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सेवािनवृ� अिधकारी / अिभयंता यां�या सेवा करार प�दतीने िवव�ीत 
कामाकरीता. 

 
 महारा�� शासन सामा�य  शासन िवभाग, शासन िनण$य %.संिकण$-

2715/ .%.100/11 मादाम कामा माग$, हुता-मा राजगु/ चौक, मं2ालय, मंुबई – 400 032 

िद.17/12/2016 अनुसार खालील संवग;तील फ=त जलसंपदा िवभागातील सेवािनवृ� उप 

िवभागीय अिभयंता /अिधकारी यानंा करार प�दतीने द�ता पथक काय;लयाचे काय$�2ेातील 

बाधंकाम संबधीत कामाचे तािं2क पिर�ण कर@याAतव नेमणकु करावयाची आहे. जलसंपदा 

िवभागातील सेवािनवृ� उप िवभागीय अिभयंता /अिधकारी याचंी नेमणकु करार प�दतीने 

अकरा (11) मिह�यासाठी राहील. सेवािनवृ� अिधकाFयाचंी सेवा द�ता पथक, अमरावती 

पिरमंडळ, जलसंपदा िवभाग, अमरावती अिधनAत कामासाठी राहील. सेवािनवृ� उप 

िवभागीय अिभयंता /अिधकारी यानंा Iसचन व िविवध बाधंकामाचा अंमलबजावणीचा अटीम�ये 

नमुद केKया माणे पुरेसा अनुभव असणे आवLयक आहे. ई�छुक अज$दारानंी िवहीत 

नमु�यातील अज$ अधी�क अिभयंता, द�ता पथक, अमरावती पिरमंडळ, जलसंपदा िवभाग, 

अमरावती याचंे कडे िद.10/08/2019 (सायं. 5.00 वा. पयPत)  ाQत होईल या बेताने पो�टाSारे 

सादर करावीत Iकवा काय;लयात  -य� Tावीत. अज;चे पाकीटावर “सेवािनवृ� उप 

िवभागीय अिभयंता /अिधकारी या�ंया सेवा करार प�दतीने िवव�ीत कामाकरीता घे@याबाबत” 

असे Aप�ट िलहुन Xया पदासाठी अज$ सादर केला आहे -या पदाच े नावं िलह@यात याव.े 

िनयोजीत िदनाकं व वळेेनंतर  ाQत झालेKया अज;चा िवचार केKया जाणार नाही.  करार 

प�दतीने नेमणकुी�या अटी शतZ सामा�य  शासन िवभाग, शासन िनण$य %.संिकण$-

2715/ .%.100/11 मादाम कामा माग$, हुता-मा राजगु/ चौक, मं2ालय, मंुबई – 400 032 

िद.17/12/2016 अनुसार राहतील सदर शासन िनण$य शासनाचे वबेसाईटवर उपल[ध आहे. 
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सेवािनवृ� अिधकारी / अिभयंता यां�या सेवा करार प�दतीने िवव�ीत कामासाठी घेणेबाबत 
खालील सव$ साधारण अटी व शतZ लागु राहतील 

 

1) करार प�दतीवर नेमणकुी करीता अज$ करते वळेी सेवािनवृ� अिधकारी / कम$चारी याचंे वय 62 वष;पे�ा अिधक 

नसाव.े 

2) अज$ करणाFया सेवािनवृ� अिधकारी / कम$चाFयास Xया पदासाठी अज$ केले आहे. -या कामाचा िकमान तीन 

वष;चा अनुभव असणे आवLयक आहे. 

3) अज$ करणाFया सेवािनवृ� अिधकारी / कम$चाFया िव/�द कोण-याही  कारची िवभागीय चौकशी व �यायालयीन 

 करण नसाव ेयाबाबत अज$दारानंी Xया काय;लयातुन सेवािनवृ� झाले आहे, -या काय;लयाकडुन तसे  माणप2 

घेवुन अज;सोबत सादर कराव.े 

4) अज$ करणाFया सेवािनवृ� अिधकारी / कम$चारी यानंी -याचंी शारीरीक, मानिसक वा आरो]या�या ^�टीने स�म 

असKयाबाबत शासिकय वTैिकय अिधकाFयाचे मुळ  माणप2 Tाव.े 

5) अज$ करणाFया सेवािनवृ� अिधकारी / कम$चाFयाचंी शेवट�या पाच वष;�या गोपनीय अहवालाची  तवारी संबधीत 

काय;लयाकडुन  मािणत क/न तसे  माणप2 सादर कराव,े तसेच  शAतीप2 / नैपु@यपुव$क काम केले 

असKयास तसे  माणप2 अज;सोबत जोड@यात याव.े 

6) सेवा करार प�दतीने िवव�ीत कामासाठी िनयु=ती दे@यात आKयामुळे संबधीतास शासना�या कोण-याही सवंग;त 

सेवा समावशेनाबाबत Iकवा सामावुन घे@याबाबत वा िनयिमत सेवचेा इतर कोणतेही लाभ िमळ@याचा अिधकार 

नसेल याबाबत अज$दाराने /.100/- �या Aटॅbपवर  ितcालेख दे@यातं यावा. 

