महारा टर् वन सेवा परीक्षा
1. संवगर् व पदे याबाबतचा संिक्ष त तपशील :1.1 राज्य शासनाच्या वनसेवेतील राजपितर्त, गट-अ व गट-ब ची पदे .
1.2 जािहरात/अिधसूचनेमध्ये भरावयाच्या पदांचा व आरक्षणाबाबतचा तपशील दे ण्यात येईल. पदसंख्या व आरक्षण शासनाने कळिव यानुसार राहील
व िवज्ञापनेत िसध्द केले जाईल.
(1) िनयुक्तीचे िठकाण : महारा टर्ात कोठे ही.
(2) वेतनबँड व गर्ेड वेतन –
(एक) सहायक वनसंरक्षक, गट-अ - रुपये - 9300-34800,5000 अिधक महागाई भ ा व िनयमा माणे दे य इतर भ े.
(दोन) वनक्षे तर्पाल, गट-ब - रुपये -9300-34800,4400 अिधक महागाई भ ा व िनयमा माणे दे य इतर भ े.
(3) उच्च पदावर बढतीची संधी - ज्ये ठता व पातर्तेनस
ु ार महारा टर् वन सेवेतील विर ठ पदावर.
2. परीक्षे चे ट पे :2.1 तुत परीक्षा पुढील तीन ट यात घे ण्यात येते :- (1) पूवर् परीक्षा - 100 गुण. (2) मुख्य परीक्षा - 400 गुण. (3) मुलाखत - 50 गुण
2.2 पूवर् परीक्षा ही मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांची संख्या िविहत मयार्देत िसिमत करण्यासाठी घे ण्यात येते. या करीता पूवर् परीक्षेसाठी आयोगाने िविहत
केले या िकमान सीमारे षा िंकवा त्यापेक्षा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारांस मुख्य परीक्षेसाठी पातर् समजण्यात येते.
2.3 पूवर् परीक्षेचे गुण अंितम िनवडीच्या वेळी िवचारात घे तले जाणारी नाहीत. तसेच, पूवर् परीक्षेचे गुण उमेदवारांना कळिवले जाणार नाहीत.
2.4 मुख्य परीक्षेकरीता आयोगाने िविहत केलेले िकमान िंकवा अिधक गुण िमळिवणारे उमेदवार मुलाखतीसाठी पातर् ठरतील.
2.5 जािहरातीतील तरतुदीनुसार िविहत अटींची पूतर्ता करणा-या व मुलाखतीच्या वेळी सवर् मूळ कागदपतर्े सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घे ण्यात येते.
3. अहर् ता :3.1 शैक्षिणक अहर् ता :3.1.1 सहायक वनसंरक्षक, गट-अ पदाकिरता (अ) खालील िवषयांपैकी कमीत कमी एका िवषयाची मान्यता ा त िव ािपठाची पदवी :(1) वन पतीशा तर् (2) रसायनशा तर् (3) वनशा तर् (4) भूशा तर् (5) गिणत (6) भौितकशा तर् (7) सांिख्यकी (8) ािणशा तर् (9)उ ानिव ा
(10) पशुसंवधर्न व पशुवै कशा तर् िंकवा
(ब) कृ िष, अिभयांितर्की, यातील नातक पदवीधर
3.1.2 वनक्षे तर्पाल, गट-ब पदाकिरता(1) वन पतीशा तर्,रसायनशा तर्, वनशा तर्, भूशा तर्, गिणत, भौितकशा तर्, सांिख्यकी, ािणशा तर्, उ ानिव ा शा तर्, कृ षी शा तर्, कृ षी
अिभयांितर्की,रसायन अिभयांितर्की, थापत्य अिभयांितर्की, संगणक अिभयांितर्की, िवदयुत अिभयांितर्की, इलेक्टर्ॉिनक्स अिभयांितर्की,
यंतर् अिभयांितर्की, संगणक ॲि लकेशन, संगणक िवज्ञान, पयार्वरणीय िवज्ञान, पशुवै कीय िवज्ञान यांपैकी कोणत्याही िवषयातील
सांिविधक िवदयापीठाची िवज्ञान शाखेची पदवी िंकवा
(2) िवज्ञान शाखे यितिरक्त इतर शाखेतील गिणत िवषयासह पदवीधारक .
(3) िवज्ञान शाखे यितिरक्त इतर शाखेतील गिणत िवषयासह पदवीधारक उमेदवाराने िवज्ञान शाखेतील उच्च माध्यिमक शालांत माणपतर् परीक्षा
उ ीणर् असणे आव यक आहे .
3.2 शािररीक मानके :3.2.1 खालील माणे शारीिरक पातर्ता पूणर् केलेली असावी :(1) अनुसिू चत जमाती यितिरक्त अन्य उमेदवार अ.कर्.
पातर्ता
मिहला
पुरुष
1.

