महारा
1. संवग व पदे याबाबतचा सं

वन सेवा पर

ा

तपशील :

1.1 रा य शासना या वनसेवेतील राजप ऽत, गट-अ व गट-ब ची पदे .

1.2 जा हरात/अिधसूचनेम ये भरावया या पदांचा व आर णाबाबतचा तपशील दे यात येईल. पदसं या व आर ण शासनाने कळ व यानुसार
राह ल व व ापनेत ूिस
(1) िनयु

केले जाईल.

चे ठकाण : महारा ात कोठे ह .

(2) वेतनबँड व मेड वेतन –

(एक) सहायक वनसंर क, गट-अ - पये - 9300-34800,5000 अिधक महागाई भ ा व िनयमाूमाणे दे य इतर भ े.
(दोन) वन ेऽपाल, गट-ब - पये -9300-34800,4400 अिधक महागाई भ ा व िनयमाूमाणे दे य इतर भ े.

2. पर

(3) उ च पदावर बढतीची संधी - ये ता व पाऽतेनुसार महारा

वन सेवेतील व र

पदावर.

ेचे ट पे :-

2.1 ूःतुत पर
2.2 पूव पर

ा पुढ ल तीन ट यात घे यात येते :- (1) पूव पर

ा ह मु य पर

ा - ४00 गुण. (3) मुलाखत - 5० गुण

ेसाठ उमेदवारांची सं या व हत मयादे त िसिमत कर यासाठ घे यात येते. या कर ता पूव पर

व हत केले या कमान सीमारे षा कंवा
गुण अंितम िनवड या वेळ
2.3 मु य पर

ा - 200 गुण. (2) मु य पर

यापे ा जाःत गुण िमळ वणा-या उमेदवारांस मु य पर

वचारात घेतले जाणार नाह त. तसेच, पूव पर

ेसाठ आयोगाने

ेसाठ पाऽ समज यात येते. पूव पर

ेचे

ेचे गुण उमेदवारांना कळ वले जाणार नाह त.

ेकर ता आयोगाने व हत केलेले कमान कंवा अिधक गुण िमळ वणारे उमेदवार मुलाखतीसाठ पाऽ ठरतील.

2.4 जा हरातीतील तरतुद नुसार व हत अट ंची पूतता करणा-या व मुलाखती या वेळ सव मूळ कागदपऽे सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घे यात येते.

3. अहता :
3.1 शै

णक अहता :

3.1.1 खालील वषयांपैक कमीत कमी एका वषयाची मा यताूा
(1) वनःपतीशा

(2) रसायनशा

(3) वनशा

(4) भूशा

3.1.2 कृ ष, अिभयां ऽक , पशुसंवधन व पशुवै कशा

व ा पठाची पदवी :-

(5) ग णत (6) भौितकशा

यातील ःनातक पदवीधर

(7) सां यक (8) ूा णशा

(9)उ ान व ा

कंवा

3.2 शा रर क मानके :3.2.1 अनुसूिचत जमातीतील उमेदवार वगळू न इतर उमेदवारांकर ता :पु ष
उं ची – 163 स.मी (अनवाणी) (कमीत कमी)
छाती – न फुग वता 79 स.मी. कमीत कमी फुग व याची
5 स.मी. आवँयक

मता

3.2.2 अनुसूिचत जमातीतील उमेदवारांकर ता :-

पु ष
उं ची – 152.5 स.मी (अनवाणी) (कमीत कमी)
छाती – न फुग वता 79 स.मी. कमीत कमी फुग व याची
5 स.मी. आवँयक

3.2.3

मता

म हला
उं ची – 150 (अनवाणी) (कमीत कमी)
छाती – न फुग वता 74 स.मी. कमीत कमी
5 स.मी. आवँयक
म हला
उं ची – 145 (अनवाणी) (कमीत कमी)
छाती – न फुग वता 74 स.मी. कमीत कमी
5 स.मी. आवँयक

:- सुधारणेनंतर (After Correction) 4 + OD सह ू येक डोळयाची

3.2.4 पु ष व म हला उमेदवारांनी अनुबमे 25 क.मी. व 14 क.मी. अंतर चार तासांत चालून पूण कर याची शा रर क

फुग व याची

मता

डोळयावर

मता असणेआवँयक.

