महारा
1. संवग व पदे याबाबतचा संि

अिभयांि की सेवा परी ा,
ा, गटगट-ब

त तपशील :

1.1 रा य शासना या सावजिनक बांधकाम िवभाग, पाटबंधारे िवभाग तसेच पाणीपुरवठा व व छता िवभागा या अख यारीतील
महारा जीवन ािधकरणामधील खालील पदां या भरतीकरीता सदर संयु त परी ा एकि तिर या घे यात येते :(एक) सहायक अिभयं ता, गट-ब. ( थाप य)
1.2 पदांचा तपशील :(1) संवग : राजपि त, गट - ब.
(2) िनयु तीचे िठकाण : महारा ात कोठे ही.
(3) वेतनबँड व
(एक)

ेड वेतन –

सहायक अिभयं ता, गट-ब ( थाप य) - पये 9300-34800-4400 अिधक महागाई भ ा व िनयमा माणे दे य इतर भ े.

(4) उ च पदावर बढतीची संधी- ये ठता व पा तेनस
ु ार अिभयांि की सेवेतील उ च कायकारी व शासकीय पदावर.
1.3 शासना या मागणीनुसार भरावया या पदांचा तपशील, पदसं या, आर ण, अहता, इ यादी बाबी जािहरात/ अिधसूचने ारे
उमेदवारांना उपल ध क न दे यात येतो.
2. परी े चे ट पे :2.1

तुत परी ा खालील एकूण तीन ट यात घे यात येते :(1) पूव परी ा - 100 गुण. (2) मु य परी ा - 550 गुण. (3) मुलाखत - 75 गुण

2.2 पूव परी ा ही मु य परी ेसाठी उमेदवारांची सं या िविहत मय दे त िसिमत कर यासाठी घे यात येते. या करीता पूव परी ेसाठी
आयोगाने िविहत केले या िकमान सीमारे षा कवा यापे ा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारांस मु य परी ेसाठी पा
समज यात येते. पूव परी ेचे गुण अंितम िनवडी या वेळी िवचारात घे तले जाणारी नाहीत. तसेच, पूव परी ेचे गुण उमेदवारांना
कळिवले जाणार नाहीत.
2.3 मु य परी ेकरीता आयोगाने िविहत केलेले िकमान कवा अिधक गुण िमळिवणारे उमेदवार मुलाखतीसाठी पा ठरतील.
2.4 जािहरातीतील तरतुदीनुसार िविहत अट ची पूतता करणा-या व मुलाखती या वेळी सव मूळ कागदप े सादर
उमेदवारांची मुलाखत घे यात येते.

करणा-या

3. अहता :
3.1 मा यता ा त िव ापीठाची थाप य अिभयांि कीमधील पदवी कवा महारा
केलेली त सम अहता.

शासनाने या पदवीशी समतु य अस याचे घोिषत

3.2 मराठीचे ान आव यक.
3.3 पदवी या शेवट या वष या परी ेस बसलेले उमेदवार पूव परी े या वेशासाठी पा असतील. परं तु मु य परी क
े रीता
अहता ा त ठर यास मु य परी े या वेशासाठी िविहत प तीने आव यक मािहती व परी ा शु क सादर कर या या अंितम
िदनांकापयत पदवी परी ा उ ीण होणे अिनवाय राहील.
4 शु क (फी) :
4.1

तुत भरत किरता आयोगाकडू न आकार यात येणारे शु क खालील माणे आहे :अ. .

पये

परी े चे नांव

अमागास

मागासवग

(1)

पूव परी ा

260

135

(2)

मु य परी ा

410

210

4.2

िव.जा.(अ),भ.ज.(ब),िव.मा. .,भ.ज.(क),भ.ज.(ड) व इ.मा.व. वग तील उ नत व गत गटात (ि मी लेअर) म ये
मोडणा या हणजेच यांचे वा षक उ प न पये 4.5 लाखांपे ा अिधक आहे , अशा उमेदवारांनी यांना आर णाचा व
वयोमय दे चा फायदा दे य नस याने यांनी अमागास उमेदवारां माणे परी ा शु क भरणे आव यक आहे .

4.3

िदनांक 1 जानेवारी, 1964 ते 25 माच, 1971 या कालावधीत पूव पािक तानातून थलांतर क न भारताम ये आले या
आिण िदनांक 1 जून, 1963 नंतर थलांतर क न भारतात आले या मूळचे भारतीय असले या ीलंकेतील वदे श तावत
उमेदवारांनी कोणतेही परी ा शु क भर याची आव यकता नाही.
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5. पूव परी ा :
5.1 परी ा योजना :
(1) नपि का : एक.

