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         महारा�� शासन राजपQ कृिष व पदुम िवभाग िद. 29/1/2018  व िद. 28/11/2018 म*ये िवहीत 
केलेUया अटी तसेच शासन पQ िदनांक 29/08/2019 अWवये XाYत सूचनांZया आधारे तसेच मुळ अज] +. 
२६०/२०२१ म*य े मा.म.X.Wयायािधकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िदनांक ०५.०४.२०२२ रोजी 
िदलेUया आदेशाZया अनुषंगाने महारा�� शासनाZया कृिष िवभागातील कृिष आयुbतालयाZया अिधन#त 
िवभागीय कृिष सहसंचालक, कोकण िवभागकोकण िवभागकोकण िवभागकोकण िवभाग, , , , ठाणेठाणेठाणेठाणे कायKलयांतग]त गट-क संवगKतील कृिष पय]वेcकाची 
िरbत पदे िवभागात काय]रत असणाdया कृिष सहाeयक (गट-क ) या संवगKतील कम]चाdयामंधून मयKिदत 
िवभागीय #पधK परीcेfारे गुणवgZेया आधारे िनवड कhन भरiयासाठी ऑनलाईन अज] मागिवiयात येत 
आहेत. या पदासाठी महारा�� शासनाZया कृिष आयुbतालयाZया अिधन#त कायKलयात कृिष सहाeयक, 
गट-क या पदावर िदनांक 01 01 01 01 जानेवारीजानेवारीजानेवारीजानेवारी, , , , २०२२०२२०२२०२3333 रोजी पाच वषk िनयिमत सेवा केलेUया lयbती अज] करiयास 
पाQ असतील.   

1. ममममयKिदत यKिदत यKिदत यKिदत िवभागीय िवभागीय िवभागीय िवभागीय     #पधK #पधK #पधK #पधK परीcेlदारेपरीcेlदारेपरीcेlदारेपरीcेlदारे    भरावयाZया पदाचेभरावयाZया पदाचेभरावयाZया पदाचेभरावयाZया पदाचे    नावनावनावनाव    ::::----        कृिषकृिषकृिषकृिष    पय]वेcक पय]वेcक पय]वेcक पय]वेcक ((((गटगटगटगट----कककक)))) 

2. मयKिदतमयKिदतमयKिदतमयKिदत िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय    #पधK #पधK #पधK #पधK     परीcेlदारेपरीcेlदारेपरीcेlदारेपरीcेlदारे भरतीसाठीभरतीसाठीभरतीसाठीभरतीसाठी    एकुणएकुणएकुणएकुण    उपलoधउपलoधउपलoधउपलoध    पदसंpयापदसंpयापदसंpयापदसंpया    ::::    79797979 

3. उपरोbतउपरोbतउपरोbतउपरोbत    िवrािपतिवrािपतिवrािपतिवrािपत    पदाकरीतापदाकरीतापदाकरीतापदाकरीता    लागू लागू लागू लागू     वतेनवतेनवतेनवतेन    sणेीsणेीsणेीsणेी,,,,    आवtयकआवtयकआवtयकआवtयक    अह]ताअह]ताअह]ताअह]ता,,,, अटीअटीअटीअटी    वववव    शतuशतuशतuशतu        खालीलXमाणेखालीलXमाणेखालीलXमाणेखालीलXमाणे        
राहराहराहराहतीलतीलतीलतील....    

3.1. पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नावनावनावनाव    ----    कृिषकृिषकृिषकृिष    पय]वेcकपय]वेcकपय]वेcकपय]वेcक    ((((गटगटगटगट----कककक))))    

3.2. वतेनsणेीवतेनsणेीवतेनsणेीवतेनsणेी        (((( सातlया वतेन आयोगानुसार) :  वतेन #तर एसएसएसएस ----13131313 (35400-112400)    

3.3. िकमानिकमानिकमानिकमान    अह]ताअह]ताअह]ताअह]ता    ::::  महारा�� शासनाZया कृिष आयbुतालयाZया अिधन#त कायKलयात कृिष 
सहायक (गट-क) या पदावर िदनांक 1 1 1 1 जानेवारीजानेवारीजानेवारीजानेवारी,,,,    2022022022023333 रोजी िकमान 5 वषKहुन कमी नसेल 
इतकी िनयिमत सेवा केलUेया lयbती :    

#प�टीकरण#प�टीकरण#प�टीकरण#प�टीकरण::::---- 5 वषxची िनयिमत सेवचेी गणना करताना खालील बाबी गृहीत  धरiयात येतील :    
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1. नामिनदkशनाने िनयुbत झालेUया lयbतyसाठी, कृिष सेवक पदाचा तीन वषxचा कालावधी 
पणु] केUयापासून, 

2. पदोzतीने िनयुbत झालेUया lयbतyसाठी, िनयिमत पदोzतीZया पदावर हजर  झालेUया 
िदनांकापासून.  

3.4. कृिष सहायक पदावर सेवा Xवेशोgर परीcा उgीण] असणा-या lयbती,    

3.5. शासनाZया मािहती तंQrान संचालनालयाने वेळोवळेी िविहत केलेली संगणक  अह]ता परीcा 
उgीण] असणा-या lयbती; आिण    

3.6. एतदथ] मंडळाने िविहत केलेUया िनयमातील तरतुदीनुसार }या lयbती ~हदी भाषा  परीcा व 
मराठी भाषा परीcा उgीण] झालेUया आहेत ~कवा �यांनी यापूवuच सदर  परीcा उgीण] केली 
आहे वा सदर परीcा देiयापासून सूट देiयात आलेली आहे.    

4. परीcापरीcापरीcापरीcा    शुUकशुUकशुUकशुUक::::    
4.1. सदर परीcेकरीता Xती उमेदवार ����. 650/. 650/. 650/. 650/---- एवढे परीcा शुUक आकारiयात येईल.    
4.2. ऑनलाईन शुUक भरiयासाठीची ~लक ऑनलाईन अज] Xणालीम*ये उपलoध क�न देiयात 

आलेली आहे....    
5. परीcेचा परीcेचा परीcेचा परीcेचा अ�यास+मअ�यास+मअ�यास+मअ�यास+म     व योजना व योजना व योजना व योजना :-    
5.1. सदर परीcेसाठीचा अ�यास+म शासन अिधसूचना कृिष व पदुम िवभाग,  िद.28 नोlह�बर, 

2018 अWवये  िविहत  करiयात आUयानुसार राहील.    
5.2. िवभागीय परीcेसाठी दोन पेपर असतील: सामाWय िवषय (पेपर-१) व कृिष िवभागाचे िवषय 

(पेपर-२).    
5.3. X�येक पेपरसाठी व#तुिन�ठ बहुपयKयी #व�पाच े १०० X�  आिण िततकेच गुण  आिण ९० 

िमिनटांचा कालावधी असेल.    
    

6. िनवडीचे िनकषिनवडीचे िनकषिनवडीचे िनकषिनवडीचे िनकष : : : : कृिष पय]वेcक (गट - क) या संवगKतील पदावरील मयKिदत िवभागीय परीcेfारे 
करावयाZया िनयbु�या या सदरZया परीcेZया आधारे तयार केलेUया गुणवgा यादीZया आधारे 
िनवड कhन, करiयात येतील.परीcfेारे िनवडीसाठी आवtयक  िकमान गुण व परीcेम*य े
उमेदवारांना समान गुण िमळाUयास गुणवgा यादीतील XाधाWय+म शासन िनण]य, सामाWय 
Xशासन िवभाग  +. Xािनमं १२२२/X.+.५४/का.13-अ, िद.४ मे, २०२२ मधील तरतुदीनुसार 
राहील.       

     
7. वरील पदाकिरता अज] करणाdया वरील पदाकिरता अज] करणाdया वरील पदाकिरता अज] करणाdया वरील पदाकिरता अज] करणाdया उमेदवाउमेदवाउमेदवाउमेदवारांकिरता रांकिरता रांकिरता रांकिरता सूचनासूचनासूचनासूचना    ::::    
7.1. उपरोbत  पदाZया भरतीसाठी पाQ उमेदवाराकंडून ऑनलाईन अज] कृिष िवभागाZया 

www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेत#थळावर मागिवiयात येत आहेत. पाQ 
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उमेदवारांना िवभागाZया  संकेत#थळावर     िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    १४ १४ १४ १४ ////01010101////२०२३ २०२३ २०२३ २०२३     तेतेतेते        िदनांिदनांिदनांिदनांकककक    28282828////01010101////२०२३ २०२३ २०२३ २०२३     
या  कालावधीम*य े वबे ब#ेड (Web-Based) ऑनलाईन आवदेन पQ सादर करणे आवtयक 
राहील. तसेच ऑनलाईन परीcा शुUक भरणा १४ १४ १४ १४ ////01010101////२०२३ २०२३ २०२३ २०२३ तेतेतेते        िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    28282828////01010101////२०२३ २०२३ २०२३ २०२३     या 
कालावधीम*ये करता येईल.    

