
िदवाणी यायाधीश िदवाणी यायाधीश ((किन ठ तरकिन ठ तर) ) व यायदंडािधकाव यायदंडािधकारी री (( थमवगथमवग))    ((पूवपूव))  परी ापरी ा  --22001144  
जािहरात मांक :    65 /2014            मांक 19(1)/ 1546 /2014/बारा 

िदवाणी यायाधीश (किन ठ तर) व यायदंडािधकारी ( थमवग)  (पूव) परी ा -2014 ही  शिनवार, िदनांक 7 जून, 2014 रोजी औरंगाबाद, मंुबई व नागपूर  या 
िज हाक ावंर घे यात येईल. तुत जािहरातीत नमूद केले या अट ची पूतता करणा-या उमेदवाराकंडून ऑनलाईन प दतीने अज मागिव यात येत आहेत. पूव परी ेत 
अहता ा त ठरणा-या  उमेदवारानंा मु य परी े या वेशासाठी पा  समज यात येईल. 
2. उपल ध पदसं या :- 224  
3. वेतन ेणी  :- . 27,700 – 44,770 अिधक िनयमानुसार देय भ े. 
4. पा ते या अटी :- वयोमय दा आिण अहता – 

4.1 वकील, ॲटन  कवा अिधव ता यांचेकिरता :- 
4.1.1 वयोमय दा :- िद. 1 जून, 2014 रोजी 21 वष पे ा कमी आिण 35 वष पे ा जा त नसावे. 
4.1.2 अहता :- (1) िवधी शाखेतील पदवी आिण उ च यायालयातील कवा यास दु यम असले या यायालयातील िदनाकं 26 फे वूारी  , 2014 रोजी वकील, 

ॲटन  कवा अिधव ता हणून िकमान 3 वष चा विकली यवसाय. 
(2 ) प लक ॉिस युटर या पदावरील महारा ातील सेवा यायालयीन यवसाय हणून समजली जाईल/ कवा 

 4.2 नवीन िवधी पदवीधरांकिरता :- 
4.2.1 वयोमय दा :- िद. 1 जून, 2014 रोजी 21 वष पे ा कमी आिण 25 वष पे ा जा त नसावे. 
4.2.2 अहता :-   (1) िवधी शाखेतील पदवी. सदर पदवी  ा त कर यासाठी घे यात येणारी येक परी ा थम य नात उ ीण क न पदवी ा त केली असली 

पािहजे आिण 
(2 ) िवधी पदवीचे अंितम वष कवा िवधीमधील पद यु र पदवीचे अंितम वष (L.L.M.) िकमान 55 % इत या गुणानंी  िदनाकं  26 फे वूारी , 2014 

रोजी वा पूव  उ ीण असणे आव यक कवा 
4.3 उ च यायालया या िलिपकवग य कमचारी वग चे सद य कवा 
4.4 उ च यायालयास दु यम असले या यायालया या िलिपकवग य कमचारी वग चे सद य कवा 
4.5 मं ालया या िवधी व याय िवभागा या िवधी िवभागाम ये िवधी सहायक वा यापे ा विर ठ हणून काम करणा-या कमचारी वग चे सद य कवा 
4.6 उ च यायालय, शहर िदवाणी  यायालय आिण िज हा यायालये यामधील सरकारी विकलां या काय लयातील िलिपकवग य कमचारी वग चे सद य. 
4.7 उपरो त 4.3, 4.4, 4.5 व 4.6 यांचेकिरता वयोमय दा :-  िद. 1 जून , 2014 रोजी उमेदवाराचे वय 21 वष पे ा कमी  व 45 वष पे ा जा त नसावे. तथािप, िवधी  
पदवी  ा तीनंतर िद. 26 फे वूारी , 2014 पयत  यानंी िकमान 3 वष ची सेवा केलेली असणे आव यक आहे. 

