
 
जा.क्र./नपंफु/कावि/५२४/२०२२                                                                                   विनांक:-२२/११/२०२२  

जाहिरात 
प्रधानमंत्री आिास योजनेंतर्गत (PMAY) नर्रपंचायत फुलंब्री, ता.फुलंब्री, वज.औरंर्ाबाि कवरता ‘शहरस्तरीय 

तांवत्रक कक्षातील तज्ञ’ (CLTC) च्या एकवत्रत िेतनािर तात्परुत्या स्िरुपात केिळ ११ मवहनयांसाठी खालील नमिू 
कंत्राटी पि भरण्यासाठी वि.२५/११/२०२२ ते वि.०२/१२/२०२२ रोजी पयंत कायालयीन िेळेत नर्रपंचायत फुलंब्री येथे 
अजग स्स्िकारले जातील. विवहत मिुतीनंतर आलेले अजग स्स्िकारले जाणार नाहीत. अजाचा नमनुा, अजग करण्याची पद्धत 
ि वनिड प्रवक्रयेबाबत सविस्तर मावहती https://aurangabad.gov.in/ या संकेतस्थळािर ि नर्रपंचायत कायालयात 
उपलब्ध आहे.  
पदाचे नाव, पद संख्या, शैक्षहिक अिहता व मानधन:- 

अ.क्र. पदाचे नाव 
कंत्राटी पद्धतीने 

पद 
संख्या 

आवश्यक शैक्षहिक अिहता 
 

एकहत्रत 
वेतन 

 
०१ 
 

स्थापत्य 
अवभयंता 

 

०१ १. पििी/पिव्यतु्तर पििी (स्थापत्य अवभयांवत्रकी)  
२. बांधकाम(Design) आवण पयगिेक्षण(Supervision) 

क्षेत्रातील वकमान ३ िर्षांचा On-Site अनभुि 
असल्यास प्राधानय. 

३. नार्री स्थावनक स्िराज्य संस्थेत बांधकाम अवभयंता 
म्हणनू कायग केले असल्यास प्राधानय.  

४. MSCIT (MS-Word, MS-Excel, MS-
PowerPoint ज्ञान अत्यािश्यक), Auto-Cad ि 
इतर स्थापत्य अवभयांवत्रकी संबंवधत तांवत्रक 
प्रमाणपत्र/अभ्यासक्रम प्राप्त केले असल्यास 
प्राधानय. 

५. मराठी भारे्षचे ज्ञान आिश्यक. 

३५०००/- 
(अक्षरी 

पस्तीस हजार 
रुपये मात्र) 

 

 
पदाची कतहव्ये व जबाबदारी (Roles and Responsibilities):- 

१. सविस्तर प्रकल्प अहिाल (DPR) तयार करणे ि मानयतेस्ति िवरष्ठ कायालयास पाठविणे. 
२. कें द्र शासनाच्या PMAY-MIS या संकेतस्थळािर लाभार्थ्यांचा MIS आवण MPR वरपोटग भरणे. 
३. मंजरू लाभार्थ्यांची बांधकाम परिानर्ी संवचका छाननी करून मखु्यावधकारी यांचे मानयतेस्ति सािर करणे. 

https://aurangabad.gov.in/


४. लाभार्थ्यांचे सिेक्षण करून बांधकाम स्स्थती अहिाल तयार करणे. लाभार्थ्यांच्या बांधकामाचे Geo-tagging 
करणे ि Geo-tagged वरपोटग तयार करणे. 

५. PMAY संिभातील सिग संवचका, बांधकाम परिानर्ी नोंििही, अहिाल ि पत्रव्यिहार यांचे जतन करणे आवण 
अद्ययाित करणे. 

६. लाभार्थ्यांच्या बांधकाम स्स्थतीनसुार वनधी वितरण (Fund Transfer) करणे ि त्याची मावहती Online Portal 
िर वनयवमत भरणे. 

