जाहिरात

मा.प्रधान सचिव, नगर पररषद प्रशासन संिालनालय मंबई यांिेकडील पत्र .जा.क्र./२०१४ /पदे /प्र.क्र१४२/२/का१६दद.१६.१२.२०१४ नसार राष्टरीय उपजजववका अभियान व राज्य शासन परस्कृत राज्य नागरी उपजजववका
अभियानािी अंमलबजावणी करणेकररता नगरपाभलका प्रशासन, जजल्हाचधकारी कायाालय जालना यांच्यामार्ात

िरावयािी व नगरपाभलका या क्षेत्रीय स्तरावरील सहायक प्रकल्प अचधकारी मानधन रुपये ३००००/- व समदाय
संघटकांिी कंत्राटी तत्वावर रु.१५०००/- या ठोक मानधनावर ११ मदहन्याकरीता ननयक्ती करण्याबाबत ननदे श ददले
आहे . सबब वरीलप्रमाणे कंत्राटी तत्वावरील सहायक प्रकल्प अचधकारी व समदाय संघटक या पदासाठी अहाता
खालीलप्रमाणे राहील.
जादहरातीद्वारे ववहीत नमन्यातील

अजा मागववणे तसेि उमेदवारांने अजा िरताना वस्तननष्टठ व अिूक मादहती

िरावी तसेि अजाासेाबत आवश्यक प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे जोडावे. िरलेल्या मादहतीच्या आधारे (मळ कागदपत्रे
पडताळणीच्या अधीन राहन) उमदे वारांिी ननवड करण्यात येईल. ननवड झाल्यानंतर मादहती िकीिी /ददशािल
करणारी आढळल्यास ननवड रद्द करण्यात येईल व पढील गणानक्रमे असलेल्या उमेदवारांस संधी दे ण्यात येईल.
उमेदवारांनी www.jalna.nic.in या संकेतस्थळावरुन् अजाािी व िलानिी वप्रंट काढन सदर िलानिा िरणा sbi
बॅंकेच्या शाखेत करुन िलनिी एक प्रत व अजा आवश्यक कागदपत्रासह जजल्हाचधकारी कायाालयातील जजल्हा प्रशासन
अचधकारी, नगर ववकास शाखा जालना येथे समक्ष दाखल करावे. इतर मागााने आलेले , पररपूणा नसलेले अजा
जस्वकारले जाणार नाही यािी नोंद घ्यावी.
१) पदािे नांव पदाचे नाांव

सिायक प्रकल्प अधिकारी

एकण पद संख्या

०१ (एक)

शैक्षणणक अहा ता

१) समाजशास्त्र ववषयातील पदव्यत्तर पदवी प्रथमश्रेणी ककं वा एमएसडब्ल्य
२) अनिव कोणत्याही सामाजजक संस्थेतील ककमान ५ वषाािा अनिव.तसेि प्राधान्याने
दाररद्रय रे षेखालील कटं बातील उमेदवारास प्राधान्य.
३) संगणक, ms office (word/Excel/powerpoint) यांिे ज्ञान तसेि Ms-Cit आवश्यक
आहे .

वयोमयाादा

१८ ते ४५ वषे

मासीक मानधन

३०,०००/- प्रनतमाह याव्यनतररक्त इतर कोणतेही ित्ते अनज्ञेय नाहीत.

पदाचे नाांव

समुदाय सांघटक

एकण पदसंख्या
शेक्षणणक अहा ता

६ (सहा)

१) १२ वी उत्तीणा
२) समाजववकास क्षेत्रामध्ये ककमान ५ वषाािा अनिव आवश्यक ववशेषत शहरी दाररद्रय
रे षेखालील कटं बातील उमदे वारास प्राधान्य .

३) संगणक ms office (word/Excel/powerpoint) यांिे ज्ञान तसेि Ms-Cit आवश्यक
आहे
वयोमयाादा

१८ ते ४५

- सवणा जयंती शहरी रे ाजगार योजनेतंगत
ा काम केलेल्या उमदे वारांना ५ वषा

भशथील आहे .
मासीक मानधन

१५०००/- प्रनतमाह याव्यनतररक्त इतर कोणतेही ित्ते अनज्ञेय नाहीत.

