जलसंपदा विभागात वदनांक 01.04.1981 ते
वदनांक 16.06.1997 या कालािधीत तदर्थ
वनयुक्त्या वदलेल्या पदिीधर कवनष्ठ अवभयंता ि
सहाय्यक अवभयंता श्रेणी -2 (स्र्ाप्य) यांच्या सेिा
विवनयवित

करण्यासाठी

िहाराष्र

लोकसेिा

आयोगाकडू न घेण्यात येणाऱ्या अहथ ता परीक्षेबाबत.

िहाराष्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन पवरपत्रक क्रिांकः :-वनयुक्तती -2013/(प्र.क्र.70/2013)/आ(स.अ.श्रे.-2)
जलसंपदा विभाग,िंत्रालय , िुंबई - 400 032

वदनांक : 20 ऑक्तटोंबर, 2015

संदभथ :
1) शासन अवधसूचना, जलसंपदा विभाग क्रिांकः एसएससी 1008/(73/2008)/आ (सं. वन.),
वदनांक 8 जूलै, 2009
2) िहाराष्र लोकसेिा आयोग, िुंबई यांचे पत्र क्रिांक : 1068/10523/4068/दोन,
वद.30/09/2015.

पवरपत्रक
िहाराष्र अवभयांवत्रकी सेिा गट-ब िधील सहायक अवभयंता श्रेणी-2 (स्र्ाप्य) पदाच्या
सेिाप्रिेश वनयिािध्ये उपरोक्तत वदनांक 8 जूल,ै 2009 च्या शासन अवधसूचने अन्िये सुधारणा करण्यात
आलेली असून शासन सेित
े वद .01/04/1981 ते वद .16/06/1997 पयंत नियुक्त/दर्जाप्राप्त सहायक
अनियंता श्रेणी-2 यांच्या सेवा नियनित करण्याच्या अिुषंगािे तोंडी पनरक्षेच्या आधारे नियुक््या
विवनयवित करण्यासंदभात तरतूद करण्यात आली आहे . ्या तरतुदीनुसार संबंवधत अवभयं्यांच्या तोंडी
अहथता परीक्षा घेण्याबाबत िहाराष्र लोकसेिा आयोगास विनंती करण्यात आली होती. ्या अनुषंगाने
संबंवधत अवभयं्यांची सेिा विवनयवित करण्यासाठी शासनाकडू न प्राप्त झालेल्या प्रस्तािानुसार प्रर्ि
संधी म्हणून आयोगािार्थत सप्टें बर / ऑक्तटोबर - 2010 िध्ये िौविक परीक्षा घेण्यात आली. तसेच
दु सरी संधी म्हणून आयोगािार्थत जुल,ै 2012 िध्ये िौविक परीक्षा घेण्यात आली. सदर िौविक
परीक्षेचा वनकाल आयोगाने जाहीर केला असून, ्यािध्ये अनुतीणथ झालेले अवभयंते, सदर पवरक्षेला
अनुपस्र्ीत रावहलेले अवभयंते आवण उपरोक्तत दोन्ही िौविक परीक्षेचे आिेदनपत्र सादर न केलेले
अवभयंते अशा अवभयं्याच्या सेिा वनयवित करण्यासाठी ्यांना तीसरी ि अंवति संधी दे ण्याकरीता
िहाराष्र लोकसेिा आयोगाने सन -2015 च्या िौविक परीक्षेचा कायथक्रि जाहीर केला आहे .

शासन पवरपत्रक क्रिांकः वनयुक्तती -2013/(प्र.क्र.70/2013)/आ(स.अ.श्रे.-2)

2.

