
जिल्हा भरती 
▪ पररक्षेतील महत्वाचे घटक आणि परीक्षेची संरचना :-  

      राज्यसेवा आयोगा मार्फ त चततफय शे्रणी पदासाठी जिल्हा पातळीवर पररक्षाचे आयोिन करण्यात 
येते. यामध्ये पोलिस अमंिदार(पोलिस भरती), तिाठी, ग्रामसेवक, वनरक्षक, कृषी सेवक, पोलिस 
पाटीि, कननष्ट लिपपक, आरोग्य सेवक आणण पररचर इ. पवपवध पदासाठी परीक्षा घेतिी िात.े  या 
सवफ पदासाठी परीक्षा पध्दत आणण पात्रता वेगवेगळी असते या बाबत सपवस्तर माहहती.  

१. पोललस अंमलदार-(पोललस भरती) .  

 पोलिस सेवेतीि सवाफत शेवटचे पद हे पोलिस अंमिदार असते पोलिस आयतक्त ते पोलिस 
अंमिदार पयफत एकूण १३ पवपवध पदाच्या आधारे पोलिस सेवा िवाबिी िाते.  

१.१ शैक्षिीक पात्रता-  

 पोलिस अंमिदार पदासाठी उमेदवारांना ककमान लशक्षणाची अट १२ वी उत्तीणफ असणे 
आवश्यक असते.  

१.२ वयोमयाादा-  

 वयोमयाफदा कररता दोन वगफ पवभागणी करण्यात येते.  

१.खतिा (अमागास वगफ) प्रवगफ- या प्रवगाफतीि उमेदवारािा ककमान वय १८ वषफ पूणफ तर कमाि २८ 
वषफ पयतं.  

२.मागास प्रवगफतीि उमेदवार या प्रवफगातीि उमेदवारािा ककमान वय-१८ वषफ व कमाि वय ३३ वषफ 
पयतं.  

१.३ शारीररक पात्रता - ५० गुि    

पुरुष महहला 
छाती  ७९ सेमी. नर्त गवता व र्त गवण्याची क्षमता ५ सेमी  ऊंची  १५७ सेमी  
ऊंची  १६५ सेमी (अनवानी) विन  ४५ Kg  
   

 



१.४ शारीररक चाचणी ५० गतणांची असते ज्याचे तीन प्रकारात वगीकरण केिे िाते.  

४.१ १६०० मीटर धाविे :- ३० गुि  

    १६०० मीटर धावणे शारीररक चाचणी ३० गतणांसाठी असते. १६०० मीटर धावणे यासाठी ककमान 
मयाफदा ५ लमननट १० सेकंद असतो. उमेदवाराने १६०० मीटर धावणे ५ लमननट १० सेकंद ककंवा 
त्यापेक्षा कमी वेळेत पूणफ केिे तर त्यास ३० गतण हदिे िातात. तर उमेदवारानी १६०० मीटर अंतर 
पूणफ करण्यासाठी ७ लमननट ३० सेकंड त्यापेक्षा अधधक वेळ घेतल्यास त्यास शून्य (०) गतण हदिे 
िातात. म्हणिेच ककमान मयाफदा ५ लमननट १० सेंकद ते कमाि ७ लमननट २९ सेंकद असते. 

४.२ १०० मीटर धाविे – गुि १० 

   उमेदवारासाठी दसूरा प्रकार म्हणिे १०० मीटर धावणे या करीता उमेदवारािा १० गतण हदिे 
िातात. १०० मीटर धावणे हे उमेदवाराने ११. ५० सकंेदात ककंवा त्यापेक्षा कमी सेकंदात पूणफ केल्यास 
१० गतण हदिे िातात तर उमेदवाराने १७.५० सेकंदापेक्षा अधधक वेळ घेतल्यास शून्य (०) गतण हदिे 
िातात.  

५. गोळा फेक – १० गुि  

    पतरुष उमेदवारासाठी गोळ्याचे विन ७.२६० ककिो गॅ्रम विनाचा गोळा रे्कणे आवश्यक असते.  
उमेदवार अधधक िांब गोळा रे्केि त्या प्रमाणात गतण प्राप्त करतो. कमाि ८.५० मीटर ककंवा पेक्षा 
िास्त गोळा रे्किा तर उमेदवारास १० गतण हदिे िातात व ३.१० मीटर पेक्षा कमी गोळा रे्किा 
गतण शून्य (०) हदिे िातात. उमेदवाराने ककमान व कमाि मयाफदे अंतगफत गोळा रे्किा त्या नतसार 
गतण हदिे िातात.   

