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महारा  शासन  
वनिवभाग 

िवभागीय वन अिधकारी (व यजीव) औरंगाबाद याचें काय लय 
निवन शासिकय इमारत , दुसरा मजला,  चु नीलाल पे ोल पंपा या मागे, वनवसाहत, उ मानपुरा  

औरंगाबाद-431005 
 

दुर वनी . (0240)2951027  
ई मेल:- dycfwlabad@mahaforest.gov.in                                               website:- www.mahaforest.gov.in 

 
कं ाटी त वावर पदे भर याकरीता जािहरात 

अ. . पदाचे नाव एकुण पदे मानधन पा ता (खालीलपैकी एका 
िवषयात पदिवधर/ 
पद यु र पदवी) 

कामाचे व प 

01 पय वरण त  
(Ecologist) 

01 ₹ 20,000/-     
 जीवशा  

(specializing in 
ecology) 

 वन पतीशा  
 कृषीशा  
 वनशा  
 संवधन जीवशा  
 परी थतीिकय शा  
 पय वरण जीवशा  
 ाणीशा  
  

19. सशंोधन 
20. ेि य स ह ण 
21. अिधवास 

यव थापनसंबिंधत कामे 
22. सहभािगदार, 

लोक ितिनधी इ यादी 
यांचेसोबत चांगल े संबधं 
थािपत करणे 

23. संगणिकय णली ारे 
िव लेषण करणे 

24. अिधवास स ह णात 
तं ानाचा वापर करणे 
{Geographic 
Information Systems 
(GIS) Global 
Positioning System 
(GPS), arerial 
Photography records 
and Maps} 

25. शाळा महािवद ालयातं 
िनसग िश ण देणे 

26. Prey Augmentation 
कामात मदत करणे 

27. या िवषयी सव अनुषांिगक 
कामे. 

02. उपजीिवका 
त  
{Livelihood 
Expert} 

01 ₹ 15,000/-    सामािजक काय शाखेत 
(MSW)पदवी/ 
पद यु र पदवी 

 ािमण यव थापन 
कवा कृषी यव थानात 
एम.बी.ए 

1. उपजीिवका संबंधीत 
कामाचंा िनयोजन  
2. पय वरण सुधारणा 
कामे. 
3. काय लीयीन कामे 
4. ाम पिर थिकय 
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 ामीण े ात 
उपजीिवका त  हणुन 
िकमान 02 वष अनुभव 
असणा यास ाधा य 

 कवा कोण याही 
शाखेचा पदवीधन व 
उपिजिवका त  हणुन 
िकमानं 05 वष अनुभव 
असणा-यास ाधा य 

िवकास सिम या संबधीत 
कामे. 
5. झालर े ातील 
लोकाचें जीवनमान 
उंचाव यासंबधंीत कामे. 
6. पयटन यव थापन 
7. जनसंपक व चार 
िस दी कामे करणे 

8. बचतगटाचे मा यमातुन 
रोजगार िनिमत   
9. मानव व यजीव संघष 
चे अनुषंगाने जनजागृती 
10 थािनक युवक/युवती 
व शेतकरीत याचेंसाठी 
रोजगार िनिमत  
11. या िवषयी सव 
अनुषािंगक कामे. 

03 िनसग िश ण 
आिण िव तार 
अिधकारी 
(Nature 
Education 
officer & 
Extention 
officer) 

01 ₹ 15,000 ते 
20,000/- 

 कोण याही शाखेतील 
पदवीधर कवा 
पदिव र 

 व यजीव े ातील 
कामाचा िकमान 03 
वष चा अनुभव 

 मराठी, हदी व 
इं जी म ये चागंल े
संवाद कौश य 
आव यक 

 िनसग, पय वरण , 
वन व व यजीवाबंाबत 
मुलभतु ान 
आव यक 

1. शाळा 
महािव ालयानंा भेटी 
देऊन िनसग, वन व 
व यजीवाबंाबत मुलभतु 
ान देणे 

2. या  संर ण, 
संवधनाबाबत 
जनजागृती करणे 
3. शाळा ,महािव ालय 
औरंगाबाद व यजीव 
िवभागातील संरि त 
े ात कॅ प आयोिजत 
करणे. 
4. या  क पाचे सव 
सहभािगदार याचेंबरोबर 
सौहाध चे संबधं 
थािपत करणे. 