7.2. िविहत प�तीने मुदतीत �हणजेच िदनांक 28282828////01010101////२०२३ २०२३ २०२३ २०२३     पय�त  अज] सादर केलेUया 
उमेदवारांनी शुUक भरiयासाठी ऑनलाईन प�तीने रbकम भरiयाची काय]वाही िदनांक 
28282828////01010101////२०२३ २०२३ २०२३ २०२३     रोजी राQी २३.५९ वाजेपय�त पणू] करणे आवtयक आहे. �यानंतर सदर वबे 
~लक बदं होईल.    

7.3. परीcा #थिगत व र� करणे, परीcचेे #वhप, परीcचेी तारीख व िठकाणात बदल करणे, 
पदसंpया वाढ ~कवा घट करiयाचे अिधकार िवभागास राहतील व िवभागाचा िनण]य अिंतम 
असेल, �याबाबत कोणताही दावा सांगता येणार नाही. तसेच भरती Xि+येसंदभKत वा त+ारी 
बाबत िनण]य घेiयाचा अिधकार िवभागास  राहील व िवभागाचा  िनण]य अंितम असेल. याबाबत 
कोण�याही पQ lयवहाराची दाखल घेतली जाणार नाही.    

7.4. उमेदवारांचे अज] ऑनलाईन प�तीने #वीकारiयात येणार असUयाने अज] करताना 
अह]तेबाबतची  XमाणपQे जोडणे आवtयक नाही. तथािप ऑनलाईन अजKम*ये उमेदवाराने 
�यांZया पाQतेनुसार काळजीपूव]क संपणू] व खरी मािहती भरणे आवtयक आहे. ऑनलाईन 
प�तीने अज] भरताना काही चकुा झाUयास ~कवा Qटुी रािहUयास व भरतीZया कोण�याही 
टYYयावर अज] नाकारला गेUयास �याची सव]#वी जबाबदारी संबिंधत उमेदवाराची राहील. 
याबाबत उमेदवारास त+ार करता यणेार नाही. ऑनलाईन अजKत भरलेली मािहती बदलता 
येणार नाही. जािहरातीत नमूद केलेUया सव] अटी व पाQता तपासूनच उमेदवारानंी ऑनलाईन 
अज] भरावा.    

7.5. उमेदवारांची परीcा ही  �यांनी ऑनलाईन अजKत नमूद केलेUया गृहीत पाQतेनुसार कोणतीही 
कागदपQे पवु] तपासणी / छाननी न करता घेतली जाणार असUयामळेु या परीcते िमळालेUया  
गुणांZया आधारे उमेदवाराला िनवडीबाबतचे कोणतेही हbक राहणार नाहीत. कागदपQांZया 
पणू] छाननीनंतरच उमेदवाराची पाQता िनि�त करiयात येईल. उमेदवाराना ऑनलाईन 
परीcतेील िमळालेUया गुणांZया आधारे तसेच �यांनी ऑनलाईन अजKत नमदू केलेUया गृहीत 
पाQतेनुसार अंतिरम यादी Xिस� कhन उमेदवारांZया कागदपQांची सखोल छाननी केली 
जाईल. सदर Xि+येत उमेदवार अपाQ आढळUयास �यास िनवड Xि+येतून बाद करiयात 
येईल. पाQता धारण न करणाdया उमेदवारांना भरतीZया कोण�याही टYYयावर अपाQ करiयाचे 
सव] अिधकार िवभागीय कृिष सहसंचालक राखून ठेवीत आहेत.     

7.6. परीcZेया वेळी परीcा क� �ात ~कवा परीcा क� � पिरसरात मोबाईल, गणकयंQ (calculator), 
आय पॅड वा त�सम इलेb�ॉिनक यंQे ~कवा इतर संपकKची साधने वापरiयास सbत मनाई आहे.    

7.7. उमेदवारास परीcा / कागदपQ पडताळणी इ�यादी करीता #वखचKने यावे लागेल.    
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7.8. ऑनलाईन परीcा #थळाम*ये वाढ/बदल करiयाचे अिधकार िवभागाकडे राहतील. पिरcेचे 
िठकाण, वळे, िदनांक उbत संकेत#थळावर Xिस� करiयात येईल.    

7.9. परीcचेे XवशेपQ उbत संकेत#थळाव�न #वत: डाऊनलोड क�न घेiयाची जबाबदारी सव]#वी 
उमेदवाराची असेल. XवेशपQ इतर कोण�याही प�तीने पाठिवले जाणार नाही.    

7.10. पाQ उमेदवारांचा अिंतम िनकाल िवभागाZया www.krishi.maharashtra.gov.in या  
संकेत#थळावर जािहर करiयात येईल.    
    

8. उमेदवाउमेदवाउमेदवाउमेदवारांनी रांनी रांनी रांनी     ऑनलाईनऑनलाईनऑनलाईनऑनलाईन अज]अज]अज]अज]     न�दणी न�दणी न�दणी न�दणी करiयाकरiयाकरiयाकरiयापवूu लcात घेiयासारखे मह�वाचे मु�ेपवूu लcात घेiयासारखे मह�वाचे मु�ेपवूu लcात घेiयासारखे मह�वाचे मु�ेपवूu लcात घेiयासारखे मह�वाचे मु�े :-  
8.1. ऑनलाईन  अज] करiयापूवu उमेदवारांनी खालील Xमाणे आवtयक कागदपQे / #वाcरी 

इ�यादyचे  #कॅन कhन ठेवाव े: 
8.1.1. छायािचQ (4.5 स�.मी. X 3.5 स�.मी. ) 
8.1.2. #वतःची #वाcरी (का�या शाईने) 
8.1.3. #वतःZया डाlया अंग�ाचा ठसा (का�या ~कवा िन�या शाईZया पांढdया कागदावर) 
8.1.4. इं�जी भाषेतील खाली िदलेला  मजकुर असललेे #वह#ताcरात िलिहलेले घोषणापQ 

(पांढdया कागदावर  का�या शाईने) 
हे सव] #कॅन केलेले द#तऐवज या जािहरातीतील मु�ा  9.3    म*य े नमदू तपिशलाXमाणे 
आहेत याची खाQी उमेदवारांनी अज] भरiयापूवu करावी.  

8.2. इं�जी भाषेतील मो�ा अcरातील ( Capital Letters) #वाcरी #वीकारली जाणार नाही. 
8.3. डाlया अंग�ाचा ठसा यो£यिर�या #कॅन केलेला असावा आिण �यावर डाग येऊ देऊ                   

नय.े (उमेदवारास डावा अंगठा नसUयास असा उमेदवार अज] करiयासाठी उजlया अंग�ाचा 
वापर कh शकतो.) 

8.4. ह#तिलिखत घोषणेचा मजकूर खालीलXमाणे आहे ह#तिलिखत घोषणेचा मजकूर खालीलXमाणे आहे ह#तिलिखत घोषणेचा मजकूर खालीलXमाणे आहे ह#तिलिखत घोषणेचा मजकूर खालीलXमाणे आहे :::: 
DeclarationDeclarationDeclarationDeclaration    

“I“I“I“I, (name of the candidate, (name of the candidate, (name of the candidate, (name of the candidate) hereby declare that all the information submitted by ) hereby declare that all the information submitted by ) hereby declare that all the information submitted by ) hereby declare that all the information submitted by 
me in the application formme in the application formme in the application formme in the application form    is correct, true and valid. I will present the supporting is correct, true and valid. I will present the supporting is correct, true and valid. I will present the supporting is correct, true and valid. I will present the supporting 
documents as and when required.”documents as and when required.”documents as and when required.”documents as and when required.”    

(उमेदवाराची #वाcरी) 
8.5. वर नमदू केललेे  घोषणापQ  उमेदवाराने  #वह#तिलिखत आिण फbत इं�जी भाषेत िलिहलेल े

असाव.ेघोषणापQ इतर कोण�याही भाषेत िलिहलेले आिण अपलोड केले असUयास, �या 
उमेदवाराचा अज] अवधै मानला जाईल.  («�टीहीन उमेदवारांZया बाबतीत जे #वह#ते िलहू 
शकत नाहीत �यांनी घोषणेचा मजकूर टाईप कhन टाईप केलेUया घोषणेZया खाली डाlया 
हाताZया अंग�ाचा ठसा लावावा आिण तपशीलानुसार कागदपQ अपलोड कराव.े) 

8.6. ऑनलाईन परीcा शुUक भरणा करiयासाठी आवtयक सव] मािहती व कागदपQ े तयार      
ठेवावीत. 
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8.7. उमेदवारांकडे #वत:चा चालू ¬#थतीतील वधै वयै¬bतक ईमेल आयडी आिण मण*वनी 
(मोबाईल) +मांक असावा, #वत:चा ईमेल आयडी नसUयास तो तयार कhन घेiयात 
यावा.वयै¬bतक ई-मेल आयडी आिण मण*वनी +मांक सदरची भरती X+ीया पणू] होईपय�त 
चालू (सि+य) ठेवावा.न�दणीकृत ई-मेल आयडीfारे परीcेसाठी Xवशे पQ डाउनलोड 
करiयासाठी सूचना देiयात येतील.  

