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कं ाटी पदे भरणेसाठीची िनवड सिमती, अनुसूिचत जमाती माणप  तपासणी सिमती, कोकण िवभाग, ठाणे. 

कं ाटी त वावर िविवध पदे  3 मिह यां या कराराने िनयु तीसाठी जािहरात, सन - 2020 
  (जािहरात मांक २/2020) 

 
 महारा  शासन, आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक :एसटीसी-2019/ . .34/का.10 मं ालय, 
मंुबई िदनाकं 13 स टबर, 2019 अ वये पालघर येथे नवीन अनुसूिचत जमाती माणप  तपासणी सिमतीची थापना 
कर यास व  पालघर सिमतीला सहा य  कर यासाठी काही पदे कं ाटी त वावर भर यास शासनाकडून मंजूरी दे यात 
आललेी आहे. खालील त यात नमूद केललेी पदे कं ाटी त वावर 3 मिह या या कराराने भर यासाठी अहताधारक पा  
उमेदवारांकडून िदनांक  2४ जानेवारी, २०20 रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासून ते अंितम मुदत िदनांक 3 फे वुारी, २०20 
रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपयत अनुसूिचत जमाती माणप  तपासणी सिमती, ठाणे या काय लयास पोहचतील अशा 
प दतीने रिज टर पो टाने / पीड पो टाने / वह ते सोबत या नमु या माणे अज मागिव यात येत आहेत.                 
िदनांक 3 फे वुारी, २०20, रोजी सायंकाळी 5.00  वाजेपयत या अंितम मुदतीनंतर ा त होणा-या अज चा िवचार केला 
जाणार नाही. 
सदरची जािहरात व अज चा नमुना  http://thane.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे.  
 

िदनांक 05/01/2020 रोजी महारा   टाई स या वृ प ात िस द केललेी अनुसूिचत जमाती माणप  तपासणी  
सिमती, पालघर साठी कं ाटी त वावर िविवध पदे भर याची जािहरात र  कर यात येत आहे. तथािप सदर  
जािहराती या अनुषंगाने या उमेदवारांनी िविहत नमु यात अज सादर केलले ेआहेत, असे अज  या जािहराती  मधील  
अटी, शत , शै िणक पा ता, वयोमय दा  व अ य बाबी पा  असतील अशा उमेदवारांना  पु हा अज कर याची  
आव यकता नाही. 
 
अ.

. 
पदनाम   आव यक शै िणक पा ता, अनुभव, ाधा य म  ती महा 

मानधन 
पदसं या 

1 िवधी अिधकारी एल.एल.बी.,  MSCIT सह संगणकावर इं जी व मराठी भाषेत 
कामकाज कर याची यो यता अिनवाय, एल.एल.एम. 
अस यास/सिमती या कामाचा/शासकीय कामाचा अनुभव 
अस यास  ाधा य 

40,000 1 

2 किन ठ 
शासकीय 

अिधकारी 

मा यता ा त िव ािपठातील कोण याही शाखेतील पदवीधर, 
शासिकय कामाचा अनुभव/शासिकय सेवािनवृ  कमचा यास 
ाधा य 

30,000 1 

3 संशोधन 
सहा यक 

मा यता ा त िव ािपठातील कोण याही शाखेतील पदवीधर, 
MSCIT सह संगणकावर मराठी व इं जी टंकलखेनाचे ान 
आव यक, शासिकय कामाचा अनुभव / शासकीय सेवािनवृ  
कमचा-यास ाधा य 

30,000 1 



 
 
 

महारा  शासन 
सहआयु त तथा उपा य , 

अनसुिूचत जमाती माणप  तपासणी सिमती,  
कोकण िवभाग, ठाणे,  वतक नगर भाग सिमती काय लय, 3 रा मजला, 
वेदांत संकुल, कोरस कंपनी समोर, वतकनगर, ठाणे (प), 400 606. 
दरु वनी-०२२/२५८८३५०३                         E-mail-tcsctha.mah@nic.in 
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४ मािहती तं ान 

तथा संगणक 
सहा यक 

मा यता ा त िव ािपठातील IT/Computer/Electronic and 
TeleCommunicationिवषयातील B.E/B.Tech/MCA/पदवीधर, 
Hardware & Networking मधील कामाचा अनुभव अस यास 

ाधा य 

30,000 1 

५ लघुटंकलखेक मा यता ा त िव ािपठातील कोण याही शाखेतील पदवीधर, 
MSCIT, मराठी कवा इं जी लघुलेखनाची गती 100 श. . िम., 
टंकलेखनाची गती मराठी 30 व इं जी 40 
 शासिकय कामाचा अनुभव/शासिकय सेवािनवृ  कमचा यास 

ाधा य. 

