
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü  
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ �Îú´ÖÖÓ�ú-1/2014 

ü̧Ö•Öß¾Ö �ÖÖÓ¬Öß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¿ÖŒŸÖß�ú ü̧#Ö †×³ÖµÖÖ−Ö 
×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß •ÖÖ×Æü ü̧ÖŸÖ 

(¿ÖÖ.×−Ö.Îú.¸üÖ�ÖÖ¯ÖÓ-2013/¯ÖÏ.Îú.140/µÖÖê•Ö−ÖÖ-4/ ×¤ü.6/8/2014) 
              ¸üÖ•Öß¾Ö �ÖÖÓ¬Öß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¿ÖŒŸÖßú¸ü+Ö †×³ÖµÖÖ−ÖÖ“Öß ¯Ö×¸ü+ÖÖ´ÖúÖ¸üú×¸üŸµÖÖ †Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö+Öß ú ü̧+µÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¾¾Öôû ŸÖÖŸ¯Öã̧ üŸµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ 
¾Ö Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê Û•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö 6ÖÖ»Öß»Ö ¯Ö¤üÖÓ“Öß ³Ö¸üŸÖß ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖê+ÖÖ¸ü †ÖÆêü.ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ¾Ö ‡“”ãûú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›æü−Ö †•ÖÔ 
´ÖÖ�Ö×¾Ö+µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ´Ö¬µÖê úÖµÖ´Ö ú¸ü+µÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ µÖê+ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. 

µÖÖ †™üß¾Ö¸ü“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖÖ. ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö 6ÖÖ»Öß»Ö¯ÖḮ ÖÖ+Öê †ÖÆêü. 
†.
Îú. 

×•Ö»ÆüÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ̧ ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß  
¯Ö¤êü 

ÃÖÓ6µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß ¿Öî?Ö×+Öú †ÆÔüŸÖÖ,»ÖÖ�Ö+ÖÖ¸üÖ 
†−Öã³Ö¾Ö,†ÖÙ£Öú ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ,†™üß ¾Ö 
¿ÖŸÖá,úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö,×−Ö¾Ö›ü 
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ,¯Ö×¸ü?ÖÖ ¿Öã»ú,†•ÖÖÔ“ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ 
‡.²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö 
www.maharashtra.gov.in 
http://rdd.maharashtra.gov.in 
µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸ü+µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 

1. ×»Ö¯Ößú (×•Ö.¯Ö.ÃŸÖ¸ü) 01 
2. »Öê6ÖÖ¯ÖÖ»Ö (×•Ö.¯Ö.ÃŸÖ¸ü) 01 
3. úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ÃÖÆüÖµµÖú (×•Ö.¯Ö.ÃŸÖ¸ü) 01 
4. ¯Ö×¸ü“Ö¸ü (×•Ö.¯Ö.ÃŸÖ¸ü) 01 
5. �Ö™ü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃŸÖ¸ü) 11 
6. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ (�ÖÏÖ¯ÖÓ ÃŸÖ¸ü) 120 

‹æú+Ö Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¤êü 135 
¾Ö¸üß»Ö †.�Îú.1 ŸÖê 4 Æüß ‹�úÖ�úß ¯Ö¤êü †ÃÖ»Öê−Öê ŸµÖÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †Ö¸ü)Ö#Ö »ÖÖ�Öæ −ÖÖÆüß. 

�Ö™ü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (ŸÖÖ»Öã�úÖ ÃŸÖ¸ü) ³Ö¸üŸÖß �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 11 ¯Ö¤üÖÓ“Öê †Ö¸ü)Ö#Ö 
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö †.•ÖÖŸÖß †.•Ö. ×¾Ö•ÖÖ-

† 
³Ö•Ö-
²Ö 

³Ö•Ö-
ú 

³Ö•Ö-
›ü 

×¾Ö´ÖÖ
¯ÖÏ 

‡´ÖÖ¾Ö ¿Öî.ÃÖÖ. 
´ÖÖ.¯ÖÏ. 
(ESBC) 

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ-† 
(SBC-A) 

6Öã»ÖÖ ‹æú+Ö 

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü+Ö 1 1 - - 1 - - 2 1 - 2 8 
´Ö×Æü»ÖÖ (30 
™üŒêú) 

- - - - - - - 1 1 - 1 3 

‹æú+Ö 1 1 - - 1 - - 3 2 - 3 11 
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ (�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸ü) ³Ö¸üŸÖß �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 120 ¯Ö¤ÓüÖ“Öê †Ö¸ü)Ö#Ö 

ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö †.•ÖÖŸÖß †.•Ö. ×¾Ö•ÖÖ-
† 

³Ö•Ö-
²Ö 

³Ö•Ö-
ú 

³Ö•Ö-
›ü 

×¾Ö´ÖÖ
¯ÖÏ 

‡´ÖÖ¾Ö ¿Öî.ÃÖÖ. 
´ÖÖ.¯ÖÏ. 
(ESBC) 

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ-† 
(SBC-A) 

6Öã»ÖÖ ‹æú+Ö 

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü+Ö 11 6 3 2 3 2 2 16 13 4 22 84 
´Ö×Æü»ÖÖ (30 
™üŒêú) 

5 2 1 1 1 1 1 7 6 2 09 36 

‹æú+Ö 16 8 4 3 4 3 3 23 19 6 31 120 
               ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ (�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸ü) ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¤êü ×−Ö�úÂÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü �ú´Öß/•ÖÖ¤üÖ ÆüÖê#µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü.                                         

ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß †•ÖÔ �ú¸ü#µÖÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ÓÃÖÓ̄ Ö�úÖÔÃÖÖšüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß 
               ´ÖÖ.´Öã2µÖ �úÖµÖÔ�úÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß,×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü,ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü 
               ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß Îú´ÖÖÓú - 0217-2727035 ‡Ô-´Öê»Ö- dyceo.solapur@gmail.com 
               ÃÖÓêúŸÖÃ£Öôû - www.zpsolapur.gov.in 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
†•ÖÔ ÛÃ¾Ö�úÖ¸ü#µÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü.25 †Öò�ÖÃ™ü,2014 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) †•ÖÔ Ã¾Öß�úÖ¸ü#µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖÓ�úÖ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾Öêôêû−ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †•ÖÖÕ“ÖÖ †¯Öæ#ÖÔ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ,‡Ô-´Öê»Ö«üÖ ȩ̂ü    

¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ  †•ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ �êú»ÖÖ •ÖÖ#ÖÖ ü̧ −ÖÖÆüß. ‡“”ûã�ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÓ−Öß µÖÖ ÃÖÓ�êúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü ³Öê™ü ªÖ¾Öß.•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ´Ö¬Öß»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¾Ö 
´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ �úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔ�ú †³µÖÖÃÖ  �ú¹ý−Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ¯ÖÖêÃ™üÖ−Öê Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖ)Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú¯Öæ¾Öá †Ö×#Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ †•ÖÔ ¤üÖ2Ö»Ö 
�ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. 