    

9. अज] भरiयाची काय]प�ती आिण सूचना अज] भरiयाची काय]प�ती आिण सूचना अज] भरiयाची काय]प�ती आिण सूचना अज] भरiयाची काय]प�ती आिण सूचना :::: 
9.1. अज] न�दणीअज] न�दणीअज] न�दणीअज] न�दणी - 
9.1.1. उमेदवाराला कृिष िवभागाZया www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेत#थळावर 

संकेत#थळावर लॉगइन (Log in) कराव ेलागेल. 
9.1.2. उमेदवारांनी www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेत#थळावर जाऊन “ऑनलाईन 

अज] करा” (APPLY ONLINE) या पयKयावर ¬bलक (Click) करा जे एक नवीन #+ीन 
उघडेल. 

9.1.3. अज] न�दणी करiयासाठी, "नवीन न�दणीसाठी येथे ¬bलक करा" (Click here for New 
Registration) टॅब िनवडा आिण नाव, संपक]  तपशील आिण ईमेल-आयडी Xिव�ट करा. 
Xणालीfारे ता�परुता न�दणी +मांक आिण पासवड] तयार केला जाईल आिण #+ीनवर 
Xदµशत केला जाईल. उमेदवाराने ता�पुरती न�दणी +मांक आिण पासवड] न�दवावा. 
ता�पुरती न�दणी +मांक (Registration No) आिण पासवड] (Password) दश]िवणारा ईमेल 
आिण एसएमएस देखील पाठिवला जाईल. 

9.1.4. जर उमेदवार एकाच वळेी अज] भh शकत नसेल, तर तो "जतन करा पढेु जा" (SAVE  
AND NEXT) टॅब िनवडून आधीच Xवेश केलेला डेटा जतन कh शकतो.  ऑनलाईन अज] 
सबिमट करiयापवूu उमेदवारांनी ऑनलाईन अजKतील तपशीलांची पडताळणी 
करiयासाठी व आवtयक बदल करiयासाठी "जतन करा पुढे जा" (SAVE AND NEXT) 
सुिवधेचा वापर करiयाचा स¹ा देiयात येत आहे. «¬�टहीन उमेदवारांनी अज] काळजीपवू]क 
भरावा आिण अिंतमिर�या सादर करiयापवूu ते यो£य असUयाची खाQी करiयासाठी 
तपशीलांची पडताळणी कhन ºयावी. 

9.1.5. उमेदवारांनी ऑनलाईन अजKम*य ेतपशील काळजीपूव]क भरावते आिण �याची पडताळणी 
#वत: करावी.एकदा “पणू] न�दणी बटणावर”(COMPLETE REGISTRATION BUTTON 
)¬bलक केUयानंतर अजKम*ये  कोणताही बदल करता येणार नाही. 

9.1.6. उमेदवाराने #वतःच े नाव, �याचे/ ितचे ~कवा वडील /पती इ.चे नाव जसे 
XमाणपQे/गुणपिQका/ओळखपQ पुराlयाम*य े नमदू आहे �याXमाणेच अजKम*य े नमदू 
करiयात याव.े   उमेदवाराZया ओळखपQ / परुाlयामधील नाव व   अजKम*ये नमूद केलेले 
नाव याम*ये कोणताही बदल  आढळUयास उमेदवारी अपाQ ठh शकते. 
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9.1.7. उमेदवारांनी अजKम*ये नमूद केलेले  तपशील स�यािपत (validate) कhन आपला अज]  
जतन करiयासाठी Validate your details व  Save  and Next  बटणावर ¬bलक (Click) 
कhन अज] जतन करावा. 

9.1.8. या सुचनांतील मु�ा  9.3 म*ये छायािचQ आिण #वाcरी #कॅ~नग आिण अपलोड करiयाZया 
माग]दश]क सूचनामं*ये नमदू केलेUया तपिशला नुसार उमेदवार �यांच े फोटो व #वाcरी 
अपलोड कh शकतील. 

9.1.9. उमेदवाराने �यांचे इतर तपशील अजKम*ये नमूद करावते. 
9.1.10. अजKZया संपणू] न�दणीपूवu अज]दाराने आपUया अजKचे पवूKवलोकन आिण पडताळणी 

करiयासाठी Preview बटणावर ¬bलक कhन अजKचे पवूKवलोकन व पडताळणी करावी 
व भरलेले अज], छायािचQ, #वाcरी आिण इतर तपशील बरोबर असUयाची पडताळणी 
आिण खाQी केUयानंतरच ''COMPLETE REGISTRATION' ONLY /पणू] न�दणी' वर 
¬bलक करा. 

9.1.11. परीcा शुUक भरणा करiयासाठी (Payment) टॅबवर ¬bलक (Click) करा आिण परीcा 
शुUक भरiयासाठी (Fees Payment) साठी पुढे जाव.े 

9.1.12. सादर (Submit) बटणावर ¬bलक (Click)   करा. 
टीप    ::::     अ) USERNAME आिण PASSWORD जतन करiयाची जबाबदारी उमेदवाराची असेल. 
ब) उमेदवारांने न�दणी X+ीयेसाठी #वत:चाच वधै/Xमािणत ई-मेल आयडी वापरावा. अWय  
lयbतyचा  ई-मेल आयडी वाप� नये. 

9.2. ऑनलाईन ऑनलाईन ऑनलाईन ऑनलाईन परीcा शुUकपरीcा शुUकपरीcा शुUकपरीcा शुUक भरणे  भरणे  भरणे  भरणे :- 
9.2.1. ऑनलाईन अज] परीcा शुUकासह भरiयाची सुिवधा (payment gateway) उपलoध 

करiयात आलेली आहे.�यानुसार परीcा शुUक भरiयाबाबत िदलेUया सूचनांचे अनुसरण 
कhन परीcा शुUक भरणा करiयात यावा. 

9.2.2. परीcा शुUक भरणा डेिबट काड] (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro),+ेिडट काड], 
इंटरनेट ब~ँकग,   IMPS, कॅश काड] /मोबाइल वॉलटे वापhन केले जाऊ शकते. 

9.2.3. ऑनलाईन अजKम*ये उमेदवाराने परीcा शुUक भरUया बाबतची मािहती सादर केUयानंतर, 
कृपया सlह]रकडून Xितसाद िमळiयाची Xतीcा करा. परीcा  शुUक पुनरावृgी 
टाळiयासाठी मागे (Back)/ िरÃेश(Refresh) बटण  (Key) दाबू नय.े 

9.2.4. lयवहार यश#वीरी�या पणू] झाUयावर, एक ई-पावती (E-Receipt) तयार होईल. 
9.2.5. 'ई-पावती' (E-Receipt) तयार न होणे परीcा शुUक भरणा अयश#वी झाUयाचे दश]वते. 

Payment अयश#वी झाUयास, उमेदवारानंी �यांचा ता�परुता न�दणी +मांक (Registration 
No) आिण पासवड] (Password) वापhन पुWहा लॉग इन कराव ेआिण Payment ची  Xि+या  
पनु�ः पणू] करiयात यावी. 

9.2.6. उमेदवारांनी परीcा शुUक भरUयाची ई-पावती (E-Receipt) आिण फीचा तपशील 
असलेUया ऑनलाईन  अजKची मुि�त Xत  (Print out) काढून घेणे आवtयक आहे.ई-पावती 
व अजKची Xत #+ीनवर न आUयास ऑनलाईन lयवहार यश#वी झाला नसUयाचे दश]िवते. 
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9.2.7. +ेिडट काड] वापर क�यxसाठी: -सव] शुUक भारतीय �पयाम*ये सूचीब� आहेत. तु�ही गैर-
भारतीय +ेिडट काड] वापरत असUयास, तुमची बकँ Xचिलत िविनमय दरांवर आधािरत 
तुमZया #थािनक चलनात hपांतिरत करेल. 

9.2.8. तुमZया डेटाची सुरिcतता सिुनि�त करiयासाठी, कृपया तुमचा lयवहार पणू] झाUयावर 
Åाउझर ~वडो (Browser window) बदं करा. 

9.2.9. फी भरUयाचा तपशील असलUेया अजKची मु�ीत Xत (Printout) काढiयाची सुिवधा 
उपलoध कhन देiयात आलेली आहे. 
 

