पर्य टन व स ांस्कृ तिक क र्य तवभ ग/पर्य टन
क्र.टिडीसी-2017/प्र.क्र.723/पर्यिन
टि. 15 जानेवारी, 2018.
मह र ष्ट्र पर्य टन तवक स मह मां डळ िील वरीष्ट्ठ व्र्वस्थ पक (जतमन व म लमत्त ) हे पद
प्रतितनर्ुक्िीने भरण्र् स ठी प्रतसध्दीपत्रक. (पुनप्रयक तिि)
1. महाराष्ट्र पर्यिन टवकास महामंडळाच्र्ा मंबई र्ेथील मख्र्ालर्ातील वटरष्ट्ठ व्र्वस्थापक (जटमन व मालमत्ता) हे रुपर्े
15600-39100, ग्रेड पे रुपर्े 6600 वेतनश्रेणीतील टरक्त पिे "उपटजल्हाटिकारी" संवर्गातून प्रटतटनर्क्तीने भरावर्ाचे
आहे .
2. पिाची कतयव्र्े :- महामंडळाने र्ा कामासाठी िोरण टनश्चचत केले असून जटमनीचे रे कॉडय अद्यर्ावत करणे. प्रस्ताव
तर्ार करणे, नाममात्र भाडे पट्टर्ावरील वर्गय झाले ल्र्ा जटमनीचे टनर्ंत्रण ठे वणे, सातबारा उतारे अद्यर्ावत करणे,
मालमत्ते चे नतनीकरण करणे इत्र्ािीचा समावेश असून त्र्ाकरीता सक्षम, अनभवी व महसूल टवभार्गातील संबटित
संवर्गातील अटिकारी असणे आवचर्क आहे .
3. प्रटतटनर्क्तीचा कालाविी प्रथमत: 1 वर्षाचा राटहल व काम समािानकारक केल्र्ास आणखी तो टनर्मानसार
वाढटवण्र्ात र्ेईल.
4. र्ााासठी उपटजल्हाटिकारी म्हणून टकमान 7 वर्षे सेवा झाले ली असली पाटहजे व त्र्ापैकी टकमान 5 वर्षे सेवा प्रत्र्क्ष
महसूल टवभार्गास केले ली असली पाटहजे व भूसंपािनाबाबतचे कामकाज हाताळले ले असले पाटहजे व अ.क्र.2 र्ेथे
नमूि कामकामाजी माटहती / अनभव असला पाटहजे.
5.

इच्छकांनी त्र्ांचे अजय व्र्वस्थापकीर् संचालक, महाराष्ट्र पर्यिन टवकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्र्, एपीजे

हाऊस, केसी महाटवद्यालर्ाशेजारी, मंबई र्ांचेकडे टिनांक 15 फेब्रवारी, 2018 पर्ंत सािर करावेत. अजामध्र्े खालील
तपटशल द्यावा :(1) संपण
ू य नाव
(2) सध्र्ाचे पि व त्र्ा पिावरील टनर्क्तीचा टिनांक
(3) संपण
ू य सेवा तपटशल (कोणकोणत्र्ा पिावर काम केले आहे त्र्ाची माटहती, कालाविी, कोणते टवर्षर् / कामकाज
हाताळले इ.बाबतची माटहती.)
(4) उप टजल्हाटिकारी पिावरील पिस्थापना पिोन्नतीने झाली असल्र्ास पिोन्नतीचा टिनांक
(5) र्ापूवी प्रटतटनर्क्तीच्र्ा पिावर कामे केले असल्र्ास त्र्ाचा तपटशल व सेवा कालाविी -पासून ते पर्ंत.
(6) र्ा अजाची प्रत त्र्ांनी प्रिान सटचव (महसूल), महसूल व वन टवभार्ग र्ांनाही पाठवावी.
(7) ज्र्ांच्र्ाटवरुध्ि टवभार्गीर् चौकशी / एसीबी चौकशी / फौजिारी स्वरुपाची चौकशी चालू असेल त्र्ांनी अजय करु
नर्ेत.
(8) सामान्र् प्रशासन टवभार्गाच्र्ा क्र.एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.137/कार्ासन-12, टिनांक 17/12/2016 शासन
टनणयर्ान्वर्े शासकीर् अटिकारी / कमयचारी र्ांच्र्ा प्रटतटनर्क्तीने टनर्क्तीसाठी अिी व शती आटण टनर्क्तीची
कार्यपध्िती र्ाबाबतचे िोरण सटनश्चचत करण्र्ात आलेले आहे . सिर शासन टनणयर् महाराष्ट्र शासनाच्र्ा
संकेतस्थळावर उपलब्ि आहे . ह्या शासन टनणयर्ान्वर्े टवहीत केले ल्र्ा प्रटतटनर्क्तीच्र्ा अिी शतीची पूतयता हााेत
असल्र्ाबाबत अजयिाराने खातरजमा करुन महाराष्ट्र पर्यिन टवकास महामंडळाच्र्ा मंबई र्ेथील मख्र्ालर्ातील वटरष्ट्ठ
व्र्वस्थापक (जटमन व मालमत्ता) ह्या पिासाठी प्रटतटनर्क्तीने टनर्क्ती करण्र्ाबाबत अजय व्र्वस्थापकीर् संचालक,
महाराष्ट्र पर्यिन टवकास महामंडळ, चौथा मजला, अेपीजे हाऊस, के.सी. महाटवद्यालर्ाजवळ, चचय र्गेि, मंबई400020., ईमेल md@maharashtratourism.gov.in र्ांच्र्ा नावे व पत्त्र्ावर करावा.
***

