जा हरात सन 2017-18

VÉ±Éº´É®úÉVªÉ-2 पाणी व व
nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò-02162-236569

सातारा िज हा प रषद

छता वभाग

EÆòjÉÉ]õÒ {ÉvnùiÉÒxÉä ¦É®úÉ´ÉªÉÉSªÉÉ {ÉnùÉÆºÉÉ`öÒSÉÒ VÉÉ½Òþ®úÉiÉ
महारा

शासन, पाणी परु वठा व

व छता वभाग शासन नणय

11 )द. 17.2.2014 अ.वये जल वरा1य २ काय मासाठ3 पद

मांक ज व

-0214/

34/पापू

नम4ती कर5यात आलेल7 आहे.

8यानस
ु ार

सातारा िज:हा प;रषद अंतगत =ामीण पाणी परु वठा उप वभागां या काय?े@ातील तालA
ु यासाठ3 "=ामलेखा
सम.वयक" व “स:लागार पाणी गण
ु व8ता”

ह7 पदे ११ म)हने कालावधीकर7ता एकI@त मानधनावर, कं@ाट7

पKदतीने भरणेसाठ3 अज माग व5यात येत आहे त. पद भरतीचे

थान, पदांची संNया खाल7 दश व:या माणे

आहे.

=ामीण पाणी पुरवठा उप वभाग काय?े@ातील तालुके

{Énù
ºÉÆEäòiÉÉÆEò

कं!ाट#

पदांची

{ÉnùÉSÉä
xÉÉÆ´É

सं%या

1

स:लागार

3

पदांचे आर)ण

सवसाधारण

- 2

अनुसूQचत जमाती -1

(पाणी

¶ÉèIÉÊhÉEò +½ÇþiÉÉ

कोण8याह7 शाखेची
मा.यता

1 वष

ाSत ्

पाणी गुणव8ता

वदयापीठाची पदवी.

गण
ु व8ता)

+xÉÖ¦É´É

व छता

वषयातील

रसायनशा @

कमीतकमी १ वष

वषयामधील
पदवीधारकास

व

ाधा.य

अनुभव वष

BEòÊjÉiÉ
¨ÉÉxÉvÉxÉ
8000/(®úCEò¨É
¯û{ÉªÉä
आठ

½þVÉÉ®ú
¡òCiÉ

)दले जाईल.

2

=ामलेखा

1

सवसाधारण

- 1

सम.वयक

कमाकाजाचा 1

8000/(®úCEò¨É
¯û{ÉªÉä

वषाचा अनुभव व

आठ

बी.कॉम Xकं वा

1 वष

कोण8याह7 मा.यता

लेखा वषयक

ाSत ् वदयापीठाची
समतु:य पदवी,

टॅ ल7 9.2 मधील
डबल ए. 7 सखोल
\ान

½þVÉÉ®ú
¡òCiÉ

उपरोAत पदांसाठ3 अजाचा नमन
ू ा, शै?^णक अहता, अनभ
ु व, वय आQथक मोबदला व कामाचे
व_प, अट7 व शत4 नवड

X या इ8याद7बाबतचा स व तर तपशील www.zpsatara.gov.in या

संकेत थळावर उपलbध क_न दे 5यात आलेला आहे .

<SUÖôEò =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÒ VÉÉÊ½þ®úÉiÉÓSÉÉ ´É ºÉÖSÉxÉÉÆSÉÉ ¤ÉÉ®úEòÉ<xÉä +¦ªÉÉºÉ Eò¯ûxÉ +É{É±ÉÉ +VÉÇ ºÉव

कागद{ÉjÉÉÆSªÉÉ

{ÉÖiÉÇiÉäºÉ½þ ÊnùxÉÉÆEò- 01/ 03 /2018 ®úÉäVÉÒ ºÉÉªÉÆEòÉ³ýÒ 5.00 ´ÉÉVÉä{ÉªÉÈiÉ सद य ् सQचव तथा उप ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇEòÉ®úÒ
+ÊvÉEòÉ®úÒ (पाणी व व छता वभाग), व तार#त इमारत, तळमजला, ºÉÉiÉÉ®úÉ ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Én,ù ºÉÉiÉÉ®úÉ ªÉÉÆSÉäEòbä÷
{ÉÉäº]õÉxÉä ËEò´ÉÉ |ÉiªÉIÉ ºÉÉnù®ú Eò®É´ÉäiÉ. Ê´É½þÒiÉ ´Éä³äýxÉÆiÉ®ú /iÉÉ®úJÉäxÉÆiÉ®ú +É±Éä±Éä +VÉÇ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ. उमेदवाराने
अज सादर करताना उप वभागीय

