जाहिरात

हिनाांक :

(One Stop Crisis केंद्र कांत्राटी/मानधन पि भरती)
जिल् हा मजहला बाल जिकास कार्ाा लर् अकोला अंतर्ात (One Stop Crisis) केंद्र सरकार पुरस्कृत र्ोिनेच्या दै नंजदन
कामकािाकररता अजिक्षक जिल् हा स्त्री रुग्णालर् तथा इम्प्लेमेंज ं र् एिन्सी अकोला मार्ात कंत्रा ी तत्वािर जनिड करण्यासाठी
अहताा ि अनुभि पात्र असले ल् र्ा इच्छूक उमेदिाराकडून आिेदन अिा dhw_akola@rediffmail.com जकंिा
www.dhwakola.inर्ा संकेत स्थळािर मार्जिण्यात र्ेत आहे .सजिस्तर िाजहरात संकेत स्थळािर उपलब्ध आहे .

अजज करण्याची शेवटची तारीख : २१ माचज २०२१ सायांकाळी ५:०० पयंत
क्र.

पिाचे नाव

शैक्षहिक अिताज

अनु भव

एकहत्रत
माहसक
मानधन

१

केंद्र प्रशासक/व्यिस्थापक
(पि १ महिलाांकररता राखीव )
CenterManagement

कार्द्याची पदिी
(LLB)/समाि कार्ा
जिषर्ात पदव्युत्तर
(MSW) िारण केले ले
उमेदिार

कमीत कमी ५ िषा शासकीर् / जनमशासकीर्
प्रकल् पात मजहलांच्या जहंसाचाराजिरुद्ध (VAW) र्ा
क्षेत्रात कामाचा अनुभि ि १ िषााचा अजतररक्त /
समाजिष्ट मजहला समुपदे शन हाताळण्याचा अनुभि
असािा.

२५०००/-

कार्द्याची पदिी
(LLB)/समाि कार्ा
जिषर्ात पदव्युत्तर
(MSW) िारण केले ले
उमेदिार
पॅरामेडीकल जिषर्ात
पदिी िारण केले ला
कोणतीही मजहला
(आरोग्य जिभार्ात
तांजत्रक प्रजशजक्षत /
पार्शिाभूमी असले ला)
संर्णक / माजहती
तंत्रज्ञान पदिीिर
सोबत संर्णक
पदजिका / माजहती
तंत्रज्ञान

कमीत कमी ३ िषा शासकीर् / जनमशासकीर्
प्रकल् पात मजहलांच्या जहंसाचाराजिरुद्ध (VAW) र्ा
क्षेत्रात कामाचा अनुभि

१५०००/-

कमीत कमी ३ िषा शासकीर् / जनमशासकीर्
प्रकल् पात मजहलांच्या जहंसाचाराजिरुद्ध (VAW) र्ा
क्षेत्रात जिल् हा स्तरािरील आरोग्य प्रकल् प /
कार्ाक्रमाचा अनुभि

१८०००/-

डे ा व्यिस्थापन, दस्तऐिि प्रजक्रर्ा आजण जदले ल् र्ा
नमुन्याच्या आिारािर माजहती पुरजिणे, दू रजचत्रिाणी
द्वारे पररषद (VC) बाबत राज्य / जिल् हा/ अशासकीर्
स्तरािर / माजहती तंत्रज्ञान आिाररत संस्थेचा कमीत
कमी ३ िषााचाकौशल् र् अिर्त असण्याचा अनुभि
असािा.
कमीत कमी ३ िषााचा मदतनीस/ जशपाई िर्ैरे
कामाचा अनुभि

१५०००/-

२

वय – हकमान २५ ते कमाल ४५
(अांशकालीन कमजचारीकररता कमाल 55 वर्षे
)
केस िकार
(पद संख्या १)
वय – हकमान २५ ते कमाल ४५
(अांशकालीन कमजचारीकररता कमाल 55 वर्षे
)

३

मेडीकल अस्सीस्टं
(पद संख्या १)
वय – हकमान २५ ते कमाल ४५
(अांशकालीन कमजचारीकररता कमाल 55 वर्षे
)

४

IT Activities
माजहती तंत्रज्ञान कमाचारी
(पद संख्या १)
वय – हकमान २५ ते कमाल ४५
(अांशकालीन कमजचारीकररता कमाल 55 वर्षे
)

५

Multipurpose Activities
बहुउद्दे शीर् कमाचारी / मदतनीस/ जशपाई
(पद संख्या १)
वय – हकमान २५ ते कमाल ४५

कोणताही जशजक्षत
(Literate) कमीत
कमी १० िी उत्तीणा
असािा.

