सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागात नि.02.04.1981 ते
नि.16.06.1997 या कालार्धीत तात्पुरत्या स्र्रुपात
नियुक्त झालेल्या पिर्ीधर कनिष्ठ

अनभयांता र्

सहाय्यक अनभयांता श्रेणी-2 (स्थापत्य) याांच्या सेर्ा
नर्नियनमत

करण्यासाठी

महाराष्र

लोकसेर्ा

आयोगाकडू ि घेण्यात येणाऱ्या अहवता परीक्षेबाबत.
महाराष्र शासि
सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग,
शासि पनरपत्रक क्रमाांक :-नियुक्ती /2012-प्र.क्र.40/सेर्ा-3,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
नििाांक :- 21 ऑक्टोबर, 2015.
सांिभव :-1. शासि अनधसूचिा, पाटबांधारे नर्भाग, क्र.एमएसी-1082/(61)/आ(सां.नि.)
नििाांक 16 जूि, 1997.
2.शासि अनधसूचिा, जलसांपिा नर्भाग, क्र.एसएससी-1008/(73/2008)/आ(सां.नि.)
नििाांक 8 जूल,ै 2009
3.महाराष्र लोकसेर्ा आयोगाचे पत्र क्र.1068/10523/2068/िोि, नि.30 सप्टें बर 2015

पनरपत्रक
महाराष्र अनभयाांनत्रकी सेर्ा गट-ब मधील सहायक अनभयांता श्रेणी-2 (स्थापत्य) पिाच्या सेर्ा प्रर्ेश
नियमामध्ये उपरोक्त नििाांक 8 जुल,ै 2009 च्या शासि अनधसूचिेअन्र्ये सुधारणा करण्यात आलेली
असूि अनधनियमात सुधारणा केल्यािुसार पिर्ीधर कनिष्ठ अनभयांता र् सहायक अनभयांता श्रेणी-2
(स्थापत्य) या पिार्र नि.16 जूि, 1997 पयंत करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या नियुक्त्या नर्नियनमत
करण्यासांिभात तरतूि करण्यात आली आहे. त्या तरतुिीिुसार सांबांनधत अनभयांत्याांच्या तोंडी अहवता
परीक्षा घेण्याबाबत महाराष्र लोकसेर्ा आयोगास नर्िांती करण्यात आली होती. त्याअिुषांगािे सांबांनधत
अनभयांत्याांच्यी सेर्ा नर्नियनमत करण्यासाठी शासिाकडू ि प्राप्त झालेल्या प्रस्तार्ािुसार प्रथम सांधी
म्हणूि आयोगामार्वत माहे सप्टें बर / ऑक्टोबर-2010 मध्ये मौनिक परीक्षा घेण्यात आली. तसेच िु सरी
सांधी म्हणूि आयोगामार्वत माहे जुलै, 2012 मध्ये मौनिक परीक्षा घेण्यात आली. सिर िोन्ही मौनिक
परीक्षाांचा निकाल आयोगािे जाहीर केला असूि त्यामध्ये अिुत्तीणव झालेले अनभयांते, सिर पनरक्षेला
अिुपस्स्थत राहीलेले अनभयांते आनण उपरोक्त िोन्ही मौनिक परीक्षाांचे आर्ेििपत्र सािर ि केलेले
अनभयांते अशा अनभयांत्याांच्या सेर्ा नियनमत करण्यासाठी त्याांिा नतसरी र् अांनतम सांधी िे ण्याकरीता
महाराष्र लोकसेर्ा आयोगाच्या सहमतीिे सि-2015 च्या मौनिक अहवता परीक्षेचा कायवक्रम जाहीर
करण्यात येत आहे.
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2.

या सांिभात सांबांनधत अनभयांत्याांच्या मागविशविासाठी र् कायवर्ाहीसाठी पुढील सूचिा िे ण्यात येत

आहेत.
2.1

सिर अहवता परीक्षेसाठी महाराष्र लोकसेर्ा आयोगाकडे ऑिलाईि अजव करणे आर्श्यक

आहे.
2.2 सर्व उमेिर्ाराांिी स्र्त:ची शैक्षनणक पात्रता, र्य, जात/ जमात र् निर्ास इत्यािी बाबतच्या
िोंिी मूळ कागिपत्राांबरोबर पडताळू िच आयोगास सािर कराव्यात.
3.

