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सहायक संचालक,
ालक, नगर रचना,
रचना, गट - अ (राजपि त)
त) नगर िवकास िवभाग.
िवभाग.
धािरका मांक :1183(3)/232/पंधरा
जािहरात मांक : 334 /2013
आयोगामाफत महारा शासना या नगर िवकास िवभाग यां या आ थापनेवरील सहायक संचालक, नगर रचना, गट–अ (राजपि त)
नगर िवकास िवभाग, पदा या एकू ण 7 जागांसाठी ऑनलाईन प दतीने अज मागिव यात येत आहे त. या पदासाठी अहता ा त असलेले उमेदवार अज
क शकतात.
2. उपल ध पदसं या :- 7
आर ण
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(
सदर पदे अनुशेषाची आहे त. )
2.1 वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सूचनेनस
ु ार बदल हो याची श यता आहे .
2.2 िव.जा. (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) आिण भ.ज. (ड) साठी राखीव पदे आंतरपिरवतनीय आहे त ती शासन िनयमानुसार भर यात येतील.
2.3 शासन िनणय, सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग . याया -2011/ . .4/सुधार-3, िद. 17 माच, 2011नुसार खालील कारचे
अपंग व असलेले उमेदवार तुत पदासाठी पा आहे त:- (1) चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदूचा अध गवायू (Locomotor
Disability or cerebral palsy)(2) वणश तीतील दॊष HH (Hearing Handicapped). तथािप अपंगांसाठी पद आरि त नाही.
3. वेतन ेणी : .15,600-39,100(PB-3)+ ेड पे .6,600/-,
4. पा ता- 4.1 िदनांक 1 मे 2013 रोजी अमागास वग यांसाठी 45 वष पे ा जा त नसावे व मागासवग यांसाठी 50 वष पे ा जा त नसावे.
4.2 शासना या सेवेत असले या उमेदवारां या बाबतीत वयोमय दा 5 वष नी िशिथल.
4.3 शासन आदे शानुसार माजी सैिनक, अपंग व खेळाडू इ यादीसाठी वयोमय दा िशिथल म राहील. तथािप संबंिधत उमेदवाराला वयोमय दे तील 5
वष या िशिथलतेची कोणतीही एकच सवलत उपल ध राहील.
4.4 शै िणक अहता:- मा यता ा त िव ापीठाची थाप य अिभयांि की कवा नागरी व ामीण अिभयांि की कवा शहरी व ामीण अिभयांि की
कवा वा तुशा
कवा बांधकाम तं ान कवा नागरी रचना यातील पदवी अथवा समतु य अहता धारण करीत असतील आिण उपरो त
अहता संपादन के यानंतर नगररचना कवा नगररचना आिण जिमनी व इमारती यांचे मु यिनध रण यामधील जबाबदारी या पदावरील िकमान 5
वष चा अनुभव आव यक.
5. पिरिव ा कालावधी - 2 वष
6. तुत जािहरातीम ये नमूद केलेली शै िणक अहता, अनुभव इ यादी अहता िकमान असून िकमान अहता धारण केली हणून उमेदवार मुलाखतीस
बोलािव याकरीता पा असणार नाही. जािहरातीस अनुस न ा त झाले या अज ची सं या वाजवी माणापे ा जा त असेल आिण अज सादर
केले या सव पा उमेदवारां या मुलाखती घे णे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या टने जािहरातीत िदले या
शै िणक अहता आिण/अथवा अनुभव यापे ा जादा शै िणक अहता/अनुभव या या आधारे िनकष िन चत क न अथवा चाळणी परी े वारे
मुलाखतीस पा उमेदवारांची सं या मय िदत कर यात येईल. चाळणी परी ा घे याचे िन चत झा यास, अहता आिण / अथवा अनुभव िशथील केला
जाणार नाही. चाळणी परी ेचा अ यास म, परी ेचे मा यम व इतर बाबी आयोगा या वेबसाईटवर िस कर यात येईल.
7. कत ये व जबाबदा-या:- तुत पदाची कत ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
तुत पदांना शासनाने िदनांक 8 जून 2010 रोजी िनगिमत केलेली "महारा शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपि त व अराजपि त) पदांवर
सरळसेवेने िनयु तीसाठी िवभागीय संवग वाटप याबाबत िनयमावली 2010"लागू आहे .
8. तुत जािहरातीम ये भरतीसंदभ तील संि त तपशील िदलेला आहे . अज कर याची प त, आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा, शु क,िनवडीची
सवसाधारण ि या इ यादीबाबत या सिव तर तपशीलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतगत

"उमेदवारांना सवसाधारण सूचना" म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृ पया अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस
कर यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृ त समज यात येईल.
9. शु क : अमागासवग य . 410/- व मागासवग य 210/10.अज कर याची प दत :10.1 तुत भरतीसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.
10.2 पा उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अज www.mpsconline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 31 जानेवारी,
2013
ते िदनांक 28 फेबवारी, 2013 या कालाविधतच सादर करणे आव यक राहील.
10.3 ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे त. तसेच
ऑनलाईन प तीने अज भर याचे ा यि क (Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल
10.4 िवहीत प दतीने आयोगास सादर के यानंतर परी ाशु क भर यािशवाय अज िवचारात घे तला जाणार नाही.
10.5 आयोगाने िन चत केलेले परी ाशु क खालील प दतीने भरता येईल :(1) भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे (2) े िडट काड (3) डे िबट काड (4) नेटबँ कग (5) कॅ श काड.
10.6 भारतीय टे ट बँकेम ये चलना वारे शु क भर यावर, दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर (Working Days) उमेदवारा या
मोबाईल मांकावर आयोगास र कम ा त झा याबाबतचा एस.एम.एस. आयोगाकडू न पाठिव यात ये ईल. तसेच उमेदवारा या
ोफाईलम ये Application Status वारे र कम ा त झा याबाबत सूचना ा त होईल.
10.7 िवहीत प दतीने अज सादर क न परी ा शु क े िडट काड , डे िबट काड , नेटबँ कग अथवा कॅ श काड ारे भर यानंतर उमेदवारा या
मोबाईल मांकावर आयोगास र कम ा त झा याचा (Payment Received) एस.एम.एस. आयोगाकडू न पाठिव यात ये ईल. तसेच
उमेदवारा या ोफाईलम ये Application Status वारे र कम ा त झा याबाबत सूचना ा त होईल.
10.8दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर आयोगाकडू न एस.एम.एस. ा त न झा यास अथवा ोफाईल वारे सूचना ा त न
झा यास ऑनलाईन अज णाली या Feedback वारे Registration ID, Transaction ID व चलनावरील बँकेत र कम भर याचा
िदनांक आयोगास पाठवावा.
10.9 चाळणी परी ा यावयाची ठर यास तुत परी ेपव
ू 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणप या या ोफाईल वारे उपल ध क न
दे यात ये ईल. याची त उमेदवाराने परी ेपव
ू डाऊनलोड क न घे णे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
10.10परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप आणणे स तीचे आहे . यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही.
11. िविहत प धतीने अज सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याची कायवाही िदनांक 28 फेबवारी,
बवारी, 2013, रोजी 23.59
वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बं द होईल.
होईल.
12. चलना वारे िवहीत शु क भारतीय टे ट बँकेम ये भरावयाचे झा यास िदनांक 1 माच,
माच, 2013, रोजी बँके या काय लयीन वेळेत भरणे
बं धनकारक आहे .
िठकाण : मुंबई
िदनांक : 31 जानेवारी, 2013

रा. बा. खोत
उपसिचव,
महारा लोकसेवा आयोग.

