सहायक मोटार वाहन िनरी क परी ा
1. संवग व पदे याबाबतचा संि

त तपशील :-

1.1 रा य शासना या पिरवहन िवभागा या अख यारीतील सहायक मोटार वाहन िनरी क, गट-क संवग तील पदे शासना या
मागणीनुसार व पदां या उपल धतेनस
ु ार सदर परी ेमधून भर यात येतात.
1.2 पदांचा तपशील :1.2.1 संवग - अराजपि त, गट-क
1.2.2 िनयु तीचे िठकाण - महारा ात कोठे ही
1.2.3 वेतनबँड व ेड वेतन - पये 9300-34,800 ेड वेतन पये 4300 अिधक महागाई भ ा व िनयमानुसार दे य इतर भ े.
1.2.4 उ च पदावर बढतीची संधी- ये ठता व पा तेनस
ु ार पिरवहन िवभागातील मोटार वाहन िनरी क व यापुढील संवग.
1.3 शासना या मागणीनुसार भरावया या पदांचा तपशील, पदसं या, आर ण, अहता, इ यादी बाब जािहरात / अिधसूचने ारे
उमेदवारांना उपल ध क न दे यात येईल.
2. परी े चे ट पे :2.1

तुत परी ा खालील दोन ट यात घे यात येते:(एक) पूव परी ा - 100 गुण. (दोन) मु य परी ा - 300 गुण.

2.2 मु य परी े या वेशासाठी उमेदवारांची सं या िविहत मय दे त िसिमत कर यासाठी पूव परी ा घे यात येते. पूव परी ेसाठी
आयोगाने िविहत केले या िकमान सीमारे षा कवा यापे ा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारांस मु य परी ेसाठी पा
समज यात येते.
2.3 पूव परी ेचे गुण अंितम िनवडी या वेळी िवचारात घे तले जाणार नाहीत. तसेच, पूव परी ेचे गुण उमेदवारांना कळिवले जात नाहीत.
3. अहता :3.1 महारा रा य मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळाची मा यिमक शालांत माणप परी ा (एस.एस.सी.) कवा महारा
शासनाने एस.एस.सी. या समतु य हणून घोिषत केलेली अहता, आिण
3.2 मा यिमक शालांत माणप परी ा उ ीण झा यानंतर वयंचल अिभयांि की (Automobile Engineering) वा यं
अिभयांि की (Mechanical Engineering) िवषयातील िकमान 3 वष ची पदिवका वा क वा रा य शासनाने यास समक
हणून घोिषत केलेली अहता.
3.3 वयंचल अिभयांि की (Automobile Engineering) वा यं अिभयांि की (Mechanical Engineering) िवषयातील मा यता
ा त िवदयापीठाची पदवी कवा यापे ा उ च अहता धारण केलेले वा क वा रा य शासनाने यास समक हणून घोिषत
केले या अहता धारण केलेले उमेदवार दे खील पा राहतील.
3.4शासन प , गृह िवभाग,

मांक: एम हीडी-1216/ . .-301/पिर-3, िदनांक 23 जानेवारी, 2017 नुसार खालील अहता समतु य

