महारा शासन
िज हा पिरषद र नािगरी जािहरात मांक 1/2017
राजीव गांधी पंचायत सश तीकरण अिभयान,

िज हा तरावरील कं ाटी प दतीने भरावया या पदांची जािहरात
(शा. िन. . रागापां-2013/
.140/योजना -4 िद. 06.08.2014)
राजीव गांधी पांचायत सश तीकरण अिभयानाची पिरणामकारकिर या अंमलबजावणी कर यासाठी िन वळ ता पुर या व पात व
कं ाटी प दतीने िज हा तरावरील खालील पदांची भरती कर यात येणार आहे . यासाठी पा व इ छू क उमेदवारांकडू न अज
मागिव यात येत आहे त. भिव यात या पदांवर शासनाम ये कायम कर याचा ह क सांगता येणार नाही,या अट वरच उमेदवाराने अज
भरावा. पदांचा तपशील खालील माणे आहे .
अ

िज हा तरावर मंजूर पदे

सं या

1

िलिपक

1

2

लेखापाल

1

पदाची शै िणक अहता, लागणारा अनुभव, आ थक
मोबदला, अटी व शत , कामाचे व प,िनवड ि या अज चा
नमुना इ.बाबतचा सिव तर तपिशल http://ratnagiri.nic.in
या संकेत थळावर उपल ध कर यात आलेला आहे .

(वरील पदे एकाकी अस यामुळे आर ण िनध रीत केलेले नाही)

िज हा तरावरील पदांसाठी अज कर याचा प ा व संपक साठी मािहती
मु य कायकारी अिधकारी,िज हा पिरषद र नािगरी
(सामा य शासन िवभाग,ितसरा मजला)
(दूर वनी मांक 02352/222428. ईमेल आयडी dyceogad08@gmail.com)

अज वकार याचा अंितम िदनांक 08 जानेवारी 2018
1) अज वीकार या या अंितम िदनांका या काय लयीन वेळेनंतर ा त झाले या अज चा, अपूण व पातील मािहती भरले या,
ई-मेल दारे पाठवले या अज चा िवचार केला जाणार नाही. जािहराती मधील सूचना व मािहतीचा काळजीपूवक अ यास क न
िविहत नमु यात पो टाने कवा य िविहत िदनांकापूव आिण िविहत नमु यात अज दाखल करावेत.
2) पद भरती ि येत कोणताही आिण के हाही बदल कर याचा, पद सं येत बदल कर याचा अथवा भरती ि या र कर याचा
संपूण अिधकार मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद र नािगरी तथा िज हा क प यव थापन क ाचे मुख यांना
राहतील.
जा.

.रिजप/सा व/आ था-3/5978/2017

सामा य

शासन वभाग,िज हा प रषद र ना गर

दनांक :19.12.2017

(सही/-ल मीनारायण िम ा,भा. .से)
मु य कायकारी अिधकारी
िज हा पिरषद र नािगरी

महारा शासन
राजीव गांधी पं चायत सश तीकरण अिभयान 2017-18
िज हा क प यव थापन क ाम ये कं ाटी प दतीने भरावया या पदांसाठी अज
कर यासाठी उमे दवारांस मह वा या सूचना.
1) उमेदवाराने येक पदासाठी वतं अज करणे आव यक राहील.
2) वयोमय दा –
 िज हा तराव न भरती करावया या सव पदांसाठी वयाची अट ही िकमान 18
वष व कमाल 38 वष आिण मागासवग यां साठी 43 वष राहील.
 उमेदवारां या वयाची िकमान व कमाल मय दा ही अज करावया या शेवट या
िदनां कास हणजे िद. 08.01.2018 अखे र ाहय धर यात येईल.
3) अज सोबत जोडावया या कागदप ा या स य ती :
 शै िणक पा तेसंदभ त 12 वी / पदवी/ पद यु र माणप .
 12 वी / पदवी / पद यु र गुणपि का (माक िल ट).
 वयाचा पुरावा
 जातीचा दाखला / ि मीले अर माणप
 अनुभवाचे माणप
 पुर कार / श तीप क
 इतर अनुषंिगक माणप / कागदप े
4) अज शु क
 अज शु क र कम . 200/- (मागासवग यां साठी . 100/-) राहील. माजी
सैिनकांसाठी अज शु क माफ राहील.
 िविहत अज शु का माणे कोण याही रा ीयकृ त ब ँकेचा व या िठकाणी अज
करणार आहे तेथील

ािधकरणा या नावे व याच मु यालया या िठकाणी दे य

असले ला डमाड ाफट (धनाकष) काढू न अज सोबत जोडावयाचा आहे .


