महारा शासन

महारा नागरी िवकास अिभयान संचालनालय
व छ महारा अिभयान(नागरी)
‘A’ वग, ितसरा मजला,िम ल टॉवर, नरीमन पॉ ट, मुंबई-४०००२१.
 ०२२-२२०२०४६५
इमेल: director.smau@gmail.com
प .राअस/ वमअ/ शहर सम वय / २१-२२/ १९५९
दनांक: १२/११/२०२१
रा यातील व छ महारा अिभयानांतगत व छ सव ण-२०२२ क रता सव नागरी
थािनक वरा य सं थांम ये "शहर सम वयक (City Coordinator) ची िन वळ कं ाटी प दतीने
संबंिधत नागरी थािनक वरा य सं थे माफत ता पुर या व पात िनयु कर या करीता खालील
पा ता धारण करणा या उमेदवारांकडु न अज मागिव यात येत आहेत :पदनाम
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शै िणक अहता
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१)अमृत शहरे व
गडिचरोली िज यातील
शहरांक रता .
३५०००/- ती माह
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(अ) अपेि त कामाचे व प :
उमेदवाराची िनयु
होईल या नागरी थािनक वरा य सं थेमाफत
अिभयानांतगत कर यात येणा या खालील िवषयांची अनुषंगीक कामे:

व छ महारा

1) व छ सव ण २०२२ संबंिधत अनुषांिगक कामे
2) घनकचरा व थापन िनयम २०१६, अनुषग
ं ीक कामे
3) हागणदारी मु
शहरासंबंधीची कामे (ODF,ODF+/++,Water+) संबंिधत
अनुषांिगक कामे.
4) कचरा मु शहरां या तारां कत मानांकना संबंिधत अनुषांिगक कामे.
5) मु यािधकारी यांनी नेमून दलेली व छ सव ण संबंिधत अनुषांिगक कामे.
6) वरी कायालयाशी सम वय साधणे.
7) व छ सव ण टूलक टनुसार कामे कर यास नगरप रषदेस सहकाय करणे.
8) MIS भरणे.
9) इ यादी.

(ब) उमेदवारांसाठी सूचना :
1) कं ाटी त वावरील सदर िनयु

साठी ऑनलाइनच अज करावयाचा आहे.एका

उमेदवाराने एकच अज करावयाचा आहे. एका न अिधक अज

ा

झा यास फ

थम ा अजावर कायवाही के ली जाईल
2) उमेदवारांनी ऑनलाइन अज कर याक रता https://ccjob.smmurban.com/ या
लकचा वापर करावा.
3) ऑनलाइन अज कर याचा शेवटचा दनांक २१ नो हबर २०२१ असा आहे.
4) अजात उमेदवारास आप या पसंतीचा महसूली कभाग नमूद करावयाचा आहे.
थम पसंती या महसूली िवभागात संबंिधत उमेदवारास ऑनलाइन मुलाखत ावी
लागेल.
6) कं ाटी त वावरील सदर िनयु साठी महसूली िवभागात संबंिधत िवभागीय
िवभागीय सहआयु , नगर शासन यां या अंतगत िनवड सिमती माफत ऑनलाइन
मुलाखत (Video Conference)घेतली जाईल. ऑनलाइन मुलाखतीचा वेळ, दनांक
व लक आपणास वतं र या कळिव यात येईल.
7) या
ये ारे िनवड झाले या पा उमेदवारांची कं ाटी त वावर िनयु साठी
संबंिधत नाग रक सं थेकडे िवभागीय सहआयु , नगर शासन यांचे माफत िशफारस
कर यात येईल.
8) सदर िशफारसीनुसार संबंिधत नाग रक सं थेमाफत संबंिधत उमेदवारांस कं ाटी
त वावर िन वळ ता पुर या व पात िनयु दे यात येईल.
9) संबंिधत नाग रक वरा य सं थेमाफत िनयु
प िमळा यावर उमेदवारास
ता काळ िनयु
दले या शहरात जू हावे लागेल.
10) िनयु
या ठकाणात बदल कर यात येणार नाही.
11) शहरांची सं या व आव यक पद सं येत बदल होऊ शकतो.
5)

(क) अटी व शत :कं ाटी
1) कं ाटी त वावरील सदर िनयु

“ व छ सव ण-२०२२” अंतगत द.३१/०३/२०२२ कवा

व छ सव ण २०२२ ची तपासणी पूण होई पयत राहील.
2) िनयु

कालावधी संप यानंतर कोण याही प रि थतीत मुदतवाढ दे यात येणार नाही.

3) कं ाटी त वावर िनयु के ले या सदर कमचा यांस शासक य कमचा यांस िमळणा या कोण याही
सोई सुिवधांचा लाभ िमळणार नाही. / अनु ेय असणार नाही.
4) सदर िनयु ही पूणतः कं ाटी मानधन त वावर आहे.
5) सदर मानधन संबंिधत नाग रक वरा यसं थेमाफत अदा कर यात येईल.
6) उमेदवाराचे वय द. १ जून २०२१ रोजी ३५ वषापे ा अिधक नसावे.
7) नागरी थािनक वरा य सं थेत व छ सव ण िवषयक के ले या कामकाजा या अनुभवाचा
ाधा य असेल.
8) सदर अटी, शत व िनयु
येत बदल कर याचे तथा र कर याचे ाधा य अिधकार
कायकारी संचालक, महारा नागरी िवकास अिभयान संचालनालय यांनी राखून ठे वलेले आहेत.
( वा रीत)
रा य अिभयान संचालक
व छ महारा अिभयान (नागरी)

