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महाराष्टर ना न 
 ार्वजननकअरोग्य नर्ााग, 

गट-क  ंर्गातील  रळ ेर्नेे नरक्त ददे ार्याबाबाबाबत ी जानहरात २०२१ 
ना न मान्यता द्र ्रममांक : ददारती-20२१/प्रं.्ंरम.२88/ ेर्ा-5, नद.2१-५-202१. 

 

                 ं ालक, अरोग्य  ेर्ा अयकक्तालय, दकणे यांच्या ऄनधदत्याखालील नर्नर्ध कायालयातील  ंर्गव
ननहाय नरक्त ददे ार्या ाठी  ार्वजननक अरोग्य नर्ाागा मार्व त गट-क  ंर्गातील  ोबाबत तक्यात दनवनर््यात
अलेली ददे ारती कर्या ाठी ी कायवर्ाही कर्यात येत अहे.  
 

कायालया े नार्,  ंर्गवननहाय ददां ा,  ामानजक र्  मातंर अरक्षणननहाय तक्ता र्तं्र दणे जोडला अहे.  
 

प्रतकत जानहरातीमध्ये नर्नहत केलले्या ऄटीं ी दकतवता करणाऱ्या ईमेदर्ारांकडून नर्ाागातरे् ऑनलाइन ऄजव
प्रणालीद्वारे र्क्त ऑनलाइन दध्दतीने ऄजव मागनर््यात येत अहेत. 

 ऄजव ार्या ी मकदत १५ नदर् .  
 नदनांक ०६/८/२०२१ ते नदनाकं २०/८/२०२१ र्ळे रा्र ी १२.०० र्ाजदेयंत राहील.  

 
१.  र्व ाधरण  ू ना- 
१.१.  ईदरोक्त नमूद दद ं्येमध्ये र्ाढ ंकर्ा घट हो्या ी नक्यता अहे. 
१.२.  ईक्त  ंर्गातील नरक्त ददामंध्ये अंतर मंडळ बाबदली, ददां ा अढार्ा, अंतर मंडळ  मायोजन आ.
 कारणांमकळे दद ं्येत र् अरक्षण/ मांतर अरक्षण यामध्ये बाबदल हो्या ी नक्यता अहे. 
१.३.  दधात्मक दरीक्षा थनगत करणे, रद्द करणे, ऄनंत: बाबदल करणे, ददांच्या ूकूण  ं्येमध्ये बाबदल
 कर्या ा ऄनधकार ना न राखून ठेर्त अहे. 
१.४  र्रील दनरच्छेदामध्ये नमूद  ंर्गातील दद ं्या र् अरक्षणामध्ये ना नाच्या  बंाबनंधत नर्ाागांच्या
  ू नेनक ार बाबदल हो्या ी नक्यता अहे. 
१.५   ार्वजननक अरोग्य नर्ााग, ना न ऄनध  ूना नदनाकं २७/०२/२०२१ ऄन्र्ये  ार्वजननक अरोग्य
 नर्ाागा े ईदरोक्त ऄनध ू ने्दारे महाराष्टर दनर या  रे्तेील ऄनधदनर ारीका या ददां े  ेर्ा प्रर्ने
 ननयम नर्हीत कर्यात अललेे अहेत. त्यानक ार मनहला र् दकष उ ईमेदर्ारांकनरता ऄनक्रममे ९०:१०
 याप्रमाणे ारती े प्रमाण राहील. ते्हा दकष उ ईमेदर्ारांनी या नठकाणी दकष उांकनरता नरक्त ददे अरनक्षत
 अहेत त्या कायालयाकनरता ऄजव करार्े ऄन्यथा त्यांच्या ऄजा ा नर् ार कर्यात येणार नाही. 
 
 

२. नैक्षनणक ऄहवता :- 
२.१. ददाकनरता ना नाने घोनउत केलेली कोणतीही तत् म ऄहवता. 
२.२. ददाकनरता ऄ लेली नैक्षनणक ऄहवता दनरक्षे बाब लेले ईमेदर्ार प्रतकत दरीक्ष े तात्दकरते दा्र ऄ तील.
 दरंतक दरीक्षेच्या ननकालाच्या दरू्ी  ंबाबनंधत दरीक्षा ईत्तीणव होणे अर्यकयक राहील. 
२.३.  ामान्य प्रना न नर्ााग, ना न ननणवय ्ंरम.प्रननक्षण-२०००/प्र.्ंरम.६१/२००१/३९, नदनांक १९-३-२००३
 नक ार गट-क  ंर्गातील ईमेदर्ारांना त्यांच्या ननयकक्तीच्या नदनांकादा ून २ र्उा े अत ना नाने ठररू्न
 नदलेली  ंगणक ऄहवता दनरक्षा ईत्तीणव करणे अर्यकयक राहील. 
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२.४  र्दै्यनकय ननक्षण र् औउधी द्र्ये नर्ााग ऄनध ू ना नदनांक ११ नो्हेंबाबर २०१९ नक ार ऄनक ू ीमध्ये नमूद
 २१ दरार्दै्यकीय ददर्ी र् ददर्ीका ऄनधननयम २०१९ नद.३० जानेर्ारी २०१६ र् ना न ऄनध ू ना
 ऄनधननयम १० नो्हेंबाबर २०१९ मधील  कधारीत ऄनक ू ी मधील दरार्दै्यक ऄहवता प्राप्त ्यर् ायींनी
 महाराष्टर दरार्दै्यक दनरउद, मकंबाबइ (ना कीय दंत महानर्द्यालय र् ष ग्णालय आमारत  ाथा मजला,  ेंट
 जॉज े ष ग्णालय अर्ार, दी - डीमेलो रोड, र्ोटव मकंबाबइ ४००००१) या दनरउदेकडे नोंदणी करणे
 अर्यकयकअहे. 
२.५  दनरक्षेमध्ये गकणर्त्ता यादीत येणा-या ईमेदर्ारांना त्या ंे ददा ाठी अर्यकयक ऄ णारे कागदद्र े
 कें द्र/राय ना ना े राजदन्र त ऄनधकारी/दोटमाटर/मक्याध्यादक र् याबाबाबाबत प्रानधक त र्  क्षम
 ऄनधकारी यां केडून  ाक्षांकत कष न ंकर्ा र् ाक्षांकत प्रती र् मूळ कागदद्र े तदा णी/दडताळणी
 र्ळेी  ादर करणे अर्यकयक राहील. 
 

 नैक्षनणक/्यार् ानयक/तांन्र क ऄहवता प्रमाणद्र े र् गकणदन्र का. 
 ददाच्या अर्यकयकतेनक ार ऄनकार् प्रमाणद्र . 
 जाती ा दाखला. 
 र्या ा दकरार्ा म्हणनू नाळा  ोडल्या ा दाखला/जन्मा ा दाखला ंकर्ा माध्यनमक नालांन्त दनरक्ष ेे
प्रमाणद्र . 

 ईन्नत र् प्रगत गटात मोडत न ल्याबाबाबाबत े (नॉन न्रमनमलेऄर)  क्षम ऄनधकारी यां केडील प्रमाणद्र . 
 महाराष्टरा े (डोमे ाइल्ड) रनहर्ा ी प्रमाणद्र . 
  ंगणक हाताळणी ऄहवता प्रमाणद्र . 
 नजल्हा रोजगार र् र्यंरोजगार कायालयात नोंदणी केली ऄ ल्या नोंदणी ्रममाकं. 
 प्रकल्दग्रसत/ाकंूदग्रसत/ऄंनकालीन/ऄनतईच् न्रमडा प्रानर््य गकणर्त्ता धारण खेळाडू प्रमाणद्र /माजी
 ैननक नामननदेननत दाल्य ऄ ल्या ईमेदर्ारां े नार्े  क्षम प्रानधकारी यानंी नदलेले प्रमाणद्र .  

 नद्यांग ईमेदर्ारा ंे बाबाबाबत नजल्हा नल्य न नकत् क/र्दैयनकय मंडळा े नकमान ४० टक्के नद्यांग
ऄ ल्या े प्रमाणद्र . 

 ऄनाथ ऄ ल्याबाबाबाबत े  क्षम प्रानधका-या े प्रमाणद्र . 
 ना कीय/ननमना कीय कमव ा-याने त्यां े ऄजव त्यांच्या नर्ााग प्रमूखांच्या दरर्ानगीने ारला ऄ ल्या 
ऄना दरर्ानगी े द्र . 

 अत्महत्या ग्रसत नेतकरी या ंे दाल्य ऄ ल्या त्याबाबाबाबत  क्षम प्रानधकारी यानंी नदलेले प्रमाणद्र . 
 इडब्ल्यूू दाखला 
 आतर अर्यकयक ती कागदद्र .े 

 

ऄजव ारताना र्रील  र्व (मकळ प्रमाणद्र ांच्या/कागदद्र ाचं्या) प्रती ईमेदर्ाराकडे ऄ णे अर्यकयकअहे. 
 

