
नांदेड िज  हा सेतू सिमती 
िज  हािधकारी कायालय , नांदेड  

जािहरात  
 

अनुसूिचत जमाती व इतर पारंपारीक वन िनवासी (वनह  काची मा  यता) अिधिनयम 2006 व िनयम 2008, व 

सुधारण िनयम 2012 अंमलबजावणी अंतगत सामुिहक वनह  का  या अंमलबजावणीसाठी खालील माणे र  त पदे नांदेड 

िज  हा सेतू सिमती,माफत िन  वळ ता  पुर  या  व पात कं ाटी त  वावर भरती करावयाची आहेत.  

अ. .  पद  पदसं  या  मानधन  िनयु  ती कायालय  

1 िज  हा सम  वयक   01 . 22,000/-  िज.अ.का.नांदेड  

2 उपिवभागीय  तरीय सिमती 

सहायक 

05 . 16,000/-  िज.अ.का.नांदेड 02 हदगांव-1 भोकर-1 

नांदेड-1 

3 तालुका  य  थापक 02 . 20000/-  िकनवट,मा र  

         ( अज नमुना,आव  यक शै िणक अहता व पद भरती बाबत अिधक  मािहती  नांदेड िज  हया  या संके  थळावर 

https://nanded.gov.in उपल  ध क न दे  यात आलेली आहे)  

           उपरो  त पदासाठी िदनांक 02/03/2021 पासून ते 12/03/2021 रोजी सायं 6.00 वा. पयत अज मागिव  यात येत 

असून उमेदवारांनी शै िणक अहता व अनुभव माणप ा  या  वसा ांकीत तीसह िविहत नमु  यातील अज िज  हा सेतू 

सिमती, संगणक क , पिहला माळा, िज  हािधकारी कायालय, नांदेड येथे सम  अथवा पो  टा ारे अज करावेत. उपरो  त 

िदनांकानंतर येणा-या अजाचा िवचार केला जाणार नाही. अजदारांची शै िणक अहता तपासून मुलाखती/ ा  य ीक परी ा 

घेत  या जातील व मुलाखतीसाठीचा/ ा  य ीक परी ेचा िदनांक वेगळयाने नांदेड िज  हया  या संकेत  थळावर िस  द 

कर  यात येईल  यानुसार मुलाखतीस उमेदवारांनी उप थत राहवे. मुलाखती बाबत वेगळयाने उमेदवारास कळिव  यात येणार 

नाही.  सदर पदभरती बाबतचे सव अिधकार/िनणय िज  हािधकारी तथा अ  य  सेतू सिमतीचे राहतील.  

 

      वा रत/- 
िज  हािधकारी तथा अ  य  

िज  हा सेतू सिमती, नांदेड करीता 



 

 
अ

. .  
पदनाम  पदसं  या  अहता  उपरो  त  शासन िनणया  वये  मािसक 

मानधन 
1. िज  हा 

सम  वयक  
01 1. शासन मा  य िव ािपठाचा कोण  याही शाखेचा पदवीधर   

2. शासन मा  य िव ािपठाचा कोण  याही शाखेचा पद  यु  तर पदवी 
3.  यव  थापन पद  यु  तर पदवी MBA/MPM/MSW यांना ाधा  य  
4.संगणकाचे ान आव  यक ,MS-CIT,CCC/DOEACC( )शासनमा  य 

माणप(  
5. शासिकय कामाचा िकमान एक वषाचा अनूभव 
िज  हा सम  वयकासाठी ची  शै िणक अहता सेवा िनवृ  त अिधकारी 
यांचेसाठी  
1. वग एक संवगातील शासिकय सेवेतून सेवा िनवृ  त अिधकारी अपर 
िज  हािधकारी, उपिज  हािधकारी, तहसीलदार व इतर िवभागातील सेवा 
िनवृ  त अिधकारी थम ाधा  य  

2. सेवा पु  तका  या पिहला पानाची छायांिकत त  

3. सेवा िनवृ  तीचे आदेशाची छायांिकत त  

4. सेवा कालावधीम  ये कोण  याही कारची िवभागीय अथवा  यायालयानी 
चौकशी नसले बाबत माणप  सादर करावे.  

