िदवाणी यायाधीश, किन ठ तर व याय दं डािधकारी, थम वग परी ा
1. संवग व पदे याबाबतचा संि

त तपशील :-

1.1 रा य शासना या याियक सेवेतील िदवाणी यायािधश, किन ठ तर व यायदं डािधकारी, थम वग संवग तील पदे शासना या
मागणीनुसार व पदां या उपल धतेनस
ु ार सदर परी ेमधून भर यात येतात :1.2 पदांचा तपशील :(1) संवग :- रा य शासना या याियक सेवेतील राजपि त, गट-अ ची पदे .
(2) िनयु तीचे िठकाण :- याियक सेवेम ये महारा ात कोठे ही िनयु ती होईल.
(3) वेतनबँड :-

पये 27,700 ते पये 44,770

(4) उ च पदावर बढतीची संधी :- ये ठता व पा तेनस
ु ार महारा

याियक सेवेतील विर ठ पदांवर .

1.3 जािहरात / अिधसूचनेम ये भरावया या पदांचा तपशील दे यात येईल. पदसं या शासनाने कळिव यानुसार राहील व
िव ापनेत िस केली जाईल.
1.4 महारा
याियक सेवा िनयम, 2008 आिण यानंतर शासनाने वेळोवेळी सदर िनयमाम ये केले या सुधारणानुसार
करणी पदभरतीची कायवाही कर यात येईल.

तुत

2. परी े चे ट पे :- तीन. (1) पूव परी ा-100 गुण. (2) मु य परी ा-200 गुण. (3) मुलाखत-50 गुण.
3. अहता :3.1 वकील, ॲटन कवा अिधव ता यांचेकिरता :(एक)

वय जािहरात / अिधसूचनेम ये नमूद केले या िदनांकास 21 वष पे ा कमी व 35 वष पे ा जा त नसावे.

(दोन)

जािहरात / अिधसूचनेम ये नमूद केले या िदनांकास िवधी शाखेतील पदवी आिण उ च यायालयातील कवा यास
दु यम असले या यायालयामधील वकील, ॲटन कवा अिधव ता हणून 3 वष चा विकली यवसाय.

(तीन)

प लक ॉिस युटर या पदावरील महारा ातील सेवा यायालयीन यवसाय हणून समजली जाईल.

(चार)

मराठी भाषा उ म िरतीने बोलता, वाचता, िलिहता येणे आव यक

(पाच ) मराठी भाषेचे पुरेसे ान अस याबाबतचे माणप उमेदवाराजवळ असणे आव यक
(सहा)

मराठीतून इं जीत व इं जीतून मराठीत सफाईदारपणे भाषांतर करता येणे आव यक.

3.2 नवीन िवधी पदवीधरांकिरता :(एक)

वय जािहरात / अिधसूचनेम ये नमूद केले या िदनांकास 21 वष पे ा कमी व 25 वष पे ा जा त नसावे.

(दोन)

िवधी शाखेतील पदवी अ यास माचे येक वष थम य नात उ ीण क न ा त केली असली पािहजे आिण
िवधी पदवी या अंितम वष स िकमान 55% इतके गुण पिह या य नात ा त करणे आव यक कवा िवधी मधील
पद यु र पदवी िकमान 55% इत या गुणांनी उ ीण झाला असणे आव यक.

(तीन)

मराठी भाषा उ म िरतीने बोलता, वाचता, िलिहता येणे आव यक.

(चार)

मराठी भाषेचे पुरेसे ान अस याबाबतचे माणप उमेदवाराजवळ असणे आव यक.

(पाच)

मराठीतून इं जीत व इं जीतून मराठीत सफाईदारपणे भाषांतर करता येणे आव यक आहे .

