महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट - क व शिल्हा
ताांशिक सेवा, गट-क सांवगातील कममचा-याांना
िालेय

शिक्षण

व

क्रीडा

शवभागाच्या

अशिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब
(प्रिासन िाखा) अांतगमत उपशिक्षणाशिकारी व
तत्सम

पदावर

शनवडीद्वारे

शनयुक्तीसाठी

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रिासन िाखा)
महाराष्ट्र िासन
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मयाशदत शवभागीय स्पिा परीक्षा-2017.
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग

िासन पशरपिक क्रमाांक: बबदु ना 3016/प्र.क्र.251/प्रिा-2,
मादाम कामा मागम, हु तात्मा रािगु चौक,
मांिालय, मुांबई - 400 032.
शदनाांक : 17 मे, 2017.

co
m

िासन पशरपिक-

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट - क व शिल्हा ताांशिक सेवा, गट-क सांवगातील कममचा-याांना िालेय शिक्षण

व क्रीडा शवभागाच्या अशिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रिासन िाखा) अांतगमत उपशिक्षणाशिकारी

y.

व तत्सम पदावर शनवडीद्वारे शनयुक्ती दे ण्यासाठी रशववार, शदनाांक 13 ऑगस्ट, 2017 रोिी महाराष्ट्र लोकसेवा

m

आयोगामार्मत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रिासन िाखा) मयाशदत शवभागीय स्पिा परीक्षा-2017 र्क्त मुांबई

de

येथे घेण्यात येईल.

ca

2. उपलब्ि पदसांख्या:-

वगमवारी

lia
bl

अ.क्र.

ea

2.1 प्रस्तुत परीक्षेमिून भरावयाच्या पदाांचा आरक्षणशनहाय तपिील खालीलप्रमाणे आहे :-

अनुसूशचत िाती

4

3

शवमुक्त िाती (अ)

1

.re
w
w

क सांवगामिून भरावयाची पदे

1
2

w

महाराष्ट्र् शिक्षण सेवा, गट-

4
5
6
7

8

अनुसूशचत िमाती
भटक्या िमाती (ब)

भटक्या िमाती (क)
भटक्या िमाती (ड)
शविेष मागास प्रवगम
खुला

एकूण

2
1
1
0
1

21

31

शिल्हा ताांशिक सेवा, गटक सांवगामिून भरावयाची
पदे
12
6
3
2
3
2
2

62

92

2.2 वर नमूद पदसांख्या व आरक्षणामध्ये बदल होण्याची िक्यता आहे .

2.3 शव.िा.(अ), भ.ि.(ब), भ.ि. (क), व भ.ि. (ड) या प्रवगासाठी आरशक्षत पदे आांतरपशरवतमनीय असून
आरशक्षत पदाांसाठी सांबशां ित प्रवगातील योग्य व पाि उमेदवार उपलब्ि न झाल्यास अद्ययावत िासन
िोरणाप्रमाणे उपलब्ि प्रवगाच्या उमेदवाराचा शवचार गुणवत्तेच्या आिारावर करण्यात येईल.
Join Us on Telegram @mpscofficers

िासन पशरपिक क्रमाांकः बबदु ना 3016/प्र.क्र.251/प्रिा-2,

2.4 परीक्षेच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर मागासवगींयासाठी शवशहत केलेली िुल्क तसेच इतर पािता शवषयक

अटी/शनकषाांसांदभात कोणतीही सूट/सवलत घेतली असल्यास, अिा उमे दवाराांची अमागास (सवमसािारण)

पदावर शिर्ारस करण्यात येणार नाही.
3. पािता :-

3.1 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट - क व शिल्हा ताांशिक सेवा, गट-क सांवगातील कममचारी प्रस्तुत परीक्षेस अिम
आश्रमिाळा मिील) कममचा-याांनी अिम क नयेत.
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करण्यासाठी पाि आहे त. इतर सांवगातील (उदा.खािगी अनुदाशनत िाळा, महानगरपाशलका अांतगमत िाळा,

3.2 पाि कमम चा-याांची शदनाांक 1 िानेवारी, 2017 रोिी सलग पाच वषे शवनाखांड शनयशमत सेवा पूणम झालेली

असणे आवश्यक आहे .

