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दिनांक 30/03/2013 च्या अदिसुचनेव्िारे राज्य सहकारी दनवडणूक प्रादिकरण, पुणे यांच्या आस्थापनेवर खालील
पिे

प्रनिनियुक्िीिे

भरण्यासाठी मंत्रालयीन उच्च श्रेणी लघु ले खक,सहायक कक्ष अदिकारी व दलदपक-टं कले खक या

संवर्गातील कममचारी वर्गळून पात्र अदिकारी/ कममचा-यांकडू न अर्म मार्गदवण्यात येत आहे त.
अ.
क्र.
1.

पदिाम

उच्च श्रेणी लघु ले खक

पद
संख्या
1

6 व्या वेिि
आयोगािुसार

वेििश्रेणीचा िपनिल
7 व्या वेिि
आयोगािुसार

पीबी 2 रु.9330 – 34800
ग्रेड वेतन 4400

2.

सहाय्यक प्रशासकीय अदिकारी

5

पीबी 2 रु.9330 – 34800
ग्रेड वेतन 4300

3.

दलपीक व टं कले खक

5

पीबी 2 रु 5200- 20200
ग्रेड वेतन 1900

( एस 15)
41800 -132300
( एस 14)
38600 -122800
( एस 6)
19900 -63200

उपरोक्त वेतनश्रेणीमध्ये राज्य शासनाच्या सेवम
े ध्ये असलेले व प्रदतदनयुक्ती करीता पात्र असलेले अदिकारी/
कममचारी यांनी दवहीत नमुन्यात अर्म सािर करावेत. प्रदतदनयुक्ती बाबतच्या अटी व शती शासन दनणमय दि.17/12/2016 व
दि.16/02/2018 नुसार व त्या श्रृखंलेतील वेळोवेळी र्ादहर केले ले शासन दनणमयानुसार राहतील. अर्ाचा दवहीत नमुना

व

अटी/शती शासनाच्या Intranet या संकेतस्थळावर व मा. सहकार आयुकत व दनबंिक सहकारी संस्था म.रा. पुणे यांच्या
www.sahakarayukta.com या संकेतस्थळावर अपलोड केलेल्या आहे त. तसेच दवहीत नमुना अर्म व अटी/शतीची प्रत
प्रादिकरणाच्या कायालयातही उपलब्ि आहे त. तरी इच्छु क कममचारी/अदिकारी यांनी अर्म प्रादिकरणाच्या उपरोक्त पत्यावर /
ईमेल वर सािर करावेत.
अटी व ििी 1. प्रदतदनयुक्ती प्रथमत: तीन वर्षाकरीता करण्यात येईल व संबदित अदिका-याची इच्छु कता व दनयंत्रण दवभार्गाचे
आवश्यकतेनस
ु ार दिले ला कालाविी कमाल 5 वर्षापयंत वाढदवता येईल. दवहीत केले ला कालाविी संपताच
प्रदतदनयुक्ती आपोआप संपष्ु टात येईल व सिरचा कालाविी संपल्यानंतर कोणत्याही पदरस्स्थतीत मुितवाढ अनुज्ञेय
राहणार नाही.
2. उच्च श्रेणी लघुलेखक ( एस 15) 132300- 41800 , सहाय्यक प्रशासकीयअदिकारी ( एस 14) 386- 00
122800 , कदनष्ठ दलपीक व टं कले खक ( एस 6 ) 19900 -63200 या वेतनश्रेणीत कायमरत असले ले शासनाच्या
कोणत्याही दवभार्गातील अदिकारी कममचारी / त्या त्या पिासाठी अर्म करु शकतील.
3. प्रदतदनयुक्तीवर पिस्थापनेसाठी पिग्रहण अविी हा शासनाने या संिभात वेळोवेळी केलेल्या दनयमानुसार अनुज्ञेय
राहील.
4. प्रदतदनयुक्तीवर सेवा घे णा-या कायालयास काही दवदशष्ट कारणास्तव दवदहत कालाविी संपण्यापूवी प्रदतदनयुक्तीवर
आलेल्या अदिका-यास त्याच्या मूळ प्रशासकीय दवभार्गास / कायालयाकडे परत पाठवणे आवश्यक असल्यास, त्या