२) इतर अटी व शती१. आयक्त तथा संिालक , नगर पररषद प्रशासन संिालनालय, मंबई यांिक
े डील पत्र जा.क्र.रानाऊअ/२०१४/पदे
/प्र.क्र१४२//का-१६ दद.१६.१२.१४

मधील

ननदे श

जजल्हाचधकारी

आयक्त तथा

संिालक,

नगर

पररषद

प्रशासन

संिालनालय मंबई यांनी वेळोवेळो ननगाभमत केलेले आदे श आणण मागादशाक सिनांिी अंमलबजावणी करणे
बंधनकारक राहील.
२. प्रस्तत कंत्राटी तत्वावरील ननयक्ती ही वेळोवेळी शासनाने ननगाभमत केलेले शासन ननणाय/परीपत्रक मागादशाक
सिनांच्या अचधन असेल.
३.समदाय संघटकािे पदावर कंत्राटी पध्दतीने मानधनावर प्रथम ११ मदहन्या करीताननयक्ती दे ण्यात येईल्.
४. उक्त शासन ननणायातील सवा अटी व शतीिे पालन करणे बंधनकारक राहील. उपरोक्त ननयक्ती पणातः कंत्राटी
तत्वावर असल्यामळे शासकीय अचधकारी /कमािा-यांना दे य असलेल्या सेवा,शती, सोयी व सववधा तसेि सवलती
अनज्ञेय राहणार नाही.
५. सदर ननयक्ती कंत्राटी तत्वावरील सहायक प्रकल्प अचधकारी यांना मासीक मानधन ३००००/- समदाय संघटक
यांना मासीक मानधन १५०००/- इतके ठोक मानधन दे ण्यात येईल. याव्यनतररक्त इतर कोणतेही सववधा व ित्ते
अनज्ञेय राहणार नाही.
६.प्रस्तत सहायक प्रकल्प अचधकारी व समदाय संघटक म्हणन ननयक्त होणा-या उमेदवारास कोणत्याही पररजस्थतीत
शासकीय सेवेत समावेश होण्याबाबत मागणी करता येऊ शकणार नाही. शासकीय कमािा-याप्रमाणे अन्य कोणतेही
लाि सेवेत समावेशन , वेतनश्रेणी,रजा, पें शन इत्यादी सदर समदाय संघटक यांना अनज्ञेय नसतील.
७.मा.आयक्त तथा संिालक, नगरपाभलका प्रशासन संिालनालय मंबई यांनी या योजनेतंगात ददलेली उद्दीष्टट वेळेच्या
आत साध्य करयािी जबाबदारी संबंचधत समह संघटकािी राहील.

८.ननयक्तीच्या कालावधीमध्ये सहायक प्रकल्प अचधकारी व समदान संघटक यांिी कोणत्याही प्रकारिी गैरवताणक
ननदशानास आल्यास कोणत्याही प्रकारिी पवासिना न दे ता ननयक्ती रद्द करण्यात येईल. यासाठभ ननयक्ती
आदे शातील कालावधी बंधनकारक राहणार नाही.
९.अजाािे रोजी रोजी अजादारावर कोणत्याही प्रकारिे गन्हे प्रलंबबत ककं वा प्रस्ताववत नसल्यािे िाररत्र्य पडताळणी
प्रमाणपत्र कामावर रुज होण्यापवी जोडणे आवश्यक आहे .
१०.सहायक प्रकल्प अचधकारी व समदाय संघटक यांना सेवेतन मक्त व्हायिे असल्यास ककमान १५ ददवसांिी
पवासिना ननयक्ती प्राचधका-याकडे दे णे ककं वा १५ ददवसाच्या मानधनािी रक्कम ननयक्ती प्राचधकारी यांच्याकडे जमा
करणे आवश्यक राहील.ववदहत मदतीत तशी पवा सिना न ददल्यास अथवा मानधनािी रक्कम जमा न केल्यास
आपणास पन्हा कधीही समदाय संघटक म्हणन ननयक्ती दे ण्यात येणार नाही.
११.सहायक प्रकल्प अचधकारी व समदाय संघटक यांना कोणतीही रजा अनज्ञेय नसल्याने दोन मदहन्यातन ०१
अनपजस्थती अशा प्रकारे १ वषाासाठी जास्तीत जास्त ०६ अनपजस्थती मानधनासाठी ग्राहय धरण्यात येईल.
३) सिायक प्रकल्प अधिकारी पदाची कततव्ये व जबाबदारी
१. सहायक प्रकल्प अचधकारी हे शहर प्रकल्प अचधकारी यांिे ननयंत्रणाखाली अभियानािे काम पाहतील.
२. अभियान अंतगात माभसक प्रगती अहवाल अभियान संिालक व जजल्हा प्रशासन अचधकारी यांना ऑनलाईन सादर
करतील.
३. नगरपररषदे स अभियान अंतगात १०० टक्के उद्दीष्टट साध्य करणे .
४. सवा लािार्थयाािी मादहती अदयावत करणे.
५. प्रत्येक वषााच्या एवप्रल मदहन्यात सवा घटक ननहाय इच्छक लािार्थयाािी यादी तयार करणे. जेणे करुन वषाािे
उद्दीष्टट साध्य होईल.
६. दै नंददन कामािी नोंदवही ठे वणे. सदर नोंदवहीत दै नंददन कामकाजािी नोंद ठे वणे.