वा)र#/-XXX
सद य स2चव तथा

उप मN
ु य कायकार7 अQधकार7
(पाणी व

व छता)

ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù

सातारा

तरावर7ल नेमणक
ु cसाठ3 या अट7 व शतdचे अवलोकन करावे.

वा)र#/-XXX
अ5य) 6नवड स8मती तथा

¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºÉÉiÉÉ®úÉ

जल वरा9य ट:पा 2 अंतग;त कं!ाट# "स लागार पाणी गुणव>ता" व "?ामलेखा समAवयक" पदे
उप वभागीय

तरावर#ल नेमणुकBसाठD अट# व शतF

1. उमेदवाराने अज केला अथवा वह7त अहता धारण केल7 eहणजे मुलाखतीला बोल वणेचा हAक अथवा

नयुAतीचा हAक

ाSत

झाला असे गहृ 7त ध_ नये.

ाथhमक छाननी अंती 1या उमेदवारांचे अज नाकारणेत आलेले नाह7त, अशा उमेदवारांना मुलाखतीसाठ3

2.

ता8पुरता

वेश )दला

जाईल.
3. कं@ाट7 "=ामलेखा सम.वयक" व "स:लागार पाणी गण
ु व8ता" या पदा या भरती
उमेदवारांना बोलावून नवड

नकष पा@

X या राब व5यात येणार आहे .

ाSत झाले:या अजाiची छाननी क_न वैध ठरले:या अजदारांना

4.

X येसाठ3 शै?^णक अहता व

8य? मुलाखतीसाठ3 बोल व5यात येईल. मल
ु ाखत, वेळ, )दनांक,

ÊxÉ´Éb÷ |ÉÊGòªÉäSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÖSÉxÉÉ www.zpsatara.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiÉºlÉ³ýÉ´É®ú ={É±É¤vÉ
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ºÉÚSÉxÉÉ lÉä]õ {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú ËEò´ÉÉ <Ç-¨Éä±É ´ÉÉ +xªÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ Ênù±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ.
पा@

नवडले:या उमेदवारांची याद7,

केवळ मुलाखतीसाठ3 प@jयवहार केला जाईल.
5.

स:लागार पाणी गुणव8ता शै?^णक अहता ह7 कोण8याह7 शाखेची मा.यता

शा @

वषयामधील पदवीधारकास

ाधा.य ् )दले जाईल.

?े@ामधील एक वषाचा अनुभव असले:या उमेदवारांचा
6.

ाSत वlयापीठाची पदवी असावी.

उ चतम अहता धारण करणा-या व पाणी गुणव8ता व

रसायन
व छता

ाधा.याने वचार कर5यात येईल.

=ामलेखा समनjयक या पदासाठ3 शै?^णक अहता हे बी.कॉम असून लेखा वषयक ?े@ातील एक वषाचा अनुभव तसेच टॅ ल7

9.2 मधील डबल ए. 7 (दह
ु े र7 नnद)
7. पाणी पुरवठा व

चे सखोल \ान असणे आवoयक आहे .

व छता वभाग, नवी मुंबई यांनी )द. 14 ऑAटोबर, 2014 अ.वये )दलेले सुचना.वये

ाSत झाले:या

अजामधून, अनुभवाची अट पूण कर7त असलेले उमेदवार उपलbध ् न झा:यास व शै?^णकq टया पा@ उमेदवार अ.यथा पा@
ठरलेस अनुभवाची अट वचारात न घेता (hशथील क_न) उमेदवारांची नवड कर5यात येईल.
अजा;सोबत अनुभवाचे मूळ Jमाणप! जोडKयात यावे.

