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आयोगामाफर्त महारा टर् शासनाच्या वै कीय िशक्षण व औषधी दर् ये िवभागाच्या,महारा टर् शुशर्ुषा सेवेतील सहायक ाध्यापक, पिरचयार्
िशक्षण सं था, वगर्-2 या पदाच्या दोन जागांसाठी ऑनलाईन प तीने अजर् मागिवण्यात येत आहे त. या पदासाठी अहर् ता ा त असले ले उमेदवार अजर् करू
शकतात.
2. उपल ध पदसंख्या :एकू ण पदसंख्या

अमागास

अ.जा.

1

1

चालू िरक्त पदे
2

2.2 शासन - िनणर्य वै कीय िशक्षण औषध दर् य िवभाग कर्. एमईएस 1202/(81)/वैसेवा व िदनांक 19 ऑग ट 2005 नुसार 1)Partialy sighted/
Low Vision 2) Partialy Deaf 3) Oneleg affected/One arm affected अपंगत्व असले ले उमेदवार तुत पदासाठी पातर् आहे त.
2.3 वर नमूद केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सुचनेनस
ु ार बदल होण्याची शक्यता आहे .
3. वेतन ेणी : :9300 - 34800 (गर्ेड पे - 4400)/- अिधक इतर भ े
4. पातर्ता- 4.1 वय- िदनांक 1 जानेवारी, 2012 रोजी खु या वगार्साठी 35 वष व मागास वगार्साठी 40 वषार्पेक्षा जा त नसावे.
4.2 शासन आदे शानुसार संबंिधत आरिक्षत वगर् / उप वगार्साठी वयोमयार्दा िशिथलक्षम राहील. 4.3 महारा टर् शासनाच्या कमर्चा-यांना उच्च
वयोमयार्दा लागू नाही. 4.4 अपवादात्मक शैक्षिणक अहर् ता िंकवा अनुभव िंकवा दोन्ही धारण करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमयार्दा
िशिथल करण्यािवषयी आयोगाकडू न िवचार करण्यात येईल.
4.5 शै क्षिणक अहर् ता व अनुभव :- 1) Master`s degree in at least Second Class, in specialised fields of Nursing such as Medical
and Surgical Nursing , Paediatric Nursing, Maternal and Child Health Nursing or Gynaecology and Obstetrics Nursing,
Psychiatric Nursing or Community Health Nursing or Public Health Nursing or Nursing Education and Administration or an
equivalent qualification recognised by Indian Nursing Council. 2) Possess at least Five years Teaching Experience out of which
Three years shall be in the Clinical Teaching in a collegiate programme of statutory University gained after acquiring the basic
degree in Nursing that is B.Sc.(Nursing). 3) Preference may be given to candidates possessing M.Phill. or an equivalent degree
in Nursing Behavioural Science or Nursing Education or any other Nursing subject or published work indicating the capacity of
a candidate for indepedent original research work.
4) Preference may also be given to candidates possessing Higher Experience in Teaching or in Administrstion or in both.
5. तुत जािहरातीमध्ये नमूद केले ली शै क्षिणक अहर् ता, अनुभव इत्यादी अहर् ता िकमान असून िकमान अहर् ता धारण केली हणून उमेदवार मुलाखतीस
बोलािवण्याकरीता पातर् असणार नाही. जािहरातीस अनुसरुन ा त झाले या अजार्ंची संख्या वाजवी माणापेक्षा जा त असेल आिण अजर् सादर केले या
सवर् पातर् उमेदवारांच्या मुलाखती घे णे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमेदवारां ची संख्या मयार्िदत करण्याच्या दृि टने जािहरातीत िदले या शैक्षिणक
अहर् ता आिण/अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षिणक अहर् ता/अनुभव याच्या आधारे िनकष िनि चत करुन अथवा चाळणी परीक्षे द्वारे मुलाखतीस पातर्
उमेदवारां ची संख्या मयार्िदत करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घे ण्याचे िनि चत झा यास, अहर् ता आिण / अथवा अनुभव िशथील केला जाणार नाही.
चाळणी परीक्षेचा अ यासकर्म, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर िस करण्यात येईल.
6. कतर् ये व जबाबदा-या:- तुत पदाच्या कतर् ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
7.अजर् करण्याची प त, िनवडीची सवर्साधारण िकर्या इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील
सरळसेवा भरती अंतगर्त "उमे दवारांना सवर्साधारण सूचना" मध्ये उपल ध करुन दे ण्यात आले या मािहतीचे कृ पया अवलोकन करावे. आयोगाच्या
वेबसाईटवर िस करण्यात आले ली मािहती व जािहरात अिधकृ त समजण्यात येईल.
8. शु क : (1) अमागास - रु.410/- (2) मागासवगीर्य रु. 210/- (3) सदर शु क ऑनलाईन अजार्ंची न दणी के यावर ा त होणा-या िविहत चलना ारे
भारतीय टे ट ब ँकेच्या कोणत्याही शाखे मध्ये कायार्लयीन वेळेत रोखीने भरावे लागेल. (4) ब ँकेमध्ये रक्कम भर यानंतर ब ँकेकडू न चलनावर उपल ध
करुन दे ण्यात आले या Transaction ID ची न द पुन्हा ऑनलाईन पध्दतीने अचूकिरत्या के यािशवाय अजर् भरण्याची िकर्या पूणर् होत नाही.
9. अजर् करण्याची पध्दत :- (1)
तुत भरतीसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन पध्दतीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर्
वीकारण्यात येणार नाहीत.(2)पातर् उमे दवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अजर् www.mpsconline.gov.in या
वेबसाईट ारे िदनांक 19 स टबर 2011 ते िदनांक 17 ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील.(3)ऑनलाईन
पध्दतीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे त. तसेच
ऑनलाईन पध्दतीने अजर् भरण्याचे

