मांक : एमआयएस-0616/सीआर-75/2016/तीन

िदनांक : 16 नो हबर, 2016.

घोषणा
( काही पध परी ा प दतीमधील बदलांबाबत )
(अ) सहायक क अिधकारी, िव ीकर िनरी क, पोलीस उपिनरी क पदांसाठी – सामाईक पूव परी ा
(ब) िलिपक-टं कलेखक, कर सहायक व पोिलस उप िनरी क मय दीत िवभागीय परी ा दोन ट यांम ये घे णे.
(क) महारा अिभयांि की सेवा परी ा ( थाप य, िवदयुत, यांि की तसेच िवदयुत व यांि की)- सामाईक पूव पिर ा
(अ) सहायक क अिधकारी, िव ीकर िनरी क व पोलीस उपिनरी क या पदांवरील भरतीकरीता स या आयोगाकडू न
वतं जािहरात, वतं अज व वतं पूव परी ा घे त या जातात. या तीनही पूव परी ांसाठी परी ा योजना, अ यास म,
ु े
नसं या, गुण, वेळ एकसमान आहे त. तरीही वतं पूव परी ांमळ

येक परी ेसाठी अज करणे , परी ा शु क भरणे ,

पूव तयारी/अ यास, वास, िनवास यव था, रजा घे णे (लागू अस यास) अशा बाब वर उमेदवारांना वतं पणे व पु हा पु हा
वेळ व पैसा खच करावा लागतो. िनवड ि येतही िवलंब होतो. या बाबी टाळ यासाठी सहायक क अिधकारी, िव ीकर
िनरी क व पोलीस उपिनरी क पदांवरील भरतीकरीता एकच संय ु त पूव परी ा घे याचा आयोगाने िनणय घे तला आहे .
आता या तीनही पदांकरीता संयु त पूव परी े या जािहरातीस अनुस न, अज करणा-या उमेदवारांकडू न ते या पैकी एक, दोन
कवा तीनही पदांसाठी बसू इ छतात काय, याबाबत िवक प (Option) घे यात येईल. संबंिधत पदांकरीता उमेदवाराने
िदलेला/ले िवक प हा/हे संबंिधत पदभरतीकरीता अज समज यात येईल/येतील व या या आधारे तसेच, भरावया या
पदसं ये या आधारे , संबंिधत पदा या मु य परी ेसाठी पा करावया या उमेदवारांची सं या िन चत क न, सामाईक पूव
परी े या आधारे तीनही पदांकरीता वतं िनकाल जाहीर कर यात येतील.

यानंतर या या पदा या मु य परी ेस पा

ठरणा-या उमेदवारांची िवदयमान मु य परी ा योजना व अ यास मा या आधारे , वतं
परी ा व मु य परी ांचा अ यास म,

मु य परी ा घे यात येईल. पूव

नसं या, गुण, वेळ अशा इतर बाब म ये कोणताही बदल नाही.

(ब) िलिपक-टं कलेखक, कर सहायक, िव ीकर िवभाग तसेच पोलीस उपिनरी क मय िदत िवभागीय पध परी ा
या स या एकाच ट यात, लेखी परी े ारे घे यात येतात. सदर परी ेकरीता ा त होणा-या अज ची मोठी सं या ल ात घे ऊन
सदर तीनही पदांकरीता यापुढे पूव परी ा व मु य परी ा अशा दोन ट याम ये िनवड ि या राबिव यात येईल.
पदांसाठी वतं पूव परी ा व वतं मु य परी ा राहील. यासाठी परी ा योजना व अ यास म इ यादी बाब

ती नही

वतं पणे

आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात येतील.
(क) स या महारा
तसेच महारा

थाप य अिभयांि की सेवा, महारा

यांि की अिभयांि की सेवा, महारा

िवदयुत अिभयांि की सेवा

िवदयुत व यांि की अिभयांि की सेवा या अिभयांि की शाखेतील पद भरतीकरीता वतं जािहराती िस द

क न वतं परी ा घे यात येतात. सदर ि येम ये उदभवणा-या अडचणी, भरती ि येस लागणारा िवलंब इ यादी बाबी
ल ात घे ऊन यापुढे थाप य, िवदयुत, यांि की तसेच िवदयुत व यांि की या चारही शाखांकरीता एकच महारा
अिभयांि की सेवा संय ु त पूव परी ा घे यात येईल. पूव परी े या िनकाला या आधारे संबंिधत शाखेतील पा
उमेदवारांसाठी,

येक शाखा/पदासाठी वतं

मु य परी ा घे यात येईल. यासंदभ तील परी ा योजना व अ यास म

इ यादी बाब वतं पणे आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात येतील.
वरील बदल सन 2017 म ये िस द होणा-या जािहरात पासून लागू होतील.
िठकाण : मुंबई
महारा

दीप कुमार
सिचव
लोकसेवा आयोग, मुंबई.

