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 जावहरात क्र.1 (सन-२०20) 

सेिावनिृत्त अवधकाऱयाचंी करार पध्दतीने नावमकासचूी (Panel) तयार करणे...  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                        सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनणगय क्रमांक संवकणग-2715/प्र.क्र.100/13, वद.17.12.2016 नुसार गृह 
विभाग, शासन वनणगय क्र.एफएसएल 0418/प्र.क्र.283/पोल-4, वद.08.05.2018 अन्िये न्यायसहायक िजै्ञावनक 
प्रयोगशाळा सचंालनालय, मंुबई आस्थापनेिर वनव्िळ तात्परुत्या तत्िािर करार पध्दतीने 1 िर्षासाठी अथिा वनयवमत 
तत्िािर उपलब्ध होईपयंत लेखा अवधकारी (गट-अ) या पदासाठी शासकीय कायालये/शासकीय उपक्रम/संविवधक 
संस्था/मंडळे/महामंडळे/स्थावनक स्िराज्य संस्था मधील सेिावनिृत्त अवधका-यांमधून करार पध्दतीने नावमकासूची (Panel) 
करण्यासाठी विहीत केलेल्या यासोबतच्या नमुना प्रमाणे आिदेन अजग मागविण्यात येत आहे. सदर आिदेन अजग सादर 
करण्याची अंवतम मुदत वद.15.02.२०20 अशी रावहल. प्राप्त अजामधून पात्र उमेदिारांची वनिड करुन १ िर्षासाठी 
नावमकासचूी (Panel) तयार करण्यात येईल ि त्यानुसार नेमणूका करण्यात येतील. 

आिदेन अजग खालील पत्यािर फक्त स्पीडपोस्ट ककिा रवजस्टर पोस्टाव्दारे स्स्िकारले जातील तसचे विवहत 
कालािधीत न आलेले अजग ि पणूग न भरलेले अजग कोणत्याही पवरस्स्् ातीत विचारात घेतले जाणार नाहीत. 

पत्ता : संचालक, न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा संचालनालय, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, हंस भगु्रा 
मागग, विद्यानगरी,  कलीना (मंुबई विद्यापीठाजिळ), सांताकु्रझ (पिूग), मंुबई - 400 098. 
 

अ.
क्र. 

पदनाम दजा अहगता ि अनुभि 

पद संख्या 
ि 

वनयुक्तीच े
वठकाण 

मावसक पावरश्रवमक ि भत्त े

1 
लेखा 

अवधकारी 
गट-अ 

अ) महाराष्ट्र शासनाच्या सेितेील वनिृत्त लेखा 
अवधकारी, गट-अ 
ब) महाराष्ट्र शासनातील कोणत्याही वित्त ि 
लेखा कायालयातील लेखा अवधकारी गट-अ 
ककिा त्यािरील िवरष्ट्ठ पदाचा वकमान 03 
िर्षाचा अनुभि असणे आिश्यक आहे. 
क) महाराष्ट्र प्रशासकीय लेखा, वित्त 
व्यिस्थापन ि बजेट संदभातील अनुभि 
असणा-या उमेदिारास प्राधान्य देण्यात येईल 

1 (मंुबई) 

(क) वनयुक्तीच्या िळेी महागाई भत्त्यासह 
वमळत असलेल्या वनिृत्तीितेनाएिढी रक्कम 
(अंशराशीकृत वनिृत्तीितेन िगळून) त्यांच े
मावसक पावरश्रवमक म्हणून वनवरृत करण्यात 
येईल आवण एकदा वनवरृत करण्यात आलेले 
पावरश्रावमक त्यांच्या करार पध्दतीने 
वनयुक्तीच्या कालािधीसाठी कायम राहील. 
(ख) ज्या सेिावनिृत्त अवधकाऱयांच्या सेिा 
वनिृत्तीितेनाहग नाहीत त्यांना करार पध्दतीने 
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आवण अपिादात्मक पवरस्स्थतीत विवहत 
अनुभि कालािधी प्राप्त झालेले अवधकारी 
उपलब्ध न झाल्यास अनुभि कालािधी 
वशवथल करण्यात येईल.  