9.3. #कॅ~नग आिण कागदपQे अपलोड करiयासाठी माग]दश]क सूचना #कॅ~नग आिण कागदपQे अपलोड करiयासाठी माग]दश]क सूचना #कॅ~नग आिण कागदपQे अपलोड करiयासाठी माग]दश]क सूचना #कॅ~नग आिण कागदपQे अपलोड करiयासाठी माग]दश]क सूचना ::::---- ऑनलाईन अज] करiयापवूu 
उमेदवाराकडे खाली िदलUेया तपिशलानुसार �याचे छायािचQ, #वाcरी, डाlया अंग�ाचा ठसा 
आिण #वह#ताcरातील इं�जी भाषेतील घोषणापQ  यांची #कॅन केलेली (िडिजटल) Xितमा 
असणे आवtयक आहे. 

9.3.1. छायािचQ XितमाछायािचQ XितमाछायािचQ XितमाछायािचQ Xितमा: (4.5cm : (4.5cm : (4.5cm : (4.5cm x    3.5cm) :3.5cm) :3.5cm) :3.5cm) :---- 
9.3.1.1. छायािचQ अलीकडZया काळातील पासपोट] आकाराच ेरंगीत असणे आवtयक आहे. 
9.3.1.2. सदरचे छायािचQ रंगीत, हलbया रंगाZया िव��, शbयतो पांढdया पाÆ]भमूीवर 

घेतलेले आहे याची खाQी करा. 
9.3.1.3. कॅमेdयाकडे शांतपणे व ¬#थर नजरेने पाहाव.े 
9.3.1.4. छायािचQ सुय]Xकाशात काढलेले असेल तर आपUया छायािचQावर सावली पडणार 

नाही याची दcता ºयावी. 
9.3.1.5. तु�हाला Çलॅश वापरायचा असUयास, "Red Eye" येणार नाही याची दcता ºयावी. 
9.3.1.6. जर तु�ही च�मा घालत असाल तर �यात कोणतेही Xित~बब येणार नाही आिण तुमचे 

डोळे #प�टपणे िदस ूशकतील याची खाQी करा. 
9.3.1.7. छायािचQ काढतेवेळी टोपी, हॅट व गडद च�मा घाल ूनय.े  धाµमक पगडी (Headwear) 

वापरiयास परवानगी आहे, परंतु �याने तुमचा चेहरा झाकता कामा नय.े 
9.3.1.8. पिरमाण 200 x 230 िपbसेल (XाधाWयाने). 
9.3.1.9. फाईलचा आकार 20kb - 50 kb दर�यान असावा. 
9.3.1.10. #कॅन केलेUया Xितमेचा आकार 50kb पेcा जा#त नसUयाची खाQी करा. जर 

फाईलचा आकार 50 kb पेcा जा#त असेल, तर #कॅनरची से~ट£ज समायोिजत करा 
जसे की DPI िरझोलुशन, नंबर ऑफ कलर इ. 

9.3.2. #वाcरी#वाcरी#वाcरी#वाcरी, , , , डाlया अगं�ाडाlया अगं�ाडाlया अगं�ाडाlया अगं�ाचा ठसा आिण चा ठसा आिण चा ठसा आिण चा ठसा आिण #वह#ताcरातील इ�ंजी भाषेतील #वह#ताcरातील इ�ंजी भाषेतील #वह#ताcरातील इ�ंजी भाषेतील #वह#ताcरातील इ�ंजी भाषेतील     घोषणाघोषणाघोषणाघोषणापQपQपQपQ  
XितमाXितमाXितमाXितमा::::---- 

9.3.2.1. अज]दाराला पांढdया कागदावर का�या शाईZया पनेने #वाcरी करावी लागेल.  
9.3.2.1.1. पिरमाण 140 x 60 िपbसेल (XाधाWयाने). 
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9.3.2.1.2. फाईलचा आकार 10kb - 20kb दर�यान असावा. #कॅन केलेUया Xितमेचा 
आकार 20kb पेcा जा#त नसUयाची खाQी करा. 

9.3.2.2. अज]दाराने �याZया डाlया अगं�ाचा ठसा का�या ~कवा िन�या शाईने पाढंdया 
कागदावर लावावा. 

9.3.2.2.1. फाईल Xकार: - jpg / jpeg 
9.3.2.2.2. पिरमाणे:-  200 DPI म*ये 240 x 240 िपbसेल (आवtयक गुणवgसेाठी 

XाधाWय) �हणजे 3 सेमी * 3 सेमी (�ंदी * उंची). 
9.3.2.2.3. फाईल आकार: 20 KB - 50 KB 

9.3.2.3. अज]दाराने पांढdया कागदावर इं�जीत का�या शाईने #प�टपणे घोषणा िलहावी. 
9.3.2.3.1. फाईल Xकार:-  jpg / jpeg 
9.3.2.3.2. पिरमाणे: - 200 DPI म*ये 800 x 400 िपbसेल (आवtयक गुणवgसेाठी 

XाधाWय) �हणजे 10 सेमी * 5 सेमी (�ंदी * उंची) 
9.3.2.3.3. फाईल आकार: - 50 KB - 100 KB 
9.3.2.3.4. #वाcरी, डाlया अंग�ाचा ठसा आिण #वह#ताcरातील इं�जी भाषेतील 

घोषणापQ अज]दाराचे #वतःचे असाव,े इतर कोण�याही lयbतीचे नसाव.े 
9.3.2.3.5. परीcZेया वेळी #वाcरी केलेUया उप¬#थती पQकावरील ~कवा Xवशे पQावरील 

अज]दाराची #वाcरी, अपलोड केलेUया #वाcरीशी जुळत नसUयास, 
अज]दारास अपाQ घोिषत केले जाईल. 

9.3.2.3.6. इं�जी मो�ा अcरातील (Capital Letters)  #वाcरी / ह#तिलिखत 
घोषणापQ  #वीकारली जाणार नाही. 

9.3.3. कागदपQे #कॅन करणेकागदपQे #कॅन करणेकागदपQे #कॅन करणेकागदपQे #कॅन करणे::::    
9.3.3.1. #कॅनर िरझोUयूशन िकमान 200 dpi (~बदू Xित इंच) वर सेट करा.    
9.3.3.2. रंग मूळ रंगावर सेट करा.    
9.3.3.3. वर नमूद केUयाXमाणे फाईलचा आकार असावा.    
9.3.3.4. #कॅनरमधील Xितमा छायािचQ/#वाcरी/डाlया अंग�ाचा ठसा/हाताने िलिहलेUया 

घोषणेZया काठावर +ॉप करा, नंतर Xितमा अंितम आकारात +ॉप क�न अपलोड 
करावी. (वर नमूद केUयाXमाणे).    

9.3.3.5. Xितमा फाईल JPG ~कवा JPEG फॉरमॅटम*ये असावी. उदा :- image01.jpg ~कवा 
image01.jpeg. फोUडर फायलीम*ये सूचीब� कhन ~कवा फाईल Xितमा िचWहावर 
माउस हलवून Xितमा पिरमाण तपासले जाऊ शकते.    
- MS Windows/MS Office वापरणारे उमेदवार MS Paint ~कवा MS Office 
Picture Manager वापhन .jpeg फॉरमॅटम*ये कागदपQे सहज िमळवू शकतात.  
फाइल मेनूमधील − “Save  As/सेlह अ ॅज”  पयKय वापhन कोण�याही 
फॉरमॅटम*ये #कॅन केलेले द#तऐवज .jpg/.jpeg फॉरमॅटम*ये जतन केले जाऊ 
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शकतात.  +ॉप आिण नंतर आकार बदला पयKय वापhन आकार समायोिजत 
केला जाऊ शकतो.    

 
9.3.4. कागदपQे अपलोड करiयाची Xि+या कागदपQे अपलोड करiयाची Xि+या कागदपQे अपलोड करiयाची Xि+या कागदपQे अपलोड करiयाची Xि+या ----    
9.3.4.1. ऑनलाईन अज] भरताना उमेदवाराला छायािचQ, #वाcरी, डाlया अंग�ाचा ठसा 

आिण #वह#ताcरातील इं�जी भाषेतील घोषणापQ अपलोड करiयासाठी #वतंQ 
~लक Xदान केUया जातील.    

9.3.4.2. संबंिधत ~लकवर ¬bलक करा "छायािचQ / #वाcरी अपलोड करा / डाlया अगं�ाचा 
ठसा / #वह#ताcरातील इं�जी भाषेतील घोषणापQ” अपलोड करा.    

9.3.4.3. #कॅन केलेले छायािचQ / #वाcरी / डाlया अंग�ाचा ठसा / #वह#ताcरातील इं�जी 
भाषेतील घोषणापQ फाईल सेlह केलेली जागा Åाउझ करा आिण िनवडा.    

