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जाविरात क्र.: म ुंवि/मासुंविक/02/2022, वद. 30 ऑगस्ट, 2022 

 

 म ांबई ववद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील खालील पदे कां त्रार्ी तत्वावर 11 मवहनयाांकरीता तात्प रत्या 
स्वरुपात भरण्याकरीता पात्र उमेदवाराांकड न ऑनलाईन पध्दतीने अर्ट मागववण्यात येत आहेत.  

अ.क्र. पदनाम पदसुंख््ा प्रिगु 

1 
कवनष्ठ अवभयांता (स्थापत्य) / 
 Jr. Engineer (Civil) 06 पदे 

SC/ST (आळीपाळीने) – 01, 
VJ(A), NT(B), NT(C), NT(D) या 

क्रमाने आळीपाळीने – 01,  
OBC-01, EWS व SBC या क्रमाने 

आळीपाळीने -01, ख ला - 02 

2 
कवनष्ठ अवभयांता (ववद्य त) /  
Jr. Engineer (Electrical) 

02 पदे 

SC/ST/VJ-A/NT-B/OBC/ 
NT-C/EWS/NT-D/SBC या क्रमाने 

आळीपाळीने – 01, 
ख ला - 01 

 
➢ उपरोक्त पदाुंना आिश््क शैक्षविक अिुता, अन भि ि मानधन प ढीलप्रमािे : 

अ.क्र. पदनाम शैक्षविक अिुता, अन भि ि मानधन 

1 कवनष्ठ अवभ ु्ंता (स्थापत््)  
( Junior Engineer - Civil )  
 
 
 

अ) शैक्षविक अिुता ि अन भि : 

1) वकमान 3 वर्ट कालावधीची स्थापत्य अवभयाांत्रीकी 
पदववका ककवा कोणत्याही मानयताप्राप्त ववद्यापीठाची 
स्थापत्य अवभयाांत्रीकी पदवी ककवा त्यास समकक्ष म्हणनू 
मानयताप्राप्त पदवी परीक्षा उत्तीणट. 

2) वडझायकनग आवण / ककवा बाांधकाम क्षेत्रातील कामाचा 
वकमान 1 वर्ाचा अन भव आवश्यक. 

3) MS-CIT परीक्षा उत्तीणट झाल्याचे प्रमाणपत्र असणे 
आवश्यक. 

आ) मानधन : रु. 40,000/- प्रवतमाह.  
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अ.क्र. पदनाम शैक्षविक अिुता, अन भि ि मानधन 

2 कवनष्ठ अवभ ु्ंता (विद्य त) 
( Junior Engineer - Electrical ) 
 

अ) शैक्षविक अिुता : 

1) वकमान 3 वर्ट कालावधीची ववद्य त अवभयाांत्रीकी 
ककवा ववद्य त आवण इलेक्ट्रॉनीक अवभयाांत्रीकी 
पदववका उत्तीणट ककवा कोणत्याही मानयताप्राप्त 
ववद्यापीठाची ववद्य त अवभयाांत्रीकी पदवी ककवा त्यास 
समकक्ष म्हणनू मानयताप्राप्त पदवी परीक्षा उत्तीणट. 

2) सांबांवधत क्षेत्रातील कामाचा वकमान 1 वर्ाचा 
अन भव आवश्यक. 

3) MS-CIT परीक्षा उत्तीणट झाल्याचे प्रमाणपत्र असणे 
आवश्यक. 

आ) मानधन : रु. 40,000/- प्रवतमाह. 

 
अजुदाराुंसाठी सचूना 

 
 उमेदवाराांनी आपले अर्ट सादर करण्याप वी त्याांची शैक्षवणक अहटता, अन भव, वय इत्यादी बाबी 
पडताळून पहाव्यात. तसेच खालील सचूना व अर्ींचे लक्षपवूटक वाचन करावे. 

1) उपरोक्ट्त पदे केवळ 11 मवहनयाांकरीता तात्प रत्या स्वरुपात व ठोक मानधनावर भरण्यात येणार 
असल्याने या पदावरील कमटचाऱ्यास शासकीय कमटचारी म्हणनू गणले र्ाणार नाही. 

