
जािहरात मांक : 63  ते 68/2013         धािरका . 15(1)(206)/15913/सात 
आयोगामाफत  िविवध िवषयातील िवभाग मखु, शासकीय तं  िनकेतन, महारा  तं िनकेतन िश क सेवा, गट-अ, उ च व तं िश ण िवभाग पदावरील 
सरळसेवा भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अज मागिव यात येत आहेत. या पदासाठी ततु जािहरातीम ये नमदू केलेली अहता, अटी व शत ची पतूता करणारे उमेदवार 
अज क  शकतात. 
2. सवसाधारण व अनशेुष भरतीसाठी उपल ध पदसं या खालील माणे:- 

जािहरात
मांक 

िवषय 
एकूण  
पदे 

अराखीव 
 

अ.जा. 
 

अ.ज. 
िव.जा. 
(अ) 

भ.ज.(ब) िव.मा. . भ.ज.(क) भ.ज.(ड) इ.मा.व. 

63/2013 मािहती तं ान 14 4+2*+1  1 -- 1* 1 -- -- -- 3+1*
एकूण  14 पदांपैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवायू याकरीता आरि त, 

64/2013 थाप य अिभयांि की 32 10+5*+1  3+2* 2 -- 1 1 1* 1 2+2*+1
एकूण  32 पदांपैकी 1 पद अंध व व ीणदृ टी याकरीता आरि त.

65/2013 संगणक अिभयांि की 26 8+4*+1  2+1* 2 -- 1* -- 1 1 3+2*
एकूण  26 पदांपैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवायू याकरीता आरि त , 

66/2013 यं  अिभयांि की  34+3▀ 11+5*+1  3+1*+1▀ 1+1*+1▀ 1+1* -- 1 1 1 3+2*+1 +1 ▀
एकूण  34 पदांपैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवायूआिण 1 पद अंध व व ीण दृ टी याकरीता आरि त

67/2013 अणुिव ुत 38 12+6*+1  3+2* 2+1* 1 1 1 1 1 3+2*+1
एकूण  38 पदांपैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवायू याकरीता आरि त. 

68/2013 धातुशा  2 1* 1 - - - - - - -
▀  अनशेुषाची पदे,  * उपल ध अस यास मिहलासाठी आरि त,  खेळाडूसाठी आरि त  

(1) वर नमदू केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सचूनेनसुार बदल हो याची श यता आहे. 
(2) िव.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क), भ.ज. (ड) या वगवारीसाठी आरि त पदावर यो य उमेदवार उपल ध न झा यास महारा  लोकसेवा (अनसुिूचत जाती, 

अनसुिूचत जमाती, िनरिधसिूचत जमाती (िवमु त जाती), भट या जमाती, िवशेष मागास वग आिण इतर मागासवग यां यासाठी आर ण) अिधिनयम, 2001, 
मधील तरतदुीनसुार भर यात येईल. 

(3) शासन िनणय, उ च व तं िश ण िवभाग मांक अपंग/2011/(6/11)/तािश-1, िदनांक- 14 जानेवारी, 2011 नसुार तसेच सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग 
शासन िनणय मांक याया -2009/ . .5/सधुार-3, िदनांक 3 ऑग ट, 2010 नसुार खालील अपंग व असलेले उमेदवार तुत पदासाठी अज कर यास पा  आहेत:-  
(अ) चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवाय ू (Locomotor Disability or Cerebral Palsy) (ब) अंध व कवा ीणदृ टी (Blindness/Low 

Vision). 
(4) खेळाडू वगवारीसाठी दावा करणा-या उमेदवारांनी मलुाखतीस बोलािवले गे यास यांची खेळाडूबाबतची माणप े संचालक, ीडा व यवुक संचालनालयाकडून        

मलुाखतीपवू  मािणत क न यावीत. 
      

3. वेतन ेणी-   37,400-67000 + ेड पे . 9000/- , एकूण िव तल धी अंदािजत . 75000/-.   
4. पा ता :-  

4.1 भारतीय नागिरक. 
4.2  वय:-(1) िदनांक 1 जानेवारी, 2014 रोजी  50 वष, मागासवग यांसाठी 55 वष. (2) शासन आदेशानसुार माजी सैिनक, व खेळाडू इ यादीसाठी वयोमय दा 

िशिथल म राहील.  
4.3 शै िणक अहता व अनभुव :-  

(A)   [i]  Bachelor’s  and Master’s  degree  of  appropriate  branch  in  Engineering  /  Technology with  First  Class  or  equivalent  either  at                  
Bachelor’s or Master’s level.   

