािी. ननवडीच्या कोर्त्यािी टप्प्यावर 
अजादार ववहित अिाता धारर् न करर्ारा आढळल्यास, खोटी माहिती परुववल्यास, एखादया अजादाराने 
त्याचा ननवडीसाठी ननवड सममतीवर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव आर्ला अथवा गरैप्रकाराचा अवलांब केल्यास 
त्यास ननवड प्रक्रक्रयेतनू बाद करण्यात येईल. तसेच, ननयकु्ती झाली असल्यास कोर्तीिी पवूासचूना न 
देता त्याांची ननयकु्ती समाप्त करण्यात येईल व त्याांच्याववरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

17. ननवड प्रक्रक्रया सरुु झाल्यानांतर क्रकां वा ननयकु्तीनांतर कोर्त्यािी क्षर्ी उमदेवाराने अजाात हदलेली माहिती 
अगर कागदपत्र ेखोटी सादर केल्याच े क्रकां वा खरी माहिती दडवनू ठेवल्याचे ननदशानास आल्यास त्या 
उमेदवाराांची उमेदवारी /ननयकु्ती रद्द करण्याांत येईल व शासनाची हदशाभलू केल्यामळेु त्याांच्यावर 
कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल 

18. अपात्र अजादाराांस स्वतांत्रररत्या कळववले जार्ार नािी. 
19. परीक्षेस/कागदपत्र पडताळर्ीस/मलुाखतीस बोलाववलेल्या अजादाराांना स्वखचााने उपजस्थत रािावे लागेल. 
20. वरील अटी, शती, ननयमाांव्यनतरीक्त शासनाने वेळोवेळी ननगामीत केलेले आदेश व ननर्ाय लाग ूराितील. 

 
 



 
पररक्षेच ेशलु्क 

अ.क्र पदनाम / सांिगा 
शलु्क 

खुला प्रिगा मागास प्रिगा 
 
1 
 

 
कोतिाल (तात्परुत्या स्िरुपात) 

 
500/- 

 
300/- 

 

 (वर दशाववण्यात आलेले प्रक्रक्रया शलु्क बँक प्रोसेमस ांग चाजेस वगळून आिे.) 

हिपः  चलनाद्वारे स्टेट बँक ऑफ इांडडया बॅकेच्या शाखेत प्रक्रक्रया शलु्क भरल्यास रु. 40/- इतके सेवा शलु्क 
आकारले जाईल. सदर शलु्क उमेदवाराने भरावयाचे आिे. 

SBI Collect द्वारे नेटबँक्रकां ग /डबेबट काडा / के्रडीट काडा द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रक्रक्रया शलु्क भरल्यास 
ननवडलेल्या पयाायानसुार आवश्यक त ेबँकेच ेसेवा शलु्क भरावे लागेल. 

ऑनलाईन पद्धतीने शलु्क भरर्ा-या उमेदवाराांनी त्याांचा व्यविार यशस्वी (Payment Transaction 
Successful) झाल्याची सांपरु्ा खात्री करुन घ्यावी. प्रक्रक्रया शलु्क भरण्याकरीता नेटबँक्रकां ग /डबेबट काडा / के्रडीट 
काडा वापरुन िोर्ा-या व्यविाराांची जबाबदारीसां परु्ातः उमेदवाराची आिे व उपववभागीय अधधकारी कायाालय, 
जळगाांव   यास जबाबदार असर्ार नािी. 

 

ररक्त पदे भरतीचा कायाक्रम खालीलप्रमाणेआहे 

अ.क्र भरती प्रककया कायाक्रम हदनाांक 

1 अजा ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचा 
कालावधी 

हदनाांक 24/08/2018 (सकाळी 12.00 पासनू) 
त े

हदनाांक 14/09/2018 (सायांकाळी 05.30 पयतं) 

2 
बँकेत रोखीने क्रकां वा ऑनलाईन पद्धतीने 
प्रक्रक्रया शलु्क जमा करण्याचा अांनतम 
हदनाांक 

हदनाांक  17/09/2018 

 
ववशषे सचूना:- 
• या पदाकरीता ऑनलाईन पध्दतीने अजा भरताना जरी उमेदिाराांना कोणतीही कागदपत्र ेसादर कराियाची 

आिश्यकता नाही, तरी ही ज्या उमदेिाराांकड ेपदाकरता आिश्यक शकै्षखणक ि इतर पात्रता नसेल अशा 
उमेदिाराांनी विनाकारण अजा करू नयेत. 

• अजादाराांना अजा भरण्यासांदभाात कािी अडचर्ी असल्यास त्यासाठी 9112721897 या भ्रमर्ध्वनीवर 
सांपका  साधावा. 

 
हदनाांक :- 21/08/2018                              उपविभागीय अधिकारी जळगाांि भाग 
                                                 जजल्हा जळगाि 


