
 
धािरका मांक : 15(2)(223)/10797/सात 

जािहरात मांक :47/ 2013 
आयोगामाफत अधी क, उ च िश ण संचालनालय, महारा  िश ण सेवा, गट-ब ( शासकीय शाखा- मं ालयीन संवग) पदावरील भरतीसाठी ऑनलाईन 
प तीने अज मागिव यात येत आहेत.  या पदासाठी खालील अटी व अहतांची पतूता करणारे उमेदवार अज क  शकतात.  
2. उपल ध पदसं या :-  सवसाधारण व अनशेुष भरती : 

पदाचे नाव व  एकूण  पदसं या अराखीव अ.जा. अ. ज. िव.जा. (अ) भ.ज.(ब) िव.मा. . भ.ज.(क) इ.मा.व. 

अधी क, गट -ब ( शासकीय  शाखा- मं ालयीन संवग) 8 
1+ 1▀ 

 1  1 1 1 1 3 

सव साधारण भरती 26 + अनशेुषाची पदे 1 ▀  
एकूण पदे –27 

मिहला  4 1 1 - - - - 2 
खेळाडू  1 - - - - - - - 

                 उपरो त 26 पदांपैकी 1 पद अपंगा या अंध व कवा ीणदृ टी या वग करीता आरि त. 
(1) वर नमदू केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सचूनेनसुार बदल हो याची श यता आहे. 
(2) िव.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क), भ.ज. (ड) या वगवारीसाठी आरि त पदावर यो य उमेदवार उपल ध न झा यास शासना या अंतगत पिरवतना या 

ॲ टनसुार भर यात येईल.  
(3) शासन िनणय, शालेय िश ण व ीडा िवभाग मांक अपंग/2011/(22/11)/मिश-1, िदनांक- 12 स टबर, 2012 नसुार खालील अपंग व असलेले उमेदवार 

ततु पदासाठी अज कर यास पा  आहेत:-  
(अ) चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवाय ू(Locomotor Disability or Cerebral Palsy) (ब) वणश तीतील दोष (Hearing Impairment), 
(क) अंध व कवा ीणदृ टी (Blindness/Low Vision). 

 (4) खेळाडू वगवारीसाठी दावा करणा-या उमेदवारांनी यांची खेळाडूबाबतची माणप े संचालक, ीडा व यवुक संचालनालयाकडून अज कर यापवू च 
मािणत क न घे यात यावीत.    

3. वेतन ेणी-   9,300 - 34,800 + ेड पे . 4,400/- , एकूण िव तल धी अंदािजत . 25,000/-.   
4. पा ता :-  

4.1 भारतीय नागिरक. 
4.2 वय:-(1) िदनांक 01 िडसबर, 2013 रोजी 35 वष, मागासवग यांसाठी 40 वष.  

(2) महारा  शासना या सेवेतील कमचा यांना उ च वयोमय दा दहा वष िशथील.  
(3) शासन आदेशानसुार माजी सैिनक, अपंग व खेळाडू इ यादीसाठी वयोमय दा िशिथल म राहील.  

4.3 शै िणक अहता :- सांिविधक िव ापीठाची  पदवी कवा शासनाने जािहर केलेली समतु य शै िणक अहता आिण त नंतर  
4.4 अनभुव : –  

4.4.1 काय लयीन शासनाचा पाच वष चा य  अनभुव आव यक, यापैकी िकमान तीन वष चा अनभुव शासकीय िवभागातील कवा शासनाने 
थापन केले या थािनक ािधकरण कवा वािण यीक आ थापना कवा महामंडळ कवा मंडळ यातील पयवे कीय मते या पदावरील 
आव यक आिण, 

4.4.2 मराठी भाषा बोलता, वाचता व िलिहता येईल असे परेुसे ान. 
4.4.3 परंत,ु िवशेष क न महारा  नागरी सेवा िनयम, िव  िवषयक िनयम, लेखा कायप दती यासारखे शासकीय आ थापनेशी संबंधीत अ य िनयम, 

यां याशी संबंधीत शासकीय सेवा करणे व िविनयम यां याशी सपुिरिचत असले या उमेदवारांना ाधा य िदले जाईल. 
5.  ततु जािहरातीम ये नमदू केलेली शै िणक अहता, अनभुव इ यादी अहता िकमान असनू, िकमान अहता धारण केली हणनू उमेदवार मलुाखतीस 

