िज हािधकारी
हािधकारी कायालय,
कायालय,अकोला
िज हा सेतू सोसायटी अंतगत कं ाटी पदभरतीपदभरती-2018
जािहरात मांक/अका/सेतू/कािव- 448/2018, दनांक 22/02/2018
िज हािधकारी तथा अ य

िज हा सेतू सिमती, अकोला यांचे माफत शासन िनणय

. गौखिन-10/0615/ . .

289/ख, दनांक 3 जानेवारी, 2018 नुसार अवैध उ खनन व वाहतुक रोख यासाठी करावया या उपाययोजना अंतगत
वाळू सा ांचे संर ण करणे आिण े ीय अिधका-यां या संर णासाठी सुर ा र कांची ता पुर या व पातील सेवा
अनुबंधानुसार (कं ाटी प दतीने) एकि त मानधन त वावर खालील अटी व शत पूण करणा-या उमेदरावांकडू न एकू ण 15
जागांक रताअज
मागिव यांत येत आहेत.
रता
1. उमेदवार िमिलटरी/पॅरा िमिलटरीमधून सेवािनवृ त झालेला असावा.
2. उमेदवाराकडे वतःची गन असावी
3. उमेदवाराकडेअ नीश

बाळग याचा परवाना असावा

4. उमेदवाराचे वय दनांक 1 माच, 2018 रोजी 50 वषापे ा कमी असावे
5. अकोला िज

ातील कोण याही तालु यात काम कर याची तयारी असावी

6. कायालयीन वेळे यित र त आव यकतेनुसार जा त वेळ थांब याची तयारी
7. शारी रक चाचणी उ तीण करणे आव यक
8. िनयु ती मानधन त वावर ता पुरती सेवा एक ीत . 10000/- ित माह
9. नेमणूक करणे वा र करणे याबाबतचे संपूण अिधकार मा. िज हािधकारी यांचे राहतील
यावेत.

वरील अटी व शत नुसार उमेदवारांकडू न अज मागिव यांत येत असून खालील कागदप ांसोबत अज सादर कर यांत

1. ज म दाखला, 2. सेवा िनवृ ती आदेश, 3. रिहवासी पुरावा, 4. उमेदवाराकडे गन अस याचा पुरावा, 5. अ नी श
बाळग याचा परवाना ई. अजासोबत जोडणे आव यक
2. अज को-या कागदावर टाईप क न सादर करावा याम ये खालील बाबी समािव ट राहतील.
1. पूण नांव 2. रिहवासी/प यवहाराचा प ता 3. ज मतारीख 4. सेवािनवृ तीचा दनांक 5. कोण या
बटालीयनमधून सेवािनवृ त झाले 6. अ नीश बाळग याचा परवाना मांक
दनांक 26/02/2018 ते 07/03/2018 इ छु क उमेदवारांचे अज ि वकृ त करणे
(कायालयीन दवशी वेळ 11.00 ते 5.00)
दनांक 08/03/2018
ा त अजाची छाननी करणे
दनांक 09/03/2018
मुलाखती घेणे
दनांक 12/03/2018
पा उमेदवारांची शारी रक चाचणी करीता िनवड यादी िस द
करणे
टप ◌ः

अजाचा नमूना www.akola.nic.in ा वेबसाईटवर िस द कर यांत आला आहे.
अज िज हा खिनकम शाखा, िज हािधकारी कायालय, अकोला येथे कायालयीन दवशी सकाळी 11.00 ते 5.00 या

वेळेत ि वकारले जातील.

( ीकांत देशपांड)े
िन.
िन उ. िज.
िज तथा सिचव,
सिचव
िज हा सेतू सिमती,
सिमती अकोला

सुर ा र का या जागेक रता अज

उमेदवाराचे नुकतेच
काढलेले छायािच

ित,
ित
मा. अ य

तथा िज हािधकारी,

िज हा सेतू सिमती,
िज हािधकारी कायालय,
अकोला

1.

उमेदवाराचेनांव ◌ः- ----------------------------------------------------------------

2.

प यवहाराचा प ता ◌ः- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

4.

ज म तारीख

◌ः- --------------------------------------------------------------

दनांक 1 माच, 2018 रोजीचे वय ◌ः- ----------------------------------------------

5.

िमिलटरी/पॅरािमिलटरीमधून िनवृ त झा याचा दनांक ◌ः- ------------------------

6.

अ नीश

अस याबाबत पुरावा ◌ः- ------------------------------------------------

7.

अ नीश

बाळग याचा परवाना मांक ◌ः- ---------------------------------------

अजदाराची वा री
सोबत जोडावयाची कागदप े
1.

ज म तारखेचा दाखला

2.

सेवा िनवृ ती आदेशाची त

3.

पॅन काड/आधारकाड

4.

अ नीश

बाळग याचा परवाना छाया त

( टप ◌ः संपूण कागदप ांसह अज खिनकम शाखा, िज हािधकारी कायालय, अकोला येथे सकाळी 11.00 ते सायंकाळी 5.00
या वेळेत कायालयीन दवशी दनांक 26/02/2018 ते 07/03/2018 या कालावधीत ि वकार या जातील.)

