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सिव तर जािहरात 
अधी क अिभयंता, उ मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उ मानाबाद 

कायकारी अिभयंता, कृ णा मराठवाडा बांधकाम िवभाग .1 उ मानाबाद 
 
 महारा  शासन सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय .संकीण-2775/ . .100/13 मादाम 
कामा माग, हुता मा राजगु  चौक, मं ालय मुंबई 400 032 िदनांक 17 िडसबर, 2016 अनसुार िदले या 
िनदशानसुार खालील संवग तील सेवािनवृ  अिधकारी यांची सेवा करार प दतीने या काय लयामधील िव ीत 
कामासाठी नेमणकू करावयाची आहे. 
अ. . संवग पद सं या 

1 
उपिवभागीय अिभयंता / अिधकारी / सहा यक अिभयंता ेणी-2 / 

शाखा अिभयंता / किन ठ अिभयंता 
4 

 जलसंपदा िवभागातील सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी यांची नेमणकू कं ाटी प दतीने एक 
वष साठी करावयाची आहे. सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी यांना सचन व बांधकाम तसेच अनषंुगीक 
(िवव ीत क पाशी संबंधीत सव ण, अ वेषण, संक पन व क प अहवाल तयार करणे, िनिवदा शत , 
आ थक तरतदू, भुसंपादन, पुनवसन, इ यादी) काराचे ान व पुरेसा उ मानाबाद िज हयातील जलसंपदा 
िवभागातील सेवेचा अनभुव असणे आव यक आहे. ई छुक अजदानांनी िवहीत नमु यातील अज कायकारी 
अिभयंता, कृ णा मराठवाडा बांधकाम िवभाग .1, उ मानाबाद यां याकडे िदनांक 31/08/2020 
(सायंकाळी 5.45 वाजेपयत) ा त होईल या माणे पो टा दारे कवा य  सादर करावीत. अज चे 
पाकीटावर “सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी यां या कं ाटी प दतीवर नेमणकू कर याबाबत” असे प ट 
िलहुन या पदासाठी अज केला आहे. या पदाचे नांव िलही यांत यावे. िनयोजीत िदनांकानंतर ा त झाले या 
अज चा िवचार कर यांत येणार नाही. सदर नेमणकूा सिमती दारे मलुाखाती घेऊन कर यांत येतील. सदर 
नेमणकूांचे आदेश हे यो य तरावर अंतीम मा यतेनंतर िनगमीत कर यांत येतील.  

सेवा करार प दतीवर भरावया या पदांचा तपिशल खालील माण े
अ.

. 
संवग िववि त कामाचा तपिशल जलसंपदा िवभागातनु 

खालील पदाव न 
सेवािनवृ  झालेले 

अिधकारी / कमचारी 
सदर पदांकरीता अज 
कर यास पा  आहे. 

1 2 3 4 
1 उपिवभागीय 

अिभयंता / 
अिधकारी / 

सहा यक अिभयंता 
ेणी-2 / शाखा 

अिभयंता / किन ठ 
अिभयंता 

अधी क अिभयंता, उ मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, 
उ मानाबाद यांचेकडे जलसंपदा िवभागातील 
सचन व बांधकाम कारासाठी (िवव ीत 
क पाशी संबंधीत सव ण, अ वेषण, संक पन 

व क प अहवाल तयार करणे, िनिवदा शत , 
आ थक तरतदू, भुसंपादन, पुनवसन, इ यादी) व 
इतर िवव ीत कामकाज करणे 

उपिवभागीय अिभयंता / 
अिधकारी / सहा यक 

अिभयंता   ेणी-2 / शाखा 
अिभयंता / किन ठ 

अिभयंता 
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 सदर नेमणकूीकरीता लाग ुअसले या अटी व शत  तसेच अज चा नमनुा हा महारा  शासना या 
जलसंपदा िवभागा या ई-जलसेवा या वेबसाईट  http://wrd.maharashtra.gov.in चे मखुपृ ठावर उपल ध 
आहे. तसेच हा अज व अटी / शत  कायकारी अिभयंता, कृ णा मराठवाडा बांधकाम िवभाग .1, 
उ मानाबाद या काय लयात उपल ध आहे. 
 

सदर नेमणकुा या खालील सवसाधारण शत  व अटी या अिधन राहतील 
1) अज करणा या सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी या पदासाठी अज केले आहे. या पदाचा िवव ीत 

कामासाठी लागणारी िवशेष अहता अथवा िकमान तीन वष चा अनभुव असणे आव यक आहे. 
2) सदर नेमणकू एक वष साठीच राहील. एक वष पे ा जा त वाढिव याची आव यकता भास यास 

संबंधीतांचे कामकाज व आव यकता पाहून िनयु ती अिधकारी तसा िनणय घेऊ शकतात. 
3) सेवा करार प दतीने िनयु त सेवा िनवृ  अिधकारी यांना महारा  शासन, सामा य शासन िवभाग, 

शासन िनणय  संकीण-2715/ . .100/13 मादाम कामा माग, हुता मा राजगु  चौक, मं ालय मुंबई 
400 032 िदनांक 17/12/2016 मधील अटी व शत माणे शासन िनणयासोबत असले या पिरिश ट-अ 
नसुार मािसक पिर मीक हणनु यांना अनु ेय राहील. 