9.3.4.4. �यावर ¬bलक कhन फाईल िनवडा.    
9.3.4.5. ओपन/अपलोड वर ¬bलक करा....    
9.3.4.6. फाईलचा आकार आिण #वhप िनधKिरत केUयाXमाणे नसUयास, एक Qटुी संदेश 

Xदµशत केला जाईल.    
9.3.4.7. अपलोड केलेUया Xितमेची गुणवgा पाहiयास पवूKवलोकन (Preview) मदत करेल. 

अ#प�ट / डागाळलेUया Xितमा असUयास �या जागी #प�ट Xितमा पुन�ः  अपलोड 
करता येतील.    

9.3.4.8. उमेदवाराने #वतःचा  फोटो, #वाcरी, डाlया अंग�ाचा ठसा आिण िविनµद�ट 
केUयाXमाणे #वह#ताcरातील इं�जी भाषेतील घोषणापQ अपलोड केUयािशवाय 
�यांचा  ऑनलाइन अज] न�दणी होणार नाही.    
टीपटीपटीपटीप    : : : : - 
1. छायािचQातील चेहरा ~कवा #वाcरी ~कवा डाlया अंग�ाचा ठसा ~कवा      
#वह#ताcरातील इं�जी भाषेतील घोषणापQ अ#प�ट असUयास उमेदवाराचा अज] 
नाकारला जाऊ शकतो.    
2. उमेदवाराने ऑनलाईन अजKम*य े छायािचQ/#वाcरी/डाlया अंग�ाचा ठसा/ 
#वह#ताcरातील इं�जी भाषेतील घोषणापQ अपलोड केUयानंतर उमेदवारांनी 
�यांZया Xितमा #प�ट आहेत आिण यो£यिर�या अपलोड केUया आहेत हे तपासाव.े  
छायािचQ ~कवा #वाcरी ~कवा डाlया हाताZया अंग�ाचा ठसा ~कवा 
#वह#ताcरातील इं�जी भाषेतील घोषणापQ ठळकपणे «tयमान नसUयास, 
उमेदवार आपला अज] संपािदत (Edit) कh शकतो आिण �याचे छायािचQ   ~कवा 
#वाcरी ~कवा डाlया अगं�ाचा ठसा ~कवा हाताने िलिहललेी घोषणा फॉम] सबिमट 
करiयापूवu पWुहा अपलोड कh शकतो.    
3.     उमेदवाराने ऑनलाईन अज] करतेवळेी �याचा फोटो व #वाcरी }या िठकाणी फोटो          
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 अपलोड करणे अपेिcत आहे �याच िठकाणी अपलोड केले आहे याची खाQी  
करावी. फोटोZया जागी फोटो आिण #वाcरीZया जागी #वाcरी अपलोड केलेली   
नसUयास उमेदवाराला परीcलेा बसू िदले जाणार नाही. याची सव]#वी जबाबदारी 
उमेदवाराची असेल.    
4.  उमेदवाराने अपलोड करावयाचा फोटो आवtयक आकाराचाच आहे व �याम*ये       
  उमेदवाराचा चेहरा #प�टपणे िदसत आहे हे सुिनि�त केले पािहज.े    
5.  उमेदवारांनी अपलोड केलेली #वाcरी #प�टपणे िदसत असUयाची खाQी करावी.    
6.  ऑनलाईन न�दणी केUयानंतर उमेदवारांनी �यांZया Xणालीfारे तयार केलेUया        
  ऑनलाईन अजKची   मु�ीत Xत (Print out)  काढून ºयावी.    

 
9.3.5. पाQ उमेदवार  िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    १४१४१४१४////01010101////२०२३ २०२३ २०२३ २०२३     तेतेतेते        िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    28282828////01010101////२०२३ २०२३ २०२३ २०२३ या  कालावधीम*य ेवबे 

ब#ेड (Web-Based)  ऑनलाईन आवदेन पQ सादर कh शकतील. इतर कोण�याही 
प�तीने केलेला अज] #वीकारला जाणार नाही. 

    
10. अज] करiयासाठी इतर सूचना अज] करiयासाठी इतर सूचना अज] करiयासाठी इतर सूचना अज] करiयासाठी इतर सूचना : : : :     
10.1. उमेदवाराचे नाव, विडलाचें, पतीचे नाव, आडनाव, आईच े नाव, जWमिदनाकं, मण*वनी 

+मांक, छायािचQ, #वाcरी, पQlयवहाराचा पgा ही मुलभतू मािहती आहे जी उमेदवाराला 
सिव#तर Ìावी लागेल.    

10.2. पgा नमूद करताना  उमेदवाराने आपUया प�याचा Xकार िनि�त करावा.( उदा. पQlयवहाराचा 
पgा व कायमचा पgा ~कवा दोWही.)    

10.3. �यानंतर उमेदवाराने अितिरbत मािहतीZया पयKयावर ¬bलक कराव े आिण आपUया जात 
XवगKब�ल मािहती भरावी.    

10.4. }यांZयाकडे आधार +माकं आहे �यांनी त�संबंधी मािहती भरावी तसेच उमेदवाराने आधार 
+मांक/ आधार न�दणी +मांक याब�लची मािहती Ìावी.    

10.5. मराठी भाषेतील Xािवiय, MS-CIT XमाणपQ (D.O.E.A.C.C सोसायटीZया अिधकृत C.C.C 
~कवा O #तर ~कवा A #तर ~कवा B #तर ~कवा C #तर पैकी कोणतीही एक परीcा उgीण] 
झाUयाचे XमाणपQ ~कवा महारा�� रा}य उZच िशcण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अिधकृत    
MS-CIT परीcा उgीण] झाUयाचे XमाणपQ) या संबंधीची मािहती भरावी.    

10.6. अनुभवाZया जागी उमेदवाराने कृिष सहाeयक पदावर िनयिमत िनयुbतीने हजर झालेला िदनांक 
नमूद करावा. कृिष सेवक पदावरील सेवा अनुभव �हणून गृहीत धरली जाणार नाही.    

10.7. एकदा शैcिणक तपिशल Xिव�ट केUयानंतर अज]दारास पढेु (Next)  या बटणावर ¬bलक कराव े
लागेल, �या बटणावर ¬bलक केUयानंतर अज]दाराकडून प�ुटीची िवनंती केली जाईल की 
�यांनी ते बटण ¬bलक केUयास मागील तपशील संपािदत करiयाची परवानगी िदली जाणार 
नाही.    
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10.8. आता उमेदवारास पदाची (कृषी पय]वcेक )िनवड करावी लागेल.    
10.9. सेवा तपिशलाबाबत मािहती भरताना Xथम िनयbुती िदनांक, कृषी सहाeयक या पदावर 

िनयिमत झाUयाचा  िदनांक या बाबतचा तपिशल भरणे अिनवाय] राहील. �यानंतर उमेदवारास 
कृिष पय]वेcक पदांसाठी आवtयक असलेली पाQतेबाबतची मािहती देऊन ती जतन करणे 
आवtयक आहे.    

10.10. ऑनलाईन अज] ¬#वकारiयाZया अंितम तारखेस राQी २३.59 वाजेपय�त पणु] करणे आवtयक 
आहे. �यानंतर सदर संकेत#थळा वरील ~लक बंद होईल.    

10.11. जर कोण�याही उमेदवाराने एकापेcा अिधक लॉग-इन आयडीसह न�दणी केली असेल तर 
उमेदवारांची नlयाने केललेी यश#वी न�दणी फbत पुढील Xि+या जसे परीcा XवशेपQ, परीcते 
उप¬#थती, गुणवgा यादी आिण अWय संबिंधत Xि+यांसाठी िवचारात घेiयात येईल, उमेदवारास 
ऑनलाईन अज] करताना कोणतीही शंका असUयास �याबाबत https://cgrs.ibps.in/ या 
हेUपडेbस ~लक (Helpdesk link) वर संपक]  साधता येईल.    
िटपिटपिटपिटप : न�दणीमधील तपशील जसे की वापरकतK नाव (USERNAME), ई-मेल आयडी, पसंतीचे 
#थान, जWमतारीख, उमेदवाराचे छायािचQ (Photograph)   आिण #वाcरी इ�यादी आवदेन पQ 
सादर केUयानंतर बदलiयाची परवानगी िदली जाणार नाही.    

10.12. अजKतील मािहतीचे पवूKवलोकन अजKतील मािहतीचे पवूKवलोकन अजKतील मािहतीचे पवूKवलोकन अजKतील मािहतीचे पवूKवलोकन ::::    
10.12.1. युजरनेम आिण पासवड] वाप�न लॉग-इन केUयावर उमेदवार आपला संिcYत अज] पाहू 

शकतो.    
10.12.2. अज] ~Xट करiयासाठी “~Xट िXlहयू” या पयKयावर ¬bलक करा.    