5. ामपचंायत तरावर 
सभा घेऊन या  
क पाब ल 
जनजागृती करणे. 
6. संरि त े ातील 
उ लेखिनय कामाचंी 
वृ प े, रेिडयो, 
दुरिच वाणी माफत 
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चार व िस दी करणे 
7. संरि त े ाची वात  
ैमािसकसाठी 
मािहतीचे संकलन 
करणे 
8. इको गाईड यानंा 
िशि त / मागदशन 
करणे. 
9. या िवषयी सव 
अनुषािंगक कामे. 

04 संगणक 
मदतनीस ( 
office 
Assistant 
cum Graphic 
designer cum 
computer 
operator) 

05 ₹ 15000/-    कोण याही शाखेचा 
पदवीधर 

 मराठी, इं जीतुन 
प यवहार ान 
आव यक 

 टकलेखन मराठी 30 
व इं जी 40 
श. .मी. 

 एम.एस.सी. आय. 
टी  

 Coral Draw व 
फोटोशॉप बाबत ान 
असणा-यास ाधा य 

 व यजीव िवभागात 
िवशेषक न 
लेखािवषयक कामचा 
िकमान ०३ वष चा 
अनुभव असणा यास 
ाधा य 

1. संरि त े ातंगत 
िविवध काशनाचें 
िडझाई नग करणे 
2. प यवहार, ईमेल 
फाय लग, नोटस, ईितव ृ

, अहवाल िटपणी याचें 
कामे पाहणे 
4. अिधका-याचें मह वाचे 
दौरे, बैठकाबाबत अवगत 
करणे 
5. मह वाचे िनकडीचे, 
लंिबत िवषय संबंधतां या 
नजरेस आणुन देणे 
6. काय लयाचा पिरसर 
व छ व िनटनेटका ठेवणे 

7. संरि त े ा या 
अिधकार यानंी वेळोवळेी 
तातडीची असलेली 
कोण याही व पाची 
अनुषािंगक कामे करणे. 

अज सादर कर याचा कालावधी 
 िदनाकं:- 12/08/2022 रोजी सायंकाळी 17.00 वाजेपयत (शासिकय सु ीचे िदवस 
वगळुन) खालील प यावर िलिखत व पात अज सादर करावेत. अज सोबत शै िणक पा ता व 
अनुभवाबाबत यो य या कागदप ाचंी वयंसा ांिकत स य ती जोडा यात. तसेच अज ची छाननी 
क न िद.16/08/2022 रोजी (श य झा यास) मुलाखतीस पा  उमेदवारां या या ा या 
काय लया या सुचना फलकावर लाव यात येतील व  िद 19/08/2022 पासुन (श य झा यास) 
मुलाखती ारंभ होतील. यादीत नमुद िदनाकं व वळेेत मुलाखतीस वखच ने उप थत राह याची 
जबाबदारी पा  उमेदवराची राहील. नमुद िदनाकं व वेळेत उप थत न राहणा या उमेदवाराचा 
िवचार िनवड ि येत केला जाणार नाही. मुलाखती या वेळी मुळ कागदप ासंह हजर राहाव.े 
 
अज कर याचा प ा     
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िवभागीय वन अिधकारी (व यजीव) औरंगाबाद याचें काय लय, निवन शासिकय इमारत , दुसरा 
मजला,  चु नीलाल पे ोल पंपा या मागे, वनवसाहत, उ मानपुरा  औरंगाबाद-431005 
वयोमय दा  
 पद  01 ते 03 : 21 ते 40 वष 
 पद  04 : 18 ते 35 वष 
अटी व शत  

1. वरील सव पदासंाठी संगणक ान आव यक आहे. टंकलेखणाची चाचणी घेऊन यानुसार 
ाधा य दे यात येईल. 

2. वरील सव पदासंाठी मराठी व इं जीमधुन प यवहार करता येणे आव यक आहे. 
3. िन न वा रीकत  याचें शासिकय अिधकार राखुन ठेव यात आलेले आहे. िन न वा रीकत  
यानंी नेमुन िदलेली नेहमीची कामे  करणे तसेच वरील सव पदावंर िनवड झाले या य त ना या 
िवभागातील संरि त े ात कामे करणे बंधनकारक राहील. जर कामा ये िदरंगाई अथवा टाळाटाळ 
झा यास सदरचे करार र  करणे अिधकार िन न वा रीकत यानंा असतील. 
4. कं ाटी कमचारी यानंा कं ाटी त वार मािहना पुण झा यावर मानधन अदा करणे येईल. 
5. वरील सव पदे आव यकतेनुसार कमी कवा जा त करणेचा अिधकार िन न वा रीकत यानंी 
राखुन ठेवला आहे. 
6. िनवड कर यात येणा-या कमचा यास या काय लयाकडुन िन चत केले या नमु या  100 चे 
टँपपेपवर बंधप  सादर करावे लागेल. 

