
            
महारा टर् अिभयांितर्की महारा टर् अिभयांितर्की ((यांितर्कीयांितर्की) ) सेवा परीक्षा सेवा परीक्षा --  22001144  

धािरका कर्मांक धािरका कर्मांक ::  337744((11))एएकक((11))((यांयां))//22001144//तीन              तीन                                                                                                                                      
जािहरात कर्मांक जािहरात कर्मांक ::    4488  //  22001144  

    
 शासनाच्या जलसंपदा िवभाग व पाणीपरुवठा व वच्छता िवभागाच्या अिधपत्याखालील महारा टर् जीवन ािधकरणाकिरता सहायक अिभयंता, ेणी-2 (यांितर्की) गट- ब  या 
पदासाठी एकूण 176 जागांकिरता आयोगातफ  महारा टर् अिभयांितर्की (यांितर्की ) गट-ब परीक्षा 2014 रिववार, िदनांक 30 माचर्, 2014 रोजी औरंगाबाद, मुंबई, नागपरू 
व पणेु या चार िज हा कदर्ांवर घेण्यात येईल.  ततु पदावरील भरतीसाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अजर् मागिवण्यात येत आहेत.  जे उमेदवार अजार्मध्ये चकुीची 
मािहती सादर करतील त्यांना या व या पढुील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात येईल. 

2. उपल ध पदसंख्या :- 
अ. 
कर्. 

पदाचे नाव व  एकूण  पदसंख्या अराखीव 
अ.जाती व त्यातील 
बौध्द धमार्तिरत 

अनसुिूचत 
जमाती 

उन्नत व गत गटात न मोडणारे 
िव.जा. (अ) भ.ज.(ब) िव.मा. . भ.ज.(क) भ.ज.(ड) इ.मा.व.

    जलसंपदा िवभागजलसंपदा िवभाग 
1 सहायक अिभयंतासहायक अिभयंता, , ेणीेणी--22    

((यांितर्कीयांितर्की))  गगटट--  बब    
((एकूण पदेएकूण पदे-- 114477))

71 18+2 * 6+5* 5 3+1* 1+1* 4+1* 2+1* 26 

मिहला  21 6 3 1 1 1 2 1 8 
खेळाडू  4 1 1 -- -- -- -- -- 1 

 शारीिरक िवकलांगता  एकूण 4 पदे  चलनवलन िवषयक िवकलांगता िंकवा मदचूा अधार्ंगवाय ू- 2 पदे  व वणशक्तीतील दोष -2 पदे 
    पाणी परुवठा व वच्छता िवभागपाणी परुवठा व वच्छता िवभाग 

1 सहायक अिभयंतासहायक अिभयंता, , ेणीेणी--22    
((यांितर्कीयांितर्की))  गगटट--  बब    

((एकूण पदेएकूण पदे--  2299))
14 4* 2* 1* 1* 1* 1* -- 5* 

मिहला  4 1 1 -- -- -- -- -- 2 
खेळाडू  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

शारीिरक िवकलांगता  
 1 पद-  वणशक्तीतील दोष,  चलनवलन िवषयक िवकलांगता िंकवा मदचूा अधार्ंगवाय ू याकर्मानसुार ज्या वगार्तील उमेदवार 

उपल ध होईल त्याची िशफारस करण्यात येईल.  
िटप :- * अशी पदे अनशेुषाची आहेत. 

2.1  वर नमदू केले या पदसंख्येत व आरक्षणात शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सचूनेनसुार बदल होण्याची शक्यता आहे.  
2.2  मिहलांसाठी व खेळाडंूसाठी आरिक्षत असलेली पदे सबंिधत वगर्वारीतील भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.  
2.3  मिहलांसाठी असलेले आरक्षण शासन िनणर्य, मिहला व बालिवकास िवभाग,कर्मांक 82/2001/म.से.आ.2000/ .कर्.415/ का-2, िदनांक 25 

मे,2001 आिण तद्नंतर शासनाने या संदभार्त वेळोवेळी िनगर्िमत  केले या आदेशानसुार राहील.  
2.4  खेळाडंूचे आरक्षण शासनाने या संदभार्त वेळोवेळी िनगर्िमत केले या आदेशानसुार रािहल.  खेळाडू वगर्वारीसाठी दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची 

खेळाडूबाबतची माणपतेर्, मलुाखतीस बोलािवले गे यानंतर, मलुाखतीपवूी संचालक, िकर्डा व यवुक संचालनालय, महारा टर् राज्य, पणेु यांच्याकडून 
मािणत करुन घ्यावीत. 

