
                                 

  

                    रिझर्व बँक ऑफ इंडिया – भाितीय मध्यर्ती बँक  

 भारतीय मध्यवती बँक ही भारतीय अर्थव्यवस्रे्तील आग्रणीय ववविय संस्र्ा आहे. भारतीय 
आर्थव्यवस्रे्तील ववववध प्रणालीमधील शिखर बँक आहे. RBI अर्थव्यवस्र्ोत मोदित धोरणाच्या 
यामध्ये स्स्र्रता प्रार्शमक करन असले. RBI ची सवथ कायथप्रणाली जे गव्हणथर ते सहाय्यक पिापयतं 
सवांचा अंतभाथव असतो.  

 RBI मधील ववववध पद्धती करण्यासाठी RBI ववववध पिासाठी परीक्षाचे आय़ोजन करते. 
त्यामध्ये वविेषन:RBI ग्रेड-B अधधकारी व सहाय्यक पिासाठी परीक्षेचा अखोर पिभरती केली जाते.  

RBI स्वरुप 

गव्हनथर -1 

उपगव्हनथर – 3 

मुख्याधधकारी – 1 

मुख्य व्यवस्र्ापक  

सहाय्यक व्यवस्र्ापक 

व्यवस्र्ापक अधधकारी  

सहाय्यक अधधकारी  

सहाय्यक कमथचारी 

 वरील पि रचनेच्या अधारे RBI कायथप्रणाली कायथरत असते. पण पिभरती ही ग्रेड-ब व 
सहाय्यक पिासाठी केली जाते. 

 १.शैक्षणिक पात्रता  

RBI ग्रेड- ब पिासाठी ककमान 60% पिवी गुण सवथसाधारण संवगथसाठी तर MA/M.SC अर्थिास्र/ 
ववि व लेखा ककमान 55% गुण प्राप्त आवश्यक या बरोबरच समतुल्य एम.ए-संख्यािास्र, एम.ए 
गणणत 55% गुण आवश्यक.  



१.१ सवथसाधारण संवगथ व इतर मागास वगथ OBC उमेिवारा करीता साठी यूजीसी मान्यता प्राप्त 
कोणत्याही ववद्यापीठाची पिवी व समतुल्य पारता पिवी साठी ककमान 55% गुण आवश्यक 

१.२ SC/ST/PWD या प्रवगाथततील उमेिवारांना पिवी गुण ककमान 50% असणे आवश्यक.  

१.३ माजी सैननक पाल्य उमेिवारास 10 वी पास ककंवा समतुल्य परीक्षा उिीणथ होणे आवश्यक  

२. RBI र्योमयावदा  

प्रर्र्व  ककमान कमाल र्योमयावदा  

SC/ST 19 38 
OBC 19 34 

अमागास/सवथसाधारण  19 33 

PWD खुला प्रवगथ 43, OBC प्रवगथ 45 आणण PWD  हा उमेिवार 
SC/ST प्रवगाथतील असेल तर 48 वय मयाथिा 

माजी सैननक   19 50 
ववधवा मदहला  19 43 
RBI सेवाधारक  19 सेवा +3 वषे 

 

३. पिीक्षा स्र्रुप 

 RBI ववववध पिासाठी परीक्षाचे आयोजन करते त्यामध्ये गट-ब व सहाय्यक पिासाठी 
घेण्यात येणारे परीक्षाचे स्वरुप हे 1) पुवथपरीक्षा 2) मुख्यपरीक्षा 3) मुलाखत या तीन टप्प्यात 
असते.   

३.१ RBI पुर्व पिीक्षा  

 RBI पुवथ परीक्षा ही वस्तुननष्ठ आणण बहुपयाथयी स्वरुपात असते. 

Sr. No  घटक वर्षय  प्रश्न संख्या  र्ुि  कालार्धी 
1. इंग्रजी ३० ३० २० शमननट 
2. अंकगणणत ३५ ३५ २० शमननट 
3. बौद्धधक क्षमता चाचणी  ३५ ३५ २० शमननट 
एकुण  १०० १०० ६० शमननट 

 

 



 

 

३.२ RBI मुख्य पिीक्षा स्र्रुप  

अ.क्र. वर्षय प्रश्नसंख्या  र्ुि कालार्धी 
1. इंग्रजी ४० ४० ३० शमननट 
2. अंकगणणत ४० ४० ३० शमननट 
3. सामान्य ज्ञान ४० ४० ३० शमननट 
4. बौद्धधक क्षमता चाचणी  ४० ४० २५ शमननट 
5. संगणक मादहती ४० ४० २० शमननट 
एकूण  २०० २०० १३५ शमननट 