९०००/-

हववरि

सदर पदाकररता स्थाजनक मजहलांचा
जिचार केला िाईल. तसेच
आहतााप्राप्त अनाथ ि पदिीिर
अंशकालीन कमाचारी (जिल् हा
कौशल् र् स्वर्ंरोिर्ार जिभार् नोंद
असले ले उपलब्ध झाल् र्ास त्ांना
प्रािान्य दे ण्यात र्ेईल )

माजहती तंत्रज्ञान सेिा क्षेत्रातील
बाह्यस्त्रोत्रातील कोणताही व्यक्ती
अहतााप्राप्त अनाथ ि पदिीिर
अंशकालीन कमाचारी (जिल् हा
कौशल् र् स्वर्ंरोिर्ार जिभार् नोंद
असले ले पात्र राजहल)
बहुउद्दे शीर् कमाचारी
बाह्यस्त्रोत्रातील कोणताही व्यक्ती
तसेच अहतााप्राप्तअंशकालीन
कमाचारी / अनाथास प्रािान्य

१.इच्छु क उमेदिारांनी जदनांक १७ माचा २०२१ ते २१ माचा २०२१ सु ीचे जदिस सोडू न सार्ंकाळी ५:०० िािेपर्ंत कार्ाालर्ात सोबत िोडले ल् र्ा
नमुन्यात (नमूद इमेल जकंिा सांकेजतक स्थळ) अिा सादर करािा. त्ामध्ये खालील कार्दपत्रे UPLOAD करािे.
अ) िर्ाचा पुरािा (िन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र)
ब) शैक्षजणक अहताा दहािी उत्तीणा, पदिी/पदजिका प्रमाणपत्र
क) अंजतम िषााची र्ुणपजत्रका (संबंजित पदासाठी अहताा प्राप्त)
ड)शासकीर् अथिा जनमशासकीर् संस्थांमध्ये काम केल् र्ाबाबतचे अनुभि प्रमाणपत्र (अनुभिाच्या कालाििीतील शेि च्या ६
मजहन्याचे मानिन पत्र अथिा पर्ार पत्र सोबत िोडािे), अनाथ (मजहला बाल जिकास जिभार् प्रमाजणत केले ले प्रमाणपत्र)अथिा
अंशकालीन कमाचारी असल् र्ास सक्षम अजिकाऱ्र्ाकडू न सादर केले ले प्रमाणपत्र िोडू न साक्षांजकत प्रतीसह अंमलबिािणी र्ंत्रणा
(IA) म्हणून घोजषत झाले ले अजिक्षक जिल् हा स्त्री रुग्णालर् अकोला र्ा कार्ाालर्ाच्या dhw_akola@rediffmail.comजकंिा

www.dhwakola.inर्ा संकेत स्थळािर अिा जदनांक २१ माचा २०२१ पर्ंत सार्ंकाळी ५:०० िािेपर्ंत सादर करािा.उजशरा
✓
✓
✓
✓
✓

