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िशक्षण सं था, पुणे माफर्त “Creation of PVTG cell for targeted

intervention” ही योजना दोन वषार्ंसाठी राबिवण्यात येत आहे . सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी
खालील नमूद पदांकरीता ११ मिहन्याच्या कालावधी किरता (आिदम जमाती कक्षात) संपूणर्पणे कंतर्ाटी तत्वावर पातर्
अनुसूिचत जमातीमधील आिदम जमातीच्या (कातकरी, कोलाम व माडीया) उमेदवारांकडू न अजर् मागिवण्यात येत
आहे त.
अ.कर्.
१
२
३
१.

पदाचे नाव
क प संचालक
क प सहा यक
शासकीय अिधकारी

एकू ण पदे
१
१
१

क प संचालक, (१ पद)
एकितर्त मािसक मानधन : रु. ४०,०००/शै क्षिणक अहर् ता : मान्यता ा त िव ापीठाची (सामािजक शास्तर्, सामािजक कायर्, मानवशास्तर् इ.) िवषयातील
पदवी िंकवा पद यु र िकमान ५०% टक्के गुणांसह उ ीणर् असणे आव यक आहे .
अनुभव : अनुसूिचत जमातीमधील कातकरी, कोलाम व माडीया (PVTG) समुहांमध्ये तसेच समूहासंबंिधत
क पावर काम करण्याचा िंकवा संशोधन िवषयक कामाचा िकमान ३ वषार्चा अनुभव असणा-यास ाधान्य
िदले जाईल. तसेच शासकीय कायार्लयात/अशासकीय सेवाभावी सं थांमध्ये आिदम जमातीिवषयक/आिदम
जमातींच्या िवकासासाठी/आिदम जमातींच्या सवक्षणाबाबत िंकवा अनुसूिचत जमातींच्या िवकासासाठी इ.मध्ये
त्यक्ष कामकाजाचा अनुभव असले या उमे दवारास ाधान्य िदले जाईल.
वय : ३० ते ६० वषार्दर यान.

२.

क प सहा यक, (१ पद)
एकितर्त मािसक मानधन : रु. ३०,०००/शै क्षिणक अहर् ता : मान्यता ा त िव ापीठाची कोणत्याही िवषयातील पदवी िकमान ५० टक्के गुणांसह उ ीणर्
असणे आव यक आहे .
अनुभव : अनुसूिचत जमातीमधील कातकरी, कोलाम व माडीया (PVTG) समुहांमध्ये काम करणाऱ्यास
िकमान १ वषार्चा अनुभव असणा-यास तसेच शासकीय कायार्लयात/अशासकीय सेवाभावी सं थांमध्ये आिदम
जमातीिवषयक/आिदम जमातींच्या िवकासासाठी/आिदम जमातींच्या सवक्षणाबाबत िंकवा अनुसूिचत
जमातींच्या िवकासासाठी इ.मध्ये त्यक्ष कामकाजाचा अनुभव असले या उमेदवारास ाधान्य िदले जाईल.
वय : २५ ते ६० वषार्दर यान.

३.

शासकीय अिधकारी, (१ पद)
एकितर्त मािसक मानधन : रु. २०,०००/शै क्षिणक अहर् ता : मान्यता ा त िव ापीठाची कोणत्याही िवषयातील पदवी िकमान ५० टक्के गुणांसह उ ीणर्
असणे आव यक आहे .
अनुभव : शासकीय कायार्लयात/अशासकीय सेवाभावी सं थांमध्ये आिदम जमातीिवषयक/आिदम जमातींच्या
िवकासासाठी/आिदम जमातींच्या सवक्षणाबाबत िंकवा अनुसूिचत जमातींच्या िवकासासाठी इ.मध्ये
कामकाजाचा तसेच

शासकीय/लेखािवषयक कामकाजाचा अनुभव असले या उमेदवारास

जाईल.
वय : २५ ते ६० वषार्दर यान.

त्यक्ष

ाधान्य िदले

क प संचालक,

क प सहा यक व

शासकीय अिधकारी, या पदांकिरता अजर् करणा-या

उमे दवारांसाठी सवर्साधारण सुचना:१.

क प संचालक, क प सहा यक व शासकीय अिधकारी या पदांकिरता महारा टर्ातील अनुसूिचत
जमातीमधील आिदम जमातीच्या (कातकरी, कोलाम व माडीया) उमेदवारांनी अजर् करावा.

२. िविहत नमुन्यातील परीपूणर् भरलेला अजर्
अहर् ता/अनुभव इ.

माणपतर्ांच्या छायांिकत

वत: च्या

वाक्षरीने साक्षांकीत केले या शैक्षिणक

तींसह भरुन ई-मेल दारे (trti.pvtg@gmail.com)

अथवा टपाला दारे आयुक्त, आिदवासी संशोधन व िशक्षण सं था, पुणे,२८ िंक्वन्स गाडर् न, पुणे ४११००१ या पत्त्यावर िद. २० एि ल, २०२१ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपयत पाठवावे.
३. सवर् आव यक माणपतर् व अजर् िलफा यात पाठवावे व िलफा यावर ठळक अक्षरात ‘आिदम जमाती
कक्ष’ असे िलहावे.
४.

क प संचालक,

क प सहा यक व

शासकीय अिधकारी या पदांकिरता कोणतेही अजर् शु क

भरण्याची आव यकता नाही.
५. अपूणर् भरलेले अजर् ि वकारण्यात येणार नाही.
६. सदर जािहराती दारे भरण्यात येणारी पदे िन वळ तात्पूरत्या वरुपाची कंतर्ाटी तत्वावरील अस याने
सदर पदांकिरता कायम वरुपी सामावून घेण्याबाबत उमेदवारांस कोणताही दावा करता येणार नाही.
तसेच अशी िवनंती के यास ती मान्य केली जाणार नाही.
७. या पद भरती िकर्यतगर्त पातर् अजर् दारांची मुलाखती दारे िनयुक्ती करण्यात येईल.
८. उमेदवाराकडे जात माणपतर् असणे अिनवायर् आहे . उमेदवाराची सदर पदावर िनवड झा यास रुजू
झा यानंतर दोन मिहन्याच्या आत जात वैधता माणपतर् या कायार्लयास सादर करणे बंधनकारक
असेल.

