रा ीय
ीय बालकामगार क प
िज हािधकारी
हािधकारी कायालय,
कायालय,औरं गाबाद.
ाबाद.
रा ीय
ीय बालकामगार क प कायालय औरं गाबाद.
ाबाद.
क ीय म व रोजगार मं ालय भारत सरकार यां या संयु त िव माने रा ीय बालकामगार क प
औरं गाबाद िज हयात राबिव यात येत आहे. िज हा क प कायालय व िवशेष िश ण क ावर या योजनेची
अंमलबजावणी कर यासाठी

ािमण भागात, तालुका तरावर व िज हा तरावरील कामासाठी बाहय थ

मनु यबळ कं ाटी प दतीने मानधन त वावर काय म यव थापक, यवसाय िश क , िश क , िलपीक ११
मिह यासाठी पुण वेळ नेमावयाचे आहे. यासाठी खालील नमुद पदानुसार शै िणक अहता व अनुभव धारण
क रत असले या उमेदवारा कडु न िवहीत नमु यात अज मागिव यात येत आहे.
उमेदवारांनी जािहरात बघ यासाठी व िविहत नमु यात अज कर यासाठी www.aurangabad.gov.in या संकेत
थळावरील
2019

News And Update

या मधील National Child Labour Project Aurangabad Contractual Recruitment

या लक वर सुिवधा उपल ध आहे.

अ. .

पदांचे नाव

१

काय म
यव
यव थापक
थापक
( कं ाटी )

२

यवसाय
यवसाय
िश क
( कं ाटी )

भरावयाची
पदे/ ित ािध
न
या दसाठीची
एकु ण पदे
२

शै िणक पा ता

वयोमयादा

अनुभव

मािसक
मानधन

कवा

वयोमयादा
२१ ते ४५
वष.

१८०००/-

१आय.टी.आय. (शासक य
आय.टी.आय.चे
शासन
माणप आव यक )

वयोमयादा
२१ ते ५०
वष.

शासक य
क प
अथवा
रा ीय
बालकामगार
क पात
काम
के याचा
अनुभव
अस यास अित र त
१० गुण दे यात
येतील ( कमान १
वषाचा
अनुभव
आव यक )
शासक य
क प
अथवा
रा ीय
बालकामगार
क पात
काम
के याचा
अनुभव
अस यास अित र त
१० गुण दे यात
येतील ( कमान १
वषाचा
अनुभव
आव यक )

२७

१.बी.एस.ड यु.
एम.एस.ड यु
उ तीण आव यक .

९०००/एक ीत
मािसक
मानधन

३.

िश क

१३०

कोण याही
पदवीधर

६५

१.एच.एस.सी.

(volunteer

शाखेचा

Teacher)

वयोमयादा
२१ ते ५०
वष.

शासक य
क प
अथवा
रा ीय
बालकामगार
क पात
काम
के याचा
अनुभव
अस यास अित र त
१० गुण दे यात
येतील ( कमान १
वषाचा
अनुभव
आव यक )

७०००/एक ीत
मािसक
मानधन

वयोमयादा
२१ ते ४५
वष.

शासक य
क प
अथवा
रा ीय
बालकामगार
क पात
काम
के याचा
अनुभव
अस यास अित र त
१० गुण दे यात
येतील ( कमान १
वषाचा
अनुभव
आव यक )

५०००/एक ीत
मािसक
मानधान

( कं ाटी )

४.

िलपीक
( कं ाटी )

२.मराठी,
टंकलेखन आव यक.

इं जी

सदरील पदांसाठी आव यक
यक अटी व शत खालील माणे –
१.

उपरो त पदे ही कं ाटी
रािहल.
रािहल.

व पाची असुन िनयु ती दनांक ३१/
३१/०३/
०३/२०२० पयत

२.

