महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (महाराष्ट्र)
ननयोजन (रोहयो) निभाग
क्रमाांक: मग्रारो २०१९/प्र.क्र. ३१/रोहयो-६अ
निीन प्रशासकीय भिन, १६ िा मजला,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई-३२.
दू रध्िनी क्रमाांक ०२२-२२०२५१७०

पाहिजेत
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत सामानजक अांकेक्षण प्रनक्रया
राबनिण्यासाठी स्ितांत्र सामानजक अांकेक्षण सांचालनालय नदनाांक ११ सप्टें बर, २०१३ च्या शासन
ननणगयान्िये स्थापन करण्यात आलेले आहे.

सामानजक अांकेक्षण सांचालनालयाचे कायालय ९ िा

मजला, निीन प्रशासन भिन, मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालय, मुांबई-३२ येथे
कायान्न्ित आहे . या सामानजक अांकेक्षण सांचालनालयामध्ये सांचालक हे पद केंद्र/राज्य शासनाच्या
सेित
े ील अनधकाऱयाांमार्गत प्रनतननयुक्तीने/सेिाकरार पध्दतीने अथिा कांत्राटी तत्त्िािर भराियाचे आहे .
या पदािरील ननयुक्तीसाठी निनहत अटी ि शतींची पूतगता करणाऱया इच्छू क उमेदिाराांकडू न निनहत
नमुन्यात नदनाांक ३१.१.२०२० पयंत अजग मागनिण्यात येत आहेत.
(अ) प्रनतननयुक्तीने पदभरती करण्यासाठी सनिस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे :पदाचे नाि

पदाांची सांख्या

प्रनतननयुक्तीचा

पदाचा सांिगग

िेतनश्रेणी

कालािधी
सांचालक

केंद्र/राज्य

१

३

शासनातील
“अ”

िर्षे

(२

िर्षे एस २५

गट मुदतिाढ)

िेतनसांरचना

दजाचे

७८८००-२०९२००

अनधकारी

उपरोक्त नमूद सांचालक या पदाकरीता प्रनतननयुक्तीने उमेदिार उपलब्ध न झाल्यास या
पदाकरीता कांत्राटी तत्त्िािर (११ मनहन्याांसाठी) भरती करण्यात येईल. सदर पदभरती करण्यासाठीचा
सनिस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे:पदाचे नाि

पदाांची

शैक्षनणक ि इतर अहग ता

मानधन ि इतर भत्ते

१. Phd/MSW (समाजकायग)

एकनत्रत

सांख्या
सांचालक

१

२. सामानजक अांकेक्षण क्षेत्रात ि ग्रामीण भागात
काम केल्याचा नकमान १५ िर्षांचा अनुभि
३. मराठी ि इांग्रजी भार्षेिर प्रभुत्ि
सांगणकाचे उत्तम ज्ञान.
४. ग्रामीण भागात दौरा करण्याची तयारी

आनण

मानधन

सांचालक

पदाकरीता

रु.७०,०००/दै ननक भत्ता ि प्रिास भत्ता
राज्य शासनाच्या गट-अ
दजाच्या

अनधकाऱयाांना

अनुज्ञेय

असलेल्या

दराप्रमाणे.