3.3 उ च यायालया या िलिपकवग य कमचारीवग चे सद य, उ च यायालयास दु यम असले या यायालया या
िलिपकवग य कमचारी वग चे सद य, मं ालया या िविध व याय िवभागा या िविध उप-िवभागाम ये िविध सहायक
आिण यापे ा उ च पदावर काम करणा-या कमचारी वग चे सद य, उ च यायालय, शहर िदवाणी यायालय
आिण िज हा यायालये यामधील सरकारी वकीलां या काय लयातील िलिपकवग य कमचारी वग चे सद य
यांचेकिरता :

3.4

(एक)

वय जािहरात / अिधसूचनेम ये नमूद केले या िदनांकास 21 वष पे ा कमी व 45 वष पे ा जा त नसावे.

(दोन)

िविध पदवी ा तीनंतर जािहरात /अिधसूचनेम ये नमूद केले या िदनांकास िकमान तीन वष ची सेवा झाले ली असणे आव यक.

(तीन)

मराठी भाषा उ म िरतीने बोलता, वाचता, िलिहता येणे आव यक.

(चार)

मराठी भाषेचे पुरेसे ान अस याबाबतचे माणप उमेदवाराजवळ असणे आव यक.

(पाच)

मराठीतून इं जीत व इं जीतून मराठीत सफाईदारपणे भाषांतर करता येणे आव यक आहे .

तुत पदा या जािहराती या िदनांकापयत संपादन केलेली अहता व अनुभव सदर पदासाठी पा ता व पुढील िनवडीसाठी
िवचारात घे यात येईल. स म िव ािपठाकडू न संबंिधत परी ेचा िनकाल जाहीर झा या या िदनांकास शै िणक अहता संपादन
केली आहे , असे समज यात येईल.
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3.5 लेखी परी े या कालावधीत न कल कवा गैरवतणूक केले या कवा फौजदारी केसेसम ये िश ा झाले या कवा याियक
सेवेतन
ू स तीने सेवािनवृ केले या /काढू न टाकले या कवा बडतफ केले या कवा कोण याही पदाचा िश ण
कालावधी यश वीिर या पूण न करणारा अथवा अ य कोण याही कारणा तव िनयु तीसाठी अपा ठरिवलेला उमेदवार
तुत पध परी े या वेशासाठी पा ठरिवला जाणार नाही.
4. शु क (फी) :4.1

तुत परी ेकिरता आयोगाकडू न आकार यात येणारे शु क खालील माणे आहे :अ. .

परी े चे नांव

अमागास

मागासवग

(1)

पूव परी ा

373

273

(2)

मु य परी ा

523

323

4.2 िव.जा.(अ),भ.ज.(ब),िव.मा. .,भ.ज.(क),भ.ज.(ड) व इ.मा.व. वग तील उ नत व गत गटात ( ीमी लेअर) मोडणा या
उमेदवारांना आर णाचा व वयोमय दे चा फायदा दे य नस याने यांनी अमागास उमेदवारां माणे परी ा शु क भरणे आव यक आहे .

4.3 उ नत व गत गटासंदभ तील ( ीमी लेअर)उ प नाची मय दा तसेच अ य त अनुषंिगक बाबी शासनाने वेळोवेळी जारी
केले या आदे शानुसार राहतील.
4.4 िदनांक 1 जानेवारी, 1964 ते 25 माच,1971 या कालावधीत पूव पािक तानातून थलांतर क न भारताम ये आले या
आिण िदनांक 1 जून,1963 नंतर थलांतर क न भारतात आले या मूळचे भारतीय असले या ीलंकेतील वदे श तावत
उमेदवारांनी कोणतेही परी ा शु क भर याची आव यकता नाही.
5. परी ा योजना :5.1 पूव परी ा : 5.1.1 परी ा योजना :(1)

नपि का:- एक.