जािहरातीतील पदे रा य शासन अथवा क शासनाची िनयिमत पदे नसुन िन वळ
वळ
कं ाटी व पाची पदे आहेत. सदर पदावर कायम व पाचा ह क राहणार नाही.
नाही. तसेच या
पदासाठी शासनाचे सेवा िनयम लागु नाही.
नाही. अजदाराला शास कय िनयिमत सेवत
े सामावुन
घेण े कवा शासना
ं ी दावा कर याचा
शासना माफत सेवा संर ण कवा या संबध
याचा अिधकारी
राहणार नाही.
नाही. सदरची कं ाटी पदे ही जािहरातीतील नमुद महानगर
महानगरपा
नगरपािलका
पािलका अंतगत व
ािमण भागातील काय े ात असतील.
असतील.

३.

अजदार हा संबिं धत पदासाठी शा ररीक व मािनसक
सक दृ टया
टया स म असावा.
असावा. तसेच
अजदारा िव द कोणताही फौजदारी गु हा दाखल झालेला नसावा.
नसावा.

४.

उपरो त कं ाटी पदाक रता मानधन दर महा क शासनाने ठरवुन दले या मागदशक
सुचीनुसार दे यात
यात येईल.
ल.

५.

जािहरातीतील र त पदां या सं येत बदल
बदल होऊ शकतो.
शकतो. तसेच र त ठकाणांम ये
बदल होऊ शकतो,
शकतो, या बाबतचे सव अिधकार

िज हािधकारी
हािधकारी तथा अ य

रा ीय
ीय

बालकामगार क प यांनी राखुन ठे वले आहेत.
६.

उपरो त पदांसाठी िनि त के लेली शै िणक अहता अजदारांनी के ले या अजाम ये
नस यास
यास तसेच अज अपुण अस यास
यास तसेच अजाम ये नमुद के लेली मािहती खोटी
आढळ यास
यास सदरचा अज अपा ठरिव यात
यात येईल.
ल.

७.

िनवड यादीतील गुणांनु मांका या आधारे ाधा य माने पद थापना
थापना दली जाईल,
जाईल,या
बाबत उमेदवारांना कु ठ याही
याही दबाव तं ाचा वापर के यास
यास सदर उमेदवाराची िनवड र
कर यात
यात येईल.
ल.

८.

उपरो त पदांसाठी िनि त के लेली पद मांक ०१ व ०४ साठी कमान २१ व कमाल
४५ तसेच पद मांक २ व ३ साठी कमान २१ ते कमाल ५० वयोमयादा जािहराती या
दवशी असणे आव यक
यक रािहल.
रािहल.

९.

अजदाराला कं ाटी कालावधीत सोयीनुसार ठकाण बदलवून िमळ याची
याची मागणी
करता येणार नाही.
नाही.

१०.
या थगीत
या भरतीम ये बदल करणे इ यादी
१०.भरती
थगीत करणे / र करणे /पदभरती
यादी
सव अिधकार िज हािधकारी
ेकडे
हािधकारी तथा अ य रा ीय
ीय बालकामगार
बालकामगार क प औरं गाबाद यांचकडे
राखीव ठे व यात
यात आले आहे. या बाबत कोणालाही कोणताही दावा करता येणार नाही.
नाही.
तसेच भरती
येबाबत कोणताही वाद उ प न झा यास
यास िज हािधकारी
हािधकारी यांचा िनणय
अंतीम राहील.
राहील.
११.
े ाठी उपि थत राहणे बाबतचा वास भ ता
११. उमेदवाराला प र स
भ ता देय राहणार नाही.
नाही.