2) ¯Ö¤ü ³Ö ü̧ŸÖß ¯ÖÏ×�ÎúµÖêŸÖ �úÖê#ÖŸÖÖÆüß †Ö×#Ö �êú¾ÆüÖÆüß ²Ö¤ü»Ö �ú¸ü#µÖÖ“ÖÖ,¯Ö¤ü ÃÖÓ2µÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö �ú¸ü#µÖÖ“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ ¸ü§ü �ú¸ü#µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ̄ Öæ#ÖÔ      
†×¬Ö�úÖ¸ü ´Öã2µÖ �úÖµÖÔ�úÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß,×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü,ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ŸÖ£ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ�ú»¯Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö �ú)ÖÖ“Öê ¯ÖḮ Öã2Ö µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. 
 
 
 
    Ã¾ÖÖ)Ö¸üß/-                                                                                                 Ã¾ÖÖ)Ö¸üß/- 

 ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ ü̧ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß                                            †¬µÖ)Ö ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ ü̧ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß 
ŸÖ£ÖÖ ˆ¯Ö´Öã2µÖ �úÖµÖÔ�úÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß (¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö),                                             ŸÖ£ÖÖ ´Öã2µÖ �úÖµÖÔ�úÖ ü̧ß †×¬Ö�úÖ ü̧ß, 
        ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧                                                              ü×•Ö»ÆüÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü 
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राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अभियान 
कां त्राटी पध्दतीने िरावयाच्या पदाांसाठी अजज. 

(राज्य / विभाग/विल्हास्तर विहािा. ि त्याप्रमाणे संबंवित प्रािीकरणाकडे अिज करािा.) 

 

प्रवत, 
राज्य प्रकल्प संचािक, / विभागीय आयकु्त /  
मखु्य कायजकारी अविकारी,  विल्हा पवरषद संबंवित 

  
विषय : अिज करीत असिेल्या पदाचे नांि :- ---------------------------------------------- 
 डी.डी. क्रमांक ---------------- बकेँचे नाि ------------------रक्कम------- 
1* अिजदाराचे संपणूज नांि 

 
(आडनांि            स्ित:चे नाि           िवडिांचे नाि) 
 
 

2 उमेदिाराचे नािात बदि 
असल्यास 
(सोबत परुािा आिश्यक) 

(आडनांि            स्ित:चे नाि           िवडिांचे नाि) 
 

3 अिजदार स्री आहे वक परुूष स्री  / परुूष 

4 अिजदार वििावहत आहे वक 
अवििावहत 

वििावहत / अवििावहत 

5* पर व्यिहाराचा पत्ता 
 

 
 

6 कायमचा पत्ता  
7* ई-मेि (पर व्यिहार करण्यासाठी 

आिश्यक)  
 

8 दरूध्िनी क्रमांक   
9* मोबाईि क्रमांक  
10 िात ि  पोटिात  
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11
* 

िातीचा प्रिगज खालील भठकाणी √ अशी खणू करावी. 
अ.िा. अ.ि. वििाअ भिब भिक भिड इमाि विमाप्र शै.ि.सा.मा.प्र. विमाप्र-अ खिुा  
            

 

12
* 

अिजदाराची िन्म तारीख वदनांक ------- मवहना-------- िषज-------- 

13 अिज स्स्िकारण्याच्या अंवतम 
वदनांकास म्हणिे वदनांक 
25.08.2014 रोिीचे िय 

िषज ------ मवहना ------   वदिस ------ 

14
* 

अिजदाराची शैक्षवणक अहजता  (उत्तीण झािेल्या पवरके्षचा तपवशि) 

शैक्षभणक 
पात्रता 

पभरक्षा मांडळाचे नाव / 
भवद्याभपठाचे नाांव 

उत्तीणज वर्ज एकूण गणु प्राप्त गणु टक्केवारी 

SSC      

HSC      

पदिी      

पदव्यतु्तोर 

पदिी 

     

इतर शैक्षभणक 

अर्जता 

     

 
15* इतर शैक्षवणक अहजता तपवशि 
अ.क्र. इतर प्रमाणपत्र/ अभ्यासक्रम बोडज उत्तीण 

झाल्याचे वर्ज 
प्राप्त गणु % 

1 इंग्रिी टंकिेखन  
40 श.प्र.वम. 

    

2 मराठी टंकिेखन  
30 श.प्र.वम. 

    

3 MS-Office       
4 MS-CIT प्रमाणपर.     
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5 टिॅी     
 

16
* 

अनभुि (सध्या कायजरत असिेल्या कायाियापासनू) 
अ.क्र. कायाियाचे नांि पद रूि ूझाल्याचा 

वदनांक  
एकूण 

अनभुि 
कामाचे स्िरूप 

      
      
      
      

 

18
* 

अिा सोबत िोडिेिी प्रमाणपरे  

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 

  मी श्री. ------------------------------ प्रमावणत करतो / करते वक, िर नमदू केिेिा 
तपवशि माझ्या मावहतीप्रमाणे सत्य ि अचकू आहे. मी प्रमावणत करतो / करते वक, अिात नमदू 
केिेिी मावहती खोटी अगर चकुीची आढळून आल्यास अिज अपार करणेस, नोकरी गमाविण्यास 
ि त्या अनषंुगाने होणा-या इतर कारिाईस पार रावहि. तसेच सदर पदािरीि वनयकु्ती ही तात्परुत्या 
स्िरूपातीि वनव्िळ कंराटी पद्धतीिर असल्याने शासन सेिेत कायम करण्यासाठी हक्क राहणार 
नाही याची मिा पणूजपणे िाणीि आहे असनू शासन सेिेत कायम करण्यासाठी भविष्यात हक्क 
सांगणार नाही अशी िेखी हमी देत आहे.  

स्थळ :  

वदनांक :    ---/---/2014             अिजदाराची स्िाक्षरी 
       (अिजदाराचे नाि----------------------------)  
 
 
 

भटप : वरील * भचन्र् असलेली माभर्ती िरणे अजजदारास बांधनकारक असेल. 
 

* * * * * * * * * 
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महाराष्ट्र शासन 
राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अभियान 

राज्य  / भविाग / भजल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षामध्ये आभण पांचायत सभमती / 
ग्राम पांचायतस्तरावरील कां त्राटी पध्दतीने िरावयाच्या पदाांसाठी अजज करण्यासाठी 

उमेदवाराांस महत्वाच्या सचूना. 
 

1) उमेदवाराने प्रत्येक पदासाठी स्वतांत्र अजज करणे आवश्यक राहील. 
2) वयोमयादा –  

 जिल्हास्तरावरून  व जवभागस्तरावरून भरती करावयाच्या सवव पदाांसाठी 
वयाची अट ही जकमान 18 वरे्ष व कमाल 33 वरे्ष आजि मागासवगीयाांसाठी 
38 वरे्ष राहील.  