डमाड

ाफट या पाठीमागे अजदाराने वत:चे संपण
ू नाव व प ा िलहणे

आव यक आहे . तसेच या पदासाठी अज दाखल केले ला आहे या पदाचे नाव
िलिहणे आव यक आहे .
 अज शु काची र कम ना परतावा राहील.
5) महारा रा य लोकसेवा (अजा, अज, िनज (िवजा), भज, िवमा आिण इमाव
यां यासाठी आर ण) अिधिनयम 2001 आिण सा िव शासन िनणय िदनांक 24 जुलै,
2014 अ वये शै िणक आिण सामािजक दृ टया मागास वग (ESBC), िवमा -अ
(SBC-A) अ वये संबंिधत पद भरतीसाठी आर ण लागू राहील. चिलत शासन

धोरणा माणे ि मीिलअर / नॉन ि मीिलअर माणप लागू राहील. जात वैधता
माणप कं ाटी िनयु ती या िदनां कापासून 6 मिह या या आत सादर करणे संबंिधत
उमेदवारास बंधनकारक असेल.
6) मिहला आर णामधून राखीव पदाचे उमेदवार उपल ध न झा यास याच वग तील
इतर पा उमेदवारांमधून पदे भर यात येतील.पदां या सं येतील बदलाची श यता
अस याने या माणे आर णात बदल होईल.
7) संबंिधत पदासाठी करावयाचा अज चा िविहत नमुना संकेत थळावर उपल ध क न
िदले ला आहे . या संकेत थळाव न डाऊनलोड क न वापरावा.
8) िविहत केले या कालावधीत ऑनलाईन / पो टाने / सम अज वकार याची प त
ठरिव याची व अवलं िब याचे अिधकार संबंिधत ािधका-यास राहतील. वरील ठरिवले या
प ती माणे अज सादर करणे संबंिधत उमेदवाराला बंधनकारक असेल.
9) उमेदवाराने ऑनलाईन कवा पो टाने कवा सम अज िदनांक 08.01.2018 पयत
काय लयीन वेळेत सायं. 5.45 पूव सादर करावा.िविहत कालावधी नं तर ा त झाले ले,
अपूण असले ले, ई-मेल ारे पाठिवले या अज चा िवचार केला जाणार नाही.
10) अज पाठिवताना पािकटावर या पदासाठी अज केले ला आहे . या पदाचा ठळक
अ रात उ ले ख करावा.
11) नै स गक आप ीमुळे अथवा अ य कारणा तव िविहत िदनां कास कौश य चाचणी /
मुलाखत घे णे श य न झा यास पुढील िदनां क िन चत कर याचे अिधकार संबंिधत
रा य तरीय / िवभाग तरीय / िज हा तरीय काय लयीन मुखांना राहतील.
12) संबंिधत उमेदवाराने अज के यानं तर संबंिधत काय लय मुख अज ची छाननी क न
पा / अपा असले या अज ची अंतरीम यादी िस करतील व ही यादी संबंिधत
काय लया या संकेत थळावर िविहत तारखे स िस कर यात येईल.
13) अंतरीम यादीवर उमे दवाराचे आ े प अस यास यांनी आव यक या पुरा यासह
िविहत कालावधीपूव आ ेप दाखल करावेत. िविहत मुदतीनं तर ा त झाले या आ ेपांचा
िवचार केला जाणार नाही. उमेदवारा या आ ेपा माणे कागदप ां या आधारे शहािनशा
क न पा उमेदवारांची अंितम यादी िविहत कालावधीत िस कर यात येईल.