3.3 शनयशमत सेवच
े ा कालाविी खालीलप्रमाणे गणण्याांत येईल :-

(1) नामशनदे िनाने नेमणूक झालेल्या कममचा-याांच्या शनयशमत शनयुक्तीच्या शदनाांकापासून
(2) अनुकांपा तत्वावर नेमणूक झालेल्या कममचा-याांच्या शनयुक्तीच्या शदनाांकापासून

(3) अन्य कारणास्तव सेवा शनयशमत झालेल्या कममचा-याांच्या बाबतीत त्याांच्या सेवा शनयशमत केल्या

co
m

सांबि
ां ीच्या िासन आदेिाच्या शदनाांकापासून

(4) पदोन्नत कममचा-याच्या शनयशमत पदोन्नतीच्या शदनाांकापासून

y.

3.4 कोणत्याही पशरस्स्थतीत शनम्न सांवगातील पदावरील अभाशवत शनयुक्तीचा कालाविी पाितेसाठी गणण्यात

m

येणार नाही.

de

3.5 सांबशां ित सांवगाची सेवाप्रवेिोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा (पीआरटी) उत्तीणम न झालेले अथवा उत्तीणम होण्यापासून सूट
शदलेली नाही, असे कममचारी प्रस्तुत परीक्षेच्या प्रवेिासाठी पाि असणार नाहीत.

ca

3.6 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट - क मिून प्रस्तुत परीक्षेव्दारे भरावयाच्या पदाांकरीता र्क्त सांबशां ित सांवगातील

ea

कायमरत व्यक्तीच पाि असतील.

3.7 शिल्हा ताांशिक सेवा, गट - क मिून प्रस्तुत परीक्षेव्दारे भरावयाच्या पदाांकरीता र्क्त सांबशां ित सांवगातील

lia
bl

कायमरत व्यक्तीच पाि असतील.

4. उमेदवाराांनी अिम केल्याची माशहती आपल्या शवभाग/कायालय प्रमुखाांना कळशवणे आवश्यक असून, याकशरता

.re

ऑनलाईन पध्दतीने आयोगाकडे पाठशवलेल्या अिाची प्रत सांबशां ित शवभाग/कायालय प्रमुखाांना सादर करणे

w

आवश्यक आहे. उमेदवाराांचा अिम शवचारात घेण्यास शवभाग/कायालय प्रमुखाांना कोणताही आक्षेप असल्यास तसे

w

w

शवभाग/कायालय प्रमुखाांने अिम स्वीकारण्याच्या अांशतम शदनाांकापयंत आयोगास कळशवणे आवश्यक आहे. माि

अिम शवचारात घेण्यास हरकत नसल्यास आयोगास तसे कळशवण्याची आवश्यकता नाही; असेही उमेदवाराांनी

सांबशां ित शवभाग/कायालय प्रमुखाांना कळवावे.

5. परीक्षेचे टप्पपे

5.1 प्रस्तुत परीक्षा खालील दोन टप्पप्पयाांमध्ये घेण्यात येईल:(1) लेखी परीक्षा - 400 गुण (2) मुलाखत - 50 गुण.

5.2 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-क तसेच शिल्हा ताांशिक सेवा, गट-क सांवगातून भरावयाच्या पदाकरीता स्वतांि शनकाल

प्रशक्रया राबशवण्यात येईल.

पृष्ट्ठ 10 पैकी 2
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िासन पशरपिक क्रमाांकः बबदु ना 3016/प्र.क्र.251/प्रिा-2,

5.3 गुणाांची सीमारे षा शनशित करताना महाराष्ट्र शिक्षण सेवा,गट-क तसेच शिल्हा ताांशिक सेवा, गट-क मिून
शनवडीद्वारे भरावयाची पदसांख्या स्वतांिपणे शवचारात घेण्यात येईल व त्यानुसार गुणाांची शकमान सीमारे षा
स्वतांिपणे शनशित करण्यात येईल.

5.4 शिर्ारसपाि उमेदवाराांचा परस्पर गुणवत्ताक्रम लेखी परीक्षा व मुलाखतीमध्ये प्राप्पत गुणाांची एकशित बेरीि
याांच्या आिारे आयोगाकडू न तयार करण्यात आलेल्या गुणवत्ताक्रमानुसार शनशित करण्यात येईल.