   अंतर गुि     अंतर गुि  
 ८.५० मीटर ककंवा पेक्षा िास्त  १०   ४.९०  ते  ५.५० मीटर ०४  
 ७.९०  ते ८.५० मीटर ०९   ४.३०  ते  ४.९० मीटर ०३  
 ७.३०  ते ७.९० मीटर ०८   ३.७०  ते  ४.३० मीटर ०२  
 ६.७०  ते ७.३० मीटर ०७   ३.१०  ते  ३.७० मीटर ०१  
 ६.१०  ते ६.७० मीटर ०६   ३.१०  मीटर पेक्षा कमी ००  
 ५.५०  ते ६.१० मीटर ०९     
  

 



५. पोललस अंमलदार काया :-   

       पोलिस दिातीि कननष्ट दिाफचा वररष्ट अधधकारी म्हणून या कडे पहहिे िाते.  

पोलिस दिातीि कायदा व सतव्यवस्था या चौकटीच्या बाहेर िाऊन कायाफियीन व न्यायाियीन गतन्हे 
अन्वेषण, प्रकटीकरण गोपणीय माहहती इत्यादी अनेक कामांमध्ये पोलिस अंमिदार हे कायफक्षम 
कतफव्य बिाितात.  

 न्यायाियीन कर्याफदी, आरोपी अथवा साक्षीदार या पवरुद्ध काढिेिे समन्स बिावण.े 
आरोपीस न्यायाियामध्ये हिर करताना वाररष्ट आधधकाऱ्यास सहाय्यक करण,े कायदा सतव्यवस्था 
राखण्यास काम करणे वाहतूक व्यवस्थापण व वाहतूक ननयंत्रण करणे व ननयम भंगावर  कायफवाही 
करणे. न्यायाियीन कायाफियाचे टपाि पोहचवणे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतीि गोपणीय माहहती 
िसे संशनयत व्यक्ती, र्रार आरोपी, गतन्हेगारी प्रवतृीची व्यक्ती व समाि पवघातक कृत्य गोपणीय 
ठेवणे व ती माहहती वररष्ट अधधकाऱ्यांना सांगणे. पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतीि अपघात खून, दरोड े
व आत्महत्या इत्यादी अनेक बाबतीतीि दाखि गतन्हा आसणारे आरोपी अटक करणे. गतन्हेगाराच्या 
गतन्हाची माहहती असिेल्या कागद पत्राची पूतफता वररष्ठाना करणे. पोलिस ठाण्याच्या हरडीत अवेध 
धंदे गतप्त कारवाया रािकीय हािचािी रात्रगस्ती कतफव्य. गोपणीय माहहती गतन्हाची माहहती िमपवणे.       

६. पोललस भरती अभ्यासक्रम :-  

 मराठी – समानथी शब्द , पवरुदथी शब्द  

भूगोि – भारताचा भूगोि पवशेषत: महाराष्राचा भूगोि 

इनतहास – १८५७ चा िढा, भारतानति व्हाईसरॉय, समाि सतधारक, राष्रीय समता, स्वतंत्र चळवळ 
१९०९ कायदा व १९३५ कायदा  

पंचायतराि – ग्रामपंचायत, घटनादतरुस्ती, ग्रामसेवक, पंचायतसलमती व महानगर पालिका 

सामान्यपवकास – पवपवध शास्ते्र, शास्त्रीय उपकरण,े शोध व िनक, शास्त्रीय उपकरणे आणण पतरस्कार  

ककफ डा- राज्य पातळी घटना व राष्रीय पातळी   

अंकगणणत- बेरीि, विाबाकी, गतणाकार, भागाकर, िसावी-मसावी   

बतद्धधमत्ता क्षमता चाचणी  

 



२. महहला उमेदवार शारीररक चाचिी :-  

पोलिस अंमिदार महहिा उमेदवारकरीता तीन भागात वगीकरण  

२.१ ८०० मीटर धाविे – ३० गुि  

    महहिा उमेदवारांकरीता ८०० मीटर धावणे िर २ लमननट ५० सेंकद ककंवा त्यापेक्षा कमी वेळेत 
पूणफ केल्यास ३० गतण प्राप्त होतात व ८०० लमटर धावणे पूणफ  करण्यासाठी ४ लमननट पेक्षा िास्त 
वेळ घेतल्यास शून्य (०) गतण हदिे िातात ८०० मीटर धावणयासाठी ककमान आणण कमाि मयाफदा 
हदिेिी असते व त्यानतसार गतण हदिे िातात. 