७. समह संघटकांनी केलेल्या कामािा साप्तादहक अहवाल शहर प्रकल्प अचधकारी यांना सादर करणे.
८. प्रत्येक मदहन्यात कमीत कमी १५ बित गटांिे पदाचधकारी समवेत बैठक घेऊन त्यांना योग्य मागादशान करणे.
९. शहरातील सवा बॅंकांना दरमहा िेट दे णे व सादर केलेल्या प्रकरणािी सदयजस्थती मादहती घेणे कजा प्रकरणात
काही त्रटी असल्यास संबंचधताकडन त्यािी पताता करुन घेणे. व केलेल्या कायावाहीिी नोंद नोंदवहीत ठे वणे.
१०. मानधनासाठी दे यक सादर करताना त्यासोबत नोंदवहीिी छायांककत प्रत सादर करणे.
११. वेळोवेळो राज्य अभियान संिालक यांनी ददलेले आदे शािे पालन करणे.
१२.सहायक प्रकल्प अचधका-यांिे कायाक्षेेेात्र हे त्या महानगरपाभलका / नगरपररषदे च्या क्षेत्रापरते

मयााददत असेल.

तथापी लोकदहत अथवा प्रशासकीय गजर इ.कारणांमळे त्यांच्या बदल्या संबंचधत महसल वविागातील कोणत्याही
महानगरपाभलका / नगरपररषदे त करणे अनज्ञेय असेल.
१३.सहायक प्रकल्प अचधका-याला हमी पत्रातन मक्त व्हायिे असल्यास त्योन ३० ददवसािी पवासिना ननयक्ती
प्राचधका-यास दे णे आवश्यक राहील.
१४. इतर अटी व शती केंद्र शासनाच्या राष्टरीय नागरी उपजजववका अभियानाच्या मागादशान सिना तसेि शासन नगर
ववकास वविागाच्या ददनांक २८ ऑगस्ट २०१४ मध्ये नमद केल्याप्रमाणे असतील तसेि पररजस्थतीनसार इतर
आवश्यक अटी नमद करण्यािा अचधकार राखन ठे वण्यात येत आहे .
४) समद
ु ाय सांघटकाच्या पदाची कततव्ये व जबाबदारी .

१. समदाय संघटक हे शहर प्रकल्प अचधकारी व सहायक प्रकल्प अचधकारी यांिे ननयंत्रणाखाली अभियानािे काम
पाहतील.
२. दै नंददन कामकाजािा साप्तादहक अहवाल सहायक प्रकल्प अचधकारी यांिम
े ार्ात शहर प्रकल्प अचधकारी यांना
सादर करतील.

३. आपल्या कायाक्षेत्रामधील नागरी दाररद्रय रे षेखालील नागरीक सामाजजक अभिसरणामध्ये समाववष्टट

होत आहे त.

यािी खात्री करणे.
४. स्वंयहाय गट , वस्तीस्तर संघ, शहर स्तरावरील समह स्थावपत करणे.
५. आपल्या कायाक्षेत्रामध्ये अभियानांतगात ववववध कायाक्रमािे आयोजन करणे.
६. अपंगाच्या स्वयं सहाय गटािे तसेि इतर स्वंय सहाय गटांिे बळकटीकरण करणे, तसेि त्यांना अभियांनातगात
सेवा उपलब्ध करुन दे णे.
७. स्वयं सहाय गट आणण बॅंकांिी संलग्नता करणे.
८. शासकीय संस्थांशी संमन्वय साधने.
९. अभियान अंतगात अभिलेखे तयार करणे.
१०. अभियान अंतगात सामाजजक संपका,सामाजजक मालमत्तांिी दे खिाल दरुस्ती यासारख्या ववकास कामासांठी
सहाय्यक करणे.
११. अभियान अंतगात अभिलेखे तयार करणे.
१२. सामाजजक स्तरांवरील बैठकांिे अयोजन करणे तसेि सदर बैठकींना उपजस्थत रहाणे.
१३. कालबध्द अहवाल तयार करणे.
१४. शहर प्रकल्प अचधका-यांमार्ात दे ण्यात येणारे नववन उद्दीष्टटे तसेि कताव्यािे पालन करणे.
१५. समदाय संघटकांिे कायाक्षेत्र हे त्या महानगरपालीका/नगरपररषदे च्या क्षेत्रापरते मयााददत असेल.तथापी लोकशाही
अथवा

प्रशासकीय

गरज

इत्यादी

कारणांमळे

त्यांच्या

बदल्या

संबंचधत

महसल

वविागातील

कोणत्याही

महानगरपालीका/नगर पररषदे त करणे अनज्ञेय असेल.
१६. समदाय संघटकास हमी पत्रातन मक्त व्हावयािे असल्यास त्याने ३० ददवसांिी पवासिना ननयक्ती प्राचधका-यास
दे णे आवश्यक राहीरल.

१७. इतर अटी व शती केंद्र शासनाच्या राष्टरीय नागरी उपजजववका अभियानाच्या मागादशाक सिना तसेि शासन
नगर ववकास वविगाच्या ददनांक २८ ऑगस्ट २०१४ मध्ये नमद केल्याप्रमाणे असतील तसेि पररजस्थतीनसार इतर
आवश्यक अटी नमद करण्यािा अचधकार राखन ठकवण्यात येत आहे .
५. अजत सादर करावयाचा कालाविी व

सादर करणे बाबत आवश्यक सच
ु ना.

