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महारा टर् शासन  
आयकु्त, मृद व जलसधंारण, औरंगाबाद  

जलसधंारण अिधकारी ( थापत्य) गट-ब अराजपतर्ीत  राज्य तरीय पदभरती जािहरात  
सन 2018. 

(Detail Advertisement) 
 

    महारा टर् शासनाने आयकु्त, मृद व जलसंधारण, वा मी पिरसर, औरंगाबाद यांना नोडल अिधकारी 
हणनू  ािधकृत केले या ािधकारानुसार जलसंधारण अिधकारी ( थापत्य) गट-ब अराजपतर्ीत  या संवगार्ची 
िरक्त पदे िविहत शैक्षिणक अहर्ता धारण करत असले या पातर् उमेदवारामंधुन भरण्यासाठी क प यव थापक, 
महापिरक्षा पोटर्ल याचंे माफर् त पधार्त्मक पिरके्षसाठी केवळ ऑनलाईन पध्दतीने अजर् मागिवण्यात येत आहेत. 
ऑनलाईन पध्दतीने अजर् भरावयाची सुिवधा www.mahapariksha.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे. 
तसेच, सदर जािहरात महारा टर् शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/ 
https://wcd.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर व कदर् शासनाच्या कामगार व रोजगार मंतर्ालयाच्या 
National Carrier Service या पोटर्लवर उपल ध आहे.  
 पिरक्षचेे वळेापतर्क :- 
 
अ.कर् िकर्या िदनाकं  

1. ऑनलाईन अजर् व शु क भरण्याचा कालावधी िदनांक-26/12/2018 (रातर्ी- 22:00 वाज ेपासून) ते
िदनांक- 15/01/2019(रातर्ी- 23:59 वाजपेयत) 

2. वशेपतर् (Hall Ticket) ऑनलाईन िं ट काढून 
घेणे  

महा परीक्षा पोटर्ल वर वतंतर् पणे िनगर्िमत 
करण्यात येईल. 

3. ऑनलाईन पिरके्षचा िदनांक महा परीक्षा पोटर्ल वर वतंतर् पणे िनगर्िमत 
करण्यात येईल. 

              

  भरती िकर्या संदभार्तील सवर् कायर्कर्म, कायर्कर्मातील बदल सूचना वगैरे www.mahapariksha.gov.in या 
संकेत थळावर वळेोवळेी िसध्द करण्यात येतील. उमेदवाराशंी कोणताही पतर् यवहार करण्यात येणार नसून या 
संकेत थळावर संपकर्  साधण्याची दक्षता उमेदवारानंी घ्यावायाची आहे.  

  
 
 

www.nmk.c
o.in



C:\Users\PATIL\Desktop\Edit 24.12.18.Doc                                                                                          4 
 

पदनाम :- जलसंधारण अिधकारी ( थापत्य), गट ब (अराजपितर्त )
वतेन णेी :- रु.9300-34800 (गेर्ड वतेन रु.4,300/-) उपल ध पदसंख्या (एकूण पदे-282 ) 
 

 अ.कर्. सामािजकआरक्षण व 
टक्केवारी 

भरावयाची  
एकुण पदे 

समातंर आरक्षणाचा त िशल सवर्साधारण
मिहला 30
टक्के 

खेळाडू 5
टक्के 

अनाथ  
खु या 
वगार्त 01 
टक्के 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. अनुसुिचत जाती  37 11 02 00 24
2. अनुसुिचत जमाती   20 06 01 00 13
3. िवमकु्त जाती (अ)  08 02 00 00 06
4. भटक्या जाती (ब )  07 02 00 00 05
5. भटक्या जाती (क )  10 03 01 00 06
6. भटक्या जाती (ड)  06 02 00 00 04
7. िवशेष मागास वगर्  06 02 00 00 04
8. इतर मागास वगर्  53 16 03 00 34
9.  एसईबीसी वगर् 45 14 02 00 29

10. खुला  90 27 05 01 57
 एकुण 282 85 14 01 182
वरील तक्त्यामध्ये नमुद केले या 282 पदापैंकी एकुण 08 पदे अपंग वगार्ची आहेत.  1) HH (Hearing 

Handicapped) 03 Post  2) OL (One Leg affected) 03 Post  3)  OA (One Arm affected)  02 Post. 
 

                 पधार्त्मक परीक्षा थिगत करणे, र  करणे, अंशत: बदल करणे, पदाचं्या एकूण व संवगर्िनहाय 
संख्येमध्ये बदल करण्याचे अिधकार शासन मृद व जलसंधारण िवभाग, औरंगाबाद यानंा राहतील तसेच उपरोक्त 
एकूण पदे िद.31/12/2019 पयत भरावयाची असून सदंभीर्त पातर् उमेदवाराची िनवड यादी जाहीर झा यानंतर 
उमेदवारानंा उपल ध होणाऱ्या  पदावर गुणांकानूसार थम िनयुक्तीचे आदेश िनगर्मीत करण्यास आयुक्त, मृद व 
जलसंधारण, औरंगाबाद हे सक्षम राहतील आिण तो त्याचंा िनणर्य अंितम असेल. याबाबत कोणताही दावा करता 
येणार नाही. तसेच, दशर्िवण्यात आले या समातंर आरक्षणाचा पातर् उमेदवार उपल ध न झा यास त्याच राखीव 
वगार्तील इतर पातर् उमेदवाराचंा शासन िवहीत िनयमानुसार िवचार केला जाईल. 

                  पदभरती िकर्ये संदभार्त वाद, तकर्ारी बाबत आयकु्त, मृद व जलसंधारण, वा मी पिरसर, औरंगाबाद 
यानंा शासन मृद व जलसंधारण िवभाग मंतर्ालय, मुंबई  यांच्या मान्यतेच्या अधीन राहून अंितम िनणर्य घेण्याचे 
अिधकार राहतील.  

