िदनांकः- २9.0१.20२०
जािहरात
रा ीय महामाग अिधिनयम 1956 या कलम 3(जी)(5) नू सार िज हािधकारी तथा अपर िज हािधकारी
यांचक
े डील लवाद करणे चालिव यासाठी किरता िज हा सेतू सिमती माफत खालील पदांवर िन वळ ता पुर या
व पात कं ाटी त वावर अकरा मिह या या (11 मिहने) कालावधी किरता पदभरती करावयाची आहे.
याअनुषंगाने खालील पदाकरीता

यांचे पदासमोर दशिवले या अहतेनुसार ई छु क उमेदवारांनी

िद.२९/०१/२०२० पासून िद.०७/02/2020 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपयत संगणक क
िज हािधकारी काय लय, नांदेड येथे लेखी अज सव आव यक कागदप ांचे छायांिकत

(NIC), पिहला माळा

ितजोडू न सादर करावेत.

(अज चा नमुना खालील माणे)
अ.
.
1

पदनाम

पदसं
या

िलिपक तथा 02
संगणक

मािसक

अहता

मानधन

1) उमेदवार कोणते ही शाखे चा पदवीधर असणे आव यक

10,000/-

2) MSCIT पिर ा उतीण असणे आव यक

चालक

3) मराठी-30 इं जी-40 टं कलेखन पिर ा उतीण
4) एक (1) वष चा टं कलेखक हणून काम के याचा अनु भव.
2

िशपाई

02

1) उमेदवार SSC परी ा उत ण असणे आव यक

८,०००/-

2) िशपाई पदावर िकमान एक (1) वष काम के याचा अनु भव
असणे आव यक.

अजदारांची आव यक अहता तपासून उपरो त पदासाठी पा

उमेदवारांची मुलाखत घे यात येतील.

मुलाखतीचा िदनांक व वेळ नांदेड िज हया या संकेत थळावर https://nanded.gov.in/ वर

िस द कर यात

येईल. सदर पदभरती बाबतचे सव अिधकार/िनणय िज हािधकारी तथा अ य , िज हा सेतू सिमती नांदेड यांनी
राखुन ठे वले आहे त.

िनवासी उपिज हािधकारी तथा
सद य सिचव िज हा सेतू सिमती, नांदेड

िज हा सेतू सिमती, नांदेड
(िन वळ ता पुर या व पात कं ाटी त वावर पदभरतीसाठी अज चा नमूना)
अज करावया या पदाचे नाव-____________
निजक या

ित,

कालावधीत

मा. िज हािधकारी

काढलेला

तथा अ य िज हा सेतू सिमती, नांदेड

फोटो
िचकटवावा

1. उमेदवारोचे संपण
ु नाव :------------------------------------------------------(आडनाव थम िलहावे)
2. प

यवहाराचा पुण प ा ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

मण वनी अथव मन वनी

मांक ---------------------------------------------

4. ई मेल आयडी

----------------------------------------------

5. ज म तारीख

----------------------------------------------

6. MS-CIT उ ीणतेचे वष

----------------------------------------------

7. शै िणक पा ता -: (इय ता दहावीपासून दे यात यावी)
पिर च
े े नाव
अ. .

उत ण वष

मंडळ/िव ािपठाचे
नाव

ात
ट केवारी

◌़6. अनुभवाबाबतचा तपिशल :A) शासकीय े ातील
अ. .

काय लयाचे नाव व प ता

पदनाम

िमळणारी

कालावधी

वेतन ेणी/मानधन
1
2
3
4

B) िनमशासकीय / खाजगी े ातील
अ. .

काय लयाचे नाव व प ता

पदनाम

िमळणारी

कालावधी

वेतन ेणी/मानधन

1
2
3
4
िटप :-अज सोबत अनुभवाचे माण प सा ांिकत क न जोडावे.
अज सोबत सादर केले या छायांकीत ती

1. -----------------------------------

2. ---------------------------------------------

5. -----------------------------------

6. -----------------------------------------------

3. ----------------------------------7. -----------------------------------

4.----------------------------------------------

8.-----------------------------------------------

मी, खाली सही करणार मािणत करतो की, उपरो त मािहती ही खरी असुन ती चुकीची आढळु न

आ यास मी कायदे शीर कारवाईस पा

ठरे ल तसेच माझा अज पा

अथवा अपा

ठर यास िज हािधकारी

तथा अ य िज हा सेतू सिमती, नांदेड यांचा िनणय अंितम असेल व तो मला मा य असेल.

थळ :------------------------िदनांकः------------------------

(अजदाराचे वा री व नाव )

