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धािरका

जािहरात

मांक : 170/2011

आयोगामाफत रोजगार व वयंरोजगार िवभागातील खालील पदावरील भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अज मागिव यात येत
आहे त. या पदासाठी अहता ा त असलेले उमे दवार अज क

शकतात.

2. उपल ध पदसं या :एकूण

पदाचे नाव

पदसं या

रोजगार व वयंरोजगार मागदशन
अिधकारी, सामा य रा य सेवा,
गट-ब, रोजगार व वयंरोजगार
संचालनालय.
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एकूण 35 पदांपैकी 1 पद अपंग अंध व अ प टी मधील अंध व अ प टी (Blind / Low Vision)
करीता आिण 1 पद कणबिधर मधील कणबधीर (Hearing Handicapped) करीता आरि त.

(1) सामा य शासन िवभागाचे शासन पिरप क

मांक अपंग-1009/ . .276/09/16-अ, िदनांक 19 माच, 2010 नु सार

अपंग अंध व अ प टी वग तील उमे दवार या वग तील असेल या वग त यास सामावून घे यात येईल.
(2) * मिहला उमे दवार उपल ध अस यास,
(3) † अ यु च गुणव ाधारक खेळाडू .
(4) िव.जा.(अ), भ.ज.(ब) आिण भ.ज.(क) साठी आरि त पदावर यो य उमे दवार उपल ध न झा यास सदर पद शासना या
अंतगत पिरवतना या धोरणानु सार भर यात येईल.
(5) वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सूचनेनुसार बदल हो याची श यता आहे .
(6) रोजगार व वयंरोजगार िवभाग शासन िनणय

मांक इएसई-2004/ . .38/ .शा.2, िदनांक 8 नो हबर, 2010 नु सार

अंध/अ प टी मधील अंध/अ प टी (B/LV), कणबधीर मधील (HH), अ थ यंग मधील दो ही पायाने अधू/एका हाताने अधू

/एका पायाने अधू (BL/OA/OL) वग चे अपंग व असलेले उमे दवार
3. वेतन ेणी-

. 9,300 - 34,800 + ेड पे

तुत पदासाठी अज कर यास पा आहे त.

. 4,400/-, एकूण िव ल धी अंदािजत

. 24,000/-

4. पा ता:- 4.1 भारतीय नागिरक. 4.2 वय:-(1) िदनांक 1 एि ल, 2012 रोजी 30 वष, मागासवग यांसाठी 5 वष िशिथल म.
(2) महारा

शासना या सेवेतील कमचा यांना उ च वयोमय दा लागू नाही. (3) शासन आदे शानु सार माजी सैिनक, अपंग व

खेळाडू इ यादीसाठी वयोमय दा िशिथल म राहील. (4) असामा य अहता कवा असामा य अनु भव कवा दो ही असणा-या
उमे दवारां या बाबतीत कमाल वयोमय दा िशिथल कर याचा आयोगाकडू न िवचार कर यात येईल. परं तु आयोगा या
कायिनयमावलीतील
जाईल. अशा

येक

माणानु सार जे हा मुलाखतीसाठी उमे दवार

ा त होत नसतील ते हाच हा िनयम िवचारात घेतला

करणी उपल ध उमे दवारां या उ चतम शै िणक अहते या दोन तर उ च शै िणक अहता ा त

उमे दवारच वयोमय दे त सवलतीकरीता िवचारात घेतले जाईल. अनु भवा या संदभ त

या पदावरील िकमान अनु भव

मािगतला असेल यापे ा विर ठ पदावरील अनु भव वयोमय दा िशिथलीकरणा तव िवचारात घेतला जाईल. 4.3 शै िणक
अहता:- सांिविधक िव ापीठाची िकमान ि तीय
अहता. आिण त नं तर, 4.4 अनु भव :

ेणीतील पदवी कवा महारा

शासन, वािण य, कामगार क याण कवा क याणकारी काम व शै िणक कवा

यावसाियक मागदशन, कवा रोजगार पणन संशोधन कवा वािण यक
संकलन व िनवचन कवा संगणकीय
िकमान 3 वष चा अनु भव आव यक.

परं तुक- (1) अथशा

ि या प दती मधील िव लेषण व

, वािण य, सं याशा

िवषयातील िकमान दतीय

शासनाने ित याशी जािहर केलेली समतु य

, मानसशा

, िश णशा

े ात सव ण, कवा सां यकी आकडे वारीचे
यु तता मधील पयवे कीय

मते या पदावरील

, कायदा, कामगार क याण कवा समाज क याण या

ेणीतील पदवी धारकास ाधा य.

टीप - अनु सूिचत जाती, अनु सूिचत जमाती, िवमु त जाती (अ), भट या जमाती (ब) कवा भट या जमाती (क) यातील उमे दवारांसाठी
राखीव असलेली पदे भर यासाठी आव यक अहता कवा अनु भव असलेले उमे दवार पुरेशा सं येत उपल ध नस याचे िनवड कर या या
कोण याही ट यावर आयोगाचे मत झा यास, आयोगास अशी िनवड कर याबाबतीत, या िनयमांम ये ठरवून िदलेली आव यक अहतेची
ेणी कवा अनुभवाचा कालावधी (40% पय त ) कवा दो ही बाबी िशिथल क न अशा जाती या कवा जमाती या यो य उमे दवाराची
िनवड कर याचा िवचार कर यात येतील.

