दू र वनी

मांक 022-22821239

फॅ स

Tel.No.022- 22821239

मांक 022-22822312

Fax No. 022- 228222312
महारा

शासन

म य यवसाय िवभाग
तारापोरवाला म यालय, नेताजी सुभाष माग, मुंबई 400 002
GOVRMENT OF MAHARASHTRA
DEPARTMENT OF FISHERIES
Taraporwala Aquarium, Netaji Subash Marg Charni Road Mumbai 400 002
Email ID : commfishmaha@gmail.com
जािहरात

मांक : 01 /2018.

जा. . म य/ शा/151201/43/2018.

आयु त म य यवसाय, महारा

रा य, मुंबई हयांना नोडल अिधकारी हणून ा त असले या ािधकारात

िवभागातील सहा यक म य यवसाय िवकास अिधकारी, गट-क (तांि क) या संवग ची िर त पदे, िवहीत शै िणक
अहता व इतर अटी व शत धारण करत असले या पा

उमेदवारांमधून भर यासाठी,

क प यव थापक, महापिर ा

पोटल यांचे माफत पध मक पिर ेसाठी केवळ ऑनलाईन प दतीने अज मागिव यात येत आहेत. ऑनलाईन प दतीने
अज भरावयाची सुिवधा www.mahapariksha.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे. तसेच, सदर जाहीरात
महारा

शासना या : www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे.

2. अज चे व परी ेचे वेळाप क :
.

ऑनलाईन प दतीने अज व परी ा शु क भर याची

ऑनलाईन प दतीने अज भर याची अ तम िदनांक

सुरवात

1)

िद. 29.12.2018

िदनांक: 21.01.2019(रा ी -11.59 PM पयत)

2)

ऑनलाईन पिर ेचा िदनांक

महापिर ा पोटलवर वतं पणे िनगिमत कर यात येईल.
टीप :- वरील तारखांम ये बदल हो याची श यता आहे.

पदनाम :- सहा यक म य यवसाय िवकास अिधकारी,गट-क (तांि क) वेतन ेणी :- .9300-34800 ( ेड वेतन .4200)

.

सामािजक आर ण व

भरावयाची

ट केवारी

एकूण पदे

समांतर आर णाचा तपिशल
मिहला

खेळ ाडू

क प

30 ट के

5 ट के

5 ट के

त

भुकंप

त

2 ट के

सव
अपंग
3 ट के

अनाथ खुला

साधारण

वग
1 ट के

1

अनुसूिचत जाती

8

1

1

1

-

-

-

5

2

अनुसूिचत जमाती

1

1

-

-

-

-

-

-

3

िवमु त जाती (अ)

1

1

-

-

-

-

-

4

भट या जाती (ब)

1

-

1

-

-

-

-

-

5

भट या जाती (क)

0

-

-

-

-

-

-

-

6

भट या जाती (ड)

2

-

-

1

-

-

-

1

7

िवशेष मागास वग

1

1

-

-

-

-

-

8

इतर मागास वग

13

4

1

2

1

-

-

9

एसईबीसी

13

4

1

1

-

-

-

7

एकूण मागासवग य

40

12

4

5

1

-

-

18

खुला

39

7

4

4

2

2*

1

19

एकुण

79

19

8

9

3

2

1

37

10

5

*1) HH - 01 (Hearing Handicapped) 2) OA - 01 (One arm affected)
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3) सवसाधारण अटी व शत :1)

वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सूचनेनुसार बदल हो याची

श यता आहे. (म य यवसाय िवकास अिधकारी सेवा वग-2 या संवग तील पदो ती / पदावनती तसेच सदर पदां या
सेवा वेश िनयमांम ये संभा य बदला या अनुषंगाने वरील पदसं येत बदल हो याची श यता आहे.)
2)

उमेदवारांने महारा

रा यात 15 वष वा त य के याबाबत अिधवास

माणप

(Domicile Certificate)

आव यक आहे.
3)

