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स टबर, २०२० अ वये कागल तालु यात “ बालक व लग अनुकुल कागल ” पथदश  क प ायोिगक त वावर ाम 

िवकास िवभाग, महारा  शासन व यिुनसेफ यां या मा यमातून २ वष कालावधीकरीता ायोिगक त वावर राबिव यात 

येत आहे.  

तालुका तराव न सदर क पाचे सिनयं ण व िनयोजन कर यासाठी तसेच गटिवकास अिधकारी व युिनसेफ 

टीम यां यामधील सम वयाकामी आव यक सहकाय कर यासाठी एक “ लॉक कोऑड नेटर” ची नेमणूक कर यात 

येणार आहे.  

यानुसार सदर “ लॉक कोऑड नेटर” पदावर कं ाटी त वावर सुयो य य तीची नेमणूक कर याकिरता 

 पा  उमेदवारांकडून ताव मागणी कर यात येत आहेत. 

१. सदरची नेमणूक पुणत: कं ाटी त वावर ११ मिहने मुदतीकरीता या माणे रािहल. 

२. सदर “ लॉक कोऑड नेटर” यांना दरमहा पये १८,०००/- इतके मानधन देय रािहल. 

३. अजदाराच ेवय िकमान १८ ते कमाल ४० इतके असणे आव यक आहे. 

४. अजदार िकमान पदवीधर असावा. तसेच मा टर ऑफ सोशल वक यामधील पद यु र पदवी 

अस यास ाधा य दे यात येईल. तसेच अजदारास मिहला व बालिवकास या े ातील े ीय 

तरावरील कामकाजाचा कवा शासकीय कामकाजाचा िकमान ३ वष चा अनुभव असावा. 

५. िनवड झाले या उमेदवाराचा सु वातील ३ मिह यांचा ोबेशन कालावधी असेल. सदर कालावधीत 

उमेदवाराचे कामकाज समाधानकारक आढळून आ यासच याची िनयु ती पुढे सु  ठेव यात येईल. 

६. सदर पदाकरीता िनवड िकया अथवा िनवडीचे िनकष खालील माणे असतील. 

अ) शै िणक पा ता – २० गुण 

ब) अनुभव – ३० गुण 

क) िवशेष मता, कौश य – १० गुण 

ड) मुलाखत – ४० गुण 

 उमेदवारांनी अपेि त सव बाब चा समावेश असलेला यांचा CV (सी ही – जीवनवृ ) सादर 

करावा. सदर CV अज हणून िवचारात घे यात येईल. यासोबत वय, शै िणक अहता, अनुभव, िवशेष मता व 

कौश य इ यादी कागदप ां या वसा ांिकत छायांिकत ती जोडा यात.  



 िविहत मुदतीत आले या अज मधून थम दशनी पा  उमेदवाराचंी यादी बनिव यात येईल. सदर 

यादीमधील उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलिव यात येईल. मलुाखतीचा िदनांक, वेळ व िठकाण याबाबतची सुचना 

उमेदवारांना यांनी यां या सी ही म ये नमुद केले या मण वनीवर िलखीत संदेशा ारे दे यात येईल. उमेदवारांना 

वखच ने मुलाखतीसाठी उप थत राहावे लागेल. उमेदवार िनवडीबाबत मुलाखत पॅनेलचा िनणय अिंतम राहील. 

मुलाखतीनंतर दसु या िदवशी िनवड झाले या उमेदवारांची िनवड यादी व ित ायादीमधील उमेदवारांची यादी पंचायत 

सिमती या नोटीस बोडवर िस द कर यात येईल. 

 अज गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती, कागल यांचे नावे व पंचायत सिमती, 

कागल, पुणे –बगलोर हायवे, यायालय इमारती या मागे, कागल या प यावर सादर करावा. 
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वाजेपयत पोहोचतील अशा कारे पो टाने अथवा सम  सादर करावेत. 

1. The person will support the BDO in ensuring timely implementation of the programme. 

2. Logistic support in organizing the programmes. 

3. Coordination with local NGOs and others for identifying resource persons for specific 

capacity building programmes. 

4. Support Accounts officer in Panchayat Samiti to manage budget, payments for 

programmes etc. 

 

गट िवकास अिधकारी (वग-१) 
पंचायत सिमती, कागल 

 

 

 

 