 उमेदवाराचंे अजर् ऑनलाईन (online) पध्दतीने वीकारण्यात येणार अस याने अजर् करतानंा, शैक्षिणक 
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माणपतर्े / कागदपतर्े, अन्य माणपतर्े जोडणे आव यक नाही. तथापी, ऑनलाईन अजार्मध्ये उमेदवाराने त्याचं्या
पातर्तेनुसार काळजीपवूर्क संपणूर् अचकू व खरी मािहती भरणे आव यक आहे. ऑनलाईन पध्दतीने अजर् भरतानंा 
काही चकुा झा यास िंकवा तर्टुी रािह यास व भरतीच्या कोठ याही ट यावर अजर् नाकारला गे यास त्याची 
सवर् वी जबाबदारी संबधंीत उमेदवाराची राहील. याबाबत उमेदवाराची तकर्ार िवचारात घेतली जाणार नाही. 
ऑनलाईन अजार्त भरलेली मािहती अजर् सादर के यानंतर बदलता येणार नाही. त्यामुळे ऑनलाईन अजार्ची 
मािहती उमेदवारानंी काळजीपुवर्क / िवचारपवुर्क भरावी. जािहरातीमध्ये नमदू केले या सवर् अटी, शैक्षिणक अहता 
व मागणीनुसार आरक्षण, वयोमयार्दा िशिथलीकरण वगैरेची पातर्ता तपासूनच ऑनलाईन अजर् भरावा.  

 शासन िनणर्य कर्. ािनमं-1214/ .कर्.(43/14)/13-अ िदनांक 05.06.2014 नुसार गट- ब 
(अराजपितर्त) मिधल कोणत्याही पदासाठी (मौखीक पिरक्षा) मुलाखत घेण्यात येणार नस याने भरती कर्ीयेत पातर् 
झाले या उमेदवाराचंी ऑनलाईन पिरक्षेमध्य े ा त केले या गुणांच्याच आधारे गुणव नुेसार अंितम िनवड केली 
जाईल व अशा उमेदवारानंा शैक्षिणक व इतर संबधंातील मुळ माणपतर्े / कागदपतर् ेतपासणी करीता पडताळणी 
सिमतीकडे उपल ध करून दयावी लागतील अन्यथा अंितम िनवडीसाठी िवचार केला जाणार नाही. 
शैक्षिणक पातर्ता :- 

खाली नमूद केलेली शैक्षिणक अहर्ता  जािहरातीच्या  िदनांकास माणपतर्ासहीत पणूर् धारण करणे 
आव यक आहे 

 पदनाम वय शैक्षिणक व तािंतर्क अहता 
1. 2. 3.

जलसंधारण 
अिधकारी 

( थापत्य) गट-ब 
(अराजपतर्ीत) 

18 वष ते   
38 वष 

उमेदवाराने शासनाने मान्यता िदलेली तीन वष कालावधीची थापत्य 
अिभयांितर्की मधील पदिवका (Diploma in Civil Engineering) िंकवा 
ितच्याशी समतु य अहर्ता यामध्ये मान्यता ा त िव ापीठाकडून/ महारा टर् 
राज्य तंतर्िशक्षण संचालनामाफर् त घेण्यात येणा-या खालील माणे 
पदिवका (कालावधी- 3 वषर् )  

 िस हील व रुरल इंिजिनअिंरग मधील पदिवका. 
 िस हील इंिजिनअिंरग आिण रुरल कन् टर्क्शन मधील पदिवका. 
 टर्ान्सपोटशन इंिजिनअिंरग मधील पदिवका. 
 कन् टर्क्शन टेक्नॉलॉजी मधील पदिवका. 

(शासन सा.बा.ंिवभाग राजपतर् किन ठ अिभयंता ( थापत्य) सेवा वशे 
िनयम िदनांक 01 जानेवारी, 1998)  

 वरील तक्त्यामध्ये नमुद केलेली पातर्ता ही शासन सा.बां.िवभाग राजपतर् किन ठ अिभयंता ( थापत्य) 
सेवा वशे िनयम िदनाकं 01 जानेवारी, 1998, शासन सावर्जिनक बाधंकाम िवभाग, मंतर्ालय मुंबई यांचे पतर् 
कर्.संकीणर्-2015/ .कर्.344/सेवा-3 िदनांक 07.01.2016 आिण मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने 
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िरट यािचका कर्.5473/2016, कर्.5550/2016 आिण कर्.5589/2016 मध्ये िदनांक 18 जुलै, 2016 रोजी 
िदले या िनकालानुसार अधोरेिखत केलेली आहे. 
 
वयोमयार्देतील सवलत :-  
वयोमयार्देकरीता उमेदवाराच ेवय हे जािहरातीच्या िदनांकास (25/12/2018 रोजी ) असणारे वय िवचारात घेतले 
जाईल. 

 1. खुला/सवर्साधारण वगर् - 38 वष. (शासन सा. .िवभाग िनणर्य कर्.एसआर ही2015/ .कर्.404/कायार्12 
िद.25 ऑक्ट बर,2016) 

2. मागासवगीर्य उमेदवार :- 43 वष  (शासन सा. .िवभाग िनणर्य कर्.एसआर ही2015/ .कर्.404/कायार्12 
िद.25 ऑक्ट बर,2016) 

3. अपंग - 45 वषर्.  
4. खेळाडू 5 वषर् सवलत ( खुला वगर् 38 + 5, मागास वगर् 43)  

संगणक अहर्ता:- 
MS-CIT  ची पिरक्षा उ ीणर् होणे आव यक आहे. तथािप शासन िनणर्य, मािहती तंतर्ज्ञान (सामान्य शासन 
िवभाग) िवभाग कर्.मातंस २०१२/ .कर्.२७७/३९ िद. ४.२.२०१३ मध्ये नमूद केले या संगणक/मािहती तंतर्ज्ञान 
िवषयक ८६ माणपतर्ापैकी कोणतेही एक माणपतर् धारक असावा. 
 
शासकीय सेवमेध्ये भरती झा यास होणारी उपल धी :-

 
पदनाम वतेन णेी वतेन अंदािजत (रु) पदो तीची संधी 

जलसंधारण 
अिधकारी 
( थापत्य) 
गट-ब 
(अराजपितर्त)  

पी.बी.1  
9300-34800  
गेर्ड वतेन 4300/- 
(सहा या वतेन 
आयोगानुसार) 

सुरवातीचे मुळ वतेन 9300/- + गेर्ड 
वतेन   4300 /-  = एकुण 
13,600/-  +  इतर भ े 

मृद व जलसंधारण 
िवभागाचा शासन 
िनणर्य 
िद.31.05.2017 च्या 
संवगर् साखळी माणे.  