उं ची

150 स.मी.पेक्षा कमी नसावी

163 स.मी. पेक्षा कमी नसावी

2.

छाती

--

(1 ) न फु गवता 79 स.मी.पेक्षा कमी नसावी
(2) न फु गवलेली छाती व फु गवलेली छाती
यातील फरक 5 स.मी.पेक्षा कमी नसावा.

(2) अनुसिू चत जमाती वगार्तील उमेदवार –
अ.कर्.
पातर्ता
मिहला

पुरुष

1.

उं ची

145 स.मी.पेक्षा कमी नसावी

152.5 स.मी. पेक्षा कमी नसावी

2.

छाती

--

(1 ) न फु गवता 79 स.मी.पेक्षा कमी नसावी
(2) न फु गवलेली छाती व फु गवलेली छाती
यातील फरक 5 स.मी.पेक्षा कमी नसावा.
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3.2.3 दृि ट :- सुधारणेनंतर (After Correction) + 4.00 D सह त्येक डोळयाची दृि टती णता (Visual Acuity) 6/6 असावी. बा
डोळयावर कोणतेही रोग संकर्मण झालेले नसावे िंकवा ितरळे पणा नसावा.
3.2.4 पुरुष व मिहला उमेदवारांची अनुकर्मे 25 िक.मी. व 14 िक.मी. अंतर चार तासांत चालून पूणर् करण्याची शािररीक क्षमता असणे आव यक.
3.2.5 मराठी भाषेचे ज्ञान आव यक.
3.3 अजार्तील मािहतीच्या आधारे शािररीक मोजमापे लक्षात घे वून लेखी परीक्षेच्या िनकालाच्या आधारे शारीिरक मोजमाप चाचणीसाठी उमेदवाराचा िवचार
केला जाईल. िविहत शारीिरक मोजमापे अजार्मध्ये आढळू न न आ यास शारीिरक मोजमाप चाचणीसाठी उमेदवारी िवचारात घे तली जाणार नाही.
3.4 तुत परीक्षेच्या अंितम िनकालाच्या आधारे िशफारस झाले या उमेदवारांची िनयुक्ती करण्यापूवीर् त्यांची शारीिरक मोजमापे व वै कीय चाचणी
शासनाच्या संबंिधत िवभागामाफर्त सक्षम ािधका-याकडू न तपासून घे ण्यात येतील. वरील माणे शारीिरक मोजमापे न भर यास संबंिधत
उमेदवार िनयुक्तीसाठी अपातर् ठरे ल.
3.5 पदवीच्या शेवटच्या वषार्च्या परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूवर् परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् असतील. परं तु मुख्य परीक्षेकरीता अहर् ता ा त ठर यास
मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी िविहत प तीने आव यक मािहती व परीक्षा शु क सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापयत पदवी परीक्षा उ ीणर् होणे अिनवायर् राहील.
3.6 अंतवार्िसता िंकवा कायर्शाळे तील त्यक्ष कामाचा अनुभव आव यक असेल अशा पदवी धारकाने ही अट मुख्य परीक्षेची मािहती वीकारण्याच्या
िविहत िदनांकापयर्त पूणर् केली असली पािहजे.
4. शु क (फी ) :4.1 तुत भरतींकिरता आयोगाकडू न आकारण्यात येणारे शु क खालील माणे आहे :अ.कर्.
(1)
(2)