8. िज:हा/तालक
ु ा तरावर7ल स:लागार पाणी गण
ु व8ता व =ामलेखा सम.वयक या पदांसाठ3 शै?^णक अहता, अनुभव, वय,

अQथक मोबदला, कामाचे

व_प, मानधन इ8याद7 बाबींसाठ3 शासन

06.02.2014 व ज व -0214/

नणय

.

ज व -0114/

05/पापू 11 )द.

34/पापू 11 )द. 17.02.2014 चे शासना या www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर

अवलोकन करावे.

ºÉnù®úSÉä {Énù

9.

कायरत राह7ल.

=ामीण पाणी पुरवठा उप वभागीय कायालयामKये तालुका तरावर ता8पुरते पद eहणून काय म कालावधीतपुरते
काय म

EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ ºÉÆ{É±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉnù®úSÉä {Énù ´ªÉ{ÉMÉiÉ ½þÉ<ä ±Ç É.

संप:यानंतर संपु टात येतील.

कं@ाट7 पKदतीने नयुAत केले:या नेमणुका करार

कं@ाट7 त8वावर नेमले:या कमचा-यांना कं@ाट7 सेवे याआधारे शासना या

नयhमत सेवेत

सामावून घेतले जाणार नाह7.

10

. EÆòjÉÉ]õÒ {ÉvnùiÉÒxÉä ÊxÉªÉÖCiÉÒ Eò®úiÉÉxÉÉ Eò¨ÉÉ±É

वय

¨ÉªÉÉÇnùÉ

50

´É¹Éæ ®úÉ½þÒ±É

व Xकमान 18 वष€ असेल तसेच सेवा नव8ृ त

सरकार7/ नमसरकार7 अQधकार7/कमचा-यांची कं@ाट7 पदावर नयुAती करताना वयाची कमाल मयादा 65 वष€ राह7ल.
सदर पदासाठ3 सेवा नव8ृ त कमचार7 फॉम भ_ शकतात.
सोड:याचा दाखला सा?ांXकत फोटो

वया या पुराjयासाठ3 अजासोबत 10 वी

त जोडणे आवoयक आहे .

11.

=¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉÒºÉÉ`öÒ |É´ÉÉºÉJÉSÉÇ ËEò´ÉÉ <iÉ®ú EòÉähÉiÉÉ½þÒ ¦ÉkÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚxÉ Ênù±ÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.

12.

=¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ´É <ÆOÉVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉäSÉä YÉÉxÉ +ºÉÉ´Éä.

या तव

माणप@ अथवा शाळा

13. स:लागार पाणी गुणव8ता या पदा या उमेदवाराला पणी गुणव8ता व

º´ÉSUôiÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É EòÉ¨ÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉÉ´ÉÉ.

तसेच

=ामलेखा सम.वयक यांना लेखा वषयक व टॅ ल7 9.2 मधील डबल ए. 7चे सखोल \ान व अनुभव असणे आवoयक आहे .
14.

=¨Éänù´ÉÉ®úÉ±ÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉSÉä YÉÉxÉ +ºÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ.

15. शै?^णक अहते या माकhल ट /

माणप@ा या सा?ांXकत फोटो ती अजासोबत जोडणे अ नवाय आहे .

X येसंबंधीची सव मा)हती www.zpsatara.gov.in या संकेत थळावर उपलbध राह7ल.

16. नवड

)द:या जाणा-या सूचनांचे पालन कर5याची तसेच नवड
17. अनुसूQचत जमातीचे व उमेदवारांनी 8यांचक
े डील
माणप@ा या सा?ांXकत
18.

या

X येमKये वेळोवेळी

X येमKये सहभागी हो5याची जबाबदार7 उमेदवाराची राह7ल.
ांत / तहhसलदार यांचा जातीचा

दाखला अथवा जात वैधता

तची फोटो त अजासोबत जोडणे आवoयक आहे .

अजा;सोबत शै)Zणत अह;ता Jमाणप!, वयाचा पुरावा, नॉन\]मीलेअर Jमाणप!ा या आधारे तसेच मागासवगFय Jवगा;तील

पदासाठD अज; करताना जात Jमाणप! अथवा जातीचे वैधता Jमाणप! सा)ा\कं त फोटोJती जोडणे बंधनकारक आहे .