ान आवँयक.

3.3 अजातील मा हती या आधारे शा रर क मोजमापे ल ात घेवन
ू
लेखी पर
उमेदवाराचा

मता

तीआणता (Visual Acuity) 6/6 असावी. बा

कोणतेह रोग संबमण झालेले नसावे कंवा ितरळे पणा नसावा.

3.2.5 मराठ चे

फुग व याची

े या िनकाला या आधारे शार रक मोजमाप चाचणीसाठ

वचार केला जाईल. व हत शार रक मोजमापे अजाम ये आढळू न न आ यास शार रक मोजमाप चाचणीसाठ

उमेदवार

वचारात घेतली जाणार नाह .
3.4 ूःतुत पर

े या अंितम िनकाला या आधारे िशफारस झाले या उमेदवारांची िनयु

चाचणी शासना या संबंिधत

संबंिधत उमेदवार िनयु

यांची शार रक मोजमापे व वै क य

वभागामाफत स म ूािधका-याकडू न तपासून घे यात येतील. वर लूमाणे शार रक मोजमापे न भर यास

साठ अपाऽ ठरे ल.

3.5 पदवी या शेवट या वषा या पर

कर यापूव

ेस बसलेले उमेदवार पूव पर

े या ूवेशासाठ पाऽ असतील. परं तु मु य पर

ेकर ता अहताूा

ठर यास मु य

पर े या ूवेशासाठ व हत प तीने आवँयक मा हती व पर ा शु क सादर कर या या अंितम दनांकापयत पदवी पर ा उ ीण होणे अिनवाय राह ल.
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4. शु क (फ ) :
4.1 ूःतुत भरतींक रता आयोगाकडू न आकार यात येणारे शु क खालीलूमाणे आहे :अ.ब.

पर

ेचे नांव

अमागास
३6५
५1५

पूव पर ा
मु य पर ा

(1)
(2)

पये

मागासवग
२६५
३1५

4.2 व.जा.(अ),भ.ज.(ब), व.मा.ू.,भ.ज.(क),भ.ज.(ड) व इ.मा.व. ूवगातील उ नत व ूगत गटात ( बमी लेअर) म ये मोडणाढया
वा षक उ प न

हणजेच

यांचे

पये 4.5 लाखांपे ा अिधक आहे , अशा उमेदवारांनी यांना आर णाचा व वयोमयादे चा फायदा दे य नस याने यांनी अमागास

उमेदवारांूमाणे पर

ा शु क भरणे आवँयक आहे .

4.3 दनांक 1 जानेवार , 1964 ते 25 माच, 1971 या कालावधीत पूव पा कःतानातून ःथलांतर क न भारताम ये आले या आ ण दनांक 1 जून, 1963 नंतर ःथलांतर
क न भारतात आले या मूळचे भारतीय असले या ौीलंकेतील ःवदे श ूतावत उमेदवारांनी कोणतेह पर ा शु क भर याची आवँयकता नाह .

5. पूव पर

ा:

5.1 पर

ा योजना :

(1) ू प ऽका : एक. ू प ऽकेचा तपशील खालीलूमाणे :वषय
(संकेतांक 011)

गुण व ू

सं या

200 गुण
100 ू

सामा य अ ययन

दजा

मा यम

पर ेचा
कालावधी

H.S.C.

मराठ - इं मजी

एक तास

(2) अ यासबम : स वःतर अ यासबम आयोगा या वेबसाईटवर उपल ध आहे .