परीक्षे चे नांव

अमागास
373
523

पूवर् परीक्षा
मुख्य परीक्षा

रुपये

मागासवगर्
273
323

4.2 िव.जा.(अ),भ.ज.(ब),िव.मा. .,भ.ज.(क),भ.ज.(ड) व इ.मा.व. वगार्तील उन्नत व गत गटात (कर्ीमीलेअर) मोडणाऱ्या उमेदवारांना
आरक्षणाचा व वयोमयार्देचा फायदा दे य नस याने त्यांनी अमागास उमेदवारां माणे परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे .
4.3 उन्नत व गत गटासंदभार्तील (कर्ीमी लेअर)उत्पन्नाची मयार्दा तसेच अन्य त अनुषंिगक बाबी शासनाने वेळोवेळी जारी केले या आदे शानुसार राहतील.
4.4 िदनांक 1 जानेवारी, 1964 ते 25 माचर् , 1971 या कालावधीत पूवर् पािक तानातून थलांतर करुन भारतामध्ये आले या आिण िदनांक 1 जून, 1963 नंतर
थलांतर करून भारतात आले या मूळचे भारतीय असले या ीलंकेतील वदे श तावतीर् उमेदवारांनी कोणतेही परीक्षा शु क भरण्याची आव यकता नाही.
5. पूवर् परीक्षा : 5.1 परीक्षा योजना :(1) नपितर्का :- एक.
नपितर्केचा तपशील खालील माणे :िवषय