4.8 (1) मागासवग य उमेदवाराबंाबत उ च वयोमय दा 5 वष पयत िशिथल म. 
(2) िदनाकं  1 जानेवारी, 1964 ते 25 माच, 1971 या कालावधीत त कालीन पूव पािक तानातून थलातंरीत झालेले लोक, िदनाकं 1 नो हबर, 1964 नंतर 

ीलंकेतून भारतात थलातंरीत झालेले मूळ भारतीय आिण 1 जून, 1963 नंतर हदेशातून भारतात थलातंरीत झालेले मूळ भारतीयां या बाबतीत वयोमय दा 
3 वष ने िशिथल म. 

4.9 अंध उमेदवार सदर पदासाठी अपा  आहेत. 
5. मराठी भाषेचे ान :- 

5.1 तुत पदासाठी  उपरो त सव  गटातील उमेदवाराला मराठी भाषा उ म िरतीने बोलता, वाचता व िलिहता येणे आव यक असून मराठी भाषेचे पुरेसे ान याच माणे 
मराठीतून इं जीत व इं जीतून मराठीत सफाईदारपणे भाषातंर करता येणे आव यक आहे. 

5.2 वरील माणे मराठी  भाषे या ानाबददलचे माणप  खालील ाधीका-याकंडून ा त करणे आव यक आहे :- 
(1)  विकल, ॲटन  कवा अिधव ता याचेंबाबतीत- संबिंधत िज हयाचे मु य यायाधीश. 
(2) नवीन िवधी पदवीधराबंाबतीत – िवधी अ यास मासाठी  (LLB/LLM ) वेश घेतले या महािव ालयाचे ाचाय कवा महािव ालय कवा िव ापीठाचे 

िवभाग मुख. 
(3)  उ च यायालय आिण यास दु यम यायालये, मं ालय इ यादी िवभागातील कमचारी वग या सद यां या बाबतीत – या या िनयं णाखाली सेवेत आहे अशा 

िवभाग / काय लय मुख. 
(4)  िवशेष पिर थतीत पुन नयु त/ सेवािनवृ  िदवाणी यायाधीश (किन ठ तर ) 

5.3 उमेदवाराने शासना या िनयमानुसार िनयु तीनंतर सहा मिह या या आत मराठी भाषेची परी ा उ ीण होणे आव यक आहे. 
6. परी ेचे ट पे :- 

6.1 सदर परी ा खालील तीन ट यात घे यात येईल :-  (1) पूव परी ा  (2)  मु य परी ा  (3)  मुलाखत 
6.2 पूव परी ा :- तुत परी ा व तुिन ठ बहुपय यी व पाची आिण 100 गुणाचंी असेल व परी ेचे मा यम इं जी असेल. 

6.2.1 पूव परी ेचा अ यास म :- (1 ) कोड ऑफ ि िमनल ोिसजर (2) िस हल ोिसजर कोड (3) इ हड स ॲ ट (4) ा सफर  ऑफ ॉपट  ॲ ट (5) 
पेिसिफक िरलीफ ॲ ट (6) महारा  रे ट क ोल ॲ ट (7 ) िलिमटेशन ॲ ट (8 ) कॉ टटयुशन ऑफ इंिडया (9) इंिडयन िपनल कोड (10) लॉ ऑफ 
कॉ ॅ ट, सेल ऑफ गुडस ॲ ट ॲ ड पाटनरिशप ॲ ट. 



6.2.2 पूव परी ा ही मु य परी ेकिरता उमेदवाराचंी सं या मय िदत कर या या उ ेशाने घे यात येईल. गुणव ेनुसार एकूण पदसं ये या साधारणपणे दहा पट 
उमेदवार मु य परी ेसाठी पा  ठरिव यात येतील. सदर पूव परी ा ही चाळणी परी ा अस याने पूव परी ेचे गुण अंितम िनवडीसाठी िवचारात घेतले जाणार 
नाहीत. तसेच ते उमेदवारानंाही कळिवले जाणार नाहीत. 

