महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ
प्रशासकीय व ववत्त सल्लागार, वैज्ञानिक सल्लागार,लघुलेखक पदांसाठी सेवानिवत्त
ृ अधिकारी /
कममचारी यांची सेवाकरार पध्दतीिे नियुक्ती करण्याबाबत.

//जाहहर सूचिा//
मिाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळात शासकीय ककं वा निमशासकीय कायाालयाति
ू सेवानिवत्त
ृ

झालेल्या अधिकारी/कमाचारी यांच्याकडूि सेवाकरार पध्दतीिे प्रशासकीय व ववत्त सल्लागार, वैज्ञानिक

सल्लागार व लघुलेखक पदासाठी इच्छुक असलेल्या तसेच अिाता पूणा करणाऱ्या पात्र उमेदवाराकडूि

खालील अटी व शतीवर हदिांक २५/०७/२०१९ रोजी सायं ५.०० वाजेपयंत आवक जावक ववभाग,
मिाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, कल्पतरु पााँईट, नतसरा मजला, ससिेप्लॅ िेट ससिेमा समोर, शीव
सकालजवळ, शीव (पव
ा मब
ंु ई ४०० ०२२ येथे टपालाद्वारे ककं वा स्विस्ते अजा मागववण्यात येत
ू )
आिे त.

तसेच सदर जाहिरात मंडळाच्या www.mpcb.gov.in

या संकेतस्थळावर उपलब्ि आिे .

ववहित मुदतीिंतर प्राप्त झालेले अजांचे लखोटे उघडण्यात येणार िािीत. अजा करावयाच्या पाकीटावर
पदाचे िाव ठळक अक्षरात िमूद करावे.
अ.क्र
.

पदिाम

१

प्रशासकीय व ववत्त

पद
संख्या
१

सल्लागार

शैक्षणणक अहम ता/अिभ
ु व


बी.कॉम./एम.कॉम.



उमेदवार शासकीय (मंत्रालयातूि) सेवेतूि उप
सधचव पदावरुि सेवानिवत्त
ृ झालेला असावा.



मंत्रालयीि स्तरावरील सवाच कामाचा अिभ
ु व
असावा.


२

वैज्ञानिक

१

आस्थापिा, आकृनतबंि व वेतिसुिारणा या
कामाचा ककमाि ३ वषााचा अिुभव असावा.



सल्लागार

ववज्ञाि

शाखेतील

पदवीिर

(रसायिशास्त्र/जीवशास्त्र/सुक्ष्मजीवशास्त्र/
पयाावरणशास्त्र) आणण MSCIT उत्तीणा


ISO 9001:2015 व ISO 45001:2017
(Health & Safety) लीड ऑडीटरचे ICB
(आंतरराष्ट्रीय प्रमाणि संस्था ) चे प्रमाणपत्र



ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2008
व
ISO/IEC
17025:2017
Technical/Interna;
Auditor
प्रमाणपत्र व LIMS Software चा प्रदष
ू ण
नियंत्रण

प्रयोगशाळे तील

कामाचा

ककमाि

३

वषााचा अिुभव अनिवाया


राज्य/केंद्रीय

प्रदष
ू ण

नियंत्रणाच्या

प्रयोगशाळे तील जल, िवा व घातक घिकचरा
िमुनयांचे पथ
ृ क्करणाच्या कामाचा ककमाि १०
वषााचा अिभ
ु व

३

लघुलेखक

१
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संगणकावरील कामाचा अिुभव
कुठल्यािी शाखेतील पदवी

१२० श.प्र.सम. श्रत
ु लेखि/
३० श.प्र.सम. टं कलेखि

(मराठी/इंग्रजी)
मंत्रालयीि स्तरावर स्वीय सिायक म्िणूि काम



केल्याचा ककमाि ३ वषााचा अिुभव असल्यास
प्रािानय

अटी व शती
1. अ.क्र. १ वरील उमेदवार मंत्रालयीि ववभागाच्या उप सधचव पदावरुि सेवानिवत्त
ृ
झालेला असावा.