7. कमचार या या हलगज पणामुळे शासनास आथ क नुकसान झा यास याची नुकसानभरपाई 
कमचा याकडुन  वसुल क न घेतील जाईल. 
8. कराराची 11 मिह याची मुदत संपलेनंतर िन न वा रकत  याचें कामाबाबत समाधान झाले  
अस यास फ त 03 वेळेस करार वाढव या येऊन शकेल. 
9 कं ाटी कमचारी हा शासना या कायम सेवेत राह यासाठी ह काचा कोणाताही दावा क न 
शकणार नाही. 
10 िन न वा रीकत  यानंा कं ाटी कमचा याला ११ मिहने पुण हो या या आधी कारण न देता व 
कोणतेही पूव नोटीस न देता काढून टाकणे व याचे कं ाट र  कर याचे अिधकार असतील. 
११. कमचा याला 11 मिहने पुण हो या आधी काम सोडावयाचे अस यास याने एक मिहना आगोदर 
िलिखत नोटीस देऊन कं ाट र  कर याची मुभा असेल. 
12.  कमचा याचे बंधप  र  करेपयत या िदवसाचे वेतन देणे िन न वा रीकत  यानंा बंधनकारक 
असेल. 



general file 2021-22 Page 535 
 

13. कमचा या या अख यारीत असलेले शासकीय द तऐवज, न ती प यवहार याचंी गोपनीयता 
पाळणे बंधनकारक असेल. तसेचसदर शासकीय मािहतीचा दु पयोग के यास यास संबंिधत 
कमचा यास जबाबदार ध न चिलत िनयम व काय ानुसार कारवाई केली जाईल. 
14. कामाचे तास काय लयीन कामा या गरजेनुसार वेळोवेळी िन न वा रीकत  यानंी ठरवून 
िद या माणे राहतील. 
15. अजदार गु हेगारी वृ ीचा कवा पा वभूमीचा नसावा. तसे आढळून आ यास सदर अजदारास 
ता काळ कामाव न कमी कर यात येईल. 
16. बंधप  संप यानंतर कमचा या या अख यारीत िदलेले शासकीय द तऐवज, कागदप े, पु तके 
व ईतर सािह य काय लयात जमा कराव.े द तऐवजा या कोण याही ती सोबत नेऊ नये, तसे 
आढळ यास िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. 
17. एखा ा पदासाठी पा  अजदाराची सव पा ता समान आढळून आ यास औरंगाबाद व यजीव 
िवभागा संरि त  काय े ातील अजदारास ाधा य िदले जाईल.  
18. सदरची पदे ही महारा  शासनाची िन मत पदे नाहीत, सदर पदावर िनवड के यास कोणताही 
अनुभवाचा दाखला, पदावर ह क अथवा िनम ण होणा या शासकीय या ित ठान या पदावर ह क 
सागंता येणार नाही. 
19. ा त अज ची छाननी क न मुलाखतीसाठी ा त अजदारास अलािहदा तारीख व िठकाण 
कळिव यात येईल.   
 
          -- वा री--- 
            िवभागीय वन अिधकारी  
        (व यजीव) औरंगाबाद 
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अज चा नमुना 

पासपोट साईज 
रंगीत फोटो 

ित, 
  सद य सिचव  
 िवभागीय वन अिधकारी 
 (व यजीव) औरंगाबाद 
िवषय:- …………………………………………………………………………………………… या पदासाठी अज 
संदभ:- …………………………………………………………………………………………. मधील जािहरात 
महोदय, 
 मी आपली संदभ य जािहरात व संकत थळावरील तपिशलावर जािहरात वाजली असुन माझी 
वैय तीक तपिशल खालील माणे आहे. 

1.  संपुण नाव:- ----------------------------------------------------- 
2.  ज मतारीख:- ------------------------------------------------------- 

3. संपुण प ा, मोबाईल  व ईमेल आयडी----------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
4. शै िणक पा ता:- ------------------------------------------------ 
5. अनुभव:- ----------------------------------------------------- 
6. वेतनाची िकमान अपे ा-------------------------------------------- 

 
 
        अजदाराचे संपुण नाव व वा री 
िठकाण:- ---------------- 
िदनाकं:----------------- 
 
 


