जाहीरात
िज हा सेतू सिमती, िज हािधकारी कायालय नांदडे .
िज हा सेतू सिमती, िज हािधकारी कायालय नांदडे माफत रा ीय बालकामगार क प, िज हािधकारी कायालय, नांदडे या
िवभागात कं ाटी प दतीवर िन वळ ता पुर या व पात खालील माणे पदे भरती करावयाचे असनू इ छूक व पा उमेदवारांकडून
खालील पदभरतीसाठी लेखी व पात अज बंद पाक टात मागिव यात येत आहेत. सदर पदाचा कालावधी हा मा. म व रोजगार
मंञालया या वेळोवेळी या मागदशक सचु नांवर अवलंबनु राहील.

अ.
.

र त पदाचे

र त
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नाव

एकि त दरमहा

वयो मयादा
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मानधन पये
सं या
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कप
संचालक

01

24000/-

30 ते 45

1)

2)
3)

4)
5)
6)

02

िलपीक तथा 01
लेखापाल

12000/-

25 ते 38

1)
2)
3)
4)

03

डाटा इ
ऑपरेटर
टेनो

01

9000/-

25 ते

1)
2)

/
38

3)
4)

एम.एस.ड यु. उ तीण असणे आव यक आहे.
एम.बी.ए.उ तीण अस यास ाधा य.
शै िणक े ाचा अनभ
ु व असावा.
शासक य/िनमशासक य/शासनामाफत राबिव यात
येणा-या उप मासाठी काम के याचा िकमान 5 वषाचा
अनभ
ु व असावा.
MS-CIT परी ा उ तीण आव यक आहे.
शासक य व लेखा िवषयक कामाचे ान आव यक.
वग एक व वग दोन चे सेवािनवृत अिधकारी उपल ध
झा यास ाधा य दे यात येईल.
कोण याही शाखेची पदवी तर पदवी उतीण असणे
आव यक आहे.
शासक य िकं वा सावजिनक े ातील िकमान 3
वषाचा अनभ
ु व.
लेखा िवषयांचे ान व MS-CIT परी ा उ तीण
आव यक आहे.
टायिपंग मराठीची 30 श. .मी.व इं जीची 40 श. .मी.
परी ा उ तीण असणे आव यक आहे.
पदवीधर असणे आव यक आहे.
लघल
े न मराठी 30 श. .मी.व 40 श. .मी. इं जी
ु ख
उ तीण असणे आव यक आहे.
लेखा िवषयांचे ान व MS-CIT परी ा उ तीण
आव यक आहे.
डाटा एं ी ऑपरेटरचा कामाचा अनभ
ु व असावा.

सदर पदासाठी पा व ई छुक उमेदवारांनी िदनांक 05.10.2018 ते िदनांक 12.10.2018 या कालावधीम ये कायालयीन वेळेत
िवहीत नमु यात अज प रपुण भ न पदासमोर दशिवले या अहते या छायांिकत तीसह बंद पािकटाम ये संगणक क , पिहला माळा, िज
कारी कायालय, नांदडे येथे अज सादर करावेत. सदर पदासाठी िवहीत नमु यातील अज व जािहराती बाबत अिधक मािहती नांदडे
िज हया या https://nanded.gov.in/ या संके थळावर उपल ध क न दे यात आले आहे या तव उ त संके थळास भेट
दयावी. तसेच सदर पदभरती बाबतचे सव अिधकार/िनणय िज हािधकारी तथा अ य सेतू यांनी राखून ठवेले आहेत.

