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संचालनालय, म.रा., मुंबई आिण 06 िवभागीय काय;लय ेयेथे
प�दतीने नेमणकूा कर)यासाठी  िद. 17 िडस/बर, 2016 

 / िनमशासकीय  सेवािनवृ] िवधी अिधका�याकंडून
तसेच ठोक  मानधन त!वावर बा# यं�णे$ारे सेवा उपल&ध क'न घे)यासाठी 

शासकीय / िनमशासकीय  सेवािनवृ] िवधी अिधका�यांची िव]ल&धी 
5.िव. शासन िनण�यानुसार िनि^त केली जाईल आिण  ठोक मानधन 

त!वावर घेतले6या उमेदवारांचे मानधन  मुंबई 89थत काय;लयांकिरता < ७०,०००
५०,०००/ 5ती माह असेल .  िविहत अटी व शतa

संचालक, तं�िश�ण संचालनालय, म.रा., 03 महापािलका
3.202२ रोजी सायंकाळी 05.00 वाजेपयeत सादर
 केला जाणार नाही. अिधक मािहतीसाठी या काय;लयाचे

//www.dtemaharashtra.gov.in  येथे भटे दयावी. 

         सही /
(डॉ.अभय 

संचालक
तं�िश�ण संचालनालय
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येथे 5!येकी एक अशा 07 
, 2016 रोजी�या सा.5.िव. 

अिधका�याकंडून सेवा करार प�दतीने 
तसेच ठोक  मानधन त!वावर बा# यं�णे$ारे सेवा उपल&ध क'न घे)यासाठी अज� 

अिधका�यांची िव]ल&धी िद. 17 
िनि^त केली जाईल आिण  ठोक मानधन 

०००/ 5ती माह व  इतर 
शतaची  पतू�ता करणा�या 

महापािलका माग�, मुंबई – 
सादर करावते. मुदतीनंतर 

काय;लयाच े संकेत9थळ  

/-  
 वाघ ) 

संचालक, 
संचालनालय, म. रा., मुंबई 
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िनयुYती�यािनयुYती�यािनयुYती�यािनयुYती�या    अटीअटीअटीअटी    वववव    शतaशतaशतaशतa    ::::----        सेवा िनवृ] अिधकारां�या बाबत 
mमांक संकीण� 2715/5.m.100/13, 
नेमणकूा   कर)यात येतील. सदर

ठोक मानधन त!वावर घेतले6या उमेदवारांच े
5ती माह व  इतर िवभागीय काय;लयांकिरता < 

 
इ�छुक सेवािनवृ] िवधी

अह�ता व अनुभवा�या 5माणप�ासह
संoया कमी-जा9त कर)याचे तसेच
5िmया रp कर)याचे अिधकार संचालक तं� िश�ण म
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करारकरारकरारकरार    प�दतीनेप�दतीनेप�दतीनेप�दतीने    िनयुYतीिनयुYतीिनयुYतीिनयुYती    
    

संचालनालय, म.रा., मुंबई आिण 06 िवभागीय काय;लय ेयेथे
प�दतीने नेमणकूा कर)यासाठी  िद. 17 िडस/बर, 2016 

5त सोबत जोडली आहे ) , शासकीय / िनमशासकीय 
प�दतीने िववि�त कामासाठी अज� मागिव)यात
 व शतaच ेपतू�ता करणा�या उमेदवारांनी !यांचे उमेदवार
रा., 03 महापािलका माग�, मुंबई – 400 001 
05.00 वाजपेयeत सादर करावते. मुदतीनंतर 
नाही. अिधक मािहतीसाठी या काय;लयाचे

http://www.dtemaharashtra.gov.in  येथे भटे दयावी. 
सेवा िनवृ] अिधकारां�या बाबत शासन िनण�य, सामाqय

.100/13, िद.17.12.2016 अqवये  िववि�त कामासाठी कं�ाटी पrतीने 
सदर शासन िनण�यानुसार आsथक लाभ दे)यात येतील

ठोक मानधन त!वावर घेतले6या उमेदवारांच ेबाबत मानधन  मुंबई 89थत काय;लयांकिरता < 
5ती माह व  इतर िवभागीय काय;लयांकिरता < ५०,०००/ 5ती माह असेल. 

िवधी अिधका�यांनी /  उमेदवारांनी   !यांच े अज�, 
5माणप�ासह िद.   १४ /03/2022 पयeत सादर करावते. 

तसेच कामा�या tयाDतीम�ये 5संगानु<प बदल कर)याचे
संचालक तं� िश�ण म.रा. यांचेकडे राखून ठेव)यात
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येथे 5!येकी एक अशा 07 
, 2016 रोजी�या सा.5.िव. 