कवा इतर कु ठलाही

१२.
या पुण झा या नंतर ११ मिह या या कालावधीत भिव यात
१२.सदरची भरती
यात जर
एखा ा ठकाणी िनयु त कं ाटी कमचारी यांनी राजीनामा
राजीनामा द याने
याने जागा र त झा यास
यास
ित ा यादीतील उमेदवारास निवन भरती
या न करता िनयु ती आदेश दले जातील.
जातील.
१३.
१३.िविहत अहता धारण करणाकरणा-या इ छु क उमेदवारांनी िविहत नमु यातील
यातील अज दनांक
३०/
३०/०८/
०८/२०१९

ते ०५/
०५/०९/
०९/२०१९ या कालावधीत करावे. ( ऑनलाईन अज फ त

ि वकारले जातील.)
जातील.)
१४.
१४.सदरील पदां या परी ा दनांक ०८/
०८/०९/
०९/२०१९ रोजी घे यात
यात येतील.
ील.
१५.
१५.शासन िनणय सामा य शासन िवभाग ं . िश ण २०००/
२०००/ . .६१/
६१/२००१/
२००१/३९ द.
द. १३
माच २००३ नुसार उपरो त पदाक रता अज करणाकरणा-या उमेदवारांनी संगणक हाताळणे /
वापराबाबचे तं िश ण मंडळ मुब
ं ई यांचे अिधकृ त,MS
त,MS,MS-CIT कवा D.O.E.A.C.C. या
सोसायटीचे C.C.C कवा O तर
तर कवा
कवा A तर
तर B कवा C तर
तर यापैक एक प र ा
उ तीण
तीण झा याचे
याचे माणप संगणक अहता माणप

हणु
हणुन सादर करणे आव यक
यक राहील.
राहील.

१६.
या सु झा यांनं
नत
ं र कवा िनयु ती नंतर कोण याही
१६.िनवड
याही णी उमेदवारने चुक ची
मािहती माणप े / कागदप े सादर के याचे
याचे कवा मािहती दडवुन ठे व याचे
याचे िनदशनास
आ यास
यास संबिधताची उमेदवारी र कर यात
यात येईल.
ल. तसेच िनयु ती झाली अस यास
यास
कोणतीही पुवसुचना न देता िनयु ती समा त कर यात
यात येईल.
ल.
१७.
भव
१७.उपरो त पदांसाठी ८० गुणांची लेखी प र ा व शै णीक अहता व अनुभव
यासाठी २० गुण असे एकु ण १०० गुणांची परी ा असेल.
१८.
१८.८० गुणां या प र करीता
ेकरीता सामा य ानान-२० गुण , मराठी -२० गुण, इं जी गुण, गिणत व बु दीम
दीम ता चाचणी -२० गुण असे एकु ण ८० गुणांची वगवारी रािहल.
रािहल.
१९.
१९.शै िणक अहता व अनुभव यासाठी
यासाठी २० गुण राहतील.
राहतील.
१.काय म यव
यव थापक
थापक
शै िणक अहता - एम.
एम.एस.
एस.ड यु – ५ गुण, एम.
एम. फ ल अथवा पी.
पी. एच.
एच.डी.
डी.- ५
गुण
अनुभव – १० गुण रा ीय
ीय बालकामगार क पाचा
पाचा अनुभव अस यास
यास िमळतील
(अनुभव कमान १ वष आव यक
यक)
२. यवसाय
यवसाय िश क
शै िणक
िणक अहताअहता- िड.
िड.टी.
टी.एड.
एड. अथवा बी.
बी.एड अथवा पदवीधर – ५ गुण
पद यु तर
तर पदवी – ५ गुण
अनुभव – १० गुण रा ीय
ीय बालकामगार क पाचा
पाचा अनुभव अस यास
यास िमळतील
(अनुभव कमान १ वष आव यक
यक.)
३. व
वयं
यंसव
े क िश क
शै िणक अहता
अहता-- िड.
िड.एड.
एड. अथवा सी.
सी.टी.
टी.सी . अथवा ए.
ए.टी.
टी.डी.
डी. -५

२०

गुण बी.
बी.एड अथवा बी.
बी.पी.
पी.एड – ५ गुण ,पद यु तर
तर पदवी – ५ गुण
अनुभव – १० गुण रा ीय
ीय बालकामगार क पाचा
पाचा अनुभव अस यास
यास िमळतील
(अनुभव कमान १ वष आव यक
यक.)
४.िलपीक
शै िणक अहता - पदवीधर – ५ गुण , पद युतर
तर पदवी -५ गुण
अनुभव – १० गुण रा ीय
ीय बालकामगार क पाचा
पाचा अनुभव अस यास
यास िमळतील
(अनुभव कमान १ वष आव यक
यक.)
२०.
े ाठी ओळखप
२०.प र ाथ स प र स
बंधनकारक रािहल.
रािहल.