वनयुक्त करताना, सेिावनिृत्तीपूिी वमळत 
असलेल्या ितेनाच्या आधारे त्यांची मानीि 
वनिृत्तीितेनाची रक्कम आवण त्यािर प्रचवलत 
दराने महागाई भत्त्याची रक्कम केिळ 
वहशेबासाठी पवरगवणत करुन त्या आधारे 
त्यांच े मावसक पावरश्रवमक वनवरृत करण्यात 
येईल. 
भत्त े :- उक्त तरतूदीनुसार वनवरृत होणाऱया 
मावसक पावरश्रवमकाच्या “जास्तीत जास्त 
२५%” इतक्या मयादेपयंत एकमुस्त रक्कम 
“वनिास भत्ता, प्रिास भत्ता आवण दूरध्िनी 
भत्ता” या सिग भत्त्यांपोटी प्रवतमाह अनुज्ञेय 
असेल. सदर रक्कम वनयुक्त कराियाच्या 
अवधकारी/कमगचारी यांची कायगक्षमता, 
कायगकुशलता, त्यांना पुरविण्यात आलेल्या 
सोयीसुविधा इ.बाबी विचारात घेऊन वनवरृत 
करण्यात येईल. 

 

विवहत नमुन्यातील संपणूग भरललेा अजग आिश्यक त्या संबधंीत  प्रमाणपत्रांच्या साक्षांककत प्रतींसह सादर करणे 
आिश्यक आहे. 
इतर अटी ि शती :-  

1) अजग विवहत नमुन्यात स्िहस्ताक्षरात सिग दृस्ष्ट्टने पणूग असािते. विवहत नमुन्यामध्ये नसलेले ि अपणूग अजग विचारात 
घेतले जाणार नाहीत. 
 

2) उमेदिारानी स्ित: वनवरृत कराियाचे आहे की, ते आिवेदत पदाच्या सिग अहगता ि अटी पणुग करतात. उमेदिार 
विवहत अहगता ि अटी पणुग करीत नसल्याचे कोणत्याही क्षणी वनदशगनास आल्यास त्याचंी उमेदिारी रद्द करण्यात 
येईल. नेमणकू झाली असल्यास सेितेून कमी करण्यात येईल. 

3) पत्र व्यिहाराचा पत्ता सुस्पष्ट्ट ि पणूग असािा. 
 

4) सेिावनिृत्त अवधकाऱयाचंे िय 65 िर्षापेक्षा अवधक नसाि.े 
 

5) सेिावनिृत्त अवधकारी शारीवरक, मानवसक िा आरोग्यच्या दृष्ट्टीने सक्षम असािा तसेच प्रस्तावित सेिसेाठी 
त्यांच्याकडे आिश्यक क्षमता असािी. 
 

6) वनिड झालेल्या सेिावनिृत्त अवधकाऱयांना मंुबई प्रयोगशाळेत वनव्िळ तात्परुत्या तत्िािर 1 िरे्ष मुदतीसाठी अथिा 
वनयवमत तत्िािर उपलब्ध होईपयंत करार पध्दतीने नेमणकूा करण्यात येतील ि या कालािधीत िरील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे मावसक पावरश्रवमक ि भत्ते अनुज्ञये राहतील.  
 
 

7) वनिड झालेल्या वठकाणी उपस्स्थत राहण्यासाठी प्रिासभत्ता अनुज्ञेय नाही. 
 

8) वनयुक्तीच्या कालािधीत करार पध्दतीने वििवक्षत काम पणूग करण्याची जबाबदारी संबवंधत व्यक्तीची राहील ि 
तसे बधंपत्र/हमीपत्र त्यांच्याकडून घेण्यात येईल. 

 

9) सेिावनिृत्त अवधकाऱयांनी अवलकडील फोटो ि मान्यता प्राप्त फोटो ओळखपत्र तसचे शैक्षवणक पात्रता, राखीि 
प्रिगासाठी आिश्यक असलेले सिग प्रमाणपत्र ि अनुभिा संदभात आिश्यक ती सिग मूळ प्रमाणपत्रे तसेच त्यांच्या 
सांक्षावकत प्रती नेमणकूीच्या िळेी सोबत आणाव्यात. 



