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उपरोक्त महाराष्ट्र  राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अजियानाच्या माध्यमातून राष्ट्र ीय ग्रामीण आजथिक पररवतिन प्रकल्प अंतर्ित  जिल्हा 

अजियान व्यवस्थापन कक्ष िालना द्वारा , तालुका अजियान व्यवस्थापन कक्ष पंचायत सजमती िालना व तालुका अजियान व्यवस्थापन 

कक्ष पंचायत सजमती िोकरदन या दोन तालुक्यातील  एकूण सहा (६) प्रिार्ात एकात्मिक शेती प्रिार् (IFC) जवकास प्रकल्प 

राबजवण्यात येत असून सदरील प्रकल्प अंमलबिावणी कररता तालुका स्तरावर एकात्मिक शेती प्रिार् समन्वयक (Block Anchor), 

वररष्ठ CRP (Sr.CRP) आजण उपिीजवका सेवा कें द्र व्यवस्थापक ( LSC Manager ) ही  पदे ठराजवक कालावधी कररता मानधन 

तत्वावर िरण्यात येत आहे.  सदरील पदे ज्या तालुक्यासाठी िरायची आहेत त्याच तालुक्यामधील स्थाभनक व अभियानातील 

कामाचा अनुिव असणाऱयांना प्राधान्य देण्यात येईल.  

 

              सदरील पदांकररता अिि िरण्याचा कालावधी जद.  २४ / ०६/२०२२ ते   ३० / ०६/ २०२२ या कालावधीत कायािलयीन 

जवजहत वेळेत पोस्टाने जकंवा स्वतः  सदर कायािलास संध्याकाळी ५:०० वािेपयंत सादर करावेत. सदर कालावधी नंतर प्राप्त 

झालेल्या अिांचा जवचार केला िाणार नाही याची उमेदवारांनी नोदं घ्यावी. 

 

अिि पाठजवण्याचा पत्ता व पदांचा तपशील खालील जदल्याप्रमाणे. 
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एकूण  अजज पाठभवण्याचा पत्ता  

जालना  
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७  

तालुका अजियान व्यवस्थापन 

कक्ष, पंचायत सजमती िालना 

(MSRLM- उमेद ), कचेरी रोड 

ता. जि. िालना-431203 
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७  

तालुका अजियान व्यवस्थापन 

कक्ष, पंचायत सजमती िोकरदन 

(बचत र्ट जविार्) ता. 

िोकरदन जि. िालना  

जपनकोड – 4311 14 
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प्रस्ताभवत पदाची भनवड व भनयुक्ती भनकष: 

 एकात्मिक शेती प्रिार् ब्लॉक अँकर, सीजनयर CRP आजण LSC व्यवस्थापक यांची जनवड जिल्हा 

                             अजियान कक्षाकडून करण्यात यावी व जनयुक्ती संबंजधत प्रिार् संघा मार्ि त करण्यात यावी.  

 प्रस्ताजवत पदे ही प्रकल्प कालावधी िुन २०२३ पयिन्त मयािजदत राहतील. 

 सदरील पदे ज्या तालुक्यासाठी िरायची आहेत त्याच तालुक्यामधील स्थाजनक व  अजियानातील कामाचा अनुिव 

असणाऱयांना प्राधान्य देण्यात येईल. 

  एकात्मिक शेती प्रिार् समन्वयक ( Block Anchor) , वररष्ठ समुदाय संसाधन व्यक्तीचे (Senior CRP) आजण 

उपिीजवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन सेवा कें द्र (LSC) व्यवस्थापक ( LSC Manager) यांची  जनवड कायिरत 

असलेल्या CRP मधून केली असल्यास, त्यांचे मानधन एकाच प्रकल्पा द्वारे काढण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. 

१. उपजीभवका तालुका समन्वयक )अंकर ब्लॉक ) 

             तालुका अजियान व्यवस्थापन कक्ष पंचायत सजमती  िालना व िोकरदन या दोन तालुक्यामधे्य तालुका स्तरावर  

            प्रते्यकी १ म्हणिे एकूण दोन उपिीजवका तालुका  समन्वयक (ब्लॉक अंकर) जनवड केले िातील. 

 

एकात्मिक शेती प्रिाग तालुका समन्वयका साठी भनवड भनकष: 

 जकमान जडप्लोमा धारण केलेली असावी, पदवी धारक असल्यास त्या व्यक्तीला प्राधान्य देण्यात यावे. 

 संबजधत व्यक्ती पदवी धारक असलास १ वर्ािचा अनुिव असणे र्रिेचे आहे व जडप्लोमा झाल्या असल्यास २ वर्ािचा 

अनुिव असणे र्रिेचे आहे.  

