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महारामहारा   लोकसेवालोकसेवा  आयोगआयोग  
महारामहारा   अिभयांि कीअिभयांि की  सेवासेवा  (( थाप यथाप य))  ((मु यमु य))  परी ापरी ा--22001111  

अिधसचूनाअिधसचूना  मांकमांक  ::  337744((22))  दोनदोन  ((22)/)/20112011//तीनतीन  
रा य शासना या सेवेतील खाली नमदू केले या पदांवरील िनयु तीकिरता आयोगामाफत िदनांक 15 जानेवारी, 2012 रोजी घे यात 

आले या महारा  अिभयांि की सेवा ( थाप य) (पवू) परी ा-2011 म ये अहता ा त ठरले या उमेदवारांची मु य परी ा िदनांकिदनांक  2288  वव  2299  
एि लएि ल,,22001122 रोजी औरंगाबादऔरंगाबाद,,  मुंबईमुंबई,,  नागपरूनागपरू  वव  पणेुपणेु  या िठकाणी घे यात येईल. सदर परी ेसाठी ऑनलाईन प तीने मािहती वीकार याचा 
अंितमअंितम  िदनांकिदनांक  1111    एि लएि ल,,  22001122 हा आहे.  
2. उपल ध पदसं या :- उ नत व गत गटात न मोडणारे 
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 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 अिभयंता, े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 िवकलांगता कवा मदचूा अध गवाय ू- 1 

2.1  वर नमदू केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सचूनेनसुार बदल हो याची श यता आहे.  
2.2 मिहला व खेळाडंूसाठी आरि त असलेली पदे सबंिधत वगवारीतील भरावया या एकूण पदसं येपैकी असतील. 
2.3  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 आदेशानसुार राहील.  
2.4 खेळाडंूचे  आर ण शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदेशानसुार राहील.  
2.5 अपंगासाठी असलेली पदे भरावया या एकूण पदसं येपैकी आहेत. 
2.6 अपंगासाठी आरि त असले या पदावर पध  परी े ारे िशफारस करताना उमेदवार कोण या सामािजक वग तील आहे, याचा िवचार न 

करता  गणुव ा मानसुार याची िशफारस कर यात येईल.  
2.7 अपंग उमेदवारांना गणुव ेनसुार लेखिनकाची मदत घेता येईल. तथािप यांनी तसे आयोगास वतं िर या प ाने कळिवणे आव यक आहे.  
2.8 शासन िनणय, याया -2006/ . .9/सधुार-3, िदनांक 13 ऑग ट, 2009 नसुार खालील अपंग व असलेले उमेदवार ततु पदासाठी 

पा  आहेत:- (1) अंध व कवा ीण टी (blindness or low vision), (2) वण श तीतील दोष (hearing impairment), 
(3)चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदचुा अध गवाय ू(locomotor disability or cerebral palsy)  

3. मु य परी ेस वेश :-  
3.1  महारा  अिभयांि की सेवा ( थाप य) (पवू) परी ा-2011 या िनकाला आधारे मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या आिण 

अिधसचूनेत नमदू केले या शै िणक अहता व अ य अटीची पतूता करणा-या उमेदवारास मु य परी े या परी ेसाठी पा  समज यात येईल. 
3.2 ततु परी ा दोन ट यात घे यात येईल.  

3.2.1  लेखी परी ा :- लेखी परी ेसाठी एकूण 750 गणु राहतील.(याम ये व तिुन ठ बहुपय यी व पाचा एक पेपर 150 गणुांचा व 
पारंपिरक व पाचे एकूण तीन पेपर  येकी 200 गणुांचे असतील.)   

3.2.2  मलुाखत :- मलुाखतीसाठी  एकूण  100 गणु राहतील.   



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

5.1 भारतीय नागिरक व. 
5.2 वय:- उमेदवाराचे वय िदनांक 1 माच, 2012  रोजी िकमान 19 वष व कमाल 33 वष (मागासवग किरता 38 वष) असावे. 

हणजेच उमेदवार िदनांक  02/03/1993 या पवू  आिण 01/03/1979  या नंतर ज मलेला नसावा. 
5.3 शासन आदेशानसुार माजी सैिनक, अपंग व खेळाडू इ यादीसाठी वयोमय दा िशिथल म राहील.  
5.4 शै िणक अहता :- 

5.4.1  दो ही पदांसाठी मा यता ा त िव ापीठाची थाप य अिभयांि कीमधील पदवी कवा महारा  शासनाने पदवी या समतु य 
हणनू मा य  केलेली  अहता.  

5.4.2  शासन िनणय, सावजिनक बांधकाम िवभाग, मांक:डीसीएस-1089/2148/का.सेवा -3,िदनांक 25 एि ल, 1990 व शासन 
िनणय, उ च व तं िश ण िवभाग मांक जीटीआय/1098/14579/(230/98) तांिश- 2, िद.15 माच, 1999 शासन िनणय, 
उ च व तं  िश ण िवभाग : मांक - याय -1005/(30/05) तांिश-2, िद.18 जलैु, 2005 तसेच, इतर चिलत शासन 
िनणया वये समक  अहता धारण करीत असलेले उमेदवारही अज कर यास पा  ठरतील.  