 
 नेमणुकीच्या सवर्साधारण अटी :- 

1) उमेदवार हा महारा टर्ातील रिहवासी असावा (डोिमसाईल माणपतर् धारण करणे आव यक ) 
अजर्दाराने महारा टर् राज्याचा रिहवासी अस याचे शासनाने ािधकृत केले या सक्षम अिधकाऱ्याचंे 
माणपतर् आव यक आहे. 

2) सेवा वशे िनयमानुसार उमेदवारास मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आव यक आहे. 
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3) िविहत वयोमयार्देतील शासकीय, िनमशासकीय सेवतेील कमर्चाऱ्यानंी त्याचंे अजर् त्याचें कायार्लय
मुखांच्या परवानगीने िविहत मागार्ने िविहत मुदतीत अिधकृत संकेत थळावरून ऑनलाईन भराव े
व अशा परवानगीची त उमेदवाराकंडे असणे आव यक आहे व त्याबाबची कागदपतेर् छाननीच्या 
वळेी सादर करावी. 

 
 
 

 पिरक्षचेे वरूप :-   ऑनलाईन पिरक्षा.
 

 अ.कर्. िवषय भाषा संख्या गुण
1) थापत्य अिभयांितर्की पदिवका 

अ यासकर्म 
इंगर्जी एकुण 7०   1४0  ( ित  02 

गुण) 

2) सामान्य ज्ञान - (मराठी, इंगर्जी, सामान्य 
ज्ञान, बिुध्दमापन चाचणी) 

मराठी व 
इंगर्जी 

एकुण ३०  ६0  ( ित  02 गुण) 

 एकुण   एकुण 100  200  ( ित  02 
गुण) 

 
 ऑन लाईन पिरक्षेच्या पितर्केच े वरूप व कायर्कर्म :-  

1. ऑनलाईन पिरक्षचेी पितर्का व तुिन ठ, बहुपयार्यी वरूपाची असेल. सवर्  सोडवणे आव यक 
आहे. बहुपयार्यी ासंाठी िदले या चार पयार्यापैंकी एकच पयार्य िनवडावा. (िनगेिट ह) नकारात्मक 
गुणपध्दत (माकर्  िसि टम) अवलंिबण्यात येईल. तसेच त्येक चार चकुीच्या उ रामागे एका ाच ेगुण 
एकूण गुणामंधुन वजा करण्यात येतील. तथािप, चकुीच्या उ रामागे गुण वजा करण्याबाबतच्या तरतूदी 
संदभार्त संबिंधत पिरक्षेच्या वशेपतर्ावरील तरतूदीच ेअवलोकन हाव.े 

2. जलसंधारण अिधकारी ( थापत्य), गट ब अराजपितर्त या पदाची ऑनलाईन पिरक्षा पदासंबधंीचे तािंतर्क 
ज्ञान, इगंर्जी, मराठी, चाल ूघडामोडी, सामान्य ज्ञान आिण बधु् ीम ा चाचणी यावर आधारीत असेल. 

 अ यासकर्म:- 

 अ यासकर्म
 Section name  - Civil Engineering  (Diploma Level)
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 पिरक्षा शु क :-  

अ.कर्. पदनाम /संवगर् खुला वगर् राखीव वगर् 
    

1. जलसंधारण अिधकारी ( थापत्य), गट ब 
(अराजपितर्त) 

रक्कम रुपये 300/- रक्कम रुपये 150/- 

1) उमेदवार आपाप या सोईनुसार भरणा करु शकतात. भरणा करण्याकरीता फक्त ऑनलाईन पयार्य 
उपल ध आहेत.   
:- उमेदवार केर्िडट काडर् / डेिबट काडर् / भीम यपुीआय / इंटरनेट बिँंकग दारे. 

   2) उमेदवाराला वीज परुवठा िंकवा इंटरनेट सेवा खंडीत झा यामुळे शु क भरणा करता आला नाही तर पनु्हा 
लॉिगन करून शु क भरणा कर्ीया पणुर् करावी. 
  3) शु क भरणा झा यावर उमदेवाराला “ भरणा यश वी” हणनु संदेश िमळेल आिण झाले या यवहाराची 
सिव तर मािहती अजार्मध्ये आपोआप अंतभुर्त होईल. 

  

 Building Construction & Materials, Applied Mechanics, Strength of materials, Theory of 
structures,  Concrete  Technology, Design of reinforced concrete and steel structures, 
Construction Planning and Management, Surveying, Estimating, Costing and Valuation, Irrigation 
Engineering, Hydraulics, Geo-technical Engineering, Transportation & Highway Engineering, 
Environmental Engineering, Soil & water conservation structures and techniques. 
 

 Note  :- Syllabus Depth are Diploma in Civil Engineering Level. 
 Section name -   General Knowledge  

 a) English -   Similar Word, Opposite Word, Common Vocabulary, Sentence Structure, 
Grammar, Use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage. 

 b) मराठी -  समानाथीर् श द, िवरुध्दाथीर् श द तसेच सवर्सामान्य श दसंगर्ह, वाक्यरचना, याकरण, हणी व
वाक्य चार याचंा अथर् आिण उपयोग तसेच उताऱ्यावरील ाचंी उ रे. 

 c) सामान्य ज्ञान -  चालू घडामोडी (जागितक तसेच भारतातील),  इितहास िवशेषत: महारा टर्ाचा, 
महारा टर्ाचा भगुोल, भारतीय अथर् यव था, भारतीय राज यव था तसेच पयार्वरण. 

 d) बुिध्दमापन चाचणी ( Reasoning Test)  - उमेदवार िकती लवकर व अचकुपणे िवचार करून शकतो हे 
आजमवण्यासाठी . 
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 ऑन लाईन अजर् भरण्याची कायर्पध्दती व सुचना - अजार्मध्ये खालील ट पे आहेत -  