✓

आले ला अिा कोणत्ाही पररस्स्थतीत जिचारात घेतल् र्ा िाणार नाही.
अिा प्राप्त झाल् र्ािर जदनांक २२ माचा २०२१ रोिी छाननी प्रजक्रर्ा करण्यात र्ेईल.
तात्पुरत्ा स्वरुपाची र्ादी (Provisional List)जदनांक २५ माचा २०२१रोिी अिीजक्षका जिल् हा स्त्री रुग्णालर् अकोला र्ांचे संकेत
स्थळािर प्रकाजशत करण्यात र्ेईल.
तात्पुरत्ा र्ादीिर आक्षेप घेण्याचा जदनांक २६ माचा २०२१ रोिी सार्ंकाळी ५:०० पर्ंत राजहल.
प्राप्त झाले ले आक्षेप सजमतीसमोर ठे िण्याचे जदनांक २९ माचा २०२१
आक्षेपाचे जनिारण झाल् र्ािर अंजतम र्ादी जदनांक ३० माचा २०२१ संकेत स्थळािर प्रकाजशत करण्यात र्ेईल. सोबत प्रतीक्षा र्ादी
(WaitingList) सुद्धा लािण्यात र्ेईल. ज्यामध्ये एका पदासाठी ५ उमेदिार र्ासह प्रतीक्षा र्ादीची कालमर्ाादा ३१ माचा २०२२ पर्ंत
राजहल. अंजतम र्ादी प्रजसध्द झाल् र्ानंतर लर्ेच पात्र उमेदिारास जनर्ुक्ती पत्र ज्ञात र्ेईल.
उमेदिारास जनर्ुक्ती पत्र जमळाल् र्ापासून ७ जदिसाचे आत कार्ाालर्ास रुिू व्हािे लार्णार आहे. िे उमेदिार जिजहत कालाििीत
रुिू होणार नाहीत त्ांची जनर्ुक्ती रद्द समिण्यात र्ेईल. अंजतम र्ादीनुसार पुढील उमेदिारास जनर्ुक्ती दे ण्यात र्ेईल.

