
 

 जलस्वराज्य- 2 काययक्रम 

               महाराष्ट्र शासन 
                      पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग 
              सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 
                     वसडको भवन )दवक्षण कक्ष),बेलापूर 400 614. 

दूरध्वनी क्रमाांक : 022-2758 0521    फॅक्स क्रमाांक : 022-2756 2343 
Website : https://jalswarajya.maharashtra.gov.in  Email:us11.jal2@gmail.com 

 
 

अजय स्स्वकृतीची अांवतम तारीख :   05/ 07/ 2020  दुपारी 03.00 वाजेपयंत 

कां त्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठीची जाहीरात 
 महाराष्ट्र शासन, पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभागाांतगयत जलस्वराज्य-2 काययक्रमाांतगयत सप्टेंबर 2020 
पयंतच्या कालावधीसाठी एकूण 6 पदे कां त्राटी पद्धतीने  भरावयाची आहेत. 
 सदर पदासाठी शैक्षवणक अहयता, अनुभव, आर्थथक मोबदला इत्यादी बाबतचा तपवशल सोबतच्या 
पवरवशष्ट्ट-अ मध्ये देण्यात आलेला आहे. सदर जावहरात सोबतच्या पवरवशष्ट्ट-अ सह 
https://water.maharashtra.gov.in, https://jalswarajya.maharashtra.gov.in व 
www.maharashtra.gov.in (Rojgar) या सांकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.   
 इच्छुक उमेदवाराांनी जावहरातीचा व सचुनाांचा बारकाईने अभ्यास करुन आपले अजय सवय पतूयतेसह वद. 
05/07/2020 रोजी दुपारी 3.00 वाजेपयंत hrjalswarajya@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावते. ववहीत 
वळेेनांतर/ तारखेनांतर ई-मेलवर  आलेले अजय स्स्वकारण्यात येणार नाहीत. अपणूय स्वरुपातील अजय पदभरती 
प्रवक्रयेसाठी ववचारात घेतल ेजाणार नाहीत याची उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी. 
 पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग, महाराष्ट्र शासन सदर पदभरती प्रवक्रयते बदल करण्याचा अथवा रद्द 
करण्याचा अवधकार राखून ठेवत आहे. 
स्थळ :- बलेापरू, नवी मुांबई 
वदनाांक :-  30/06/2020                           
                                                                                                 
                                                                                                                  सही/- 

अवर सचचव 
सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 

पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग 
बलेापरू, नवी मुांबई. 

  

 

 

 

Jalswarajya Maharashtra Recruitment 2020
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पचरचिष्ट- अ 

जलस्वराज्य-2 काययक्रमाांतगयत कां त्राटी तत्वावरील पदाांच्या नेमणकुीसाठी अटी व शती 
 

 कां त्राटी तत्वावरील पदाांसाठी शासन वनणयय, पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग, क्र. जस्वप्र-
0114/प्र.क्र.05/पाप-ु11, वदनाांक 06/02/2014 मधील नमूद अटी / िती लागू राहतील.   

 सप्टेंबर 2020 पयंतच्या कालावधीसाठी कां त्राटी तत्वावर खालील पदे प्रत्येकी एक याप्रमाणे  भरावयाची 
असून सदर पदाांसाठी वनवित करण्यात आलेली वकमान शैक्षवणक अहयता व अनुभव तसेच मानधन 
खालीलप्रमाणे आहे. पदासमोर नमूद केलेल्या चकमान व कमाल या मानधनामधील ठोक माचसक मानधन 
उमेदवाराची पात्रता आचि पािी व स्व्च्छता क्षेत्रामधील अनुभवानुसार देय राहील. मानधनाबाबत सह 
सचचव तथा प्रकलप् सांचालक, पािी परुवठा व स्वच्छता ववभाग, महाराष्ट्र शासन याांचा चनिणय अांचतम 
राहील.   

