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उच्च व तंतर्िशक्षण िवभाग
धािरका कर्मांक : 15(2)(9)/17845/सात
जािहरात कर्मांक : 118 ते 122/2014
आयोगामाफर्त िविवध िवषयातील सहायक ाध्यापक, अ वायत्त (अवसरी, कराड, चंदर्पूर, जळगांव) शासकीय अिभयांितर्की महािवदयालय, महारा टर्
अिभयांितर्की महािव ालयीन िशक्षक सेवा, गट-अ पदावरील सरळसेवा भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अजर् मागिवण्यात येत आहे त. या पदासाठी खालील अटी व
अहर् तांची पूतर्ता करणारे उमेदवार अजर् करू शकतात.
2. उपल ध पदसंख्या :- सवर्साधारण पदे :
जािहरात
कर्मांक

िवषय

एकू ण
पदसंख्या

अराखीव

अ.जा

अ.ज.

िव.जा.
(अ)

118/2014

Chemistry

4

3+1*

--

--

-

119/2014

Physics

120/2014

Geology

1

121/2014

Mathmatics

122/2014

English

भ.ज.(ब) िव.मा. . भ.ज.(क) भ.ज.(ड)
-

--

इ.मा.व.

--

--

-

--

--

-

--

--

-

पैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता िंकवा मदूचा अधार्ंगवायू याकरीता आरिक्षत
4

1+1*

1

1

-

-

--

पैकी 1 पद अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता िंकवा मदूचा अधार्ंगवायू याकरीता आरिक्षत
1

--

--

-

-

2

1

1

1

--

--

1

--

--

-

-

--

-

-

--

-

-

-

-

-

-

* उपल ध अस यास मिहलासाठी आरिक्षत
(1) वर नमूद केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सूचनेनस
ु ार बदल होण्याची शक्यता आहे .
(2) शासन िनणर्य, उच्च व तंतर् िशक्षण िवभाग कर्मांक अपंग/2011/(6/11)/तािश-1, िदनांक- 14 जानेवारी, 2011 व त्यासंदभार्तील शासन शुध्दीपतर्क िदनांक 6/7/2012
नुसार खालील अपंगत्व असलेले उमेदवार तुत पदासाठी अजर् करण्यास पातर् आहे त:(अ) अंधत्व िंकवा क्षीणदृ टी (Blindness or Low Vision)
(ब) चलनवलन िवषयक िवकलांगता िंकवा मदूचा अधार्ंग वायू (Locomotor disability or Cerebral Palsy).
3. वेतन ेणी :- रु 15,600 - 39,100 + गर्ेड पे रु. 6,000/- , एकू ण िवत्तल धी अंदािजत रु. 40,000/-.
4. पातर्ता :4.1 भारतीय नागिरक.
4.2 वय:- (1) िदनांक 1 ऑग ट, 2014 रोजी 35 वष, मागासवगीर्ंयांसाठी 40 वष.
(2) शासन आदे शानुसार माजी सैिनक, अपंग व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमयार्दा िशिथलक्षम राहील.
4.3 शै क्षिणक अहर् ता :Good academic record with at least 55% marks or an equivalent CGPA at the Master’s level in the relevant subject from an
Indian University, or an equivalent degree from a Foreign University. Besides fulfilling the above qualifications, candidates
should have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers conducted by the UGC, CSIR or similar test accrediated
by the UGC.
शासन िनणर्य कर्मांक संिकणर् - 2013-(45/13) तां.िश-2, िदनांक- 06 मे, 2013 नुसार समकक्ष अहर् ता िवचारात घे ण्यात येतील.
5.
तुत जािहरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षिणक अहर् ता, िकमान असून, िकमान अहर् ता धारण केली हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलािवण्याकिरता पातर् असणार
नाही.जािहरातीस अनुसरून ा त झाले या अजार्ची संख्या वाजवी माणापेक्षा जा त असेल आिण अजर् सादर केले या सवर् उमेदवारांच्या मुलाखती घे णे सोई कर नस यास
मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मयार्िदत करण्याच्या दृ टीने जािहरातीत िदले या शैक्षिणक अहर् ता आिण/अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षिणक अहर् ता/अनुभव यांच्या
आधारे िनकष िनि चत करून अथवा चाळणी परीक्षे ारे मुलाखतीस पातर् उमेदवारांची संख्या मयार्िदत करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घे ण्याचे िनि चत झा यास, अहर् ता
आिण / अथवा अनुभव िशिथल केला जाणार नाही. चाळणी पिरक्षेचा अ यासकर्म, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात येतील.