उपरोक्त पदाची कतगव्ये ि जबाबदाऱया याांची मानहती खालीलप्रमाणे आहे: सांचालक सांचालक हे सामानजक अांकेक्षण सांचालनालयाचे प्रशासकीय प्रमुख ि कायालय प्रमुख
असतील. राज्यातील सामानजक अांकेक्षणाच्या सांपूणग प्रनक्रयेसाठी ते जबाबदार असतील.
 सामानजक अांकेक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या मनुष्ट्यबळाच्या सहाय्याने सामानजक अांकेक्षण
प्रनक्रयेबाबत केंद्र ि राज्य शासनाच्या सिग तरतूदींची/ननयमाांची अांमलबजािणी करणे.
 महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील तरतूदीनुसार सामानजक अांकेक्षण
प्रनक्रयेकरीता नननित धोरण ठरनिणे ि या धोरणाचा आढािा घेणे.
 सामानजक अांकेक्षण प्रनक्रया राबनिण्याच्या प्रचनलत व्यिस्थेमध्ये ि कायगपध्दतीमध्ये केंद्र
शासनाच्या धोरणानुसार सुधारणा करणे ि सुलभ कायगप्रणाली ननमाण करणे.
 सामानजक अांकेक्षण प्रनक्रयेच्या कायगक्रमाचा िर्षगननहाय कृती आराखडा तयार करणे ि तो केंद्र
शासनाच्या िेबसाईटिर प्रनसध्द करणे.
 सामानजक अांकेक्षणाच्या कामासाठी शासनाच्या मान्यतेने सेिाकरार पध्दतीने/कांत्राटी तत्िािर
अनधकारी/कमगचाऱयाांची आिश्यकतेनुसार ननयुक्ती करणे.
 कामात एकसुत्रता राहण्यासाठी नजल्हा ि तालुका स्तरािरील अांमलबजािणी करणाऱया
यांत्रणाांना मागगदशगन करणे ि त्याांच्या कामाांमध्ये समन्िय राखणे.
 सामानजक अांकेक्षण झाल्यानांतर दस्तऐिजाांची नोंद/पूतगता MIS द्वारे केंद्र शासनाच्या
www.nrega.nic.in या सांकेतस्थळािर अपलोड होत असल्याची खात्री करणे.
 सामानजक अांकेक्षणाचे नजल्हाननहाय अहिाल केंद्र ि राज्य शासनास िेळोिेळी सादर करणे
तसेच त्याांचे जतन करणे.
 सामानजक अांकेक्षणासांदभात दरिर्षी सांपूणग नजल्हयाांचा समािेश असलेला अथगसांकल्प तयार
करणे. त्याचे मूल्याांकन करणे ि िेळोिेळी नित्तीय कामकाज तपासणे.
 या प्रनक्रयेत अननयनमतता करणाऱया अनधकारी/कमगचाऱयाांिर नशस्तभांगनिर्षयक कारिाई
करण्याकरीता शासनाच्या मान्यतेने सांबांनधत यांत्रणेस नशर्ारस करणे.
 सामानजक अांकेक्षणासांबांधी राज्य, नजल्हा ि तालुकास्तरािरील यांत्रणेच्या कामािर ननयांत्रण
ठे िून त्याांच्या कामाचे ननयनमत मुल्यमापन करणे.
 सामानजक अांकेक्षणाचा मानसक, त्रैमानसक ि िार्षर्षक अहिाल तसेच Action taken Report
तयार

करुन

शासनास

सादर

करणे.

आिश्यकतेनुसार

निभागाच्या

िेबसाईटिर

जनमानहतीकरीता अपलोड करणे.
 राज्यात सामानजक अांकेक्षण प्रनक्रया राबनिण्यासाठी िेळापत्रक तयार करणे. केंद्र शासनाच्या
िेबसाईटिर प्रनसध्द करणे ि त्याांची अांमलबजािणी करणे.
प्रनतननयुक्तीिरील पदाकरीता केंद्र/राज्य शासनाच्या सेित
े ील गट”अ” दजाच्या अनधकाऱयाांचे
उपरोक्त नमूद केलेले िेतनश्रेणीतील िेतन ि भत्ते लागू राहतील. तसेच सेिानिर्षयक इतर सिग अटी ि
शती केंद्र/राज्य शासनाच्या समकक्ष पदाप्रमाणे लागू करण्यात येतील. प्रनतननयुक्तीिरील पदाकरीता
अजग करणाऱया उमेदिाराांनी ते सद्य:न्स्थतीत कायगरत असलेल्या कायालयामार्गत अजग सादर करािे.
अजासोबत गेल्या तीन िर्षातील गोपनीय अहिालाांच्या साक्षाांनकत प्रती, िैयन्क्तक मानहती (Bio Data),
ना-निभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र ही मानहती जोडािी.

कांत्राटी तत्त्िािर भराियाचे पद तात्पुरत्या स्िरुपाचे असून उमेदिाराांनी त्याांच्या अजामध्ये नमूद
केलेल्या मानहतीच्या आधारे पात्र ठरणाऱया उमेिाराांनाच मुलाखतीसाठी बोलानिण्यात येईल.
मुलाखतीसाठी उमेदिाराांना स्िखचाने यािे लागेल. यासाठी कोणताही दै ननक भत्ता, प्रिास भत्ता
अनुज्ञय
े असणार नाही. उमेदिार ननिडीचे अांनतम अनधकार रोहयो निभागाचे राहतील. प्राप्त अजांपैकी
कोणतेही कारण न दे ता निनशष्ट्ट अजग ककिा सिग अजग रद्द करण्याचे तसेच निनशष्ट्ट अनुभि प्राप्त
उमेदिाराांसांदभात अनुभिाची मयादा नशथील करण्याचे अनधकार राखून ठे िण्यात येत आहेत.

स्िाक्षरी/उप सनचि (रोहयो),
महाराष्ट्र शासन.

