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व र ठ भूवै ा नक,
नक, महारा

धा रका

आयोगातफ महारा

भूजल सेवा,
ा, भूजल सव ण व वकास यं णा,
णा, गट-अ

मांक : १७७९(
१७७९(९)/४/पंधरा

जा हरात

शासना या पाणी पुरवठा व

मांक :२४८/२०१२

व छता वभाग यां या आ थापनेवर ल व र ठ भूवै ा नक, महारा

भूजल सेवा,

भूजल सव ण व वकास यं णा, गट-अ या पदां या सहा जागांसाठ ऑनलाईन प दतीने अज माग व यात येत आहे त. या पदासाठ अहता ा त

असलेले उमेदवार अज क

शकतात.

उ नत व
२. उपल ध पदसं या :अ.
.

गटात न मोडणारे

वर ठ

अनुसू चत

अनुसू चत

३

४

५

६

२

१

१

१

पदाचे नाव व एकूण पदसं या

अमागास

२

१
१

गत

भूवै ा नक,

महारा

सव ण व वकास यं णा, गट-अ

भूजल

सेवा,

भूजल

(एकूण ६ पदे )

म हला

जाती व बौदध धमातर त

जमाती

इ.मा.व.

१*

(* उपल ध अस यास म हलांसाठ राखीव)
२.१ शासन

नणय

.

याया

/२०११/

. .४/ सुधार-३,

द.१७ माच, २०११

या अनुषग
ं ाने १)

Handicapped), आ ण २) OA, OL (One Leg Affected / One Arm Affected)
पदासाठ अज

कर यासाठ पा

आहे त. तथा प अपंगांसाठ पद आर

३. वेतन ेणी : पे बॅ ड

. १५६००-३९१००

४. पा ता- ४.१

दनांक १ ऑ टोबर, २०१२ रोजी

वय-

ेड पे ५५००/-

५. Qualifications :- Candidate must

वगाचे अपंग व असलेले उमेदवार

त नाह .तसेच खेळाडूसाठ पदे आर

४५ वषापे ा जा त नसावे, मागासवग यांसाठ

शासनसेवेतील उमेदवारांना उ च वयोमयादा लागू नाह . ४.३ अपवादा मक शै
उमेदवारांना वयोमयादे त सूट दे य राह ल.

वणश तीतील दोष,HH (Hearing
त नाह त.

तुत

५० वषापे ा जा त नसावे ४.२

णक अहता कं वा अनुभव कं वा दो ह धारण

करणा-या

Possess ….

५.१ Post-graduate degree in Geology or Applied Geology of a recognized University or the diploma in Geology or
Applied Geology from the Indian School

of Mines, Dhanbad or any other recognized equivalent qualification

AND THEREAFTER
५.२ Have practical experience in hydrogeological

work comprising of

regional hydrogeological surveys in

sedimentary,metamorphic and volcanic terrains,exploratory,drilling and testing of acquifers and problems related to
well hydraulics , for a period of seven years (five year in case of candidates with a first class post-graduate
degree or diploma ) Provided that preference may be given to those who in addition-

(i) have previous experience in a responsible capacity in any institution doing field work in hydrogeology and
who have carried out or supervised independent field mapping prospecting and surveying ;or
(ii) have published papers in any branch of Geology or Applied Geology; or
(iii) have secured a Doctorate in Geology or Applied Geology with practical
work

experience of hydrogeological field

५.३ प र व ा कालावधी- २ वष
६.

तुत जा हरातीम ये नमूद केलेल शै

मुलाखतीस बोला व याकर ता पा

अज सादर केले या सव पा
जा हरातीत दले या शै
चाळणी पर

णक अहता, अनुभव इ या द अहता कमान असून कमान अहता धारण केल

असणार नाह . जा हरातीस अनुस न

ा त झाले या अजाची सं या वाजवी

हणून उमेदवार

माणापे ा जा त असेल आ ण

उमेदवारां या मल
ु ाखती घेणे सोई कर नस यास मल
ु ाखतीसाठ उमेदवारांची सं या मया दत कर या या

णक अहता आ ण/अथवा अनुभव यापे ा जादा शै

े वारे मुलाखतीस पा

णक अहता/अनुभव या या आधारे नकष नि चत क न अथवा

उमेदवारांची सं या मया दत कर यात येईल. चाळणी पर

अथवा अनभ
ु व शथील केला जाणार नाह . चाळणी पर

ि टने

ेचा अ यास म, पर

ा घे याचे नि चत झा यास, अहता आ ण /

ेचे मा यम व इतर बाबी आयोगा या वेबसाईटवर

स

कर यात येईल.

७. कत ये व जबाबदा-या:आहे .
८.