2) उपरोक्ट्त सवट पदाांकरीता अर्ट सादर करणाऱ्या उमेदवाराांकरीता मराठी भारे्चे ज्ञान असणे आवश्यक 
आहे. 

3) महाराष्राचे रवहवाशी असलेल्या उमेदवाराांना प्रथम प्राधानय वदले र्ाईल. 

4) र्ावहरातीतील नम द पदाांकरीता अर्ट सादर करण्याकरीता नम द केलेली शैक्षवणक अहटता ऑनलाईन 
अर्ट भरण्याच्या अांतीम वदनाांकास प्रमाणपत्राांसह शैक्षवणक व इतर अहटता पणूटत: धारण करणे 
आवश्यक आहे. 

5) आरवक्षत मागास प्रवगाचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराांनी त्या सांदभातील सक्षम प्रावधकारी याांनी वदलेले 
र्ात प्रमाणपत्र तसेच नॉन वक्रमीलेअर मध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन अर्ासोबत 
योग्य त्या वठकाणी अपलोड करणे आवश्यक आहे. 

6) आर्थथकदषृ्या द बटल घर्काांतील (EWS) उमेदवाराांकरीता शासन वनणटय, सामानय प्रशासन ववभाग 
क्रमाांक राआधो-4019/प्र.क्र.31/16-अ, वदनाांक 31 मे 2021 अनवये वववहत करण्यात आलेले 
प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्यावेळी सादर करणे आवश्यक राहील. 
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7) उपरोक्ट्त पदाांकरीता ऑनलाईन अर्ट सादर करण्याची म दत वदनाांक वद. 30/08/2022 ते 
13/09/2022 सा ु्ं. 5 िा. प्ंत राहील. 

8) ऑनलाईन अर्ट ववद्यापीठाच्या www.mu.ac.in या सांकेतस्थळावर 'Carees' या कलकवर उपलब्ध 
होईल. भरतीप्रवक्रयेचे प ढील र्प्पे, म लाखतीचा वदनाांक, वनकाल इत्यादी बाबी देखील ववद्यापीठाच्या 
सांकेतस्थळावर प्रवसध्द केल्या र्ातील त्याकरीता उमेदवाराांनी वेळोवेळी सांकेतस्थळाला भेर् द्यावी. 

9) उपरोक्ट्त कलकवर गेल्यानांतर उमेदवारास सवटप्रथम 'Register Now' या बर्णावर क्क्ट्लक करुन 
नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी झाल्यानांतर ईमेल आयडी व पासवडटच्या सहाय्याने लॉग इन 
करुन ववववध पदाांकरीता ऑनलाईन अर्ट सादर करता येईल. 

10) एकापेक्षा अवधक पदाांसाठी अर्ट सादर करावयाचे असल्यास प्रत्येक पदासाठी स्वतांत्र अर्ट सादर 
करणे आवश्यक राहील. प्रत्येक अर्ासाठी नव्याने नोंदणी करणे आवश्यक नाही मात्र प्रत्येक 
पदासाठी स्वतांत्र अर्टश ल्क भरणे  आवश्यक आहे. 

11) उमेदवाराांनी अर्ाचे श ल्क रु.200/- (रुपये दोनशे मात्र) के्रडीर् काडट / डेवबर् काडट / इांर्रनेर् बकँींग / 
भीम UPI व्दारे ऑनलाईन पध्दतीने भरावे लागेल.  

12) ऑनलाईन अर्ट सादर करताांना उमेदवाराांनी स्वत:चा स्कॅन केलेला पासपोर्ट आकाराचा फोर्ो, सही 
व स्कॅन केलेले शैक्षवणक प्रमाणपते्र तयार ठेवावीत. तसेच उमेदवाराांकडे स्वत:चा वैध ई-मेल आयडी 
व मोबाईल क्रमाांक असणे आवश्यक आहे. 

