
सेवा भरती / पदो�नती  

         महारा�� िज
हा प�रषदा िज
हा सेवा (सेवा �वेश) �नयम 1967 नसुार सरळ सेवा �वेशाने 

भरती व व�र�ठ पदावर#ल पदो&नती बाबत �नयम तयार क)न *दले आहेत. या �नुय-.यांसाठ0 व 

पदो&नतीसाठ0 आव1यक असले
या अट# व �नयम प�र4श�ट 1 त े13 म6ये *दलेले आहेत.  

1) सरळ सेा�वेशासाठ0 सव7साधारण वयाची अट 33 वष; व मागासवग=यांसाठ0 5 वषा?नी 4शथील केल# 

आहे.तसेच �क
पABत 3 वष;,BवातंDय सै�नकांची नाम�नद;शीत Fय-ती 3 वष; अपंग Fय-ती 45 वषा7पय?त 

वयोमया7दा 4शथीलHम आहे. अनुकंपा उमेदवार 40 वष;, Aा.प. कम7चार# 45 वष;.  

2) सरळ सेवा �वेशासाठ0 खाल#ल�माणे राखी पदांचा कोठा �नि1चत केलेला आहे.  

अन.ुजाती-13, ट-के, अन.ुजमाती-7 ट-के, Nवजा-3 ट-के, भज(ब)-2.5 ट-के, भ.ज (क)-3.5 ट-के, भ.ज 

(ड)-2 ट-के, Nवमा�-2 ट-के, इमाव-19 ट-के, खलुा-48 ट-के.  

3) राखीव पदावर इतर �वगा7तील उमेदवारांच◌ंी �नयु-ती करता येत नाह#. 5 वषा7पय?त भरती �य.न क)नह# 

.या �वगात◌्ील उमेदवार उपलTध न झा
यास सदरचे पद इतर �वगा7तुन भरणेसा◌ी शासन मा&यता 

घेऊनच भरावे लागत.े  

4) उमेदवाराच ेXकमान वय 18 वषा7पेHा कमी नसावे. व एकापेHा अZधकार# पती/प.नी असता कामा नयेत.  

5) अन.ुजमाती उमेदवाराचे जाती �माणप\, जातीचे पडताळणी स4मतीने तपासनू यो^य �माणप\ 

*द
या4शवाय .यास नमेणुक देता येत नाह#.  

6) मंजरु पदाचे 5 टकके �कलपABता /भकंुपABत असनू अ&य समातंर आरHणातील पुढ#ल�माण ेएका भरती 

�सगंी �र-त असणारे पदा`या 30 ट-के म*हला, 3 ट-के अपंग, 15 ट-के माजी सै�नक, खेळाडू 5 ट-के, 

Aा.प.कम7चार# 10 ट-के यानंा समातंर आरHण लाग ूअसनू .या�माणे उमेदवार �नवडणे आव1यक आहे.  

7) वग7-3 पदासाठ0 िज
हा �नवड मडंळ व वग7 4 चे पदासाठ0 म.ुका.अ यांच ेअ6यHतखेाल#ल �नवड स4मतीची 

4शफारशीनसुार �ाbत होणा-या �नवड याद#तुन भरता येते.  

8) वग7 3/4 भरतीसाठ0 वत7मानप\ातुन जा*हरात �4स6द क)न अज7 मागNवणे व सेवा योजन काया7लयाकडून 

उमेदवार याcया मागNवणे`या सचुना आहेत.  

9) 4शHक संवग7 वगळता अ&य संवगा7तील पदे भरतांना 75 गणुांची लेखी प�रHा व 25 गुणांची मलुाखती 

घेवनु एकd\त गणंु◌ाच ेआधारे �नवड याद# करणे`या शासन सचुना आहेत.  

10)  28 माच7 2001 नतंर 2 पेHा जाBत अप.ये हयात नसावीत.  

पदो�नती  

1) �नय4मत पदो&नतीसाठ0 क�न�ठ पदावार Xकमान 3 वष; सेवा होण ेआव1यक असनू व�र�ठ पदाची पदो&नती 

साखळी आव1यक आहे.  

2) सेवा जे�ठतनेुसार eया .या �वगा7तील �र-त पदासंाठ0 .या .या �वगा7तील अमेदवाराचा पदो&नतीसाठ0 

Nवचार केला जातो.  

3) पदो&नतीसाठ0 5 वषा7तील गोप�नय अहवाल शरेे सरासर# ब fेणी असण ेआव1यक आहे. 

4) खात े�नहाय चौकशी / पो4लस कारवाई असलेले Xकंवा �नलंdबत कम7चार# यांचा पदो&नतीसाठ0 Nवचार करता 

येत नाह#. अहवाल कालावधीत 4शHा झाल# नसल# पा*हज.े 

5) पदो&नतीसाठ0 आव1यक .या अह7ता,प�रHा, Nवभागीय प�रHा उ.तीण7 होणे अथवा उ.तीण7 होण ेपासनु सुट 

4मळणे आव1यक आहे.  



6) पदो&नतीम6ये 3  ट-के अपंग आरHण लाग ूआहे तर इमाव �वगा7सा आरHण नाह#.  

7) पदो&नतीसाठ0 खाल#ल �माणे �वग7 �नहाय राखीव कोठा �नि1चत करणेत आला आहे. सबरवाल 

�नण7यानुसार या �नि1चत कोठयानुसार �वग7�नहाय पदो&नतीसाठ0 कम7चार# भरती करणे`या सचुना आहेत.  

      अन.ुजाती-13 ट-के, अन.ुजमाती-7 ट-के, Nवजा-3 ट-के, भज(ब)-2.5 ट-के, भ.ज (क)-3.5 ट-के, 

भ.ज (ड)-2 ट-के, Nवमा�-2 ट-के, खलुा-67 ट-के.  

      Nव.जा.(अ), भ.ज.(ब) (क) (ड) या �वगा7तील कम7चार# पदो&नतीस उपलTध नसलस अतंग7त 

प�रवत7नान े.यातील इतर �वगा7मधील कम7चार# याचंा Nवचार करता येतो.  

      िज
हा प�रषदेमधील वग7 3 व 4 कम7चा-यांना पदो&नतीसाठ0 मा. मiुय काय7कार# अZधकार# यांच े

अ6यHतखेाल# खाल#ल अZधकार# यांची स4मती गठ0त केल# आहे.  

1. मiुय काय7कार# अZधकार#       अ6यH  

2. उप मु.का.अ.(सा�Nव)       सदBय  

3. मागासवग=य अZधकार#       सदBय  

(सcया अंतग7त लेखा प�रHा अZधकार#)  

4. eया खा.याचा �Bताव असेल .या खा.याच े    सदBय  

खात े�मखु  

      पदो&नती �नवड स4मतीची सभा सव7साधारपणे सbटjबर म6ये घेवनु ��तHा याद#सह �नवड याद# 

करणे`या सुचना आहेत.  