5.5 मुलाखतीस आमांशित केल्यानांतर पाितेसांदभातील सवम आवश्यक मूळ प्रमाणपिे सादर करणे आवश्यक
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आहे . पाितेसांदभातील सवम मूळ प्रमाणपिे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास मुलाखत घेतली िाणार
नाही. तसेच, शिर्ारस/शनयुक्तीसाठी शवचार करण्यात येणार नाही.

6.

िुल्क :-

7.

परीक्षा केंद्र :

6.1 अमागास - पये 523/-

6.2 मागासवगीय - पये 323/-

परीक्षा केंद्र

केंद्र सांकेताांक
30

co
m

मुांबई

8. अिम करण्याची पध्दत :-

उमेदवाराला

वेब-आिाशरत

(Web-based)

ऑनलाईन

अिम

de

https://mahampsc.mahaonline.gov.in या सांकेतस्थळाद्वारे शदनाांक 17 मे, 2017 ते शदनाांक 6 िून,
2017 या कालाविीतच सादर करणे आवश्यक राहील.
प तीने

ca

ऑनलाईन

अिम

सादर

करण्याच्या

सशवस्तर

सूचना

आयोगाच्या

https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि
आहे त.

ea

8.3

पाि

m

8.2

y.

8.1 प्रस्तुत परीक्षेसाठी र्क्त ऑनलाईन प तीने अिम स्वीकारण्यात येतील.

lia
bl

8.4 आयोगास अिम सादर करताना माध्यशमक िालाांत प्रमाणपिावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नावाची नोंदणी

करणे व आयोगास अिम सादर करणे आवश्यक आहे . अन्यथा, आयोगाच्या सूचनाांचे उल्लांघन समिून

.re

कारवाई करण्यात येईल.

8.5 आयोगास चुकीची माशहती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सवम शनवडीकशरता

w

अपाि ठरशवण्यात येईल.

w

w

8.6 आयोगास अिम सादर केल्यानांतर शवशहत मुदतीत परीक्षा िुल्क भरल्याशिवाय अिम शवचारात घेतले िाणार
नाहीत.

8.7 परीक्षा िुल्काचा भरणा करण्याकशरता उमेदवाराांनी खाली नमूद केलेल्या प तींचा अवलांब करावा :-

8.7.1 िुल्क भरण्याकरीता मुख्य पृष्ट्ठाच्या डाव्या भागावरील
8.7.2 माझे खाते
करावे.

माझे खाते

या बलकवर स्क्लक करावे.

या बलकवर स्क्लक केल्यानांतर माझे ॲप्पलीकेिन सदरातील 'स्पिात्मक परीक्षा' या बलकवर स्क्लक

8.7.3 'स्पिात्मक परीक्षा' या बलक वर स्क्लक केल्यानांतर अिम केलेल्या पदाांची यादी िुल्क भरल्याच्या/न
भरल्याच्या नोंदीसह शदसेल. ‘U
असेल.

aid’ शलशहलेल्या पद/परीक्षेसमोर ‘Pay N w’ अिी बलक उपलब्ि
पृष्ट्ठ 10 पैकी 3
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8.7.4 Pay Now या बलकवर स्क्लक केल्यानांतर 3 पयाय उपलब्ि होतील :- (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी
सुशविा केंद्र (क) चलनाव्दारे

8.7.5 क्रेशडट काडम , डे शबट काडम अथवा नेटबॅंबकगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा िुल्क अदा करता येईल.

8.7.6 नागरी सुशविा केंद्र हा पयाय शनवडल्यास, उपलब्ि होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुशविा केंद्र
अथवा सांग्राम केंद्रात िाऊन िुल्काचा भरणा केला िाऊ िकतो. सदर कायमवाही अिम सादर करण्याच्या
अांशतम शदनाांकापूवी पूणम करणे आवश्यक राहील.
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8.7.7 चलनाव्दारे परीक्षा िुल्क भरण्याचा पयाय शनवडल्यास उपलब्ि होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय
स्टे ट बॅंकेच्या कोणत्याही िाखेत, बॅंकेच्या कायालयीन वेळेत िुल्काचा भरणा केला िाऊ िकतो.

