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गॄहर क, गट ब, सैिनकी सेवापूव िश ण सं था,सामा य शासन िवभाग
धािरका

मांक :2249/665/दहा

जािहरात

मांक 2011/160 :

आयोगामाफत सामा य शासन िवभाग यां या आ थापनेवर गॄहर क, गट ब, सैिनकी सेवापूव िश ण सं था या एका जागेसाठी

ऑनलाईन प दतीने अज मागिव यात येत आहे त .या पदासाठी अहता ा त असलेले उमे दवार अज क

शकतात.

2. उपल ध पदसं या :एकूण पदसं या

अमागास

1

1

2.1 शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग,
याया /2009/ .

. संकीण 2010/ . .355/का.28, िदनांक13/1/2011 . तसेच शासन िनणय

.9/सुधार -3 िद.13 ऑग ट 2009 या अनु षंगाने खालील अपंग व असलेले उमे दवार

.

तुत पदासाठी

पा आहे त :
शािररीक यो यता

सुयो य पदासाठी अपंग वाचा संवग

S,RW,W,ST,BN,MF

Blindness or low vision

S-Sitting,RW-Reading and Writing,

Hearing impairment

W-Walking,ST-Standing,BN- Bending, MF- Manipulation by Fingers

Locomotor disability or cerebral palsy

2.2 वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सुचनेनुसार बदल हो याची श यता आहे .
3. वेतन ेणी : पीबी-2- 9300-34800 + ेड वेतन – 4400/4. पा ता4.1 वय- िदनांक 1माच, 2012 रोजी 52 वष पे ा जा त नसावे.
4.2. शै िणक अहता - व अनु भव - 1) एस.एस.सी. कवा त सम अहता आिण 2) भूदलात नायब सुभेदार, सुभेदार, कवा सुभेदार
मे जर दज पे ा कमी नसेल अशा पदावर कवा नािवक दलात अथवा वायुदलात समक

दज या पदावर सेवा केलेले माजी

सैिनक. 3) संर ण दलातील ए युकेशन कोअर कवा त सम शै िणक सं थे त िनदशक हणून अनु भव असले या आिण/ कवा
खेळ व ि डा याम ये ािव य असले या कवा लेखा िवषयक कामाचा अनु भव असले या उमे दवारास पसंती म दे यात येईल.
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
आिण अज सादर केले य

असणार नाही जािहरातीस अनु स न

माणापे ा जा त असेल सव पा

उमे दवारांची सं या मय िदत कर या या

ा त झाले या अज ची सं या वाजवी .

उमे दवारां या मुलाखती घेणे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी

टने जािहरातीत िदले या शै िणक अहता आिणअथवा अनु भव यापे ा जादा शै िणक /

अनु भव या या आधारे िनकष िन चत क न अथवा चाळणी परी े ार/अहता◌े मुलाखतीस पा

उमे दवारांची सं या मय िदत

कर यात येईलचाळणी परी ा घे याचे िन चत झा यास ., अहता आिण चाळणी .अथवा अनु भव िशथील केला जाणार नाही /
परी ेचा अ यास म, परी ेचे मा यम व इतर बाबी आयोगा या वेबसाईटवर िस द कर यात येईल.
6. 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 .
7.

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 'उमे दवारांना सवसाधारण सूचना' म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया
अवलोकन करावेआयोगा या वेबसाईटवर िस द कर यात आलेली . मािहती व जािहरात अिधकृत समज यात येईल.
8. शु क : (1) अमागासवग य 410 .

-/- (मागासवग य -

. 210) (2) 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 काय लयीन वेळेत रोखीने भरावे लागेल-(3) बँकेम ये
र कम भर यानंतर बँकेकडू न चलनावर उपल ध क न दे यात आले या Transaction ID ची न द पु हा ऑनलाईन प दतीने
अचूकिर या के यािशवाय अज भर याची ि या पूण होत नाही .
9. अज कर याची प दत :- (1)

तुत भरतीसाठी अज फ त ऑनलाईन प दतीने वीकार यात येतीलइतर कोण याही कारे अज .

. वीकार यात येणार नाहीत(2)पा

उमे दवाराला वेबबे- ड )Web-based) ऑनलाईन अज www.mpsconline.gov.in या

वेबसाईट ारे िदनांक 2 नो हबर, 2011 ते िदनांक 30 नो हबर, 2011 या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील .

(3) ऑनलाईन प दतीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध
आहे त) तसेच ऑनलाईन प दतीने अज भर याचे ा यि क .Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल.(4) िविहत प दतीने दो ही
ट यांतील अज सादर कर याची के यानंतर ऑनलाईन प दतीने अज सादर करणे व परी ा शु क बँकेत जमा)Transaction ID
न दिवणे( संपूण कायवाही आयोगाने िविहत केले या कालावधीतच पूण करणे आव यक आहे (5) बँकेम ये रकमे चा भरणा

के यानंतर शासकीय काय लयीन कामकाजा या दोन िदवसानंतर िविहत प दतीने Transaction ID अचूकपणे न दवावा. बँकेकडू न
ा त झाले या Transaction ID ची न द अचूकपणे कर यात आली असेल तरच पुढील ि या करता येईल.

10. िविहत प तीने अज सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याची कायवाही िदनांक 30 नो हबर, 2011 रोजी 23.59
वाजेपयत पू ण करणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बंद होईल. तसेच चलना ारे िवहीत शु क बँकेम ये िदनाक 1
िडसबर, 2011 पयत बँके या काय लयीन वेळेत भरणे आव यक राहील.
11.चलना ारे शु क बॅकेम ये भर यानंतर बँकेकडू न ा त होणारा Transaction ID िदनाक 4 िडसबर, 2011 रोजी 23.59 वाजेपयत
अचूकपणे न दिवणे आव यक आहे यानंतर सदर वेब लक बंद होईल.

12. आयोगाने िविहत केले या प दतीनु सार Transaction ID ची न द अचूकिर या, िविहत प दतीने व िविहत कालावधीत न करणा-या
उमे दवारांचा अज वीकारला जाणार नाही.
िठकाण : मुंबई

िन.श.पटवधन

िदनांक : 2 नो हबर, 2011

उपसिचव, महारा

लोकसेवा आयोग.

*************

गॄहर क (वग - 2)
कत ये व जबाबदा-या
1) संचालकां या आदे शानु सार सं थे या वसतीगॄहाचे यव थापन पाहणे व मुलांना भोजन व िनवासाची सुिवधा उपल ध
क न दे णे.
2)

संचालकांनी मा यता िदले या िव ा य या बौ दक व शािररीक गतीवर ल

3) िव ा य या दै नंिदन अ यासावर ल

ठे वणे .

ठे वणे व यां या अडचणी सोडिवणे .

4) आजारी िव ा य ना तातडीने वै कीय मदत पुरिवणे व यां या आरो याकडे ल

ठे वणे .

5) सं थे या वसतीगृहातील मुलांम ये िश त थापना करणे व यांची अंमलबजावणी करणे .
6) सं थे या भोजनगॄहातील लागणारा िकराणा, भाजी इ. व तुंची खरे दी करणे व यांचे िहशोब ठे वणे .
7) सं थे साठी खरे दी केले या व तुं या उपयोगावर िनयं ण ठे वणे . मािसक भांडार पडताळणी ि या राबिवणे .

