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ई-मेल :- klpsekickop@gmail.com  दरूध्वनी क्र.दरूध्वनी क्र.  (0231) (0231) 26512602651260, 2653182, 2653182  

  

सेवाभनवतृ्तसेवाभनवतृ्त  अभधकारीअभधकारी//कममचारीकममचारी  यांच्यायांच्या  सेवासेवा  करारकरार  पध्दतीनेपध्दतीने  भववभक्षतभववभक्षत  कामांकामांसाठीघेणेबाबतसाठीघेणेबाबत 

 महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, म ंबई, शासन वनर्णय क्र. संकीर्ण-2715/प्र.क्र.100/13 दि. 17.12.2016 

अन सार खालील संिगातील फक्त जलसंपदा विभागातील सेिावनिृत्त अविकारी/कमणचारी यांची नेमर्ूक करार पध्दतीने या मंडळांतगणत 

कायणरत असलेल्या विभागांतंगणत कोल्हापूर / सांगली वजल्हयांतगणत के्षभियस्तरावरीलससचनव्यवस्थापनवबांधकामाधीनप्रकल्पांची
कामे पणुम करण्यासाठी एकएक  िर्षासाठीिर्षासाठी कराियाची आहे. सेिावनिृत्तसेिावनिृत्त  अविकारी/कमणचाअविकारी/कमणचा--यांचीयांची  सेिासेिा  अिीक्षक अवभयंता कोल् हाअिीक्षक अवभयंता कोल् हापूर पूर 
पाटबंिारे मंडळपाटबंिारे मंडळ,,  कोल् हाकोल् हापूर पूर   यांचेयांचे  अविनस्थअविनस्थ  कामांकामांसाठीसाठी  राहीलराहील.  सेिावनिृत्तसेिावनिृत्त  अविकारी/अविकारी/कमणचाकमणचा--यांनायांना  ससचनससचन  व्यवस्थापन व्यवस्थापन िि  प्रकल्प प्रकल्प 
बांिकामबांिकाम  या या प्रकारचे सखोल प्रकारचे सखोल   ज्ञान ज्ञान ि प रेसा ि प रेसा   अन भिअन भि  असरे्असरे्  आिश्यकआिश्यक  आहे.आहे. इच्छ क अजणदारांनी विवहत नम न्यातील अजण कायमकारी
अभियंता, मध्यम प्रकल्प भविाग क्र.2, ससचन िवन पभरसर, ताराबाई पाकम , कोल्हापरू - 416003416003 यांच्याकडे         
वदनांकवदनांक  0066//07/2020  07/2020  ते दिन ांक ते दिन ांक   1155//07/202007/2020  ((स यांक ळीस यांक ळी  55..0000  व जेपयंत)व जेपयंत)  प्र प्तप्र प्त  होतीलहोतील  य प्रम णेय प्रम णे  पोष्ट व्ि रेपोष्ट व्ि रे  स िरस िर  करािेकरािेतत  सकिासकिा  
कायाालयामध्येकायाालयामध्ये  प्रत्यक्षप्रत्यक्ष  द्यािेद्यािेत.त.  अजाचेअजाचे  पाकीटािरपाकीटािर  ""  सेिावनिृत्तसेिावनिृत्त  अविकारी/कमणचारीअविकारी/कमणचारी  यांयांचीची  करारकरार  पध्दतीपध्दतीनेने  कवनष्ट्ठ अवभयंता (स्थापत्य) कवनष्ट्ठ अवभयंता (स्थापत्य) 
या पदािर नेमर्ूक या पदािर नेमर्ूक   करण्याबाबतकरण्याबाबत""  असेअसे  स्पष्ट्टस्पष्ट्ट  वलवहण्यातवलवहण्यात  यािे.यािे.  अजण सादर करण्याच्याअजण सादर करण्याच्या  अंवतम वदनांकाअंवतम वदनांकानंतर प्राप्त झालेलेनंतर प्राप्त झालेले  अजण विचारात अजण विचारात 
घेतले जार्ार नाहीत. घेतले जार्ार नाहीत. सदर नेमर्ूकासदर नेमर्ूका//  वनय क्ती सवमती माफण त म लाखती व्दारे करण्यात येतील ि सदर नेमर्ूकीचे आदेश हे वनय क्ती सवमती माफण त म लाखती व्दारे करण्यात येतील ि सदर नेमर्ूकीचे आदेश हे सक्षम सक्षम 
स्तरािरीलस्तरािरील  अंवतम मान्यतेनंतरच वनगणवमत कररे्त येतील. अंवतम मान्यतेनंतरच वनगणवमत कररे्त येतील.   
 

