महिला आर्थिक ह विकास मिामामंडळ
(मिाराषट्र शाासन अंामंगीअंगीकगीकृत)

सामंदर्भ जाहिरात क.10 / 2017
महिला आर्थिक ह विकास मिामामंडळातरतर्फे राबह विण्वात वयात येणा-या-वा ह विकासात्मक वोजनाामंतगी्भत स वि्भ हजलिाामंमध्येवयात ये MIS Officer

वाामंचअंगी नयात येमणा-यूक कामंसलटामंट तत् विा विर करा विवाचअंगी आियात ये . सदर कामंसलटामंसअंगीचा काला विधीअंगी सप्टेंबर 2017 पव्यंत अंसयात येल. रकत ममामंबई
हजलिवातअंगील कामंसलटामंटसअंगीचा काला विधीअंगी माच्भ 2018 पव्यंत रािअंगील. वासाठअंगी पात्र उमयात येद विाराामंकडून अंज्भ मागीह विण्वात वयात येत आियात येत.
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कामंसलटामंट
 विरअंगील MIS Officer हनवमकतअंगीसाठअंगी इच्ूक  वि पात्र उमयात येद विाराामंनअंगी आपलयात ये अंज्भ हद. 24.4.2017 पव्यंत सबामंहधीत हजलिा

कावयालव, हजलिा समन् विव अंहधीकारअंगी, महिला आर्थिक ह विकास मिामामंडळ (माह विम), वाामंचयात येकडयात ये प्राप्त िोतअंगील अंशाा त-ियात येनयात ये पाठ विा वियात येत.
इमयात येलवदारयात ये पाठह विलयात येलयात ये अंज्भ ह विचारात घयात येतलयात ये जाणा-यार नािअंगीत . अंजयासोबत शाैक्षहणा-यक पात्रता,  विव, अंनमर वि वा बाबींशाअंगी सामंबामंधीअंगीत
आ विशवक तअंगी कागीदपत्रयात ये साक्षाामंहकत करन पाठ विा विअंगीत . अंजया विर पासपोट्भ आकाराचा स् विाक्षरअंगी कयात येलयात येला रोटो हचकट विा विा,  विवोमवयादा
अंज्भ सादर करा विवाचवा अंामंहतम हदनाामंकास गीणा-यण्वात वयात येईल. अंजयासोबत आ विशवक त्वा साक्षाामंहकत कागीदपत्राचवा प्रतअंगी जोडलयात येलवा

नसलवासख, तसयात येच अंपूणा-य्भ माहितअंगी अंसलयात येलवा आहणा-य ह विहित हदनाामंकानामंतर प्राप्त िोणा-या-वा अंजयाचा ह विचार कयात येला जाणा-यार नािअंगी. प्राप्त

अंज्जांचअंगी जाहिरातअंगीत नमूद कयात येलयात येलवा पात्रता हनकराप्रमाणा-ययात ये अंज्भ ्ाननअंगी सहमतअंगीतरतर्फे अंज्जांचअंगी ्ाननअंगी करण्वात वयात येईल. स वि्भ
उमयात येद विाराामंचयात ये short listing लयात येखअंगी पहरक्षयात येदारयात ये करण्वाामंत वयात येईल. त्वानामंतर उमयात येद विाराामंचअंगी ममलाखत घयात येऊन गीमणा-य वित्ता वादअंगी तवार करण्वात

वयात येईल. गीमणा-य वित्तयात येनमसार हन विड झालयात येलवा सलागीार उमयात येद विाराामंना ह विहित काला विधीअंगीसाठअंगी कामंसलटामंट म्िणा-यून TOR दयात येण्वात वयात येईल.
हनवमकतअंगीसाठअंगी गीैरमागीयानयात ये हशारारस आणा-यणा-या-वा उमयात येद विाराामंना अंपात्र ठरह विण्वात वयात येईल. इतर स वि्भ बाबअंगी समान अंसतअंगील तेंविा महिला
उमयात येद विाराामंना प्राधीान्व दयात येण्वात वयात येईल. वासामंदरयातअंगील स वि्भ अंहधीकार मिामामंडळ राखून ठयात ये विअंगीत आियात ये.
सोबत हजलिाामंचवा पत्त्वाामंचअंगी वादअंगी हदलयात येलअंगी आियात ये.
सिअंगी/-

उपाध्येवक्ष त्थिा वव विस््थिापकअंगीव सामंचालक