३. दद ं्या र् अरक्षणा  दंाात  र्व ाधारण तरतकदी :- 
३.१  ईमेदर्ार हा महाराष्टरातील रनहर्ा ी ऄ ार्ा ( ऄनधर्ा प्रमाणद्र अर्यकयक अहे) ईदरोक्त बाबाबाबत
 ना नाने र्ळेोर्ळेी नर्नहत केलेले  क्षम ऄनधका-या े प्रमाणद्र दडताळणी े र्ळेी  ादर करणे
 अर्यकयक राहील. 
३.२  महाराष्टर राय ऄनक ून त जाती, ऄनक ून त जमाती, ननराधी ून त जमाती (नर्मकक्ती जाती) ाटक्या
 जमाती, नर्नेउ मागा प्रर्गव, आतर मागा प्रर्गव यांच्या ाठी अरक्षण ऄनधननयम २००१ ( न २००० र्र
 महाराष्टर ऄनधननयम ८ ) हा ऄनधननयम महाराष्टर ना नाने नदनाकं २९ जानेर्ारी २००४ दा ून ऄंमलात
 अणला अहे. त्यानक ार ईननत र् प्रगत गटा े (न्रमनमलेऄर) तत्र् नर्.जा.(ऄ), ा.ज.(बाब), ा.ज.(क), 
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 ा.ज.(ड), नर्नेउ मागा प्रर्गव/अर्थथक दृष्टटया दकबाबवल घटक (इडब्ल्यकू ) र् आतर मागा प्रर्गव यानंा लागू
 अहे. या प्रर्गातील  र्व ईमेदर्ारांनी त्यां ी जात ईन्नत र् प्रगत गटात मोडत न ल्या े ऄजव ारतेर्ळेी
 र्धै ऄ लेले (नॉन न्रमनमलेऄर) प्रमाणद्र , दडताळणी े र्ळेी  ादर करणे अर्यकयकअहे.  
३.३   ामान्य प्रना न नर्ााग, ्ंरम.बाबी ी ी-२०२१/प्र.्ंरम.१०६४/२०११/१६बाब, नदनांक १२-१२-२०११ नक ार
 ननर्ड झालेल्या मागा र्गीय ईमेदर्ारांना ननयकक्तीच्या नदनांका दा ून ६ मनहन्याच्या अत त्या ंे जात
 र्धैता प्रमाणद्र  ंबाबनधत जात दडताळणी  नमतीकडून प्राप्त कष न घेणे अर्यकयक अहे. ऄन्यथा त्यां ी
  ेर्ा  माप्त कर्यात येइल. 
३.4 प्रकल्दग्रसत / ाकंूदग्रसत र् ऄंनकालीन ईमेदर्ारांच्या प्रमाणद्र ा ी  ंबाबनधत नजल्हयातील
 नजल्हानधकारी/नजल्हा दकनवर् न ऄनधकारी/ क्षम प्रानधकारी यां केडून प्रत्यक्ष दडताळणी झालेननर्ाय
 त्यांना ननयकक्ती दे्यात येणार नाही. 
३.५  गकणर्त्ता यादीमध्ये येणा-या माजी  ैननक ईमेदर्ारानंी नजल्हा  ैननक बाबोडात नार् नोंदणी केली
 ऄ ल्या प्रमाणद्र ा ी  ाक्षांकत प्रत र् आतर अर्यकयक कागदद्र े तदा णीच्या र्ळेी  ादर करणे
 अर्यकयक अहे. ननर्ड झालेल्या माजी  ैननक ईमेदर्ारांच्या कागदद्र ा ी  क्षम ऄनधका-यांकडून
 दडताळणी झालेननर्ाय त्यांना ननयकक्ती दे्यात येणार नाही.  
3.६ मनहला, खेळाडू, माजी  ैननक त  े ऄनाथाकंरीता ऄ लेले  मांतर अरक्षण कप्दीक त (Horizontal) 
 अहे. 
3.७ मनहला, खेळाडू, माजी  ैननक त े ऄनाथां ाठी े  मांतर अरक्षण ना नाने या ंदाात र्ळेोर्ळेी
 केलेल्या अदेनानक ार राहील. 
३.८  मांतर अरक्षणाबाबाबाबत ना न दनरद्र क,  ामान्य प्रना न नर्ााग, ्रममांक ू अर्ही-
 १०१२/प्र.्रम.१६/१२/१६-ऄ, नदनांक १३ ऑगट, २०१४ त  े ना न नकध्दीद्र क,  ामान्य प्रना न
 नर्ााग, ्रममांक  कंीणव-१११८/प्र.्रम.३९/१६-ऄ, नदनांक १९ नड ेबाबर, २०१८ अनण तद् नंतर ना नाने
 या ंदाात र्ळेोर्ळेी ननगवनमत केलेल्या अदेनानक ार कायवर्ाही कर्यात येइल. 
३.९  मनहला अरक्षण हे ना न ननणवय र् मनहला र् बाबाल कल्याण नर्ााग ्ंरम.८२/२००१/मे ेअ-
 २०००/प्र.्ंरम.४१५/का-२, नदनांक २५ मे २००१ मधील तरतूदीनक ार राहील. खकल्या प्रर्गातील मनहलांना
 ईन्नत र् प्रगत ्यक्ती र् गट यामध्ये मोडत न ल्याबाबाबाबत े  क्षम ऄनधकारी या े ऄजव करतेर्ळेी र्धै
 ऄ लेले (नॉन न्रममीलेऄर) प्रमाणद्र दडताळणी े र्ळेी  ादर करणे अर्यकयकअहे.  
३.1० मनहलां ाठी अरनक्षत ददाकंरीता दार्ा करणाऱ्या ईमेदर्ारांनी मनहला अरक्षाणा ा लाा घ्यार्या ा
 ऄ ल्या त्यानंी ऄजामध्ये न  ककता महाराष्टरा े ऄनधर्ा ी (Domicilled) ऄ ल्याबाबाबाबत त  े नॉन
 न्रममीलेऄर मध्ये मोडत ऄ ल्याबाबाबाबत (ऄनक ून त जाती र् ऄनक ून त जमाती र्गळून) दष्टटदणे दार्ा
 करणे अर्यकयकअहे. 
३.1१ अर्थथकदृष्टटया दकबाबवल घटकांच्या (इडब्लूू ) ईमेदर्ारांकरीता ना न ननणवय,  ामान्य प्रना न नर्ााग, 
 ्रममांकः राअधो-४०१९/प्र.्रम.३१/१६-ऄ, नदनांक १२ रे्ब्रकर्ारी, २०१९ ऄन्र्ये नर्नहत कर्यात अलेले
 प्रमाणद्र , जानहरात ऄजव ारतेर्ळेी ईमेदर्ाराकडे ऄ णे अर्यकयक अहे.  दर प्रमाणद्र कागदद्र 
 दडताळणीच्या र्ळेी  ादर करणे अर्यकयक राहील.  
३.1२ ना न ननणवय, नालेय ननक्षण र् ्रमीडा नर्ााग, ्ंरम.रा्रमीधो-१-२००२/प्र.्रम.६८/्रमीयक -े२, नदनांक १ जकलै, 
 २०१६, ना न नकध्दीद्र क ्ंरम.रा्रमीधो-१-२००२/प्र.्रम.६८/्रमीयक -े२, नदनांक १०.१०.२०१७, त े 
 ना न नकध्दीद्र क ्रममाकंःरा्रमीधो-२००२/प्र.्रम.६८/्रमीयक -े२, नद.११ मा व,२०१९, अनण तद्नंतर
 ना नाने या ंदाात र्ळेोर्ळेी ननगवनमत केलेल्या अदेनानक ार, प्रानर््य प्राप्त खेळाडू ्यक्ती े अरक्षण
 त े र्योमयादेतील  र्लती ंदाात कायवर्ाही कर्यात येइल. 
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३.1३ प्रानर््य प्राप्त खेळाडू ्यक्तीं ाठी ऄ लेल्या अरक्षणा ा दार्ा कर्याऱ्या ईमेदर्ारांच्या बाबाबाबतीत ्रमीडा
 नर्उयक नर्नहत ऄहवता धारण करीत ऄ ल्याबाबाबाबत  क्षम प्रानधकाऱ्याने प्रमानणत केलेले खेळा े प्रानर््य
 प्रमाणद्र दरीक्ष े ऄजव  ादर कर्याच्या ऄंनतम नदनाकंा े ंकर्ा तत्दरू्ी े ऄ णे बाबधंनकारकअहे. 
३.१४ खेळा े प्रानर््य प्रमाणद्र योग्य दजा े ऄ ल्याबाबाबाबत त े खेळाडू ईमेदर्ार खेळाडू ाठी अरनक्षत
 ददार्रील ननर्डीकरीता दा्र ठरतो, यानर्उयीच्या दडताळणीकरीता त्या ंे प्रानर््य प्रमाणद्र  ंबाबनंधत
 नर्ाागीय ईद ं ालक कायालयाकडे दरू्व दरीक्ष े ऄजव  ादर कर्याच्या नदनाकंादरू्ी  ादर केलेले
 ऄ णे बाबधंनकारक अहे. ऄन्यथा प्रानर््य प्राप्त खेळाडू ाठी अरक्षणाकरीता दा्र  मज्यात येणार
 नाही. 
३.1५ कागदद्र े दडताळणीच्यार्ळेी खेळाडू ईमेदर्ारांनी नर्नहत ऄहवता धारण करीत ऄ ल्याबाबाबाबत  क्षम
 प्रानधकाऱ्याने प्रमानणत केलेले प्रानर््य प्रमाणद्र त  े त्यां े प्रानर््य प्रमाणद्र योग्य ऄ ल्याबाबाबाबत
 त े खेळाडू कोणत्या  रं्गातील खेळाडू ाठी अरनक्षत ददार्रील ननर्डीकरीता दा्र ठरतो, 
 यानर्उयी ा  क्षम प्रानधकाऱ्यांने प्रदान केलेले प्रानर््य प्रमाणद्र दडताळणी बाबाबाबत ा ऄहर्ाल  ादर
 केला तर ईमेदर्ारां ा  ंबाबनंधत  ंर्गातील खेळाडू ाठी अरनक्षत ददार्र ननर्ारनी/ननयकक्तीकरीता
 नर् ार कर्यात येइल. 
३.१६ ूकादके्षा जात खेळा ी प्रानर््य प्रमाणद्र े ऄ णाऱ्या खेळाडू ईमेदर्ांराने ूका र्ळेे  र्व खेळां ी
 प्रानर््य प्रमाणद्र प्रमानणत कर्याकरीता  ंबाबनंधत ईद  ंालक कायालयाकडे  ादर करणे
 बाबधंनकारकअहे. 
३.१७   ामान्य प्रना न नर्ााग, ना न ननणवय ्ंरम.दऄंक-१००९/प्र.्ंरम.२००/२००९/१६ऄ, नदनांक २७-१०-
 २००९  ऄन्र्ये ददर्ीधर/ददर्ीधारक ऄनंकालीन ईमेदर्ारांना  कननक्षीत बाबरेोजगारांना ऄथव हाय्य या
 योजनेऄंतगवत ना कीय कायालयामध्ये ३ र्उादयंत दरमहा मानधनार्र काम केलेले दानहजे त े 
  दरच्या ऄनकार्ा ी नोंद रोजगार मागवदनवन कें द्रामध्ये केलेली ऄ ली दानहज.े ऄना मानधनार्र काम
 केलेल्या ऄनंकालीन ददर्ीधर/ददर्ीकाधारक ईमेदर्ारांनी  दरच्या ऄनकार्ा ी  ेर्ायोजन
 कायालयात नोंदणी ऄ णे र् तनी नोंद ऑनलाइन ऄजात करणे अर्यकयक अहे. ननर्ड झालेल्या
 ऄंनकालीन कमव ा-यांनी त्यांच्या ऄनकार्ा े  ेर्ायोजन कायालयाकडील प्रमाणद्र कागदद्र ाच्या
 तदा णीच्या र्ळेी  ादर करणे अर्यकयक रानहल. 
३.1८  ना न ननणवय नदनाकं १७ जून २०२१ ऄन्र्ये  ार्वजननक अरोग्य नर्ाागातील अरोग्य  ेर्ा
  ं नालयाच्या ऄनधदत्याखालील, र्दै्यनकय ननक्षण र्  नंोधन नर्ाागा े ना न ननणवय नदनाकं १७ जून
 २०२१, कें द्र ना न ऄनध  ूना नदनांक ४ जानेर्ारी २०२१ गट-क  ंर्गामधील ददे या ननणवयातील
 नर्र्रणद्र 'ऄ' मध्ये दनवनर्ल्या प्रमाणे नद्यांगा ाठी ४० ददे  कनननित कर्यात अले अहे. त्यानक ार
 नद्यांगातील प्रकारानक ार ईमेदर्ार  ंबाबनंधत ददा ाठी या अरक्षणा ा लाा घे्या ाठी दा्र होउ
 नकतील. 
 
 
३.१९  ईर्वनरत 12 ददां ाठी  मकददेननाच्या र्ळेी ना ना े लागू ऄ लले्या नद्यांग प्रकारानक ार ननणवय
घे्यात येइल. 
 
३.2०  नद्यांग ईमेदर्ारां ी दा्र ता ना नाने र्ळेोर्ळेी ननगवनमत केलेल्या अदेनानक ार राहील. 
 