१. अजादार यांनी प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र अजा सादर करणे आवश्यक राहील.

२. उमेदवाराने आपले ववदहत नमन्यातील अजा पररपणा िरून, आवश्यक रकमेिे िलन जोडून जजल्हा प्रशासन
अचधकारी, नगर ववकास शाखा जजल्हाचधकारी कायाालय, जालना येथे कायाालयीन वेळेत ददनांक

०५/०१/२०१९ ते

१९/०१/२०१९ या कालावधीत प्रत्यक्ष सादर करावे.
३. ददनांक १५/०१/२०१९ नंतर प्राप्त होणारे अजा वविारात घेतले जाणार आहे .
४. प्राप्त अजाािी छाननी नंतर अपात्र अजाािी यादी संकेतस्थावर ददनांक १९/०१/२०१९ रोजी प्रभसध्द केली जाईल. व
त्यावर आक्षेप जस्वकारण्यािा कालावधी ददनांक

१९/०१/२०१९ ते २२/०१/२०१९ रादहल.

५. प्राप्त अजाािे संख्येवरून सदर पदासाठी लेखी अथवा मलाखत घेण्याबाबत ननवड सभमतीिा ननणाय अंनतम रादहल.
मलाखत पत्र तसेि प्रवेश पत्र अजादारास वैयक्तीक ररत्या उपलब्ध करून दे ण्यात येणार नाही. प्रवेश पत्र तसेि
मलाखत पत्र उमेदवार यांना या कायाालयािे अचधकृत संकेतस्थळावर (www.jalna.nic.in) उपलब्ध करून दे ण्यात
येईल.

६. मलाखत पत्र / प्रवेशपत्र www.jalna.nic.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे .
उमेदवारास

मलाखत पत्र

/

प्रवेशपत्र

इंटरनेटवरुन प्राप्त

करुन

घेण्यास

काही

तांबत्रक

अडिणी

ज्या

असल्यास

मलाखतीच्या/परीक्षेच्या आचधच्या ददवशी कायाालयीन वेळेत नगर ववकास शाखा जजल्हाचधकारी कायाालय,जालना येथून
मलाखत पत्र / प्रवेशपत्र उमेदवाराने हस्तगत करावी
७.शुल्क (फी)ः -

(अ) प्रस्तत कंत्राटी िरती प्रक्रीयेसाठी खालील प्रमाणे शल्क राहील.
अ.क्र
१
२
(ब)

संवगा
सहाय्यक प्रकल्प अचधकारी
समदाय संघटक

शल्क र्ी
राणखव प्रवगा

खला प्रवगा

१५०/-

३००/˸˸-

१५०/-

३००/-

वरील प्रमाणे शुल्क िे ना-परतावा रािील. बॅंक चाजेस उमेदवाराने भरणा करणे आवश्यक रािील.

(क) शुल्क सांबांिी ववशेष सुचना- या कायाालयािे संकेतस्थावर अजाासोबत ददलेल्या िलनाद्वारे स्टे ट बॅंक ऑर् इंडीया
बॅंकेच्या कोणत्याही शाखेतील ववहीत िालानव्दारे िरणा केलेले शल्कि ग्राहय धरले जाईल.

(ड) परीक्षा शल्क हे बॅंक िालनाच्या स्वरुपात ननवासी उपजजल्हाचधकारी जालना यांिे नावाने स्टे ट बॅंक ऑर्
इंडीयाच्या कठल्याही शाखेत िालानव्दारे खाते क्रमाांक 33162911185 वर जमा करणे आवश्यक आहे .
(इ) मागासवगीय उमेदवारं नी खल्या प्रवगाातन अजा केल्यास त्यांना खल्या प्रवगाातील उमेदवारांसाठी असलेले परीक्षा
शल्क िरणा करणे आवश्यक आहे .
˸˸ ननयुक्तीचा कालाविी -

ननव्वळ कंत्राटी स्वरुपात

११ मदहन्याच्या करार तत्वावर व ठोक मानधनावर ननयक्ती

आदे श काढण्यात येईल्. व संबंचधताच्या मागील कायामल्यमापनािे अवलेाकन करुन पढील कालावधीकररता तथापी
प्रथम वषाच्या शेवटच्या मदहन्यात साप्तादहक अहवालाच्या आधारे कामािा आढावा घेवन काम असमाधानकारक
असल्यास ननयक्ती रद्द करण्यात येईल.
ववशेष सुचना – १. पदसंख्येत वाढ ककं वा घट होण्यािी शक्यता आहे .