संकेतांक

गुण/

नसंख्या

परीक्षे चा
कालावधी

मराठी
इंगर्जी

014

100/100

सामान्य अध्ययन

एक तास

दजार्

माध्यम

बारावी

मराठी

बारावी

इंगर्जी

पदवी

मराठी व
इंगर्जी

नपितर्केचे
वरुप

व तुिन ठ
बहु पयार्यी

(2) अ यासकर्म :- सिव तर अ यासकर्म आयोगाच्या संकेत थळावर उपल ध आहे .
5.2 परीक्षा कदर् : 5.2.1 खालील चार िठकाणी परीक्षा घे ण्यात येते :कदर्
कदर्ाचा संकेतांक
कदर्
कदर्ाचा सांकेतांक
औरं गाबाद
15
नागपूर
32
मुंबई
30
पुणे
38
5.2.2 िविहत प तीने ऑनलाईन मािहती सादर करताना उमेदवाराने केले या मागणीनुसार व उपल धतेनस
ु ार िज हा कदर्ावरील िविवध
उपकदर्ावर पातर् उमेदवारांना वेश दे ण्यात येईल.
5.2.3 उपरोक्त परीक्षाकदर्ांमध्ये आव यकतेनस
ु ार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतात.
5.2.4 उपरोक्त परीक्षाकदर्ांमधून कोणतेही एक कदर् ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करताना िनवडणे आव यक आहे .
5.2.5 एखादे कदर् कायार्िन्वत होऊ शकले नाही, तर त्या कदर्ावरील उमेदवारांची यव था जवळच्या दुस-या िज हा कदर्ावर करण्यात
येईल. असा बदल के यास त्याबाबतची सूचना संबंिधतांना िदली जाईल.
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5.2.6 एकदा िनवडले या कदर्ामध्ये अथवा आयोगाने िनि चत केले या उपकदर्ामध्ये बदल करण्याची िवनंती कोणत्याही कारणा तव
मान्य करण्यात येणार नाही.
5.3 पूवर् परीक्षे चा िनकाल : 5.3.1 व तुिन ठ वरुंपाच्या उ रपितर्कांचे मु यांकन करताना उ रपितर्केत नमूद केले या योग्य उ रांनाच गुण िदले जातील. तसेच
त्येक चार चुकीच्या उ रामागे एका नाचे गुण एकूण गुणांमधून वजा करण्यात येतील.
5.3.2 मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी भरावयाच्या एकूण पदाच्या सुमारे 8 पट उमेदवार पातर् होतील, अशा िरतीने गुणांची िकमान
सीमारे षा (Cut Off Line) थम ट यात िनि चत करण्यात येईल. तदनंतर दुस-या ट यात त्येक वगार्तील पदांसाठी 10 पट
उमेदवार उपल ध होतील; अशा िरतीने सीमारे षा खाली ओढली जाईल. तथािप, मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी दुस-या ट यात
पातर् ठरलेले अितिरक्त उमेदवार केवळ त्यांच्या राखीव वगार्साठीच्या पदावरच िनवडीसाठी पातर् असतील.
5.3.3 केवळ सवर्साधारण (अमागास) उमेदवारांच्या सीमारे षेच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या उमेदवारांची
उमेदवारी अंितम िनवडीच्या वेळी सवर्साधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घे तली जाईल. सवर्साधारण (अमागास)
उमेदवारांसाठी असलेली सीमारे षा िशिथल करुन मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरलेले उमेदवार अंितम िशफारशीच्या वेळी
फक्त संबंिधत आरिक्षत पदासाठी पातर् ठरतील.
5.3.4 त्येक वगर् / उप वगार्साठी आयोगाने िनि चत केले या सीमारे षा िंकवा त्यापेक्षा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारांना त्यांनी
पूवर् परीक्षेच्या अजार्मध्ये िदले या मािहतीच्या आधारे , ते िविहत अटींची पूतर्ता करतात असे समजून िन वळ तात्पुरत्या वरूपात
मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् समजण्यात येईल.
5.3.5 मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या उमेदवारांची यादी आयोगाच्या कायार्लयाच्या सूचना फलकावर व आयोगाच्या
संकेत थळावर िस करण्यात येईल.
5.3.6 मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या उमेदवारांचा िनकाल जाहीर झा याची बातमी राज्यातील मुख वृ पतर्ांतनू िस करण्यात येईल.
5.3.7 पूवर् परीक्षा ही मुख्य परीक्षेच्या वेशाकिरता उमेदवारांची संख्या मयार्िदत करण्याच्या दृि टने घे ण्यात येणारी चाळणी परीक्षा
अस याने मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् न ठरले या उमेदवारांच्या उ रपितर्कांची फेरतपासणी केली जात नाही अथवा
यासंदभार्तील कोणत्याही कारच्या अिभवेदनावर कायर्वाही केली जात नाही.
6. मुख्य परीक्षा : 6.1 परीक्षे स वेश :6.1.1 पूवर् परीक्षेकरीता िविहत केले या मयार्देनस
ु ार मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या आिण आव यक शैक्षिणक अहर् ता व
अन्य अटींची पूतर्ता करणा-या उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् समजण्यात येईल.
6.1.2 मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी पातर् ठरले या उमेदवारांना वैयिक्तकिरत्या ईमेल ारे व आयोगाकडील न दणीकृ त मोबाईल
कर्मांकावर एस.एम.एस. ारे कळिवण्यात येईल. त्यावेळी उमेदवाराने मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी आयोगाने िविहत केले या
ऑनलाईन प तीने परीक्षा कदर् िनवडू न परीक्षाशु क सादर करणे आव यक राहील. त्यािशवाय उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या
वेशासाठी पातर् समजण्यात येणार नाही.
6.1.3 तुत पदाच्या पूवर् परीक्षेसाठी अजर् करतेवेळी आव यक ती शैक्षिणक अहर् ता नस यास व शैक्षिणक अहर् ता मुख्य
परीक्षेकिरता आव यक मािहती व परीक्षा शु क सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापयत ा त के यास, अशा उमेदवाराला
शैक्षिणक अहर् ता ा त के याचा िदनांक नमूद करता येईल. इतर कोणत्याही दा यामध्ये बदल करता येणार नाही.
6.2 परीक्षा योजना :6.2.1 परीक्षे चे ट पे :- दोन. लेखी परीक्षा - 400 गुण व मुलाखत- 50 गुण.
6.2.2 नपितर्का :- दोन. त्ये क नपितर्केचा तपशील खालील माणे :6.2.3 नपितर्केचे वरुप :- तुत लेखी परीक्षेमध्ये खाली नमूद के या माणे दोन अिनवायर् नपितर्का असतील :पेपर कर्मांक व
संकेतांक

गुण

नसंख्या

माध्यम

दजार्

परीक्षे चा
कालावधी

1
General Studies
(037)

200

100

मराठी व
इंगर्जी

पदवी

एक तास

व तुिन ठ
बहु पयार्यी

2
General Science
&
Nature
Conservation
(038)

200

100

इंगर्जी

पदवी

एक तास

व तुिन ठ
बहु पयार्यी
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नपितर्केचे
वरुप