तुत

जािहरातीमध्ये भरतीसंदभार्तील संिक्ष त तपशील िदले ला आहे . अजर् करण्याची पध्दत, आव यक अहर् ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क,िनवडीची सवर्साधारण िकर्या
इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतगर्त 'उमेदवारांना सवर्साधारण सूचना' मध्ये उपल ध
करुन दे ण्यात आले या मािहतीचे कृ पया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृ त समजण्यात येईल.
6. जे उमे दवार चुकीची मािहती सादर करतील त्यांना या व पुढील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात ये ईल.
7. कतर् ये व जबाबदा-या:- तुत पदाच्या कतर् ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
8. शु क : 1) अमागास - रु. 365/- 2) मागासवगीर्य - रु. 265/-

9.

अजर् करण्याची पद्धत :9.1
तुत परीक्षेसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत.
9.2 पातर् उमे दवाराला वेब-बे ड (WebWeb-based)
based) ऑनलाईन अजर् www.
www.mahaonline.
mahaonline.gov.
gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 5 एि ल, 2014
एि ल,
तच सादर करणे आव यक राहील.
ल,2014 या कालावधी
कालावधीतच
राहील.

ते 25

9.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या www.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या संकेत थळावर
उपल ध आहे त.
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 टे ट बँकेमध्ये चलना ारे

(2) नेटबँिंकग

(3) डे िबट काडर् .

(4) कर्ेिडट 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 उमेदवारांनी 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 उमे दवाराने अजर् केले या पदांची 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) उमे दवार कर्ेिडट काडर् , डे िबट काडर् अथवा नेटबँिंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करु शकतील.

(5) नागरी सुिवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घे ऊन नागरी सुिवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात जाऊन शु क्लाचा भरणा केला जाऊ
शकतो. उपरोक्त कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापूवीर् पूणर् करणे आव यक राहील.

(6) उमे दवाराने चलना ारे हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची

त घेऊन भारतीय टे ट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या कायार्लयीन वेळेत

शुक्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.
(7) ज्या उमे दवारांना भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमे दवार अजर् सादर के याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या िदवशी अजर्
सादर करणा-या उमे दवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या िदवशी बँकेच्या कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे .

10. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठर यास सदर परीक्षेच्या अजर् वीकारण्याच्या अंितम िदनांकानं तर व परीक्षेपव
ू ीर् 7 िदवस अगोदर उमेदवारास
वेश माणपतर् त्याच्या
ोफाईल ारे उपल ध करुन दे ण्यात येईल. त्याची त उमेदवाराने परीक्षेपव
ू ीर् डाऊनलोड करुन घे णे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
11. परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे . त्यािशवाय, परीक्षेस वेश िदला जाणार नाही.
12. िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची तसेच चलनाची त घेण्याची कायर्वाही िदनांक 25 एि ल,
ल,2014 रोजी 23.59 वाजेपयत पू णर्
करणे आव यक आहे . त्यानं तर सदर वेबिंलक बंद होईल.

13. चलना ारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय

टे ट बँकेमध्ये िदनांक िदनांक 26 एि ल,
ल, 2014 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 : मुंबई

. दा. अडसूळे

िदनांकः 5 एि ल, 2014

उपसिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग.
शासन िनणर्य कर्मांक संिकणर् - 2013-(45/13) तां.िश-2, िदनांक- 06 मे , 2013 नुसार समकक्ष अहर् ता

अ.कर्.

अ यासकर्म

1

English or Communication Skills

2

Mathematics

3

Geology or Geo Chemistry

4

Chemistry

5

Physics

पद यु र पदवी

तरावरील समकक्षता

English
English Literature
Mathematics
Computational Mathematics
Applied Mathematics
Geology
Applied Geology
Engineering Geology
Chemistry
Organic Chemistry
Inorganic Chemistry
Physical Chemistry
Analytical Chemistry
Applied Chemistry
Polymer Chemistry
Drug Chemistry
Pharmaceuticals Chemistry pesticides & Agro
Chemistry
Applied Physics
Theoretical Physics
Modem Physics
Electronics
Material Science
Energy studies