तसेच

मुळ अनुभव Jमाणप! जोडणे आव`यक आहे .
19. आर‚?त मागास

वगांना दावा करणा-या उमेदवारांना 8या संदभातील स?म अQधकार7 यांनी )दलेले जात

उपलbध अस:यास जात वैधता

माणप@ाची

माणप@ व

त मूळ कागदप@ पडताळणीवेळी सादर करणे आवoयक राह7ल.

20. ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòb÷Ò±É ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò¨ÉÉÆEò ¤ÉÒºÉÒºÉÒ 2011/|É.Gò.1064/2011/16-¤É, ÊnùxÉÉÆEò 12 Êb÷ºÉå¤É®ú 2011
xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉMÉÉºÉ |É´ÉMÉÉÇSªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉä VÉÉiÉ ´ÉèvÉiÉÉ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ ÊxÉªÉÖCiÉÒ +Énäù¶ÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ ºÉ½þÉ ¨ÉÊ½þxªÉÉÆSªÉÉ +ÉÆiÉ ºÉÉnù®
Eò®úhÉäSªÉÉ +]õÒ´É®ú ÊxÉªÉÖCiÉÒ Ênù±ÉÒ VÉÉ<Ç±É.

¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ . सीबीसी-10/2008/ .697/ वजाभज-1
ÊnùxÉÉÆEò 16 ƒडस„बर, 2017 xÉÖºÉÉ®ú <iÉ®ú ¨ÉÉMÉÉºÉ ´ÉMÉÇ ´É आवoयक 8या वगामधील =zÉiÉ ´É |ÉMÉiÉ ´ªÉCiÉÒ/MÉ]õ ªÉÉ MÉ]õÉ¨ÉvªÉä ¨ÉÉäb÷iÉ
xÉºÉ±Éä±ªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÒ 2017-18 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ ÊnùxÉÆÉEò 31.3.2018 {ÉªÉÇÆiÉ ´ÉèvÉ +ºÉ±Éä±Éä xÉÉìxÉ ÊGò¨ÉÒ±Éä+®ú |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ, ¨ÉÚ³ý
EòÉMÉnù{ÉjÉä {Éb÷iÉÉ³ýhÉÒ ´Éä³ýÒ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +Éहे +xªÉlÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉºÉ +{ÉÉjÉ `ö®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
21. महारा

शासन,

वजाभज इमाव व

वमा

क:याण

वभाग

|ÉiªÉIÉ ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉÒSªÉÉ ´Éä³äýºÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò +½ÇþiÉÉ, ?े@ वषयक \ान, +xÉÖ¦É´É ´É <iÉ®ú ¨ÉÖ³ý EòÉMÉnù{ÉjÉä iÉºÉäSÉ iªÉÉÆSªÉÉ
ºÉÉIÉÉÆÊEòiÉ |ÉiÉÓºÉ½þ Ê´É½þÒiÉ iÉÉ®úÒJÉ ´É ´Éä³äýiÉ ={ÉÎºlÉiÉ ®úÉ½þÉ´Éä. =¨Éänù´ÉÉ®ú Ê´É½þÒiÉ iÉÉ®úJÉäºÉ ´É ´Éä³äý´É®ú ={ÉÎºlÉiÉ xÉ ®úÉÊ½þ±ªÉÉºÉ ¶ÉÉºÉxÉ
+lÉ´ÉÉ ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®ú ®úÉ½þhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
22.

EÆòjÉÉ]õÒ {ÉvnùiÉÒxÉä {Énù ¦É®úiÉÉxÉÉ पा@ उमेदवारांना मुलाखतीसाठ3 बोल वले जाईल व 8यामKये Ê¨É³ýÉ±Éä±ªÉÉ MÉÖhÉÉÆSªÉÉ +ÉvÉÉ®äú
MÉÖhÉÉxÉÖGò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú =¨Éänù´ÉÉ®úÉSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É व पुढ7ल उमेदवारांची त?ा याद7 तयार करणेत येईल.
23.