नपि केचा तपशील खालील माणे आहे :-

िवषय व संकेतांक

दज

मा यम

नांची
सं या

एकू ण
गुण

कालावधी

परी े चे
व प

िविहत कायदे िवषयक ान

पदाला
साजेसा

इं जी

100

100

दोन तास

व तुिन ठ
बहु पय यी

(संकेतांक 502)
5.1.2 पूव परी े चा अ यास म:-

(1) कोड ऑफ ि िमनल ोिसजर (2) िस हल ोिसजर कोड (3)ए हड स ॲ ट (4) ा सफर ऑफ ॉपट ॲ ट
(5) पेिसिफक िरिलफ ॲ ट (6) महारा रट कं ोल ॲ ट (7) िलिमटे शन ॲ ट (8) कॉ ट ुशन ऑफ इंिडया
(9) इंिडयन िपनल कोड (10) लॉ ऑफ कॉ ॅ ट, सेल ऑफ गु स ॲ ट ॲ ड पाटनरिशप ॲ ट
5.2 पूव परी े चा िनकाल :5.2.1

व तुिन ठ व पां या उ रपि कांचे मु यांकन करताना उ रपि केत नमूद केले या यो य उ रांनाच गुण िदले
जातील. तसेच येक चार चुकी या उ रामागे एका नाचे गुण एकूण गुणांमधून वजा कर यात येतील.
5.2.2 भरावया या एकूण पदां या सुमारे 8 पट उमेदवार मु य परी े या वेशासाठी पा होतील, अशा रीतीने थम
ट यात गुणांची सीमारे षा (Cut Off Line) िन चत कर यात येईल.
5.2.3 अशा िरतीने मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या उमेदवारांची यादी आयोगा या संकेत थळावर, संबंिधत
िज हािधकारी काय लया या तसेच आयोगा या काय लया या सूचना फलकावर िस कर यात येईल.
5.2.4 मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या येक उमेदवाराला ईमेल ारे अथवा / व मोबाईल मांकावर
एसएमएस ारे वैय तकिर या कळिव यात येईल. तसेच मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या उमेदवारांचा
िनकाल जाहीर झा याची बातमी रा यातील मुख वृ प ांतन
ू िस कर यात येईल.
5.2.5 पूव परी ा ही मु य परी े या वेशाकिरता उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या द ृ टने घे यात येणारी चाळणी
परी ा अस याने मु य परी े या वेशासाठी पा न ठरले या उमेदवारां या उ रपि कांची फेरतपासणी केली
जात नाही अथवा यासंदभ तील कोण याही कार या अिभवेदनावर कायवाही केली जात नाही.
5.2.6 पूव परी ा ही चाळणी परी ा अस याने, पूव परी ेचे गुण अंितम िनवडीसाठी िवचारात घे तले जाणार नाहीत,
तसेच उमेदवारांना कळिवले जाणार नाही.
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5.3

मु य परी ा :5.3.1 परी े चे ट पे:- दोन. लेखी परी ा व मुलाखत
5.4 मु य परी े स वेश :5.4.1 पूव परी ेकिरता िविहत केले या मय दे नस
ु ार मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या आिण आव यक शै िणक अहता
व अ य अट ची पूतता करणा-या उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा समज यात येईल.
5.4.2 मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या उमेदवारांना वैय तकिर या ईमेल ारे अथवा / व मोबाईल मांकावर
एसएमएस ारे कळिव यात येईल. यावेळी उमेदवाराने मु य परी े या वेशासाठी आयोगाने िविहत केले या ऑनलाईन
प तीने परी ा क िनवडू न परी ा-शु क िविहत मुदतीत सादर करणे आव यक राहील. यािशवाय उमेदवारास मु य
परी े या वेशासाठी पा समज यात येणार नाही.
5.4.3 मु य परी ेचा अज सादर करताना उमेदवाराला परी ेचे मा यम िनवडावे लागेल. तसेच एकदा िनवडलेले मा यम
कोण याही पिर थतीत बदल यास परवानगी िदली जाणार नाही.
5.5 परी ा योजना :5.5.1 परी े चे ट पे:- दोन (1) लेखी परी ा 200 गुण (2) मुलाखत 50 गुण
5.5.2 नपि कांची सं या :- दोन अिनवाय. येक नपि केचा तपशील खालील माणे :पेपर
िवषय
नपि केचे
िवषय
कालावधी गुण
मा यम
दज
मांक
संकेतांक
व प

