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महारा

धािरका मांक : 374(1) एक

आयोगातफ महारा

अिभयांि की ( थाप य ) सेवा (पू व) परी ा -2012

(1) / 2012 / तीन

जािहरात मांक :

246/2012 (अनुशेषाची पदे )

अिभयांि की ( थाप य) सेवा (पूव) परी ा 2012 रिववार िदनांक 5 ऑग ट, 2012 रोजी औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर

व पुणे या चार िज हा क ांवर घे यात येईल.

तुत पदावरील भरतीसाठी उमेदवारांकडू न ऑनलाईन प दतीने अज मागिव यात येत आहे त. पूव

परी ेत अहता ा त ठरणा-या उमे दवारांना मु य परी े या वेशासाठी पा समज यात येईल.
2.1 पदाचे नाव व िवभाग :- सहायक अिभयंता ( थाप य) गट-ब,

ेणी 2, जलसंपदा व लाभ े

िवकास िवभाग

2.2 एकूण पदसं या :-245 (अनुशेष)
2.3 पदसं येचा तपशील:अ.जा.

अ.ज.

िव.जा.(अ)

भ.ज.(ब)

भ.ज. (क)

भ.ज.(ड)

िव.मा. .

इ.मा.व.

खुला

एकूण
245

एकूण पदे

96

94

17

14

9

8

7

--

--

मिहला

29

28

5

4

3

2

2

--

--

चलनवलन िवषयक िवकलांगता -10,

अपंग
5

खेळाडू

5

1

1

73

वणश तीतील दोष -15
--

--

25
--

--

--

12

2.4 उपरो त पदे अनुशेषाची असून पदसं येत व आर णात शासना या संबिं धत िवभागा या सूचनेनुसार बदल हो याची श यता आहे .
2.5 िव.जा. (अ), भ.ज.(ब), भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) वगवारीसाठी आरि त असलेली पदे आंतरपिरवतनीय असून आरि त पदासाठी संबिं धत
वगवारीतील यो य व पा

उमे दवार उपल ध न झा यास िव.जा. (अ), भ.ज.(ब), भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) वगवारीपैकी उपल ध

वगवारी या उमेदवाराचा िवचार गुणव े या आधारावर कर यात येईल.
2.6 मिहलांसाठी व खेळाडू ंसाठी आरि त असलेली पदे सबंिधत वगवारीतील भरावया या एकूण पदसं येपैकी असतील.
2.7 मिहलांसाठी असलेले आर ण शासन िनणय, मिहला व बालिवकास िवभाग, मांक 82/2001/म.से.आ.2000/ . .415/ का-2, िदनांक
25 मे, 2001 आिण त नंतर शासनाने या संदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शानुसार राहील.

2.8 शासन िनणय,सामािजक याय व िवशेष
ीण

पा

टी,

ÃÖÆüÖμμÖ िवभाग,

मांक अपंग -2011/91/सुधार -3, िदनांक 17 माच, 2011 नुसार अंध व कवा

वण श तीतील दोष तसेच चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदूचा अध गवायू या कारातील उमे दवार

तुत पदासाठी

आहे त. परंतु सदर जािहरातीमधून भर यात येणारी पदे अनु शेषाची अस याने फ त चलनवलन िवषयक िवकलांगता व

वणश तीतील

दोष या कारातील अपंग उमेदवार अज क

शकतात.

2.9 अपंगासाठी असलेली पदे भरावया या एकूण पदसं येपैकी असतील. तसेच, जा तीत जा त अपंग व असणा-या उमेदवारांना ाधा य दे यात येईल.
2.10 अपंगासाठी आरि त असले या पदावर िशफारस करताना उमे दवार कोण या सामािजक

वग तील आहे , याचा िवचार न करता गुणव ा

मानु सार याची िशफारस कर यात येईल.
2.11 अपंग उमे दवारांना गुणव ेनुसार लेखिनकाची मदत घेता येईल. तथािप यांनी तसे आयोगास परी ेपूव वतं िर या िवनंती करणे आव यक आहे .

2.12 खेळाडू ंचे आर ण शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शानु सार राहील.
3. वेतन ेणी- पये 9,300 - 38,400 + ेड पे

पये 4,400/-, एकूण िव ल धी अंदािजत

पये 26,715/-

4. पा ते िवषयक अटी :4.1 भारतीय नागिरक.
4.2 वयोमय दा - 1 ऑॅ टोबर, 2012 रोजी िकमान 19 वष असावे व 38 वष पे ा जा त नसावे.
4.3 उ च वयोमय दा खालील बाबतीत िशिथल म :4.3.1

पा

खेळाडू ं या बाबतीत 5 वष पयत.

4.3.2. माजी सैिनक, आणीबाणी व अ पसेवा राजािद ठ अिधकारी यांचेसाठी कमाल वयोमय दा 5 वष नी िशिथल म
4.3.3

अपंग उमे दवारांसाठी 45 वष पयत िशिथल म

शै िणक अहता:- मा यता ा त िव ापीठाची थाप य अिभयांि कीमधील पदवी कवा महारा

4.3.4

शासनाने पदवी या समतु य हणून

मा य केलेली अहता.
शासन िनणय, सावजिनक बांधकाम िवभाग,

4.3.6

िनणय, उ च व तं िश ण िवभाग
व तं

िश ण िवभाग,

मांक: डीसीएस -1089/2148/का. सेवा -3,िदनांक 25 एि ल, 1990 व शासन

मांक जीटीआय/1098/14579/(230/98) ता.िश. 2, िद.15 माच, 1999, शासन िनणय, उ च

मांक याय -1005/(30/05) तांिश-2, िद.18 जुलै, 2005 तसेच, इतर

चिलत शासन िनणया वये

समक अहता धारण करीत असलेले उमे दवारही अज कर यास पा ठरतील.