२. परीक्षेिा प्रकार, पदांिी संख्या, परीक्षा स्थचगत करणे, रद्द करणे , अंशत बदल करणे, प्रकक्रयेत बदल करणे,
िरतीप्रक्रीयेसंदिाात उदिवणारे वाद, अन्य कोणतीही तांबत्रक / प्रशासकीय अडिण /तक्रारी याबाबतिे संपणा अचधकार
जजल्हाचधकारी जालना हे स्वतःकडे राखन ठे वीत आहे त. वरील कोणत्याही बाबीवर जजल्हाचधकारी जालना यांिा ननणाय

अंनतम राहील. तसेि प्राप्त अजाािी संख्या वविारात घेता लेखी ककं वा मलाखतीिा ननणाय घेण्यात येईल व त्याबाबत
सवाांना www.jalna.nic.in या संकेतस्थळावर कळववण्यात येईल.
३. प्रस्तत कंत्राटी पदिरतीच्या संदिाात वेळोवेळी शासनाकडन ककं वा वररष्टठाकडन प्राप्त होणा-या सिनाप्रमाणे,
कायावाही करण्यात येईल्. सदरील प्रकक्रयेत काही बाबी नमद करावयाच्या राहील्यास ककं वा अनावधानाने िकीच्या
नमद केले असल्यास त्या प्रिभलत शासन ननदे शानसार व ननणायाप्रमाणे राहतील.
पदाच्या ननवडीसाठी कायतपध्दती आणण पररक्षेचे स्वरुप –
१. उमेवारािी अंनतम ननवड ही लेखी व तोंडी परीक्षेत भमळालेल्या एकण गणाच्या आधारे केली जाईल्.
२. एकाि स्थानासाठी दोन ककं वा अचधक उमेदवारांना समान गण भमळाल्यास शासन ननणाय ददनांक २७.६.२००८
मधील ददलेल्या मागादशाक सिनांनसार प्राधान्य क्रमाच्या आधारे उमदे वारािी अंनतम ननवड केली जाईल.
३. लेखी पररक्षेत ४५% गण भमळववणे आवश्यक राहील.
४. लेखी पररक्षेत ४५% गण भमळववणा-या उमेदवारालाि मलाखतीसाठी बोलाववले जाईल.
५. ८० गणांिी लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.
६. लेखी परीक्षा ही वस्तननष्टठ बहपयाायी स्वरुपािी असेल आणण परीक्षेिा दजाा

हा १२ वीच्या दजााच्या समान

असेल.मराठी, इंग्रजी,सामान्यज्ञान, बौध्दीक िािणी या ववषयावरील प्रत्येकी २० गण ठे ऊन एकण ८० गणांिी लेखी
परीक्षा घेण्यात येईल.
७. लेखी परीक्षेतील पात्र उमेदवारांिी १:३ या प्रमाणात गणवत्तेनसार मलाखतीस बोलाववण्यात येईल.
८. २० गणांिी मलाखत घेण्यात येईल.
९. लेखी परीक्षा व मलाखतीमध्ये प्राप्त झालेल्या गणांच्या आधारे गणवत्तेनसार उमेदवारांिी ननवड करण्यात येईल.
१०. लेखी परीक्षेसाठी व मलाखतीसाठी उमेदवारास स्वखिााने यावे लागेल.
इतर अटी व शती –

१.छाननीअंती वरील प्रमाणपत्रांमध्ये त्रटी आढळल्यास / मादहती खेाटी आढळल्यास ननयक्ती ददली जाणार नाही
/ननयक्ती रद्द होईल्.
२.अजादार हा महाराष्टर राज्यािा रदहवाशी असावा व त्यािे सक्षम अचधकारी यांिक
े डील प्रमाणपत्र त्यांिक
े डे असणे
आवश्यक आहे . अजादार यांिेकडे अचधवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास शासन महसल शासन महसल व वन
वविागाकडील ननणाय ददनांक २७ जन २०११ नसार त्यांिक
े डे महाराष्टर राज्यात जन्म झाला असल्यािा परावा असणे
आवश्यक आहे .
३.सदर पदासाठी आवश्यक अहाता असणारा महाराष्टर राज्यातील कोणताही उमेदवार अजा करु शकतो.
४.गणवत्ता यादीमध्ये येणा-या उमदे वारांना मलाखतीिे वेळी मळ कागदपत्रे तपासणी करण्यात येईल. उमदे वारांना
मलाखतीिे वेळी मळ प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. उमेदवाराने प्रमाणपत्र भमळववण्याररता सादर केलेल्या
अजााच्या पावत्या ग्राहय धरल्या जाणार नाहीत. छाननी अंती प्रमाणपत्रांमध्ये त्रटी आढळल्यास ननयक्ती ददली जाणार
नाही.
५.जजल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मागादशान केंद्र जालना या कायाालयात नाव नोंदणी केली असली तरी वरील
पदासाठी ऑर्लाईन पध्दतीने रीतसर अजा करणे व परीक्षा शल्क िरणे आवश्यक आहे .
६.ववदहत वयोमयाादेतील इच्छक शासकीय /ननमशासकीय कमािा-यांनी त्यांिे अजा त्यांच्या कायाालयीन प्रमखाच्या
परवानगीने िरावेत व अशा परवानगीिी प्रत कागदपत्र तपासणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे .
७.ननयक्ती झाल्यानंतर उमेदवारांना आयक्त तथा संिालक, नगरपररषद संिालनालय, मंबई यांिे आदे शास अधीन
राहन जजल्हयातील कोणत्याही नगरपररषदे मध्ये ननयक्ती दे ण्यात येईल. ननयक्तीच्या दठकाणी उमेदवारांना १५
ददवसािे आत रुज होणे आवश्यक आहे .
८.उमेदवाराने ननवड प्रकक्रयेच्या संदिाात् कोणत्याही प्रकारिी भशर्ारस अथवा दबाव आणण्यािा प्रयत्न केल्यास त्यािी
उमेदवारी अपात्र ठरववण्यात येईल्.