तुत पदाची कत ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध

तत
ु पदांना शासनाने दनांक ९ जन
ू २०१० रोजी नग मत केलेल "महारा

शासक य गट-अ व गट-ब (राजप त व अराजप त)

पदांवर सरळसेवेने नयु तीसाठ

वभागीय संवग वाटप याबाबत नयमावल २०१०"लागू आहे .

शु क, नवडीची सवसाधारण

या इ याद बाबत या स व तर तपशीलासाठ आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर ल सरळसेवा

तुत जा हरातीम ये भरतीसंदभातील सं

त तपशील

दलेला आहे . अज कर याची प त, आव यक अहता, आर ण, वयोमयादा,

भरती अंतगत "उमेदवारांना सवसाधारण सूचना" म ये उपल ध क न दे यात आले या मा हतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगा या

वेबसाईटवर

स

कर यात आलेल मा हती व जा हरात अ धकृत समज यात येईल.

९. शु क : ९.१ अमागास –

.४१०/- 9.2 मागासवग य

.२१०/-

१०. अज कर याची प दत :१०.१
१०.२ पा

तुत भरतीसाठ अज फ त ऑनलाईन प तीने
उमेदवाराला

२०१२

वेब-बे ड

(Web-based)

वीकार यात येतील. इतर कोण याह

ऑनलाईन

अज

कारे अज

www.mpsconline.gov.in

वीकार यात येणार नाह त.

या

वेबसाईट वारे

दनांक

२०

ते १८ जुलै, २०१२ या कालाव धतच सादर करणे आव यक राह ल.

जून

१०.३ ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या स व तर सूचना आयोगा या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे त.
तसेच ऑनलाईन प तीने अज भर याचे

ा य

क (Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल.

१०.४ वह त प दतीने आयोगास सादर के यानंतर पर
१०.५ आयोगाने नि चत केलेले पर
(१)भारतीय
१०.६ भारतीय

टे ट बँकेम ये
टे ट बँकेम ये

मोबाईल

ाशु क खाल ल प दतीने भरता येईल :-

चलना वारे (२)

े डट काड

(३) डे बट काड (४) नेटबँ कं ग (५) कॅश काड.

चलना वारे शु क भर यावर, दोन कायालयीन कामकाजा या दवसानंतर (Working Days) उमेदवारा या

मांकावर आयोगास र कम

ोफाईलम ये Application Status

ा त झा याबाबतचा एस.एम.एस. आयोगाकडून पाठ व यात येईल. तसेच उमेदवारा या

वारे र कम

१०.७ वह त प दतीने अज सादर क न पर
उमेदवारा या मोबाईल

ाशु क भर या शवाय अज वचारात घेतला जाणार नाह .

ा शु क

ा त झा याबाबत सच
ू ना

मांकावर आयोगास र कम

येईल. तसेच उमेदवारा या

ोफाईलम ये Application Status

णाल या Feedback

कॅश

काड

वारे भर यानंतर

ा त झा याचा (Payment Received) एस.एम.एस. आयोगाकडून पाठ व यात
वारे र कम

१०.८ दोन कायालयीन कामकाजा या दवसानंतर आयोगाकडून एस.एम.एस.
ऑनलाईन अज

ा त होईल.

े डट काड , डे बट काड , नेटबँ कं ग अथवा
ा त झा याबाबत सच
ू ना

ा त न झा यास अथवा

ा त होईल.

ोफाईल वारे सच
ू ना

ा त न झा यास

वारे Registration ID, Transaction ID व चलनावर ल बँकेत र कम भर याचा दनांक

पाठवावा.
१०.९ चाळणी पर

ा

यावयाची झा यास

दे यात येईल. याची
१०.१०पर

त उमेदवाराने पर

े या वेळी उमेदवाराने

११. व हत प तीने

वेश माणप

होईल.
होईल.

दनांक

ेपूव डाऊनलोड क न घेणे

:२० जून ,२०१२

व पर

वेश माणप

या या

त घे याची अथवा

ेस

वेश दला जाणार नाह .

े डट काड , डे बट काड , नेटबँ कं ग अथवा

दनांक १८ जल
२३.५९ वाजेपयत पूण करणे
करणे आव यक
ु ,ै २०१२ रोजी २३.
टे ट बँकेम ये

ोफाईल वारे उपल ध क न

े या वेळी सादर करणे आव यक आहे .

आणणे स तीचे आहे . या शवाय, पर

वह त शु क भरावयाचे झा यास भारतीय

बंधनकारक आहे .

ठकाण : मुंबई

ेपव
ू ७ दवस अगोदर उमेदवारास

अज सादर क न शु क भर यासाठ चलनाची

काड वारे र कम भर याची कायवाह

१२. चलना वारे

तत
ु पर

कॅश

आहे . यानंतर सदर वेब लंक बंद

दनांक १९ जल
ु ,ै २०१२ रोजी बँके या कायालयीन वेळेत भरणे
तु. अ. पवार

उपस चव, महारा

लोकसेवा आयोग.

