िजहाधकार कायालय,अकोला.

तलाठ संवगात नवड झालेया
उमेदवारांना

सच
ू ना

नवड झालेया उमेदवारांचे आदे श उप'वभागीय
अधकार यांचे कडे दे *यात आलेले आहे त.
सोबत सहप,-त केलेया तलाठ संवगातील नवड
झालेया उमेदवारांनी .यां/या नावा समोर रकाना
0मांक 5 म2ये

नमुद केलेया उप'वभागात 4जु

हो*या5तव न चक
ु ता 6दनांक 13/04/2017 रोजी
सकाळी 6ठक 11.00 वाजता उपि5थत राहावे.
सव उमेदवारांचा @AशBण काय0म 6दनांक
15.04.2017 ते 14.08.2017 पावेतो आयोजीत केलेला
आहे . आदे श @ाEत क4न @AशBणास उपि5थत राहणे
अनवाय आहे .
संपक-0724-2435007 व 0724-2435193

िजहाधकार कायालय,अकोला.
तलाठ संवगातील नवड झालेया व या कायालयाने शफासर केलेया
उमेदवारांची उप&वभाग नहाय याद .
अ..

उमेदवाराचे नाव

नवडीचा वग

शफारस करावयाचा उपवभाग

1

राहुल मधुकर ढोरे

खुला

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, मुतजापूर

2

राज+, वामन वानखडे

खुला

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोट

3

गुणवंत सं/ाम जाधव

खुला

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोला

4

ती 0दल%प खोडके

खुला

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोला

5

जय1ी भा2कर पाट%ल

खुला

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, बाळापूर

6

रामे5वर नारायण थापडे

खुला

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, मुतजापूर

7

राजाभाऊ अंबादास खामकर

खुला

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोट

8

नतीन रामदास दे सले

इ.मा.व.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, मुतजापूर

9

9रतेश :हादराव म+ ढे

इ.मा.व.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोट

10

संतोष गोवंद

इ.मा.व.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोट

11

1ीकृ2ण पांडुरं ग कथलकर

इ.मा.व.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोला

12

0दपा 1ीकृ2ण अह%र

इ.मा.व.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोट

13

=वाती राजकुमार वानखडे

इ.मा.व.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोला

14

भानुदास शंकर >ह=के

इ.मा.व.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, बाळापूर

15

अंकेश वजय नेतनराव

अ.जा.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, मुतजापूर

16

संद%प मोहनराव पळसपगार

अ.जा.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, मुतजापूर

17

जय मा?णकराव शरसाट

अ.जा.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोट

18

मंगला आAमाराम तायडे

अ.जा.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोला

19

पुजा मुरल%धर राऊत

व.जा.अ.

उपवभागीय अ$धकार% यांचे कायालय, अकोला

साखरकर

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

1

2

?ी राहुल मधक
ु र ढोरे ,
रा.कारं जा िज.वा(शम

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

इ.मा.व.

खल
ु ा

मु)त7जापरु

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु Mू चत जमाती, वम
ु त जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

2

2

?ी राज\x वामन वानखडे,
रा.मोठ उमर&,अकोला

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

अ.जा.

खल
ु ा

अकोट

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु ूMचत जमाती, वमुत जाती, भटया जमाती, इतर

मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतद
ु &नस
ू ार कारवाई करयात येईल.
6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नय
ु तीपव
ू r सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

3

2

?ी गुणवंत सं>ाम जाधव,
ता.कंधार िज.नांदेड

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

खुला

खल
ु ा

अकोला

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु ूMचत जमाती, वमुत जाती, भटया जमाती, इतर

मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतद
ु &नस
ू ार कारवाई करयात येईल.
6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नय
ु तीपव
ू r सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

4

2

?ीमती 'ती दल&प खोडके,
जुने शहर,अकोला

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

इ.मा.व.

खल
ु ा

अकोला

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु ूMचत जमाती, वमुत जाती, भटया जमाती, इतर

मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतद
ु &नस
ू ार कारवाई करयात येईल.
6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नय
ु तीपव
ू r सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

5

2

?ीमती जय?ी भा^कर पाट&ल,
मेहकर िज. बुलडाणा

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

इ.मा.व.