Sr 
No 

Name of Post 
Minimum Required Educational 

Qualification 

Minimum 

Required 

Experience 

Monthly 
Renumeration 

(As per 
experience)  

1 Executive 
Engineer 

Degree in Civil Engineering or an 
equivalent qualification from a recognized 
university. Candidate shall have sound 
computer knowledge. Candidate having 
experience in Rural Water Supply Sector in 
government / private sector, especially 
retired government engineer will be 
preferred. 

Eight Years 50,000 to 
75,000 

2 Finance 
Specialist 

Chartered  Accountant  or  Cost  and  
Works  Accountants  or 
M.Com. or M.B.A./ M.M.S.(Fin.) or M.F.M. 
degree or a post graduate degree in Public 
Finance or an equivalent qualification 
from a recognized university. 

Five Years 50,000 to 
75,000 

3 IT Specialist B.Tech / B.E. (IT/ Comp. Sci.) or M.C.A. or 
M.C.S. or M.Sc. 
(Comp. Sci.) degree from a recognised 
university, should be familiar with working 
on SQL server, working on heterogeneous 
languages    and    contemporary    
databases,    open    source technologies, 
modern application development 
languages and 
script languages like Java, ASP, Dot Net, 
HTML, DHTML, PHP 
etc. 

Five Years 50,000 to 
75,000 

4 Environmental 
Management 
Specialist 

B. Tech. (civil) / B.E. (Civil) or M.Sc. (Env. 
Sc.) or an equivalent qualification from a 
recognized university. M.E./ M.Tech. (Env. 
Engg./ Public Health Engg.) will be 
preferred.  

Five Years 50,000 to 
75,000 



5 Assistant 
Accountant 

B.Com. or an equivalent qualification from 
a recognized university and proficiency in 
Double Entry system of Accounting, 
Certification in Tally 7.2, MSCIT, with 
sound knowledge of computer and IT 
systems 

Five Years 30,000 to 
45,000 

6 Assistant 
Capacity 
Building 
Specialist 

M.B.A. (HR) or M.B.A. (personnel 
Management) or M.A. (Psychology) or 
M.A. (Behavioural Sci.) or an equivalent 
qualification from a recognized university.  

Five Years 30,000 to 
45,000 

  

 सक्षम उमेदवाराच्या बाबतीत अनुभवाची अट काही प्रमाणात वशवथल करण्याचे अवधकार अपर मुख्य 
सचचव , पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग, महाराष्ट्र शासन याांना राहतील. 

 या पदाच ेकतणचय ेव जबाबदा-या इत्यादी बाबींसाठी शासन वनणयय, पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग, क्र. 
जस्वप्र-0114/प्र.क्र.05/पाप-ु11, वदनाांक 06/02/2014 च े शासनाच्या सांकेतस्थळावर अवलोकन 
कराव.े कायणक्रमा्या आवश्यकतेनुसार कतणचय ेव जबाबदा-या याांमध्ये पदा्या अनुषांगाने बदल करण्याच े
अचधकार कक्षास राहतील. 

 सदर पदाांची नेमिकू चद.30.09.2020 पयंत्या कालावधीसाठी कां त्राटी तत्वावर करण्यात येईल.   
 या जाहीरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अजांपैकी पात्र ठरलेल्या अजयदाराांची यादी 

https://jalswarajya.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर देण्यात येईल. पात्र अजयदाराांची वनवड 
प्रवकया या ववभागाच्या शासन वनणयय क्रमाांक, पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग, क्र. जस्वप्र-0114/ 
प्र.क्र.05/पाप-ु11, वदनाांक 06/02/2014 च्या तरतुदींस अनुसरुन राहील.  तथाचप, सद्यस्स्व्थतीत राज्यात 
लॉक डाउन सांदभातील चनदेि व सुचना लक्षात घेवून पात्र उमेदवाराना प्रत्यक्ष गट चचा व मुलाखतीसाठी 
न बोलचवता ऑन लाईन मुलाखतीसाठी वळे देण्यात येईल.  मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवाराच े
नाव, वदनाांक व वळे, वनवड प्रवक्रयेच्या सवय सूचना https://jalswarajya.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर देण्यात येईल. उमेदवाराांना कोणत्याही सूचना थेट पत्रव्यवहार ककवा ई-मेल वा अन्य 
माध्यमातून वदल ेजाणार नाही. 

