
उ च व तं िश ण िवभाग                  धािरका मांक :15(2)(18)/13105 /सात                          जािहरात मांक : 109 ते 117/2014 
आयोगामाफत िविवध िवषयातील सहायक ा यापक, अ वाय  (अवसरी, कराड, चं परू, जळगांव) शासकीय अिभयांि की महािवदयालय, महारा  

अिभयांि की महािव ालयीन िश क सेवा, गट-अ पदावरील सरळसेवा भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अज मागिव यात येत आहेत.  या पदासाठी खालील अटी व 
अहतांची पतूता करणारे उमेदवार अज क  शकतात.  
 2. उपल ध पदसं या :-   सवसाधारण व अनशेुष भरती : 

जािहरात 
मांक 

िवषय 
एकूण  
पदसं या 

अराखीव 
 

अ.जा 
 

अ.ज. 
िव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

िव.मा. . 
भ.ज. 
(क) 

भ.ज.
(ड) 

इ.मा.व. 

109/2014 िव तु अिभयांि की 09+3▀ 3+2* -- 2▀ -- 1 -- -- -- 2+1*+1▀ 
9  पदांपैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवाय ूयाकरीता आरि त 

110/2014 धातशूा  04 1+1* 1 1 -- -- -- -- -- -- 
111/2014 थाप य अिभयांि की 10 3+2* 1 -- 1 -- -- -- -- 2+1* 

 पैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवाय ूयाकरीता आरि त 
112/2014 वंयचल अिभयांि की 10 3+2* 1 1 -- -- -- 1 --     1+1* 

 पैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवाय ूयाकरीता आरि त 
113/2014 यं  अिभयांि की 14 6+3* -- 1+1* -- -- -- -- 1 1+1* 
114/2014 संगणक अिभयांि की 12 4+2* 1+1* -- 1 1 -- -- -- 1+1* 

पैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवाय ूयाकरीता आरि त 
115/2014 मािहती तं ान 3 1+1* -- -- 1 -- -- -- -- -- 
116/2014 उपकरणीकरण 12 5+2* 1     1+1* -- -- -- -- -- 1+1* 

पैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवाय ूयाकरीता आरि त 
117/2014 अणिुव तु व दरूसंदेशवहन अिभयांि की 11 4+2*  1+1* -- 1 -- -- -- -- 1+1* 

▀  अनशेुषाची पदे,  * उपल ध अस यास मिहलासाठी 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 अंतगत पिरवतनीयते या तरतुदीनसुार भर यात येईल. 

(3) शासन िनणय, उ च व तं  िश ण िवभाग मांक अपंग/2011/(6/11)/तािश-1, िदनांक- 14 जानेवारी, 2011 व यासंदभ तील शासन शु दीप क िदनांक 
6/7/2012 नसुार खालील अपंग व असलेले उमेदवार ततु पदासाठी अज कर यास पा  आहेत:- (अ) चलनवलन िवषयक िवकलांगता व मदचूा अध ग वाय ू
(Locomotor disability or Cerebral Palsy). (ब) अंध व कवा ीणदृ टी (Blindness or Low Vision)  

   

3. वेतन ेणी-   15,600 - 39,100 + ेड पे . 6,000/- , एकूण िव ल धी अंदािजत . 40,000/-.   
 

4. पा ता :-  
4.1 भारतीय नागिरक. 
4.2 वय:- (1) िदनांक 1 ऑग ट, 2014 रोजी 35 वष, मागासवग यांसाठी 40 वष.   
  (2) शासन आदेशानसुार माजी सैिनक, अपंग व खेळाडू इ यादीसाठी वयोमय दा िशिथल म राहील.  
4.3 शै िणक अहता :- BE/BTech and ME/MTech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/BTech or 

ME/MTech.  शासन िनणय मांक संिकण - 2013-(45/13) तां.िश-2, िदनांक- 06 मे, 2013 नसुार समक  अहता िवचारात घे यात येतील. 
5. ततु जािहरातीम ये नमदू केलेली शै िणक 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 दृ 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 - . 365/- 2) मागासवग य - . 265/- 
9.   अज कर याची प त :-  