5.4.3 मराठी भाषेचे ान आव यक. 
5.4.4 मु य परी ेची मािहती वीकार या या अंितम िदनांकांस हणजेच िदनांक 11 एि ल,2012 अथवा यापवू  अहता धारण 

केलेली असणे आव यक.  
6.  ततु अिधसचूनेम ये परी ेसंदभ तील संि त तपशील िदलेला आहे. मु य परी ेकरीता मािहती  वीकार 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 वेबसाईटवरील पध  परी ा अंतगत "उमेदवारांना सवसाधारण सचूना" तसेच "परी ा" या िवभागातील "महारा  
अिभयांि की सेवा परी ा, गट-अ म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस  
कर यात आलेली मािहती व अिधसचूना अिधकृत समज यात येईल. 

7. शु क :   7.1 अमागास – पये 410/-  7.2 मागासवग य - पये 210/-  
8. अज कर याची प धत :-  

8.1 ततु परी ेसाठी पा  उमेदवारांना फ त ऑॅनलाईन प तीने मािहती सादर करता येईल. इतर कोण याही कारे मु य परी े या 
परी ेसंदभ तील कायवाही करता येणार नाही. 

8.2 पा  उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) मािहती  www.mpsconline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 26/03/2012 ते िदनांक 
11/04/2012 या कालाविधत सादर करणे आव यक राहील.  

8.3 ऑनलाईन प तीने मािहती सादर कर या या सिव तर सचूना आयोगा या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध 
आहेत. तसेच ऑनलाईन प तीने अज भर याचे ा यि क (Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल.  

8.4 िविहत प तीने आयोगास मािहती सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा  समज यात येणार नाही.    
8.5 आयोगाने िन चत केलेले परी ा शु क खालील प दतीने भरता येईल :-    

(1) भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे (2) े डीट काड (3) डेिबट काड (4) नेटब ॅकग (5) कॅश काड      
8.6 भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे शु क भर यावर दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर (Working Days) उमेदवारां या 

मोबाईल मांकावर आयोगास र कम ा त झा याचा एस. एम.एस. आयोगाकडून पाठिव यात येईल. तसेच उमेदवारा या ोफाईल ये 
Application Status ारे र कम ा त झा याबाबत सचूना ा त होईल. 

8.7 िविहत प दतीने मािहती सादर क न परी ा शु क े िडट काड, डेिबट काड, नेटब ॅकग अथवा कॅश काड ारे भर यानंतर उमेदवारां या 
मोबाईल मांकावर आयोगास र कम ा त झा याबाबतचा (Payment received) एस. एम.एस. आयोगाकडून पाठिव यात येईल. 
तसेच उमेदवारा या ोफाईल ये Application Status ारे र कम ा त झा याबाबत सचूना ा त होईल. 

8.8 दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर आयोगाकडून एस. एम.एस. ा त न झा यास अथवा ोफाई ारे सचूना ा त न झा यास 
ऑनलाईन अज णाली या Feedback ारे  Registration ID, Transaction ID व चलनावरील बकेॅत र कम भर याचा िदनांक पाठवावा.  

8.9 ततु परी ेपवू  7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणप  या या ोफाई ारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमेदवाराने 
परी ेपवू  डाऊनलोड क न घेणे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे.  

8.10परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप  आणणे स तीचे आहे.  यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही. 
  9.िविहतिविहत  प दतीनेप दतीने  मािहती मािहती   सादरसादर  क नक न  शु कशु क  भर यासाठीभर यासाठी  चलनाचीचलनाची  तत  घे याचीघे याची  अथवाअथवा  े िडटे िडट  काडकाड,,  डेिबटडेिबट  काडकाड,,  नेटब ॅकगनेटब ॅकग  अथवाअथवा  कॅशकॅश  

काड ारेकाड ारे    र कमर कम  भर याचीभर याची  कायवाहीकायवाही  िदनांकिदनांक    1111  एिएि लल,,22001122  रोजीरोजी  2233..5599  वाजेपयतवाजेपयत  पणूपणू  करणेकरणे  आव यकआव यक  आहेआहे..  यानंतरयानंतर  ससददरर    वेब लकवेब लक  बंदबंद  होईलहोईल..  
10.चलना ारेचलना ारे  परी ापरी ा  शु कशु क  भरावयाचेभरावयाचे  झा यासझा यास  भारतीयभारतीय  टेटटेट  बकेँम येबकेँम ये  िदनांकिदनांक    12 12 एि लएि ल,,  22001122  पयतपयत  बकेँ याबकेँ या  काय लयीनकाय लयीन  वेळेतवेळेत  भरणेभरणे  बंधनकारकबंधनकारक  आहेआहे.. 

मुंबई :           दी. . िमरजकर 
िदनांक : 19  माच, 2012                               उपसिचव, महारा  लोकसेवा आयोग 
(1)आयोगा या काय लयात, परी ा क ात, परी ा क ा या पिरसरात, तसेच, शािररीक चाचणी व मलुाखती या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर 
कोण याही कारची इले ॉिनक साधने आण यास व वापर यास स त मनाई आहे.(2) मलुाखती या वेळी सव आव यक मळू माणप े सादर न 
के यास मलुाखत घे याचे नाकारले जाईल. 

 


