अ व औषध शासन, महारा ट रा य मुंबई -51
सव
अ

मांक -341, वां े कुल संकुल, िरझ ह बॅके समोर वां े (पूव) मुंबई -51

व औशषध

करार त वावर पदभरती.

शासन, महारा ट रा य यां या मुंबई मु यालयासाठी तसेच सव िवभागीय काय लयासाठी

शासन िनणय िदनांक 8/1/2016 व 17/2/2016 म ये नमूद केले या तरतुद नुसार खालील माणे सेवािनवृ
शासकीय अिधकारी यां या सेवा करार त वार भरावया या अस याने पा

सेवािनवृ

शासकीय

अिधकारी/कमचारी आपले अज सोबत या नमु याम ये या काय लयाचे उपरो त प यावर पाठवावेत.खालील

नमुद पदांवर सेवािनवृ शासकीय/अिधकारी यांची कं ाटी प दतीने नेमणूक उपरो त शासन िनणया या अधीन
राहू न मुलाखती ारे कर यात येईल. अज
पद

पद

वकार याची शेवटची तारीख 30/9/2019 राहील.
पा ता

स या

आर

मानधन
िनणय

(शासन
िद

8/1/2016

व

17/2/2016)म ये
नमुद

केले या

अटी

शत नुसार

कमाल मय दा
1.विर ठ

िवधी 1

अिधकारी
मु यालय, मुंबई

कायदयाची पद यु र पदवी धारण खुले-1

पये-40,000/-

करणारा ( एल.एल.एम )व कायदया या

मानधन

केसेस हाताळ या या कामाचा पाच

िनणय

वष चा अनुभव असावा. ( शासना या

8/1/2016

कामकाजाशी संबध
ं ीत कायदयातील

17/2/2016)म ये
नमुद

केले या

असणा-यास ाधा य

अटी

शत नुसार

कोट

केसेस

हाताळ याचा

अनुभव

(शासन
िद
व

कमाल मय दा
िवधी अिधकारी – 9

कायदयाची पदवी व कोट केसेस खुले-4

िवभागीय तर -7

आव यक

मु यालय-2

व

हाताळ याचा

तीन

वष चा

अनुभव (मिहला

पये-30,000/-

मानधन

(शासन

आर ण-

िनणय

बृह मुंबई, ठाणे, पुणे,

1)

8/1/2016

नािशक, अमरावती.

अ.ज.1

नमुद

केले या

िवमु त

अटी

शत नुसार

जमाती

कमाल मय दा

नागपूर , औरं गाबाद,

अ.जा.-1

अ-1

िद
व

17/2/2016)म ये

इमाव-2
उमे दवारांना अज कर यासाठी खालील माणे िनयम व अटी शत राहतील
1. आव यक

माणप ा या स य तीसह अज आयु त अ ् व औषध

शासन महारा ट रा य मुंबई 400051 या

प यावर पाठवावे.मुलाखती या वेळी सव माणप ां या मूळ ती सादर करणे बंधनकारक राहील. मुलाखतीसाठी
पा

उमेदवरांची यादी व मुलाखतीचे वेळाप रक

कर यात येईल.वेळाप कानुसार पा

शासना या वेबसाईट www.fda mah.com वर

उमेदवारांनी मूळ कागदप ासह

वखच ने मुलाखतीसाठी उप थत राहावे. याबाबत कोणताही प

िस द

शासना या मुंबई येथील मु यालयात
यवहार केला जाणार नाही. इ छु क

उमेदवारांनी वेळोवेळी संकेत थळाला भेट दे वून मािहती ा त क न यावी.
2. अज पाठिवत असताना पािकटावर

या पदासाठी अज केलेला आहे या पदाचे नाव िलहावे, जािहरातीनु सार

पदसं या कमी जा त करणे यात काही बदल करणे , पुढे ढकलणे अटी शत म ये बदल करणे, र्दद करणे
ई यादी अंितम अिधकार आयु तांनी राखुन ठे वले आहे त. याबाबत कोणतेही िनवेदन

वकारले जाणार नाही.

3. करार त वारील िनयु ती 11 मही यासाठी राहील.
4. चुकीची मािहती, कागदप /द तऐवज दे वून िनयु ती झा याचे िनदशनास आ यास कायदे शी कारवाई क न
को याही णी कोण याही ट यावर िनयु ती र
5. नेमणुकीकरीता अज करतेवळ
े ी सेवािनवृ

कर यात येईल.

