मिहला आ थक िवकास महामंडळ
(महारा शासन अंगीकृ त)
संदभ जािहरात . 3/2018
मिहला आ थक िवकास महामंडळातफ राबिव यात येणा-या महारा

रा य ामीण जीवनो नती अिभयानांतगत खालील पद

कं स टंट त वावर भर यासाठी पा उमेदवारांकडू न अज मागिव यात येत आहेत. सदर क स टंसीचा कालावधी 11 मिह याचा असेल.
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वरील उपजीिवका िवकास स लागार ( Livelihood Development Consultant ) िनयु

साठी इ छू क व पा उमेदवारांनी

आपले अज द. 28 मे 2018 पयत सबंिधत िज हा कायालय, िज हा सम वय अिधकारी, मिहला आ थक िवकास महामंडळ (मािवम),
यांचेकडे ा त होतील, अशा त-हेने पाठवावेत. इमेल दारे पाठिवलेले अज िवचारात घेतले जाणार नाहीत. अजासोबत शै िणक पा ता,
वय, अनुभव या बाब शी संबंधीत आव यक ती कागदप े सा ां कत क न पाठवावीत. अजावर पासपोट आकाराचा वा री के लेला
फोटो िचकटवावा, वयोमयादा अज सादर करावया या अंितम दनांकास गण यात येईल. अजासोबत आव यक या सा ां कत
कागदप ा या ती जोडले या नस यास, तसेच अपूण मािहती असले या आिण िविहत दनांकानंतर ा त होणा-या अजाचा िवचार
के ला जाणार नाही. ा त अजाची जािहरातीत नमूद के ले या पा ता िनकषा माणे अज छाननी सिमतीतफ अजाची छाननी कर यात
येईल. सव उमेदवारांचे short listing लेखी प र े ारे कर यांत येईल. यानंतर उमेदवारांची मुलाखत घेऊन गुणव ता यादी तयार
कर यात येईल. गुणव तेनुसार िनवड झाले या उमेद वारांना िविहत कालावधीसाठी कं सलटंट हणून TOR दे यात येईल. िनयु तीसाठी
गैरमागाने िशफारस आणणा-या उमेदवारांना अपा ठरिव यात येईल. इतर सव बाबी समान असतील त हा मिहला उमेदवारांना
ाधा य दे यात येईल. यासंद भातील सव अिधकार महामंडळ राखून ठे वीत आहे.
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