करार पध्दतीने ननयुक्ती
ननयोजन निभाग (रोहयो) या निभागात करार पध्दतीने ननयुक्तीसाठी खालीलप्रमाणे ननश्चित
केलेल्या नििनित कामकाजासाठी अटी ि शतीिी पूततता करणाऱ्या सेिाननिृत्त सहसनिि / उपसनिि,
कि अनधकारी, सहायक कि अनधकारी, उपअनभयंता / कायतकारी अनभयंता, नजल्हा पनरषद, गट
निकास अनधकारी, तालुका कृ षी अनधकारी / कृ षी अनधकारी, ले खानधकारी/सहाय्यक ले खा अनधकारी
यांिे प्रत्येकी एक पदासाठी उमेदिारांकडू न उमेदिारी अजत मागनिण्यात येत आहे त.
कामकाजाचे स्वरुप :
1) “मागेल त्याला शेततळे ” ससिन निहीरी ि रोहयो िरील केंद्र शासनाशी संबंनधत पत्रव्यिहार,
सामानजक अंकेिण ि अपीलीय प्रानधकरण यांच्यासंबंधी कामे, महाराष्ट्र जन कल्याण
योजनेअंतगतत कामे करण्यासाठी एक स्ितंत्र सनमतीकि स्थापन कराियािे आहे .
2) रोहयो प्रभागात आिचयक अशा ननकडीच्या प्रकरणांिर तातडीने कायतिाही करणे ि
त्यािप्रमाणे रोहयो निभागाकडे मोठया प्रमाणात प्रलंनबत असलेल्या निभागीय िौकशी
प्रकरणांिा ननपटारा करणे.
3) नरे गा ि राज्य रोहयो अंतगतत प्राप्त होणा-या ननधीिे व्यिस्थापन करणे, जमाखिाच्या नोंदी
ठे िणे, उपयोनगता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घे णे इ. कामे, यानशिाय अन्य आर्थथक बाबी यािर
निनहत िेळेत कायतिाही करणे.
करार पध्दतीने ननयुक्तीच्या पात्रता व अटी शती :
1. उपरोक्त पदांसाठी इच्छु क उमेदिार राज्य शासनाच्या मंत्रालयातील त्या त्या दजाच्या
पदािरुन सेिाननिृत्त झालेला असािा. (रोहयो च्या कामािा अनुभि असणाऱ्यास प्राधान्य
दे ण्यात येईल) तसेि उपअनभयंता / कायतकारी अनभयंता, नजल्हा पनरषद, गट निकास
अनधकारी, तालुका कृ षी अनधकारी / कृ षी अनधकारी, ले खानधकारी/सहाय्यक ले खा
अनधकारी यांना नरे गाच्या कामािी नकमान 3 िषािा अनुभि आिचयक.
2. उमेदिाराला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेनिषयक सखोल ज्ञान ि
कामािा नकमान 3 िषािा अनुभि असािा ि मराठी, इंग्रजी भाषा अिगत असािी.
3. उमेदिारािे
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65

िषापेिा

जास्त

नसािे.

नद. 31.08.2017 रोजी सेिाननिृत्त होणारे अनधकारी अजत करू शकतील.
4. उपरोक्त पदांिर ननयुक्त झाल्यानंतर कामानननमत्त दौऱ्यािर जाणे अननिायत राहील.
5. उमेदिारानिरुध्द शासन सेिेत असताना कोणतीही नशस्तभंग निषयक कारिाई झालेली
नसािी सकिा प्रलंनबत नसािी.
6. ननयुक्तीच्या कालािधीत सोपिलेले नििनित काम पूणत करण्यािे हमी पत्र उमेदिाराला
दे णे बंधनकारक रानहल.
7. उमेदिाराला शासन ननणतय सामान्य प्रशासन निभाग नदनांक 17 नडसेंबर 2016 मध्ये निनहत
केलेल्या अटी ि शतीिे पालन करून त्याच्या सेिा ननिृत्ती िेतनाच्या आधारे पनरश्रनमक
रक्कम ननश्चित करण्यात येईल.
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8. उपरोक्त उमेदिारांिी कंत्राटी ननयुक्ती 1 िषासाठी राहील. तथानप, आिचयकता भासल्यास
ननयुक्तीस मुदतिाढ दे ण्याबाबत नििार केला जाईल.
9. सेिा समाधानकारक नसल्यास संबंनधतांना एकतर्फी काढू न टाकण्यािा अनधकार रोहयो
प्रभागास राहील.
10. जानहरात प्रनसध्द झाल्यापासून नदनांक 31 ऑगस्ट, 2017 पयंत त्यांिे उमेदिारी अजत सादर
करािेत. उमेदिाराने आपला अजत कोऱ्या कागदािर त्यांिा नाि, पत्ता, संपकत क्रमांक,
स्ित:िे छायानित्र, शासकीय कामािा अनुभि इत्यादी तपशीलासह आपला अजत सनिि
(रोहयो), ननयोजन निभाग, मंत्रालय यांच्या नािे िरील पत्यािर निनहत मुदतीत प्राप्त होईल
अशा बेताने पाठिािा.
11. मोठया प्रमाणात अजत प्राप्त झाल्यास शैिनणक अहत ता, अनुभि, कायतिेत्रातील सेिेिा
कालािधी इत्यादी बाबींिा प्राधान्याने नििार करुन इच्छु क उमेदिारांच्या मुलाखतीव्दारे
पात्र उमेदिारांिी ननिड करण्यात येणार आहे .
12. मराठी भाषेिे पत्रव्यिहार करता येणे आिचयक आहे .
13. नििनित कामासाठी करार पध्दतीने ननयुक्त करण्यात येणा-या अनधकारी/ कमतिारी यांनी
राज्यात कामकाजानननमत्त प्रिास करण्यािी तयारी आिचयक.

पत्रव्यवहाराचा पत्ता –
डॉ. प्रमोद सशदे ,
उप सनिि (रोहयो),
ननयोजन निभाग, निीन प्रशासकीय भिन,
मादाम कामा मागत, हु तात्मा राजगुरू िौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032

C:\Users\vimala.r\Desktop\final 31.08.2017 जाहिरात.docx