न�दन�दन�दन�द    : : : : उमेदवाराने आपला PDF #वhपातील अज], परीcा XवेशपQ संपूण] भरती Xि+या 
पणू] होईपय�त #वतः  जवळ जतन क�न ठेवणे अिनवाय] राहील.    

11. परीcा क� � व परीcेबाबतZया परीcा क� � व परीcेबाबतZया परीcा क� � व परीcेबाबतZया परीcा क� � व परीcेबाबतZया सव]साधारण सूचनासव]साधारण सूचनासव]साधारण सूचनासव]साधारण सूचना::::----    
11.1. उमेदवारांना नेमून िदलेले परीcा क� � व �याचा पgा Xवेश पQात नमूद करiयात येईल. संबंिधत 

परीcा क� �ावर ऑनलाईन प�तीने परीcा  घेतली जाईल.    
11.2. उमेदवाराने एकदा केलेली परीcा क� �ाची िनवड अंितम असेल.परीcचेे 

क� �/#थळ/तारीख/वळे/ सQ बदलiयाची कोणतीही िवनंती कोण�याही पिर¬#थती म*य े
(वÌैकीय ~कवा इतर कारणांसाठी) #वीकारली जाणार नाही. उमेदवाराने �याची Xवासाची 
lयव#था �यानुसार आधीच ठरवावी.    

11.3. कोणतेही परीcा क� � र� करणे आिण/ ~कवा परीcा क� � वाढिवणे याचे अिधकार िवभाग 
#वतःकडे राखून ठेवीत आहे.    

11.4. उमेदवाराला �याने/ितने िनवडलेUया क� �ाlयितिरbत इतर कोणतेही क� � वाटप करiयाचा 
अिधकार िवभाग #वत: कडे राखून ठेवीत आहे.    
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11.5. उमेदवाराने परीcा क� �ावर #वतःZया जोखमीवर आिण #वखचKने उप¬#थत राहणे  आवtयक 
आहे. �यासाठी �यास कोणताही Xवास खच] वा भgा िदला जाणार नाही ~कवा  उमेदवारास    
कोण�याही #वhपाZया  इजा ~कवा नुकसानीसाठी िवभाग जबाबदार राहणार नाही.    

11.6. उमेदवारांनी  एखाÌा िविश�ट परीcा क� �ाची परेुशा संpयेने िनवड केलेली नसUयास  ~कवा 
एखाÌा क� �ाची िनवड �या क� �ाZया उपलoध cमतेपेcा जा#त उमेदवारांनी केलेली असUयास 
उमेदवारांना  ऑनलाईन परीcेसाठी इतर कोणतेही संल£न क� � वाटप करiयाचा अिधकार  
िवभागास राहील.    

11.7. उमेदवाराने भरणा केलेले परीcा शुUक कोण�याही पिर¬#थतीम*ये (अनेकदा अज] करणे, अज] 
चकुणे, काही कारणा#तव परीcसे बसू न शकणे, इ�यादी अशा कारणांसाठी) परत केले जाणार 
नाही.        

12. िदlयागं िदlयागं िदlयागं िदlयागं  lयbतyसाठी माग]दश]क सूचनाlयbतyसाठी माग]दश]क सूचनाlयbतyसाठी माग]दश]क सूचनाlयbतyसाठी माग]दश]क सूचना :-    «¬�टहीन व }यांZया लेखन गतीवर कायम#वhपी Xितकूल 
पिरणाम झालेला आहे असे उमेदवार ऑनलाईन परीcेदर�यान खालील खालील खालील खालील मु�ामु�ामु�ामु�ा    12.812.812.812.8    आिण आिण आिण आिण 12.912.912.912.9    म*य ेम*य ेम*य ेम*य े
नमूदनमूदनमूदनमूद    मयKदेZया अधीन राहूनमयKदेZया अधीन राहूनमयKदेZया अधीन राहूनमयKदेZया अधीन राहून लेखिनकाचा वापर कh शकतात. जेथे लेखिनक वापरला जातो अशा 
सव] Xकरणासंाठी खालील िनयम लागू होतील:    

12.1. उमेदवाराला �याZया/ितZया #वखचKने #वतःZया लेखिनकाची lयव#था करावी लागेल.    

12.2. उमेदवाराने िनवडलेला लेखिनक हा �याच परीcेसाठी उमेदवार नसावा. िनवड Xि+येZया 
कोण�याही टYYयावर वरील िनयमांचे उ¹घंन आढळून आUयास, उमेदवार आिण लेखिनक   या 
दोघांची उमेदवारी र� केली जाईल. परीcते लेखिनकाZया सेवा वापरiयास पाQ व इ¬Zछत 
उमेदवारांनी ऑनलाईन अजKम*य ेतसे नमूद करणे आवtयक राहील. ऑनलाईन अजKम*य ेतसे 
नमूद नसUयास नंतर लेखिनक वापरiयाची केलेली कोणतीही िवनंती िवचारात घेतली जाणार 
नाही.    

12.3. लेखिनक �हणून सेवा देणारी lयbती एकापेcा जा#त उमेदवारांना लेखिनक �हणून सेवा देऊ 
शकणार नाही. �याबाबत उमेदवाराने  आवtयक ती काळजी ºयावी.    

12.4. लेखिनक उपरोि¹िखत  सव] िविहत अह]तेचे िनकषांची पूत]ता करीत असUयाच ेयो£य हमीपQ 
उमेदवार आिण लेखिनक  दोघांनाही परीcा सु� होiयापूवu समवेcक/क� � Xमखु यांचेकडे Ìाव े
लागेल. तÍनंतर जर उमेदवार ~कवा लेखिनक िविहत अह]तेZया  िनकषांची पूत]ता करीत 
नसUयाचे आढळून आUयास ~कवा �यांनी मुलभतू मािहती दडिवली असUयाचे िन�पz झाUयास 
ऑनलाईन परीcेZया िनकालाची पवK न करता, अज]दाराची उमेदवारी र� केली जाईल.    

12.5. जे उमेदवार लेखिनकाचा वापर करतात �यांना परीcZेया X�यके तासासाठी 20 िमिनटे 
अितिरbत वळे भरपाई �हणून देiयात येईल. परीcदेर�यान लेखिनकाने #वतःहून X�ांची उgर 
देऊ नयते. असे कोणतेही वत]न आढळUयास अज]दाराची उमेदवारी र� केली जाईल.     
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12.6. उमेदवारांना िदलेला भरपाईचा वेळ संगणक Xणालीवर आधािरत असUयाने }या उमेदवारांनी 
अज] करताना लेखिनकाची सेवा घेणार असUयाचे नमूद केलेले आहे अशा न�दणीकृत 
उमेदवारांनाच अितिरbत वळे देiयात येईल. भरपाईZया वळेेसाठी न�दणीकृत नसलेUया अWय 
उमेदवारांना ऐनवळेी अशा सवलतyना परवानगी िदली जाणार नाही.    

12.7. परीcदेर�यान कोण�याही टYYयावर लेखिनक #वतंQपणे X�ांची उgरे देत असUयाचे 
आढळUयास, परीcा सQ समाYत केले जाईल आिण उमेदवाराची उमेदवारी र� केली जाईल. 
परीcा संपz झाUयानंतरही जर परीcदेर�यान लेखिनकाZया सेवांचा #वतंQपणे X�ांची उgरे 
देiयासाठी वापर केUयाच े परीcा Xशासनास आढळून आUयास अशा उमेदवारांची उमेदवारी 
देखील र� केली जाईल.    

12.8. अ¬#थlयंग आिण म�दूचा पcाघात असलेUयाअ¬#थlयंग आिण म�दूचा पcाघात असलेUयाअ¬#थlयंग आिण म�दूचा पcाघात असलेUयाअ¬#थlयंग आिण म�दूचा पcाघात असलेUया उमेदवारांसाठी माग]दश]क सुचना उमेदवारांसाठी माग]दश]क सुचना उमेदवारांसाठी माग]दश]क सुचना उमेदवारांसाठी माग]दश]क सुचना::::---- अ¬#थlयगं 
आिण म�दूचा पcाघात ( िकमान 40% िदlयांग�व ) असलेUया उमेदवारांनी आवदेनपQाम*ये तसे 
नमूद केलेले असUयास �यांना Xित तास 20 िमिनटे अितिरbत वेळ िदला जाईल.    