हणु
हणुन ऑनलाईन वेश प सोबत आणणे

२१.
२१.उमेदवारांना अजासोबत अनुभव माणप
रािहल.
रािहल.

कॅ न क न अपलोड करणे बंधनकारक

२२.
२२.जािहरातीतील नमुद पदां या प र ा औरं गाबाद शहरातच घे यात
यात येतील.
ील. या
यित
यित र त इतर कु ठे ही प र ा क असणार नाही.
नाही.
२३.
२३.सदरची िनयु
िनयु ती या क ीय म व रोजगार मं ालया या मा यते
यते या आिधन
रा न दे यात
यात येणार असुन या पदांना क ीय म व रोजगार मं ालयाची
मा यता
यता आ यानं
यानंतरच उमेदवारांना िनयु ती प दे यात
यात येईल.
ल.
२४.
े े व प उपरो त जाहीरातीतील
२४.लेखी प र च
जाहीरातीतील नमुद पद
पद . १ साठी वेगळा पेपर
व पद मांक २,३,४, साठी वेगळा एक पेपर राहतील.
ना दोन पदांसाठी
राहतील. व यांना
अज करावयाचा आहे यांना
ना वतं
वतंञ अज करावे लागतील.
लागतील.
२५.
२५.लेखी प र ा व शै िणक अहता,
अहता, अनुभव या सवाचे एकि त गुणांची गुणव ता
यादी िज हािधकारी
हािधकारी कायालया या वेबसाईट वर िस द कर यात
यात येईल.
ल.
२६.
े ाबतचा ११
२६.िनवड झाले या उमेदवारास . १०० या ब ड (हमी प ) वर सेवब
मिह यांचा
चा करार नामा क न देणे बंधणकारक रािहल.
रािहल.
२७.
२७.िनयु त उमेदवारास पुणवेळ काम करणे बंधनकारक राहील.
राहील. तसेच क पा
यित
यित र त इतर कु ठे ही काम करता येणार नाही तसेच काम करत असतांना कु ठ याही
याही
कार या अनपेि त घटना अथवा नैस गक आप ती अथवा अपघात अथवा इतर
कोण याही
याही कारणा तव
तव शा र रक इजा झा यास
यास उमेदवार वःता
वःता जबाबदार रािहल
या बाबत कोणतीही नुकसान भरपाई / वै कय खच दला जाणार नाही.
नाही. कवा हे
कायालय यास जबाबदार राहणार नाही.
नाही.
२८.
२८.िनयु त उमेदवारास
वःता
वःता या इ छेनु
नस
ु ार सेवा मु त हायचे
हायचे अस यास
यास एक
मिह याची
याची क पास
पास आगाऊ नोटीस देणे बंधणकारक आहे. अशी नोटीस न द यास
यास व
सेवा सोडु न गे यास
याचे
चे मानधन या याकडु
यास एक मिह या
याकडु न वसुल कर यात
यात येईल.
ल. तसेच
कत यात
यात कसुर करणे, अस य बेजबाबदार वतन के यास
यास कोणतेही कारण न दशिवता
उमेदवारा या सेवा समा
ु अिधकार मा.
समा त कर याचा
याचा संपण
मा. िज हािधकारी
हािधकारी औरं गाबाद
यांना रािहल.
रािहल.
मा.
मा.िज हािधकारी
हािधकारी यां या मा यते
यतेन े
रीत//वा रीत

सहा.
सहा. कामगार आयु त
तथा सद य सिचव
औरंगाबाद िज हा बालकामगार
पुनवसन

क प सं था,
था,औरंगाबाद