नपि केचा तपशील खालील माणे :-

िवषय
(संकेतांक 028)

नांची
सं या

एकू ण
गुण

दज

मा यम

परी े चा
कालावधी

परी े चे
व प

थाप य अिभयांि की

100

100

पदवी

इं जी

दोन तास

व तुिन ठ
बहु पय यी

5.2 अ यास म : सिव तर अ यास म आयोगा या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
5.3 परी ा क :
( 1 ) खालील चार िठकाणी परी ा घे यात येते :क

क ाचा सांकेतांक

क

क ाचा सांकेतांक

औरं गाबाद

15

नागपूर

32

मुंबई

30

पुणे

38

(2) िविहत प तीने ऑनलाईन मािहती सादर करताना उमेदवाराने केले या मागणीनुसार व उपल धतेनस
ु ार िज हा
क ावरील िविवध उपक ावर पा उमेदवारांना वेश दे यात येईल.
(3) उपरो त परी ाक ांम ये आव यकतेनस
ु ार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतात.
(4) उपरो त परी ाक ांमधून कोणतेही एक क ऑनलाईन प तीने अज सादर करताना िनवडणे आव यक आहे .
(5) जर एखादे क काय वत होऊ शक ले नाही तर या क ावरील उमेदवारांची यव था जवळ या दुस-या िज हा
क ावर कर यात येईल. असा बदल के यास याबाबतची सूचना संबंिधतांना िदली जाईल.
(6) एकदा िनवडले या क ाम ये अथवा आयोगाने िन चत केले या उपक ाम ये बदल कर याची िवनंती कोण याही
कारणा तव मा य कर यात येणार नाही.
5.4 पूव परी े चा िनकाल :
5.4.1 भरावया या एकूण पदांपैकी येक वग / उप वग साठी 10 ते 12 पट उमेदवार उपल ध होतील अशा िरतीने
गुणांची िकमान सीमारे षा (Cut Off Line ) िन चत कर यात येईल. सदर सीमारे षा सव उमेदवारांसाठी
एकच कवा येक सामािजक वग / उप वग साठी तसेच मिहला, अपंग, खेळाडू इ याद साठी वेगवेगळी
असेल.
5.4.2 केवळ सवसाधारण (अमागास) उमेदवारां या सीमारे षे या आधारे मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या
उमेदवारांची उमेदवारी अंितम िनवडी या वेळी सवसाधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घे तली जाईल.
सवसाधारण (अमागास) उमेदवारांसाठी असलेली सीमारे षा िशिथल क न मु य परी े या वेशासाठी पा
ठरलेले उमेदवार अंितम िशफारशी या वेळी फ त संबंिधत आरि त पदासाठी पा ठरतील.
5.4.3

येक वग / उप वग साठी आयोगाने िन चत केले या सीमारे षा कवा यापे ा जा त गुण िमळिवणा-या
उमेदवारांना यांनी पूव परी े या अज म ये िदले या मािहती या आधारे , ते िविहत अट ची पूतता करतात असे
समजून िन वळ ता पुर या व पात मु य परी े या वेशासाठी पा समज यात येईल.

5.4.4 अशा िरतीने मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या उमेदवारांची यादी संबंिधत िज हािधकारी काय लया या
तसेच आयोगा या काय लया या सूचना फलकावर व आयोगा या वेबसाईटवर िस कर यात येईल.
5.4.5 मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या उमेदवारांचा िनकाल जाहीर झा याची बातमी रा यातील मुख
वृ प ांतन
ू
िस कर यात येईल. तसेच, मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या येक उमेदवाराला
ईमेल ारे व मोबाईल मांकावर एसएमएस ारे वैय तकिर या कळिव यात येईल.
5.4.6

पूव परी ा ही मु य परी े या वेशाकिरता उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या
टने घे यात येणारी
चाळणी परी ा अस याने मु य परी े या वेशासाठी पा न ठरले या उमेदवारां या उ रपि कांची
फेरतपासणी केली जात नाही अथवा यासंदभ तील कोण याही कार या अिभवेदनावर कायवाही केली जात
नाही.
माच,2012

