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िविवध संवग�तील पदभरतीसाठी जािहरात सन-2018 (सुधारीत) 
 

 महामंडळाHया आJथापनेवरील गट-ब, गट-क व गट-ड संवग�तील खालील िरMत पदांची सरळसेवनेे भरती 
करOयासाठी ऑनलाईन प)दतीने पाQ उमेदवाराकडून अजS मागिवOयात येत आहेत. या पदांसाठी पाQ असणारे 
महारा�� रा�यातील रिहवासी तसेच महारा�� रा�याबाहेरील रहीवासी असलेले उमेदवार अजS कT शकतील. 

अ.
*. पदाचे नाव 

वतेन बॅWड व Xेड वतेन 
(Jथायीकरणा नंतर अनुYेय 

वतेनZणेी) 

पिरिव[ाधीन कालावधी 
म)ये िमळणारे \ितमाह 

एकमुJत वतेन T. 
एकूण 

भरावयाची पदे 

01 िज^हा _यवJथापक Zेणी-2/ 
[ेQ अिधकारी 

पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4400/- 30,000/- 04 

02 किन�ठ कb c अिभयंता पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4400/- 30,000/- 04 

03 लेखापाल/अंतगSत अंके[क पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4400/- 30,000/- 01 

04 _यवJथापकीय संचालक यांचे 
dJवय सहायक 

पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4400/- 30,000/- 01 

05 किन�ठ अिभयंता(Jथापeय) पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4400/- 30,000/- 02 

06 किन�ठ अिभयंता(िवfतु) पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4400/- 30,000/- 01 

07 लघुलेखक (िनhन Zेणी) इंXजी पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4300/- 28,000/- 02 

08 लघुलेखक (िनhन Zेणी) मराठी पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4300/- 28,000/- 01 

09 किन�ठ पैदासकार पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4300/- 28,000/- 02 

10 सहायक [ेQ अिधकारी पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4300/- 28,000/- 54 

11 आरेखक पीबी-2 a. 9300-34800/- 
Xेडवतेन T.4200/- 28,000/- 01 

12 माळी पीबी-1 a. 5200-20200 /-
Xेडवतेन T.2400/- 20,000/- 01 

13 िलपीक-टंकलेखक पीबी-1 a. 5200-20200 /-
Xेडवतेन T.2400/- 20,000/- 25 

14 \योगशाळा सहायक पीबी-1 a. 5200-20200 /-
Xेडवतेन T.2400/- 20,000/- 01 

15 किन�ठ िलपीक-टंकलेखक पीबी-1 a. 5200-20200 /-
Xेडवतेन T.1900/- 19,000/- 05 

16 किन�ठ \ि*या सहायक -एस1 a. 4440-7440 /-
Xेडवतेन T.1600/- 16,000/- 34 

17 किन�ठ ऑपरेटर -एस1 a.4440-7440/- 
Xेडवतेन T.1600/- 16,000/- 12 

18 िशपाई/पहारेकरी  -एस1 a.4440-7440/-  
Xेडवतेन T.1300/- 14,000/- 20 

एकूण भरावयाची पदे 171 



 उपरोMत पदांचा पिरिव[ाधीन कालावधी हा दोन वष�चा राहील व सदर कालावधीम)ये िमळणारे 
एकमुJतवतेन / एकिQत वतेन (Consolidated Pay) हे eया पदांHया समोर दशSिवOयात आलेले आहे. दोन 
वष�चा पिरिव[ाधीन कालावधी हा समाधानकारकिरeया पणुS के^यानंतर संबधीत कमSचा-याचे महामंडळाच े
सेवते िनयMुतीHया पदावर Jथायीकरण करOयात येवून JथायीकरणाHया तारखेपासनू पदासमोर दशSिवOयात 
आलेली िनयमीत वतेनZणेी लागू करOयात येईल. तसचे उमेदवार महामंडळाचा िनयिमत कमSचारी 
अस^यास eयांचे वतेन संरि[त करOयात येवून eयांची िवfमान वतेनZेणीम)ये वतेनिनिqती करOयात येईल. 
 पदभरतीची सिवJतर जािहरात, पदिनहाय सामािजक व समांतर आर[ण, पदासाठीची िकमान 
शै[िणक अहत�, अनुभव, वयोमय�दा, पद भरतीसंबधीHया महeवाHया सुचना, अटी, शतr, लेखी परी[चे े
JवTप, िनवड \ि*या, ऑनलाईन अजS भरOयाची प)दत इ. ची सिवJतर मािहती रा�य शासनाHया 
महापरी[ा क[ाHया www.mahapariksha.gov.in व महारा�� रा�य िबयाणे महामंडळ मय�िदत यांच े
www.mahabeej.com या संकेतJथळावर उपलxध आहे.  

पदभरती \ि*येबाबतचा सधुारीत सवSसाधारण कायS*म खालील \माणे राहील. 
अ.*. कायSवाहीचा टyपा िदनांक व कालावधी 
१ ऑनलाईन अजS सादर करOयाचा व 

शु^क भरOयाचा कालावधी 
िदनांक 25/04/2018 रोजी राQी 1०.00 वाजेपासून ते 

१6/०५/२०१८ रोजी राQी २३.५९ वाजेपय�त 
२ \वशेपQ ऑनलाईन �\ट काढून घेणे िदनांक २6/०५/२०१८ पासून पुढे 
३ संगणक आधारीत ऑनलाईन परी[ेचा 

 िदनांक (Computer Based Online 
Examination) 

िदनांक १०/०६/२०१८ व ११/०६/२०१८ 

 
 जािहरातीम)ये दशSिवले^या पदसं�येत �कवा अटी व शतrम)ये बदल करOयाचा �कवा जािहरात 
पणूSपणे र� करOयाचा तसचे िनवड \ि*या र� करOयाचा इ. संबधंातील सवS अिधकार महामंडळाने राखून 
ठेवलेले आहेत. 
 
 
िठकाण: अकोला         (ओम\काश देशमुख,भा\स)े 
िदनांक: ०७/0५/2018       _यवJथापकीय संचालक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