25,000 1 

६ िलपीक 
टंकलेखक 

मा यता ा त िव ािपठातील कोण याही शाखेतील पदवीधर, 
MSCIT, टंकलेखनाची गती मराठी 30 व इं जी 40  

20,000 1 

७ िशपाई महारा  रा य मा यिमक शालातं पिर ा उ ीण 12,000 1 
८ पहारेकरी इय ा सातवी  उ ीण / अनु ीण 8,000 2 
९ सफाईगार इय ा सातवी  उ ीण / अनु ीण 8,000 1   

 

२. वयोमय दा :- 

 सवसाधारण उमेदवारांकिरता - िदनांक 01/0१/2020 रोजी उमेदवारांचे वय १9 वष पे ा कमी व 4३ वष पे ा 
जा त नसाव.े सेवािनवृ   शासकीय कमचारी यांचेकरीता वयोमय दा ६५ वष पे ा जा त नसाव.े वयोमय दा  िशिथल 
करणेचे अिधकार  िनवड सिमतीकडे आहेत. 

३. अज कर याची प दत व सूचना :- 

१. केवळ रिज टर पो टाने / पीड पो टाने अथवा वह ते  िदनांक  2४ जानेवारी, २०20 रोजी सकाळी १०.०० 
वाजेपासून ते अंितम मुदत िदनांक 3 फे वुारी, २०20 रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपयत या काय लयास काय लयीन 
कामकाजा या िदवशी व काय लयीन वळेेत ा त होणा-या अज चांच िवचार कर यातं येईल. िविहत मुदतीनंतर 

ा त अज अपा  ठरिव यात येतील. 
२. उमेदवारांचे अज सोबत शै िणक व अ य माणप ां या सा ांिकत ती जोडणे आव यक आहे. सदर ती 

वाच यायो य असा यात.  
३. ा त अज मधून शै िणक व अनुभवा या गुणव नूेसार छाननी क न िनवडक उ च गुणव ाधारक उमेदवारांना 

दूर वनी दारे / मण वनी दारे /ई मेल दारे / रिज टर पो टाने मुलाखतीसाठी बोलावल े जाईल. या तव 
उमेदवारांनी आपला दूर वनी मांक / मण वनी माकं / प ा पीनकोडसह अज म ये िबनचूक नमूद करावा. 

     ४. अटी व शत  
 
१) उमेदवार हा महारा ातील रिहवासी असावा. अजदाराने महारा  रा याचा रिहवासी अस याचे शासनाने ािधकृत 

केले या स म अिधका-यांचे माणप ाची सा ांिकत त सोबत जोडणे आव यक आहे. 
२) उमेदवारांनी अज त मािहती भरतांना मुळ कागदप ाव न िबनचुक मािहती भरावी. सदर पदासाठी आव यक 

असलेली शै णीक व इतर अनुषंगीक पा ता धारण केली असेल अशाच उमेदवारां या अज चा िवचार केला 
जाईल. आव यक पा ता पूण न करणा-या उमेदवारांचे अज अपा  ठरिव यांत येतील.  

३) मुलाखतीम ये ा त गुणानू मानुसार िनयु तीस पा  उमेदवारांनी यांचे मुळ शै िणक व इतर कागदप  
पडताळणीकरीता अंतिरम व पात यादी िस द कर यातं येईल. या उमेदवारांची जािहरातीनूसार आव यक 
पा ता व अज त भरलेली मािहती व मुळ कागदप ां या तपासणीनंतर पिरपूण िस द होईल, अशा उमेदवारांचीच 
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िनवड कर यांत येईल.मुळ कागदप  पडताळणी करतेवळेी सदर कागदप ांम ये खोटी माणप /अस य अथवा 
चुकीची माणप  आढळ यास यां यािव द भा.द.िव.नुसार फौजदारी गु हा न दवून कारवाई कर यांत येईल. 