 

 RBI च्या िोन्ही परीक्षा ऑनलाईन पध्ितीने घेतल्या जातात. िोन्ही परीक्षेमध्ये वस्तुननष्ठ 
व बहूपयाथयी स्वरूपात प्रश्न असतात. पुवथ परीक्षेत शमळणारे गुण गुणिरेनुसार एकास १२ ववद्यार्ी 
(१:१२) ननवड केली जाते. पुवथपरीक्षेत शमळाले गुण पिननयुक्तीसाठी ग्राह्य धरले जात नाहीत त े
केवळ मुख्य परीक्षा पार होण्यासाठी ग्राह्य धरले जातात. केवळ मुख्य परीक्षेचे गुणच 
पिननयुक्तीसाठी ग्राह्य धरले जातात.  

 उमेिवारांना पुवथ परीक्षा इंग्रजी व दहिंी भाषेमध्ये िेता येते मार मुख्य परीक्षा साठी उमेिवार 
हा राज्यननहाय स्र्ाननक भाषेची ननवड करू िकतो.  

३.३ पिीक्षा कें द्र   

 उमेिवार पुवथ परीक्षेसाठी िेयात एकूण ३३ राज्यात परीक्षा कें द्रावर परीक्षा िेऊ िकतो. RBI 
च्या पुवथ परीक्षेसाठी स्जल्हननहाय जास्तीत परीक्षा कें द्र असतात पण मुख्य परीक्षेसाठी ववभागननहाय 
व उमेिवारांचा संख्येननहाय परीक्षा कें द्रची संख्या कमी ककंवा जास्त असेल. उमेिवार ऑनलाईन 
अजथ भरतांना कें द्र ननवडण्याचे पूणथन:स्र्ान नसेल मार एकास ननवडलेले परीक्षा कें द्र कोणत्याही 
व्यक्तीगत आडचणीमुळे उमेिवाराला बिलता येणार नाही.  

 महाराष्राची पुवथ परीक्षेसाठी १६ कें द्र आहेत तर RBI मुख्य परीक्षा कररता ११ कें द्र असतात. 
या कें द्राची संख्या वाढ व कमी हे ववद्यार्ी संख्या ककंवा इतर तांरीक आडचणीमुळे होऊ िकते. 
त्याची सूचना उमेिवारांना संकेतस्र्ळावर दिली जाते.  



 

 

३.४ RBI पिीक्षा शुल्क 

 RBI परीक्षा िुल्क हे उमेिवार प्रवगथनुसार ववभागलेली असते.  

प्रवगथ परीक्षा िुल्क (रू) 
सवथसाधारण वगथ (OPEN) रू ४५० 
इतर मागास वगथ (OBC) रू ४५० 
SC/ST रू ५० 
माजी सेननक  रू ५० 
PWD उमेिवार रू ५० 
RBI उमेिवार कोणतीही िुल्क नाही  

 

परीक्षा िुल्क भरताना उमेिवार ऑनलाईन प्रवेि अजथ करते वेळी भरणे आवश्यक असते.  
उमेिवार परीक्षा िुल्क ऑनलाईन पध्ितीन े भरू िकतो जसे की Net Banking/Ru-
Pay/VISA/Master Card/Credit Card/Internet/Google Pay/IMPS/ईत्यािी आधारे उमेिवार 
ऑनलाईन िुल्क यिस्वी भरल्यानंतर ककंवा अिी खारी झाल्यानंतर उमेिवाराने  e-receipt िुल्क 
भरल्याचा पुरावा म्हणून त्याची अजाथसह वप्रटं काढणे आवश्यक असते.  

३.५ र्ेतन क्षेिी  

 RIP मध्ये ग्रेड– ब पिापासून ते सहायक कमथचारी पयतं ववववध पिासाठी ननवड प्रकिया 
असते.  RBI मध्ये ग्रेड- ब ननयुक्ती पिासाठी ग्रडे-पे रु.३५,१५००+ घरभाडे + ईतर महागाई भिे 
+ cvps प्राप्ती+ रु.५३,७१५ =एकूण वेतन प्रनतमहा रु.८०,००० असते.  

ग्रेड पे रु.३५१५००+ रु.५३७१५= रु.८००००  

४. RBI पिीक्षा संदभावत आिक्षि:-  

४.१ RBI ग्रेड- ब व सहाय्यक पिासाठी पि भरती करताना संववधान अधधननयम नुसार सवथ समांतर 
आरक्षण िेण्याचा ववचार करुन अरक्षीत पिभरती केली जाते.  



