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गट क  संवग:साठी पिर�चेे 1 वगट क  संवग:साठी पिर�चेे 1 वगट क  संवग:साठी पिर�चेे 1 वगट क  संवग:साठी पिर�चेे 1 वQपQपQपQप    
 सामाCय Rशासन िवभाग शासन िनण�य ]ं.- Rािनमं१२१६/R.]ं.(६५/१६)/१३-अ िदनांक १३ 
जून २०१८ अCवये परी�चेे 1वQप खालील Rमाणे राहील.    

१)  ` या पदांसाठी शै�िणक अह�ता िकमान पदवीधर आहे M या पदांसाठी मराठी भाषा िवषयक Rc न 
वगळता Rc नRिKकेतील सव� Rc न इंdजी मा> यमाम> ये अस तील. 

२) गट क पदांकिरता १०० Rc न असलेली २०० गुणांची ओ.एम.आर. उM तर पिKका प>दतीने पिर�ा 
घे$यात येईल. 

३) सदर परी�ेOया RfपKीका एकूण १०० Rc नांची व1तिुनgठ बहुपय:यी  1वQपाOया असतील. 
RfपKीकेतील RMयेक Rfास ०२ गुण ठेव$यात येतील. 

४)  िलपीक वग�य पदांकिरता  मराठी, इंdजी, सामाCय iान व बौk>दक चाचणी या िवषयांवरील एकूण 
१००   Rfांकरीता २०० गुणांची परी�ा राहील.  

५)  िनमवVैिकय, तांिKक संवग:तील पदाकिरता मराठी, इंdजी, सामाCय iान व बौk>दक चाचणी या 
िवषयांवरील एकूण ६० Rfाकिरता १२० गुणांची व पदासबंिंधत िवषयाधारीत ४० Rc नांकिरता  ८० 
गुण अशी एकूण २०० गुणांची परी�ा घे$यात येईल. 



६) वाहनचालक या पदाकिरता मराठी, इंdजी, सामाCय iान व बौk>दक चाचणी या िवषयांवरील 
एकूण ६० Rc नांकिरता १२० गुणांची व िवषयाधारीत ४० Rc नांकिरता  ८० गुण अशी एकूण २०० 
गुणांची परी�ा घे$यात येईल व गुणवM तेनुसार िनवड करतेवळेी lयावसाियक चाचणी ४० गुणांची 
घे$यात येईल. 

७) गट क संवग:तील पदांकिरता परी�ेचा कालावधी २.०० तासाचा राहील. 
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      १३ जून २०१८ अCवये परी�ेचे 1वQप खालील Rमाणे राहील. 

१) सदर परी�ेOया RfपKीका व1तुिनgठ बहुपय:यी 1वQपाOया असतील. RfपKीकेत एकूण ५० 
Rc न असतील. RMयेक Rfास जा1तीत जा1त ०२ गुण ठेव$यात येतील. एकूण १०० गुणांची       
पिर�ा असेल. 

२) गट ड संवग:तील पदांकिरता परी�ेचा कालावधी २.०० तासाचा राहील. 
    

    

    

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    