३.2१  नद्यांग ्यक्ती ाठी ऄ लेली ददे ारार्याच्या ूकूण दद ं्येदकैी ऄ तील. 
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३.2२  नद्यांग ्यक्ती ाठी अरनक्षत ददांर्र ननर्ड ननर्ार करताना ईमेदर्ार कोणत्या  ामानजक प्रर्गातील
 अहे,   या ा नर् ार न करता नद्यांग गकणर्ता ्रममांकानक ार त्यां ी ननर्ड ननर्ार कर्यात येइल.  
 
३.2३  नद्यांग ्यक्ती हक्क ऄनधननयम २०१६ नक ार नद्यांग ्यक्तीकरीता  कधारीत अरक्षण लागू अहे. 
 
३.2४  नद्यांग ्यक्ती ाठी ऄ लेल्या र्योमयादे ा ऄथर्ा आतर कोणत्याही प्रकार ा र्ायदा घेउ आच्च्छणाऱ्या
 ईमेदर्ांरानी ना न ननणवय,  ार्वजननक अरोग्य नर्ााग, ्रममांक ऄप्रनक-२०१८/प्र.्रम.४६/अरोग्य-६, 
 नदनांक १४  प्टेंबाबर, २०१८ मधीलअदेनानक ार कें द्र ना ना े www.swavlambancard.gov.in   
           या  ंगणकीय प्रणालीद्वारे नर्तरीत कर्यात अलेले नर्ीन नमकन्यातील नद्यांगत्र्ा े प्रमाणद्र 
 दडताळणीच्या र्ळेी  ादर करणे ऄननर्ायव अहे. 
 

३.२५  ऄदंग ्यक्ती ( मान  ंधी)  दंणूव  हााग र् हक्कां े  ंरक्षण ऄनधननयम,१९९५ ऄन्र्ये नदलेली Manually 
 र्ष दातील नद्यांगत्र् प्रमाणद्र े र् SADM या  ंगणकीय प्रणाली्दारा दे्यात अलेली नद्यांगत्र्
 प्रमाणद्र े यादकढे  दर प्रमाणद्र ात नमूद केलेल्या कालार्धीदयंत र्धै राहतील.  
 
३.२६ ऄनाथ ्यक्ती े अरक्षण ना न ननणवय, मनहला र् बाबालनर्का नर्ााग, ्रममांक : ऄमकजा-२०११/प्र.्रम.
 २१२/का-३, नदनांक २ ूनप्रल, २०१८ त े या ंदाात ना नाकडून र्ळेोर्ळेी जारी कर्यात येणाऱ्या
 अदेनानक ार राहील. ऄनाथा े प्रमाणद्र अयकक्त, मनहला र् बाबालनर्का दकणे यांनी ननगवनमत केलेले
 ऄ ार्.े  
 
 

 

4.  नद्यांग ईमेदर्ार :- लखेननक र् ऄनकग्रसह कालार्धीबाबाबाबत- 
4.१. ना न दनरद्र क ्रम:न्यायाप्र-२०१४/प्र.्रम.१/ऄ.क.२ नदनांक १८ मा व, २०१४ नक ार र्क्त दृष्टटीहीन, 
 ऄल्ददृष्टटी, ऄच्थ्यंग,  ेरेब्रल दाल् ी अनण नडलेच्क् याने बाबानधत त  े नकमान ४० टक्के
 कायमर्ष दी नद्यांगत्र् ऄ लेल्या दा्र ईमेदर्ारांना, ते नलनह्या ाठी  क्षम न ल्या , दरीक्षा
 प्रयोजनाथव ईदरोक्त ना न ननणयातील तरतकदीनक ार ऄजव ारतेर्ळेी लेखननकाच्या मदती  ंदाात
 ऄजामध्ये नमूद करणे अर्यकयक अहे. ऄना ईमेदर्ारानंा लेखननका ी मदत घेता येइल र् ऄनकग्रसह
 कालार्धी (Compensatory Time ) ऄनकज्ञेय राहील. प्रत्यक्ष दरीक्षेच्यार्ळेी ईत्तरे नलनह्या ाठी
  क्षम न लेल्या, दा्र नद्यांग ईमेदर्ारांना, लेखननका ी मदत अनण/ऄथर्ा ऄनकग्रसह कालार्धी ी
 अर्यकयकता ऄ ल्या  बंाबनंधत ईमेदर्ाराने ऑनलाइन दध्दतीने ऄजव कनरत ऄ ताना त्यामधील
 लेखननक मागणी नर्उयक दयायामध्ये ही मानहती नमूद करणे अर्यकयक अहे. त  े र्र नमूद केलेल्या
 कायमर्ष दी नद्यागंत्र् बाबाबाबत े प्रमाणद्र दनरक्षेच्या नदर्नी  क्षम ऄनधका-याकडे  ादर करणे
 बाबधंनकारकअहे.  

4.२. ऄजामध्ये मागणी केली न ल्या ऐनर्ळेी मदत घेता येणार नाही ऄथर्ा ऄनकग्रसह कालार्धी ऄनकज्ञये
 ऄ णार नाही. 
4.३. दरीक्षकेरीता लेखननका ी मदत अनण/ऄथर्ा ऄनकग्रसह कालार्धी ी दरर्ानगी नदलेल्या दा्र 
 ईमेदर्ारां ी यादी नर्ाागाच्या  केंतथळार्र ईदलब्ध कष न दे्यात येइल. 
4.४ नद्यांग ्यक्तींना लेखननक दकरनर््याबाबाबाबत र् ऄनकग्रसह कालार्धी ऄनकज्ञेय ठरनर््याबाबाबाबत मागवदनवक
  ू ना, नर्नर्ध ऄजा े नमकने, नर्नेउ   ूना,  ंबाबनंधत ना न अदेन आत्यादी बाबाबाबी नर्ाागाच्या
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 या ंकतेथळारीर ल नर कलांग (नद  यागं)  यक तीया दरामध ये 
ईदलब्ध कष न दे्यात अल्या अहेत, त्यां े ईमेदर्ारानंी काळजीदरू्वक ऄर्लोकन करार्.े 

5. दा्र ता अनण कमाल र् नकमान र्योमयादा :-
5.१. ाारतीय नागनरकत्र् (महाराष्टरा े डोमी ाइल्ड)
5.२. र्योमयादा :- जाहीरातीमध्ये नमूद  र्व ददांकरीता खालीलप्रमाणे र्योमयादा ऄ ेल.

र्योमयादा
गण्या ा
नदनाक 

र्य 
नकमान
ऄमागा /
मागा र्गीय 

कमाल 
प्रानर््य
प्राप्त
खेळाडू 

ऄनकालीन
कमव ारी

प्रकल्दग्रसत
/ ाकूदग्रसत
/ नद्याग  

माजी  नैनक

ऄमागा /
ऄनाथ 

मागा र्गीय ऄमागा मागा र्गीय नद्याग 

३1 जकल,ै
२०२१ १८ ३८ ४३ ४३ ५५ ४५

ईमेदर्ारा े
 ध्या े र्य र्जा
 नैनक दलातील
 रे् ेा कालार्धी
ऄनधक तीन र्उव
= कमाल मयादा

३८ र्उव

ईमेदर्ारा े
 ध्या े र्य र्जा
 नैनक दलातील
 रे् ेा कालार्धी
ऄनधक तीन र्उव
= कमाल मयादा

४३ र्उव

ईमेदर्ारा े  ध्या े र्य
र्जा  नैनक दलातील
 रे् ेा कालार्धी ऄनधक
तीन र्उव = कमाल मयादा

४५र्उव

 र्क्त प्रयोगनाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी ३० टक्के -

र्योमयादा
गण्या ा
नदनाक 

र्य 
नकमान
ऄमागा /
मागा र्गीय 

कमाल 
प्रानर््य
प्राप्त
खेळाडू 

ऄनकालीन
कमव ारी

प्रकल्दग्रसत
/ ाकूदग्रसत
/ नद्याग  

माजी  नैनक नेरा 

ऄमागा /
ऄनाथ 

मागा र्गीय ऄमागा मागा र्गीय नद्याग (ऄमागा ) 

३० जून
२०२१ १८ ४० ४३ ४३ ५५ ४५

ईमेदर्ारा
 े  ध्या े
र्य र्जा
 नैनक
दलातील
 रे् ेा
कालार्धी
ऄनधक
तीन र्उव
= कमाल
मयादा
३८ र्उव

ईमेदर्ारा े
 ध्या े र्य
र्जा  नैनक
दलातील
 रे् ेा
कालार्धी
ऄनधक तीन
र्उव =
कमाल
मयादा ४३
र्उव

ईमेदर्ारा
 े  ध्या े
र्य र्जा
 नैनक
दलातील
 रे् ेा
कालार्धी
ऄनधक
तीन र्उव
= कमाल
मयादा
४५र्उव

याने १८० देक्षा कमी
न ले ूर्ढया

नदर् ाकनरता र्नरष्टठ
क्ष्ेर कायवकता म्हणनू
ंकर्ा तात्दकरता
प्रयोगनाळा त्र ज्ञ
म्हणनू काम केललेे
ऄ ले ऄना

ईमेदर्ाराच्या बाबाबाबतीत, 
कमाल र्योमयादा ४०
र्उादयंत नननथल
कर्यात येइल 

5.३  ईमेदर्ारा े र्य नदनांक ३१ जकल,ै २०२१ रोजी नकमान १८ र्उे दणूव ऄ ार्.े

5.४  राय  ेर्तेील ददाकंरीता नामननदेनना्दारे ननयकक्ती ाठी ना न  ेर्तेील कमव ारी यांच्याकरीता या
ददाकरीता काही र्उा ा ऄनकार् अर्यकयक अहे, ऄना ददांकरीता  ेर्ा प्रर्ने ननयमातील कमाल
र्योमयादा ऄनधक ऄनकार्ा ा कालार्धी आतदत ंकर्ा ददाच्या नर्नेउज्ञतेनक ार र् अर्यकयकतेनक ार
र्याच्या ४५/५० र्उादयंत ऄनी र्योमयादा ना न  ेर्तेील कमव ारी यांच्या करीता नर्हीत कर्यात
अली अहे. 
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5.५  नद्यांग प्रर्गातील, प्रकल्दग्रसत, ाकंूदग्रसत,   न १९९१  े  जनगणना र् १९९४  े ननर्डणकू कमव ारी
 यां ेकरीता कमाल र्योमयादा ४५ र्उे ऄ ेल. 
 

5.६  खेळाडू प्रर्गाकरीता र्योमयादा ४३र्उे राहील.  
 

5.७   कननक्षीत बाबरेोजगारानंी ऄथव हाय या योजनेऄतंगवत ना कीय कायालयामध्ये ३ र्उादयंत दरमहा
 मानधनार्र काम केलेल्या कानल्य नर्का , रोजगार र् ईद्योजकता नर्ााग महाराष्टर ना न कें द्रामध्ये
 या ऄनकार्ा ी नोंद केलेल्या ददर्ीधर/ददनर्काधारक ऄंनकालीन ईमेदर्ारांना र्योमयादा ५५ र्उे
 राहील. 
 