8.7.8 भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये चलनाद्वारे िुल्क भरण्याचा पयाय शनवडल्यास अिम सादर केल्याच्या दोन तासानांतर

अथवा िेवटच्या शदविी अिम सादर केल्यास त्यापुढील कामकािाच्या शदविी बॅंकेच्या कायालयीन वेळेत
परीक्षा िुल्क भरणे आवश्यक आहे .

8.7.9 शवशहत पध्दतीने अिम सादर क न िुल्क भरण्याची कायमवाही, तसेच भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये चलनाद्वारे

परीक्षा िुल्क भरावयाचे झाल्यास चलनाची प्रत घेण्याची कायमवाही शदनाांक 6 िून, 2017 रोिी 23.59
वािेपयंत पूणम करणे आवश्यक आहे . त्यानांतर सदर वेबबलक बांद होईल.

co
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8.7.10 चलनाद्वारे परीक्षािुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये शदनाांक 7 िून, 2017 पयंत बॅकेच्या
कायालयीन वेळेत भरणे बांिनकारक आहे . शवशहत शदनाांकानांतर परीक्षा िुल्क भरल्यास वैि मानले

y.

िाणार नाही, तसेच परीक्षा िुल्काचा परतावाही केला िाणार नाही.

m

8.7.11 ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा िुल्काचा भरणा केल्यानांतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोर्ाईलमध्ये परीक्षा

de

िुल्काचा भरणा झाला आहे बकवा कसे याची स्स्थती (status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने अिम

सादर करण्याच्या अांशतम शदनाांकापूवीच तपासणी क न खािी करणे अथवा परीक्षा िुल्काचा भरणा

ca

झाल्याबाबतची स्स्थती उपलब्ि नसल्यास पुन्हा िुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याची कायमवाही करणे
नाही.

ea

आवश्यक आहे. शवशहत शदनाांकानांतर यासांदभातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली िाणार

lia
bl

9. अिात नमूद केलेल्या माशहतीच्या आिारे उमेदवार पशरपिकातील शवशहत अहम तेबाबतच्या अटींची पूतमता करतात असे

समिून पािता न तपासता आयोगाकडू न उमेदवाराांना तात्पुरता प्रवेि शदला िाईल. परां तु परीक्षेपव
ू ी अथवा

.re

परीक्षेनांतर कोणत्याही टप्पप्पयावर, उमेदवाराने अिात नमूद केलेली माशहती चुकीची वा खोटी असल्याचे अथवा
उमेदवार शवशहत अहमतेची पूतमता करीत नसल्याचे आयोगास आढळल्यास अिा उमेदवाराांची उमेदवारी कोणत्याही

w

w

टप्पप्पयावर र करण्यात येईल आशण त्याबाबतचा आयोगाचा शनणमय अांशतम राशहल.

w

10. सवमसािारण :-

10.1 प्रस्तुत परीक्षा ही स्पिा परीक्षा असून पदोन्नतीसाठी पािता परीक्षा (Qualifying Examination) नाही. प्रस्तुत
परीक्षेच्या शनकालाच्या आिारे आयोगाकडू न शिर्ारस करण्यात आलेल्या उमेदवाराांची सक्षम प्राशिका-

याकडू न पािता तपासण्याच्या अिीन राहू न शनयुक्ती दे ण्याची कायमवाही करण्यात येईल. सदर परीक्षेमिील
उमेदवाराांच्या कामशगरीच्या (Performance) आिारे शनयुक्ती मागण्याचा उमेदवारास कोणताही हक्क
असणार नाही.

