नािशक महानगरपािीका, नािशक
�दनदयाळ अंत्योदय योजन-रा�ीय नागरी उपिजिवका अिभयान(DAY-NULM) िवभाग
मानधन तत्वावरी 'समुदाय संघटक' पदांसाठी भरती ���या

ोािहरात
नािशक महानगरपािीके मधील '�दनदयाळ अंत्योदय योजन-रा�ीय नागरी उपिजिवका अिभयान

(DAY-

NULM) अिभयाना अंतगहत समूहसंघटकाची पदे ठोक मानधनावर ११ मिहने कालावधीसाठी कं �ाटी प�तीने थेट

मुलाखत (Walk in Interview) �ारे भरण्यासाठी अहर्ता धारक उमेदवारांकडून अजर् मागिवण्यात येत. सवर् सबंिधत
उमेदवारांनी �कमान शैक्षिणक अहर्ता धारण करत असल्यास आवश्यक त्या सवर् �माणप�ासह जािहरात �िस� झ
तारखेपासून जािहरातीमधील िविहत नमुन्यात अजर सादर करावयाचा आहे. िविहत नमुन्यातील अजर् डाऊनलोड क�
मुदतीत अजर् महानगरपािलक ेच्यwww.nmc.gov.in संकेतस्थळाव�न उपलब्ध क�न घ्य.
अजर् आवश्यक कागदप�ासह बंद पा�कटामध्ये . ११/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११ :०० ते सायंकाळी ५:००
वाजेपय�त िस्वकारण्यात येत. ज्या अजर्दारास सदर पदासाठी अजर् करावयाचा असेल त्या अजर्दारांने त्याच

�त्यक्ष जािहरातीत नमूद केलेल्या प�यावर बंद पा�कटात समक्ष सादर करावया. रिज�र
पो�ा�ारे /टपाला�ारे �ा� झालेले अजर् गा� धरले जाणार नाह. तसेच मुदतीनंतर आलेल्या अजार्चा िवचार केल
जाणार नाही. िविहत मुदतीत �ा� अजार्ची छानणी क�न पा� उमेदवारांची यादी तसेच मुलाखतीची �दनां मनपाच्या
www.nmc.gov.in या संकेतस्थळावर �िसध्द करण्यात य. तसेच मुलाखतीमध्ये िनवड झालेल्या उमेदवारांची यादी
मनपाच्या www.nmc.gov.in या संकेतस्थळावर �िसध्द करण्यात य. िनवड झालेल्या उमेदवारांची संगणक�य
ज्ञानाची अहर्ता तपासणीसाठी स्वतं� संगणक�य परीक्षा घेण्य.
अजर् िस्वकारण्याचे �ठ:- DAY-NULM िवभाग, १ ला मजला, नािशक मनपा मुख्याल, राजीव गांधी भवन, नािशक.
मुलाखतीचे �ठकाण: िम�टग हॉल, मिहला व बाल कल्याण िवभा, ३ रा मजला, मनपा मुख्याल, राजीव गांधी भवन,
शरणपूर रोड, नािशक.
१) पदाचा तपशील:
अ.�
पदाचे नाव

पद
संख्या

आरक्

शैक्षिणक अहर

अनुभव व �ाधान्य

(४)

(५)

(६)

(१)

(२)

(३)

१

समूह संघटक
मािसक
मानधन
१५,०००/�तीमहा

१

खुल्या �वगार्तील आ�थ १)�कमान १२ वी पास १) समाज िवकास
दृष्�ा मागास �वग
क्षे�ध्ये�कमान
२)संगणकामधील MS
५ वषार्चा अनुभव
Office (Word,
आवश्य राहील.
Excel, Power
२) िवशेषत: शहरी
Point) यांचे ज्ञा
दा�र� रे षख
े ालील
असलेले MSCIT
कु टुंबातील ���स
�माणप� आवश्य. �ाधान्

२) गुणतािलका:
अ.�

तपिशल

गुणांकन िनकष

गुण

(१)

(२)

(३)

(४)

१

शैक्षिणक अहर

एच.एस.सी. (HSC)

७० गुण

[उदा.१००० पैक� एकू ण गुण ७२४ असेल तर ट�े वारी ७२.४०% राहील.
त्यानुसार७२.४०X७०/१००= ५०.६८ असे गुण िमळ्ती]

२
३

४

समाज िवकास क्षे�ामधील का �कमान ५ वषार्चा अनुभव आवश्
करण्याचा अनुभ
संगणक�य ज्ञ
MSCIT �माणप� असलेले तसेच एम.एस.ऑ�फस
(एम.एस.वडर, एक्से, पावर पॅाईट) चे ज्ञान असण
आवश्यक राही.
मुलाखत
िवषय ज्ञ

