कंत्राटी प दतीने भरावया या पदांसाठी जािहरात.
जािहरात क्रमांक - 4

िदनांक -10/04/2017

विर ठ भव
ू ैज्ञािनक भज
ू ल सवक्षण आिण िवकास यंत्रणा लातरू यांचे अंतगर्त येणार्या िज हा तरीय,
उपिवभागीय प्रयोगशाळांम ये व िज हा सिनयंत्रण कक्षासाठी 11 मिहने कालावधीसाठी रसायनी या
पदासाठी जािहरात क्रमांक – 3 िद.१६.१२.२०१६ रोजीचे जाहीरातीम ये अ.जा.-१ पद व िवजा

(अ)-१ पदासाठी दे यात आले या जाहीरातीम ये अ.जा. (SC) 1 पद र

कर यात आले आहे .

आरक्षणाम ये अंशता बदल क न खालीलप्रमाणे प्रवगर्िनहाय रसायनी कंत्राटी पदे भरणेसाठी पदांची
अहर्ता व इतर बाबींची पुतत
र् ा करणार्या पात्र उमेदवारांकडून िविहत नमु यात अजर् मागिवणेत येत

आहे त.

1) भरावयाची पदांचा तपशील –
अ.क्र.

पद

अ.जाती

अ.जमाती ST

1

रसायनी

00

01

एकूण

00

01

इ.मा.व.

िव.मा.प्र.

00

0

00

0

िव.जा.(अ.)

VJNT (A)

खल
ु ा

एकूण

0

0

01

0

0

01

टीप – िरक्त पदा या संखेत कमी/जा त हो याची शक्यता आहे . या बाबत अजर्दाराला कोणताही दावा

करता येणार नाही. परीक्षेचा प्रकार, पदांची संख्या, अरक्षणाबाबत बदल करणे, परीक्षा
रद

थगीत करणे वा

करणे, अंशत: बदल करणे या बाबतचे सवर् अिधकार अ यक्ष िकं वा िनवड सिमती राखुन ठे वीत आहे त.

याबाबत कोणालाही कोणताही दावा सांगता येणार नाही. सदर प्रिक्रयेतुन िनवड झाले या उमेदवारास

िनयक्
ु ार िनयक्
ु तीचे सवर् अिधकार िनयक्
ु ती
ु तीचा हक्क् सांगता येणार नाही. िरक्त पदा या उपल धतेनस
प्रािधकारी

वत:कडे राखुन ठे वीत आहे .

कंत्राटी पदासाठी शैक्षिणक अहर्ता, इतर अहर्ता व मानधन
अ.क्र
1

पदनाम व मानधन

शैक्षिणक अहर्ता

अनुभव

रसायनी

बी.ए सी.(रसायनशा त्र),MS-

प्रयोगशाळे तील

12000/-

CIT

उ तीणर्

प्राधा य

एम.ए सी.(रसायनशा त्र)

2) अजर् भरणे व सादर करणेबाबत आव यक सच
ु ना-

–

पाणी

नमुने

तपासणीचा/पाणी गण
ु व ता िवषयक
कामाचा िकमान 1 वषार्चा अनुभव

2.1 अजर् भर यापुवीर् उमेदवारांनी सदरील जािहरात सिव तर अ यासावी.
2.2 अजर् भरताना उमेदवाराचे नाव एकदा मराठीत व एकदा इंग्रजीत भरावीत इंग्रजीत नाव भरताना

CAPITAL LETTERS म ये भरावे.
2.3 अजार्सोबत लागणारे कागदपत्रे – 1. शैक्षिणक पात्रतेची सवर् प्रमाणपत्रे 2.अनभ
ु वाचे प्रमाणपत्र 3.
जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र. 4. महारा ट्र रा याचा रिहवासी अस याबाबतचे प्रमाणपत्र.
2.4 अजार्त हे तप
ु ुर सर खोटी मािहती दे णे िकंवा खरी मािहती दडवून ठे वणे िकंवा यात बदल करणे िकंवा पाठिवले या
दाख यां या प्रतीतील न दीत अनािधकृतपणे खाडाखेाड करणे िकंवा खाडाखेाड केलेले वा बनावट दाखले सादर
करणे, पिरक्षा कक्षातील गैरवतर्न, पिरक्षेचे वेळी, नक्कल करणे, वशीला लाव याचा प्रय न करणे यासारखे अथवा
पिरक्षा कक्षाचे बाहे र अथवा पिरक्षा नंतरही गैरप्रकार करणार्या उमेदवारांना गण
ु कमी करणे िविश ट िकंवा सवर्

