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धािरका कर्मांक : 2158 (5)/498/ पंधरा
जािहरात कर्मांक :01/2014
आयोगामाफर्त महारा टर् शासनाच्या मराठी भाषा िवभाग यांच्या आ थापनेवरील भाषा संचालक, सामान्य राज्य सेवा, गट-अ या पदाच्या एका
जागेसाठी ऑनलाईन प तीने अजर् मागिवण्यात येत आहे त. या पदासाठी अहर् ता ा त असलेले उमेदवार अजर् करू शकतात.
2. उपल ध पदसंख्या :एकू ण पदसंख्या
अमागास
1

1

2.1 सदर पद सामािजक न्याय व िवशेष सहा य िवभागाच्या शासन िनणर्य कर्. अपंग-2013 / .कर्. 35/ अ.क.2, िदनांक 3 जुलै, 2013 नुसार
िवकलांग वगार्तील यक्तीच्या िनयुक्तीसाठी अपातर् ठरिवण्यात आले आहे .
3.

वेतन ेणी : 15,600-39,100 + (गर्ेड पे - 7,600)/- ारं िभक वेतन रुपये 50,620/-

4.

पातर्ता 4.1 वय- िदनांक 1 मे , 2014 रोजी अमागास उमेदवारांकिरता 45 वष व मागास वगार्साठी 50 वषार्पेक्षा जा त नसावे.
4.2 महारा टर् शासनाच्या सेवेतील कमर्चा-यांना उच्च वयोमयार्दा 5 वषार्नी िशिथलक्षम रािहल.
4.3 शै क्षिणक अहर् ता :-

4.3.1 ‘मराठी ’ िवषयातील पदवी व पद यु र पदवी िकमान 55% गुणांसह धारण केलेली असावी.
4.3.2 सांिविधक िव ापीठाच्या 3 वषार्च्या पदवी अ यासकर्मामध्ये िकमान एक वषर् इंगर्जी िंकवा यावहािरक इंगर्जी िवषयासह उ ीणर् असणे
आव यक.
4.3.3 'सं कृ त' िवषयासह उच्च माध्यािमक शालांत माणपतर् परीक्षा उ ीणर् केलेली असावी. िंकवा
सांिविधक िव ापीठाची ' सं कृ त ' िवषयातील पदवी िंकवा पद यु र पदवी धारण केलेली असावी िंकवा
मान्यता ा त सं थेची िंकवा अिभमत िव ापीठाची 'सं कृ त' िवषयातील पदवी िंकवा पदिवका माणपतर् परीक्षा अथवा सांिविधक
िव ापीठाने मान्यता िदलेली समकक्ष परीक्षा उ ीणर् केलेली असावी.
4.4 अनुभव - वरील पिर.4.3 मधील शैक्षिणक अहर् ता ा त के यानंतर, जबाबदारीच्या पदावरील मराठी शासिनक अनुवाद कायर्, पिरभाषा कोश
िनिर्मती िंकवा श दकोश व श दाव या तयार करण्याच्या कामाचा 5 वषार्पेक्षा कमी नाही इतका अनुभव धारण करणे आव यक आहे .
टीप -जबाबदारीच्या पदावरील अनुभव हणजे शासनामधील िंकवा सरकारी क्षे तर्ातील सं था िंकवा पिरसं था यामधील वेतनबँड.
पी.बी. - 2 रु. 9300-34800, गर्ेड पे 4400 िंकवा त्यापेक्षा जा त वेतनबँड गर्ेड पे मधील राजपितर्त पद असा घे ण्यात ये ईल. तसेच
यामध्ये सदर वेतनबँड व गर्ेड पे मधील पदाशी समकक्षता सुिनि चत करता ये ईल अशा अन्यक्षे तर्ातील पदे देखील िवचारात घे ण्यात
ये तील.
4.5 ाधान्यिशल अहर् ता - मराठी िंकवा सं कृ त िवषयात डॉक्टरे ट (पी.एच.डी.) धारण करणा-या उमेदवारास ाधान्य दे ण्यात येईल.
4.6 पिरिवक्षाधीन कालावधी 2 वषर् राहील.
5. तुत जािहरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षिणक अहर् ता, अनुभव इत्यादी अहर् ता िकमान असून, िकमान अहर् ता धारण केली 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 घे णे 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 िनकष िनि चत करून अथवा चाळणी परीक्षे ारे मुलाखतीस पातर् उमेदवारांची
संख्या मयार्िदत करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घे ण्याचे िनि चत झा यास, अहर् ता आिण / अथवा अनुभव िशिथल केला जाणार नाही, तसेच अपवादात्मक
शैक्षिणक अहर् ता आिण/अथवा अपवादात्मक अनुभवाच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने वयोमयार्दा िशिथल केली जाणार नाही. चाळणी पिरक्षेचा अ यासकर्म,
परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात येतील. तुत जािहरातीमध्ये भरतीसंदभार्तील संिक्ष त तपशील िदलेला आहे . अजर्
करण्याची पध्दत, आव यक अहर् ता, 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
कृ पया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृ त समजण्यात येईल.
6. जे उमे दवार चुकीची मािहती सादर करतील त्यांना त्या व पुढील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात ये ईल.
7. कतर् ये व जबाबदाऱ्या -

