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िज हा श य िचिक सक संवग ((a) श य िचिक सक, (b) णालय अधी क, (c) उप अधी क-िट चग हॉ पटल, (d) वै यकीय अिधकारी - महारा वै यकीय व आरो य
सेवा,वग-1, इनचाज कॉटे ज हॉ पटल, (e) वै यकीय अिधकारी - महारा वै यकीय व आरो य सेवा,वग-1, इनचाज रल हॉ पटल), महारा वै यकीय व आरो य सेवा,
गट-अ
धािरका मांक : 194(1)(1)(4)/3774/पंधरा-अ, जािहरात मांक : 156/2011
आयोगामाफत िज हा श य िचिक सक संवग ((a) श य िचिक सक, (b) णालय अधी क, (c) उप अधी क-िट चग हॉ पटल, (d) वै कीय अिधकारी-महारा
वै कीय व आरो य सेवा,वग-1, इनचाज कॉटे ज हॉ पटल, (e) वै कीय अिधकारी - महारा

वै कीय व आरो य सेवा,वग-1, इनचाज

रल हॉ पटल) महारा

आरो य सेवा, गट-अ पदावरील भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अज मागिव यात येत आहे त. या पदासाठी अहता ा त असलेले उमे दवार अज क

वै कीय व

शकतात.

2. उपल ध पदसं या :अ.
.

एकूण पदसं या
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खेळाडू अपंग -

अ.जाती व यातील

िव ािपत एकूण 57 पदांपैकी 2 पदे - चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदु चा अध गवायु (एका पायाने अधू ) साठी
आरि त. अपंग उमे दवार उपल ध न झा यास खु या वग तील दोन पदे िर त ठे व यात येतील.

2.1 वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबिं धत िवभागा या सूचनेनुसार बदल हो याची श यता आहे . 2.2 शासन िनणय, सावजिनक आरो य िवभाग
मांक अपंग 2004/55/सम वय 2, िद. 27 फेबवारी, 2009 अनु सार

तुत पदासाठी फ त एका पायाने अधू उमे दवार पा

आहे त. 2.3 शासन आदे शानु सार

िव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क) व भ.ज.(ड) वगवारीसाठी राखीव असलेले पद आंतर पिरवतनीय असून सदर वगवारीतील पा

उमे दवार न आढळ यास सदर पद

िव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क) व भ.ज.(ड) वगवारीतील उमदे वारांमधून भर यात येतील.
3. वेतन ेणी:- .15,600 - .39,100 + ेड पे

.6,600/-, एकूण िव ल धी अंदािजत .40,182/-

4. पा ता:- 4.1 भारतीय नागिरक. 4.2 वय:-(1) िदनांक 1 फेबवारी, 2012 रोजी 35 वष, मागासवग यांसाठी 40 वष. (2) महारा

शासना या सेवेतील कमचा-यांना उ च

वयोमय दा लागू नाही. (3) शासन आदे शानु सार माजी सैिनक व खेळाडू इ यादीसाठी वयोमय दा िनयमानु सार िशिथल म राहील. (4) अपवादा मक शै िणक अहता

कवा अपवादा मक अनु भव कवा दो ही धारण करणा-या उमे दवारां या बाबतीत उ च वयोमय दा िशिथल कर यािवषयी आयोगाकडू न िवचार कर यात येईल. 4.3
शै िणक अहता:- 1) मा यता ा त िव ापीठाची एम.बी.बी.एस. पदवी कवा इंिडयन मे िडकल कौ सल ॲ ट, 1956 मधील पिह या कवा दु स-या शेडयुलमधील त सम
अहता आिण 2) कोण याही िचिक सालयीन ( लिनकल) िवषयातील पद यु र पदवी कवा फेलोिशप ऑफ कॉलेज ऑफ िफिजिशयन ॲ ड सज स, मुंबई इन मे िडिसन
ऑर सजरी कवा त सम अहता आिण 4.4 अनु भव: एम.बी.बी.एस. पदवी ा त के यानंतर
मता असले या कोण याही

णालयातील िकमान 5 वष चा अनु भव पैकी तीन वष चा िकमान 30 खाटांची

णालयातील कामाचा अनु भव. 4.5 परंतु पुढे असे नमूद कर यात येते की, िनवडी या कोण याही तरावर, अनु सूिचत जाती, अनु सूिचत

जमाती, िव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) व इतर मागासवग या वगवारीतील िविहत अनु भवधारक पा
झा यास, अशा वगवारीतील आरि त पदे भर या या

उमे दवारांची सं या पुरेशा

माणात उपल ध न

टीने, संबिं धत वगवारीतील उमे दवारांचा अनु भव कालावधी आयोगा या वे छािधकारानु सार िशिथल कर याबाबत

िवचार कर यात येईल. 4.6 िनवड झाले या उमे दववारांना खाजगी यवसाय कर यास ितरोिधत कर यात येईल; तथािप याऐवजी यांना िनयमानु सार अनु ेय असलेला

पूरक भ ा दे यात येईल. 4.7 िशफारसपा
दं ड हणून

ठरले या उमदे वारांनी सेवा शत नु सार िकमान 5 वष शासन सेवा कर याबाबतचे बंधप

मे िडकल रिज टर म ये नोदणीकृत नसतील तर िशफारशीपूव यांनी वत:चे नाव महारा
5.

