यायसहायक वै ािनक योगशाळा संचालनालय, गृह िवभाग, महारा शासन
िवदयानगरी, हंस भुा माग,कलीना,सांता"ुझ (पुव) मुंबई - 400 098

दू र/वनी "मांक - 022-26670755/0965/4157 फॅ8स - 022-26670844
ई-मेल - dir.fsl@maharashtra.gov.in वेबJलक - dfsl.maharashtra.gov.in

महारा शासन,सामाय शासन िवभाग, शासन िनणय "मांक संिकण-2715/ .".100/13 िद.08.01.2016

नुसार शासन िनणय "मांक,गृह िवभाग,एमआयएस-1316/ ." 137 /पोल-4, िदनांक 04.05.2016 अवये यायसहायक

वै ािनक योगशाळा संचालनालय यांPया आQथापनेवर िनSवळ ताTपुरTया तTवावर कंUाटी प/दतीने 1 वषXसाठी सहायक

रासायिनक िवZेषक (गट- ब), वै ािनक सहायक,(गट क), योगशाळा पिरचर(गट-ड) व िलिपक टं कलेखक (गट-क) या

पदांसाठी शासकीय कायXलय/शासनाचे उप"म/Qथािनक Qवरा^य संQथा मधील सेवािनवृ` अिधकारी/कमचा-यांमधून

करार प/दतीने िनवड यादी तयार करaयासाठी िवहीत केलेbया आवेदन पUानुसार अज मागिवaयात येत आहे . सदर अज
सादर करaयाची अंितम मुदत िद.12.08.2016 अशी रािहल. ाdत अजXमधुन पाU उमेदवारांची िनवड कeन सूची (Panel)
तयार करaयात येईल व Tयानुसार नेमणुका करaयात येतील.

आवेदन पU खालील पTयावर फ8त QपीडपोQट Jकवा रिजQटर पोQटाSदारे hQवकारले जातील तसेच िविहत

कालावधीत न आलेले अज व पूण न भरलेले अज कोणTयाही पिरhQiातीत िवचारात घेतले जाणार नाहीत.

प`ा : यायसहायक वै ािनक योगशाळा संचालनालय, गृह िवभाग, महारा शासन, हं स भुा माग, िवlानगरी, कलीना
(मुंबई िवlापीठाजवळ), सांता"ुझ (पूव), मुंबई - 400 098.
पदनाम

शैmिणक अहता

सहायक

मायता ाdत िवदयािपठाची

िवZेषक

जीवरसायनशाp शाखेतील

रासायिनक

रसायनशाp

पदे
Jकवा

hSदतीय oेणीतील पदSयु`र
पदवी

Jकवा

समतुbय

अहता व संबिधत कामाचा
3

वषq

अनुभव

आवrयक आहे .

वै ािनक
सहायक

असणे

शाखेतील

hSदतीय oेणीतील िव ान
शाखेची पदवी
कामाचा

मुंबई

8

नागपूर

8

अनु जमाती - 3

8

भज (ब) - 1

पुणे

औरं गाबाद
नािशक

अमरावती
एकूण

गट - ब

*आरmण

11

सेवािनवृ`ीपुवt

िवजा (अ) - 1

(मुळ वेतन व महागाई भ`ा

भज (क) - 1

3

भज (ड) - 1

1

िवमा - 1

39

व संबिधत

3 वषq अनुभव

असणे आवrयक आहे .

मुंबई

नागपूर

8

इमाव - 7

8

गट - क

अनु-जाती -5

अनु जमाती - 3
िवजा (अ) - 1

पुणे

11

नािशक

3

भज (क) - 1

39

िवमा - 1

औरं गाबाद
अमरावती
एकूण

8
1

मािसक पिरoिमक

अनु-जाती -5

खुला - 19

मायता ाdत िवदयािपठाची
रसायनशाp

दजX

भज (ब) - 1

भज (ड) - 1
इमाव - 7

खुला - 19

िमळत

असलेbया एकुण वेतनातुन
धeन ) Tयांना आता िमळत
असलेले

एकुण

िनवृ`ीवेतन (महागाई भ`ा
आिण

अंशराशीकृत

िनवृ`ीवेतनासह)

वजा

केbयानंतर होणारी र8कम
Tयांचे मािसक पिरoिमक
uहणुन िनिvत करaयात
येईल.

अशा

पिरoिमक

मािसक

e.

40,000/-

र8कमांची कमाल मयXदा
(eपये

चाळीस

हजार

)इत8या मयXदे त असेल.

योगशाळा
पिरचर

मा/यिमक शालांत पिरmा

मुंबई

8

संबिधत कामाचा

पुणे

11

नािशक

3

अनुतtण (दहावी नापास) व
अनुभव
आहे .