राखीव / मागासवग य वग चा दावा करणा-या उमेदवारांना या संदभ तील स म अिधका-याने िदलेले जात

माणप (Cast Certificate) व जात वैधता माणप (Cast Validity Certificate) कागदप पडताळणी या वेळी सादर
करणे आव यक राहील.
4)

सामा य शासन िवभागा या िदनांक 12.12.2011 रोजी या शासन िनणया वये सरळसेवा भरती म ये िनवड

झाले या राखीव / मागासवग य वग तील उमेदवारानी यां या िनयु ती या िदनांका या 06 मिहया या आंत यां या
जात माणप ाची पडताळणी क न घेऊन,संबंधीत सिमतीकडील जात वैधता माणप
बंधाकारक राहील. जात वैधता पडताळणी सिमतीने जात माणप

या काय लयास सादर करणे

अवैध ठरिवले, तर सदर उमेदवारा या िनयु तीचे

आदे श र कर यांत येतील.
5)

उमेदवारांना ऑनलाईन परी ेसाठी वखच ने यावे लागेल.

6)

ऑनलाईन परी ा A-मुंबई, B-पुणे, C-नागपूर येथील क ावर घे यांत येईल कवा आव यकतेनुसार सदर

परी ा क ाम ये बदल कर याचे अिधकार राखून ठे व यांत येत आहेत.
7)

िनवड सिमती अ य , सद य कवा अिधकारी यांचेकडे विशला लाव याचा अगर कोण याही राजकीय प ाचा

/ य तीचा दबाव आण यास संबंधीत उमेदवारांस अपा ठरिव यांत येईल.
8)

सामा य

शासन िवभाग शासन िनणय

. ािनमं-2007/ . .46/07/13 अ/ िद. 27 जून, 2008 नुसार

ऑनलाईन परी ेम ये उमेदवारांने एकूण गुणां या 45% गुण

ा त करणे आव यक राहील. तथािप, या संदभ तील

शासन िनणयानुसार, िनयमानुसार व आव यकतेनुसार, गुणव ा कमी कर याचा अिधकार िनवड सिमतीस राहील.
9)

उमेदवारानी िनयु ती या िदनांकापासून 02 वष या आत संगणक अहता

माणप

: D.O.E.A.C.C.

सोसायटी या अिधकृत C.C.C. कवा O तर कवा A तर कवा B तर कवा C तर यापैकी कोणतीही एक परी ा
उ ीण अस याचे माणप

कवा महारा

रा य उ च व तं िश ण मंडळ, मुंबई यांचे कडील अिधकृत MS-CIT परी ा

उ ीण अस याचे माणप सादर करणे बंधाकारक राहील.
10)
क प
11)

क प

तांसाठी राखीव जागेवर िनवड होणेसाठी अज सादर करतांना िविहत

ािधका-यांनी िदलेले

त माणप कागदप पडताळणी या वेळी सादर करणे आव यक राहील.
सामा य

शासन िवभागा या िदनांक 27.10.2009 रोजी या शासन िनणयानुसार, अंशकािलन पदवीधर

(सुिशि त बेरोजगारांना) अथसहा य या योजनेअंतगत शासकीय काय लयाम ये 03 वष पयत दरमहा मानधनावर काम
के याबाबतचे सा ां कत

माणप

व रोजगार मागदशन क ाम ये या अनुभवाची न द के याबाबतचे सा ां कत

माणप सादर करणे आव यक आहे.
12)

सामा य

शासन िवभागा या िदनांक 16.08.2010 रोजी या प ानुसार, उमेदवारांने एकदा समांतर

आर णाचा लाभ घेतलेला अस यास या उमेदवारास पु हा समांतर आर णाचा लाभ दे ता येणार नाही.
13)

मागासवग य उमेदवारांनी कोण याही वग तून अज सादर केला तरीही स म ािधका-याने अदा केलेले जात

माणप ) कागदप पडताळणी या वेळी सादर करणे आव यक राहील.
14)

