
िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचे नाव :- सौ. सु(नता ए. दमाहे      :-       अंगणवाडी पय1वे�ीका   

काया�लय      :-  एका3मीक बाल 6वकास सेवा योजना �क�प, 

 अजु1नी/मोरगांव, पंचायत स9मती, अजु1नी/मोरगांव  

बैठक �मांक   :- 476 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
           

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सMु हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2) पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार 

नाह�. 

3) पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मखुाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4) पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5) पुवL झाले�या सवेा*वेशो�र पर��ते पेपर/समहु �माकं 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6) पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7) पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असनु पेपरमYये नमुद के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत 

शासकUय पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी 

पुHतके,`टपणीचे वापर@यास परवानगी नाह�. 

8) उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभंगाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9) उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमदु कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची 

फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qीमती लता जे.मंदरुकर                    :-      क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती, अजु1नी/मोरगांव  

बैठक �मांक   :- 477 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1)पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चुकता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश 

&मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ांकUत 

करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �मांक अचुक टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समुह �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून 

आ�यास संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमुद के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत 

शासकUय पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी 

पुHतके,`टपणीचे वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अनु�ीण� 

घोषीत कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभंगाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qीमती Sह@.Sह@. हुकरे         :-        क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  Tामीण पाणी पुरवठा 6वभाग,िज�हा प�रषद,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 478 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qीमती Sह@.एस.साखरे           :-       क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  �ाथ9मक आरोWय कG H,कामठा, पंचायत स9मती,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 479 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qीमती पी.आर.बागडे                    :-  क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  आरोWय 6वभाग,िज�हा प�रषद,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 480 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 व 03 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qीमती क6वता बी.राठोड             :-     क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  सामाZय �शासन 6वभाग,िज�हा प�रषद,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 481 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qीमती के.एम.लांजेवार             :-     क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,आमगांव 

बैठक �मांक   :- 482 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qीमती एस.वाय.अंबादे           :-      क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  �ाथ9मक आरोWय कG H,(त�ल@/माहगांव, पंचायत स9मती,ग�रेगांव 

बैठक �मांक   :- 483 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 व 03 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एच.एच.सुरशे                    :-       क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  िज�हा प�रषद हाय=कुल,परसवाडा पंचायत स9मती,(तरोडा 

बैठक �मांक   :- 484 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.सी.बी.9सदंराम                    :-    कृषी अLधकार@   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 485 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.सी.एस.वै^य                    :-    Tामसेवक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,आमगांव 

बैठक �मांक   :- 486 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.सी.आर.माहुले                    :-    Tामसेवक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 487 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.Sह@.एम.खुने                    :-   Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 488 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.Sह@.आर.मसराम                    :-    Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 489 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.बी.एच.पटले                    :-            Tामसेवक 

काया�लय      :- पंचायत स9मती, आमगांव 

बैठक �मांक   :- 490 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 01 व 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.पी.बी.मुटकुळे                    :-     क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  �ाथ9मक आरोWय कG H,गोठणगांव, पंचायत स9मती,अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 491 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 01 व 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.पी.बी.(तडके                    :-     Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,(तरोडा 

बैठक �मांक   :- 492 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 01 व 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.पी.ड_�यु. नेवारे                    :-    Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 493 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.पी.ट@. LगNहेपंुजे                    :-   Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 494 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.पी.के.सोनवाने            :-     क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  �ाथ9मक आरोWय कG H,`बजेपार, पंचायत स9मती,सालेकसा 

बैठक �मांक   :- 495 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.पी.एस.राहांगडाले           :-    क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  ल.पा.िज.प.उप6वभाग,आमगांव, पंचायत स9मती,आमगांव 

बैठक �मांक   :- 496 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.पी.एम.पवार              :-     Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 497 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

                  

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



                 िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.पी.एम.खटके             :-   Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग�रेगांव 

बैठक �मांक   :- 498 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.पी.एच.राहांगडाले              :-       Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग�रेगांव 