पिरक्षांना वा िनवडींना अनहर् ठरिवणे यापैकी प्रकरणपर वे योग्य

या िशक्षा करणेचा तसेच प्रचिलत कायदा व

िनयमाचे अनुषग
ं ाने योग्य ती कायर्वाही करणेचे अिधकार मा. विर ठ भव
ू ैज्ञािनक, भूजल सवक्षण आिण िवकास
यंत्रणा, लातरू यांना असतील. तसेच िवहीत केले या अहर्ते या अटी पुणर् न करणारा अथवा गैरवतर्वणक
ू करणारा
उमेदवार कोण याही ट यावर िनवड हो यास अपात्र ठरे ल.
2.5 वय, शैक्षिणक अहर्ता, जात वैधता प्रमाणपत्र यांचा अजार्म ये केलेला दावा बदलता येणार नाही.
2.6 वया या

परु ा यासाठी

सक्षम

प्रािधकार्याने

िदले या

ज माचा

दाखला,

शाळा

सोड याचा

दाखला

/

एस.एस.सी.उ तीणर् प्रमाणपत्र, व अिदवासाबाबत इतर सवर् आव यक ती कागदपत्रे शासनाकडील सक्षम
प्रािधकार्याने िदलेले प्रमाणपत्र ग्राहय धरणेत येईल.
2.7 एस.एस.सी./ मॅट्रीक्युलेशन अथवा शाळा सोड याचा दाखला, ज माचा दाखला या प्रमाणपत्रावरील ज म िदनांक
अजार्म ये न द करावी.
2.8 शैक्षिणक अहर्तस
े ंदभार्त आव यक मािहती िदले या क्रमाने नमूद करावी. संबंधीत पिरक्षे या गण
ु पित्रकेवरील िदनांक
हा शैक्षिणक अहर्ता धारण केलेचा िदनांक समजणेत येईल व या आधारे उमेदवाराची पात्रता ठरिवणेत येईल.
2.9 राखीव

पदासाठी िनवड झाले या उमेदवारांनी एक मही या या आत जात वैधता प्र ताव सादर करणे

बंधनकारकराहील व ६ मही याचे आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. जात वैधता
प्रमाणपत्र अवैध ठर यास िनयक्
ु ती रद
2.10

कर यात येईल.

उमेदवाराने अजार्सोबत योग्य ती कागदपत्रा या स यप्रती सादर करा यात. केवळ िदले या नमु यांतील अजर्

व अजार्वरील फोटो

व वाक्षांकीत क न पण
ु र् भरलेला अजर् सादर करावा. तसेच अजार्सोबत 1 अितिरक्त फोटो व

उमेदवाराचा प ता व 5
येत आहे

या पदाचा

.चे पो टाचे ितकीट असलेला िलफाफा जोड यात यावा.

या पदासाठी अजर् कर यात

प ट उ लेख िलफाफयावर नमुद कर यात यावा. िनवड प्रिक्रयेसाठी लेखी परीक्षा िकं वा

केवळ मुलाखत िकं वा दो हीही घेणेचे सवर् अिधकार िनवड सिमतीस राहतील. (सदर बाब प्रा त अजार्ं या संख्येवर
अवलंबन
ू राहील)
2.11 अजार्चा नमुना सोबत दे यात येत आहे. हा नमुना A-4 साईज पेपरवर एकाच बाजूला टं किलखीत क न
उमेदवाराने अजर् पूणर् भरावा. व

वाक्षांिकत केलेला अलीकड या काळातील रं गीत पासपोटर् साईज फोटो िदले या

जागेत िचकटिव यात यावा.
2.12अजर्

वीकार याची अंतीम तारीख 20.04.2017 सायं. 5.00 वा.पयर्ंत

2.13 अजर् खालील प यावर समक्ष िकं वा फक्त रिज टर पो टाने पाठिव यात यावे. (रिज टर पो टाने पाठिवलेले
अजर् अंितम तारखे या आधी कायार्लयात पाहोचतील याची दक्षता घ्यावी. अंितम तारखेनत
ं र प्रा त ् अजार्ंचा िवचार
केला जाणार नाही)
अजर्

वीकार याचा प ता - विर ठ भव
ू ैज्ञािनक
भज
ू ल सवक्षण आिण िवकास यंत्रणा,
म यवतीर् प्रशासकीय इमारत तळ मजला,
िशवाजी चौक, लातरू . 413512.
दरु वनी क्रमांक – (023८2) 245048.

