स वःतर जा हरात
तापी पाटबंधारे वकास महामंडळा या संकेत ःथळावर ूिस द करावया या
जा हरातीचा स वःतर तपिशल.

सेवािनवृ

अिधकार /कमचार तसेच बा

महारा

यंऽणेमाफत सेवा उपल ध क न घे याबाबत.
याबाबत.

शासन सामा य ूशासन वभाग, शासन िनणय ब.संक ण-2715/ू.ब.100/ 13 मादाम

कामा माग, हुता मा राजगु
िनदशानुसार व व

चौक मंऽालय मुंबई 400032

वभागा या दनांक ११ डसबर २०१८

ूदान केले या अिधकारानुसार खालील संवगातील जलसंपदा

दनांक.17/12/2016 अनुसार

दले या

या शासन िनणया वये ूशासक य वभागांना
वभागातील सेवािनवृ

अिधकार / कमचार

यांची खालील ूमाणे कंऽाट प दतीवर या मंडळांतगत कायालयाम ये कामासाठ नेमणूक करावयाची आहे .
अ.ब

संवग

1

पद सं या

लघुलेखक/लघुटंकलेखक

जलसंपदा

२

वभागातील सेवािनवृ

करावयाची आहे . सेवािनवृ

अिधकार

अिधकार /कमचार धुळे व जळगांव

अनुभव असणे आवँयक आहे . ई छुक अजदारांनी
पाटबंधारे ूक प मंडळ धुळे यां याकडे

पोःटा दारे कंवा ू य

यांची नेमणूक कंऽाट

प दतीने एक वषासाठ

ज हयात जलसंपदा

वभागातील सेवेचा

वह त नमु यातील अज अधी क अिभयंता, धुळे

द.२५.०७.२०१९ (सायंकाळ ५.०० वाजेपयत) ूा

सादर करावीत. अजाचे पाक टावर “सेवािनवृ

प दतीवर नेमणूक कर याबाबत” असे ःप
िलह यांत यावे. िनयोजीत दनांकानंतर ूा

िलहुन

होईल याूमाणे

अिधकार / कमचार यां या कंऽाट

या पदासाठ अज सादर केला आहे

या पदाचे नांव

झाले या अजाचा वचार कर यांत येणार नाह . सदर नेमणूकांचे

आदे श हे शासना या अंतीम मा यतेनत
ं र िनगमीत कर यांत येतील.

कंऽाट प दतीवर भरावया या पदांचा तपिशल खालीलूमाणे
अ.

संवग

वव

त कामाचा तपिशल

जलसंपदा वभागातुन

ब.

खालील पदाव न सेवािनवृ
झालेले अिधकार सदर

पदांकर ता अज कर यास

1

2

1

लघुलेखक/लघुटंकलेखक

पाऽ आहे .

3
तापी पाटबंधारे
अधी क

4

वकास महामंडळ जळगांव व

अिभयंता,

धुळे

पाटबंधारे

मंडळ, धुळे येथील िनयोजीत कामांसाठ .

लघुलेखक/लघुटंकलेखक

ूक प

सदर नेमणूक कर ता लागु असले या अट व शत तसेच अजाचा नमुना हा महारा

शासना या

जलसंपदा वभागा या ई-जलसेवा या वेबसाईट https://wrd.maharashtra.gov.in चे मुखपृ ावर उपल ध
आहे . तसेच हा अज व अट / शत अधी क अिभयंता, धुळे पाटबंधारे ूक प मंडळ, धुळे या कायालयात

उपल ध आहे .
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सदर नेमणूका

ा खालील सवसाधारण शत व अट या अिधन राहतील.

1. अज करणा-या सेवािनवृ
कामासाठ लागणार

अिधकार /कमचार

या पदासाठ

अज केला आहे .

वशेष अहता अथवा कमान तीन वषाचा अनुभव असणे आवँयक आहे .

22.. सदर नेमणूक एका वषासाठ च राह ल.
कामकाज व आवँयकता पाहून िनयु

3. िनयु

यांनी

अजदाराला

यापे ा जाःत वाढ व याची आवँयकता भास यास संबंधीतांचे

अिधकार तसा िनणय घेऊ शकतात.