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 ((WebWeb--basedbased) ) ऑनलाईन अजऑनलाईन अज  wwwwww..mahaonlinemahaonline..govgov..in in या वेबसाईट ारे िदनांक या वेबसाईट ारे िदनांक 3 3 एि लएि ल,,  22001144  ते ते िदनांक िदनांक 23 23 

एि लएि ल,,  2014  2014  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 सूचना आयोगा या www.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या सकेंत 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)  नेटबँ 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 सूची 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 लाचा 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 चलनाची त घे याची कायवाही िदनांक 23  एि लएि ल,,22001144 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 िदनांक 25  एि लएि ल,,  22001144 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.अडसुळे                                              
िदनांक : 3 एि ल, 2014                                                                                   उपसिचव, महारा  लोकसेवा आयोग.  

शासन िनणय मांक संिकण - 2013-(45/13) तां.िश-2, िदनांक- 06 मे, 2013 नसुार समक  अहता 

अ.  अिभयांि की शाखा/ इतर अ यास म पदवी तरावरील समक ता पद यु र पदवी तरावरील समक ता 

1. Civil Engineering Civil Engineering
Water Management 
Environmental Engineering 
Structural Engineering Construction 
Engineering/Technology 

Structural Engineering, 
Civil Engineering 
Geotech Engineering 
Transportation Engineering 
Town Planning 
Hydraulic Engineering 
Remote Sensing 
Environmental Engineering 
Water Management 
Water Resources & 
Environmental Engineering 

2. Mechanical/ Automobile 
Engineering 

Mechanical Engineering
Automobile Engineering 
CAD/CAM Engineering 

Mechanical Automobile CAD/CAM Aerospace Aeronautical 
M/C Design Heat power Engineering Thermal Engineering 
Design Engineering Manufacturing Computational Fluid 
Dynamics Mechatronics Robotics Industrial Engineering 

 



3. Electronics Engineering/ Electronics 
& Telecommunication Engineering 

Electronics Engineering Electronics 
& Telecommunication Digital 
Electronic Electronics & 
Communication Industrial Electronics 
Communication Engineering 

Electronics VLSI & Embedded SYS Digital System Signal 
Processing Communication Network Microwave Power 
Electronics Communication Engineering Electronics Design 
Tech Electronics & Telecom Digital Electronics 

4. Electrical Engineering Electrical Engineering
Electrical & Power 
Electrical Electronics & Power 
Power System Engineering Electrical 
& Electronics Engineering 

Electrical Engineering Power System 
Electrical Communication Power Electronics 
Power electronics & Drives Control System & 
System Control 

5. Computer Engineering/ 
Information Technology 

Computer Science & Engineering
Computer Engineering 
Computer Technology 
Information Technology 

Computer Engineering
Computer Science & Engineering 
Computer Technology 
Information Technology 
Software Engineering 
Computer Network 
Web Technology Data Bases 
Information Security 
Cyber Security 
Computer & Information Technology 

6. Instrumentation Engineering Instrumentation Engineering 
Instrumentation & Control 
Control Engineering 
Bio Medical Engineering 
Bio Electronics 
Electronics Instrumentation 
Bio Medical Instrumentation 

Instrumentation Engineering Instrumentation & Control
Control Engineering 
Bio Medical Engineering 
Bio Electronics 
Analytical Instrumentation 
Electronic Instrumentation 
Bio Medical Instrumentation 

7. Metallurgy Engineering Metallurgical Engineering
Material Engineering 
Material Technology 
Material Science and Metallurgy 

Metallurgical Engineering 
Material Engineering 
Material Technology 
Mechanical Engineering 
Production Engineering Industrial Engineering 
Process Metallurgy 
Physical Metallurgy 
Power Technology 
Material Science 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