िनमशासकीय  सेवािनवृ] िवधी 
मागिव)यात येत आहेत. शासन 

उमेदवार अज� संचालक, 
400 001 यां�याकडे िद.         

 5ाDत झाले6या अज;चा 
काय;लयाच े संकेत9थळ  

सामाqय 5शासन िवभाग, 
िववि�त कामासाठी कं�ाटी पrतीने 

येतील.  

मानधन  मंुबई 89थत काय;लयांकिरता < ७०,०००/ 

, आवvयक !या शै�िणक 
. जािहरातीमधील पदांची 
कर)याचे अथवा नेमणकू 

ठेव)यात येत आहे. 
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उमेदवाराने अज;सोबत 9वत:चा अलीकडचा पासपोट� साईज फोटो, अह�ता 5माणप�ां�या 
छायांिकत 5ती, शै�िणक अह�ता व अनुभव यां�या 5मािणत 5ती अज;सोबत जोडाtयात. !याच5माणे 
संपक;साठी दूर�वनी mमांक , ईमेल आयडी नमूद कर)यात यावा.  

    

पदांचा तपशील पदांचा तपशील पदांचा तपशील पदांचा तपशील ::::---- पदांचा तपशील खालील तY!यात दश�िवला आहे.  
 

अ.m. ठोक मािसक मानधनावर िवधी अिधकारी यांची पदे yया 
काय;लयात भरावयाची आहेत !या काय;लयाच ेनाव   

 ठोक मािसक मानधनावर 
भरवयाची िवधी अिधकारी 
यांची पदे 

1 तं�िश�ण  संचालनालय, म.रा., मुंबई  (मुoयालय) 01 
2 तं�िश�ण िवभागीय काय;लय, औरंगाबाद.   01 
3 तं�िश�ण िवभागीय काय;लय, नागपरू 01 
4 तं�िश�ण िवभागीय काय;लय,  अमरावती 01 
5 तं�िश�ण िवभागीय काय;लय, औरंगाबाद. 01 
6 तं�िश�ण िवभागीय काय;लय, पुणे 01 
7 तं�िश�ण िवभागीय काय;लय, वां{े (पवू� ), मुंबई  01 
    

शै�िणकशै�िणकशै�िणकशै�िणक    अह�ताअह�ताअह�ताअह�ता    वववव    अनुभवअनुभवअनुभवअनुभव    : : : :     

1. उमेदवार माqयता5ाDत िव|ापीठाचा काय|ाचा पदवीधर असावा . तो सनदधारक असावा . 
2. उमेदवार सेवा िनवृ]  िज6हा  qयायाधीश / अितिरYत  िज6हा  qयायाधीश / 5थम वग� 

qयायदंडािधकारी असावा. असे उमेदवार उपल&ध झाले नाहीत तर उमेदवारास िवधी 
िवभागातील सेवािनवृ] सहसिचव / उपसिचव / क� अिधकारी }हणनू िवधी अिधकारी पदावर 
काम कर)याचा अथवा   कोण!याही  शासकीय सं9था ~कवा  साव�जिनक  उपmमासाठी िवधी  
स�ागार }हणनू  िकमान  20 वष�चा  अनुभव असावा.  

3. उमेदवार सेवािवषयक, 5शासिनक अशा सव� 5कार�या काय|ाची 89थती तथा िवभागीय 
चौकशी इ. बाबत �ानसंप� असावा , yयामुळे कायदेिवषयक काय�वाही काय��मतेने पार पाडू 
शकेल. 

4. उमेदवारास मराठी, ~हदी व इं�जी या भाषांच ेपरेुसे �ान असाव े. 
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िवधीिवधीिवधीिवधी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    यांचीयांचीयांचीयांची    कत�tयेकत�tयेकत�tयेकत�tये    वववव    जबाबदा�याजबाबदा�याजबाबदा�याजबाबदा�या    ::::    

1. सव� 5कार�या कायदेिवषयक बाबीत/qयायालयीन 5करणी स�ा देणे व qयायालयीन 5करणे 
हाताळणे. 

2. पिर�छेदिनहाय अिभ5ाय  (Para-wise Comments) तयार करणे / सेवािवषयक / 5शासकीय/ 
िवभागीय चौकशी इ!यादी तथा समकालीन काय|ाची 59थािपत 89थती याबाबत सव�  5करणी 
स�ा देणे व ती 5करणे हाताळणे. 

3. 5लंिबत qयायालयीन 5करणे त!परतेने िनकाली काढ)यासाठी सरकारी वकीलांकडे/ 
सादरकत; अिधका�याकडे पाठपरुावा करणे.  

