
                        कमचार  नयु ती आयोग 

(Staff Selection Commission-SSC ) 

         क य पातळीवर कमचार  नयु ती आयोगा माफत व वध पदासाठ  ‘कमचार  नयु ती 
संयु त’ उ च मा य मक पातळी या आधारे पर ा घेतल  जाते. पर ा क य पातळीवर व वध 
वभागातील पद भरती कर यासाठ  घेतल  जाते.  

१. SSC-पर ा ह  व वध पदाकर ता घेतल  जाते  

१. पो टल सहा यक अ धकार   

२. मवार  सहा यक अ धकर   

३. डेटा एं  ऑपरेटर  

४. क न ठ वभाग ल पक  

५. यायालय ल पक   

     वर ल व वध पदांसाठ  संयु त नवड पर ा घेतल  जाते.  

२. पद नयु त वभाग  

१. क य तपास यं णा  

२. महसूल वभाग  

३. आयकर वभाग  

४. वाहतूक व दळणवळण वभाग  

५. पो ट ऑ फस  

६. सुर ा मं ालय  

७. क य पयावरण वभाग  

८. खाद  ाम वभाग  

९. क य पयटन वभाग  



१०. जहाज बांधणी व वकास वभाग  

११. उपरा पती कायालय  

            SSC माफत घे यात येणा या व वध पदासाठ  पर ा माफत नयु त होणारे 
उमेदवार वर ल वभागात कायरत असतात.  

३. शै णक पा ता :  

     SSC कमचार  नवड आयोगामाफत घे यात येणार  पर ा कर त उमेदवार हा कोण याह  
व याशाखेचा १२ वी (HSC-१०+२) उ ीण असणे आव यक असते.  

४. वयोमयादा  

वग कमान वयोमयादा वष  कमाल वयोमयादा वष  
अमागास / सवसाधारण वग  सव वगातील उमेदवारांना 

कमान १९ वष पूण असणे 
आव यक   

२७ 
इतर मागास ओबीसी वग   ३० 
मागास एससी /एसट  वग  ३२ 
PWD द यांग वग  ३७ 
माजी सै नक पा य ३७ 
 

 

 

५. SSC-पर ेच े व प: 

      SSC पर ा अंतगत मु यतः तीन तरात पर ा घेतल  जाते.  

 

 

 

 

 



५.१ पर ा प हला तर-Tier-I  

पर ा  वषय  न  गुण  वळे  व प  
Tier -I संगणक आधा रत न  १००  २००  १ तास  व तु न ठ व बहुपयायी  
 

वषय घटक न सं या गुण सं या 
सामा य बु धम ा मता चाचणी २५ ५० 

सामा य ान २५ ५० 
इं जी २५ ५० 

अंकग णत २५ ५० 
एकूण १०० 200 

 

५.२ पर ा दसूरा तर-Tier-II 

 
 
Tier- II 

वषय घटक  न सं या  गुण सं या  वळे  व प  
बु धम ा मता चाचणी १०० २०० २ तास व तु न ठ व 

बहुपयायी इं जी २०० २०० २ तास 
पदा संदभात न १०० २०० २ तास 
व  व अथशा  १०० २०० २ तास 

         

५.३ पर ा तसरा तर-Tier-III 

 
Tier- III 

वषय घटक न सं या गुण सं या वळे व प 
इं जी / ह द  भाषा १०० १०० १ तास वणना मक 

 

५.४ पर ा चौथा तर-Tier-IV 

    पर ेचा चौथा तर हा सवासाठ  नसतो कांह  नवडक पदासाठ  घेतला जातो. पर ेचा चौथा 
तर संगणक य ान तपास या क रता (CPT) व Data Entry speed Test असे हणतात.  

    SSC पर ेतील- I, III, आ ण IV तरा क रता ०.५० ऋणा मक गुण कपात प धती लागू 
असते तर पर ा तर- II क रता 0.25 ऋणा मक गुण कपात प धती लागू असते.  



५.४ पर ा कमान उ ीण पा ता  

वग गुण पा ता माण (%) 
अमागास / सवसाधारण वग ३० 

ओबीसी / EWS वग २५ 
एससी / एसट  वग २० 

म हला वग २० 
माजी सै नक वग २० 

       वर ल पर ा कमान उ ीण पा ता गुण माण हे पर ा तर I, II यांनी III क रता 
लागू आहे.  

६. पर ा क    

 उमेदवार पुव पर ेसाठ  देयात एकूण ३३ रा यात पर ा क ावर पर ा देऊ शकतो. SSC 
या पुव पर ेसाठ  िज हा नहाय जा तीत पर ा क  असतात पण मु य पर ेसाठ  वभाग नहाय 

व उमेदवारांचा सं ये नहाय पर ा क ाची सं या कमी कंवा जा त असेल. उमेदवार ऑनलाईन 
अज भरतांना क  नवड याच ेपणून: थान नसेल मा  एकास नवडलेले पर ा क  कोण याह  
य तीगत आडचणीमुळे उमेदवाराला बदलता येणार नाह .  

