िवधी अिधकारी, मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण संचालनालय, महारा
शालेय िश ण व
धािरका

िश ण सेवा, गट-ब

ीडा िवभाग

मांक : 2261(11)(913)/सात

जािहरात

आयोगामाफत, या पदावरील सरळसेवा भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अज मागिव यात येत आहे त. या पदासाठी
अहता, अटी व शत ची पूतता करणारे उमे दवार अज क

मांक : 163/2014

तुत जािहरातीम ये नमूद केलेली

शकतात.

2. उपल ध पदसं या :- चालू िर त पदे :

एकूण पदसं या
3

अराखीव

अ. जा.

सवसाधारण

1

1

मिहला *

1

-

* उपल ध अस यास मिहलासाठी आरि त
(1) वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सूचनेनुसार बदल हो याची श यता आहे .
(2) शासना या शालेय िश ण व

ीडा िवभाग, शासन िनणय

मांक – एसएओ-1007/381/ शा-2, िदनांक 6 िडसबर, 2013 नु सार सदर पदाकरीता

दशिव यात आलेले खालील अपंग व असलेले उमे दवार सदर पदासाठी अज कर यास पा आहे त:(अ) चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदू चा अध गवायू (Locomotor Disability or Cerebral Palsy),
(3) मुलाखतीसाठी पाचारण के या गेले या उमेदवारांनी यांची खेळाडू अस याची माणप े

3. वेतन ेणी- . 9,300 - 34,800 + ेड पे

. 4,600/-, एकूण िव ल धी अंदािजत

ीडा संचालनालयाकडू न मुलाखतीपूव

मािणत क न यावीत.

. 41,000/-.

4. पा ता:4.1 भारतीय नागिरक.
4.2 वय:-(1) िदनांक 1 ऑ टोबर,2014 रोजी 33 वष, मागासवग यांसाठी 5 वष िशथील म.
(2) अगोदरच शासन सेवेत असले या उमे दवारां या

करणी कमाल वयोमय दा 12 वष पय त िशिथल म राहील. तथािप, मागासवग य

उमे दवार आिण शासकीय कमचारी आिण खेळाडू आिण अपंग यांना असलेली वयोमय दे तील िशथीलतेची सवलत यापैकी कोणतीही
अिधकतम असलेली एकच सवलत दे य राहील.
(3) शासन आदे शानु सार माजी सैिनक, अपंग व खेळाडू इ यादीसाठी वयोमय दा िशिथल म राहील.
4.3 शै िणक अहता व अनु भव :-

(a) Possess a degree in Law,

(b) Are holding or have held the post of Assistant (Legal) for a period of not less than 5 years, or
(c) Possess a degree in Law and having experience as an Advocate in the High Court or courts subordinate thereto for a period of
not less than 5 years, or
(d) Are working in any of the offices of the Government and having experience of Operating Legal matters for a period of not less
than 5 years, with degree in Law.
Note‐ ‘Assistant (Legal)’ means the Assistant of the legal side of the Law and Judiciary Department of Government of Maharashtra.
5.

तुत जािहरातीम ये नमूद केलेली शै िणक अहता, अनुभव इ यादी अहता िकमान असून, िकमान अहता धारण केली हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलािव याकिरता
पा असणार नाही. जािहरातीस अनुस न ा त झाले या अज ची सं या वाजवी माणापे ा जा त असेल आिण अज सादर केले या सव उमेदवारां या मुलाखती घे णे
सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या दृ टीने जािहरातीत िदले या शै िणक अहता आिण/अथवा अनुभव यापे ा जादा शै िणक
अहता/अनुभव यां या आधारे िनकष िन चत क न अथवा चाळणी परी े ारे मुलाखतीस पा उमेदवारांची सं या मय िदत कर यात येईल. चाळणी परी ा घे याचे
िन चत झा यास, अहता आिण / अथवा अनुभव िशिथल केला जाणार नाही. चाळणी पिर ेचा अ यास म, परी ेचे मा यम व इतर बाबी आयोगा या वेबसाईटवर
िस द कर यात येतील.
तुत जािहरातीम ये भरतीसंदभ तील संि त तपशील िदलेला आहे . अज कर याची प दत, आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा,
शु क,िनवडीची सवसाधारण ि या इ यादीबाबत या सिव तर तपशीलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतगत 'उमेदवारांना
सवसाधारण सूचना' म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृ पया अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस द कर यात आलेली मािहती व जािहरात
अिधकृ त समज यात येईल
6. जे उमे दवार चुकीची मािहती सादर करतील यांना या व पुढील सव िनवडीसाठी अपा ठरिव यात ये ईल.

