जािहरात िज हा पाणी व व छता िमशन क , िज.प.र नािगरी यां या अंतगत िज हा तरावरती एक पद
कं ाटी त वावर (11 मिह या या कालावधीकरीता) खालील माणे िर त पदे भरावयाची आहे त.
िर त

पद

पदाचे नाव

सं या

पाणी
गुणव ा
त

1

शै िणक अहत व अनुभव
Environmental chemistry/Analytical

दरमहा मानधन
1) 0 ते 1 वष . 13,000/-

Chemistry/Geo Chemistry/ Microbiology 2) 1 ते 3 वष . 15,000/3) 3 वष पे ा जा त . 20,000/-

यामधील पदवी
ाधा य -M.Sc. in Water Quality
Monitoring & Surveillance.
अनुभव - पाणी गुणव ा संिनयं ण व सव ण
यामधील िकमान दोन वष चा अनुभव.
Good knolwledge of MS office, Excel,
Internet & working experience in water
Quality testing instrumentation.
Excellent written and oral
communication skill in English,
Knowledge of local language in an added
advantage.
वयोमय दा 40 -वष

1) वरील अनु. .1 हे िर त पद िज हा तरावरील आहे .
2) शै िणक पा ता, वयोमय दा व अनुभवधारक पा

उमेदवारांनी अज आव यक या कागदप ां या

स य तीसह सद य सिचव, िज हा पाणी व व छता िमशन क , िज.प.र नािगरी, िपन- 415612 या
प यावर जािहरात िस द झाले या िद. 20.05.2017 पासून िद. 30.05.2017 रोजी सायंकाळी 5.00
वाजेपयत सु ीचे िदवस वगळता काय लयीन वेळेत

य अथवा रिज टर टपालाने अज सादर करावा.

3) िविहत मुदतीनंतर आले या अज चा िवचार केला जाणार नाही.
4) वरील पदाबाबतचे सिव तर िववरण तसेच अज या नमुनासह www.ratnagiri.nic.in या
संकेत थळावर पाहावयास िमळे ल.
5)

ा त अज ची छाननी क न पा / अपा

उमेदवारां ची यादी िज हा पाणी व व छता िमशन क ,

िज.प.र नािगरी या सुचना फलकावर तसेच वरील संकेत थळावर पहावयास िमळे ल.
-- 1 --

अटी व िनयम 1) उमेदवाराने खालील िदले या नमु याम ये टं किलिखत क न अज सादर करावा. अज या उज या बाजूस
अिलकडील काळातील पासपोट साईज आकाराचा फोटो व:सा ांिकत क न िचकटवावा.
2) अज या िलफा यावर पुढील माणे िलहावे - पदाचे नाव, वत:चे नाव व प ा असलेला र कम .5/- चे
पो टे ज ट ँ प िचकटवून 23x12 स.मी. आकाराचा िलफाफा जोडणे आव यक राहील. अज सद य सिचव,
िज हा पाणी व व छता िमशन क , िज.प.र नािगरी

िपन- 415612 या प यावर िद. 30.05.2017

सायंकाळी 5.00 वाजेपयत सु ीचे िदवस वगळता काय लयीन वेळेत पाठवावा.
3) अज सोबत शाळा सोड याचा दाखला, शै िणक अहतेचे माणप व माकिल ट, अनुभवाचा दाखला,
संगणक ान - MS-CIT कवा DOACC माणप , अिधवास माणप सा ां िकत ती जोडा यात.
4) अजदारास मराठी व इं जी ान आव यक.
5) लेखी पिर ा व मुलाखतीसाठी उमेदवाराला वास खच िदला जाणार नाही.
6) अज त चुकीची मािहती कवा अपुण न दी अस यास व यो य पा ता नस याचे आढळू न आ यास
अजदाराची िनवड कोण याही ट यावर र कर यात येईल.
7) उपरो त पदाकरीता 5 व यापे ा जा त अज ा त झा यास 50 गुणांची बहु पय यी व तुिन ठ ले खी पिर ा
व 25 गुणांची त डी पिर ा घे यात येईल.
8) उपरो त पदी नेमणूक पुढे चालू ठे वणे अथवा र करणे याबाबतचा िनणय िनवड सिमती अ य
मा.मु य कायकारी अिधकारी, िज.प.र नािगरी हे िनवड सिमती या सहमतीने घे तील.

उपमु य कायकारी अिधकारी (पा.व व)
िज हा पिरषद र नािगरी.

सही/मु य कायकारी अिधकारी
िज हा पिरषद र नािगरी.

तथा