दे णे बंधनकारक आहे कवा याऐवजी

.500/- अथवा शासन िनध िरत करे ल इतकी र कम शासनास अदा करणे आव यक आहे . 4.8 इंिडयन मे िडकल कॉ सल ऍ़ ट, 1956 या अंतगत इंिडयन
मे िडकल कॉ सल ऍ़ ट, 1965 या अंतगत नांदणीकृत असणे आव यक आहे .

तुत जािहरातीम ये नमूद केलेली शै िणक अहता व अनु भव इ यादी अहता व अनु भव िकमान असून, िकमान अहता व अनु भव धारण केली हणून उमे दवार मुलाखतीस
बोलािव याकरीता पा

असणार नाही. जािहरातीस अनु स न

ा त झाले या अज ची सं या वाजवी

माणापे ा जा त असेल आिण अज सादर केले या सव पा

उमे दवारां या मुलाखती घेणे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमे दवारांची सं या मय िदत कर या या

टने जािहरातीत िदले या शै िणक अहता आिण/अथवा

अनु भव यापे ा जादा शै िणक अहता/अनु भव या या आधारे िनकष िन चत क न अथवा चाळणी परी े ारे मुलाखतीस पा

उमे दवारांची सं या मय िदत कर यात

येईल. चाळणी परी ा घे याचे िन चत झा यास, अहता आिण/अथवा अनु भव िशथील केला जाणार नाही. चाळणी परी ेचा अ यास म, परी ेचे मा यम व इतर बाबी

आयोगा या वेबसाईटवर िस
6. कत ये व जबाबदा-या :7.

कर यात येईल.

तुत पदा या कत ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .

तुत जािहरातीम ये भरतीसंदभ तील संि

त तपशील िदलेला आहे . अज कर याची प त, आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा, शु क, िनवडीची सवसाधारण

ि या, परी ा योजना, अ यास म, इ यादीबाबत या सिव तर तपशीलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतगत
"उमे दवारांना सवसाधारण सूचना" म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस
जािहरात अिधकृत समज यात येईल.

कर यात आलेली मािहती व

8. शु क : (1) अमागास -

.410/- (2) मागासवग य -

.210/- (3) सदर शु क ऑनलाईन अज ची न दणी के यावर ा त होणा-या िविहत चलना ारे भारतीय टे ट

बँके या कोण याही शाखेम ये काय लयीन वेळेत रोखीने भरावे लागेल. (4) बँकेम ये र कम भर यानंतर बँकेकडू न चलनावर उपल ध क न दे यात आले या Transaction
ID ची न द पु हा ऑन लाईन प दतीने अचूकिर या के यािशवाय अज भर याची ि या पूण होत नाही.
9. अज कर याची प त- (1)

तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत. (2)पा

उमे दवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अज www.mpsconline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 17 ऑ टोबर, 2011 ते िदनांक 14 नो हबर, 2011 या

कालावधीत सादर करणे आव यक राहील. (3)ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळावर
उपल ध आहे त. तसेच ऑनलाईन प दतीने अज भर याचे ा यि क (Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल. (4)िविहत प दतीने दो ही ट यातील अज सादर कर याची
(ऑनलाईन प दतीने अज सादर करणे व परी ा शु क बँकेत जमा के यानंतर Transaction ID न दिवणे ) संपूण कायवाही आयोगाने िविहत केले या कालावधीतच पूण

करणे आव यक आहे . (5)ऑनलाईन प दतीने अज सादर करताना उमे दवारांजवळ वत:चा अ यावत (Latest) फोटो ( ं दी 3.5 स.मी. x उं ची 4.5 स.मी) व वत:चा
ई मे लआयडी असणे आव यक आहे . तसेच वत:ची वा री व फोटो आयोगा या सूचनेनुसार िविहत प दतीने कॅन क न अपलोड करणे अिनवाय आहे . (6) बँकेम ये
रकमे चा भरणा के यावर शासकीय काय लयीन कामकाजा या दोन िदवसानंतर िविहत प दतीने Transaction ID अचूकपणे न दवावा. बँकेकडू न

ा त झाले या

Transaction ID ची न द अचूकपणे कर यात आली असेल तरच भरतीसंदभ तील पुढील ि या होऊ शकेल.
10. िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याची कायवाही िदनांक 14 नो हबर, 2011 रोजी 23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे .
यानंतर सदर वेब लक बंद होईल. चलना दारे िविहत शु क भारतीय टे ट बँकेम ये िदनांक 15 नो हबर, 2011 पय त बँके या काय लयीन वेळेत भरणे आव यक राहील.

11. चलना दारे शु क बँकेम ये भर यानंतर बंकेकडू न ा त होणारा Transaction ID िदनांक 17 नो हबर, 2011 रोजी 23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे . यानंतर
सदर वेब लक बंद होईल.
12. आयोगाने िविहत केले या प दतीनु सार Transaction ID ची न द अचूकिर या िविहत प दतीने व िविहत कालावधीत न करणा-या उमे दवारांचा अज वीकारला जाणार
नाही.
13. मह वाची सूचना - उमे दवाराने मुलाखती यावेळी सव आव यक मूळ माणप े सादर करणे आव यक आहे . सदर मूळ माणप े मुलाखतीचे वेळी सादर न के यास
मुलाखत घे याचे नाकारले जाईल, याची कृपया न द यावी.
मुंबई :
िदनांकú : 17 ऑ टोबर, 2011.

तु. अ. पवार
उपसिचव, महारा

लोकसेवा आयोग

