
रे वे पर ा 

रे वे पदभरती मंडळ-Railway Recritment Boards-RRB 

     भारतीय रे वे वभागात व वध पदासाठ  पर ा घेऊन प यु  केली जाते. भारतात अनेक 

पदासाठ  पर ा घेतली जाते.  

1 रे वे बोड माफत पदासाठ  पर ा :  

१. रे वे भरतीसाठ  UG शै णक पा ता  
२. युिनयर लाक                          ४. अकाऊंट लाक आ ण टाय प ट  
३. किन  वळे क पर                        ५. रे वे लाक  
४. कमिशयल ितक ट िल पक  

  वर ल पदासाठ  कमान शै णक पा ता ह कोण याह  शाखेतील प  उ ीण असणे 

आव यक कंवा समतु य ड लोमा जो सरकारमा य व UGC मा यता ा  व ापीठाचा 

असेल. 
२. रे वे पद भरती PG शै णक पा ता  

    रे वे या कारे UG शै णक पा तेवर पदभरती  करते याच कारे PG पा तेवर 

अनेक पद भरती करते. 
१. व र  वेळ क पर                     ५. व तू गाड  
२. व र  कमिशयल ितक ट िल पक         ६. किन  खाते सहा यक टायपी ट  
३. वाहतुक सहा यक                      ७. कमिशयल अ ट स  
४. टेशन मा टर      

   वर ल सव पदासाठ  शै णक पा ता PG आव क असते.      

२. वयोमयादा:  

    पदवी UG शै णक पा ता व वध पदासाठ  वयाची अट वग िनहाय सव उमेदवारांना 

कमान वयोमयादा १८ वष आहे तर कमाल वयोमयादा व वध वग क रता वेगवेगळ  आहे. 

खालील माणे.  



 

वग  कमान वयोमयादा  कमाल वयोमयादा  
सव साधारण कंवा अमागास   

१८  

३० 
SC/ST  ३५  
OBC  ३३  
                               माजी सैिनक  
सवसाधारण/ अमागास    

१८  
३३  

SC/ST  ३५  + ३ =३८  
OBC  ३३ + ३ = ३६  
                            PWD द यांग  
सवसाधारण / अमागास   

१८  
४०  

SC /ST  ४३  
OBC  ४५  
                        रे वे कमचार  पा य  
सवसाधारण / अमागास    

१८  
४०  

SC/ST  ४३  
OBC  ४५  
                        रे वे बोड यव थापन  
सवसाधारण वग / अमागास         

       १८  
 
३० + ५ = ३५  SC /ST  

OBC  
म हला वग  
सवसाधारण वग / अमागास   

       १८  
३५  

SC /ST  ४०   
OBC  ३८  
   
 

 



 

 

२.२ PG शै णक पा ता असले या पदासाठ  वयोमयादा: 

   PG आधा रत व वध पद भरतीसाठ  सव वगातील उमेदवारांना वयाची कमान अट १८ आहे. 

आ ण कमाल वयोमयादा अट ३३ वष आहे तर याम ये व वध वगातील वयाची िशिथलता 

वाढून दली जाते. ट  खालील त यात स व तर दली आहे. 

वग  कमान वयोमयादा  कमाल वयोमयादा  
सव साधारण कंवा अमागास   

१८  

३३  
SC/ST  ३८  
OBC  ३६  
                               माजी सैिनक  
सवसाधारण/ अमागास    

१८  
३६  

SC/ST  ४१   
OBC  ३६   
                            PWD द यांग  
सवसाधारण / अमागास   

१८  
४३  

SC /ST  ४८  
OBC  ४५  
                        रे वे कमचार  पा य  
सवसाधारण / अमागास    

१८  
४०  

SC/ST  ४५  
OBC  ४३  
                        रे वे बोड यव थापन  
सवसाधारण वग अमागास         

       १८  
३८  
४३  
४१    

SC /ST  
OBC  

म हला वग  
सवसाधारण वग / अमागास   ३५  



SC /ST         १८  ४०   
OBC  ३८  
   
 

   SC/ST/OBC वगातील उमेदवार जर अमागास व सवसाधारण वगातून अज भरत असतील 

तर यांना वयाम ये िशिथलता दली जात नाह .  