7. कत ये व जबाबदा-या:- तुत पदा या कत ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
8. शु क : 1) अमागास - . 515/- 2) मागासवग य - . 315 /9. अज कर याची प त :9.1
तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.
9.2 पा उमे दवाराला वेब-बे ड (WebWeb-based)
based) ऑनलाईन अज mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक िदनांक 26 जून 2014 ते
िदनांक 16 जु ल,ै 2014 या कालावधी
तच सादर करणे आव यक राहील.
कालावधीतच
राहील.

9.3 ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या
संकेत थळावर उपल ध आहे त.
9.4 िविहत प तीने आयोगास अज सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घेतला जाणार नाही.
9.5 आयोगाने िन चत केलेले परी ा शु क खालील प तीने भरता येईल :9.6

(1) भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे

(2) नेटबँ कग

(3) डे िबट काड.

(4) े िडट काड. (5) सं ाम क / सीएससी (नागिरक सेवा क )

mahampsc.mahaonline.gov.in

येथे सं ाम क ( ामपंचायंतीम ये) आिण सीएससीची सूची उपलबध आहे .

9.7 परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता उमे दवारांनी खाली नमूद केले या प त चा अवलंब करावा :(1) शु क भर याकिरता मु य पृ ठा या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या लक वर
(2) “ माझे खाते ” या लक वर

लक करावे.

लक के यानंतर उमे दवाराने अज केले या पदांची यादी शु क भर या या / न भर या या न दीसह िदसेल.

‘Unpaid’ असे िलिहलेले असेल, या िठकाणी ‘Pay Now’ अशी लक उपल ध असेल.

(3) “ Pay Now ” या लक वर

लक के यानंतर ३ पय य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सुिवधा क ३. चलान ारे

(4) उमे दवार े िडट काड, डे िबट काड अथवा नेटबँ कग या सहा याने ऑनलाईन पेमट क
(5) नागरी सुिवधा क

या पदासमोर

हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची

शकतील.

त घे ऊन नागरी सुिवधा क

अथवा सं ाम क ात जाऊन शु लाचा भरणा केला जाऊ

शकतो. उपरो त कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनांकापूव पूण करणे आव यक राहील.
(6) उमे दवाराने चलना ारे हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची

त घेऊन भारतीय टे ट बँके या कोण याही शाखेत, बँके या काय लयीन वेळेत

शु लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.
(7) या उमे दवारांना भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमे दवार अज सादर के या या दोन तासानंतर अथवा शेवट या िदवशी अज सादर
करणा-या उमे दवारांनी यापुढील कामकाजा या िदवशी बँके या काय लयीन वेळेत परी ा शु क भरणे आव यक आहे .

10.
11.
12.

चाळणी परी ा यावयाचे ठर यास सदर परी े या अज वीकार या या अंितम िदनांकानं तर व परी ेपव
ू 7 िदवस अगोदर उमेदवारास
वेश माणप या या
ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमेदवाराने परी ेपव
ू डाऊनलोड क न घे णे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप आणणे स तीचे आहे . यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही.
िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर याची, तसेच टे ट बँकेम ये परी ा शु क भर याकिरता चलनाची त घे याची कायवाही िदनांक 16 जु लै,
2014 रोजी 23.59 रोजी 23.59 वाजेपयत पू ण करणे आव यक आहे . यानं तर सदर वेब लक बंद होईल.

13.

चलना ारे परी ाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट बँकेम ये िदनांक िदनांक 17 जु ल,ै 2014 पयत बॅके या काय लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक
आहे . िविहत िदनांकानं तर परी ा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परी ा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही.

िठकाण : मुंबई
िदनांकः 26 जून, 2014

.दा.अडसुळे
उपसिचव, महारा

लोकसेवा आयोग.