शै िणक अहता हणून वीकाराह आहे त :3.4.1 िड लोमा इन ॉड शन टे नॉलॉजी

3.4.7 िड लोमा इन मेट ॅलज

3.4.2 िड लोमा इन ॉड शन इंिजिनअ रग

3.4.8 बॅचलर िड ी इन मेकॅिनकल इंिजिनअर ग

3.4.3 िड लोमा इन मिशन टू स मे टे न स

3.4.9 बॅचलर िड ी इन ॲटोमोबाईल इंिजिनअर ग

3.4.4 िड लोमा इन फॅ ि केशन टे नॉलॉजी

3.4.10 बॅचलर िड ी इन ॉड शन इंिजिनअर ग

3.4.5 िड लोमा इन फॅ ि केशन अँड इरे शन इंिजिनअ रग

3.4.11 बॅचलर िड ी इन इंड

अल इंिजिनअर ग

3.4.6 िड लोमा इन ल ॅ ट इंिजिनअ रग

3.5 अनुभव:3.5.1 वयंचल अिभयांि की वा यं अिभयांि की मधील पदिवका/पदवी/उ च अहता अथवा वरील माणे समक अहता
धारण के यानंतर मु य परी ेकरीता अज सादर कर या या शेवट या िदनांकास हलकी मोटार वाहने, जड मालवाहू
वाहने व जड वासी वाहने यांचे दु ती व दे खभाल कर याचा पूण वेळ कमचारी हणून क अथवा रा य शासना या
िवभागाम ये वा अंगीकृ त यवसायांचे अख यारीतील यं शाळाम ये घे तलेला अथवा शासन वेळोवेळी िनदिशत करे ल
अशा सं थांम ये घे तलेला िकमान एक वष कालावधीचा अनुभव आव यक .
3.5.2अनुभवा या योजनाथ िश णाथ अथवा ॲ िटस हणून वरील िठकाणी घे तलेला अनुभव गृिहत धरला जाऊ शकेल.
3.5.3 मु य परी ेस अज सादर कर या या शेवट या िदनांकास वर नमूद के या माणे िकमान एक वष कालावधीचा पूण वेळ
कमचारी हणून अनुभव नसेल अशा उमेदवारांनी िनयु तीनंतर पिरिव ाधीन कालावधीम ये शासना या िवभागात अथवा
अंगीकृ त यवसायाम ये अथवा शासन वेळोवेळी िनदिशत करे ल अशा सं थांम ये िकमान 1 वष कालावधीचा अनुभव घे णे
बंधनकारक राहील.
जानेवारी,2017
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3.6 मु य परी ेकरीता अज सादर कर या या अंितम िदनांकास िगअस असलेली मोटार सायकल, हलके मोटार वाहन आिण पिरवहन
वाहन (जड मालवाहू वाहन आिण जड वासी वाहन) या संवग तील वाहन चालिव यासाठी स म ािधका-याने िदलेली वैध अनु ती
(Licence) आव यक.
3.7अज सादर कर या या अंितम िदनांकास वर नमूद केले या वाहनांपैकी जड माल वाहतूक वाहन कवा जड वासी वाहतूक वाहन
यापैकी एखादी कवा दो ही वाहने चालिव याची अनु ती (Licence) नसेल तर अशा उमेदवारास अशी अनु ती, िनयु ती नंतर या
दोन वष या पिरवी ा कालावधीम ये ा त करणे बंधनकारक असेल.
3.8 पिरिव ा कालावधीम ये अशी अनु ती ा त न करणा-या उमेदवारास सेवेतन
ू कमी कर यात येईल.
3.9 वाहन चालिव याची अनु ती वेळोवेळी नूतनीकरण केली असली पािहजे आिण
3.10 शारीिरक अहता :3.10.1 शारीिरक अहता खालील माणे आव यक:पु ष उमेदवार

मिहला उमेदवार

(1) उं ची - 163 स. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)

(1) उं ची - 155 स.मी. (अनवाणी)

(2) छाती - िकमान 79 से.मी. ( सरणािशवाय) व
िकमान 5 से.मी. ( सरण)

(कमीत कमी )
(2) वजन - 45 िक. .ॅ (कमीत कमी )

