
वनरक्षक 
 वनरक्षक हा जंगलातील वनस्पतीसाठी आणि प्राण्याचा सुरक्षारक्षक म्हिून कायय करतो.  
वन सेवेमधील हा अत्यंत महत्वाचा घटक होय.  

१ शैक्षणिक पात्रता :-  

    वनरक्षक पदासाठी १२ वी ववज्ञान/गणित/भूगोल/अर्यशास्र इ. कोिताही एक ववषय घेऊन 
उत्तीिय होिे आवश्यक १२ वी पारता सवयसाधारि प्रवगायसाठी. SC/ST प्रवगायतील उमेदवाराना 
१० वी उत्तीिय पारता आवश्यक असते. माजी सैननक-पाल्य उमेदवारांना देखील १० वी उत्तीिय 
पारता आवश्यक. .नक्षलग्रस्त भागातील काययवाही करताना मतृ पावलेल्या नातेवाईक उमेदवारांना                         
१० वी उत्तीिय पारता आवश्यक असते.  

२. वयोमयाादा :-  

प्रवर्ा  ककमान वयोमयाादा  कमाल वयोमयाादा  

अमागास/सवयसाधारि प्रवगय  १८ वषय  ३८ वषय  
मागास प्रवगय एससी/एसटी/ओबीसी   १८ वषय  ४३ वषय  
प्रकल्पग्रस्त/भूकंपग्रस्त उमेदवार  १८ वषय  ४३ वषय 
खेळाडू उमेदवार  १८ वषय  ४८ वषय  
माजी सैनीक  १८ वषय सेवा+३ वषय 
 

३. शारीररक पात्रता :-  

१. सवय साधारि अमागास प्रवगायनतल पुरुषकरीता १६३ से.मी उंची असिे आवश्यक असते. 
उमेदवारांची छाती ही ७९ सेमी न फुगवता व ५ सेमी फुगवन्यायची क्षमता असिे आवश्यक 
आहे.  

२ महहला वगायसाठी १५० सेमी उंची आवश्यक असते.  

३ उमेदवार आहदवासी (ST) प्रवगायतील असेल तर पुरुष उमेदवारासाठी-१५२.५ सेमी तर छाती 
७९ सेमी न फुगवता व ५ सेमी फुगवन्यायची क्षमता आवश्यक असते.  

४ महहला आहदवासी (एसटी आहदवासी) उमेदवारांना १४५ सेमी उंची असिे आवश्यक.  

 

७.३ शारीररक चाचिी-२ दरुदषू्टि  



    सुबारीत दरुदषु्टी  
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६/६ ककंवा ६/९       ६/१२ ककंवा ६/९  

    जवळील दरूदषु्टी  
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 शारीररक चाचिी धाविे:-  

 वनरक्षक परीक्षा शारीररक चाचिी धमजे धाविे-चाचिी अत्यंत महत्वाची असते  

४. शारीररक चाचिी धाविे :-  

 पुरुष उमेदवाराला ५ कक.मी धाविे आवश्यक असते. त्यासाठी ८० गुि देण्यात आले . 
पुरुष उमेदवारािी १ कक. मी धाविे १७ ममननटात ककंवा त्यापेक्षा कमी वेळात पूिय केल्यास 
उमेदवाराला ८० गुि ममळतात आणि हेच ५ कक.मी  अंतर पार पाडण्यास उमेदवारािी ३० 
ममननट ककंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ लागल्यास शून्य (०) गुि हदले जातात.  

५. वनरक्षक  परीक्षा स्वरूप  

    वनरक्षक परीक्षा २०० गुिांची असते परीक्षा करीत १०० प्रश्न ववचारले जातात. प्रक्षेचा 
कालावधी हा १ तासाचा असतो. उमेदवाराला उत्तीिय होण्यासाठी ककमान ४५ % गुि घेिे 
आवश्यक असते. प्रकशेतील प्रश्नाचा दजाय हा १० वव अभ्यासक्रमावर आधाररत असतो. परीक्षे 
साठी ०.५ रूिात्मक गुि पद्धती लागू असते.  

ववषय  प्रशनसंख्या  र्ुि  दर्ाा  वेळ  
मराठी  १५  ३०   

 
१० वी व पदवी चा अभ्यासक्रम  

 
 
९० ममननट  

इंग्रजी  १५  ३०  
गणित/बुद्धधमत्ता चाचिी   १५  ३०  
सामान्य ज्ञान  १५ ३० 
पदसंदभय प्रश्न  ४०  ८०  
      एकूि  १००  २००  
७. वनरक्षक वेतन शे्रिी 

     ग्रेड – पे ५२०० + १८०० + महागाई व इतर भते्त   

८. आरक्षि :  



       ववमुक्त जाती-अ, जमाती-ब, भटक्या जमाती-क, जमाती- ड व इतर मागास प्रवगय, 
ववशेष मागास प्रवगय, सामाजजक आणि शैक्षणिक मागास वगय आणि आर्ीकदृष्टया दबुयल घटक 
अशा सवय उमेदवारांना सक्षम प्राधधकऱ्याने हदलेले लगतच्या आर्ीक वषायचे उत्पन्न व मूळ नॉन 
कक्रममलेयर प्रमािपर आवश्यक आहे.  

