महारा

ाथिमक िश ण पिरषद

जवाहर बालभवन
(महारा

शासनाचा उप म)

नेताजी सुभाष माग, चन रोड, मुंबई-400 004.
िवधी स ागार पदासाठी सूचना
सम िश ा या क पुर कृत योजनतगत महारा

ाथिमक िश ण पिरषद, नेताजी सुभाष माग,

चन रोड, मुंबई काय लयात “िवधी स ागार” या पदासाठी सह सिचव (िवधी) / उप सिचव (िवधी) या
संवग तील सेवािनवृ

अिधका यांची सेवा करार प तीने िनयु तीसाठी पा

व यो य सेवा िनवृ

अिधका यांकडू न अज मागिव यात येत आहे .
िवधी

स ागार

पदाबाबत

https://mpsp.maharashtra.gov.in या

सेवा िनवृ

सिव तर

मािहती

https://samagrashiksha.maharashtra.gov.in,

संकेत थळावर उपल ध आहे .

अिधका यांनी िवहीत नमु यात अनुभव व

माणप ा या

ती जोडू न रा य

क प

संचालक यां या नावे वरील प यावर अज िदनांक 10/08/2022 सं याकाळी 5.00 पयत सादर करावेत.
िदनांक 10/08/2022 सं याकाळी 5.00 नंतर ा त झालेले अज

वकारले जाणार नाहीत.

सदर जािहरातीची ि या कोणतेही कारण न दे ता कोण याही ट यावर र कर याचे अिधकार
रा य क प संचालक यांनी राखून ठे वले आहेत.
( वा रीत)
रा य क प संचालक,
म. ा.िश.प., मुंबई.

Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad
Jawahar Balbhavan
(Government of Maharashtra Undertaking)

Netaji Subhash Marg, Charni Road, Mumbai-400 004
Notification for the post of Legal Consultant
Under Centrally Sponsored Scheme Samagra Shiksha Maharashtra Prathamik Shikshan
Parishad, Netaji Subhash Marg, Charni Road, Mumbai are being invited application for eligible and
suitable retired officer from Joint Secretary (Law) / Deputy Secretary (Law) for the post of “Legal
Consultant”.
Detailed information about Legal Consultant post is available on website
https://samagrashiksha.maharashtra.gov.in, https://mpsp.maharashtra.gov.in .
Retired officers should submit the application in the prescribed format along with copies of
experience and certificates to the State Project Director at the above address on or before 10/08/2022
at 5.00 PM. Applications received after 5.00 PM on 10/08/2022 will not be accepted.
The State Project Director reserves the right to cancel the said advertisement process at any
stage without assigning any reason.
(Sd/-)
State Project Director,
M.P.S.P., Mumbai

महारा

ाथिमक िश ण पिरषद

जवाहर बालभवन
(महारा

शासनाचा उप म)

नेताजी सुभाष माग, चन रोड, मुंबई-400 004.
सम िश ा या क पुर कृत योजनतगत महारा

ाथिमक िश ण पिरषद, नेताजी सुभाष माग,

चन रोड, मुंबई काय लयात “िवधी स ागार” या पदासाठी सह सिचव (िवधी) / उप सिचव (िवधी) या
संवग तील सेवािनवृ

अिधका यांची सेवा करार प तीने िनयु तीसाठी पा

व यो य सेवा िनवृ

अिधका यांकडू न अज मागिव यात येत आहे .
.
1

पदनाम व वेतन ण
े ी

पदसं या

िवधी स ागार

01

. 9300-34800/- ेड पे

. 4600/-

वयोमय दा :
1)

िवधी स ागार पदासाठी सेवा िनवृ

अिधका याचे वय िदनांक 01/08/2022 रोजी 60 वष पे ा

जा त नसावे.
2)

करार प तीने िनयु त करावयाचा सेवािनवृ अिधकारी शारीिरक, मानिसक वा आरो या या

टीने

स म असावा.
मािसक पािर िमक :
सामा य

शासन िवभाग शासन िनणय

. संकीण-2715/ . .100/13, िदनांक 17/12/2016 म ये

दे यात आले या पिरगणनेनुसार मािसक पािर िमक व भ े अनु य
े राहतील.
अहता व अनुभव :
1)
Degree in Law, To obtain this degree, one must have passed the examination in the first
attempt and have passed the final year of law degree or the final year of post graduate degree
(L.L.M.) in law with at least 55% marks.
2)
सह सिचव (िवधी) / उप सिचव (िवधी) या पदावर संबंिधत कामाचा िकमान तीन वष चा अनुभव
आव यक.
भाषा : मराठी, हदी व इं जी भाषा अवगत असणे आव यक.
िनयु तीचे व प : करार प तीने सेवा राहील. िनवड झाले या सेवा िनवृ

अिधका याची

थम एक

वष साठी एकि त मािसक पािर िमकावर करार प तीने िनयु ती कर यात येईल. यांचा करार कालावधी
सम

िश ा क पा या आव यकतेनुसार व कामकाज समाधानकारक अस यास वेळोवेळी वाढिव यात

येईल.
सेवा िनवृ

अिधका यांनी िवहीत नमु यात अनुभव व

माणप ा या

ती जोडू न रा य

क प

संचालक यां या नावे वरील प यावर अज िदनांक 10/08/2022 सं याकाळी 5.00 पयत सादर करावेत.
िदनांक 10/08/2022 सं याकाळी 5.00 नंतर ा त झालेले अज

वकारले जाणार नाहीत.

सदर जािहरातीची ि या कोणतेही कारण न दे ता कोण याही ट यावर र कर याचे अिधकार
मा. रा य क प संचालक यांनी राखून ठे वले आहे त.
रा य क प संचालक,
म. ा.िश.प., मुंबई.