१. ८०० मीटर धाविे - गुि – ३०  

    कालावधी          गुि 
 २ लम ५० सेंकद पेक्षा कमी ३० 
 २ लम ५० ते ३ लमननट २७ 
 ३ लम ते ३ लम १० से २४ 
 ३ लम १० से ते ३ लम २० से २१ 
 ३ लम २० से ३ लम ३० से १८ 
 ३ लम ३० से ते ३ लम ४० से १५ 
 ३ लम ४० से ते ३ लम ५० से १० 
 ३ लम ५० से ते ४ लम ०५ 
 ४ लमननट पेक्षा िास्त ०० 
२. १०० मीटर धाविे – गुि -१०  

       वेळ गुि 
 १४ पेक्षा कमी १० 
 १५ सेंकद पेक्षा कमी ०९ 
 १५ से. ते १६ से. ०८ 
 १६ से ते १७ से. ०७ 
 १७ से. ते १९ से. ०५ 
 १८ से. ते १९ से. ०३ 
 १९ से. ते २० से. ०१ 
 २० सेंकद पेक्षा िास्त ० 



३. महहला गोळा फेक – १० गुि  

 महहिा उमेदवारांना ४ ककिो ग्राम चा गोळा रे्कावा िागतो हदिेल्या ककमान व कमाि 
मयाफदा नतसार गोळा रे्क केल्याने त्यानतसार गतण हदिे िातात. 

  गोळा फेक अंतर गुि  
 ६ मीटर पेक्षा िास्त १०  
 ५.५० लम ते ६ मीटर ८  
 ५ लम ते ५.५० मीटर ६  
 ४.५० मीटर ते ५ मीटर ४  
४ मीटर ते ४.५० मीटर २  
४ मीटर पेक्षा कमी ०                    
 

४. बॅन्डमन पंदाच्या उमेदवारासाठी :-   

उंची- ५.२ से.मी महहिा व पतरुष उमेदवारासाठी  

छाती- ७६ से.मी न र्त गवता व २.५ से.मी र्त गवून्याची क्षमता  

महाराष्र पोलिस अंमिदार ननयम २०११ मधीि ३ चा उपननयम २ चा खंड चा उपखंड व मधीि 
(i) व (ii) मध्ये पवहहत केिेल्या शारीररक पात्रतेमध्ये सूट देण्याचे अपवकार हदिे आहे.  

 

५. खेळाडू उमेदवारासाठी –  

उंची- ५.२ से.मी महहिा व पतरुष उमेदवारासाठी 

पोलिस दिातीि कमफचाऱ्याना कतं टत ंबबयाबाबत पोलिस दिातीि बेपता कमफचारी ककंवा वैदकीय 
अधधकाऱ्याना च्या प्रमानपत्रानतसार ज्याना वैदयकीय कारणास्तव सेवाननवतृ करण्यात आिे आहे 
अथवा एकाच (i) पात्र नातेवाईक पोलिस दिात सेवेसाठी शारीररक चाचणी लशधथि केिी आहे.  

उंची- ५.२ से.मी पतरुष व महहिा उमेदवाराकरीता  

छाती- ७२ से.मी न र्त गवता व १.५ से.मी र्त गवन्याची क्षमता पतरुष उमेद्वारासाठी   

 



७. शैक्षणिक पात्रता :- 

      पोलिस भरतीमध्ये पोलिस आयतक्त असस्थापनातीि पोलिस अंमिदार, िोहमागफ पोलिस 
दिातीि पोलिस लशपाई, काराग्रह पवभागातीि काराग्रह लशपाई व बॅन्डमन ईत्यादी पदासाठी शैक्षणणक 
पात्रता.  

     पोलिस अंमिदार, िोहमागफ पोलिस लशपाई काराग्रह, पोलिस लशपाई पदासाठी १९६५ च्या 
महा. अधधननयम ४१ अन्वये प्रस्थापपत नतसार -१२ वी उच्च माध्यलमक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा 
ककंवा शासनाने या परीक्षेस समकक्ष  म्हणून घोपषत केिेिी परीक्षा उत्तीणफ असणे आवश्यक.  

