3) िविहत वयोमयार्देतील शासकीय, िनमशासकीय सेवत
े ील कमर्चाऱ्यांनी त्यांचे अजर् त्यांचे कायार्लय
मुखांच्या परवानगीने िविहत मागार्ने िविहत मुदतीत अिधकृत संकेत थळावरून ऑनलाईन भरावे
व अशा परवानगीची त उमेदवारांकडे असणे आव यक आहे व त्याबाबची कागदपतर्े छाननीच्या
वेळी सादर करावी.

 पिरक्षेचे वरूप :- ऑनलाईन पिरक्षा.
अ.कर्.
1)

िवषय
थापत्य

भाषा

अिभयांितर्की

पदिवका

इंगर्जी

संख्या
एकुण 7०

अ यासकर्म
2)

गुण
1४0 ( ित

02

गुण)

सामान्य ज्ञान - (मराठी, इंगर्जी, सामान्य

मराठी व

ज्ञान, बुिध्दमापन चाचणी)

एकुण ३०

६0 ( ित

02 गुण)

इंगर्जी

एकुण

एकुण 100

200 ( ित

02

गुण)
 ऑन लाईन पिरक्षेच्या

पितर्केचे वरूप व कायर्कर्म :-

1. ऑनलाईन पिरक्षेची
आहे . बहु पयार्यी

पितर्का व तुिन ठ, बहु पयार्यी वरूपाची असेल. सवर्

सोडवणे आव यक

ांसाठी िदले या चार पयार्यांपैकी एकच पयार्य िनवडावा. (िनगेिट ह) नकारात्मक

गुणपध्दत (माकर् िसि टम) अवलंिबण्यात येईल. तसेच त्येक चार चुकीच्या उ रामागे एका

ाचे गुण

एकूण गुणांमधुन वजा करण्यात येतील. तथािप, चुकीच्या उ रामागे गुण वजा करण्याबाबतच्या तरतूदी
संदभार्त संबिं धत पिरक्षेच्या वेशपतर्ावरील तरतूदीचे अवलोकन हावे.
2. जलसंधारण अिधकारी ( थापत्य), गट ब अराजपितर्त या पदाची ऑनलाईन पिरक्षा पदासंबध
ं ीचे तांितर्क
ज्ञान, इंगर्जी, मराठी, चालू घडामोडी, सामान्य ज्ञान आिण बुध् ीम ा चाचणी यावर आधारीत असेल.
 अ यासकर्म:अ यासकर्म
Section name - Civil Engineering (Diploma Level)
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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 यांचा अथर् आिण उपयोग तसेच उताऱ्यावरील

c)

सामान्य ज्ञान -

ांची उ रे.

चालू घडामोडी (जागितक तसेच भारतातील),

इितहास िवशेषत: महारा टर्ाचा,

महारा टर्ाचा भुगोल, भारतीय अथर् यव था, भारतीय राज यव था तसेच पयार्वरण.
d)

बुिध्दमापन चाचणी ( Reasoning Test) - उमेदवार िकती लवकर व अचुकपणे िवचार करून शकतो हे
आजमवण्यासाठी

.

 पिरक्षा शु क :अ.कर्.

पदनाम /संवगर्

खुला वगर्

राखीव वगर्

1.

जलसंधारण अिधकारी ( थापत्य), गट ब

रक्कम रुपये 300/-

रक्कम रुपये 150/-

(अराजपितर्त)
1) उमेदवार आपाप या सोईनुसार भरणा करु शकतात. भरणा करण्याकरीता फक्त ऑनलाईन पयार्य
उपल ध आहे त.
:- उमेदवार कर्ेिडट काडर् / डे िबट काडर् / भीम युपीआय / इंटरनेट बँिंकग दारे.
2) उमेदवाराला वीज पुरवठा िंकवा इंटरनेट सेवा खंडीत झा यामुळे शु क भरणा करता आला नाही तर पुन्हा
लॉिगन करून शु क भरणा कर्ीया पुणर् करावी.
3) शु क भरणा झा यावर उमदे वाराला “ भरणा यश वी” हणुन संदेश िमळे ल आिण झाले या यवहाराची
सिव तर मािहती अजार्मध्ये आपोआप अंतभुत
र् होईल.
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