पशुधन िवकास अिधकारी,
अिधकारी, महारा पशुसंवधन सेवा,
ा, गटगट-अ
कृ िष,
िष, पशुसवंधन,
न, दु ध यवसाय व म य यवसाय िवभाग जािहरात मांक 35 /2014
धािरका मांक : 194(i)(ii)(47)/17598/पंधरारा-अ
आयोगामाफत पशुधन िवकास अिधकारी, महारा पशुसंवधन सेवा, गट-अ (Livestock Development Officer, Maharashtra
Animal Husbandry Services, Gr.A) पदावरील भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अज मागिव यात येत आहे त. या पदासाठी अहता ा त असलेले
उमेदवार अज क शकतात.
2. उपल ध पदसं या :एकू ण पदसं या
एकू ण पदे
372

अराखीव

अनु.जाती

सवसाधारण

172

21

मिहला *

79

10

खे ळाडू ;
एकू ण
िवकलांग

13
264

अनु.जमाती
T

15+25
7

िव.जा.(अ)

भ.ज.(ब)

भ.ज.(ड)

इ.मा.व.

7+4T

3

1

5

3

1

---

2

2

1

1

---

---

---

33

48

15

4

1

7

एकू ण 372 पदांपैकी 50 पदे िवकलांगासाठी आरि त. (25 पदे
वण श तीतील दोष व 25
पदे चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदुचा अध गवायुसाठी आरि त) िवकलांग उमे दवार
उपल ध न झा यास िवकलांगासाठी आरि त असलेली पदे खु या वग मधून िर त ठे व यात ये तील.

* उपल ध अस यास मिहलांसाठी आरि त ; उपल ध अस यास खे ळांडूसाठी आरि त T अनुशेषाचे पद
2.1 वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सूचनेनस
ु ार बदल हो याची श यता आहे .
2.2 शासन िनणय, कृ िष, पशुसवंधन, दु ध यवसाय िवकास व म य यवसाय िवभागा या शासन िनणय मांक पसं 2011/ . .4/ पदुम-1 िदनांक 10
जानेवारी, 2012 अनुसार तुत पदासाठी वण श तीतील दोष ( Hearing Imparirment) व चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदुचा
अध गवायु ( Locomotor Disability or Cerebral Palsy) असे िवकलां व असलेले उमेदवार अज कर यास पा आहे त. तथािप, अंध व कवा
ीणदृ टी ( Blindness or Low Vision) असे िवकलां व असलेले उमेदवार अज कर यास अपा आहे त.
2.3 िव.जा. (अ), भ.ज. (ब) व भ.ज. (ड) या वगवारीसाठी आरि त पदावर यो य उमेदवार उपल ध न झा यास महारा रा य लोकसेवा अिधिनयम,
2001 मधील अंतगत पिरवतनीयते या तरतुदीनुसार सदर पदे िव.जा. (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) या वगवारीतील उमेदवारांचा िवचार
गुणव े या आधारावर कर यात येईल.
3. वेतन ेणी:- .15,600- .39,100 + ेड पे . 5,400/4. पा ता:- उमेदवार भारतीय नागिरक असावा.
4.1 वय:- िदनांक 1 जून,2014 रोजी वय 33 वष व मागास वगवारीकरीता 38 वष पे ा जा त नसावे.
4.2 शासन आदे शानुसार अपंग, माजी सैिनक व खेळाडू इ याद साठी वयोमय दा िनयमानुसार िशिथल म राहील.
4.3 अपवादा मक शै िणक अहता कवा अपवादा मक अनुभव कवा दो ही धारण करणा-या उमेदवारां या बाबतीत उ च वयोमय दा िशिथल
कर यािवषयी आयोगाकडू न िवचार कर यात येईल. परं तु आयोगा या कायिनयमावलीतील माणानुसार जे हा मुलाखतीसाठी उमेदवार ा त
होत नसतील ते हाच हा िनयम िवचारात घे तला जाईल. अशा येक करणी उपल ध उमेदवारां या उ चतम शै िणक अहते या दोन तर उ च
शै िणक अहता ा त उमेदवारच वयोमय दे या सवलतीकरीता िवचारात घे तले जातील. अनुभवा या संदभ त या पदावरील िकमान अनुभव
मािगतला असेल यापे ा विर ठ पदावरील अनुभव वयोमय दा िशिथलीकरणा तव िवचारात घे तला जाईल.
4.4 शै िणक अहता :(1) ‘ पशुवै कशा ‘ कवा ‘ पशुवै कशा व पशुसंवधन ‘ यामधील पदवी.
(2) रा य पशुवै क / भारतीय पशुवै क पिरषद कायदा, 1984 नुसार न दणी असणे आव यक असून याम ये न दणी केलेला न दणी मांक
अज म ये नमूद करावा.
4.5
तुत पदास यवसाय भ ा अनु ेय नाही. तसेच खाजगी यवसाय कर यास परवानगी नाही.
4.6 पिरिव ा कालावधी 2 वष चा राहील.
5. िनवडीची प दत
5.1 तुत पदासाठी व तुिन ठ व पाची लेखी परी ा आिण मुलाखत अशा दोन ट याम ये सदर भरती ि या घे यात ये णार आहे . या
करीता िदनांक 06 एि ल, 2014 रोजी केवळ मुंबई क ावर सव उमे दवारांची लेखी परी ा घे यात ये ईल. लेखी परी ा घे यात ये णार
अस यामुळे जािहरातीतील िविहत मूळ अहता आिण / अथवा अनुभव िशिथल केला जाणार नाही. सदर परी े चा अ यास म, परी ा
योजना, परी े चे मा यम व इतर बाबी आयोगा या वेब साईटवर िस द कर यात ये ईल.