3.10.2 जे रं गांध नसून, यांची द ृ टी च यासह वा िशवाय चांगली आहे .
3.11 मराठी िलिहणे, वाचणे, बोलता येणे अ याव यक आहे .
3.12 सेवा वेशो र शत :3.12.1 वर नमूद के या माणे पिरिव ा कालावधीत नमूद अनुभव व अनु ती या अट ची पूतता करे पयत सदर उमेदवारास
सहायक मोटार वाहन िनरी क पदाची कोणतीही कत य अथवा जबाबदा-या पार पाडता येणार नाही.
3.12.2 िनयु त केलेली य ती दोन वष या कालावधीकरीता पिरिव ाधीन असेल, पिरिव ाधीन कालावधी जा तीत जा त एक
वष पयत वाढिवता येईल.
3.12.3 िनयु त केले या य तीने पिरिव ाधीन कालावधी म ये िविहत केलेली िवभागीय परी ा उ ीण होणे आिण िविहत केलेले
िश ण कोणतेही अस यास पूण करणे आिण पिरिव ाधीन कालावधी यश वीिर या पूण करणे आव यक असेल, जर
िविहत केलेली िवभागीय परी ा कवा िश ण कवा पिरिव ाधीन कालावधी यश वीिर या पूण केला नाही तर ती य ती
सेवा समा त कर यास पा राहील.
3.12.4 पिरिव ाधीन कालावधी यश वीिर या पूण के यानंतर िकमान पाच वष कालावधीसाठी मोटार वाहन िवभागात सेवा
कर याचे बंधप सादर करणे आव यक राहील.
3.12.5 या संबंधात तयार कर यात आले या िनयमानुसार मराठी व हदी भाषा परी ा अगोदरच उ ीण झालेली नसेल कवा
याला/ितला परी ा उ ीण हो यातून सूट िमळालेली नसेल तर याने/ितने या परी ा उ ीण होणे आव यक राहील.
3.12.6 महारा शासना या मािहती तं
माणप धारण करावे लागेल.

ान संचालनालयाने वेळोवेळी िविहत कर यात आलेले संगणक हाताळणी िवषयक

3.12.7 सदर पदावर िनयु त केलेली य ती महारा

रा यात कोठे ही बदली हो यास पा राहील.

4.शु क (फी) :4.1

तुत परी किरता आयोगाकडू न आकार यात येणारे शु क खालील माणे आहे :अ. .

परी े चे नांव

पये
अमागास

मागासवग

माजी सैिनक

(1)

पूव परी ा

373

273

23

(2)

मु य परी ा

523

323

23

4.2 िव.जा.(अ),भ.ज.(ब), िव.मा. र.,भ.ज.(क),भ.ज.(ड), व इ.मा.व. वग तील उ नत व गत गटात( ीमी लेअर) मोडणा या
उमेदवारांनी यांना आर णाचा व वयोमय दे चा फायदा दे य नस याने यांनी अमागास उमेदवारां माणे परी ा शु क भरणे
आव यक आहे .
4.3 उ नत व गत गटासंदभ तील ( ीमी लेअर) उ प नाची मय दा तसेच अ य त अनुषंिगक बाबी शासनाने वेळोवेळी जारी
केले या आदे शानुसार राहतील.
4.4 िदनांक 1 जानेवारी, 1964 ते 25 माच,1971 या कालावधीत पूव पािक तानातून थलांतर क न भारताम ये आले या आिण
िदनांक 1 जून,1963 नंतर थलांतर क न भारतात आले या मूळचे भारतीय असले या ीलंकेतील वदे श तावत
उमेदवारांनी कोणतेही परी ा शु क भर याची आव यकता नाही.
जानेवारी,2017
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5. पूव परी ा :5.1 परी ा योजना :(1) एकू ण गुण : 100
(2)

नपि का : एक.

िवषय/संकेतांक

नपि केचा तपशील खालील माणे :दज

सामा य अ ययन
व
बु दमापन चाचणी,

कालावधी

नसं या

एक तास

100

गुण

मा यम

}
}

यं अिभयांि की
व
वयंचल अिभयांि की
संबंिधत चालू घडामोडी
(संकेतांक 004)

मा यिमक
शालांत
परी ेसमान

100

मराठी व
इं जी

नपि केचे
व प

व तुिन ठ
बहु पय यी

}
}
}

पदिवकेसमान

5.2 अ यास म :- सिव तर अ यास म खालील माणे :(1) सामा य अ ययन
चालू घडामोडी, सामािजक व औदयोिगक सुधारणा, सामा य िव ान, भारताचा सामा य इितहास व भूगोल (महारा ा या िवशेष
अ यासासह) ,नागिरकशा .
(2) बु दमापन चाचणी
उमेदवार िकती लवकर व अचूकपणे िवचार क शकतो, याचा अंदाज घे या या द ृ टीने सदर चाचणीम ये न िवचार यात येतील.
(3) यं अिभयांि की व वयं चल अिभयांि की संबंिधत चालू घडामोडी
Latest trends and technological development in the field of Mechanical and Automobile Engineering.
5.3 परी ा क :5.3.1 खालील िठकाणी सदर परी ा घे यात येईल :क र