खल
ु ा

बाळापरु

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु ूMचत जमाती, वमुत जाती, भटया जमाती, इतर

मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतद
ु &नस
ू ार कारवाई करयात येईल.
6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नय
ु तीपव
ू r सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

6

2

?ी रामेuवर नारायण थापडे,
ढे कनमोह ता.िज.बीड

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

खुला

खल
ु ा

मु)त7जापरु

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु ूMचत जमाती, वमुत जाती, भटया जमाती, इतर

मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतद
ु &नस
ू ार कारवाई करयात येईल.
6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नय
ु तीपव
ू r सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

7

2

?ी राजाभाऊ अंबादास खामकर,
रा.ईट ता.भम
ु िज. उEमानाबाद

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

खुला

खल
ु ा

अकोट

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु ूMचत जमाती, वमुत जाती, भटया जमाती, इतर

मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतद
ु &नस
ू ार कारवाई करयात येईल.
6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नय
ु तीपव
ू r सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

8

2

?ी 7नतीन

रामदास दे सले,

रा.कसारे ता.साखर& िज.धळ
ु े

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

इ.मा.व.

इ.मा.व.

मु)त7जापरु

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु ूMचत जमाती, वमुत जाती, भटया जमाती, इतर

मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतद
ु &नस
ू ार कारवाई करयात येईल.
6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नय
ु तीपव
ू r सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

9

2

?ी रतेश '!हादराव म\ ढे,
रा. वडगांव म\ ढे ता.अकोट

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

इ.मा.व.

इ.मा.व.

अकोट

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु ूMचत जमाती, वमुत जाती, भटया जमाती, इतर

मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतद
ु &नस
ू ार कारवाई करयात येईल.
6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नय
ु तीपव
ू r सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

10

2

?ी संतोष गोवंद साखरकर,
रा.Mचंचाल& ता.मंग*ळपीर िज.वा(शम

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

इ.मा.व.

इ.मा.व.

अकोट

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नय
 ः ता0परु 0या Eव*पाची असन
ु ती अEथाई आEथापनेवर पण
ु त
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पव
ू  सच
ु ना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सुचना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु ूMचत जमाती, वमुत जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

11

2

?ी ?ीकृ^ण पांडुरं ग कथलकर,
रा.मोठ उमर&,अकोला

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

इ.मा.व.

इ.मा.व.

अकोला

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु Mू चत जमाती, वम
ु त जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

12

2

?ीमती दपा ?ीकृ^ण अह&र,
रा.गोा ता.िज.अकोला

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

इ.मा.व.

इ.मा.व.

अकोट

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु Mू चत जमाती, वम
ु त जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
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18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

13

2

?ीमती Eवाती राजकुमार वानखडे,
रा. द>स ता. द>स िज. यवतमाळ

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

इ.मा.व.

इ.मा.व.

अकोला

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6
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ु
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शासन आपल& सेवा पूव सुचना
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7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु Mू चत जमाती, वम
ु त जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
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झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

14

2

?ी भानुदास शंकर lहEके,
रा.ब-हानपरू ता.मेहकर िज.बुलडाण

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

इ.मा.व.

इ.मा.व.

बाळापरु

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु Mू चत जमाती, वम
ु त जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

15

2

?ी अंकेश वजय नेतनराव,
रा.माहुल& ता.दयापरु िज.अमरावती

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

अ.जा.

अ.जा.

मु)त7जापरु

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु Mू चत जमाती, वम
ु त जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

16

2

?ी संद&प मोहनराव पळसपगार
जुने शहर,अकोला

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

अ.जा.

अ.जा.

मु)त7जापरु

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु Mू चत जमाती, वम
ु त जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता
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2

?ी जय माणीकराव (शरसाट,
रा.Mचखल&,ता.Mचखल& िज.बुलडाण

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

अ.जा.

