क न ठ अ भयंता ( थाप य) रा य तर य सरळसेवा नवड स मती सन 2019

अनु म णका

अ.

शासन नण(य

जा"हरातीचे अनष
ु ंगाने शासन नण(य / प)रप*के

मांक

1 शासन, सामा य शासन
वभाग नणय मांक: ा नमं1214/ . .(43/14)/13-अ

"दनांक

6/5/2014

,वषय

गट-ब (अराजप त) मधील
कोण याह" पदासाठ% मल
ु ाखत
(मौ*खक पर"+ा) न घेणेबाबत.

जा"हरात
मु ा .
5

पृ ठ
पासू पय
न
त
1
4

2 सावज नक बांधकाम वभाग
अ.धसच
ू ना

01/01/1998 क न1ठ अ2भयंता (3थाप य) गट-ब
09/11/1998 (अराजप त) पदांचे सेवा वेश
(सध
ु ारणा) नयम 1998

6.2

5

9

3 शासन, सामा य शासन
वभाग नणय मांक:
एसआर7ह"-2015/ . .404/
काया.12

4/25/2016 शासन सेवा वेशाची कमाल मयादा.

7

10

12

4 शासन नणय, वजाभज
इमाव व वमा क9याण
वभाग मांक : सीबीसी-10/
2008/ . .697/ वजाभज1, :दनांक 16/12/2017

12/16/2017 रा;यातील वम<
ु त जाती, भट<या
जमाती, इतर मागास वग व वशेष
मागास वग या मधील उ नत व
गत 7य<ती/ गट याकर"ता नॉन
@ 2मलेयरसाठ%
असलेल" उ प न
मयादा ह" A. 6 लाखावAन A.8 लाख
इतकB वाढ करDयात आलेल" आहे .
;याचे उ प न मागील सलग 3
आ.थक वषामEये
येक वषF A. 8
लाखापे+ा जा3त आहे अशांना
आर+णाचा लाभ 2मळणार नाह".

15.1.1

13

15

5 शासन, सामा य शासन
वभाग नणय मांक:
बीसीसी-2011/
. .264/2011/16-ब,

12/12/2011 सरळसेवा भरतीमEये ;या
उमेदवाराची नवड व2श1ट
मागास वगासाठ% आरI+त
असले9या जागेवर झाल" आहे .
नय<
ु ती आदे श ाKत झा9यानंतर
अशा उमेदवाराने नय<
ु ती आदे शाLया
:दनांकापासन
सहा
म:ह
याLया आत
ू
जात माणप ाची वैधता संब.ं धत
जात पडताळणी स2मतीकडून घेणे
आवNयक राह"ल.

15.1.2

16

18

6 सामािजक याय व वशेष
सहाPय वभाग,शासन नणय
.सीबीसी-10/2018 / . .
130/मावक,

12/7/2018 सन 2018 चा महारा1Q अ.ध नयम
. ६२ अ वये सामािजक व
शै+*णकT1टया मागास (सा.शै.मा. )
(SEBC) वगाकUरता जात माणप
व
जात
माणप
पडताळणी
कायपTधती तसेच जात माणप व
जात माण प पडताळणीने नमन
ु े
नग2मत करणेबाबत…

15.1.4

19

25

7 सामािजक याय व वशेष
सहाPय वभाग,शासन नणय
.सीबीसी10/2013/ . .35/मावक

7/15/2014 रा;य मागासवग आयेागाLया अहवाल
.22 आ*ण रा;यात शै+*णक व
सामािजक T1ठया मागास
वग
(शै.सा.मा. )
Education and
Socially Backward Category
(ESBC) तयार कAन या वगातंगत
मराठा
समाजाच
समावेश
करDयाबाबत…

15.1.4

26

31

8 सामा य शासन वभाग
शासन नणय मांक राधोओ4019/ . .31/16-अ

2/12/2019 खु9या
वगातील आ.थकT1टया
दब
ु ल घटकांसाठ% शास@कय सेवा व
शै+*णक सं3थामEये वेशाकर"ता 10
ट<के जागा आरI+त करDयाबाबत..