12.9. «¬�टहीन उमेदवारांसाठी माग]दश]क सूचना«¬�टहीन उमेदवारांसाठी माग]दश]क सूचना«¬�टहीन उमेदवारांसाठी माग]दश]क सूचना«¬�टहीन उमेदवारांसाठी माग]दश]क सूचना::::----    «¬�टहीन (}यांना 40% पेcा जा#त िदlयांग�व 
आहे) उमेदवार परीcेसाठी मॅ¬£नफाइड फॉWट ची सिुवधा उपलoध करiयाचा पयKय घेऊ 
शकतात. तसेच अशा उमेदवाराना भरपाई �हणनू दर तासासाठी अितिरbत २० िमिनटे देiयात 
येतील.    जे उमेदवार परीcसेाठी लेखिनकाचा वापर करणार आहेत. �या उमेदवारांना परीcेतील 
मजकूर मॅ¬£नफाइड फॉWटम*ये पाहiयाची सुिवधा «¬�टहीन उमेदवारांना उपलoध होणार नाही.    

12.10. सदरची  माग]दश]क त�व े क� �/महारा�� शासनाने वळेोवळेी जाहीर केलेUया सूचनांनुसार/ 
िनण]यानुसार असून �याम*ये महारा�� शासनाने बदल केUयास ते  बदल लागू राहतील.     

13. अयो£य वत]नअयो£य वत]नअयो£य वत]नअयो£य वत]न////अयो£य मा*यमांचा वापर केUयाब�ल दोषी आढळलेअयो£य मा*यमांचा वापर केUयाब�ल दोषी आढळलेअयो£य मा*यमांचा वापर केUयाब�ल दोषी आढळलेअयो£य मा*यमांचा वापर केUयाब�ल दोषी आढळलेUया उमेदवारांिव�� कारवाई Uया उमेदवारांिव�� कारवाई Uया उमेदवारांिव�� कारवाई Uया उमेदवारांिव�� कारवाई ::::----    
उमेदवारांना सूिचत केले जाते की �यांनी ऑनलाईन अज] सादर करताना कोणतेही खोटे, छेडछाड 
केलेले ~कवा बनावट तपशील सादर कh नयेत आिण कोणतीही मह�वाची मािहती लपवू नय.े 
परीcZेया वळेी ~कवा �यानंतरZया िनवड Xि+येत, उमेदवार खालील बाबतीत दोषी असUयास ~कवा 
आढळून आUयास  असा उमेदवार �यािव�� फौजदारी खटला भरणे यासोबतच }या परीcेसाठी तो 
उमेदवार आहे �या परीcेसाठी अपाQ ठरिवणे, िवभागामाफ] त घेiयात येणाdया परीcेसाठी 
कायम#वhपी ~कवा िविश�ट कालावधीसाठी अपाQ ठरिवणे ~कवा �याZया सेवा समाYत करiयाची 
काय]वाही करiयात येईल.    

13.1. अयो£य मागKचा अवलंब करणे,    

13.2. तोतयािगरी करणे ~कवा कोण�याही lयbतीfारे तोतयािगरी कhन घेणे,    

13.3. परीcा हॉलम*ये गैरवत]न करणे ~कवा चाचणीची साम�ी ~कवा �यातील इतर कोणतीही मािहती 
कोण�याही #व�पात त�डी ~कवा लेखी , इलेb�ॉिनक ~कवा यांिQकिर�या कोण�याही उ�ेशाने 
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उघड करणे, Xकािशत करणे, पनु��पादन करणे, Xसािरत करणे, सं�िहत करणे ~कवा 
Xसािरत करणेसाठी सुलभ करणे,    

13.4. �याZया/ितZया उमेदवारीZया संदभKत कोण�याही अिनयिमत ~कवा अयो£य मागKचा अवलबं 
करणे , ~कवा    

13.5. अयो£य मागKने �याZया/ितZया उमेदवारीसाठी समथ]न िमळवणे, ~कवा    

13.6. परीcा/मुलाखत हॉलम*ये मोबाईल फोन ~कवा संवादाची त�सम इलेb�ॉिनक उपकरणे 
बाळगणे.    

14. उमेदवारांसाठी मह�वाZया उमेदवारांसाठी मह�वाZया उमेदवारांसाठी मह�वाZया उमेदवारांसाठी मह�वाZया सूचना सूचना सूचना सूचना ::::    

14.1. परीcा क� �ाचा पgा Xवशे पQावर नमूद करiयात येईल. परीcचेे क� � /#थळ/ िदनांक /वळे 
बदलाची कोणतीही िवनंती िवचारात घेतली जाणार नाही.    

14.2. परीcा XवशेपQावर नमुद केलेUया वेळेनंतर परीcा क� �ावर उप¬#थत होणा-या उमेदवारांना 
परीcलेा बसु देiयाची परवानगी िदली जाणार नाही. परीcेचा कालावधी जरी 180 िमिनटाचा 
असेल तरी सु*दा उमेदवाराना परीcा क� �ावरील िवहीत Xि+या (उमेदवाराना मह�वाZया सुचना 
देणे. उमेदवाराची व कागदपQाची पडताळणी करणे, , , , आवtयक कागदपQ जमा करणे लॉग इन 
करणे) पार पाडiयासाठी उमेदवारांनी परीcा सु� होiयापवूu िकमान १ तास परीcा क� �ावर 
उप¬#थत राहाव.े     

14.3. उमेदवाराने अजKम*ये नमदू केलेली मािहती कोण�याही टYYयावर चकुीची, अपणू] अथवा खोटी 
आढळून आUयास उमेदवाराची सबंंिधत पदासाठीची उमेदवारी र� करiयात येईल व संबिंधत 
उमेदवार कायदेशीर कारवाईस पाQ राहील. चकुीZया मािहतीZया आधारे िनयुbती झाUयास 
कोणतीही पवू] सूचना/नोटीस अथवा कारण न देता उमेदवार ता�काळ सेवतूेन काढून 
टाकiयास पाQ राहील. �यामुळे होणा-या सव] पिरणामास उमेदवार #वत: जबाबदार राहील.    

14.4. ओळख पटिवणे-  परीcा क� �ावर XवेशपQासह उमेदवाराचे ओळख पटवणारे व उमेदवाराचा 
अिलकडील फोटो िचकटवलेल े वधै फोटो ओळखपQ जसे पॅन काड]/पारपQ/वाहनचालक 
परवाना/मतदार ओळखपQ/फोटोसिहत आधारकाड]/बकेॅचे फोटो सहीतचे पासबुक 
/महािवÌालयाचे/िवÌापीठाचे अिलकडील वÌै ओळखपQ /कम]चारी ओळखपQ/फोटोसिहत 
असणारे बार कौ¬Wसलचे ओळखपQ समवेcक/पय]वेcकाला सादर करणे आवtयक आहे. 
उमेदवाराची ओळख ही उमेदवाराचे XवेशपQ हजेरीपQक/उप¬#थतीपQक �याने सादर 
केलेUया कागदपQाZया आधारे पटिवली जाईल. जर उमेदवाराची ओळख पटवiयाबाबत काही 
शंका उप¬#थत झाUयास ~कवा ओळख शंका#पद असUयास �याला परीcसेाठी उप¬#थत राहु 
िदल ेजाणार नाही.    
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14.5. रेशनकाड] व ता�परुता वाहन परवानारेशनकाड] व ता�परुता वाहन परवानारेशनकाड] व ता�परुता वाहन परवानारेशनकाड] व ता�परुता वाहन परवाना    परीcेसाठी वधै ओळखीपरीcेसाठी वधै ओळखीपरीcेसाठी वधै ओळखीपरीcेसाठी वधै ओळखीचा परुावा �हणनु #वीकारल ेचा परुावा �हणनु #वीकारल ेचा परुावा �हणनु #वीकारल ेचा परुावा �हणनु #वीकारल े
जाणार नाहीजाणार नाहीजाणार नाहीजाणार नाही....    

िटप-उपरोbत परीcेला उप¬#थत रहातांना उमेदवाराने #वत:ची ओळख पटिवiयासाठीची 
उपरोbत नमुदपैकी आवtयक ते मुळ कागदपQे, �या कागदपQांZया छायाकyत Xती, परीcZेया 
XवेशपQासह सादर करणे आवtयक आहे. अWयथा परीcा क� �ावर Xवेश िदला जाणार नाही. 
उमेदवाराचे परीcेZया XवेशपQावरील आिण सादर केलUेया ओळखपQावरील नावं 
आवदेनपQात न�दणी केUयानुसार तंतोतंत जुळणे आवtयक राहील. }या मिहला उमेदवारांZया 
पिहUया मधUया शेवटZया नावांत िववाहानंतर बदल झाला असUयास �यांनी याबाबत िवशेष 
खबरदारी घेणे आवtयक आहे.सदर मिहला उमेदवारांनी नावात बदल झाUयाबातचे 
राजपQ/िववाह न�दणी XमाणपQ XितrापQ यापैकी एक पुरावा सादर करणे आवtयक आहे. 
परीcचेे XवशेपQ व सादर करiयात आलेले फोटो ओळखपQ यामधील नावात कोणतीही 
तफावत आढळUयास उमेदवारास परीcेला उप¬#थत राहु िदले जाणार नाही. सव] उमेदवारांनी 
खालील कागदपQासह ऑनलाईन परीcेला उप¬#थत रहाणे आवtयक आहे. खालीलपैकी 
कोणतेही कागदपQ नसUयास उमेदवारास परीcेला उप¬#थत राहु िदले जाणार नाही.    

