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अज मागिव यात येत आहे त. या पदांसाठी खालील अटी व अहतांची पूतता करणारे उमेदवार अज क शकतात.
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(*उपल ध अस यास मिहलांसाठी रािखव)
वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबिधत िवभागा या सुचनेनस
ु ार बदल हो याची श यता आहे .
िवचाराधीन पदाकिरता अपंगांसाठी पद आरि त नसले तरी,शासन िनणय . जीडीसी-2002/1967/सीआर-85/वैसेवा-4 िदनांक 21 फे व
ु ारी, 2004 व
शासन शु दीप क
. GDC-2002/1967/CR-85/02/MED-4 िदनांक 30 ऑग ट, 2005 नुसार. तसेच शासन िनणय
.
याया /2009/ . .9/सुधार-3 िदनांक 13 ऑग ट,2009 अनुषंगाने उपरो त वगवारीतील 1) अंध व कवा ीणदृ टी (Blindness Disability), 2)
वण श तीतील दोष (Hearing Disability), 3) चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदूचा अध गवायू (Locomotor Disability or Cerebral
Palsy) असे अपंग व असलेले उमेदवार तुत पदासाठी अज क शकतात.
वेतन ेणी : : .37,400-67,000+एजीपी ( ेड पे .9,000/- ) अिधक इतर भ े
पा ता- उमे दवार भारताचा नागिरक असावा.
वय- िदनांक 1 ऑ टोबर, 2014 रोजी अमागास वग साठी 35 वष व मागासवग साठी 40 वष पे ा जा त नसावे.
शासन आदे शानुसार संबंिधत आरि त वग / उप वग साठी वयोमय दा िशिथल म राहील. .
महारा शासना या सेवेत िनयिमत िनयु ती झाले या कमचा-यांना उ च वयोमय दा लागू नाही
शासन आदे शानुसार माजी सैिनक, अपंग व खे ळाडू इ यादीसाठी वयोमय दा िशिथल म राहील. (मुलाखतीसाठी पाचारण के या गेले या खे ळाडू
उमे दवारांनी यांची खे ळाडू अस याची माणप ि डा संचालनालयाहकडू न मािणत क न यावीत.)
अपवादा मक शै िणक अहता कवा अनुभव कवा दो ही धारण कर या-या उमे दावारा या बाबतीत उ च वयोमय दा िशिथल कर यािवषयी
आयोगाकडू न िवचार कर यात ये ईल. परं त ु आयोगा या कायिनयमावलीतील माणानुसार जे हा मुलाखतीसाठी उमे दवार ा त होत नसील ते हाच
हा िनयम िवचारात घे तला जाईल. अशा ये क करणी उपल ध उमे दवारां या उ चतम शै िणक अहते या दोन तर उ च शै िणक अहता ा त
उमे दावारच वयोमय दे त सवलतीकिरता िवचारात घे तले जातील. अनुभवा या संदभ त या पदावरील िकमान अनुभव मािगतला असेल यापे ा
विर ठ पदावरील अनुभव वयोमय दा िशिथलीकरणा तव िवचारत घे तला जाईल.
शै िणक अहता:- Possess Master’s Degree in Dental surgery or an equivalent post graduate qualification in the
relevant subject and in the case of Reader in Dentistry at Medical College, a Master’s Degree in Dental Surgery
or in the opinion of the Commission, an equivalent post graduate qualification in any Dental subject; and
अनुभव :- Experience of teaching the relevant subject as a lecturer in Dental College for not less than 3 years
in the case of Reader in Dental subject and as lecturer in Dentistry at Medical College or lecturer in any
subject at Dental College for not less than 3 years in case of Reader in Dentistry, gained after acquiring the
qualification mentioned in para 4.6.
तुत जािहरातीम ये नमूद केलेली शै िणक अहता, अनुभव इ यादी अहता िकमान असून िकमान अहता धारण केली हणून उमेदवार मुलाखतीस
बोलािव याकिरता पा असणार नाही. जािहरातीस अनुस न ा त झाले या अज ची सं या वाजवी माणापे ा जा त असेल आिण अज सादर केले या
सव उमेदवारां या मुलाखती घे णे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या दृ टीने जािहरातीत िदले या शै िणक अहता
आिण/अथवा अनुभव यापे ा जादा शै िणक अहता/अनुभव यां या आधारे िनकष िन चत क न अथवा चाळणी परी े ारे मुलाखतीस पा
उमेदवारांची सं या मय िदत कर यात येईल. चाळणी परी ा घे याचे िन चत झा यास, अहता आिण / अथवा अनुभव ि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.
तुत 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 सूचना" म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृ पया अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस द कर यात
आलेली मािहती व जािहरात अिधकृ त समज यात ये ईल.
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कत ये व जबाबदा-या:- तुत पदा या कत ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
शु क : 1)अमागास - .515/- 2)मागासवग य - . 315 /अज कर याची प त :तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.

