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सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
9 वा मिला, नवीन प्रशासकीय भवन,
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पाजहिेत
सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य अंतगतत कंत्राटी तत्वावर/सेवाकरार पद्धतीने
राज्य समन्वयक पदावर जनयक्तीबाबत
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अंतगतत झालेलया कामाचे सामाजिक अंकेक्षण
करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा जनमाण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. सदर सूचनांची अंमलबिावणी
करण्यासाठी शासन जनणतय, जदनांक 11 सप्टें बर, 2013 नसार स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाची जनर्ममती
करण्यात आली आहे . जदनांक 13 नोव्हें बर, 2014 रोिीच्या शासन जनणतयान्वये सामाजिक अंकेक्षण प्रजक्रयेची
कायतपद्धती जनजित करण्यात आली आहे. सदर कायतपद्धतीनसार सामाजिक अंकेक्षणाचे कामकाि पार
पाडण्यासाठी संचालनालयाअंतगतत खालील पदांवर कंत्राटी तत्वावर/सेवाकरार पद्धतीने नेमणूक करावयाची आहे.
पदाचे नाव

राज्य समन्वयक

पदसंख्या

3 (1 पद राज्य समन्वयक (अंमलबिावणी व जनयंत्रण), 1 पद राज्य समन्वयक
(मलयांकन व सधारणा) आजण 1 पद राज्य समन्वयक (प्रजशक्षण व क्षमता बांधणी)

कामाचे कायतक्षेत्र

संपण
ू त महाराष्ट्र राज्य

वयोमयादा

सेवाजनवृत्त शासकीय कमतचारी कमाल वय 65 वर्षे

अहत ता

1) केंद्र ककवा राज्य शासनाच्या गट-अ च्या पदावरुन सेवाजनवृत्त झालेला अजधकारी
2) MS-CIT परीक्षा उत्तीणत आवश्यक ककवा संगणकाचा वापर आजण हाताळण्याचे
ज्ञान आवश्यक.
3) मराठी व इंग्रिी भार्षेवर प्रभत्व
4) महाराष्ट्रात कोठे ही दौरा करण्याची तयारी
5) शासकीय कामकािातील पारदशतकता व अंकेक्षण याबाबतचे सखोल ज्ञान

अनभव

1) सामाजिक अंकेक्षण प्रजक्रयेतील कामाचा अनभव असलेलया उमेदवारास प्राधान्य
2) पदवीधर असलयास प्राधान्य

मानधन

एकजत्रत माजसक मानधन रु. 50,000/-

प्रवास, दै जनक भत्ते व प्रवास व दै जनक भत्ता गट-अ संवगातील दिाच्या अजधकाऱयांना अनज्ञेय असलेलया
इतर सजवधा
पदाची

दराप्रमाणे.
कततव्ये

िबाबदाऱया

Description
Responsibilities)