6. मु य परी ा :
6.1 परी े स वेश :
6.1.1 पूव परी ेकरीता िविहत केले या मय दे नस
ु ार मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या आिण आव यक
शै िणक अहता व अ य अट ची पूतता करणा-या उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा समज यात
येईल.
6.1.2 मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या उमेदवारांना वैय तकिर या ईमेल ारे व मोबाईल मांकावर
एसएमएस ारे कळिव यात येईल. यावेळी उमेदवाराने मु य परी े या वेशासाठी आयोगाने िविहत केले या
ऑनलाईन प तीने परी ा क िनवडू न चलना ारे परी ाशु क सादर करणे आव यक राहील. यािशवाय
उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा समज यात येणार नाही.
6.1.3
तुत पदा या पूव परी ेसाठी अज करतेवेळी आव यक ती शै िणक अहता नस यास व शै िणक
अहता मु य परी ेकिरता आव यक मािहती व परी ा शु क सादर कर या या अंितम िदनांकापयत ा त
के यास, अशा उमेदवाराला शै िणक अहता ा त के याचा िदनांक नमूद करता येईल. इतर कोण याही
दा याम ये बदल करता येणार नाही.
6.2 परी ा योजना :
6.2.1 परी े चे ट पे :- दोन. लेखी परी ा - 550 गुण व मुलाखत- 75 गुण.
6.2.2 नपि का:- 3 अिनवाय.
6.2.3 नपि केचे व प:- तुत लेखी परी ेम ये खाली नमूद के या माणे तीन अिनवाय नपि का असतील :पेपर
मांक व संकेतांक
1
(अिनवाय)
(संकेतांक 014)

िवषय

नसं या

गुण

150

150

मा यम

मराठी
इं जी

कालावधी

मराठी

सामा य अ ययन

इं जी

दज
बारावी

दीड तास

मराठी व इं जी

पदवी

नपि केचे
व प
व तुिन ठ
बहु पय यी

2
(अिनवाय)
(संकेतांक 029)

थाप य अिभयांि की
(पेपर - 1)

100

200

इं जी

दोन तास

बी.ई (िस हील)

व तुिन ठ
बहु पय यी

3
(अिनवाय)
(संकेतांक 030)

थाप य अिभयांि की
(पेपर - 2)

100

200

इं जी

दोन तास

बी.ई (िस हील)

व तुिन ठ
बहु पय यी

6.3.4 अ यास म :- सिव तर अ यास म आयोगा या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
6.3.5 परी ा क :
(1 ) खालील चार िठकाणी सदर मु य परी ा घे यात येईल :क
क ाचा सांकेतांक
क
15
औरं गाबाद
नागपूर
30
मुंबई
पुणे
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
6.3.6 लेखी
(1)

क ाचा सांकेतांक
32
38

िविहत प तीने ऑनलाईन मािहती सादर करताना उमेदवाराने केले या मागणीनुसार व उपल धतेनस
ु ार िज हा
क ावरील िविवध उपक ावर पा उमेदवारांना वेश दे यात येईल.
ु ार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतो.
उपरो त परी ाक ांम ये आव यकतेनस
उपरो त परी ाक ांमधून कोणतेही एक क ऑनलाईन प तीने मु य परी ेकिरता मािहती सादर करताना िनवडणे
आव यक आहे .
जर एखादे क काय वत होऊ शकले नाही तर या क ावरील उमेदवारांची यव था जवळ या दुस-या िज हा
क ावर कर यात येईल. असा बदल के यास याबाबतची सूचना संबंिधतांना िदली जाईल.
एकदा िनवडले या क ाम ये अथवा आयोगाने िन चत केले या उपक ाम ये बदल कर याची िवनंती कोण याही
कारणा तव मा य कर यात येणार नाही.
परी े चा िनकाल :भरावया या एकूण पदांपैकी येक आरि त वग / उप वग साठी 2 ते 3 पट उमेदवार मुलाखतीसाठी उपल ध
होतील, अशा िरतीने गुणांची िकमान सीमारे षा (Cut Off Line) िन चत कर यात येईल. सदर सीमारे षा सव
उमेदवारांसाठी एकच कवा येक सामािजक वग/उप वग साठी तसेच मिहला, खेळाडू इ याद साठी वेगवेगळी
असेल.
माच,2012

(2)

