
 
िदवाणी न्यायाधीश (किन ठ तर) व न्यायदंडािधकारी ( थमवगर्) (मखु्य) परीक्षा-2014        

अिधसचूना कर्मांक 19(2)/1546/2014/बारा                                           जािहरात कर्मांक 184/2014  
  जािहरात कर्मांक 19(1)/1546/ 2014/बारा, िद.26 फेबर्ुवारी, 2014 नसुार राज्य शासनाच्या सेवेतील िदवाणी न्यायाधीश 
(किन ठ तर) व न्यायदंडािधकारी ( थमवगर्) संवगार्तील 224 पदांवरील िनयकु्तीकिरता आयोगामाफर् त िदनांक  7 जनू, 2014 रोजी 
घेण्यात आले या िदवाणी न्यायाधीश  (किन ठ तर) व न्यायदंडािधकारी ( थमवगर्) (पवूर्) परीक्षा-2014 च्या िनकालाआधारे मखु्य 
परीके्षच्या वेशासाठी अहर्ता ा त ठरले या उमेदवारांची िदवाणी न्यायाधीश (किन ठ तर) व न्यायदंडािधकारी ( थमवगर्) (मखु्य) परीक्षा-
2014 रिववार िदनांक 12 ऑक्टोबर, 2014 रोजी औरंगाबाद, मुंबई व नागपरू या िज हा कदर्ांवर घेण्यात येईल. पवूर् परीके्षकरीता 
आयोगास अजार् दारे सादर केले या मािहतीच्या आधारेच ततु मखु्य परीके्षकरीता अजर् ऑनलाईन पध्दतीने भरणे आव यक आहे. 
 
2. परीक्षा 
 2.1 सदर परीक्षा पढुील दोन ट यात घेण्यात येईल. (1) लेखी परीक्षा :- एकूण 200 गणु (2) मलुाखत :- 50 गणु 

3. पातर्ता :- वयोमयार्दा आिण अहर्ता :- 
 3.1 वकील ॲटनीर् िंकवा अिधवक्ता यांचेकिरता :- 
  3.1.1 वयोमयार्दा :- िद. 1 जनू, 2014 रोजी िकमान 21 वष असावे व 35 वषार्ंपेक्षा  जा त नसावे. 
  3.1.2 अहर्ता :- (1) िवधी शाखेतील पदवी आिण उच्च न्यायालयातील िंकवा त्यास दु यम असले या न्यायालयातील िदनांक 26  
         फेबर्ुवारी, 2014 रोजी वकील, ॲटनीर् िंकवा अिधवक्ता हणनू िकमान 3 वषार्ंचा विकली यवसाय. 
     (2) पि लक ॉिसक्यटुर या पदावरील महारा टर्ातील सेवा न्यायालयीन यवसाय हणनू समजली जाईल / िंकवा 
 3.2 नवीन िवधी पदवीधरांकिरता :- 