. 
22,000/-  

2. तालुका 
 यव  थापक  

02 1.  शासन मा  य िव ािपठाचा कोण  याही शाखेचा पदवीधर   
2.  यव  थापन पद  यु  तर पदवी MBA/MPM/MSW यांना ाधा  य  
3. संगणकाचे ान आव  यक  , , MS-CIT,CCC/DOEACC  )शासनमा  य 

माणप(  
4. शासिकय कामाचा िकमान एक वषाचा अनूभव 

. 
18000/- 
व ावास 
खच . 
2000/-   

3. सहा क  05  1. शासन मा  य िव ािपठाचा कोण  याही शाखेचा पदवीधर   
2.  यव  थापन पद  यु  तर पदवी MBA/MPM/MSW यांना ाधा  य  
3. संगणकाचे ान आव  यक ,MS-CIT,CCC/DOEACC  )शासनमा  य 

माणप(  
4. मराठी टंकलेखन 30 .श.मी.  
5. इं जी टंकलेखन 40 .श.मी.  
4. शासिकय कामाचा िकमान एक वषाचा अनूभव 

. 
16000/-  

 
 

 



 

िवशेष सुचना:- 
  
1) उमेदवारांने नांदेड िज  हया  या संके  थळावर दे  यात आले  या अजा  या नमु  यातच अज भ न  मा.िज  हािधकारी तथा 

अ  य  नांदेड िज  हा सेतू सिमती,  संगणक क  पिहला माळा िज  हािधकारी कायालय नांदेड या प   यावर िद. 
02.03.2021 ते 12.03.2021 रोजी सांय. 6.00 वा. पयत बंद िलफा ाम  ये पोहचेल अशा रतीने पो  टा ारे अथवा सम  
येवून दाखल करावे.  12.03.2021 नंतर ा  त झाले  या अजाचा िवचार कर  यात येणार नाही.  

2) उमेदवारांनी अजा सोबत कोण  या ही रा  टीयकृत बंॅकेचा धनाकष (DD) र  कम . 200/- E-Suvidha Collectorats 
Nanded या नावाने काढून जोडणे बंधनकारक असेल.  

3) अजा  या पाकीटावर ठळक अ रात पदाचा उ  लेख करावा. पदाचा उ  लेख नसले  या पािकटाचा िवचार केला जाणार 
नाही यांची उमेदवारांनी नोदं  यावी. जाहीरात व अजाचा नमुना या कायालयाची वेबसाईट https://nanded.gov.in वर 
उपल  ध क न दे  यात आलेला आहे.  

4) जाहीराती पुव  व जाहीरातीम  ये िदले  या मुदतीनंतर ाप्  त तसेच अपुण अधवट र  या व चुकीचे भरलेले अज वा काही ुटी 
आढळुन आ  यास अज िवचारात घेतले जाणार नाहीत व  याबाबत कोणताही प  यवहार केला जाणार नाही. 

5) जािहरातीम  ये दे  यात आले  या अहते पे ा अनाव  यक कागदप े अजासोबत जोड  यास अज अपा  ठरिव  यात 
येईल.  

6) अजासोबत जािहरातीम  ये िदले  या अनु मांकानूसारच अहते  या  वसा ांिकत ती जोड  यात यावेत.  
7)  पा  ठरले  या उमेदवारांची यादी िज  हािधकारी कायालयाचे नोटीस बोडावर लाव  यात येईल.  याच माणे या 

कायालया  या वेबसाईट https://nanded.gov.in वर िस  कर  यात येईल. पा  उमेदवारां  या मुलाखत बाबत नांदेड 
िज  हया  या उपरो  त संके  थळावर वेळोवेळी भेट दे  यात यावी.  

8) अज दाखल केला  हणून अथवा िवहीत अहता धारण केली  हणजे मुलाखतीचा अथवा िनयु  तीचा ह  क ा  त झाला असे 
नाही. 

9) िनवड ि ये  या कोण  याही ट  यावर अपा  ठरले  या उमेदवारां  या बाबतीत कोण  याही कारचा प  यवहार केला 
जाणार नाही. 

10) उमेदवाराने  या  या उमेदवारी  या संदभात कोणताही दबाव आण  याचा यत्  न के  यास  याची उमेदवारी अपा  
ठरिव  यात येईल. 

11) भरती ि येसाठी पा  उमेदवारांची यादी िज  हािधकारी कायालय नांदेड यांचे नोटीस बोडावर व वेबसाईट वर िस  
कर  यात येईल. तसेच िनवडले  या उमेदवारांची िनयु  ती आदेशाची त नोटीस बोडावर तसेच उपरो  त वेबसाईट वर 

िस  कर  यात येईल. 
12) िनवड ि या झा  यानंतर िकंवा िनयु  ती नंतर कोण  याही णी अजात व अजासोबत िदलेली मािहती अगर कागदप े 

खोटी सादर के  याचे िकंवा खरी मािहती दडवुन ठेव  याचे नंतर िनदशनास आ  यास  या उमेदवाराची उमेदवारी / 
िनयु  ती र  कर  यात येईल. 