[ii]  Minimum of 10 years relevant experience in teaching / research / industry. 
OR 

(B)    [i]  Bachelor’s    degree  and  Master’s  degree  of  appropriate  branch  in  Engineering  /  Technology  with  First  Class  or  equivalent                 
either at Bachelor’s or Master’s level And Ph.D. or equivalent in appropriate discipline in Engineering / Technology.    

[ii]  Minimum of 5 years relevant experience in teaching / research / industry. 



Note     
a.  Equivalence for Ph.D. is based on publication of 5 international journal papers, each journal having a cumulative impact index of 

not less than 2.0, with incumbent as the main Author and all 5 publications being in the authors area of specialization. 
b.   In  case  of  research  experience,  good  academic  record  and  books  /  research  paper  publications  /  IPR/patents  record  shall  be 

required as deemed fit by the expert members of the Selection Committee.  
c.    If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to head of the department with active 

participation record  in designing, planning, executing, analyzing, quality control,  innovating, training, technical books / research 
paper publications / IPR/patents/ etc.  as deemed fit by the expert members of the Selection Committee. 

d.  For the post of Head of department flair for management and leadership is essential as deemed fit by the expert members of the 
Selection Committee.     

शासन िनणय मांक संिकण - 2013-(45/13) तां.िश-2, िदनांक 6 मे, 2013 ( 9 जलैु, 2013 रोजी िस द ) नसुार समक  अहता आिण शासनाने 
संद भत िदनांक 26/7/2013 रोजी या प ा दारे कळिव यानसुार ‘मेिडकल इले ॉिन स’ या िवषयासंदभ तील समक  अहता िवचारात घे यात येतील.  
5.  ततु जािहरातीम ये नमदू केलेली शै िणक अहता, अनभुव इ यादी अहता िकमान असनू, िकमान अहता धारण केली हणनू उमेदवार मलुाखतीस बोलािव याकिरता 

पा  असणार नाही. जािहरातीस अनसु न ा त झाले या अजची सं या वाजवी माणापे ा जा त असेल आिण अज सादर केले या सव उमेदवारां या मलुाखती घेणे 
सोई कर नस यास मलुाखतीसाठी उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या टीने जािहरातीत िदले या शै िणक अहता आिण/अथवा अनभुव यापे ा जादा शै िणक 
अहता/अनभुव यां या आधारे िनकष िन चत क न अथवा चाळणी परी े ारे मलुाखतीस पा  उमेदवारांची सं या मय िदत कर यात येईल. चाळणी परी ा घे याचे 
िन चत झा यास, अहता आिण / अथवा अनभुव िशिथल केला जाणार नाही. चाळणी पिर ेचा अ यास म, परी ेचे मा यम व इतर बाबी आयोगा या वेबसाईटवर 
िस द कर यात येतील. ततु जािहरातीम ये भरतीसंदभ तील संि त तपशील िदलेला आहे. अज कर याची प दत, आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा, 
शु क,िनवडीची सवसाधारण ि या इ यादीबाबत या सिव तर तपशीलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतगत 
'उमेदवारांना सवसाधारण सचूना' म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस द कर यात आलेली 
मािहती व जािहरात अिधकृत समज यात येईल 

6.  जे उमेदवार चकुीची मािहती सादर करतील यांना या व पढुील सव िनवडीसाठी अपा  ठरिव यात येईल.  
7.  कत ये व जबाबदा-या:- ततु पदा या कत ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे. 
8.   शु क : 1) अमागास - . 410/- 2) मागासवग य - . 210 /- 
9.   अज कर याची प धत :-  

9.1  ततु परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.  
9.2  पा  उमेदवाराला वेबपा  उमेदवाराला वेब--बे ड बे ड ((WWeebb--bbaasseedd))  ऑनलाईन अज ऑनलाईन अज wwwwww..mahaonlinemahaonline..govgov..in in या वेबसाईट वाया वेबसाईट वारे िदनांकरे िदनांक  27 27 स टबरस टबर, , 2013 2013 ते िदनांक ते िदनांक 