तयांिा प्रशासकीय कामकाज, आकृनतबंि आणण वेतिसि
ु ारणा,

व मंत्रालयीि स्तरावरील सवा कामाचा ३ वषााचा अिभ
ु व असावा.

२. अ.क्र.२ साठी ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2008 व ISO/IEC
17025:2017

Technical/Interna;

Auditor

प्रमाणपत्र

व

LIMS

Software चा प्रदष
ू ण नियंत्रण प्रयोगशाळे तील कामाचा ककमाि ३ वषााचा अिभ
ु व
अनिवाया
राज्य/केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रणाच्या प्रयोगशाळे तील जल, िवा व घातक घिकचरा
िमन
ु यांचे पथ
ु व,संगणकावरील कामाचा
ृ क्करणाच्या कामाचा ककमाि १० वषााचा अिभ
अिभ
ु व

३. अ.क्र. ३ पदासाठी १२० श.प्र.सम. श्रत
ु लेखि

व ३० श.प्र.सम. टं कलेखिाची

मराठी व इंग्रजी लघल
ु ेखक पदाचा तसेच मंत्रालयीि स्तरावर स्वीय सिायक म्िणूि
काम केल्याचा ककमाि ३ वषााचा अिभ
ु व असावा.

४. सदर पदासाठी सेवानिवत्त
ृ शासकीय अधिकारी/कमाचारी अजा करण्यास पात्र असेल.
तयांिा

सा.प्र.वव.

शासि

निणाय

क्र.

संककणा-२७१५/प्र.क्र.१००/१३,

हदिांक

१७/१२/२०१६ मिील तरतद
ु ीिस
ु ार पररश्रसमक दे य रािील. तसेच शासि निणायातील
सवा अटी /शती बंििकारक राितील.

५. करार पध्दतीिे िेमणुकीकररता अजा करतेवेळी सेवानिवत्त
ृ अधिकाऱ्याचे वय ६२
वषाापेक्षा अधिक िसावे.

६. सदर कामासाठी करार पध्दतीिे दे ण्यात येणारी नियक्
ु ती एकावेळी जास्तीत जास्त
१ वषाासाठी दे ण्यात येईल.

आवश्यकता असल्यास अशा नियक्
ु तीचे वाढीव

कालाविीकररता ित
ू िीकरण करता येईल, परं तु एकूण कालाविी तीि वषाापेक्षा
अधिक असणार िािी.

७. करार पध्दतीिे नियक्
ं ीतास शासिाच्या कोणतयािी
ु ती दे ण्यात आल्यामळ
ु े संबि
संवगाात सेवा समावेशिाबाबत/सामावि
ू घेण्याबाबतचा अधिकार/िक्क िसेल.

८. करार पध्दतीिे नियक्
ु त करावयाच्या सेवानिवत्त
ृ अधिकाऱ्याववरुध्द ववभागीय चौकशीची
कारवाई चालू ककं वा चालू प्रस्ताववत िसावी ककं वा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीिी
सशक्षा झालेली िसावी.
सदस्य

७.

कोणतेिी कारण ि दे ता अजा स्वीकारणे अथवा िाकारणे िा अधिकार मा.
सधचव, म. प्र. नि. मंडळ, मब
ुं ई यांिा रािील.

८. उमेदवाराचे कामकाज कोणतयािी वेळी असमािािकारक आढळूि आल्यास मा.
सदस्य सधचव, म. प्र. नि. मंडळ, मब
ुं ई यांच्या मानयतेिे एक महिनयाची
पव
ा च
ू स
ू िा दे ऊि सेवा समाप्त करण्यात येईल.
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९.

आवश्यकतेप्रमाणे कमी अथवा ज्यादा पदे सेवा करार ततवावर भरण्याबाबतचा

निणाय

रािील.

घेण्याचा अधिकार मा. सदस्य सधचव, म. प्र. नि मंडळ, मब
ंु ई यांिा

सिी/(

ई. रववंद्रि,भा.प्र.से.)
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सदस्य सधचव