4) करारप दतीने िनयु ती दे यांत आ यामळेु संबंधीतास शासना या कोण याही िवभागात / संवग त सेवा 
समावेशनाबाबत कवा सामावनू घे याबाबत वा िनयिमत सेवेचा इतर कोणतेही लाभ िमळ याचा 
अिधकार नसेल या बाबत अजदाराने  100/- या मु ांकावर ित ालेख दे यांत यावा. 

5) करार प दतीवर िनयु त कर यात येणा या ( य ती) अिधकारी यां या वया या 65 या वष पयतच 
कायरत राहु शकतील. 

6) अज करणा-या सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी यांनी यांची शारीरीक, मानिसक वा आरो या या टीने 
स म अस याबाबत िज हा श यिचकी सक अिधका-याचे मळु माणप  ावे लागेल. 

7) करार प दतीने िनयु त झाले या अजदारास नेमणकू िदलेली कामे पणू कर याची जबाबदारी संबंधीत 
य तीची राहील व तसे बंधप  / हमीप  अटी व शत  संबंधीत उमेदवाराला मा य आहेत या बाबत 

बंधप  उमेदवारास  100/- या मु ांकावर देणे बंधनकारक राहील. 
8) अज करणा-या सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी िव द कोण याही कारची िवभागीय चौकशी व 

यायालयीन करण नसावे याबाबत अजदारांनी या काय लयातनु सेवािनवृ  झाले आहे. या संबंधीत 
काय लयाकडुन तसे माणप  ा त क न सादर करणे बंधनकारक आहे. 

9) िनयु ती ािधकारी यांना िवशेष पिर थतीत कोण याही वेळी करार प दतीवरील सेवा समा त कर याचे 
अिधकार राहतील याबाबतची कोणतीही त ार ाहय धरली जाणार नाही. 

10) सदर अिधकारी / कमचारी यां यावर सोपिवले या पार पाड या या कामात य यय िनम ण होईल अशा 
कोण याही कामात गुंतलेला नसावा. 

11) अशा अिधकारी / कमचारी यांना conflict of interest जाहीर करणे आव यक राहील. 
12) करार प दतीने िनयु त झाले या अजदारास आव यक संगी दौरा करावा लाग यास यांना यां या 

िनवृ ी या वेळ या वेतनमानास अनसु न वास भ ा व दैिनक भ ा अनु ेय राहील. 
13) अशा करार प दतीवरील अिधकारी / कमचारी यांना यांना ा त होणा-या कागदप े / मािहती, 

कामाबाबत व आधारसामु ी बाबत गोपनीयता पाळणे बंधनकारक राहील. 
14) िनयु ती अिधकारी यांना यां यावर सोपिवलेले कामकाज िन चत केले या कालावधीत पुण करणे 

आव यक राहील. करार प दतीने िनयु त झाले या अजदारास नेमणु िदलेले काम समाधानकारक 
नस यास कोणतेही सबळ कारण न देता सेवा समा त कर यांत येईल. 

15) अज करणा-या सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी यांनी यां या सेवे या शेवट या पाच वष या गोपनीय 
अहवालाची तवारी संबंधीत काय लयाकडुन माणीत क न तसे माणप  सादर करणे आव यक 
आहे. तसेच श तीप  / नैपु यपुवक काम केले अस यास तेस माणप  अज सोबत जोड यात यावे. 

16) ेि य तरावर करार प दतीने िनयु त झाले या अजदारास सेवाकाळाम ये काही नैसग क अपघात व 
काही आजार उ दवभ यास काय लय / शासन बांधील राहणार नाही. 
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17) अज करतेवेळी सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी यांनी यांचे कुटंूब िनवृ ीवेतन मंजरूीचे महालेखापाल 
काय लयाचे द तऐवज सादर करणे आव यक आहे. 

18) करार प दतीने िनयु त झाले या अजदाराने िनयु ती या िठकाणी िनयु ती आदेश िनगमीत झाले या 
िदनांकापासनु 15 िदवसाचे आत जु होणे बंधनकारक राहील अ यथा सदर िनयु ती आपोआप संपु टात 
येईल. 