 जिल्हास्तरावरील पदाांच्या भरतीसाठी ट्रायसेम ककवा जमनी आयटीआय मधील 
कां त्राटी तत्वावर काम करिा-या कमवचा-याांनी अिव केल्यास त्याच्या एकूि 
केलेल्या सेवेइतकी व 58 वर्षाच्या मयादेत वयाची अट जिजिल करण्यात येत 
आहे.  

 जवभाग /राज्यस्तरावरून भरती करावयाच्या पदाांसाठी अनभुवी उमदेवाराांची 
आवश्यकता असल्याम ेु उच्चतम वयरमयादा 58 वरे्ष राहील. सेवा जनवतृ्त 
अजधका-याांसाठी कमाल वयरमयादा 65 वर्षा पयवत राहील. तिाजप सांबांजधत 
सेवाजनवतृ्त अजधका-याांनी कायालयीन कामकाि करण्यासाठी सक्षम 
असल्याबाबत वैदयजकय प्रमािपत्र  देिे आवश्यक राहील. 

 उमेदवाराांच्या वयाची जकमान व कमाल मयादा ही अिव करावयाच्या िेवटच्या 
जदनाांकास म्हििे जद. 25.08.2014 अखेर ग्राहय धरण्यात येईल.  

3) अिा सरबत िरडावयाच्या कागदपत्राच्या सत्य प्रती :  
 िैक्षजिक पात्रतेसांदभात 12 वी / पदवी/ पदवीत्तरर प्रमािपत्र. 
 12 वी / पदवी / पदवीत्तरर गिुपजत्रका (माकव  जलस्ट). 
  वयाचा परुावा 
 िातीचा दाखला / जिमीलेअर प्रमािपत्र 
 अनभुवाचे प्रमािपत्र 
 परुस्कार / प्रिस्तीपत्रक  
 इतर अनरु्षांजगक प्रमािपत्र / कागदपते्र  
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4) अजज शलु्क  
 अिव िलु्क रक्कम रु. 200/- (मागासवगीयाांसाठी रू. 100/-) राहील. मािी 
सैजनकाांसाठी अिव िलु्क माफ राहील. 

 जवजहत अिव िलु्काप्रमािे करित्याही राष्ट्ट्रीयकृत बकेँचा व ज्या जठकािी अिव 
करिार आहे तेिील प्राजधकरिाच्या नावे व त्याच मखु्यालयाच्या जठकािी देय 
असलेला कडमाड ड्राफट (धनाकर्षव) काढून अिासरबत िरडावयाचा आहे.  

 डिंमािं ड्राफट च्या पाठीमागे अजजदाराने स्वत:चे सांपणूज नाव व पत्ता 
भलहणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या पदासाठी अिव दाखल केलेला आहे त्या 
पदाचे नाव जलजहिे आवश्यक आहे.  

 अिव िलु्काची रक्कम ना परतावा राहील.  
5) भजल्हा /भविाग व राज्य स्तर िरती प्रडकयाचा तपभशल, िरती प्रभियेची पद्वत  

 
भजल्हास्तरावरून  भरती करावयाच्या जलजपक, लेखापाल, कायालयीन सहाय्यक व 
पजरचर आजि गट / पांचायत अजभयांता याांची खालील प्रमािे गिुानिुम यादी (Merit 
List) जनश्श्चत करावी. 
 सांबांजधत पदाला आवश्यक असलेल्या जकमान िैक्षजिक अहवतेच्या िेवटच्या 
वर्षाच्या प्राप्त गिुाांच्या टक्केवारीच्या प्रमािाला 80% वेटेि द्यावे. (उदा. एखाद्या 
उमेदवाराच्या पदवी परजके्षच्या िेवटच्या वर्षाची गिुाांची टककेवारी 70% 
असल्यास 80% वेटेि प्रमािे त्याला 56 गिु प्राप्त हरतील.) 

 जकमान िैक्षजिक अहवतेपेक्षा अजतजरक्त िैक्षजिक अहवता असल्यास 10% वेटेि, 
अनभुवासाठी 10%  वेटेि गहृीत धरून उमेदवाराांची अांजतम जनवड करावी.  

 अनभुव हा िासकीय, िासन अजधकृत कायालय, महामांड े, सांजवधान मान्य 
जवद्यापीठ, इतर िासनाच्या मान्यता असलेल्या  अजधकृत सांस्िा मधनूच ग्राह्य 
धरण्यात येईल. 

 जिल्हा / तालकुा पेसा समन्वयक पदाला आवश्यक असलेल्या जकमान िैक्षजिक 
अहवतेसाठी 70%, अजतजरक्त िैक्षजिक अहवतेसाठी 10%, अनभुवासाठी 10% 
आजि मलुाखतीसाठी 10% वेटेि ठेवण्यात यावे.   

 वरील पद्धतीने गिुानिुम ठरवनू ज्याांसाठी आवश्यक आहे त्या उमेदवाराांची 
कौशल्य चाचणीसाठी 1 पदास 5 उमेदवार याप्रमाणे यादी तयार करावी. 
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कौिल्य चाचिीत उत्तीिव हरिा-या उमदेवाराांची म ू गिुानिुम यादी प्रमािे पात्र 
असलेल्या पजहल्या िमाांकाच्या उमेदवाराांची अांजतम जनवड करावी.  

 जिल्हा / तालकुा पेसा समन्वयक या पदासाठी कौिल्य चाचिीसाठी 1 पदास 10 
उमेदवाराांची यादी तयार करावी व त्यातनू 1 पदास 5 उमेदवाराांची मलुाखतीसाठी 
जनवड करावी. कौिल्य चाचिीत उत्तीिव हरिा-या उमेदवाराांची म ू गिुानिुम 
यादी आजि मलुाखती मध्ये प्राप्त झालेल्या माकाप्रमािे अांजतम गिुानिुम 
जनश्श्चत करून पजहल्या िमाांकाच्या उमेदवाराची अांजतम जनवड करावी. 

 अांजतम जनवड यादी तयार करताना ज्या उमेदवाराांना समान गिु जम ाल्यास अिा 
उमेदवाराांचा गिुवत्तािम त्याांचे प्रिम उच्च जिक्षि व तदनांतर वयाने िेष्ट्ठ 
असिा-या उमेदवाराांना प्राधान्य द्यावे.  

 उमेदवाराांची प्रजतक्षा यादी एकूि पद सांख्येच्या 2 पट करावी. या प्रजतक्षा यादीची 
वैधता 1 वर्षापयंत राहील. या कालावधीत जनवड यादीतील उमेदवार हिर न 
झाल्यास ककवा हिर हरवनू नरकरी सरडून गेल्यास प्रजतक्षा यादीतील उमदेवारास 
गिुानिुमे कां त्राटी तत्वावर नेमिकू देण्यात यावी. 