4. शासन 5ितवादी आहे, अशा 5करणी सादर करावयाचे 5ित�ाप� संबिंधत अिधका�यांच े
मदतीने तयार करणे. 

5. शपथप�ाचा मसुदा तयार करणे व !यास स�म अिधका�यांची माqयता घेऊन, qयायालयात  
िविहत मुदतीत सादर होईल याची द�ता घेणे. 

6. जेथे शासना�या िवरोधात qयायालयाने िनकाल िदलेला आहे, अशा 5करणांम�ये qयायालया�या 
िनण�याचा अ�यास क<न तदनुषंगाने अपील दाखल कर)या�या संदभ;त उिचत काय�वाही 
करणे. अपील  / पनुsवलोकनाची 5िmया वळेीच tहावी याबाबत द�ता घेणे. 

7. अपील करणे यो�य अस6यास व तसा िनण�य झा6यास संबिंधत सरकारी वकीलांशी संपक�  
साधून अपीलाचा अंतीम िनण�य लागेपयeत पाठपरुावा करणे. तसेच िविहत मुदतीत अपील 
दाखल क<न qयायिनण�यास 9थिगती िमळिव)यासाठी पाठपरुावा करणे. 

8. नेमून िदले6या संबिंधत िवभागातील सव� qयायालयीन 5करणांकडे नोडल  अिधकारी  }हणनू 
काम पहाणे. 

9. िविधिवषयक कामकाजाबाबत वळेोवळेी नेमून िदलेल ेकाय� व िविहत मुदतीत पार पाडणे. 
10. िनकाली िनघाले6या 5करणांबाबत qयायालया�या आदेशनुसार कोणती काय�वाही करणे 

अपेि�त आहे, याबाबत अवगत क<न �े�ीय 9तर, संचालनालय 9तर व शासन9तरावर 
पाठपरुावा करणे. 

11. िवधी अिधका�यांकडे सोपिव)यात आले6या िवभागातील qयायालयीन 5करणांचा मािसक 
आढावा / अहवाल !यांनी मुoयालयात काय�रत िविध अिधका�याकंडे सादर क<न तो मुंबई 
येथील मुoयालयातील िविध अिधका�याने संचालक, तं�िश�ण, म.रा., मुंबई यां�यामाफ� त 
उ�च व तं�िश�ण िवभागास सादर करणे. 

12. उ�च व तं�िश�ण िवभागातील सह / उप सिचव (िवधी) यां�या संपक;त राहून आवvयक तेथे 
!यांचे माग�दश�न घेऊन काय�वाही करणे. 
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13.  करारना}या�या कालावधीत िवधी अिधकारी  हा  उ�च व तं� िश�ण  िवभागा�या आिण तं� 
िश�ण संचालनालया�या / िवभागीय तं� िश�ण काय;लयांच े  िवरोधातील कोणतेही 5करण 
खाजगी िर!या हाताळणार नाही अथवा स�ा देणार नाही .   

िवधीिवधीिवधीिवधी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    यायायाया    पदावरीलपदावरीलपदावरीलपदावरील    िनयुYतीिनयुYतीिनयुYतीिनयुYती    हीहीहीही    खालीलखालीलखालीलखालील    अट��याअट��याअट��याअट��या    अधीनअधीनअधीनअधीन    राहीलराहीलराहीलराहील....    

1.  सदर पदांवरील नेमणकू ही पणू�त: ता!पुरती असेल, सदरहू िविध अिधकारी शासकीय 
अिधकारी }हणनू गणले जाणार नाहीत. तसेच !यांना सेवासात!य िमळ)याबाबत कोणताही 
हYक राहणार नाही. !याचंी िनयुYती िदनांक 28.01.2019 �या शासन िनण�यासोबत 
जोडलेले पिरिशWट-अ ( सोबत 5त जोडली आहे ) मधील िविनsदWट करारना}या�या अधीन 
राहील. 

2. सदर नेमणकुा करार प�दतीने 5थमत: 11 मिहqयांसाठी कर)यात येतील . 11 मिहqयानंतर 
आवvयकतेनुसार िनण�य घे)यात येईल. तसेच िनयुYत िविध अिधका�यां�या सेवा िविहत 
काय�प�दती अनुस<न कोण!याही टDDयावर समाDत कर)याचे अिधकार िनयुYती 
5ािधका�यांना राहतील. 

3. नेमणकू कर)यात येणा�या िविध अिधका�यांना ठोक मािसक मानधनाtयाितिरYत इतर 
कोणतेही भ]े अनु�ेय होणार नाहीत. 