करारकरार  पध्दतीपध्दतीनेने  िरावयािरावयाच्याच्या  पदांपदांचाचा  तपशीलतपशील  खालीलप्रमाणेखालीलप्रमाणे  
  

अ.क्र. संवगम भववभक्षत कामाचा तपशील जलसंपदा भविागातनु खालील पदावरुन 

सेवाभनवतृ्त 

11  कननष्ठकननष्ठ  अभियंताअभियंता    ((स्थापत्यस्थापत्य)       )         
  ((पदाची संख्या पदाची संख्या 88)                        )                          

  क्षेत्रियक्षेत्रिय  स्तरावरीलस्तरावरील  भसचंनभसचंन  

व्यवस्थापन/ व्यवस्थापन/ बांधकामाधीनबांधकामाधीन  

पाटबंधारे पाटबंधारे प्रकल्पांचीप्रकल्पांची  कामेकामे  

सेवाननवतृ्तसेवाननवतृ्त  कननष्ठ अभियंता /कननष्ठ अभियंता /  
सहासहा..अभिअभि..शे्रणीशे्रणी.2 / .2 / शाखाशाखा  अभियंताअभियंता  //    
उपवविागीयउपवविागीय  अभियंताअभियंता  //  अधधकारीअधधकारी  
((स्थापत्यस्थापत्य))  

  
सदर नेमर्ूकीकरीता लागू असलेल्या अटी ि शती तसेच अजाचा नम ना हा कायाकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प वविाग 

कं्र.2, कोल्हापूर या कायाालयात उपकायाकारी अभियंता यांचकेड े तसेच शासनाच्या जलसंपदा वविागाच्या  
https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि आहे. 

                                                        अजमसादरकरण्याचेभठकाणअजमसादरकरण्याचेभठकाण  

                                                                                                                          
  

                                                                                                िंही/-           
               अधीक्षर् अभभयंता, 

   र्ोल्हापरू पाटबंधारे मंडळ,  
                                                                                 र्ोल्हापरू. 

 

अ.क्र. कायालयाचे नाव व पत्ता दरूध्वनी क्रमांक 
 

1 कायणकारी अवभयंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.2, ससचन 
भिन पवरसर, ताराबाई पाकण , कोल्हापूर - 416003416003 