15.1.5

32

44

9 (1) म:हला व बालक9याण
25/05/2001 म:हलांकUरता 30% जागा आरI+त
वभाग शासन नणय मांक
करणेबाबत.
82/2001,
म.से.आ.2000/ . .415/का2, :दनांक 25/05/2001
13/08/2014
(2) शासन पUरप क, सामा य
शासन वभाग, माक
एसआर7ह"1012/ . .16/12/16-अ,
:दनांक 13 ऑग3ट 2014

15.2

45

55

10 शालेय 2श+ण व @ डा
वभाग,शासन नणय मांक
रा@ धो-2002/
. .68/ Bयस
ु े- 2

7/1/2016

रा;यातील
ा वDय ाKत खेळाडून
ं ा
शास@कय नमशास@कय व इतर
+े ात नोकर"साठ% ५ ट<के आर+ण
सव समावेशक सच
ू ना

15.3

56

74

11 शालेय 2श+ण व @ डा
वभाग,शासन नणय मांक
रा@ धो-2002
/ . .68/ Bयस
ु े- 2

8/18/2016 रा;यातील
ा वDय ाKत खेळाडून
ं ा
शास@कय नमशास@कय व इतर
+े ात नोकर"साठ% ५ ट<के आर+ण

15.3

75

76

12 शालेय 2श+ण व @ डा
वभाग,शासन नणय मांक
रा@ धो-2002/
. .68/ Bयस
ु े- 2

3/11/2019 रा;यातील
ा वDय ाKत खेळाडून
ं ा
शास@कय नमशास@कय व इतर
+े ात नोकर"साठ% ५ ट<के आर+ण
सव समावेशक सच
ू ना

15.3

77

82

13

म:हला व बाल वकास वभाग
मांक:अमज
ु ा2011/ . .212/ का-3

अनाथ मल
ु ांना खु9या वगातन
ु 1 %
समांतर आर+ण दे णेबाबत.

15.4

83

85

1/11/2011 अपंग 7य<ती (समानसंधी ,संपण
ू
सहभाग
व
ह<कांचे
सरं +ण)
अ.ध नयम,1995
अनस
कYZ
ु ार
शासनाने अपंगांLया नय<
ु तीसाठ%
यो[य ठर वले9या पदांLया सच
ु ीनस
ु ार
सावज नक बांधकाम वभागातील गटअ, ब, क व ड मधील सय
ु ो[य पदे
निNचत करणेबाबत.

15.5

86

89

1/13/2011 अपंग 7य<ती (समानसंधी ,संपण
15 जलसंपदा वभाग शासन
ू
नणय सं@कण
सहभाग
व
ह<कांचे
सरं +ण)
1010/(69/2010)/आ.(तां क)
अ.ध नयम,1995
अनस
ु ार
जलसंपदाLया वभागातील गट अ व
ब (अराजप त) पदांना अपंग
आर+ण लागू करणेबाबत…

15.5

90

93

16 सावज नक आरो[य वभाग,
नणय मांक: अ व2012/ . .297/आरो[य-6

10/6/2012

वकलांग
वगातील
उमेदवाराचे
वकलांगतेचे माण @कमान 40%
असणे आवNयक असन
वह"त
ू ,
नमु यातील माणप सादर करणे
आवNयक राह"ल

15.5

94

99

17 सावज नक आरो[य वभाग,
मांक अ @क2018/ . .46/आरो[य-6,

9/14/2018 :द7यांग
7य<तींसाठ%
असले9या
वयोमयादे चा अथवा इतर कोण याह"
कारचा फायदा घेऊ इिLछणा_या
उमेदवारांनी
कYZ
शासनाLया
www.swavlambancard.gov.in या
संगणकBय
णाल"`वारे
वतर"त
करDयात आलेले नवीन नमु यातील
:द7यांग वाचे
माणप
पडताळणीLया वेळी सादर करणे
अ नवाय आहे .