5.८   ामान्य प्रना न नर्ााग, ना न ननणवय ्ंरम.राधाओ-४०१९/प्र.्ंरम.३१/१६-ऄ, नद.१२.२.२०१९ ऄन्र्ये
 खकल्या प्रर्गातील अर्थथक दृष्टटया दकबाबवल घटकांकरीता ननयकक्ती ाठी  रळे रे्चे्या ददामंध्ये १० टक्के
 अरक्षण नर्नहत कर्यात अले अहे. त्यानक ार त्यानंा कमाल र्योमयादे ी ऄट मागा प्रर्गातील
 ईमेदर्ाराप्रमाणे लागू ऄ ेल. 
 

5.९  ऄनाथ ्यक्ती े अरक्षण ना न ननणवय, मनहला र् बाबालनर्का नर्ााग, ्रममांक : ऄमकजा-२०११/प्र.्रम.
 २१२/का-३, नदनांक २ ूनप्रल, २०१८ त े या ंदाात ना नाकडून र्ळेोर्ळेी जारी कर्यात येणाऱ्या
 अदेनानक ार राहील. 
 

५.१०  ऄमागा माजी  ैननका ाठी र्योमयादा ईमेदर्ारा े  ध्या े र्य र्जा  ैननक दलातील  ेर् ेा
 कालार्धी ऄनधक तीन र्उव = कमाल मयादा ३८ र्उव मागा माजी  ैननका ाठी र्योमयादा ईमेदर्ारा े
  ध्या े र्य र्जा  ैननक दलातील  ेर् ेा कालार्धी ऄनधक तीन र्उव = कमाल मयादा ४३ र्उव नद्यांग
 माजी  ैननका ाठी र्योमयादा ईमेदर्ारा े  ध्या े र्य र्जा  ैननक दलातील  ेर् ेा कालार्धी ऄनधक
 तीन र्उव = कमाल मयादा ४५र्उव.  
 

५.१०  नर्नहत र्योमयादा आतर कोणत्याही बाबाबाबतीत ननथील केली जाणार नाही. 
 

 

६.  मराठी ााउे े ज्ञान :- 
 

६.१  ईमेदर्ाराला मराठी ााउे े दकरे े ज्ञान ऄ णे अर्यकयक राहील. 
६.२  ईमेदर्ाराला ननयमानक ार मराठी र् ंहदी ााउेच्या दरीक्षा, त्याने ऄगोदर ईत्तीणव केलेल्या न तील तर
 ननर्ड झालेल्या ईमेदर्ारांना ूतदथव मंडळा ी मराठी / ंहदी ााउा ईत्तीणव होणे अर्यकयक राहील. 
 

७.  दरीक्षा अयोजना ाठी  ्र ानक ार ददा ंे  ंाा्य गट  
 

७.१  गट क  ंर्गातील घोनउत केलले्या  र्व ददा ाठी ी दरीक्षा  ंाा्य गटांनक ार नक्यतो दोन  ्र ामध्ये 
 घेतली जाइल. ते्हा ूकादेक्षा ऄनेक ददा ंाठी र् ूका ददा ाठी ऄनेक नठकाणी ऄजव केला
 ऄ ल्या ईमेदर्ाराने या नठकाणी र् या कायालयाच्या ददा ाठी दरीक्षा नदली ऄ ेल तेथील 
 ददा ाठी र्  ंबाबनंधत नठकाणी गकणर्त्तेच्या ननकउार्र ननर्ड प्रन्रमये ाठी नर् ार केला जाइल.  
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७.२   ंाा्य गटा ा तदननल दकढील प्रमाणे- 
  

Sr.No. 
Name of Post/ 
Cadre Remarks 

  
DAY -1 SESSION -1 
GRADUATE / POSTGRADUATE   

1  मोददेष्टटा Counsellor 
  

2 रा ायननक  हाय्यक Chemical Assistant 
  

3 
ऄणकजीर्  हा-/ प्रयोगनाळा तंञज्ञ Bactariologist  / 
Laboratory Technician   

4 नेञ न नकत् ा ऄनधकारी Opthalmic Officer 
  

5  ांनखकी ऄन्र्उेक Statistical Investigator 
  

6 
मनोनर्क ती  ामानजक कायवकता Psychitric Social 
Worker   

7 ्यर् ोद ार तज्ञ Occupational Therapist 
  

8 
र्दैयनकय  ामानजक कायवकता Medical Social 
Worker   

9 

प्रयोगनाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी (७० टक्के )
(Laboratory Scientific Officer) 70% / प्रयोगनाळा
 हाय्यक (Laboratory Assistant) 

Merit list of these two posts will be 
single. Candidates will be given cadre 
based on merit and choice 

प्रयोगनाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी  (३० टक्के )  
(Laboratory Scientific Officer) 30%   

11 

क्ष-नकरण तंञज्ञ (X-Ray Technician) / क्ष-नकरण
 हाय्यक X-Ray Assistant 

Merit list of these two posts will be 
single. Candidates will be given cadre 
based on merit and choice 

13 रक्तदेढी तंञज्ञ  (Blood Bank Technician)  
  

14 
अहार तज्ञ (Dietician) 

  

15 इ ीजी तंञज्ञ (ECG Technician) 
  

16 डायनल ी  तंञज्ञ (Dialysis Technician) 
  

17 

ऄनधदनर ानरका (ना कीय ५० टक्के  )  Staff Nurse 
Govt.50% 

  

ऄनधदनर ानरका  (खाजगी ५० टक्के  ) Staff Nurse 
Private 50% 

  

18 औउध ननमाण ऄनधकारी (Pharmacy Officer) 
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19 ाानतकोद ार तज्ञ Physiotherapist 
  

20 
नहटोदॅथी तंञज्ञ/ देनी तंञज्ञ (Histopathy Technican) 

  

21 देनी तज्ञ (Histopathy Technician) 
  

22 इ-इ-जी-तंञज्ञ (EEG Technician) 
  

23 दरर्यकनजननट Purfusionist 
  

24 ऄनालेखादाल Record Keeper 
  

25 
मोल्डष म तंञज्ञ / नकरणोद ार तंञज्ञMouldroom 
Technician / Radiography Technician 

  

26 कननष्टठ नलनदक Junior Clerk 
  

27 र्ाडवन / ग हदालWorden 
  

      

  
Day - 1 : Session - 2 
10th and 12th PASS   

      

28 
र्नरष्टठ तांनञक  हाय्यक (Senior Technical Assistant) 

  

29 दंतयांनञकी (Dental Mechanic) 
  

30 दंतअरोग्यक Dental Hygienist 
  

31 र्ीजतं्र ी Electrician 
  

32 नर्जतंञी (दनरर्हन) Electrician (Transport) 
  

33 कक नल कारानगर (Skilled Artizen) 
  

34 
कननष्टठ तांनञक  हाय्यक (Junior Technical 
Assistant) 

  

35 तंञज्ञ (ू इूमअर) Technician HEMR 
  

36 
कननष्टठ तांनञक  हा-(ू इूमअर) Junior Technical 
Assistant (HEMR) 

  

37 कायवदेनक Foreman 
  

38  ेर्ा ऄनायंता Service Engineer 
  

39 र्नरष्टठ  करक्षा  हाय्यक Senior Security Assistant 
  

40 ंनदी Tailor 
  

41 नळकारागीर Plumber 
  

42  कतार Carpentor 
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43 

ग हर्ञदाल - र्ञदाल   (House & Linen Keeper- 
Linen Keeper) 

  

44 
ऄर्दैयनकय   हाय्यक Non-Medical Assistant 
(Leprosy) 

  

45 र्ाहन ालक Driver 
  

46 गं्रसथदाल Librarian 
  

47 ईच् श्रेेणी लघकलेखक Higher Grade Steno   

48 ननम्नश्रेेणी लघकलेखक Lower Grade Steno 
  

49 लघकटंकलेखक Steno Typist 
  

50 ाांडार नन र्ञदाल (Store cum Linen keeper) 
  

51  नञन्रमया ग ह  हाय्यक Theatre Assisatnt 
  

52 दूरध्र्नी ालक Telephone Operator 
  

 
 
७.३  ईमेदर्ारांनी या ददा ंाठी र् या कायालयां ाठी ईमेदर्ारी ऄजव केले ऄ तील त्यानक ार त्यांना
 कोणत्या दरीक्षा कें द्रार्र लखेी दनरक्षे ाठी ईदच्थत रहार्े लागेल याबाबाबाबत ी मानहती दरीक्षा प्रर्ने
 द्र ाद्वारे कळनर््यात येइल. 
 
८. दनरक्षे े र्ष द  

 

   ामान्य प्रना न नर्ााग ना न ननणवय ्ंरम.- प्राननमं१२१६/प्र.्ंरम.(६५/१६)/१३-ऄ नदनाकं १३ जून २०१८
 ऄन्र्ये दरीक्ष ेे र्ष द खालील प्रमाणे राहील. 
 
१)  या ददा ंाठी नैक्षनणक ऄहवता नकमान ददर्ीधर अहे त्या ददां ाठी मराठी ााउा नर्उयक प्रयकन र्गळता

प्रयकनप्रन्र केतील  र्व प्रयकन आंग्रसजी माध्यमामध्ये ऄ तील. 
२) गट क ददांकनरता १०० प्रयकन ऄ लेली २०० गकणां ी ओ.ूम.अर. ईत्तर दन्र का दध्दतीने दनरक्षा

घे्यात येइल. 
३)  दर दरीक्षेच्या प्रश्नद्र ीका ूकूण १०० प्रयकना ंी र्तकननष्टठ बाबहकदयायी र्ष दाच्या ऄ तील.

प्रश्नद्र ीकेतील प्रत्येक प्रश्ना ०२ गकण ठेर््यात येतील. 
४)  नलदीक र्गीय ददाकंनरता मराठी, आंग्रसजी,  ामान्य ज्ञान र् बाबाच्ध्दक  ा णी या नर्उयांर्रील ूकूण

१०० प्रश्नाकंरीता २०० गकणा ंी दरीक्षा राहील.  
५) ननमर्दै्यनकय, तांन्र क  ंर्गातील ददाकनरता मराठी, आंग्रसजी,  ामान्य ज्ञान र् बाबाच्ध्दक  ा णी या

नर्उयांर्रील ूकूण ६० प्रश्नाकनरता १२० गकणां ी र् ददा बंाबनंधत नर्उयाधारीत ४० प्रयकनाकंनरता ८० गकण
ऄनी ूकूण २०० गकणां ी दरीक्षा घे्यात येइल. 
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६) र्ाहन ालक या ददाकनरता मराठी, आंग्रसजी,  ामान्य ज्ञान र् बाबाच्ध्दक  ा णी या नर्उयारं्रील ूकूण ६०
प्रयकनांकनरता १२० गकणां ी र् नर्उयाधारीत ४० प्रयकनाकंनरता ८० गकण ऄनी ूकूण २०० गकणा ंी दरीक्षा
घे्यात येइल र् गकणर्त्तेनक ार ननर्ड करतेर्ळेी ्यार् ानयक  ा णी ४० गकणा ंी घे्यात येइल. 

७) गट क  ंर्गातील ददाकंनरता दरीक्षे ा कालार्धी २.०० ता ा ा राहील. 
८) नर्ाागांतगवत क्षेन्र य कायालयांमधील ूका ददा ाठी ी दरीक्षा ही  ंदणूव महाराष्टरात ूका र्ळेी होणार

ऄ ल्याने ईमेदर्ारांनी कोणत्या कायालयाकनरता ऄजव करार्ा ही ईमेदर्ारा ी ननर्ड राहील. 
९)  ईद ं ालक, अरोग्य  ेर्ा (दनरर्हन) दकणे यांच्या अथादनेर्रील ददांकनरता ्यार् ानयक  ा णी

दनरक्षा देखील घे्यात येइल.  
 