वा रत/-

िज हािधकारी अ य तथा
िज हा सेतू सिमती, नांदडे

सवसाधारण अटी व शत ...
1. सदर पदासाठी अज के ले या अ. . 2 व 3 या उमेदवारांची संगणक य प र ा घे यात येईल.
2. मल
ु ाखतीस येते वेळेस आव यक मळ
ु माणपञ व यां या सा ािकं त स य ती तसेच अलीकडील कालावधीतील
पासपोट आकाराचे िकमान 3 फोटो सोबत आणावेत.
3. अजदारचा िनवास प याचा पुरावा दाखला, िनवडणुक ओळखपञ िकं वा आधारकाड व िनवासा या िवदयुत िबलाची त
सोबत आणावी तसेच सव मळ
ु ती सोबत ठेवा यात.
4. अजासोबत शै िणक पाञते या व अनभ
ु वा या स य ती सा ांिकत क न जोडणे आव यक आहेत. य मल
ु ाखतीचे
वेळी मळ
ु ती तपासणीसाठी उपल ध क न दया या लागतील.
5. सदर नेमणुका ा िन वळ कं ञाटी व पा या असनु या 11 मिह यानंतर आपोआप संपु टात येतील िकं वा आव यक
अस यास सदर या सेवा संबंिधताचे कामाचे गतीनस
ु ार पुढे चालु ठेव यात येतील.
6. सदर या सेवा ा िन वळ कं ञाटी व पा या अस यामळ
ु े सेवा िनयिमत िकं वा कायमपणाची कोणतीही मागणी करता
येणार नाही िकं वा अनु ेय असणार नाही.
7. िनवड झाले या उमेदवारास पये 100/ या बॉ ड पेपरवर सेवबे ाबत करारनामा क न देणे बंधनकारक आहे.
8. िनयु त उमेदवारांकडुन आिथक िकं वा इतर नक
ु सान झा यास ते संबिधताकडून वसल
ु कर यात येईल. गु हाचे व प
पाहन वेळ संगी िनयमानस
ु ार कायवाही कर यात येईल.
9. िनयु त उमेदवारास पुणवेळ काम करणे बंधनकारक आहे. काम करतांना कुठ याही कार या अनपे ीत घटना/ अपघात
इ. कारणामळ
ु े शा ररीक इजा झा यास यांस तो वतः जवाबदार राहील. याबाबतची कोणतीही नक
ु सान भरपाई िदली
जाणार नाही िकं वा हे कायालय जवाबदार असणार नाही.
10. िनयु त उमेदवारास यांचे वतःचे ई छेनस
ु ार सेवा मु त हावयाचे अस यास एक मिह याची आगाउ नोटीस देणे
बंधनकारक आहे. अशी नोिटस न िद यास व सेवा सोडुन गे यास एक मिह याचे मानधन वसल
ु कर यात येईल. परंतु
संबिधतांना कोण याही वेळी कोणतेही कारण न दशिवता काढून टाक याचा िकं वा सेवा कालावधी कमी कर याचा
अिधकार िन न वा रीतांना राहील.
11. ा त अजाची छाननी क न पाञ उमेदवाराची सव पदासाठी मल
ु ाखत व अ. . 2 व 3 या संगणक य परी ा व मल
ु ाखत
िदनांक व वेळे वेगळयाने नांदेड िज हया या संकेत थळावर िस द कर यात येईल. अपाञ ठरले या उमेदवारांस
कोणताही पञ यवहार के ला जाणार नाही िकं वा अज नाकार या बाबतचे कारण कळिवले जाणार नाही िकं वा याबाबतची
कोणतीही सबब ऐकुन घेतली जाणार नाही.
12. अजासोबत e-suvidha collectorats Nanded नावाने 100/ पया चा रा ीयकृत बॅकेचा धनाकष नापरतावा हणून
जोडणे बंधनकारक आहे.
13. सदर कं ञाटी त वावरील पद भरतीबाबतचा िनवड सिमतीचा िनणय अंितम राहील.
14. मल
ु ाखतीस वखचाने उपि थत राहावे लागेल.
15. मल
ु ाखतीस येताना एका राजपिञत अिधकारी यांचे ‘‘ओळख व चा र य माणपञ’’ सोबत आणावे लागेल.
16. रा ीय बालकामगार क प, िज हािधकारी कायालय, नांदडे म ये यापुव कोण याही पदाव न कमी के ले या तसेच
यापवु कोण याही पदाव न काम सोडून गेले या कोण याही य तीने अज क नये सदर अट ही अ. ं . 1 ते 3 या
पदासाठी लागू राहील.
17. शासक य नोकरीव न सेवािनवृत झाले या अिधकारी यां यासाठी शै िणक पाञता, वय व अनभ
ु वाची अट िशथील राहील.
18. िनवड झाले या उमेदवारा या बाबतीत पोलीस शासनाकडून चा र य व वतणुक बाबतचा अहवालास अिधन राहन जू
क न घे यात येईल.
19. सदर पदभरतीचा िदनांक, वेळ यात बदल कर याचे, ि या र कर याचे, जाहीरातीतील अटी व शत , पाञता, वय
याम ये बदल कर याचे वा भरती या अनषु गं ाने सव अिधकार िनवड सिमतीचे अ य तथा िज हािधकारी नांदडे यांना
राहतील व ते राखून ठेव यात येत आहेत. याबाबत कोणतीही त ार व दावा करता येणार नाही.