िववाहीत मिहलांनी यां या िववाहानंतर या नावाने अज करावा व

िववाह न दणी

माणप ाची

त/नावात बदलाबाबतचे शासन राजप

य कागदप ांची पडताळणी करताना
अथवा िववाहापूव चे नाव व िववाहानंतरचे

नावाबाबत पये 100/- या बाँड पेपरवर दो ही नावाची एकच य ती अस याचे फोटोसह ित ाप जोडावे.
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15)

िनयु त होणा-या उमेदवारास शासन िनणय िदनांक 01 न हेबर, 2005 नुसार लागू कर यांत आलेली

अंशदायी िनवृ ीवेतन योजना लागू राहील.
16)

अंितम िनवड झाले या उमेदवारांना आयु त म य यवसाय, महारा

आिण अिधन त काय लयातील आ थापनेवरील सदर

रा य, मुंबई यां या काय लयातील

वग साठी राखीव असले या कोण याही िज हा/ पिर े

आ थापनेवर िनयु त िदली जाईल. अंितम िनवड झाले या उमेदवारांना िनयु ती आदे श ा त झाले या िदनांकापासून
30 िदवसां या आंत आदे िशत केले या काय लयात
पुढील िनयु तीस ते अपा

जू हावे लागेल. अ यथा यांची िनयु ती र कर यांत येईल व

ठरतील व यानंतर िनवडसूचीतील

ित ा यादीनुसार पुढील पा

उमेदवारांस िनयु ती

िदली जाईल.
17)

य

कागदप ांची पडताळणी करताना सादर केले या

माणप ासह मूळ

माणप ांची खातरजमा

के यानंतरच िनवड झाले या उमेदवारांस िनयु ती या िठकाणी जू क न घे यांत येईल.
18)

शै िणक अहता, वय, अनुभव, अिधवास माणप , तसेच जातीचा दाखला, उपल ध अस यास जात वैधता

माणप , अजदार (अनुसूिचत जाती/अनुसूिचत जमातीचे उमेदवार वगळू न) इतर मागासवग यांसाठी उ त व

गत

गटात मोडत नस याबाबतचे िदनांक 31.03.2018 पयत स म अिधका-यांनी िवतरीत केलेले (Non Cremy-layer
Certificate) इ यादी माणप ां या सा ा कत ती

य कागदप ांची पडताळणी करताना

सादर करणे आव यक आहे. सा ांिकत ती हया राजपि त अिधकारी, पो ट मा तर, मु याधापक व या बाबत ािधकृत
व स म अिधका-यांनीच केले या असा यात. तसे नस यास, कवा चुकीची मािहती अस यास उमेदवारांस कोण याही
णी/ तरावर अपा ठरिव यांत येईल.
19) मिहला व बाल क याण िवभागाचे िदनांक 25.05.2001 चे शासन िनणयानुसार खु या, इमाव, िवजा (अ), भज (ब),
भज (क), भज (ड) व िवमा या वग तील मिहला उमेदवारांना मिहलांसाठी राखीव पदांसाठी अज करावयाचा अस यास
यांनी नॉन ि िमिलयर दाखला सादर करणे आव यक राहील. मिहलां या आरि त पदांवर नेमणुकी किरता या
मिहलांची िशफारस होईल व यांची

माणप े व यांनी आरि त पदांकिरता केलेला अज संबंधीत िवभागाने/

काय लयाने आयु त मिहला व बाल िवकास, महारा

रा य, पुणे यांचेकडू न तपासणी झाले नंतर िनयु ती दे यांत

येईल.
20)

सामा य शासन िवभागा या िदनांक 28.03.2005, िदनांक 01.07.2005 तसेच महारा

नागरी सेवा (लहान

कुटं ◌ुबांचे ित ाप ) िनयम 2005 अवये, िदनांक 28.03.2005 रोजी हयात असलेली व यानंतर ज माला आलेली
अप यांची सं येबाबत लहान कुटु ं ब अस याचे ित ाप िविहत नमनुयात सादर करणे आव यक राहील.
21)