13) अंतीम िनवड झाले  या उमेदवाराची िनवड कोण  याही  तरावर र  कर  याचे अिधकार िज  हािधकारी तथा अ  य  
सेतू सिमती, नांदेड यांचे राहतील. तसेच िनवड झाले  या उमेदवारास िनयु  ती देणे िज  हािधकारी यांना बंधनकारक 
राहणार नाही. 

14) अंतीम िनवड झाले  या उमेदवाराने  याचे िनयु  तीचा आदेश ा  त झा  याचे िदनांकापासुन 07 िदवसाचे आत िनयु  ती  या 
िठकाणी  वखचाने जु होणे अिनवाय आहे. अ  यथा  याची िनयु  ती आपोआप र  होईल व ते पुढील िनयु  तीस अपा  
ठरतील. तसेच िनवड सुचीतील ित ा यादीनुसार पुढील पा  उमेदवारास िनयु  ती िदली जाईल. 

15) मुळ माणप ाची खातरजमा के  यानंतर िनवड झाले  या उमेदवारास िनयु  ती  या िठकाणी जु क न घे  यात येईल. 
16) उमेदवारास िनयु  ती िद  यानंतर चारी  व पुणपडताळणी अहवाल असमाधानकारक अस  यास िनयु  ती र  कर  यात 

येईल. 
17) एक अथवा सव अज नाकार  याचा, िनवड ि येत वेळेवर होणारा बदल तसेच अंतीम िनणय इ  यादी बाबतचे संपुण 

अिधकार िज  हािधकारी तथा अ  य  सेतू सिमती, नांदेड यांना राहील. 
 

  
 वा रत/-  

िज  हािधकारी तथा अ  य  
िज  हा सेतू  सिमती, नांदेड  



 

नांदेड िज  हा सेतू सिमती माफत कं ाटी पदाकरीता भरावयाचा िविहत 
नमु ातील अजाचा नमुना  

         ( सदरचा िविहत नमु ातील अज  नांदेड िज ाचे (https://nanded.gov.in) या संकेत थळावर उपल  आहे.) 
 

पदाचे नाव ----------------------------------------- 
 
 
 

 
अजदाराचा 

फोटो 

ित, 

   मा.िज  हािधकारी तथा अ  य , 

   िज  हा सेतू सिमती, नांदेड, 

   शासकीय इमारत विजराबाद नांदेड. 

 

           
1) संपुण नाव :-....................................................................................................................... 

 
                आडनाव            वत:चे नाव               वडील/पतीचे नाव 
 
2) प   यवहाराचा प  ता: ....................................................................................................       

                                   ……............................................................................................ 

  ................................................................................................... 

 
3)  दुर  वनी व मोबाईल मांक........................................................................................... 
  
4)  िलंग: -          (पु ष)  /   (  ी) 
 
5)  अजदाराची ज  म तारीख (शालांत माणप ानुसार) .................................................... 
 
5) अ) िदनांक.     /          /2021रो जी वय - ..........वष  ..........मिहने   .......िदवस 
 
6) वैवाहीक थती -    (िववाहीत)/(अिववाहीत) 
 
7) महारा  टाचा सिहवाशी आहे काय -        होय  /  ना ही 
 
                (लागु नसेल ते खोडावे) 



 
8) पदिनहाय अजासोबत जोडावयाची कागदप े  
 

अ . .  पद अहता  शासन िनणया  वये  पदवीचे नाव  उत णवष  ट  केवारी   
1. 
 

िज  हा 
सम  वयक 

शासन मा  य िव ािपठाचा कोण  याही शाखेचा 
पदवीधर   

   

शासन मा  य िव ािपठाचा कोण  याही शाखेचा 
पद  यु  तर पदवी 

   

 यव  थापन पद  यु  तर पदवी MBA/MPM/MSW 
ाधा  य  

   

संगणकाचे ान आव  यक ,MS-
CIT,CCC/DOEACC( )शासनमा  य माणप(  

   

शासिकय कामाचा िकमान एक वषाचा अनूभव 
संबधीत कायालयाचे अनुभव माणप  जोडणे 
आव  यक आहे. आदेश ाहय धर  यात येणार 
नाही 

कायालयाचे नाव 
व प  ता 

धारण केलेले 
पदनाम 

नोकरीचा 
कालावधी 

   

 
 

  

 
 

  

वग एक संवगातील शासिकय सेवेतून सेवा िनवृ  त 
अिधकारी अपर िज  हािधकारी, 
उपिज  हािधकारी, तहसीलदार व इतर 
िवभागातील सेवा िनवृ  त अिधकारी थम ाधा  य  

   

सेवा पु  तका  या पिह  या पानाची छायांिकत त    

सेवा िनवृ  ती आदेशाची छायांिकत त    

सेवा कालावधीम  ये कोण  याही कारची 
िवभागीय अथवा  यायालयीन चौकशी नसले 
बाबत माणप   

   

अ . .  पद अहता  शासन िनणया  वये  पदवीचे नाव  उत णवष  ट  केवारी  
 
2. 

