उच्च व तंतर्िशक्षण िवभाग.
धािरका कर्मांक : 15(1)(64)/ 569 /सात-अ
आयोगामाफर्त ाचायर् , शासकीय तंतर्िनकेतन, महारा टर् तंतर्िनकेतन िशक्षक सेवा, गट-अ पदावरील सरळसेवा भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अजर्
मागिवण्यात येत आहे त. या पदासाठी खालील अटी व अहर् तांची पूतर्ता करणारे उमेदवार अजर् करू शकतात.
2. अनुशेष भरतीसाठी उपल ध पदसंख्या खालील माणे:जािहरात कर्मांक
73/2015

एकू ण पदे
T

12

अ.जा
T

1

अ.ज.
T

2

िव.जा.(अ)
-

भ.ज.(ब)

िव.मा. .
T

-

1

भ.ज.(क) भ.ज.(ड)
T

1

T

1

इ.मा.व.
6T

अपंग भरतीसाठी उपल ध पदसंख्या खालील माणे:जािहरात कर्मांक

एकू ण पद

अपंग चलनवलनिवषयक िवकलांगता िंकवा मदूचा अधार्ंगवायू याकरीता आरिक्षत

74/2015

1

1

(1) वर नमूद केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सूचनेनस
ु ार बदल होण्याची शक्यता आहे .
(2) भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) या वगर्वारीसाठी आरिक्षत पदावर योग्य उमे दवार उपल ध न झा यास महारा टर् लोकसेवा (अनु सूिचत जाती, अनु सूिचत
जमाती, िनरिधसूिचत जमाती (िवमुक्त जाती), भटक्या जमाती, िवशेष मागास वगर् आिण इतर मागासवगर् यांच्यासाठी आरक्षण) अिधिनयम, 2001,
मधील अंतगर्त पिरवतर्नीयतेच्या तरतुदीनु सार भरण्यात येईल.
(3) शासन िनणर्य, उच्च व तंतर्िशक्षण िवभाग कर्मांक अपंग/2011/(6/11)/तािश-1, िदनांक- 14 जानेवारी, 2011 नुसार खालील अपंगत्व असलेले उमेदवार तुत
पदासाठी अजर् करण्यास पातर् आहे त:(अ) चलनवलनिवषयक िवकलांगता िंकवा मदूचा अधार्ंगवायू (Locomotor Disability or Cerebral Palsy) (ब) अंधत्व िंकवा क्षीणदृ टी
(Blindness/Low Vision).
(4) मुलाखतीसाठी पाचारण के या गेले या खेळाडू उमेदवारांनी त्यांची खेळाडू अस याची माणपतर्े कर्ीडा संचालनालयाकडू न मुलाखतीपूवीर्
घ्यावीत.
3. वेतन ेणी- रु 37400-67000 + गर्ेड पे रु.10000/-, एकू ण िवत्तल धी अंदािजत रु. 80000/-.

मािणत करुन

4. पातर्ता :4.1 भारतीय नागिरक.
4.2 वय:-(1) िदनांक 1 नो हबर, 2015 रोजी 54 वषार्पेक्षा जा त नसावे. मागासवगीर्ंयांसाठी 59 वष.
4.3 शै क्षिणक अहर् ता व अनुभव :-

(A)

Bachelor’s degree and Master’s degree of appropriate branch in Engineering / Technology with First Class or equivalent
either at Bachelor’s or Master’s level.
OR
(B)
Bachelor’s degree and Master’s degree of appropriate branch in Engineering / Technology with First Class or equivalent
either at Bachelor’s or Master’s level And Ph.D. or equivalent in appropriate discipline in Engineering / Technology.
AND
(C) Minimum of 10 years relevant experience in teaching / research / industry out of which atleast 3 years shall be at the level
of Head of Department or equivalent.
Note (1) ‐ In case of Architecture, professional practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be
considered valid.
Note (2) a. Equivalence for Ph.D. is based on publication of 5 international journal papers, each journal having a cumulative
impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main Author and all 5 publications being in the authors area
of specialization.
b. In case of research experience, good academic record and books / research paper publications / IPR /patents record
shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection Committee.
c. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to head of the
department with active participation record in designing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating,
training, technical books / research paper publications / IPR/patents/ etc. as deemed fit by the expert members of the
Selection Committee.