6.2.4 अ यासकर्म : सिव तर अ यासकर्म आयोगाच्या संकेत थळावर उपल ध आहे .
6.3. परीक्षा कदर् : 6.3.1 मुख्य परीक्षा खालील चार िठकाणी घे ण्यात येते :कदर्
कदर्ाचा सांकेतांक
15
औरं गाबाद

कदर्
नागपूर

कदर्ाचा सांकेतांक
32

30
38
मुंबई
पुणे
6.3.2 िविहत प तीने ऑनलाईन मािहती सादर करताना उमेदवाराने केले या मागणीनुसार व उपल धतेनस
ु ार िज हा कदर्ावरील िविवध
उपकदर्ावर पातर् उमेदवारांना वेश दे ण्यात येईल.
6.3.3 उपरोक्त परीक्षाकदर्ांमध्ये आव यकतेनस
ु ार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतात.
6.3.4 उपरोक्त परीक्षाकदर्ांमधून कोणतेही एक कदर् ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करताना िनवडणे आव यक आहे .
6.3.5 एखादे कदर् कायार्िन्वत होऊ शकले नाही तर त्या कदर्ावरील उमेदवारांची यव था जवळच्या दुस-या िज हा कदर्ावर करण्यात येईल.
असा बदल के यास त्याबाबतची सूचना संबंिधतांना िदली जाईल.
6.3.6 एकदा िनवडले या कदर्ामध्ये अथवा आयोगाने िनि चत केले या उपकदर्ामध्ये बदल करण्याची िवनंती कोणत्याही कारणा तव मान्य
करण्यात येणार नाही.
7. लेखी परीक्षे चा िनकाल :7.1 व तुिन ठ वरुपांच्या उ रपितर्कांचे मु यांकन करताना उ रपितर्केत नमूद केले या योग्य उ रांनाच गुण िदले जातील. तसेच त्येक चार
चुकीच्या उ रामागे एका नाचे गुण एकूण गुणांमधून वजा करण्यात येतील.
7.2 भरावयाच्या एकूण पदांपैकी त्येक आरिक्षत वगर् / उप वगार्साठी 2 ते 3 पट उमेदवार मुलाखतीसाठी उपल ध होतील, अशा िरतीने
गुणांची िकमान सीमारे षा (Cut Off Line) िनि चत करण्यात येईल. सदर सीमारे षा सवर् उमेदवारांसाठी एकच िंकवा त्येक सामािजक
वगर्/उप वगार्साठी तसेच मिहला, खेळाडू इत्यादींसाठी वेगवेगळी असेल.
7.3 त्येक वगर् / उप वगार्साठी आयोगाने िनि चत केले या सीमारे षा िंकवा त्यापेक्षा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारांना त्यांनी पूवर् परीक्षेच्या अजार्मध्ये
िदले या मािहतीच्या आधारे , ते िविहत अटींची पूतर्ता करतात असे समजून िन वळ तात्पुरत्या वरुपात मुलाखतीसाठी पातर् समजण्यात येईल.
7.4

तुत लेखी परीक्षेमधून िशफारसपातर् होण्याकिरता शतमत (Percentile) पध्दत लागू आहे .
तुत परीक्षेमध्ये सवार्िधक गुण
िमळिवणा-या उमेदवारांच्या एकूण गुणांच्या खालील माणे िकमान गुण ा त करणारे उमेदवार िशफारशीसाठी पातर् असतील :-