    परंतु PWD द यांग उमेदवार सवसाधारण वगातून अज सादर करत असेल तर अशा 

उमेदवाराला वय िशिथलता दली जाते. सव उमेदवारांची वेश अज भरताना SSC बोड 

माणप ावर ल ज म दनांक ा  धरली जाईल. 

३. पर  व प कंवा पर ेचे ट पे :  
   RRB माफत येणा या व वध पर ा ा मु यत: तीन ट यात घेत या जातात. 

याम ये प हली चाचणी I-Test संगणक आधा रत असते, दसुर  चाचणी II Test ह 

देखील संगणक य चाचणी असते यानतंर टंकलखेन चाचणी पर ा/संगणक य बौ क 

मता चाचणी व कागदप ाची पडताळणी केली जाते. आ ण शेवट  िनयु  उमेदवारांची 

वै क य तपासणी होते. 

३.१ प हली चाचणी I Test :  

        प हली पर ा ह संगणक य आधा रत टे ट असते याम ये सव  व तुिन  व 

बहुपयायी व पाचे असतात. 

पर ा कालावधी   घटक व सं या एकूण  सं या  
९० िमिन स  सामा य ान  अंकग णत  बु म ा चाचणी   

४०  ३०  ३०  १००  
       जे उमेदवार PWD द यांग वगातील आहेत अशा उमेदवाराला पर ा वेळ २० िमिन स 

अिधकचा दला जातो.  

पर ेसाठ  ३/१ (ऋणा मक) गुण कपात प ती लागू असते. हणजचे ती तीन ा या 

चकु या उ रासाठ  एक (१) गुण कपात केला जातो.  



टे ट-I पर ा उ ीण याद  ह गुणव ा आधा रत काढली जाते व पा  उमेदवार टे ट-II साठ  

िनवडले जातात.   

टे ट-I साठ  व वध वगातील उमेदवाराला उ ीण हो यासाठ  कमान अपे त गुण खालील 

माणे ठरवले जातात.  

सवसाधारण व EWS वग  SC  ST  OBC  PWD  
        ४०  ३०  २५  ३०  २ % आर त नुसार  
३.२. टे ट-II पर ा ट पा दसुरा   

       CBT संगणक य आध रत दसुर  टे ट घेतली जात े याम ये उमदेवारा या शै णक 

पा ता व पद आधा रत  वचारले जातात. सव  HSC बोड व प  अ यास मावर आध रत 

असतात. 

पर ा कालावधी   घटक व सं या एकूण  सं या  
९० िमिन स  सामा य ान  अंकग णत  बु म ा चाचणी   

५०  ३५   ३५   १२०  
    जे उमेदवार PWD द यागं वगातील आहेत अशा उमेदवाराला पर ा वेळ २० िमिन स 

अिधकचा दला जातो.  

पर ेसाठ  ३/१ (ऋणा मक) गुण कपात प ती लागू असते. हणजचे ती तीन ा या 

चकु या उ रासाठ  एक (१) गुण कपात केला जातो.  

टे ट-II पर ा उ ीण याद  ह गुणव ा आधा रत काढली जाते व पा  उमेदवार टंकलेखन पर े 

साठ  िनवडले जातात.   

टे ट-II साठ  व वध वगातील उमेदवाराला उ ीण हो यासाठ  कमान अपे त गुण खालील 

माणे ठरवले जातात.  

सवसाधारण व EWS वग  SC  ST  OBC  PWD  
        ४०  ३०  २५  ३०  २ % आर त नुसार  
 



३.३ संगणक य आधा रत यो यता चाचणी- तीन (३) : CBAT III  

       संगणक य यो यता चाचणी-CBAT ह अशाच उमेदवारासाठ  घेतली जात े क या 

उमेदवाराने वाहतूक सहा यक व टेशन मा टर पदासाठ  अज केला आहे.   

  सव उमेदवारांना टे ट-I व टे ट-II म ये कमान उ ीण हो यासाठ  सरासर  ४२ गुण िमळवण े

आव यक असते. सरासर  गुण िमळव यासाठ  कोण याच वगातील उमेदवाराला सवलत दली 

जात नाह . व अंितम उमदेवारांची िनवड ह टे ट- II ला ७० % वेटेज/मह व दे यात यतेे व ३० 

% वेटेज/मह व CBAT ला दले जाते. 

