राज्यातील

सर्व जिल्हा

नामजनदे शनाच्या
सांर्गातील

पजरषदाांतगवत

कोट्यातील गट-क

जरक्त पदे भरण्याकजरता

Online परीक्षा प्रजिया राबजर्ण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन

ग्राम जर्कास जर्भाग
शासन जनणवय िमाांक. सांकीणव- 5017/प्र.ि -321/आस्था-8,
बाांधकाम भर्न, 25- मर्वबान पथ,
फोट, मां बई-400 001,
जदनाांक- 24 ऑगस्ट , २०17.

र्ाचा:- १) शासन जनणवय , सामान्य प्रशासन जर्भाग , िमाांक - प्राजनमां -2007 / प्र.ि. 46 /
07 /13- अ, जदनाांक 19 ऑक्टोंबर, 2007
प्रस्तार्ना :राज्यातील सर्व जिल्हा पजरषदाांतगवत नामजनदे शनाच्या कोट्यातील गट-क
सांर्गातील जरक्त पदे भरण्याकजरता सामान्य प्रशासन जर्भागाने तयाांच्या शासन जनणवय
जदनाांक

19

ऑक्टोंबर,2007

अन्र्ये

सांबजां धत

जिल्हयाांच्या

जिल्हाजधकाऱयाांच्या

अध्यक्षतेखाली एक जनर्ड सजमती गठीत केलेली आहे . सदर जनर्ड सजमतीमाफवत जिल्हा
स्तरार्रील सर्व जर्भागाांच्या र्गव-3 च्या पदाांची भरती केली िाते. अशा प्रकारे र्गव -3 च्या
पदाांची भरती करीत असताांना परीक्षाांचे प्रश्नपजिका तयार करणे, परीक्षा घेणे, उत्तरपजिका
तपासणे इतयादी बाबींसाठी जिल्हाजधकारी, मख्य कायवकारी अजधकारी र् इतर
जिल्हास्तरीय अजधकाऱयाांचा बऱयाच प्रमाणात र्ेळ र् श्रम याांचा अपव्यय होतो र् तयाचा
जर्पजरत पजरणाम इतर जर्कास कामाांर्र होतो. तयामळे जिल्हा पजरषदे तील र्गव -3 च्या
कमवचाऱयाांची भरती प्रजिया Online पध्दतीने घेण्याची बाब शासनाच्या जर्चाराजधन होती.
शासन जनणवय
1)

राज्यातील सर्व जिल्हा पजरषदे मधील र्गव-3 च्या कमवचाऱयाांकजरता यापूर्ी सामान्य
प्रशासन जर्भागाच्या जदनाांक 19 ऑक्टोंबर, 2007 च्या शासन जनणवयाांन्र्ये गठीत

शासन जनणवय िमाांक. सांकीणव- 5017/प्र.ि -321/आस्था-8
करण्यात आलेल्या जनर्ड सजमतीच्या कक्षेतन जिल्हा पजरषदे ची र्गव -3 च्या पदाांची
भरती र्गळण्यात येत आहे .
2)

जिल्हा पजरषदे कडील र्गव-3 च्या कमवचाऱयाांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणारी परीक्षा
ही यापढे Online पध्दतीने घेण्यात येईल.

3)

खल्या प्रर्गासाठी रु.500/- र् मागासर्गीयाांसाठी रु. 250/- असे परीक्षा शल्क
आकारण्यात येईल.

4)

र्रील प्रमाणे जनजित केलेले शल्क Online पध्दतीने स्स्र्कारले िाईल. उदा. Net
Banking, Credit/Debit Card,e-Wallet, भारतीय स्टे ट बँकेच्या चलनाद्वारे
इतयादी.

5)

एका उमेदर्ाराला एक ककर्ा अनेक सांर्गातील पदाांसाठी अिव करण्याची मभा
राहील परां त प्रतयेक पदासाठी तयाला स्र्तांि परीक्षा शल्क आकारले िाईल.

6)

उमेदर्ाराांना अिव करताांना तयाांना कोणतया जिल्हा पजरषदे मध्ये जनयक्ती हर्ी आहे
तयाबाबत तयाांना 1 ते 34 असे जिल्हा पजरषदाांसाठी पसांतीिम दयार्े लागतील.

7)

प्रतयेक सांर्गाची गणर्त्ता यादी र् तया सांर्गासाठी Cut-off Marks ( न्यनतम
पािता गण ) प्रजसध्द करण्यात येतील.