राज्यस्तरावरून व भविागस्तरावरून भरावयाच्या पदाांसाठी राज्यस्तरीय व 
जवभागस्तरीय जनवड सजमतीद्वारे सांबांजधत उमेदवाराांच्या अिाची तज्ञ सजमतीकडून त्या 
उमेदवाराची शैक्षभणक अहजता व अनिुव (CV / Bio-Data) तपासिी करून 
त्याांची कौशल्य चाचणी, गट चचेसाठी 1 पदास 10 उमेदवार याप्रमाणे भनविं 
करावी व कौिल्य चाचिी आजि गट चचेमधनू मलुाखतीसाठी 1 पदासाठी 5 
उमेदवाराांची यादी तयार करून मलुाखत घ्यावी व अांजतम जनवड यादी प्रजसद्ध करावी.  
 
िरती प्रडकयेतील सवजसाधारण सचूना-  

6) महाराष्ट्ट्र राज्य लरकसेवा (अिा, अि, जनि (जविा), भि, जवमाप्र आजि इमाव 
याांच्यासाठी आरक्षि) अजधजनयम 2001 आजि साप्रजव िासन जनिवय जदनाांक 24 
िलैु, 2014 अन्वये िैक्षजिक आजि सामाजिक दषृ्ट्टया मागास प्रवगव (ESBC), 
जवमाप्र-अ (SBC-A) अन्वये सांबांजधत पद भरतीसाठी आरक्षि लाग ूराहील. प्रचजलत 
िासन धररिाप्रमािे जिमीजलअर / नॉन जिमीजलअर प्रमािपत्र लाग ू राहील. िात 
वैधता प्रमािपत्र कां त्राटी जनयकु्तीच्या जदनाांकापासनू 6 मजहन्याच्या आत सादर करिे 
सांबांजधत उमदेवारास बांधनकारक असेल. 
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7) मजहला आरक्षिामधनू राखीव पदाचे उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास  त्याच प्रवगातील 

इतर पात्र उमेदवाराांमधनू पदे भरण्यात येतील. पदाांच्या सांख्येतील बदलाची िक्यता 

असल्याने त्याप्रमािे आरक्षिात बदल हरईल.  

8) सांबांजधत पदासाठी करावयाचा अिाचा जवजहत नमनुा सांकेत स्ि ावर उपलब्ध करून 

जदलेला आहे. त्या सांकेत स्ि ावरून डाऊनलरड करून वापरावा.  

9) जवजहत केलेल्या कालावधीत ऑनलाईन / परस्टाने / समक्ष अिव श्स्वकारण्याची पद्धत 

ठरजवण्याची व अवलांजबण्याचे अजधकार सांबांजधत प्राजधका-यास राहतील. वरील 

ठरजवलेल्या पद्धतीप्रमािे अिव सादर करिे सांबांजधत उमेदवाराला बांधनकारक असेल. 

10)  उमेदवाराने ऑनलाईन ककवा परस्टाने ककवा समक्ष अिव जदनाांक 25.08.2014 पयंत 

कायालयीन वे ेत सायां. 5.45 पवूी सादर करावा. जवजहत कालावधी नांतर प्राप्त 

झालेले, अपिूव असलेले, ई-मेल द्वारे पाठजवलेल्या अिांचा जवचार केला िािार नाही. 

11) अिव पाठजवताना पाजकटावर ज्या पदासाठी अिव केलेला आहे. त्या पदाचा ठ क 

अक्षरात उल्लेख करावा. 

12) नैसर्गगक आपत्तीम ेु अिवा अन्य कारिासतव जवजहत जदनाांकास कौिल्य चाचिी / 

मलुाखत घेिे िक्य न झाल्यास पढुील जदनाांक जनश्श्चत करण्याचे अजधकार  सांबांजधत 

राज्यस्तरीय / जवभागस्तरीय / जिल्हास्तरीय कायालयीन प्रमखुाांना राहतील.  

13) सांबांजधत उमेदवाराने अिव केल्यानांतर सांबांजधत कायालय प्रमखु अिाची ााननी करून 

पात्र / अपात्र असलेल्या अिाची अांतरीम यादी प्रजसद्ध करतील व ही यादी सांबांजधत 

कायालयाच्या सांकेतस्ि ावर जवजहत तारखेस प्रजसद्ध करण्यात येईल.  

14) अांतरीम यादीवर उमेदवाराचे आके्षप असल्यास त्याांनी आवश्यक त्या परुाव्यासह 

जवजहत कालावधीपवूी आके्षप दाखल करावेत. जवजहत मदुतीनांतर प्राप्त झालेल्या 

आके्षपाांचा जवचार केला िािार नाही. उमेदवाराच्या आके्षपाप्रमािे 
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कागदपत्राांच्याआधारे िहाजनिा करून पात्र उमेदवाराांची अांभतम यादी जवजहत 

कालावधीत प्रजसद्ध करण्यात येईल. 

15) उमेदवाराने जवजहत नमनुा अजातील * भचन्ह असलेली माभहती भरिे बांधनकारक 

असेल. उमेदवाराला सांबांजधत कायालयाकडून तातडीने सांपकव  करिे, भरती 

प्रजकयेतील प्रत्येक स्तरावरील माजहती उमेदवाराला तात्का  क जवण्यासाठी ई-मेल 

पत्ता देिे आवश्यक आहे. भरती प्रजकयेच्या कालावधीत उमदेवाराने आपला ई-मेल 

जनयजमतपिे उघडावा व माजहती पहावी. तसेच उमेदवाराला SMS द्वारे ककवा दरूध्वनी 

द्वारे सांदेि देण्यासाठी सांबांजधताने मोबाईल िमाांक देिे अजनवायव आहे.  

16) अांजतम यादी मधनू कौिल्य चाचिीसाठी / मलुाखतीसाठी  पात्र ठरलेल्या 

उमेदवाराांची यादी सांबांजधत जिल्हा / जवभाग/ राज्यस्तरीय कायालयाच्या नरटीस 

बरडववर प्रजसद्व करण्याांत येईल. तसेच सांबांजधत कायालयाच्या सांकेत स्ि ाांवर प्रजसद्व 

करण्याांत येईल. 

17) जनवड प्रजियेत पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची म ू प्रमािपते्र  तपासल्यानांतरच त्याांना 

जनयकु्ती आदेि देण्यात येईल. कागदपत्रामध्ये त्रटुी आढ ल्यास करित्याही स्तरावर 

उमेदवारास अपात्र ठरजवण्याांत येईल ककवा जनयकु्ती रद क करण्यात येवनू सांबांजधताांवर 

कायदेजिर कारवाई करण्यात येईल. 