 एकात्मिक शेती प्रिार् ब्लॉक अंकर स्थाजनक असणे आवश्यक आहे. 

 कृर्ी, र्लोत्पादन, मत्स्यपालन, पशुपालन, मधमाशी पालन इत्यादी के्षत्रात प्रर्तीशील शेतकरी असू शकते, म्हण शेती व 

शेती आधाररत उपक्रम राबजवल्याचा अनुिव असला पाजहिे. 

 शेती व शेती आधाररत मूल्यवधिन साखळी उपक्रम अंमलबिावणी बद्दल माजहती असणे आवश्यक आहे. 

 जनवासी प्रजशक्षणास उपत्मस्थत राहण्याची तयारी असावी. 

 उत्तम संवाद कौशल्य आजण सामुदायाला सुलि रीतीने समिावून सांर्ता येणे. 

 

 

एकात्मिक शेती प्रिाग तालुका समन्वयकाची िूभमका आभण जवाबदान्यााः 

 प्रकल्पाच्या अंमलबिावणीसाठी उपिीजवका मदत करेल. 

 र्ावपातळीवरून प्रकल्पाचे अपडेट्स आजण अंमलबिावणीची त्मस्थती िाणून घेणे. 

 ब्लॉक स्तरावर प्रकल्पाचे जनरीक्षण आजण मूल्यमापन. 

 वररष्ठ CRP यांचा कामाचा पाठपुरावा करणे. 

 प्रिार्ातील मजहलांच्या उपक्रमाना )उपक्रम आधाररत शेती जपके शेतातील (देऊन िेट प्रत्यक्ष यांना      काम करून घेणे व 

आवश्यक मार्िदशिन करणे. 

 LSC चे व्यवस्थापन करणे आजण वैजवध्यपूणि उपक्रम करून घेणे. 

 LSC च्या कामाच्या MIS राखणे. 

 जनयजमत तालुका व्यवस्थापन कक्ष व जिल्हा अजियान कक्षाला कामाचा तपशील देणे. 

 

http://l.sc/


मानधन: 

      उपिीजवका तालुका समन्वयक (ब्लॉक अंकर) यांना एकात्मिक शेती जवकास प्रकल्प (IFC) जनकर्ांनुसार एकूण मानधन हे 

रुपये 

      ११,०००/-  आजण रुपये २०००/- माजसक प्रवास ित्ता असे एकजत्रत रुपये १३,०००/- ठोक देय राहील.    

२. उपजीभवका वररष्ठ समुदाय संसाधन व्यक्ती.  

      िालना व िोकरदन या दोन तालुक्यामधे्य प्रिार् स्तरावर एकूण सहा प्रिार्ामधे्य ६ समुदाय संसाधन  

      व्यक्तीचंी  एकात्मिक शेती जवकास प्रकल्प (IFC) जनकर्ांनुसार जनवड केले िातील. उपिीजवका वररष्ठ समुदाय  

     संसाधन व्यक्ती (Senior CRP) प्रामुख्याने अजियानात काम केलेल्याना मुख्यता प्राधान्य जदले िाईल . 

 

वररष्ठ समुदाय संसाधन व्यक्ती (Senior CRP)  प्राधान्य भनवड व भनकष खालीलप्रमाणे आहेत.  

 जकमान १२ वी पास असलेले जशजक्षत – जिथे १२ वी पास नसतील जतथे स्थाजनक पररत्मस्थतीनुसार अट जशजथल  करण्याचे 

अजधकार सजमतीस राहतील. 

 अजियानात संसाधन समुदाय व्यक्ती म्हणून काम केल्याचा जकमान ३ वर्ािचा अनुिव असावा व त्यानुसार प्राधान्य क्रम 

देण्यात येईल . 

 समुदाय संसाधन व्यक्तीकडे ३ ते ४ शेती व शेती आधाररत उपिीजवकेचे स्रोत असले पाजहिे.  

 वाजर्िक उत्पन्न जकमान  ७५,००० वर असावे. 

 जवजवध ३ - ५ र्ावात काम करण्याची तयारी असावी. 

 जनवासी प्रजशक्षणास उपत्मस्थत राहण्याची तयारी असावी. 

 उत्तम सवांद कौशल्य आजण समुदयाला सुलि रीतीने सामािुन सांर्ता आले पाजहिे. 

 ग्राम संघ व उत्पादक र्टाचे लेखे जलजहण्याचा अनुिव असावा. 