प्रस्तुत पनरपत्रकामध्ये अहवता परीक्षेसांबधी सांनक्षप्त तपनशल निलेला आहे. अजव करण्याची पध्ित,

आर्श्यक अहवता, शुल्क, इत्यािींबाबतच्या सनर्स्तर तपनशलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या
र्ेबसाईटर्रील “उमेिर्ाराांिा सर्वसाधारण सूचिा” या ललकमध्ये उपलब्ध करूि िे ण्यात आलेल्या
मानहतीचे कृपया अर्लोकि करार्े. आयोगाच्या र्ेबसाईटर्र प्रनसध्ि करण्यात आलेली मानहती अनधकृत
समजण्यात येईल. प्रस्तुत पनरपत्रक आयोगाच्या र्ेबसाईटर्र उपलब्ध आहे.
2.

अजव करण्याची पद्धत :2.1

प्रस्तुत परीक्षेसाठी अजव र्क्त ऑिलाईि पद्धतीिे स्स्र्कारण्यात येतील. इतर कोणत्याही

प्रकारे अजव स्स्र्कारण्यात येणार िाहीत.
2.2

पात्र

उमेिर्ाराांिा

र्ेब-बेस्ड

www.mahampsc.mahaonline.gov.in

या

(Web-based)
र्ेबसाईटद्वारे

ऑिलाईि
नि.23/10/2015

अजव
ते

नि.12/11/2015 या कालार्धीत सािर करणे आर्श्यक राहील.
2.3

ऑिलाईि

पद्धतीिे

अजव

सािर

करण्याच्या

सनर्स्तर

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

सूचिा

आयोगाच्या

या सांकेतस्थळार्र

उपलब्ध आहेत.
2.2

नर्नहत पद्धतीिे अजव सािर

केल्यािांतर परीक्षा शुल्क भरल्यानशर्ाय अजव नर्चारात

घेतला जाणार िाही.
2.5

आयोगािे निनित केलेले परीक्षा शुल्क िालील पध्ितीिे भरता येईल:-

1) भारतीय स्टे ट बँकेमध्ये चलिाव्िारे 2) िेट बँलकग 3) डे नबट काडव 2) क्रेडीट काडव 5) सांग्राम
केंद्र/सीएससी (िागरी सेर्ा केंद्र)
2.6

www.mahaonline.gov.in येथे सांग्राम केंद्र (ग्रामपांचायतीमध्ये) आनण सीएससीची सुची

उपलब्ध आहे.
2.7

परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकनरता उमेिर्ाराांिी िालील िमूि केलेल्या पध्ितीचा

अर्लांब करार्ा.
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1) शुल्क भरण्याकनरता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागातील “ माझे िाते” या ललकर्र स्क्लक करार्े.
2) “ माझे िाते” या ललकर्र स्क्लक केल्यािांतर उमेिर्ारािे अजव केलेल्या पिाांची यािी शुल्क
भरण्याच्या / ि भरण्याच्या िोंिीसह असेल. ज्या पिासमोर “Unpaid” असे नलनहले असेल
त्या नठकाणी “Pay now” अशी ललक उपलब्ध असेल.
3) “Pay Now” या ललक र्र स्क्लक केल्यािांतर 3 पयाय उपलब्ध होतील. 1) ऑिलाईि पेमेंट
2) िागरी सुनर्धा केंद्र 3) चलिाव्िारे.
(2) उमेिर्ार क्रेडीट काडव , डे नबट काडव अथर्ा िेट बँलकगच्या सहाय्यािे ऑिलाईि पेंमेंट करू
शकतील.
(5) िागरी सुनर्धा केंद्र हा पयाय निर्डल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पार्तीची प्रत घेऊि िागरी
सुनर्धा केंद्र लकर्ा सांग्राम केंद्रात जाऊि शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कायवर्ाही
अजव सािर करण्याच्या अांनतम नििाांकापूर्ी पूणव करणे आर्श्यक रानहल.
(6) उमेिर्ारािे “चलिाव्िारे ” हा पयाय निर्डल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलिाची प्रत घेऊि
भारतीय स्टे ट बँकेच्या कोणत्याही शािेत, बँकेच्या कायालयीि र्ेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ
शकतो.
(7) ज्या उमेिर्ाराांिा भारतीय स्टे ट बँकेमध्ये चलिाव्िारे शुल्क भरार्याचे आहे , असे उमेिर्ार
अजव सािर केल्याच्या 2 तासािांतर अथर्ा शेर्टच्या निर्शी अजव सािर करणाऱ्या उमेिर्ाराांिी त्या
पुढील कामकाजाच्या निर्शी बँकेच्या कायालयीि र्ेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आर्श्यक आहे.
4.8

