महारा

शासन

महसूल व वन िवभाग

िज हािधकारी सोलापूर यांचे काय लय
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------िज हािधकारी काय लय, सोलापूर
.मह/आ था-2/ . .25/आरआर-986/2017
सोलापूर िदनांक 17/07/2017.
महारा

आप ती धोके यव थापन काय म अंतगत “िज हा आप ी यव थापन अिधकारी” हे पद
आऊटसोिसग ऑफ िरसोस पसन हणून भर यासाठीची जाहीरात

महारा ातील आप ती धोके यव थापन काय म अंतगत िज हािधकारी सोलापूर यांचे काय लयाकिरता
“िज हा आप ी

यव थापन अिधकारी” हे पद आऊटसोिसग ऑफ िरसोस पसन (कं ाटी त वावर)

हणून

भर याकिरता िदनांक 31/07/2017 रोजी सायं काळी 5-45 वाजेपयत (शासकीय सु ी वगळू न) इ छु क व िवहीत
अहता धारण करणा या उमेदवारांकडू न अज मागिव यात येत आहे .
पदाचे नांव
िज हा आप ती
यव थापन
अिधकारी
(District
Disaster
Management
Officer )

पद
सं या
01
(एक)

कालमय दा

ठोक मानधन
(दरमहा)
िद.1/04/2017
.30,000/पासून 2 वष
( अ री पये
कवा िरतसर
तीस हजार
पद िन मती
फ त)
होवून यावर
ित मिहना
िनयु या करणे या यितिर त
यापैकी जे
कोणतेही भ ते
आधी घडे ल या
दे य होणार
कालावधीसाठी
नाहीत

शै िणक
अहता
मा यता ा त
िव ापीठाची
पदवी /
पद यु तर
पदवी
( सामािजक
शा े कवा
आप ती
यव थापन )

अनुभव
(1)आप ती यव थापनातील
कामाचा अनुभव असले या
उमेदवारांना ाधा य दे यात येईल.
(2)मराठी व इं जी भाषेचे चांगले
ान असणे इ ट.
(3)िट पणी लेखन, अहवाल लेखन
याम ये िवशेष ािव य.
(4) उमेदवारास संगणकीय ान
उ म कारचे असावे.

वरील बाब ची पूतता होत अस यास व क प हाताळ याचा पूव नुभव अस यास, अशा उमेदवारां चा सदर
पदासाठी िवचार केला जाईल.
सव साधारण अटी व शत :(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

भरती ि येसाठी पा उमेदवारांची यादी, मुलाखात तारीख व वेळ आिण पा उमेदवाराची यादी इ यादी
मािहती िज हािधकारी सोलापूर यां चे काय लया या सुचना फलकावर व संकेत थळ www.solapur.gov.in
वर िस द कर यात येईल.
िनवड ि ये या कोण याही ट यावर अयश वी ठरले या उमेदवारां या बाबतीत कोण याही कारचा प
यवहार केला जाणार नाही.
उमेदवाराने या या उमेदवारी या संदभ त कोण याही कारचा दबाव आण याचा य न के यास, याची
उमेदवारी अपा ठरिव यात येईल.
िनवड ि या सु झा यानंतर कवा िनयु तीनंतर कोण याही णी उमेदवाराने अज त व अज सोबत िदलेली
मािहती अगर कागदप े खोटी सादर के याचे कवा खरी मािहती दडवून ठे व याचे िनदशनास आ यास
संबंिधताची उमेदवारी/ िनयु ती ता काळ र कर यात येईल.
अंितम िनवड झाले या उमेदवाराची िनवड कोण याही तरावर र कर याचे सव अिधकार िज हािधकारी
सोलापूर यांचे राहतील. तसेच िनवड झाले या उमेदवारास िनयु ती दे णे िज हािधकारी यांचेवर बंधनकारक
राहणार नाही.

