
 

 

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 

ददनदयाळ अतं्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपलजलिका अलभयान (DAY-NULM)लिभाग 

मानधन तत्िािरीि'समदुाय सघंटक'पदासंाठी भरती प्रदिया 

जालहरात    

अहमदनगरमहानगरपालिकेमधीि'ददनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपलजलिका अलभयान (DAY-

NULM) अलभयाना अंतगगतसमहूसंघटकाची पदे ठोक मानधनािर ११ मलहने कािािधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने थेट 

मुिाखत (Walk in Interview)द्वारेभरण्यासाठी अहगता धारक उमेदिारांकडून अजग मागलिण्यात येत आह.ेसिग सबंलधत 

उमेदिारांनी दकमान शैक्षलणक अहगता धारण करत असल्यास आिश्यक त्या सिग प्रमाणपत्रासह जालहरात प्रलसद्ध 

झािेल्या तारखेपासून जालहरातीमधीि लिलहत नमनु्यात अजगसादर कराियाचा आह.े लिलहत नमुन्यातीि अजग 

डाऊनिोड करून मुदतीत अजग महानगरपालिकेच्या www.amc.gov.in संकेतस्थळािरून उपिब्ध करून घ्यािा.   

अजग आिश्यक कागदपत्रासह बंद पादकटामध्ये दद.२५/११/२०१९ ते २७/११/२०१९या किािधीतरोजी 

सकाळी ११:०० ते सायंकाळी ५:०० िाजेपयंत लस्िकारण्यात येतीि.ज्या अजगदारास सदर पदासाठी अजग 

कराियाचा असेि त्या अजगदारांने त्याचा अजग प्रत्यक्ष जालहरातीत नमूद केिेल्या पत्त्यािर बंद पादकटात 

समक्ष सादर कराियाचा आहे.पोष्टाद्वारे/टपािाद्वारे प्राप्त झािेिे अजग गाह्य धरिे जाणार नाही .तसेच 

मुदतीनंतर आिेल्या अजागचा लिचार केिा जाणार नाही.लिलहत मुदतीत प्राप्त अजागची छानणी करून पात्र 

उमेदिारांची यादी तसेचमुिाखतीची ददनांकमनपाच्या www.amc.gov.in या संकेतस्थळािर प्रलसध्द करण्यात 

येईि.तसेच मिुाखतीमध्य े लनिड झािले्या उमेदिारांची यादी मनपाच्या www.amc.gov.in या संकेतस्थळािर 

प्रलसध्द करण्यात येईि. 

अजग लस्िकारण्याच ेठठकाण:- DAY-NULMलिभाग, १ िा मजिा, संत कैकाडी महाराज व्यापारी संकुि अलिशमन कें द्र 

समोर,महानगर पालिका जुनी ईमारत माळीिाडा अहमदनगर. 

१) पदाचा तपशीि: 

अ .ि  पदाच ेनाि पद 

सखं्या  

आरक्षण शकै्षलणक अहगता अनभुि ि प्राधान्य  

१ २ ३ ४ ५ ६ 

१ 'समदुाय 

सघंटक मालसक 

मानधन 

१५,०००/- 

प्रतीमहा 

३ अ.जा.        -     १ 

एस.ई.बी.सी. -     १ 

खुिा            -     १ 

-------------------------- 

एकूण           -     ३ 

१)दकमान१२िीपास 

२)संगणकामधीि 

MSOffice (Word, 

Excel, Power 

Point) यांचे ज्ञान 

असििेMेSCITप्रमा

णपत्र आिश्यक. 

१)समाज लिकास   

  क्षेत्रामध्य ेदकमान  

५िर्ागचा अनुभि  

आिश्यक राहीि. 

२)लिशेर्त: शहरी  

दाठरद्र्यरेर्ेखािीिकुटंुबाती

ि व्यक्तीसप्राधान्य 

 

२)ियोमयागदा:- उपरोक्त पदांसाठी सिग प्रिगागतीि उमेदिारांचे िय अजग लस्िकृलतच्या अंलतम ददनांकास दकमान १८ 

िर्ग पूणग असण ेआिश्यक राहीि. तसेच खुल्या प्रिगागतीि आर्थथक दषृ्ट्या मागास प्रिगागतीिउमदेिारांसाठी 

कमाि ियोमयागदा ४३ िर्े इतकी राहीि. उमेदिारांनी सुिणग जयंती शहरी रोजगार योजना/राष्ट्रीय नागरी 

उपजीलिका योजनेमध्ये दकमान ३ िर्ग काम केिेि ेअसल्यास ियामध्ये ५ िर्ग लशथीिक्षम. 