5.2 पर

ा कि :

( 1 ) खालील चार ठकाणी पर
कि
औरं गाबाद
मुंबई

(2)

पर ेचे
ःव प
वःतुिन
बहुपयायी

ा घे यात येते :-

किाचा सांकेतांक
15
30

कि
नागपूर
पुणे

व हत प तीने ऑनलाईन मा हती सादर करताना उमेदवाराने केले या मागणीनुसार व उपल धतेनुसार

किाचा सांकेतांक
32
38

ज हा किावर ल

व वध

उपकिावर पाऽ उमेदवारांना ूवेश दे यात येईल.

(3) उपरो

पर

ाकिांम ये आवँयकतेनुसार वेळोवेळ वाढ अथवा बदल होऊ शकतात.

(4) उपरो

पर

ाकिांमधून कोणतेह एक कि ऑनलाईन प तीने अज सादर करताना िनवडणे आवँयक आहे .

(5) जर एखादे कि काया वत होऊ शक ले नाह तर या किावर ल उमेदवारांची यवःथा जवळ या दस
ु -या ज हा किावर कर यात येईल. असा
बदल के यास याबाबतची सूचना संबंिधतांना दली जाईल.

(6) एकदा िनवडले या किाम ये अथवा आयोगाने िन

त केले या उपकिाम ये बदल कर याची वनंती कोण याह कारणाःतव मा य

कर यात येणार नाह .

5.3 पूव पर

ेचा िनकाल :

5.3.1 भरावया या एकूण पदांपैक ू येक ूवग / उपूवगासाठ 10 पट उमेदवार उपल ध होतील अशा रतीने गुणांची कमान सीमारे षा (Cut Off
Line ) िन

त कर यात येईल. सदर सीमारे षा सव उमेदवारांसाठ एकच कंवा ू येक सामा जक ूवग / उपूवगासाठ तसेच म हला, अपंग,

खेळाडू इ याद ंसाठ वेगवेगळ असेल.

5.3.2 केवळ सवसाधारण (अमागास) उमेदवारां या सीमारे षे या आधारे मु य पर

े या ूवेशासाठ पाऽ ठरले या उमेदवारांची उमेदवार अंितम

िनवड या वेळ सवसाधारण (अमागास) पदासाठ वचारात घेतली जाईल. सवसाधारण (अमागास) उमेदवारांसाठ असलेली सीमारे षा िशिथल
क न मु य पर

े या ूवेशासाठ पाऽ ठरलेले उमेदवार अंितम िशफारशी या वेळ फ

5.3.3 ू येक ूवग / उपूवगासाठ आयोगाने िन

संबंिधत आर

त पदासाठ पाऽ ठरतील.

त केले या सीमारे षा कंवा यापे ा जाःत गुण िमळ वणा-या उमेदवारांना यांनी पूव पर

अजाम ये दले या मा हती या आधारे , ते व हत अट ंची पूतता करतात असे समजून िन वळ ता पुर या ःव पात मु य पर

े या

े या ूवेशासाठ

पाऽ समज यात येईल.
5.3.4 अशा रतीने मु य पर

े या ूवेशासाठ पाऽ ठरले या उमेदवारांची याद संबंिधत ज हािधकार कायालया या तसेच आयोगा या कायालया या

सूचना फलकावर व आयोगा या वेबसाईटवर ूिस कर यात येईल.
5.3.5 मु य पर े या ूवेशासाठ पाऽ ठरले या उमेदवारांचा िनकाल जाह र झा याची बातमी रा यातील ूमुख वृ पऽांतून ूिस कर यात येईल. तसेच, मु य
पर े या ूवेशासाठ पाऽ ठरले या ू येक उमेदवाराला ईमेल ारे व मोबाईल बमांकावर एसएमएस ारे वैय
21 ऑगःट, २०१4
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5.3.6 पूव पर
पर

ा ह मु य पर

े या ूवेशाक रता उमेदवारांची सं या मया दत कर या या

ने घे यात येणार चाळणी पर

ा अस याने मु य

े या ूवेशासाठ पाऽ न ठरले या उमेदवारां या उ रप ऽकांची फेरतपासणी केली जात नाह अथवा यासंदभातील कोण याह ूकार या

अिभवेदनावर कायवाह केली जात नाह .