18) राज्य प्रकल्प सांचालक/ जवभागीय आयकु्त / मखु्य कायवकारी अजधकारी, जिल्हा 

पजरर्षद याांना जनयकु्ती अजधकारी या नात्याने करित्याही उमेदवाराांची अांजतम जनवड 

करण्याचे अिवा नाकारण्याचे सांपिूव अजधकार राहतील. तसेच वरील पद भरती 

प्रजकयेत करिताही आजि केव्हाही बदल करण्याचा  ,पद सांख्येत बदल करण्याचा  

अिवा भरती प्रजकया रद क करण्याचे सांपिूव अजधकार राहतील. 
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19) भजल्हास्तरावरील कां त्राटी पद िरतीचा कायविम / प्रजिया खालील 
वे ापत्रकप्रमािे राहील. याप्रजियेत अपवादात्मक पजरश्स्ितीत बदल करण्याचे 
अजधकार सांबांजधत मखु्य कायवकारी अजधकारी याांना राहतील : - 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

अ .ि.  तपभशल भदनाांक 
1 वतजमानपत्रात जाहीरात देणे 00-00-4012 

(शभनवार) 
2 अजज करण्याची अांभतम भदनाांक (सायांकाळी 5.25 वाजे पयंत) 

 
 

45-00-4012 
(सोमवार) 

3 प्राप्त अजाची छाननी व पात्र उमेदवाराांची अांतरीम यादी जाहीर करणे 
 
 

42-00-4012 
(बधुवार) 

4 अांतरीम यादीबाबत उमेदवाराांचे आके्षप / हरकतीसाठी शेवटचा भदनाांक 
 
 

00-00-4012 
(शभनवार) 

 पात्र अजांची अांभतम यादी जाभहर करणे. 

कौशल्य चाचणीसाठी यादी जाभहर करणे.  
04.00.4012 

5 पात्र उमेदवाराांची कौशल्य चाचणी घेणे व कौशल्य चाचणीत उत्तीणज  

झालेल्या अांभतम भनविं यादी जाभहर करणे. 

00-00-4012 
(बधुवार) 

 ते 
05.00.4012  

(शुिवार) 
0 भजल्हा / तालकुा पेसा समन्वयका मधनू कौशल्य चाचणी मध्ये उत्तीणज 

झालेल्या उमेदवाराांच्या 

मलुाखती घेणे व  

अांभतम भनविं  यादी जाहीर करणे. 

 

10-09-2014 
(मांगळवार) 

0 पात्र उमेदवाराांची मळू कागदपत्राांची छाननी करुन भनयकु्ती आदेश देणे. 
11-00-4012 

(गरुूवार) 



राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अभियान कां त्राटी िरती प्रभकया सचूना          7 
 

20) जवभाग / राज्यस्तरावरील पद भरतीचा कायविम / प्रजिया खालील वे ापत्रकप्रमािे 
राहील. याप्रजियेत अपवादात्मक पजरश्स्ितीत बदल करण्याचे अजधकार सांबांजधत 
जवभागीय आयकु्त / राज्य प्रकल्प सांचालक याांना राहतील :-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21) उमेदवाराांना सांबांजधत पदासाठी करावयाचा अिाचा जवजहत नमनुा, सचूना, 
िाजहरातीचा तपजिल, पदासाठी लागिारी िैक्षजिक अहवता, अनभुव, आर्गिक 
मरबदला आजि रािीव गाांधी पांचायत सिक्तीकरि अजभयानाच्या कें द्र िासनाच्या 
मागवदिवक सचूना व यरिनेचे सांजक्षप्त स्वरूप आजि राज्य िासनाचे आवश्यक िासन 
जनिवय खालील सांकेत स्ि ावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत 

www.maharashtra.gov.in 

http://rdd.maharashtra.gov.in 

 

***************************** 

 

अ .ि.  तपभशल भदनाांक 
1 वतजमानपत्रात जाहीरात देणे 00-00-4012 

(शभनवार) 
2 अजज करण्याची अांभतम भदनाांक (सायांकाळी 5.25 वाजे पयंत) 45-00-4012 

(सोमवार) 
3 प्राप्त अजाची छाननी व पात्र उमेदवाराांची अांतरीम यादी जाहीर करणे 42-00-4012 

(बधुवार) 
4 अजाबाबत उमेदवाराांचे आके्षप / हरकतीसाठी शेवटचा भदनाांक 00-00-4012 

(शभनवार) 
5 पात्र उमेदवाराांची अांभतम यादी जाहीर करणे 01-09-2014 

(सोमवार) 
6 पात्र उमेदवाराांची शैक्षभणक अहजता व अनिुवाची (CV/Bio Data) तज्ञ 

सभमतीकिूंन तपासणी करणे व कौशल्य चाचणी व गट चचेसाठी यादी 

जाहीर करणे. 

04-00-4012 
(मांगळवार) 

  ते   
05-00-4012 

(शुिवार) 
2 कौशल्य चाचणी व गटचचा घेऊन मलुाखतीसाठी यादी जाहीर करणे. 10-09-2014 

(बधुवार) 
8 पात्र उमेदवाराांची मळू कागदपत्राांची छाननी करुन  व मलुाखत घेवनू 

अांभतम भनविं यादी व प्रभतक्षा प्रभसद्ध करणे. 
11-00-4012 

(गरुूवार) 

http://www.maharashtra.gov.in/
http://rdd.maharashtra.gov.in/(rgpsa)


सुधारित परिरिष्ट क्र.- 4 

  (ग्राम रिकास ि जलसंधािण रिभाग िासन रनणणय क्रमाकं.िागापंं-

2013/प्र.क्र. 140/योजना-4  सोबतचे सहपत्र )                                                

सुधारित परिरिष्ट क्र. 4.1 

िाज्य  ि रिभागीय स्तिाििील पदे 

अ. 
क्र. 

पदाचंे नािं रनयुक्तीचा 
प्रकाि 

पद 
संख्या 

मारसक ितेन 
(रुपये) 
दिमहा 

अहणता / अनुभि 

1. िाज्य प्रकल्प 
संचालक 

प्ररतरनयुक्ती 1  रजल्हारधकािी/मुख्य कायणकािी 
अरधकािी, रजल्हा परिषद या 
दजाचे 

2. उप प्रकल्प 
संचालक 

प्ररतरनयुक्ती 1 रु.15600-
39100 

अरतरिक्त मुख्य कायणकािी 
अरधकािी/उप मुख्य कायणकािी 
अरधकािी, रजल्हा परिषद या 
दजाचे 

३. लेखा अरधकािी प्ररतरनयुक्ती 1 रु.15600-
39100 
(4400) 

महािाष्र लेखा ि रित्त संिगातील 
अरधकािी प्ररतरनयुक्तीने 
 

अ) प्रलेखन संिोधन 
ि मूल्यमापन तज्ञ 

कंत्राटी 1 रु.60,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
 1) पदव्युत्ति पदिी (िाज्यिास्त्र/ 
लोकप्रिासन/ समाजकायण/ 
समाजिास्त्र / ग्रामीण व्यिस्थापन) 
                     अथिा 
िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
M.B.A (मनुष्य संसाधन ) 
2) संगणकाचे ज्ञान आिश्यक  
( MS-Office ) 
अनुभि: 
1.प्रकल्प व्यिस्थापन ककिा 
समन्ियाचा रकमान 5 िषाचा 
अनुभि त्यापैकी        1. प्रकल्प 
मूल्यमापन ि प्रकल्पाचा परिणाम ि 
फलरनष्पत्तीचे संिोधन ि प्रलेखन 
संदभाने  रकमान 3 िषाचा अनुभि 
2. MIS िचना, रनमीती ि 
िापिाबाबत 3 िषाचा अनुभि 