व अ) राज्य समन्वयक (अंमलबिावणी व जनयंत्रण):-

(Job
and

1. सामाजिक अंकेक्षण प्रजक्रया राबजवण्याकजरता जिलहा व तालकाजनहाय
वार्मर्षक वेळापत्रक तयार करणे.
2. सामाजिक अंकेक्षणाच्या राज्यस्तरीय कायतक्रमाचे व्यवस्थापन करण्यास
संचालकांना मदत करणे.
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3. सामाजिक अंकेक्षणाच्या मानकांनसार प्रजक्रयेची आखणी, अहवाल आजण
मद्द्ांचा पाठपरावा होईल, याची दक्षता घेणे.
4. सामाजिक अंकेक्षण प्रजक्रयेदरम्यान उद्भवणाऱया समस्या हाताळणे.
5. सामाजिक अंकेक्षण प्रजक्रयेचा दिा सधारणे व त्याकजरता उपाययोिना
करणे.
6. सामाजिक अंकेक्षणाकजरता कायतक्रम पडताळणीसाठी अंकेक्षण सरु
असलेलया गावांना भेटी दे णे.
7. प्रजक्रया सरळीत पार पडावी यासाठी स्थाजनक स्वयंसेवी संस्था व शासकीय
अजधकारी/कमतचारी यांच्याशी समन्वय साधणे.
8. प्रजक्रयेत जनदशतनास आलेलया मद्द्ांबाबत सामाजिक अंकेक्षण अहवाल
योग्य त्या स्तरावर (ग्रामपंचायत/तालका/जिलहा/राज्य) वेळेत जवतरीत
करणे.
9. अहवालाचा दिा सधारण्यासाठी आवश्यक ती काळिी घेणे व अहवाल
संकेत स्थळावर जवजहत कालावधीत अपलोड केला िाईल याची खात्री
घेणे.
10. ग्रामसभा, िनसनावणी योग्य पद्धतीने पार पडतील याची दक्षता घेणे.
11. सामाजिक अंकेक्षणाचा माजसक, त्रैमाजसक आजण वार्मर्षक अहवाल तयार
करण्यास संचालकांना मदत करणे.
12. प्रशासकीय लेखी दस्तऐवि वेळोवेळी तयार करुन संचालक यांच्या
मान्यतेसाठी सादर करणे.
13. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत सामाजिक अंकेक्षण वर्षातून दोनदा व्हावे यासाठी
जनयोिन करणे.
14. कायतक्रमाच्या प्रचार-प्रसाराची संपण
ू त िबाबदारी घेणे.
15. सोसायटीच्या कामकािासाठी राज्यात व दे शात वेळोवेळी दौरे करणे.
16. संचालक आजण सहसंचालक यांनी वेळोवेळी नेमन
ू जदलेली कामे पार
पाडणे.
ब) राज्य समन्वयक (मलयांकन व सधारणा):1. सामाजिक अंकेक्षणाच्या वेळापत्रकाप्रमाणे प्रत्येक जिलयात प्रजक्रया
राबजवली िाते याची खात्री घेणे.
2. सामाजिक अंकेक्षणाच्या मानकांनसार साधन व्यक्तींकडू न अहवाल तयार
करून घेणे व जवजहत कालावधीत संकेतस्थळावर अपलोड करुन घेणे.
3. ग्रामसभा आजण िनसनावणी अहवाल पजरपूणत करुन तो पंचायत सजमती
आजण जिलहाजधकाऱयाकडे वेळेत सादर करण्याची दक्षता घेणे.
4. सामाजिक अंकेक्षणात आढळलेलया मद्द्ांवर कायतवाही व्हावी यासाठी
तालका/जिलहा स्तरावर पाठपरावा करणे; आढळलेलया त्रटी/चका यांच्या
जनवारणासाठी साधारण तक्रारी तालका पातळीवर व गंभीर स्वरूपाच्या
तक्रारी जिलहा व शासकीय पातळीवर वजरष्ट्ठ अजधकाऱयांकडे सपूदत करणे.
5. सामाजिक अंकेक्षणाच्या आजण झालेलया कायतवाहीचा त्रैमाजसक आढावा
संचालकांमार्तत जनयामक मंडळ आजण राज्य महालेखापाल यांना सादर
करणे.
6. सामाजिक अंकेक्षणाची प्रजक्रया मानकांनसार व्हावी आजण जतचा दिा
सधारावा यासाठी वेळोवेळी क्षेत्रभेटी, टे स्ट ऑडीट, जवशेर्ष ऑडीट या
माध्यमातून कायतशील राहणे.
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7. संकेतस्थळावर जिलहा साधन व्यक्तीने भरलेलया माजहतीचे सूक्ष्म जनरीक्षण
करणे आजण सोसायटीकडू न संकेतस्थळावर िाणाऱया सवत माजहतीचे रेकॉडत
ठे वणे.
8. सामाजिक

अंकेक्षण

प्रजक्रयेत

अथवा

सोसायटीच्या

कमतचाऱयांच्या

कायतक्षमतेमध्ये त्रटी आढळलयास, त्या दूर करण्यासाठी प्रजशक्षणाचे
आयोिन करणे.
9. सामाजिक अंकेक्षण अहवालाचे आराखडे वेळोवेळी तपासून, त्यात सधारणा
करणे; हे सवत आराखडे मराठीत भार्षांतर करून सवत साधन व्यक्तींपयंत
पोहोचजवण्याची िबाबदारी घेणे.
10. संचालकांना सामाजिक अंकेक्षणाकजरता घ्यावयाच्या जनणतयांसाठी आवश्यक
माजहती उपलब्ध करून दे णे; महत्वाची संशोधने, आढावा आजण
जनरीक्षणाकजरता संचालकांना जवश्लेर्षणात्मक माजहती परजवणे.
11. सोसायटीच्या कामकािासाठी राज्यात व दे शात वेळोवेळी दौरे करणे.
12. संचालक आजण सहसंचालक यांनी वेळोवेळी नेमन
ू जदलेली कामे पार
पाडणे.
क) राज्य समन्वयक (प्रजशक्षण व क्षमता बांधणी):1. सामाजिक अंकेक्षण प्रजक्रयेत काम करणाऱया साधन व्यक्तींसाठी, तसेच
शासकीय अजधकारी/कमतचारी यांच्यासाठी व गरिेनसार इतर घटकांसाठी
प्रजशक्षणाचे वार्मर्षक वेळापत्रक तयार करणे.
2. सामाजिक अंकेक्षण प्रजक्रयेतील अजधकारी/कमतचारी यांची कायतकशलता
वाढजवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.
3. उपलब्ध मानवी आजण तांजत्रक संसाधनांचा सयोग्य वापर करण्यास
कायालयीन आजण क्षेत्रीय स्तरावरील कमतचाऱयांची क्षमता वाढजवणे.
4. सामाजिक अंकेक्षणात आवश्यक असलेले अहवाल, यशोगाथा, सांख्ख्यकीय
माजहती लोकाजभमख पद्धतीने मांडण्यासाठी साधन व्यक्तींना प्रजशक्षण दे णे.
5. प्रजशक्षणाला उपयक्त असे प्रजशक्षण संच, पख्स्तका, तक्ते, पत्रके, चलजचत्रे
इ. प्रकाजशत करणे.
6. प्रजशक्षणासाठी आवश्यक तज्ञ मागतदशतकांचा शोध घेणे व त्यांना
सोसायटीसाठी िोडणे.
7. इतर राज्यातील व अशासकीय संस्थांमधील प्रजशक्षणाचा अभ्यास करून
आवश्यकतेनसार सोसायटीत त्याचा अवलंब करणे.
8. साधन व्यक्तींच्या गरिेनसार प्रजशक्षण आयोजित करणे.
9. सामाजिक अंकेक्षणाच्या कायतक्रमाच्या प्रचार-प्रसाराची िबाबदारी पार
पाडणे.
10. सोसायटीच्या कामकािासाठी राज्यात व दे शात वेळोवेळी दौरे करणे.
11. संचालक आजण सहसंचालक यांनी वेळोवेळी नेमून जदलेली कामे पार
पाडणे.
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जनयक्तीचा कालावधी व सादर करावयाची कागदपत्रे:



या पदावरील कंत्राटी जनयक्तीचा कायतकाल 11 मजहन्यांकजरता असेल, तथाजप कामजगरी समाधानकारक
नसलयास जनयक्ती तत्पूवी केव्हाही रद्द करण्यात येईल.



उमेदवारांनी त्यांच्या सेवाजनवृत्तीच्या आदेशाची प्रत, शैक्षजणक अहत ता प्रमाणपत्र, आधारकाडत , मतदान
ओळखपत्र तसेच सेवाजनवृत्तीपूवीच्या सलग 3 वर्षांच्या त्यांच्या वार्मर्षक कायतमलयमापन अहवालाची
(गोपनीय अहवाल) प्रत िोडावी.
वरील कागदपत्रांसह जवजहत नमन्यातील अित संचालक, सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र

राज्य, 9 वा मिला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मंबई-400 032 यांच्या नावे जद. 3 माचत, 2020 पयंत
कायालयीन वेळेत सायंकाळी 5.30 वािेपयंत वरील पत्त्यावर समक्ष द्यावा ककवा टपालाद्वारे पाठवावा. उशीराने
प्राप्त होणारे अित जवचारात घेतले िाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.
उमेदवारांना मलाखतीसाठी स्वखचाने उपख्स्थत राहावे लागेल.

जनवड प्रजक्रयेकजरता प्राप्त होणाऱया

अिांपैकी कोणतेही कारण न दे ता कोणताही अित ककवा सवत अित रद्द करण्याचे अजधकार राखून ठे वण्यात येत
आहे त.
सही/(अंिली काजनटकर)
संचालक,
सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय
महाराष्ट्र राज्य
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सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय-महाराष्ट्र राज्य
अिाचा नमना
िाजहरात जदनांक:

अितदाराचा र्ोटो

1) अितदाराचे संपण
ू त नाव:

(Photo size3.5 x4.5 cm)

2) कायमचा पत्ता:
3) सध्याचा पत्ता:
4) भ्रमणध्वनी क्रमांक:
5) ई-मेल:
6) अित केलेलया पदाचे नाव:
7) िन्म तारीख:
जदनांक 1 र्ेब्रवारी, 2020 रोिी वय.......... वर्षत ......... मजहने ......... जदवस

8) सेवाजनवृत्तीचा जदनांक:
9) सेवाजनृत्तीचे पद, कायालयाचे नाव व पत्ता:
10) शैक्षजणक पात्रता:
अ.क्र.

पदवीचे नाव

जवर्षय

शेकडा गण

1
2
3

11) अनभव:
अ.क्र.

शासकीय कायालय व जवभागाचे

ज्या पदावर काम

नाव व पत्ता

केले त्या पदाचे नाव

1

2

3
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कालावधी

केलेलया कामाचे
थोडक्यात स्वरुप

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अंतगतत सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाकजरता माझी
कंत्राटी पद्धतीने एकजत्रत माजसक मानधन तत्वावर जनयक्ती केली िाणार असलयाचे मला ज्ञात आहे. सदर जनयक्ती
कंत्राटी व तात्परत्या स्वरुपाची असून या जनयक्तीमळे मी कोणत्याही कायमस्वरुपी शासकीय सेवस
े ाठी पात्र ठरणार
नाही व तसा दावाही करणार नाही. शासकीय सेवच
े े कोणतेही लाभ मला प्राप्त होणार नाहीत, याची मला िाणीव
आहे .
वर जदलेली सवत माजहती सत्य व अचूक असून त्यामध्ये कोणतीही तर्ावत आढळलयास माझी जनयक्ती
कोणत्याही टप्प्यावर रद्द होईल व मी जशक्षेस पात्र ठरेन याची मला िाणीव आहे .

जठकाण:

अितदाराची स्वाक्षरी

जदनांक:

(अितदाराचे नाव)
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