९.अजा केला अथवा ववदहत अहाता धारण केली म्हणजे लेखी परीक्षेस बोलाववण्यािा ककं वा ननयक्तीिा हक्क प्राप्त
झाला आहे असे समज नये.
१०.एखादा उमदे वार लेखी परीक्षेत अचधक गण भमळवन दे खील मलाखतीला गैरहजर रादहल्यास त्यािी ननयक्तीसाठी
भशर्ारस करता येणार नाही मात्र एखादया उमदे वाराला मलाखतीत शन्य गण भमळालेले असले तरी लेखीपरीक्षेतील
गणांच्या आधारे तो जर गणवत्ता यादीत येत असेल तर असा उमेदवार नेमणकीस पात्र असेल.
११.लेखी परीक्षा बहपयाायी वस्तननष्टठ स्वरुपािी असेल.लेखी परीक्षा ददनांक

०३/०२/२०१९ रोजी घेण्यात येईल. लेखी

परीक्षेमधन पात्र होणा-या उमदे वारांना मलाखतीिा ददनांक कळववला जाईल.
१२.लेखी व तोंडी परीक्षेमध्ये उमदे वारांनी प्राप्त केलेल्या गणांच्या आधारे गणवत्तेनसार अंनतम ननवडीसाठी
उमेदवारांना शैक्षणणक व इतर संबंचधत मळ प्रमाणपपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करुन दयावी लागतील. अन्यथा
अंनतम ननवडीसाठी वविार केला जाणार नाही.
१३.लेखी परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांना त्यांना भमळालेल्या गणांिी अंनतम गणवत्ता यादी www.jalna.nic.in या
संकेतस्थळावर पाहता येईल.
१४.सदरह िरती प्रक्रीयेसंदिाात काही तक्रार असल्यास, या कायाालयाच्या

dpojalna@yahoo.com

या मेलवर

पाठववण्यात यावी.
(रववांद्र बबनवडे)
हदनाांक - ०५/०१/२०१९
हठकाणी-जालना

अध्यक्ष
शिर अभभयान व्यवस्थापन कक्ष
तथा जजल्िाधिकारी जालना

(वत्ृ तपत्रासाठी थेाडक्यात जाहिरात प्रारुप)
जजल्िा ननवड सभमती, जजल्िाधिकारी जालना याांचे कायातलय जालना
(नगरपाभलका प्रशासन ववभाग)
क्रमाांक – २०१८ /नपाप्र /आस्था / ०१

हदनाांक

०५ / ०१/२०१९

राष्टरीय नागरी उपजजवीका अभियान/ राज्य नागरी उपजजवीका अभियान अंतगात नगर पररषद जालना,

परतर येथील सहायक प्रकल्प अचधकारी व समदाय संघटक ही कंत्राटी

स्वरुपािी पदे या कररता ऑर्लाईन

पध्दतीने पात्र उमेदवारांकडन अजा मागववणेत येत आहे . ववस्तत
ृ जाहीरातीिा मसदा, अजाािा नमना,अटी व

शती जजल्हाचधकारी जालना यांिे नोटीस बोडावर आणण जजल्हाचधकारी जालना यांच्या www.jalna.nic.in या
संकेतस्थळावर प्रभसध्द करण्यात आला असन, पात्र उमदे वारांनी ऑर्लाईन अजाािी वप्रंट सदर संकेतस्थळावरुन
काढन अजा

ददनांक-

१५/०१/२०१९ पयांत जजल्हा प्रशासन अचधकारी,नगर ववकास शाखा, जजल्हाचधकारी

कायाालय जालना येथे सायं ५.४५ वाजेपयात सादर करावे.
पदभरतीचा कायतक्रम –

०१

अजा जस्वकारण्यािा कालावधी

जादहरात प्रभसध्द झाल्यापासन ते ददनांक १५ /०१/२०१९ रोजी सायं

५.४५ पयांत सदर तारखेपयांत ददे लेल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध
झालेल्या मादहतीनसार ऑर्लाईन अजा सादर करावयािे आहे त.