ऑिलाईि पध्ितीिे अजव केल्यािांतर अजाची प्रत र् सोबतच्या पनरनशष्ट - अ ची

छायाांनकत प्रत नि.26/11/2015 पयंत शासिाच्या सांबांनधत नर्भागामार्वत आयोगास सािर करणे
आर्श्यक रानहल. त्यानशर्ाय अजव नर्चारात घेतला जाणार िाही.
4.9

ऑिलाईि पध्ितीिे अजव सािर केल्यािांतर सांबांनधत उमेिर्ाराांिी अजाची प्रत, त्याांच्या

मूळ नियुक्ती र् सहायक अनभयांता श्रेणी-2 (स्थापत्य) पिार्रील नियुक्तीच्या प्रती,
सेर्ापुस्तकातील पनहल्या पािाची र् नियुक्तीच्या िोंिीची प्रत, मागासर्गीय कमवचाऱ्याांच्या
बाबतीत जात र्ैधता प्रमाणपत्राची प्रत, शैाक्षनणक अहव तेचे प्रमाणपत्र, नियुक्ती आिे शाच्या प्रतीसह,
शासिाकडे नर्भागप्रमुिाांच्या मार्वत तात्काळ सािर करार्ी. नि.26/11/2015 िांतर प्राप्त झालेले
अजव नर्चारात घेतले जाणार िाहीत.
मुलाितीच्या र्ेळी उमेिर्ारािे मूळ प्रमाणपत्राांसह सोबतच्या पनरनशष्ट अ प्रमाणे नर्नहत
िमुन्यात नर्भागप्रमुिाांिी निलेले प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्यानशर्ाय मुलाितीस प्रर्ेश
निला जाणार िाही.
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4.10

नर्नहत पध्ितीिे अजव सािर करुि परीक्षा शुल्क भरण्याची तसेच स्टे ट बँकेमध्ये परीक्षा

शुल्क भरण्याकरीता चलिाची प्रत घेण्याची कायवर्ाही नि.12/11/2015 रोजी 23.59 र्ाजेपयंत
पूणव करणे आर्श्यक आहे. त्यािांतर सिर र्ेबललक बांि होईल.
4.11

चलािद्वारे परीक्षा शुल्क भरार्याचे झाल्यास भारतीय स्टे ट बँकेमध्ये नि. 16/11/2015

पयंत बँकेच्या कायालयीि र्ेळेत भरणे बांधिकारक आहे. नर्नहत नििाांकािांतर पनरक्षा शुल्क
भरल्यास र्ैध मािले जाणार िाही. तसेच परीक्षा शुल्काचा परतार्ा ही केला जाणार िाही. नर्हीत
नििाांकापयंत परीक्षा शुल्क भरण्याची कायवर्ाही पूणव ि केल्यास मौनिक अहवता पनरक्षेस प्रर्ेश
नमळू शकणार िाही.
5. शुल्क :(1) अमागासर्गव-रू.520/6.