(0231) -2650502 

https://wrd.maharashtra.gov.in/


 
सदर नेमणकुा हया खालील सवमसाधारण शती व अटींच्या अभधन राहतील. 
1.कर रपध्ितीने  नेमणकुीकरीत  अजज करण ऱ्य   सेव दनवतृ्त अदिक री/कमजच री य ांचे वयवय  दिन ांकदिन ांक    एक जनू 2020 एक जनू 2020 रोजीरोजी  6633  वर्षापेक्ष वर्षापेक्ष   अदिकअदिक  नस वेनस वे. 
2.अजज करण -य  सेव दनवतृ्त अदिक री/कमजच -य न  कर र पध्ितीने कर वय च्य  कदनष्ठ अदियांत  य  सवांर्गातील  पि चे दववदक्षत  क म च   दकम न 
तीनतीन  वर्षाच वर्षाच   अनिुवअनिुव  असणेअसणे  आवश्यकआवश्यक  आहे.आहे.  
3.अजज करण -य  सेव दनवतृ्त अदिक री/ कमजच री श रीदरक, म नदसक व आरोग्य च्य  िषृ्टीने सक्षम अस व . तसेच प्रस्त दवत सेवेस ठी तय ांच्य कडे 
आवश्यक क्षमत  अस वी. 
4.अजज करण -य  सेव दनवतृ्त अदिक री/कमजच -य दवरुध्ि कोणतय हीकोणतय ही  प्रक रचीप्रक रची  दवि र्गीयदवि र्गीय  चौकशीचौकशी  वव  न्य य लयीनन्य य लयीन  प्रप्रकरणकरण  प्रलांदित नस वे प्रलांदित नस वे  य ि ित 
अजजि र ांनी ज्य  क यालय तनु सेव दनवतृ्त झ लेले आहेत, तय  सांिांिीत क यालय कडून  तसे प्रम णपत्र घेऊन अजासोित स िर कर वे . 
5.कर रपध्ितीने दनयकु्ती िेण्य त आल्य मळेु सांिांिीत स श सन च्य  कोणतय ही सांवर्गात सेव  सम वेशन ि ित ककव  स म वनू घेण्य ि ित व  दनयदमत 
सेवेच  इतर कोणतेही ल ि तसेच इतर कोणतय ही हक्क ची म र्गणी करण्य च  अदिक र नसेल हे स्स्वकृत असले ि ित अजजि र ने रु.रु.  110000//--  च्य च्य   
स्टमँ्पवरस्टमँ्पवर अजासोित िांिपत्र/हमी पत्र िेणे अदनव यज आहे. 
6. दनयकु्त  अजजि र ल   तय ांनी  दवदहत  क यजप लन  केल्य मळेु  मह र ष्र  श सन  दनणजय क्र. सांकीणज-2715/ प्र.क्र.100/13 दि. 17/12/2016 मिील 
अटी व शतीप्रम णे तय ांन  अश  दनयकु्तीच्य  वेळी मह र्ग ई ितय सह दमळत असलेल्य  दनवतृ्तीवेतन एवढी रक्कम (अांशांर शीकृत दनवतृ्तीवेतन वर्गळून) 
उच्चतम मयादित रू.40,000/- (रूपये च ळीस हज र)ककव  प्रस्ततु श सन दनणजय तील पदरर्गणन  तक्तय प्रम णे (6 व्य  वेतन आयोर्ग तील वेतन वर 
आि रीत येण रे  वेतन हे म दसक प दरश्रदमक म्हणनूअनजेु्ञय र हील.  
7.कर र पध्ितीने दनयकु्त झ लेल्य  उमेिव र चे घोदर्षत क यजके्षत्र हेच मखु्य लय र हील. तथ दप  आवश्यक प्रसांर्गी िौर  कर व  ल र्गल्य स तय ांन  तय ांच्य  
दनवतृ्ती वेळच्य   वेतनम न स अनसुरुन प्रव स ित्त  व िैदनक ित्त  अनजेु्ञय र हील. 
8.8.दनयकु्तीदनयकु्ती  प्र दिक रीप्र दिक री    ((अिीक्षकअिीक्षक  अदियांत )अदियांत )  य ांन य ांन   दवशेर्षदवशेर्ष  पदरस्स्थतीपदरस्स्थतीतत  कोणतय हीकोणतय ही  वेळीवेळी  कर रकर र  पध्ितीवरीलपध्ितीवरील  सेव सेव   सम प्तसम प्त  करण्य चेकरण्य चे  अदिक रअदिक र  र हर हतील.तील.  
9.कर र पध्ितीने दनयकु्त करण्य ांत आलेल्य  व्यक्तीने तय च्य वर सोपदवलेले क मक ज दनस्श्चत केलेले क ल विीत पणूज करणे आवश्यक र ही9.कर र पध्ितीने दनयकु्त करण्य ांत आलेल्य  व्यक्तीने तय च्य वर सोपदवलेले क मक ज दनस्श्चत केलेले क ल विीत पणूज करणे आवश्यक र हीलल,,  
