शुध्दीपतर्क जािहरात कर्मांक 126/2014, िदनांक 28/4/2014
ाचायर् - हॉटे ल मॅनेजमट व कॅ टिंरग टे क्नॉलॉजी, महारा टर् तंतर्िनकेतन िशक्षक सेवा, गट-अ या
पदाच्या 2 जागांसाठी (अराखीव(मिहला)-1 व अनुसिू चत जाती-1) िदनांक 28/4/2014 रोजी आयोगाकडू न
जािहरात कर्मांक 126/2014

िसध्द करण्यात आली होती. सदर जािहरातीतील पिर. 4.3 मध्ये नमूद करण्यात

आले या शैक्षिणक अहर् तेसंदभार्त शासनाने िदनांक 10/3/2015 रोजीच्या पतर्ा दारे िदले या अिभ ायानुसार

तुत

पदाच्या शैक्षिणक अहर् तेची तरतूद सुधािरत करण्यात येत असून ती खालील माणे कृ पया वाचण्यात यावी.
वय:- िदनांक 1 ऑग ट, 2014 रोजी 54 वषर्, मागासवगीर्यांसाठी 5 वषर् िशिथलक्षम.
4.3

शै क्षिणक अहर् ता : –

(A) Bachelor’s and Master’s degree in HMCT with First Class or equivalent either at Bachelor’s or
Master’s level.
OR
(B) Bachelor’s degree and Master’s degree in HMCT with First Class or equivalent either at
Bachelor’s or Master’s level And Ph.D. or equivalent in HMCT or equivalent.
1.

अजर् वीकारण्याचा कालावधी िदनांक 15 जुलै, 2015 ते िदनांक 4 ऑग ट, 2015 पयर् न्त.

2.

िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची कायर्वाही िदनांक 4 ऑग ट, 2015 रोजी 23.59
वाजेपयत पूणर् करणे आव यक आहे . त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल.

3.

चलना ारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट बक
ँ े मध्ये िदनांक 5 ऑग ट, 2015 पयत बक
ॅ े च्या
कायार्लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे . िविहत िदनांकानंतर परीक्षा शु क भर यास वैध मानले जाणार
नाही, तसेच परीक्षा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही.
आयोगाच्या www.mpsc.gov.in वेबसाईटवरील

तुत पदाची िदनांक 28/4/2014 रोजी

िसध्द करण्यात आलेली जािहरात कर्मांक 126/2014 कृ पया पहावी व त्यामधील उपरोक्त यितिरक्त
अन्य सवर् तरतुदी जशाच्या तशा लागू राहतील.
उपरोक्त अहर् ता िवचारात घे ता, ज्या उमेदवारांना
आयोगाकडे सादर करता आले नाहीत, अशा सवर् उमेदवारांनी
करावेत.

तुत पदाच्या जािहरातीस अनुसरुन online अजर्
तुत पदाकरीता online अजर् आयोगास सादर

उमेदवारांनी आता जरी online अजर् सादर केले असले तरी
जािहरातीतील अजर्

तुत पदाकरीता उमे दवारांची पातर्ता मूळ

वीकारण्याचा अंितम िदनांक 18/5/2014 नुसार िनि चत करण्यात ये ईल, याची

उमेदवारांनी कृ पया न द घ्यावी.
िठकाण - मुंबई
िदनांक - 15 जुलै, 2015

सु. सं. केसरकर
उप सिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग.