सामानजक अांकेक्षण सांचालनालय महाराष्ट्र
निनहत नमुन्यातील अजग- (प्रनतननयुक्तीने पद भरतीसाठी)
१) जानहरात नदनाांक :

photo

२) अजग केलेल्या पदाचे नाि :
३) अजगदाराचे नाि :
४) कायमचा पत्ता :
५) दू रध्िनी क्रमाांक :
६) सध्याचा पत्ता :
७) सध्या कायगरत असलेल्या कायालयाचा पत्ता ि पद :
८) जन्म तारीख:

नद.३१ माचग, २०२० रोजी

िय

िर्षे

मनहना

९) जात ि प्रिगग :
१०) कलग :
११) शैक्षनणक मानहती:
पनरक्षा

िर्षग

निर्षय

शाळा/

बोडग /

महानिद्यालयाचे

निद्यानपठ

गुणाांची
टक्केिारी

नाि

१२) इतर शैक्षनणक मानहती:
प्रनशक्षण

िर्षग

निर्षय

सांस्थेचे नाि

गुणाांची
टक्केिारी

१३) अनुभि :
अ.क्र.

हु द्दा ि िेतन

कायालय /

कालािधी

कामाचे िणगन

निभागाचे नाि

मी सत्य प्रनतज्ञेिर कथन करतो की, माझे मानहतीप्रमाणे िर नदलेला तपशील सत्य ि अचूक असून यामध्ये
काहीही चुकीची मानहती आढळल्यास माझी ननिड कोणत्याही क्षणी रद्द होईल ि मी नशक्षेस पात्र ठरे न याची मला
जाणीि आहे .
नठकाण :
नदनाांक :

अजगदाराची स्िाक्षरी
(नाि :

)

सुचना : प्रनतननयुक्ती िरील पदाांकरीता केंद्र/राज्य शासनाच्या सेित
े ील गट “अ” दजाच्या अनधका-याांना
जानहरातीमध्ये नमूद केलेले िेतन श्रेणीतील िेतन ि भत्ते लागू राहतील. तसेच सेिा निर्षयक इतर सिग अटी ि
शती केंद्र/राज्य शासनाच्या समकक्ष पदाांप्रमाणे लागू करण्यात येतील. प्रनतननयुक्ती िरील पदाांकरीता अजग
करणा-या उमेदिाराांनी ते सद्य:न्स्थतीत कायगरत असलेल्या कायालयामार्गत अजग सादर करािेत. अजासोबत
गेल्या ३ िर्षातील गोपनीय अहिालाांच्या साक्षाांनकत प्रती, िैयन्क्तक मानहती (Bio data), ना-निभागीय चौकशीचे
प्रमाणपत्र ही मानहती जोडािी.

सामानजक अांकेक्षण सांचालनालय महाराष्ट्र
निनहत नमुन्यातील अजग- (कांत्राटी तत्िािर भरतीसाठी)

१)जानहरात नदनाांक :

photo

२)अजग केलेल्या पदाचे नाि :
३) अजगदाराचे नाि :
४) कायमचा पत्ता :
५) दू रध्िनी क्रमाांक :
६) सध्याचा पत्ता :
७) सध्या कायगरत असलेल्या कायालयाचा पत्ता ि पद :
८) जन्म तारीख:

नद.३१ माचग, २०२० रोजी

िय

िर्षग

मनहना

९) जात ि प्रिगग :
१०) कलग :
११) शैक्षनणक मानहती:
पनरक्षा

िर्षग

निर्षय

शाळा/

बोडग /

महानिद्यालयाचे

निद्यानपठ

गुणाांची
टक्केिारी

नाि

१२) इतर शैक्षनणक मानहती:
प्रनशक्षण

िर्षग

निर्षय

सांस्थेचे ( प्रायोजक

गुणाांची

नाि)

टक्केिारी

१३) अनुभि :
अ.क्र.

हु द्दा ि िेतन

सांस्थेचे नाि

कालािधी

कामाचे िणगन

मला पूणगपणे मानहत आहे की, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत कायगरत
असलेल्या सामानजक अांकेक्षण सांचालनालयाकरीता कांत्राटी पध्दतीने एकनत्रक मानसक मानधन तत्िािर ११
मनहन्याांकरीता सांचालक या पदाकरीता उमेदिाराची ननयुक्ती करण्यात येणार आहे. सदर ननयुक्ती ही कांत्राटी ि
तात्पुरत्या स्िरुपाची असून या सेिआ
े धारे मला कोणत्याही शासकीय सेिस
े ाठी दािा करता येणार नाही. तसेच
शासकीय सेिच
े े कोणतेही लाभ मला प्राप्त होणार नाहीत.
मी सत्य प्रनतज्ञेिर कथन करतो की, माझे मानहतीप्रमाणे िर नदलेला तपशील सत्य ि अचूक असून
यामध्ये काहीही चुकीची मानहती आढळल्यास माझी ननिड कोणत्याही क्षणी रद्द होईल ि मी नशक्षेस पात्र ठरेन
याची मला जाणीि आहे .
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