मिहला आ थक िवकास महामंडळ
(महारा

शासन अंगीकृत)

संदभ जािहरात

. 4/2018

मिहला आ थक िवकास महामंडळातफ राबिव यात येणा-या इंटरनेट साथी क पांतगत खालील पद कंसलटं ट
त वावर भर यासाठी पा

उमेदवारांकडू न अज मागिव यात येत आहेत. सदर क स टं सीचा कालावधी 11 मिह याचा

असेल.
अ.

एकूण
पदाचे नाव

.
1

पद

िकमान शै िणक पा ता

अनुभव

सं या
MIS Consultant

1

(Internet Sathi)
गडिचरोली,
उ मानाबाद,
वािशम

B Tech any field with

दोन वष चा IT

MSCIT or equivalent

कमाल

दरमहा एकि त

वयो-

क स टं सी फी

मय दा

( .)

45 वष

दरमहा

े ामधील अनुभव

.22,000/-

अथवा

असणे आव यक. या

इतकी

BE Computer / IT/

अनुभवाम ये MIS

कंसलटं सी फी.

Statistics
अथवा

based Programme
manage करणे,

(10% TDS

Bachelor in Computer
Application
अथवा

हाताळणे, Excel based

Graduation/ Post

data management
करणे, Power point

Graduation with statistics as

presentation तयार

a subject ( MSCIT or
equivalent )
अथवा MBA with MSCIT or

कपात होईल)

यामधील तांि क बाबी

करणे याचा समावेश
राहील.

equivalent
वरील MIS Consultant (Internet Sathi) िनयु तीसाठी इ छू क व पा

उमेदवारांनी आपले अज िद. 28 मे 2018 पयत

सबंिधत िज हा सम वय अिधकारी, मिहला आ थक िवकास महामंडळ (मािवम), यांचक
े डे

ा त होतील, अशा त-हे ने

पाठवावेत. इमेल दारे पाठिवलेले अज िवचारात घेतले जाणार नाहीत. अज सोबत शै िणक पा ता, वय, अनुभव या
बाब शी संबंधीत आव यक ती कागदप े सा ांिकत क न पाठवावीत. अज वर पासपोट आकाराचा वा री केलेला फोटो
िचकटवावा, वयोमय दा अज सादर करावया या अंितम िदनांकास गण यात येईल. अज सोबत आव यक या सा ांिकत
कागदप ा या

ती जोडले या नस यास, तसेच अपूण मािहती असले या आिण िविहत िदनांकानंतर

ा त होणा-या

अज चा िवचार केला जाणार नाही. ा त अज ची जािहरातीत नमूद केले या पा ता िनकषा माणे अज छाननी सिमतीतफ
अज ची छाननी कर यात येईल. सव उमेदवारांचे short listing लेखी पिर े ारे कर यांत येईल. यानंतर उमेदवारांची
मुलाखत घेऊन गुणव ता यादी तयार कर यात येईल. गुणव तेनुसार िनवड झाले या उमेदवारांना िविहत कालावधीसाठी
कंसलटं ट हणून TOR दे यात येईल. िनयु तीसाठी गैरमाग ने िशफारस आणणा-या उमेदवारांना अपा

ठरिव यात

येईल. इतर सव बाबी समान असतील त हा मिहला उमेदवारांना ाधा य दे यात येईल. यासंदभ तील सव अिधकार
महामंडळ राखून ठे वीत आहे.
सही/उपा य तथा यव थापकीय संचालक
(भा. .से.)