24. उमेदवाराचा अज; हा ए 4 आकारा या कागदावर 16 फाँटम5ये टं क8लखीत अथवा संगणीकृत केलेला असावा व अजा;सोबत
अजा;म5ये नमूद केलेल# आव`य ्क ती सव; कागदप!ां या सां)ां\कत फोटो Jती जोडाgयात.

प रपूण; व नमूAयातील अज;च ?ाहय

धरKयात येतील.
25. अजासाठ3 व
26.

वेशप@ासाठ3

वतं@ (वेगवेगळे ) लखोटे वापर5यात यावेत.

मूळ फॉम;सोबत Jवेशप!ासाठD h.5/- चा टपाल 6तकBट लावलेला कोरा 8लफाफा जोडावा व सदर 8लफाफयावर Jेषक या

ठकाणी

वत:चे नांव व प!gयवहाराचा संपूण; प>ता पनकोडसह सुवा छ अ)रात 8लहावा.

Jवेशप! ठे वताना >याम5ये आव`यक ती मा हती (उदा. नांव, उमेदवाराची

तसेच सदर को-या 8लफाफयाम5ये

वा)र# व पासपोट; आकाराचा फोटो 2चकटवून)

Jवेशप! 8लफाफयाम5ये ठे वKयात यावे व तो अजा;सोबत अथवा अजा;सोबत या लखोटयात दे Kयात यावे.
27.

मूळ अजासाठ3 वापर5यात येणा-या लखेाटयावर उमेदवाराने 1या पदासाठ3 अज केला असेल 8या पदाचा उ:लेख

"स:लागार पाणी गण
ु व8ता" अथवा "=ामलेखा सम.वयक" या पदासाठ3 अज असा

प ट उ:लेख करावा.

28. ;रAत पदांचे संNयेत बदल झा:यास 8या
29.

अज संबंQधत )ठकाणी द. 01/03/2018

पाणी व

व छता

वभाग,

माणात उमेदवारांची नवड करणेत येईल.
रोजी सायं. 5.00 वाजेपयnत सद य सQचव तथा उप मुNय कायकार7 अQधकार7,

व तार7त इमारत, तळमजला, िज:हा प;रषद, सातारा यांचे कायालयात कामकाजा या )दवशी

कायालयीन वेळेत jयिAतश: अथवा पो टाjदारे सादर कर5याची जबाबदार7 उमेदवाराची राह7ल.
होणा-या वलंबास संबंQधत वभाग जबाबदार राहणार नाह7.

पो टातफ€ अथवा

पो टाjदारे अज सादर कराताना

8य? वह7त मद
ू ती या वेळेनंतर आलेले अज

वचारात घेतले जाणार नाह7.

+ÆiÉÊ®ú¨É ÊxÉ´Éb÷ ªÉÉnùÒ¨ÉvÉÒ±É {ÉÉjÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÒ +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ xÉ¨ÉÚnù Eäò±Éä±ªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÉÆSªÉÉ ºÉÉIÉÉÆÊEòiÉ |ÉiÉÒ, ¨ÉÚ³ý
|É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÉÆSªÉÉ +ÉvÉÉ®äú EòÉMÉnù{ÉjÉ iÉ{ÉÉºÉhÉÒSªÉÉ ´Éä³ýÒ iÉ{ÉÉºÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. ºÉnù®ú |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÚ³ý |ÉiÉÒ, EòÉMÉnù{ÉjÉä
iÉ{ÉÉºÉhÉÒSªÉÉ
´Éä³ýÒ ={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä =¨Éänù´ÉÉ®úÉ´É®ú ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úÉ½þÒ±É. iªÉÉ¨ÉvÉÒ±É |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉä JÉÉä]õÒ ËEò´ÉÉ SÉÖEòÒSÉÒ
+Éfø³ý±ªÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ
=¨Éänù´ÉÉ®ú +{ÉÉjÉ `ö®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
30.

31. कागदप@ छाननी अंती पा@ उमेदवारांना मुलाखतीसाठ3

वेशप@ पो टाने 8यांचे प@jयवहाराचे प8यावर पाठ व5यात येतील.

तर7सुKदा 8यांना ते मुलाखत )दनांकापूव4 न hमळालेस दोन )दवस अगोदर ती सद य ् सQचव तथा उप मुNय ् कायकार7
अQधकार7, पाणी व

व छता वभाग, व तार7त इमारत, तळमजला, िज:हा प;रषद, सातारा यांचे कायालयात सम? दे 5यात

येतील.