क ाचा सांकेतांक

क

क ाचा सांकेतांक

औरं गाबाद

15

नागपूर

32

मुंबई

30

पुणे

38

5.3.2 उपरो त परी ा क ांमधून कोणतेही एक क अज सादर करताना िनवडणे आव यक आहे .
5.3.3 उपरो त परी ा क ांम ये आव यकतेनस
ु ार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतात.
ु ार िज हा क ावरील िविवध
5.3.4 िविहत प तीने मािहती सादर करताना उमेदवाराने िनवडलेले परी ा क व उपल धतेनस
उपक ावर पा उमेदवारांना वेश दे यात येईल.
5.3.5 एखादे क काय वत होऊ शकले नाही तर या क ावरील उमेदवारांची यव था जवळ या दुस-या िज हा क ावर
कर यात येईल. असा बदल के यास याबाबतची सूचना संबंिधतांना िदली जाईल.
5.3.6 एकदा िनवडले या परी ा क ाम ये अथवा आयोगाने िन चत केले या उपक ाम ये बदल कर याची िवनंती
कोण याही कारणा तव मा य कर यात येणार नाही.
5.4 पूव परी े चा िनकाल :व तुिन ठ व पां या उ रपि कांचे मु यांकन करताना उ रपि केत नमूद केले या यो य उ रांनाच गुण िदले
जातील. तसेच येक चार चुकी या उ रामागे एका नाचे गुण एकूण गुणांमधून वजा कर यात येतील.
5.4.2 भरावया या एकूण पदां या सुमारे 8 पट उमेदवार मु य परी े या वेशासाठी पा होतील, अशा रीतीने थम ट यात
गुणांची सीमारे षा (Cut Off Line) िन चत कर यात येईल. त नंतर, दुस-या ट यात येक वग तील पदांसाठी 10
पट उमेदवार उपल ध होतील, अशा रीतीने सीमारे षा खाली ओढली जाईल. तथािप, अशा प दतीने मु य परी े या
वेशासाठी दुस-या ट यात पा ठरलेले अितिर त उमेदवार केवळ यां या राखीव वग साठी या पदावरच
िनवडीसाठी पा असतील.
5.4.1

5.4.3 केवळ सवसाधारण (अमागास) उमेदवारां या सीमारे षे या आधारे मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या
उमेदवारांची उमेदवारी अंितम िनवडी या वेळी सवसाधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घे तली जाईल.
सवसाधारण (अमागास) उमेदवारांसाठी असलेली सीमारे षा िशिथल क न मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले ले
उमेदवार अंितम िशफारशी या वेळी फ त संबंिधत आरि त पदासाठी पा ठरतील.
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5.4.4

येक वग/उप वग साठी आयोगाने िन चत केले या सीमारे षा कवा यापे ा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारांना
यांनी पूव परी े या अज म ये िदले या मािहती या आधारे , ते िविहत अट ची पूतता करतात असे समजून िन वळ
ता पुर या व पात मु य परी े या वेशासाठी पा समज यात येईल.

5.4.5 अशा िरतीने मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या उमेदवारांची यादी आयोगा या संकेत थळावर तसेच
आयोगा या काय लया या सूचना फलकावर िस कर यात येईल.
5.4.6 मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या
कळिव यात येईल.