बोलािव याकिरता पा  असणार नाही. जािहरातीस अनसु न ा त झाले या अजची सं या वाजवी माणापे ा जा त असेल आिण अज सादर केले या सव 
उमेदवारां या मलुाखती घेणे सोई कर नस यास मलुाखतीसाठी उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या टीने जािहरातीत िदले या शै िणक अहता 
आिण/अथवा अनभुव यापे ा जादा शै िणक अहता/अनभुव यां या आधारे िनकष िन चत क न अथवा चाळणी परी े ारे मलुाखतीस पा  उमेदवारांची सं या 
मय िदत कर यात येईल. चाळणी परी ा घे याचे िन चत झा यास, अहता आिण / अथवा अनभुव ि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. ततु 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 सचूना' म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया 
अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस द कर यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समज यात येईल.  



 
6.  कत ये व जबाबदा-या:- ततु पदा या कत ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे. 
7.   शु क : 1) अमागास - .410/- 2) मागासवग य - . 210 /- 
8.   अज कर याची प धत :-  

8.1    ततु परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.  
8.2   पापा   उमेदवारालाउमेदवाराला  वेबवेब--बे डबे ड  ((WWeebb--bbaasseedd))  ऑनलाईनऑनलाईन  अजअज  wwwwww..mmaahhaaoonnlliinnee..ggoovv..iinn  याया  वेबसाईट ारेवेबसाईट ारे  िदनांिदनांक क   13 13 ऑग टऑग ट,,  22001133  तेते              

10 10 स टबरस टबर, , 20132013  या कालावया कालावधीधीतचतच  सादरसादर  करणेकरणे  आव यकआव यक  राहीलराहील..  
8.3   ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या 

सकेंत थळावर उपल ध आहेत.  
8.4   िविहत प तीने आयोगास अज सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घेतला जाणार नाही. 
8.5   आयोगाने िन चत केलेले परी ा शु क खालील प तीने भरता येईल :- 
   (1) नेटबँ कग (2) डेिबट काड  (3) े िडट काड  (4)  सं ाम क  / सीएससी (नागिरक सेवा क )      
8.6   िविहत प तीने अज सादर क न े िडट काड/डेबीट काड/ नेट बँ कग (३५+ बँका) ारे भरणा करता येईल अथवा अजदार ऑनलाईन अज 

सादर क न सं ाम क  / सीएससी (नागिरक सेवा क ) येथे शु काचा भरणा कर याचा पय य वीका  शकेल.   
https://www.mahaonline.gov.in  येथे सं ाम क  ( ामपंचायत म ये) आिण सीएससी ची सूची उपल ध आहे.  

8.7    परी ा शु क े िडट काड, डेिबट काड, नेटबँ कग ारे भर यानंतर उमेदवारां या मोबाईल माकंावर आयोगास र कम ा त झा याबाबतचा  
(Fees Received) एस.एम.एस. आयोगाकडून पाठिव यात येईल.  

8.8   िविहतिविहत  प दतीनेप दतीने  अजअज  सादरसादर  क नक न  शु कशु क  भर यासाठीभर यासाठी  कायवाहीकायवाही  िदनांकिदनांक  10 10 स टबरस टबर,,  22001133    रोजीरोजी    2233..5599  वाजेपयतवाजेपयत  पूणपूण  करणेकरणे  आव यकआव यक  
आहेआहे..  यानंतरयानंतर  सदरसदर  वेब लकवेब लक  बंदबंद  होईलहोईल..    

8.9   चाळणी परी ा यावयाचे ठर यास सदर परी े या अज वीकार या या अंितम िदनांकानंतर व परी ेपवू   7 िदवस अगोदर उमेदवारास   वेश माणप  
या या ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमेदवाराने परी ेपवू  डाऊनलोड क न घेणे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे.  

8.10  परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप  आणणे स तीचे आहे. यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही. 
      
िठकाण : मंुबई                                          .दा.अडसूळे                                             
िदनांक : 13 ऑग ट,2013                                                                                                               उपसिचव, महारा  लोकसेवा आयोग. 