ÊxÉ´Éb÷ |ÉÊGòªÉÉ ºÉÖ¯û ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ËEò´ÉÉ ÊxÉªÉÖCiÉÒxÉÆiÉ®ú EòÉähÉiªÉÉ½þÒ IÉhÉÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÒ +VÉÉÇiÉ ´É +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ Ênù±Éä±ÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ /
अगर कागदप@े
JÉÉä]õÒ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉSÉä ËEò´ÉÉ JÉ®úÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ nùb÷´ÉÚxÉ `äö´É±ªÉÉSÉä ÊxÉnù¶ÉÇxÉÉÆºÉ +É±ªÉÉºÉ iªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÒ /
ÊxÉªÉÖCiÉÒ
|ÉÊGòªÉäSªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ]õ{{ªÉÉ´É®ú ®úqù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
32.

33. VÉÉÊ½þ®úÉiÉÒ¨ÉvÉÒ±É EòÉ½þÒ ¤ÉÉ¤ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÒ ¶ÉÆEòÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉnùºªÉ ºÉÊSÉ´É, iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ JÉÉiÉä|É¨ÉÖJÉ ÊVÉ.{É.ºÉÉiÉÉ®úÉ ªÉÉÆxÉÉ
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ Ênù´É¶ÉÒ ´É ´Éä³äýiÉ ºÉ¨ÉIÉ ¦Éä]õÉ´Éä.
34. ह7 सव पदे जल वरा1य टSपा

.2 या काय मासाठ3 असून सदर पद भरती

X येत बदल करणे, अंशत:

बदल

करणे,

थQगत करणे, र‡ करणे, पदाची संNया, आर?ण याबाबत बदल करणे, मल
ु ाखत न घेणे अथवा र‡ करणे याबाबतचे सव
अQधकार अKय? तथा मुNय कायकार7 अQधकार7, िज.प.सातारा यांनी
कोण8याह7

वत:कडे राखून ठे वले आहे त.

याबाबत कोणालाह7

कारचा दावा सांगता येणार नाह7 अथवा .यायालयात दाद मागता येणार नाह7.

वा)र#/-XXXX
सद य स2चव तथा

उप मN
ु य कायकार7 अQधकार7
(पाणी व

व छता)

ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºÉÉiÉÉ®úÉ

वा)र#/-XXXX
अ5य) 6नवड स8मती तथा

¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºÉÉiÉÉ®úÉ

सातारा िज हा प रषद, सातारा
जल वरा9य ट:पा - 2 पाणी व

व छता वभाग

कं!ाट# "?ामलेखा समAवयक" व "स लागार पाणी गुणव>ता" या पदासाठD
अजा;चा वह#त नमुना
कायालयीन उपयोगासाठ3

पासपोट साईज
फोटो

अज

मांक

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

अज

ाSत ् )दनांक

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

सा?ाXकं त

त,
मा.सद य सQचव तथा उप मN
ु य कायकार7 अQधकार7
पाणी व

व छता वभाग, िज:हा प;रषद, सातारा

अ) वैयिoतक मा हती
अज करावया या पदाचे नांव
उमेदवाराचे संपण
ू नांव (अडनांव
जातीचा

थम)

वग

सवसाधारण

अन.ु जमाती

(आवoयक तेथे बरोबरची खण
ू करावी )
धम ,

जात

जातीचा दाखला

आहे

नाह7

(सा?ांXकत फोटो त अजासोबत जोडावी)
(आवoयक तेथे बरोबरची खण
ू करावी )
जातीचा दाखला अस:यास

ांत/तहhसलदार ---------------- यांचा
)दनांक -

जात वैधता

माणप@

/

/

आहे

चा दाखला
नाह7

(आवoयक तेथे बरोबरची खण
ू करावी )
(सा?ांXकत फोटो त अजासोबत जोडावी)
ज.मतार7ख
वय ( )द. 15/02/2018 रोजीचे)