13) ऑनलाईन अर्ासोबत अपलोड करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राांच्या आधारे उमेदवारास म लाखती 
करीता पात्र ककवा अपात्र ठरववण्यात येईल मात्र म ळ प्रमाणपत्राांची तपासणी केल्यानांतरच वनय क्ट्तीपत्र 
देण्यात येईल. 

14) ऑनलाईन अर्ट सादर केल्यानांतर सदर अर्ाची कप्रर्आऊर् काढ न त्यासोबत शैक्षवणक, 
अन भवाबाबतच्या व ईतर प्रमाणपत्राांच्या स्वसाक्षाांकीत केलेल्या छायाांकीत प्रतींचा एक सांच 
क लसवचव, म ांबई ववद्यापीठ कक्ष क्र.25, महात्मा गाांधी मागट, फोर्ट, म ांबई – 400 032 या पत्त्यावर 
पाठववण्यात यावा. 

15) अर्ट छाननीअांती रे् उमेदवार अपात्र ठरतील त्याांना स्वतांत्रपणे कळववण्यात येणार नाही. 

16) उमेदवाराांना स्वखचाने चाचणी/म लाखतीस उपक्स्थत राहावे लागेल. 

17) अर्ट सादर करताांना उमेदवाराने सादर केलेली मावहती/प्रमाणपते्र च कीची/खोर्ी आढळल्यास त्याची 
वनवड तात्काळ रद्द करण्यात येईल व तो उमेदवार कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरेल. 

18) उपरोक्ट्त पदे केवळ 11 मवहनयाांकरीता हांगामी स्वरुपातील व ठोक मानधनावर भरण्यात येणार असनू 
सदर पदाांवर कायमस्वरुपी सामावून घेण्याबाबत उमेदवाराांस कोणताही दावा करता येणार नाही. 
तसेच अशी ववनांती केल्यास ती मानय केली र्ाणार नाही. (सांदभट : शासन पवरपत्रक क्र.एसआरव्ही-
2005/प्र.क्र.47/05/12 वदनाांक 25 ऑगस्र्, 2005)  
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19) उपरोक्ट्त पदाांवर वनय क्ट्त कमटचाऱ्याांची सेवा 11 मवहनयानांतर आपोआप सांप ष्ठात येईल. सदर 

कमटचाऱ्याांची मागील कामगीरीचा आढावा घेऊन प नर्थनय क्ट्ती करण्याचे अवधकार क लसवचव, म ांबई 
ववद्यापीठ याांना राहतील. 

20) कां त्रार्ी पध्दतीने वनय क्ट्त केलेल्या कमटचाऱ्याकडून आवश्यक अर्ी व शती अांतभ टत करुन करारनामा 
करुन घेण्यात येईल. 

21) उपरोक्ट्त पदाांवर हांगामी स्वरुपातील वनय क्ट्त कमटचाऱ्याांची, आवश्यकतेन सार कोणतीही 
पवूटसचूना/कारणे न देता सेवा समाप्त करण्याचे अवधकार ववद्यापीठ प्रशासनास राहतील. 

22)  सदर र्ावहरातीतील पदसांख्या, अर्ी व शतींमध्ये फेरबदल करण्याचे अवधकार क लसवचव, म ांबई 
ववद्यापीठ याांना राहतील. यासांदभात त्याांचा वनणटय अांतीम राहील. 

23) शासकीय/वनमशासकीय/खार्गी सांस्थेत कायटरत असलेल्या उमेदवाराांनी अर्ट सादर करण्याप वी 
त्याांच्या कायालय प्रम खाांची लेखी प वटपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. 

24) उमेदवाराांनी भरती प्रवक्रयेत ववद्यापीठाशी सांबांधीत अवधकारी व कमटचारी याांचेवर कोणत्याही प्रकारचे 
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दडपण तथा रार्कीय ककवा सामावर्क दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास अथवा 
अप्रत्यक्ष सांपकट  साधण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा उमेदवाराांस अपात्र समर्ले र्ाईल. 

25) महाराष्र शासनाने भरतीकरीता वेळोवेळी र्ाहीर केलेले सवट शासन वनणटय/पवरपत्रके बांधनकारक 
राहतील. 

 
 

  सही /- 
         क लसवचि 

 