2.5  शारीिरक िवकलांगता वगार्साठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.  
2.6  शारीिरक िवकलांगता वगार्साठी आरिक्षत असले या पदावर पधार् परीक्षे ारे िशफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामािजक वगार्तील आहे, याचा 

िवचार न करता  गणुव ा कर्मानसुार त्याची िशफारस करण्यात येईल.  
2.7  शारीिरक िवकलांग उमेदवारांना गणुव ेनसुार लेखिनकाची मदत घेता येईल. तथािप त्यांनी तसे आयोगास वतंतर्िरत्या पतर्ाने कळिवणे आव यक 

आहे.  
3. वेतन ेणी- रु. 9,300 - 34,800  + गेर्ड पे  रु. 4,400/-   
4. पातर्तेिवषयक अटी :-  

4.1 भारतीय नागिरक.  
4.2 वयोमयार्दा वयोमयार्दा --  11  जनूजनू, , 2014 2014 रोजी िकमान रोजी िकमान 19 19 वष असावे व वष असावे व 33 33 वषार्पेक्षा जा त नसावेवषार्पेक्षा जा त नसावे..  
4.3 उच्च वयोमयार्दा खालील बाबतीत िशिथलक्षम :-  

4.3.1  महारा टर् शासनाने मान्यता िदले या मागासवगीर्य उमेदवारांकिरता 5 वषार्ंपयत िशिथलक्षम.  
4.3.2  पातर् खेळाडंूच्या बाबतीत 5 वषार्ंपयत िशिथलक्षम.  
4.3.3  माजी सैिनकांसाठी व आणीबाणी व अ पसेवा राजािद ठ अिधकारी यांचेसाठी शासन िनणर्यानसुार 5 वष िशिथलक्षम.  



4.3.4  शारीिरक िवकलांग उमेदवारांसाठी 45 वषार्ंपयत िशिथलक्षम. 
4.3.5  शैक्षिणक अहर्ता:- उमेदवाराने यंतर् अिभयांितर्की मधील पदवी धारण करणे  आव यक .  
4.3.6  मराठी भाषेचे ज्ञान आव यक  
4.3.7  शैक्षिणक अहर्ता गणण्याची तारीख िद. 27 फेबर्ुवारी, 2014. 

5. ततु जािहरातीमध्ये परीक्षेसंदभार्तील संिक्ष त तपशील िदलेला आहे.अजर् करण्याची प त, आव यक अहर्ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क, िनवडीची सवर्साधारण िकर्या, 
परीक्षा योजना, अ यासकर्म, इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पधार् परीक्षा अंतगर्त "उमेदवारांना सवर्साधारण सचूना" 
तसेच " परीक्षा " या िवभागातील महारा टर् अिभयांितर्की (यांितर्की) सेवा अंतगर्त उपल ध करुन देण्यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन हावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर िस  
करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समजण्यात येईल. 
6.  ततु पदांना शासनाने  िदनांक 8 जनू, 2010 रोजी िनगर्िमत केलेली "महारा टर्  शासकीय  गट-अ  व  गट-ब  (राजपितर्त व अराजपितर्त) पदांवर   सरळसेवेने 
िनयिुक्तीसाठी िवभागीय संवगर् संरचना व िवभागीय संवगर् वाटप याबाबत िनयमावली 2010 " लाग ूआहे.  
7. शु क :  7.1 अमागास - रु. 315/- 7.2 मागासवगीर्य - रु. 165/-     7.3 माजी सैिनक - रु.15/- 
8. अजर् करण्याची पद्धत :-   
8.1  तुत परीक्षेसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत. 
8.2  पातर् उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अजर् www.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक िदनांक 77  फेबर्ुवारीफेबर्ुवारी,,  ते ते 2277  फेबर्ुवारीफेबर्ुवारी,,  22001144  या  या  
कालावधीतकालावधीत  सादर करणे आव यक राहील. 
8.3  ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत 
8.4  िविहत प तीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही.   
8.5  आयोगाने िनि चत केलेले परीक्षा शु क खालील पध्दतीने भरता येईल:- 
8.6  आयोगाने िनि चत केलेले परीक्षा शु क खालील प तीने भरता येईल :- 
  (1) भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना ारे     (2)  नेटबिँंकग      (3) डेिबट काडर्.        (4) केर्िडट काडर्.   (5)  संगर्ाम कदर् / सीएससी (नागिरक सेवा कदर्) 
8.7  www.mahaonline.gov.in येथे संगर्ाम कदर् (गर्ामपंचायंतीमध्ये) आिण सीएससीची सूची उपलबध आहे.           
8.8  परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता उमेदवारानंी खाली नमूद केले या प तींचा अवलंब करावा :- 

(1)  शु क भरण्याकिरता मुख्य पृ ठाच्या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक करावे. 
(2)  “ माझे खाते ” ” या िंलक वर िक्लक के यानंतर उमेदवाराने अजर् केले या पदाचंी यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या न दीसह िदसेल. ज्या 

पदासमोर “ ‘Unpaid’  असे िलिहलेले असेल, त्या िठकाणी “ ‘Pay Now’   अशी िंलक उपल ध असेल. 
(3)  ““ Pay Now ”  या िंलक वर िक्लक के यानंतर ३ पयार्य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सुिवधा कदर् ३. चलान ारे  
(4)  उमेदवार केर्िडट काडर्, डेिबट काडर् अथवा नेटबँिंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करु शकतील. 
(5) नागरी सुिवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सुिवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात जाऊन शुक्लाचा 

भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनाकंापूवीर् पूणर् करणे आव यक राहील. 
(6)  उमेदवाराने चलना ारे हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँच्या कोणत्याही शाखेत, बकेँच्या 

कायार्लयीन वेळेत शुक्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.  
(7) ज्या उमेदवारानंा भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अजर् सादर के याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या 

िदवशी अजर् सादर करणा-या उमेदवारानंी त्यापुढील कामकाजाच्या िदवशी बकेँच्या कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे.  
8.9  तुत परीके्षपूवीर्  7 िदवस अगोदर उमेदवारास परीके्षचे वेश माणपतर् त्याच्या ोफाईल ारे उपल ध करुन देण्यात येईल. त्याची त उमेदवाराने परीके्षपूवीर् 
डाऊनलोड करुन घेणे व परीके्षच्या वेळी सादर करणे आव यक आहे.  
9.  परीके्षच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे. त्यािशवाय, परीके्षस वेश िदला जाणार नाही. तुत जािहरातीमध्ये परीके्षसंदभार्तील 
संिक्ष त तपिशल िदलेला आहे. पूवर् परीके्षच्या वेशासाठी मािहती वीकारण्याची पध्दत आव यक अहर्ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क, िनवडीची सवर्साधारण 
िकर्या,परीक्षा योजना, अ यासकर्म इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपिशलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पधार् परीके्षअंतगर्त उमेदवारानंा 
सवर्साधारण सूचना तसेच पधार् परीक्षा िवभागातील महारा टर् अिभयािंतर्की सेवा परीक्षामध्ये उपल ध करुन देण्यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या 
वेबसाईटवर िसध्द करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समजण्यात येईल. सदर जािहरात आयोगाच्या www.mpsc.gov.in व www.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवर 
उपल ध  आहे. 
10..  िविहतिविहत  पध्दतीनेपध्दतीने  अजर्अजर्  सादरसादर  करुनकरुन  शु कशु क  भरण्याचीभरण्याची  कायर्वाहीकायर्वाही,,  तसेचतसेच  भारतीयभारतीय  टेटटेट  बकेँमध्ये चलनाद्वारेबकेँमध्ये चलनाद्वारे  परीक्षाशु कपरीक्षाशु क  भरावयाचेभरावयाचे  झा यासझा यास  चलनाची त घेण्याची कायर्वाहीचलनाची त घेण्याची कायर्वाही  
िदनांकिदनांक    2277  फेबर्ुवारीफेबर्ुवारी,,  22001144  रोजीरोजी  2233..5599  वाजेपयतवाजेपयत  पणूर्पणूर्  करणेकरणे  आव यकआव यक  आहेआहे..  त्यानंतरत्यानंतर  ससददरर  वेबिंलकवेबिंलक  बंदबंद  होईलहोईल..    
11. चलनाद्वारेचलनाद्वारे  परीक्षाशु कपरीक्षाशु क  भरावयाचेभरावयाचे  झा यासझा यास  भारतीयभारतीय  टेटटेट  बकेँमध्येबकेँमध्ये  िदनांकिदनांक  2288  फेबर्ुवारीफेबर्ुवारी,,  22001144  पयतपयत  बकेॅच्याबकेॅच्या  कायार्लयीनकायार्लयीन  वेळेतवेळेत  भरणेभरणे  बंधनकारकबंधनकारक  आहेआहे..  
िविहतिविहत  िदनांकानंतरिदनांकानंतर  परीक्षापरीक्षा  शु कशु क  भर यासभर यास  वैधवैध  मानलेमानले  जाणारजाणार  नाहीनाही,,  तसेचतसेच  परीक्षापरीक्षा    शु काचाशु काचा  परतावाहीपरतावाही  केलाकेला  जाणारजाणार  नाहीनाही..  
12. महारा टर् अिभयािंतर्की (यािंतर्की ) सेवा गट-ब परीके्षचा अ यासकर्म व योजना आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध  आहे. 
  
िठकाणिठकाण  ::  मुंबईमुंबई                                            ीी. . शंशं. . पाठकपाठक  
िदनांकिदनांक  ::      77  फेबर्ुवारीफेबर्ुवारी,,    22001144..                                                                                                                                                                                                              उउपप  सिचवसिचव,,  महारा टर्महारा टर्  लोकसेवालोकसेवा  आयोगआयोग..  

आयोगाच्याआयोगाच्या  कायार्लयातकायार्लयात,,परीक्षापरीक्षा  कक्षातकक्षात,,परीक्षापरीक्षा  कदर्ाच्याकदर्ाच्या  पिरसरातपिरसरात,,तसेचतसेच,,शारीिरकशारीिरक  चाचणीचाचणी  वव  मलुाखतीच्यामलुाखतीच्या  वेळीवेळी  मोबाईलमोबाईल  फोनफोन,,  अथवाअथवा  इइततरर  कोणत्याहीकोणत्याही  कारचीकारची  इलेक्टर्र्ॉिनकइलेक्टर्र्ॉिनक  साधनेसाधने  
आणण्यासआणण्यास  वव  वापरण्यावापरण्यासस  सक्तसक्त  मनाईमनाई  आहेआहे.. 

 
 