1

2

(a) Civil Procedure Code
(b) Transfer of Property Act (c)
Specific Relief Act
(d) Law of Contracts,Sale of
Goods Act and Partnership Act
(a) Indian Penal Code
(b) Evidence Act
(c)Code of Criminal Procedure
Scheduled
Castes
&
(d)
Scheduled Tribes (Prevention of
Atrocities) Act 1989 and Protection
of Civil Rights Act 1955
(e)Essay on Current Legal topics
(अंदाजे 800 श दांचा )

071

तीन तास

100

पारं पिरक

मराठी
व इं जी

पदाला
साजेसा

072

तीन तास

100

पारं पिरक

मराठी
व इं जी

पदाला
साजेसा

5.5.3 आयोगाकडू न उमेदवारांना परी े या वेळी पुरिव यात येणा-या उ रपु तकेम ये िदले या पृ ठांवरच उ रे नमूद करणे
आव यक आहे .
5.5.4 मु य उ रपु तके यितिर त उमेदवारांना कोण याही पिर थतीत पुरवणी उ रपु तकेचा पुरवठा कर यात येणार नाही.
6. परी ा क :6.1 िदवाणी यायाधीश, किन ठ तर व याय दं डािधकारी थम वग, पूव व मु य परी ा खालील िठकाणी घे यात येते. :क
क ाचा सांकेतांक
क
क ाचा सांकेतांक
15
32
औरं गाबाद
नागपूर
30
मुंबई
6.2 अज तील मागणीनुसार व उपल धतेनस
ु ार िज हा क ावरील िविवध उपक ावर पा उमेदवारांना वेश दे यात येईल.
6.3 उपरो त परी ाक ांम ये आव यकतेनस
ु ार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतात.
6.4 उपरो त परी ाक ांमधून कोणतेही एक क ऑनलाईन प तीने अज सादर करताना िनवडणे आव यक आहे .
6.5 जर एखादे क काय वत होऊ शकले नाही तर या क ावरील उमेदवारांची यव था जवळ या दुस-या िज हा क ावर
कर यात येईल. असा बदल के यास याबाबतची सूचना संबंिधतांना िदली जाईल.
6.6 अज त एकदा नमूद केले या क ाम ये बदल कर याची िवनंती कोण याही कारणा तव मा य कर यात येणार नाही.
7. लेखी परी े चा िनकाल:7.1 व तुिन ठ व पां या उ रपि कांचे मु यांकन करताना उ रपि केत नमूद केले या यो य उ रांनाच गुण िदले जातील. तसेच
येक चार चुकी या उ रामागे एका नाचे गुण एकूण गुणांमधून वजा कर यात येतील.
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7.2 िर त पदां या 1:3 या गुणो र माणात उमेदवार मुलाखतीसाठी उपल ध होतील,अशा िरतीने गुणांची िकमान सीमारे षा (cut
off line) िन चत कर यात येईल.
7.3

येक

नपि केम ये 50 गुणांहून कमी नाही एवढे गुण िमळिवणारे उमेदवारच मुलाखतीसाठी पा असतील.

7.4 महारा शासनाने मागास हणून मा यता िदले या जाती/जमातीमधील उमेदवारां या बाबतीत
45 ट के गुण िमळिवणारे उमेदवारच मुलाखतीसाठी पा असतील.

येक

नपि केम ये िकमान

8. मुलाखत :8.1 वरील पिर छे द

मांक 7 नुसार उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलिव यात येईल. मुलाखत 50 गुणांची असेल.

