पर्यावरण ववभाग
15 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन हु तात्मा राजगुरु चौक
मादाम कामा रोड,मं त्रालर्य, मुंबई -400032.
दुरध्वनी क्र.022-22023988
ई-मे ल- dir.mev-mh@nic.in

पदभरती.
केंविर्य पर्यावरण, वने व वातावरणीर्य बदल मंत्रालर्य नवी वदल्ली र्यांनी वदनांक 19.02.1991
रोजी जारी केलेली सीआरझेड अविसूचना रद्द करून वदनाक 06.01.2011 रोजी नवीन सीआरझेड
अविसूचना प्रवसध्द केलेली आहे .सदर अविसूचनेची अंमलबजावणी करण्र्यासाठी महाराष्ट्र
राज्र्यासाठी महाराष्ट्र सागरी वकनारा व्र्यवस्थापन प्रविकरणाची स्थापना करण्र्यात आलेली आहे .
पर्यावरण ववभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालर्य, मुंबई र्ये थे प्राविकरणाच्र्या दै नवदन कामकाजासाठी
कंत्राटी तत्वावर कममचाऱर्यांची पदे तात्पुरत्र्या कालाविीसाठी भरावर्याची आहे त. इच्छू क उमे दवारांनी
त्र्याची वैर्यक्ततक मावहती, शैक्षवणक अहम ता, पुवानुभवाच्र्या मावहतीसह वदनांक 13 जानेवारी 2019
रोजी संध्र्याकाळी 5.30 वाजेपर्यं त dir.mev-mh@nic.in र्या मेल वर पाठवावी.
पदा
अ
ची
संबवित कामाचा
मावसक
पदनाम
शैक्षवणक अहम ता व वर्योमर्यादा.
क्र.
सं
अनुभव
मेहनताना
ख्र्या
10 वषे पर्यावरण
तसेच
प्रदूषण
ववषर्याशी
वनगडीत
वविी
वविी ववषर्यातील मान्र्यताप्राप्त
1
1
वविी
ववषर्यक/ रु50.,000/अविकारी
ववदर्यापीठाची पदवी.
न्र्यार्यालर्यीन कामाचा
अनुभव
असल्र्यास
प्रािान्र्य.
5 वषे सागरी तटीर्य
क्षे त्राचे,
संविम न,संरक्षण व
व्र्यवस्थापन ववकास
अवभर्यांवत्रकी पर्यावरण शास्त्र / कामांचे पर्यावरण
कोस्टल
2
2
/ व तत्सम ववषर्यातील पदवी
आघात मुल्र्यांकन इ.
रु50.,000/अविकारी
पदव्र्युतर पदवी.
कामाचा अनुभव
असणे आवश्र्यक
आहे . शासकीर्य
कामाचा अनुभव
असल्र्यास प्रािान्र्य.
5 वषे सागरी तटीर्य
अवभर्यांवत्रकी/ पर्यावरण शास्त्र व
क्षे त्राचे,
प्रकल्प
तत्सम ववषर्यातील पदवी/
3
2
संविम न,संरक्षण व
रु50.,000/ववश्लेषक
पदव्र्युतर पदवी.
व्र्यवस्थापन ववकास
कामांचे पर्यावरण

4

कोस्टल
समन्वर्यक

3

5

अकांऊट

1

6

स्रेनोग्राफर

1

7

डाटा एन्री
ऑपरे टर

1

8

वलवपकटं कलेंक

1

9

ऑवफस
बॉर्य /
रार्यव्हर

2

आघात मुल्र्यांकन इ.
कामाचा अनुभव
असणे आवश्र्यक
आहे . शासकीर्य
कामाचा अनुभव
असल्र्यास प्रािान्र्य
3 वषे सागरी तटीर्य
क्षे त्राचे,
संविम न,संरक्षण व
अवभर्यांवत्रकी/ पर्यावरण शास्त्र व व्र्यवस्थापन ववकास
तत्सम ववषर्यातील पदवी/
कामांचे पर्यावरण
पदव्र्युतर पदवी.
आघात मुल्र्यांकन इ.
कामाचा अनुभव
असणे आवश्र्यक
आहे . शासकीर्य
कामाचा अनुभव
असल्र्यास प्रािान्र्य
3 वषे
मान्र्यताप्राप्त ववदर्यापीठाची
शासकीर्य कामाचा
वावणज्र्य ववषर्यातील पदवी /
अनुभव असल्र्यास
पदव्र्युतर /पदवी.
प्रािान्र्य
3 वषे
पदवी पदववका व स्रेनोग्राफर /
शासकीर्य कामाचा
अक्रर्यासक्रम
अनुभव असल्र्यास
प्रािान्र्य
मान्र्यताप्राप्त ववदर्यापीठाची
3 वषे
पदवी- 30-40 श.प्र.वम.
मान्र्यताप्राप्त ववदर्यापीठाची
पदवी मराठी टं कलेंन 40 श .
3 वषे
प्र.वम.
इंक्ललश – 40 श.प्र.वम.
10 / वी 12 व जडवाहन
चालवण्र्याचा परवाना असणे
आवश्र्यक, वर्य 35 वषापेक्षा
अविक नसावे.

रु.15,000/-

रु.20,000/-

रु.15,000/-

रु.12,000/-

रु.25,000/-

4 वषम व त्र्यापैकी 3
वषम शासकीर्य
रु.20,000/कार्यालर्यात कामकाज
केलेले असावे.

फतत वरीलप्रमाणे पात्र असलेल्र्या उमेदवारांना मुलांतीसाठी बोलववले जाईल. उमेदवारांनी
अजासोबत सवम शैक्षवणक प्रमाणपत्र ,अनुभव प्रमाणपत्र इ. सोबत संललन करावेत.