❖ बॅन्डमन-लशपाई- १९६५ महाराष्र अधधननयम ४१ अन्यवे प्रस्थापपत केिेल्या पवभागीय मंडळातून 
घेण्यात येणारी माध्यलमक शाळा प्रमाणपत्र (इत्यादी -१० वी परीक्षा उत्तीणफ असणे आवश्यक.)  

❖ नक्षलग्रस्त भागासाठी:- शासनाने घोपषत केिेिा िक्षिग्रस्त भागातीि रहहवासी असिेिा 
आहदवासी एसटी प्रवगाफतीि ककंवा नक्षिगरस्त पवरुद्ध कारवाईत मतृ व गंभीर िखमी, पोलिस 
बाततीदार पोलिस पाटीि इ. ची मतिे/मतिी आसणारे उमेदवारास इयत्ता ७ वी पास पात्रता आहे. 

   मात्र ते अप्पर पोलिस महासंचािक यांच्या ननयमा अंतगफत असत.े   

❖ मािी सनैनक- 

      १५ वषफ सैननकी सेवा पूणफ असणाऱ्या बाबतीत नागरी परीक्षा इयत्ता १० वी उत्तीणफ ककंवा 
IASC (Indian Army special I Certificate and Education) प्रमाणपत्र व १५ वषफ सैननकी  
सेवा पूणफ नसिेल्याना मात्र १२ वी उत्तीणफ पात्रता.   

❖ इतर पात्रता-  

     महाराष्र पोलिस लशपाई (सेवा प्रवेश) ननयम २०११ मध्ये हदनांक २७/७/२०१६ च्या शासन 
आदेशायान्वये सतधारणा केल्यानतसार पोलिस भरतीमध्ये अिफ उमेदवारांना मोटर वाहन अधधननयम 
१९८८ मधीि किम २(२१) नतसार हिकी वाहने चािपवण्याचा (LMV) परवाना आवश्यक ककंवा  
ननयतक्ती नतंर दोन वषाफत परवाना लमळवता येईि. 

 

 

 



८. वयोमयाादा  :-  

अ. क्र   प्रवगा ककमान वय         कमाल वयोमयाादा 
1 अमागास  १८ वषफ  २८ वषफ  
२  भ. ि. (ब),भ. ि. (क) 

भ. ि. (ड) पव. मा. प्र  
इ. मा. व. SEBC, EWS 

१८ वषफ ३३ वषफ  

३  प्रकल्पग्रस्त उमेदवार  १८ वषफ ४५ वषफ  
४  भूकंपग्रस्त उमेदवार  १८ वषफ ४५ वषफ  
५  मािीसैननक उमेदवार  १८ वषफ सेवा+३ वषफ  
६  अनाथ उमेदवार  १८ वषफ २८ वषफ  
७  पदवीधर उमेदवार  

अंशकािीन उमेदवार   
१८ वषफ  ५५ वषफ  

      खतिावगफ मागासवगफ  
८ महहिा उमेदवार १८ वषफ २८ खतिा  ३३ वषफ  
९  खेळाडू उमेदवार  १८ वषफ २८+५वषफ ३३+५वषफ  
१०  पोलिस पाल्य १८ वषफ २८ वषफ ३३ वषफ  
11 ग्रहरक्षक दि  १८ वषफ  २८ वषफ ३३ वषफ  
१२  मािी सैननक  १८ वषफ  २८+३ वषफ ३३ वषफ  
       

९. परीक्षा स्वरूप –  

   पोलिस अंमिदार पदासाठी १०० गतणांची िेखी परीक्षा घेतिी िात े ज्यामध्ये वस्ततननष्ठ व 
बहूपयाफयी पद्धतीने मराठी माध्यामात प्रश्न पवचारिे िातात परीक्षेचा ९० लमननट कािावधी असतो.   

पोललस परीक्षा घटक ववषय व गुि  

            ववषय               गुि  
अंकगणणत             २५ गतण   
सामान्य न्याय व चािू घडामोडी             २५ गतण  
बतध्दीमता चाचणी             २५ गतण  
मराठी व्याकरण             २५ गतण  
एकूि             १०० गुि  



वाहतूक पोलिस करीता वाहतूक ननयम बाबत २० गतणांचे प्रश्न पवचारिे िातात.  

