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महारा  अिभयांि की ( थाप य) सेवा (पूव) परी ा - 2011 
धािरका मांक : 374(1)एक(1)/2011/तीन 

जािहरात मांक : 165/2011 
 आयोगातफ महारा  अिभयािं की ( थाप य) सेवा (पूव) परी ा 2011 रिववार िदनांक 15 जानेवारी, 2012 रोजी औरंगाबाद, 
मंुबई, नागपूर व पुणे या चार िज हा क ावंर घे यात येईल.  तुत पदावरील भरतीसाठी उमेदवाराकंडून ऑनलाईन प दतीने अज 
मागिव यात येत आहेत.  पूव परी ेत अहता ा त ठरणा-या उमेदवारानंा मु य परी े या वशेासाठी पा  समज यात येईल.  
2. उपल ध पदसं या :- उ नत व गत गटात न मोडणारे

अ. 
. 

पदाचे नाव व  एकूण  पदसं या अराखीव 
अ.जाती व यातील
बौ द धम तिरत 

अनुसूिचत 
जमाती 

िव.जा.
 (अ) 

भ.ज. 
(ब) 

िव.मा. . 
भ.ज. 
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इ.मा.व.

जलसंपदा िवभाग 

1 

सहायक कायकारी अिभयंता  
गट-अ ( थाप य)  
 (एकूण पदे-22) 

11 3 2 1 1 1 1 -- 2 

मिहला 3 1 1 -- -- -- -- -- 1
खेळाडू 1 -- -- -- -- -- -- -- --
अपंग वण श तीतील दोष - 1 

2 

सहायक अिभयतंा, ेणी-1, 
गट-अ ( थाप य) (एकूण 
पदे-52) 

26 7 4 2 1 1 2 1 8 

मिहला 8 2 1 1 -- -- 1 1 2
खेळाडू 1 1 -- -- -- -- -- -- 1
अपंग वण श तीतील दोष – 1 चलनवलन िवषयक िवकलागंता कवा मदूचा अध गवायू - 1

2.1   वर नमूद केले या पदसं येत व आर णात शासना या सबंंिधत िवभागा या सूचनेनुसार बदल हो याची श यता आहे.  
2.2   मिहलासंाठी व खेळाडंूसाठी आरि त असलेली पदे सबंिधत वगवारीतील भरावया या एकूण पदसं येपैकी असतील.  
2.3   मिहलासंाठी असलेले आर ण शासन िनणय, मिहला व बालिवकास िवभाग, माकं 82/2001/म.से.आ.2000/ . .415/ का-

2, िदनाकं 25 मे, 2001   आिण त नंतर शासनाने या सदंभ त वळेोवळेी िनगिमत  केले या आदेशानुसार राहील.  
2.4   अपंगासाठी असलेली पदे भरावया या एकूण पदसं येपैकी असतील.  
2.5   अपंगासाठी आरि त असले या पदावर पध  परी े ारे िशफारस करताना उमेदवार कोण या सामािजक वग तील आहे, याचा 

िवचार न करता  गुणव ा  मानुसार याची िशफारस कर यात येईल.  
2.6   अपंग उमेदवारानंा गुणव ेनुसार लेखिनकाची मदत घेता येईल. तथािप यानंी तसे आयोगास वतं िर या प ाने कळिवणे 

आव यक आहे.  
2.7   खेळाडंूचे  आर ण शासनाने यासदंभ त वळेोवळेी िनगिमत केले या आदेशानुसार राहील.    

 



 
3. वेतन ेणी- `  15,600 - 39,100  + ेड पे  `  5,400/ , एकूण िव ल धी  अंदािजत `  41,380/   
4. पा तेिवषयक अटी :-  

4.1 भारतीय नागिरक.  
4.2 वयोमय दा - 1 माच, 2012 रोजी िकमान 19 वष असाव ेव 33 वष पे ा (मागासवग किरता 38 वष पे ा) जा त नसावे.  
4.3 उ च वयोमय दा खालील बाबतीत िशिथल म :-  

4.3.1  महारा  शासनाने मा यता िदले या मागासवग य उमेदवाराकंिरता 5 वष पयत िशिथल म राहील.  
4.3.2  पा  खेळाडंू या बाबतीत 5 वष पयत.  
4.3.3  माजी सैिनकासंाठी उ च वयोमय दा शासकीय आदेशानुसार िशिथल म राहील.  
4.3.4. आणीबाणी व अ पसेवा राजािद ठ अिधकारी याचेंसाठी कमाल वयोमय दा 5 वष ने िशिथल केली जाईल. 
4.3.5  अपंग उमेदवारासंाठी 45 वष पयत िशिथल म राहील. 
4.3.6  शै िणक अहता:- दो ही पदासंाठी मा यता ा त िव ापीठाची थाप य अिभयािं कीमधील पदवी कवा महारा  शासनाने 

पदवी या समतु य हणून मा य केलेली अहता.  
4.3.7  मराठी भाषेचे ान आव यक  
4.3.8 शासन िनणय, सावजिनक बाधंकाम िवभाग, माकं: डीसीएस -1089/2148/का. सेवा -3,िदनाकं 25 एि ल, 1990 व 

शासन िनणय, उ च व तं िश ण िवभाग माकं जीटीआय/1098/14579/(230/98) ता.िश 2, िद.15 माच, 1999 
शासन िनणय, उ च व तं  िश ण िवभाग माकं याय -1005/(30/05) तािंश-2, िद.18 जुलै, 2005 तसेच, इतर 
चिलत शासन िनणया वये समक  अहता धारण करीत असलेले उमेदवारही अज  कर यास पा  ठरतील. 