10.2 परीक्षेस अिम सादर केल्यानांतर अथवा परीक्षा शदल्यानांतर उमेदवाराने रािीनामा शदल्यास अथवा कोणत्याही
कारणास्तव नोकरी सोडल्यास अथवा शवभागाने सेवा समाप्पत केल्यास अथवा िारणाशिकार न ठे वता
पृष्ट्ठ 10 पैकी 4
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सांवगमबाह्य पदावर नेमणूक झाल्यास सदर परीक्षेच्या शनकालाच्या आिारे सांबशां ित उमेदवार शनयुक्तीसाठी पाि
असणार नाही.
11. प्रवेिप्रमाणपि :-

11.1 प्रस्तुत परीक्षेपव
ू ी सवमसािारणपणे 7 शदवस अगोदर प्रवेि प्रमाणपि उमेदवाराच्या प्रोर्ाईलदवारे उपलब्ि
क न दे ण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपव
ू ी डाऊनलोड क न घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक
आहे .
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11.2 परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेि प्रमाणपि आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेि शदला
िाणार नाही.

11.3 परीक्षेस येतेवळ
े ी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आिार काडम , शनवडणूक आयोगाचे ओळखपि,

पासपोटम , पॅन काडम बकवा स्माटम काडम प्रकारचे ड्रायव्व्हग लायसेन्स यापैकी शकमान कोणतेही एक मूळ

ओळखपि व त्याची छायाांशकत प्रत सोबत आणणे अशनवायम आहे .

11.4 परीक्षेच्या वेळी प्रवेि प्रमाणपि व इतर ओळखीच्या पुराव्यासह उमेदवाराने अद्ययावत कायालयीन ओळखपि
12. परीक्षेस प्रवेि

co
m

सादर करणे आवश्यक आहे.

12.1 र्क्त पेन, पेस्न्सल, प्रवेिप्रमाणपि, ओळखीचा मूळ पुरावा व त्याची छायाांशकत प्रत अथवा
परवानगी शदलेल्या साशहत्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात

y.

प्रवेिप्रमाणपिावरील सूचनेनुसार आयोगाने

m

प्रवेि दे ण्यात येईल.

de

12.2 शडिीटल डायरी, पेिर, मायक्रोर्ोन, मोबाईल र्ोन, कॅमेरा अांतभूमत असलेली कोणत्याही प्रकारची सािने,
शसमकाडम , ब्लू टू थ, दू रसांचार सािने म्हणून वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्रॉशनक उपकरणे, वहया,

ca

नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ि, पशरगणक (calculator) इत्यादी प्रकारची सािने / साशहत्य परीक्षा

ea

केंद्राच्या पशरसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:िवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा

त्याच्या वापरासाठी इतराांची मदत घेण्यास सक्त मनाई आहे . असे साशहत्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहे र

lia
bl

ठे वण्याची व त्याच्या सुरशक्षततेची िबाबदारी सांबशां ित उमेदवाराची राहील.

12.3 आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनशिकृत सािन/साशहत्य परीक्षेच्यावेळी सांबशां ित

.re

उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेिद्वारावरच ठे वावे लागेल. अिा सािन/साशहत्याच्या सुरशक्षततेची िबाबदारी सांबशां ित

उमेदवाराची राहील. यासांदभातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, शिल्हा प्रिासन बकवा

w

िाळा/महाशवद्यालय व्यवस्थापन िबाबदार राहणार नाही.

w

w

12.4 उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या अिावरील स्वाक्षरी, हिेरीपटावरील स्वाक्षरी व अन्य सवम प्रकारच्या
पिव्यवहारावरील स्वाक्षरी एकच असणे व त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा र्रक/तर्ावत असता कामा नये.

शवशवि शठकाणच्या स्वाक्षरीमध्ये र्रक/तर्ावत आढळू न आल्यास सांबशां ित उमेदवाराची उमेदवारी र करण्यात
येईल व आयोगाच्या स्वेच्छाशिकारानुसार इतरही कायदेिीर/शनयमानुसार कारवाई करण्यात येईल.

13.

प्रस्तुत पशरपिकामध्ये परीक्षेसांदभातील सांशक्षप्पत तपिील शदलेला आहे . अिम स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक

अहम ता, आरक्षण, वयोमयादा, िुल्क, शनवडीची सवमसािारण प्रशक्रया, परीक्षा योिना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या

सशवस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या सांकेतस्थळावरील मयाशदत शवभागीय परीक्षा अांतगमत

'उमेदवाराांना सवमसािारण सूचना' तसेच "परीक्षा योिना" शवभागातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रिासन
पृष्ट्ठ 10 पैकी 5
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िाखा) मयाशदत शवभागीय स्पिा परीक्षा मध्ये उपलब्ि क न दे ण्यात आलेल्या माशहतीचे कृपया अवलोकन करावे.
आयोगाच्या सांकेतस्थळावर प्रशसध्द करण्यात आलेली माशहती व पशरपिक अशिकृत समिण्यात येईल.

