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सहायक ा यापक-मू श यिचिक साशा

,शासकीय वै कीय महािव ालय,महारा

वै कीय िश ण व

संशोधन सेवा, गट-ब,

धािरका मांक : 837(3)(37)/10042/दहा
जािहरात मांक : 140/2011
आयोगामाफत महारा शासना या वै कीय िश ण व औषधी ये िवभागा या आ थापनेवरील सहायक ा यापक मू श यिचिक साशा , शासकीय वै कीय महािव ालय, महारा वै कीय िश ण व संशोधन सेवा, गट-ब, पदा या अनुशेषा या
दोन जागासाठी ऑनलाईन प दतीने अज मागिव यात येत आहे त.या पदासाठी अहता ा त असलेले उमेदवार अज क शकतात.
2. उपल ध पदसं या :एकूण पदसं या

अमागास

अनुसिू चत
जमाती

2
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1

* उपल ध अस यास मिहलांसाठी राखीव
2.1 शासन िनणय, वै कीय िश ण व औषधी ये . एमईएस 1202 (81)/वैसेवा-1 िद. 19 ऑग ट, 2005 नुसार Partialy
Sighted अपंग व असलेले उमेदवार तुत पदासाठी पा आहे त.
2.2 वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सूचनेनस
ु ार बदल हो याची श यता आहे .
3. वेतन ेणी :- .15600-39100+ ेड पे .6000/-, अिधक भ े
4. पा ता-4.1 वय- िदनांक 1 जानेवारी 2012 रोजी खु या वग करीता 35 वष व मागास वग करीता 40 वष पे ा
जा त नसावे. 4.2 महारा शासना या कमचा-यांना उ च वयोमय दा लागू नाही. 4.3 अपवादा मक शै िणक अहता कवा
अनुभव कवा दो ही धारण करणा-या उमेदवारां या बाबतीत उ च वयोमय दा िशिथल कर यािवषयी आयोगाकडू न िवचार
कर यात येईल.4.4. शै िणक अहता :- एम.सीएच.
( युरोलॉजी ) कवा डी.एन.बी( युरोलॉजी ).
4.5.अपवादा मक अहता कवा अनुभव कवा दो ही धारण करणा-या उमेदवारांना ाधा य दे यात येईल. (संबिधत टीप किरता
पिरिश ट अ पाहावे.)
5. तुत जािहरातीम ये नमूद केलेली शै िणक अहता, अनुभव इ यादी अहता िकमान असून िकमान अहता धारण केली हणून
उमेदवार मुलाखतीस बोलािव याकरीता पा असणार नाही. जािहरातीस अनुस न ा त झाले या अज ची सं या वाजवी
माणापे ा जा त असेल आिण अज सादर केले या सव पा उमेदवारां या मुलाखती घे णे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी
उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या
टने जािहरातीत िदले या शै िणक अहता आिण/अथवा अनुभव यापे ा जादा
शै िणक अहता/अनुभव या 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 िशथील केला जाणार नाही.
चाळणी परी ेचा अ यास म, परी ेचे मा यम व इतर बाबी आयोगा या वेबसाईटवर िस द कर यात येईल.
6. 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 ü.
7.
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 येईल.
8. शु क : (1)अमागास 260/- मागासवग य- 135/-(2) 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. (3) बँकेम ये र कम
भर यानंतर बँकेकडू न चलनावर उपल ध क न दे यात आले या Transaction ID ची न द पु हा ऑनलाईन प दतीने
अचूकिर या के यािशवाय अज भर याची ि या पूण होत नाही.

9. अज कर याची प दत :- (1) तुत भरतीसाठी अज फ त ऑनलाईन प दतीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे
अज वीकार यात येणार नाहीत.(2)पा उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अज www.mpsconline.gov.in
या वेबसाईट ारे िदनांक 15 स टबर 2011 ते िदनांक 13 ऑ टोबर 2011 या कालावधीत सादर करणे आव यक
राहील.(3)ऑनलाईन प दतीने 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 यांतील अज सादर कर याची (ऑनलाईन प दतीने अज सादर करणे व परी ा शु क बँकेत
जमा के यानंतर Transaction ID न दिवणे) संपण
ू कायवाही आयोगाने िविहत केले या कालावधीतच पूण करणे आव यक
आहे (5) बँकेम ये रकमेचा भरणा के यानंतर शासकीय काय लयीन कामकाजा या दोन िदवसांनंतर िविहत प तीने
Transaction ID अचूकपणे न दवावा. बँकेकडू न ा त झाले या Transaction ID ची न द अचूकपणे कर यात आली
असेल, तरच पुढील ि या करता येईल.
10. िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याची कायवाही िदनांक 13 ऑ टोबर 2011 रोजी
23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बंद होईल. तसेच चलना ारे िवहीत शु क बँकेम ये
िदनांक 14 ऑ टोबर 2011 पयत बँके या काय लयीन वेळेत भरणे आव यक राहील.
11.चलना ारे शु क बॅकेम ये भर यानंतर बँकेकडू न ा त होणारा Transaction ID िदनांक 17 ऑ टोबर 2011 रोजी
23.59 वाजेपयत अचूकपणे न दिवणे आव यक आहे यानंतर सदर वेब लक बंद होईल.
12.आयोगाने िविहत केले या प दतीनुसार Transaction ID ची न द अचूकिर या, िविहत प दतीने व िविहत कालावधीत न
करणा-या उमेदवारांचा अज वीकारला जाणार नाही.
िठकाण : मुंबई
.ई.धबाले
िदनांक : िदनांक 15 स टबर 2011
उपसिचव
महारा लोकसेवा आयोग.
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1) Preference may be given to candidates having experience of research work in the relevant subject.
2) All medical teachers must possess a basic university degree or equivalent qualification included in any
one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956)
3) Medical Teachers must possess the requsite recognised post - graduate medical qualification in their
respective subjects.
4) The issue of availability / non-availability of the post for the non-medial science qualification holders shall
be decided on the basis of the clarification received from the Government.
GENERAL :
1) Selected candidates will be on probation for a period of two years . There are prospectus of promotion to the post of
Associate Professor in relevant sub.
2) For the unreserved post other things being equal, preference will be given to candidates belonging to the Backward
classes.
3) Selected candidates will have to get himself or herself registered under the Maharashtra Medical Council Act 1965
(Mah XLVI of 1965) or on the register should be borne on the I. e. Register under the Indian Medical Council Act, 1956
(CIA of 1956), before joining duty.
4) Selected candidates will be required to sign the agreement embodying the condition of their service including the
condition to serve the Govt. for the period of 5 years or to pay a bond penality of Rs.10 000/- (Rs.Ten Thousand) or
such other sum as may be prescribed by Government from time to time.

