जािहरात कर्मांक : 85/2015

धािरका कर्मांक : 2044( 12-अ)/2585/सात

आयोगामाफर्त कला संचालक, कला संचालनालय (म.रा.), महारा टर् कला िशक्षण सेवा गट-अ, उच्च व तंतर्िशक्षण िवभाग पदावरील

सरळसेवा भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अजर् मागिवण्यात येत आहे त. या पदासाठी खालील अटी व अहर् तांची पूतर्ता करणारे
उमेदवार अजर् करू शकतात.

2. उपल ध पदसंख्या :- अराखीव-1.

(1) वर नमूद केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे .

(2) शासन िनणर्य, उच्च व तंतर् िशक्षण िवभाग कर्मांक एडीआर/2011/(14/11)/तांिश-6, िदनांक- 14 जानेवारी,2011 नुसार

अपंगत्व असलेले उमेदवार

तुत पदासाठी अजर् करण्यास पातर् ठरिवलेले नाहीत.

(3) मुलाखतीसाठी पाचारण के या गेले या खेळाडू उमेदवारांनी त्यांची खेळाडू अस याची
मािणत करुन घ्यावीत.

माणपतर्े कर्ीडा संचालनालयाकडू न

3. वेतन ण
े ी- रु 37,400– 67,000 + गर्ेड पे रु. 8,700/- , एकूण िव ल धी अंदािजत रु. 80,000/-.
4. पातर्ता:-

4.1 भारतीय नागिरक.

4.2 वय:-:- (1) िदनांक 1 नो हबर, 2015 रोजी 52 वषार्पेक्षा कमी नसावे व 55 वषार्पेक्षा जा त नसावे.

(2) शासन आदे शानुसार माजी सैिनक, अपंग व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमयार्दा िशिथलक्षम राहील. मातर्, कोणतीही

एकच उच्चतम वयोमयार्दा सवलत दे य राहील.
4.3 शैक्षिणक अहर्ता व अनुभव :-

4.3.1 Possess consistently good academic record and Master of Fine Art, degree of a recognized University
with atleast 55% marks in any branch of Art and culture or an equivalent degree of an Indian or Foreign
University.
4.3.2 Possess minimum collective or exclusive experience of not less than 17 (seventeen) years in the field of
teaching or in administration of Art education or in the management of medium or large scale industry
out of which minimum 3 (three) years must be as a administrator on a responsible position.
4.3.3 Should have computer knowledge in the practical life.
Provided that – Preference in the selection shall be given either to the candidate who possess maximum
qualification or qualities mentioned below,
i) Having knowledge of functioning of the Government,
ii) Have acquired international exposure viz‐
a) Experience of working with international bodies or international exposure through participation in
workshops, seminars or conference held outside the country,
b) Experience of organizing events such as workshops, seminars, conference at an international level
within the country in the field of higher education,
c) Demonstrate success in developing and executing international collaborative arrangements.
iii) Have demonstratable experience of handing quality issues, assessment and accreditation procedure etc.
iv) Demonstrate the ability to generate resource and allocate the same appropriately.
v) Have ability to identify the needs of community in key sectors.
vi) Have a deep understanding of the challenges in Art Education and ability to respond to the developmental
needs in this field.
vii) Have exceptional ability to motivate the diverse group of stakeholders.
viii) Have ability to interact effectively and persuasively with a strong knowledge – base at senior levels and in
large forums as well as on a one‐to‐one basis.

ix) Experience of working in Art and design industry.
x) Experience of participating in group shows and solo shows in the field of Art activity.
xi) Show openness towards technology and deep conviction regarding its potential application in knowledge
based setting and have reasonably high level comfort in the use of the technology.
Explanation – ‘Medium or large scale Industry’ means, industry which involves production of goods and services
on medium or large scale.
टीप – वरील नमूद पिरच्छे द कर्मांक 4.3.2 मधील िविहत आव यक अनु भव हा पिरच्छे द कर्मांक 4.3.1 मधील िविहत शैक्षिणक
अहर्ता धारण के यानंतर गणण्यात येईल.

तुत जािहरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षिणक अहर् ता, अनुभव इत्यादी अहर् ता िकमान असून, िकमान अहर् ता धारण केली

5.

हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलािवण्याकिरता पातर् असणार नाही. जािहरातीस अनुसरून

ा त झाले या अजार्ची संख्या वाजवी

माणापेक्षा जा त असेल आिण अजर् सादर केले या सवर् उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची

संख्या मयार्िदत करण्याच्या दृ टीने जािहरातीत िदले या शैक्षिणक अहर् ता आिण/अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षिणक अहर् ता/अनुभव

यांच्या आधारे िंकवा अन्य योग्य िनकष िनि चत करून अथवा चाळणी परीक्षे ारे मुलाखतीस पातर् उमेदवारांची संख्या मयार्िदत
करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घेण्याचे िनि चत झा यास, अहर् ता आिण / अथवा अनुभव िशिथल केला जाणार नाही. चाळणी

पिरक्षे चा अ यासकर्म, परीक्षे चे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर

िसध्द करण्यात येतील.

तुत जािहरातीमध्ये

भरतीसंदभार्तील संिक्ष त तपशील िदलेला आहे . अजर् करण्याची पध्दत, आव यक अहर्ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क,िनवडीची

सवर्साधारण िकर्या इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती
अंतगर्त 'उमेदवारांना सवर्साधारण सूचना' मध्ये उपल ध करुन दे ण्यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या

वेबसाईटवर िसध्द करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समजण्यात येईल.