14.

प्रस्तुत

पशरपिक

आयोगाच्या

सांकेतस्थळावर उपलब्ि आहे.

www.mpsc.gov.in

तसेच

https://mahampsc.mahaonline.gov.in

या

15. सदर पशरपिकासोबतच्या "शववरणपि-1" मध्ये परीक्षेची योिना व अभ्यासक्रमाचा समावेि केला आहे .
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16. सदर पशरपिक रिेवर/प्रशतशनयुक्तीवर असणा-या कममचा-याांसह सवम सांबशां िताांच्या शनदिमनास आणावे.
17. सदर िासन पशरपिक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात

आले असून त्याचा सांगणक सांकेताांक 201705171247403221 असा आहे. हे पशरपिक शडिीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांशकत क न काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने,

( सांतोष ममदापुरे )

m

कक्ष अशिकारी, महाराष्ट्र िासन

1. सशचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पिाने)

de

प्रशत,

y.

co
m

Santosh B
Mamadapure

Digitally signed by Santosh B Mamadapure
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=School And Education Department,
postalCode=400058, st=Maharashtra,
2.5.4.20=3bfe111652996d95372924b1d22cdf
88b33dfa2a3de3d8ea011b7d83adc40cb6,
cn=Santosh B Mamadapure
Date: 2017.05.17 12:59:01 +05'30'

2. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य

ca

3. सवम मुख्य कायमकारी अशिकारी, शिल्हा पशरषदा.

w

w

w

.re

lia
bl

ea

4. शनवडनस्ती, का.प्रिा-2.
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िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, िासन पशरपिक क्रमाांक: बबदु ना 3016/प्र.क्र.251/प्रिा-2
सोबतचे सहपि
शववरणपि - 1

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रिासन िाखा) मयाशदत शवभागीय स्पिा परीक्षेची परीक्षा योिना व अभ्यासक्रम

क्रमाांक व

शवषय

दिा

मराठी

बारावी

सामान्य अध्ययन

बारावी

सांकेताांक

पेपर क्र.
1

इांग्रिी

बारावी

िासनािी सांबशित

शवभागामध्ये काम

सांस्था इत्यादी

असलेले ज्ञान.

शनवडक कायदे,

िासनािी व

असलेले ज्ञान.

शनयम, कायदे,

30

15

30

मराठी

45

90

25

50

100

परीक्षेचे
स्व प

इांग्रिी

मराठी
व

एक

तास

इांग्रिी

मराठी
200

कालाविी

व

इांग्रिी

वस्तुशनष्ट्ठ

बहु पयायी

एक

तास

lia
bl

ea

ca

इत्यादी

अ.क्र.

15

करण्यासाठी आवश्यक

शवभागािी सांबशित

(1) पेपर क्रमाांक -1

माध्यम

y.

शवभागामध्ये काम

गुण

m

2

करण्यासाठी आवश्यक

de

पेपर क्र.

प्रश्सांख्या

co
m

प्रश्पशिका
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- : परीक्षा योिना :-

-:अभ्यासक्रम:घटक

मराठी - सवमसामान्य िब्द सांग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार याांचा अथम आशण

2.

इांग्रिी - Common vocabulary, Sentence structure, Grammar, Use of idioms and

.re

1.

w

उपयोग, तसेच उता-याांवरील प्रश्ाांची उत्तरे.

30
30

w

phrases & and their meaning and Comprehension of passage.

गुण

w

3.

सामान्य ज्ञान

(1) गशणत (इयत्ता बारावी अनुसार)-

30

(3) चालू घडामोडी.

