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उच्च व तंतर्िशक्षण िवभाग          धािरका कर्मांक :  15(2)(183)/710/सात                  जािहरात कर्मांक :  133/2014                     
आयोगामाफर् त, सहायक िशक्षणाथीर् स लागार, यवसाय िशक्षण व िशक्षण सचंालनालय,  महारा टर् िशक्षण सेवा, गट-ब (तांितर्क)  या पदावरील सरळसेवा 
भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अजर् मागिवण्यात येत आहेत.  या पदासाठी ततु जािहरातीमध्ये नमदू केलेली अहर्ता, अटी व शतीर्ंची पतूर्ता करणारे उमेदवार अजर् 
करू शकतात.  
2. उपल ध पदसंख्या :-  चाल ूिरक्त पदे व अनशेुष भरती  : 

एकूण  पदे अराखीव अ.जा अ.ज. िव.जा .(अ) भ.ज.(ब) भ.ज.(क) इ.मा.व. 

11+12▀ 7+3*+1  3▀ 2▀ 1▀ 1▀ 1▀ 4▀ 

वरील 11चाल ूिरक्त पदापैंकी 1 पद  चलनवलनिवषयक िवकलांगता िंकवा मदूचा अधार्ंगवाय ू    वगार्साठी राखीव.   
▀  अनुशेषाची पदे,    * उपल ध अस यास मिहलासाठी आरिक्षत,        खेळाडूसाठी आरिक्षत 

(1) वर नमदू केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सचूनेनसुार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
(2) िव.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क), भ.ज. (ड) या वगर्वारीसाठी आरिक्षत पदावर योग्य उमेदवार उपल ध न झा यास, ‘महारा टर् लोकसेवा (अनसुिूचत 

जाती, अनसुिूचत जमाती, िनरिधसिूचत जमाती (िवमकु्त जाती), भटक्या जमाती, िवशेष मागास वगर् आिण इतर मागासवगर् यांच्यासाठी आरक्षण) 
अिधिनयम, 2001’, मधील अंतगर्त पिरवतर्नीयतेच्या तरतदुीनसुार भरण्यात येईल. 

(3) सामािजक न्याय व िवशेष सहा य िवभाग शिु पतर्क कर्मांक अपंग-2013/ .कर्.35/अ.क.2, िदनांक 15 जलैु, 2013 नसुार सदर पदांकरीता 
दशर्िवण्यात आलेले अपंगत्व असलेले उमेदवार संबंधीत पदासाठी अजर् करण्यास पातर् आहेत:-  
(अ) चलनवलनिवषयक िवकलांगता िंकवा मदचूा अधार्ंगवाय ू(Locomotor Disability or Cerebral Palsy), (ब) अंधत्व िंकवा क्षीणदृ टी 
(Blindness/Low Vision) 

 (4)  मलुाखतीसाठी पाचारण के या गेले या खेळाडू उमेदवारांनी त्यांची खेळाडू अस याची  माणपतेर् संचालक, कर्ीडा  संचालनालयाकडून मािणत करून 
घ्यावीत. 

3. वेतन ेणी- रु. 9,300-34,800 + गेर्ड पे रु. 4,800/-, एकूण िवत्तल धी अंदािजत रु. 35,000/-.  
4. पातर्ता:-  

4.1 भारतीय नागिरक.  
4.2 वय:-(1) िदनांक 1 ऑग ट, 2014 रोजी  33 वष, मागासवगीर्ंयांसाठी 5 वष िशिथलक्षम.  

 (2) महारा टर् शासनाच्या सेवेतील कमर्चाऱ्यांना उच्च वयोमयार्दा अट लाग ूनाही. तथािप, मागासवगीर्य उमेदवार , शासकीय कमर्चारी 
आिण खेळाडू यानंा असलेली वयोमयार्देतील िशिथलतेची सवलत यापैकी  कोणतीही अिधकतम असलेली एकच सवलत देय 
राहील. 