िवजा (अ), भज (ब), भज (क), भज (ड), इमाव, आिण िवमा या वग तील उमेदवारांना स म अिधका-यांचे

जात उ त व गत गटात मोडत नस याचे (Non Cremy-layer Certificate) िद.31.03.2018 पयत स म अिधका यांने
िवतिरत केलेले माणप सादर करणे आव यक राहील.
22)

अज म ये नमूद केलेली मािहती चुकीची अथवा खोटी आढळू ण आ यास संबंधीत उमेदवार दं डा मक

कायवाहीस पा

राहील. तसेच चुकी या मािहती या आधारे िनयु ती झा यास ता काळ सेवेतून काढू न टाक यास पा

राहील व भारतीय दं ड िवधान संिहताचे कलम 119 व 200(2) माणे कायवाहीस पा राहील.
23)

गट-क (तांि क) सहा यक म य यवसाय िवकास अिधकारी संवग तील पदासाठी मौिखक चाचणी घे यांत

येणार नाही. फ त ऑनलाईन परी े या गुणां या आधारे वग िनहाय उमेदवारांची िनवडसूची तयार कर यांत येईल.
सदर उमेदवारांस वै कीय तपासणी व पूव चािर य पडताळणी अहवाला या अिधन राहू न िनयु ती आदे श स म ािधकायांकडू न िनगिमत होतील.
24)

सदरची िर त पदे आयु त म य यवसाय, महारा

रा य, मुंबई काय लया या आ थापोवरील तसेच

ादे िशक आिण िज हा आ थापोवरील असून, सव काय लयातील िर त असले या पदांवर िनयु ती कर याचे अिधकार
अंितमत: आयु त म य यवसाय, महारा

रा य, मुंबई यांचेकडे राहतील.

..4..

..4..
25)

उमेदवारांची ऑनलाईन परी ा कोणतीही कागदप े पूव तपासणी न करता घेतली जाणार आहे. परंतु

उमेदवारांने आपली शै िणक पा ता व

माणप ा या आधारे ऑनलाईन अज भरणेस हरकत नाही. परंत,ु खोटया

मािहतीची जबाबदारी पूणत: उमेदवारावर राहाणार अस यामुळे या परी ेत िमळाले या गुणां या आधारे उमेदवाराला
िनवडीबाबत कोणतेही ह क राहाणार नाहीत. कागदप ां या पूण छाननी व आव यक तेथे

ा यि क परी ानंतर

उमेदवारांची गुणव े या आधारे सामािजक/समांतर आर ण िनहाय िनवड केली जाईल. परी े या कोण याही ट यावर
उमेदवारांनी ा त केलेली माणप े यो य मा यमातून ा त केली नस यास कवा गैरमाग ने ा त केली अस यास
अथवा खोटी कवा बनावट अस याचे िदसून आ यास उमेदवाराचे नांव भरती

ीये या कोण याही ट याव न बाद

कर यांत येईल. अशा उमेदवारांस िनयु तीचा ह क असणार नाही.
4.

िवशेष सुचना :-

1) िनवडसिमतीने तयार केलेली िनवडसूची एक वष साठी कवा िनवडसूची तयार कर यासाठी या िदनांकापयतची
िर त पदे िवचारात घे यांत आली आहेत, या िदनांकापयत जे नंतर घडे ल या िदनांका पयत िवधी ाहय ठरेल.
यानंतर ही िनवडसूची यपगत होईल.
2) एकाच थानासाठी (Position) दोन कवा अिधक उमेदवार समान गुण िमळा यास सामा य

शासन िवभागा या

िदनांक 27.06.2008 व िदनांक 02.12.2017 या शासन िनणय म ये नमूद केले या तरतुदीनुसार ाधा य

मा या

आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड केली जाईल.
3) भरती बाबत कोणतीही यायालयीन

ीया सु

झा यास कवा याय

िव ट अस यास याबाबत यायालयीन

िनणया या अिधन राहू न सदर पदे भरणेची कायवाही कर यांत येईल.
4) िनवड

ीया पूण झाले नंतर 60 िदवसांचे कालावधी नंतर

पि का व उ र पि का न ट के या जातील कवा

यासंदभ त शासन ठरिवल या माणे उिचत कायवाही केली जाईल.
5.