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

अंितम िनवड झाले या उमेदवारास िनयु ती ावयाचे झा यास िज हािधकारी सोलापूर यांचे काय लयात
िनयु ती दे यात येईल. उमेदवारास महारा
आप ी धोके यव थापन काय म अंतगत िज हयात
राबिव याचे िज हा, तालुका व गाव पातळीवरील आराखडे तयार करणे, िविवध अिधकारी / कमचारी यांचे
िश ण व जनजागृती करणे व या काय मातंगत िज हािधकारी व िनवासी उपिज हािधकारी यांनी िदलेले
िनदशानुसार काम करणे बंधनकारक राहील.
अंितम िनवड झाले या उमेदवाराने िनयु ती आदे श िमळा यापासून 7 िदवसांत िनयु ती या पदावर वखच ने
हजर होणे अिनवाय आहे . अ यथा यांची िनयु ती आपोआप र होईल. तसेच िनवड सुचीतील
ित ायादीमधील पुढील पा उमेदवारास िनयु ती िदली जाईल.
मुळ माणप / कागदप ांची खातरजमा के यानंतरच उमेदवारास िनयु ती या िठकाणी जू क न घे यात
येईल.
उमेदवारास िनयु ती िद यानंतर यांचे कामकाज असमाधानकारक अस यास अथवा यां यासंबंधी अ य
आ प
े ाह बाबी िनदशनास आ यास यांना कोणतीही पूवसुचना न दे ता िनयु ती र कर यात येईल.
िनवड झाले या उमेदवारांस महारा आप ी धोके यव थापन काय मांतगत सव कामकाज / जबाबदारी
पार पाडणेची आहे . यांना मानधना यितिर त अ य कोणतेही भ े दे य नाहीत. तसेच यां ना रजा अनु े य नाही.
िवशे ष सुचना :(i) उमेदवाराने सोबत या िवहीत नमु यातील अज ए-4 आकारा या पांढ या कागदावर टं किलखीत /
ह तिलखीत क न मा.िज हािधकारी सोलापूर, िज हािधकारी काय लय (आ थापना शाखा) िस दे वर
पेठ, सोलापूर-413001 या प यावर जाहीरात
िस दी झा या या िदनांकापासून ते
िदनांक 31/07/2017 पयत सायं काळी 5-45 वाजेपयत पोहोचे ल अशािरतीने पो टा ारे / सम
पाठवावा. या काय लयीन वेळेत (सुटीचे िदवस वगळू न) ा त झाले या िवहीत नमु यातील पा
अज चा िवचार कर यात येईल. अज या पािकटावर ठळक अ रात “िज हा आप ी यव थापन
अिधकारी या पदासाठी अज” असा उ लेख करावा. जािहरात व अज चा नमुना या काय लयाचे
संकेत थळ www.solapur.gov.in वर उपल ध आहे .
(ii) जािहरातीपूव व जािहरातीलम ये िदले या मुदतीनंतर ा त तसेच अपूण, अधवट व चुकीचे असलेले
अज आिण अज म ये काही टु ी आढळू न आ यास अज िवचारात घे तले जाणार नाही व याबाबत
कोणातही प यवहार केला जाणार नाही.
(iii) अज केला अथवा िवहीत अहता धारण केली हणजेच मुलाखतीचा अथवा िनयु तीचा ह क ा त
झाला असे नाही.
(iv) पा
ठरले या उमेदवारां ची यादी िज हािधकारी काय लया या सुचना फलकावर आिण
www.solapur.gov.in या संकेत थळावर िस द कर यात येईल. पा उमेदवारांना मुलाखतीचा
िदनांक व वेळ काय लया या संकेत थळावर आिण दूर वनीव न कळिव यात येईल.
(v) अज नाकार याचा, िनवड ि येत वेळेवर होणारा बदल तसेच अंितम िनणय इ यादीबाबतचे संपण
ू
अिधकार ‘िज हािधकारी सोलापूर’ यांनी राखून ठे वला आहे त.
अजदाराने अज सोबत खालील कागदप ां या सा ां िकत ती सादर करणे आव यक आहे .
(i) िकमान शै िणक अहता व यावरील शै िणक पिर ा उ ीण अस याचे गुणप क व माणप .
(ii) शाळा सोड याचा दाखला / ज म दाखला.
(iii) आप ी यव थापनातील अनुभव असलेबाबत स म ािधकारी यांचे माणप .
(iv) शासकीय कामाचा अनुभव अस यास याबाबतचे माणप .
(v)
क प हाताळ याचा पुव नुभव अस यास याबाबतचे माणप .
(vi) अिधवास माणप .
(vii) लहान कुटूं ब अस याचे ित ाप आव यक आहे .
सही/-xxx
सही/-xxx
(डॉ.राजे भोसले, भा.

.से.)

िज हािधकारी सोलापूर

िज हा आप ी यव थापन अिधकारी (District Disaster Management Officer)
या पदासाठी अज.
उमेदवारांनी यां चा ओळखप
आकाराचा रं गीत फोटो
िचटकवून राजपि त
अिधका याने वा ां िकत
क न यावा.

अज चा काय लयीन न दणी मांक :(फ त काय लयीन वापरासाठी)
ित,

मा.िज हािधकारी सोलापूर,
िज हािधकारी काय लय, िस दे वर पेठ,
सोलापूर, िपन-413 001.
िवषय :-

िज हा आप ी यव थापन अिधकारी (District Disaster Management
Officer) पदासाठी अज.

संदभ :-

जािहरात
मांक
.मह/आ था/2/ . .25/आरआर-986/2017
िदनांक 17/07/2017.