९)  ननर्ड दध्दत -  

 ईमेदर्ारां ी ननर्ड लेखी दनरक्षेत नमळणा-या गकणांच्या अधारे गकणानक्रममे कर्यात येइल.   

 ईमेदर्ाराने दनरक्षेच्या ूकूण गकणांच्या नकमान ४५ टक्के गकण प्राप्त करणे अर्यकयक राहील. ऄना 
ईमेदर्ारांना ननर्ड ू ी बाबनर्ताना दा्र ठरनर््यात येइल.   

 दनरक्ष ेा ननकाल तयार करताना या ईमेदर्ारांना  मान गकण ऄ तील ऄना ईमेदर्ारा ंा
गकणर्त्ता्रमम  ामान्य प्रना न नर्ााग, ना न ननणवय ्रममांक प्राननमं१२१६/(प्र.्रम.६५/१६)/१३-ऄ, 
नदनांक १३/०६/२०१८ मधील ननकउार्र लार्ला जाइल.  

 ारतीच्या ऄनकउंगाने ना नाकडून र्ळेोर्ळेी ननगवनमत होणारे ना न ननणवय लागू राहतील.   
 ना न ऄनध  ूना  ामान्य प्रना न नर्ााग, ्ंरम.ू अर्ही-२०००/प्र.्ंरम१७(२०००)/१२, नदनांक २८
मा व २००५ र् ना न दनरद्र क ्रममांक ू अर्ही-२०००/प्र.्ंरम.१७/२०००/१२, नदनांक १ जकलै
२००५ नक ार लहान ककं टूबाब ऄ ल्या े  ोबाबतच्या नमून्यातील प्रनतज्ञाद्र दडताळणी े र्ळेी  ादर
करणे अर्यकयकअहे. (ऄनर्र्ाहीत ईमेदर्ारानंी लागू नाही ऄ े नमूद कष न र्त: ी र्ाक्षरी करार्ी) 

 प्रयोगनाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी (७० टक्के) अनण प्रयोगनाळा  हायक ही ददे जानहरातीमध्ये
र्गेर्गेळी दनवनर््यात अललेी अहे. तथानद दोन्ही ददां े नैक्षनणक ऄहवता  मान ऄ ल्यामकळे या ी
 ामाइक दनरक्षा घे्यात येणार अहे. दनरक्षेऄतंी गकणर्त्ता्रममानक ार ऄनधक गकण प्राप्त करणा-या
ईमेदर्ारा प्रयोगनाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी (७० टक्के) या ददार्र ननर्ड कर्यात येइल. तदनंतर
गकणर्त्तेनक ार प्रयोगनाळा  हायक या ददाकनरता ईमेदर्ारा ी ननर्ड कर्यात येइल. 
 त  े क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी अनण क्ष-नकरण  हायक ही ददे जानहरातीमध्ये र्गेर्गेळी
दनवनर््यात अललेी अहे. तथानद दोन्ही ददा ंे नैक्षनणक ऄहवता  मान ऄ ल्यामकळे या ी  ामाइक
दनरक्षा घे्यात येणार अहे. दनरक्षेऄतंी गकणर्त्ता्रममानक ार ऄनधक गकण प्राप्त करणा-या ईमेदर्ारा 
क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी या ददार्र ननर्ड कर्यात येइल. तदनंतर गकणर्त्तेनक ार क्ष-नकरण
 हायक या ददाकनरता ईमेदर्ारा ी ननर्ड कर्यात येइल. 
 ऄंनतमनरत्या ननर्ड झालेल्या ईमेदर्ारांना ना न ननणवय ्ंरम.ऄननयो-१००५/१२६/ ेर्ा-४, नदनांक  
३१-१०-२००५ नक ार नर्ीन दानराानउक ऄंनदान ननर् त्ती योजना लागू होइल;  र्व ाधारण ानर्ष्टय
ननर्ाह ननधी योजना लागू राहणार नाही. 

 
१०. प्रमाणद्र दडताळणी :- 
 

1०.१. ननर्ार दा्र ईमेदर्ारांना प्रमाणद्र दडताळणी ाठी  क्षम प्रानधकाऱ्याकडून बाबोलनर््यात येइल. 
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1०.2 ईमेदर्ाराने प्राप्त केलेल्या गकणांच्या अधारार्र ईमेदर्ारां ी दा्र ता जानहरात/ ना न दनरद्र कातील
ऄहवता/ऄटी र् नतीनक ार मूळ कागदद्र ाच्या अधारे  क्षम प्रानधकाऱ्याकडून तदा ली जाइल. 

1०.३. ऄजातील दा्यानक ार मूळ कागदद्र  ादर करणाऱ्या ईमेदर्ारां ी प्रमाणद्र दडताळणी केली जाइल. 
1०.४. नर्नहत कागदद्र े  ादर कष न नकणाऱ्या ईमेदर्ारां ी ननर्ड केली जाणार नाही. त े त्याकनरता

कोणतीही मकदतर्ाढ दे्यात येणार नाही. 
1०.५. र्रीलप्रमाणे लेखी दरीक्षेच्या ननकालाअधारे दा्र ठरणऱ्या ईमेदर्ारां ी प्रमाणद्र दडताळणी  क्षम

प्रानधकाऱ्यांकडून नननित केलेल्या नठकाणी र् नर्नहत र्ळेेत घे्यात येइल. त्याकनरता ईमेदर्ारा 
र्ख ाने ईदच्थत रहार्े लागेल. 

1०.६. ऄजातील दा्यानक ार  क्षम प्रानधकाऱ्याकडून कर्यात अलेल्या प्रमाणद्र दडताळणीच्या अधारे दा्र 
ठरलेल्या ईमेदर्ारानंा ननयकक्ती दे्या ी कायवर्ाही  क्षम प्रानधकाऱ्याकंडून कर्यात येइल. 

११. दनरक्षा नकल्क : - 

 दर ारती प्रन्रमयेत खालीलप्रमाणे नकल्क अकारले जाणार ऄ नू  दर दनरक्षा नकल्क हे ना-दरतार्ा
रानहल. ईमेदर्ाराने ारणा केलेले दरीक्षा नकल्क कोणत्याही दनरच्थतीमध्ये (ऄनेकदा ऄजव करणे, ऄजव
 ककणे, काही कारणातर् दरीक्ष े बाब ू न नकणे, दरीक्षा रद्द होणे आत्यादी ऄना कारणां ाठी) दरत केले
जाणार नाही. ईमेदर्ाराने ूकादेक्षा ऄनेक ददाकंनरता ऄजव केले ऄ ल्या प्रत्येक ददाकरीता र्गेळे
दनरक्षा नकल्क अकारले जाइल. 

   १ :- ऄमागा - ६००/- २ :- मागा र्गीय र् इडब्ल्यूू - ४००/-

१२.  ेर्ा प्रर्नेोत्तर नती :- 
ननयकक्त झालेल्या ्यक्ती खालील दरीक्षा ईत्तीणव होणे अर्यकयक राहील :- 

 ऄ) जथेे प्र नलत ननयमानक ार नर्ाागीय/्यार् ानयक दरीक्षा नर्नहत केली ऄ ेल ऄथर्ा अर्यकयक ऄ ेल
 तेथे त्या बंाबधंी केलेल्या ननयमानक ार नर्ाागीय/्यार् ानयक दरीक्षा. 

 बाब) ंहदी अनण मराठी ााउा दरीक्षे ंबाबधंी केलेल्या ननयमानक ार जर ती ्यक्ती ऄगोदर दरीक्षा ईत्तीणव
      हो्यादा ून  ूट नमळाली न ेल तर ती दरीक्षा. 
 क) महाराष्टर ना नाच्या मानहती तं्र ज्ञान  ं ालनालयाने र्ळेोर्ळेी नर्नहत केलेले  ंगणक बाबाबाबत ी

 प्रमाणद्र दरीक्षा. 

१३. ऄजव कर्या ी दध्दत :- 

१३.१ प्रतकत दनरक्षे ाठी  रळ रे्ा ारती प्रनकये ंदाातील  नर्तर जानहरात अरोग्य नर्ाागाच्या
र्   या ंकतेथळारर  ईदल  ध ऄ ून ईमेदर ारांनीwww.arogyabharti2021.in या ंकतेथळार्र ऄ 
ूक मानहतीकाळजीदूवर क दध दतीनेऑनलाइनऄजव ादर करार ेत. 

१३.२  दरीक्ष ेाठी नर्नहत नमकन्यामध्ये ईदरोक्त नमूद  केंतथळार्रील ऑनलाइन दध्दतीने  ादर केलेले 
ऄजव र् दनरक्षा नकल्क र्ीकार्यात येतील.
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१३.३ आतर कोणत्याही माध्यमा्दारे ऄजव ऄथर्ा नकल्क र्ीकारले जाणार नाही. यादरू्ी अरोग्य नर्ाागाकडे
 नोकरीकरीता केलेले ऄजव नर् ारात घेतले जाणार नाहीत. त े ऑनलाइन दध्दतीने केलेल्या ऄजा ी
 प्रत कोणत्याही कायालया  मक्ष ,इमेल्दारे, दोटाने दाठर्ून नये. 
 
१३.४  त े  दर  केंत थळार्र प्रतकत जानहरात  ंदाातील ारती प्रन्रमये दरम्यान नर्ाागामार्व त प्रन ध्द
 केल्या जाणा-या  केंतथळाला ईमेदर्ाराने र्ळेोर्ळेी ाेट देणे र् ारतीप्रन्रमये दंाात ऄदयार्त
 राह्या ी जबाबाबाबदारी ईमेदर्ारां ी ऄ ेल. 
 
१३.5. ईमेदर्ारांनी र्बेाबअधानरत ऑनलाइन ऄजव www.arogyabharti2021.in या  केतथळाद्वारे नदनांक 
 06/8/2021 दा ून नदनांक 20/8/2021 या कालार्धीत  ादर करणे अर्यकयक राहील. 
 
१३.6. ऑनलाइन दध्दतीने ऄजव  ादर कर्याच्या  नर्तर   ूना अरोग्य नर्ाागाच्या ईदरोक्त
  ंकेतथळार्र ईदलब्ध अहेत. 
 
१३.7. ऄजव  ादर करताना माध्यानमक नालांत प्रमाणद्र ार्र ऄ लेल्या नार्ाप्रमाणे नोंदणी करणे त े 
 नर्ाागा ऄजव  ादर करणे अर्यकयक अहे. ऄन्यथा नर्ाागाच्या  ू ना ंे ईलंंघघन  मजून कारर्ाइ
 कर्यात येइल. 
 
