ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभाग
विल्हापररषदसाांगली

,

,

दूरध्वनी क्रमाांक 0233 - 2376650
ईमेल :-eebnsangli@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------सेवावनवृत्त शासकीय/वनमशासकीय अविका-यामिून करार पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठीची िावहरात
...
िल िीवन वमशन काययक्रमाांतगयत राज्य पाणी व स्वच्छता वमशन मिील ववववि सांवगायतन
ू सेवावनवृत्त
शासककय/वनमशासकीय अविका-याांमिून वगय-1 व 2 मिून करार पध्दतीने पदे भरावयाची आहे. सदरची
पदे भरणेस सामान्य प्रशासन ववभागाकडील कदनाांक 17/12/2016 च्या शासन वनणयया मध्ये कदलेल्या सवय
अटी व शतींचा बारकाईने अभ्यास करुन टांकवलखीत स्वरुपात अिय सवय कागदपत्ाांच्या पुतत
य ेसह कदनाांक
10/01/2022 रोिी सायांकाळी 5.30 वािेपयंत काययकारी अवभयांता, ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभाग,
विल्हा पररषद, साांगली येथे पाठवावा. (सदर पदाांसाठी आवश्यक असलेले सवय अटी, शती, मावहती विल्हा
पररषद, साांगली च्या www.zpsangli.com या वेबसाईटवर पाहावयास वमळे ल.
सदर पदभरती प्रकक्रयेत बदल करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अविकार विल्हा पररषद राखून
ठे वत आहे.

सही /काययकारी अवभयांता,
ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभाग,
विल्हा पररषद, साांगली.

सही/मुख्य काययकारी अविकारी,
विल्हा पररषद, साांगली.

पररवशष्ट - अ
िल िीवन वमशन काययक्रमाांतगयत करार पध्दतीने पदभरती करण्या अनुषांगाने अटी व शती ...
1. िाहीरातीमध्ये नमूद पदनामासमोर नमूद सांवगायतून व वेतनश्रेणीतून अविकारी/कमयचारी
सेवावनवृत्त झालेला असणे आवश्यक आहे.
2. सदर पदाांकरीता सेवेच्या अटी व शती इत्यादी बाबींसाठी शासन वनणयय, सामान्य प्रशासन ववभाग,
क्र.सांककणय-2715/प्र.क्र.100/13,कदनाांक 17/12/2016 या शासन वनणययाचे शासनाच्या
सांकेतस्थळावर अवलोकन करावे.
3. सदर पदाांच्या मानिनाकरीता शासन वनणयय, सामान्य प्रशासन ववभाग,

क्रां. सांककणय-

2715/प्र.क्र. 100/13, कदनाांक 17/12/2016 मिील तरतूदी लागू राहील.
4. सदर पदाांसाठी वेळोवेळी वनगयवमत शासन वनणयय/शासन पररपत्क/शासन आदेशाांतील अटी/शती
लागू राहील.
5. सदर पदाांसाठीची वयोमयायदा ही िास्तीत िास्त 64 वषय इतकी राहील.
6. सदर पदाची नेमणूक ही पूणयत: सामान्य प्रशासन ववभागाच्या शासन वनणययानुसार करार पध्दतीने
सदर पदावर प्रवतवनयुक्तीने अविकारी उपलब्ि होईपयंतच्या कालाविी करीता असेल.
7. सदर पदाची नेमणूक ही पूणयत: 1 वषायसाठी करार पध्दतीने करण्यात येईल. करार पध्दतीने वनयुक्त
करण्यात आलेल्या अविकारी याांचे काययमूल्यमापन करार सांपुष्टात येण्यापूवी तीन मवहन्याचे
मुल्यमापन करुन काम समािानकारक आढळू न आल्यास आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ देण्यात येईल.
8. प्राप्त झालेल्या अिायची छानणी करुन वैि ठरलेल्या अियदाराांची वनवड प्रकक्रया या ववभागाचे शासन
पररपत्क, पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग, क्र.आस्था-2020/प्र.क्र.69/पापु-25/कदनाांक
28/10/2020 मध्ये नमुद पदभरती प्रकक्रया व गुणप्रदान पध्दतीचा अवलांब या वनवड प्रकक्रयेकरीता
करण्यात येईल. या िाहीरतीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या अिायपैकी मुलाखतीस पात् ठरलेल्या
अियदाराांची यादी या ववभागाच्या www.zpsangli.com या सांकेत स्थळावर देण्यात येईल. पात्ा
उमेदवाराांची मुलाखत घेण्यात येईल.

