माहिती व जनसंपर्क मिासंचालनालय
मिाराष्ट्र शासन, मं त्रालय, मंबई
नवीन प्रशासकीय भवन, 17 वा मजला, आस्थापना शाखा, हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, मंत्रालयासमोर,
मुंबई- 400 032, दूरध्वनी क्रमांक – 22023161.
“ मदतवाढ ”
सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन वनर्गय, क्रमांक संकीर्ग -2715/प्र.क्र.100/13, वदनांक 17.12.2016 अनुसार,
शासकीय/वनमशासकीय सेवत
े न
ू गट-अ या पदावरुन, रू.7600/- ग्रेड पे पेक्षा कमी (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) संवगीय
सेवेतन
ू सेवावनवृत्त झाले ल्या अविकाऱयांच्या सेवा करार पध्दतीने Consultant “Designing and Exhibitions” या
पदाची नावमकासूची तयार करण्याकवरता वद. 20 मे 2022 पयंत अजग मागववण्यात आले होते. या जावहरातीस वद. 10 जून
2022 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात येत आहे .
Consultant “Designing and Exhibitions” या पदासाठी, नावमकासूची तयार करण्याकवरता पुढीलप्रमार्े
कामाचे स्वरूप व आवश्यक अहग ता नमूद करण्यात येत आहे .
नेमन
ू हदलेल्या र्ामाचे स्वरुप:
1. शासनामार्गत राबववण्यात येर्ाऱया शासकीय संदेश प्रसारर् मोवहमेंतगगत कामे
2. शासनाच्या ववववि योजना सवगसामान्य जनतेपयंत पोहचववण्यासाठी संपर्
ू ग राज्यभर प्रदशगन आयोवजत करर्े
3. राज्यभर प्रदशगनाचे वनयोजन, आखर्ी आवर् अंमलबजावर्ी करर्े.
4. राज्यभर प्रदशगने आयोवजत करण्याकरीता आवश्यक असले ले प्रशासकीय , ववत्तीय मान्यता यासंदभात कामे पार पाडर्े.
वय, अिक ता व अनभव :
1. उमेदवाराची वयोमयादा कमाल 59 ते 64 वर्षापयंत असावी.
2. नामांवकत कला महाववद्यालयातून पदवी प्राप्त असर्े आावश्यक आहे .
3. उमेदवाराकडे प्रशासकीय आवर् Creative Designing क्षेत्रातील सेवत
े असताना संबंवित पदावरील कामाचा वकमान
5 ते 10 वर्षाचा अनुभव असावा.
4. करार पध्दतीने वनयुक्त करावयाचा सेवावनवृत्त अविकारी शारीवरक, मानवसक वा आरो्याच्या द्ृ टीने सक्षम असावा,
तसेच प्रस्ताववत सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असावी.
5. करार पध्दतीने वनयुक्त करावयाच्या सेवावनवृत्त अविकारी यांच्याववरुध्द कोर्तीही ववभागीय चौकशीची कायगवाही चालू
अथवा प्रस्ताववत नसावी ककवा अशा चौकशी प्रकरर्ी कोर्तीही वशक्षा झालेली नसावी.
पदसंख्या : एकूर्- 1 पद (गट अ - 1)
र्ालावधी : वनयुक्ती कालाविी 1 वर्षाकवरता (आवश्यतेनस
ु ार कालाविी कमी/जास्त नूतनीकरर् करता येईल)
माहसर् पाहरश्रहमर् : शासन वनर्गय वद.17.12.2016 मिील ड (1) अनुसार दे य रावहल.
इतर अटी व शती : शासन वनर्गय, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्रमांक संकीर्ग -2715/प्र.क्र.100/13, वदनांक
17.12.2016 अन्वये वववनयवमत करण्यात आलेल्या सवग अटी व शती लागू राहतील.
करार पध्दतीने वनयुक्त करण्यात आले ल्या व्यक्तींना कोर्त्याही प्रकारचे प्रशासकीय व ववत्तीय अविकार प्रदान
करता येर्ार नाही.
इच्छु क सेवावनवृत्त अविकाऱयांनी त्यांचे अजग, आवश्यक त्या शैक्षवर्क अहग ता व अनुभवाच्या प्रमार्पत्रासह
वद.10 जून 2022 पयंत उपरोक्त कायालयात सादर करावेत. पोस्टामार्गत वववहत कालाविीनंतर प्राप्त होर्ारे अजग
स्स्वकारण्याचे /नाकारण्याचे तसेच वनवड प्रवक्रया अंवतम करण्याचे अविकार मा. महासंचालकांनी राखून ठे वले आहे त.
मिासंचालर्
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