जाहहरात सन 2019-2020
हिषय –महाराष्ट्र शासनाने आददवासी दवकास दवभागाांतगगत बाांधकाम व्यवस्थापन कक्षामध्ये अधीक्षक
अदभयांता,सावगजदनक बाांधकाम (आददवासी) मांडळ ,नादशक व नागपुर कायालयाच्या कायगक्षेत्रात
उपअदभयांता(स्थापत्य,दवद्युत),कदनष्ट्ठ अांदभयांता (स्थापत्य,दवद्युत) व स्थापत्य आदभयाांदत्रकी सहाय्यक याांच्या सेवा
करार पध्दतीने दववदक्षत कामासाठी घेणेकरीता जादहरात
आददवासी दवकास दवभागाांतगगत बाांधकाम व्यवस्थापन कक्षामध्ये अधीक्षक अदभयांता,सावगजदनक बाांधकाम
(आददवासी) मां डळ,नादशक व नागपुर कायालयाच्या कायगक्षेत्रामधील धुळे,ठाणे ,अमरावती व चांद्रपुर दवभागीय
कायालयाांतगगत दवदवध उपदवभागीय कायालयात दनम्नदर्शशत उपअदभयांता(स्थापत्य,दवद्युत),कदनष्ट्ठ अदभयांता

(स्थापत्य,दवद्युत) आदण स्थापत्य आदभयाांत्रकी सहाय्यक सांवगातील पदे करार पध्दतीने भरणेसाठी दवहीत नमुन्यातील
अजग ऑनलाईन Google Form मध्ये https://forms.gle/VjzC1PDqCFE2HRWp9 ललक वर लदनाक 30.08.2019
ते लदनाक 05.09.2019 रोजी पयंत मागदवण्यात येत आहे त.या मुदतीनांतर कोणतेही अजग स्स्वकारले जाणार नाहीत.
पायाभूत सुदवधा दनर्शमतीसाठी मुख्य अदभयांता,आददवासी दवकास दवभाग,मां त्रालय,मुांबई अांतगगत अदधक्षक
अदभयांता,सा.बाां.(आ)
मां डळ,नादशक
व
नागपुर
येथील
आददवासी
क्षेत्राकरीता
करार
पध्दतीने
उपअदभयांता(दसव्हील,दवद्युत),कदनष्ट्ठ अदभयांता आदण स्थापत्य आदभयाांदत्रकी सहाय्यक याांची दरक्त पदे भरावयाचा
तपदशल खालील प्रमाणे आहे .
अ.क्र.

पदाचे नाि

करार पध्दतीने भराियाची
पदसंख्या

1
2

उपअांदभयता (स्थापत्य)
उपअांदभयता (दवद्युत)

03
01

3
4
5

कदनष्ट्ठ अदभयांता (स्थापत्य)
कदनष्ट्ठ अदभयांता(दवद्युत)
स्थापत्य आदभयाांदत्रकी सहाय्यक

45
16
57

एकुण
अ िरील पदासाठी शै क्षहिक अहह ता –

122

1. वरील अ.क्र. 1 पदाकरीता आहग ता शासन मान्यताप्राप्त स्थापत्य आदभयाांदत्रकी पदव्युतर पदवी पदरक्षेत
दकमान 60% गुण व 5 वषे कामाचा अनुभव आवश्यक
2. वरील अ.क्र. 2 पदाकरीता आहग ता शासन मान्यताप्राप्त दवद्युत आदभयाांदत्रकी पदव्युतर पदवी पदरक्षेत
दकमान 60% गुण व 5 वषे कामाचा अनुभव आवश्यक
3. वरील अ.क्र. 3 व 5 पदाकरीता आहग ता शासन मान्यताप्राप्त आदभयाांदत्रकी पदव्युतर पदवी लकवा पदवी
पदरक्षेत दकमान 60% गुण
4. वरील अ.क्र. 4 पदाकरीता आहग ता शासन मान्यताप्राप्त दवद्युतआदभयाांदत्रकी पदव्युतर पदवी लकवा पदवी
पदरक्षेत दकमान 60% गुण
ब) करार पध्दतीने कराियाच्या हनयुक्तीबाबत अटी ि शती –
1. करार पध्दतीने दनयुक्ती एका वेळी जास्तीत जास्त एका वषासाठी देण्यात येईल.परां तू अशा दनयुक्तीचे वाढीव
कालावधीकरीता दरवषी आवश्यकतेनुसार व मूल्यमापनानूसार नूतनीकरण करता येईल.
ड) माहसक भत्ते1. उक्त तरतूदीनुसार दनस्श्चत मादसक पादरश्रदमक एकमुस्त रक्कम प्रवासभत्ता व सवग भत्याांपोटीसह खालील
प्रमाणे अनुज्ञेय असेल. उपअांदभयता,दसव्हील व दवद्युत रु.60,000/- ,कदनष्ट्ठ अदभयांता (स्थापत्य व दवद्युत )
रु.40,000/- स्थापत्य आदभयाांदत्रकी सहाय्यक रु.35,000/2. करार पध्दतीने दनयुक्ती देण्यात आल्यामुळे सांबदधतास शासनाच्या कोणत्याही सांवगात सेवा
समावेशनाबाबत/सामावून घेण्याबाबतचे वा दनयदमत सेवेचे इतर कोणतेही लाभ दमळण्याचा अदधकार/हक्क
नसेल.
3. अदधकारी/कमगचारी शारीरीक.मानदसक वा आरोग्याच्या दृष्ट्टीने सक्षम असावा.तसेच प्रस्तादवत सेवेसाठी
त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असावी.

4. दनयुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने दववदक्षत काम करण्याची जबाबदारी सांबदधत व्यक्तीची राहील व
तसे बांधपत्र/हमीपत्रात रु.100/-चे नोदणीकृत स्टॅ म्पपेपरवर दनयुक्तीच्या वेळी दे णे आवश्यक आहे .तसेच सदर
बांधपत्रात/हमीपत्रात करार पध्दतीने दनयुक्ती दे ताना शासनाने व दवभागाने दनस्श्चत केलेल्या अटी व शती,करार
पध्दतीवरील उमे दवाराांकडू न दनयदमत सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात
येणार नाही,याांचा समावेश करुन सदर अटी व शती मान्यअसल्याचा उल्लेख करारात करण्यात याांवा.
5. दनयुक्ती प्रादधकारी याांना दवशेष पदरस्स्थतीत कोणत्याहीवेळी अशा अदधकारी/कमग चारी याांच्या करार
पध्दतीवरील सेवा दनयुक्ती समाप्त करण्याचा अदधकार राहतील.
6. अदधकारी/कमगचारी त्याच्यावर सोपदवलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय दनमाण होईल,अशा
कोणत्याही व्यावसादयक कामात गुांतलेला नसावा.
7. अदधकारी/कमगचारी याांनी Conflict of interest जाहीर करणे आवश्यक राहील.
8. करार पध्दतीवरील अधीकारी/कमग चारी याांनी त्याांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे/मादहती व आधारसामुग्रीबाबत
गोपदनयता पाळणे आवश्यक राहील.
9. वरील पैकी एकाही अांटीची पुतगता होत नसल्यास अजग दार याांचा अजग अपात्र ठरे ल.तसेच जयाांचे अजग अपात्र
ठरतील त्याांना याबाबत काहीही कळदवले जाणार नाही तसेच कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.याांची
सवग अजगदाराांनी नोंद घ्यावी.
10. दनयुक्ती दे ण्यात आलेल्या उपअदभयांता ( दसव्हील व दवद्युत ),कदनष्ट्ठ अदभयांता(स्थापत्य),स्थापत्य
आदभयाांदत्रकी सहाय्यक व कदनष्ट्ठ अदभयांता (दवद्युत) याांना आददवासी व दुगगम भागामध्ये स्थायी राहु न काम
करणे अदनवायग राहील.
ई) अजह भरण्यासाठी आिश्यक सुचना1. उक्त पदाकरीता सवग अजग हे ऑनलाईन स्वरूपात स्स्वकारले जातील.ऑफलाईन / हस्तदलदखत अजग ग्राहय व
वैध राहणार नाहीत.
2. सदर पदाकरीता सदवस्तर अटी शती व tribal.maharashtra.gov.in िर ताज्या बातम्या मध्ये ि
mahatribal.gov.in मध्ये अद्ययने/जाहहराती या सांकेतस्थळावरही उपलब्ध करणे त आलेला आहे .
3.उक्त पदाकरती अजग हे Google Form मध्ये https://forms.gle/VjzC1PDqCFE2HRWp9 या ललकवर
online अजग सादर करावा.व अजातील सांपूणग मादहती भरल्यानांतर शेवटी सबदमट करणे आवश्यक राहील.
4. अजग सादर करण्यासाठी उमे दवाराना स्व:ताचा चालू Gmail ID माफगत वरील ललकवर आयडी पासवडग
अद्यावत करून ऑनलाईन अजग उपल्बध होईल.
5. उमे दवाराना Google Form मध्ये Form भरण्यासाठी अडचणी आल्यास दुरध्वनी क्र.0253-2277410 या
नांबरवर सकाळी 11 ते 1 व दुपारी 3 ते 5 या वेळेत तसेच Email Id:- poitdp.nsk-mh@gov.in या मेल

आय.उी. सपांकग करावा.
6. ऑनलाईन अजा मधील दचन्हाकीत सवग बाबी पुणग भरणे आवश्यक राहील.तसेच अजात चालू फोन नांबर
व ई मे ल नोंददवणे आवश्यक राहील.
7. शासनाने सदर भरतीबाबत/दनयुक्तीबाबत वेळोवळी दनगगदमत केलेले शासन दनणग य,पदरपत्रक,आदे श इ.लागु
राहतील.
8. उमे दवाराचे अजग प्राप्त झाल्यानांतर अजग छाननी करून सांबधीत उमे दवाराना माहे सांप्टे बर 2019 च्या दुसऱ्या
आठवडयात मुलाखतीसाठी बोलदवण्यात येईल.
9. सदरचे भरती प्रक्रीयेत पदात फेरबदल तसेच भरती प्रक्रीया काही कारणास्तव स्थदगत अथवा रद् करण्याचे
अदधकारी दनयुक्ती प्रादधकारी याांच्याकडे राखून ठे वण्यात येत आहे .

जा.क्र.आस्था/

2019

अधीक्षक अदभयांता,
सा.बाां.(आददवसी) मांडळ,नादशक
अधीक्षक अहभयं ता,
सा.बां.(आहदिासी) मं डळ ,नाहशक