8.2 मुलाखतीसाठी पा ठरले या उमेदवारांची पा ता जािहरात/अिधसूचनेतील अहता/अटी व शत यांची मूळ कागदप ा या आधारे
तपासणी केली जाईल आिण अज तील दा यानुसार मूळ कागदप सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घे तली जाईल.
8.3 िविहत कागदप े सादर क न शकणा-या उमेदवारांची उमेदवारी र कर यात येईल व याची मुलाखत घे तली जाणार नाही.
तसेच याकिरता कोणतीही मुदतवाढ दे यात येणार नाही.
8.4 वरील माणे लेखी परी े या िनकालाचा आधारे मुलाखतीसाठी पा ठरणा-या उमेदवारां या मुलाखती आयोगा या
काय मानुसार तसेच आयोगाने िन चत केले या िठकाणी व वेळेस घे यात येतील.
8.5 उमेदवाराची मानिसक द ता, काय ाचे ान, प ट व तकशु द िनणय मता, यायिनणयांचा समतोलपणा, कौश य,
द ृ टीकोन, नीतीत वे, आकलन श ती, संवाद मता, चािर य, बौि क सखोलता आिण उमेदवाराची आवड यांचे मु यमापन
क न या संवग साठी यो यता िन चत करणे हा मुलाखतीचा हे तू आहे .
8.6 मुलाखतीम ये िकमान 40 ट के गुण िमळिवणारे उमेदवारच अंितम िनवडीसाठी पा राहतील.
9. अंितम िनवड :9.1 कामिगरीचे मू यमापन कर याची प त ही लेखी परी ा व मुलाखत याम ये िमळाले या सं या मक गुणानुसार िविन द ट
कर यात येईल.
9.2 लेखी परी ा आिण मुलाखतीम ये ा त केले या गुणांची एकि त बेरीज क न गुणव ा मानुसार यादी तयार कर यात येईल.
सदर गुणव ा यादीमधील समान गुण धारण करणा-या उमेदवारांचा ाधा य म (Ranking) "उमेदवारांना सवसाधारण
सूचना" म ये नमूद केले या िनकषानुसार ठरिव यात येईल.
10. िशफारस :"उमेदवारांना सवसाधारण सूचना"म ये नमूद केले या कायप तीनुसार उमेदवारां या िशफारसी शासना या संबंिधत
िवभागाकडे पाठिव यात येतील.
11. सेवा वेशो र शत :11.1 िनवड झाले या उमेदवारांना िनयु ती या वेळी सदर पदावर तीन वष कायरत राहणार आहे ; याबाबतचे पये 2,00,000 ( पये
दोन लाख) एवढया रकमेचे बंधप िलहू न दे णे बंधनकारक राहील.
11.2

तुत पदावर िनयु ती कर यात आले या य तीला कोण याही यायालयात कवा या यायालयास दु यम असले या
यायालयात सेवत
े असताना सेवा समा ती झा यापासून दोन वष पयत विकली यवसाय कर यास ितरोध कर यात येईल
आिण सेवा समा त झा यापासून अशा यायालयांम ये दोन वष साठी विकली यवसाय करणार नाही, असे लेखी हमीप दे णे
आव यक आहे .

11.3 खालीलपैकी कोणतीही य ती िनयु तीसाठी पा असणार नाही :ू स तीने िनवृ कर यात
11.3.1 याियक सेवेतन
ू कवा शासना या कवा सांिविधक कवा थािनक ािधकरणा या सेवेतन
आले असेल, काढू न टाक यात आले असेल कवा बडतफ कर यात आले असेल कवा याियक सेवेतील कवा
शासना या कवा सांिविधक अथवा थािनक ािधकरणा या सेवेतील कोण याही पदाचा पिरिव ा कालावधी पूण केला नसेल कवा
11.3.2 नैितक अधोगतीचा समावेश असणा-या गु हयां या अपराधासाठी िस दपराधी ठरिव यात आले असेल कवा उ च
यायालय कवा संघ लोकसेवा आयोग कवा कोण याही रा य लोकसेवा आयोगाने घे तले या परी ेस बस यापासून
कायमचे ितरोिधत केले असेल कवा अनह ठरिवले असेल कवा
11.3.3 उमेदवारीकिरता कोण याही माग ने य कवा अ य िर या भाव टाकला असेल कवा
11.3.4 उमेदवार पु ष असेल व याला एकापे ा जा त हयात प नी असतील आिण उमेदवार ी असेल तर हयात प नी असले या
पु षाशी ीने िववाह केला असेल िकवा
11.3.5 दोनपे ा अिधक मुले असतील .
***********
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