(2) मागासर्गव-रू. 320/-

प्रस्तुत सहायक अनभयांता, श्रेणी-2 गट-ब पिाच्या सेर्ाप्रर्ेश नियमातील तरतूिींिुसार

नियुक्तीसाठी पात्र असलेले अनभयांते सिर मुलाितीस पात्र असतील. िेमणूकीस पात्र असलेल्या
अनभयांत्याांिी मुलाितीस स्र्िचािे उपस्स्थत राहणे आर्श्यक आहे. मुलाितीस उपस्स्थत ि राहणा-या
अनभयांत्याांच्या तात्पुरत्या स्र्रुपातील िेमणूकाांिा आयोगाची मान्यता नमळणार िाही. तसेच शासि
आनधसूचिा क्रमाांक एमएससी-1008/(73/2008)/आ(सां.नि.) नििाांक 08 जुल,ै 2009 अन्र्ये सिर
मौनिक परीक्षा ही उमेिर्ाराांची नतसरी र् अांनतम सांधी आहे याची िोंि घ्यार्ी.
7.

सिर पिार्रील नियुक्त्या समार्ेशिािे नियनमत करण्याची बाब प्रस्तुत प्रकरणी न्यायप्रनर्ष्ट

प्रकरणाांच्या अांनतम निणवयाच्या अधीि राहील.
8.

प्रस्तुत पिाच्या मुलािती मुांबई येथे महाराष्र लोकसेर्ा आयोगाच्या 8 र्ा मजला, कुपरेज

टे नलर्ोि निगम इमारत, महर्षष कर्े मागव, कुपरेज, मुांबई-200 021 येथील कायालयात घेण्यात येतील.
मौनिक अहवता पनरक्षेचा नििाांक र् र्ेळ सांबांनधताांिा आयोगाकडू ि उमेिर्ाराांच्या प्रोर्ाईलद्वारे उपलब्ध
करुि िे ण्यात येईल. तसेच, याबाबतची मानहती सांबांनधत उमेिर्ाराांिा ईमेल द्वारे र् मोबाईलर्र
एसएमएस द्वारे कळनर्ण्यात येईल.
9.

अजात िमूि केलेल्या मानहतीच्या आधारे उमेिर्ार पनरपत्रकातील नर्नहत अहवतेबाबतच्या अटींची

पूतवता करतात असे समजूि पात्रता ि तपासता आयोगाकडू ि त्याांिा मौनिक अहवता पनरक्षेस तात्पुरता
प्रर्ेश निला जाईल. परांतु सिर पनरक्षेपूर्ी अथर्ा पनरक्षेिांतर कोणत्याही टप्प्यार्र, उमेिर्ारािे अजात
िमूि केलेली मानहती चुकीची र्ा िोटी असल्याचे अथर्ा उमेिर्ार नर्नहत अहवतेची पूतवता करीत
िसल्याचे आयोगास आढळल्यास अशा उमेिर्ाराांची उमेिर्ारी कोणत्याही टप्प्यार्र रद्द करण्यात येईल
आनण त्याबाबतचा आयोगाचा निणवय अांनतम राहील.
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10.

शासि अनधसूचिा, जलसांपिा नर्भाग, क्रमाांक एमएससी-1008/(73/2008)/आ(सां.नि.) नििाांक

08 जुल,ै 2009 मधील नियम 3 (जे ) मधील तरतुिीिुसार, सांबांनधत अनभयांत्याांची आपापसातील जेष्ठता
ठरनर्ण्यात येईल.
11.

आयोगाचे अध्यक्ष, सिस्य लकर्ा अनधकारी याांच्यार्र प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष िडपण आणण्याचा

कोणताही प्रयत्ि केल्यास अशा उमेिर्ारास आयोगाच्या निर्डीपासूि अपात्र ठरनर्ण्यात येईल.
सिर शासि पनरपत्रक महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या र्ेबसाईटर्र
उपलब्ध करण्यात आला असूि, त्याचा सांकेताांक 201510211716376918 असा आहे. हा आिे श
नडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांचे आिे शािुसार र् िाांर्ािे

Vaishali
Manish Sule

Digitally signed by Vaishali Manish Sule
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Under Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Vaishali Manish Sule
Date: 2015.10.23 10:54:06 +05'30'