अज भर याची कायप दती आिण सूचना :-

1) उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या संकेत थळावर लॉगइन करावे लागेल. उमेदवाराने आप या उज या
बाजूला असले या 'सूचना' या पय यावर

लक करावे. ितथून उमेदवाराला थेट न दणी या पोटलवर नेले जाईल.

पिह यांदाच न दणी केली जात अस यास उमेदवाराने न दणी या पय यावर

लक क न युजर नेम, पासवड आिण

ईमेल आयडी टाकावा. उमेदवाराला यानंतर या या /ित या मािणत ईमेल आयडीवर सि यतेची लक िमळे ल जी
यां या साइनअपशी संबंिधत असेल. उमेदवाराने याचे/ितचे खाते स ीय कर यासाठी या या/ित या इमेल आयडीवर
िमळाले या स ीयते या लकवर

लक करावे.(Activation लक ही 2 िदवसांकरीता activate असेल.) उमेदवाराने

याची /ितची लॉगइनची मािहती गोपनीय ठे वावी. एकदा खाते स ीय झाले की, उमेदवाराला यां या न दणी पोटलचे
युजरनेम आिण पासवड वाप न क हाही लॉग ऑन होता येईल.
टीप :- USERNAME आिण PASSWORD जतन कर याची जबाबदारी उमेदवाराची असेल.
2) उमेदवाराचे नांव, विडलांचे नांव, पतीचे नांव, आडनाव, विडलांचे नांव, आईचे नांव, ज मिदनांक, मण वनी
छायािच , वा री ही मुलभू त मािहती आहे जी उमेदवाराला सिव तर
3) छायािचत आिण
छायािच
असावी.

मांक,

ावी लागेल.

वा री अपलोड कर यासंबंधी मािहती- कृपया उं ची आिण

ं दी

येकी 200pixel असलेले

कॅन क न अपलोड करा आिण अज म ये अपलोड करा. ितमेची उं ची 60 िप सल आिण ं दी 140 िप सल
ितमेचे आकारमान 3 KB ते 50 KB या दर यान असावे (िटप:- उमेदवाराने अलीकडील छायािच

(फोटो ाफ) अपलोड करणे आव यक आहे.)
4) प ा टाक यासाठी उमेदवाराने आप या प या या कार िनि त करावा. उदा. कायम व पी प ा, ता पुरता प ा
कवा दो ही आिण यानुसार आपले गाव, पो ट ऑिफस, रा य, िज हा, िपनकोड इ. सहीत मािहती भरावी.
5) यानंतर उमेदवाराने अितिर त मािहती या पय यावर
उमेदवाराकडे जात

माणप

लक करावे आिण आप या जात वग ब ल मािहती भरावी.

अस यास याब ल िवचारणा केली जाईल. अस यास

ॉपडाऊन मधून याने/ितने

आपला जात वग िनवडावा.
6) यां याकडे आधार मांक आहे यांनी त संबंधी मािहती भरावी, तसेच उमेदवाराने आधार
मांक याब लची मािहती

ावी. समांतर आर ण (लागू अस यास) यासंबंधीची मािहती

मांक/आधार न दणी

ावी लागेल.
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7) तसेच मराठीभाषेतील ािव य, MS-CIT
अस यास) यासंबंधीची मािहती

माणप , आ मह या

त शेतक यांचे पा य, अपंग वाचा कार (लागू

ावी लागेल.