यांनी वह त कायपालन के यामुळे महारा

शासन सामा य ूशासन वभाग, शासन

िनणय ब.संक ण-2715/ू.ब.100/13 मादाम कामा माग, हुता मा राजगु

चौक मंऽालय मुंबई 400032

दनांक.17/12/2016 मधील अट व शत ूमाणे शासन िनणयासोबत असले या प रिश

मािसक प रौमीक

हणून

4. करारप दतीने िनयु

या पदा या

“अ” नुसार

यांना अनु ेय राह ल.

दे यांत आ यामुळे संबध
ं ीतास शासना या कोण याह

वभागात/संवगात सेवा

समावेशनाबाबत कंवा सामावून घे याबाबत वा िनयिमत सेवेचे इतर कोणतेह लाभ िमळ याचा अिधकार

नसेल याबाबत अजदाराने
5. करारप दतीवर िनयु

.१००/-

या ःटॅ पवर ूित ालेख दे यांत यावा.

कर यात येणा-या ( य

कायरत राहु शकतील.

6. अज करणा-या सेवािनवृ

) अिधकार

अिधकार / कमचार यांनी

यां या वया या ६५

यांची शार र क, मानिसक वा आरो या या

स म अस याबाबत ज हा श यिचक सक अिधका-याचे मुळ ूमाणपऽ

7. करार प दतीने िनयु
य

झाले या अजदारास नेमूणक

ावे लागेल.

ीने

दलेली कामे पूण कर याची जबाबदार संबधीत

ची राह ल व तसे बंधपऽ / हमीपऽ अट व शत संबधीत उमेदवाराला मा य आहे त या बाबत

बंधपऽ उमेदवारास

.१००/- या ःटॅ पपेपरवर दे णे बंधनकारक राह ल.

8. अज करणा-या सेवािनवृ

अिधकार

/ कमचा-या

यायालयीन ूकरण नसावे याबाबत अजदारांनी

कायालयाकडु न तसे ूमाणपऽ ूा
9. िनयु

या वषापयतच

व

द कोण याह

ूकारची

या कायालयातुन सेवािनवृ

क न सादर करणे बंधनकारक आहे .

वभागीय चौकशी व

झाले आहे ,

या संबंधीत

ूािधकार यांना वशेष प र ःथतीत कोण याह वेळ करार प दतीवर ल सेवा समा

अिधकार राहतील

याबाबतची कोणतीह तबार माहय धरली जाणार नाह .

10. सदर अिधकार /कमचार

यां यावर सोप वले या पार पाड या या कामात

कर याचे

य यय िनमाण होईल अशा

कोण याह कामात गुंतलेला नसावा.
11. अशा अिधकार / कमचार यांनी Conflict of interest जाह र करणे आवँयक राह ल.
12. करार प दतीने िनयु

झाले या अजदारास आवँयक ूसंगी दौरा करावा लाग यास

यांना

यां या

िनवृ ी या वेळ या वेतनमानास अनुस न ूवास भ ा व दै िनंक भ ा अनु ेय राह ल.
13. अशा करार प दतीवर ल अिधकार / कमचार यांनी

यांना ूा

होणा-या कागदपऽे/मा हती, कामाबाबत

व आधारसामुमी बाबत गोपनीयता पाळणे बंधनकारक राह ल.
14. िनयु

अिधकार

यांनी

यां यावर सोप वलेले कामकाज िन

आवँयक राह ल. करार प दतीने िनयु

नस यास कोणतेह सबळ कारण न दे ता
१५. अज करणा-या सेवािनवृ

त केले या कालावधीत पुण करणे

झाले या अजदारास नेमून

यांची सेवा समा

अिधकार / कमचार

यांनी

दलेले काम समाधानकारक

कर यांत येईल.

यां या सेवे या शेवट या पाच वषा या गोपनीय

अहवालाची ूतवार संबंधीत कायालयाकडु न ूमाणीत क न तसे ूमाणपऽ सादर करणे, आवँयक आहे .

तसेच ूशःतीपऽ / नैपु यपूवक काम केले अस यास तसे ूमाणपऽ अजासोबत जोड यांत यावे.
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१६.

े ऽय ःतरावर करार प दतीने िनयु

झाले या अजदारास सेवाकाळाम ये काह नैसग क अपघात व

काह आजार उ व यास कायालय / शासन बाधील राहणार नाह .
१७. अज करतेवेळ सेवािनवृ

यांचे कुटू ं ब िनवृ ीवेतन मंजरु चे महालेखापाल

अिधकार / कमचार यांनी

कायालयाचे आवँयक दःतऐवज सादर करणे आवँयक आहे .