बैठक �मांक   :- 499 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.डी.बी.घरोटे           :-      क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  एका3मीक बाल 6वकास सेवा योजना, देवर@, पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 500 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.डी.डी.मेQाम               :-     Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,आमगांव 

बैठक �मांक   :- 501 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 व 03 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.डी.एस.बbबार             :-      क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  िज�हा प�रषद हाय=कुल,दवनीवाडा, पंचायत स9मती,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 502 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.डी.एफ.शGडे           :-     व�र�ठ सहाRयक  (लेखा) 

काया�लय      :-  Tामीण पाणी पुरवठा 6वभाग,िज�हा प�रषद,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 503 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

                            

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



                             िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.ट@.बी.कुबडे            :-      Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 504 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 01 व 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.ट@.के.उके            :-       क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,सालेकसा 

बैठक �मांक   :- 505 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



                 िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.ट@.एस.राहांगडाले           :-       क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  �ाथ9मक आरोWय कG H,काठc, पंचायत स9मती,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 506 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



                 िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.ट@.ए.सोनवाने           :-      क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  �ाथ9मक आरोWय कG H,फुटाना, पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 507 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.जे.एस.बोरकर             :-        Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग�रेगांव 

बैठक �मांक   :- 508 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 व 03 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.जी.वाय.गौतम            :-    क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग�रेगांव 

बैठक �मांक   :- 509 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.जी.के.रामटेके                :-     Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,सालेकसा 

बैठक �मांक   :- 510 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.जी.ए.काकड              :-      Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,(तरोडा 

बैठक �मांक   :- 511 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.के.के.भुसुम     :-   6व=तार अLधकार@(पंचायत) 

काया�लय      :-  पंचायत स9मती, अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 512 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 व 03 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.के.आर.मेQाम            :-     Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,सालेकसा 

बैठक �मांक   :- 513 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एस.Sह@.कुथे           :-     Tामसेवक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती, अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 514 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 व 03 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एस.डी.रामटेके            :-    क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  9श�ण 6वभाग(�ाथ), िज�हा प�रषद,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 515 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एस.डी.बडोले            :-      क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  आरोWय 6वभाग,िज�हा प�रषद, ग��दया 

बैठक �मांक   :- 516 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एस.जी.कोटवार             :-    Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 517 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एस.जी.कZहाके              :-   6व=तार अLधकार@(कृषी)   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,सालेकसा 

बैठक �मांक   :- 518 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 01 व 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एस.के.साबळे           :-   Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,सालेकसा 

बैठक �मांक   :- 519 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एस.एम.समर@त             :-     क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  तालुका आरोWय अLधकार@ काया1लय,देवर@ पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 520 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एस.आर.प�रहार              :-    Tामसेवक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,आमगांव 

बैठक �मांक   :- 521 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एम.जे.पदा                    :-      Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 522 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एम.जी.वै^य                    :-    Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 523 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एम.एम.नागपुरे                    :-   Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,सालेकसा 

बैठक �मांक   :- 524 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एन.पी.मॅकलवार           :-   क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  �ाथ9मक आरोWय कG H,ककोडी, पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 525 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एन.के.बघेले                    :-   Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग�रेगांव 

बैठक �मांक   :- 526 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एन.एल.गौतम               :-      क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 527 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एन.एम.मडावी              :-      Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 528 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एन.ए.बावणे           :-       क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  सामाZय �शासन 6वभाग,िज�हा प�रषद,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 529 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एन.आर.मलेवार            :-     पशुधन पय1वे�क   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,सडक / अजु1नी 

बैठक �मांक   :- 530 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.एच.एस.वरठे               :-     Tामसेवक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,(तरोडा 

बैठक �मांक   :- 531 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.ए.झेङ. दमाहे                :-      Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 532 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.ए.एस.बोपचे           :-    क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  कृषी 6वभाग,िज�हा प�रषद,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 533 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 01 व 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.ए.एस.चुलपार          :-    क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  9श�ण 6वभाग(�ाथ), िज�हा प�रषद,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 534 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.ए.आर.खोgागडे             :-   व�र�ठ सहाRयक(लेखा)   