3) वयोमयार्दा

–

वरील पदांसाठी वयांची अट ही िकमान 18 वषर् व कमाल 38 वषर् आिण मागासवगीर्यांसाठी 43

वषर् राहील.
4) परीक्षा शु क – खु या प्रवगार्साठी

.300/- व राखीव प्रवगार्साठी 150/- असे परीक्षा शु क राहील. माजी सैिनक

यांना परीक्षा शु क लागू नाही. िवहीत परीक्षा शु काप्रमाणे कोण याही रा ट्रीयकृत बँके या व लातरू येथे दे य असले या
रे खांिकत िडमांड ड्रा ट (धनाकषर्) Senior Geologist, G.S.D.A. Latur यां या नावे धनाकषर् अजार्सोबत जोड यात
यावा. पिरक्षाशु काचा धनाकषर् जोडला नस यास या अजार्चा िवचार केला जाणार नाही. तसेच कोण याही कारणा तव
सदर परीक्षा शु क परत केले जाणार नाही.

5) इतर सवर्साधारण सूचना, अटी व शतीर् –
5.1 उमेदवार हा भारतीय नागरीक असावा व महारा ट्र रा याचा अिधवासी असावा.

याला मराठी भाषेचे ज्ञान

असावे.उपरोक्त बाबत शासनाने वेळोवेळी िवहीत केलेले सक्षम अिधकार्यांचे प्रमाणपत्र धारण करणे आव यक राहील.
5.2 सदरची पदे कंत्राटी प दतीने भरावयाची असलेने ठोक वेतन अनज्ञ
ु ेय राहील. तसेच िनवड झालेनंतर कंत्राटी
प दतीने िनयुक्ती दे ताना िवहीत नमु यातील

.100/- या मुद्रांकपत्रावर बंधपत्र (करारनामा) दे णे बंधनकारक राहील.

5.3 कंत्राटी त वावर नेमले या कमर्चार्यांना या कंत्राटी सेवे या आधारे शासना या िनयिमत सेवेत सामावन
ू घेतले
जाणार नाही व याबाबत यांना

यायालयात दाद मागता येणार नाही.

5.4 सेवायोजन कायार्लयाकडे न द असणार्या उमेदवारांनीही िवहीत प दतीने अजर् करणे आव यक आहे .
5.5

महारा ट्र

शासन

सामािजक

याय

व

िवशेष

सहा य

िवभागाकडील

शासन

पिरपत्रक

क्र.सीबीसी-

2012/प्र.क्र.182/िवजाभज-1/िद.25/03/2013 नस
ु ार िवमुक्त जाती/भटक्या जमाती/इतर मागासवगर् प्रवगर् आिण िवशेष
मागास प्रवगार्तील उमेदवारांनी आरक्षणाचा लाभ िमळणेसाठी सन 2015-16 या आिथर्क वषार्चे (िद.31/3/2017) पयर्ंत
वैध असणारे नॉन िक्रमीलेअर) उ नत व प्रगत गटाम ये मोडत नस याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
अ यथा अजर् अपात्र ठरिवणेत येईल.
5.6

मिहलांचे

आरक्षणबाबत

शासन

िनणर्य

मिहला

व

बालक याण

िवभागाकडील

क्र.82/2001

मसेआ-

2000/प्र.क्र.415/का-2 िद.25 मे 2001 मधील तरतद
ु ीनस
ु ार राहील. अजर् कर याबाबत या व इतर सवर्साधारण
सुचनांचे उमेदवारांनी काळजीपव
र् अवलोकन क न अजर् करावेत.
ु क
5.7 लेखी व त डी परीक्षेत पात्र उमेदवारांना समान गण
ु असतील अशा उमेदवारांना गण
ु व ता यादीतील प्राधा यक्रम
शासन िनणर्य ५ ऑक्टोबर २०१५ म ये िदले या िनदशानस
ु ार राहील.