8) शै िणक मािहती या जागी उमेदवाराने आपली सिव तर शै िणक मािहती भरावी. शै िणक पा तेम ये
जाहीरातीम ये नमूद के या माणे मािहती दे णे अिनवाय आहे, तरच आपणास या पदासाठी अज करता येईल.
9) एकदा शै िणक तपिशल िव ट केले की, अजदार पूढे या बटणावर

लक करावे लागेल, या बटणावर

के यानंतर अजदाराकडू न पु टीची िवनंती केली जाईल की, यांनी ते बटण

लक

लक के यास मागील तपिशल संपादीत

कर याची परवानगी िदली जाणार नाही.
10) आता उमेदवारास पदाची िनवड करावी लागेल. (Assistant Fisheries Development Officer)
11) यानंतर उमेदवारास सव पदांसाठी आव यक असलेली पा तेब लची मािहती दे ऊन ती से ह करणे आव यक आहे.
12) उमदवाराने न दणी अज म ये िद या माणे पिर ा के ाकरीता तीन ाधा य म िनवडू शकतो. उमेदवाराने आप या
अज त उपल ध क न दे यात आले या तीनही पंसती मा या यादीतील
तीनही पसंती मात उमेदवाराने िनवडले या पय यापैकी एकही पिर ा क

येकी एका पय यां या िनवड आव यक आहे.
उपल ध नस यास, उमेदवारास उपल ध

क ापैकी क नेमून दे यात येईल.
13) उमेदवाराने सगळया िनयम व अटी वाचून मा यता दशिव यासाठी िदले या जागी

लक करावे. यानंतर

ऑनलाईन प दतीने (इंटरनेट बँ कग, े डीट काड/डे िबट काड, भीम UPI) आव यक तो परी ा शु क भरणा करावा.
मा यता दशिव यानंतरच अज दाखल कर यासाठीचा सबिमट हा पय य उपल ध होईल. उमेदवाराला याचा अज
डाऊनलोड कवा

ट कर याचा पय य असेल.

14) ऑनलाईन अज

वकार याचा अ तम तारखेस म यरा ी 12.00 वाज यानंतर संके थळावरील लक बंद केली

जाईल.
15) जर कोण याही उमेदवाराने एकापे ा अिधक लॉगइन आयडीसह न दणी केली असेल तर उमेदवारांची पिहली
यश वी न दणी फ त पुढील

ि या जसे हॉल ितकीट, पिर ेत उप थती, गुणव ा यादी आिण अ य संबंिधत

ि यांसाठी िवचारात घे यात येईल. कोण याही डु लीकेट न दणीस अवैध न दणी मानले जाईल आिण कोण याही
कारचे पैसे परत केले जाणार नाहीत. उमेदवरा ारे

थम यश वी न दणीम ये काही चुकीची मािहती दे यात आली

असेल तर कृपया या िवषयाब लची यो य ि या जाणून घे यासाठी enquiry@mahapariksha.gov.in वर िलहा कवा
टोल

ी नंबर 180030007766 वर कॉल करा.

नोदं :- न दणी मधील तपशील जसे की वापरकत नांव (USERNAME), ई-मेल आयडी, वग आर ण (लागू, समांतर
कवा वग आर ण), पसंतीचे थान, ज मतारीख उमेदवाराचे छायािच (फोटो ाफ) आिण वा री इ यादी फॉम सादर
के यानंतर बदल याची परवानगी िदली जाणार नाही.
अज तीतल मािहतीचे पूव वलोकन :1. युजरनेम आिण पासवड वाप न लॉगईन के यावर उमेदवार आपला संि
2. अज

ट कर यासाठी

ट ि हयु या पय यावर

त अज पाहू शकतो.

लक करा.

न द :- उमेदवारने आपला PDF व पातील अज संपूण भरती पि या पूण होई पयत वत: जवळ ठे वावा.
अज तील मािहतीचे पूव वलोकन:1. युजरनेम आिण पासवड वाप न लॉगइन के यावर उमेदवार आपला संि त अज पाहू शकतो.
2. अज

ट कर यासाठी " ट ि हयु "या पय यावर

लक ककरा.