d. For the post of Principal flair for management and leadership is essential as deemed fit by the expert members of the
Selection Committee.
शासन िनणर्य कर्मांक संिकणर् - 2013-(45/13) तां.िश-2, िदनांक- 23 मे , 2014 नुसार अिभयांितर्की संबंधीत समकक्ष अहर् ता िवचारात घे ण्यात
ये तील.
टीप- (1) तुत पदाकरीता िविहत िवषयातील Master Degree in Engineering/Technology मधील शैक्षिणक अहर्ता धारण के यानं तर अनु भवाची
गणना करण्यात येईल.
(2) ‘उमे दवारांनी िशकिवण्याचा दावा केले या अनु भवाच्या कालावधीच्या िनयुक्तीस िव ापीठाची अथवा टे क्नीकलबोडार्ची (लागू
असेल त्यानूसार) मान्यता अस याचे माणपतर् मुलाखतीच्यावेळी सादर करणे आव यक राहील. अन्यथा तो अनु भव गर्ा

धरता येणार

नाही, याची उमे दवारांनी न द घ्यावी.’
5.

तुत जािहरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षिणक अहर् ता, िकमान असून, िकमान अहर् ता धारण केली हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलािवण्याकिरता पातर्
असणार नाही.जािहरातीस अनुसरून ा त झाले या अजार्ची संख्या वाजवी माणापेक्षा जा त असेल आिण अजर् सादर केले या सवर् उमेदवारांच्या
मुलाखती घे णे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मयार्िदत करण्याच्या दृ टीने जािहरातीत िदले या शैक्षिणक अहर् ता आिण/अथवा
अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षिणक अहर् ता/अनुभव यांच्या आधारे िनकष िनि चत करून अथवा चाळणी परीक्षे ारे मुलाखतीस पातर् उमेदवारांची संख्या
मयार्िदत करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घे ण्याचे िनि चत झा यास, अहर् ता आिण / अथवा अनुभव िशिथल केला जाणार नाही. चाळणी पिरक्षेचा
अ यासकर्म, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात येतील. तुत जािहरातीमध्ये भरतीसंदभार्तील संिक्ष त तपशील
िदलेला आहे . अजर् करण्याची पध्दत, 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 'उमेदवारांना सवर्साधारण सूचना' मध्ये उपल ध करुन
दे ण्यात आले या मािहतीचे कृ पया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृ त समजण्यात येईल.
6. जे उमे दवार चुकीची मािहती सादर करतील त्यांना या व पुढील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात येईल.
7. कतर् ये व जबाबदा-या:-

तुत पदाच्या कतर् ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .

8. शु क : 1) अमागास - रु. 515/-

2) मागासवगीर्य - रु. 315 /-

9. अजर् करण्याची प त :9.1

तुत परीक्षेसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत.

9.2 पातर् उमे दवाराला वेब-बे ड (WebWeb-based)
based) ऑनलाईन अजर् www.
www.mahaonline.
mahaonline.gov.
gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 15 जु लै, 2015 ते

िदनांक 4 ऑग ट,
धीतच
तच सादर करणे आव यक राहील.
ट, 2015 या कालाव
कालावधी
राहील.

9.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या www.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या

संकेत थळावर उपल ध आहे त.
9.4 िविहत प तीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही.
9.5 आयोगाने िनि चत केलेले परीक्षा शु क खालील प तीने भरता येईल :(1) भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलना ारे (2) नेटबँिंकग (3) डे िबट काडर् (4) कर्ेिडट काडर् . (5) संगर्ाम कदर् /सीएससी (नागिरक सेवा कदर्)

9.6 www.mahaonline.gov.in येथे संगर्ाम कदर् (गर्ामपंचायंतीमध्ये) आिण सीएससीची सूची उपलबध आहे .
9.7 परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता उमे दवारांनी खाली नमूद केले या प तींचा अवलंब करावा :(1)शु क भरण्याकिरता मुख्य पृ ठाच्या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक करावे.