या संदभात संबंवधत अवभयं्यांच्या िागथदशथनासाठी ि कायथिाहीसाठी पुढील सूचना दे ण्यात येत

आहेत.
2.1

सदर सिािेशन परीक्षेसाठी िहाराष्र लोकसेिा आयोगाकडे ऑन लाईन अजथ करणे

आिश्यक आहे.
2.2 सिथ उिेदिारांनी स्ित:ची शैक्षवणक पात्रता, िय, जात/ जिात ि वनिास इ्यादी बाबतच्या
नोंदी िूळ कागदपत्रांबरोबर पडताळू नच आयोगास सादर कराव्यात.
3. प्रस्तुत पवरपत्रकािध्ये सिािेशन परीक्षेसंबधी संवक्षप्त तपवशल वदलेला आहे . अजथ करण्याची पध्दत,
आिश्यक अहथता, शुल्क, इ्यादींबाबतच्या सविस्तर तपवशलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या
िेबसाईटिरील उिेदिारांना सिथसाधारण सूचना िध्ये उपलब्ध करून दे ण्यात आलेल्या िावहतीचे कृपया
अिलोकन करािे. आयोगाच्या िेबसाईटिर प्रवसध्द करण्यात आलेली िावहती अवधकृत सिजण्यात
येईल. प्रस्तुत पवरपत्रक आयोगाच्या िेबसाईटिर उपलब्ध आहे.
4.

अजथ करण्याची पद्धत :4.1

प्रस्तुत परीक्षेसाठी अजथ र्क्तत ऑनलाईन पद्धतीने

स्िीकारण्यात येतील. इतर

कोण्याही प्रकारे अजथ स्िीकारण्यात येणार नाहीत.
4.2

पात्र

उिेदिारांना

िेब-बेस्ड

www.mahampsc.mahaonline.gov.in

या

(Web-based)
िेबसाईटद्वारे

ऑनलाईन

वद.

23/10/2015

अजथ
ते

वद.12/11/2015 या कालािधीत सादर करणे आिश्यक रावहल.
4.3

ऑनलाईन

पद्धतीने

अजथ

सादर

करण्याच्या

सविस्तर

सूचना

www.mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच, www.mpsc.gov.in

आयोगाच्या

या संकेतस्र्ळािर

उपलब्ध आहेत.
4.4

विवहत पद्धतीने अजथ सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यावशिाय अजथ विचारात

घेतला जाणार नाही.
4.5 आयोगाने वनवित केलेला परीक्षा शुल्क िालील पध्दतीने भरता येईल:पष्ृ ठ 6 पैकी 2
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1) भारतीय स्टे ट बँकेिध्ये चलनाव्दारे 2) नेट बँककग 3) डे वबट काडथ 4) क्रेडीट काडथ 5) संग्राि
केंद्र/सीएससी (नागरी सेिा केंद्र)
4.6 www.mahaonline.gov.in येर्े संग्राि केंद्र (ग्रािपंचायतीिध्ये) आवण सीएससीची सुची
उपलब्ध आहे.
4.7 परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरीता उिेदिारांने िालील निूद केलेल्या पध्दतीचा आिलंब
करािा.
1) शुल्क भरण्याकरीता िुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागातील “ िाझे िाते ”

या कलक िर क्क्तलक

करािे.
2) “ िाझे िाते”