15.5

100 109

18 सामा य शासन वभाग
नणय .:द7यांग2018/ . .114/16-अ,

5/29/2019 :द7यांग अ.ध नयम 2016 अनस
ु ार
शासन
सेवेतील
पदांवर
शाUरUरकT1aया :द7यांग 7य<तींसाठ%
4 ट<के आर+ण वह"त करणे व
आर+ण
अंमलबजावणीची
कायपEदती

15.5

110 118

19 अपंग क9याण आय<
ु त,
महारा1Q रा;य, पण
ु े पUरप क
.अकआ/ 7/लेख नक/सु वधा/ 200607/2951

12/20/2006 अपंग उमेदवारांना लेख नक व अनb
ु ह
कालावधीबाबत

15.5

119 121

14 सावज नक बांधकाम वभाग,
मांक:अपंग2010/ . .375/सेवा-4,

4/2/2018

20 सामा य शासन वभाग
शासन पUरप क मांक
एसआर7ह" 1012/
. .16/12/ 16-अ

सेवेत
सरळ+D11सेवा
8/13/2014 शासन
भरतीसाठ%
समांतर
आर+ण
कायाि वत
करDयाबाबतLया
कायपEदतीबाबत
मागदशनाथ
3प1ट"करण…

15.6

122 125

15.6

126 128

15.7

129

आ*ण आ मह याb3त
23 (1) शासन, सामा य शासन 05/10/2015 समानगण
ु
वभाग, नणय मांक:
शेतक_यांचे पा9य :- लेखी पर"+ेमEये
ा नमं-1215/ . .(255/15)/
समान गण
ु 2मळाले9या उमेदवारांचा
13-अ,
02/12/2017 गण
ु व ता याद"त समावेश करताना
(1) सामा य शासन वभाग,
यामEये
आ मह याb3त
परू कप
. ा नमंशेतक_याLया
पा9यांस
थम
1217/( . .92/17)/ 13-अ,
ाधा य म दे DयाLया शासनाLया
धोरणानस
ु ार अशा उमेदवारांकडे अज
करतेवेळी, संब.ं धत िज9हा3तर"य
स2मतीने
यास (कुटूंबातील मत
ृ
शेतक_याचा पा9य” eहणून पा
ठर व9याबाबतचा परु ावा सा+ां@कत
तीसह कागदप छाननीLया वेळी
पडताळणी
स2मतीस
उमेदवाराने
उपलfध कgन दे णे आवNयक राह"ल.

15.8

130 134

24 सामा य शासन वभाग,
अ.धसच
ू ना :दनांक
28/04/2015

4/28/2015 “महारा1Q शासकBय गट-अ व गट-ब
(राजप त व अराजप त) पदांवर
सरळसेवेने
व
पदो नतीने
नय<
तीसाठ%
महस
ल
"
वभाग
वाटप
ु
ु
नयम, 2015”

17.1

138 144

25 व नयम व शासकBय कत7ये
पार पाडताना होणा_या
वलंबास तबंध अ.ध नयम
2005

5/12/2006

17.2

145 152

सामा य शासन वभाग
शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठ%
21 शासन नणय मांक सं@कण - 12/19/2018 समांतर
आर+ण
कायाि वत
1118/ . . 39/16-अ
करDयाबाबतLया कायपEदतीबाबत…
22 सामा य शासन वभाग
शासन पUरप क मांक:
एसआर7ह" 2002/379/ . .
22/02/12

11/1/2003 अगोदरच शासन सेवेत असले9यांना
नाम नदc शनाने नय<
ु तीसाठ%
वयोमयादा वह"त करणेबाबत.

व नयम व शासकBय कत7ये पार
पाडताना होणा_या वलंबास तबंध
अ.ध नयम 2005 मधील
नदc शानस
ु ार बदल"Lया तरतद
ू " लागू
राहतील

--

135 137

26 (1) व त वभाग शासन
नणय .अ नयो/ 10/
05/126/सेवा-4
(2) शासन, व त वभाग
नणय .अं नयो2012/ . .96/सेवा-4