1) न दणी 2) अजार्वरील मािहतीच ेपवुार्लोकन 3) ऑनलाईन शु क भरणा 4) अजार्ची िं ट आऊट 
उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.inया संकेत थळावर लॉगइन कराव े लागेल. उमेदवाराने 
आप याउज याबाजूलाअसले या −सूचना∞ या पयार्यावर िक्लक कराव.े ितथून उमेदवाराला थेट न दणीच्या 
पोटर्लवर नेले जाईल. पिह यादंाच न दणी केली जात अस यास उमेदवाराने न दणीच्या पयार्यावर िक्लक 
करून यजूर नेम, पासवडर् आिण इमेल आयडी टाकावा. उमेदवाराला त्यानंतर त्याच्या/ितच्या मािणत इमेल 
आयडीवर सकर्ीयतेची िंलक िमळेल जी त्याचं्या साइनअपशी संबंिधत असेल. उमेदवाराने त्याचे/ितचे खाते 
सकर्ीय करण्यासाठी त्याच्या/ितच्या इमेल आयडीवर िमळाले या सकर्ीयतेच्या िंलकवर िक्लक कराव.े.( 
Activation िंलकही  २ िदवसांकिरता activate  असले.)उमेदवाराने त्याची/ितची लॉगइनची मािहती गोपनीय 
ठेवावी. एकदा खाते सकर्ीय झाले की, उमेदवाराला त्यांच्या न दणी पोटर्लच ेयुजरनेम आिण पासवडर् वापरून 
के हाही लॉग ऑन होता येईल. 
टीप : USERNAME आिण PASSWORDजतनकरण्याचीजबाबदारीउमेदवाराचीअसेल . 

उमेदवारानंी ऑनलाईन अजार्त न दिवलेला ई-मेल आयडी. व मोबाईल कर्माकं चकूीचा / अपणुर् तसेच मोबाईल 
कर्मांक रिज टडर् (DND) अस यामळेु संपणुर् भरती िकर्ये दर यान त्या ारे पाठिव या जाणा-या सूचना, संदेश 
व मािहती उमेदवारांना ा त न झा यास त्याची संपणुर् जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील.  
तसेच,  ई-मेल आयडी. व मोबाईल संदेश वहनात येणा-या तािंतर्क अडचणींना आयुक्त, मृद व जलसंधारण, 
औरंगाबाद हे जबाबदार असणार नाही. सदर संकेत थळाला भरती िकर्ये दर यान वळेोवळेी भेट देऊन भरती 
िकर्येची मािहतीबाबत अ यावत राहण्याची जबाबदारी उमेदवाराची रािहल. 

 
 

अजर् भरण्याची कायर्पधती आिण सुचना :-  
१) उमेदवाराचे नाव, वडीलाचंे, पतीचे नाव, आडनाव, विडलाचंे नाव, आईच ेनाव, जन्मिदनाकं, मणध्वनी 

कर्मांक, छायािचतर्, वाक्षरी ही मुलभतू मािहती आहे जी उमेदवाराला सिव तर ावी लागेल. 
२) छायािचतर् आिण वाक्षरी अपलोड करण्यासंबधंी मािहती -  कृपया उंची आिण रंुदी त्येकी 200 pixel 

असलेले छायािचतर् कॅन करुन अपलोड करा आिण अजार्मध्ये अपलोड करा. ितमेची उंची 60 िपक्सल 
आिण रंुदी 140 िपक्सल असावी. ितमेच ेआकारमान 3 KB  ते 50 KB च्या दर यान असाव.े (िटप- 
उमेदवाराच ेछायािचतर् (फोटोगर्ाफ) मािगल 01 मिहना कालावधीच्या आतील असाव.े) 

३) प ा टाकण्यासाठी उमेदवाराने आप या पत्त्याचा कार िनि त करावा. उदा. कायम वरुपी प ा, 
तात्परुता प ा िंकवा दोन्ही आिण त्यानुसार आपले गाव, पो ट ऑिफस, राज्य, िज हा, िपन कोड 
इ.सिहत मािहती भरावी. 
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४) त्यानंतर उमेदवाराने अितिरक्त मािहतीच्या पयार्यावर िक्लक कराव ेआिण आप या जात वगार्ब ल 
मािहती भरावी. उमेदवाराकडे जात माणपतर् अस यास त्याब ल िवचारणा केली जाईल. अस यास 
डर्ॉपडाऊन मधून त्याने / ितने आपला जात वगर् िनवडावा. 

५) ज्याचं्याकडे आधार कर्मांक आहे. त्यानंी तत्संबधंी मािहती भरावी, तसेच उमेदवाराने आधार 
कर्मांक/आधार न दणी कर्मांक याबदृलची मािहती ावी. समातंर आरक्षण (लागू अस यास) त्यासंबधंीची 
मािहती ावी लागेल. 

६) तसेच मराठी भाषेतील ािवण्य, MS-CIT माणपतर्, आत्महत्यागर् त शेतकऱ्याचें पा य,अपंगत्वाचा 
कार (लागूअस यास )यासंबधंीची मािहती ावी लागेल . 

७) शैक्षिणक मािहतीच्या जागी उमेदवाराने आपली सिव तर शैक्षिणक मािहती भरावी. शैक्षिणक पातर्तेमध्ये 
जािहरातीमध्ये नमूद के या माणे मािहती देणे अिनवायर् आहे,  तरच आपणास त्यापदासाठी अजर् करता 
येईल. 

८) एकदा शैक्षिणक तपिशल िव ट केले की अजर्दार पढेु या बटणावर िक्लक राव ेलागेल, त्या बटणावर 
िक्लक के यानंतर अजर्दाराकडून पु टीची िवनंती केली जाईल की त्यानंी ते बटण िक्लक के यास 
मागील तपशील संपािदत करण्याची परवानगी िदली जाणार नाही. 

९) आता उमेदवारास पदाची िनवड करावी लागेल. (Water Conservation Officer Group-B-Non 
Gazetted) 

1०) त्यानंतर उमेदवारास सवर् पदासंाठी आव यक असलेली पातर्ते ब लची मािहती देऊन ती से ह करणे 
आव यक आहे. 

1१) उमेदवाराने न दणी अजार्मध्ये िद या माणे पिरक्षा कदर्ाकिरता तीन ाधान्यकर्म िनवडू शकतो. 
.उमेदवाराने आप या अजार्त उपल ध करून देण्यात आले या तीनही पसंती कर्माच्या यादीतील त्येकी 
एका पयार्याचंी िनवड आव यक आहे. तीनही पसंती कर्मात उमेदवाराने िनवडले या पयार्यापैंकी एकही 
परीक्षा कदर् उपल ध नस यास , उमेदवारास उपल ध कदर्ापैकी कदर् नेमून देण्यात येईल. 