काया�लय      :-  6व� 6वभाग, िज�हा प�रषद,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 535 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.आर.वाय.हेमणे               :-       क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  ल.पा.िज.प.उप6वभाग,सालेकसा, पंचायत स9मती,सालेकसा 

बैठक �मांक   :- 536 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.आर.बी.रामटेके              :-      क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती, अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 537 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.आर.बी.बोरसरे                    :-   Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 538 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.आर.पी.पराते               :-    6व=तार अLधकार@(पंचायत)   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 539 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 01 व 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.आर.एन.खांडेकर                    :-      Tामसेवक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,ग�रेगांव 

बैठक �मांक   :- 540 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.आर.एम.ह�ीमारे          :-      क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  �ाथ9मक आरोWय कG H,मु�ला, पंचायत स9मती,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 541 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.आर.एम.बोरकर             :-        Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,सडक / अजु1नी 

बैठक �मांक   :- 542 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.आय.पी.गोमासे             :-       क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती, अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 543 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.Sह@.Sह@.कांबळे             :-     Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती, अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 544 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.बी.आर. तुरारे             :-     Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 545 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.पी.एम.चाचेरे             :-     Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,आमगांव 

बैठक �मांक   :- 546 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 व 03 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- Qी.डी.एस.फरकुडे             :-    क(न�ठ सहाRयक   

काया�लय      :-  पंचायत स9मती,सालेकसा 

बैठक �मांक   :- 547 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 03 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.डी.एस.नवथड े           :-    अंगणवाडी पय1वे�ीका   

काया�लय      :-  एका3मीक बाल 6वकास सेवा योजना देवर@, पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 548 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.जी.डी.पारधी              :-     अंगणवाडी पय1वे�ीका   

काया�लय      :-  एका3मीक बाल 6वकास सेवा योजना,देवर@, पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 549 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.के.जी.9सरसाम            :-   6व=तार अLधकार@(सां)   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग�रेगांव 

बैठक �मांक   :- 550 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.एस.बी.पारधी             :-      Tामसेवक  

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 551 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.एस.बी.थाटे                    :-   Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,(तरोडा 

बैठक �मांक   :- 552 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.एस.ट@.भाजीपाले                    :-     Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,आमगांव 

बैठक �मांक   :- 553 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 01 व 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.एस.एस.मडावी          :-      व�र�ठ सहाRयक   

काया�लय      :- िज�हा प रषद हायHकुल, अजु�नी / मोरगांव,  

 पंचायत स9मती,अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 554 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 01 व 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.एस.एच.पटले             :-       व�र�ठ सहाRयक   

काया�लय      :- 9श�ण 6वभाग,(�ाथ),िज�हा प�रषद,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 555 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.एल.डी.राऊत             :-      Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,गोरेगांव 

बैठक �मांक   :- 556 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.एल.एल.बडोले            :-       Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,ग�रेगांव 

बैठक �मांक   :- 557 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.ए.एस.देशiतार          :-      अंगणवाडी पय1वे�ीका   

काया�लय      :- एका3मीक बाल 6वकास सेवा योजना,पंचायत स9मती,ग��दया 

बैठक �मांक   :- 558 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 02 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

  
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.आर.एस.आंबेडारे              :-       Tामसेवक   

काया�लय      :- पंचायत स9मती,अजु1नी / मोरगांव 

बैठक �मांक   :- 559 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक (नरंक मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



िज�हा प�रषद,ग��दया 
महारा�� िज�हा प�रषद (िज�हा सेवा) सेवा�वेशो�र प�र�ा-2018 

 

-: �वेशप$ :- 
कम�चा-यांचेनाव :- कु.एस.डी.बोबडे            :-     अंगणवाडी पय1वे�ीका   

काया�लय      :- एका3मीक बाल 6वकास सेवा योजना,देवर@ पंचायत स9मती,देवर@ 

बैठक �मांक   :- 560 
पर��ा क� �ाचे नाव व प�ा -- महावीर मारवाडी हाय=कुल, 6वठ?ल नगर, ग��दया. 
 