अ.जा.

अकोट

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु Mू चत जमाती, वम
ु त जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

18

2

?ीमती मंगला आ0माराम तायडे,
रा.पा>ा ता.पातूर िज.अकोला

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

अ.जा.

अ.जा.

अकोला

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु Mू चत जमाती, वम
ु त जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

वाचा:

1 शासन महसल
ु व वन वभागाचे प .भरती- 2016/..309/ई-7 "दनांक - 23.6.2016
2 िज(हा )नवड स+मती,अकोला यांची जाह0रात मांक/आ2था/.स./का व-1151/2016
"दनांक 20 ऑग2ट,2016
3 वशेष काय7 अ8धकार0 डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी
ु
अमरावती यांचे पा .तलाठA पाया +श.ट0.एफ.ट0.-03/का व-159/2016 "द.05/04/2017

)नयुFती आदे श
उपवभागातील तलाठ संवगातील
अवये

सरळसेवन
े े रत पदे भरयाकरता उपरोत शासन प 1

दले!या मायतेनस
ु ार या कायालयाने उपरोत प

2 अवये जाह&रात '(स)द क*न दनांक 11.9.2016

रोजी घेयात आले!या लेखी पर.ेमधील उ0तीण उमेदवारांपैक3 गण
ु व0तेनस
ु ार (गण
ु ानु5मे) 7नवड करयात
आले!या उमेदवारांना तलाठ या पदावर *. 5200-20200 >ेड वेतन 2400 या वेतन ?ेणीत

ताGपरु Gया 2वHपात

खाल0ल अट0 व शतIस अ8धन राहुन )नयुFती करJयास खाल0ल उमेदवारांLया नांवाची रकाना मांक 5 मMये
दश7 वले(या उप वभागात +शफारस करJयात येत आहे .

अ..

उमेदवारांचे नांव व पGता

1

19

2

?ीमती पुजा मरु (लधर राऊत,
रा.यवतमाळ ता.िज.यवतमाळ

+शफारस

जातीचा

)नयुFतीचा

वग7

वग7

3

4

5

व.जा.अ.

व.जा.अ.

अकोला

करावयाचा

शेरा.

उप वभाग
6

)नयुFतीLया अट0 व शतIः
1.

आपल& 7नयुती अEथाई आEथापनेवर पुणत
 ः ता0पुर0या Eव*पाची असन
ु
न दे ता Kकं वा कोणतेह& कारण न दशवता
असतील, व

शासन आपल& सेवा पूव सुचना

समाLत करयाचे 7नयुती अMधका-याचे अMधकार अबाधीत

0याबाबत आपल& कोणतीह& त5ार वचारात घेतल& जाणार नाह&.

2. आपणास 7नयुतीOया ठकाणी *जू होतांना शै.Pणक पातेची

'माणपे, जम तारखेOया परु ाQया संबध
ं ी

'माणप, जातीचे 'माण, अस!यास जाती वैधता 'माणप,म हला समांतर आर.णामधन
ु 7नवड झाले!या
उमेदवारांना उनत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप, अMधवास 'माणप व त0सम
शै.Pणक पातेची मळ
ू 'माणपे छायांKकत 'तीसह कायालय 'मख
ु ाकाकडे सादर करणे अ7नवाय राहतील.
3. सदर 7नयुती संबMधत िज!हा पोल&स अMध.क यांचे कडून करयात येणा-या सचोट& व चारUय
पडताळणीवर अवलंबन
ु राह&ल. सदरहू अहवाल असमाधानकारक आढळ!यास कोणतीह& पव
ु  सच
ु ना न दे ता
आपल& सेवा समाLत करयात येईल.
4. सामय 'शासन वभागाचा शासन 7नणय 5मांक :व(शअ-1214/'.5.26/11, दनंक 02जन
ू ,2014 ला अMधन
राहून म0ता व दा7य0वे यांची वाषक ववरणे सादर करणे आपणास बंधनकारक राह&ल.
5. सामाय 'शासन वभाग, शासन 7नणय 5:बीबीसी2011/'.5.1064/2011/16ब, द.12 [डस\बर, 2011 मधील
तरतूद&नस
ू ार आपल& 7नवड ]या व(श^ट मागास'वगासाठ आर_.त असले!या जागेवर झाल& आहे , 0या
जातीचे जात वैधता तपासयाOया अMधन राहून ता0परु ती 7नय
ु ती करयात आल& आहे . आपणास
..2..........
..2..