1२) उमेदवाराने सगळया िनयम व अटी वाचनू मान्यता दशर्िवण्यासाठी िदले या जागी िक्लक कराव.े 
त्यानंतर ऑनलाईन प तीने (इंटरनेट बिँंकग , केर्िडटकाडर् /डेिबटकाडर् , भीम UPI ) आव यक तो परीक्षा 
शु क भरणा करावा. मान्यता दशर्िव यानंतरच अजर् दाखल करण्यासाठीचा सबिमट हा पयार्य उपल ध 
होईल. उमेदवाराला त्याचा अजर् डाऊनलोड िंकवा िं ट करण्याचा पयार्य असेल.  

1३)  ऑनलाईन अजर् ि वकारण्याच्या अंितम तारखेस मध्यरातर्ी12.00 वाज यानंतर संकेत थळावरील िंलक 
बदं केली जाईल. 

1४) जर कोणत्याही उमेदवाराने एकापेक्षा अिधक लॉिगन आयडीसह न दणी केली असेल तर उमेदवारांची 
पिहली यश वी न दणी फक्त पढुील िकर्या जसे हॉल ितकीट, परीके्षत उपि थती, गुणव ा यादी आिण 

www.nmk.c
o.in



C:\Users\PATIL\Desktop\Edit 24.12.18.Doc                                                                                          11 
 

अन्य संबिंधत िकर्यासंाठी िवचारात घेण्यात येईल, कोणत्याही डु लीकेट न दणीस अवधै न दणी मानले 
जाईल आिण कोणत्याही कारच े पैसे परतफेड केले जाणार नाहीत. उमेदवारा ारे थम यश वी 
न दणीमध्ये काही चकुीची मािहती देण्यात आली असेल तर कृपया या िवषयाब लची योग्य िकर्या 
जाणून घेण्यासाठी enquiry@mahapariksha.gov.inवर िलहा िंकवा टोल ी नंबर 180030007766 
वर कॉल करा. 
न द :-न दणी मधील तपशील जसे की वापरकतार् नाव (USERNAME), ई मेल आयडी, वगर् आरक्षण 
(लागू, समातंर िंकवा वगर् आरक्षण) , पसंतीचे थान, जन्मतारीख उमेदवाराचे छायािचतर् (फोटोगर्ाफ) 
आिण वाक्षरी इत्यादी फॉमर् सादर के यानंतर बदलण्याची परवानगी िदली जाणार नाही. 

अजार्तील मािहतीच ेपवुार्वलोकन :-  
१) युजरनेम आिण पासवडर् वापरुन लॉगइन के यावर उमेदवार आपला संिक्ष त अजर् पाहू शकतो.  
२) अजर् िं ट करण्यासाठी “िं ट ि हय”ू या पयार्यावर िक्लक करा. 

न द:  उमेदवाराने आपला PDF  वरुपातील अजर्, परीक्षा वशेपतर् संपणूर् भरती कर्ीया पणूर् होई पयत 
वत: जवळ ठेवावा. 

महत्त्वाच्यासूचना: 
  १) उमेदवारास देण्यात आलेले परीक्षा कदर् कोणत्याही पिरि थतीमध्ये बदलण्यात येणार नाही.  

२) परीक्षा कदर् िंकवा परीक्षा शहर बदलण्याची िवनंती कोणत्याही पिरि थतीमध्ये (वै कीय िंकवा इतर 
कारणासंाठी) वीकारली जाणार नाही. उमेदवाराने त्याची वासाची यव था त्यानुसार आधीच ठरवावी. 
३) उमेदवार ज े वगेवगेळे िवभाग / वगेवगे या पदासंाठी अजर् करत असतील, अशा उमेदवारानंी सवर् 
िवभाग / पदे याकंिरता सारखी परीक्षा शहरांची िनवड करावी . अन्यथा वगेवगे या पदासंाठीच्या 
परीके्षसाठी वगेवगेळे परीक्षा कदर् / शहर िमळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
४) उमेदवाराने आप या अजार्त उपल ध करून देण्यात आले या तीनही पसंती कर्माच्या यादीतील 
त्येकी एका पयार्याचंी िनवड करणे आव यक आहे. तीनही पसंती कर्मात उमेदवाराने िनवडले या 
पयार्यापैंकी एकही परीक्षा कदर् उपल ध नस यास, उमेदवारास उपल ध कदर्ापैकी जवळील परीक्षा कदर् 
नेमनू देण्यात येईल. 
५) उमेदवाराने एका पदासाठी फक्त एकदाच अजर् करावा, जर एका उमेदवाराने एका पेक्षा अिधक अजर् 
केलेले आहेत असे आढळून आले तर अशा उमेदवाराचंी उमेदवारी र  केली जाईल. 
६) उमेदवाराने भरणा केलेले परीक्षा शु क कोणत्याही पिरि थतीमध्ये (अनेकदा अजर् करणे, अजर् चकुणे, 
काही कारणा तव परीक्षसे बसू न शकणे, इत्यादी अशा कारणासंाठी ) परत केले जाणार नाही. 

 
 
 

 सवर्साधारण सुचना :- (कायर्प ती, अटी व शतीर्)
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1) ऑनलाईन अजर् िकर्येच्या सवर् ट यातील मािहती पिरपणूर् भरुन िविहत पिरक्षा शु क भरले या उमेदवाराचंी 
ि थती, पिरक्षचेी रुपरेषा / वळेापतर्क / पिरक्षाकदर् / बठैक कर्मांक इत्यादी बाबतची मािहती वर िदले या 
(वबेसाईट) वर उपल ध राहील. या संबधंी वतंतर् पतर् यवहार केला जाणार नाही. सबब सदर संकेत थळाला 
भरती कीये दर यान वळेोवळे भेट देवून भरती कर्ीयेची मािहती / कायर्कर्माबाबत अ यावत राहण्याची, 
वशेपतर्े डाऊनलोड करून घेणेची जबाबदारी संबिंधत उमेदवाराची राहील.  

2) ऑनलाईन अजर् केला अथवा िविहत अहर्ता धारण केली हणजे ऑनलाईन पिरके्षस बोलािवण्याचा अथवा 
िनयुक्तीचा हक्क ा त झाला आहे असे नाही.  