8.2

पा उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक
13 जून , 2014 ते
िदनांक 3 जुलै , 2014 या कालाविधतच सादर करणे आव यक राहील.

8.3

ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच
www.mpsc.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे त.
िविहत प तीने आयोगास अज सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घे तला जाणार नाही.
आयोगाने िन चत केलेले परी ा शु क खालील प तीने भरता येईल :(1) भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे (2) े िडट काड (3)डे िबट काड (4) नेटबँ कग (5) सं ाम क / सीएससी (नागिरक सेवा क )
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https://mahampsc.mahaonline.gov.in

ये थे सं ाम क ( ामपंचायतीम ये ) आिण सीएससीची सूची उपल ध आहे .
परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता उमे दवारांनी 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 उमे दवाराने अज केले या पदांची 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 3 पय य उपल ध होतील. 1. ऑनलाईन पेमट 2. नागरी सुिवधा क 3.
चलना ारे .
(4)
उमे दवार े िडट काड, डे िबट काड अथवा नेटबँ कग या सहा याने ऑनलाईन पेमट क शकतील.
(5)
नागरी सुिवधा कॆं हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घे ऊन नागरी सुिवधा क अथवा सं ाम क ात
जाऊन शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरो त कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनांकापूव पूण करणे
आव यक राहील.
(6)
उमे दवाराने चलना ारे हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घे ऊन भारतीय टे ट बँके या कोण याही
शाखे त, बँके या काय लयीन वेळेत शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो.
(7)
या उमे दवारांना भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमे दवार अज सादर के या या दोन तासानंतर
अथवा
शे वट या िदवशी अज सादर करणा-या उमे दवारांनी या पुढील कामकाजा या िदवशी बँके या काय लयीन वेळेत
परी ा शु क भरणे
आव यक आहे .
8.8 चाळणी परी ा यावयाचे ठर यास सदर परी े या अज वीकार या या अंितम िदनांकानंतर व परी ेपव
ू 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणप
या या ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमेदवाराने परी ेपव
ू डाऊनलोड क न घे णे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
8.9 परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप आणणे स तीचे आहे . यािशवाय परी ेस वेश िदला जाणार नाही.
9. िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर याची, तसेच टे ट बँकेम ये परी ा शु क भर याकिरता चलनाची त घे याची कायवाही
िदनांक 3 जुलै, 2014 रोजी 23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बं द होईल.
10. चलना ारे परी ाशु क भरावयाचे झा याpस भारतीय टे ट बँकेम ये 4 जुल,ै 2014 पयत बॅके या काय लयीन वेळेत भरणे बं धनकारक
आहे . िविहत िदनांकानंतर परी ा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परी ा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही..
11. जे उमे दवार चुकीची मािहती सादर करतील यांना या व पुढील सव िनवडीसाठी अपा ठरिव यात ये ईल.
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िठकाण : मुंबई
िदनांक : 13 जून, 2014

.दा.अडसुळे
उपसिचव
महारा लोकसेवा आयोग.