4.3.9 पदवी या शेवट या वष या परी ेस बसलेले उमेदवार पूव परी े या वशेासाठी पा  असतील. परंतु ते मु य परी ेकरीता 
अहता ा त ठर यास मु य परी ेचा अज वीकार या या अंितम िदनाकंापयत यानंी पदवी परी ा उ ीण होणे आव यक 
राहील. 

5.  तुत जािहरातीम ये परी ेसदंभ तील सिं त तपशील िदलेला आहे.अज कर याची प त, आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा, 
शु क, िनवडीची सवसाधारण ि या, परी ा योजना, अ यास म, इ यादीबाबत या सिव तर तपशीलासाठी आयोगा या 
www.mpsc.gov.in या वबेसाईटवरील पध  परी ा अंतगत "उमेदवारांना सवसाधारण सूचना" तसेच " परी ा " या िवभागातील 
महारा  अिभयािं की ( थाप य) सेवा, गट अ  अंतगत उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन हाव.े 
आयोगा या वबेसाईटवर िस  कर यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समज यात येईल. 

6.   तुत पदानंा शासनाने  िदनाकं 8 जून, 2010 रोजी िनगिमत केलेली "महारा   शासकीय  गट-अ  व  गट-ब  (राजपि त व 
अराजपि त) पदावंर  सरळसेवनेे िनयु तीसाठी िवभागीय सवंग सरंचना व िवभागीय सवंग वाटप याबाबत िनयमावली 2010 " लागू 
आहे.  

7.  शु क : 7.1 अमागास - ` 260/- 7.2 मागासवग य - ` 135/- 7.3 सदर शु क ऑनलाईन अज ची न दणी के यावर ा त होणा-या 
िविहत चलना ारे भारतीय टेट बँके या कोण याही शाखेम ये काय लयीन वळेेत रोखीने भराव े लागेल. 7.4 बकेँम ये र कम 
भर यानंतर बँकेकडून चलनावर उपल ध क न दे यात आले या Transaction ID ची न द पु हा ऑनलाईन प दतीने अचूकरी या 
के यािशवाय अज भर याची ि या पूण होत नाही. 

8. अज कर याची प त :-  
8.1   तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अर्ज वीकार यात येणार नाहीत.  
8.2   पा  उमेदवाराला वबे-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अज www.mpsconline.gov.in या वबेसाईट ारे िदनांक 24 नो हबर, 

2011 ते िदनांक  14 िडसबर, 2011 या कालाविधत सादर करणे आव यक राहील.  
8.3  ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mpsconline.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध 

आहेत. तसेच  ऑनलाईन प तीने अज भर याचे ा यि क (Demo) सदर वबेसाईटवर पाहता येईल.  
8.4 िविहत प तीने दो ही ट यातंील अज सादर कर याची (ऑनलाईन प दतीने अज सादर करणे व परी ा शु क बँकेत जमा 

के यानंतर Transation ID   न दिवणे) सपूंणकायवाही आयोगाने िविहत केले या कालावधीतच पूण करणे  आव यक आहे.  
8.5  ऑनलाईन प तीने अज सादर करताना उमेदवाराजवळ वत:चा अ यावत (Latest) फोटो ( ं दी 3.5 से.मी x उंची 4.5 से.मी) व 

वत:चा ईमेलआयडी असणे आव यक आहे.  तसेच वत:ची वा री व वत:चा फोटो आयोगा या सूचनेनुसार िविहत प तीने 
कॅन क न अपलोड करणे अिनवाय आहे.   

8.6   बॅकेम ये रकमेचा भरणा के यावर शासकीय काय लयीन कामकाजा या दोन िदवसानंतर  िविहत प दतीने Transaction ID 
अचूकपणे  न दवावा.   



8.7  Transaction ID ची न द अचूकपणे के यानंतर व न दिवलेला Transaction ID वैध अस यास उमेदवाराला सबंंिधत 
िज हाक ावरील आयोगाने िन चत केले या उपक ावर वशे दे यात येईल.   

8.8 तुत परी े या अज वीकार या या अंितम िदनाकंानंतर एक स ताहाम ये उमेदवारास वशे माणप ाची त या या ोफाईल ारे 
उपल ध क न दे यात येईल.  याची त उमेदवाराने डाऊनलोड क न घेणे आव यक आहे.   

8.9  परी े या वळेी उमेदवाराने वशे माणप  आणणे स तीचे आहे.  यािशवाय, परी ेस वशे िदला जाणार नाही. 
9.  िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याची कायवाही िदनाकं 14 िडसबर, 2011 रोजी 23.59 

वाजेपयत पूण करणे आव यक  आहे. यानंतर सदर वबे लक बंद होईल. चलना ारे  िविहत शु क  भारतीय टेट बँकेम ये  िदनाकं 15 
िडसबर, 2011 पयत बॅके या काय लयीन वळेेत भरणे आव यक राहील. 

10. चलना ारे शु क बँकेम ये भर यानंतर बँकेकडून ा त होणारा Transaction ID िदनाकं 17 िडसबर, 2011 रोजी 23.59 वाजेपयत 
अचूकपणे न दिवणे    आव यक  आहे. यानंतर सदर  वबे लक बंद होईल.  

11.  आयोगाने िविहत केले या प तीनुसार Transaction ID ची न द अचूकिर या, िविहत प तीने व िविहत कालाविधत न करणा या 
उमेदवाराचा अज  वीकारला जाणार नाही.  

 
मंुबई :                              सु.ना.हनुमंते 
िदनाकं : 24 नो हबर, 2011                                                              उपसिचव, महारा  लोकसेवा आयोग 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