6. मु य पर

ा:

6.1 पर

ेस ूवेश :

6.1.1 पूव पर

ेकर ता व हत केले या मयादे नुसार मु य पर

पूतता करणा-या उमेदवारास मु य पर
6.1.2 मु य पर

े या ूवेशासाठ पाऽ ठरले या उमेदवारांना वैय

यावेळ उमेदवाराने मु य पर

6.1.3 ूःतुत पदा या पूव पर

णक अहता व अ य अट ंची

े या ूवेशासाठ पाऽ समज यात येईल.
क र या ईमेल ारे व मोबाईल बमांकावर एसएमएस ारे कळ व यात येईल.

े या ूवेशासाठ आयोगाने व हत केले या ऑनलाईन प तीने पर

करणे आवँयक राह ल. यािशवाय उमेदवारास मु य पर
व पर

े या ूवेशासाठ पाऽ ठरले या आ ण आवँयक शै

ा कि िनवडू न चलना ारे पर

े या ूवेशासाठ पाऽ समज यात येणार नाह .

ेसाठ अज करतेवेळ आवँयक ती शै

णक अहता नस यास व शै

ा शु क सादर कर या या अंितम दनांकापयत ूा के यास, अशा उमेदवाराला शै

णक अहता मु य पर

ाशु क सादर

ेक रता आवँयक मा हती

णक अहता ूा के याचा दनांक नमूद करता येईल.

इतर कोण याह दा याम ये बदल करता येणार नाह .

6.2 पर

ा योजना :

6.2.1 पर

ेचे ट पे : दोन. लेखी पर

ा - 400 गुण व मुलाखत- 50 गुण.

6.2.2 ू प ऽका :- दोन . ू येक ू प ऽकेचा तपशील खालीलूमाणे :6.2.3 ू प ऽकेचे ःव प :- ूःतुत लेखी पर
ू प ऽका

संकेतांक

वषय

दजा

कालावधी

ू

गुण

सामा य अ ययन

पदवी

एक तास

100

200

Nature Conservation

पदवी

एक तास

100

200

बमांक
पेपर-1

001

(अिनवाय)
पेपर-2

003

(अिनवाय)

ेम ये खाली नमूद के याूमाणे दोन अिनवाय ू प ऽका असतील :-

लेखी पर

ेचे एकूण गुण

पर

मा यम

ेचे

ःव प

मराठ व

वःतुिन

इं मजी

बहुपयायी
वःतुिन

इं मजी

बहुपयायी

400

6.2.४ अ यासबम : स वःतर अ यासबम आयोगा या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
6.3. पर

ा कि :
(1) मु य पर

(2)

ा खालील चार ठकाणी घे यात येते :-

कि

किाचा सांकेतांक

कि

किाचा सांकेतांक

औरं गाबाद

15

नागपूर

32

मुंबई

30

पुणे

38

व हत प तीने ऑनलाईन मा हती सादर करताना उमेदवाराने केले या मागणीनुसार व उपल धतेनुसार ज हा किावर ल व वध
उपकिावर पाऽ उमेदवारांना ूवेश दे यात येईल.

(3) उपरो

पर

ाकिांम ये आवँयकतेनुसार वेळोवेळ वाढ अथवा बदल होऊ शकतात.

(4) उपरो

पर

ाकिांमधून कोणतेह एक कि ऑनलाईन प तीने अज सादर करताना िनवडणे आवँयक आहे .

(5) जर एखादे कि काया वत होऊ शकले नाह तर या किावर ल उमेदवारांची यवःथा जवळ या दस
ु -या ज हा किावर कर यात येईल.
असा बदल के यास याबाबतची सूचना संबंिधतांना दली जाईल.
(6) एकदा िनवडले या किाम ये अथवा आयोगाने िन
7. लेखी पर
7.1

त केले या उपकिाम ये बदल कर याची

वनंती कोण याह कारणाःतव

मा य कर यात येणार नाह .

