महाराष्ट्र शासन

सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य
९ वा मिला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मंबई- 400 032.

उपसंचालक पदावर करार पद्धर्तीने जनयक्र्ती
सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय येथे करार पध्दर्तीने जनयक्र्तीसाठी खालीलप्रमाणे
जनजिर्त केलेल्या जवजवजक्षर्त कामकािासाठी अटी व शर्तींची पूर्ततर्ता करणाऱ्या सेवाजनवृत्त वर्त- 1 च्या
उमेदवारांकडू न अित मार्जवण्यार्त येर्त आहेर्त.
कामकािाचे स्वरुप :

 संचालक व सहसंचालक यांना संचालनालयाचे प्रशासकीय कामकाि सरळीर्त पार पाडण्यासाठी
मदर्त करे ल.

 संचालक व सहसंचालक यांच्या अनपस्स्थर्तीर्त र्तो/र्ती संचालनालयाच्या कामकािावर दे खरे ख
ठे वल
े .

 र्तो/र्ती शासन आजण संचालनालयाच्या संबंजिर्त जवभार् यांच्यार्त संपकत अजिकारी म्हणून काम
करेल.

 र्तो/र्ती कमतचाऱ्यांच्या आवश्यकर्तेनसार तयांची पात्रर्ता व भरर्ती, जनयक्र्ती/नर्तजनकरण/कमतचाऱ्यांचे
केलेले करार आजण सवत कंत्राटी कमतचाऱ्यांच्या कामजर्रीचे मल्यांकन यासंदभार्त संचालनालयाच्या
प्रशासकीय प्रजियेचे पजरक्षण व दे खरेख करेल.

 र्तो/र्ती सवत कायालयीन उपकरणे आजण तयार्तील वार्षिक कराराची देखभाल व सजविा परवेल.
 र्तो/र्ती संस्था आजण सवत फायलींच्या पडर्ताळणीसाठी िबाबदार असर्तील आजण सवत आवश्यक
रजिस्टरांची दे खभाल केली िाईल आजण सवत प्रकारच्या पत्रव्यवहाराची वेळेवर जवल्हेवाट
लावण्याची खात्री करेल.

 संचालनालयाशी संबंजिर्त जविानमंडळाचे कामकाि, माजहर्ती अजिकारा संबंजिर्त कामे र्तसेच इर्तर
महत्त्वाच्या पत्रांना योग्य प्रजर्तसाद दे ण्यासाठी र्तो/जर्तची िबाबदारी असेल.

 र्तो/र्ती संचालनालयार्तील कमतचाऱ्यांमिील कामाचे वाटप करेल आजण संचालक आजण
सहसंचालक यांच्या सल्ल्यानसार सवत स्र्तरांवर कमतचाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेईल आजण
जनजरक्षण करेल.

 र्तो/र्ती संचालकांच्या अंजर्तम मंिरीसाठी टू र डायरीची पडर्ताळणी करेल.
 कायालयीन सेवा यादीर्तील प्रजर्तजनयक्र्त अजिकारी व कमतचाऱ्यांची सर्व्व्हस बक ककवा सर्व्व्हस
रेकॉडत योग्य प्रकारे ठे वल्या पाजहिेर्त याची खात्री करुन घेईल.

 सवत प्रशासकीय कमतचाऱ्यांच्या कामावर दे खरेख ठे वणे आजण कायालयीन जशस्र्त व सिावट
राखली िाईल हे सजनजिर्त करणे.

 संचालनालयाच्या जर्तमाही, सहा माजसक आजण वार्षिक अहवालाच्या र्तयारीर्त र्तो/र्ती संचालकांना
मदर्त करेल.

 संचालनालयाच्या राज्यस्र्तरीय कायतिमांच्या संचालनालयार्त र्तो/र्ती संचालकांना मदर्त करेल.
 संचालक आजण सहसंचालक यांनी जनयक्र्त केलेली इर्तर कोणर्तीही कामे करेल.
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करार पध्दर्तीने जनयक्र्तीच्या पात्रर्ता व अटी शर्ती :
1. उमेदवार शासकीय सेवर्त
े ून वर्त- 1 च्या पदावरुन सेवाजनवृत्त झालेला असावा.
2. उमेदवाराला महातमा र्ांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिर्ार हमी योिनेजवियक सखोल ज्ञान व
कामाचा अनभव असावा व मराठी, इंग्रिी भािा अवर्र्त असावी.
3. उमेदवाराचे वय तयांच्या सरुवार्तीच्या जनयक्र्तीच्या जदनांकास 65 विापेक्षा िास्र्त नसावे.
4. उमेदवाराजवरुध्द शासन सेवर्त
े असर्तांना कोणर्तीही जशस्र्तभंर् जवियक कारवाई झालेली
नसावी ककवा प्रलंजबर्त नसावी.
5. सेवा समािानकारक नसल्यास एकर्तफी काढू न टाकण्याचा अजिकार संचालनालयास राहील.
6. जद. 27/09/2019 पयंर्त तयांचे उमेदवारी अित सादर करावेर्त. उमेदवाराने आपला अित
कोऱ्या कार्दावर तयांचा नाव, पत्ता, संपकत िमांक, स्वर्त:चे छायाजचत्र, शासकीय कामाचा
अनभव इतयादी र्तपजशलासह आपला अित संचालक, सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य, 9 वा मिला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मंबई- 400 032 यांच्या नावे
पाठजवण्यार्त यावा.
7. मोठ्या प्रमाणार्त अित प्राप्र्त झाल्यास शैक्षजणक अहतर्ता, अनभव, कायतक्षत्र
े ार्तील सेवच
े ा कालाविी
इतयादी बाबींचा प्रािान्याने जवचार करुन ईच्छू क उमेदवारांच्या मलाखर्तीद्वारे पात्र उमेदवारांची
जनवड करण्यार्त येईल.

स्वाक्षरी/संचालक,
सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय ,
महाराष्ट्र राज्य
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