१३.8 या ईमेदर्ारांनी कानल्य नर्का , रोजगार र् ईद्योजकता नर्ााग कें द्र महाराष्टर ना न, ूकात्मीक
 अनदर्ा ी नर्का प्रकल्द कायालय, नजल्हा  माजकल्याण ऄनधकारी कायालये, नजल्हा  ैननक
 कल्याण कायालय ऄथर्ा ऄन्य ना कीय कायालयात नार् नोंदणी केली ऄ ेल त्यांनी देखील ते आच्छक क
 र् दा्र ऄ ल्या नर्नहत नमून्यात ऑनलाइन ऄजव करणे अर्यकयकअहे. 
 
१३.9  ईमेदर्ाराने ारतीच्या कोणत्याही टप्प्यार्र दबाबाबाब अण्या ा प्रयत्न केल्या ंकर्ा ऄनकन त माध्यमा ा
 ऄर्लंबाब केल्या े ंकर्ा तोतया ्यक्ती ी ्यर्था अढळल्या ंकर्ा ननयकक्तीनंतर कोणत्याही क्षणी
 ईमेदर्ारांने  ककी ी मानहती नदल्या े त े प्रमाणद्र / कागदद्र े कोणतीही मानहती दडरू्न ठेर्ल्या े
 ननदनवना अल्या त्या ी / नत ी ननर्ड रद्द बाबातल कर्यात येइल. त  े ननयमानक ार कायदेनीर
 कारर्ाइ केली जाइल. ननयकक्ती झाली ऄ ल्या कोणतीही दरू्व ू ना न देता त्यां ी ननयकक्ती  माप्त
 कर्यात येइल. 
१३.10 ईमेदर्ारांना दनरक्षे ाठी ननयोनजत थळी र् र्ळेी र्ख ाने ईदच्थत रहार्े लागेल. 
१३.११ ना कीय ननमना कीय कमव ा-यांनी त्यांच्या ननयकक्ती प्रानधका-यां ी दरर्ानगी घेउन त ा ऄजव करार्ा.
 ननर्ड झालेल्या ईमेदर्ारानंा  दर द्र ा ी प्रत ईमेदर्ारां ी ननर्ड झाल्या प्रमाणद्र तदा णीर्ळेी
  ादर करार्ी लागेल. 
१३.१२ ऑनलाइन दध्दतीने ऄजव करताना नैक्षनणक ऄथर्ा ऄन्य प्रमाणद्र े जोडणे अर्यकयक नाही. तथानद
 ऑनलाइन ऄजामध्ये  ंदणूव ऄ कू मानहती ारणे अर्यकयक राहील.  दर ऄजव ारताना मानहती ऄदणूव
 ऄ ल्या ऄथर्ा  ककी ी ऄ ल्या ऄजामध्ये रानहलले्या ्र कटी ंदाात कोणतेही ननर्देन र्ीकारले
 जाणार नाही. याकरीता ईमेदर्ाराने ऄजव दनरदणूव र् योग्य नरत्या ार्या ी  ंदणूव जबाबाबाबदारी ही
 ईमेदर्ारा ी राहील. ननर्डीच्या कोणत्याही टप्यार्र ऄजातील मानहती  ककी ी अढळल्या दनरक्षेला
 बाब ू न देणे, ईमेदर्ारा ी ननर्ड रदद करणे या े  ंदणूव ऄनधकार  ार्वजननकअरोग्य नर्ाागा राहील.  
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१३.१३ ऄजव ादर केल यानंतरनन र हत मकदतीत दनरक ष ानकल कारल याननर ायऄजवनर  
ारात घेतलाजाणार नाही. १३.१४ दनरक ष े ी तारीख र  ष दरेउा ाव र जननक अरोग य नर ाागा या h 
र्  

 र्   या ंकते थळारर  र न ध दकर्  यात येइल. 
१३.1५ दनरक ष ेतीलगकणानकर मम र् अरक ष णनर  ारातघेउनन नर डझालेल याईमेदर ारां ीनार े 
ावर जननक अरोग यनर ाागा या h र्  या

 ंकेतथळार्र ईदलब्ध होइल. 
१३.१६ जानहरातीतील कोणतेही मकदे्द ना न ननणवयाच्या नर् ंगत ऄ ल्या , ना न ननणवय ऄंनतम रानहल. 
१३.१७ नै र्थगक अदत्तीमकळे र् ऄन्य कारणामकळे नर्नहत नदनांका दरीक्षा घेणे नक्य न ेल तर ना न ठररू्न

देइल, त यार माणे ननणवय घे  यात येइल. या ा ा ा त वर  ईमेदर ारांना तर वमानदरातील 
जानहराती  दारे ऄथर ा अरोग य नर ाागा े  र्   ंकतेथळार्र र् n  ंकतथळाष र न 
कळनर  यात येइल. 

१४. कें द्र ननर्ड :-
१४.१. कें द्र ननर्डी ा दयाय न नू या नर्ाागाच्या ददाकंरीता ऄजव केला अहे त्या नर्ाागतील नजल्हयात

दनरक्षा अयोनजत केली जाइल.दनरक्षा कें द्राबाबाबाबत ी मानहती प्रर्ने द्र ार्र दे्यात येइल. 
१४.२. नजल्हा कें द्र ऄथर्ा ईदकें द्र बाबदलाबाबाबाबत ी नर्नंती कोणत्याही दनरच्थतीत मान्य कर्यात येणार नाही. 

१५. प्रर्ने प्रमाणद्र :- 
1५.१. प्रतकत दरीक्षेदकर्ी  र्व ाधारणदणे ७ नदर् ऄगोदर प्रर्नेप्रमाणद्र ईमेदर्ाराच्या प्रोर्ाइलद्वारे ईदलब्ध

कष न दे्यात येइल. त्या ंी प्रत दरीक्षेदरू्ी डाउनलोड कष न घेणे र् दरीक्षेच्या र्ळेी  ादर करणे
अर्यकयकअहे. 

1५.२. दरीक्षेच्या र्ळेी ईमेदर्ाराने र्तः े प्रर्नेप्रमाणद्र अणणे  क्ती े अहे. त्याननर्ाय, दरीक्ष े प्रर्ने नदला
जाणार नाही. 

1५.३. ओळखीच्या दकरा्या ाठी र्तः े अधारकाडव, ननर्डणकू अयोगा े ओळखद्र , दा दोटव र् माटव काडव
प्रकार े र्ाहन  ालनर््या ा दरर्ाना यादकैी नकमान कोणतेही ूक मूळ ओळखद्र त  े मूळ
ओळखद्र ा ी ईमेदर्ारा े छायान ्र र् आतर मजकूर  कदष्टटदणे नद ेल ऄनी छायंानकत प्रत  ोबाबत
अणणे ऄननर्ायव अहे. मूळ ओळखद्र ाच्या दकरा्याऐर्जी केर्ळ त्यांच्या छांयानकत प्रती ऄथर्ा कलर
झेरॅाक् ऄथर्ा ऄन्य कोणत्याही प्रकार ा ओळखी ा दकरार्ा  ादर केल्या तो ग्रसाहय धरला जाणार
नाही र् ईमेदर्ारा दनरक्षे प्रर्ने नाकार्यात येइल. 

1५.४. अधार काडवच्या ऐर्जी ाारतीय नर्ननष्टट ओळख प्रानधकरण (UIDAI) च्या  ंकेतथळार्ष न डाउनलोड
केलेले इ-अधार  ादर करणाऱ्या ईमेदर्ारांच्या बाबाबाबतीत इ-अधार र्र ईमेदर्ारां े नार्, दत्ता, ंलग, 
र्ोटो, जन्मनदनांक या तदनीला ह अधार ननर्थमती ा नदनांक (Date of Aadhaar Generation) र्
अधार डाउनलोड केल्या ा नदनाकं ऄ ल्या  त  े  कदष्टट प्रतीमध्ये अधार डाउनलोड केले
ऄ ल्या इ-अधार र्धै मान्यात येइल. 

1५.५. नार्ांमध्ये बाबदल केलेला ऄ ल्या नर्र्ाह ननबाबधंक यांनी नदलेला दाखला (नर्र्ानहत नियांच्या बाबाबाबतीत), 
नार्ांत बाबदल झाल्या ंबाबधंी ऄनध ून त केलेले राजद्र नकर्ा राजदन्र त ऄनधकारी यांच्याकडून नार्ांत
बाबदल झाल्या बंाबधंी ा दाखला र् त्या ी छायांकत प्रत दरीक्षेच्यार्ळेी  ादर करणे अर्यकयकअहे. 
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१६. दनरक्ष े प्रर्ने  
1६.१. र्क्त दने, देच्न् ल, प्रर्नेप्रमाणद्र , ओळखी ा मकळ दकरार्ा र् ओळखीच्या दकरा्या ी  कदष्टट छायांनकत

प्रत ऄथर्ा प्रर्ने प्रमाणद्र ार्रील  ू नेनक ार नर्ाागाने दरर्ानगी नदलेल्या  ानहत्या ह ईमेदर्ाराला
दरीक्षा कक्षात प्रर्ने दे्यात येइल. 

1६.२. माटव र्ॉ , नडजीटल र्ॉ , माय्रमोर्ोन, मोबाबाइल र्ोन, कॅमेरा ऄंताूवत ऄ लेली कोणत्याही प्रकार ी
 ाधने, न मकाडव, ब्लू टूथ, दूर  ंार  ाधने म्हणनू र्ादर्या योग्य कोणतीही र्तू, आलेक्टॅॅ्रननक
ईदकरणे, र्हया, नोट , दरर्ानगी न लेली दकतके, बाबगॅ्ज, दनरगणक (calculator) आत्यादी प्रकार ी
 ाधने/ ानहत्य दरीक्षा केद्राच्या दनर रात त  े दरीक्षा कक्षात अण्या , र्तःजर्ळ बाबाळग्या , 
त्या ा र्ादर कर्या ऄथर्ा त्यांच्या र्ादरा ाठी आतरां ी मदत घे्या  क्त मनाइ अहे. ऄ े  ानहत्य
अणल्या ते दरीक्षा कें द्राबाबाहेर ठेर््या ी र् त्यांच्या  करनक्षतते ी जबाबाबाबदारी  ंबाबनंधत ईमेदर्ारा ी
राहील. मोबाबाइल जमॅर ा र्ादर प्रत्येक दरीक्षा कें द्रार्र कर्यात येणार अहे. 

1६.३. नर्ाागाने दरर्ानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकार े ऄननधक त  ाधन/ ानहत्य दरीक्षच्यार्ळेी  ंबाबनंधत
ईदकें द्राच्या मक्य प्रर्नेद्वारार्र ठेर्ार्े लागेल. ऄना  ाधन/ ानहत्याच्या  करनक्षतते ी जबाबाबाबदारी
 ंबाबनंधत ईमेदर्ारा ी राहील. या ंदाातील कोणत्याही प्रकारच्या नकक ानी नर्ााग, नजल्हा प्रना न
ंकर्ा  बंाबनंधत नाळा/महानर्द्यालय ्यर्थादन जबाबाबाबदार राहणार नाही.

१7.   प्रतकत जानहरातीमध्ये दरीक्ष ेंदाातील तदनील नदलेला अहे. ऄजव र्ीकार्या ी दध्दत, अर्यकयक

१8. 