 माकेजटंर् अँक्टीव्हीटी  कररता काम पाहण्याची तयारी असावी. 

 

Senior CRP ची िूभमका आभण जबाबदाऱया:  

 CRP च्या क्लस्टरमधील र्ावपातळीवरील उपिीजवका CRPs द्वारे प्रजशक्षण देणे आजण अंमलबिावणीला पाजठंबा देण्याची 

प्राथजमक िबाबदारी असेल. 

 उपिीजवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन सेवा कें द्राचे चे व्यवस्थापन. 

 क्लस्टर व्यवस्थापन. 

 एकात्मिक शेती प्रिार्ाचे लेखे जनयजमत अद्ययावत राखणे. 

 उत्पादनाच्या माकेजटंर् करण्यासाठी प्रिार्ाला मदत करणे प्रिार्तील मजहलांच्या उपक्रमांना )जपके शेतातील , शेती 

आधाररत उपक्रम  (आढावा कामाचा देऊन िेट प्रते्यक्ष यांना घेणे व आवश्यक मार्िदशिन करणे. 

 अद्यायवत MIS राखणे 

 कामाचा अहवाल देणे. 

 क्लस्टरच्या VO सह समन्वयाने काम करणे. 

 

Senior CRP मानधन : 

 प्रवास खचािसह एकूण मानधन रुपये ५०००/- इतके आहे.  

 

 



३. उपजीभवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन सेवा कें द्र व्यवस्थापक (LSC)  Manager): 

  िालना व िोकरदन या दोन तालुक्यामधे्य प्रिार् स्तरावर एकूण सहा प्रिार्ामधे्य एकूण ६ पिीजवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन 

सेवा कें द्र व्यवस्थापक (LSC Manager) जनकर्ांनुसार जनवड केले िातील. 

 

उपजीभवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन सेवा कें द्र व्यवस्थापक (LSC Manager) भनवड भनकष: 

 उपिीजवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन सेवा कें द्र व्यवस्थापक (LSC Manager) स्थाजनक असणे आवश्यक आहे. 

 Senior CRP सोबत समन्वय साधून उपिीजवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन सेवा कें द्राचे व्यवस्थापन करणे जकमान 12वी 

पास असलेले जशजक्षत 12 करण्याचे जशथील अट नुसार पररत्मस्थजत स्थाजनक जतथे नसतील पास वी  अजधकार सजमतीस 

राहतील. 

 अजियानात समुदाय संसाधन व्यत्मक्त म्हणून काम केल्याचा जकमान ३ वर्ांचा अनुिव असावा व त्यानुसार प्राधान्य क्रम 

द्यावा समुदाय संसाधन व्यत्मक्तकडे ३ - ४ शेती व शेती आधाररत उपिीजवकेचे स्रोत असले पाजहिे. 

 र्ावात काम करण्याची तयारी असावी. 

 जनवासी प्रजशक्षणास उपत्मस्थत राहण्याची तयारी असावी. 

 उत्तम संवाद कौशल्य आजण सामुदायाला सुलि रीतीने समिावून सांर्ता येणे आवश्यक. 

 ग्राम संघ व उत्पादक र्टाचे लेखे जलजहण्याचा अनुिव असावा माकेजटंर् अॅत्मक्टजवटी कररता काम पाहण्याची तयारी असावी. 

 मूल्यवधिन साखळी उपक्रम राबजवण्याचा अनुिव असणे र्रिेचे आहे. 

 

उपजीभवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन सेवा कें द्र व्यवस्थापक (LSC) िूभमका आभण जबाबदाऱया: 

 प्रकल्पाच्या अंमलबिावणीसाठी उपिीजवका cadre यांची मदत करेल 

 Senior CRP यांच्या सोबत समन्वय साधून ISC चे व्यवस्थापन करणे र्ावपातळीवरून प्रकल्पाचे अपडेट्स आजण 

अंमलबिावणीची त्मस्थती िाणून घेणे. 

 उपिीजवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन सेवा कें द्र (LSC) चे व्यवस्थापन करणे आजण वैजवध्यपूणि उपक्रम करून घेणे. 

 उपिीजवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन सेवा कें द्र (LSC) च्या कामाच्या प्रर्तीचा आढावा घेणे. 

 

उपजीभवका उपक्रम वृद्धी व संसाधन सेवा कें द्र व्यवस्थापक (LSC) मानधन; 

 प्रवास खचािसह एकूण मानधन रुपये ६००० /- आहे इतके.  
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महाराष्ट्र  राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
    भजल्हा अभियान  व्यवस्थापन कक्ष, जालना. 