9. मुलाखतीस पात् ठरलेल्या उमेदवाराांची नाांवे मुलाखतीसाठी वेळ व कदनाांक इ.वनवड
प्रकक्रयेबाबतच्या सवय सूचना www.zpsangli.com या सांकेतस्थळावर देण्यात येतील.
उमेदवाराांना कोणत्याही सूचना थेट पत्व्यवहार ककां वा ई-मेल या अन्य माध्यमातून कदल्या िाणार
नाहीत.
10.अिय सांबवित रठकाणी ववहीत मुदतीत सादर करण्याची िबाबदारी उमेदवाराांची राहील. ववहीत
मुदतीनांतर आलेले अिय तसेच वववहत प्रपत्ात नसलेले अिय ववचारात घेतले िाणार नाहीत.
11.अिय करताांना वलफाप्यावर पदनामाचा उल्लेख स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
12.करार पध्दतीने वनयुक्ती के लेल्या पदाांच्या सवय नेमणूका करार सांपल्यानांतर सांपुष्टात येतील.
करार पध्दतीने वनयुक्त अविकारी/कमयचारी याांना शासकीय कमयचारी म्हणून गणले िाणार
नाही. त्याांना करार पध्दतीने के लेल्या सेवेच्या आिारे शासकीय सेवेत सामावून घेतले िाणार नाही.
13.प्रस्तुत पदावर वनयुक्तीसाठी उमेदवाराांने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे रािकीय अथवा अन्य प्रकारे
दबाव आणण्याचा प्रयत्न के ल्यास अशा उमेदवाराांची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल.
**********************

शैक्षवणक अहयता
Sr.No.

Designation

No of

Honoraium

Resourcees

(Monthly

Educational Qualification-Outsourcing
in

Rs.)
Engineering Specialist
1

(Executive Engineer
Equivalent

B.Tech/B.E.Civil,M.Tech/M.E.Prefered Experience Min- 7
01

Rs. 70,000

(1Per

Yrs. In field of execution of civil works Must be congnizant
with tendering procedures and monitoring and evaluation
of civil projects having relenant knowledge of computer

District)

skill. Candidate should withdraw 60% salary amount in
previous job which has quoted in advt.

Engineering Specialist
2

3

B-Tech/B.E.Civil, M.Tech/M.E.Prefered Expericnce

(Dy,Engineer Equivalent

Min-5 Yrs. Candidate should withdraw 60% salary amount

(2 per District)

02

Total

03

Rs. 50,000

in previous job which has quoted in advt.

पदाांची कतयव्ये व िबाबदा-या
अ.क्र.

पदनाम

कतयव्ये व िबाबदा-या
1. Project Management Consultancy व्दारे DPR चे
सवनयांत्ण
करणे.

01

काययकारी अवभयांता

2. त्यस्थ पहाणी यांत्णेच्या (TPIA) कामाांचे सवनयांत्ण व
मुल्यमापन करणे.
3. IMIS वरील Data updation व Data बाबत आवश्यकत ती
काययवाही करणे.
उपरोक्त कामाांव्यवतररक्त मुख्य काययकारी अविकारी/काययकारी
अवभयांता, पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग, विल्हा पररषद,
याांनी िलिीवन वमशनच्या ववषयक कदलेली Monitoring
सांबांवित सवय कामे पहाणे.

अ.क्र.

पदनाम

02

उप अवभयांता

कतयव्ये व िबाबदा-या
1. Project Management Consultancy व्दारे DPR चे
सवनयांत्ण
करणे.
2. त्यस्थ पहाणी यांत्णेच्या (TPIA) कामाांचे सवनयांत्ण व
मुल्यमापन करणे.
3. IMIS वरील Data updation व Data बाबत आवश्यकत ती
काययवाही करणे.
उपरोक्त कामाांव्यवतररक्त मुख्य काययकारी अविकारी/काययकारी
अवभयांता, पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग, विल्हा पररषद, याांनी
िलिीवन वमशनच्या ववषयक कदलेली Monitoring सांबांवित सवय
कामे पहाणे.

ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभाग, विल्हा पररषद, साांगली.
िल िीवन वमशन
ई-मेल:-eebnsangli@gmail.com

दूरध्वनी क्रमाांक :- 0233-2376650

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

Application form for contractual Appointment from
Retired
Government/Semi Government Officers
Recent Passport size
photo

For office use only
Post -----------------Application No. ------Date received --------(A)
Personal Details :Name of the Post applied
for
Name (in BLOCK CAPITALS)
Date of Birth (dd/mm/yy)
Age as on 30/09/2021
Sex (Male/Female)
Permanent Address
Address for Communication
Contract Information
Mobile No.
Email ID
If selected, Notice
Period :(B)

Educational Qualification :-

Level
Post
Graduation
Graduation
Diploma
Specialised
Training

Name of
Course

University
/Institute

Year of
Passing

Percentag
e/class

Major
Subjects

Other
Education
including
training &
Workshops

(c) Competency :Please write how you can contribute Jal Jeevan Mission
Programme (in 100 wards)

(D)

Experience

Total years of
experience

------------Year -------------Month --------------- Days

Total years of
experience water &
sanitation sector

------------Year -------------Month --------------- Days

Experience in details: (Give details of every
appointment and all jobs separately in the table
format given below but Mention most recent first)
From -------------- To -------------------Department/Organization/Agency/Institution
Position of Location
Present Salary/Pay Scale with Grade
Pay/Pension
Nature of Duties
Major achievements

From -------------------- To ---------------------Department/Organization/Agency/Institution
Position of Location
Present Salary/Pay Scale with Grade Pay
Nature of Duties
Major achievements
(E) Declaration:I hereby declare that the information given in
this application is true and correct to the best of my
knowledge and belief, in the event of any information
being found false or incorrect or ineligibility being
detected before of after appointment ; my candidature
will stand cancelled and my claim for appointment will
stand forfeited.
Date:-

/

/2022

Place:Signature of Applicant