येक उमेदवाराला मोबाईल

मांकावर एस.एम.एस. ारे वैय तकिर या

5.4.7 पूव परी ा ही मु य परी े या वेशाकिरता उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या द ृ टने घे यात येणारी चाळणी
परी ा अस याने मु य परी े या वेशासाठी पा न ठरले या उमेदवारां या उ रपि कांची फेरतपासणी केली जात
नाही अथवा यासंदभ तील कोण याही कार या अिभवेदनावर कायवाही केली जात नाही.
6. मु य परी ा:6.1 परी े स वेश :6.1.1 पूव परी ेकरीता िविहत केले या मय दे नस
ु ार मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या आिण आव यक शै िणक
अहता व अ य अट ची पूतता करणा-या उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा समज यात येईल.
6.1.2 मु य परी ेकरीता आयोगा या काय लयाकडू न अिधसूचना िनगिमत झा यानंतर आयोगा या ऑनलाईन अज
णाली या संकेत थळा ारे मु य परी े या वेशासाठी पा उमेदवारांना यां या ोफाईल ारे अज करता येईल. यावेळी
मु य परी े या वेशासाठी आयोगाने िविहत केले या ऑनलाईन प तीने परी ा क िनवडू न परी ा-शु क िविहत
मुदतीत सादर करणे आव यक राहील. यािशवाय उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा समज यात येणार नाही.
6.1.3 पूव परी ेकरीता अज सादर करताना आयोगाकडे सादर केले या कोण याही दा याम ये नंतर कोण याही ट यावर
कोण याही कारे बदल करता येणार नाही.
6.2 परी ा योजना :6.2.1 परी े चे ट पे :- एक. लेखी परी ा- 300 गुण
6.2.2

नपि का - एक.
िवषय/संकेतांक

यं अिभयांि की
}
व
वयंचल अिभयांि की
}
(संकेतांक 024)

नपि केचा तपशील खालील माणे आहे :दज
या या
िवषया या

कालावधी

नसं या

दीड तास

150

पदिवकेसमान

गुण

300

मा यम
फ त
इं जी

नपि केचे
व प
व तुिन ठ
बहु पय यी

6.2.3 मु य परी े या 'यं अिभयांि की व वयंचल अिभयांि की' या िवषया या नपि केतील Section 'A' मधील न
अिनवाय असतील. मा Section 'B' कवा Section 'C' यापैकी एकाच Section मधील न उमेदवारांनी
सोडवायचे आहे त.
6.2.3 अ यास म :- सिव तर अ यास म खालील माणे :-

Section A : Mechanical and Automobile Engineering - (120 Questions and 240 Marks)
1. Strength of Materials :
Stress and strain, strain energy, shearing force and bending moment, moment of inertia,
Principal planes and stresses, slope and deflection. Direct and bending stresses, Columns,
Torsion and thin cylinders.
2. Mechanical Technology :
Engineering materials, Non chip forming processes, chip Forming process : Turning, Drilling,
Milling, Boring, Broaching, Finishing and super finishing, Gear production as well as NC-CNC
and non conventional machining methods.
3. Theory of Machines :
Kinematics and dynamics of machines, role of friction, different power devices and power
transmission equipments such as governers, gyroscopes etc., Applications of cams.
4. Hydraulics :
Fluids and their properties, Laminar and turbulent flow, Bernaulli’s Equation, Fluid pressure,
Pascal'S Law, Surface tention, fluid flow and its measurement.
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5. Thermal Engineering :
Sources of energy : Conventional and non conventional, Laws of thermodynamics, Principle
and working of heat engines, air compressors. Air Standard, vapour power and Gas power
cycles.
6. A. Automobile Engines :
Theory, working and constructional features of C.I. and S.I. engines, Combustion phenomena
and various ignition systems, Fuels and Lubricants, Performance and Testing of I.C. Engines,
Pollution control.
B. Industrial Electronics :
Diods, UJT, BJT, amplifiers, microprocessors.
Section B: Mechanical Engineering - (30 Questions and 60 Marks)
1. Hydraulic Machinary :
Imapact of jet, Hydraulic turbines, Hydraulic pumps : Centrifugal, reciptrocating and other
types. Hydraulic control circuits.
2. Refrigeration and Air Conditioning :
Refrigerator and heat pump, Vapour compression and vapour absorption refrigeration systems,
Refrigerants, Psychrometry, Air conditioning and its applications.
3. Industrial Engineering :
Types of production, plant layouts, process planning, work study, statistical quality control,
Metrology.
OR
Section C : Automobile Engineering - (30 Questions and 60 Marks)
1. Automobile Systems :
Vehicle layout, Transmission system, breaking systems, ABS, Steering and suspension system,
Chasis Frame and Body engineering.
2. Vehicle Maintenance :
Performance of vehicles, engine electricals and electronics, workshop layout, repairing and
servicing, Emission measurements and control techniques.
3. Transport Management :
Elements of transport and its operations, Motor Vehicle Act, Taxation, Insurance.
6.3 परी ा क :6.3.1 खालील चार िठकाणी सदर मु य परी ा घे ता येऊ शकेल :क