 

 

 

 

 



 

 

 

३)दस्तऐिज ि अजग करण्याची पद्धत:- महानगरपालिकेच्या www.amc.gov.in या संकेतस्थळािर लिलहत 

नमुन्यातीि अजग डाऊनिोड करून स्िाक्षरीसह अजग भरून त्यासोबत जन्म तारखेकठरता )जन्म 

प्रमाणपत्र/िय ि अलधिास प्रमाणपत्र/१०िीचाशाळा सोडल्याचा दाखिा), जातीचा परुािाकठरता )जातीचा 

दाखिा/१०िीचाशाळा सोडल्याचा दाखिा),१२िीचे शकै्षलणक अहगता प्रमाणपत्र/गुणपलत्रका, सामालजक 

क्षेत्रातीि दकमान ५ िर्ागचा अनुभिाचा दाखिा )अ.ि.५ मधीि अनुभिप्रमाणपत्राबाबतचामुद्दामध्ये उल्िेख 

केल्याप्रमाणेप्रमाणपत्र/दस्तऐिज),फोटोआयडीसाठी मतदानओळखपत्र/आधारकाडग/पॅनकाडग, उमेदिाराचा 

अिीकडीि काळातीि रंगीत पासपोटग साईज २ फोटो, स्ियंघोर्णा पत्र, िहान कुटंुब प्रमाणपत्र 

इत्यादी.िरीि ि आिश्यक कागदपत्रांिर स्ि:स्िाक्षरी करून साक्षांदकत प्रती जोडणे आिश्यक राहीि. 

अजागत नमूद लिलहत ठठकाणी उमेदिाराचा अिीकडीि रंगीत पासपोटग साईज फोटो)३.५X४.५सेमी साईज) 

लचटकिून त्यािर स्िाक्षरी करािी.अजग बंद पाकीटामध्ये लिलहत ठठकाणी सादर करािा.तसेच अजागची ि 

अजागसोबत सादर केिले्या कागदपत्रांच्या मिुाखतीसाठी छायांदकत ३ प्रती ि मळू दस्तऐिज 

पडताळणीसाठी मुिाखतीच्या ददिशी घऊेन यािे. 

४)अनभुि प्रमाणपत्राबाबत:-१) शासकीय संस्था- समाज लिकास संस्थेचेसुिणग जयंती शहरी रोजगार योजना/ राष्ट्रीय 

नागरी उपजीलिका अलभयान/ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिानोन्नती अलभयानअंतगगत घटकांचे ककिा 

शासनाकडीि योजना/ उपिमाचेतत्सम काम करणाऱ्या संस्थेचे अनुभि प्रमाणपत्रगाह्य धरण्यात येईि. 

२)अशासकीय संस्था- समाज लिकास संस्थासाठीशासनाच्या सुिणग जयंती शहरी रोजगार योजना/ राष्ट्रीय 

नागरी उपजीलिका अलभयान/ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिनोन्नती अलभयान योजन े अंतगगत संस्थेन े काम 

केिेि े असेि ककिातत्सम काम केििे े असल्याचेसंस्थेचे अनुभि प्रमाणपत्र गाह्य धरण्यात येईि.परंत ू

सदरच्या संस्थेचे नोंदणीकृत प्रमाणपत्र आलण लिलहत कािािधीत शासनाकडीि योजनेचे तत्सम 

प्रकारच्याकामाबाबतचे शासनाकडीि कागदपते्रअजागसोबत सादर करणे आिश्यक राहीि. 

५)लनिड पध्दत :- अजग छानणीत पात्र ि गणुतालिकेतीि अ.ि. १ ते ३ मध्ये कमाि गुण धारणकरणाऱ्या 

उमेदिारांची यादी प्रलसध्द केिी जाईि. त्यांचीच मुिाखत घणे्यात येईि. 

६)आरक्षण :- मागासिगीय आरलक्षत पदांसाठी अजागसाठीजातीचा दाखिा अजागसोबतसादर करणे बंधनकारक राहीि. 

याबाबतचे अंलतमअलधकार आयकु्त, अहमदनगर मनपा यांना आह.े 

७)स्ियघंोर्णापत्र :-महानगरपालिकेकडे अजग सादर करतांना न्यायप्रलिष्ट प्रकरण, फौजदारी, लशस्तभंगालिर्यक 

प्रकरण ि तत्सम इत्यादी कारिाई संबंधीची मालहती महानगरपालिकेस देणे आिश्यक आहे. याबाबत 

स्ियंघोर्णा पत्र देण्यात यािे.सदर मालहती न ददल्यास उमेदिाराची सेिा कोणत्याही टप्पप्पयािर रद्द करण्याचे 

अलधकार आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका यांना राहतीि. 