5.

तुत जािहरातीम ये नमूद केलेली शै िणक अहता, अनु भव इ यादी अहता िकमान असून िकमान अहता धारण केली हणून उमे दवार
मुलाखतीस बोलािव याकरीता पा

असणार नाही. जािहरातीस अनु स न ा त झाले या अज ची सं या वाजवी माणापे ा जा त असेल

आिण अज सादर केले या सव पा

कर या या

उमे दवारां या मुलाखती घेणे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमे दवारांची सं या मय िदत

टने जािहरातीत िदले या शै िणक अहता आिण/अथवा अनु भव यापे ा उ चतम शै िणक अहता/अनु भव या या आधारे

िनकष िन चत क न अथवा चाळणी परी े ारे मुलाखतीस पा

उमे दवारांची सं या मय िदत कर यात येईल. चाळणी परी ा घे याचे

िन चत झा यास, अहता आिण / अथवा अनु भव िशथील केला जाणार नाही. चाळणी परी ेचा अ यास म, परी ेचे मा यम व इतर बाबी
आयोगा या वेबसाईटवर िस
6. कत ये व जबाबदा या -

कर यात येईल.

तुत पदा या कत ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर

उपल ध आहे .
7.

तुत जािहरातीम ये भरतीसंदभ तील संि

त तपशील िदलेला आहे . अज कर याची प त, 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 "उमे दवारांना सवसाधारण सूचना " म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगा या
वेबसाईटवर िस

कर यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समज यात येईल.

8. शु क : (1) अमागास-

. 410/- (2) मागासवग य

. 210/- (3) सदर शु क ऑनलाईन अज ची न दणी के यावर ा त होणा-या िविहत

चलना ारे भारतीय टे ट बँके या कोण याही शाखेम ये चलनावर नमूद केले या अंितम िदनांकापूव व बँके या काय लयीन वेळेत रोखीने
भरावे लागेल. (4) आयोगाने िविहत केले या चलना दारे च िविहत कालावधीत बँकेम ये फ त रोखीने परी ा शु क भरावे. नेट बँक ग,
े िडट काड, डे िबट काड इ यादीसार या मा यमा दारे शु क भरता येणार नाही.

9.

अज कर याची प त :- (1)

तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने

वीकार यात येणार नाहीत. (2) पा

वीकार यात येतील. इतर कोण याही

कारे अज

उमे दवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अज www.mpsconline.gov.in या

वेबसाईट ारे िदनांक 29 िडसबर, 2011 ते िदनांक 27 जाने वारी, 2012 या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील. (3) ऑनलाईन
प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे त. तसेच
ऑनलाईन प तीने अज भर याचे ा यि क (Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल. (4) िविहत प तीने अज सादर क न बँकेम ये
चलना दारे शु क भर यावर, दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर (Working Days) उमेदवारा या मोबाईल
र कम

मांकावर आयोगास

ा त झा याबाबतचा (Transaction ID Updated Successfully) एस.एम.एस. आयोगाकडू न पाठिव यात येईल. तसेच

उमे दवारा या ोफाईलम ये Application Status दारे र कम ा त झा याबाबत सूचना ा त होईल. (5) चलना ारे शु क भर यानंतर

बँकेकडू न Transaction ID ा त होईल. दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर आयोगाकडू न एस.एम.एस. ा त न झा यास अथवा
ोफाईल ारे सूचना

ा त न झा यास चलनावर उपल ध क न दे यात आले या Tansaction ID ची न द पु हा ऑनलाईन प तीने

अचूकिर या करावी. Tansaction ID ची न द अचूकिर या होत नसेल अथवा तांि क अडचण उ भवत असेल तर ऑनलाईन अज
णाली या Feedback

ारे Registration ID, Transaction ID व चलनावरील बँकेत र कम भर याचा िदनांक आयोगास पाठवावा.

बँकेकडू न ा त झाले या Transaction ID ची न द अचूकपणे झाली अस याबाबत खा ी कर याची जबाबदारी उमे दवाराची राहील. (6)
चाळणी परी ा घे याचे िन चत झा यास चाळणी परी ेपूव 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणप

या या ोफाईल ारे उपल ध

क न दे यात येईल. याची त उमे दवाराने चाळणी परी ेपूव डाऊनलोड क न घेणे व चाळणी परी े या वेळी सादर करणे आव यक
आहे . (7) चाळणी परी े या वेळी उमे दवाराने वेश माणप आणणे स तीचे आहे . यािशवाय चाळणी परी ेस वेश िदला जाणार नाही.

10. िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची

त घे याची कायवाही िदनांक 27 जाने वारी, 2012 रोजी 23.59

वाजेपयत पू ण करणे आव यक आहे . यानं तर सदर वेब लक बंद होईल.
11. चलना ारे िविहत शु क भारतीय टे ट बँकेम ये िदनांक िदनांक 28 जाने वारी, 2012 रोजी बँके या काय लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक
आहे .
12.

तुत जािहरात उमेदवारां या केवळ मािहतीसाठी तं िश ण संचालनालया या www.dte.org.in आिण उ च िश ण संचालनालया या
www.dirhe.org.in या वेबसाईटवर उपल ध क न दे यात आली आहे .

मुंबई

:

िदनांक : 29 िडसबर, 2011.

िन. श. पटवधन
उपसिचव, महारा

लोकसेवा आयोग.