आस्थापनेवरील सक्षम प्रादिका-याने तसे समथमनीय कारण स्पष्ट करुन त्याला/ परत पाठवण्यासाठी यथास्स्थती
संबंदित प्रशासकीय दवभार्गास / कायालयास तीन मदहन्यांची पूवमसच
ू ना (नोटीस) िे णे आवश्यक राहील. तथादप, या
संिभात दवदशष्ट कारणे नमूि करुन उिा. अदनयदमतता, अफरातफर, कतमव्यच्युती, इ. कारणे नमूि करुन
प्रदतदनयुक्तीचा कालाविी तात्काळ संपष्ु टात आणता येईल.
5. आिे शात दवदहत केले ला प्रदतदनयुक्तीचा कालाविी पूणम होण्यापूवीच अदिकारी/ कममचारी स्वत:हू न मूळ प्रशासकीय
दवभार्गात / कायालयात परत र्ाण्यास इच्छु क असल्यास त्याने समथम नीय कारण स्पष्ट करुन त्यासाठी दकमान तीन
मदहन्यांची पूवमसच
ू ना (नोटीस) यथास्स्थती िोन्ही प्रशासकीय दवभार्गास/ कायालयास िे णे आवश्यक राहील. अशा
पदरस्स्थतीत त्याच्या दवनंतीवरुन प्रदतदनयुक्ती संपष्ु टात आणण्याचा दनणमय प्रदतदनयुक्तीच्या आस्थापनेवरील
कायालयातील सक्षम प्रादिका-याने घे तल्यास, सिर कममचा-याच्या पूणम सेवाकाळात अनुज्ञेय एकूण 10 वर्षाच्या
प्रदतदनयुक्ती कालाविीतून आिे शात दवदहत केले ला प्रदतदनयुक्तीचा कालाविी त्याने उपभोर्गल्याचे समर्ण्यात येईल.
6. ज्या अदिकारी/कममचा-या दवरुध्ि भ्रष्टाचार / लाचलुचपत र्गुन्हयासंिभातील प्रकरणे, फौर्िारी प्रकरणे/ महाराष्र
नार्गरी सेवा (दशस्त व अपील) दनयम 1979 अंतर्गमत दनयम 8 खाली दवभार्गीय चौकशी सुरु आहे अथवा दशक्षेची
अंमलबर्ाणी चालू आहे त्यांनी अर्म करु नयेत.
7. अर्म सािर करण्याची मुित र्ादहरात प्रदसध्ि झाल्यापासून 15 दिवस राहील.
8. इच्छु क अदिकारी / कममचारी र्ादहरातीत नमुि केले ल्या दवहीत मुितीत अर्म सािर करु शकतील. तसेच त्याबाबतची
हाडम कॉपी प्रादिकरणाकडे समक्ष अथवा पोस्टाव्िारे पाठदवण्यात यावी.
या दशवाय सामान्य प्रशासन दवभार्गाकडील शासन दनणमय दि.17.12.2016 व दि.16.2.2018 व शंखले तील
वेळोवेळी दनर्गममीत केलेल्या शासन दनणमयातील अटी व शती लार्गू राहतील

प्रनिनियुक्िीिे नियुक्िीसाठी अजजदारांिी करावयाचा अजाचा िमुिा (प्रपत्र -1)
अ.क्र.

मुददा

1.

संपण
ू म नाव

2.

कायालयाचे पूणम नाव

3.

पि व वेतनश्रेणी –
a. सहाव्या वेतन आयोर्गाप्रमाणे

4.

b. सातव्या वेतन आयोर्गाप्रमाणे
र्न्म दिनांक

5.

शैक्षदणक अहम ता

6.

भ्रमणध्वनी क्रमांक

7.

सध्याचे पि व त्यावरील दनयुक्तीचा दिनांक

8.

सेवादनवृत्तीचा दिनांक

9.

मार्गील 5 वर्षाचे र्गोपनीय अहवालाच्या प्रती

10.

मत्ता व िादयत्व सािर केलेली आहे का ?

11.

पिोन्नतीच्या दवचारक्षेत्रात आहे का

िपिील/अनभप्राय

12.
13.

वयाच्या 50/55 व्या वर्षी पुनमदवलोकन केले आहे का ? (लार्गू
असल्यास)
मार्गील वेळी प्रदतदनयुक्ती करण्यात आली ककवा कसे

14.

दवभार्गीय चौकशी प्रस्तादवत आहे ककवा कसे याचा तपशील

15.

प्रदतदनयुक्तीकरीता दनवड झाल्यास दवभार्ग कायममक्
ु त करे ल ककवा
कसे ?

( अजजदाराची सही )