31/10/2005 :दनांक 1 नो7हY बर, 2005रोजी व
यानंतर नवड होणा_या उमेदवारास
21/08/2014 नवीन पUरभाषीत अंशदान नव ृ ती
वेतन योजना लागू राह"ल. तथा प,
यांना सEया अि3त वात असलेल"
नव ृ तीवेतन
योजना
[eहणजे
महारा1Q नागर" सेवा ( नव ृ तीवेतन)
नयम 1982 व महारा1Q नागर" सेवा
( नव ृ ती वेतनाचे अंशरा2शकरण)
नयम
1984]आ*ण
सEया
अि3त वात असलेल" सवसाधारण
भ व1य नवाह नधी योजना लागू
होणार नाह". तसेच शासन, व त
वभाग
नणय
.अं नयो2012/ . .96/सेवा-4 :दनांक 21
ऑग3ट
2014
नस
नवीन
ु ार
पUरभाषीत अंशदान नव ृ ती वेतन
योजना यापढ
ु े “रा1Q"य नव ृ तीवेतन
योजना (NPS)” या नावाने लागु
होईल.

17.4

27 सामा य शासन वभाग
अ.धसच
ू ना . एसआर7ह"2000/ . .17/ 2000/ 12
:दनांक 28 माच, 2005 व
शासन पUरप क एसआर7ह"2000/ . .17/2000/12
:दनांक 01 जल
ु ,ै 2005

28/03/2005 महारा1Q नागर" सेवा (लहान कुटुंबाचे
तiापन) नयम 2005 अ वये
शासनाने गट अ,ब,क आ*ण ड मधील
01/07/2005 सेवा वेशासाठ%
तiापन नमन
ु ा
(अ) आवNयक अहता eहणून व:हत
नमु यातील
लहान
कुटुंबाचे
तiापन सादर करणे अ नवाय आहे .

17.5

28 सामा य शासन वभाग,
शासन पUरप क मांक
चापअ-1012/ . . 63/ 16अ :दनांक 26 ऑग3ट, 2014

8/26/2014 शासकBय
सेवेमEये
संबध
ं ीत
उमेदवाराची
नय<
याचे
ु ती
पव
चाUरjय
व
वतण
क
(पोल"स
ू
ू
चौकशी)
यांLया
समाधानकारक
तपासणी अहवालावर अवलंबन
ू राह"ल
व तसा तपासणी अहवाल आ+ेपाह
अस9यास
संब.ं धत
उमेदवारास
नय<
ती
:दल"
जाणार
नाह"
व अशा
ु
करणी सामा य शासन वभाग,
शासन पUरप क
मांक चापअ1012/ . . 63/ 16-अ :दनांक 26
ऑग3ट, 2014 नस
ु ार गठ%त केले9या
स2मतीLया
नणयानस
व
ु ार
पUरप कातील मागदशक सच
ू नांनस
ु ार
कायवाह" कAन यो[य तो नणय
घेतला जाईल.

17.7

153 159
160 161

162 166

167 170

171 179

29 (1) सामा य शासन वभाग,
नणय मांक: :हभाप-197628, स.चवालय, मब
ुं ई
(2) सामा य शासन वभाग,
नणय मांक: मभाप1087/14/सीआर-2/87/20

10/06/1976 माEय2मक
शालांत
पर"+ेत
मराठ%/:हंद"
वषयाचा
समावेश
30/12/1987 नस9यास,
नवड
झाले9या
उमेदवारांना
एतदथ
मंडळाची
मराठ%/:हंद" भाषा पर"+ा उ तीण होणे
आवNयक राह"ल.

17.8

30 सामा य शासन
वभाग,शासन नणय मांक
2श+ण 2000/ . ..61/
2001/ 39 मं ालय मब
ुं ई -32,

3/19/2003 सदर"ल पदासाठ% संगणक अहता
याLया नय<
ु तीLया :दनांक पासन
ू २
वषाLया आत ाKत करणे आवNयक
राह"ल,अ यथा याची सेवा समाKत
होतील.

17.9

189 190

31 शासन नणय, मा:हती
तं iान (सामा य शासन
वभाग) वभाग .मातंस
2012/ . .277/39, :दनांक
04.02.2013

2/4/2013

MS-CIT ची पर"+ा उ तीण होणे
आवNयक आहे . संगणक / मा:हती
तं iान वषयक 86 माणप ांपक
ै B
कोणतेह" एक माणप धारक असावा.

17.9

191 198

180 182
183 188