३.४. टंकलेखन मता चाचणी :Tayping Test   

     उमेदवाराने ती िमिनट ३० श द इं जी टंकलखेन करणे आव यक व हंद  श द २५ ती 

िमिनट टंकलेखन करणे आव यक असते. 

१. वेतन णेी : 
        मूळ वेतन – . ३२७९५ + .१६१० चार अित र  पगारवाढ + महागाई भ ा 

+उमेदवारासह सव प रवाराला वमा संर ण + इतर सव भ  े िमळून एकूण वेतन . 

५७०००/- या जवळपास असते. 
िनयु  तो कालखंड दोन वष पयत वाढू शकतो.मे ाराचा ोबेशन कायकाळ एक वषाचा  
असतो. 

५ आर ण : 

     RRB माफत कायदेशीर व पात दे यात आलेले SC/ST/OBC/EWS आर णा नुसार 

आर त र  पद सं या असते. उमेदवारांनी अज भरताना आप या जातीचा उ लेख प  करणे 

आव क असते. व संबधीत उमेदवाराने सव आवशक कागदप ाची पुरतात मंडळाकडे करणे 

आवशक असते.  

 OBC वगातील उमेदवारांनी सोबत नॉन िमलीयर माणप  सादर करावे. 

 EWS उमेदवारांनी अज सादर करताना ८ लाख उ प न मयादा माणप  सादर करावे व 

माणप ाचा नंबर अज भरताना न दवावा. 



SC/ST/OBC वगातील उमेदवार सवसाधारण वगातून अज कर त असतील तर यानंा 

शै णक  पा ता व वयातील अट याम ये सवलत दली जात नाह . यानंा सव िनयम खु या 

वगातील उमेदवारां माणे िनयम व अट  लागू असतील. 

माजी सैिनक आ ण PWD द यागं उमेदवारांना दे यात येणारे आर ण हे एकूण पदसंखे या 

नुसार दले जाते. या उमदेवारांनी जर खु या वगातून अज केला तर यांना िनयम व अट  

िशिथल कर यात येतात. 

PWD वगातील अंध कंवा रातआंधळे पणा कंवा ी प ता ६/१८ कंवा २०/६० पे ा कमी 

नसावी. तर भैरेपणा कंवा कमी एकू ये याची मता ह ६० dB ते ७o dB पयत असावी. 

शार रक या वकलांग उमेदवार कमान ४० % मा णत असणे आव यक. 

६ पर ा शु क   
वग  वेश शु क ( .) 

सवसाधारण व अमागास वग  ५००/- 
SC/ST/OBC/माजी सैिनक/अ पसं याक       

२५०/- रे वे कमचार /म हला/इ. सव  

 

७. Online वेश अज  

    सव उमेदवाराने अज सादर करताना पर ा शु क ऑनलाईन भरावी पर ा शु क भरताना 

ईब कंग साधना या साहयाने भरावी याम य ेडे बट काड, RuPay, Master Card, Credit Card, 

IMPS, VISA Cash Card व Mobile अप माफत भरावी. उमेदवाराने ऑनलाईन अज भरताना 

न दणी झालेला कायालयीन वेबसाईटवरच वेश अज भरावा.  

अज सादर करताना वतःचा फोटो Jpeg (४.५ cm * ३.५ cm) २०kb  ते ५० kb आकाराचा 

कॅन क न तो अपलोड करावा.  

उमेदवाराने वतःची वा र  का या पेन ने कागदावर क न ट  Jpeg १०kb ते २०kb आकारात 
कॅन क न अपलोड करावी. 



 उमेदवाराने वतः या डा या अंग याचा ठसा कागदावर उमटवून कॅन क न तो ह अपलोड 
करावा.  

 उमेदवाराने वह त अ रात सहमती प  िलहून ते देखील कॅन क न अपलोड करावे. याचा 

आकार ५०kb ते१०० kb पे ा जा त नसावा 

 

. 