सोलापूर,

आप या काय लयाची जाहीरात िद.17/07/2017 ला अनुस न िज हा आप ी यव थापन अिधकारी या
पदासाठी अज करीत असुन, माझा तपिशल खालील माणे आहे .
(1)

अजदाराचे संपण
ु नांव

(आडनाव)

( वत:चे नाव)

(वडीलांचे/पतीचे नाव)

मराठी:इं जी :(2)

प यवहाराचा संपण
ु प ा
(िपनकोडसह) :-

(3)

दुर वनी

(4)

अजदाराची धम व जात :-

(5)

लग (यो य रका यात √ अशी खुण

मांक :-

करावी.)

(6)

ज म िदनांक (शालांत माणप ानुसार):

(अ)

ज म िदनांक (अ री) :-

(7)

अजदार महारा ाचा रिहवाशी आहे
काय ? :रा ीय व :-

(8)

मोबाईल

मांक :-

जातीचा वग :पु ष (
िदनांक

)

ी(
मिहना

)
वष

(9)

अजदार यांची वैवाहीक थती
(यो य रका यात √ अशी खुण
करावी.) :अजदाराची शै िणक पा ता :-

(10)
अ. .

उमेदवाराची
शै िणक अहता
(उ ीण झाले या
पिर ांचा तपशील)

िववाहीत (

शाळा/ तांि क
िव ालय/ िव ापीठ
पिर ा मंडळाचे नाव

)

िवषय

अिववाहीत (

उ ीण
झा याचे
वष

)

िमळाले या
गुणांची
ट केवारी

1.
2.
3.
4.
(11) पूव नुभव (शासकीय / खाजगी काय लय) :काय लयाचे नाव व प ा

धारण केले ले पदनाम

नोकरीचा कालावधी

धारण केले ले पदनाम

नोकरीचा कालावधी

(12) आप ी यव थापनातील अनुभव :काय लयाचे नाव व प ा

(िटप :- पुव नूभव अस यास संबंिधत काय लयाकडील/सं थे कडील अनुभव दाखला जोडणे आव यक राहील)

(13) संगणक अहता / टं कलेखन तपशील व इतर अहता :अ. .

संगणक अहता

सं थेचे नांव

उ ीण वष

1.
2.
(14) लहान कुटूं बाचे ित ाप जोडले आहे काय?

होय/ नाही

िमळाले या
गुणांची ट केवारी

जाहीरातीत नमुद केले या अटी व शत मला मा य असून या अटी व शत चा भं ग के यास भरती या
कुठ याही ट याम ये माझी उमदे वारी र होईल, याची मी समज घे तली आहे . अज त नमुद केले ली मािहती मा या
मािहती माणे खरी व बरोबर आहे . या पदासाठी िवहीत केलेली शै िणक अहता आिण अनुभव मा यापाशी आहे . मी
आणखी असे असे

मािणत करतो/करते की, वर नमुद केले ली मािहती खोटी व चुकीची अस याचे आढळू न

आ यास खोटया मािहती या आधारे िमळाले ली उमेदवारी कवा िनवड/िनयु ती र हो यास पा राहील, याब ल
माझी कोणतीही त ार राहणार नाही.

िदनांक :िठकाण :-

/07/2017 .

(उमेदवाराची वा री व नांव)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अज सोबत जोडले या सा ांिकत कागदप ांची यादी
1. -----------------------------------------------------------2. -----------------------------------------------------------3. -----------------------------------------------------------4. -----------------------------------------------------------5. -----------------------------------------------------------6. -----------------------------------------------------------7. -----------------------------------------------------------8. ------------------------------------------------------------

ित ाप
नमुना - अ (िनयम 4 पहा)
मी,
ी.

ी./ ीमती/कुमारी *

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

वष -------------- राहणार
(1)

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

यांचा/यांची मुलगा/ मुलगी / प नी वय

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

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

या ारे पुढील माणे असे जाहीर करतो/करते की,

मी --------------------------------------------------------------------------------------- या पदासाठी अज दाखल केले ला आहे .

(2) आज रोजी मला

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

(सं या) इतकी हयात मुले आहे त. यापैकी िद.28 माच 2005 यानंतर ज माला

आले या मुलांची सं या ------------------ आहे . (अस यास, ज मिदनांक नमूद करावा.)
(3) हयात असले या मुलांची सं या दोनपे ा अिधक असेल तर िदनांक 28 माच, 2006 व त नंतर ज माला
आले या, मुलामुळे या पदासाठी मी अनह ठरिव यास पा होईल, याची मला जाणीव आहे .

िदनांक :िठकाण :-

उमेदवाराची वा री
उमदे वाराचे नाव