४.२ SC/ST/OBC प्रवगाथतील सवथ उमेिवारांनी प्रवेि अजथ ऑनलाईन भारताना आपल्या मुळ 
जातीचा उल्लेख करणे आवश्यक असते. जेने करुन सवथ जातीननहाय व राज्य ननहाय प्रत्येक 
प्रवगथतील उमेिवारांना समान आरक्षणचा लाभ शमळेल.  

४.३ उमेिवार हा OBC प्रवगाथतील असेल तर जातीननहाय http://www/hcbc.nic.in या संकेत 
स्र्ळावरून उमेिवारांनी आपल्या जातीचा उल्लेख करु िकतो. सोबत OBC प्रवगाथतील उमेिवारांनी 
नॉनकिशमशलयर प्रमाणपर सािर करणे आवश्यक. 

४.४ SC/ST उमेिवांरानी राज्यननहाय मुळ जातीचा उल्लेख करणे आवश्यक त्यासाठी SC 
उमेिवारांनी http://www.socialjusties.nic.in या संकेतस्र्ळावर पाहून तो उल्लेख करणे आवश्यक  

४.५ महिला समांति आिक्षि  

 एकूण पिसंख्या आणण ववववध पि यावरून कें दद्रय समाजकल्याण व मदहला बालववकास  
मंरालय ननणथयानुसार 33% पि संख्या आरक्षीत असते.  

५. बायोमेहिक पिताळिी  

 उमेिवार परीक्षा कें िावर गेल्यानंतर उमेिवार प्रवेि प्रमाणपर, ओळखपर व त्याच बरोबर 
उमेिवाराची बायोमेदरक तपासणी केली जाते. बायोमेदरक पडताळणी अंतगथत उमेिवाराच्या हाताच्या 
बोटाचे ठस्से घेऊन बायोमेदरक पडताळणी करण्यात येते. उमेिवार आणण उमेिवाराजवळील कागिपरे 
या मध्ये ववसंगतता नाही या बद्ल खारी केली जाते.  

 उमेिवाराची पडताळणी करताना ककंवा बायोमेदरक पडताळणी करताना उमेिवाराबाबत कांही 
ववसंगतपणा आढळल्यास त्याला परीक्षा िेण्यास अपार ठरववले जाते.  

६. ऑनलाईन प्रर्ेश अर्व 

 उमेिवाराला RBI प्रवेि अजथ भरण्यासाठी www.rbi.ac.in या संकेत स्र्ळावर अजथ प्रवेिा 
ची मादहती भरणे आवश्यक असते. प्रवेि अजथ भरतांना उमेिवाराकडील 10 वी ते MA ककंवा इतर  
पारता आसणारे आवश्यक सवथ प्रमाणपर स्कॅन करणे आवश्यक असतात. व ती मादहती भरतेवेळी 
ऑनलाईन अपलोड करणे आवश्यक आसते.  

 ववववध आवश्यक प्रमाणपरा बरोबरच उमेिवाराला स्वतःचा Email-ID आणण मोबाईल नंबर 
रस्जस्टर करणे आवश्यक असते. RBI परीक्षे कररता जो प्रवेि अजथ भरला आहे त्याबाबत सवथ 
मादहती ककंवा सुचना पाठवल्या जातात.  

http://www/hcbc.nic.in
http://www.socialjusties.nic.in/
http://www.rbi.ac.in/


 उमेिवाराला स्वतःची स्वाक्षरी स्कॅन करून अपलोड आवश्यक असते मार उमेिवाराने स्वाक्षरी   
करताना ववशिष्ट आकाराच्या कागिावर स्वाक्षरी आवश्यक असते. त्याच बरोबर उमेिवाराणे स्वत:चा 
फोटो िेखील ववशिष्ट 20kb ते 50kb Gepg अकारात स्कॅन करून अपलोड करणे आवश्यक असते.  

७. ननयुक्त उमेदर्ाि  

 जे उमेिवार RBI सवथ परीक्षा उिीणथ झाल्यास त्यांनी केलेल्या पि अजाथवरुन त्यांची ननयुक्ती 
केली जाते. ननयकु्ती झालानंतर त्यांना नोकरी करण्यासाठी RBI च्या पुवथ-पस्श्चम-िक्षक्षण-उिर 
झोनलनुसार एका झोनल मध्ये ननयुक्त केले जात.े  

  