क ाचा सांकेतांक

क

क ाचा सांकेतांक

औरं गाबाद

15

नागपूर

32

मुंबई

30

पुणे

38

6.3.2 मु य परी ा वर नमूद केले या िज हाक ावर अथवा फ त मुंबई येथे घे याबाबतचा िनणय मु य परी े या
अिधसूचने ारे उमेदवारांना अवगत कर यात येईल.
6.3.3 परी ा वर नमूद के या माणे चार िठकाणी यावयाचा िनणय झा यास उपरो त परी ा क ांमधून कोणतेही एक क
मु य परी ेकिरता मािहती सादर करताना िनवडणे आव यक आहे .
6.3.4 उपरो त परी ा क ांम ये आव यकतेनस
ु ार बदल होऊ शकतो.
6.3.5 िविहत प तीने अज/मािहती सादर करताना उमेदवाराने िनवडलेले परी ा क व उपल धतेनस
ु ार िज हा क ावरील
िविवध उपक ावर पा उमेदवारांना वेश दे यात येईल.
6.3.6 वर नमूद चार िज हाक ापैकी एखादे क काय वत होऊ शकले नाही तर या क ावरील उमेदवारांची यव था
जवळ या दुसर्या िज हा क ावर कर यात येईल. असा बदल के यास याबाबतची सूचना संबंिधतांना िदली जाईल.
6.3.7 एकदा िनवडले या परी ा क ाम ये अथवा आयोगाने िन चत केले या क अथवा उपक ाम ये बदल कर याची
िवनंती कोण याही पिर थतीत मा य कर यात येणार नाही.
6.3.8 वरील माणे क िनवडीची ि या पूण न के यास उमेदवाराने अज म ये िदले या प यवहारा या प यामधील नमूद
िज हाक ावर कवा निजक या िज हाक ावर वेश दे यात येईल. याबाबत आयोगाचे या या वेळचे धोरण व
आयोगाचा िनणय अंितम मान यात येईल.
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6.4 लेखी परी े चा िनकाल :6.4.1 व तुिन ठ व पां या उ रपि कांचे मु यांकन करताना उ रपि केत नमूद केले या यो य उ रांनाच गुण िदले जातील.
तसेच येक चार चुकी या उ रामागे एका नाचे गुण एकूण गुणांमधून वजा कर यात येतील.
6.4.2 मु य लेखी परी ेम ये ा त केले या गुणांची एकि त बेरीज क न गुणव ा मानुसार यादी तयार कर यात येईल. सदर
गुणव ा यादीमधील समान गुण धारण करणा-या उमेदवारांचा ाधा य म (Ranking) "उमेदवारांना सवसाधारण
सूचना" म ये नमूद केले या िनकषानुसार ठरिव यात येईल.
6.4.3 अनुसिू चत जाती, अनुसिू चत जमाती तसेच उ नत व गत गटात मोडत नस याचे माणप असले या िवमु त जाती
(अ), भट या जमाती (ब), िवशेष मागास वग, भट या जमाती (क), भट या जमाती (ड) व इतर मागास वग या
वग तील उमेदवार तसेच िवकलांग, मिहला, माजी सैिनक व पा खेळाडू उमेदवार लेखी परी ेत केवळ यां यासाठी
िविहत केले या िन न सीमारे षेनस
ु ार अहता ा त झा यास अंितम िशफारश या वेळी यांची उमेदवारी केवळ या या
संबंिधत वग साठी िवचारात घे तली जाईल. िन न सीमारे षेनस
ु ार अहता ा त ठरले या उमेदवारांची उमेदवारी
सवसाधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घे तली जाणार नाही.
7. िशफारस :7.1 "उमेदवारांना सवसाधारण सूचना"म ये नमूद केले या कायप तीनुसार उमेदवारां या िनवडी िवषयी या िशफारसी शासना या संबंिधत
िवभागाकडे पाठिव यात येतील.
7.2 परी ेस उप थत रािहले या उमेदवारांना िशफारसीनं तर यांची िनयु तीसाठी शासनाकडे िशफारस कर यात आली आहे कवा नाही, ते
ोफाईल ारे कळिव यात येईल. िशफारसपा
येक उमेदवारास आयोगाकडील न दणीकृ त मांकावर एस.एम.एस. ारे कळिव यात येईल.
तसेच, िशफारस झाले या उमेदवारांची नावे आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात येतील.
7.3 ले खी परी ेमधून िशफारशीसाठी पा हो याकिरता शतमत (Percentile) प दत लागू आहे . तुत मु य परी ेम ये सव िधक गुण िमळिवणा-या
उमेदवारा या एकू ण गुणां या खालील माणे िकमान गुण ा त करणारे उमेदवार िशफारशीसाठी पा असतील:(1) अमागास- िकमान 35 शतमत
(2) मागासवग य- िकमान 30 शतमत
(3)अ यु च गुणव ाधारक पा खेळाडू – िकमान 20 शतमत
(4) माजी सैिनक –िकमान 20 शतमत
7.4 अ यु च गुणव ाधारक पा खेळाडू अथवा माजी सैिनक या वग या िकमान सीमारे षे या आधारे िशफारशीसाठी पा ठरणा-या
उमेदवारास कोणतीही एक सवलत घे ता येईल.