3) उमेदवारानंी यापवुीर् जरी त्यांच ेनाव रोजगार व वयंराजगार मागर्दशर्न कदर्ाकडे (सेवायोजन कायार्लयाकडे) 
न दिवले असले तरीही यांनी / ितने या पदाच्या अिधकृत संकेत थळावर वतंतर्पणे िविहत शु कासहीत 
ऑनलाइन अजर् करणे आव यक आहे. 

4) िनवडीच्या कोणत्याही ट यावर (िनवड िकर्या सुरु झा यानंतर िंकवा िनयुक्ती नंतर कोणत्याही क्षणी) अजर्दार 
िविहत अहर्ता धारण न करणारा आढळ यास, ऑनलाईन अजार्त िदलेली मािहती / अगर कागदपतर्े खोटी 
सादर के याच े िंकवा खरी मािहती दडवून ठेव याचे िनदशर्नास आ यास शासनाची िदशाभलू के यामुळे 
त्याचं्यावर योग्य ती कायर्वाही करण्यात येईल तसेच, एखा ा अजर्दाराने त्याच्या िनवडीसाठी िनवड सिमतीवर 
त्यक्ष / अ त्यक्ष दबाव आण यास अथवा गैर काराचा अवलंब के यास त्यास िनवड िकर्येतून वगळण्यात 
येईल व िनयुक्ती झाली अस यास कोणतीही पवूर्सूचना न देता त्याची िनयुक्ती समा त करण्यात येवून त्याच्या 
िवरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.  

5) उमेदवारास ऑनलाईन पिरक्षा व कागदपतर् े पडताळणीकरीता तसेच यावसायीक चाचणी इत्यादी किरता 
वखचार्ने याव ेलागेल. 

6) उमेदवारानंा त्याचं े गुण वयैिक्तकिरत्या पडताळणी करण्याकिरता ाचंी उ रतािलका पिरक्षा झाले या 
िदवसापासून साधारणपणे आठवडयाभराच्या कालावधीमध्ये उक्त संकेत थळावर उपल ध करुन देण्यात 
येईल. 

7) ऑनलाईन पिरक्षचेे िठकाण, वळे, िदनांक उक्त संकेत थळावर उपल ध करण्यात येतील. पिरक्षेच े वशे पतर् 
उक्त संकेत थळावरुन वत: डाऊनलोड करुन घेण्याची जबाबदारी सवर् वी उमेदवाराची असेल. वशेपतर् 
इतर कोणत्याही पध्दतीने उमेदवारास पाठिवले जाणार नाही. 

8) उमेदवाराची ऑनलाईन परीक्षा ही त्यानंी ऑनलाईन अजार्त नमदू केले या मािहतीच्या आधारे गृहीत 
पातर्तेनुसार कोणतीही कागदपतर्े पवूर्तपासणी / छाननी न करता घेतली जाणार अस यामुळे या परीक्षेत 
िमळाले या गुणांच्या आधारे उमेदवाराला िनवडीबाबतच ेकोणतेही हक्क राहणार नाहीत. कागदपतर्ांच्या पणूर् 
छाननीनंतरच उमेदवाराचंी पातर्ता िनि त करण्यात येईल. ऑनलाईन पिरक्षचे्या ाथिमक गुणव चे्या आधारे, 
उमेदवारानंी ऑनलाईन अजार्त नमदू केले या गृहीत पातर्तेनुसार अंतिरम यादी िसध्द करुन उमेदवाराचं्या 
कागदपतर्ांची सखोल छाननी केली जाईल. सदर िकर्येत उमेदवार अपातर् आढळ यास त्यास िनवड िकर्येतून 
वगळण्यात येईल. पातर्ता धारण न करणाऱ्या उमेदवारानंा भरतीच्या कोणत्याही ट यावर अपातर् करण्याच े
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संपणूर् अिधकार आयकु्त, मृद व जलसंधारण, वा मी पिरसर, औरंगाबाद यांच्याकडे राखून ठेवण्यात आलेले
आहेत व याबाबत उमेदवाराची कोणतीही तकर्ार िवचारात घेतली  जाणार नाही. 

 
अंितम िनवड :- 

 पातर् उमेदवाराचंा अंतिरम तसेच अंितम िनकाल वरील संकेत थळावर जाहीर करण्यात येईल. 

अ) उमेदवाराची अंितम िनवड िह ऑनलाईन पिरके्षत िमळाले या एकूण गुणांच्या आधारे केली जाईल. 

 ब) एकाच थानासाठी (Position) दोन िंकवा अिधक उमेदवारानंा समान गुण िमळा यास महारा टर् शासन 
सामान्य शासन िवभाग िनणर्य कर्मांक ािनमं/215/( .कर्.55)15)13-अ मंतर्ालय मुंबई िदनांक 05 ऑक्ट बर 
2015 मध्ये नमुद केले या तरतुदी माणे िनवडयादी केली जाईल.  

 
 िवशेष सूचना :- 

 1. जलसंधारण अिधकारी ( थापत्य) या संवगार्तील अंितम िनवड झाले या उमेदवारानंा मृद व 
जलसंधारण िवभागाचे सेवा वशे िनयम व सेवा शतीर् लाग ूरहातील.  

2. शासन अिधसूचना सामान्य शासन िवभाग कर्माकं एसआर ही 2015/ .कर्.156/ कायार्.12, 
िद.28.04.2015, शासन अिधसूचना सामान्य शासन िवभाग कर्माकं एसआर ही 2015/ .कर्.156/ 
कायार्.12, िद.16.07.2015 व शासन अिधसूचना सामान्य शासन िवभाग कर्मांक एसआर ही 2015/ 

.कर्.156/ कायार्.12, िद.15.06.2017 “महारा टर् शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपितर्त व 
अराजपितर्त) पदावंर सरळसेवनेे व पदो तीने िनयुक्तीसाठी महसुली िवभाग वाटप िनयम, 2015” 
मधील तरतूदींनुसार अंितम िनवड झाले या उमेदवारानंा िनयुक्ती देण्यात येईल. तसेच जलसंधारण 
अिधकारी ( थापत्य) या संवगार्तील अिभयंत्याचं्या बद या महारा टर्ात कोठेही करण्यात येतील. 