न द :उमेदवाराने आपला PDF व पातील अज, परी ा वेश प

संपूण भरती ि या पूण होई पयत वतः जवळ

ठे वावा.
मह वा या सूचना:
1)उमेदवारास दे यात आलेले परी ा क कोण याही पिर थतीम ये बदल यात येणार नाही.
2) परी ा क

कवा परी ा शहर बदल याची िवनंती कोण याही पिर थतीम ये (वै कीय कवा इतर कारणांसाठी)

वीकारली जाणार नाही. उमेदवाराने याची वासाची यव था यानुसार आधीच ठरवावी.
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3) उमेदवार जे वेगवेगळे िवभाग/ वेगवेग या पदांसाठी अज करत असतील, अशा उमेदवारांनी सव िवभाग /पदे
यांकिरता सारखी परी ा शहरांची िनवड करावी. अ यथा वेगवेग या पदांसाठी या परी ेसाठी वेगवेगळे परी ा क
/शहर िमळ याची श यता नाकारता येत नाही.
4)उमेदवाराने आप या अज त उपल ध क न दे यात आले या तीनही पसंती मा या यादीतील

येकी एका पय यांची

िनवड करणे आव यक आहे. तीनही पसंती मात उमेदवाराने िनवडले या पय यांपैकी एकही परी ा क

उपल ध

नस यास, उमेदवारास उपल ध क ापैकी जवळील परी ा क नेमून दे यात येईल.
5) उमेदवाराने एका पदासाठी फ त एकदाच अज करावा, जर एका उमेदवाराने एकापे ा अिधक अज केलेलं आहेत
असे आढळू न आले तर अशा उमेदवारांची उमेदवारी र केली जाईल.
6) उमेदवाराने भरणा केलेले परी ा शु क कोण याही पिर थतीम ये (अनेकदा अज करणे, अज चुकणे, काही
कारणा तव परी ेस बसू न शकणे, इ यादी अशा कारणांसाठी) परत केले जाणार नाही .
6.

परी ा क ावर ओळखप

/ वेशप ासह परी ा सु

आहे. उिशरा येणा-या व वेशप
उमेदवारांनी

होणेपूव 90 िमिनटे आधी उप थत राहाणे आव यक

न आणणा-या उमेदवारांना परी ेकिरता वेश िदला जाणार नाही. तसेच

वत:चे फोटो असलेले ओळखप

उदा. वाहन परवाना, पॅन काड, िनवडणूक ओळखप ,

आधारकाड इ यादी सोबत आणावयाचे आहे.
7.

सवसाधारण (खु या

वग तील) उमेदवारांसाठी

पये 300/- (अ री

पये तीनशे फ त) व मागासवग य

उमेदवारांसाठी पये 150/- (अ री पये एकशे प ास फ त) परी ा शु क असून सदर आवेदन शु क हे नापरतावा राहील. माजी सैिनकांना अज सोबत आवेदन शु क भर याची अट लागू नाही. तथािप, यासाठी यांनी
सैिनकी सेवेचा पदावधी पूण केलेबाबतचे कायमु त प ाची सा ांिकत त कॅन क न ऑनलाईन अपलोड
करणे बंधनकारक आहे. सदर कायमु त प ाची त सादर न के यास वर नमूद के या माणे परी ा शु क
भरणे आव यक राहील.
8.

संवग / पदिनहाय वेतन ेणी खालील माणे :अ. .

पदनाम

वेतन ेणी
वेतन बँड

1

सहा यक म य यवसाय िवकास अिधकारी
गट-क (तांि क)

9300-34800

एकूण पदे
ेड वेतन

4200

9.

पा ते या अटी:-

9.1

वयोमय दा- 19.01.2019 रोजी िकमान 18 वष असावे व 38 वष पे ा जा त नसावे.

9.2

उ च वयोमय दा खालील बाबतीत िशिथल म:-

9.2.1

महारा

9.2.2

पा खेळाडू या बाबतीत 5 वष पयत

9.2.3

माजी सैिनक उमेदवारां या बाबतीत वयोमय दा शासन शु दीप क

79

शासनाने मा यता िदले या मागासवग य उमेदवारां या बाबतीत 05 वष पयत.
. मासैक-1010/ . .279/10/16-अ,

िदनांक 20 ऑग ट 2010 आिण तदनंतर शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शानुसार
राहील.
9.2.4 शा.िन.सा िव.िद.16 जून 2001 नुसार अपंग य तीसांठी उ च वयोमय दा सरसकट 45 वष पयत िशिथल.