7नयुतीOया दनांका पासन
ू सहा म हयाOया आत जात 'माणपाची वैधता सादर करणे बंधणकारक
असन
ू जात पडताळणी स(मतीने जात 'माणप अवैध ठरवले, तर आपल& 7नयुती ता0काळ र` कaन
आपणा व*)द महारा^b अनस
ु ूMचत जाती, अनस
ु Mू चत जमाती, वम
ु त जाती, भटया जमाती, इतर
मागासवग व वशेष मागास 'वग (जातीचे 'माणप दे याचे व 0यांOया पडताळणीचे व7नयमन)
अMध7नयम, 2000 मधील तरतुद&नूसार कारवाई करयात येईल.

6. नेमणक
(मळाले!या उमेदवारास िज!हा श!य MचKक0सक,अकोला यांचे कडून वैcयक3य तपासणी क*न
ू
शारर&क EवाEdय 'माणप 1 म हयाचे आत कायालय 'मख
ु ाकडे सादर करावे लागेल.
7. शासनाने व हत केलेल& संगणक / टं कलेखन पर&.ा ]या उमेदवारांनी उ0तीण केलेल& नाह& 0यांना *जू
झा!या पासुन दोन वषाचे आत पर&.ा उ0तीण झा!याचे 'माणप सादर करणे बंधनकारक राह&ल, वह&त
कालावधीत 'माणप

सादर न के!यास उमेदवारांची 7नयुती संपु^टात येईल.याबाबत कोणतीह& त5ार

ऐकल& जाणार नाह&. याची नfद gयावी.
8. आपणास सेवत
े *जू झा!यापासन
ु वह&त मद
ु तीत व व हत संधीम)ये (लपीक-टं कलेखक पदाकरताची
वभागीय दhु यम सेवा पर&.ा उ0तीण होणे बंधनकारक राह&ल.
9. व0त वभाग, शासन 7नणय 5.अं7नयो 1005/126/सेवा-4, दनांक 31 ऑटfबर, 2005 नस
ु ार दनांक 01
नोQह\ बर, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर शासक3य सेवत
े 7नयुती (मळाले!यांना परभाषत अंशदान 7नव0ृ ती
वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू ठरे ल.मा स)या अिEत0वात असलेल&
7नव0ृ तीवेतन योजना (lहणजे महारा^m नागर& सेवा
सेवा (7नव0ृ तीवेतनाचे

अंशराशीकरण )

(7नव0ृ तीवेतन) 7नयम, 1982 आPण महारा^b नागर&

7नयम, 1984) आPण स)या अिEत0वात असलेल& सवसाधारण

भव^य 7नवाह 7नधी योजना 0यांना लागू होणार नाह&.
10. महारा^b नागर& सेवा (लहान कुटूंबाचे '7तpाप) 7नयम, 2005 Oया अंमलबजावणी नस
ु ार
दनांक 28

माच, 2005 रोजी Kकं वा 0यानंतर हयात असले!या अप0यांची संqया दोन पे.ा

नस!याबाबतचे

'7तpाप

आपणास
अMधक

नमन
ु ा अ (7नयम4) सादर करावे लागेल. हयात अप0यांची संqया दोन

पे.ा अMधक आढळून आ!यास 7नय
ु ती करता अपा ठरवयात येईल.
11. उनत व 'गत गटात (53(मलेअर) मोडत नस!याबाबतचे 'माणप लागू असले!या जाती 'वगाचे
उमेदवारांना 7नयुतीपूवr सादर करणे अ7नवाय राह&ल.
12. सेवत
े *जू झा!यानंतर आपणास भारतीय संवधाना'ती 7न^ठा व गोपनीयतेची शपथ gयावी लागेल.
13.आपणास शासन सेवच
े ा राजीनामा cयावयाचा असेल तर एक म हयाची आगाऊ
0याऐवजी एक

नोट&स अगर

म हयाचे वेतन सरकार जमा करावे लागेल.