6. जे उमे दवार चुकीची मािहती सादर करतील त्यांना या व पुढील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात येईल.
7. कतर् ये व जबाबदा-या:-

वेबसाईटवर उपल ध आहे .

तुत पदाच्या कतर् ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या

8. शु क : अमागास - रु. 515/“मागासवगीर्य उमे दवारांनी अराखीव पदांसाठीच्या आव यक अटी व शतीर्ंची पुतर्ता ( उदा. वयोमयार्दा, परीक्षा शु क व अहर्ता
ईत्यादी ) के यासच अशा उमे दवारांची अराखीव पदावर िशफारस करण्यात येईल.”
9. अजर् करण्याची प त :9.1

तुत परीक्षेसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार

नाहीत.

9.2 पातर् उमे दवाराला वेब-बे ड (WebWeb-based)
based) ऑनलाईन अजर् https://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे
िदनांक 31 जु लै, 2015 ते िदनांक 20 ऑग ट,
तच सादर करणे आव यक राहील.
ट, 2015 या कालावधी
कालावधीतच
राहील.

9.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच
www.mpsc.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे त.

9.4 िविहत प तीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही.
9.5 आयोगाने िनि चत केलेले परीक्षा शु क खालील प तीने भरता येईल :(1) भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलना ारे (2) नेटबँिंकग

(नागिरक सेवा कदर्)

(3) डे िबट काडर् .

(4) कर्ेिडट काडर् . (5) संगर्ाम कदर् / सीएससी

9.6 https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संगर्ाम कदर् (गर्ामपंचायंतीमध्ये) आिण सीएससीची सूची उपलबध आहे .
9.7 परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता उमेदवारांनी खाली नमूद केले या प तींचा अवलंब करावा :(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

शु क भरण्याकिरता मुख्य पृ ठाच्या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक करावे.

“माझे खाते” या िंलक वर िक्लक के यानंतर उमेदवाराने अजर् केले या पदांची यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या

न दीसह िदसेल. ज्या पदासमोर ‘Unpaid’ असे िलिहलेले असेल, त्या िठकाणी ‘Pay Now’ अशी िंलक उपल ध असेल.

“Pay Now” या िंलक वर िक्लक के यानंतर ३ पयार्य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सुिवधा कदर् ३.

चलान ारे

उमेदवार कर्ेिडट काडर् , डे िबट काडर् अथवा नेटबँिंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करु शकतील.
नागरी सुिवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची

त घेऊन नागरी सुिवधा कदर् अथवा संगर्ाम

कदर्ात जाऊन शुक्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापूवीर् पूणर्

करणे आव यक राहील.

(6)
(7)

उमेदवाराने चलना ारे हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टे ट बँकेच्या कोणत्याही

शाखेत, बँकेच्या कायार्लयीन वेळेत शुक्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.

ज्या उमेदवारांना भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अजर् सादर के याच्या दोन

तासानंतर अथवा शेवटच्या िदवशी अजर् सादर करणा-या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या िदवशी बँकेच्या
कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे .

(8)

परीक्षा शु काचा भरणा के यानंतर - उमेदवाराला परीक्षा कदर्ाची िनवड करणे आव यक आहे . त्याकिरता “ माझे खाते

” मधील आव यक पदाची िनवड करावी. त्यानंतर “ कदर् िनवडा ” या पयार्यावर िक्लक करावे. सदर पयार्यांतगर्त

िनवडले या कदर्ाची क्षमता दशर्िवली जाईल. जर कदर्ाच्या क्षमतेइतक्या उमेदवारांचे अजर् तत्पूवीर् ा त झाले असतील,

तर सदर कदर् उपल ध नसून, दु सरे कदर् िनवडावे, असा संदेश ा त होईल. कदर्ाची िनवड के यानंतर से ह बटनावर

िक्लक के यास कदर् िनवडीची व अजर् भरण्याची िकर्या पूणर् होईल.
(9)

जे उमेदवार भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलना ारे शु काचा भरणा करतील, असे उमेदवार शु क भर याच्या िदनांकाच्या
दु स-या िदवशी कदर् िनविडची िकर्या करु शकतील. जर हा दु सरा िदवस कायार्लयीन सु ी अथवा रिववारचा असेल

तर उमेदवार सदर कायार्वाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील कायार्लयीन कामकाजाच्या िदवशी करु शकतील.

10.

चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठर यास सदर परीक्षेच्या अजर् वीकारण्याच्या अंितम िदनांकानंतर व परीक्षेपूवीर् 7 िदवस अगोदर

उमेदवारास

वेश माणपतर् त्याच्या ोफाईल ारे उपल ध करुन दे ण्यात येईल. त्याची त उमेदवाराने परीक्षेपूवीर् डाऊनलोड करुन

घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
11.

परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे . त्यािशवाय, परीक्षेस वेश िदला जाणार नाही.

12.

िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची कायर्वाही िदनांक 20 ऑग ट,
ट, 2015 रोजी 23.59 वाजेपयत पूणर् करणे

आव यक आहे . त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल.
13.

चलना ारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट बँकेमध्ये िदनांक 21 ऑग ट,
ट, 2015 पयत बॅकेच्या कायार्लयीन

वेळेत भरणे बंधनकारक आहे . िविहत िदनांकानंतर परीक्षा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शु काचा
परतावाही केला जाणार नाही.

िठकाण : मुंबई
िदनांक : 31 जुलै, 2015

सु. सं. केसरकर
उपसिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग.