या कलक िर क्क्तलक केल्यानंतर उिेदिाराने अजथ केलेल्या पदांची यादी शुल्क

भरण्याच्या / न भरण्याच्या नोंदीसह सेल. ज्या पदासिोर ‘Unpaid’ असे वलवहले असेल ्या
वठकाणी ‘Pay now’ अशी कलक उपलब्ध असेल.
3) “Pay Now” या कलक िर क्क्तलक केल्यानंतर 3 पयाय उपलब्ध होतील. 1) ऑनलाईन पेिेंट 2)
नागरी सुविधा केंद्र 3) चलनाव्दारे.
(4) उिेदिार क्रेडीट काडथ , डे वबट काडथ अर्िा नेट बँककग सहायाने ऑनलाईन पेंिेंट करू
शकतील.
(5) नागरी सुविधा केंद्र हा पयाय वनिडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पाितीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा
केंद्र ककिा सग्राि केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्तत कायथिाही अजथ
सादर करण्याच्या अंवति वदनांकापूिी पूणथ करणे आिश्यक रावहल.
(6) उिेदिाराने चलनाव्दारे हा पयाय वनिडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय
स्टे ट बँकेच्या कोण्याही शािेत, बँकेच्या कायालयीन िेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो.
(7) ज्या उिेदिारांना भारतीय स्टे ट बँकेिध्ये चलनाव्दारे शुल्क भराियाचे आहे, असे उिेदिार
अजथ सादर केल्याच्या 2 तासानंतर अर्िा शेिटच्या वदिशी अजथ सादर करणाऱ्या उिेदिारांनी
्या पुढील कािकाजाच्या वदिशी बँकेच्या कायालयीन िेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आिश्यक आहे.
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4.8

ऑनलाईन पध्दतीने अजथ केल्यानंतर अजाची प्रत ि सोबतच्या पवरवशष्ट - अ ची छायांवकत

प्रत वद. 26/11/2015 पयंत शासनाच्या संबंवधत विभागािार्थत आयोगास सादर करणे आिश्यक
राहील.्यावशिाय अजथ विचारात घेतला जाणार नाही.
4.9

ऑनलाईन पध्दतीने अजथ सादर केल्यानंतर संबंवधत उिेदिारांने अजाची प्रत ्यांच्या िूळ

वनयुक्तती ि सहायक अवभयंता श्रेणी-2 (स्र्ाप्य) पदािरील वनयुक्ततीच्या प्रती , सेिापुस्तकातील
पवहल्या पानाची ि वनयुक्ततीच्या नोंदीची प्रत, िागासिगीय किथचाऱ्यांच्या बाबतीत जात िैधता
प्रिाणपत्राची प्रत, शैाक्षवणक अहथतेचे प्रिाणपत्र, वनयुक्तती आदे शाच्या प्रतीसह शासनाकडे
विभागप्रिुिांच्या िार्थत ता्काळ सादर करािेत. वद. 26/11/2015 नंतर प्राप्त झालेले अजथ
विचारात घेतले जाणार नाहीत.
िुलाितीच्या िेळी उिेदिाराने िूळ प्रिाणपत्रांसह सोबतच्या पवरवशष्ट अ प्रिाणे
विवहत निुन्यात विभागप्रिुिांनी वदलेले प्रिाणपत्र आणणे सक्ततीचे आहे .्यावशिाय िुलाितीस
प्रिेश वदला जाणार नाही .
4.10

विवहत पध्दतीने अजथ सादर करुन परीक्षा शुल्क भरण्याची , तसेच स्टे ट बँकेिध्ये

परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता चलनाची प्रत घेण्याची कायथिाही वद. 12/11/2015 रोजी 23.59
िाजेपयंत पूणथ करणे आिश्यक आहे. ्यानंतर सदर िेबकलक बंद होईल.
4.11

चलानद्वारे परीक्षा शुल्क भराियाचे झाल्यास भारतीय स्टे ट बँकेिध्ये

वद. 16/11/2015 पयंत बँकेच्या कायालयीन िेळेत भरणे बंधनकारकआहे. विवहत वदनांकानंतर
पवरक्षा शुल्क भरल्यास िैध िानले जाणार नाही. तसेच परीक्षा शुल्काचा परतािा ही केला जाणार
नाही. विहीत वदनांकापयंत परीक्षा शुल्क भरण्याची कायथिाही पूणथ न केल्यास िुलाितीस प्रिेश
विळू शकणार नाही.
5. शुल्क :(1) अिागासिगथ-रू. 520/-