ब) रिकें द्रीकिण तज्ञ कंत्राटी 1 रु.60,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता:  
1.   पदव्युत्ति पदिी (समाजकायण/ 
ग्रामीण व्यिस्थापन /समाजिास्त्र 
/लोकप्रिासन )   
                          अथिा 
िासन मान्यता प्राप्त M.B.A.    
(मनुष्य संसाधन)  
                           अथिा 
२.   सेिारनिृत म.रि.से. गट-अ 
मधील उमेदिािासाठी पदव्युत्ति 
पदिीची अट रिरथल करुन अहणता 
पदिी (कोणताही रिषय)  
3.     संगणकाच ेज्ञान आिश्यक   
 ( MS-Office ) 
अनुभि: 
अ)  पंचायत िाज सबंंरधत कायदे, 
प्ररिक्षण ि त्याचंी अंमलबजािणी 
याबाबत रकमान 5 िषाचा अनुभि.        
ब) सेिारनिृत म.रि.से. गट-अ साठी 
रकमान 15 िषाचा अनुभि. 

क) पंचायतींचे 
आर्थथक 
बळकटीकिण 
तज्ञ 

कंत्राटी / 
प्रतीनीयुक्त्ती 

1 रु.60,000/- 
पयणन्त दिमहा 
कंत्राटीसाठी 
ककिा म.रि.से 
म.ले.ि रि.से. 
मधील गट-अ 
/गट -ब  याचंे 
प्रचरलत ितेन  

िैक्षरणक अहणता:  
1. खालील रिषयातील पदव्युत्ति 
पदिी/ िासन मान्यता प्राप्त 
संस्थेचा  M.B.A. ( रित्त 
व्यिस्थापन/मनुष्य 
संसाधन/अथणिास्त्र /िारणज्य/ 
लोकप्रिासन )       अथिा 
म.रि.से /म.ले.ि रि.से. गट-अ 
/गट ब प्ररतरनयुक्तीने   
2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक    
( MS-Office ) 
अनुभि: 
िासकीय / रनमिासकीय/ पंचायत 
िाज संस्थाची रिरत्तय व्यिस्थापन/ 
प्रणाली संदभात रकमान 5 िषाचा 
अनुभि.  



ड) प्ररिक्षण ि 
क्षमताबाधंणी तज्ञ 

कंत्राटी 1 रु.60,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1. खालील रिषयातील पदव्युत्ति 

पदिी (समाजकायण/ समाजिास्त्र, 
ग्रामीण व्यिस्थापन / 
लोकप्रिासन )  

                    अथिा 
िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
M.B.A.(मानि संसाधन) 

2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक    
( MS-Office ) 
अनुभि: 
1.    प्रकल्प व्यिस्थापन 
समन्ियाचा रकमान 5 िषे अनुभि. 
2.    प्ररिक्षण ि क्षमता बाधंणी 
कायणक्रम िाबरिणे िा त्याचे 
समन्ियन याबाबत रकमान 3 
िषाचा अनुभि . 

इ) मारहती, रिक्षण ि 
संिाद तज्ञ 

कंत्राटी 1 रु.60,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1. खालील रिषयातील पदव्युत्ति 
पदिी (मास कम्युकेिन/ रमरडया/ 
िाज्यिास्त्र/ लोक प्रिासन / 
समाजकायण/ समाजिास्त्र ) 
                          अथिा 
िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
M.B.A. (मानिसंसाधन) 
2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक    
     ( MS-Office ) 
अनुभि: 
मारहती, रिक्षण ि संिाद 
संबधातील रकमान 5 िषाचा 
अनुभि. 

4. कायालयीन 
सरचि 

कंत्राटी/ 
प्रतीरनयुक्ती 

१ रु.2५,000/-  
पयणन्त दिमहा 
कंत्राटीसाठी  
 ि  
प्रतीरनयुक्ती 
ििील    
कमणचा-यास 

िैक्षरणक अहणता: 
1. िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
कोणत्याही िाखेचा पदिीधि 
2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक    
( MS-Office ) 
3. मिाठी-30 ि इंग्रजी-40 
ि.प्र.रम. परिक्षा पास असणे 



रनयरमत ितेन 
ि भत्ते रदले 
जातील  

आिश्यक.  
                     अथिा 
कक्ष अरधकािी ककिा अधीक्षक 
दजाचा अरधकािी प्ररतरनयुक्तीने, 
ज्याला संगणकाचे ज्ञान   ( MS-
Office) ि मिाठी-30 ि इगं्रजी-40 
टंकलेखन किता येणे आिश्यक 
असाि.े 
अनुभि: 
रकमान 3 िषाचा कायालय 
व्यिस्थापनाचा अनुभि 
असणा-यास  प्राध्यान्य 

5. लेखापाल कंत्राटी 1 रु.2५,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1. िासन मान्यताप्राप्त संस्थेचा 
िारणज्य क्षते्रातील पदिीधि/ 
पदव्युत्ति 
 2.टॅली पिीक्षा उत्तीणण प्रमाणपत्र 
3. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक    
( MS-Office ) 
अनुभि: 
लेखापाल / लेखारिषयक 
कायालयीन कामाचा  रकमान 3 
िषाचा अनुभि. 

६. कायालयीन 
सहायक 

कंत्राटी १ रु.२०,०००/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1. कोणत्याही रिषयाचा पदिीधि 
2. मिाठी-30 ि इंग्रजी-40 
ि.प्र.रम. परिक्षा पास असणे 
आिश्यक. 
3. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक    
( MS-Office ) 
अनुभि: 
कायालयीन कामकाजाचा रकमान 
3 िषाचा अनुभि असणा-यास 
प्राध्यान्य. 

७. परिचि कंत्राटी 1 रु.१0,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
दहािी (S.S.C.)उत्तीणण 
अनुभि: 
2-3 िषाचा अनुभि असणा-यास 



प्राध्यान्य 

८. रिभागीय प्रकल्प 
उप संचालक 
(प्रत्येक रिभागा-
साठी) 

कंत्राटी 6 प्रत्येकी रुपये 
50,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1. खालील रिषयातील पदव्युत्ति 
पदिी (समाजकायण/ ग्रामीण 
व्यिस्थापन/ लोकप्रिासन)  
                           अथिा 
िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
M.B.A. (मानि संसाधन) 
2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक   
 ( MS-Office) 
अनुभि:  
प्रकल्प व्यिस्थापनाचा/ 
समन्ियाचा रकमान 5 िषाचा 
अनुभिापैकी प्रकल्प मूल्यमापन ि 
MIS िापिाचा रकमान 3 िषाचा 
अनुभि. 

९. कायणक्रम 
समन्ियक 
(प्रत्येक रिभागा- 
साठी) 

कंत्राटी 6 प्रत्येकी रुपये 
30,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1.खालील रिषयातील पदव्युत्ति 
(समाजकायण/समाजिास्त्र/ ग्रामीण 
व्यिस्थापन/लोकप्रिासन) ककिा 
िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
M.B.A.(मानि संसाधन) 
2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक    
( MS-Office )  
अनुभि: 
प्रकल्प  व्यिस्थापन /प्ररिक्षण 
कायणक्रम समन्ियाचा रकमान  ३ 
िषाचा अनुभि. 