८)िहान कुटंुबाच ेप्रलतज्ञापन :-महाराष्ट्र नागरी सेिा लनयम २००५ नुसार जालहरातीसोबत जोडििेे िहान कुटंुबाचे 

प्रलतज्ञापन सादर करणे आिश्यक आह.े 

९) मुिाखतीसाठी येण्या-जाण्याचा खचग उमेदिारांना ददिा जाणार नाही. 

१०) प्रस्तुत जालहरातीिा अनुसरून अटी-शती प्रमाण ेलिलहत केिेिी ददनांक, िेळ ि अटी-शतीत बदि करण्याचे 

अलधकार आयकु्त,अहमदनगर महानगरपालिका यांना आह.ेभरतीप्रदिया बाबतची सिग मालहती/ यादी 

मनपाच्या www.amc.gov.in या संकेतस्थळािर िेळोिेळी प्रलसद्ध केिी जाईि.िैयलक्तक कोणत्याही 

उमेदिारांना कळलिण्यात येणार नाही.अंलतम प्रलसद्ध यादीमधीि पात्रउमेदिारांनाच 

मुिाखतीसाठीप्रिेशददिा जाईि. 

११) उमेदिारांना मराठी भार्ेच ेज्ञान असणे आिश्यक आह.े 

 

 

 

 



 

 

 

१२) लनयुक्ती झािले्या उमेदिारांस अहमदनगर महानगरपालिकेमधीि सेिेत कोणताही हक्क सांगता येणार नाही. 

१३) लनयुक्ती झािले्या उमेदिारांस ११ मलहण्याकठरता कंत्राटी ि मानधन तत्िािर लनयुक्ती दणे्यात येईि. 

१४) लनयुक्तीस पात्र झािले्या उमेदिारांस १००/- रुपयांच्या स्टॅम्पपपेरिर करारपत्र सादर करािे िागेि. 

१५) समान गुण असणाऱ्या उमदेिारास गुणात्मक िम सामान्य प्रशासन लिभाग, शासन लनणगय 

ि.प्रालनमं/१२१५/)प्र.ि.५५/१५)/१३अ ददनांक ५ ऑक्टोंबर,२०१५ मधीि नमूद केिेल्या लनकर्ािर 

लनयुक्ती दणे्यात येईि. 

१६) प्रशासकीय ककिा अन्य कारणास्ति भरती प्रदिया कोणत्याही िेळेस कोणत्याही टप्पयािर थांबलिण्याचा 

अलधकार आयुक्त,अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांना आहते. 

१७) उमेदिारांनी कुठल्याही प्रकारचा राजकीय दबाब आणल्यास त्यांना मिुाखतीस ि लनयुक्तीस अपात्र 

ठरलिण्यात येईि. 

 

                                                                                                  उपायुक्त )कर)  

                                                                               अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर 

दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय नागरी उपलजलिका अलभयान )DAY-NULM) 

कंत्राटी तत्िािरीि ‘समदुाय सघंटक  भरतीचा अजग 

प्रलत, 

मा .आयकु्त साहबे, 

अहमदनगर महानगरपालिका. 

 

१. अजगदाराचे नाि :-  

 आडनाि प्रथम-  

२. लिग :-  पुरुर्          स्त्री               ३.  जन्म तारीख   

४. ददनांक :-  ०१ /०३ /२०१ ९ रोजीचे िय िर्े :-                मलहने :-   ददिस :-    

५. पत्र व्यिहाराचा संपूणग पत्ता :-   

तािुका   लजल्हा :-    लपन कोड :-    

६. मोबाईि िमांक :-   ७ .Email………………………………………… 

८. खुल्या प्रिगागतीि आर्थथक दषृ्ट्या मागास प्रिगागसाठीच अजग आह ेका?   होय  नाही 
 

९. शैक्षलणक पात्रता :-  

अ.ि शैक्षलणक पात्रता परीक्षा मंडळ/लिद्यापीठ उत्तीणग 

झाल्याचे िर्ग 

लमळािेल्या 

गुणांची टके्किारी 

)१)  )२)  )३)  )४)  

१     

२     

३     

४     
 

१०. अनुभिाचा तपशीि )शासकीय/ अशासकीय नोंदणीकृत समाज लिकास संस्थेमधीि कामाचा अनुभि दणे्यात यािा : )-  

अि संस्थेचे नाि, ठठकाण आलण पदाचे नाि कािािधी ददनांक  एकूण िर्ग 

ि मलहना पासून पयंत 

)१)  )२)  )३)  )४)  )५)  