    (3) शासन आदेशानसुार माजी सैिनक, अपंग व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमयार्दा िशिथलक्षम राहील.  
4.3  शैक्षिणक अहर्ता व अनभुव :-  
(i)  Possess a Bachelor’s degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering at least in the Second Class or   
(ii) Possess a Diploma in Mechanical Engineering or Electrical Engineering at least in  Second Class awarded by the Board or it’s equivalent 

and have passed sections A and B of AMIE (India), and 
(iii) Possess, after acquiring the basic academic qualification mentioned above practical experience in a position of responsibility in a 
workshop or experience in the field of training or teaching experience in Training Institute center or in Industry, preferably connected with 
Craftsman Training Scheme or Apprenticeship Training Scheme for not less than  three years; 

or 
(iv) Possess a Diploma in Mechanical Engineering or Electrical Engineering at least in  Second Class of a recognised Institute or Board and 

thereafter, possess six years experience in the fields mentioned in sub-clause (iii) above     
Provided that  :- 

a)In the case of Master’s degree holder, the period spent in acquiring the degree but not exceeding two years may be counted towards the 
prescribed period of experience.  



b)If the candidates with the prescribed period of experience are not available in sufficient number, then those having experience of a shorter 
period (to the extent 40%) may also be considered. 
c)The age limit may be relaxed by Government on the recommendation of the Commission in favour of candidates possessing exceptional 
qualifications or experience or both.  

परंत ुआयोगाच्या कायर्िनयमावलीतील माणानसुार जे हा मलुाखतीसाठी उमेदवार ा त होत नसतील ते हाच हा िनयम िवचारात घेतला 
जाईल. अशा त्येक करणी उपल ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षिणक अहर्तेच्या दोन तर उच्च शैक्षिणक अहर्ता ा त उमेदवारच वयोमयार्देत 
सवलतीकरीता िवचारात घेतले जातील. अनभुवाच्या संदभार्त ज्या पदावरील िकमान अनभुव मािगतला असेल त्यापेक्षा विर ठ पदावरील 
अनभुव वयोमयार्दा िशिथलीकरणा तव िवचारात घेतला जाईल.  
Provided further that, preference may be given to candidates who have sufficient experience in administration in Apprenticeship Training Scheme 
or Craftsman Training Scheme or who have exceptional qualifications or experience or both. 
Notwithstanding anything contained in para 4.3 above if at any stage of selection, the Commission is of the opinion that sufficient number of 
candidates possessing the requisite higher basic academic qualifications or experience or both  are not available to fill up the vacancies reserved 
for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Castes converts to Buddhism, Scheduled Tribes, Denotified Tribes or Nomadic 
tribes, then the Commission may, in the case of such selection, relax the requirement in respect of the class in the degree or diploma or the period 
of experience (to the extent 40%) or both setout therein and select suitable candidates belonging to such Castes or Tribes.   

5. ततु जािहरातीमध्ये नमदू केलेली शैक्षिणक अहर्ता, अनभुव इत्यादी अहर्ता िकमान असनू, िकमान अहर्ता धारण केली हणनू उमेदवार मलुाखतीस 
बोलािवण्याकिरता पातर् असणार नाही. जािहरातीस अनसुरून ा त झाले या अजार्ची संख्या वाजवी माणापेक्षा जा त असेल आिण अजर् सादर केले या सवर् 
उमेदवारांच्या मलुाखती घेणे सोई कर नस यास मलुाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मयार्िदत करण्याच्या दृ टीने जािहरातीत िदले या शैक्षिणक अहर्ता आिण/अथवा 
अनभुव यापेक्षा जादा शैक्षिणक अहर्ता/अनभुव यांच्या आधारे िनकष िनि चत करून अथवा चाळणी परीके्ष ारे मलुाखतीस पातर् उमेदवारांची संख्या मयार्िदत 
करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घेण्याचे िनि चत झा यास, अहर्ता आिण / अथवा अनभुव िशिथल केला जाणार नाही. चाळणी पिरके्षचा अ यासकर्म, परीके्षचे 
माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात येतील. ततु जािहरातीमध्ये भरतीसंदभार्तील संिक्ष त तपशील िदलेला आहे. अजर् करण्याची पध्दत, 
आव यक अहर्ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क,िनवडीची सवर्साधारण िकर्या इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या 
वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतगर्त 'उमेदवारांना सवर्साधारण सचूना' मध्ये उपल ध करुन देण्यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या 
वेबसाईटवर िसध्द करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समजण्यात येईल. 