२. हनवड प्रहक्रया– एका पदासाठी एकापेक्षा िास्त आिेदन प्राप्त झाल् र्ास पदिी/पदजिका अंजतम िषाा चे जमळाले ले र्ुण (पद क्रमांक ५
बहुउद्दे शीर् कमाचारी कररता अंजतम िषा १० िा िर्ा उत्तीणा असल् र्ाची र्ुणपजत्रका र्ृहीत िरल् र्ा िाईल.उच्च शैक्षजणक र्ुणाचा र्णना सजमती
समोर जनणार् घेऊन केली िाणार र्ाची नोंद घ्यािी.) + पदव्युत्तर ि अजतररक्त उच्च शैक्षजणक अहताा + शासकीर् / जनमशासकीर् कार्ाालर्ाचा
अनुभि र्ा बाबीचे र्ुण एकत्र करून सिाात अजिक र्ुण आहेत अर्शर्ा उमेदिारांची जनिड केल् र्ा िाईल. अनाथ / पदिीिर अंशकालीन
कमाचारी अंशकालीन कमाचारी र्ांचे कररता र्क्त मूळ पात्रता ि अनुभि जिचारात घेऊन जिचार केला िाईल. अनाथ अंशकालीन कमाचारी
जिल् हा कौशल् र् जिकास जिभार्ाकडू न नोंद असले ले अिा प्राप्त झाल् र्ास त्ाची स्पिाा त्ांचे आपसात होईल ि इतर उमेदिारासोबत केली
िाणार नाही.अनाथ, अंशकालीन कमाचारी उपलब्ध झाल् र्ास इतरांचा जिचार केला िाणार नाही र्ाची नोंद घ्यािी. तसेच िास्तीत िास्त अनुभि
असले ले उमेदिाराच्या अनुभिाचे प्रमाणपत्र / अनाथ ि अंशकालीन पडताळणी कररता जिल् हा व्यिस्थापन सजमती र्ांच्या बैठकीत जिचार
जिजनमर् करून त्ािरील अंजतम जनणार् घेण्यासाठी सजमतीसमोर ठे िण्यात र्ेईल, र्ुणदानाची अंजतम र्ुण पजत्रका (पदासाठी अहताा असले ली
शैक्षजणक पात्रता)+ अजतररक्त उच्च शैक्षजणक अहताा + अनुभि इत्ादी जनकषाचा आिार जकंिा क्केिारी व्यिस्थापन सजमती र्ुणित्ता िारक
(Merit) अनुसार ठरजिण्यात र्ेईल र्ाची नोंद घ्यािी.
३. िरील सिा पदे कंत्रा ी तत्वािर तात्पुरत्ा स्वरुपाची ि एकजत्रत मानिनाच्या रकमेतून ीजडएस (TDS)/ PPF कपात केली िाईल. मानिन
शासनाचे अनुदान उपलब्धेनुसार दे ण्यात र्ेईल. तसेच सदर पदे ११ माजहन्याच्या तसेच सदर र्ोिना प्रत्क्ष कार्ारत असे पर्ंत कालाििीकररता
राहील, व्यिस्थापन सजमतीच्या जनणा र्ानुसार उत्कृष्ट काम करणाऱ्र्ा उमेदिारास मुदतिाढ दे ण्यात र्ेईल. र्ा सिा बाबींसाठी उमेदिार ि
इम्प्लेमेंज ं र् एिन्सी (IA) अथिा जिल् हा स्त्री रुग्णालर् दोघांमध्ये मजहला आर्ुक्तालर् पुणे र्ांनी तर्ार केले ल् र्ा नमुन्यातील करारपत्र नुसार
करारपत्र करून द्यािे लार्ेल र्ाची नोंद उमेदिारांनी घ्यािी.
४. मजहला ि बाल जिकास जिभार् महाराष्टर राज्य मुंबई र्ांचा शासन जनणार् जदनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ ि िन स्टॉप सें र र्ोिनेचे मार्ादशान
सूचनेतील तरतुदीनुसार तसेच जिल् हा मजहला बालजिकास अजिकारी र्ांनी ठरिून जदले ल् र्ा िबाबदारी ि कता व्याचे (JobCard) पालन आपणास
करािे लार्ेल र्ाची नोंद उमेदिाराने घ्यािी.
५. िरील पदे ही केंद्र/राज्य शासनाची जनर्जमत पदे नसून जनव्वळ कंत्रा ी स्वरुपाची पदे आहेत. सदर पदािर शासकीर् सेिेप्रमाणे असले ले
जनर्म ि अ ी शती र्ाबाबत उमेदिाराचा हक्क ि दािा राहणार नाही. तसेच र्ा पदासाठी शासनाची सेिा जनर्म लार्ू नाही.
६.केंद्र ि राज्य शासनाने संबंजित पदे नामंिूर केल् र्ास तसेच कताव्यात कसूर केल् र्ास पूिासूचना न दे ता तात्काळ उमेदिाराची सेिा समाप्त
करण्यात र्ेईल.
७. अिादारास पोजलसांकडू न चाररत्र प्रमाणपत्र असल् र्ास अिाासोबत िोडािे . अिाासोबत उपलब्ध नसल् र्ास जनिड झाल् र्ािर ३० जदिसाच्या
आत द्यािे जकंिा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याकररता अिा केल् र्ास त्ाची पोच पािती सादर करािी लार्ेल जकंिा चाररत्र प्रमाणपत्रात आक्षेपार्ा बाबी
असल् र्ास आपली जनर्ुक्ती रद्द करण्यात र्ेईल तसेच रुिू झाल् र्ािर िैद्यकीर् प्रमाणपत्र ३० जदिसांत सादर करािे लार्णार र्ाची नोंद घ्यािी.
८. कंत्रा ी पदभरती प्रजक्रर्ा रद्द करणे /बदल करणे/पदभरती बाबत आक्षेप/ अनाथ उमेदिाराच्या अनुभिाच्या बाबतीत अंजतम जनणार् घेणे
इत्ादी अजिकार मा. जिल् हाजिकारी तथा अध्यक्ष व्यिस्थापन सजमती अकोला र्ांचे राजहल.
९. एका उमेदिारास एकापेक्षा िास्त पदाकररता अिा करता र्ेणार नाही. चुकीचा इमेल, मोबाईल क्रमांक अिाात नमूद करू नर्े. इमेल ि
मोबाईल क्रमांक बंद असल् र्ास कोणत्ाही तांजत्रक कारणामुळे संिाद (Communication)न झाल् र्ास Implementing Agency िबाबदार

राहणार नाही. उमेदिारास काही अडचण असल् र्ास Telpone क्रमांक ०७२४-२४१०५०८, ०७२४-२४११७७८,
९८३४५२०२९५, ८२७५४१७९०० र्ा दू रध्वनी क्रमांकािर संपका सािािा.