उपलब्ि पदसांख्या कांत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदाचा पदननिाय तपभशल खालीलप्रमाणे आिे त.
सिायक प्रकल्प अधिकारी भरावयाच्या पदाांचा तपशील – परतुर नगरपररषद – ०१ पद
अ.क्र.

प्रवगत

महिला

सवतसािारण

एकुण

०१

खला

-

०१

०१

समद
ु ाय सांघटक िी पदे भरावयाच्या पदाांचा तपशील -परतरु नगरपररषद-०१ पद व जालना नगरपररषद- ०५ पदे
अ.क्र.

प्रवगत

महिला

सवतसािारण

०१

अन.जमाती (ST)

-

०१

०२

इमाव (OBC)

०१

०१

०२

०३

सामाजजक व शैक्षणणक मागास प्रवगा (SEBC)

०१

०१

०२

०४

खला

०१

०१

०४

०६

(OPEN)
एकण

०२

एकुण
०१

हटप – भरती प्रक्रीयेच्या सांदभातने सववस्तर जाहिरात www.jalna.nic.in या सांकेतस्थळावर उपलबि आिे .
( उमेश कोठीकर)
सदस्य सधचव तथा जजल्िा प्रशासन अधिकारी
नगरववकास शाखा जालना

(रववांद्र बबनवडे)
अध्यक्ष
शिर अभभयान व्यवस्थापन कक्ष
तथा जजल्िाधिकारी जालना

अजातचा नमन
ु ा

जजल्िाधिकारी कायातलय जालना
र्ोटो या
दठकाणी
लावणे.

प्रनत,

मा.अध्यक्ष , जजल्हा ननवड सभमती तथा जजल्हाचधकारी
जालना

ववषय – समदाय संघटक / सहायक प्रकल्प अचधकारी या पदासाठी अजा सादर करण्याबाबत.

१) उमदे वारािे संपणा नांव -२) पत्रव्यवहारािा पत्ता ३) ई-मेल –

४) दरध्वनी /मोबाईल् क्रमांक –
५) जात

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

६) अजाािा प्रवगा / वगावारी (
अ.जा.
SC

अ.ज
ST

पोटजात -------------------

खालीलपैकी लाग असलेल्या रकान्यात दटक करणे.

वव.जा.(अ) ि.ज.(ब) ि.ज.(क) ि.ज.ड
VJA
NTB
NTC
NTD

वव.मा.प्र. इ.माव.
SBC
OBC

)
सा.व

खला
शै.मागास OPEN
प्रवगा
SEBC

७) जन्मतारीख –
८)

अजादार उन्नत व प्रगत गटाबाहे रील आहे त का? (होय /नाही)

९)

अजादार महाराष्टर राज्यािे मळ रदहवासी आहे त का ?(होय/नाही)

१०)

अजादार परुष आहे की स्त्री आहे ?

११)

अजादार माजी सैननक आहेत का ? (होय /नाही)

१२)

अजादार स्वातंत्र्य सैननक यांिे पाल्य आहे त का ? (होय / नाही)

१३)

अजादार अंशकालीन कमािारी आहे त का ? ( होय / नाही)

१४)

अजादार प्रकल्पग्रस्त आहे त का ? (होय /नाही)

१५)

अजादार िकंपग्रस्त आहे त का ? (होय / नाही )

१६)

अजादार खेळाड आहे त का? ( होय / नाही ) असल्यास खेळािा प्रकार

१७)

परीक्षा शल्क िरणा करण्यात आलेल्या िलानिा
क्रमांक व ददनांक –

राष्टरीयकृत बॅंकेिे नावं -

रुपये -

१८)

अजादारािी शैक्षक्षणणक पात्रता

अ.क्र.

परीक्षेिे नांव

०१

इयत्ता १० वी

०२

इयत्ता १२ वी

०३

पदवी

०४

पदव्यत्तर

०५

संगणक प्रमाणपत्र

०६

मराठी टं कलेखन

०७

इंग्रजी टं कलेखन

०८

इतर अहाता

१९)

सेवायोजना व इतर कायाालयात नाव नोंदणी केलेली असल्यास याबाबत मादहती

संस्थेिे /मंडळािे नांव

टक्केवारी

उत्तीणा वषा

(असल्यास)
कायाालयािे नांव –
नोंदणी क्रमांक –
नोंदणी दद.