असणे

3 वषq

आवrयक

नागपूर
औरं गाबाद
अमरावती
एकूण

8

गट - ड

अनु-जाती -5

अनु जमाती - 3
िवजा (अ) - 1
भज (ब) - 1

8

भज (क) - 1
भज (ड) - 1

1

िवमा - 1

39

इमाव - 7

खुला - 19
िलिपक

टं कलेखक

मा/यिमक शालांत पिरmा

मुंबई

2

मराठी 30 श. .िम व इंजी

पुणे

3

उ`ीण (दहावी पास) आिण
40

श. .िम.

टं कलेखन,

माणपU परीmा उ`ीण व

संबिधत कामाचा र 3 वषq
अनुभव
आहे .

असणे

आवrयक

नागपूर
औरं गाबाद

2

गट - क

2

नािशक

1

एकूण

10

अनु-जाती -1

अनु जमाती - 1
िवजा (अ) - 1
इमाव - 2
खुला - 5

* उपरो8त नमूद आरmण शासन मायते
मायतेPया अधीन राहू न दे aयात आलेले असून Tयाम/ये बदल होaयाची
श8यता आहे.

िविहत नमुयातील संपण
ू भरलेला अज आवrयक Tया संबध
ं ीत
आवrयक आहे.

माणपUांPया साmांJकत तसह सादर करणे

अटी व शतt :-

1) अज िविहत नमुयात QवहQताmरात सव xhटने पूण असावेत. िविहत नमुयाम/ये नसलेले व अपूण अज िवचारात
घेतले जाणार नाहीत.

2) अलीकडPया काळात काढलेले पारपU आकारातील उमेदवाराचे छायािचU TयांPया Qवाmरीसह अजXवर नमूद

केलेbया िठकाणी िचकटवावे. Tया छायािचUाPया दोन अितिर8त ती पुढील िनवड ि"येसाठी उमेदवाराजवळ
ठे वणे आवrयक आहे .

3) िनयु8ती ािधकारी यांना िवशेष पिरhQथतीत कोणTयाही वेळी अशा अिधकारी/कमचारी यांPया करार प/दतीवरील
सेवा समाdत करaयाचे अिधकार राहतील.

4) पUSयवहाराचा प`ा सुQपट व पूण असावा.

5) उमेदवाराचे वय 70 वषXपेmा अिधक नसावे.

६) सेवािनवृ` अिधकारी / कमचारी शारीिरक, मानिसक वा आरो|यPया xटीने सmम असावा, तसेच
सेवस
े ाठी TयांPयाकडे आवrयक mमता असावी.

७) महारा रा^याPया रिहवाशांनाच मागासवगtय वगXचे फायदे अनु ेय राहतील.

८) सव मागासवगtय उमेदवारांनी जाती
सादर करावे.

माणपU व वैधता तसेच नॉन ि"िमिलयर

Qतािवत

माणपU मुलाखतीPया वेळेस

९) िनयु8तीPया कालावधीत करार प/दतीने िवविmत काम पूण करaयाची जबाबदारी संबिं धत Sय8तीची राहील व तसे
बंधपU/हमीपU TयांPयाकडू न घेaयात येईल.

१०) िनवड झालेbया उमेदवारांPया मुंबई, नागपूर, पुणे ,औरं गाबाद, नािशक व अमरावती

योगशाळे त िनSवळ

ताTपुरTया तTवावर 1 वषq मुदतीसाठी कंUाटी पदधतीने नेमणुका करaयात येतील व या कालावधीत सेवािनवृ`ीपुवt
िमळत असलेbया एकूण वेतनातून (मुळ वेतन व महागाई भ`ा धeन ) Tयांना आता िमळत असलेले एकुण

िनवृ`ीवेतन (महागाई भ`ा आिण अंशराशीकृत िनवृ`ीवेतनासह) वजा केbयानंतर होणारी र8कम Tयांचे मािसक
पिरoिमक uहणुन िनिvत करaयात येईल. अशा पिरoिमक र8कमांची कमाल मयXदा मािसक e. 40,000/-(eपये

चाळीस हजार )इत8या मयXदे त असेल. मुलाखतीस तसेच िनवड झालेbया िठकाणी उपhQथत राहaयासाठी
वासभ`ा अनु य
े नाही.

११) मुलाखतीPया वेळी उमेदवारांनी अिलकडील फोटो व मायता ाdत फोटो ओळखपU तसेच शैmिणक पाUता,

राखीव वगXसाठी आवrयक असलेले सव माणपU व अनुभवा संदभXत आवrयक ती सव मूळ माणपUे तसेच
TयांPया सांmािकत ती सोबत आणाSयात अयथा मुलाखतीस वेश िदला जाणार नाही.

१२) सेवािनवृ` अिधकारी/कमचा-यािव/द कोणतीही िवभागीय चौकशीची कारवाई चालू Jकवा Qतािवत नसावी.
१३) िनयु8तीनंतर उमेदवारांना िनवासQथान उपलध कन देaयाची जबाबदारी या संचालनालयाची असणार नाही.
१४) अिधकारी / कमचारी TयांPयावर सोपिवलेली सेवा पार पाडaयाPया कामात SयTयय िनमXण होईल, अशा
कोणTयाही Sयावसाियक कामात गुंतलेला नसावा.