3. महारा टर् नागरी सेवा िनयम 1981 (सेवचे्या सवर्साधारण शतीर्) व शासनाने वळेोवळेी िनगर्िमत केले या 
अिधसुचना, शासन िनणर्य, पिरपतर्के व शुध्दीपतर्कांमधील तरतुदी उमेदवारासं बंधनकारक राहतील.  

4. शासकीय कमर्चाऱ्याचं्या बदली करीता महारा टर् बदली अिधिनयम-2005 मध्ये नमदु करण्यात आले या 
तरतुदींच्या अनुषंगाने कायर्वाही करण्यात येईल. िविनयम व शासकीय कतर् ये पार पाडताना होणाऱ्या िवलंबास 
ितबंध अिधिनयम 2005 तसेच सामान्य शासन िवभाग शासन िनणर्य कर्.एसआर ही-

2010/ .कर्.2010/10/12 िदनांक 03/06/2011 मधील िनदशानुसार अन्यतर् बदलीच्या तरतूदी लागू 

www.nmk.c
o.in



C:\Users\PATIL\Desktop\Edit 24.12.18.Doc                                                                                          14 
 

राहतील. 

5. शासन िव  िवभाग िनणर्य कर्.अिनयो/10/05/126/सेवा-4 िदनांक 31.10.2005 नुसार िदनाकं 01.11.2005 
रोजी व त्यानंतर िनवड होणाऱ्या उमेदवाराचा नवीन पिरभाषीत अंशदान िनवृ ी वतेन योजना लागू राहील. 
त्यानंा सध्या अि तत्वात असलेली िनवृ ीवतेन योजना ( हणजे म.ना.से.(िनवृ ीवतेन) िनयम 1982 व 
म.ना.से.(िनवृ ी वतेनाचे अंशरािशकरण) िनयम 1984) आिण सध्या अि तत्वात असलेली सवर्साधारण भिव य 
िनवार्ह िनधी योजना लागू होणार नाही.  

6. शासन सामान्य शासन िवभाग अिधसूचना कर्.एसआर ही-2000/ .कर्.17/2000/12 िदनांक 28.03.2005 व 
शासन पिरपतर्क एसआर ही-2000/ .कर्.17 / 2000 / 12 िदनांक 01.07.2005 मध्ये िविहत के यानुसार व 
महारा टर् नागरी सेवा (लहान कुटंुबाचे ितज्ञापतर्) िनयम 2005 अन्वये शासनाने गट अ,ब,क व ड मधील सेवा 
वशेासाठी ितज्ञापतर् नमुना (अ) आव यक अहर्ता हणनू िविहत नमनु्यातील लहान कुटंुबाच े ितज्ञापतर् 
आव यक आहे. 

7. शासकीय सेवमेध्ये िनयुक्त झा यानंतर संबिंधत उमेदवारानें सहा मिहन्याच्या आत वै कीय दृ टया सक्षम 
अस याचे िज हा शासकीय रुग्णालयातील वै कीय अिधकाऱ्याकडून शासकीय सेवते काम करण्यास पातर् 
अस याचे वै कीय माणपतर् िनयुक्ती झाले या कायार्लयात सादर करणे आव यक आहे. अन्यथा त्यांची 
िनवड र  करण्यात येईल. 

8. शासकीय सेवमेध्ये िनयुक्त झा यानंतर संबिंधत उमेदवाराचंी नेमणकु त्याचे पवुर्चिरतर् व वतर्वणकू (पोलीस 
एन्कॉएरी) याचं्या समाधानकारक तपासणी अहवालावर अवलंबनू राहील व तसा अहवाल आक्षपेाहर् अस यास 
कोणतीही पवूर्सूचना न देता त्यानंा सेवतुेन काढून टाकण्यात येईल. 

9. मागासवगीर्य आरक्षण :- िवमकु्त जाती अ,  भटक्या जमाती ब,  भटक्या जमाती क.,  भटक्या जमाती ड., इतर 
मागास वगर्, सामािजक व शैक्षिणकदृ टया मागास (एसईबीसी) आिण िवशेष मागास वगार् मधील उमेदवारानंी 
ते उ त व गत गटात मोडत नस याचे सक्षम अिधकाऱ्याच े सन 2017 -- 18 च े मूळ नॉन िकर्मीलेअर 
माणपतर् (Non Crimilayer Certificate) तसेच जात माणपतर्ाची साक्षांिकत छाया त कागदपतर् 
पडताळणीच्या वळेी सादर करणे आव यक आहे. अन्यथा त्याचंी िनवड र  करण्यात येईल. 

ज्या उमेदवाराचंी िनवड िविश ट मागास वगार्साठी आरिक्षत असले या जागेवर झालेली आहे, अशा 
उमेदवारासं त्याचं्या जात माणपतर् वधैता तपासण्याच्या अिधन राहून तात्परुती िनयुक्ती देण्यात येईल. 
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िनयुक्ती आदेश ा त झा यानंतर अशा उमेदवाराने िनयुक्ती आदेशाच्या िदनांकापासून सहा मिहन्याच्या
आतमध्ये आप या जात माणपतर्ाची वधैता संबिंधत जात पडताळणी सिमतीकडून करून घेणे आव यक 
राहील. अन्यथा त्याचंी िनवड जात माणपतर् अभावी र  करण्यात येईल.  

10. मिहलासंाठी आरक्षण :- मिहला व बालक याण िवभाग शासन िनणर्य, कर्मांक 82/2001, 
म.से.आ,2000/ .कर्.415/का-2, िदनांक 25/5/2001 मधील तरतुदीनुसार मिहलाचें आरक्षण दशर्िवण्यात 
आलेले  असून त्यामध्ये िनदिशत के या माणे कायर्वाही करण्यात येईल.  खुला आिण मागास वगार्तील 
उमेदवारानंी मिहलासंाठीच्या राखीव पदाकरीता अजर् करतानंा उ त व गत गटात मोडत नस याच ेसक्षम 
अिधकाऱ्याच े सन 2017 -- 18 चे मूळ नॉन िकर्मीलेअर माणपतर् (Non Crimilayer Certificate) तसेच 
माणपतर्ाची साक्षांिकत छाया त कागदपतर् पडताळणीच्या वळेी सादर करणे आव यक आहे. अन्यथा त्याचंी 
िनवड र  करण्यात येईल. मिहला आरक्षणाच्या लाभाथीर् उमेदवारांच्या माणपतर्ाची फेरतापसणी आयकु्त, 
मिहला व बाल िवकास, महारा टर् राज्य, पुणे-1 याचंे माफर् त करणे आव यक राहील.   