 

10) वनिड झालेल्या सेिावनिृत्त अवधकाऱयांविरूध्द कोणताही गुन्हा नोंदविला नाही अथिा वसध्द झालेला नाही 
याबाबतच ेसंबवंधत पोलीस स्टेशनचे पत्र नेमणकूीव्या िळेी सादर करणे आिश्यक राहील. 

 

11) सेिावनिृत्त अवधका-या विरूध्द कोणतीही विभागीय चौकशीची कारिाई चालू अगर प्रस्तावित नसािी ककिा अशा 
चौकशी प्रकरणी कोणतीही वशक्षा झालेली नसािी. 

 

12) वनयुक्तीनंतर सेिावनिृत्त अवधकाऱयांना वनिासस्थान उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी या सचंालनालयाची 
असणार नाही. 

 

13) सेिावनिृत्त अवधकारी यांच्यािर सोपविलेली सेिा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय वनमाण होईल, अशा 
कोणत्याही व्यािसावयक कामात गुंतलेला नसािा. 

 

14) वनयुक्तीसाठी सक्षम प्रावधकारी यांना विशेर्ष पवरस्स्थतीत कोणत्याही िळेी अशा अवधका-यांच्या करार 
पध्दतीिरील सेिा समाप्त करण्याच ेअवधकार राहतील. 

 

15) सेिावनिृत्त अवधका-यांनी गुंतलेले वहतसंबधं (Conflict of Interest)  जावहर करणे आिश्यक राहील. 
 

16) करार पद्धती िरील अवधकारी ि कमगचारी यांनी त्यांना प्राप्त होणा-या कागदपत्र/े मावहती  ि आधारसामुग्रीबाबत 
गोपनीयता पाळणे आिश्यक राहील. 

 

17) सेिावनिृत्त अवधकारी यानंी त्यांच्यािर सोपविलेले कामकाज वनवरृत केलेल्या कालािधीत पूणग करणे आिश्यक 
राहील. त्यांच्या कामाकाजाबाबत सक्षम प्रावधकारी िळेोिळेी आढािा घेऊन कामाचे मूल्यमापन करतील. 

 

18) करार पद्धतीने वनयुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबवंधतास शासनाच्या कोणत्याही संिगात सेिा समािशेनाबाबत/ 
सामािून घेण्याबाबतच ेिा वनयवमत सेिचेे इतर कोणतेही लाभ वमळण्याचा अवधकार/ हक्क नसेल. 

 

19) वनयत ियोमानानुसार सेिावनिृत्त/स्िचे्छा सेिावनिृत्त झालेल्या अवधकारी/कमगचारी यांना कोणत्याही पवरस्स्थतीत 
मुदतिाढ, पनुर्ननयुक्ती देण्यात येणार नाही. 

 
महत्िाच्या विशेर्ष सूचना : 

 

1. सदर करार पध्दतीचा कालािधी वनयकु्तीपासून फक्त 1 िर्षाचा राहील ि कालािधीनंतर त्याचंी आपोआप सेिा 
संपषु्ट्टात येईल. 

 

2. वनयुक्तीच्या कालािधीत  करार पध्दतीने वििवक्षत काम पणूग करण्याची जबाबदारी संबवंधत अवधका-याची राहील 
तसेच विवहत केलेल्या अटी ि शती तसेच वनवरृत केलेल्या अवतवरक्त अटी ि शती मान्य असल्याबाबतचा ि 
वनयुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून वनयवमत सेिते घेण्याबाबत अथिा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी 
करण्यात येणार नाही, या आशयाच ेबधंपत्र देणे आिश्य राहील. 

 

3. वनिड झालेल्या सेिावनिृत्त अवधकाऱयांना संबवंधत पदािर वनयकु्ती करण्यापिूी 100 रूपयांच्या बॉड पेपरिर 
नोटराइज्ड प्रवतज्ञापत्र/बधंपत्र द्याि ेलागेल. 

 

4. प्रयोगशाळेच्या कोणत्याही व्यक्तीला ि इतर दुस-या संस्थेला अजग विकणे, स्स्िकारणे इत्यादींचा अवधकार 
वदलेला नाही याची कृपया सिांनी नोंद ायािी. 