14. 7नयुतीचे ठकाणी *जू होयाकरता कोण0याह& 'कारचा 'वासभ0ता अनुpय
े राहणार नाह&.
15.

सदर आदे श (मळा!या पासुन एक म हयाचे आंत आपणास पदEथापनेOया ठकाणी *जू होणे बंधनकारक
राह&ल. अयथा आपल& 7नयुती रद करयात येईल.

16. संबंMधत कायालयाने उमेदवारांना दे यात आले!या पदEथापनेOया ठकाणी *जू क*न घेते वेळी आवuयक
0या अट& व शतrची तसेच वर&ल 'माणपांची पूतत
 ा क*न घेणे आवuयक आहे . उमेदवार *जू
झा!याबाबतचा लेखी

अहवाल या कायालयाकडे सादर करावा.

17. )नयुFती ा8धकार0 यांनी Oया तलाठयाची )नयुFती बाबतची +शफारस Gयांचे मुळ तालुFयात झाल0 असेल
Gयांना GयांLया मळ
ु गांवाLया साजावर )नयुFती दे Jयात येउ नये.
..3.........

..3..
18. नव)नयुFत

तलाठA

यांना शासन )नण7य, महसल
ु व वन वभाग .त+श-2012 /../242-अ /ई-10

"द.24.3.2014 नस
ु ार 6 म"हJयाचे पायाभूत +श>ण पुण 7 करJया कSरता संदभ7 . 2 अTवये
डॉ.पंजाबराव दे शमख
वदभ7 शासक=य व वकास +श>ण बो8धनी अमरावती येथे )नयुFती आदे श दे ताच
ु
काय7मुFत करJयात यावे.
19. नव7नयुत तलाठ यांना शासन 7नणय, महसल
ु व वन वभाग,5.त'(श-2012/'.5./242-अ/ई-10 दनांक
24.3.2014 नस
ु ार 6 म हयाचे '(श.ण पण
ु  करावे लागेल,नस!यास Kकं वा समाधानकारकर0या '(श.ण
पुण न के!यास 0यांची सेवा संप^ु टात आणयात येईल याची नfद gयावी.
(संब8ं धत सव7 उप वभागीय अ8धकार0 यांनी उपरोFत माणे अट0 व शतI )नवड करJयात आले(या यव7
उमेदवारांLया )नयुFती आदे शात 2पVटपणे नमद
ु कराWयात.)

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला
)त+लपी :
1. मा. आयुत, अमरावती वभाग, अमरावती यांना मा हतीकरता सादर.
2. मा.िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
3. मा.अपर िज!हाMधकार& यांचे िEवय सहाhयक यांना माह&तीEतव.
4. 'भार& अMधकार&,_____________________
5. उपवभागीय अMधकार& /अकोला/अकोट/बाळापरू /म7ु तजापरू
6. तह(सलदार, अकोला/अकोट/ते!हारा/बाळापूर/पातूर/मु7तजापूर/बा(शटाकळी
यांना माह&ती तथा उMचत कायवाह&Eतव अ>ेषत. आप!या अMधनEत *जु होणाwया
कमचाwयांचे वह&त वेळेत सेवा-पE
ु तक तयार क*न 0यांची/0यांOया वैcयक3य तपासणी तसेच चार
पडताळणीबाबत आवuयक ती कायवाह& पार पाडून 0याबातOया नfद& 'चल&त प)दतीने 0यांOया
सेवा-पुEतकात घेऊन या कायालयास 0याची एक 'त सादर करावी.
7. ?ी/?ीमती___________________________________________________________यांना माह&ती
तथा उMचत कायवाह&Eतव.
8. 7नवड नEती.

(जी.Yीकांत,भासे)
िज(हा8धकार0, अकोला