  3.2.1 वयोमयार्दा :- िद. 1 जनू, 2014 रोजी 21 वषार्ंपेक्षा कमी आिण 25 वषार्ंपेक्षा जा त नसाव.े 
  3.2.2  (1) िवधी शाखेतील पदवी, सदर पदवी ा त करण्यासाठी घेण्यात येणारी त्येक परीक्षा थम यत्नात उ ीणर् करुन पदवी  
         ा त केली असली पािहजे आिण 
    (2) िवधी  पदवीचे अंितम वषर् िंकवा िवधीमधील पद यु र पदवीचे अंितम वषर् (L.L.M.) िकमान 55% इतक्या गणुांनी  
          िदनांक 26 फेबर्ुवारी, 2014 रोजी वा पवूीर् उ ीणर् असणे आव यक िंकवा 
 3.3 उच्च न्यायालयाच्या िलिपक वगीर्य कमर्चारी वगार्चे सद य िंकवा 
 3.4 उच्च न्यायालयास दु यम असले या न्यायालयाच्या िलिपकवगीर्य कमर्चारी वगार्चे सद य िंकवा 
 3.5 मंतर्ालयाच्या िवधी व न्याय िवभागाचया िवधी िवभागामध्ये िवधी सहायक वा त्यापेक्षा विर ठ हणनू काम करणा-या कमर्चारी  
  वगार्चे सद य िंकवा 
 3.6 उच्च न्यायालय, शहर िदवाणी न्यायालय आिण िज हा न्यायालये यामधील सरकारी विकलांच्या कायार्लयातील िलिपकवगीर्य  
  कमर्चारी वगार्चे सद य. 
 3.7 उपरोक्त 3.3, 3.4, 3.5 व 3.6 यांचेकिरता वयोमयार्दा :- िद. 1 जनू, 2014 रोजी उमेदवाराचे वय 21 वषार्ंपेक्षा कमी व 45  
  वषार्ंपेक्षा जा त नसावे. तथािप, िवधी पदवी ा तीनंतर िद. 26 फेबर्ुवारी, 2014 पयत त्यांनी िकमान 3 वषार्ंची सेवा केलेली असणे  
  आव यक आहे. 
 3.8 (1) मागासवगीर्य उमेदवारांबाबत उच्च वयोमयार्दा 5 वषार्ंपयत िशिथलक्षम. 
  (2) िदनांक  1 जानेवारी, 1964 ते 25 माचर्, 1971 या कालावधीत तत्कािलन पवूर् पािक तानातनू थालांतरीत झालेले लोक,  
   िदनांक 1 नो हबर, 1964 नंतर ीलंकेतनू भारतात थलांतरीत झालेले मळू भारतीय आिण 1 जनू, 1963 नंतर हदेशातनू  
   भारतात थलांतरीत झालेले मळू भारतीयांच्या बाबतीत वयोमयार्दा 3 वषार्ने िशिथलक्षम. 



