
                              तलाठी पदासाठीची परीक्षा    
 तलाठी नोकर भरती महाराष्ट्र राज्य महमुल विभागामार्फ त घेतली जाते. महाराष्ट्र जमीन 
महमुल अधिननयम १९६६ कलम ३ अन्िये प्रत्येक सज्जा करीता एक ककिं िा अधिक तलाठी 
नेमण्यात येतात पद-गट-क  

१. तलाठी निवड समिनत:-  

    तलाठी हे पद महमुल विभागातील गािपातळी िरील अत्यिंत महत्िाचे पद असते पदाची 
ननिड ही जजल्हा ननिड सममनत मार्फ त केली जाते. ननिड सममतीचे अध्यक्ष जजल्हाधिकारी 
असतात त्यामुळे तलाठी पदाची ननयुक्ती ही जजल्हाधिकारी करत असतात.   

२. िजीकचे नियंत्रि- 

 तलाठी कायफप्रणालीिर ननयिंत्रण हे मिंडळ अधिकारी यािंचे असते. तलाठयाच्या कायाफलयाचे 
नाि- सज्जा असे असते.  

३. तलाठी पदासाठी शैक्षणीक पात्रता:-  

 तलाठी पदासाठी उमेदिारािंना ककमान मिक्षण अट पदिी उत्तीणफ असणे आिश्यक असते. 
तलाठी पदासाठी अजफ करणारा उमेदिार हा ककमान कोणत्याही िासन मान्य विद्यापीठाची 
पदिी िारक असणे आिश्यक त्याच बरोबर उमेदिार हा सिंगणक ि माहहती तिंत्रज्ञानविषयक 
MSCIT परीक्षा उत्तीणफ आिश्यक (ककिं िा ननयुक्ती निंतर दोन िषाफत उत्तीणफ व्हािे लागले).  

४. वयोियााद:-  

प्रवर्ा  ककिाि वयोियाादा  किाल वयोियाादा  

अमागास िगफ/सिफसािारण  १८ िषफ  ३८ िषफ  
मागास िगफ एससी/एसटी/ओबीसी  १८ िषफ  ४३ िषफ  
प्रकल्पग्रस्त/भूकिं पग्रस्त १८ िषफ  ४५ िषफ 
माजी सैनीक  १८ िषफ सेिा+३ िषफ 
हदव्यािंग  १८ िषफ ३८ िषफ 
 

 

८. परीक्षा स्वरूप  



      तलाठी पदासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा ही लेखी परीक्षा घेतली जाते पदाची ननिड ही 
गट-क िगाांसाठी केली जाते. लेखी परीक्षा ही एकूण २०० गुनािंची असते ज्यामध्ये १०० प्रश्न 
सिंख्या असते. प्रत्येकी प्रश्नाला २ (दोन) गुण असतात. परीक्षेसाठी २ (दोन) तास िेळ असतो 
प्रश्नाची मािंडणी ही मराठी-२५ गुण इिंग्रजी-२५ गुण सामान्य ज्ञान-२५ गुण आणण अिंकगणणत-२५ 
गुण अिा मार्फ त केली जाते. तर प्रश्नािंचा दजाफ हा बारािी ि पदिी अभ्यासक्रमािर आिाररत 
असतो उमेदिार ननिडी करीता उमेदिाराला उत्तीणफ होण्यासाठी ककमान ४५% (टक्के) गुण प्राप्त 
करणे आिश्यक असतात.  

ववषय  प्रश्ि संख्या  र्ुण  दजाा  वेळ  
मराठी  २५  ५०  १२ िी     

 
  २ तास  

इिंग्रजी २५  ५०  पदिी  
सामान्यविज्ञान  २५  ५० पदिी  
अिंकगणणत २५  ५०  पदिी  
एकूण  १००  २००   
 

१०. आरक्षण:-  

१०.१ अनुसूधचत जाती ि जमाती िगळून इतर सिफ मागास प्रिगाफतील उमेदिारािंना सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने हदलेले लगतच्या आधथफक िषाफतील मूळ नॉनककमीलेमर प्रमाणपत्र सादर करणे 
आिश्यक.  

१०.२ िासन ननणफय ७ डडसेंबर २०१८ अन्िये विहहत करण्यात आलेल्या SEBC जातीचे प्रमाणपत्र 
पडताळणी िेळी सादर करणे आिश्यक.  

१०.३ िासन ननणफय १२ रे्ब्रिारी २०१९ नुसार आधथफक दषु्ट्टया दबुफल घटकातील EWS उमेदिारािंना 
पडताळणी िेळी प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक.  

१०.४ िहिलांसाठी:-  

 िासन ननणफय २५/०५/२००१ अन्िये विहहत केलेल्या ननयमानुसार महहला उमेदिार ही 
महाराष्ट्र राज्यातील असणे आिश्यक महहलाकरीता ३०% समािंतर आरक्षक्षत ठेिण्यात येते ि 
अमागास प्रिगाफतील महहला उमेरिारािंना नॉनकक्रमेलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक.  

१०.५ प्रकल्पग्रस्त व भुकंपग्रस्त आरक्षण :-  



 िासन ननणफय २७/०८/२००९ अन्िये समािंतर आरक्षणाची सिलत देण्यात आली आहे. 
त्याचा लाभ घेऊन इछुक उमेदिारािंकडे सक्षम प्राधिकरनाणे ननगफमीत केलेले प्रमाणपत्र 
पडताळणीच्या िेळी सादर करणे आिश्यक.  

११.वेति शे्रणी :-  

 ग्रेड-पे ५२०० ते २०२०० + महागाई ि इतर भते्त २४००  

१२. परीक्षा शुल्क:-  

प्रवर्ा  परीक्षा शुल्क (रु.) 
अिार्ास/सवासाधारण प्रवर्ा     ५००  
िार्ास प्रवर्ा-एससी/एसटी/ओबीसी     ३५०  
 

१३. प्रवेश अजा-  

 तलाठी पदासाठीचा प्रिेि अजफ मेघा भरती पोटफल िर स्िीकारण्यात येतो ऑनलाईन 
पध्दतीने उमेदिार आपला अजफ सादर करू िकतो ि ऑनलाईन पध्दतीने ते परीक्षा िुल्क भरून 
अजफ सादर करता येतो.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