१५) अिधकारी / कमचारी यांनी Conflict of Interest जािहर करणे आवrयक राहील.
१६) करार पतीवरील अिधकारी व कमचारी यांनी Tयांना ाdत होणा-या कागदपUे/ मािहती व आधारसामुीबाबत
गोपनीयता पाळणे आवrयक राहील.

१७) अिधकारी/ कमचारी यांनी TयांPयावर सोपिवलेले कामकाज िनिvत केलेbया कालावधीत पुण करणे आवrयक
राहील.TयांPया कामाकाजा बाबत िनयु8त ािधकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मूbयमापन करतील.

१८) करार पतीने िनयु8ती दे aयात आbयामुळे संबिं धतास शासनाPया कोणTयाही संवगXत सेवा समावेशनाबाबत/
सामावून घेaयाबाबतचे व िनयिमत सेवच
े े इतर कोणतेही लाभ िमळaयाचा अिधकार/ ह8क राहणार नाही.

महTवाPया िवशेष सूचना :1. सदर कंUाटी प/दतीचा कालावधी िनयु8तीपासून फ8त 1 वषXचा राहील व कालावधीनंतर Tयांची आपोआप सेवा
संपु टात येईल.

2. िनवड झालेbया उमेदवारांना संबिं धत पदावर िनयु8ती करaयापूवt 100 पयांPया बॉड पेपरवर ित ापU
3.
4.
5.

/बंधपUावर lावे लागेल.

योगशाळे Pया कोaTयाही Sय8तीला व इतर दुस-या संQथेला अज िवकणे, hQवकारणे इTयादचा अिधकार िदलेला

नाही याची कृपया सवनी नद यावी.

शासकीय Jकवा अय कारणाQतव भरती ि"या कोणTयाही वेळेस Jकवा कोणTयाही टddयावर Qथिगत /रदद

ठे वaयाचे अिधकार मा.संचालक, यायसहायक वै ािनक योगशाळा संचालनालय, म.रा.,मुंबई यांना राहतील.
Qवाmरी/-

( बा.ब.दडकर )

िदनांक - 20.07.2016

Qथळ - मुंबई

भारी संचालक,यायसहायक वै ािनक योगशाळा,म.शा.,
आिण शासकीय रासायिनक िवZेषक

यायसहायक वै ािनक योगशाळा संचालनालय, गृह िवभाग, महारा शासन
िवदयानगरी, हंस भुा माग,कलीना,सांता"ुझ (पुव) मुंबई - 400 098

दू र/वनी "मांक - 022-26670755/0965/4157 फॅ8स - 022-26670844
ई-मेल - dir.fsl@maharashtra.gov.in वेबJलक - dfsl.maharashtra.gov.in

अजXचा नमुना

ित,

QवसाmांJकत केलेला
निजकPया काळात

काढलेला पासपोट साईझ

मा.संचालक,

उमेदवाराचा फोटो

यायसहायक वै ािनक योगशाळा संचालनालय,महारा रा^य,
कलीना, सांता"ुझ (पुव) मुंबई - 400 098

^या पदासाठी अज केला आहे ते पदनाम -: -----------------------------------------महोदय,

वरील िवषयाPया अनुषंगाने मी िवनंती पुवक अज सादर करतो/करते की, मी शासन िनणय िद. 08.01.2016 मधील अटी व

शतt पुण करीत असुन वरील िवषयात नमुद केलेbया कामाPया अनुषंगाने काम करaयास इPछु क असुन माझी खाली नमुद केbयानुसार

मािहती सादर करीत आहे .
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10

Qथळ िदनांक

सेवािनवृ` अिधकारी /कमचारी यांचे पुण नाव
पUSयवहाराचा पुण प`ा /संपक दु र/वनी/

मण/वनी "मांक / Email ID

सेवािनवृ`ीवेळी धारण केलेले पद व िवभाग

शासकीय सेवत
े आbयाचा िदनांक/शासकीय सेवत
े

आbयापासुन सेवािनवृ`ी पयत धारण केलेली पदे व
कायXलय

सेवािनवृ`ीचा िदनांक

अजXPया िदनांकास पुण वय

सेवािनवृ`ी पुवt िमळत असलेले वेतन (सबिधत
कायXलयाचे माणपU)

अजदार सेवािनवृ` अिधकारी /कमचारी यांचे

िवeद िवभागीय चौकशी Qतािवत अथवा लंिबत
नसbयाबाबतचे संबिधत िवभागाचे माणपU
िवविmत कामाPया अनुषंगाने वास करावा

लागbयास तसे हमी पU सोबत जोडणे आवrयक
सदयhQथतीत िमळत असलेले सेवािनवृ`ी वेतन
(संबिधत कोषागार कायXलयाचे माणपUासह)

Qवाmरी

