WALK IN INTERVIEW
महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या सागरी अभियंता व धिफ
सर्व्हे अर, या कायाालयामध्ये खाली नमद
ू केलेल्या गट “अ”, गट “क” व गट “ड” या ववववि

संवगाातील ४६ पदे ननर्व्वळ कंत्राटीपद्ितीने ८ महहनयांकररता िरायिी असन
ू त्यासाठी खाली नमूद
केलेल्या अहातािारक उमेदवारांकडून अर्ा मागववण्यात येत आहे त.
अ

पदाचे नाव/

नु.

एकत्रित ठोक

क्र.
१

संख्या

अनुभव

रक्कम रु.
Group A
Surveyor
Rs.79,600/-

२.

शैक्षणिक अर्हता व वयोमयाहदा

मास्टर
वेतन: रु.
२७,५००/-

1

१

1) Possess valid Certificate of
Competency as Marine
Engineer Officer Class I
issued by Government of
India.
2) Age : Not more than 48
years.
The age limit will be
relaxed considering the
experience
IV Act १९१७ अंतगात फस्टा
क्लास ककंवा सेकंड क्लास

मास्टरिे प्रमाणपत्र आवश्यक.
वयोमयाादा कमाल ५० वर्ा.

Possess experience of
service for five years at
sea of which one year
must have been as Chief
Engineer or Second
Engineer

फस्टा क्लास मास्टरिे
प्रमाणपत्र असल्यास ककमान
३ वर्ाािा अनिव आवश्यक
ककंवा

सेकंड क्लास मास्टरिे
प्रमाणपत्र असल्यास ककमान
५ वर्ाांिा अनिव आवश्यक.

३

ड्रेर्र

Grab ड्रेजर- १पद

ककमान ७ वर्ा काम केल्यािा

मास्टर/ऑपरे

उमेदवाराकडे IV Act १९१७

अनिव असणे आवश्यक.

टर

३

अंतगात सेकंड क्लास मास्टरिे
प्रमाणपत्र आवश्यक.

वेतन: रु.
३५,०००/-

कटर सक्शन ड्रेजर- २ पदे
उमेदवार हा १० वी उत्तीणा असावा
ककंवा

कटर सक्शन ड्रेर्रवर
ककमान ५ वर्े काम केल्यािा
अनिव आवश्यक.

त्याच्याकडे IV Act १९१७
अंतगात सेकंड क्लास मास्टरिे
प्रमाणपत्र आवश्यक.
उपरोक्त पदांसाठी
वयोमयाादा कमाल ५० वर्ा.
४.

इंजर्न िालक

३

वेतन: रु.
२७,५००/५.

ड्रेर्र

३

इंजर्ननअर
वेतन: रु.
३१,०००/-

IV Act १९१७ अंतगात फस्टा

कागो ककंवा हॉपर

क्लास इंजर्न ड्राईर्व्हरिे

बार्ा वर काम

प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारास

केल्यािा ५ वर्ाािा

प्रािानय.

अनिव असणे

वयोमयाादा कमाल३८ वर्े.

आवश्यक.

Grab ड्रेजर- १पद

Grab ड्रेजरसाठी

उमेदवाराकडे IV Act १९१७

क्रेन िालववणे

अंतगात सेकंड क्लास इंजर्न

आणण त्यािी

ड्राईर्व्हरिे प्रमाणपत्र आवश्यक.

दे खिाल करण्यािा

आणण

३ वर्ाािा अनिव
तसेि टाटा हहतािी
या क्रेनवर काम
केलेले असल्यास

कटर सक्शन ड्रेजर- २ पदे

प्रािानय.

उमेदवार हा १० वी उत्तीणा असावा
ककंवा

त्याच्याकडे IV Act १९१७
अंतगात सेकंड क्लास इंजर्न
ड्राईर्व्हरिे प्रमाणपत्र आवश्यक.
वयोमयाादा कमाल ४५ वर्ा.
६,

यारी िालक

२

उमेदवार ककमान ८ वी उत्तीणा
असावा ककंवा IV Act १९१७

कटर सक्शन
ड्रेजरसाठी
३ वर्े ड्रेजर्ंगच्या
कामािा अनिव.
यारी िालकािा
ककमान ३ वर्ाांिा

वेतन: रु.

अंतगात सेकंड क्लास इंजर्न

अनिव असणे

२७,५००/-

ड्राईर्व्हरिे प्रमाणपत्र असल्यास

आवश्यक.

प्रािानय.
वयोमयाादा कमाल ४० वर्ा.
७.

वंगणगार

५

वेतन: रु.
१८,०००/-

इयत्ता ७ वी उत्तीणा आवश्यक

कमीत कमी २

तसेि एसएससी परीक्षा उत्तीणा

वर्ाािा वंगणगार

उमेदवारास प्रािानय.तसेि

पदािा अनिव

पाहणी पथकाच्या कामावर

आवश्यक.

वंगणािा पूवाानिव असणा-या
उमेदवारास प्रािानय दे ण्यात
येईल.
वयोमयाादा कमाल ४० वर्ा.
८.

नौतल

९

कामगार

वेतन: रु.
१७,५००/-

तसेि एसएससी परीक्षा उत्तीणा

अनिव आवश्यक.

वयोमयाादा कमाल ३८ वर्ा.

१८,०००/खलाशी

र्हार्ावरील २ वर्ाािा

उमेदवारास प्रािानय.

वेतन: रु.
९.

इयत्ता ७ वी उत्तीणा आवश्यक

१९

इयत्ता ७ वी उत्तीणा आवश्यक

र्हार्ावरील ककमान १

तसेि एसएससी परीक्षा उत्तीणा

वर्ाािा अनिव

उमेदवारास प्रािानय.
वयोमयाादा कमाल ३८ वर्ा.

वरील नमूद केलेल्या संवगाातील

अन क्र.२ ते ७ या पदांकररता अर्ा करण्यास इच्छक

असणा-या उमेदवारांनी हद. १९.०९.२०१८ रोर्ी सकाळी १०:३० वार्ता व अन.क्र.१, ८ आणण ९
ह्या संवगाातील पदांकररता अर्ा करण्यास इच्छक असलेल्या उमेदवारांनी हद. २४.०९.२०१८ रोर्ी
सकाळी १०:३० वार्ता मख्य कायाकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, इंडडयन मकांटाईल
िेम्बसा, ३ रा मर्ला, रामर्ीिाई कमानी मागा, बेलाडा इस्टे ट, मंबई-४००००१ यांिे कायाालयात
आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या मळप्रती व त्या कागदपत्रांच्या छायांककत प्रतीिा एक संि घेऊन
अर्ाासह मलाखतीस उपजस्थत रहावे.
सदरिी

र्ाहहरात

ही

महाराष्ट्र

सागरी

मंडळाच्या

http://mahammb.maharashtra.gov.in ह्या संकेतस्थळावर उपलब्ि आहे .
स्वाक्षरी/मख्य कायाकारी अधिकारी ,
महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मंबई.