7) िनयु=त अज$दाराला -यांनी िवहीत काय$पालन केKयामुळे शासन सामा�य  शासन िवभाग, शासन िनण$य 

%.संकीण$-2715/ .%.100/11 िद.17/12/2016 मधील (ड) मासीक पिरdमीक व भ�े याम�ये असलेKया 

तरतुदीनुसार देय राहील.   

8) िनयु=ती  ािधकारी (अधी�क अिभयंता) यानंा िवशेष पिरeAथतीत कोण-याही वळेी करार प�दतीवरील सेवा 

समाQत कर@याचे अिधकार राहतील. 

9)  करार प�दतीने िनयु=त झालेKया अज$दारास नेमुन िदलेले काम समाधानकारक नसKयास कोणतेही सबळ 

कारण न देता -याचंी सेवा कोणतीही पुव$सुचना न देता समाQत कर@यात येईल. 
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10)  �िे2य Aतरावर करार प�दतीने िनयु=त झालेKया अज$दारास सेवाकाळाम�ये काही नैसगZक अपघात व काही 

आजार उfवKयास काय;लय / शासन जबाबदार राहनार नाही. 

11)  करार प�दतीने िनयु=त झालेKया अज$दारास नेमूण िदलेली कामे पुण$ कर@याची जबाबदारी संबधीत hय=तीची 

राही व तसे बंधप2 / हमीप2 -या�ंयाकडुन घे@यात येईल. 

12)  अज$ करतेवळेी सेवािनवृ� अिधकारी / कम$चारी यानंी -याचंे कुटंुब िनवृ�ीवतेन मंजुरीचे महालेखापाल 

काय;लयाचे आवLयक दAतऐवज सादर करावते. 

13)   करार प�दतीने िनयु=त झालेKया अज$दाराने िनयु=ती�या िठकाणी िनयु=ती आदेश िनग$िमत झालेKया 

िदनाकंापासुन 15 िदवसाचे आत /जु होणे बंधनकारक राहील अ�यथा सदर िनयु=ती आपोआप संपु�ठात येईल. 

14)  सदर नेमणकु ही फ=त 11 मिहनेसाठी राहील. 

15)  मुलाखतीकरीता पा2 उमेदवारानंा प2 ई-मेलSारे पाठिव@यात येईल व jमण�वनीवर लघुसंदेशाSारे 

कळिव@यात येईल. याAतव अज$दारानंी आपKया वयैe=तक मािहतीत -याचंा ई-मेल प�ा व jमण�वनी %माकं 

देणे बंधनकारक आहे. तसेच मुलाखतीसाठी पा2 उमेदवाराचंी यादी अधी�क अिभयंता, द�ता पथक, अमरावती 

याचंे सुचना व अंितम िनवड झालेKया अज$दाराचंी यादी वरील काय;लया�या नोटीस बोड$वर  िस�द कर@यात 

येईल. तसेच अंतीम िनवड झालेKया अज$दारानंा वयैe=तक ई-मेलवर कळिव@यात येईल. 

जािहरात  िस�दी व िनवड  ि%येचा काय$kरम खालील माणे आहे.  

1. जािहरात  िस�द कर@याचा िदनाकं   :- िद.17/07/2019 
2. सदर पदाकरीता अज$ eAवकृतीचा कालावधी  :- िद.18/07/2019 ते 10/08/2019  
3. अज$ छाननी कर@याचा कालावधी   :- िद.13/08/2019 ते 14/08/2019 
4. मुलाखतीसाठी पा2 उमेदवाराचंी यादी सुचना  :- िद.17/08/2019 

फलकावर  िस�द िदनाकं 
5. मुलाखतीचा िदनाकं     :- िद.20/08/2019. 

 

उपरो=त 01 ते 14 अटी व शतZ मला मा�य आहेत हयाबाबतचे अज$दाराने /.100/- �या Aटॅbप पेपरवर 

बंधप2 देणे बंधनकारक राहील. 
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                      कं2ाटी त-वावर भरावयाचा पदांचा तपिशल खालील माणे. 
 

अ.%. संवग$  िवव�ीत कामाचा तपिशल जलसंपदा िवभागातुन 
खालील पदाव/न िनवृ� 
झालले ेअिधकारी सदर 

पदांकरीता अज$ 
कर@यास पा2 आहेत. 