१८. करार प दतीने िनयु

झाले या अजदाराने िनयु

दनांकापासुन १५ दवसाचे आत

येईल.

या

ठकाणी िनयु

आदे श िनगिमत झाले या

जु होणे बंधनकारक राह ल अ यथा सदर िनयु

आपोआप संपु ात

१९. मुलाखतीकर ता पाऽ उमेदवारांना पऽ ई-मेल दारे पाठ व यांत येईल व ॅमण वनीवर लघुसद
ं े शा दारे
कळ व यांत येईल. याःतव अजदारांनी आप या वैय

बमांक दे णे बंधनकारक आहे . तसेच मुलाखतीसाठ

क मा हतीत

यांचा ई-मेल प ा व ॅमण वनी

पाऽ उमेदवारांची याद

अधी क अिभयंता, धुळे

पाटबंधारे ूक प मंडळ, धुळे यां या सुचना फलकावर दनांक २६.०७.२०१९ रोजी ूिस द कर यांत येईल.

व अंितम िनवड झाले या अजदारांची याद वर ल कायालया या नोट स बोडवर ूिस द कर यांत येईल
तसेच वेबसाईटवर ूिस द कर यांत येईल. तसेच अंतीम िनवड झाले या अजदारांना वैय

कळ व यांत येईल.

२०. करार प तीने िनयु

क ई-मेलवर

कर यात येणा-या अिधका-यांस/कमचा-यास कोण याह ूकारचे ूशासक य व

व ीय अिधकार राहणार नाह त.
२१. उपरो

अट व शत

यित र

शासन/िनयु

अिधकार /कमचार वेळोवेळ ठरवतील

अंतीम राहतील.
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या अट व शत

व हत नम यातील अज
जलसंपदा वभागातील सेवा करार प तीने िवव ीत कामांसाठी सेवािनवृ

अिभयं ता /

यांची नेमणूक करार प दतीने घेणेबाबतचा अज.

ूित,

उमेदवाराने
अिलकड ल काळातील

मा.अधी क अिभयंता
धुळे पाटं बंधारे

ःवत:चे छायािचऽ

क प मं डळ,

येथे िचकटवावे

िसचंन भवन, साब रोड, धुळे.
अज केले या पदाचे नाव :- लघुलेखक/लघुटंकलेखक
1

अजदाराचे नाव

2

कायमचा प ा

3

दरु वनी बमांक
/ॅमण वनी सह
(अिनवाय)

4

ई-मेल
(अिनवाय)

5

स याचा प ा

6

ज मतार ख

7

रा ीय व

8

ूवग

9

िलंग

10 अवगत भाषा
11

शै

णक मा हती
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१२ अनुभव अ.

हु ा व
वेतन

ब.

कायालयाचे नाव व प ा

कालावधी

कामाचा अनुभव ( वःतृत
ःव पात)

1
2
3
४
५
६
७
१३ :- सेवािनवृ ीचा दनांक १४ :- स : ःथतीत कुठे काम कर त अस यास तपिशलमला पुणपणे मा हती आहे क , कायालयातील मह वा या व तातड या लघुलेखक/
लघुटंकलेखक यांचे संबंधीत व आःथापना वषयक कामाकर ता सेवािनवृ

अिधकार / कमचार

यां या सेवा करार प दतीने लघुलेखक/लघुटंकलेखक या पदाकर ता उमेदवारांची िनयु

कर यात

येणार आहे . सदर पद जा हरातीत नमुद कामासाठ च असून जाःतीत जाःत एका वषा या
कालावधीसाठ आहे . कामा या िनकड नुसार धुळे व जळगांव

ज हयात माझी काम कर याची

तयार आहे .
मी स य ूित ेवर कथन करतो क , मा या मा हतीूमाणे वर दलेला तपिशल स य व अचुक
आहे याम ये काह चुक ची मा हती आढळ यास माझी िनवड कोण याह

णी पुव सुचना िशवाय र

होईल व मी िश ेस पाऽ ठरे ल याची मला पुण जा णव आहे .

ठकाण-

अजदाराचे नावं व सह

दनांक-
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