४) अज केला अथवा िविहत अहता धारण केली हणज े मुलाखतीस/कागदप  े पडताळणीस बोलिव याचा अथवा 
िनयु तीचा ह क ा त झाला असे नाही.  िनवडी या कोण याही ट यावर अजदार िविहत अहता धारण न करणारा 
आढळ यास अथवा खोटी मािहती पुरिव यास अथवा एखादया अजदाराने या या िनवडीसाठी िनवड सिमतीवर 

य /अ य िर या दबाव आणला अथवा गैर कारचा अवलंब के यास यास िनवड ि येतून बाद कर यात 
येईल. तसेच िनयु ती झाली अस यास कोणतीही पूव सूचना न देता यांची िनयु ती समा त कर यांत येईल व 
यां या िव द कायदेशीर कारवाई कर यांत येईल. 

५) िनवड सिमतीकडून उमेदवारांची गुणव ा, संगणकीय ान, टंकलेखन पिर ा, िवहीत कामाचा अनुभव या आधारे 
तसेच मुलाखती ारे िनवड कर यात येईल. संगणकीय ान तसेच मराठी व इं जी टंकलेखन, लघुटंकलखेन 
यांची चाचणी वतं पणे घे यात येईल.  

६) मुलाखतीसाठी पा  उमेदवारांची यादी, कागदप  े तपासणी/छाननी व या संबंिधत सूचना काय लया या मािहती 
पटलावर/ http://thane.gov.in या संकेत थळावर िद.१७/02/2020 रोजी उपल ध कर यात येतील. 

७) पा ता धारण न करणा-या उमेदवारांना भरती या कोण याही ट यावर अपा  करणे, भरती ि या र  करणे, 
पदां या एकूण सं येम ये वाढ कवा घट करणे, ा त पा  अजदारांपकैी उ चतम गुणव े या गुणानु मानूसार 
मुलीखती या ि येसाठी पा  ठरणा-या सव अथवा िनवडक उमेदवारांस मुलाखतीस बोलािवणे याबाबतचे 
अिधकार तसेच भरती ि ये संदभ त वाद, त ारी बाबत अंितम िनणय घे याचा अिधकार  िनवड सिमती वत:कडे 
राखून ठेवत आहेत.  याबाबत कोणताही दावा सांगता येणार नाही. 

८) सदरची िनयु ती अ यंत ता पुर या व पात पूणत: कं ाटी प दतीने मानधन त वानुसार तीन मिहने 
कालावधीकिरता व तदनंतर एक िदवसाचा सेवाखंड देवुन आव यकतेनुसार पढुील कालावधीसाठी कर यात 
येईल. 

९) िनध रीत मानधनात वाढ कर याची मागणी करता येणार नाही. 
१०) कामकाज समाधानकारक नस यास कोणतीही पूव सूचना न देता सेवा ता काळ समा त  कर यात येईल. 
११) या िनयु त उमेदवारांस शासकीय कमचारी हणून गणले जाणार नाही. 
१२) कं ाटी पदावर िनयु ती करताना ही िनयु ती िनयिमत कर याची अथवा समायोजन कर याची कोणतीही 

मागणी/िवनंती मा य केली जाणार नाही. 
१३) कं ाटी कमचा-यास  काय लयातील अिधका-यांनी िदले या सुचने माणे कत य पार पाडाव ेलागेल. तसेच यांना 

अ य नोकरी अथवा यवसाय करता येणार नाही. 
१४) कामा ती िन ठा व गोपिनयता पाळ याची हमी ावी लागेल / गोपनीयतेचा भंग करणा-यावर पोलीस कारवाई 

केली जाईल. 
१५) चािर½य पडताळणीअंती आ पेाह बाबी आढळुन आ यास संबिंधत उमेदवार िनयु तीसाठी/सेवसेाठी पा  राहणार 

नाही. तसेच कोण याही ट यावर असे उमेदवार अपा  ठरतील. 
१६) िनवड झाले या उमेदवारांना आव यक या सव माणप /हमीप  इ. यांची पुतता क न देणे बंधनकारक राहील. 
१७) सामा य शासन िवभागाकडील अिधसुचना . एस आर ही 2000/ . .17/2000/12, िद. २८ माच, 2005 व 

शासन पिरप क  एसआर ही-2000/ . .17/2000, िद. ०१ जुल,ै २००५ अ वये िविहत केल े नूसार लहान 
कुटूबाचे माणप  नमुना अ भरणे आव यक आहे.  