4. शु क :- 
 4.1 अमागास- रुपये  515/- 4.2 मागासवगीर्य- 315/-  
5. मखु्य परीके्षस वेश :- 
 5.1 िदवाणी न्यायाधीश (किन ठ तर) व न्यायदंडािधकारी ( थम वगर्) (पवूर्) परीक्षा- 2014च्या िनकालाआधारे मखु्य परीके्षच्या 

वेशासाठी पातर् ठरले या आिण पवूर् परीके्षच्या जािहरातीत नमदू केले या शैक्षिणक अहर्ता व अन्य अटींची िदनांक 26 
फेबर्ुवारी,2014 रोजी िंकवा त्यापवूीर् पतूर्ता करणा-या उमेदवारास मखु्य परीके्षच्या वेशासाठी पातर् समजण्यात येईल. 

 5.2 अंध उमेदवार सदर पदासाठी अपातर् आहेत. 
6. मराठी भाषेचे ज्ञान :- 
 6.1 ततु पदासाठी उपरोक्त सवर् गटातील उमेदवाराला मराठी भाषा उ म िरतीने बोलता, वाचता व िलिहता येणे आव यक असनू  
  मराठी भाषेचे परेुसे ज्ञान त्याच माणे मराठीतनू इंगर्जीत व इंगर्जीतनू मराठीत सफाईदारपणे भाषांतर करता येणे आव यक आहे. 
 6.2 वरील माणे मराठी भाषेच्या ज्ञानाबददलचे माणपतर्  खालील ािधका-यांकडून ा त करणे आव यक आहे :- 
  (1) विकल, ॲटनीर् िंकवा अिधवक्ता यांचेबाबतीत- संबंिधत िज हयाचे मखु्य न्यायाधीश. 
  (2) नवीन िवधी पदवीधरांबाबतीत – िवधी अ यासकर्मासाठी (LLB/LLM) वेश घेतले या महािव ालयाचे ाचायर् िंकवा  
   महािव ालय िंकवा िव ापीठाचे िवभाग मखु. 
  (3) उच्च न्यायालय आिण त्यास दु यम न्यायालये, मंतर्ालय इत्यादी िवभागातील कमर्चारी वगार्च्या सद यांच्या बाबतीत –  
   ज्याच्या िनयंतर्णाखाली सेवेत आहे अशा िवभाग / कायार्लय मखु. 
  (4) िवशेष पिरि थतीत पनुिर्नयकु्त / सेवािनवृ  िदवाणी न्यायाधीश (किन ठ तर) 
 6.3 उमेदवाराने शासनाच्या िनयमानसुार िनयकु्तीनंतर सहा मिहन्याच्या आत मराठी भाषेची परीक्षा उ ीणर् होणे आव यक आहे. 
7. अजर् करण्याची  पध्दत :- 
 7.1 ततु परीके्षसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन पध्दतीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत. 
 7.2 पातर् उमेदवाराला वेब-बे ड (web-based) ऑनलाईन अजर् https://mahampsc.mahaonline.gov.in वेबसाईट दारे िदनांक 
   3 स टबर, 2014  ते  17 स टबर, 2014  या कालावधीतच सादर करणे आव यक राहील. 
 7.3 ऑनलाईन पध्दतीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सचूना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in या 
   संकेत थळावर उपल ध आहेत. 
 7.4 िविहत पध्दतीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर िविहत मदुतीत परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही. 
 7.5 आयोगाने िनि चत केलेले परीक्षा शु क खालील पध्दतीने भरता येईल. 
  (1) भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना दारे (2) नेटबिँंकग (3) डेिबट काडर् (4) केर्िडट काडर् (5) संगर्ाम कदर् / सीएससी (नागिरक  
   सेवा कदर्) 
 7.6 https://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवर, संगर्ाम कदर् (गर्ामपंचायत) आिण सीएससीची सचूी उपल ध  
  आहे. 
 7.7 परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता उमेदवारांनी खाली नमदू केले या पध्दतींचा अवलंब करावा :- 
  (1) शु क भरण्याकिरता मखु्य पृ ठाच्या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक के यानंतर उमेदवाराने अजर्  
   केले या पदांची यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या न दीसह िदसेल. ज्या पदासमोर “ “Unpaid” असे िलिहलेले असेल,  
   त्या िठकाणी “pay now ” अशी िंलक उपल ध असेल. 
  (3) “pay now” या िंलक वर िक्लक के यानंतर 3 पयार्य उपल ध होतील :- (1) ऑनलाईन पेमट (2) नागरी सिुवधा कदर् (3)  
   चलना दारे 
  (4) उमेदवार केर्िडट काडर्, डेिबट काडर् अथवा नेटबिँंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करु शकतील. 
  (5) नागरी सिुवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सिुवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात  
   जाऊन शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापवूीर् पणूर् करणे  
   आव यक राहील. 
  (6) उमेदवाराने चलना दारे हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँच्या कायार्लयीन  
   वेळेत शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
  (7) भारतीय  टेट बकेँमध्ये चलना दारे शु क भरण्याचा पयार्य िनवडले या  उमेदवाराने अजर् सादर के याच्या दोन 



