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मांक : प .374(2)/थापय/2019/19 बैठक मांक : 158.00 िदनांक : 13 जनू, 2022

ित ,
KITUKALE RESHMA KISANRAO   (0130171905101900566)

िवषय :- महाराट  थापय अिभयांिकी सेवा (मुय) परीा - 2019 िशफारशीबाबत.

महोदय /महोदया,

     उपरोत िवषयाया अनुषंगाने आपणास असे कळिवयात येते की, जलसंपदा िवभागातील सहायक कायकारी अिभयंता,
थापय, गट-अ एकूण 7 पदे, सहायक अिभयंता थापय, गट-अ, एकूण 21 पदे, सहायक अिभयंता थापय, गट-ब, ेणी-2
एकूण 553 पदे तसेच सावजिनक बांधकाम िवभागातील सहायक कायकारी अिभयंता, थापय, गट-अ एकूण 6 पदे, सहायक
अिभयंता थापय, गट-अ एकूण 16 पदे व सहायक अिभयंता, थापय, गट-ब, ेणी-2 एकूण 264 पदे आिण मृद व
जलसंधारण िवभागातील उप िवभागीय जलसंधारण अिधकारी, थापय, गट-अ, एकूण 84 पदे व जलसंधारण अिधकारी,
थापय, गट-ब, एकूण 194 पदे अशा एकूण 1145 पदांकिरता 'महाराट  थापय अिभयांिकी सेवा (मुय) परीा-2019
िदनांक 24 नोह बर, 2019 रोजी घेयात आली होती. तुत परीेया िदनांक 10 जनू, 2022 रोजी जाहीर झालेया सुधारीत
अंितम िनकालानुसार आपली जलसंधारण अिधकारी, थापय, गट-ब या पदाकिरता सिचव, महाराट  शासन, मृद व
जलसंधारण िवभाग (जल-2), मंालय, मंुबई-400032 यांचेकडे िशफारस करयात येत आहे.

2.आपण अजात केलेया दायांया अनुषंगाने िविहत वयोमयादा, िविहत केलेली आवयक शैिणक अहता, मराठीचे ान,
शारीिरक अहता तसेच उनत व गत गटात मोडत नसयाबाबतचे माणप (NCL Certificate) िविहत तारखेस धारण करीता
असयाया बाबी सामािजक व समांतर आरण िवषयक दावे तसेच ीडा िवषयक दावे आपया मळू माणपांआधारे तसेच
तुत पदाया जािहरातीतील व अिधसचूनेतील तरतदूींया अनुषंगाने िनयुतीपवूी  शासनाया िविहत/सम ािधका-यांकडून
मळू माणपांआधारे यांची वैधता / सयासयता तपासयाया अटीया अधीन राहनू, तुत िनकालाआधारे आपली शासनाकडे
िशफारस करयात येत आहे. सदर तपासणीत पा ठरयासच आपणांस िवषयांिकत पदावर िनयुती देयात येईल.

3. आपण आवेदनपात िदलेली मािहती खोटी अथवा चुकीची आढळून आयास अथवा आवेदनपातील दायानुसार आवयक
माणपांची पतूता न केयास, शासनतरावर अिधसचूनेतील तरतदूीनुसार मळू कागदपांया आधारे दावे तपासतांना व अय
कारणामुळे अपा ठरयास आपली उमेदवारी कोणयाही टयावर र करयात येईल.

4. िवषयांिकत परीेया संवगातील पदांया िशफारशी मा. महाराट  शासकीय यायािधकरण येथे दाखल झालेया मळू अज .
300/2022 तसेच मळू अज . 280/2022 करणी झालेले अंतिरम आदेश िवचारात घेवनू आिण समांतर आरणाया मुांसंदभात
तसेच अय मुासंदभात िविवध मा. यायालयात / मा. यायािधकरणात दाखल करयात आलेया याियक करणांवरील अंितम
यायिनणयाया अधीन राहनू शासनाकडे करयात येत आहेत.

5. अयुच ािवयात (गुणवाधारक) खेळाडू पदावर िशफारसपा ठरलेया उमेदवारांया िशफारशी शालेय िशण व ीडा
िवभागाया िद.1 जुलै,2016 रोजीया शासन िनणयानुसार व यास अनुसन िसद करयात आलेया िद.18 ऑगट,2016, िद.
11 माच,2019 व 24 ऑटोबर,2019 रोजीया शुदीपकातील तरतुदीनुसार आिण तदनंतर शासनाने या संदभात वेळोवेळी
िनगिमत केलेया आदेशानुसार िवषयांिकत राजपित गट-अ व गट-ब पदासाठी िनिचत केलेली ीडा िवषयक अहता धारण करीत
असयाबाबत, पवू परीेचा अज सादर करयाया अंितम िदनांकाचे हणजेच िदनांक 23 एिल, 2019 रोजीचे िकंवा तपवूी चे ीडा
माणप आवयक असनू याच िदनांकापवूी  सदर ीडा माणप पडताळणीसाठी िवभागीय ीडा उपसंचालकांकडे सादर केलेया
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अजाचंी पोचपावती सादर करणे आवयक आहे. तसेच यासंदभातील संबंिधत िवभागीय ीडा उपसंचालकांचा मुलाखतीयावेळी
सादर केलेला ीडा माणप पडताळणीबाबतचा अहवाल िनयुतीपवूी  शासनास सादर करणे अिनवाय राहील.

6. अजामये खोटे / चकूीचे दावे करणे, सय मािहती दडिवणे या अयंत गंभीर बाबी आहेत. या संदभात आपले ल उमेदवारांया
सवसाधारण सचूना व आपण सदर परीेसाठी सादर केलेया अजातील िता पाकडे वेधयात येत आहे.

7. साांकन नमुना आयोगाया www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपलध आहे. सदर साांकन नमनूा डाऊनलोड कन घेयात
यावा व संपणू भन तो सिचव, महाराट  शासन, मृद व जलसंधारण िवभाग (जल-2), मंालय, मंुबई-400 032 यांचेकडे ताकाळ
पाठवावा. साांकन नमूयातील रकाना मांक - 11 मये अटक, िशा, दंड व इतर काही कारवाई झाली असयाबलची मािहती
होय िकंवा नाही या उराने भरावी. संबंिधत रकाना कोरा ठेवयास िकंवा नुसती रेघ मारयास असा नमुना वीकारयात येणार
नाही, याची कृपया नद यावी.

8. िनयुती संदभातील पुढील सव पयवहार उपरोत शासकीय ािधका-यांकडेच करयात यावा.

आपला िववास ू,

देवद  तावडे
अवर सिचव

महाराट  लोकसेवा आयोग,मंुबई
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