
   
 

             
प्रतितियुक्िीिे पद भरण्यासाठी मागणीपत्र.   

क्र.2020/मप्रतिप्रप्र/आस्था/तरप/जातिराि/2020-21/174, तद.12.04.2021 
मराठिाडा प्रशासकीय ि तिकास प्रतशक्षण प्रबोतििी, िाथिगर (उत्तर) पैठण, तज.औरंगाबाद.   

 
मराठिाडा प्रशासकीय ि तिकास प्रतशक्षण प्रबोतििी, िाथिगर (उत्तर) पैठण, तज.औरंगाबाद या संस्थेमध्ये राज्य प्रतशक्षण 

िोरण 2011 िुसार राज्य प्रतशक्षण काययक्रम अंिगयि शासि सेििेील अतिकारी िगय-2 ि िगय-3 च्या कमयचाऱयासंाठी प्रतशक्षण काययक्रम 
आयोतजि करण्याि येिाि. शासि तिणयय सामान्य प्रशासि तिभाग/काया-12अ, मंत्रालय, मुंबई याचं्या तद.11 मे, 2015 मध्ये िमुद 
केलेली पदे भरण्याची काययपध्दिी ि प्रतितियुक्िीिे भरण्याि येणाऱया पदाचं्या कियव्ये ि जबाबदाऱया तितिि केल्या आिेि.   

त्यास अिुसरुि शासि सामान्य प्रशासि तिभाग, मंत्रालय मुंबई या तिभागाच्या अतिपत्याखालील मराठिाडा प्रशासकीय ि 
तिकास प्रतशक्षण प्रबोतििी, िाथिगर (उत्तर) पैठण, तज.औरंगाबाद या कायालयािील राज्य प्रतशक्षण काययक्रम अंिगयि खालील िमूद 
केलेली पदे शासकीय अतिकारी / कमयचारी याचंे मिूि प्रतितियुक्िीिे भरण्यासाठी तितिि िमुन्याि अजय मागतिण्याि येि आिेि. अशा 
संिगाि इच्छूक ककिा पात्र उमेदिार ि तमळूि आल्यास तिम्ि संिगाि ि श्रेणीमध्ये समकक्ष पदािरील पदोन्निीसाठी तििीि केलेली 
अियिा ि अिुभि पणूय करणाऱया शासकीय अतिकारी/कमयचारी याचंािी या पदािर प्रतितियुक्िीसाठी तिचार केला जाईल. 

 
अ.क्र. पदिाम गट पदांची संख्या पदाची ििेिश्रणेी 
1 संचालक अ 1 78800-209200 एस-25   
2 तिबंिक िथा सिायक प्राध्यापक अ १ 55100-175100 एस-19 
3 सिायक प्राध्यापक अ 8 55100-175100 एस-19 
4 कायालय अतिक्षक/स्टेिोराफा र  क 1 35400-112400 एस-13   
5 िसिीगृि िथा आिार व्यिस्थापक क 1 35400-112400 एस-13    
6 रंाफथपाल  क 1 25500- 81100  एस-8  
 एकूण   13  

 
2. प्रतितियुक्िीिे तियुक्िी प्रथमि: एक िर्षाच्या कालाििीसाठी रािील, िदिंिर आिश्यकिा तिचाराि घेऊि संबिंी अतिकारी 
याचंी इच्छुकिा ि प्रतितियुक्िीिे सेिा देणा-या संिगय तियंत्रण प्रातिका-याच्या सम्मिीिे िा कालाििी जास्िीि जास्ि 5 िर्षापयंि 
िाढतििा येईल. 
3. सिय प्रशासकीय तिभागांिा तििंिी करण्याि येिे की, सदर पतरपत्रक त्याचं्या अतिपत्याखालील काययरि असलेल्या िर िमूद 
केलेल्या संिगािील सिय अतिकारी याचं्या तिदशयिास आणण्याि याि.े 
4. सदर पदािर प्रतितियुक्िीिे तियुक्िीसाठी इच्छुक ि पात्र अतिकारी/कमयचारी यािंी त्याचंे अजय सोबि जोडलेल्या तििीि 
िमून्याि टंकतलतखि करुि त्याचं्या प्रशासकीय तिभागामा य ि तिम्ि स्िाक्षरीिाकंडे तदिाकं 13/04/2021 पयंि सादर करण्याचे 
िमूद िोिे. सदर अजय सादर करण्याची  मुदि तदिाकं ०४/०५/२०२१ पयंि िाढतिण्याि येि आिे. 
5. प्रतितियुक्िीिे तियुक्िी घेऊ इच्च्छणाऱया अतिकारी/कमयचारी यांिी िे सद्या शासि सेििे असल्याबाबिचे त्याचं्या कायालय 
प्रमुखाचे प्रमाणपत्र अजासोबि जोडाि.े 
6. शासि तिणयय, सामान्य प्रशासि तिभाग(काया-12), तद.17.12.2016 ि समक्रमाकं तद.16.2.2018 ि साप्रति/(काया-12अ), 
तद.11.5.2015 मिील तििातरि िरिुदी, अटी ि शिीिुसार प्रतितियुक्िीिे तियुक्िी देण्याबाबि अजांची िपासणी करण्याि येईल. 
7. प्रशासकीय तिभागािी / संिगय तियंत्रक तिभागािी पतरपणूय स्िरुपािील अजय त्याचंे आिश्यक प्रमाणपत्रासंि ि संबिंीि 
अतिकारी/कमयचारी याचं्या मागील 5 िर्षाचे गोपतिय अििालाच्या सत्यप्रिीसि या तिभागाकडे कोणत्यािी पतरस्थीिीि                         
तद.  13/04/2021 पयंि पाठिाििे. तििीि मूदिीि अजय प्राप्ि ि झाल्यास अशा अतिकारी/कमयचारी याचंा तिचार केला जाणार िािी. 
8. अंतिम तदिाकंास प्राप्ि अजांची छाििी केल्यािंिर पात्र अजांबाबि प्रस्िाि सामान्य प्रशासि तिभाग, मंत्रालय, मुंबई याचंेकडे 
पढुील काययिािीसाठी पाठतिण्याि येिील. 
 

-सिी - 
संचालक 

मराठिाडा प्रशासकीय ि तिकास प्रतशक्षण प्रबोतििी,   
            िाथिगर (उत्तर), पैठण. तज.औरंगाबाद. 
 

 