11. खेळाडूंसाठी आरक्षण :-   खेळाडंूसाठी असलेले समातंर आरक्षण, शासन, शालेय िशक्षण व िकर्डा िवभाग 
कर्.रािकर्धो-2002/ .कर्.68/कर्ीयुसे-2, िद.1 जुलै 2016 मधील व शासनाने वळेोवळेी िनगर्िमत केले या शासन 
िनणर्यातील तरतुदीनुसार राहील, त्याचेंकरीता उच्च वयोमयार्दा कमाल 5 वषार्पयत िशिथलक्षम राहील, 
तथािप वयोमयार्देत 5 वषार्साठी वयाची अट िशिथल करतानंा कोणत्याही वगार्च्या उमेदवाराचंी उच्चतम 
वयोमयार्दा 43 वषर् रािहल. िवभागीय उपसंचालक, िकर्डा व युवक सेवा महारा टर् राज्य पणेु याचंेकडील 
माणपतर् िनवडीनंतर िनयुक्तीचे आदेश देण्यात येतील.  

12. अनाथ आरक्षण :- शासन िनणर्य, मिहला व बाल िवकास िवभाग कर्.अमुजा-2011/ .कर् 212/का-3, िदनांक 
2/4/2018 मधील तरतुदीनुसार, अनाथ मलुासंाठी असले या राखीव पदासाठी अजर् करतानंा उमेदवाराकडे, 
मिहला व बाल िवकास िवभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ माणपतर् उमेदवाराने कागदपतर् पडताळणीच ेवळेी 
पडताळणी सिमतीस उपल ध करुन देणे आव यक राहील. अनाथ आरक्षण माणपतर्ाच्या अनुषंगाने एखादया 
उमेदवाराची नोकरीमध्ये िनयकु्ती झा यास त्यानें / ितने सादर केले या अनाथ माणपतर्ाची फेरतापसणी 
आयकु्त मिहला व बालिवकास, पणेु याचें माफर् त करणे आव यक राहील.   

13. शासकीय व िनमशासकीय कमर्चारी :- यानंा वयोमयार्देत कोणत्याही कारची सूट िदलेली नाही. सदरील पद 
भरतीकरीता घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन परीक्षमेध्ये अजर् करावयाच ेअस यास तो त्याचंे कायार्लय मुखाच्या 
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परवानगीने िविहत मागार्ने िविहत मुदतीत भरणे आव यक रािहल. परवानगीची त, कागदपतर्े छाननीच्यावळेी
सादर करावी. अन्यथा त्यांची िनवड र  करण्यात येईल. 

14. समानगुण आिण आत्महत्यागर् त शेतकऱ्याच ेपा य :-  शासन सामान्य शासन िवभाग, परूकपतर् कर्. ािनमं-
2017/ ( .कर्.92/17) / 13-अ, िदनांक 05/10/2015 मधील तरतुदींनुसार, लेखी पिरके्षमध्ये समान गुण 
िमळाले या उमेदवाराचंा गुणव ा यादीत सामावशे करताना त्यामध्ये आत्महत्यागर् त शेतकऱ्याच्या पा यासं 
थम ाधान्यकर्म देण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार अशा उमेवारांकडे अजर् करतेवळेी, संबंिधत िज हा तरीत 
सिमतीने त्यास “ कुटंुबातील मतृ शेतकाऱ्याचा पा य” हणनू पातर् ठरिव याबाबतच्या पतर्ाचा कर्मांक व िदनांक 
असणे आव यक राहील. सदरहु मळू पतर् उमेदवाराने कागदपतर् पडताळणीचे वळेी पडताळणी सिमतीस 
उपल ध करून देणे आव यक राहील. 

15. अपंग (िवकलागं) :- शासन सावर्जिनक बांधकाम िवभाग िनणर्य कर्.अपंग 2010/ .कर्.375/सेवा-4 िदनांक 11 
जानेवारी, 2011 नुसार सावर्जिनक बाधंकाम िवभागांतगर्त गट “अ” ते गट “ड” मधील पदांवर सरळसेवनेे 
अपंगाचं्या िनयकु्तीसाठी िनि त केले या पदाचंी यादी िनदिशत केलेली असुन त्यानुषंगाने सदरील पदभरती 
करण्यात येते आहे. 

तसेच,  िवकलागं वगार्तील उमेदवाराच ेिवकलांगतेच े माण िकमान 40 टक्के असणे आव यक असून शासन 
िनणर्य, सावर्जिनक आरोग्य िवभाग कर्मांक अ िव 2012/ .कर्.297/आरोग्य-6 िदनांक 06/10/2012 मधील 
आदेशानुसार िविहत नमनु्यातील माणपतर् सादर करणे आव यक राहील. 

“लखेिनक (Scribe) ची मदत घेणा-या उमेदवारांसाठी सूचना: 
१) अजर्दाराला लेखिनकाची आव यकता अस यास तशी िवनंती आप याला अजार्मध्ये करावी लागेल. 
२) उमेदवारास लेखिनकाची सोय वत: करावी लागेल. 
३) उमेदवाराने अजार्मध्ये िवनंती केली अस यास वशे पतर्ासोबत (हॉल ितकीट) उमेदवारास लेखिनक 
घोषणापतर् (scribe declaration form) िमळेल. उमेदवारास लेखिनक घोषणापतर् राजपितर्त अिधका-याकडून 
ते मािणत करून परीक्षलेा आणाव ेलागेल. 
4) लेखिनकाची मदत घेणा-या उमेदवारास िनयमानुसार त्येक तासाला २० िमिनटाचा जादाचा कालावधी 
िदला जाईल.” 

16. पदभरतीच्या अिधसुचना, शासन िनणर्य व पिरपतर्के आव यकतेनुसार महारा टर् शासनाच्या अिधकृत 
सकेंत थळवरून उमेदवाराने वत: उपल ध करून घ्यावीत.    
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