लेखी परीक्षेचे

व प

अजर् छाननीत पात्र ठरले या उमेदवारांची एकूण (५०) गण
ु ाची बहुपयार्यी व तिु न ठ लेखी परीक्षा घे यात
येईल तसेच २५ गण
ु ाची त डी परीक्षा घे यात येईल. लेखी पिरक्षेचे व त डी परीक्षेचे गण
ु म.धा. पाणपुरवठा व वक्षता
िवभाग यांचे शासन िनणर्य िद.२३ फेब्रुवारी २०१५ मधील मानांकनानस
ु ार खालील प्रमाणे राहील.
अ.क्र.

िवषय

१

सामा य ज्ञान

२

बौदधीक व िव लेषना मक क्षमता

१०

३

गिणतीय क्षमता

१०

४

िवषयाचे ज्ञान

१०

५

संगणकाचे ज्ञान

५

६

गण
ु

१०

थानीक बाबचे ज्ञान

५

एकूण

५०

त डी परीक्षेचे
अ.क्र.

िवषय

१

िकमान शैक्षणीक अहर्ता

२

उ च शैक्षणीक अहर्ता

३

अनुभव

४

एकूण

तथा विर ठ भूवैज्ञािनक

गण
ु

५ टक्केवारीनस
ु ार
५ टक्केवारीनस
ु ार
१०

यक्तीम व

मा.सद य सिचव

व प

५
२५

मा.अ यक्ष िनवड सिमती

तथा मुख्य कायर्कारी अिधकारी

भूजल सवक्षण आिण िवकास यंत्रणा, लातरू

िज हा पिरषद, लातरू .

फक्त कायार्लयीन उपयोगाकिरता
अजार्चा कायार्लयीन न दणी क्रमांक

प्रपत्र अ

अजार्चा नमुना
या

िठकाणी

अलीकडील

उमेदवाराने
काळातील

आयडटी

साईज

फोटो

अिधकारी

िकंवा

सक्षम

लावावा व तो राजपत्रीत
अिधकारी

यांचक
े डून

वाक्षांकीत करावा.

प्रित,
मा.सद य सिचव िनवड सिमती

उमेदवाराची

तथा विर ठ भूवैज्ञािनक

वाक्षरी

भूजल सवक्षण आिण िवकास यंत्रणा, लातरू

भरती पदाचे नाव-

महोदय ,

-----------------------------------------------------------------

1) अजर्दाराचे संपुणर् नाव (नाव प्रथम)- -------------------------------------------------------------------------------2) Name in English (BLOCK LETTERS)- -------------------------------------------------------------------3) उमेदवाराचे नावात बदल असलेस (नाव प्रथम )- ----------------------------------------------------------------(सोबत कागदोपत्री परु ावा आव यक)

4) उमेदवाराचे विडलांच/े पतीचे/पालकाचे नाव (नाव प्रथम )- -----------------------------------------------------5) पत्र यवहाराचा संपुणर् प ता -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िपन कोड -----------------------दरु वनी / मोबाईल क्र.---------------------- ई-मेल ---------------------------

6) िलंग 7)

त्री

/ पु ष

िववाहीत ि थती - िववाहीत / अिववािहत

8) जातीचा प्रवगर् ----------9) उ

जात ------------------ पोटजात

-------------

त व प्रगत गटात मोडतो काय? –
होय

नाही

लागु नाही

Creamilayer

Non- Creamilayer

Not Applicable

10) अजर्दाराची ज मतारीख(शालांत प्रमाणपत्राप्रमाणे) तारीख ------------मिहना-------------------वषर् - ---------

11) अजर् ि वकारणे या अंितम िदनांकास

हणजेच िदनांक -

/

/2017 रोजीचे असणारे वय --------

वषर् – --------------- महीना- ------------ िदवस - ---------------

12) अजर्दाराची शैक्षिणक अहर्ता (उ तीणर् झाले या पिरक्षेचा तपशील)
शैक्षिणक पात्रता

पिरक्षा मंडळाचे नाव

उ तीणर् हो याचे वषर्

एकूण गण
ु

टक्केवारी

13) पुवार्नभ
ु व अस यास अ.क्र.