ेचा िनकाल :-

भरावया या एकूण पदांपैक ू येक आर
कमान सीमारे षा (Cut Off Line) िन

त ूवग / उपूवगासाठ 2 ते 3 पट उमेदवार मुलाखतीसाठ उपल ध होतील, अशा रतीने गुणांची
त कर यात येईल. सदर सीमारे षा सव उमेदवारांसाठ एकच कंवा ू येक सामा जक ूवग/उपूवगासाठ

तसेच म हला, खेळाडू इ याद ंसाठ वेगवेगळ असेल.
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ू येक ूवग / उपूवगासाठ आयोगाने िन

7.2

त केले या सीमारे षा कंवा यापे ा जाःत गुण िमळ वणा-या उमेदवारांना यांनी पूव पर

े या

अजाम ये दले या मा हती या आधारे , ते व हत अट ंची पूतता करतात असे समजून िन वळ ता पुर या ःव पात मुलाखतीसाठ पाऽ समज यात येईल.
पसटाईल प तीनुसार अमागास उमेदवाराक रता लेखी पर

7.3

ूा

ेम ये कमान 35% गुण, तर मागास उमेदवाराक रता कमान 30% गुण

होणे आवँयक राह ल. तसेच, गुणव ाधारक पाऽ खेळाडू ं क रता लेखी पर ेम ये कमान 20% गुण ूा

होणे आवँयक राह ल. तथा प,

उमेदवारास वर लपैक कोणतीह एकच सवलत िमळे ल.
लेखी पर

7.4

ेचा िनकाल जाह र झा याची बातमी रा यातील ूमुख वृ पऽांतून ूिस

उमेदवाराला ईमेल ारे व मोबाईल बमांकावर एसएमएस ारे वैय

क र या कळ व यात येईल.

मागास ूवगातील उमेदवार तसेच म हला व पाऽ खेळाडू उमेदवार लेखी पर

7.5

झा यास अंितम िशफारशीं या वेळ

कर यात येईल.तसेच, मुलाखतीसाठ पाऽ ठरले या ू येक

ेत केवळ यां यासाठ व हत केले या िन न सीमारे षेनुसार अहताूा

यांची उमेदवार केवळ या या संबंिधत ूवगासाठ वचारात घेतली जाईल. िन न सीमारे षेनुसार अहताूा

ठरले या उमेदवारांची उमेदवार सवसाधारण (अमागास) पदासाठ वचारात घेतली जाणार नाह .

8. मुलाखत :-

वर ल प र छे द बमांक 7 नुसार पाऽ उमेदवारांना मुलाखतीसाठ बोला व यात येईल. मुलाखत 5० गुणांची असेल.

8.1

मुलाखतीसाठ पाऽ ठरले या उमेदवारांची पाऽता जा हरात / अिधसूचनेतील अहता / अट व शत नुसार मूळ कागदपऽा या आधारे तपासली

8.2

जाईल आ ण अजातील दा यानुसार मूळ कागदपऽ सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाईल. व हत कागदपऽे सादर क न शकणा-या
उमेदवारांची उमेदवार र कर यात येईल व याची मुलाखत घेतली जाणार नाह . तसेच याक रता कोणतीह मुदतवाढ दे यात येणार नाह .
मुलाखतीसाठ पाऽ ठरणा-या उमेदवारां या मुलाखती आयोगा या कायबमानुसार तसेच आयोगाने िन

8.3

9. पदांचा पसंतीबम :लेखी पर

े या िनकाला या आधारे मुलाखतीसाठ अहताूा

असले या उमेदवारांना संबंिधत पर
कर याची फ

त केले या ठकाणी व वेळेस घे यात येतील.