19) मलुाखातीकरीता पा  उमेदवारांना प  ई-मेल दारे पाठिव यांत येईल व मण वनी दारे लघसंुदेशा दारे 
कळिव यांत येईल. या तव अजदारांनी आप या वैय तीक मािहतीत यांचा ई-मेल प ा व मण वनी 

मांक देणे बंधनकारक आहे. तसेच मलुाखातीसाठी पा  उमेदवारांची यादी कायकारी अिभयंता, कृ णा 
मराठवाडा बांधकाम िवभाग .1, उ मानाबाद यां या सचुना फलकावर िदनांक 01/09/2020 रोजी 

िस द कर यांत येईल व अंितम िनवड झाले या अजदारांची यादी वरील काय लया या नोटीस बोडवर 
िस द कर यांत येईल तसेच वेबसाईटवर िस द कर यांत येईल. तसेच अंतीम िनवड झाले या 

अजदारांना वैय तीक ई-मेल दारे कळिव यांत येईल. 
20) सदर िनयु ती ेि य थळावर संबंधीत िवव ीत कामासाठी कर यांत येत असनू यासाठी यो य 

उमेदवार न भेट यास काही कवा सव पदे िर त ठेव याचा अिधकार सिमतीस आहे. 
21) करार प दतीने िनयु त कर यात येणा-या अिधका-यांस / कमचा-यास कारचे शासकीय व िव ीय 

अिधकारी राहणार नाहीत. 
22) उपरो त अटी व शत  यितिर त शासन / िनयु ती अिधकारी / कमचारी वेळोवेळी ठरवतील या अटी 

व शत  अंतीम राहतील. 
 
 
 
 वा री /- 

 कायकारी अिभयंता, 
कृ णा मराठवाडा बांधकाम िवभाग .1, 

उ मानाबाद 
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िविहत नमु यातील अज 
जलसंपदा िवभागातील सेवा करार प दतीने िवव ीत कामांसाठी सेवािनवृ  

अिभयंता / यांची नेमणकू करार प दतीने घेणेबाबतचा अज 
 
  

ित, 
 मा.कायकारी अिभयंता, 
 कृ णा मराठवाडा बांधकाम िवभाग .1, 
 उ मानाबाद 
 
  
 अज केले या पदाचे नांव :- --------------------------------------------------------------------- 
 

1. अजदाराचे नांव  :- ------------------------------------------------------------------- 
2. कायमचा प ा  :- ------------------------------------------------------------------- 
3. दरु वनी  (अिनवाय) :- ------------------------------------------------------------------- 
4. ई-मेल (अिनवाय)  :- ------------------------------------------------------------------- 
5. स याचा प ा  :- ------------------------------------------------------------------- 
6. ज म िदनांक  :- ------------------------------------------------------------------- 
7. रा ीय व  :- ------------------------------------------------------------------- 
8. वग   :- ------------------------------------------------------------------- 
9. लग   :-  ( पु ष / मिहला ) 
10. अवगत भाषा  :- ------------------------------------------------------------------- 
11. शै िणक मािहती  :-  

 
अ. . पिर ा वष शाळा / कॉलेजचे 

नांव 
बोड / िव ािपठ िमळाले या 

गणुाची ट केवारी 
1      
2      
3      
4      

 
12. इतर शै िणक मािहती ( संगणक इ यादी ) 
 

अ. . अ यास म वष सं थेचे ( ायोजक) नांव िमळाले या गणुांची 
ट केवारी 

1     
2     
3     
4     

 

 

उमेदवाराने 
अिलकडील 

काळातील वत:चे 
छायािच  येथे 
िचकटवावे 
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 13. अनभुव :- 

 
अ. . हु ा व वेतन काय लयाचे नाव व प ा कालावधी कामाचा अनभुव 

(िव ततृ व पात) 
1     
2     
3     
4     
 

14. सेवािनवृ ीचा िदनांक :- 
15. या मंडळा अंतगत या िठकाणी काम कर याची ई छा आहे असे ाधा याचे िठकाण अथवा कोठेही 
 काम कर यास तयार अस यास तसे प टपणे नमदु करावे. 
16. स : थतीत कुठे काम करीत अस यास तपिशल :- 
 मला पुणपणे मािहती आहे की, पायाभुत सिुवधा िन मती एमपनॅलमट दारे क पाचे ेि य व 
काय लयीन कामाकरीता सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी यां या सेवा करार प दतीने िववि त 
कामासाठी उपिवभागीय अिभयंता / अिधकारी / सहा यक अिभयंता ेणी-2 / शाखा अिभयंता / किन ठ 
अिभयंता या पदासाठी उमेदवारांची िनयु ती कर यात येणार आहे. सदर पदे क पाचे ेि य 
काय लयीन कामासाठी आहेत व कामाचे या ती माणे कमी / अिधक कर यात येतील. कामा या 
िनकडीनसुार िज हयातील कोण याही तालु यात व देश काय लयाअंतगत कोठेही माझी काम 
कर याची तयारी आहे. 
 मी स य ित ेवर कथन करतो की, माझी मािहती माणे वर िदले या तपिशल स य व अचकु आहे. 
याम ये काही चकुीची मािहती आढ यास माझी िनवड कोण याही णी पुन सचुने िशवाय र  होईल व मी 
िश ेस पा  ठरेल याची माला पुण जािणव आहे. 
 
 
िठकाण  :-       अजदाराची सही 
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