( एकात्मिक शेती प्रिाग (IFC) भवकास प्रकल्प पदिरती ) 

 

                                                                        जाभहरात 

 

महाराष्ट्र  राज्य ग्रामीण िीवनोन्नती अजियानाच्या माध्यमातून राष्ट्र ीय ग्रामीण आजथिक पररवतिन प्रकल्प (NRETP) अंतर्ित तालुका 

अजियान व्यवस्थापन कक्ष पंचायत सजमती िालना व तालुका अजियान व्यवस्थापन कक्ष पंचायत सजमती िोकरदन या दोन 

तालुक्यांसाठी एकात्मिक शेती प्रिार् (IFC ) जवकास प्रकल्पाच्या अंमलबिावणीसाठी त्या त्या तालुक्याकररता मानधन तत्वावर 

ठराजवक कालावधीकररता खालील पदे िरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अिि मार्जवण्यात येत आहेत.    

 

                                  अिि िरण्याचा कालावधी  जद.   २४ /०६/२०२२ पासून जद. ३०/०६/२०२२ पयंत, वेळ संध्याकाळी  ५:०० 

वािेपयंत जदलेल्या पत्यावर जवजहत वेळेत सादर करणे. सोबत सवि शैक्षजणक कार्दपते्र व अनुिव कार्द पत्रासाजहत खालील 

पत्यावर करायालीन वेळेत सदर करावेत. 

 

सोबत: अजाजचा नमुना  

(नोट:- अजज ईमेल द्वारे स्वीकारण्यात येणार नाही.) 

 

 

 

अ. क्र. तालुक्याचे नाव अिि पाठजवण्याचा कायािलयीन पत्ता  

१. िालना तालुका अजियान व्यवस्थापन कक्ष, पंचायत सजमती िालना (MSRLM- 

उमेद) कचेरी रोड, ता. जि. िालना-4312 03  

२ िोकरदन तालुका अजियान व्यवस्थापन कक्ष, पंचायत सजमती िोकरदन, 

 (बचत र्ट जविार्)  ता. िोकरदन जि. िालना जपनकोड – 4311 14 

 

 उपरोक्त पदासाठी शैक्षजणक पात्रता / मानधन/वयोमयािदा व अजधक माजहतीसाठी https://jalna.gov.in/ या संकेतस्थळा ला िेट देणे. 

 

 

 

 

 

तालुक्याचे नाव         एकात्मिक शेती प्रिार् 

समन्वयक  (IFC Block Anchor) 

वररष्ठ CRP ( Sr. CRP)   LSC व्यवस्थापक 

(LSC Manager) 

एकूण पदे  

िालना १ ३ ३ ७ 

िोकरदन १ ३ ३ ७ 

एकूण     १४ 

https://jalna.gov.in/


एकात्मिक शेती प्रभाग (IFC )  

अर्ज  

 

 

अर्जदाराचे नाव  :  

पदाचे नाव  
: 

 

1. तपशील  

 स्री /पुरुष  :  

सामाजर्क प्रवर्ज  
: 

 

जवधवा /पररतक्त्या /अपंर् /जनराधार असल्यास 

हो जकंवा नाही  : 

 

र्न्म तारीख  
: 

 

वय  :  

वैवाजहक (हो/नाही) :  

 

2. संपकाजसाठी पत्ता  

 रजहवासी पत्ता  

: 

 

कायमस्वरूपी  पत्ता  

: 

 

मोबाईल नं. :   

E-mail Address :  

 

3. अनुभव  : 

 

अनुभवएकूण जकती वषज 

आहे  

 

 

 

 

पासपोर्ज फोर्ो 



 

4. शैक्षणिक पात्रता : 

अ. 

क्र. 

णशक्षि  पास 

झाल्याचे 

वर्ज  

णवद्यापीठाचे नाव  टके्कवारी  

1     

2     

4     

4     

 

5. अणभयानातील अनुभव  असल्यास :{Add additional rows if needed} 

अ. 

क्र. . 

पदाचे नाव  एकूि अनुभव वर्ज  

1    

2   

3   

 

6. भार्ा  

Sr. 

No. 
भार्ा  वाचता येते  णलणिता येते  बोलता येते  

1. मराठी (होय/ नाही)    

2. इग्रर्ी (होय/ नाही)    

3. जहंदी (होय/ नाही)    

 

 

 

 


	प्रस्तावित पदाची निवड व नियुक्ती निकष:
	१. उपजीविका तालुका समन्वयक (ब्लॉक अंकर)
	२. उपजीविका वरिष्ठ समुदाय संसाधन व्यक्ती.



