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िदवाणी यायाधीश िदवाणी यायाधीश ((किन ठ तरकिन ठ तर) ) व यायदंडािधकारीव यायदंडािधकारी  (( थम वगथम वग))  ((मु यमु य))  परी ापरी ा  --22001122  
अिधसूचना मांक 19(2)/15550/2012/तीन 

          जािहरात माकं 274/2012, िद. 25 जुलै, 2012 नुसार रा य शासना या सेवेतील िदवाणी यायाधीश (क न ठ तर) व यायदंडािधकारी 
( थम वग) संवग तील 150 पदावंरील िनयु तीकिरता आयोगामाफत िदनाकं 16 स टबर, 2012 रोजी घे यात आले या िदवाणी यायाधीश (किन ठ 
तर) व यायदंडािधकारी ( थम वग)  (पूव) परी ा - 2012 या िनकालाआधारे मु य परी े या वेशासाठी अहता ा त ठरले या उमेदवाराचंी िदवाणी 
यायाधीश (किन ठ तर) व यायदंडािधकारी ( थम वग) (मु य) परी ा -2012 रिववार  िदनांक 2 िडसबर, 2012 रोजी औरंगाबाद, मंुबई व नागपूर 
या िज हा क ावंर घे यात येईल.  
2. परी ा 

2.1 सदर परी ा पुढील दोन ट यात घे यात येईल. (अ) लेखी परी ा :- एकूण 200 गुण (ब) मुलाखत 50 गुण 
3.  शु क :- 

3.1 अमागास - पये 410/-  3.2 मागासवग य - पये 210/-  
4.  मु य परी ेस वेश :-   

4.1  िदवाणी यायाधीश (किन ठ तर) व यायदंडािधकारी ( थम वग)  (पूव) परी ा - 2012 या िनकालाआधारे मु य परी े या वेशासाठी 
पा  ठरले या आिण पूव परी े या जािहरातीत नमूद केले या शै िणक अहता व अ य अट ची मु य परी े या वेशासाठी मािहती सादर 
कर या या अंितम िदनाकंास हणजेच िदनांक 16 नो हबर, 2012 रोजी कवा यापूव  पूतता करणा-या उमेदवारास मु य परी े या 
वेशासाठी पा  समज यात येईल.  

4.2  पूव परी ेचा अज सादर करताना जािहरातीत नमूद के या माणे िविहत शै िणक अहता धारण करीत न हते, परंतु िदनांक 16 नो हबर, 
2012 रोजी कवा यापूव  शै िणक अहता धारण करीत आहेत,  अशा उमेदवारानंी शै िणक अहता धारण के याचा िदनाकं मु य परी ेची 
ऑनलाईन मािहती  भरताना न दिवणे आव यक आहे.  यािशवाय यानंा मु य परी े या वेशासाठी पा  समज यात येणार नाही. 

4.3  मु य परी े या वेशासाठी पा  उमेदवाराने आयोगाकडून िन चत कर यात आले या कालावधीत आयोगा या www.mpsconline.gov.in 
या वेबसाईट ारे फ त ऑनलाईन प दतीने आव यक मािहती सादर करणे आव यक राहील. इतर कोण याही कारे मु य परी े या 
वेशासंदभ तील कायवाही करता येणार नाही. 

4.4 ऑनलाईन प दतीने आयोगास मािहती सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mpsconline.gov.in या संकेत थावर उपल ध 
आहेत. 

4.5  िविहत प दतीने आयोगास मािहती सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा  समज यात 
येणार नाही. 

4.6   तुत परी ेसाठी आयोगाने िन चत केलेले परी ा शु क खालील प दतीने भरता येईल :- 
(1)  भारतीय टेट बॅकेम ये चलना ारे (2)  े िडट काड (3)  डेिबट काड  
(4)  नेटबँ कग (5)  कॅश काड. 