वष€

hलंग ( @ी / प_
ु ष)
कायमचा प8ता

प@jयवहाराचा प8ता

संपकासाठ3 मा)हती

मोबाईल नं. ई-मेल आयडी -

म)हने

)दवस

ब) शै)Zणक मा हती
शै)Zणक पा!ता

मंडळ / वpयापीठ

उ>तीण; वष;

वषय

गुणांची टoकेवार#

=ॅ1यए
ू ट / पदवी

पो ट =1
ु यए
ू ट/
पदवीधर
ƒडSलोमा

वशेष

hश?ण,

कॉeSयट
ु र, टॅ ल7,
एम.एस.सी.आय.ट7
इतर hश?ण ( hश?ण
व कायशाळा यांचा
समावेश असलेल)े

क) कामाचा अनुभव
अ

काम केलेल#

धारण

कामाचा कालावधी

]

सं था/

केलेले

पासन
ू

काया;लयाचा

पद

पयnत

कामाची

वेतन

कामाचा

जबाबदार#

(_पये)

एकुण
कालावधी

प>ता

ड) अजासोबत खाल7ल कागदप@ां या सा?ांXकत केले:या छायांXकत

ती खाल7ल

माने

जोडाjयात.
1. शै)Zणक अह;तब
े ाबत Jमाणप!
2. शाळा सोड:याचा दाखला / माKयhमक शालांत

माणप@(10 वी), ज.माचा परु ावा

3. जातीचा दाखल (स?म अQधका-याचा दाखला)
4. अनभ
ु वाचे

माणप@

5. मागास वगासाठ3 जात वैधता
6.

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

7.

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

माणप@ अस:यास

J6तqाप!
मी, असे JमाZणत करतो / करते कB, आपले काया;लयातील स लागार पाणी
गण
; वाचल# असन
ु व>ता या पदाची जा हरात काळजीपव
ू क
ू , सदर जा हतरातीतील सव; अट# व शतF
मला माAय आहे त.

तसेच अजा;म5ये दलेल# मा हती खर# असन
ू जर वर दलेल# मा हती खोट#

अस याचे आढळून आ यास माझी या पदासाठD उमेदवार# रt होईल.

याबtल 6नवड स8मती/

6नयo
ु त ् अ2धकार# यांचा 6नण;य मला बंधनकारक राह#ल.

ठकाण -

दनांक -

आपला/आपल# व`वासू

अज;दाराची

वा)र#/-

जल वरा9य ् ट:पा 2, पाणी व

व छता वभाग,

िज हा प रषद, सातारा
कं!ाट# "?ामलेखा समAवयक" व "स लागार पाणी गण
ु व>ता" या पदासाठD Jवेशप! / मल
ु ाखतप!

Jवेशप!

सा?ांकcत पासपोट
आकाराचा फोटो
येथे Qचटकटावा

vी/ vीमती --------------------------------------------------------

यांची कं!ाट# "स लागार

पाणी गण
ु व>ता" अथवा "?ामलेखा समAवयक" या पदासाठD छ!पती 8शवाजी सभागह
ृ , िज हा
प रषद, सातारा, चौथा मजला येथे
दनांक

/2018 रोजी सकाळी 10.00 वाजता मल
ु ाखत ठे वKयात आल# आहे.

/

सदर

मल
ु ाखतीसाठD तx
ु ह# शै)Zणक अह;ता व अनभ
ु वानस
ु ार अनस
ु 2ू चत जमाती/ सव;साधारण या जात
Jव;गासाठD मळ
ु कागदप!े पडताळणी या अ2धन राहून पा! ठरला आहात.
ठकाणी

वह#त

तर# तx
ु ह# उपरोoत ्

दनांकास व वेळेस मळ
कागदप!ासह मल
ू
ु ाखतीसाठD उपि थत राहKयाचे आहे .

मल
ु ाखतीसाठD येताना सदर Jवेशप! आव`यक आहे.

थळ : सातारा
दनांक :

/

/2018

सद य ् स2चव
उमेदवाराची

वा)र#

तथा उप म%
ु य काय;कार# अ2धकार#
(पाणी व

व छता)

िज हा प रषद, सातारा

टप - सदरचे Jवेशप! उमेदवाराने डाऊनलोड कhन zयावे.

