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अजज स्विकृतीची अंततम तारीख : 21/01/2021 सायंकाळी 05.30 िाजेपयंत

पद्धतीने भराियाच्या पदासाठीची जाहीरात
पाणी पुरिठा ि विच्छता तिभागांतगजत
व

“

व
व

-

व

व

व

पद्धतीने भरािया

व

१ पद

व

व

आहे.

सदर पदासाठी अहजता, अनुभि, आर्थथक मोबदला तसेच पदाची कतजव्ये ि जबाबदाऱ्या
इत्यादी बाबतचा तपतिल सोबतच्या पतरतिष्ट-अ मध्ये दे ण्यात आलेला आहे. सदर जातहरात
सोबतच्या

पतरतिष्ट-अ

सह

www.wsso.in,

https://water.maharashtra.gov.in

ि

www.maharashtra.gov.in (Rojgar) या संकेतवथळािर उपलब्ध करून दे ण्यात आलेली आहे.
इच्छु क उमेदिारांनी जातहरातीचा ि सुचनांचा बारकाईने अभ्यास करुन आपला अजज
व

सिज कागदपत्ांच्या पूतजतेसह तद.21/01/2021 रोजी

िाजेपयंत
व

व व
-

भव

व

व तिहीत िेळेनंतर/ तारखेनंतर आलेले अजज

स्विकारण्यात येणार नाही . अपूणज विरुपातील

व

अजज

पदभरती प्रतियेसाठी तिचारात घेतले जाणार नाहीत याची उमेदिारांनी नोंद घ्यािी.
व व

सदर पदभरती प्रतियेत बदल करण्याचा अथिा रद्द करण्याचा

अतधकार राखून ठे ित आहे .
वथळ :- बेलापूर, निी मुंबई
तदनांक :- 11/01/2021
सही/राज्य पाणी ि विच्छता तमिन
बेलापूर, निी मुंबई.

जल जीिन तमिन कायजिमांतगजत “

व

व

व

व } या

पदािर करार पद्धतीने पदभरती करण्याअनुषंगाने अटी ि िती
 या पदा
वभ ,

व
.

व

इत्यादी बाबींसाठी िासन तनणजय,

-2715/ . .100/13,

.17/12/2016 या िासन तनणज

िासनाच्या

संकेतवथळािर अिलोकन करािे.
व



िासन तनणजय,

. .100/13,

वभ ,

.17/12/2016

 “

.

-2715/

.

पदासाठी िेळोिेळी तनगजतमत िासन तनणजय/ िासन पतरपत्क/ िासन

आदे िांतील

/

लागू राहतील.

 सदर प साठी तनतरृत करण्यात आलेली अहजता व व

खालीलप्रमाणे आहे.
Maximum
Age limit

व

व

व

व
-



:



: १ व

व

व

64 Years

व

.
.

पद्धतीने

तनयुक्त करण्यात आलेल्या तज्ञ/ कमजचारी यांचे कायजमूल्यमापन करार संपुष्टात येण्यापूिी
पूणज करण्यात

व

काम समाधानकारक आढळल्यास

व

मुदतिाढ

दे ण्यात येईल.
 प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी करून िैध ठरलेल्या अजजदारांची तनिड प्रतकया या तिभागाचे
,
.28.10.2020

व

व

व

भ

वभ ,
व

.

-2020/ . .69/
व

-25,
व

. या जाहीरातीस अनुसरून प्राप्त
अजजदारांची यादी या तिभागाच्या www.wsso.in या संकेतवथळािर दे ण्यात येईल. पात्
उमेदिारांची मुलाखत घेण्यात येईल.

व

व,

िेळ व तदनांक इ. तनिड प्रतियेबाबतच्या सिज सूचना www.wsso.in या
संकेतवथळािर दे ण्यात येतील. उमेदिारांना कोणत्याही सूचना थेट पत्व्यिहार ककिा ई-मेल
या अन्य माध्यमातून तद

जाणार नाहीत.

 तनिड प्रतियेसाठी पात् उमेदिारांची यादी
करून दे ण्यात येईल.

www.wsso.in या संकेतवथळािर उपलब्ध

 अजज संबंतधत तठकाणी तिहीत मुदतीत सादर करण्याची जबाबदारी उमेदिारांची राहील.
तिहीत मुदतीनंतर आलेले अजज

व

तिचारात घेतले जाणार

नाहीत.
 अजज करतांना तलफाफ्यािर जल जीिन तमिन कायजिमांतगजत “
भ

या पदासाठी

अजज असे वपष्टपणे नमूद करणे आिश्यक आहे.

पद्धतीने तनयुक्ती केलेल्या पदांच्या सिज नेमणुका करार संपल्यानंतर संपुष्टात येतील.



/
.

व

व

व

.