6. जे उमेदवार चकुीची मािहती सादर करतील त्यांना या व पढुील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात येईल.  
7.कतर् ये व जबाबदा-या:- ततु पदाच्या कतर् ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे. 
8.   शु क : 1) अमागास - रु. 515/- 2) मागासवगीर्य - रु. 315/- 
9.   अजर् करण्याची पद्धत :-  

9.1   ततु परीके्षसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत.  
9.2  पातर् उमेदवाराला वेबपातर् उमेदवाराला वेब--बे ड बे ड ((WebWeb--basedbased) ) ऑनलाईन अजर् ऑनलाईन अजर् wwwwww..mahaonlinemahaonline..govgov..in in या वेबसाईट ारे या वेबसाईट ारे िदनांक िदनांक 28 28 एि लएि ल,,  22001144    ते ते िदनांक िदनांक 

18 18 मेमे,,  22001144    या कालावया कालावधीधीतच सादर करणे आव यक राहीलतच सादर करणे आव यक राहील..    
9.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या www.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या सकेंत थळावर 

उपल ध आहेत.  
9.4  िविहत प तीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही. 
9.5  आयोगाने िनि चत केलेले परीक्षा शु क खालील प तीने भरता येईल :- 
   (1) भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना ारे     (2) नेटबिँंकग      (3) डेिबट काडर्.        (4) केर्िडट काडर्.   (5)  संगर्ाम कदर् / सीएससी (नागिरक सेवा कदर्) 
9.6  www.mahaonline.gov.in येथे संगर्ाम कदर् (गर्ामपंचायंतीमध्ये) आिण सीएससीची सूची उपलबध आहे.           
9.7 परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता उमेदवारानंी खाली नमूद केले या प तींचा अवलंब करावा :-. 

(1)  शु क भरण्याकिरता मुख्य पृ ठाच्या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक करावे. 
(2) “ माझे खाते ”  या िंलक वर िक्लक के यानंतर उमेदवाराने अजर् केले या पदाचंी यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या न दीसह िदसेल. ज्या पदासमोर     

‘Unpaid’  असे िलिहलेले असेल, त्या िठकाणी  ‘Pay Now’   अशी िंलक उपल ध असेल. 
(3) “ Pay Now ”  या िंलक वर िक्लक के यानंतर ३ पयार्य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सुिवधा कदर् ३. चलान ारे  
(4) उमेदवार केर्िडट काडर्, डेिबट काडर् अथवा नेटबिँंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करु शकतील. 
(5) नागरी सुिवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सुिवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात जाऊन शुक्लाचा भरणा केला जाऊ 

शकतो. उपरोक्त कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनाकंापूवीर् पूणर् करणे आव यक राहील. 
(6) उमेदवाराने चलना ारे हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँच्या कोणत्याही शाखेत, बकेँच्या कायार्लयीन वेळेत 

शुक्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.  
(7) ज्या उमेदवारानंा भारतीय टेट बँकेमध्ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अजर् सादर के याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या िदवशी अजर् 

सादर करणा-या उमेदवारानंी त्यापुढील कामकाजाच्या िदवशी बकेँच्या कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे.  
10. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठर यास सदर परीके्षच्या अजर् वीकारण्याच्या अंितम िदनांकानंतर व परीके्षपवूीर् 7 िदवस अगोदर उमेदवारास   वेश माणपतर् 

त्याच्या ोफाईल ारे उपल ध करुन देण्यात येईल. त्याची त उमेदवाराने परीके्षपवूीर् डाऊनलोड करुन घेणे व परीके्षच्या वेळी सादर करणे आव यक आहे.  



11. परीके्षच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे. त्यािशवाय, परीके्षस वेश िदला जाणार नाही.      
12. िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची तसेच चलनाची त घेण्याची कायर्वाही िदनांक 18 मे, 22001144 रोजी 23.59 वाजेपयत पूणर् 

करणे आव यक आहे. त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल.  
13. चलना ारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बँकेमध्ये िदनांक िदनांक 19 मे, 22001144 पयत बॅकेच्या कायार्लयीन वेळेत भरणे 

बंधनकारक आहे. िविहत िदनांकानंतर परीक्षा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही. 
िठकाण : मंुबई                                        . दा. अडसूळे 
िदनांकः  28 एि ल, 2014                                                                                 उपसिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग.  