ऄहवता, अरक ष ण, योर मयादा, नकल क, ननडीर  ी वर  ाधारण र नर मया, दरीक ष ा योजना, ऄ या 
रमम आत यादी ा ा ा त या नर तर तदननला ाठी ाव र जननक अरोग य नर ाागा या    

ंकतेथळारर  र न ध द कर् यात अलेली मानहती र  ऄनध ू ना ऄनधक त

 मज  यात येइल. 
 नर तर जानहरात ाव र जननक अरोग य नर ाागा या h र्    ंकतेथळारर  त े या

 ंकेतथळार्र ईदलब्ध अहे. त े ऑनलाइन ऄजव ार्याच्या  ू ना  ोबाबत जोडल्या अहेत. 

नठकाणः

नदनांक : ०६/०८/२०२१  ं ालक, अरोग्य  ेर्ा, दकणे
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ऄजव ार्या ाठी लॉगआन कायवदद्धती  

नर्उय मानहती ार्या ी कायवदध्दती 

 

 ंकेतथळार्र लॉगआन करणे 
 गकगल ्रमोम, मोनझला, आंटनेट ूक् प्लोरर आत्यादी दैकी कोणतेही ूक ब्राईझर

आंटनेटच्या  हाय्याने ईघड्यात यार्.े 

 यानंतर www.arogyabharti2021.in हे  ंकेतथळ ईघड्यात यार्.े  

  ंकेतथळ ईघडल्यानंतर New Registration या दयायार्र च्क्लक करार्.े 

 यामध्ये First Name, Middle Name, Last Name, Fathers Name, Mobile No., 
Email ID, Adhar No. ही मानहती ार्यात यार्ी. (अधोरेनखत केलेले दयायां ी
मानहती ारणे ऄननर्ायव अहे. 

 यानंतर Submit बाबटन र्रती च्क्लक करार्.े 

 Submit बाबटन र्रती च्क्लक केल्यानंतर नोंदणी केलेल्या मोबाबाइल नंबाबर र् इ-मेल
अयडीर्र यकजर अयडी र् दा र्डव प्राप्त होइल. 

 हा यकजर अयडी र् दा र्डव ा ईदयोग कष न  ंकेतथळार्र लॉगआन ्हार्.े लॉगआन
झाल्यानंतर अदणा ऑनलाइन र्ॉमव ारार्या ईदलब्ध होर्ू नकेल. 

 यकझर अयडी र् दा र्डव बाबाबाबत ी मानहती ईमेदर्ारांनी गोदननय ठेर्ार्ी. र्
कायम ाठी जतन कष न ठेर्ार्ी. 

 हा यकझर अयडी र् दा र्डव र्ादष न ईमेदर्ारांना नोंदणी दोटवलर्रती के्हाही
लॉगआन करता येर्ू नकेल. 
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Educational Qulification Details/नैक्षनणक ऄहवता मानहती 
Sr. No. ददा  ेनार् मराठी र् आगं्रसजीमध्ये पदाच ेशकै्षणिक अर्हता  

1 ग हर्ञदाल - र्ञदाल   (House & 
Linen Keeper- Linen Keeper) 

i) have passed Secondary School Certificate 

Examination conducted by a Divisional 

Board under the Maharashtra Secondary and 

Higher Secondary Boards Act.        

ii) Have previous experince in house keeping   
2 ाांडार नन र्ञदाल  

(Store cum Linen keeper) 
i) have passed Secondary School Certificate 

Examination conducted by a Divisional 

Board under the Maharashtra Secondary and 

Higher Secondary Boards Act. (ii) have 

passed Govt. commercial Certificate 

Examination in Marathi typing with speed of 

30 words per minute.  (iii) have previous 

experience in  accounts matters for at least 

one year or have obtained training in 

accounts matters through an institution 

recognised by Govt. in sub-clause                  
3 प्रयोगनाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी

( ७०टक्के ) (Laboratory Scientific 
Officer) 70% 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Laboratory or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Laboratory: or possess a degree Bachelor of 

Science with Physics and Chemistry or 

Biology: and a diploma or certificate in 

Laboratory.   

प्रयोगनाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी      
(३० टक्के)  
(Laboratory Scientific Officer) 
30% 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Laboratory or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Laboratory: or possess a degree Bachelor of 

Science with Physics and Chemistry or 

Biology: and a diploma or certificate in 

Laboratory.   

          Senior Field Workers and Temporary 

Laboratory Technicians working for not less 

than 180 days appointed by the Joint Director 

of Health Services (Malaria, Filaria & Water 

Borne Diseases), Pune and District Malaria 

Officers. 
4 प्रयोगनाळा  हाय्यक  

(Laboratory Assistant) 
Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Laboratory or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Laboratory:or possess a degree Bachelor of 

Science with Physics and Chemistry or 

Biology: and a diploma or certificate in 

Laboratory.   
5 क्ष-नकरण तं्र ज्ञ/ क्ष -नकरण  र्जै्ञाननक

ऄनधकारी 
(X-Ray Technician/ X-Ray 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Radiography or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Radiography; or  Possess a degree of 
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Scientific Officer) Bachelor of Science with Physics, and   

Chemistry or Biology; and a Diploma or 

Certificate in Radiography.  
6 रक्तदेढी तं्र ज्ञ/ रक्तदेढी र्जै्ञाननक

ऄनधकारी 
 (Blood Bank Technician/ Blood 
Bank Scientific Officer) 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Blood Transfusion  or 

Bachelor of Science in Paramedical 

Technology in Blood Transfusion;  or  

Possess a degree of Bachelor of Science with 

Physics, and   Chemistry or Biology; and a 

Diploma or Certificate in Blood Transfusion 

or Blood Bank Technology or Medical 

Laboratory Technology;  
7 औउध ननमाण ऄनधकारी  

(Pharmacy Officer) 
(i) have passed S.S.C. examination and (ii) 

possess a Diploma in Pharmacy  of a 

Statutory University. OR                                                                                                           

B. Pharmacy  of a Statutory University.                                                             

 OR M.Pharmacy  of a Statutory University.  
8 अहार तज्ञ  

(Dietician) 
(i) Possess B.Sc. (Home Science) degree of a 

statutory University. 

9 इ ीजी तंञज्ञ  
(ECG Technician) 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Cardiology or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Cordiology; or Possess a degree of Bachelor 

of Science with Physics, and Chemistry or 

Biology; and a diploma or certificate in 

Cordiology. 
10 दंतयांनञकी  

(Dental Mechanic) 
(i) have passed Higher Secondary School 

Certificate Examination and (ii) have passed 

the Dental Mechanic Course conducted by 

Govt. Dental College & Hospital at Bombay 

or at Nagpur or by any institution in India 

recognised by Govt.and apporoved by the 

Dental council of India 
11 डायनल ी  तंञज्ञ  

(Dialysis Technician) 
Possess a Bacholor's Degree of a Statutory 

University in Science with Physics, 

Chemistry or Biology & DMLT from one of 

the medical colleges or from any institution 

recognised by the university  
12 ऄनधदनर ानरका (ना कीय )५०टक्के  

Staff Nurse Govt.50% 
(i) are qualified nurse having general nursing 

and midwifery deploma recognised  by the 

Indian Nursing Council. Or possess Basic 

B.Sc. (Nursing) degreee from recognized 

institution, except PB BSC (N) and basic 

B.Sc. From any open University establised 

by any Act of Parliament or of the State 

Legislature. Appointment to the post 

mentioned in rule 3 shall be made from 

amongst the candidates who (i) has passed 

from the private Nusing school. 

ऄनधदनर ानरका  (खाजगी ५० टक्के  ) 
Staff Nurse Private 50% 
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13 दूरध्र्नी ालक  
Telephone Operator 

i) have passed Secondary School Certificate 

Examination    

14 र्ाहन ालक  
Driver 

(i) Possess an effective driving licence to 

drive a heavy vehicle under M.V.Act,1939 

and have passed atleast std.IV  examination 

of any recognised school and can speak in 

Marathi and Hindi language. have clean 

record and working   knowledge of repairs of 

a motor car or, as the case may be, of a jeep 

and possess a good physique and knowledge 

of topography of the concerned area.          
(ii) Possess not less than three years 

experience of driving motor vehicles. 
15 ंनदी  

Tailor 
(i) have passed Secondary School Certificate 

Examination and (ii) possess in Tailoring and 

Cutting of an Institution recognised by Govt. 

or any other qualification declared by Govt. 

to be equivalent thereto;and is able to teach 

cutting and tailoring to the patients in the 

hospital. 
16 नळकारागीर  

Plumber 
(i) are literate (ii) possess at least 2 years 

experience in the line. (iii) preference shall 

be given to candidates possessing a 

certificate awarded by the Dept. of Technical 

Education, Bombay for having completed the 

Plumber's course. 
17  कतार  

Carpentor 
(i) Possess a certificate in carpentary from 

the Industrial Training Institute of Govt. of 

maharashtra of any other recognized 

Institute. 
18 नेञ न नकत् ा ऄनधकारी  

Opthalmic Officer 
Posseses degree in optometry of clinical 

optometry recognized by any university or 

the maharashtra university of health sciences. 
19 मनोनर्क ती  ामानजक कायवकता/

 माज  ेर्ा ऄनधक्षक (मनोनर्क ती)
(Medical Social Worker/ Social 
Superintendent (Psychitric)   

(i) Possess Degree and possess Diploma of 

statutory University or an institution 

recognised by the Govt. in Social Service 

Administration with Medical and Psychiatric 

social work as one of the subject of 

specilization or a Degree in Master of Social 

Work with Psychiatry as one of the subjects. 

Additional qualification -  

M.A. in Social Work OR Master Degree in 

Social Work (M.S.W.) with specialisation 

in Medical and Psychiatric social work.  
20 ाानतकोद ार तज्ञ  

Physiotherapist 
I)have passed Higher Secondary School 

Certificate Examination with Science 

subjects; and have passed Diploma in 

Physiotherapy of a statutory University or 

possess the Physiotherapy Assistant's 

Certificate from the Army. Preference 



20 

 

Degree of a staturtory University in 

Physiotherapy. (ii) Provided that, preference 

may be given to the candidates possessing a 

degree of a statutory University in 

Physiotherapy. Provided further that the age 

limit may be relaxed by the Govt. on the 

recommendation of the Selecting Authority 

in favour of a candidate having higher 

qualification or experience or both. 
21 ्यर् ोद ार तज्ञ  

Occupational Therapist 
(i) Possess a degree in Science (Occupational 

Therapy) of a statutory University.  

22  मोददेष्टटा  
Counsellor 

(i)Possess a Master's degree in clinical 

psychology of statutory University; and (ii) 

have passed one year certificate court of 

counsellor of Maharashtra Institute of Mental 

Health Pune or (iii) have gained after having 

acquired the qualification referred in clause 

(b). (iv) not less than five years experience of 

counselling in Mental Health. 
23 रा ायननक  हाय्यक 

Chemical Assistant 
 

(i) Possess a Degree of M.Sc. With Bio-

Chemistry as principal subject from a 

recognised Univesity. OR                          

 B.Sc. with Chemisty as principal subject 

from a recognised University. 
24 ऄणकजीर्  हा -/प्रयोगनाळा तंञज्ञ

Bactariologist  / Laboratory 
Technician 

(i) Possess a Degree of M.Sc. With 

Microbiology as principal subject from a 

recognised Univesity. OR                                       

B.Sc. with Microbiology as principal subject 

from a recognised University. 
25 ऄर्दै्यनकय   हाय्यक  

Non-Medical Assistant 
(i) have passed Secondary School Certificate 

Examination. (ii) have undergone six months 

Training Course in Leprosy work at the 

Leprosy Training Centre or recognised 

Institution and passed the final examination. 
26 र्ाडवन / ग हदाल Warden B.Sc.(Hon.)Degree  

or Degree in Arts or Science of a recognized 

University.   
27 ऄनालेखादाल Record Keeper i) Graduate of a recognised University.              

ii) Certificate or Diploma in liberary science. 