8)

Cut-Off Marks (न्यनतम पािता गण) प्रमाणे जनर्ड केलेल्या उमेदर्ाराांची
प्रमाणपिे सेर्ाप्रर्ेश जनयमानसार तपासण्याची कायवर्ाही तयाांच्या मूळ जिल्हयाच्या
मख्य कायवकारी अजधकारी याांचम
े ाफवत करण्यात येईल र् या तपासणीचा जनकाल
Online Software र्र upload करण्यात येईल.

9)

तपासणीअांती ज्या उमेदर्ाराांची कागदपिे सेर्ा प्रर्ेश जनयमानसार योग्य असतील
अशा उमेदर्ाराांना जनयक्तीसाठी पाि ठरजर्ण्यात येईल.
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10)

जनयक्तीसाठी पाि ठरलेले उमेदर्ाराांची तयाांच्या पसांतीिमाप्रमाणे र् गणानसार

जिल्हा जनहाय जनयक्तीची प्रथम यादी घोजषत करण्यात येईल.
11)

र्रीलप्रमाणे उमेदर्ाराांना पढील 15 जदर्साांमध्ये सांबजां धत जिल्हयातील मख्य

कायवकारी अजधकाऱयाांकडे तया जिल्हयामध्ये हिर होऊन मूळ कागदपि दाखल
करार्ी लागतील.
12)

प्रथम यादीप्रमाणे जनयक्ती दे ण्यात आलेल्या जिल्हयात र्रीलप्रमाणे हिर

होताांना उमेदर्ाराांना freeze ककर्ा float यापैकी एक option जनर्डार्ा लागेल.
Freeze Option जनर्डल्यार्र ज्या उमेदर्ाराांना जनयक्ती दे ण्यात आलेला जिल्हा
अांजतमत: मान्य असन यामध्ये बदल नको असल्याचे ग्राहय धरुन या जिल्हयात final
जनयक्ती पि दे ण्यात येईल. िर उमेदर्ारानी float option जदला तर तयाांना जद्वतीय
यादीमध्ये प्राधान्यिमात र्र असलेला जिल्हा जमळाल्यास प्रथम यादीत जनयक्ती
जमळालेला जिल्हा सोडू न तया जिल्हयात िाणे मान्य असल्याचे ग्राहय धरण्यात येईल.
13)

र्रीलप्रमाणे िे उमेदर्ार प्रथम यादीत जनयक्ती जदलेल्या जठकाणी हिर होऊन

मूळ कागदपि दाखल करत नाहीत, तयाांच्या ऐर्िी cut-off marks ( न्यनतम पािता
गण ) प्राप्त केलेले र् जनयक्तीसाठी पाि ठरजर्लेले पण प्रथम यादीत स्थान प्राप्त न
करु शकलेल्या उमेदर्ाराांना तयाांचे गणाांनसार र् प्राधान्यानसार ज्याांनी float option
जदलेली आहे तयाांचेबरोबर जिल्हा जनयक्तीची जद्वतीय र् अांजतम यादी प्रजसध्द करण्यात
येईल.
14)

र्रील जद्वतीय यादीप्रमाणे

यशस्र्ी उमेदर्ाराांना तयाांच्या जनयक्त केलेल्या

जठकाणी हिर होऊन final जनयक्ती घेणे बांधनकारक असून ही फेरी अांजतम राहील.
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15)

जनर्ड र्ालेल्या उमेदर्ाराांना गणर्त्तेनसार तसेच तयाांनी जदलेल्या प्राधान्यानसार

मख्य कायवकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद हे जनयक्ती प्राजधकारी म्हणून जनयक्ती
दे तील.
सदर शासन जनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov. in या
सांकेतस्थळार्र

उपलब्ध

करण्यात

आला

असून

तयाचा

साांकेताांक-

201708111436266620 असा आहे . हा आदे श जडिीटल स्र्ाक्षरीने साक्षाांजकत
करुन जनगवजमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार र् नाांर्ाने,

Bharat A
Patil
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( भरत पाटील )
अर्र सजचर्
ग्रामजर्कास र् िलसांधारण जर्भाग
प्रजत,
मा. राज्यपाल याांचे सजचर्,
मा.मख्यमांिी याांचे सजचर्
सर्व मांिी याांचे खािगी सजचर्.
सर्व राज्यमांिी याांचे खािगी सजचर्.
मख्य सजचर् , महाराष्ट्र शासन.
जर्भागीय आयक्त (सर्व).
जिल्हाजधकारी (सर्व).
उपआयक्त (आस्थापना) (सर्व).
मख्य कायवकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद ( सर्व ).
सामान्य प्रशासन जर्भाग, (कायासन13-अ) , मांिालय, मांबई-32.
जनर्ड नस्ती (आस्था-8).
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