6.3 मु य परी ा :- 
6.3.1 मु य लेखी  परी ा एकूण 200 गुणाचंी असेल. सदर परी ेस येकी 100 गुणाचें दोन पेपर राहतील. परी ेचे मा यम मराठी व इं जी असेल. 
6.3.2 मु य परी ेकिरता आयोगाने िविहत केले या िकमान सीमारेषा कवा यापे ा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारासं मुलाखतीस बोलिव यात येईल. येक  

िवषयात िकमान 50 गुण िमळवणारे उमेदवार मुलाखतीस पा  ठरतील. 
6.3.3 अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती उमेदवारां या बाबतीत येक िवषयात िकमान 45 गुण िमळवणारे उमेदवार मुलाखतीस पा  ठरतील. 

6.4 मुलाखत – 50 गुण :- मुलाखतीत िकमान 40 % गुण ा त करणा-या उमेदवाराचंा अंितम िनवडीसाठी  िवचार होईल. 
6.5 लेखी मु य परी ा व मुलाखतीम ये ा त केले या गुणां या आधारे उमेदवाराचंी अंितम िनवड कर यात येईल. 

7.  लेखी परी े या कालावधीत न कल कवा गैरवतणूक केले या कवा फौजदारी केसेसम ये िश ा झाले या कवा याियक सेवेतून स तीने सेवािनवृ  केले या / काढून 
टाकले या कवा बडतफ केले या कवा याियक सेवेचा िश ण कालावधी यश वीिर या पूण न करणारा उमेदवार तुत पध परी े या वेशासाठी पा  ठरिवला 
जाणार नाही. 

8.  तुत जािहराती या िदनाकंापयत संपादन केलेली अहता व अनुभव सदर पदासाठी पा ता व पुढील िनवडीसाठी िवचारात घे यात येईल. स म िव ापीठाकडून संबिंधत 
परी ेचा िनकाल जािहर झा या या िदनाकंास शै िणक अहता संपादन केली आहे असे समजले जाईल. 

9.  िदवाणी यायाधीश (किन ठ तर ) व यायदंडािधकारी ( थमवग ) हणून िनवड झाले या उमेदवारानंा िनयु ती यावेळी सदर पदावर तीन वष कायरत रहाणार आहे, 
याबाबतचे . 2,00,000/- ( . दोन लाख ) एवढया रकमेचे बधंप  िलहून देणे आव यक राहील. 

10. तुत जािहरातीम ये परी ेसंदभ तील सिं त तपशील िदलेला आहे. अज कर याची प दत, आव यक अहता, वयोमय दा, शु क, िनवडीची सवसाधारण ीया, परी ा 
योजना, अ यास म इ यादीबाबत या सिव तर तपशीलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पध  परी ा अंतगत  उमेदवारानंा सवसाधारण सूचना  
तसेच    परी ा   या िवभागातील   िदवाणी यायाधीश (किन ठ तर) व यायदंडािधकारी ( थमवग) परी ा   अंतगत उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे 
उमेदवारानंी कृपया अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस द कर यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समज यात येईल. 

11.  शु क : 11.1 :-  अमागास -  . 265/-   11.2 :- मागासवग य -  . 140/-     11.3 :- माजी सैिनक . 15/-      
12. अज कर याची प त :- 

12.1  तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.. 
12.2  पा  उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based)ऑनलाईन अज www.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक  26 फे वूारी, 2014  ते  िदनांक  18 माच , 2014   

या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील. 
12.3  ऑॅनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mahaonline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत.  
12.4  िविहत प तीने आयोगास अज सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घेतला जाणार नाही.   
12.5  आयोगाने िन चत केलेले परी ा शु क खालील प तीने भरता येईल :- 
 (1) भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे  (2) नेटबँ कग (3) डेिबट काड.  (4) े िडट काड (5) सं ाम क /सीएससी (नागिरक सेवा क ) 
12.6 www.mahaonline.gov.in येथे सं ाम क  ( ामपचंायंतीम ये) आिण सीएससीची सूची उपलबध आहे.           
12.7 परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता उमेदवारानंी 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 लक करावे. 
(2)   “ माझे खाते ”  या लक वर लक के यानंतर उमेदवाराने अज केले या पदाचंी यादी शु क भर या या / न भर या या न दीसह िदसेल. या पदासमोर   ‘ 