- पर@�ेचा �दनांक व वेळाप$क - 
पेपर Bमाकं 6वषय वार व �दनाकं वेळ  

 

पेपर �मांक 01 

िज�हा प रषद,पंचायत स&म'या व (ाम 

पंचायत याचे सामा)य *शासन 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

पेपर �मांक 02 

महारा45 नागर� सेवा ,नयम 1981 व 

िज�हा प रषदाचें इतर ,नयम 

 

श,नवार 22 डीस�बर 2018 

 

दपुार� 2.00 ते साय.ं5.00 

 

 

 

पेपर �मांक 03 

िज�हा प रषदाकंडुन ;कंवा 'यां<या 

अख'यार�खाल�ल अंमलबजावणी कर@यात 

येणा-या योजना व महारा45 िज�हा 

प रषदा, िज�हा सेवा (सेवा *वेश) ,नयम 

1967 आGण महारा45 िज�हा 

प रषदा,िज�हा सेवा (&शHत व अपील) 

,नयम 1964 

 

 

 

रJववार 23 डीस�बर 2018 

 

 

 

सकाळी 10.00 त ेदपुार� 1.00 

 

¤ पर@�ाथE कम1चा-यांक�रता मह3वाFया सुचना ¤ 
 

1) पर��ाथL कम�चा-याने पर��ा क� �ावर पर��ा सुM हो@या<या अधा� तास अगोदर उपिHथत रहावे. 

2)पर��ेला *वेश &मळ@यासाठP हे *वेशपQ न चकुता पर��ागहृात आणावे. *वेशपQ दाखJव�या&शवाय पर��ेला *वेश &मळणार नाह�. 

3)पर��ाथL कम�चा-याने काया�लय *मुख यांचे सम� आपल� Hवा�र� करावी व काया�लय *मुखाने फोटोवर सा�ाकंUत करावी. 

4)पर��ाथL कम�चा-याने आपला बैठक �माकं अचकु टाकावा. तसेच हजेर�पट आGण उ�रपVQकावर आपल� Hवा�र� करावी. 

5)पुवL झाले�या सेवा*वेशो�र पर��ेत पेपर/समहु �मांक 01 मYये &मळाले�या सुट�चा लाभ दे@यात येत आहे. 

6)पर��ाथL कम�चा-यास पर��ा क� �ावर मोबाईल आण@यास *,तबं\धत कर@यात येत आहे. मोबाईल क� �ावर आढळून आ�यास 

संबं\धतावर ,नयमानुसार काय�वाह� कर@यात येईल. 

7)पेपर �.01,02 व 03 मYये भाग-01 पुHतका<या आधारे असुन पेपरमYये नमदु के�या*माणे ,नयमा<या फ_त अ\धकृत शासकUय 

पुHतक वापरावी. पेपर �.01 व 03 मYये भाग-02 पुHतका&शवाय आहे. क रता गाईड अथवा इतर खाजगी पुHतके,`टपणीचे 

वापर@यास परवानगी नाह�. 

8)उमेदवाराला कोण'याह� *कारची न_कल करता येणार नाह�. न_कल करतांना सापड�यास उमेदवाराचा ,नकाल अन�ुीण� घोषीत 

कर@यात येईल व 'यांचेJवMYद &शHतभगंाची काय�वाह� कर@यात येईल. 

9)उमेदवारांनी उ�रपVQकेत व पुरवणीवर कोण'याह� *कारे Hवत:ची ओळख पटेल असे काह�ह� नमुद कM नये. 

 

 
पर@�ा कG H �मुख,िज�हा प�रषद सेवा �वेशो�र पर@�ा 

कG H,ग��दया तथा उपमुKय काय1कार@ अLधकार@र(सा), 

िज.प.ग��दया 

 

 

 

प�र�ाथE 

कम1चाNयांची फोटो 

 कम1चाNयांची सह@ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