8. शारीिरक
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5
8.7

8.8

मता व माणप पडताळणी :तुत परी े या अंितम िनकाला या आधारे िशफारस झाले या उमेदवारांची शािरिरक मतेबाबतची मोजमापे िनयु ती कर यापूव
शासनामाफत स म ािधका-याकडू न तपासून घे यात येतील. अज तील दा यानुसार िविहत शारीिरक मता नस यास संबंिधत
उमेदवार िनयु तीसाठी अपा ठरे ल.
आयोगाने िन चत केले या िकमान सीमारे षेनस
ु ार िशफारसपा ठरले या उमेदवारांची पा ता जािहरात/ शासन पिरप कातील
अहता/अटी व शत नुसार मूळ कागदप ा या आधारे स म ािधका-यांकडू न तपासली जाईल.
अज तील दा यानुसार मूळ कागदप सादर करणा-या उमेदवारांची माणप पडताळणी केली जाईल.
वरील माणे लेखी परी े या िनकाला या आधारे िशफारस पा ठरले या उमेदवारांची माणप पडताळणी स म ािधका-यांकडू न
िन चत कर यात आले या काय मानुसार तसेच स म ािधका-याने िन चत केले या िठकाणी व िविहत वेळेस घे यात येतील.
याकरीता उमेदवारास वखच ने उप थत रहावे लागेल.
अज तील दा यानुसार स म ािधका-याकडू न कर यात आले या शारीिरक मता तपासणी या तसेच माणप पडताळणी या आधारे
पा ठरले या उमेदवारांनाच िनयु ती दे याची कायवाही स म ािधका-यांकडू न कर यात येईल.
अज मधील दा यानुसार िविहत कागदप े सादर न करणा-या उमेदवारांची अथवा शारीिरक मता चाचणीम ये पा न ठरले या
उमेदवारांची िशफारस विरत र कर यात येईल. तसेच कागदप े सादर न करणा-या उमेदवारांना कागदप े सादर कर यासाठी
कोणतीही मुदतवाढ दे यात येणार नाही.
अज तील दा यानुसार पा ता आढळू न न आ यास अथवा अज तील दा यानुसार कागदप ांची पुतता न के यास अज करताना
आयोगास खोटी मािहती सादर केली असे समजून संबंिधत उमेदवाराची उमेदवारी र कर यात येईल. तसेच, आयोगा या
वे छािधकारानुसार आयोगामाफत आयोिजत सव परी ा/िनवडीकरीता काय व पी ितरोधीत (Debar) कर यासह संबंिधत
कायदयातील तरतुदीनुसार इतरही कारवाई कर यात येईल.

जानेवारी,2017
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