    तासानंतर अथवा शेवटच्या िदवशी अजर् सादर करणा-या उमेदवारांनी त्यापढुील कामकाजाच्या िदवशी बकेँच्या कायार्लयीन  
   वेळेत परीक्षा  शु क भरणे आव यक आहे. 
  (8) परीक्षा शु काचा भरणा के यानंतर उमेदवाराला परीक्षा कदर्ाची िनवड करणे आव यक आहे. त्याकरीता “ माझे खाते ”  
   मधील आव यक पदाची िनवड करावी. त्यानंतर “ कदर् िनवडा ” या पयार्यावर िक्लक करावे. सदर पयार्यांतगर्त िनवडले या  
   कदर्ाची क्षमता दशर्िवली जाईल. जर कदर्ाच्या क्षमतेइतक्या उमेदवारांचे अजर् तत्पवूीर् ा त झाले असतील, तर सदर कदर्  
   उपल ध नसनू, दसुरे कदर् िनवडावे, असा संदेश ा त होईल. कदर्ाची िनवड के यानंतर से ह बटणावर िक्लक के यास कदर्  
   िनवडीची  व अजर् भरण्याची िकर्या पणूर् होईल.  
  (9) भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना दारे शु क  भरण्याचा पयार्य िनवडलेले उमेदवार शु क भर याच्या िदनांकाच्या दसु-या  
   िदवशी कदर् िनवडीची िकर्या करु शकतील. दसुरा िदवस कायार्लयीन सटुटी अथवा रिववारचा असेल तर उमेदवार सदर  
   कायर्वाही त्यानंतर लगेच येणा-या पढुील कायार्लयीन कामकाजाच्या िदवशी करु शकतील. 
 7.8  ततु परीके्षपवूीर् 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणपतर् त्यांच्या ोफाईल दारे उपल ध करुन देण्यात येईल. त्याची त  
   उमेदवाराने परीके्षपवूीर्  डाऊनलोड करुन घेणे व परीके्षच्यावेळी सादर करणे आव यक आहे. 
 7.9  परीके्षच्यावेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे. त्यािशवाय परीके्षस वेश िदला जाणार नाही. 
8.   ततु अिधसचूनेमध्ये परीके्षसंदभार्तील संिक्ष त तपशील िदलेला आहे. मखु्य परीके्षच्या वेशासाठी मािहती वीकारण्याची पध्दत,  
 आव यक अहर्ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क िनवडीची सवर्साधारण िकर्या, परीक्षा योजना, अ यासकर्म, इत्यादीबाबतच्या सिव तर  
 तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पधार् परीके्षअंतगर्त “ उमेदवारांना सवर्साधारण सचूना ” तसेच  
 परीक्षा या िवभागातील “ िदवाणी न्यायाधीश  (किन ठ तर) व न्यायदंडािधकारी ( थमवगर्) पधार् परीक्षा ” मध्ये उपल ध  
 करुन देण्यात आले या मािहतीचे कृपया उवलोकन करावे.  
 आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात आलेली मािहती व अिधसचूना अिधकृत समजण्यात येईल. 
9.   िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची तसेच टेट बकेँमध्ये परीक्षा शु क भरण्याकिरता चलनाची त घेण्याची कायर्वाही 

िदनांक 17 स टबर, 2014  रोजी 23.59 वाजेपयत पणूर् करणे आव यक आहे. त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल. 
10. चलना दारे परीक्षा शु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बकेँमध्ये िदनांक 18 स टबर,2014 पयत बकेँच्या कायार्लयीन वेळेत  
 भरणे बंधनकारक आहे. िविहत िदनांकानंतर परीक्षा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शु काचा परतावाही केला  
 जाणार नाही. 
11. ततु मखु्य परीके्षचा अ यासकर्म आयोगाच्या www.mpsc.gov.in   या वेबसाईटवर  उपल ध आहे. 
12. सदर अिधसचूना आयोगाच्या www.mpsc.gov.in व https://mahampsc.mahaonline.gov.in  या वेबसाईटवर उपल ध आहे. 
 
मुंबई                                         ी.शं. पाठक 
िदनांक :3 स टबर, 2014                                 उपसिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग 
 
(1)आयोगाच्या कायार्लयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा कदर्ाच्या पिरसरात तसेच मलुाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही 
कारची इलेक्टर्ॉिनक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे. (2) माणपतर् तपासण्याच्यावेळी सवर् आव यक मळू माणपतेर् 
सादर न के यास सदर परीके्षची उमेदवारी नाकारली जाईल. 
 