10

(2) बुध्दीमत्ता चाचणी

20

(4) सामान्य ज्ञान - दै नांशदन घटना, नेहमीचे अनुभव, िमम, साशहत्य, रािकारण, िास्त्र,

सामाशिक व औद्योशगक

सुिारणा, क्रीडा या क्षेिातील महान व्यक्तींची काये,

सवमसािारणपणे भारताच्या शविेषत: महाराष्ट्राच्या इशतहासाची व भूगोलाची

याांवरील प्रश्.

30

परे षा
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4.

िासनािी सांबशित शनवडक कायदे, सांस्था इत्यादी

50

(1) माशहतीचा अशिकार अशिशनयम, 2005.

(2) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूशचत िाती, अनुसूशचत िमाती, शवमुक्त िमाती, भटक्या

िमाती/शविेष मागास प्रवगम व इतर मागास वगम याांचेकशरता आरक्षण) अशिशनयम, 2001

(महा. अशिशनयम क्र.8/2004).

(3) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अशिशनयम,2015 (सेवा हमी कायदा).

92
22
33
39
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(4) िासकीय कममचाऱयाांच्या बदल्याांचे शवशनयमन व िासकीय कतमव्ये पार पाडताना होणाऱया

शवलांबास प्रशतबांि अशिशनयम, 2005.

(5) िासनाची शविीशवषयक कामकाि चालशवण्याची शनयमावली, 1984 (शनयम क्रमाांक 92 व

109).

(6) िाळा न्यायािीकरण, सवोच्च व उच्च न्यायालयीन कामकाि व कायमपध्दती (याशचका,

अवमान याशचका, िनशहत याशचका, सु-मोटो याशचका इत्यादी).
(7) मानवी हक्क आयोग.

(2) पेपर क्रमाांक - 2

घटक व उपघटक

m

y.

अ.क्र

co
m

(8) राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोग.

भारताचे सांशविान (सेवा शवषयक बाबी व शिक्षणासांबि
ां ीत कलमे ) सांसद व शविानमांडळ

2.

(1) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवच्े या सवमसािारण अटी व िती) शनयम, 1981.

ca

कामकाि व शवशवि सशमत्या.

de

1.

एकुण
गुण

10
40

ea

(2) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) शनयम, 1979.

lia
bl

(3) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतमणक
ू ) शनयम, 1979.

(4) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अविी, स्वीयेत्तर सेवा, शनलांबन काळातील प्रदाने)

.re

शनयम, 1981.

w

(5) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रिा) शनयम, 1981.

w

w

(6) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) शनयम, 1981.

(7) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शनवृत्ती वेतन) शनयम, 1982.

(8) महाराष्ट्र नागरी सेवा (अांिरािीकरण) शनयम, 1984.
(9) मुांबई नागरी सेवा (प्रवासभत्ता) शनयम, 1959.

3.

(10) शवभागीय चौकिी शनयम पुस्स्तका.
(1) माध्यशमक िाळा सांशहता .

50

(2) महाराष्ट्र खािगी िाळाांतील कममचारी (सेवच्े या िती) अशिशनयम, 1977 व
शनयमावली, 1981.
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(3) महाराष्ट्र िैक्षशणक पशरसांस्था (व्यवस्थापन) अशिशनयम, 1976.

(4) महाराष्ट्र िैक्षशणक पशरसांस्था (व्यवस्थापन - हस्ताांतरण) अशिशनयम, 1971.

(5) महाराष्ट्र स्वयां-अथमसहास्य्यत िाळा (स्थापना व शवशनयमन) अशिशनयम, 2012.
(6) महाराष्ट्र िैक्षशणक सांस्था (कॅशपटे िन र्ी घेण्यास प्रशतबांि) अशिशनयम,1987 व
महाराष्ट्र िैक्षशणक सांस्था (िुल्क शवशनयमन) अशिशनयम, 2011.
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(7) महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ अशिशनयम, 1965/
शवशनयम, 1977

(8) शवशवि मांडळाच्या िाळा (CBSE, ICSE, IB, IGCSE) कायमपध्दती.

(9) बालकाांच्या मोर्त व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार अशिशनयम, 2009, दु स्ती
अशिशनयम, 2012 व शनयमावली, 2011 .

4.

