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अर्ज स्विकृतीची अंततम तारीख : 31 /01 / 2018 दु पारी 03.00 िार्ेपर्यंत

प्रतततिर्युक्तीिे भरािर्याच्र्या पदासाठीची र्ाहीरात
पाणी पुरिठा ि विच्छता तिभागांतगजत र्लविराज्र्य- 2 कार्यजक्रमाच्या राज्र्य वतरीर्य
अंमलबर्ािणी ि संतिर्यंत्रणासाठी कतिष्ठ/ शाखा अतभर्यंता, सुधारणा सहाय्र्य ि प्रकल्प व्र्यिवथापि
कक्ष हे पद 1 िर्षासाठी प्रतततिर्युक्तीिे कतिष्ठ / शाखा अतभर्यंता / सहाय्र्यक अतभर्यंता श्रेणी-2,
महाराष्र र्ीिि प्रातधकरण र्या संिगातूि भरािर्याचे आहे .
उपरोक्त
इत्र्यादींबाबतचा

पदासाठीचा अर्ाचा िमुिा, कामाचे विरूप, अटी ि शती तििड प्रतक्रर्या
सतिवतर

www.maharashtra.gov.in

तपतशल
(Rojgar)

तसेच

https://water.maharashtra.gov.in
https://jalswarajya.maharashtra.gov.in

ि
र्या

संकेतवथळांिर उपलब्ध करूि दे ण्र्यात आलेला आहे .
इच्छु क उमेदिारांिी र्ातहरातीचा ि सुचिांचा बारकाईिे अभ्र्यास करूि आपला अर्ज सिज
कागदपत्रांच्र्या पूतजतेसह तद. 31/01/2018 रोर्ी दु पारी 3.00 िार्ेपर्यंत अिर सतचि, सुधारणा
सहाय्र्य ि प्रकल्प व्र्यिवथापि कक्ष, तसडको भिि )दतक्षण कक्ष(, बेलापूर, ििी मुंबई - 400 614 र्या
पत्त्र्यािर पोवटािे ककिा प्रत्र्यक्ष सादर करािा. तिहीत िेळेिंतर / तारखेिंतर आलेले अर्ज स्विकारणात
र्येणार िाही. अपूणज विरूपातील अर्ज पदभरती प्रतक्रर्येसाठी तिचारात घेतले र्ाणार िाहीत र्याची
उमेदिारांिी िोंद घ्र्यािी.
पाणी पुरिठा ि विच्छता तिभाग, महाराष्र शासि सदर पदभरती प्रतक्रर्येत बदल करण्र्याचा
अथिा रद्द करण्र्याचा अतधकार राखूि ठे ित आहे .
वथळ :- बेलापूर, ििी मुंबई
तदिांक :- 03/01/2018.

सही/उप सतचि तथा प्रकल्प संचालक
सुधारणा सहाय्र्य ि प्रकल्प व्र्यिवथापि कक्ष
पाणी पुरिठा ि विच्छता तिभाग
बेलापूर, ििी मुंबई.
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र्लविराज्र्य-2 कार्यजक्रमांतगजत कतिष्ठ/ शाखा अतभर्यंता, सुधारणा सहाय्र्य ि प्रकल्प व्र्यिवथापि
कक्ष, तसडको भिि, बेलापूर, ििी मुंबई-400 614 र्या पदािरील िेमणूकीसाठी अटी ि शती
 कतिष्ठ/ शाखा अतभर्यंता, सुधारणा सहाय्र्य ि प्रकल्प व्र्यिवथापि कक्ष, तसडको भिि,
बेलापूर, ििी मुंबई र्या पदासाठी कामाचे विरूप, िेतिश्रेणी इत्र्यादी बाबींसाठी शासि तिणजर्य
क्र. र्विप्र-0114/ प्र.क्र.05/पापु-11, तदिांक 06/02/2014 चे शासिाच्र्या संकेतवथळािर
अिलोकि करािे.
 उमेदिारािे पतरतिक्षाधीि कालािधी समाधािकारकतरत्र्या पूणज करूि त्र्यािंतर तकमाि 5 िर्षे
सेिा कालािधी पूणज झालेला असणे आिश्र्यक राहील.
 प्रतततिर्युक्तीसाठी अर्ज करतािा मुख्र्य प्रशासकीर्य अतधकारी, महाराष्र र्ीिि प्रातधकरण
र्यांचे मार्जत पाठिािा. अर्ामध्र्ये सदवर्य सतचि, महाराष्र र्ीिि प्रातधकरण र्यांची पूिज संमती
ि िा हरकत वपष्टपणे िमूद असािी.
 उमेदिार संपूणज सेित
े कमाल 10 िर्षांपेक्षा र्ावत कालािधी प्रतततिर्युक्तीिर असल्र्यास अर्ज
करण्र्यास पात्र ठरणार िाही.
 उमेदिार र्याआधी प्रतततिर्युक्तीिरुि मूळ तिभागात प्रत्र्यािर्ततत झाला असल्र्यास मूळ संिगात
तकमाि 5 िर्षांचा कालािधी त्र्यािे पूणज केलेला असल्र्यासच अर्ज करण्र्यास पात्र राहील.
 प्रतततिर्युक्तीिर असलेल्र्या उमेदिारास अर्ज करता र्येणार िाही.
 उमेदिाराच्र्या सेिातििृत्तीस तकमाि 4 िर्षांचा कालािधी तशल्लक असणे आिश्र्यक राहील.
 उमेदिारातिरुद्ध