14) उमेदवाराने िविहत नमुना अज तील * िच ह असलेली मािहती भरणे बंधनकारक
असेल. उमेदवाराला संबंिधत काय लयाकडू न तातडीने संपक करणे , भरती िकये तील
येक तरावरील मािहती उमेदवाराला ता काळ कळिव यासाठी ई-मे ल प ा दे णे
आव यक आहे . भरती िकये या कालावधीत उमेदवाराने आपला ई-मे ल िनयिमतपणे
उघडावा व मािहती पहावी. तसेच उमेदवाराला SMS ारे कवा दूर वनी ारे संदेश
दे यासाठी संबंिधताने मोबाईल मांक दे णे अिनवाय आहे .
15) अंितम यादी मधून कौश य चाचणीसाठी/ मुलाखतीसाठी पा ठरले या उमेदवारां ची
यादी संबंिधत िज हा रा य तरीय काय लया या नोटीस बोडवर िस कर यां त येईल.
तसेच संबंिधत काय लया या संकेत थळांवर िस कर यांत येईल.
16) िनवड ि येत पा ठरले या उमेदवाराची मूळ माणप े तपास यानं तरच यांना
िनयु ती आदे श दे यात येईल. कागदप ाम ये ट
ु ी आढळ यास कोण याही तरावर
उमेदवारास अपा ठरिव यां त येईल कवा िनयु ती र कर यात येवून संबंिधतांवर
कायदे िशर कारवाई कर यात येईल.
17) रा य क प संचालक/ िवभागीय आयु त / मु य कायकारी अिधकारी, िज हा
पिरषद यांना िनयु ती अिधकारी या ना याने कोण याही उमेदवारांची अंितम िनवड
कर याचे अथवा नाकार याचे संपण
ू अिधकार राहतील. तसेच वरील पद भरती िकयेत
कोणताही आिण के हाही बदल कर याचापद सं ये त बदल कर याचा ,अथवा भरती
िकया र कर याचे संपण
ू अिधकार राहतील.
18)िज हा तरावरील कं ाटी पद भरतीचा काय म / ि या खालील वेळाप का माणे
राहील. या ि ये त अपवादा मक पिर थतीत बदल कर याचे अिधकार संबंिधत मु य
कायकारी अिधकारी यांना राहतील
19) आ थक मोबदला, शै िणक पा ता, अनुभव,इ. मािहतीअ. . पदाचे नाव
1
लेखापाल

2

िलपीक

मािसक वेतन ( पये) अहता/अनुभव
.20,000/- (अ री शै िणक अहता- 1.शासन मा यता ा त सं थे चा वािण य
पये वीस हजार)
े ातील पदवीधर /पद यु र
पयत दरमहा
2.टल
ॅ ी ो म
ॅ हाताळणेत ािव य आव यक
3.संगणकाचे ान आव यक
अनुभव- काय लयीन कामकाजाचा िकमान 3 वष चा
अनुभव असणा या उमेदवारास ाधा य िदले जाईल.
.15,000/- (अ री शै िणक अहता- 1.शासन मा यता ा त सं थे चा
पये पंधरा हजार) कोण याही शाखेचा पदवीधर
पयत दरमहा
2.मराठी-30 व इं जी 40 श. .िम. पिर ा उ ीण असणे
आव यक.
अनुभव- काय लयीन कामकाजाचा िकमान 3 वष चा
अनुभव असणा या उमेदवारास ाधा य िदले जाईल.

अ. .
1

तपिशल
वतमानप ात जाहीरात दे णे

2

अज कर याची अंितम िदनांक (सायं काळी 5.45 वाजे पयत)

3

ा त अज ची छाननी व पा उमेदवारांची अंतरीम यादी जाहीर करणे

10.01.2018
(बुधवार)

4

अंतरीम यादीबाबत उमेदवारांचे आ े प /हरकतीसाठी शे वटचा िदनांक

12.01.2018
(शु वार)

5

पा अज ची अंितम यादी कौश य चाचणीसाठी जाहीर करणे.

6

पा उमेदवारांची कौश य चाचणी घेणे व कौश य चाचणीत उ ीण
झाले या उमेदवारांची अंितम िनवड यादी जाहीर करणे.