७. कृती आराखडा अहिाल (Action Plan Report) तयार करणे ि िवरष्ठ कायालयास सािर करणे. 
८. वनधी उपयोवर्ता प्रमाणपत्र (Fund Utilisation Certificate) तयार करणे ि वनधी मार्णी (Fund Demand) 

करणेसाठी पत्रव्यिहार करणे. 
९. PMAY अंतर्गत बांधकामांिर पयगिेक्षण करणे ि बांधकाम पणूग करून घेणे. 
१०. PMAY अंतर्गत िवरष्ठ कायालय, म्हाडा कायालय तसेच लाभाथी यांचेशी पत्रव्यिहार करणे. 
११. मखु्यावधकारी ि विभार् प्रमखु यांनी िेळोिेळी सोपिलेली अनरंु्षवर्क कामे पार पाडणे. 

 
टीप:- जाहिरातीत नमदू केल्यानसुार सदर पदाच्या अटी/शती खालीलप्रमािे राितील. 

१. उमेििाराने या कायालयात अजगशलु्क रु.१००/- (अक्षरी रुपये शंभर मात्र) रकमेचा भरणा करून नमिू पिासाठी 
सािर कराियाचा अजग प्राप्त करून घ्यािा. या कायालयाने विवहत केलेल्या नमनुयात अजग सािर करणे 
बंधनकारक राहील. विवहत नमनुयात नसलेले अजग स्स्िकारले जाणार नाहीत याची नोंि घ्यािी.   

२. अजािरील मजकूर सिुाच्य ि ससु्पष्ट असािा.  
३. उमेििाराने अजािर अलीकडील काळातील एक पासपोटग साईज फोटो वचटकिून फोटोिर स्ितःची स्िाक्षरी 

करािी. 
४. उमेििाराने अजासोबत आधार काडग, ियाचा िाखला म्हणनू शाळा सोडल्याचा िाखला, माध्यवमक शालांत 

(SSC) प्रमाणपत्र सािर करणे आिश्यक राहील. तसेच शैक्षवणक अहगतेची आिश्यक कार्िपते्र (सिग 
िर्षांच्या/सत्राच्या र्णुपवत्रका), अनभुि प्रमाणपत्र ि इतर आिश्यक कार्िपते्र  स्ि-साक्षांवकत करून 2 प्रतीत 
सािर करािेत. 

५. वनिड प्रवक्रयेच्या कोणत्याही टप्प्यािर उमेििाराने चकुीची मावहती/प्रमाणपत्र/कार्िपत्र सािर 
केल्याचे/विशाभलू केल्याचे अथिा कोणतीही मावहती िडिून ठेिल्याचे वनिशगनास आल्यास त्या उमेििारास 
वनिड प्रवक्रयेतनू बाि ठरविण्यात येईल.  

६. वनिड प्रवक्रयेच्या कोणत्याही टप्प्यािर अपात्र/अयशस्िी ठरलेल्या उमेििारांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा       
           पत्रव्यिहार केला जाणार नाही. 

७. वनिड प्रवक्रया कोणत्याही टप्प्यािर कोणतेही कारण न िशगविता स्थवर्त/रद्द अथिा त्यात बिल करण्याचे 
अवधकार मखु्यावधकारी, नर्रपंचायत फुलंब्री यांनी राखनू ठेिले आहेत.  

८. उमेििारांनी वनिड प्रवक्रयेच्या कोणत्याही टप्प्यािर वनिडी संबंवधत कोणत्याही प्रकारची वशफारस अथिा िबाि 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या उमेििारास वनिड प्रवक्रयेतनू बाि ठरविण्यात येईल.  

९. उमेििाराने वजल्हा रोजर्ार ि स्ियंरोजर्ार कायालयात नाि नोंिणी केली असल्यास सिर नोंिणी काडगची 
साक्षांवकत प्रत अजासोबत जोडणे आिश्यक आहे.  