पदवी या शेवट या वष या परी ेस बसलेले उमे दवार पूव परी े या वेशासाठी पा

4.3.7

असतील. परंतु ते मु य परी ेकरीता अहता ा त

ठर यास मु य परी ेचा अज वीकार या या अंितम िदनांकापयत यांनी पदवी परी ा उ ीण होणे आव यक राहील.
मराठी भाषेचे

4.3.8
5.

ान आव यक

तुत जािहरातीम ये परी ेसंदभ तील संि
िनवडीची सवसाधारण

त तपशील िदलेला आहे .अज कर याची प त, आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा, शु क,

ि या, परी ा योजना, अ यास म, इ यादीबाबत या सिव तर तपशीलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या

वेबसाईटवरील पध परी ा अंतगत "उमे दवारांना सवसाधारण सूचना" तसेच " परी ा " या िवभागातील "महारा

अिभयांि की ( थाप य) सेवा

गट-ब" अंतगत उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन हावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस

कर यात आलेली मािहती व

जािहरात अिधकृत समज यात येईल.
6.

तुत भरतीकिरता "महारा

शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपि त व अराजपि त) पदांवर सरळसेवेने िनयु तीसाठी िवभागीय संवग

संरचना व िवभागीय संवग वाटप याबाबत िनयमावली 2010 " लागू आहे .
पये 135/-

7. शु क :

8. अज कर याची प त :तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने

8.1
8.2 पा

वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.

उमे दवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अज www.mpsconline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 20 जून, 2012 ते 10

जु लै, 2012 या कालावधीतच 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 संकेत थळावर उपल ध आहे त. तसेच
अज भर याचे ा यि क (Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल.
8.4 िविहत प तीने आयोगास अज सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घे तला जाणार नाही.
8.5 आयोगाने िन चत केलेले परी ा शु क खालील प तीने भरता येईल :(1) भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे

(2) े िडट काड

(4) नेटबँ कग

(5) कॅश काड

(3) डे िबट काड

े िडट काड, डे िबट काड, नेटबँ कग अथवा कॅश काड ारे र कम भर यास संबिं धत बॅकेकडू न आयोगास र कम ह तांतिरत झा यानंतर

8.6

उमेदवारा या ोफाईलम ये Application Status

उमे दवारा या मोबाईल

ारे र कम ा त झा याबाबत (Payment Received) विरत सूचना ा त होईल. तसेच

मांकावर आयोगास र कम

ा त झा याबाबतचा (Payment Received) एस.एम.एस आयोगाकडू न पाठिव यात

येईल. याबाबत अज वीकार या या अंितम िदनांकापूव उमे दवाराने वत: खातरजमा करावी.
8.7 भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे शु क भर यास दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर (Working Days) उमे दवारा या मोबाईल
मांकावर आयोगास र कम
उमे दवारा या

ा त झा याबाबतचा (Payment Received)

एस.एम.एस. आयोगाकडू न पाठिव यात येईल. तसेच

ोफाईलम ये Application Status ारे र कम ा त झा याबाबत सूचना ा त होईल.

8.8 चलना ारे र कम भर यावर दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर आयोगाकडू न एस.एम.एस. ा त न झा यास अथवा ोफाईल ारे
सूचना

ा त न झा यास ऑनलाईन अज

णाली या Feedback

ारे Registration ID, Transaction ID व चलनावरील बँकेत र कम

भर याचा िदनांक पाठवावा.

8.9 चलना ारे

अथवा ऑनलाईन प दतीने परी ा शु क आयोगाने िन चत केले या कालावधीतच भर याची खा ी कर याची जबाबदारी

उमे दवाराची राहील.
तुत परी ेपूव 7 िदवस अगोदर उमे दवारास

8.10

वेश माणप

या या

ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात येईल. याची

त उमे दवाराने

परी ेपूव डाऊनलोड क न घेणे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
8.11 परी े या वेळी उमे दवाराने वेश माणप

आणणे स तीचे आहे . यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही.

9. िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याची अथवा े िडट काड,
काड, डे िबट काड,
काड, नेटबँ कग अथवा कॅश काड ारे
र कम भर याची कायवाही िदनांक 10, जु लै 2012 रोजी 23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बंद होईल.
होईल.

10. चलना ारे परी ाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट बँकेम ये िदनांक 11 जुलै, 2012 पयत बॅके या काय लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक
आहे . िविहत िदनांकानंतर परी ा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही,
नाही, तसेच परी ा शु काचा
काचा परतावाही केला जाणार नाही.
नाही.

11. महारा

अिभयांि की ( थाप य) सेवा गट-ब(पूव)तसेच(मु य) परी ेचा अ यास म आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
दी. . िमरजकर

मुंबई
िदनांक : 20 जून, 2012.

उपसिचव,
महारा

लोकसेवा आयोग