..7..

..7..
10. संवग / पदिनहाय शै िणक अहता व वयोमय दा खालील माणे :अ. .
1

अहता

वयोमय दा

सहा यक

1) मा यता ा त िव ािपठाची म यिव ान (BFSc) िवषयांची

खु या वग साठी 38

म य यवसाय

पदवी (Bachelor of Fisheries Science) (पेपस

वष आिण मागास -

पदनाम

िवकास अिधकारी
गट-क (तांि क)

कवा

बंधाने) ि तीय ेणी उ ीण असणे आव यक.
2)

वग यां या बाबतीत

थम पद थापनेपासून 02 वष पिरिव ा कालावधी

43 वष

आव यक राहील.
3)

य

िनय ती झा यानंतर शासनाची िवहीत मराठी व

हदी भाषा परी ा उ ीण झालेले नस यास अथवा परी ा
उ ीण हो यापासून सूट िमळालेली नस यास सदर परी ा
िविहत कालावधीत उ ीण होणे आव यक राहील.
4) महारा

शासना या मािहती व तं

ान िवभागाने वेळोवेळी

िविहत केले या संगंणक अहता माणप

ा त केलेले असणे

आव यक.
10.1

हदी आिण मराठी भाषा पिर ेसंबंधी केले या िनयमानुसार जर ती

य ती अगोदर पिर ा उ ीण

झालेली नसेल कवा ितला उ ीण हो यापासून सुट िमळाली नसेल तर, ती पिर ा उ ीण होणे आव यक
राहील.
10.2

संगणका या

ानासंदभ त शासन िनणय सामा य शासन िवभाग

िद.19/3/2003 व मािहती तं
10.3

ान (सा. .िव.) िद.4/2/2013 नुसार अहता ा त करणे अिनवाय राहील.

8.6 सहा यक म य यवसाय िवकास अिधकारी या पदाकरीता एकूण 200 गुणांची पिर ा राहील. यापैकी
40% गुण मराठी, इं जी, सामा य

ान व बौ दक चाचणी या िवषयांवरील

B.F.Sc या पदवी पिर ेशी संबंधीत िवषयांवरील
11.

. िश ण 2000/ . .61/ 2001/ 39,

तुत जािहरातीम ये परी ेसंदभ तील संि

ांकरीता राहतील. 60% गुण

ांकरीता राहतील.

त तपशील िदलेला आहे. अज कर याची प दत, आव यक

आहता, वयोमय दा, शु क, िनवडीची सवसाधारण

ि या, परी ा योजना, अ यास म, इ यादीबाबत या

सिव तर तपिशलासाठी www.mahapariksha.gov.in या संकेत थळावर उपल ध क न दे यात आले या
मािहतीचे कृपया अवलोकन हावे.
10. भरतीचा काय म खालील माणे आहे.
अ. .
1

काय म
अज ऑनलाईन न दणी कर याचा कालावधी

िदनांक
पासून
29.12.2018

पयत
21 /01/2019

Online Registration
2

ऑनलाईन पिर ेचा िदनांक

ऑनलाईन परी ेचा िदनांक व वेळ आिण इतर मािहती

Online Examinition Date

ए .ए .ए . ारे नंतर कळिव यात येईल. तसेच
उमेदवारांनी वेळोवे ळी आप या लॉग-इन-आयडी ारे
याबाबतची अ यावत मािहती ा त क न घे याची
आव यक ती द ता यावी.

(अिधक मािहती www.mahapariksha.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे)

वा री/िठकाण :- मुंबई
िदनांक :- 28.12.2018

अ ण पु.ं िवधळे (भा. .से.)
आयु त म य यवसाय,
महारा

रा य, मुंबई.