 
 



5. प्रशासकीय ककिा अन्य कारणास्ति भरती प्रवक्रया कोणत्याही िळेेस ककिा कोणत्याही टप्प्यािर थांबविण्याच े
अवधकार मा.महासचंालक (न्यावयक ि तांवत्रक), न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा संचालनालय, मंुबई यानंा 
राहतील. 

 

६. वनिड झालेला सेिावनिृत्त शासकीय अवधकारी जर 7 वदिसांत वनयकु्तीच्या वठकाणी हजर न झाल्यास संबवंधत 
सेिावनिृत्त अवधकाऱयास स्िारस्य नाही, अस े समजून कोणत्याही प्रकारची पिूगसूचना न देता सदर सेिावनिृत्त 
अवधकाऱयाची वनयुक्ती रद्द करण्यात येईल. 

 
 

                                                                                                              स्िाक्षरी/- 
                                                                                                          ( डॉ.कृ.वि.कुलकणी ) 

                                                                              प्रभारी संचालक,न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा,म.शा. 
    आवण शासकीय रासायवनक विश्लेर्षक  

वदनांक : - 20.01.2020 
स्थळ :- मंुबई. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
अजाचा नमुना 
 

 
प्रवत, 

मा.संचालक,  
न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, 
कलीना, सांताक्रझ (पूिग),  
मंुबई-400 098. 
 

ज्या पदासाठी  अजग केला आहे त्या पदाच ेनाि : ________________  
 

महोदय, 
 िरील विर्षयाच्या अनुर्षंगाने मी विनंतीपिूगक अजग सादर करतो/करते की, मी शासन वनणगय वद.17.12.2016 मधील अटी ि 
शती पूणग करीत असून िरील विर्षयात नमूद केलेल्या पदाच ेकाम करण्यास इच्छूक असून मी खाली नमूद केल्यानुसार मावहती सादर 
करीत आहे. 
 

1 सेिावनिृत्त अवधकारी यांच ेपूणग नांि ि प्रिगग 
 

 

2 पत्र व्यिहाराचा पूणग पत्ता/संपकग  दुरध्िनी/ भ्रमणध्िनी 
क्रमां क/Email ID आवण संबंवधत हद्दीतील पोलीस ठाणे 
 

 

3 सेिावनिृत्तीिळेी धारण केलेले पद ि विभाग 
 

 

4 शासवकय सेिते प्रिशे केल्याचा वदनांक/शासवकय सेिते 
आल्यापासून सेिावनिृत्ती पयंत धारण केलेली पदे ि कायालय 

 

5 सेिावनिृत्तीचा वदनांक (कायालयीन आदेशाची छायांवकत प्रत 
यासोबत सादर केली आहे) 
 

 

6 अजाच्या वदनांकास पूणग िय 
 

 

7 सेिावनिृत्तीपूिी वमळत असलेले ितेन (संबंवधत कायालयाच े
प्रमाणपत्र) 
 

 

8 अजगदार सेिावनिृत्त अवधकारी यांच ेविरूध्द विभागीय चौकशी 
प्रस्तावित अथिा प्रलंवबत नसल्याबाबतच ेसंबंवधत विभागाच े
प्रमाणपत्र. 

 

9 वििवक्षत कामाच्या अनुर्षंगाने प्रिास करािा लागत असल्यास तसे 
हमी पत्र सोबत जोडणे  आिश्यक. 

 

10 सदयस्स्थतीत वमळत असलेले सेिावनिृत्ती ितेन (संबंवधत 
कोर्षागार कायालयाच ेप्रमाणपत्रासह). 

 

११ अजग केलेल्या पदासाठी अनुभि कालािधी आवण काम केलेल्या 
विभागाच/ेकायालयाच ेनाि ि वठकाण. 

 

 
 
स्थळ : -  
वदनांक :-       (सेिावनिृत्त अवधकाऱयाच ेनाि ि वदनांवकत स्िाक्षरी ) 

स्िसाक्षांककत 
केलेला अलीकडच्या 

काळातील 
Passport Size 
Color Photo 