(10) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण पशरषद (मान्यता, शनकष, कायमपध्दती) शवशनयमन,2014 .
शवभागािी सांबशां ित शवषय (25 प्रश् / 50 गुण)

10

co
m

4.1 (1) िालेय शिक्षण शवभागाची सांरचना (प्रिासकीय शवभाग व शवशवि सांचालनालय) व
त्याांच्या कायमपध्दती.

y.

(2) राज्यस्तरीय सांस्थाची कायमपध्दत (शिक्षण व्यवसाय मागमदिमन, शवज्ञान सांस्था,

m

आांग्लभाषा इत्यादी)

de

(3) प्रादे शिक शवद्या प्राशिकरण, शिल्हा िैक्षशणक सातत्यपूणम व्यावसाशयक शवकास सांस्था.
(4) अशिकाऱयाांची कतमव्ये व िबाबदाऱया (सांचालक, सह सांचालक, उपसांचालक,

ca

सहायक सांचालक, प्रिासन अशिकारी, शिक्षणाशिकारी, गट शिक्षणाशिकारी, अिीक्षक

ea

(वेतन पथक), अिीक्षक (पोषण आहार), शिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण सांस्था, इत्यादी)

4.2 (1) केंद्र/राज्य िासन अथमसहास्य्यता शवद्याथी वैयस्क्तक लाभाच्या योिना/स्व प व

20

lia
bl

कायमपध्दती (प्राथशमक व माध्यशमक स्तरावरील).

(2) सवम शिक्षा अशभयान व राष्ट्रीय माध्यशमक शिक्षा अशभयान.

.re

(3) मानव शवकास अशभयान (शिक्षण सांबशां ित).

w

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (एन.सी.एर्. 2005), राज्य अभ्यासक्रम आराखडा

10

w

w

4.3

(4) प्रगत िैक्षशणक महाराष्ट्र कायमक्रम.

4.4

(एस.सी.एर्. 2010 ) प्राथशमक, माध्यशमक, उच्च माध्यशमक, डी.एल.इ.डी, पदशवका/

पदवी (बी.एड.) अभ्यासक्रम व मूल्यमापन, शिक्षणातील नवीन प्रवाह .

सांगणक व माशहती तांिज्ञान - िैक्षशणक क्षेिातील सांगणकाचा वापर, डाटा कम्युशनकेिन,

नेटवकींग आशण वेब टे क्नॉलॉिी, िासनाचे कायमक्रम - शमडीया लॅब एशिया, शवद्या

10

वाशहनी, ज्ञान वाशहनी, सामुशहक माशहती केंद्र, ई- गव्हनमस, िालाथम, सरल प्रणाली, U-

DISE, DBT, व्हच्युमअल क्लास म, शडिीटल -स्कूल, दै नांशदन माशहती दे वाण-घेवाण

तांि - ई-मेल, व्हॉट्स -ॲप, स्काईप.

पृष्ट्ठ 10 पैकी 9

Join Us on Telegram @mpscofficers

िासन पशरपिक क्रमाांकः बबदु ना 3016/प्र.क्र.251/प्रिा-2,

5.

(1) महाराष्ट्र शिल्हा पशरषद व पांचायत सशमती अशिशनयम, 1961.

(2) महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अशिशनयम,1966 व पांचायतराि व्यवस्थापन-

शिक्षणा

(3) महानगरपाशलका, नगर पाशलका, नगर पशरषद, नगर पांचायत

तरतुदी

ग्रामपांचायती, पांचायत सशमत्या, शिल्हा पशरषदा.

सांबशां ित

(1) मुांबई शवत्तीय शनयम, 1959 (प्रकरण 1, 2, 7, 9, 11 व 12).

(2) महाराष्ट्र अथमसक
ां ल्प शनयमपुस्स्तका .

30

92
22
33
39
9

6.

कामकाि (कायदे ).

20

(3) महाराष्ट्र आकस्स्मक खचम शनयम, 1965.
(4) महाराष्ट्र कोषागार शनयम, 1968 .

(5) िासकीय शवभागाांनी करावयाच्या कायालयीन खरे दीसाठीच्या कायमपध्दतीची शनयम

w

w

w

.re

lia
bl

ea

ca

de

m

y.

co
m

पुस्स्तका (िासन शनणमय शदनाांक 1.12.2016).
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