तय ांच्य  क मक ज ि ित दनयकु्तीस ठी सक्षम असलेले प्र दिक री वेळोवेळी आढ व  घेऊन क म चे मलू्यम पन करतील.तय ांच्य  क मक ज ि ित दनयकु्तीस ठी सक्षम असलेले प्र दिक री वेळोवेळी आढ व  घेऊन क म चे मलू्यम पन करतील.   
110.0.कर रकर र  पध्ितीनेपध्ितीने  दनयकु्तदनयकु्त  झ लेल्य झ लेल्य   अजजि र सअजजि र स  नेमनुनेमनु  दिलेलेदिलेले  क मक म  सम ि नक रकसम ि नक रक  नसल्य सनसल्य स  कोणतेहीकोणतेही  सिळसिळ  क रणक रण  नन  िेत िेत   तय ांचीतय ांची  सेव सेव   सम प्तसम प्त  करण्य तकरण्य त  
येईल.येईल.  
11.के्षदत्रय स्तर वर कर र पध्ितीने दनयकु्त झ लेल्य  अजजि र स सेव क ळ मध्ये क ही नैसर्गर्गक अपघ त व क ही आज र उििवल्य स क यालय/श सन 
ि ांिील र हण र न ही. 
12. कर र पध्ितीने दनयकु्त झ लेल्य  उमेिव र/ अदियांतय स नेमनू दिलेली क म े पणूज करण्य ची जि िि री सांिांिीत व्यक्तीची र हील व तसे 
िांिपत्र/हमीपत्र तय ांच्य कडून घेण्य त येईल. 
13.अजज करतेवेळी सेव दनवतृ्त अदिक री/कमजच री य ांनी तय ांचे दनवतृ्तीवेतन मांजरूीचे मह लेख प ल क यालय चे आवश्यक िस्तऐवज स िर 
कर वेत/दनवतृ्तीचे क र्गिपत्र स िर कर वेत. 
14. म हे जलैु 2020 अखेर  सेव दनवतृ्त होण रे कदनष्ठ अदियांत  / श ख  अदियांत /सह य्यक अदियांत  श्रेणी-2/उपदवि र्गीय अदियांत  /उपदवि र्गीय 
अदिक री अजज करु शकत त तथ दप तय ांच  अजज  सेव दनवतृ्तीनांतर दवच र त घेण्य त येईल. 
15.कर र पध्ितीने दनयकु्त झ लेल्य  अजजि र ने दनयकु्तीच्य  दठक णी दनयकु्ती आिेश दनर्गजदमत झ लेल्य  दिन ांक प सनु 15    दिवस ांचे आत रुज ूहोणे 
िांिनक रक र हील अन्यथ  सिर दनयकु्ती आपोआप सांपुष्ट त येईल. 
16.सिर क म स ठी कर र पध्ितीने िेण्य त येण री दनयकु्ती एक  वेळी ज स्तीत ज स्त  1 (एक ) वर्षास ठी िेण्य त येईल. सिर नेमणकू 1 वर्षाच्य  पढेु 
व ढदवण्य ची आवश्यकत  ि सल्य स दनयकु्ती अदिक री तस  दनणजय घेऊ शकत त. 
17.कर र पध्ितीने दनयकु्त करण्य त आलेल्य  व्यक्ती वर सोपदवलेली सेव  प र प डण्य च्य  क म त व्यतयय दनमाण होईल अश  व्य वस दयक क म त 
र्गुांतलेली नस वी. तसेच तय ांन  प्र प्त होण री क र्गिपते्र/ म दहती व आि रस मगु्रीि ित र्गोपनीयत  प ळणे तय ांचेवर िांिनक रक र हील. 
18.कर र पध्ितीने दनयकु्त करणेत आलेल्य  व्यक्तीन ां कोणतय ही प्रक रचे प्रश सकीय व दवत्तीय अदिक र प्रि न करणेत येण र न हीत. 
19.मलु खतीकरीत  प त्र उमेिव र ांन  पत्र ई-मेलव्ि रे प ठदवण्य त येईल व भ्रमणध्वनीवर लघ ु सांिेश व्ि रे कळदवण्य त येईल. य स्तव अजजि र ांनी 
आपल्य  वैयस्क्तक म हीतीत तय ांच  ई-मेल पत्त  व भ्रमणध्वनी क्रम ांक िेणे िांिनक रक आहे.  तसेच मलु खतीस ठी प त्र उमेिव र ांची य िी अिीक्षक 
अदियांत , कोल् ह परू प टिांि रे मांडळ, कोल् ह परू व क यजक री अदियांत , मध्यम प्रकल्प दवि र्ग क्रां  2 कोल्ह परू  य ांचे सचून  फलक वर प्रदसध्ि करण्य त 
येईल. अांदतम दनवड झ लेल्य  अजजि र ांची य िी वरील क यालय च्य  नोटीस िोडजवर प्रदसध्ि करण्य त येईल, तसेच अांदतम दनवड झ लेल्य  अजजि र ांन  
वैयस्क्तक ई-मेल वर कळदवण्य त येईल.  