ये क वग / उप वग साठी आयोगाने िन चत केले या सीमारे षा कवा यापे ा जा त गुण
िमळिवणा या उमेदवारांना यांनी पूव परी े या अज म ये िदले या मािहती या आधारे , ते िविहत अट ची
पूतता करतात असे समजून िन वळ ता पुर या व पात मुलाखतीसाठी पा समज यात ये ईल.
(3) अमागास उमेदवाराकिरता लेखी परी ेम ये िकमान 35% गुण, तर मागास उमेदवाराकिरता िकमान 30% गुण ा त
होणे आव यक राहील. तसेच, अपंग व गुणव ाधारक पा खेळाडूं किरता लेखी परी ेम ये िकमान 20% गुण
ा त होणे आव यक राहील. तथािप, उमेदवारास वरीलपैकी कोणतीही एकच सवलत िमळे ल.
(4) लेखी परी ेचा िनकाल जाहीर झा याची बातमी रा यातील मुख वृ प ांतन
ू
िस कर यात येईल. तसेच,
मुलाखतीसाठी पा ठरले या येक उमेदवाराला ईमेल ारे व मोबाईल मांकावर एसएमएस ारे वैय तकिर या
कळिव यात येईल.
(4) अनुसिू चत जाती, अनुसिू चत जमाती तसेच उ नत व गत गटात मोडत नस याचे माणप असले या िवमु त
जाती (अ), भट या जमाती (ब), िवशेष मागास वग, भट या जमाती (क), भट या जमाती (ड), व इतर मागास
वग या वग तील उमेदवार तसेच अपंग, मिहला, माजी सैिनक व पा खेळाडू उमेदवार लेखी परी ेत केवळ
यां यासाठी िविहत केले या िन न सीमारे षेनस
ु ार अहता ा त झा यास अंितम िशफारश या वेळी यांची उमेदवारी
ु ार अहता ा त ठरले या उमेदवारांची
केवळ या या संबंिधत वग साठी िवचारात घे तली जाईल. िन न सीमारे षेनस
उमेदवारी सवसाधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घे तली जाणार नाही.
6.3.7 पदांचा पसंती म :मु य परी े या िनकाला या आधारे मुलाखतीसाठी अहता ा त ठरले या व जािहरात / अिधसूचनेत िविहत केले या
अहता, अटी व शत पूण करीत असले या उमेदवारांना संबंिधत परी ेमधून भरावयाचा पदांचा पसंती म ऑनलाईन
प तीने दे णे आव यक राहील. अशा कारे पसंती म नमूद कर याची फ त एकच संधी उमेदवारांस खालील अट वर
दे यात येईल :(1) पसंती म ऑनलाईन प तीने आयोगाकडू न िन चत कर यात आले या कालावधीतच सादर करणे आव यक राहील.
(2) पसंती म आयोगास सादर के यानंतर पदा या पसंती मात बदल कर यासंबंधी या िवनंतीचा कोण याही
पिर थतीत िवचार केला जाणार नाही.
(3) आयोगाकडू न िन चत कर यात आले या कालावधीत ऑनलाईन प तीने पसंती म सादर न के यास
अिधसूचनेत नमूद केले या पद मांकानुसारच यांचा पसंती म आहे , असे समज यात येईल व यात नंतर बदल
कर याची संधी दे यात येणार नाही.
6.3.8. मुलाखत :(1) वरील पिर छे द मांक 6.3.6 नुसार पा उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलािव यात येईल. मुलाखत 100 गुणांची
असेल.
(2) मुलाखतीसाठी पा ठरले या उमेदवारांची पा ता जािहरात/अिधसूचनेतील अहता/अटी व शत नुसार मूळ
कागदप ा या आधारे तपासली जाईल आिण अज तील दा यानुसार मूळ कागदप सादर करणा-या उमेदवारांची
मुलाखत घे तली जाईल. िविहत कागदप े सादर क न शकणा-या उमेदवारांची उमेदवारी र कर यात येईल व
याची मुलाखत घे तली जाणार नाही. तसेच याकिरता कोणतीही मुदतवाढ दे यात येणार नाही.
(3) मुलाखतीसाठी पा ठरणा-या उमेदवारां या मुलाखती आयोगा या काय मानुसार तसेच आयोगाने िन चत
केले या िठकाणी व वेळेस घे यात येतील.
7. अंितम िनकाल – मु य परी ा आिण मुलाखतीम ये ा त केले या गुणांची एकि त बेरीज क न गुणव ा मानुसार यादी तयार
कर यात येईल. सदर गुणव ा यादीम ये समान गुण धारण करणा-या उमेदवारांचा ाधा य म (Ranking) `` उमेदवारांना
सवसाधारण सूचना`` म ये नमूद केले या िनकषानुसार ठरिव यात येईल.
8. िशफारस :(1)"उमेदवारांना सवसाधारण सूचना" म ये नमूद केले या कायप तीनुसार उमेदवारां या िशफारसी
िवभागाकडे पाठिव यात येतील.

शासना या संबंिधत

(2) मुलाखत घे तले या उमेदवारांना मुलाखतीनंतर श य ितत या लवकर, यांची िनयु तीसाठी िशफारस कर यात आलेली आहे
कवा नाही ते कळिव यात येईल व िशफारस झाले या उमेदवारांची नांवे आयोगा या वेबसाईटवर िस कर यात येतील.
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