5.2 संबंिधत परी ा ही व तुिन ठ व पाची 200 गुणांची असून ितचा कालावधी दोन तासाचा असेल. मुलाखत 50 गुणांची असून िनवड
हो यासाठी मुलाखतीत िकमान 21 गुण िमळिवणे आव यक आहे . अंितम गुणव ा यादी ही व तुिन ठ परी े तील व मुलाखतीतील
एकि त गुणांवर आधारीत राहील.
5.3
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 'उमेदवारांना सवसाधारण सूचना' म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृ पया अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर
िस द कर यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृ त समज यात येईल.
6. जे उमे दवार चुकीची मािहती सादर करतील यांना या व पुढील सव िनवडीसाठी अपा ठरिव यात ये ईल.
7. कत ये व जबाबदा या - तुत पदा या कत ये व जबाबदा या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in वेबसाईटवर उपल ध आहे .
8. तुत पदांना शासनाने िदनांक 8 जून 2010 रोजी िनगिमत केलेली महारा शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपि त व अराजपि त) पदावर सरळसेवेने
िनयु तीसाठी िवभागीय संवग संरचना व िवभागीय संवग वाटप याबाबत िनयमवली 2010 लागू आहे .
9 . शु क :
9.1 अमागास - . 265/- 9.2 मागासवग य - . 140/10. अज कर याची प दत –
10.1
तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.
10.2 पा उमेदवारांना वेब-बे ड (Web-based) ऑन लाईन अज www.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 5 फे व
ु ारी,2014 ते
िदनांक 25 फे व
ु ारी,2014 या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील
10.3 ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे त.
10.4 िविहत प तीने आयोगास अज सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घे तला जाणार नाही.
10.5 आयोगाने िन चत केलेला परी ा शु क खालील प तीने भरता येईल :(1) भारतीय टे ट बँकेम ये चलना दारे (2) नेटबँ कग (3) डे बीट काड (4) े िडट काड (5) सं ाम क / सीएससी (नागरीक सेवा क )
10.6 www.mahaonline.gov.in येथे सं ाम क ( ामपंचायत म ये) आिण सीएससी ची सूची उपल ध आहे .
10.7 परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता उमेदवारांनी 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 पदांची यादी शु क भर या या / न भर या या न दीसह सेल. 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. (1) ऑनलाईन पेमट (2) नागरी सुिवधा क (3)चलान ारे
(4) उमेदवार े िडट काड, डे िबट 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 घे ऊन नागरी सुिवधा क अथवा सं ाम क ात जाऊन शु काचा भरणा
केला जाऊ शकतो. उपरो त कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनांकापूव पूण करणे आव यक राहील.
(6) उमेदवाराने चलना ारे हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घे ऊन भारतीय टे ट बँके या कोण याही शाखेत, बँके या काय लयीन
वेळेत शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो.
(7) या उमेदवारांना भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अज सादर के या या दोन तासानंतर अथवा शेवट या
िदवशी अज सादर करणा-या उमेदवारांनी यापुढील कामकाजा या िदवशी बँके या काय लयीन वेळेत परी ा शु क भरणे आव यक आहे .
11. लेखी परी ेपव
ू 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणप या या ोफाईल दारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमदे वाराने लेखी परी ेपव
ू
डाऊनलोड क न घे णे व चाळणी परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
12. लेखी परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप आणणे स तीचे आहे . यािशवाय लेखी परी ेस वेश िदला जाणार नाही.
13. आयोगा या काय लयात, परी ा क ात, परी ा क ा या पिरसरात तसेच मुलाखती या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर कोण याही कारची इले ॉिनक
साधन आण यास व वापर यास स त मनाई आहे .
14. खे ळाडू वगवारीसाठी दावा करणा-या उमे दवारांनी यांची खे ळाडू बाबतची माणप े संचालक, ि डा व युवक संचालनालयाकडू न अज
कर यापूव च मािणत क न घे यात यावीत.
15. उमे दवाराने मुलाखती यावेळी सव आव यक मूळ माणप े सादर करणे आव यक आहे . सदर मूळ माणप े मुलाखतीचे वेळी सादर न के यास
मुलाखत घे याचे नाकारले जाईल, याची कृ पया न द यावी.
16. िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर याची, तसेच टे ट बँकेम ये परी ा शु क भर याकिरता चलनाची त घे याची कायवाही िदनांक
25 फे व
ु ारी, 2014 रोजी 23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बं द होईल.
17.चलना ारे परी ाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट बँकेम ये िदनांक 26 फे व
ु ारी,2014 पयत बॅके या काय लयीन वेळेत भरणे
बं धनकारक आहे . िविहत िदनांकानंतर परी ा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परी ा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही..
िठकाण :- मुंबई
िदनांक :- 5 फे व
ु ारी, 2014

राजन बा. खोत
उपसिचव, महारा लोकसेवा आयोग