व

-

:-

१ कायालयामाफजत राबतिण्यात येणा-या सिज योजनांच्या Cash Book संचतलत होत असून त्या
सिांचे रोखीचे व्यिहार, जमा-खचज ि अखेरची तिल्लक याची तपासणी करणे.
२ योजनांचे तनधी बँक पास बुकमध्ये जमा होताच िासन आदे िाप्रमाणे तजल्हा पतरषद, महाराष्र
जीिन प्रातधकरण, भुजल सिेक्षण ि तिकास यंत्णा, यिदा, मीत्ा ि इतर संवथा यांना सदर तनधी
बँक खात्याची खात्ी करुन PFMS, RTGS ि Core Banking द्वारे त्यांचे खाती जमा करणे.
३ तलपीक, उपलेखापाल यांचेकडू न

तबलाचे संदभात खचाचे तििरण

(राज्याच्या वतरािरील) तपासणी.
४ कॅिबुक सोबत तबल रतजवटर ि टोकनािर कोणत्या िाखेकडू न तबले प्राप्त झाली त्याची संख्या
त्यापैकी पातरत तकती ि आक्षेपासह परत तकती, याचा गोषिारा उपलेखापाल ि कतनष्ठ तलपीक
यांनी काढल्यानंतर त्याची तपासणी.
५ योजनांच्या कॅिबुकची तपासणी करुन त्यांचे खचज ि तिल्लक बँकेच्या तिलकीिी जुळते ककिा
कसे, याची पडताळणी
६ िेतन दे यके तसेच प्रिास खचाची दे यके उपलेखापालाकडू न प्राप्त होताच त्याची तपासणी.
७ राज्य पाणी ि विच्छता तमिन येथील तितिध िाखातील योजना संबंधीचे लेखातिषयक नवतीिर
अतभप्राय नोंदतिणे.
८ जलजीिन तमिन /

विच्छ भारत तमिन/ महाराष्र ग्रामीण पेयजल

कायजिमासंदभात a)

Programme Fund, b) Support Fund c) WQM & S संदभात Central Share ि State Share
संबंधी योजनातनहाय ि सिज यंत्णातनहाय तितरीत तनधी, खचज झालेला तनधी, माहे िार अखेरची
तिल्लक याचा ताळमेळ घालणे
९ राज्य पाणी ि विच्छता तमिन येथील योजनां संदभात महालेखापाल यांचे लेखा पतरक्षणादरम्यान
लेखा चमूला (Audit Team) लेखातिषयक सिज मातहती पुरतिणे.
१० तजल्हयांच्या आढािा बैठका, िासन वतरािरील बैठका यांना मातहतीसह उपस्वथत राहणे.
११ जल िक्ती मंत्ालय, भारत सरकार िासन वतरािरुन ि तजल्हा पतरषदांकडू न प्राप्त होणाऱ्या
पत्ांिर कायजिाही.

१२ पाणी ि विच्छता सहाय्य संवथा येथे प्राप्त होणाऱ्या लेखातिषयक बाबींिरील मातहती अतधकार
अजािर कायजिाही करणे.
१३ तिधीमंडळ कामकाजासंदभात तारांकीत / अतारांकीत प्रश्न याबाबतची मातहती िासनास सादर
करणे.
१४ व
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Application form for Contractual Appointment for Retired
Government/ Semi Government Officers
For Office Use Only

Recent Passport
size photo

Post Code:---------------------Application No.:--------------Date received:-----------------(A) Personal Details:
Name of the Post applied for
Name (in BLOCK CAPITALS)
Date of Birth (dd/mm/yy)
Age as on 31-12-2020
Sex (Male/Female)
Permanent Address
Address for Communication
Contact Information

Mobile No.
Email ID

If selected, Notice Period:
(B) Educational Qualification:
Level
Post
Graduation
Graduation
Diploma
Specialized
Training
Other

Name of
Course

University /
Institute

Year of
Passing

Percentage/
Class

Major
Subjects

Education
including
trainings &
Workshops

(C) Competency:
Please write how you can contribute to Jal Jeevan Mission Programme (In 100 words)

(D) Experience:
Total years of experience
…………….Years, …………….. Months and …………..Days
Total years of experience water &
sanitation sector

…………….Years, …………….. Months and …………..Days

Experience in detail: (Give details of every appointment and all jobs separately in the table
format given below but Mention most recent first).
From -- To-Department / Organization/ Agency/ Institution
Position & Location
Present Salary / Pay Scale with Grade Pay
Nature of Duties
Major achievements
From -- To-Department / Organization/ Agency/ Institution
Position & Location
Present Salary / Pay Scale with Grade Pay
Nature of Duties
Major achievements
(E) Declaration:
I hereby declare that the information given in this application is true and correct to the best
of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or
ineligibility being detected before or after appointment, my candidature will stand cancelled and
my claim for appointment will stand forfeited.
Date: --------Place: ----------

Signature of Applicant