(1) अमागास- िकमान 35 शतमत
(2) मागासवगीर्य -िकमान 30 शतमत
(3) अत्युच्च गुणवत्ताधारक पातर् खे ळाडू – िकमान 20 शतमत
7.5 लेखी परीक्षेचा िनकाल जाहीर झा याची बातमी राज्यातील मुख वृ पतर्ांतन
ू िस करण्यात येईल.तसेच, मुलाखतीसाठी पातर् ठरले या
त्येक उमेदवाराला ईमेल ारे व आयोगाकडील न दणीकृ त मोबाईल कर्मांकावर एस.एम.एस. ारे वैयिक्तकिरत्या कळिवण्यात येईल.
7.6 मागास वगार्तील उमेदवार तसेच मिहला व पातर् खेळाडू उमेदवार लेखी परीक्षेत केवळ त्यांच्यासाठी िविहत केले या िन न सीमारे षेनस
ु ार
अहर् ता ा त झा यास अंितम िशफारशींच्या वेळी त्यांची उमेदवारी केवळ त्या त्या संबंिधत वगार्साठी िवचारात घे तली जाईल. िन न
सीमारे षेनस
ु ार अहर् ता ा त ठरले या उमेदवारांची उमेदवारी सवर्साधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घे तली जाणार नाही.
8. पदांचा पसंतीकर्म :8.1 एकापेक्षा अिधक संवगार्ची पदे भरावयाची अस यास लेखी परीक्षेच्या िनकालाच्या आधारे मुलाखतीसाठी अहर् ता ा त ठरले या व
जािहरात / अिधसूचनेत िविहत केले या अहर् ता, अटी व शतीर् पूणर् करीत असले या उमेदवारांना संबंिधत परीक्षेमधून भरावयाचा पदांचा
पसंतीकर्म ऑनलाईन प तीने दे णे आव यक राहील.
8.2 पसंतीकर्म नमूद करण्याची फक्त एकच संधी उमेदवारांस खालील अटींवर दे ण्यात येईल :(1) पसंतीकर्म ऑनलाईन प तीने आयोगाकडू न िनि चत करण्यात आले या कालावधीतच सादर करणे आव यक राहील.
(2) पसंतीकर्म आयोगास सादर के यानंतर पदाच्या पसंतीकर्मात बदल करण्यासंबंधीच्या िवनंतीचा कोणत्याही पिरि थतीत िवचार केला जाणार नाही.
(3) आयोगाकडू न िनि चत करण्यात आले या कालावधीत ऑनलाईन प तीने पसंतीकर्म सादर न के यास अिधसूचनेत नमूद केले या
पदकर्मांकानुसारच त्यांचा पसंतीकर्म आहे , असे समजण्यात येईल व त्यात नंतर बदल करण्याची संधी दे ण्यात येणार नाही.
9. मुलाखत :9.1 वरील पिरच्छे द कर्मांक 7 नुसार पातर् उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलािवण्यात येईल. मुलाखत 50 गुणांची असेल.
9.2 मुलाखतीसाठी पातर् ठरले या उमेदवारांची पातर्ता जािहरात / अिधसूचनेतील अहर् ता / अटी व शतीर्नस
ु ार मूळ कागदपतर्ाच्या आधारे
तपासली जाईल आिण अजार्तील दा यानुसार मूळ कागदपतर् सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घे तली जाईल.
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9.3