स्वा
सिस्य सहचव व्यवस्थापन सहमती
तथा हजल् िा महिला व बालहवकास अहधकारी अकोला
अकोला

मोबाईल क्रमांक

स्वा
इम्प्लेमेंटीग एजन्सी तथा अधीहक्षका
हजल् िा स्त्री रुग्णालय

अजाजचा नमुना

३.५ * ४.५ Size
नुकताच काढले ला
र्ो ोिर स्वाक्षरी
करून लािािा

प्रजत,
मा. अिीजक्षका, जिल् हा स्त्री रुग्णालर्,तथा इम्प्लेमेंज ं र् एिन्सी (OSC) अकोला
पदाचे नाि :- .................................................................................................................................
१) उमेदिाराचे नाि :- .............................................................................................जलं र् : पुरुष / मजहला
२) उमेदिाराच्या िजडलाचे संपूणा नाि :- ....................................................................................................
३) िन्म तारीख :- ( / /
) िर् :- िषा .......... मजहना .............. जदिस .......................
(िाजहरात प्रजसध्द झाले ल् र्ा जदिशी)
४) राहण्याचा पत्ता :- ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.................................................................जपन कोड :...........................................
५) मोबाईल नंबर (अहनवायज- शक्यतो Whatsapp No. द्यावा) :- ........................................................
६) इमेल : ...........................................................................
७) अिादार जििाजहत आहे जकंिा नाही :- ...................................................
८) अिादार अनाथ आहे जकंिा नाही :- ....................................................

९) अिादार पदिीिर अंशकालीन कमाचारी आहे जकंिा नाही :- ......................
१०) शैक्षजणक पात्रता :अ. क्र.
धारि केले ली अितेचा
बोडाजचे /
तपशील
हवद्यापीठाचे नाव

१
२
३
४
११) अनु भि :अ. क्र
.

काम केले ल् या कायाजलयाचे नाव

उत्तीिज
वर्षज

धारि केले ले पि
वर्षज

फक्त
सांबांहधत
पिाकररता
शै. अिताज
अांहतम
वर्षाजचे
हमळाले ले
गुि

कालावधी
महिने

अांहतम
वर्षाजची
टक्केवारी
नमूि
करावी

हिवस

१
२
३
१२) अिाा सोबत खालील साक्षां जकत प्रजत Upload कराव्यात (सिा कार्दपत्रां िरती पृष्ठ क्रमां क नमूद करािा)
१)............................................. २)................................................ ३).............................................
४)............................................. ५)................................................ ६).............................................
७)............................................. ८)................................................ ९).............................................
१३) िर नमूद केले ला तपशील माझ्या माजहतीप्रमाणे खरा ि बरोबर आहे . र्ा पदासाठी ..................................
जिजहत केले ली शैक्षजणक पात्रता मी िारण करीत आहे . र्ाची खात्री करून हा अिा मी करीत आहे . मी असेही
प्रमाजणत करतो / करते जक िर जदले ली माजहती खो ी अर्र चुकीची आढळल् र्ास नोकरी र्मािल् र्ास ि त्ा
अनु षंर्ाने होणाऱ्र्ा सिा कार्ािाहीस मी पात्र राजहल ि मा. व्यिस्थापन सजमतीने तसेच Implementing
Agency ने घेतले ला जनणार् मला मान्य राजहल. त्ाबाबत माझी कोणतीही तक्रार राहणार नाही. तसेच
िाजहरातीत नमूद केले ल् र्ा सिा अ ी ि शती मी िाचले असून त्ा मला मान्य आहे त.
हिनाांक :स्थळ :-स्वाक्षरी

(हटप :- उपरोक्त पिाांसाठी अजज करताना सवज कागिपत्रे PDFFormat मध्ये हवहित मुितीत dhw_akola@rediffmail.comहकांवा

www.dhwakola.inया सांकेत स्थळावर पाठवावे. अांहतम हिनाांकाच्या सायांकाळी ५:०० नांतर प्राप्त झाले ले अजज ग्राह्य धरल् या
जािार नािी. याची सवज उमेिवाराांनी नोांि घ्यावी.)