ठरले या व जा हरात / अिधसूचनेत व हत केले या अहता, अट व शत पूण कर त

ेमधून भरावयाचा पदांचा पसंतीबम ऑनलाईन प तीने दे णे आवँयक राह ल. अशा ूकारे पसंतीबम नमूद

एकच संधी उमेदवारांस खालील अट ंवर दे यात येईल :-

(1) पसंतीबम ऑनलाईन प तीने आयोगाकडू न िन

त कर यात आले या कालावधीतच सादर करणे आवँयक राह ल.

(2) पसंतीबम आयोगास सादर के यानंतर पदा या पसंतीबमात बदल कर यासंबंधी या वनंतीचा कोण याह प र ःथतीत वचार केला जाणार नाह .
(3) आयोगाकडू न

िन

पदबमांकानुसारच

त

कर यात

आले या

कालावधीत

ऑनलाईन

यांचा पसंतीबम आहे , असे समज यात येईल व

10. अंितम िनकाल :- लेखी पर

ा आ ण मुलाखतीम ये ूा

प तीने

पसंतीबम

सादर

न

के यास

अिधसूचनेत

नमूद

केले या

यात नंतर बदल कर याची संधी दे यात येणार नाह .

केले या गुणांची एक ऽत बेर ज क न गुणव ाबमानुसार याद तयार कर यात येईल. सदर

गुणव ा याद म ये समान गुण धारण करणा-या उमेदवारांचा ूाधा यबम (Ranking) "उमेदवारांना सवसाधारण सूचना" म ये नमूद केले या
िनकषानुसार ठर व यात येईल.

11. िशफारस :-

11.1 "उमेदवारांना सवसाधारण सूचना" म ये नमूद केले या कायप तीनुसार उमेदवारां या िशफारसी शासना या संबंिधत वभागाकडे पाठ व यात येतील.

11.2 मुलाखत घेतले या उमेदवारांना मुलाखतीनंतर श य ितत या लवकर, यांची िनयु

साठ िशफारस कर यात आलेली आहे कंवा नाह ते

कळ व यात येईल व िशफारस झाले या उमेदवारांची नांवे आयोगा या वेबसाईटवर ूिस

कर यात येतील.

12. प र व ा कालावधी व ूिश ण :12.1 सहायक वनसंर क, गट-अ- प र व ािधन कालावधी 3 वषाचा असेल, याम ये सहायक वन संर का या ूिश ण पा यबमाचा 2 वषाचा
कालावधी व ूधान मु य वनसंर क, महारा

रा य, नागपूर यांनी िन

12.2 वन ेऽपाल, गट-ब- प र व ाधीन कालावधी 3 वषाचा असेल.

त के याूमाणे 1 वष

याम ये भारत सरकारने मा यता

महा व ालयातील दोन वषाचे ूिश ण व ूधान मु य वनसंर क, महारा

ठर व याूमाणे 1 वष

ेऽीय ूिश णाचा समावेश असेल.

रा य नागपूर

दले या वनशा

ूिश ण

कंवा मु य वनसंर क (ूशासन) यांनी

ेऽीय ूिश णाचा समावेश असेल.

13. बंधपऽ :- िनवड झाले या उमेदवारांना वनशा

ूिश ण महा व ालयातील ूिश णाकर ता पाठ व यात येईल.

सदर ूिश णाचा खच

शासनाकडू न कर यात येणार असून, उमेदवारास ूिश ण कालावधी समाधानकारकपणे पूण के यानंतर कमान 5 वष शासन सेवा कर याबाबत
वैय

क बंधपऽ दोन जामीनदारांसह

ावे लागेल. वैय

क बंधपऽा या अट व शत ची पूतता न करणा-या कंवा गैरवतना या कारणाःतव

अयो य अस याचे आढळणा-या उमेदवारास शासनाने ूिश णासाठ खच केलेली सव र कम याजासह परत करावी लागेल.
***********
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