१८) अज सादर करतेवळेी, मुलाखतीस व कागदप  पडताळणीस उमेदवारांस वखच ने उप थत रहाव ेलागेल. 
१९) वरील अटी व शत , िनयमा यितिर त शासनाने वळेोवळेी िनगिमत केलेल ेआदेश व िनणय लागू राहतील. 
२०) सदर भरती ि येसंदभ त िनवड सिमतीचा िनणय अंितम राहील. 
२१) जािहरातीमधील काही मु  ेशासन िनणया या िवसंगत अस यास शासन िनणय अंितम राहील. 
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२२) पा /अपा  उमेदवारांची यादी काय लयातील सूचना फलकावर / संकेत थळावर लाव यातं येईल यासंबंधी 
वतं  प यवहार केला जाणार नाही. 

२३) उमेदवाराची िनवड झा यानंतर . १००/- या बंधप ावर सामा य शासन िवभाग, शासन पिरप क .एसआर ही 
201७/ . .455/काय .1२,िदनाकं 9 फे वुारी, २०१८ मधील िववरणप -ब माणे तसेच उपरो त अटी व शत  
मा य अस याचा करारनामा  क न देणे बंधनकारक असेल. 

 
 

(रं. ह. िक देार) 
सहआयु त तथा उपा य  

अनुसूिचत जमाती माणप  तपासणी सिमती 
                       क कण िवभाग, ठाणे 

 

 
अज चा नमूना पढुील पानावर  
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अज चा नमूना 
ित, 

    सहआयु त तथा उपा य , 
    अनुसूिचत जमाती माणप  तपासणी सिमती, 
    क कण िवभाग, ठाणे.  
 
  िवषय:- अनुसूिचत जमाती माणप  तपासणी सिमती, पालघर या काय लयातील                     
                                      -----------------------------------------------------या पदाकिरता अज 
 

1) उमेदवाराच ेसंपूण नाव   : ----------------------------------------------------- 
(आडनांव थम) 

2) ज म तारीख                 ------------------ ----------------------- ------------ 
3) धम    : ----------------------------------------------------- 
4) जात    : ----------------------------------------------------- 
5) वय (िदनांक 01/0१/2020 रोजी )      :वष-------- - -----    मिहने----------  िदवस ------------- 
6) वैवािहक   थती   :----------------------------------------------------- 
7) प  यवहाराचा संपूण प ा  :----------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------ 
                ------------------------------------------------------ 
 

              मण वनी  .----------------- दूर वनी . --------------- 
              ई-मेल-------------------------------------------------- 

8) अजदाराचा कायमचा प ा            :----------------------------------------------------- 
                            ----------------------------------------------------- 
              दूर वनी . ---------------------------------------------   

9)शै िणक अहता 
धारण केले या शै िणक 

अहतेचा तपशील 
बोड/िव ापीठाचे नाव उ ीण 

वष 
एकुण 
गुण 

िमळाललेे 
गुण 

ट केवारी/ 
ेड 

SSC      
HSC      
Degree        
PG       
अितिर त पा ता      
      
      
 

 
 
 

 

पासपोट साईज 
फोटो 
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10) तांि क अहता 
धारण केले या तांि क 

अहतेचा तपशील 
बोड/िव ापीठाचे नाव उ ीण 

वष 
एकुण 
गुण 

िमळाललेे 
गुण 

ट केवारी/ 
ेड 

MSCIT      

 

Typing 

मराठी      

English      
 

SHORTHAND 

मराठी      

English      

अितिर त पा ता      

      
 

11) अनुभव  
अ.  काम केले या काय लयचे नाव व प ा धारण केलेल ेपद कालवधी 

वष मिहने िदवस 
      
      
      
   
             मी, असे मािणत करतो/करते की, आपले काय लयाकिरता................................................. 
पदाची जािहरात मी काळजीपूवक वाचली असून सदर जािहरातीमधील सव अटी व शत  मला मा य आहेत. 
अज सोबत अिधवास माणप ,शै िणक व तांि क अहता,अनुभव माणप ,आधारकाड इ यादी या  
छायांिकत ती सा ाकंीत क न अज सोबत जोडले या आहेत. सदर पद हे अ यंत ता पुरते अस याची मला 
जाणीव आहे व थायी वाबाबत (Permanent) कोठेही दावा करणार नाही, कवा यायालयात दाद मागणार 
नाही. वरील अज त िदलेली सव मािहती खरी असुन चुकीची वा खोटी आढळून आ यास मी कायदेशीर 
कारवाईस पा  राहीन. 
 
 
 

           िठकाण :-      उमेदवाराची वा री :------------------ 
िदनांक:-      उमेदवाराचे पूण नाव :------------------ 
 
 

            --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