5. पोललस सेवा वेतन क्षिेी:-  

पोलिस लशपाई ग्रेड-पे ५२०० + २०२०० महागाई भते्त व इतर भते्त  

६. आरक्षि बाबत तपशील - 

     पवमतक्त िाती-अ, िमाती-ब, भटक्या िमाती-क, िमाती- ड व इतर मागास प्रवगफ, पवशेष 
मागास प्रवगफ, सामाजिक आणण शैक्षणणक मागास वगफ आणण आथीकदृष्टया दतबफि घटक अशा सवफ 
उमेदवारांना सक्षम प्राधधकऱ्याने हदिेिे िगतच्या आथीक वषाफचे उत्पन्न व मूळ नॉन किलमिेयर 
प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.  

६.२ पविा-अ, भि-क भि-ड ई आरक्षक्षत पदे ही अंतर पररवतफनीय असून आरक्षक्षत पदासाठी संबंधधत 
वगाफतीि उमेदवार उपिब्ध नसल्यास गतणवते्तनतसार उपिब्ध प्रवगाफनति उमेदवारांची ननवड केिी 
िाते.  

६.३ सामाजिक व शैक्षणणकदृष्टया मागास वगाफतीि (एस.ई.बी.सी) उमेदवार करीता शासन ननणफय 
सामाजिक न्याय व पवशेष सहाय्य पवभाग ि. CBC १०/२०१८ प्र. ि १७० डडसेंबर, २०१८ अन्वये 
पवहहत करण्यात आिेिे िातीचे प्रमाणपत्र पडताळणी वेळी सादर करणे आवश्यक.  

६.४ आथीकदृष्टया दतबफि घटकातीि EWS उमेदवारकरीता शासन ननणफय १२ रे्ब्रतवारी, २०१९ अन्वये 
पवहहत करण्यात आिेिे प्रमाणपत्र आवश्यक.  

६.५ समांतर आरक्षणा संदभाफत सवफसाधारण तरततटी:-  

१. महहलांसाठी-  

    शासन ननणफय २५/५/२००१ नतसार पवहहत केिेल्या आटी व शतीनतसार महहिा उमेदवार ही 
महाराष्र राज्यातीि असणे आवश्यक महहिाकररता ३०% संमातर आरक्षण देण्यात आिे खतिा 
प्रवगाफतीि महहिा उमेदवाराना नॉन किमेिीयर प्रमाणपत्र आवश्यक असते.  

२. खेळाडूसाठी आरक्षि :-  

    राज्यातीि प्रावणीण्य प्राप्त खेळाडत नंा- शासन ननणफय १/०७/२०१६ व १७/०३/२०१७ मधीि पवहहत 
अटी व  शतीतीनतसार पात्र खेळाडू उमेदवारांना प्रावीण्य प्रमाणपत्र संबंधधत पवभागीय उपसंचािका  
कडून पपडताळणी होणे आवश्यक.  



६.३ प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त उमेदवार आरक्षि-  

शासन  ननणफय २७/०८/२००९ अन्वये समांतर आरक्षणाची सवित देण्यात आिी आहे. त्याचा 
िाभ घेऊ इछीणाऱ्या उमेदवाराकडे सक्षम प्राधधकाऱ्याने ननगफमीत केिेिे प्रमाणपत्र पडताळणी च्या 
वेळी सादर करणे आवश्यक.  

६.४ पोललस पाल्य  

शासन ननणफय ग्रहपवभाग २२/०८/२०१४ मधीि तरततदी नतसार पोलिस कमफचऱ्याच्या पाल्यासाठी 
३% पद आरक्षक्षत ठेवण्यात आिे असतात.  

६.५ ग्रहरक्षक दल/होमगाडा आरक्षि:-  

 महाराष्र पोलिस लशपाई (सेवा प्रवेश ) ननयम २०११ मधीि ननयम ८ (iii) नतसार ग्रहरक्षक 
दिात ३ वषफ (१०१५ हदवस एकबत्रत सेवा झािेिा उमेदवार) पोलिस पदावर ननयतक्तीसाठी ५% पद 
आरक्षक्षत असतात.  