िाज्य ि रिभागीय स्तिाििील एकूण पदे २४   

 

  



सुधािीत परिरिष्ट क्र. 4.2 

प्रकल्प व्यिस्थापन कक्षातील रजल्हा स्तिाििील पदे (33 रजल््ाकंरिता) 
 

अ
. 
क्र
. 

पदाचंे नािं रनयुक्ती-चा 
प्रकाि 

पद- 
सं

ख्या 

मारसक ितेन 
(रुपये) 

अहणता / अनुभि 

1. रजल्हा 
कायणक्रम 
व्यिस्थाप
क 
(33 
रजल््ा-ं
साठी) 

कंत्राटी 33 प्रत्येकी 
रु.45,000/पयण
न्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1.    खालील रिषयातील 
पदव्युत्ति पदिी        
(समाजकायण/ समाजिास्त्र/ 
लोकप्रिासन / िाज्यिास्त्र)   
              अथिा     
िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
M.B.A.(मानि संसाधन)      
2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक      
( MS-Office ) 
अनुभि: 
1.प्रकल्प व्यिस्थापनाचा 
ककिा समन्ियाचा रकमान 3 
िषाचा अनुभि. 
2. प्रकल्प सकनयत्रण MIS 
िापि याचा रकमान 2 िषाचा 
अनुभि. 

2. क्षमता 
बाधंणी 
तज्ञ 

कंत्राटी 33 प्रत्येकी रु. 
30,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1. खालील रिषयातील 
पदव्युत्ति पदिी  
(समाजकायण/समाजिास्त्र/ 
लोकप्रिासन/ग्रारमण 
व्यिस्थापन)  
                      अथिा                             
िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
M.B.A.(मानि संसाधन) 
2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक       
( MS-Office ) 
 
अनुभि: 
अ)   प्ररिक्षण आरण क्षमता 



अ
. 
क्र
. 

पदाचंे नािं रनयुक्ती-चा 
प्रकाि 

पद- 
सं

ख्या 

मारसक ितेन 
(रुपये) 

अहणता / अनुभि 

बाधंणी कायणक्रम 
अंमलबजािणी, सरनयंत्रण ि 
प्ररिक्षण संदभात रकमान 3 
िषाचा अनुभि 
ब)   पंचायती िाज 
कायद्यासंबधी कुिल प्ररिक्षक 
म्हणनू अनुभि आिश्यक. 

3. पंचायत 
प्ररक्रया ि 
स्थारनक 
स्ििाज्य 
संस्था तज्ञ 

कंत्राटी 
पद्धतीने/ 
प्रतीरनयुक्ती
ने  

33 प्रत्येकी रु. 
30,000/- 
पयणन्त दिमहा 
ककिा 
प्ररतरनयुक्तीच्या 
कमणचा-याच्या 
ितेनाप्रमाणे. 

िैक्षरणक अहणता: 
1. खालील रिषयातील 
पदव्युत्ति पदिी   
(समाजकायण/समाजिास्त्र/ 
लोकप्रिासन/ग्रारमण 
व्यिस्थापन) 
                  अथिा 
िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
M.B.A.(मानि संसाधन) ककिा 
सेिा रनिृत्त मरिसे अरधकािी 
(कोणत्याही रिषयाचा 
पदिीधािक)  
                  अथिा 
प्ररतरनयुक्तीने रिस्ताि 
अरधकािी (पंचायत)  
                   अथिा 
सहाय्यक गट रिकास 
अरधकािी (क्षमता असलेले) 
2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक      
( MS-Office ) 
अनुभि: 
पंचायत प्ररक्रया ि स्थारनक 
स्ििाज्य संस्था/ पंचायत िाज 
संस्थेत कायद्याच्या अंमल- 
बजािणीचा ि प्ररिक्षणाचा  
रकमान 3 िषाचा अनुभि 
असािा. 



अ
. 
क्र
. 

पदाचंे नािं रनयुक्ती-चा 
प्रकाि 

पद- 
सं

ख्या 

मारसक ितेन 
(रुपये) 

अहणता / अनुभि 

        प्ररतरनयुक्तीच्या संदभात 
संबंरधत अरधका-यानंा 
पंचायत प्ररक्रया/ पंचायत िाज 
संस्थेच्या प्ररिक्षणाचा अनुभि 
असािा.  
      सेिारनिृत्त म.रि.से. 
अरधकािी याचंी रकमान 15 
िषाची  सेिा झालेली असािी. 

4. सुप्रिासन 
तज्ञ 

कंत्राटी 
पद्धतीने 

33 प्रत्येकी रु. 
30,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1.  खालील रिषयातील 
पदव्युत्ति 
पदिी(समाजकायण/समाजिा
स्त्र/ 
िाज्यिास्त्र/लोकप्रिासन/ग्रा
रमण व्यिस्थापन ) 
                     अथिा 
 िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
M.B.A.(मानि संसाधन) 
2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक      
( MS-Office ) 
अनुभि:-  
प्रकल्प संरनयंत्रण ि MIS च्या 
अंमलबजािणीचा रकमान 3 
िषाचा अनुभि 
 
 

5. रलपीक कंत्राटी 
पद्धतीने 

33 प्रत्येकी रु. 
15,000/- 
पयणन्त दिमहा. 

िैक्षरणक अहणता: 
1.िासन मान्यता प्राप्त 
संस्थेचा कोणत्याही िाखेचा 
पदिीधि 
2. मिाठी-30 ि इंग्रजी-40 
ि.प्र.रम. परिक्षा उत्तीणण असणे  
आिश्यक. 
3.  संगणकाचे ज्ञान आिश्यक      



अ
. 
क्र
. 

पदाचंे नािं रनयुक्ती-चा 
प्रकाि 

पद- 
सं

ख्या 

मारसक ितेन 
(रुपये) 

अहणता / अनुभि 

( MS-Office ) 
अनुभि:- 
कायालयीन कामकाजाचा 
रकमान 3 िषाचा अनुभि  
असणा-या उमेदिािास 
प्राधान्य. 

6. लेखापाल कंत्राटी 
पद्धतीने 

33 प्रत्येकी रु. 
20,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
िासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा 
िारणज्य क्षते्रातील पदिीधि/ 
पदव्युत्ति 
2. टॅली प्रोगॅ्रम हाताळण्यात 
प्रारिण्य   आिश्यक. 
3. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक       
( MS-Office ) 
अनुभि:- 
कायालयीन कामकाजाचा 
रकमान 3 िषाचा अनुभि  
असणा-या उमेदिािास 
प्राधान्य. 