६.२ ववजा-अ, भज-क भज-ड ई आरक्षक्षत पदे ही अंतर पररवतयनीय असून आरक्षक्षत पदासाठी 
संबंधधत वगायतील उमेदवार उपलब्ध नसल्यास गुिवते्तनुसार उपलब्ध प्रवगायनतल उमेदवारांची 
ननवड केली जाते.  

६.३ सामाजजक व शैक्षणिकदृष्टया मागास वगायतील (एस.ई.बी.सी) उमेदवार करीता शासन ननियय 
सामाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग क्र. CBC १०/२०१८ प्र. क्र १७० डडसेंबर, २०१८ 
अन्वये ववहहत करण्यात आलेले जातीचे प्रमािपर पडताळिी वेळी सादर करिे आवश्यक.  

६.४ आर्ीकदृष्टया दबुयल घटकातील EWS उमेदवारकरीता शासन ननियय १२ फेब्रुवारी, २०१९ 
अन्वये ववहहत करण्यात आलेले प्रमािपर आवश्यक.  

६.५ समांतर आरक्षिा संदभायत सवयसाधारि तरतुटी:-  

१. महिलांसाठी-  

    शासन ननियय २५/५/२००१ नुसार ववहहत केलेल्या आटी व शतीनुसार महहला उमेदवार ही 
महाराष्र राज्यातील असिे आवश्यक महहलाकररता ३०% संमातर आरक्षि देण्यात आले खुला 
प्रवगायतील महहला उमेदवाराना नॉन कक्रमेलीयर प्रमािपर आवश्यक असते.  

२. खेळाडूसाठी आरक्षि :-  

    राज्यातील प्राविीण्य प्राप्त खेळाडुनंा- शासन ननियय १/०७/२०१६ व १७/०३/२०१७ मधील 
ववहहत अटी व  शतीतीनुसार पार खेळाडू उमेदवारांना प्रावीण्य प्रमािपर संबंधधत ववभागीय 
उपसंचालका  कडून पपडताळिी होिे आवश्यक.  

३. ग्रिरक्षक दल/िोमर्ाडा आरक्षि:-  

 महाराष्र ननियय  अधधननयम २०११ मधील ननयम ८ (iii) नुसार ग्रहरक्षक दलात ३ वषय 
(१०१५ हदवस एकत्ररत सेवा झालेला उमेदवार) पोमलस पदावर ननयुक्तीसाठी ५% पद आरक्षक्षत 
असतात.  

 ९. शारीररक चाचिी-२ दरुदषू्टि  

    सुबारीत दरुदषु्टी  
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६/६ ककंवा ६/९       ६/१२ ककंवा ६/९  

    जवळील दरूदषु्टी  
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१०. शारीररक क्षमता चाचिी :  

    वनरक्षक परीक्षा मध्ये शारीररक क्षमता चाचिी महत्व असते  

१०.१ शारीररक चाचिी धाविे:  

    पुरुष उमेदवाराला ५ कक. मी. धाविे चाचिी करीत ८० गुि देण्यात आले आहेत. पुरुष 
उमेदवाराने हे आयंर १७ मीननतंात पूिय करिे आवश्यक असते. व उमेदवाराला हे अंतर पूिय 
करण्यास ३० ममननटं पेक्षा अधधक कालावधी लागला तर त्यास शून्य (०) गुि हदले जातात.   

    महहला उमदेवाराला ३ ककमी अंतर पूिय क करण्यासाठी १२ ममननट कालावधी असतो. 
धाविे क्षमता चाचिी ८० गुिांसाठी असते. जर महहला उमेदवाराने हे अंतर पूिय करण्यासाठी 
२५ ममननट ककंवा त्यापेक्षा अधधक कालावधी लावल्यास त्यास शून्य (०) हदले जातात.  

  

११. वनरक्षक परीक्षा शुल्क :  

प्रवर्ा  परीक्षा शुल्क (रु.) 
अमागास/सवयसाधारि प्रवगय  ५०० 
मागास-एससी/एसटी/ओबीसी  ३५०  
माजी सैननक  कोितेही शुल्क नाही  
     

१२. प्रवेश अर्ा :-  

 महाराष्र राज्य महाभरती पोटयल वरती उमेदवारास ऑनलाईन अजय भरिे आवश्यक 
असते.  अजाय सोबत आवश्यक प्रमािपर ववववध पार उमेदवारानी सादर करिे आवश्यक असते. 
ऑनलाईन अजय सादर करताना प्रवेश शुल्क देखील ऑनलाईन प्रिालीने भरिे आवश्यक असते.  

१३. वनरक्षक काया:  

१. जंगल संपत्तीचे संवधयन करिे  



२. वन उत्पादनाचे संवधयन  

३. वन्य प्रािांचे संरक्षि  

४. विीकरनाबाबत ववववध मोहहमेची अमलबजाविी     

५. प्रािी हत्या प्रनतबंध घालिे  

६. वन अपराधांची माहहती वररष्ट अधधकाऱ्यांना कळवविे.  

१४. वनरक्षक यंत्रिा  

वनक्षेरपाल — वनपाल –वनरक्षक-=वनमजूर  

 