तालुका 
 यव  थापक 

शासन मा  य िव ािपठाचा कोण  याही शाखेचा 
पदवीधर   

   

 यव  थापन पद  यु  तर पदवी MBA/MPM/MSW 
यांना ाधा  य  

   

संगणकाचे ान आव  यक ,MS-
CIT,CCC/DOEACC( )शासनमा  य माणप(  

   

शासिकय कामाचा िकमान एक वषाचा अनूभव 
संबधीत कायालयाचे अनुभव माणप  जोडणे 
आव  यक आहे. आदेश ाहय धर  यात येणार 
नाही 

कायालयाचे नाव 
व प  ता 

धारण केलेले 
पदनाम 

नोकरीचा 
कालावधी 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



शासिकय सेवेतून सेवा िनवृ  त तहसीलदार , नायब 
तहसीलदार व इतर िवभागातील सेवा िनवृ  त 
अिधकारी अस  यास  

   

सेवा पु  तका  या पिह  या पानाची छायांिकत त    

सेवा िनवृ  ती आदेशाची छायांिकत त    

सेवा कालावधीम  ये कोण  याही कारची 
िवभागीय अथवा  यायालयीन चौकशी नसले 
बाबत माणप   

   

अ . .  पद अहता  उपरो  त  शासन िनणया  वये  पदवीचे नाव  उत णवष  ट  केवार  
3 सहा क  शासन मा  य िव ािपठाचा कोण  याही शाखेचा 

पदवीधर   
   

 यव  थापन पद  यु  तर पदवी MBA/MPM/MSW 
यांना ाधा  य  

   

संगणकाचे ान आव  यक ,MS-
CIT,CCC/DOEACC( )शासनमा  य माणप(  

   

मराठी टंकलेखन 30 .श.मी.  माणप      
इं जी टंकलेखन 40 .श.मी. माणप      
शासिकय कामाचा िकमान एक वषाचा अनूभव 
संबधीत कायालयाचे अनुभव माणप  जोडणे 
आव  यक आहे. आदेश ाहय धर  यात येणार 
नाही 

कायालयाचे नाव 
व प  ता 

धारण केलेले 
पदनाम 

नोकरीचा 
कालावधी 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

पा ते  या अटी व शत  मला मा  य असुन या अटी व शत चा भंग के  यास भरती  या कुठ  याही ट  पयाम  ये 

माझी उमेदवारी र  होईल याची मला जाणीव आहे. अजात नमुद केलेली मािहती मा ा मािहती माणे खरी आहे. 

या पदासाठी िवहीत केलेली शै िणक अहता आिण अनुभव मा ाकडे आहे. मी असे मािणत करतो/करते की, 

वर िदलेली मािहती खोटी व चु कीची आढळुन आ  यास खोटया मािहती  या आधारे िमळालेली उमेदवारी िकंवा 

िनवड /िनयु  ती र  हो  यास बा  य राहील.  याब ल माझी कोणतीही त ार राहणार नाही. 

 
िदनांकः -    /    /2021 . 
िठकाणः -  नांदेड 
             अजदारांचे नाव प  ता व सही  



लहान कुटंुबाचे ित ाप  
 

मी, ी/ ीमती/कुमारी …………………………………………………. वय ……… वष राहणार 

…………………………………. ी/ ीमती………………………………..यांचा मुलगा/मुलगी या  दारे असे जाहीर करतो/करते 

की, मी…………………. या पदासाठी अज केला आहे. 

      आज रोजी मला ……………..(सं  या) इतकी हयात मुले आहे.  यापैकी 28 माच, 2005 यानंतर ज  माला आले  या 

मुलांची सं  या ……………..आहे (अस  यास ज  म िदनांक नमुद करावा) 

      हयात मुलांची सं  या दोन पे ा अिधक असेल तर िदनांक 28 माच 2006 व त ंतर ज  माला आले  या मुलांमुळे 

या पदासाठी अनह ठरिव  यास पा  होईल. 

 

िदनांकः -     /   /2021 
िठकाणीः - नांदेड        अजदारांचे नाव प  ता  व सही 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