भ्रष्टाचार/

लाचलुचपत

गुन्ह्ांसदभातील

प्रकरणे,

र्ौर्दारी

प्रकरण,महाराष्र िागरी सेिा (तशवत ि अपील) तिर्यम, 1979 अंतगजत तिर्यम 8 खाली
तिभागीर्य चौकशी सुरु आहे अथिा तशक्षेची अंमलबर्ािणी चालू आहे , ते अर्ज करण्र्यास पात्र
ठरणार िाही.
 र्याव्र्यतततरक्त पात्रतेसंदभात र्या तिभागाचा शासि तिणजर्य क्रमांक: क्र. र्विप्र-0114/
प्र.क्र.05/पापु-11, तदिांक 06/02/2014

ि सामान्हर्य प्रशासि तिभागाचा शासि तिणजर्य

क्रमांक :एसआरव्ही- 2011/प्र.क्र.137/कार्यासि 12, तद. 17/12/2016 तसेच र्या तिभागाचा
शासि तिणजर्य क्रमांक: क्र. आस्था-0217/ प्र.क्र.08/पापु-01, तदिांक 10/10/2017 च्र्या
तरतुदी लागू राहतील.
 हे पद र्लविराज्र्य- 2 कार्यजक्रमासाठीच राहील. र्लविराज्र्य कार्यजक्रमाचे प्रवतातित
कामकार्ाचा कालािधी संपल्र्यािंतर सदर पद व्र्यपगत होईल. प्रतततिर्युक्तीच्र्या र्या
पदािरील अतधका-र्यास मूळ तिभागाकडे प्रत्र्यािर्ततत करण्र्यात र्येईल.
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 प्राप्त झालेल्र्या अर्ांची छाििी करूि िैध ठरलेल्र्या अर्जदारांची तििड प्रतकर्या र्या तिभागाच्र्या
शासि तिणजर्य क्रमांक: क्र. र्विप्र-0114/ प्र.क्र.05/पापु-11, तदिांक 06/02/2014,
सामान्हर्य प्रशासि तिभागाचा शासि तिणजर्य क्रमांक :एसआरव्ही- 2011/प्र.क्र.137/कार्यासि
12, तद. 17/12/2016 आणि र्या तिभागाचा शासि तिणजर्य क्रमांक: क्र. आस्था-0217/
प्र.क्र.08/पापु-01, तदिांक 10/10/2017 याांच्र्या तरतुदींस अिुसरुि राहील. र्या र्ाहीरातीस
अिुसरूि प्राप्त होणा-र्या अर्जदारांची र्यादी तसेच तििड प्रतक्रर्येसाठी पात्र ि अपात्र
उमेदिाराची

र्यादी

र्या

तिभागाच्र्या

https://water.maharashtra.gov.in

तसेच

https://jalswarajya.maharashtra.gov.in र्या संकेतवथळािर दे ण्र्यात र्येईल. पात्र उमेदिारांिा

आिश्र्यकतेप्रमाणे प्रत्र्यक्ष मुलाखतीसाठी बोलतिण्र्यात र्येईल. र्याबाबतची िेळ, तदिांक,
तििडलेल्र्या

उमेदिाराचे

िाि,

तििड

प्रतक्रर्येच्र्या

सिज

सूचिा

https://water.maharashtra.gov.in तसेच https://jalswarajya.maharashtra.gov.in र्या
संकेतवथळािर दे ण्र्यात र्येईल. उमेदिारांिा कोणत्र्याही सूचिा थेट पत्रव्र्यिहार ककिा ई-मेल
र्या अन्हर्य माध्र्यमातूि तदले र्ाणार िाही.
 प्रत्र्यक्ष मुलाखतीच्र्या िेळेस उमेदिारांिी शैक्षतणक अहजता, अिुभि ि इतर मूळ कागदपत्र
तसेच त्र्यांच्र्या साक्षांतकत प्रतीसह तिहीत तारीख ि िेळेस उपस्वथत राहािे. उमेदिार तिहीत
तारीख ि िेळेत उपस्वथत ि रातहल्र्यास शासि र्बाबदार िाही.
 तििड प्रतक्रर्येसंबंधी सिज माहीती शासिाच्र्या https://water.maharashtra.gov.in ि
https://jalswarajya.maharashtra.gov.in र्या संकेतवथळांिर उपलब्ध राहील. र्या प्रतक्रर्येमध्र्ये

िेळोिेळी तदल्र्या र्ाणाऱ्र्या सूचिांचे पालि करण्र्याची तसेच तििड प्रतक्रर्येमध्र्ये सहभागी
होण्र्याची र्बाबदारी उमेदिाराची राहील.
 उमेदिारांिा मुलाखतीसाठी प्रिास खचज ककिा इतर कोणत्र्याही भत्ता शासिाकडू ि तदला
र्ाणार िाही.
 अर्ज संबंतधत तठकाणी तिहीत मुदतीत सादर करण्र्याची र्बाबदारी उमेदिारांची राहील.
पोष्टाद्वारे अर्ज सादर करतािा होणाऱ्र्या तिलंबास संबंतधत तिभाग र्बाबदार राहणार िाही.
तिहीत मुदतीिंतर आलेले अर्ज तिचारात घेतले र्ाणार िाहीत.
 उमेदिारांिी तलर्ाफ्र्यािर अर्ज केलेल्र्या पदाबाबत :“सुधारणा सहाय्र्य ि प्रकल्प व्र्यिवथापि कक्ष, तसडको भिि, बेलापूर, ििी मुंबई र्येथील
कतिष्ठ/ शाखा अतभर्यंता पदासाठी अर्ज” असे वपष्टपणे िमूद करणे आिश्र्यक आहे .
 प्रतततिर्युक्ती िरील अतधकारी र्यांिा सेिा मूळ तिभागाकडे पाठतिण्र्याचे अंततम अतधकार अपर

मुख्र्य सतचि, पाणी पुरिठा ि विच्छता तिभाग र्यांच्र्याकडे राहतील.
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