 विभागीय ताांविक तज्ञ (Divisional Technical Expert) या पदासाठी अर्ज करताांना उमेदवाराने खालील
सूचनाांचे अवलोकन करावे.

-: सूचना :1) विभागीय ताांविक तज्ञ (Divisional Technical Expert) हे शासन सेिेतील वनयवित पद नाही. तात्पुरते कांिाटी
स्िरुपाचे ि ठोक िावसक िानधनािरील ियावदत कालािधी पुरते पद आहे .
2) सदर पदािर नेिणूक 11 िवहने कालािधी पुरती ियावदत राहील.
3) कोणतेही कारण न दे ता अर्ज स्िीकारणे अथिा नाकारणेचा अवधकार वनयुक्ती प्रावधकाऱयाांचा राहील.
4) प्रस्तुत र्ाहिरातीमध्ये नमुद शैक्षहिक पात्रता व अनुभव धारि केलेल्या उमेदवाराांनीच फक्त ऑनलाईन पध्दतीने
अर्ज करावा. इतर कोित्यािी पध्दतीने केले ले अर्ज स्वीकारले र्ािार नािी.
5) ऑनलाईन अर्ज हदनाांक 25/11/2021 रोर्ी रात्री 12:00 वार्ेपयजत करता येतील. त्यानांतर अर्ज करता येिार
नािी / स्वीकारले र्ािार नािी.
6) उमेदवाराने एका पेक्षा अहधक वेळा अर्ज करु नये.
7) उमेदवाराने ऑनलाईन अर्ज करताांना प्रथमत: Registar मध्ये र्ावून User Registration करावयाचे आिे .
त्यामध्ये सांपि
ू ज नाव (आडनाांव + स्वत:चे नाव + वहडलाांचे/पतीचे नाव), ई मेल आय.डी., मोबाईल नांबर इ.माहिती
भरुन स्वत:चा नर्ीकच्या कालावधीतील फोटो अपलोड करावयाचा आिे . तद्नांतर Submit करावे. उमेदवाराने
Registration सांबांधीचा Password लक्षात ठे वावा.
8) उमेदवाराने Registration केल्यानांतर खालील नमुद मुद्दयाांप्रमािे अर्ज करावयाचा आिे . वैयक्क्तक व र्ाहिरातीत
नमूद शैक्षहिक तसेच आवश्यक अनुभवाची माहिती भरिे अहनवायज आिे . माहिती पूिज भरुन Declaration ला
करुन Submit करावयाचे आिे . उिेदिाराने प्राधान्यक्रिाने विभागाची वनिड कराियाची आहे . तीनही
प्राधान्यक्रि दे णे अवनिायज आहे .
a) Application for the contractual post of Divisional Technical Expert या िुद्दयािध्ये
उमेदवाराने िैयक्क्तक, शैक्षवणक ि इतर शैक्षवणक िावहती भरुन तसेच शैक्षवणक प्रिाणपिे अपलोड
करुन Submit करािे.
b) Municipal Corporation/ Council Work Experience Details या िुद्दयािध्ये र्ावहरातीत निुद
प्रिाणे आिश्यक अनुभिाची िावहती भरुन, त्यासांबांधीचे प्रिाणपि अपलोड करुन Submit करािे.
(उिेदिारास एकापेक्षा अवधक िेळा र्ावहरातीत निूद आिश्यक अनुभिाची िावहती भराियाची
असल्यास Add New Work Experience Details िध्ये र्ािून भरता येईल)
c) Additional Work Experience. या िुद्दयािध्ये इतर क्षेिातील अनुभि असल्यास त्याची िावहती
भरुन, त्यासांबांधीचे प्रिाणपि अपलोड करुन Submit करािे.
(उिेदिारास एका पेक्षा अवधक िेळा इतर क्षेिातील अनुभिाची िावहती भराियाची असल्यास Add
New Additional Work Experience िध्ये र्ािून भरता येईल)
9) उमेदवाराने वरील तीनिी मुद्दयाांप्रमािे आपला अर्ज Submit झाला आिे , याची पूिज खात्री करुन घ्यावी. अपूिज
अर्ज स्वीकारले र्ािार नािीत, याची नोंद घ्यावी.
10) मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवाराांची

यादी

व मुलाखतीमध्ये हनवड झालेल्या उमेदवाराांची यादी वेळोवेळी

http://smmurban.com या सांकेतस्थळावरील Jobs या सदरामध्ये प्रहसध्द करण्यात येईल.
11) पदाांची सांख्या किी अवधक होिू शकते.
****************************