4. कोणतेही कारण न देता एखादा अथवा सव� अज� अ9वीकृत कर)याच े अिधकार आिण 
कोणतेही कारण न देता सपंूण� िनवड 5िmया रp कर)याचे अिधकार संचालक तं� िश�ण , 
महाराWX राyय , मुंबई यांना असतील.  
                                                 
                                                                                              

                     सही /- 
(डॉ.अभय वाघ ) 

संचालक, 
तं�िश�ण संचालनालय, म. रा., मुंबई 

िठकाण :  मुंबई  
िदनांक :     2४/2/2022 

 

 



Page 6 of 7    

 

         अज;चा नमुना अज;चा नमुना अज;चा नमुना अज;चा नमुना     

 
अज�दाराने अलीकड�या  

काळात काढलेले 
पासपोट� आकाराचे 

9वतःचे छायािच� इथे 
िचकटवावे 

अज�दाराचा सिं�Dत तपशीलअज�दाराचा सिं�Dत तपशीलअज�दाराचा सिं�Dत तपशीलअज�दाराचा सिं�Dत तपशील    
११११    संपूण� नाव संपूण� नाव संपूण� नाव संपूण� नाव         

    
२२२२    वा9तtयाचा प]ा वा9तtयाचा प]ा वा9तtयाचा प]ा वा9तtयाचा प]ा         

    
    

३३३३    मोबाईल  मोबाईल  मोबाईल  मोबाईल  / / / / दूर�वनी mमांक दूर�वनी mमांक दूर�वनी mमांक दूर�वनी mमांक         
४४४४    जqम तारीख जqम तारीख जqम तारीख जqम तारीख         
५५५५    शै�िणक अह�ता शै�िणक अह�ता शै�िणक अह�ता शै�िणक अह�ता         

    
६६६६    सनद घेत6याचा िदनांक  सनद घेत6याचा िदनांक  सनद घेत6याचा िदनांक  सनद घेत6याचा िदनांक          
७७७७    yया yया yया yया काय;लयातून काय;लयातून काय;लयातून काय;लयातून / / / / आ9थापानेव'न आ9थापानेव'न आ9थापानेव'न आ9थापानेव'न 

सेवा िनवृ] झाल ेआहेत !या सेवा िनवृ] झाल ेआहेत !या सेवा िनवृ] झाल ेआहेत !या सेवा िनवृ] झाल ेआहेत !या 
काय;लयाच ेनाव व प]ाकाय;लयाच ेनाव व प]ाकाय;लयाच ेनाव व प]ाकाय;लयाच ेनाव व प]ा****    ( लागू नस6यास 
तसे िलहाव े)        

    
    
    

८८८८    िनवृ]ीचे वळेी धारण केलले ेपद िनवृ]ीचे वळेी धारण केलले ेपद िनवृ]ीचे वळेी धारण केलले ेपद िनवृ]ीचे वळेी धारण केलले ेपद ****        
    

९ ९ ९ ९     िनवृ]ीचे वळेी च ेवतेनमानिनवृ]ीचे वळेी च ेवतेनमानिनवृ]ीचे वळेी च ेवतेनमानिनवृ]ीचे वळेी च ेवतेनमान****    ( ( ( ( संपूण� संपूण� संपूण� संपूण� 
तपशील मूळ वतेनतपशील मूळ वतेनतपशील मूळ वतेनतपशील मूळ वतेन, , , , �ेड प े�ेड प े�ेड प े�ेड प े, , , , भ] ेइभ] ेइभ] ेइभ] ेइ. . . . सह सह सह सह 
) ) ) )     

    
    
    

    
                                    ( कृपया मागे पहाव े)    
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मी मी मी मी __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ 5मािणत करतो िक वर 5मािणत करतो िक वर 5मािणत करतो िक वर 5मािणत करतो िक वर तY!यात तY!यात तY!यात तY!यात 

िदललेी मािहती िदललेी मािहती िदललेी मािहती िदललेी मािहती / / / / तपशील अचूक व तपशील अचूक व तपशील अचूक व तपशील अचूक व स!य स!य स!य स!य     आहेआहेआहेआहे. . . .     

    

                                अज�दाराची सही अज�दाराची सही अज�दाराची सही अज�दाराची सही     
                                ( ( ( ( अज�दाराच ेनाव अज�दाराच ेनाव अज�दाराच ेनाव अज�दाराच ेनाव ))))    

सूचना सूचना सूचना सूचना ::::---- अज�दाराने अह�ता 5ामणप�ा�ंया छायािंकत 5ती, शै�िणक अह�ता व अनुभव आिण  पqेशन ऑड�र / 
अंितम वतेन 5माणप�  यां�या 5मािणत 5ती अज;सोबत जोडाtयात.  

 
******************** 