७. SSC पर ा शु क 

 SSC पर ा शु क हे उमेदवार वगनुसार वभागलेल  असते.  

वग पर ा शु क ( ) 
सवसाधारण वग (OPEN)  १००  
इतर मागास वग (OBC)  १००  
SC/ST  

 
  कोणतीह  शु क नाह   

माजी से नक  
PWD उमेदवार 
SSC कमचार  पा य 
 

पर ा शु क भरताना उमेदवार ऑनलाईन वेश अज करते वेळी भरणे आव यक असते.  
उमेदवार पर ा शु क ऑनलाईन प दतीने भ  शकतो जसे क  Net Banking/Ru-



Pay/VISA/Master Card/Credit Card/Internet/Google Pay/IMPS/ई याद  आधारे उमेदवार 
ऑनलाईन शु क यश वी भर यानंतर कंवा अशी खा ी झा यानंतर उमेदवाराने  e-receipt शु क 
भर याचा पुरावा हणून याची अजासह टं काढणे आव यक असते.  

७. पर ा संदभात आर ण:-  

४.१ SSC पदासाठ  पद भरती करताना सं वधान अ ध नयम नुसार सव समांतर आर ण दे याचा 
वचार क न अर ीत पदभरती केल  जाते.  

७.२ SC/ST/OBC वगातील सव उमेदवारांनी वेश अज ऑनलाईन भारताना आप या मळु 
जातीचा उ लेख करणे आव यक असते. जेने क न सव जाती नहाय व रा य नहाय येक 
वगतील उमेदवारांना समान आर णचा लाभ मळेल.  

७.३ उमेदवार हा OBC वगातील असेल तर जाती नहाय http://www/hcbc.nic.in या सकेंत 
थळाव न उमेदवारांनी आप या जातीचा उ लेख क  शकतो. सोबत OBC वगातील उमेदवारांनी 

नॉन म लयर माणप  सादर करणे आव यक. 

७.४ SC/ST उमेदवांरानी रा य नहाय मुळ जातीचा उ लेख करणे आव यक यासाठ  SC 
उमेदवारांनी http://www.socialjusties.nic.in या सकेंत थळावर पाहून तो उ लेख करणे आव यक  

८.म हला समांतर आर ण  

 एकूण पदसं या आ ण व वध पद याव न क य समाजक याण व म हला बाल वकास  
मं ालय नणयानुसार 33% पद सं या आर ीत असते.  

९. बायोमे क पडताळणी  

 उमेदवार पर ा कदावर गे यानंतर उमेदवार वेश माणप , ओळखप  व याच बरोबर 
उमेदवाराची बायोमे क तपासणी केल  जाते. बायोमे क पडताळणी अतंगत उमेदवारा या हाता या 
बोटाचे ठ से घेऊन बायोमे क पडताळणी कर यात येते. उमेदवार आ ण उमेदवाराजवळील कागदप े 
या म ये वसंगतता नाह  या ब ल खा ी केल  जाते.  

 उमेदवाराची पडताळणी करताना कंवा बायोमे क पडताळणी करताना उमेदवाराबाबत कांह  
वसंगतपणा आढळ यास याला पर ा दे यास अपा  ठर वले जाते.  

 



१०. ऑनलाईन वेश अज 

 उमेदवाराला SSC वेश अज भर यासाठ  SSC या संकेत थळावर अज वेशा ची 
मा हती भरणे आव यक असते. वेश अज भरतांना उमेदवाराकडील १० वी व १२ वी पा ता आसणारे 
आव यक सव माणप  कॅन करणे आव यक असतात. व ती मा हती भरतेवळेी ऑनलाईन अपलोड 
करणे आव यक आसते.  

 व वध आव यक माणप ा बरोबरच उमेदवाराला वतःचा Email-ID आ ण मोबाईल नंबर 
रिज टर करणे आव यक असते. SSC पर े क रता जो वेश अज भरला आहे याबाबत सव 
मा हती कंवा सुचना पाठव या जातात.  

 उमेदवाराला वतःची वा र  कॅन क न अपलोड आव यक असते मा  उमेदवाराने वा र    
करताना व श ट आकारा या कागदावर वा र  क न कॅन करणे आव यक असते. याच बरोबर 
उमेदवाराणे वत:चा फोटो देखील व श ट 20kb ते 50kb Gepg अकारात कॅन क न अपलोड 
करणे आव यक असते.  

  