16.01.2018
(मंगळवार)
17.1.2018
(बुधवार) ते
20.1.2018
(शिनवार)

7

िज हा / तालुका पेसा सम वयका मधून कौश य चाचणी म ये उ ीण
झाले या उमेदवारां या
मुलाखती घेणे व
अंितम िनवड यादी जाहीर करणे.
पा उमेदवारांची मूळ कागदप ांची छाननी क न िनयु ती आदेश दे णे.

8

िदनांक
21 .12.2017
08.01.2018
(सोमवार)

24.01.2018
(बुधवार)
26.01.2018
(शु वार)

(सही/-ल मीनारायण िम ा,भा. .से)
मु य कायकारी अिधकारी
िज हा पिरषद र नािगरी

राजीव गांधी पं चायत सश तीकरण अिभयान
कं ाटी प दतीने भरावया या पदांसाठी अज.
(रा य / िवभाग/िज हा तर िलहावा. व या माणे संबंिधत ाधीकरणाकडे अज करावा.)

ित,

मा. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद र नािगरी

िवषय : अज करीत असले या पदाचे नां व :- ----------------------------------------------

डी.डी.

मांक ---------------- बँकेचे नाव ------------------र कम-------

1*

अजदाराचे संपण
ू नांव

(आडनांव

वत:चे नाव

विडलां चे नाव)

2

उमेदवाराचे नावात बदल
अस यास
(सोबत पुरावा आव यक)
अजदार ी आहे िक पु ष

(आडनांव

वत:चे नाव

विडलां चे नाव)

अजदार िववािहत आहे िक
अिववािहत
प यवहाराचा प ा

िववािहत / अिववािहत

3
4
5*
6
7*
8
9*
10
11

ी / पु ष

कायमचा प ा
ई-मेल (प यवहार कर यासाठी
आव यक)
दूर वनी मां क
मोबाईल मां क
जात व पोटजात
अजदाराची ज म तारीख

िदनां क ------- मिहना-------- वष--------

12
13*

अज वीकार या या अंितम
िदनां कास हणजे िदनांक
08.01.2018 रोजीचे वय
अजदाराची शै िणक अहता

शै िणक
पा ता

पिर ा मंडळाचे नाव /
िव ािपठाचे नांव

वष ------ मिहना------ िदवस ------

(उ ीण झाले या पिर ेचा तपिशल)
उ ीण वष

एकूण गुण

ा त गुण

ट केवारी

SSC
HSC
पदवी
पद यु र पदवी
इतर शै िणक
अहता

14*

इतर शै िणक अहता तपिशल

अ. .

इतर माणप / अ यास म

1

इं जी टं कले खन
40 श. .िम.

2

मराठी टं कले खन
30 श. .िम.
MS-Office

3
4
5
15*

बोड

उ ीण
झा याचे वष

ा त गुण

%

MS-CIT माणप .
टॅली
अनुभव (स या कायरत असले या काय लयापासून)
अ. .

काय लयाचे नांव

पद

जू झा याचा
िदनांक

एकूण अनुभव

कामाचे व प

16* अज सोबत जोडलेली माणप े
1.
2.
3.
4.
5.
6.
मी

ी. ------------------------------ मािणत करतो / करते िक, वर नमूद केले ला

तपिशल मा या मािहती माणे स य व अचूक आहे . मी मािणत करतो / करते िक, अज त नमूद
केले ली मािहती खोटी अगर चुकीची आढळू न आ यास अज अपा
गमािव यास व या अनुषंगाने होणा-या इतर कारवाईस पा

करणे स, नोकरी

रािहल.तसेच सदर पदावरील

िनयु ती ही ता पुर या व पातील िन वळ कं ाटी प तीवर अस याने शासन सेवेत कायम
कर यासाठी ह क राहणार नाही याची मला पूणपणे जाणीव आहे असून शासन सेवेत कायम
कर यासाठी भिव यात ह क सांगणार नाही अशी ले खी हमी दे त आहे .

थळ :
िदनांक :

---/---/2017

अजदाराची वा री
(अजदाराचे नाव----------------------------)

िटप : वरील * िच ह असलेली मािहती भरणे अजदारास बं धनकारक असेल.

*********