वा रत/-

िज हािधकारी अ य तथा
िज हा सेतू सिमती, नांदेड

उमेदवाराने सादर करावया या अजाचा नमनु ा
क प संचालक/ िलपीक तथा लेखापाल/ िड.ई.ओ. (डाटा एं ी ऑपरेटर)/ टेनो पदासाठी अजाचा नमूना. (लागु नसेल ते खोडावे))

निजक या
कालावधीत
काढलेला फोटो
िचकटवावा
ित,
मा. अ य ,
तथा िज हािधकारी
िज हा सेतू सिमती,नांदडे .

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

पदाचे नांवः-.......................................................................................................
उमेदवाराचे संपुण नांवः-.....................................................................................
(आडनाव थम िलहावे)
पञ यवहाराचा पुण प ताः- ................................................................................
................................................................................
...............................................................................
मण वनी/ दरु वनी ....................................................................................
इ मेल आयडी ......................................................................................
ज म तारीख ( शालांत माणपञ/ िट.सी. नस
ु ार).................................................
MS-CIT परी ा उ तीणतेचे वष ........................................................................
यापुव रा ीय बाल कामगार क पात काम के ले आहे काय .............होय/ नाही...
शै िणक पाञताः- (इयता दहावीपासून दे यात यावी)

अ. .

प र चे े नांव

उत ण वष

मंडळ/ िवदयािपठाचे नांव

ा त ट के वारी

9. अनभ
ु वाबाबतचा तपिशल ◌ः-

A) शासक य ञ
े ातील
अ. .
कायालयाचे नाव व प ता

1
2
3
4
5

पदनाम

िमळणारी
वेतन ण
े ी/ मानधन

कालावधी

B) िनमशासक य / खाजगी ञ
े ातील
अ. .
कायालयाचे नाव व प ता

पदनाम

िमळणारी
वेतन ण
े ी/ मानधन

कालावधी

1
2
3
4
5
िटपः- अजासोबत अनभ
ु वाचे माणपञ सा ािकं त क न जोडावे.
10. अजासोबत सादर के ले या ती

1. ◌ः ........................................................................
2. ◌ः .........................................................................
3. ◌ः ........................................................................
4. ◌ः ........................................................................
5. ◌ः .........................................................................
6. ◌ः ........................................................................
7. ◌ः ........................................................................
8. ◌ः .........................................................................
9. ◌ः ........................................................................
10. ◌ः ..........................................................................
मी, खाली सही करणार मािणत करतो क , उपरो त मािहती ही खरी असनु ती चक
ु ची आढळु न आ यास मी कायदेशीर
कारवाईस पाञ ठरेल. तसेच माझा अज अवै ठर यास मी कोणतीही त ार करणार नाही, अथवा यायालयाचा माग
अवलंबणार नाही.
थळः- ............................
िदनांकः-

(अजदाराचे वा री व नाव प ता व मन वनी ं माक)