१     

२     

३     

४     

११. SJSRY/NULMयोजनेअंतगगत कामाचा अनुभि आह ेकायि दकती     होय         नाही          िर्ग  

१२. संगणकीय एमएससीआयटी प्रमाणपत्र आह ेका   :-  होय               नाही 

१३. अिगत असणा-या भार्ा )योग्य ठठकाणी अशी खून करािी)   

 

१४. आपणालिरुद्ध न्यायप्रलिष्ट प्रकरण, फौजदारी, लशस्त भंगालिर्यक प्रकरण िा       होय            नाही 

 तत्सम इत्यादी कारिाई चािू आह ेकाय? )सोबत स्ियंघोर्णा पत्र द्यािे) 

१५. उमेदिार शहरी दारीष्ट्य रेर्ेखािीि आहात का?    :-        होय                   नाही 

१६. अजगदार महाराष्ट्राचा रलहिासी आह ेकाय? :-                  होय                   नाही  

१७. अजागसोबत कागदपते्र जोडििेी  आह ेका? )जालहरातीि अ.ि.४ मधीि) :-    होय                   नाही 

१८. मी असे प्रमालणत करतो/ करत ेकी, िर नमूद केििेी मालहती खरी असून,ती खोटी आढळल्यास माझी उमेदिारी  

लनयुक्तीच्या कोणत्याही टप्पयािर रद्द करण्यात येईि आलण माझे लिरुद्ध कायदेलशर कारिाई होईि याची मिा 

जाणीि आह.े       अजगदाराची स्िाक्षरी ि नाि 

 ठठकाण :-  

ददनांक       स्िाक्षरी :   

            

  नाि 

मराठी लहदी इंग्रजी अन्य 

    

रंगीत (३.५x४.५ 

से.मी) फोटोि 

फोटोिरआलण 

अजागिर स्ि :ताची 

स्िाक्षरी 



 

िहान कुटंुबाच ेप्रलतज्ञापन:- 

प्रलतज्ञापन 
नमनुा 'अ' )लनयम ४ पहा) 

 

मी श्री./श्रीमती/कुमारी : ..................................................................................................... 

श्री.  ...................................................................................... यांचा/यांची मुिगी/मुिगी/पत्नी, 

िय  ...........  िर्े, राहणार  ............................................................... याद्वारे पुढीि प्रमाणे असे 

जाहीर करतो/ करते की,  

 )१) मी ....................................................... या पदासाठी माझा अजग दाखि केिेिा आह.े 

)२) आज रोजी मिा ............ )संख्या) इतकी ह्यात मुिे आहते. त्यापैकी ददनांक २८/०३/२००५ 

नंतर जन्मािा आिेल्या मुिांची संख्या ............ आह.ेअसल्यास ददनाकं ....../......../......... 

)असल्यास,जन्मददनांक नमूद करािा) 

)३) ह्यात असिेल्या मुिांची संख्या दोनपेक्षा अलधक असिे तर ददनांक  २८/०३/२००६ नंतर 

जन्मािा आिेल्या, मुिामुळे या पदासाठी मी अनहग ठरलिण्यास पात्र होईन याची मिा जाणीि 

आह.े 

ठठकाण :         )सही) 

ददनांक : 

 

 

स्ियघंोर्णापत्र:-   

स्ियघंोर्णापत्र 

मी ___________________________________________________ ठठकाण  ______________ 

असे प्रमालणत करतो/ करते की, मी अहमदनगर महानगरपालिका,DAY-NULMयोजने अंतगगत तात्पुरत्या 

स्िरूपातीि मानधन तत्िािरीि ' समुदाय सघंटक ' या पदासाठी लिलहत नमुन्यातीि अजग सादर केिेिा 

आह.े त्यामधीि मालहती खरी असून त्यासोबत आिश्यक दस्तऐिज सादर केिेिे आह.ेजालहरातीि अटी-

शती मधीि दस्तऐिजांच्या आधारे मी अजग सादर केिा आह.ेतसेचमाझ्यािरती न्यायप्रलिष्ट प्रकरण, 

फौजदारी, लशस्तभंगालिर्यक प्रकरण ि तत्सम कारिाई चािू नसल्याचे मी ह ेस्ियंघोर्णा पत्र दते आह.े 

 याबाबत भलिष्ट्यात अडचण उपिब्ध झाल्यास माझी सेिा कोणत्याही टप्पप्पयािर रद्द करण्यात 

यािी आलण याबाबत झािेल्या कायगिाहीस मी िैयलक्तक जबाबदार राहीि. 

ठठकाण :-        अजगदाराचे नाि ि सही 

ददनांक :- 

 

 

 

 

    

 

 

 