[उदा.मुलाखतीमध्ये एकू ण सदस्य७ असेल व सवा�चे िमळू न एकू ण गुण ३५
िमळाले तर ३५/७=५ असे गुण िमळ्ती]

१० गुण
१० गुण

१० गुण

३) वयोमयार्द :- उपरो� पदांसाठी सवर् �वगार्तील उमेदवारांचे वय अजर् िस्वकृितच्या अंितम �दनांकास �१८ वषर्
पूणर् असणे आवश्यक राह. तसेच खुल्या �वगार्तील आ�थक दृष्�ा मागास �वगार्तील वारांसाठी कमाल
वयोमयार्दा४३ वष� इतक� राहील. उमेदवारांनी सुवणर् जयंती शहरी रोजगार योजन/ रा�ीय नागरी
उपजीिवका योजनेमध्ये �कमान३ वषर् काम केलेले असल्यास वयामध्५ वषर् िशथीलक.
४) दस्तऐवज व अजर् करण्याची  :- महानगरपािलके च्याwww.nmc.gov.in या संकेतस्थळावर िविहत नमुन्याती
अजर् डाऊनलोड क�न स्वाक्षरीसह अजर् भ�न त्यासोबत जन्म तारखे(जन्म �माणप/ वय व अिधवास
�माणप�/ १०वी चा शाळा सोडल्याचा दाखल), जातीचा पुरावाक�रता (जातीचा दाखला/ १०वी चा शाळा
सोडल्याचा दाखल), १२ वीचे शैक्षिणक अहर्ता �मा/ गुणपि�का, सामािजक क्षे�ातील �कमा५ वषार्चा
अनुभवाचा दाखला (अ.�. ५ मधील अनुभव �माणप�ाबाबतचा मु�ामध्ये उल्लेख केल्या�माणे �मा/
दस्तऐव), फयटय ययंीसाठी मतदान ओळखप�/ यधारकांह/ पॅनकांह, उमेदवाराचा अलीकडील काळातील
रं गीत पासपोटर् साईज२ फोटो, स्वयंघोषणा प, लहान कु टुंब �माणप� इत्याद. वरील व आवश्यक
कागदप�ांवर स्:स्वाक्षरी क�न साक्षां�कत �ती जोडणे आवश्यक. अजार्त नमूद िविहत �ठकाणी
उमेदवाराचा अलीकडील रं गीत पासपोटर् साईज फोटो(३.५

X४.५सेमी साईज) िचटकवून त्यावर स्वाक्

करावी. अजर् बंद पाक�टामध्ये िविहत �ठकाणी सादर करा. तसेच अजार्ची व अजार्सोबत सादर केलेल्
कागदप�ांच्या मुलाखतीसाठी छायां�कत३ �ती व मूळ दस्तऐवज पडताळणीसाठी मुलाखतीच्या �दवशी घेऊ
यावे.
५) अनुभव �माणप�ाबाबत :- १) शासक�य संस्थ - समाज िवकास संस्थेचे सुवणर् जयंती शहरी रोजगार योज/ रा�ीय
नागरी उपजीिवका अिभयान/ महारा� राज्य �ामीण जीवानो�ती अिभयान अंतगर्त घटकांचे �कव
शासनाकडील योजना/ उप�माचे तत्सम काम करणाऱ्या संस्थेचे अनुभव �माणप� गा� धरण्यात .
२) अशासक�य संस्थ - समाज िवकास संस्थासाठी शासनाच्या सुवणर् जयंती शहरी रोजगार यो/ रा�ीय
नागरी उपजीिवका अिभयान/ महारा� राज्य �ामीण जीवनो�ती अिभयान योजने अंतगर्त संस्थेने काम केले
असेल �कवा तत्सम काम केलेले असल्याचे संस्थेचे अनुभव �माणप� गा� धरण्यात . परं तू सदरच्या संस्थेच
न�दणीकृ त �माणप� आिण िविहत कालावधीत शासनाकडील योजनेचे तत्सम �कारच्या कामाबाबतच
शासनाकडील कागदप�े अजार्सोबत सादर करणे आवश्यक राह.
६) िनवड पध्द :- अजर् छानणीत पा� व गुणतािलकेतील .�. १ ते ३ मध्ये कमाल गुण धारणकरणाऱ्या उमेदवारांच
यादी �िसध्द केली जाई. त्यांचीच मुलाखत घेण्यात ये.
७) आरक् :- मागासवग�य आरिक्षत पदांसाठी अजार्साठी जातीचा दाखला अजार्सोबत सादर करणे बंधनकारक र.
याबाबतचे अंितम अिधकार आयु�, नािशक मनपा यांना आहे.
८) स्वयंघोषणाप :- महानगरपािलके कडे अजर् सादर करतांना न्याय�िव� �क, फौजदारी, िशस्तभंगािवषयक �करण
व तत्सम इत्यादी कारवाई संबंधीची मािहती महानगरपािलकेस देणे आवश्यक . याबाबत स्वयंघोषणा प�
देण्यात याव. सदर मािहती न �दल्यास उमेदवाराची सेवा कोणत्याही टप्प्यावर र� करण्याचे अिधकार,
नािशक महानगरपािलका यांना राहतील.
९) लहान कु टुंबाचे �ितज्ञा :- महारा� नागरी सेवा िनयम २००५ नुसार जािहरातीसोबत जोडलेले लहान कु टुंबाचे
�ितज्ञापन सादर करणे आवश्यक .
१०) मुलाखतीसाठी येण्य-जाण्याचा खचर् उमेदवारांना �दला जाणार ना.
११) �स्तुत जािहरातीला अनुस�न अट-शत� �माणे िविहत के लेली �दनांक, वेळ व अटी-शत�त बदल करण्याचे
अिधकार आयु�, नािशक महानगरपािलका यांना आहे. भरती���या बाबतची सवर् मािहत/ यादी
www.nmc.gov.in या संकेतस्थळावर वेळोवेळी �िस�

मनपाच्या

के ली जाईल. वैयि�क कोणत्याही उमेदवारांना

कळिवण्यात येणार नाह. अंितम �िस� यादीमधील पा� उमेदवारांनाच मुीाखतीसाठी �वेश �दला जाईल.
१२)

उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक .

१३) िनयु�� झालेल्या उमेदवारांस नािशक महानगरपािलकेमधील सेवेत कोणताही ह� सांगता येणार नाह.
१४) िनयु�� झालेल्या उमेदवारांस११ मिहण्याक�रता कं�ाटी व मानधन तत्वावर िनयु�� देण्यात य.
१५) िनयु��स पा� झालेल्या उमेदवारांस१००/- �पयांच्या स्टॅम्पपेपरवर करारप� सादर करावे ला.
१६) समान गुण असणाऱ्या उमेदवारास गुणात्मक �म सामान्य �शासन िव, शासन िनणर्य .�ािनमं/१२१५/
(�.�.५५/१५)/१३अ �दनांक ५ ऑक्ट�ब,२०१५ मधील नमूद के लेल्या िनकषावर िनयु�� देण्यात ये.
१७) �शासक�य �कवा अन्य कारणास्तव भरती ���या कोणत्याही वेळेस कोणत्याही टप्यावर थांबिवण्याचा अ
आयु�, नािशक महानगरपािलका, नािशक यांना आहेत.
१८) उमेदवारांनी कु ठल्याही �कारचा राजक�य दबाब आणल्यास त्यांना मुलाखतीस व िनयु��स अपा� ठरिवण्
येईल.
Sd/अित.आयु�(सेवा)
नािशक महानगरपािलका, नािशक

नािशक महानगरपािलका, नािशक
दीनदयाळ अंत्योदय योजना– रा�ीय नागरी उपिजिवका अिभयान (DAY-NULM)

कं �ाटी तत्वावरील‘समुदाय संघटक’ पद भरतीचा अजर

रं गीत (३.५x४.५

�ित,
मा.आयु� सो.,
नािशक महानगरपािलका, नािशक.

से.मी) फोटो व
फोटोवर आिण
अजार्वर स:ताची
स्वाक्

१) अजर्दाराचे नाव:(आडनाव �थम)
(स्:ताचे नाव)
पु�ष
�ी ३) जन्म तारीख:-

२) �लग :४) �दनांक :-

(विडलांच/े पतीचे नाव)
/
/

०१ /०३ /२०१९ रोजीचे वय वष� :-

मिहने :-

�दवस :-

५) प� �वहाराचा संपूणर् प�ा:तालुका :-

िजल्हा:-

िपन कोड :-

६) मोबाईल �मांक :८)

७) ई-मेल आयडी:-

खुल्या �वगार्तील आ�थक दृष्�ा मागास �वगार्साठीच अजर् आ? होय

९) शैक्षिणक पा�
अ.�

:शैक्षिणपा�ता

(१)

(२)