७. परीक्षा शुल्क  

प्रवगा  परीक्षा शुल्क (रु.) 
अमागास/ सवासाधारि  ३५०  
सवा मागास वगा  ४५०  
  

८. परीक्षा प्रवेश ऑनलाईन प्रवेश अिा:-  

 महाराष्र राज्य महाभरती पोटफि वरती उमेदवारास ऑनिाईन अिफ भरणे आवश्यक असत े 
अिाफसोबत सवफ आवश्यक प्रमाणपत्र पवपवध पात्र उमेदवारांनी सादर करणे आवश्यक आसते.  अिफ 
हा ऑनिाईन प्रणािी मार्फ त भरणे आवश्यक.  

      

 

 

              



८. परीक्षा स्वरूप  

      तिाठी पदासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा ही िेखी परीक्षा घेतिी िाते पदाची ननवड ही गट-
क वगांसाठी केिी िाते. िेखी परीक्षा ही एकूण २०० गतनांची असते ज्यामध्ये १०० प्रश्न संख्या 
असते. प्रत्येकी प्रश्नािा २ (दोन) गतण असतात. परीक्षेसाठी २ (दोन) तास वेळ असतो प्रश्नाची 
मांडणी ही मराठी-२५ गतण इंग्रिी-२५ गतण सामान्य ज्ञान-२५ गतण आणण अंकगणणत-२५ गतण अशा 
मार्फ त केिी िाते. तर प्रश्नांचा दिाफ हा बारावी व पदवी अभ्यासिमावर आधाररत असतो उमेदवार 
ननवडी करीता उमेदवारािा उत्तीणफ होण्यासाठी ककमान ४५% (टक्के) गतण प्राप्त करणे आवश्यक 
असतात.  

ववषय  प्रश्न संख्या  गुि  दिाा  वेळ  
मराठी  २५  ५०  १२ वी     

 
  २ तास  

इंग्रिी २५  ५०  पदवी  
सामान्यपवज्ञान  २५  ५० पदवी  
अंकगणणत २५  ५०  पदवी  
एकूण  १००  २००   
 

१०. आरक्षि:-  

१०.१ अनतसूधचत िाती व िमाती वगळून इतर सवफ मागास प्रवगाफतीि उमेदवारांना सक्षम 
प्राधधकाऱ्याने हदिेिे िगतच्या आधथफक वषाफतीि मूळ नॉनककमीिेमर प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक.  

१०.२ शासन ननणफय ७ डडसेंबर २०१८ अन्वये पवहहत करण्यात आिेल्या SEBC िातीचे प्रमाणपत्र 
पडताळणी वेळी सादर करणे आवश्यक.  

१०.३ शासन ननणफय १२ रे्ब्रवारी २०१९ नतसार आधथफक दतष्टया दतबफि घटकातीि EWS उमेदवारांना 
पडताळणी वेळी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक.  

१०.४ महहलांसाठी:-  

 शासन ननणफय २५/०५/२००१ अन्वये पवहहत केिेल्या ननयमानतसार महहिा उमेदवार ही 
महाराष्र राज्यातीि असणे आवश्यक महहिाकरीता ३०% समांतर आरक्षक्षत ठेवण्यात येते व 
अमागास प्रवगाफतीि महहिा उमेरवारांना नॉनकिमेिेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक.  



१०.५ प्रकल्पग्रस्त व भुकंपग्रस्त आरक्षि :-  

 शासन ननणफय २७/०८/२००९ अन्वये समांतर आरक्षणाची सवित देण्यात आिी आहे. त्याचा 
िाभ घेऊन इछत क उमेदवारांकडे सक्षम प्राधधकरनाणे ननगफमीत केिेिे प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी 
सादर करणे आवश्यक.  

११.वेतन शे्रिी :-  

 ग्रेड-पे ५२०० ते २०२०० + महागाई व इतर भते्त २४००  

१२. परीक्षा शुल्क:-  

प्रवगा  परीक्षा शुल्क (रु.) 
अमागास/सवासाधारि प्रवगा     ५००  
मागास प्रवगा-एससी/एसटी/ओबीसी     ३५०  
 

१३. प्रवेश अिा-  

 तिाठी पदासाठीचा प्रवेश अिफ मेघा भरती पोटफि वर स्वीकारण्यात येतो ऑनिाईन पध्दतीन े
उमेदवार आपिा अिफ सादर करू शकतो व ऑनिाईन पध्दतीने ते परीक्षा शतल्क भरून अिफ सादर 
करता येतो.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 