(र्ैशाली सुळे)
शासिाच्या अर्र सनचर्
प्रत,
1. सनचर्, महाराष्र लोकसेर्ा आयोग, मुांबई (*पत्राद्वारे )
2. मुख्य अनभयांता, सार्वजनिक बाांधकाम प्रािे नशक नर्भाग, मुांबई/पुणे/िानशक/औरांगाबाि/अमरार्ती
/िागपूर
3. मुख्य अनभयांता, राष्रीय महामागव, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, कोकणभर्ि, िर्ी मुांबई
4. मुख्य अनभयांता, नर्शेष प्रकल्प, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, मुांबई
5. अनधक्षक अनभयांता, सार्वजनिक बाांधकाम पनरमांडळ, मुांबई/ पुणे/ िानशक/ औरांगाबाि/ अमरार्ती/
िागपूर.
6. सर्व अनधक्षक अनभयांता, सार्वजनिक बाांधकाम मांडळ/िक्षता र् गुणनियांत्रण मांडळ/राष्रीय
महामागव/नर्शेष प्रकल्प.
7. निर्ड िस्ती/सेर्ा-3.
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(शासि पनरपत्रक, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, क्र. नियुक्ती -2012/प्र.क्र.20/सेर्ा-3,
नि.21/10/2015 चे सहपत्र )
पनरनशष्ट - ‘अ’
उमेिर्ाराच्या पात्रतेसांबांधी नर्भागप्रमुिाांिी द्यार्याचे प्रमाणपत्र
प्रमाणपत्र
प्रमानणत करण्यात येते की, श्री /श्रीमती

....................................... याांची सार्वजनिक

बाांधकाम नर्भागात मूळ नियुक्ती * कनिष्ठ अनभयांता या पिार्र नििाांक ................. रोजी झाली
असूि

शासि

आिे श

/

निणवय

क्रमाांक

...............................................,

नििाांक

...................अन्र्ये, त्याांिा 3/8 सेर्च
े ा लाभ िे ऊि सहाय्यक अनभयांता श्रेणी -2 (स्थापत्य) या
पिाचा मािीर् नििाांक ....................... असा िे ण्यात आला आहे. / * सार्वजनिक बाांधकाम
नर्भागात सहायक अनभयांता श्रेणी -2 (स्थापत्य) या पिार्र तिथव नियुक्ती आिे श क्रमाांक
........................ नििाांक ........................ असा असूि ते नििाांक ..................... रोजी
सेर्त
े रुजू झाले आहेत. (सोबत नियुक्ती आिे शाची प्रत जोडली आहे.)
2. शासि अनधसूचिा क्रमाांक एमएससी - 1008/(73/2008) आ (सां.नि.), नििाांक 8.7.2009
अन्र्ये या कायालयाच्या उपलब्ध सेर्ा तपशीलािुसार सहाय्यक अनभयांता श्रेणी -2 (स्थापत्य)
पिाच्या सुधारीत सेर्ा प्रर्ेश नियमािुसार श्री / श्रीमती ................................ महाराष्र
लोकसेर्ा आयोगाच्या मौनिक पनरक्षेच्या नतस-या र् अांनतम सांधीसाठी पात्र आहेत. (मौनिक
परीक्षा-2010 र् 2012 मध्ये त्याांचा मुलाित क्रमाांक अिुक्रमे ........ असा होता.त्यार्ेळी त्याांिी
अहवता प्राप्त केलेली िाही. )
3. शासकीय अनभलेख्यािुसार त्याांची जन्मतारीि ....................... आहे.

आयोगाच्या

जाहीरातीतील तरतूिीिुसार ते सि 2013 -12 ला र्यानधक होत असले तरी या पिाच्या सेर्ा
प्रर्ेश नियमार्लीतील नियम 8 मधील तरतूिीिुसार कमाल र्योमयािे ची अट नशनथल करुि ते
सिर मौनिक परीक्षेस पात्र आहेत.
4. र्रील मानहती सिर अनभयांत्याच्या सेर्ा पुस्तकाच्या िोंिी र् उपलब्ध अनभलेिार्रुि तपासली
असूि ही मानहती नबिचूक आहे. तसेच त्याांचे गोपिीय अहर्ाल चाांगले आहेत.
* लागू िसेल ते िोडार्े.
नििाांक :-

स्र्ाक्षरी

नठकाण :नर्भागप्रमुि
सही, िाांर् र् पििाम
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