ात्यिक्षक (Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल.(4) िविहत पध्दतीने दोन्ही ट यांतील अजर्

सादर करण्याची (ऑनलाईन पध्दतीने अजर् सादर करणे व परीक्षा शु क बँकेत जमा के यानंतर Transaction ID न दिवणे ) संपूणर्
कायर्वाही आयोगाने िविहत केले या कालावधीतच पूणर् करणे आव यक आहे (5) बँकेमध्ये रकमे चा भरणा के यानंतर शासकीय

कायार्लयीन कामकाजाच्या दोन िदवसांनंतर िविहत प तीने Transaction ID अचूकपणे न दवावा. बँकेकडू न

ा त झाले या

Transaction ID ची न द अचूकपणे करण्यात आली असेल, तरच पुढील िकर्या करता येईल.
10. िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्यासाठी चलनाची

त घेण्याची कायर्वाही िदनांक 17 ऑक्टोबर 2011 रोजी 23.59

वाजे पयत पूणर् करणे आव यक आहे . त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल. तसेच चलना ारे िवहीत शु क बँकेमध्ये िदनांक 18 ऑक्टोबर

2011 पयत बँकेच्या कायार्लयीन वेळेत भरणे आव यक राहील.
11.चलना ारे शु क बॅकेमध्ये भर यानंतर बँकेकडू न ा त होणारा Transaction ID िदनांक 21 ऑक्टोबर 2011 रोजी 23.59 वाजेपयत
अचूकपणे न दिवणे आव यक आहे त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल.
12.आयोगाने िविहत केले या पध्दतीनु सार Transaction ID ची न द अचूकिरत्या, िविहत पध्दतीने व िविहत कालावधीत न करणा-या
उमे दवारांचा अजर् वीकारला जाणार नाही.
िठकाण : मुंबई
िदनांक : िदनांक 19 स टबर 2011

.ई.धबाले
उपसिचव
महारा टर् लोकसेवा आयोग.