1 2 3 4 
1 उपिवभागीय अिभयंता / 

अिधकारी  
�िे2य काय;लयातील 

तािं2क तपासणी व तािं2क 
पिर�ण अहवाल 

सेवािनवृ� उपिवभागीय  
अिभयंता / अिधकारी 

 
 सदर नेमणकुी करीता लागु असलेKया अटी व शतZ तसेच अज;चा नमुना हा महारा�� 

शासना�या जलसंपदा िवभागा�या ई-जलसेवा हया वबेसाईटवर 

https://wrd.maharashtra.gov.in चे मु{य पृ�ठावर उपल[ध आहेत. तसेच हा अज$ व अटी 

/ शतZ अधी�क अिभयंता, द�ता पथक, अमरावती पिरमंडळ, जलसंपदा िवभाग, अमरावती 

या काय;लयात संबधीत काय$कारी अिभयंता याचंेकडे उपल[ध आहेत. 

 

अ.%. काय;लयाचे नाव व प�ा दुर�वनी %मांक 

1 

अधी�क अिभयंता, द�ता पथक, अमरावती 

पिरमंडळ, जलसंपदा िवभाग, अमरावती, 

िशवाजी नगर, उ�व$ वध; वसाहत, अमरावती 

0721 - 2662346 
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               िवहीत नम�ुयातील अज$ 

पायाभतु सुिवधा िन|मती एमपॅनलम~ट 
 

उपिवभागीय अिभयंता / अिधकारी या पदासाठी जलसंपदा िवभागातील सेवािनवृ� 

अिधकारी या�ंया सेवा िविवध कामाकरीता करार प�दतीने िवव�ीत कामासाठी 

घेणेबाबतचाअज$. 

 
 ित, 
 मा.अधी�क अिभयंता, 
 द�ता पथक, अमरावती पिरमंडळ, 
 जलसंपदा िवभाग, अमरावती 
 
 
अज$ केलKेया पदाचे नाव :- ---------------------------------------------------- 
 

(1) अज$दाराने नाव   :- 

(2) कायमचा प�ा   :- 

(3) दुर�वनी %मांक /   :- 

jमण�वनीसह (अिनवाय$) 

(4) ई-मेल (अिनवाय$)   :- 

(5) स�याचा प�ा   :- 

(6) ज�मतारीख  :- 

(7) रा��ीय-व    :- 

(8)  वग$    :- 

(9) Iलग    :- प/ुष / मिहला 

उमेदवाराने 
अिलकडील 

काळातील Aवत:चे 
छायािच2 येथे 

िचकटवाव े
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(10) अवगत भाषा   :- 

                       (11) शै�िणक मािहती  :- 

अ.%. पिर�ा वष$ िवषय शाळा / 
कॉलजेचे 

नाव 

बोड$ / 
िवTािपठ 

िमळालेKया 
गुणांची 

ट=केवारी 
       
       
       

 

                   (12)  इतर शै�िणक मािहती (संगणक इ-यादी)  :-  

अ.%. अ�यास%म वष$ संAथेचे ( योजक) 
नाव 

िमळालेKया गुणांची 
ट=केवारी 

     
     
     

 

      (13)  अनुभव    :- 

अ.%. हु�ा व वतेन काय;लयाचे नाव व 
प�ा 

कालावधी कामाचा अनुभव 
(िवAतृत Aव/पात) 

     
     
     

 

     (14)  सेवािनवृ�ीचा िदनांक :- 

 

     (15)  सT:eAथतीत कुठे काम करीत असKयास तपिशल :- 
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मला पुण$पणे मािहती आहे की, पायाभतु सुिवधा िन|मती एमपॅनलम~ट Sारे  कKपाच े �िे2य 

कामाचे तािं2क पिर�ण करणे करीता सेवािनवृ� अिधकारी या�ंया सेवा करार प�दतीने िववि�त 

कामासाठी उपिवभागीय अिभयंता / अिधकारी या पदाकरीता उमेदवारंाची िनयु=ती कर@यात येणार 

आहे. सदर पदे तािं2क कामाकरीता 11 (अकरा) मिह�यापयPत आहे व कामाचे hयाQती  माणे कमी / 

अिधक कर@यात येतील. कामा�ंया िनकडीनुसार द�ता पथकाच े काय$�2ेात माझी काम कर@याची 

तयारी आहे. 

मी स-य  ितcवेर कथन करतो की, माझे मािहती  माणे वर िदलेला तपिशल स-य व अचकु 

आहे. याम�ये काही चकुीची मािहती आढळKयास माझी िनवड कोण-याही �णी पुव$ सुचना िशवाय र� 

होईल व मी िश�से पा2 ठरेल याची मला पुण$ जाणीव आहे. 

 

अज$दाराची नाव व सही 

िठकाण   :- 

िदनाकं  :- 
 