१०. ियोमयािा:- उक्त कंत्राटी पिासाठी खलु्या प्रिर्ासाठी वकमान १८ िर्षग, कमाल ३८ िर्षग ि मार्ासिर्ीय 
उमेििाराकवरता उच्च ियोमयािा ०५ िर्षग वशथीलक्षम राहील. 

११. उमेििाराचा अजग ि सिग कार्िपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर शासकीय तरतुिीनसुार पात्र उमेििारांना 
मलुाखतीसाठी त्यांनी अजात नमिू केलेल्या ई-मेल ि WhatsApp द्वारे कळविण्यात येईल. सिर बाबीच्या 
अनरंु्षर्ाने उमेििाराने अजात अचकू ई-मेल आयडी ि मोबाईल क्रमांक नमिू करािा.  

१२. पात्र उमेििारांनी सिग मळू कार्िपत्रासह मलुाखतीस उपस्स्थत राहािे. शैक्षवणक अहगतेसोबत इतर प्रमाणपत्र 
(Auto Cad, MSCIT ि इतर तांवत्रक प्रमाणपत्र) असल्यास मलुाखतीच्या िेळेस सािर करािे. 

१३. उमेििारास मलुाखतीकवरता स्िखचाने यािे लारे्ल ि त्याबाबतीत कोणत्याही प्रकारचा मोबिला िेण्यात येणार 
नाही. 

१४. महाराष्र शासन नार्री सेिा (लहान कुटंुबाचे प्रवतज्ञापत्र) वनयम २००५ अनिये वििावहत उमेििाराने 
वि.२८/०३/२००५ अनिये स्ितःची हयात असलेली िा त्यानंतर जनमाला आलेली अपत्याची संख्या याबाबत 
विवहत नमनुा ‘अ’ अजासोबत सािर करणे अवनिायग राहील. 

१५. उमेििार महाराष्र राज्याचा रवहिासी असल्याचे सक्षम प्रावधकृत अवधकाऱ्याचे रवहिासी प्रमाणपत्र (Domicile 
Certificate) अजासोबत जोडणे आिश्यक राहील.  

१६. सिरची पिे तात्पुरत्या कंत्राटी स्िरुपाची असल्यामळेु त्यांना वनयवमत आस्थापनेिरील पिाप्रमाणे कोणतेही लाभ 
अनजेु्ञय राहणार नाही. तसेच ११ मवहनयांचा करार समाप्त झाल्यानंतर पिािर कोणत्याही प्रकारचा िािा करता 
येणार नाही. 

१७. शासकीय/वनमशासकीय सेिेत असणाऱ्या कमगचाऱ्यांनी कायालयाच्या परिानर्ीने अजग सािर करणे आिश्यक 
राहील तसेच अजासमिेत सिर परिानर्ीची प्रत जोडणे आिश्यक राहील. 

१८. वनिड झालेल्या उमेििाराने रुज ूहोताना अजासोबत रू.१०० च्या शपथपत्रािर विवहत नमनुयातील करारनामा 
िेणे बंधनकारक राहील.  

१९. वनिड झालेल्या उमेििाराची यािी शक्य होईल वततक्या लिकर नर्रपंचायत कायालयाच्या सचूना फलकािर 
प्रवसद्ध केली जाईल. 

२०. कंत्राटी पिािर वनिड झालेल्या उमेििारास ०३ वििसांच्या आत वनयकु्त केलेल्या वठकाणी रुज ूव्हािे लारे्ल. 
विवहत मिुतीत रुज ून झालेल्या उमेििाराची वनिड रद्द करण्यात येऊन करार रद्द समजण्यात येईल. 

२१. कंत्राटी पिािर वनिड झालेल्या उमेििाराने वनयवमत हजेरीपटािर उपस्स्थती नोंिविणे आिश्यक आहे. 
विनापरिानर्ी रै्रहजर रावहल्यास िेतन कपात करण्यात येईल याची र्ांभीयाने नोंि घ्यािी. 

     
                                                                                                                                                                                     

                                                                                  स्वाक्षहरत/- 
    मखु्याहधकारी  

            नगरपंचायत फुलंब्री 