अिधकारी/कमचा-याचे वय 70 पे ाअिधक नसावे.

6. करार प दतीने िनयु ती कर यात आ यामुळे संबंिधतास शासना या कोण याही संवग त सेवा समावेशनाबाबत
सामावून घे याबाबत वा िनयिमत सेवच
े े इतर कोणेही लाभ िमळ याचा अिधकार /ह क नसेल.
7. िनयु ती या कालावधीत करार प दतीने नेमुन िदलेली कामे पूण कर याची जबाबदारी संबंिधत य तीची राहील
व तसे बंध प /हमीप र यां याकडू न घे यात येईल.समाधान कारक काम नस यास संबंिधत यकतीची िनयु ती
र

कर यात येईल.

8. करार प दतीने अिधकारी/कमचारी यांनी यांना

ा त होणा-या कागदप े/मािहती व आधार सामु ीबाबत

गोपनीयता पाळणे आव यक राहील.
9. सेवािनवृ

शासकीय अिधकारी /कमचारी यां या िविहत कायप दतीचे पालन क न करार प दतीने नेमणूक

करताना यांना सेवािनवृ ीपूव असले या एकूण वेतनात (मूळ वेतन व महागाई भ ा ध न) यांना आता िमळत
असलेले एकूण िनवृ ी वेतन (महागाई भ ा आिण अंशराशीकृत िनवृ ी वेतनासह) वजा के यांनतर होणारी र कम
यांचे मािसक पिर िमक हणून िनि त कर यात येईल तथािप सदर र कम विर ठ िवधी अिधकारी यांना
40,000/- व िवधी अिधकारी यांना
शासन िनणय साम य शासन िवभाग

30,000/- पे ा अिधक असणार नाही. व मानधन

दान कर याबाबत

मांक संकीण-2715/ .क/100/13 िदनांक 8/1/2016 या अटी शत

लागू राहतील.
10. या पूव करार प दतीने नेमणूक केलेले स या कायरत िवधी अिधकारी नािशक व अमरावती यांना शासनाचे आदे श
िदनांक 20/2/2019 नुसार 1 वष ची मुदत वाढ िदली आहे , सदर मुदतवाढीचा कालावधी समा त झा यानंतर
िवधी अिधकारी नािशक व अमरावती ही पदे िर त झा यानंतर पुन
11. सामा य

करार प दतीने भर यात येतील.

शासन आदे श िदनांक 8/1/2016 या अट चे अिधन राहू न मानधन दे यात येईल.मानधन वाढिवणे

बाबत कोणते ही िनवेदन िवचारात घेतले जाणार नाही.
12. करार प दतीने िनयु त कर यात येणा-या अिधकारी/कमचारीयांना शासन िनणय साम य शासन िवभाग
संकीण-2715/ 0क/100/13 िदनांक 8/1/2016 मधील अटी व शत लागू राहतील.
13. पा अज ची सं या िवचारात घेवून यो य िनवड प दतीचा अवलंब कर यात येईल.
14.करार प दतीने िनयु त कर यात येणा-या अिधकारी यांची िनवड कीया कोण याही ट यावर र /
कर याचे अिधकार आयु त, अ ् व औषध शासन यांनी राखून ठे वले आहे त.
सही/डॉ. प वी दराडे , भा.रा.से
आयु त

िगत

मांक

अ ् व औषध शासन, महारा ट रा य, मुंबई -51.

अज चा नमुना
उमेदवाराने अिलकडील काळातील
त:चे छायािच येथे िचकटवावे.

1.अजदाराचे नाव2.अजदाराचा पता3.दू र वनी/

ण वनी

मांक-

4.ज मिदनांक व अज या िदनांकास वय5.िश ण6.अनुभवाचा तपिशल- 1.सेवत
े काय लयात असले या काय लयाचे नाव, िदनांक , सेवािनवृ ीचा तपिशल.
7. जात व पोटजात.

उपरो त पदावर कं ाटी प दतीने िनयु तीबाबतची जािहरात /सूचना मी काळजीपूवक वाचली असून सदर
सूचनेतील सव अटी व शत मला मा य आहे त.
िठकाणिदनांक-

अजदाराची वा री