तुत पदाच्या कतर् ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in वेबसाईटवर उपल ध आहे .

8. शु क : 8.1 अमागास - रु. 415/- 8.2 मागासवगीर्य - रु. 215/9. अजर् करण्याची पध्दत –
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 (Web-based) ऑनलाईन अजर् www.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 3 जाने वारी,
2014 ते िदनांक 23 जाने वारी, 2014 या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील.
9.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या www.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 केलेला परीक्षा शु क खालील प तीने भरता येईल :(1) भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलना दारे

(2) नेटबँिंकग

(3) डे बीट काडर्

(4) कर्ेिडट काडर्

(5) संगर्ाम कदर्/ सीएससी

(नागरीक सेवा कदर्)
9.6 www.mahaonline.gov.in येथे संगर्ाम कदर् (गर्ामपंचायतींमध्ये) आिण सीएससी ची सूची उपल ध आहे .
9.7 परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता उमे दवारांनी खाली नमूद केले या प तींचा अवलंब करावा :(1) शु क भरण्याकिरता मुख्य पृ ठाच्या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक करावे.
(2) “ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक के यानंतर उमेदवाराने अजर् केले या पदांची यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या
न दीसह सेल. ज्या पदासमोर ‘ Unpaid ’ असे िलिहलेले असेल, त्या िठकाणी ‘Pay Now’ अशी िंलक उपल ध असेल.

(3) “Pay Now” या िंलक वर िक्लक के यानंतर ३ पयार्य उपल ध होतील.
(1) ऑनलाईन पेमट (2) नागरी सुिवधा कदर् (3)चलान ारे

(4) उमे दवार कर्ेिडट काडर् , डे िबट काडर् अथवा नेटबँिंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करु शकतील.
(5) 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) उमे दवाराने 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.

(7) ज्या उमे दवारांना भारतीय

टे ट बँकेमध्ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमे दवार अजर् सादर के याच्या दोन

तासानंतर अथवा शेवटच्या िदवशी अजर् सादर करणा-या उमे दवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या िदवशी बँकेच्या कायार्लयीन
वेळेत परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे .
10. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठर यास सदर परीक्षेच्या अजर्

वीकारण्याच्या अंितम िदनांकानंतर व परीक्षेपूवीर् 7 िदवस अगोदर

उमे दवारास वेश माणपतर् त्याच्या ोफाईल ारे उपल ध करुन दे ण्यात येईल. त्याची त उमे दवाराने परीक्षेपूवीर् डाऊनलोड करुन
घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
11. परीक्षेच्या वेळी उमे दवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे . त्यािशवाय, परीक्षेस वेश िदला जाणार नाही.
12. िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची, तसेच टे ट बँकेमध्ये परीक्षा शु क भरण्याकिरता चलनाची

त घेण्याची

कायर्वाही िदनांक 23 जोनवारी, 2014 रोजी 23.59 वाजेपयत पू णर् करणे आव यक आहे . त्यानं तर सदर वेबिंलक बंद होईल.
13. चलना ारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट बँकेमध्ये िदनांक 24 जाने वारी, 2014 पयत बॅकेच्या कायार्लयीन वेळेत
भरणे बंधनकारक आहे . िविहत िदनांकानं तर परीक्षा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शु काचा परतावाही
केला जाणार नाही..
िठकाण :- मुंबई
िदनांक :- 3 जानेवारी, 2014

राजन बा. खोत
उपसिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग

