पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मिाराष्ट्र मेंढी व शेळी हवकास मिामंडळ हि.,पुणे
(मिाराष्ट्र शासनाची कं पनी)
नोंदणीकृ त कायाािय :मेंढीफामा, गोखिेनगर, पुण-े 411016
जाहहरात
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मिाराष्ट्र मेंढी व शेळी हवकास मिामंडळ पुणे येथे हिशेष कायय
तथा ताांहिक सल्लागार या पदासाठी हििहित सेिा/ कामाांसाठी कें द्रशासन/ राज्यशासन
शासकीय/ हनमशासकीय/स्िायत्त सांस्थेच्या सेिेतून सेिाहनिृत्त अहधकारी याांच्या सेिाकरार
पध्दतीने उपलब्ध करुन घेणेकररता अहयताधारक उमेदिाराांकडू न दद.०८/०२/२०२२ रोजीपयंत
पोस्टाद्वारे ककिा व्यहिश: अजय मागहिणयाांत येत आहेत.
पदनाम, आिश्यक पदसांख्या, कामाचे स्िरुप, हिहीत नमुन्यातील अजय, दरमहा हनहित
िेतन इ. माहहती महामांडळाच्या www.mahamesh.co.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध आहे.

डॉ. शशाांक काांबळे
व्यिस्थापकीय सांचालक

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मिाराष्ट्र मेंढी व शेळी हवकास मिामंडळ हि.,पुणे
(मिाराष्ट्र शासनाची कं पनी)
नोंदणीकृ त कायाािय :मेंढीफामा, गोखिेनगर, पुण-े 411016
-------------------------------------------------------------------------------------------------जा.क्रं. पुअममेंवशेहवम/प्र.शा/ १७२ /२०२२

दद. ०१/०२/२०२२

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मिाराष्ट्र मेंढी व शेळी हवकास मिामंडळ पुणे येथे वििवित
सेिा/ कामाांसाठी कें द्रशासन/ राज्यशासन शासकीय/ वनमशासकीय/ स्िायत्त सांस्थेच्या सेिेतून
सेिावनिृत्त अवधकारी याांच्या सेिाकरार पध्दतीने उपलब्ध करुन घेणेकररता अहहताधारक
उमेदिाराांकडू न दद.०८/०२/२०२२ रोजीपयंत पोस्टाद्वारे ककिा व्यविश: अजह मागविणयाांत येत
असून, त्याबाबतचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे :पदनाम

: विशेष कायह तथा ताांविक सल्लागार

एकू ण पदे

:1

आिश्यक अहहता

: राज्य/ कें द्रशासन/ स्िायत्त सांस्था ककिा अनुदावनत सांस्था यामधून गट-अ
(ग्रेड पे रु. ७६०० पेिा कमी नसािे) सेिेतून सेिावनिृत्त अवधकारी

i.

: पशुिैद्यकीय पदिी आिश्यक

ii.

: व्यिस्थापन पदिी असल्यास प्राधान्य.

iii.

: मेंढी ि शेळी विकास महामांडळ येथे पुणहिेळ व्यिस्थापकीय सांचालक या
पदाचा २िषेचा अनुभि असल्यास उमेदिारास प्राधान्य.

ियाहमयाहदा

: िय ६२ िषाहपेिा अवधक नसािे.

अ.क्र.

विभाग

पदसांख्या

१

विशेष

१

कायह तथा
ताांविक
सल्लागार

कामाचे स्िरुप
i.

महामांडळा अांतगहत सिह प्रिेिाांना भेटी देिून त्याांची कायहिमता
िाढविणे

ii. शेळी-मेंढी मधील महत्िाकाांिी कृ विम रे तन कायहक्रमाची देखरे ख
करणे ि त्याचे सवनयांिण करणे.
iii. भागभाांडिल िाढीच्या वनधीचा प्रकल्प अहिाल तयार करणे ि त्या
कामाचा पाठपुरािा करणे

अटी ि शती:
१. मावसक पाररश्रवमक ि भत्ते --- वििवित कामासाठी वनिड के लेल्या उमेदिाराांना पररश्रमीक
तथा इतर शती ि अटी सामान्य प्रशासन विभाग शा. वन. क्र. सांदकणह २७१५/प्र.क्र.१००/१३,
दद.१७/१२/२०१६ नुसार सेिावनिृत्त अवधकाऱ्यास महागाई भत्त्यासह वमळत असलेल्या
वनिृत्ती िेतनाएिढी रक्कम (अांश रावशकृ त वनिृत्तीिेतन िगळू न) मावसक पाररश्रवमक वनवित
करणयाांत येईल.
२. िरील पद वनव्िळ कां िाटी स्िरुपाची आहेत. सदर पदािर शासकीय सेिेप्रमाणे असलेले वनयम
ि अटी याबाबतचा हक्क ि दािा राहणार नाही तसेच पदासाठी शासनाचे सेिावनयम लागू
नाहीत.
३. वनयुिीच्या कालािधीत करार पध्दतीने वििवित काम पुणह करणयाची जबाबदारी सांबांवधत
व्यिीची राहील. सदर बांधपिात जावहरातीत नमुद ि महामांडळाने वनवित के लेल्या अवतरीि
अटी ि शती मान्य असल्याबाबत तसेच करार पध्दतीने वनयुि करणयात आलेल्या व्यिीकडू न
वनयमीत सेिेत घेणयाबाबत अथिा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करणयाांत येणार नाही असा
उल्लेख करणे आिश्यक राहील.
४. सदर बांधपि/हमीपि रु.१००/- स्टॅम्पपेपरिर करारनामा पदािर रूजू होताना प्राप्त
झाल्यानांतरच सांबांवधत सेिावनिृत्त अवधकाऱ्यास तात्पुरती वनयुिी आदेश देणयाांत येईल.
५. सदर कामासाठी करार पध्दतीने देणयाांत येणारी वनयुिी एका िेळी जास्तीत जास्त एका
िषाहसाठी देणयाांत येईल. वनुयुिीचा कालािधी पुणह झाल्यानांतर त्याांचे कामकजाचा आढािा
घेिून कामाचे मुल्यमापन के ले जाईल. वनयुिीची आिश्यकता ि सांबांवधताांची सेिा
समाधानकारक असल्यास िाढीि कालािधीकररता दरिषी वनयुिीचे नुतणीकरण करणयाांत
येईल. माि, वनयुिीचा एकू ण कालािधी तीन िषाहपेिा अवधक असणार नाही.
६. करार पध्दतीने वनयुि करणयाांत आलेल्या व्यिीस शा. वन. दद.१७/१२/२०१६ नुसार अजह
करतेिेळी उमेदिाराचे िय ६२ िषाहपेिा अवधक नसािे.
७. करार पध्दतीने वनयुि कराियाची व्यिी शारररीक, मानवसक िा आरोग्याच्या दृष्टीने सिम
असािी. तसेच प्रस्तावित सेिेसाठी त्याच्याकडे आिश्यक िमता असािी.

८. करार पध्दतीने वनयुि करणयाांत आलेल्या सेिावनिृत्त

अवधकारी याांच्याविरुध्द कोणतीही

विभागीय चौकशीची कारिाई चालू ककिा प्रस्तावित नसािी ककिा अशा चौकशी प्रकरणी
कोणतीही वशिा झालेली नसािी.
९. करार पध्दतीने वनयुिी देणयाांत आल्यामुळे सांबांवधतास शासनाच्या / महामांडळाच्या कोणत्याही
सांिांगाहत सेिा समािेशनाचे/ सामािून घेणयाचे िा वनयवमत सेिेचे इतर कोणतेही लाभ
वमळणयाचा अवधकार / हक्क नसेल.
१०. वनयुिीसाठी सिम प्रावधकारी याांना विशेष पररवस्थतीत कोणत्याही िेळी अशा उमेदिाराच्या
करार पध्दतीिरील सेिा समाप्त करणयाचे अवधकार व्यिस्थापकीय सांचालक याांना राहतील.
११. करार पध्दतीने वनयुि करणयाांत आलेली व्यिी, सोपविलेली सेिा पार पाडणयाच्या कामात
व्यत्यय वनमाहण होईल. अशा कोणत्याही व्यिसावयक कामात गुांतलेली नसािी.
१२. करार पध्दतीने वनयुि करणयाांत आलेली व्यिीने गुांतलेले वहतसांबांध (Conflict of interest)
जावहर करणे आिश्यक राहील.
१३. करार पध्दतीने वनयुि करणयाांत आलेली व्यिीनी त्याांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपिे / मावहती
ि आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आिश्यक राहील.
१४. करार पध्दतीने वनयुि करणयाांत आलेली व्यिीनी त्याांच्यािर सोपविलेले कामकाज वनवित
के लेल्या कालािधीत पुणह करणे आिश्यक राहील.
१५. करार पध्दतीने वनयुि करणयाांत आलेली व्यिीना कोणत्याही प्रकारचे प्रशासकीय ि वित्तीय
अवधकार प्रदान के ले जाणार नाही.
१६. सदर जावहरातीच्या अनुषांगाने इच्छु क उमेदिाराांनी विहीत नमुन्यातील आपले परीपुणह अजह
प्रदक्रया शुल्क रु.५००/- रक्कमेच्या धनाकषाहसह दद.०८/०२/२०२२ रोजीपयंत कायाहलयीन
िेळेत टपालाने पोहचतील असे मा. व्यिस्थापकीय सांचालक, पुणयश्लोक अवहल्यादेिी महाराष्ट्र
मेंढी ि शेळी विकास महामांडळ पुण-े १६ या पत्त्यािर पाठिायचे आहेत.
१७. धनाकषह

राष्ट्रयकृ त

बँकेचा

Managing

Director,

Punyashlok

Ahilyadevi

Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal, Pune-16

याांच्या नािे

असािा.
१८. अजाहसोबत खालील कागदपिाांच्या स्िसािाांदकत छायाांदकत प्रत जोडणे आिश्यक आहे.
i. जन्मतारखेचा पुरािा
ii. शैिवणक अहहतेचे प्रमाणपि

iii. शासदकय/वनमशासदकय/स्िायत्त सांस्थेच्या सेिेतून सेिावनिृत्तीचे दस्तऐिज
iv. अांवतम िेतन प्रमाणपि
v. सांगणक सािरता प्रमाणपि (असल्यास)
vi. अनुभिाच्या सांदभाहतील दाखले

१९. सद्यवस्थतीतील कोविड-१९ या सांसगहजन्य रोगाचा िाढता प्रादुभाहि पाहता टपालाद्वारे ककिा
व्यिीश: उपवस्थत राहून सादर के लेले अजह सुध्दा वस्िकारणयात येतील.
२०. भरती प्रदक्रये दरम्यान मुलाखतीसाठी उमेदिाराने स्िखचाहने उपवस्थत रहािे. तसेच सदर
उपवस्थतकररता कोणतेही मानधन अथिा प्रिास खचह देय राहणार नाही.
२१. उमेदिाराांचा अजह अपुणह ि अधहिट भरलेला असल्यास, आिश्यकतेनुसार कागदपिे जोडले
नसल्यास नाकारला गेल्यास सिहस्िी जबाबदारी ही उमेदिाराांची राहील याबाबत उमेदिाराांना
तक्रार करता येणार राही.
२२. दद.०८/०२/२०२२ रोजीनांतर प्राप्त अजांचा विचार करणयाांत येणार नाही. तसेच टपालाद्वारे
उवशरा प्राप्त झालेल्या अजाहबाबत महामांडळामार्ह त कोणताही पिव्यिहार के ला जाणार नाही.
२३. भरती प्रदक्रयेचे सांपुणह अवधकार, पदे कमी-जास्त करणे, भरती प्रदक्रया रद्द करणे, अटी ि
शतीमध्ये बदल करणे, पदस्थापनेच्या रठकाणामध्ये बदल करणे, वनिड प्रदक्रयेत कोणत्याही
िणी बदल करणयाांचे अवधकार इत्यादी प्रकारचे सिह अवधकार हे व्यिस्थापकीय सांचालक,
पुणयश्लोक अवहल्यादेिी महाराष्ट्र मेंढी ि शेळी विकास

महामांडळाने राखून ठे िलेला आहे.

२४. सदर भरती प्रदक्रयेअांतगहत वनमाहण होणाऱ्या बाबींिर मा.व्यिस्थापकीय सांचालक याांनी
घेतलेले वनणहय अांवतम असतील.
रठकाण: पुणे
ददनाांक:

(डॉ. शशाांक काांबळे )
व्यिस्थापकीय सांचालक

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मिाराष्ट्र मेंढी व शेळी हवकास मिामंडळ हि.,पुणे
(मिाराष्ट्र शासनाची कं पनी)
नोंदणीकृ त कायाािय :मेंढीफामा, गोखिेनगर, पुण-े 411016

प्रतत,

Paste recent

मा. व्यवस्थापकीय संचालक,

Passport Size

पुण्यश्लोक अतहल्यादेवी

Photo duly self

महाराष्ट्र मेंढी व शेळी तवकास महामंडळ

attested

पुण-े १६
तवषय:- तवशेष कायय तथा तांतिक सल्लागार पदासाठी अर्य..
महोदय,
मी उपरोक्त पदासाठी खालील तपतशलासह अर्य सादर करीत आहे.
१. नाव :

-------------------------------------------------------------------------आडनाव

२. पि व्यवहाराचा
पत्ता:

नाव

वतडलांचे/ पतीचे नांव

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- तपन कोड ------------------------------

३. कायमचा पत्ता:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- तपन कोड ------------------------------

४. फोन नं.
ई-मेल आय डी.
५. धनाकषय क्र. :

एसटीडी कोड-----------------(घरचा नं.)------------------------------------------------------ भ्रमणध्वनी ---------------------------------------------------- ददनांक --------------------------

बँकेचे नांव :

--------------------------------------------------------------------------

६. र्न्मतारीख

--------------------------------------------------------------------------

(अक्षरी)

--------------------------------------------------------------------------

७. राष्ट्रीयत्व :

--------------------------------------------------------------------------

८. प्रवगय :

राखीव / खुला

९. ललग :

स्त्री/ पुरुष

१०. संगणकीय ज्ञान (MS-CIT) :

होय/ नाही

११. सेवा कालावधीत धारण के लेली पदनामे: i) --------------- ii) ---------- iii)-------------१२. सेवातनवृत्तीच्या वेळी धारण के लेले पदनाम : ------------------------------१३. एकू ण सेवा कालावधी : i) वषय

--------------- ii) मतहने ------------------

१४. सेवा कालावधीत तशस्तभंगाची कारवाई झाली होती काय ? होय / नाही
१५. सेवातनवृत्तीच्या ददवशी शेवटचे मातसक वेतन(तपपीओची प्रत र्ोडावी) ----------------१६. अनुभव:
संस्थेचे /कायायलयाचे नांव

पद

अनुभवाचा कालावधी
पासून

पयंत

एकू ण

१७. आपण नमुद करु तच्ित असल्यास सदर पदासाठी लाभदायक ठरे ल अशी आपणाशी संबंधीत
इतर मातहती ककवा तववरण -----------------------------------------

-: घोषणापि:मी र्ातहर करतो /करते की, या अर्ायमध्ये सादर के लेली मातहती व त्यासोबतची कागदपिे सत्य,
पुणय व बरोबर आहेत. उपरोक्त मातहतीपैकी कोणतीही मातहती चूक ककवा अपूणय आढळू न आल्यास
माझी तनयुक्ती रद्द होऊ शकते याची मला र्ाणीव आहे. तसेच मला कोणतीही पूवय सुचना न देता माझा
अर्य रद्द के ला र्ाऊ शकतो. र्ातहरातीमध्ये ददलेली संपुणय मातहती मी काळर्ीपुवयक वाचली आहे. सदर
कामे पार पाडण्यास मी सक्षम आहे.
ठठकाण:
ददनांक:
सहपिे:

(उमेदवाराचे नांव व स्वाक्षरी)

