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जािहरात मांक : 168/2011
आयोगातफ महारा शासना या पाणी पुरवठा व व छता िवभाग यां या आ थापनेवरील विर ठ भूवै ािनक,
महारा
भूजल सेवा, भूजल सव ण व िवकास यं णा, गट-अ या पदावरील िनयु तीसाठी चलनवलन िवषयक
िवकालंगता कवा मदूचा अध गवायू या अपंग वगवारी या एका जागेसाठी ऑनलाईन प दतीने अज मागिव यात येत आहे त. या
पदासाठी अहता ा त असलेले उमेदवार अज क शकतात.
2. उपल ध पदसं या :- 1
अपंग ( चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदूचा अध गवायू (Locomotor Disability or cerebralpalsy) - 1
2.1 क शासनाने अपंगांसाठी िविहत केले या यादीतील अनु. . 442 वरील (Sr) Geologist करीता
(1) वणश तीतील दोष, HH(Hearing Handicapped), आिण (2) OA, OL (One Leg Affected / One
Arm Affected) वग चे अपंग व असलेले उमेदवार तुत पदासाठी अज कर यासाठी पा आहे त.
3. वेतन ेणी : पे बॅ ड . 15600-39100 ेड पे 5500/4. पा ता4.1 वय- िदनांक 1 एि ल, 2012 रोजी 45 वष,
4.2 शासनसेवत
े ील उमेदवारांना उ च वयोमय दा लागू नाही.
4.3 अपवादा मक शै िणक अहता कवा अनुभव कवा दो ही धारण कर या-या उमेदवारांना वयोमय दे त सूट दे य.
5. Qualifications :- Candidate must Possess ….
5.1 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 qualifications AND THEREAFTER
5.2 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 years 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 experience of
hydrogeological field work
5.3 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
धािरका

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 .
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 :
9.1 अमागास - ` 410/- 9.2 मागासवग य ` 210/- /9.3 सदर शु क ऑनलाईन अज ची न दणी के यावर ा त होणा-या िविहत चलना ारे भारतीय टे ट बँके या कोण याही
शाखेम ये चलनावर नमूद केले या अंितम िदनांकापूव व बँके या काय लयीन वेळेत रोखीने भरावे लागेल.
9.4 आयोगाने िविहत केले या चलना ारे च िविहत कालावधीत बँकेम ये फ त रोखीने परी ा शु क भरावे. नेटबँ कग, े िडट
काड, डे िबट काड इ यादीसार या मा यमा ारे शु क भरता येणार नाही.
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 आयोगाने
िविहत केले 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 िविहत प तीने अज सादर क न बँकेम ये चलना वारे शु क भर यावर, दोन काय लयीन कामाकाजा या
िदवसानंतर (Working Days) उमेदवारा या मोबाईल
मांकावर आयोगास र कम ा त झा याबाबतचा
(Transaction ID Updated Successfully) 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.
10.5 चलना वारे शु क भर यानंतर बँकेकडू न Transaction ID ा त होईल. दोन काय लयीन कामकाजा या
िदवसानंतर आयोगाकडू न एस.एम.एस. ा त न झा यास अथवा ोफाईल वारे सूचना ा त न झा यास
चलनावर उपल ध क न दे यात आले या Tansaction ID ची न द पु हा ऑनलाईन प धतीने अचूकिर या
करावी. Tansaction ID ची न द अचूकिर या होत नसेल अथवा तांि क अडचण उ भवत असेल तर
ऑनलाईन अज णाली या Feedback वारे Registration ID, Transaction ID व चलनावरील बँकेत र कम
भर याचा िदनांक आयोगास पाठवावा. बँकेकडू न ा त झाले या Transaction ID ची न द अचूकपणे झाली
अस याबाबत खा ी कर याची जबाबदारी उमेदवाराची राहील.
11. िविहत प धतीने
अज सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याची कायवाही िदनांक 27
जानेवारी,2012 रोजी 23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बं द होईल.
12. चलना वारे िवहीत शु क भारतीय टे ट बँकेम ये िदनांक 28 जानेवारी, 2012 रोजी बँके या काय लयीन वेळेत
भरणे बं धनकारक आहे .
13. मह वाची सूचना: उमेदवाराने मुलाखती या वेळी सव आव यक मूळ माणप े सादर करणे आव यक आहे . सदर
मूळ माणप े मुलाखती या वेळी सादर न के यास मुलाखत घे याचे नाकारले जाईल याची कृ पया न द यावी.
िठकाण : मुंबई
िदनांक : 28 िडसबर,2011

िन. श. पटवधन
उपसिचव, महारा लोकसेवा आयोग.