(2) अिागासिगथ-रू. 320/-
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6. प्रस्तुत सहायक अवभयंता, श्रेणी-2 गट-ब पदाच्या सेिाप्रिेश वनयिातील तरतूदीनुसार वनयुक्ततीसाठी
पात्र असलेले अवभयंते सदर िुलाितीस पात्र असतील. नेिणूकीस पात्र असलेल्या अवभयं्यांनी
िुलाितीस स्ििचाने उपक्स्र्त राहणे आिश्यक आहे . िुलाितीस उपक्स्र्त न राहणा-या अवभयं्याच्या
अस्र्ायी नेिणूकांना आयोगाची िान्यता विळणार नाही. तसेच शासन आवधसूचना क्रिांक एिएससी1008/(73/2008)/आ(सं.वन.) वदनांक 08 जुलै, 2009 अन्िये सदर िौविक परीक्षा ही उिेदिारांची
वतसरी ि अंवति संधी आहे याची नोंद घ्यािी.
7. प्रस्तुत पदाच्या िुलािती िुंबई येर्े िहाराष्र लोकसेिा आयोगाच्या 8 िा िजला, कुपरेज टे वलर्ोन
वनगि इिारत, िहर्षष किे िागथ, कुपरेज, िुंबई-400 021 येर्ील कायालयात घेण्यात येतील.
िुलाितीचा वदनांक ि िेळ संबंवधतांना आयोगाकडू न उिेदिारांच्या प्रोर्ाईलद्वारे उपलब्ध करुन दे ण्यात
येईल. तसेच, याबाबतची िावहती संबंवधत उिेदिारांना ईिेल द्वारे ि िोबाईलिर एसएिएस द्वारे
कळविण्यात येईल.
8.

अजात निूद केलेल्या िावहतीच्या आधारे उिेदिार पवरपत्रकातील विवहत अहथतेबाबतच्या अटींची

पूतथता करतात असे सिजून पात्रता न तपासता आयोगाकडू न ्यांना िुलाितीस ता्पुरता प्रिेश वदला
जाईल. परंतु िुलाितीपूिी अर्िा िुलाितीनंतर कोण्याही टप्प्यािर , उिेदिाराने अजात निूद
केलेली िावहती चुकीची िा िोटी असल्याचे अर्िा उिेदिार विवहत अहथतेची पूतथता करीत नसल्याचे
आयोगास आढळल्यास अशा उिेदिारांची उिेदिारी कोण्याही टप्प्यािर रद्द करण्यात येईल आवण
्याबाबतचा आयोगाचा वनणथय अंवति राहील.
9.

शासन अवधसूचना, जलसंपदा विभाग, क्रिांक एिएससी-1008/(73/2008)/आ(सं.वन.) वदनांक

08 जुलै, 2009 िधील वनयि 3 (जे ) िधील तरतुदीनुसार , संबंवधत अवभयं्यांची आपापसातील जेष्ठता
ठरविण्यात येईल.
10.

आयोगाचे अध्यक्ष , सदस्य ककिा अवधकारी यांच्यािर प्र्यक्ष िा अप्र्यक्ष दडपण आणण्याचा

कोणताही प्रय्न केल्यास अशा उिेदिारास आयोगाच्या वनिडीपासून अपात्र ठरविण्यात येईल.
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शासन पवरपत्रक क्रिांकः वनयुक्तती -2013/(प्र.क्र.70/2013)/आ(स.अ.श्रे.-2)

सदर शासन वनणथय िहाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201510201625165327 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Popat
Gangaram
Tande

Digitally signed by Popat Gangaram
Tande
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Under Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Popat Gangaram Tande
Date: 2015.10.21 16:57:34 +05'30'