(iii) Desirable experience in liberary work or 

recod maintenance. Knowledge of foreign 

language. 
28 कननष्टठ नलनदक Junior Clerk 1) Possess a degree 2) possess the Govt. 

Commercial Certificate or Computer Typing 

Certificate with a speed of not less than 30 

WPM in Marathi Typewriting or 40 WPM in 

English Typerwriting.                                      
29 र्ीजतंञी )दनरर्हन(  

Electrician (Transport) 
(i) have passed SSC and (ii) jhave completed 

concern trade in ITI or equivalent Institute 

recognised by Govt.or possess equivalent 
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qualification approved by Govt. and passed 

NCTVT examination or equivalent 

examination approved by Govt. (iii) Possess 

not less than 5 years experience of full time 

worker in concern trade in any industry or 

Govt. or semi Govt. or Corporation or local 

body or Private automobile workshops after 

completion of above trade course (iv) Having 

capacity to inspect the vihicles and identify 

the faults/ defects in vehicle and having 

permanent vehicle driving license. 
30 कक नल कारानगर  

(Skilled Artizen) 
i) have passed S.S.C.; and (ii) have 

completed concern trade in I.T.I. or 

equivalent institute recognise by Govt. or 

possess equivalent qualification approved by 

Govt. and passed N.C.T.V.T. examination or 

equivalent examination approved by Govt. 

and (iii) Possesess not less than 5 years 

experience of full time worker in cercern 

trade in any industry or Govt. or Semi-Govt. 

or Corporation or local body or private 

automobile workshops after completion of 

above trade course.  (iv) Having capacity to 

inspect the vehicles and identify the faults/ 

defects in vehicle and having permanent 

vehicle driving license. 
31 र्नरष्टठ तांनञक  हाय्यक  

(Senior Technical Assistant) 
i) have passed S.S.C.; and (ii) possess a 

Diploma in Mechaanical or Automobile or 

Production Enginnering or possess 

equivalent qualification declared by the 

Govt. and (iii)Possesess not less than 2 years 

experience of full time worker of motor 

vehicles repairs and maintainance in 

authomobile enginnering field in any 

industry or Govt. or Semi-Govt. or 

Corporation or local body or private 

automobile workshops after completion of 

above Diploma course.(iv)Having capacity to 

inspect the vehicles and identify the faults/ 

defects in vehicle and having permanent 

vehicle driving license 
32 कननष्टठ तांनञक  हाय्यक  

(Junior Technical Assistant) 
i) have passed S.S.C.; and (ii) have 

completed concern trade in I.T.I. or 

equivalent institute recognise by Govt. or 

possess equivalent qualification approved by 

Govt. and passed N.C.T.V.T. examination or 

equivalent examination approved by Govt. 

and (iii)Possesess not less than 5 years 

experience of full time worker in cercern 

trade in any industry or Govt. or Semi-Govt. 

or Corporation or local body or private 
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automobile workshops after completion of 

above trade course. (iv)Having capacity to 

inspect the vehicles and identify the faults/ 

defects in vehicle and having permanent 

vehicle driving license. 
33 तंञज्ञ )ू इूमअर(  

Technician HEMR 
(I) HAVE passed the Secondary School 

Certificate Examination and (ii) have passed 

Diploma either in Bio-medical or Electrical 

or Electronics Engineering or any other 

qualification declared by Govt. to be 

equivalent thereto; and  (iii) Possess practical 

experience in the relevant subject for a 

period of not less than 2 years gained after 

acquiring the qualification mentioned in sub-

clause(iv) of this rule as a full time worker in 

hospital equipment repairs or biomedical 

engineering field either in Govt. or Semi-

Govt. Organisation or Corporation or local 

body or a private firm of workshop. 
34 कननष्टठ तांनञक  हा -)ू इूमअर(

Junior Technical Assistant 
(HEMR) 

(I) Have passed the Secondary School 

Certificate Examination and (ii) have passed 

Diploma either in Bio-medical or Electrical 

or Electronics Engineering or any other 

qualification declared by Govt. to be 

equivalent thereto; and  (ii) Possess practical 

experience in the relevant subject for a 

period of not less than 1 years gained after 

acquiring the qualification mentioned in sub-

clause(iii) of this rule as a full time worker in 

hospital equipment repairs or biomedical 

engineering field either in Govt. or Semi-

Govt. Organisation or Corporation or local 

body or a private firm of workshop. 
35 दंतअरोग्यक  

Dental Hygienist 
1)have passed Higher Secondary School 

Certificate Examination and 2)have passed 

the Dental Hygenist Examination  
36  ांनखकी ऄन्र्उेक  

Statistical Investigator 
(i) Graduate i.e. B.Sc. With Maths & Statitics 

or B.Com. with Statistics or B.A. Economics 

and Statitics of a Recognised University  
37 कायवदेनक  

Foreman 
i) have passed S.S.C.; and (ii) possess a 

Diploma in Mechaanical or Automobile or 

Production Enginnering or possess 

equivalent qualification declared by the 

Govt. and (iii)Possesess not less than 2 years 

experience of full time worker of motor 

vehicles repairs and maintainance in 

authomobile enginnering field in any 

industry or Govt. or Semi-Govt. or 

Corporation or local body or private 

automobile workshops after completion of 

above Diploma course.(iv)Having capacity to 
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inspect the vehicles and identify the faults/ 

defects in vehicle and having permanent 

vehicle driving license. 
38  ेर्ा ऄनायंता  

Service Engineer 
i) have passed S.S.C. with minumum second 

class; and (ii) possess a Diploma in 

Mechaanical or Automobile or Production 

Enginnering or possess equivalent 

qualification declared by the Govt. and 

(iii)Possesess not less than 3 years 

experience of full time worker of motor 

vehicles repairs and maintainance in 

authomobile enginnering field in any 

industry or Govt. or Semi-Govt. or 

Corporation or local body or private 

automobile workshops after completion of 

above Diploma course. (iv)Having should 

knowledge of iniatation of workshop, repairs 

and maintainance of various types of 

vehicles, assemebling and disassembling of 

all parts, handling of machines, machinery, 

equipments and tools. (v) Having sound 

knowledge of supervision on sub-ordinata 

workers of various trades and having 

conversant of motor inspection. (vi) having 

well conversant knowledge of Company Act, 

Motor Vehicle Act and Industrial Acts and 

its correspondences. 
39 र्नरष्टठ  करक्षा  हाय्यक 

Senior Security Assistant 
(i) have passed the Secondary School 

Certificate Examination conducted by 

Divisional Board under the Maha.Secondary 

and Higher Secondary Education Boards 

Act,1965 and includes any other examination 

declared by Govt. to be equivalent thereto. 

(ii) possess certificate in Industrial Security 

Course of recognised institution (iii) have 

adequate knowledge of fire fighting 

equipments, industrial equipments and 

industrial security measures.   (iv) possess 

practical experience for a period of not less 

than 5 years gained after requiring the 

qualification mentioned in sub-clause (ii) in a 

responsible position in industry or in a Govt. 

Dept. or in an industrial undertaking or in 

commercial concern, local authority, 

corporation or board established by Govt.   

(v) Provided that, preference may be given to 

Diploma holder in Industrial Security Course 

or a recognised Institution. Provided further 

that, preference may be given to Ex-

Servicemen.              
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40 र्दै्यकीय  ामानजक कायवकता/  
 माज  ेर्ा ऄनधक्षक (र्ैदयनकय)  
( Medical Social Worker/  
Social Superintendent) (Medical)   

(i) Possess a degree of a statutory University 

and a Diploma in Social Science or (ii) 

Possess a master's degree in Arts with 

Socialogy.  

Additional qualification - M.A. in Social 

Work OR Master Degree in Social Work 

(M.S.W.) with specilisation in Medical and 

Psychiatric social work.   
41 ईच् श्रेेणी लघकलेखक Higher Grade 

Steno 
SSC+ Short hand 120 words per minute  and 

English typing 40 words per minute  or 

Marathi 30 words per minute   
42 ननम्नश्रेेणी लघकलेखक Lower Grade 

Steno 
SSC+ Short hand 100 words per minute and 

English typing 40 words per minute  or 

Marathi 30 words per minute   
43 लघकटंकलेखक Steno Typist SSC+ Short hand 80 words per minute and 

English typing 40 words per minute  or 

Marathi 30 words per minute   
44 क्ष नकरण  हाय्यक - X-Ray 

Assistant 
Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Radiography or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Radiography; or Possess a degree of 

Bachelor of Science with Physics, and 

Chemistry or Biology; and a diploma or 

certificate in Radiography; 
45 इइजी तं्र ज्ञ ( EEG Technician) Possess a degree of Bachelor or Paramedical 

Technology in Neurology, or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Neurology; or Possess a degree of Bachelor 

of Science with Physics, and Chemistry or 

Biology; and a Diploma or Certificate in 

Electroencephalography (EEG) or 

Neurology; 
46 नहटोदॅथी तंञज्ञ /देनी तंञज्ञ

)Histopathy Technican) 
Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Histopathology  or Bachelor 

of Science in Paramedical Technology in 

Histopathology or Possess a degree of 

Bachelor of Science with Physics and 

Chemistry or Biology and a diploma or 

Certificate in Histopathology.  
47 देनी तज्ञ  

(Histopathy Technician) 
Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Histopathology  or Bachelor 

of Science in Paramedical Technology in 

Histopathology or Possess a degree of 

Bachelor of Science with Physics and 

Chemistry or Biology; Provided that, the 

preference shall be given to candidats having 

minimum one year experience as 

Histopathology Technician in Government 

recognised hospitals. 
48 दरफ्यकनजननट  Possess a degree of Bachelor or Paramedical 

Technology in Perfusion , or Bachelor of 
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Purfusionist Science in Paramedical Technology in 

Perfusion ; or Possess a degree of Bachelor 

of Science with Physics and Chemistry or 

Biology; and a Diploma or Certificate in 

Perfusion;  
49 गं्रसथदाल Librarian Certificate or Diploma in Library Science. 

50 र्ीजतं्र ी  
Electrician 

(i) possess a Diploma or certificate in 

electrical trades of any recognised institution 

/NCTVT or any other qualification declared 

by govt.to be equivalent thereto (ii) have 

passed th SSC examination pr equivalent 

examination recognised by Govt. 
51  नञन्रमया ग ह  हाय्यक  

Operation Theatre Assisatnt 
have passed Secondary School Certificate 

Examination 

52 मोल्डष म तंञज्ञ /नकरणोद ार तंञज्ञ
Mouldroom Technician / 
Radiography Technician 

Posses a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Radiography or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Radiography; or possess a degree of 

Bachelor of Science with Physics, and 

Chemistry or Biology; and a diploma or 

certificate in Radiography. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