काम केले या कायार्लयाचे नाव

पद

कालावधी

कामाचे

व प

1
2
3
4
5

14) परीक्षा शु क फी -

मागासवगीर्य

- होय/नाही

धनाकषर् (डी.डी.) क्रमांक ------------------------- व िदनांक ------------------

रक्कम

पये------------------------------------

मी

ी/ ीमती.--------------------------------------------------------------------प्रमािणत

करतो/करते

की, वर नमूद केलेला तपशील मा या मािहतीप्रमाणे स य व अचक
ु आहे . मी प्रमािणत करतो/करते की, अजार्त नमूद
केलेली मािहती खोटी वा अगर चुकीची आढळून आलेस अजर् अपात्र करणेस, नोकरी गमाव यास व
हे ाणार्या इतर कायर्वाहीस पात्र व बांधील राहीन.

थळ –
िदनांक -

अजर्दाराची
/

/2017

या अनुषग
ं ाने

वाक्षरी

(अजर्दाराचे नांव- -----------------------------)

प्रपत्र ब

महारा ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रितज्ञापत्र) िनयम 2005 मधील प्रितज्ञापत्रा या नमुना - अ
प्रितज्ञापत्र (िनयम 4 पहा)
मी

ी /

ीमती/ कुमारी------------------------------------------------------- ी.------------------------------

----------यांचा /यांची मुलगा/मुलगी/प नी वय---------------वषर् राहणार --------------------------------------------------------

या वारे पुढील प्रमाणे असे जाहीर करतो/करते की,

1) मी -------------------------------------या पदासाठी माझा अजर् दाखल केला आहे .

2) आज रोजी मला-----------------------(संख्या) इतकी हयात मुले आहे त, यापैकी िद.28 माचर् 2005 यानंतर ज माला
आले या मुलांची संख्या ---------------आहे.(अस यास ज म िदनांक नमुद करावा.)

3) हयात असले या मुलांची संख्या दोन पेक्षा अिधक असेल तर िदनांक 28 माचर् 2006 त नंतर ज माला आले या,
मल
ु ांमळ
ु े या पदासाठी मी अनहर् ठरिव यास पात्र होईन याची मला जाणीव आहे .

िठकाण –

अजर्दाराची सही

िदनांक –

अजर्दाराचे संपुणर् नांव--------------------

तपासणी सच
ु ी
अ.क्र.

प्रमाणपत्र

तपशील
आहे

1

शाळा सोड याचा दाखला/ज म दाखला

2

एस.एस.सी.गण
ु पत्रीका व प्रमाणपत्र

3
4
5
6

एच.एस.सी

पदवीधर गण
ु पत्रीका व प्रमाणपत्र

पद यु तर पदवी गण
ु पत्रीका व प्रमाणपत्र
जातीचा दाखला

जात वैधता प्रमाणपत्र(Validity Certificate)

8

नॉन िक्रमीलेअर प्रमाणपत्र

9

महारा ट्र अिधवास प्रमाणपत्र

10

MSCIT प्रमाणपत्र

11

धनाकषर्

12

वत:चा

14

नाही

गण
ु पत्रीका व प्रमाणपत्र

7

13

पान नं.

.
संपण
ु र् प यासह

क्रमांक
.5

चे

पो टाचे

ितकीट लावलेला िरकामा िलफाफा व 1 फोटो
अनुभव प्रमाणपत्र
इतर

िटप – उमेदवाराने नमुद केले या तक् याम ये िवहीत मािहती भ न अजार्सोबत जोडावा.

प्रपत्र क

विर ठ भूवैज्ञािनक, भूजल सवक्षण आिण िवकास यंत्रणा, लातूर
यांचे कंत्राटी पदासाठी भरती प्रिक्रया 2017
लेखी पिरक्षेचे प्रवेशपत्र
उमेदवाराचा बैठक क्रमांक

पिरक्षेचा िदनांक व वेळ
िद. /

/2017

या िठकाणी उमेदवाराने

वेळ -

अलीकडील
आयडटी

काळातील
साईज

फोटो

लावावा व तो राजपत्रीत

उमेदवाराचे नाव व संपुणर् प ता -

अिधकारी िकं वा सक्षम

िलंग -

अिधकारी

पदनाम -

यांचक
े डून

वाक्षांकीत करावा.

पिरक्षा कद्राचे नांव-

उमेदवाराची

परीक्षा कद्राचा प ता -

वाक्षरी

मा.सद य सिचव िनवड सिमती
तथा विर ठ भव
ू ैज्ञािनक

भूजल सवक्षण आिण िवकास यंत्रणा
सुचना :1)

लातरू .