                  उपरोक्तउपरोक्त  11  तेते  1188  अटीअटी  वव  शतीशती  मल मल   म न्यम न्य  आहेतआहेत  हय ि ितचेहय ि ितचे  रु.रु.  110000//--  च्य च्य   स्टमँ्पपेपरवरस्टमँ्पपेपरवर  िांिपत्रिांिपत्र  अजासोित अजासोित िेणेिेणे  अजजि र स अजजि र स िांिनक रकिांिनक रक  
र हील.र हील.    
       सिर दनयकु्ती मांडळ ांतर्गजत  प्रकल्प वरील कसचन व्यवस्थ पन / प्रकल्प ांचे ि ांिक म क म स ठी करण्य त येत असनू तय स ठी योग्य उमेिव र न 
दमळ ल्य स क ांही  अथव  सवज   पिे न िरण्य च  अदिक र सदमतीने र खनू ठेवल  आहे.  
 
                                                                                                     िंही/-           

               अधीक्षर् अभभयंता, 
   र्ोल्हापरू पाटबंधारे मंडळ,  

                                                                                 र्ोल्हापरू. 
                                                                                                                                

                                           
  



 
भवभहत नमनु्यातील अर्क 

पायाभतु िंभुवधा भनर्ममती एमपनॅलमेंट 
कदनष्ठ अदियांत  सांवर्गज (कर र) य  पि स ठी जलसांपि  दवि र्ग तील सेव दनवतृ्त अदिक री/कमजच री य ांच्य  सेव  दवदवि 

क म करीत  कर र पध्ितीने दववदक्षत क म स ठी घेणेि ितच  अजज 
प्रदत, 

म . अिीक्षक अदियांत , 
      कोल् ह परू प टिांि रे मांडळ, कोल् ह परू, 

               कसचन िवन, त र ि ई प कज , कोल्ह परू - 416003. 

 
उमिेव र चे अदलकडील  
क ळ तील स्वत:चे                                                     
छ य दचत्र येथे दचकटव वे 

अजज केलेल्य  पि चे न व                      :- ----------------------------------------- 
1. अजजि र चे न व  :- 
2. क यमच  पत्त                       :- 
3. िरूध्वनी क्रम ांक  :- 
 भ्रमणध्वनीसह (अदनव यज) :- 
4. ई-मेल (अदनव यज)  :- 
5. सध्य च  पत्त               :- 
6. जन्मत दरख              :- 
7. र ष्रीयतव                            :- 
8. प्रवर्गज               :- 
9. कलर्ग (परुुर्ष/मदहल )              :- 
10. अवर्गत ि र्ष               :- 
11. शैक्षदणक म दहती              :- 

अ.क्र. पदरक्ष  वर्षज दवर्षय श ळ /कॉलेजचे न व िोडज/दवद्य पीठ 

1      

12. इतर शैक्षदणक म दहती (सांर्गणक इतय िी) – 

अ.क्र. अभ्य सक्रम वर्षज सांस्थेचे (प्र योजक) न ांव 

1    

13. अनिुव - 

14 सेव दनवतृ्तीच  दिन ांक - 
15. कोणतय  दजल्हय त क म करण्य स इच्छुक आहे तय  दजल्हय चे न व - 
16. सद्य:स्स्थतीत कुठे क म करीत असल्य स तपशील - 

 मल  पणुजपणे म दहती आहे की, प य िुत सदुवि  दनर्गमती एमपनॅलमेंट व्ि रे प्रकल्प चे क्षेदत्रय क म कदरत  सेव दनवतृ्त 
अदिक री/कमजच री य ांच्य  सेव  कर र पध्ितीने दववदक्षत क म स ठी कदनष्ठ अदियांत  य  पि करीत  उमेिव र ांची दनयकु्ती करण्य त 
येण र आहे.  सिर पिे प्रकल्प चे क म स ठी 1 वर्षाकरीत  आहेत व क म चे व्य प्ती प्रम णे कमी/अदिक करणेत येतील.  क म च्य  
दनकडीनसु र कोल्ह परू/स ांर्गली  दजल्हय तील कोणतय ही त लकु्य त म झी क म करण्य ची तय री आहे. 

