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1. मराठी जाहिरात: 
 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
दसुरा मजला, हसडको भवन (दहिण कि), सीबीडी बेलापरु, नवी मुुंबई. 

(संधिप्त जाधहरात सचूना क्र: 1 सन 2021-2022) 
 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी म ुंबई हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जागा धवकधित 
करण्याच्या प्रयोजनार्थ व अन षुंधगक कामाुंिाठी कुं त्राटी तत्वावर करार पद्धतीने 11 मधहनयाुंच्या 
कालाविीिाठी िेवाधनवतृ्त उप-धजल्हाधिकारी/ तहिीलदार याुंच्याकडून अजथ मागधवत आहे. सविस्तर 
तपविल https://mjp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध आहे. 

                                                                                         िही/- 
तारीख:28.02.2022. मखु्य प्रिासकीय अवधकारी 

 

 
 
 
 

2. इुंग्रजी जाहिरात:  
 

MAHARASHTRA JEEVAN PRADHIKARAN 
2nd Floor, CIDCO Bhavan (South Wing), CBD Belapur, Navi Mumbai. 

(Short Advertisement Notice No. 1 for Year 2021-2022) 
 
Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Navi Mumbai invites an application from 
retired Deputy Collector/Tehsildar on Contract Basis for a Period of 11 Months 
for development of Maharashtra Jeevan Pradhikaran’s properties & allied works. 
Details are available at https://mjp.maharashtra.gov.in 

                                                                                Sd/- 

Date: 28.02.2022. Chief Administrative Officer 
 

 

 
 

  

http://www.mahatenders.gov.in/
http://www.mahatenders.gov.in/
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महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण 
द िरा मजला, धिडको भवन (दधिण कि), िीबीडी बेलाप र, नवी मुंबई - 400 614. 

सहवस्तर जाधहरात सचूना क्र: 1 सन 2021-2022 
 

अजाचा हविीत नमनुा  
 

अजथदाराचा 
फोटो 

 

1 अधिकाऱ्याचे िुंप णथ नाुंव (मराठी) :  
 अधिकाऱ्याचे िुंप णथ नाुंव (इुंग्रजी) (IN BLOCK LETTER) :  
2 ज्या कायालयातनू िेवाधनवतृ झाले आहेत त्या 

कायालयाचे िुंप णथ नाुंव व पत्ता 
:  

3 िेवाधनवतृीच्या वेळेचे पदनाम   
4 जनम धदनाुंक  :  
5 धदनाुंक 01.02.2022 रोजीचे वय :  
6 िेवाधनवतृीचा धदनाुंक :  
7 िद्यस्थर्तीत धमळत अिलेले धनवतृीवतेन व महागाई भत्ता 

(एकूण) 
:  

8 अधिकाऱ्याचा राहण्याचा िुंप णथ पत्ता :  
9 िुंपकािाठी द रध्वनी, भ्रमणध्वनी क्रमाुंक व ईमेल आयडी   
10 महसलू ि मालमत्ता संबंधीत कामकाजाचा अन भव: 

1. उप-वजल्हावधकारी अर्वा तत्िम पदावरील अन भव... 
2. तहवसलदार अर्वा तत्िम पदावरील अन भव… 

:  

11 इतर प रक माधहती (अिल्याि, आवश्यक कागदपते्र िादर 
करावीत) 

:  

 

हिप: 
िुंबुंधित अधिकाऱ्याने खालील कागदपते्र अजािोबत जोडणे आवश्यक आहेत: 

(1) िेवाधनवतृ्तीच्या आदेशाची प्रत, (2) मुंज र धनवतृ्तीच्या आदेशाची प्रत, (3) उपदानाच्या आदेशाची प्रत, 
(4) अुंशराशीकरणाचे आदेश, (5) शािकीय महसलू धवभागामि न सेिावनितृ झालेल्या उप-
वजल्हावधकारी (गट-अ, गे्रड पे रु. 7,600/- पेिा कमी) ककिा तहवसलदार (गट-ब, 
राजपधत्रत/अराजपधत्रत) या पदावर पदोननत/धनय क्त झालेल्या आदेशाच्या प्रती, (6) आिारकाडाची 
छायाुंधकत प्रत. 

 
 

हदनाुंक : 
हठकाण : 

 
(उमेदवाराचे नाव व सिी)  
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महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण 
द िरा मजला, धिडको भवन (दधिण कि), िीबीडी बेलाप र, नवी मुंबई - 400 614. 

सहवस्तर जाधहरात सचूना क्र: 1 सन 2021-2022 
 
 

महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाच्या ताब्यातील िवथ मालमत्ताुंचे मालकी हक्क महाराष्ट्र जीिन 
प्रावधकरणाच्या नािािर हस्तांतवरत करण्याच्या उदे्दिाने व तसेच महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाच्या 
मालमत्ता विकवसत करण्याच्या प्रयोजनाथथ महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण, मध्यिती कायालय, वसडको 
भिन, निी मुंबई येथे उप-वजल्हावधकारी ककिा तहवसलदार यांची नेमणकू कंत्राटी तत्िािर करार 
पध्दतीने कराियाची आहे. 
 
सदर नेमणकू ख ल्या बाजारात न ककवा धद.01.02.2022 रोजी अर्वा तद्नुंतर शािकीय महसलू 
धवभागामि न सेिावनितृ झालेल्या उप-वजल्हावधकारी (गट-अ, गे्रड पे रु.7,600/- पेिा कमी)  ककिा 
तहवसलदार (गट-ब, राजपधत्रत/अराजपधत्रत) या पदावरुन िेवाधनवतृ्त झालेल्या अधिकाऱ्याुंमि न 
महाराष्ट्र शािन, िामानय प्रशािन धवभाग, शािन  धनणथय क्र. िुंकीणथ-2715/प्र.क्र.100/ 13, 
धद.17.12.2016 मिील तरत दीन िार प्रर्म 11 मधहनयाुंकधरता कराियाची आहे. 
 
त्यानषंुगाने, खालील अटी ि ितींची पतुथता करीत असलेल्या उमेदिारांकडून/सेिावनितृ्त 
अवधकाऱयांकडून विहीत नमनु्यात अजथ मागविण्यात येत आहेत. सदर अजज धद. 07.03.2022 
परं्यत मखु् र्य प्राासधकर्य अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, दसुरा मजला, हसडको भवन 
(दहिण कि), सीबीडी बेलापरु, नवी मुंबई - 400 614 या पत्यावर पाठवावेत. 
 

 
1) अटी व ाती: 

1. वय- नेमणकूीच्या वेळी 65 वषांपेिा अधिक निाव.े  
2. महसलू ि मालमत्ता संबंधीत कामकाजाचा अन भव खालीलप्रमाणे अिणे आवश्यक 

आहे: 
अ) उप-वजल्हावधकारी अर्वा तत्िम पदावरील अन भव- धकमान 5 वषे, अथवा  
आ) तहवसलदार अर्वा तत्िम पदावरील अन भव- धकमान 10 वषे. 
3. महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणािी संबंवधत तसेच महाराष्ट्र िासनाचे भसंूपादन कायदा; 

लिाद कायदा; भाडेपट्टा करार; मराठी, कहदी ि इंग्रजी भाषेचे ज्ञान; भाषांतर करण्याची 
क्षमता; इतर अनषंुवगक कायदे; संगणकाचे व्यािहावरक ज्ञान; इत्यादींची मावहती असणे 
आिश्यक आहे. 

 
2) धनर्यकु्ती: 

प्राप्त अजांची छाननी करुन वनिड सवमतीमार्थ त उमेदिाराची वनिड अंवतम करण्यात येईल. 
कंत्राटी तत्िािर करार पध्दतीने वदलेली वनयकु्ती ही प्रथम 11 मवहन्यांसाठी असेल. त्यानंतर 
आिश्यकतेप्रमाणे ि कामांच्या मलू्यमापनानसुार एक आठिडयाचा खंड देऊन, त्यापढेु याच 
प्रकारे केिळ 2 िेळा प्रत्येकी 11 मवहन्यांची मदुतिाढ संबंवधत उमेदिारास देण्यास येईल. 
त्यांनतर मात्र मदुतिाढ ‘न’ देता पनु्हा नव्याने वनिडीची प्रविया राबविण्यात येईल. 
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3) वेतन व भते्त:  
1. महाराष्ट्र िासन, सामान्य प्रिासन विभाग, िासन वनणयथ िमांक: संकीणथ-

2715/प्र.ि.100/13, वदनांक 17.12.2016 मधील तरतदुी नसुार पवरविष्ट्ट-अ प्रमाणे 
मावसक पवरश्रवमकाची  ि भत्यांची पवरगणना करण्यात येउन त्याप्रमाणे िेतन अनजेु्ञय 
राहील. 

2. महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण हे महाराष्ट्र िासनाची अंगीकृत संस्था आहे. महाराष्ट्र जीिन 
प्रावधकरणातील अवधकारी/कमथचारी यांच्या िेतनासाठी िासनाकडुन म.जी.प्रा.स अनदुान 
प्राप्त होत असल्यामळेु उक्त िासन वनणथयातील तरतदुी नसुार वनयकु्त होणाऱया 
उमेदिारास जास्तीत जास्त एकुण रु.58,500/- एिढे िेतन अनजेु्ञय राहील.  

3. कायालयीन कामकाजाच्या अनषंुगाने मुंबई क्षेत्राबाहेर महाराष्ट्रात इतरत्र वठकाणी प्रिास 
करािा लागल्यास कंत्राटी पध्दतीने वनयकु्त होणाऱया उमेदिारास त्यांच्या वनितृ्तीिेळच्या 
िेतनमानास अनसुरुन प्रिासभत्ता ि दैवनक भत्ता अनजेु्ञय राहील. 

  
4) कामांची सवजसािारणपणे व्र्याप्ती:  

1. महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाच्या ताब्यातील ि संपावदत िवथ मालमत्ताुंचे/जवमनीचे मालकी 
हक्क (7/12 उतारे, Property Card, इत्यादी वर) म.जी.प्रा.च्या नािे हस्तांतवरत करणे / 
मालमत्ताुंवर म.जी.प्रा.चे नाि लािणे; 

2. िीषथक ससु्पष्ट्ट (Title Clear) करणे; 
3. मालमत्तांच्या िोध अहिालांबाबत (Search Reports बाबत) िुंबुंधिताुंबरोबर िमन्िय 

साधनू संपणूथ योग्य ती आिश्यक कायथिाही करणे; 
4. सिथ मालमत्ता कर संबंवधत कायालयांकडून िेळेत भरली जातात वक नाही त्यािर लक्ष 

ठेिणे, नोंदिही ठेिणे, अिा बाबींचा आढािा घेऊन सिथ मालमत्ता कर म.जी.प्रा.स जमा 
करणेबाबत कायथिाही करणे; 

5. महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाच्या मालमत्ता/जागा  विकवसत करण्याच्या प्रयोजनाथथ संबंवधत 
तांवत्रक िाखेिी समन्िय साधनु प्रस्ताि जसे, अंदाजपत्रके/ प्रारुप वनविदा पप्रते्र (DTP) 
तयार करणे, मंजरुी घेणे, इ. बाबत प्रस्ताि सादर करणे; 

6. मालमत्तांचा िेळोिेळी आढािा घेऊन योग्य ती आिश्यक कायथिाही करणे; 
7. महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाच्या नाि े मालमत्ता करणेबाबत संबंवधत महसलू 

विभागांबरोबर आिश्यक तो समन्िय साधणे, पाठपरुािा करुन योग्य ती आिश्यक 
कायथिाही करणे; 

8. महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणामधील सिथ प्रकारांच्या मालमत्तांची अद्याित पधरप णथ मावहती 
तयार करणे; 

9. मालमते्तच्या मोजणी संदभातील आिश्यक ती नोंदिही वेळोवेळी अद्याित करणे; 
10. महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाच्या जागेिर ज्या-ज्या वठकाणी अवतिमण झाले असेल ते 

हटविण्याबाबत िुंबुंधित धवभागाुंबरोबर समन्िय साधनू योग्य ती आिश्यक कारवाई 
करणेबाबत कायथिाही करणे; 

11. महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाच्या मालमते्तसंदभातील न्यायालयीन प्रकरणांबाबत 
िुंबुंधिताुंबरोबर समन्िय साधनू योग्य ती आिश्यक कायथिाही करणे; 

12. मालमते्तच्या संदभातील आिश्यक ती नोंदिही वेळोवेळी अद्याित करणे; 
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13. महानगरपाधलका/नगरपधरषद/इ.च्या मुंजरू धवकाि आराखड्ाुंमिील मालमत्ताुंचे 
आरिण तपािणे, प ष्ट्टी करणे आधण त्यान िार त्याुंच्या अन जे्ञय मयादा तपािणे; 

14. इतर अनषंुगीक कामे, इत्यादी. 
 
5) इतर अटी व ाती- 

1. करार पद्धतीने धनय क्ती देण्यात येणाऱ्या िुंबुंधिताि शािनाच्या कोणत्याही िुंवगात िेवा 
िमावेशनाचे/ िामावून घेण्याचे धनयधमत िेवेचे इतर कोणतेही लाभ धमळण्याचा 
अधिकार/ हक्क निेल. 

2. धनय क्तीिाठी ििम प्राधिकारी याुंना धवशेष पधरस्थर्तीत कोणत्याही वेळी अशा 
उमेदवाराुंच्या/ अधिकाऱ्याुंच्या करार पद्धतीवरील िेवा िमाप्त करण्याचे अधिकारी 
राहतील. 

3. करार पद्धतीने धनय क्त करण्यात आलेली व्यक्ती, िोपधवलेली िेवा पार पाडण्याच्या 
कामात व्यत्यय धनमाण होईल, अशा कोणत्याही व्याविाधयक कामात ग ुंतलेला निावी. 

4. करार पद्धतीने धनय क्त करण्यात आलेल्या व्यस्क्तने ग ुंतलेले धहतिुंबुंि (Conflict of 
interest) जाधहर करणे आवश्यक राधहल. 

5. करार पद्धतीने धनय क्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने त्याुंना प्राप्त होणाऱ्या कागदपते्र/ 
माधहती व आिार िाम ग्री बाबत गोपधनयता पाळणे आवश्यक राधहल. 

6. करार पद्धतीने धनय क्त करण्यात येणाऱ्या व्यक्तीने त्याच्यावर िोपधवलेले कामकाज 
धनस्श्चत केलेल्या कालाविीत प णथ करणे आवश्यक राधहल. त्याच्या कामकाजाबाबत 
ििम अधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन म ल्यमापन करतील. 

7. प्राप्त अजांची छाननी करुन वनिड सवमतीमार्थ त उमेदवार/ अधिकारी याुंची वनिड अंवतम 
करण्यात येईल. याबाबतीत अुंधतम धनणथय धनय क्ती प्राधिकारी िदथय िधचव, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण याुंचा अिेल. 

8. धनय क्त करणेत येणाऱ्या अधिकाऱ्याुंना शािन धनणथयान िार महाराष्ट्र जीिन 
प्रावधकरणाि बुंिपत्र/ हमीपत्र भरुन द्याव ेलागेल. 

9. करार पद्धतीने धनय क्ती केल्यानुंतर िुंबुंधिताुंना कोणत्याही प्रकारचा खाजगी व्यविाय 
करता येणार नाही. 

10. कंत्राटी तत्िािर करार पध्दतीने वदलेली वनयकु्ती ही प्रर्म 11 मधहनयाुंकरीताच राधहल. 
11. अजािोबत उमेदवाराने आवश्यक ती िवथ कागदपते्र जोडणे आवश्यक आहेत. 

 
 
 

िही/- 
 (हदपाली देशपाुंडे-सावेडकर) 
मखु्य प्रशासकीय अहिकारी 