(2)“ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक के यानंतर उमे दवाराने अजर् केले या पदांची यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या न दीसह
िदसेल. ज्या पदासमोर ‘Unpaid’ असे िलिहलेले असेल, त्या िठकाणी ‘Pay Now’ अशी िंलक उपल ध असेल.
(3)“ Pay Now ” या िंलक वर िक्लक के यानंतर ३ पयार्य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सुिवधा कदर् ३. चलान ारे
(4) उमे दवार कर्ेिडट काडर् , डे िबट काडर् अथवा नेटबँिंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करु शकतील.

(5) नागरी सुिवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सुिवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात जाऊन
शुक्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापूवीर् पूणर् करणे आव यक राहील.
(6)उमे दवाराने चलना ारे हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टे ट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत,

बँकेच्या कायार्लयीन वेळेत शुक्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.
(7)ज्या उमे दवारांना भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमे दवार अजर् सादर के याच्या दोन तासानंतर
अथवा शेवटच्या िदवशी अजर् सादर करणा-या उमे दवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या िदवशी बँकेच्या कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क
भरणे आव यक आहे .

(8)परीक्षा शु काचा भरणा के यानंतर - उमे दवाराला परीक्षा कदर्ाची िनवड करणे आव यक आहे . त्याकिरता “ माझे खाते ”मधील

आव यक पदाची िनवड करावी. त्यानंतर “ कदर् िनवडा ” या पयार्यावर िक्लक करावे. सदर पयार्यांतगर्त िनवडले या कदर्ाची क्षमता
दशर्िवली जाईल. जर कदर्ाच्या क्षमतेइतक्या उमे दवारांचे अजर् तत्पूवीर् ा त झाले असतील, तर सदर कदर् उपल ध नसून, दु सरे कदर्
िनवडावे, असा संदेश ा त होईल. कदर्ाची िनवड के यानंतर से ह बटनावर िक्लक के यास कदर् िनवडीची व अजर् भरण्याची िकर्या
पूणर् होईल.
(9) जे उमे दवार भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलना ारे शु काचा भरणा करतील, असे उमे दवार शु क भर याच्या िदनांकाच्या दु स-या
िदवशी कदर् िनवडीची

िकर्या करु शकतील. जर हा दु सरा िदवस कायार्लयीन सु ी अथवा रिववारचा असेल तर उमे दवार सदर

कायर्वाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील कायार्लयीन कामकाजाच्या िदवशी करु शकतील.

10.

चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठर यास सदर परीक्षेच्या अजर् वीकारण्याच्या अंितम िदनांकानंतर व परीक्षेपूवीर् 7 िदवस अगोदर उमे दवारास
वेश माणपतर् त्याच्या ोफाईल ारे उपल ध करुन दे ण्यात येईल. त्याची त उमे दवाराने परीक्षेपूवीर् डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या
वेळी सादर करणे आव यक आहे .

11.
12.

परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे . त्यािशवाय, परीक्षेस वेश िदला जाणार नाही.
उमे दवारांने मुलाखतीच्यावेळी सवर् आव यक मूळ माणपतर्े सादर करणे आव यक आहे . सदर मूळ माणपतर्े मुलाखतीच्यावेळी सादर न
के यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल, याची कृपया न द घ्यावी.

13.

िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची कायर्वाही िदनांक 4 ऑग ट,
ट 2015 रोजी 23.59 वाजेपयत पू णर् करणे आव यक आहे . त्यानंतर
सदर वेबिंलक बंद होईल.

14.

चलना ारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट बँकेमध्ये िदनांक 5 ऑग ट,
ट, 2015 पयत बॅकेच्या कायार्लयीन वेळेत भरणे
आहे . िविहत िदनांकानं तर परीक्षा शु क भर या

िठकाण : मुंबई
िदनांकः 15 जु लै, 2015

स वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही.
सु. सं. केसरकर,
उपसिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग.

बंधनकारक