4.7  े िडट काड, डेिबट काड, नेटबँ कग अथवा कॅश काड ारे र कम भर यास संबिंधत बकेॅकडून आयोगास र कम ह तातंिरत झा यानंतर 
उमेदवारा या ोफाईलम ये Application Status ारे र कम ा त झा याबाबत (Payment Received) सूचना ा त होईल. तसेच 
उमेदवारा या मोबाईल माकंावर आयोगास र कम ा त झा याबाबतचा (Payment Received) एस.एम.एस आयोगाकडून पाठिव यात 
येईल. याबाबत अज वीकार या या अंितम िदनाकंापूव   उमेदवाराने वत: खातरजमा करावी. 

4.8  भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे शु क भर यास दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर (Working Days) उमेदवारा या मोबाईल 
माकंावर आयोगास र कम ा त झा याबाबतचा (Payment Received)  एस.एम.एस. आयोगाकडून पाठिव यात येईल. तसेच 

उमेदवारा या  ोफाईलम ये Application Status ारे र कम ा त झा याबाबत  सूचना ा त होईल.  



4.9  चलना ारे र कम भर यावर  दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर आयोगाकडून एस.एम.एस. ा त न झा यास अथवा ोफाईल ारे 
सूचना ा त न झा यास ऑनलाईन अज णाली या Feedback ारे Registration ID, Transaction ID व चलनावरील बकेॅत र कम 
भर याचा िदनाकं आयोगास पाठवावा. 

4.10 चलना ारे अथवा ऑनलाईन प दतीने परी ा शु क आयोगाने िन चत केले या कालावधीतच भर याची खा ी कर याची जबाबदारी 
उमेदवाराची राहील.  

4.11 तुत परी ेपूव  7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणप  यां या ोफाई ा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. 

4.12  परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप  आणणे स तीचे आहे.  यािशवाय परी ेस वेश िदला जाणार नाही. 
5.  तुत अिधसूचनेम ये परी ेसंदभ तील संि त तपशील िदलेला आहे.  मु य परी े या वेशासाठी मािहती 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 तपशीलासाठी आयोगा या 
www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पध  परी ेअंतगत "उमेदवारांना सवसाधारण सूचना" तसेच परी ा या िवभागातील " िदवाणी यायाधीश 
(किन ठ तर) व यायदंडािधकारी ( थम वग)  (पूव) परी ा - 2012" म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे.  
आयोगा या वेबसाईटवर िस द कर यात आलेली मािहती व अिधसूचना अिधकृत समज यात येईल. 

6.   सदर अिधसूचना आयोगा या www.mpsc.gov.in व www.mpsconline.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे. 
7. तुत मु य परी ेचा अ यास म आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे. 
8.  िविहत प दतीने मािहती सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याचीिविहत प दतीने मािहती सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याची  अथवाअथवा  े िडट काडे िडट काड, , डेिबट काडडेिबट काड, , नेटबँिकगनेटबँिकग, , अथवा कॅश काड ारे अथवा कॅश काड ारे 

र कम भर याची कायवाही र कम भर याची कायवाही िदनांकिदनांक  1166  नो हबरनो हबर  ,,  22001122  रोजी रोजी 2323..59 59 वाजेपयतवाजेपयत  पूण करणे पूण करणे आव यक आहेआव यक आहे. . यानंतर सदर वेब लकयानंतर सदर वेब लक  बंद होईलबंद होईल..  
9.  चलना ारे परी ा शु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बॅकेमचलना ारे परी ा शु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बॅकेम ये ये िदनांकिदनांक  1177  नो हबरनो हबर  ,,  22001122  पयतपयत  बॅके या काय लयीन वेळेत भरणे बॅके या काय लयीन वेळेत भरणे 

बंधनकारक आहेबंधनकारक आहे..    िविहत िदनांकानंतर परी ा िविहत िदनांकानंतर 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..  

 

मंुबईमंुबई  ::                                                                ..  मामा..    आचरेकरआचरेकर 
िदिदनाकंनाकं  ::    2299  ..1100..22001122..                                       उपसिचवउपसिचव,,  महारामहारा   लोकसेवालोकसेवा  आयोगआयोग  
 

आयोगा या काय लयात, परी ा क ात,  परी ा क ा या पिरसरात  तसेच  शारीिरक चाचणी व  मलुाखती या वेळी मोबाईल  फोन,   
 अथवा  इतर  कोण याही  कारची  इले ॉिनक साधने आण यास व वापर यास स त मनाई आहे. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