 उमेदवाराांना मुलाखतीसाठी कुठलाही खचय  ककवा इतर कोणताही भत्ता शासनाकडून वदला जाणार नाही. 
उमेदवाराांनी त्याांचे अजण hrjalswarajya@gmail.com या ई-मेल आयडीवर पाठवावते. तथाचप, ई-मेल 
द्वारे अजण सादर करताना होिा-या चवलांबास सांबांचधत चवभाग जबाबदार राहिार नाही. चवहीत मुदतीनांतर 
आलेल ेअजण चवचारात घेतले जािार नाहीत.  

 ई-मेल ्या चवषयामध्ये अजानुसार जलस्व्वराज्य-2 कायणक्रमाांतगणत     (सांबांचधत कां त्राटी पदाच ेनाव ) या 
कां त्राटी तत्वावरील पदासाठी अजण, असे स्व्पष्टपिे नमूद करिे आवश्यक आहे.  उमेदवाराांनी अजण 
सोबत्या चवचहत प्रपत्रातच करिे आवश्यक राहील.                                                                                                                                 

 कां त्राटी पद्धतीने वनयकु्ती केलेल्या पदाांच्या सवय नेमणकुा सप्टेंबर 2020 नांतर सांपषु्ट्टात येतील. कां त्राटी 
तत्वावर नेमलेल ेतज्ञ/ कमयचारी याांना या कां त्राटी सेवचे्या आधारे शासनाच्या वनयवमत सेवते सामावून 
घेतल ेजाणार नाही. सदर पदाांवरील उमेदवाराांना िासकीय कमणचारी म्हिनू गिल ेजािार नाही. 

https://water.maharashtra.gov.in/
https://water.maharashtra.gov.in/


JALSWARAJYA-2 PROGRAMME 

WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 

 

Application form for Contractual Appointment 

 

 

 

 

(A) Personal Details: 

Name of the Post applied for   

Name (in BLOCK CAPITALS)  

Date of Birth (dd/mm/yy)  

Age as on 01-07-2020  

Sex (Male/Female)  

Permanent Address   

Address for Communication  

Contact Information 
Mobile No. 

Email ID 

If selected, Notice Period:  

 

(B) Educational Qualification: 

Level 
Name of 
Course  

University / 
Institute 

Year of 
Passing 

Percentage/  
Class 

Major 
Subjects 

Post 

Graduation 
     

Graduation      

Diploma      

Specialized 

Training 
     

Other 
Education 
including 

trainings & 
Workshops 

     

 

 

 

 

(C) Competency: 

For Office Use Only 

Post Code:---------------------- 

Application No.:--------------- 

Date received:------------------ 

Recent Passport 

size photo 



 

Please write how you can contribute to Jalswarajya II Programme (In 100 words) 

 
 
 
 
  

 

(D) Experience: 

Total years of experience  
 

…………….Years,   …………….. Months and …………..Days 

Total years of experience water & 
sanitation sector  

…………….Years,   …………….. Months and …………..Days 
 

Experience in detail: (Give details of every appointment and all jobs separately in the table format given 

below but Mention most recent first). 

From -- To--  

Department / Organization/ Agency/ Institution   

Position & Location   

Present Salary /  Pay Scale with Grade Pay  

Nature of Duties   

Major achievements   

 

From -- To--  

Department / Organization/ Agency/ Institution   

Position & Location   

Present Salary /  Pay Scale with Grade Pay  

Nature of Duties   

Major achievements   

 

(E) Declaration: 

           I hereby declare that the information given in this application is true and correct to the best of my 

knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being 

detected before or after appointment, my candidature will stand cancelled and my claim for appointment 

will stand forfeited.  

 

    Date:  ---------                       

    Place:  ----------                                                                                   Signature of Applicant 