1. परीcसेाठी वधै XवेशपQ    

2. मुळ फोटो ओळखपQ    

3. फोटो ओळखपQाची छायाXत    

14.6. ऑनलाईन अजKत भरलेUया मािहतीस उमेदवार #वत: जबाबदार राहील �यास िवभाग 
कोण�याही Xकारे जबाबदार राहणार नाही.    

टीपटीपटीपटीप: : : : ---- उमेदवारांना परीcेला उप¬#थत असताना परीcेZया XवशेपQासह ओळखपQाZया 
परुाlयाची छायािंकत Xत सादर कराव ेलागेल, �यािशवाय �यांना परीcेस बसiयाची परवानगी 
िदली जाणार नाही. परीcाथu उमेदवारांनी लcात ठेवावे की XवशेपQावर  िदसणारे नाव 
(न�दणी X+ीये दर�यान िदलेले) ओळखपQावर  िदसत असलेUया नावाशी तंतोतंत जुळल े
पािहज.े िववाहानंतर नाव/आडनाव/म*यम नाव बदललेUया मिहला उमेदवारांनी याची िवशेष 
न�द ºयावी. Xवेश पQ आिण ओळखपQाम*य े दश]िवलेल े नाव याम*ये सा�य न आढळUयास 
उमेदवाराला परीcलेा बसू िदले जाणार नाही. }या उमेदवारांनी �यांच े नाव बदलले आहे 
�यांZया बाबतीत, �यांनी मळू राजपQ अिधसूचना / �यांचे मूळ िववाह XमाणपQ / XितrापQ मूळ 
#वhपात सादर केले तरच परीcेस बसiयाची परवानगी िदली जाईल.    

15. इइइइतरतरतरतर अटी अटी अटी अटी ::::----    

15.1. परीcZेया lयव#थापनाम*य ेकाही सम#या येiयाची शbयता पणू]पणे नाकारता यते नाही }यामुळे 
ऑनलाईन चाचणी िवतरणावर तसेच िनकालावर पिरणाम होऊ शकतो. अशावळेी या सम#यांचे 
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िनराकरण करiयासाठी सव]तोपरी Xय�न केले जातील. तथािप याम*य ेउमेदवारांची हालचाल, 
व परीcलेा िवलंब होणे यासारpया बाबी गृहीत धरiयात आलेUया आहेत. परीcेचे फेर आयोजन 
हे िवभागाZया / परीcा आयोिजत करणाdया सं#थेZया पूण] िनण]यावर अवलंबनू राहील. 
परीcZेया फेर आयोजनासाठी उमेदवारांचा कोणताही दावा राहणार नाही. चाचणी  िवतरणाची  
िवलंिबत X+ीया न ¬#वकारणारे, हालचालीस नकार देणारे ~कवा अशा Xि+येत सहभागी 
होiयास इZछुक नसलेले उमेदवार सरसकटपणे िनवड Xि+येतून बाद ठरिवले जातील.    

15.2. परीcशेी संबिंधत सव] बाबyम*य े िवभागाचा िनण]य अंितम असेल आिण तो उमेदवारावर 
बधंनकारक असेल. या सदंभKत िवभागाfारे कोणताही पQlयवहार ~कवा वयै¬bतक चौकशी 
केली जाणार नाही.    

15.3. परीcा एकापेcा जा#त सQांम*ये घेतUयास, िविवध सQांमधील वापरUया जाणाdया 
चाचणीमधील अडचण पातळी िवचारात घेऊन िविवध सQांमधील गुण समायोिजत कhन 
समतुUय करiयात येतील.  परीcा क� �ाची/ परीcा क� �ावरील नोडची (Node) cमता कमी 
असUयास ~कवा कोण�याही क� �ावर ~कवा कोण�याही उमेदवारासाठी काही तांिQक lय�यय 
आUयास अशा क� �ावर एकापेcा जा#त सQे आयोजीत केली जाऊ शकतात.    

15.4. िवभाग उमेदवारांZया वैय¬bतक Xितसादांच े (उgरे) िवÐेषण इतर उमेदवारांZया Xतीसादांशी 
अचकू आिण चुकीZया उgरांZया समानतेचे नमुने शोधiयासाठी करेल. यासंदभKत िवभागाfारे 
अवलंबलेUया िवÐषेणा�मक Xि+येत, उमेदवारानंी उgरे एकमेकांसोबत वाटप (share) 
केलेली आहेत आिण �यानंा िमळालेले गुण खरे/वधै नाहीत असा िन�कष] िनघाUयास िवभाग 
अशा उमेदवाराची उमेदवारी र� करiयाचा अिधकार राखून ठेवते तसेच अशा उमेदवारांचे 
िनकाल रोखले जातील.    

15.5. िनवड Xि+येZया कोण�याही टYYयावर उमेदवाराने चकुीची मािहती िदUयाचे ~कवा 
उमेदवारांकडून िनवड Xि+येचे उ¹ंघन केUयाचे आढळUयास उमेदवार िनवड Xि+येतून 
अपाQ ठरेल आिण �याला/ितला यापुढे कोण�याही िनवड Xि+यमे*ये भाग घेiयास Xितबधं 
करiयात यईेल.     

16. गुण प�ती गुण प�ती गुण प�ती गुण प�ती  :-  खालील प�तीचा अवलंब कhन ऑनलाइन परीcेचे गुण ठरिवले जातात: 

16.1.   व#तुिन�ठ चाचणीम*ये X�येक उमेदवाराने अचकू उgरे िदलेUया X�ाचंी संpया अिंतम 
गुणांसाठी िवचारात घेतले जातील. 

16.2. परीcा एकापेcा जा#त सQांम*ये घेiयात आलेली असUयास वरीलXमाणे उमेदवाराने संपािदत 
केलेले अंितम गुण िविवध सQामंधील वापरUया जाणाdया चाचणीमधील अडचण पातळी 
िवचारात घेऊन िविवध सQांमधील गुण समायोिजत कhन समतुUय करiयात येतील.  
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17. उमेदवाराचीउमेदवाराचीउमेदवाराचीउमेदवाराची    गुणवgनुेसारगुणवgनुेसारगुणवgनुेसारगुणवgनुेसार    िनवडिनवडिनवडिनवड    करiयासाठी करiयासाठी करiयासाठी करiयासाठी संबधंीतसंबधंीतसंबधंीतसंबधंीत    िनयुbतीिनयुbतीिनयुbतीिनयुbती    Xािधकारी Xािधकारी Xािधकारी Xािधकारी यांचेकडेयांचेकडेयांचेकडेयांचेकडे    सादरसादरसादरसादर    
करावयाZयाकरावयाZयाकरावयाZयाकरावयाZया    आवtयकआवtयकआवtयकआवtयक    कागदपQांचाकागदपQांचाकागदपQांचाकागदपQांचा    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    :::: 

17.1. परीcेसाठी केलेUया ऑनलाईन आवदेन पQाची  छायांिकत Xत. 

17.2. अज]दार }या कायKलयात काय]रत आहे �या कायKलय XमुखाZया #वाcरीने सेवा तपिशल. 

17.3. उमेदवाराZया मुळ सेवापु#तकांZया पिहUया पानाची साcांकीत Xत. 

17.4. मराठी / ~हदी सूट िमळाUयाZया आदेशाची Xत/ मुळ सेवाप#ुतकातील न�दीची साcांकीत Xत. 

17.5. सेवा Xवशेोgर  पिरcा उgीण] झाUयाची  Xत/ मळु सेवाप#ुतकातील न�दीची साcांकीत Xत. 

17.6. संगणक पिरcा उgीण] झाUयाचे XमाणपQ ~कवा मळु सेवापु#तकातील न�दीची साcांकीत Xत. 

17.7. परीcा शुUक भरणा केलेUया पावतीची Xत. 

18. पाQ उमेदवारांना XवेशपQ, परीcा क� � व पिरcिेवषयी आवtयक सुचना कृिष िवभागाZया 
www.krishi.maharashtra.gov.in  या संकेत#थळावर उपलoध क�न देiयात येईल. उमेदवारांनी 
�यांचे XवेशपQ संकेत#थळाव�न डाऊनलोड करावीत. 

19. सदरची जािहरात कृिष िवभागाZया www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेत#थळावर उपलoध 
राहील. 

    
#थळ#थळ#थळ#थळ            ----    ठाणेठाणेठाणेठाणे        ((((अंकुश मानेअंकुश मानेअंकुश मानेअंकुश माने))))    
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