सदर परीक्षेचा िदलेला प्रवेश, उमेदवाराची शैक्षणीक अहर्ता व या पदासाठी िवहीत केले या प्राथिमक तपासणी या अधीन
राहून ता पुरता िदलेला आहे . परीक्षेस प्रवेश िदले या उमेदवाराची पात्रता, मुळ प्रमाणपत्रे अंतीम िनकालापुवीर् िकं वा
यानंतर कधीही तपासणेत येईल. यावेळी एखादा उमेदवार अपात्र अस याचे आढळून आ यास याची उमेदवारी
कोण याही ट यावर र

2)

कर यात येईल.

उमेदवारांनी या प्रवेशावर, तसेच परीक्षे या वेळी दे यात येणार्या उ तरपित्रकेवर व प्र नपित्रकेवर िदले या सुचना अ यंत
काळजीपुवक
र् वाचून यांचे पालन करावे.सुचनांचे पालन न करणारा उमेदवार पिरक्षाकक्षाबाहे र घालवून दे णे, यास संबंधीत
परीक्षा अथवा िनवडीस प्रितरोधीत (Debar) करणे,अपात्र ठरिवणे , उमेदवारी र

दे यास पात्र ठरे ल.

करणे यापैकी एक िकं वा अिधक िशक्षा

3)

प्र नपित्रका सोडिव यासाठी पिरक्षेचा कालावधी एक तासाचा असेल.

4)

उमेदवारानी परीक्षा कक्षात पेपरसाठी वेळे आधी अधार् तास अगोदर येणे आव यक आहे . हा कालावधी उमेदवारांची हजेरी

5)

पेपरसाठी परीक्षा वेळेतच येणार्या उमेदवारांनाच परीक्षा कक्षेत प्रवेश दे यात येईल.

तपासणे, उ तरपत्रीका दे णे व सुचना दे णे यासाठी राहील.

यानंतर आले या उमेदवारांना

कोण याही पिरि थतीत परीक्षा कक्षेत परीक्षासाठी प्रवेश दे यात येणार नाही, याची न द घ्यावी.
6)

परीक्षा कक्षात प्रवेश िमळ यासाठी सदर प्रवेश प्रमाणपत्र तसेच फोटो असले या इतर ओळखपत्रापैकी एक ओळखपत्र
परीक्षे यावेळी सोबत आणणे आव यक आहे .

7)

प्रवेशपत्रावरील छायािचत्रास िवशेष कायर्कारी अिधकारी िकं वा राजपित्रत अिधकार्यांची
की, अधीर्

र् ा नस यास परीक्षेस बसता येणार
वाक्षरी व िशक्का व फोटोवर आिण अधीर् खाली कागदावर येईल.ही पुतत

नाही.तसेच िलफा यावर
8)

उमेदवारांना उ तरपित्रका
पालन

वाक्षरी व िशक्का याप्रकारे घ्यावे

करावे.

यावर

या पदासाठी अजर् केला आहे या पदाचा ठळक अक्षरात उ लेख करावा.

र्
वाचून
वतंत्रपणे पुरिव यात येईल.उ तरपित्रकेवरील सुचना काळजीपुवक

उ तरे /

माहीती

िलही यासाठी

काळया

शाईचे

बॉलपेन

वापरावे.इतर

यांचे काटे कोरपणे
शाईचे

बॉलपेन

/

िशसपेि सल/रं गीत पेि सल वापरणेस सक्त मनाई आहे . या सुचनेचे उ लंघन केलेस अशी उ तरपित्रका तपासली जाणार
नाही.

9)

परीक्षे या वेळी हजेरीपटावर उमेदवाराने केलेली

वाक्षरी, परीक्षे या आवेदनपत्रावर केले या

वाक्षरीशी व उ तरपित्रकेवरील

वाक्षरीशी जुळणारी असावी. अ यथा यास परीक्षेस बसू िदले जाणार नाही.

10) परीक्षेबाबत सवर्च हक्क िनवड सिमतीकडे राहतील.

भूजल सवक्षण आिण िवकास यंत्रणा लातूर यांचे कंत्राटी पदासाठी भरती प्रिक्रया 201

उमेदवाराचे नाव - ----------------------------

------------------------------

उमेदवाराचा बैठक क्रमांक -

िदनांक-

/

पोहोच पावती

--------------------------------/ 201

वेळ-

पदाचे नाव - ----------------------------------------

परीक्षा कद्राचे नाव -

समवेक्षकाची

वाक्षरी