२०)

कामािा अनिव असल्यास त्याबाबत मादहती
वविागािे नांव –
पदािे नाव -

माभसक वेतन –

कालावधी - ------------------ पासन
ू ते -------------------- सध्या कायारत आहे त का ?कायारत असल्यास कायाालयािा पत्ता -

मी ---------------------------------------------- असे प्रमाणणत करतो / करते की, मी जादहरात योग्य रीतीने

वािली असन
ू मी ---------------------------------- या पदासाठी अजा सादर केला आहे . मला जाहीरातीमधील

अटी व शती मान्य आहे त. मी नमद केलेली मादहती कोणत्याही टप्यावर िकीिी अगर खेटी आढळून
आल्यास माझी उमेदवारी कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्यात येईल व माझा या पदावर कोणताही हक्क
राहणार नाही यािी मला जाणीव आहे . तसेि या संदिाात ननयक्ती अचधकारी जो ननणाय दे तील तो मला
मान्य राहील व होणा-या कायावाहीस मी पात्र राहील जआण िरती बाबत माझी कोणतीही तक्रार राहणार
नाही.

स्थळ-

ददनांक -

उमेदवारािी स्वाक्षरी

दटप – उमेदवाराने िलानामागे आपले संपण
ू ा नाव,पदािे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमद करावा.

प्रनतज्ञापत्र
मी असे प्रमाणणत करतो / करते की, आपले कायाालयाकररता सहायक प्रकल्प अचधकारी / समदाय

संघटक या पदािी जादहरात मी काळजीपवाक वािली असन
ू सदर जाहीरातीतील अटी व शती मला मान्य

आहे त, तसेि वरील अजाात ददलेली मादहती खरी आहे . वर नमद केलेली मादहती िकीिी व खोटी आढळून
आल्यास माझी या पदांकररता उमेदवारी रद्द होईल व मी कायदे शीर कायावाहीस पात्र राहील यािी मला

जाणीव आहे . याबाबत ननयक्ती अचधका-यांिा ननणाय मला बंधनकारक राहील व याबाबत माझी कोणतीही
तक्रार राहणार नाही.
स्थळ – जालना

उमेदवारािी स्वाक्षरी

दठकाणी –

महाराष्टर नागरी सेवा (लहान कटं बािे प्रनतज्ञापत्र) ननयम २००५ मधील प्रनतज्ञापत्रािा नमना-अ
प्रनतज्ञापत्र

मी,

नमना –अ (ननयम ४ पहा)
-------------------------------------- श्री.----------------------------------------------------- यांिा /यांिी

मलगा /मलगी /पत्नी , वय ------- वषे राहणार ------------------------------------- याद्वारे पढीलप्रमाणे
असे जाहीर करतो /करते की,

१) मी -------------------------------------- या पदासाठी माझा अजा दाखल केलेला आहे .
२) आज रोजी मला ---------- इतकी हयात मले आहे त. त्यापैकी ददनांक २८ मािा २००५ यानंतर

जन्माला आलेल्या मलांिी संख्या ----------- आहे .(असल्यास,जन्मददनांक नमद
ू करावी)-----------------३) हयात असलेल्या मलांिी संख्या दोनपेक्षा अचधक असेल तर ददनांक २८ मािा २००५ व तदनंतर

जन्माला आलेल्या मलामळे या पदासाठी मी अनहा ठरववण्यास पात्र होईल यािी मला जाणीव आहे .
स्थळ – जालना
ददनांक -

उमदे वारािी स्वाक्षरी

हटप – अवववािीत उमेदवाराांनी नमन
ु ा अ प्रनतज्ञापत्र लागू नािी असे नमद
ू करुन स्वाक्षरी करणे आवश्यक
आिे . स्वाक्षरी नसल्यास अजत अपण
ू त आिे असे समजून रद्द ठरववण्यात येईल.

CHALLAN FORM (CASH VOUCHER) -01

Account NO - 33162911185
Candidate’s Name - Mr /Mrs /Kum.- ------------------------------------------------

CHALLAN FORM (CASH VOUCHER) -01
CANDIDATE’S COPY
STATE BANK OF INDIA
Application Fee Details
Recruitment of Community Organiser
Account NO - 33162911185
Candidate’s Name - Mr /Mrs /Kum.- -----------------------------------------------

Cataegory * - ST / OBC /SEBC - 150rs /OPEN - 300rs /-

Cataegory * - ST / OBC /SEBC - 150rs /OPEN - 300rs /-

State Bank of india
Branch
-

State Bank of india
Branch
-

Branch Code No# -

Branch Code No# -

Journal No#

-

Journal No#

-

Deposit Date

-

Deposit Date

-

Application Fee

(Rupees ------------------------------------------------------ only)

Application Fee
only)

(Rupees ------------------------------------------------------

BRANCH COPY
STATE BANK OF INDIA
Application Fee Details
Recruitment of Communtiy Organiser

Signature of Depositor

Authorized Signatory
Stamp

Signature of Depositor

Authorized Signatory
Stamp

Address ----------------------------Address ---------------------------------------------------------------Phone / mobi.no.
* Tick whichever is applicable.
# Fee receiving branch is advised to write the Deposit journal No. and
branch code no. above invariably.

-----------------------------------Phone / mobi.no.
* Tick whichever is applicable.
# Fee receiving branch is advised to write the Deposit journal No.
and branch code no. above invariably.