अजार्तील दा यानुसार पातर्तेसंदभार्तील िविहत कागदपतर्े सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची उमेदवारी र करण्यात येईल व त्याची
मुलाखत घे तली जाणार नाही. तसेच त्याकिरता कोणतीही मुदतवाढ दे ण्यात येणार नाही.
9.4 मुलाखतीसाठी पातर् ठरणा-या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोगाच्या कायर्कर्मानुसार तसेच आयोगाने िनि चत केले या िठकाणी व वेळेस घे ण्यात येतील.
10. अंितम िनकाल :लेखी परीक्षा आिण मुलाखतीमध्ये ा त केले या गुणांची एकितर्त बेरीज करुन गुणव ाकर्मानुसार यादी तयार करण्यात येईल. सदर गुणव ा
यादीमध्ये समान गुण धारण करणा-या उमेदवारांचा ाधान्यकर्म (Ranking) "उमेदवारांना सवर्साधारण सूचना" मध्ये नमूद केले या
िनकषानुसार ठरिवण्यात येईल.
11. िशफारस :11.1 "उमेदवारांना सवर्साधारण सूचना" मध्ये नमूद केले या कायर्प तीनुसार उमेदवारांच्या िशफारसी शासनाच्या संबंिधत िवभागाकडे पाठिवण्यात येतील.
11.2 मुलाखत घे तले या उमेदवारांना मुलाखतीनंतर शक्य िततक्या लवकर, त्यांची िनयुक्तीसाठी िशफारस करण्यात आलेली आहे िंकवा नाही
ते, कळिवण्यात येईल. तसेच िशफारस झाले या उमेदवारांची नांवे आयोगाच्या संकेत थळावर िस करण्यात येतील.
12. पिरिवक्षा कालावधी व िशक्षण :12.1 सहायक वनसंरक्षक, गट-अ- पिरिवक्षािधन कालावधी 3 वषार्चा असेल, ज्यामध्ये सहायक वन संरक्षकाच्या िशक्षण पा कर्माचा 2 वषार्चा
कालावधी व धान मुख्य वनसंरक्षक, महारा टर् राज्य, नागपूर यांनी िनि चत के या माणे 1 वषर् क्षेतर्ीय िशक्षणाचा समावेश असेल.
12.2 वनक्षेतर्पाल, गट-ब पदाकिरता पिरिवक्षािधन कालावधी 3 वषार्ंचा असेल. कदर् शासनाने मान्यता िदले या वनशा तर् िशक्षण महािवदयालयातील दीड
वषर् कालावधीचे िशक्षण तसेच धान मुख्य वन संरक्षक िंकवा मुख्य वनसंरक्षक यांनी िविहत केलेले दीड वषार्चे क्षेतर्ीय िशक्षण यश वीिरत्या पूणर्
करणे व िविहत िवभागीय परीक्षा उ ीणर् करणे आिण पिरिवक्षाधीन कालावधी समाधानकारकिरत्या पूणर् करणे आव यक राहील.
6.3 िविहत िशक्षण यश वीिरत्या पूणर् न के यास िंकवा िविहत िवभागीय परीक्षा उ ीणर् न के यास िंकवा पिरिवक्षाधीन कालावधी
समाधानकारकिरत्या पूणर् न के यास िंकवा उमेदवार सदर पदासाठी योग्य नस याचे आढळू न आ यास तो/ती सेवा समा त करण्यास पातर् राहील.
12.4 िविहत िशक्षण यश वीिरत्या पूणर् केले या सहायक वनसंरक्षक व वनक्षेतर्पालांच्या िनयुक्तीची पर पर जे ठता आयोगाने घे तले या परीक्षेत
गुणव ेच्या आधारे उमेदवाराने िमळवलेले गुण व िशक्षण पाठयकर्माच्या शेवटी घे ण्यात येणा-या अंितम परीक्षेत िमळिवलेले गुण एकितर्त
करुन िनधार्िरत केली जाईल.
12.5 िशक्षण कालावधीमध्ये शासनाने िनि चत केले या दराने िवदयावेतन दे ण्यात येईल.
13. बं धपतर् :13.1 िनवड झाले या उमेदवाराने िनयुक्तीनंतर िविहत िशक्षण यश वीिरत्या पूणर् करणे आव यक आहे . तसेच िशक्षण पूणर् के यावर संबंिधत
पदावर शासनाने िविहत केलेली िकमान सेवा पूणर् करावी लागेल.
13.2 िविहत िशक्षण पूणर् न के यास िंकवा िविहत िकमान कालावधीची सेवा पूणर् न के यास िशक्षणावरील खचार्साठी शासनाकडू न
वेळोवेळी िनि चत करण्यात येईल इतक्या रकमेची ितपूतीर् करावी लागेल.
12.3 याबाबतची संबंिधत बंधपतर्े उमेदवारास िनयुक्तीच्या वेळी सादर करणे आव यक राहतील.
14. िनयुक्त झाले या यक्तीस खालील परीक्षा उ ीणर् होणे आव यक राहील :14.1 िंहदी आिण मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केले या िनयमानुसार जर ती यक्ती अगोदर परीक्षा उ ीणर् झाली नसेल िंकवा ितला उ ीणर्
होण्यापासून सूट िमळाली नसेल तर ती परीक्षा उ ीणर् होणे आव यक राहील.
14.2 महारा टर् शासनाच्या मािहती तंतर्ज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी िविहत केलेले संगणक हाताळणीचे माणपतर् धारण करणे आव यक राहील.
***********
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