25 25 ऑ टोबरऑ टोबर,,  22001133  या कालावया कालावधीधीतच सादर करणे आव यक राहीलतच सादर करणे आव यक राहील..    
9.3 ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सचूना आयोगा या www.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत.  
9.4 िविहत प तीने आयोगास अज सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घेतला जाणार नाही. 
9.5  आयोगाने िन चत केलेले परी ा शु क खालील प तीने भरता येईल :- 
  (1) भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे     (2)  नेटब ँकग     (3) डेिबट काड.   (4) े िडट काड.   (5)  सं ाम क  / सीएससी (नागिरक सेवा क ) 
9.6 www.mahaonline.gov.in येथे सं ाम क  ( ामपंचायंतीम ये) आिण सीएससीची सचूी उपलबध आहे.           
9.7 परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता उमेदवारानंी खाली नमूद केले या प त चा अवलंब करावा :- 

(1) शु क भर याकिरता मु य पृ ठा या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या लक वर लक करावे. 
(2)  “ माझे खाते ”  या लक वर लक के यानंतर उमेदवाराने अज केले या पदाचंी यादी शु क भर या या / न भर या या न दीसह िदसेल. या पदासमोर   

‘Unpaid’  असे िलिहलेले असेल, या िठकाणी  ‘Pay Now’   अशी लक उपल ध असेल. 
(3) “ Pay Now ”  या लक वर लक के यानंतर ३ पय य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सुिवधा क  ३. चलान ारे  
(4)  उमेदवार े िडट काड, डेिबट काड अथवा नेटबँ कग या सहा याने ऑनलाईन पेमट क  शकतील. 
(5) नागरी सुिवधा क  हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सुिवधा क  अथवा सं ाम क ात जाऊन शु लाचा भरणा केला जाऊ 

शकतो. उपरो त कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनाकंापूव  पूण करणे आव यक राहील. 
(6) उमेदवाराने चलना ारे हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँ या कोण याही शाखेत, बकेँ या काय लयीन वेळेत 

शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो.  
(7) या उमेदवारानंा भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अज सादर के या या दोन तासानंतर अथवा शेवट या िदवशी अज 

सादर करणा-या उमेदवारानंी यापुढील कामकाजा या िदवशी बकेँ या काय लयीन वेळेत परी ा शु क भरणे आव यक आहे.  
10.  चाळणी परी ा यावयाचे ठर यास सदर परी े या अज वीकार या या अंितम िदनांकानंतर व परी ेपवू  7 िदवस अगोदर उमेदवारास   वेश माणप  या या 

ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमेदवाराने परी ेपवू  डाऊनलोड क न घेणे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे.  
11.  परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप  आणणे स तीचे आहे. यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही.      
12. िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर याची तसेच टेट बँकेम ये परी ा शु क भर याकिरता चलनाची त घे याची कायवाही िदनांक 25 

ऑ टोबर, 2013 रोजी 23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे. यानंतर सदर वेब लक बंद होईल.  
13.  चलना ारे परी ाशु क  भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बँकेम ये िदनांक 26 ऑ टोबर, 2013 पयत बॅके या काय लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक 

आहे. िविहत िदनांकानंतर परी ा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परी ा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही.  

िठकाण : मंुबई                                           .दा.अडसूळे 
िदनांकः 27 स टबर, 2013                                                       उपसिचव, महारा  लोकसेवा आयोग.  

आयोगा या काय लयातआयोगा या काय लयात, , परीपरी ा क ाता क ात, , परी ा क ा या पिरसरातपरी ा क ा या पिरसरात, , तसेचतसेच, , शारीिरक चाचणी व मलुाखती या वेळी मोबाईल फोनशारीिरक चाचणी व मलुाखती या वेळी मोबाईल फोन,,                                                                     
अथवा इतर कोण याही कारची इले ॉिनक साधने आण यास व वापर यास स त मनाई आहेअथवा इतर कोण याही कारची इले ॉिनक साधने आण यास व वापर यास स त मनाई आहे..  