परीक्षा मं/ िव�ापीठ

नाही
उ�ीणर्

िमळालेल्या

झाल्याचेवषर

गुणांची ट�े वारी

(४)

(५)

(३)

१
२
३
४
१०) अनुभवाचा तप

शील (शासक�य/ अशासक�य न�दणीकृ त समाज िवकास संस्थमधील कामाचा अनुभव देण्यात याव) :-

अ�

संस्थेचे ना, �ठकाण आिण पदाचे नाव

(१)

कालावधी �दनांक

एकू ण वषर्

पासून

पय�त

व मिहना

(३)

(४)

(५)

(२)

१
२
३
४
११)

SJSRY/NULM

योजनेअत
ं गर्त कामाचा अनुभव आहे का व �कती? होय

१२) संगणक�य एमएससीआयटी �माणप� आहे का :- होय
१३) अवगत असणा-या भाषा (योग्य �ठकाण

नाही

नाही

अशी खून करावी)

मराठी

�हदी

१४) आपणािव�� न्याय�िव� �कर, फौजदारी, िशस्त भंगािवषयक �करण वा
 होय
तत्सम इत्यादी कारवाई चालू आहे क? (सोबत स्वयंघोषणा प� �ाव)
१५) उमेदवार शहरी दारीष्य रेषेखालील आहात क? :होय
नाही
१६) अजर्दार महारा�ाचा रिहवासी आहे का? :१७) अजार
१८)

वषर्

होय

इं �जी

अन्

 नाह

नाही

सोबत कागदप�े जोडलेली आहे का? (जािहरातील अ.�.४ मधील):- होय

नाही

मी असे �मािणत करतो/ करते क�, वर नमूद के लेली मािहती खरी असून,ती खोटी आढळल्यास माझी उमेदवारी
िनयु��च्या कोणत्याही टप्यावर र� करण्यात येईल आिण माझे िव�� कायदेिशर कारवाई होईल याची
जाणीव आहे.

अजर्दाराची स्वाक व नाव

�ठकाण :�दनांक :-

/

/२०१

९

स्वाक्

:
नाव :

लहान कु टुंबाचे �ितज्ञा :-

�ितज्ञा

नमुना 'अ' (िनयम ४ पहा)

मी �ी./�ीमती/कु मारी : .....................................................................................................
�ी. ...................................................................................... यांचा/यांची मुलगी/मुलगी/प�ी,
वय ........... वष�, राहणार ............................................................... या�ारे पुढील �माणे असे
जाहीर करतो/ करते क�,
(१) मी ....................................................... या पदासाठी माझा अजर् दाखल केलेला आह.
(२) आज रोजी मला ............ (संख्य) इतक� �ात मुले आहेत. त्यापैक� �दनांक२८/०३/२००५
नंतर जन्माला आलेल्या मुलांची संख्............ आहे. असल्यास�दनांक ....../......../.........
(असल्या, जन्म �दनांक नमूद कराव)
(३) �ात असलेल्या मुलांची संख्या दोन पेक्षा अिधक असेल तर �दना२८/०३/२००६ नंतर
जन्माला आलेल्, मुलामुळे या पदासाठी मी अनहर् ठरिवण्यास पा� होईन याची मला जाणी
आहे.
�ठकाण :

(सही)

�दनांक :

स्वयंघोषणाप:स्वयंघोषणा प
मी ___________________________________________ ________ �ठकाण ______________
असे �मािणत करतो / करते क�, मी नािशक महानगरपािलका, DAY-NULM योजने अंतगर्त तात्पुरत्
स्व�पातील मानधन तत्वावरी'समूहसंघटक' या पदासाठी िविहत नमुन्यातील अजर् सादर केलेला आ.
त्यामधील मािहती खरी असून त्या सोबत आवश्यक दस्तऐवज सादर केलेल.े जािहरातील अटी-शत�
मधील दस्तऐवजांच्या आधारे मी अजर् सादर केला . तसेच माझ्या वरती न्याय�िव� �क,
फौजदारी, िशस्तभंगा िवषयक �करण व तत्सम कारवाई चालू नसल्याचे मी हे स्वयंघोषणा प� देत.
याबाबत भिवष्यात अडचण उपलब्ध झाल्यास माझी सेवा कोणत्याही टप्प्यावर र� क
यावी आिण याबाबत झालेल्या कायर्वाहीस मी वैयि�क जबाबदार राह.
�ठकाण :-

अजर्दाराचे नाव व सह

�दनांक :-

Sd/-

अित.आयु�(सेवा)
नािशक महानगरपािलका, नािशक