( पो.गं.तंडे )
अिर सवचि, िहाराष्र शासन

प्रत,
1. सिथ िहासंचालक,
2. सिथ कायथकारी संचालक,
3. सिथ िुख्य अवभयंता, जलसंपदा विभाग,
4. प्रधान सवचि (सेिा), सािान्य प्रशासन विभाग, िंत्रालय, िुंबई.
5. प्रधान सवचि (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, िंत्रालय, िुंबई.
6. सवचि (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, िंत्रालय, िुंबई.
7. सवचि, िहाराष्र लोकसेिा आयोग (पत्राने)
8. सिथ अधीक्षक अवभयंता, जलसंपदा विभाग,
9. आ(तांवत्रक)/आ(िगथ-2)/आ(संवन)/आ(िगथ-1) कायासने,
10. आ(स.अ.श्रेणी-2) संग्रहार्थ.
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(शासन परिपत्रक, जलसंपदा रिभाग , क्र. रनयुक्ती -2013/(प्र.क्र.70/2013)/आ(स.अ.श्रे.-2)
,रद.20/10/2015 सोबतचे सहपत्र )
परिरशष्ट-अ
(उपसरचि (प्रशा) / अिि सरचि (िाकसे), जलसंपदा रिभाग यांचक
े डू न उमेदिािांनी पात्रतेसंबध
ं ी
प्राप्त किाियाचे प्रमाणपत्र )
प्रमाणपत्र
प्रमारणत किण्यात येते की , श्री /श्रीमती / कु. ....................................... यांची जलसंपदा
रिभागात मूळ रनयुक्ती * करनष्ठ अरभयंता या पदािि रदनांक . ................... झाली असून शासन
आदे श / रनणणय क्रमांक ..............................................., रदनांक ...................अन्िये, तयांना
3/8 सेिच
े ा लाभ दे ऊन सहाय्यक अरभयंता श्रेणी -2

(स्थापतय) या पदाचा मारनि रदनांक

....................... असा दे ण्यात आला आहे . / * जलसंपदा रिभागात सहायक अरभयंता श्रेणी -2
(स्थापतय) या पदािि तदथण रनयुक्ती आदे श क्रमांक ........................ रदनांक ........................
असा असून ते रदनांक ..................... िोजी सेित
े रुजू झाले आहे त. (सोबत रनयुक्ती आदे शाची प्रत
जोडली आहे .)
2. शासन अरधसूचना क्रमांक एमएससी - 1008/(73/2008) आ (सं.रन.), रदनांक 8.7.2009 अन्िये
या कायालयाच्या उपलब्ध सेिा तपशीलानुसाि सहाय्यक अरभयंता श्रेणी -2 (स्थापतय) पदाच्या
सुधािीत सेिा प्रिेश रनयमानुसाि श्री / श्रीमती ................................ महािाष्र लोकसेिा
आयोगाच्या मौरिक परिक्षेच्या रतस-या ि अंरतम संधीसाठी

पात्र आहे त.

(मौरिक पिीक्षा-

2010/2012 मध्ये तयांचा मुलाित क्र........ असा होता.तयािेळी तयांनी अहण ता प्राप्त केलेली नाही. )
3. शासकीय अरभलेख्यानुसाि तयांची जन्मतािीि ....................... आहे .

आयोगाच्या

जाहीिातीतील तितूदीनुसाि ते सन 2013 -14 ला ियारधक होत असले तिी या पदाच्या सेिा प्रिेश
रनयमािलीतील रनयम 8 मधील तितूदीनुसाि कमाल ियोमयादे ची अट रशरथल करुन ते सदि
मौरिक पिीक्षेस पात्र आहे त.
4. ििील मारहती सदि अरभयंतयाच्या सेिा पुस्तकाच्या नोंदी ि उपलब्ध अरभलेिािरुन तपासली
असून ही मारहती रबनचूक आहे . तसेच तयांचे गोपनीय अहिाल समाधानकािक आहेत.
* लागू नसेल ते िोडािे.

रदनांक :रठकाण :-

स्िाक्षिी
(उपसरचि (प्रशा) / अिि सरचि (िाकसे),
जलसंपदा रिभाग, महािाष्र शासन, मुंबई
400 032.

प्रत :
सविच,
महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग,
मुंबई याुंना मावहतीसाठी ि योग्य त्या काययिाहीसाठी अग्रेवित