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)  उमेदवार े िडट काड, डेिबट काड अथवा नेटबँ कग या सहा याने ऑनलाईन पेमट क  शकतील. 
(5) नागरी सुिवधा क  हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सुिवधा क  अथवा सं ाम क ात जाऊन शु लाचा  भरणा केला जाऊ 

शकतो. उपरो त कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनाकंापूव  पूण करणे आव यक राहील. 
(6)  उमेदवाराने चलना ारे हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँ या कोण याही शाखेत, बकेँ या  काय लयीन वेळेत 

शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो.  
(7) या उमेदवारानंा भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अज सादर के या या दोन तासानंतर अथवा  शेवट या िदवशी अज 

सादर करणा-या उमेदवारानंी यापुढील कामकाजा या िदवशी बकेँ या काय लयीन वेळेत परी ा शु क भरणे   आव यक आहे.  
12.8   तुत परी ेपूव   7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणप  या या ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमेदवाराने परी ेपूव   डाऊनलोड 

क न घेणे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे.  
13.  परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप  आणणे स तीचे आहे. यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही. 
14.  तुत जािहरातीम ये परी ेसंदभ तील संि त तपिशल िदलेला आहे. पूव परी े या वेशासाठी मािहती , अज वीकार याची प दत, आव यक अहता, आर ण, 

वयोमय दा, शु क, िनवडीची सवसाधारण ि या,परी ा योजना, अ यास म इ यादीबाबत या सिव तर तपिशलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या 
वेबसाईटवरील पध  परी ेअंतगत उमेदवारानंा सवसाधारण सूचना तसेच परी ा िवभागातील िदवाणी यायाधीश (किन ठ तर) व यायदंडािधकारी परी ा 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. 
सदर जािहरात आयोगा या www.mpsc.gov.in व www.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध  आहे. 

15.  उमेदवारानंीउमेदवारानंी िविहतिविहत  प दतीनेप दतीने  अजअज  सादरसादर  क नक न  शु कशु क  भर याची तसेच टेट बकेँम ये परी ा शु क भर याकिरताभर याची तसेच टेट बकेँम ये परी ा शु क भर याकिरता  चलनाची त घे याची कायवाही चलनाची त घे याची कायवाही   िदनांकिदनांक  1818  माचमाच,,  
22001144  रोजीरोजी  2233..5599  वाजेपयतवाजेपयत  पूणपूण  करणेकरणे  आव यकआव यक  आहेआहे..  यानंतरयानंतर  सदरसदर  वेब लकवेब लक  बंदबंद  होईलहोईल..    

16. चलना ारेचलना ारे  परी ाशु क भरावयाचे झा यास परी ाशु क भरावयाचे झा यास भारतीयभारतीय  टेटटेट  बकेँम येबकेँम ये  िदनांक िदनांक 1919  माचमाच,,  22001144    पयतपयत  बकेॅ याबकेॅ या  काय लयीनकाय लयीन  वेळेतवेळेत  भरणेभरणे  बधंनकारकबधंनकारक  आहेआहे. . िविहत िविहत 
िदनाकंानंतर परी ा िदनाकंानंतर परी ा शु कशु क  भर यास वैध मानले जाणार नाहीभर यास वैध मानले जाणार नाही, , तसेच परी ा  तसेच परी ा  शु काचाशु काचा  परतावाही केला जाणार नाहीपरतावाही केला जाणार नाही..  

17. िदवाणी यायाधीश (किन ठ तर) व यायदंडािधकारी ( थमवग) (पूव) परी ेचा अ यास म आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे. 
 
 िठकाण : मंुबई                                                                                                                                                ी. शं. पाठक 
 िदनांक : 26 फे वूारी , 2014.                                                                   उपसिचव,महारा  लोकसेवा आयोग.  