7. कायालयी
न सहायक 

कंत्राटी 
पद्धतीने 

33 प्रत्येकी रु. 
12,000/- 
पयणन्त दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1.बािािी (H.S.C.)उत्तीणण. 
2. संगणकाचे ज्ञान आिश्यक  
    ( MS-Office ) 
3. मिाठी-30 ि इंग्रजी-40  
     ि.प्र.रम. पिीक्षा उत्तीणण 
अनुभि:- 
कायालयीन कामकाजाचा 
रकमान 3 िषाचा अनुभि  
असणा-या उमेदिािास 
प्रधान्य. 

8. परिचि कंत्राटी 
पद्धतीने 

33 प्रत्येकी रु. 
8,000/- पयणन्त 
दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: - 
दहािी (S.S.C.) उत्तीणण. 
अनुभि:- 
 कायालयीन कामकाजाचा 



अ
. 
क्र
. 

पदाचंे नािं रनयुक्ती-चा 
प्रकाि 

पद- 
सं

ख्या 

मारसक ितेन 
(रुपये) 

अहणता / अनुभि 

रकमान 3 िषाचा अनुभि  
असणा-या उमेदिािास 
प्रधान्य 

 एकूण  264   
 

  



सुधािीत परिरिष्ट क्र. 4.3. 

रजल्हा पंचायत संसाधन कें द्रासाठी रनमाण किाियाची पदे (निीन 25 कें दे्र) 

 

अ. 
क्र. 

पदाचंे नािं रनयुक्तीचा 
प्रकाि 

पद- 
संख्या 

मारसक 
ितेन 
(रुपय)े 

अहणता /अनुभि 

1. प्ररिक्षण 
व्यिस्थापक 
प्रत्येकी 1 
पद 

कंत्राटी पद्धतीने 25 प्रत्येकी रु. 
30,000/- 
पयणन्त 
दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1.खालील रिषयातील 
पदव्युत्ति पदिी 
(समाजकायण/समाजिास्त्र/ 
लोकप्रिासन/ग्रारमण 
व्यिस्थापन ) 
             अथिा 
िासन मान्यता प्राप्त 
संस्थेचा M.B.A.(मानि 
संसाधन) 
2. संगणकाचे ज्ञान 
आिश्यक ( MS-Office ) 
अनुभि:- 
अ)    प्ररिक्षण कायणक्रम      
व्यिस्थापन ि समन्ियाचा 
रकमान 3 िषाचा अनुभि 
 ब) पंचायत िाज 
कायद्यासंदभात कुिल 
प्ररिक्षक म्हणनू अनुभि. 

2. सत्र 
व्यिस्थापक 
प्रत्येकी 3 
पदे 

कंत्राटी 75 प्रत्येकी रु. 
12,000/- 
पयणन्त 
दिमहा 

िैक्षरणक अहणता:- 
1. िासन मान्यता प्राप्त 
संस्थेचा कोणत्याही 
िाखेचा पदिीधि 
2. संगणकाचे ज्ञान 
आिश्यक   ( MS-Office ) 
अनुभि:- 
प्ररिक्षण कायणक्रम 
व्यिस्थापनामध्ये / सत्र 
व्यिस्थापक म्हणनू 
रकमान 2 िषाचा अनुभि 
असणा-यास प्राध्यान्य. 



अ. 
क्र. 

पदाचंे नािं रनयुक्तीचा 
प्रकाि 

पद- 
संख्या 

मारसक 
ितेन 
(रुपय)े 

अहणता /अनुभि 

3. डेटा एन्री 
ऑपिेटि 
प्रत्येकी 1 
पद 

कंत्राटी 25 प्रत्येकी रु. 
8,000/- 
पयणन्त 
दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1. बािािी (H.S.C.)       
उत्तीणण 
2.  संगणकाचे ज्ञान 
आिश्यक   ( MS-Office) 
3. मिाठी-30 ि इंग्रजी-
40 ि.प्र.रम.पिीक्षा उत्तीणण 

एकूण १२५   
 

  



सुधारित परिरिष्ट क्र. 4.4 

ग्राम पंचायत आरण पंचायत सरमती स्तिािि रनमाण किाियाची पदे 

 

अ. 
क्र. 

पदाचंे नािं रनयुक्तीचा 
प्रकाि 

पद- 
संख्या 

मारसक ितेन 
(रुपये) 

अहणता/अनुभि 

1. पंचायत 
रिकास 
अरधकािी 

कंत्राटी 1280 प्रत्येकी रु. 
12,000/- 
पयणन्त दिमहा 

रदनाकं 1 ऑगस्ट 2014 
च्या िासन रनणणय क्रमाकं : 
िागापं- 2014/ प्र.क्र.148/ 
योजना-4 मधील तितूदी- 
प्रमाणे किण्यात आलले े
बदल गृहीत धिणेत यािते. 
ज्यामध्ये पदसंख्या ितेन ि 
अहणतेत बदल किण्यात 
आलले ेआहेत. 

2. करनष्ठ 
अरभयंता  
(351 
पंचायतींना) 

कंत्राटी 702 प्रत्येकी रु. 
1५,000/- 
पयणन्त दिमहा 

एकूण  1982   
 

  



सुधारित परिरिष्ट क्र.4.5. 
पेसा कायणक्रमातंगणत रनमाण किाियाची पदे 
 

अ. 
क्र. 

पदाचंे नािं रनयुक्तीचा 
प्रकाि 

पद- 
संख्या 

मारसक 
ितेन 
(रुपय)े 

अहणता/ अनुभि 

1. पेसा 
समन्ियक 
(रजल्हा 
स्तिािि) 

कंत्राटी 12 25,000/- 
पयणन्त 
दिमहा 
 

िैक्षरणक अहणता: 
1.खालील रिषयातील पदव्युत्ति 
पदिी (सामारजक कायण/ ग्रामीण  
रिकास/ समाजिास्त्र/ लोक 
प्रिासन/ P.G.D. ग्रामीण 
रिकास/आरदिासी 
रिकास/मानिििं िास्त्र ) . 
2. संगणकाच ेज्ञान आिश्यक( MS-
Office) 
अनुभि:- 
ग्रामीण रिकास क्षते्रातील / 
आरदिासी रिकासाच्या रनगडीत 
क्षते्रातील रकमान 3 िषाचा अनुभि 
आिश्यक. 

2. पेसा 
समन्ियक 
(तालुका-
स्तिािि) 

कंत्राटी 59 प्रत्येकी रु. 
20,000/- 
पयणन्त 
दिमहा 

िैक्षरणक अहणता: 
1. खालील रिषयातील पदव्युत्ति 
पदिी (सामारजक कायण/  
मानिििंिास्त्र / ग्रामीण रिकास/ 
समाजिास्त्र/ लोक प्रिासन/ 
P.G.D. ग्रामीण रिकास/आरदिासी 
रिकास) 
2.  संगणकाचे ज्ञान आिश्यक           
( MS-Office) 
अनुभि:- 
ग्रामीण रिकास क्षते्रातील/ 
आरदिासी रिकासाच्या रनगडीत 
क्षते्रातील रकमान 2 िषाचा अनुभि 
आिश्यक. 

एकूण  71   
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