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आयोगामाफर्त महारा टर् शासनाच्या आ थापने वरील सहायक संचालक आयुव
र् ेद, महारा टर् आयुवद सेवा, गट - ब
या पदांच्या अनु शेषाच्या 1 जागे साठी ऑनलाईन प तीने अजर् मागिवण्यात येत आहे त. या पदासाठी अहर् ता ा त असलेले उमे दवार अजर्
करू शकतात.
2. उपल ध पदसंख्या :- 1
एकूण पदसंख्या

(अंध/अ पदृ टी वगर्)

1 (अपंग)

1@

2.1 वर नमूद केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सुचने नुसार बदल होण्याची शक्यता आहे .
2.2 शासन िनणर्य, सामान्य शासन िवभाग कर्मांक न्याय - 2007/स.न्या./ .कर्.103 (भाग-3 )/16-अ, िद. 19 ऑक्टोबर, 2007 नु सार
एक पद (अंध/अ प दृ टी वगर् ) साठी राखीव आहे .
@ कदर् शासनाने अपंगाच्या िनयुक्तीसाठी िदनांक 29 िडसबर 2005 अन्वये िनगिर्मत केले या Office Memorandum मधील पिरच्छे द 16
(ब) व (क) नु सार

तािवत केले या अपंग

वगाचार् पातर् उमे दवार उपल ध होत नसेल तर ते पद अपंग

वगातूर्न अदलाबदलीने

अपंगाच्या सु िनि चत केले या अन्य कोणत्याही (कणर् बधीर ) (PD) / अि थ यंग (OL ) वगार्तून भरण्यात येईल.
3. वेतन ेणी : : रु. 9300-34100 + गर्ेड पे रु. 5400/4. पातर्ता- 4.1 वय- िदनांक 1 जाने वारी, 2012 रोजी 45 वषार्पेक्षा जा त नसावे 4.2 महारा टर् शासनाच्या कमर्चा-यांना उच्च वयोमयार्दा
लागू नाही.

4.3 अपवादात्मक शैक्षिणक अहर् ता िंकवा अनु भव िंकवा दोन्ही धारण करणा-या उमे दवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमयार्दा िशिथल
करण्यािवषयी आयोगाकडू न िवचार करण्यात येईल
4.4 शै क्षिणक अहर्ता:1. महारा टर् वैदयकीय यवसायी अिधिनयम, 1961 मधील सू ची अ, अ-1, ब आिण क मध्ये नमूद केलेली आयुव
र् ेद शा तर्ातील पदवी.
2. मराठी, सं कृत व इंगर्जी भाषेचे पु रेसे ज्ञान आव यक आहे .
3. अनु भव :- शासन मान्यता ा त आयुव
र् ेद महािवदयालय/रूग्णालयातील शासकीय पदाचा 3 वषाहू र्न कमी नसे ल इतका अनु भव.
5.

तुत जािहरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षिणक अहर् ता, अनु भव इत्यादी अहर् ता िकमान असून िकमान अहर् ता धारण केली हणून उमे दवार

मुलाखतीस बोलािवण्याकरीता पातर् असणार नाही. जािहरातीस अनु सरुन ा त झाले या अजार्ंची संख्या वाजवी माणापेक्षा जा त असेल
आिण अजर् सादर केले या सवर् पातर् उमे दवारांच्या मुलाखती घेणे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमे दवारांची संख्या मयार्िदत
करण्याच्या दृि टने जािहरातीत िदले या शैक्षिणक अहर् ता आिण/अथवा अनु भव यापेक्षा जादा शैक्षिणक अहर् ता/अनु भव याच्या आधारे िनकष

िनि चत करुन अथवा चाळणी परीक्षे ारे मुलाखतीस पातर् उमे दवारांची संख्या मयार्िदत करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घे ण्याचे िनि चत
झा यास, अहर् ता आिण / अथवा अनु भव ि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.

तुत जािहरातीमध्ये भरतीसंदभार्तील संिक्ष त तपशील िदलेला आहे . अजर् करण्याची प त, 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 "उमे दवारांना सवर्साधारण सूचना" मध्ये उपल ध करुन दे ण्यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे.
आयोगाच्या वेबसाईटवर िस

करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समजण्यात येईल.

8. शु क : (1) अमागास- 410/- (2) मागासवगीर्य 210/- (3) सदर शु क ऑनलाईन अजार्ंची न दणी के यावर
चलना ारे भारतीय

ा त होणा-या िविहत

टे ट बँकेच्या कोणत्याही शाखेमध्ये कायार्लयीन वेळेत रोखीने भरावे लागेल. (4) बँकेमध्ये रक्कम भर यानंतर

बँकेकडू 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 : 19 स टबर 2011

.ई.धबाले
उपसिचव
महारा टर् लोकसेवा आयोग.