मी सतय प्रदतजे्ञवर कथन करतो की, म झे म दहती प्रम णे वर दिलेल  तपशील सतय व अचकू आहे. य मध्ये क ही चकूीची 
म दहती आढळल्य स म झी दनवड कोणतय ही क्षणी पवूज  सचुने दशव य रद्द होईल व मी दशक्षेस प त्र ठरेन य ची मल  पणूज ज णीव आहे. 

अ.क्र हुद्द   व वेतन क यालय चे न व व पत्त  क ल विी क म च  अनिुव (दवस्ततृ स्वरुप त) 

1     

दठक ण :- अजजि र ची सही  :- 
 

दिन ांक :-  न व :- 
 

सहपत्र :-  



  
 

 

कार्यकारी अभिर्ंता, मध्र्म प्रकल्प भििाग क्र.2, कोल्हापूर 

सिंचन भवन ताराबाई पार्क , र्ोल्हापूर 416 003 

e-mail : eempd2_kolapr@wrd.maharashtra.gov.in 

 0231-2650502 

जा.क्र.मप्रवव-2/पशा/आ-1/     1621     /2020                                विनाांर्:-01   /  07  
/2020 
प्रभत, 
मा.अधीक्षर् अवभयांता, 
जलिंांपिा ई प्रशािंन मांडळ, 
जलिंांपत्ती भवन, 
र्ोथरुड , पुणे – 411038. 
 
 भिषर्:- िेंवावनवृत्त अवधर्ारी /र्मकचारी याांच्या िेंवा र्रार पध्ितीने ववववक्षत र्ामािंाठी 

र्वनष्ठ अवभयांता (स्थापत्य)िंवांर्गात घेणे बाबत. 
 

 संदिय 1) महाराष्र शािंन िंामान्य प्रशािंन ववभार्ग शािंन वनणकय क्र.िंांर्ीणक -
2715/प्र.क्र.100/13विनाांर् 17/12/2016. 
2)मांडळ र्ायालयाचे पत्र क्र. /जा.क्र/र्ोपामां/पशा4/2386/वि 08/06/2020 
 

        
उपरोक्त ववषयाांर्ींत प्रर्रणी िंािर र्रणेत येते र्ी,  िेंवावनवृत्त अवधर्ारी /र्मकचारी याांच्या 

िेंवा र्रार पध्ितीने ववववक्षत र्ामािंाठी र्वनष्ठ अवभयांता (स्थापत्य) पिावर वनयुक्तीिंाठी ववहीत 
नमुन्यातील अजक व जाहीरात प्रविंध्ि र्रणे िंाठी या र्ायालयािं िंांिभीय पत्र क्र. 2 अन्वये अधीक्षर् 
अवभयांता,र्ोल्हापूर पाटबांधारे मांडळ,र्ोंल्हापूर याांनी प्रावधरृ्त रे्ले  आहे. त्यािं अनुिंरुन िंांिर्भभय पत्र 
क्रां  1 च्या शािंन वनणकयातील तरतुिी नुिंार र्रार पध्ितीने र्वनष्ठ अवभयांता(स्थापत्य) पिावर 
वनयुक्तीिंाठीची  जाहीरात  व त्यातील शती व अटी  तिेंच ववहीत नमुन्यातील अजक िंोबत िंािर 
र्रणेत येत आहे. िंिरची जाहीरात शािंनाच्या जलिंांपिा ववभार्गाच्या  
https://wrd.maharashtra.gov.in या िंांरे्तस्थळावर प्रविंध्ि र्रणेत यावी ही ववनांती . 

 
हे आपले मावहतीिंाठी व िंत्वर र्ायकवाहीिंाठी िंववनय िंािर. 
 

िंोबत –वरीलप्रमाणे 
 
स्थळ प्रत र्ा.अ.याांना मान्य. 
            
 

 
उपर्ायकर्ारी अवभयांता, 

मध्यम प्रर्ल्प ववभार्ग क्र.2, 
र्ोल्हापूर.  

प्रत :- मा.अधीक्षर् अवभयांता,र्ोल्हापूर पाटबांधारे मांडळ,र्ोल्हापूर याांना मावहतीर्रीता िंववनय िंािर. 
िंोबत –वरीलप्रमाणे 

 

https://wrd.maharashtra.gov.in/


 


