राज्याच्या कृषि षिस्तार काययक्रमाना षिस्तार षिियक सुधारणा कषरता सहाय्य
(आत्मा) अंतर्यत रिक्त पदे सेवा रिवृत्त अरिकािी / कर्मचाऱ्यांर्िूि भिण्याकरिता
िारर्कासूची तयाि किण्यासाठी िैयक्ततक माषहतीसह अर्म मार्षिण्यात येत आहेत.
राज्याच्या कृषि षिस्तार काययक्रमाना षिस्तार षिियक सुधारणा कषरता सहाय्य (आत्मा) अंतर्यत
कृषि संचालक (आत्मा) कायालय ि अषधनस्त कायालयात र्ंर्ूि किण्यात आलेली करार तत्त्िािषरल
पदे आवश्यकतेिुसाि भिणेसाठी िारर्कासूची तयाि किणेसाठी सार्ान्य प्रशासि रवभाग शासन षनणयय
षि.१७/१२/२०१६ मधील तरतुिीनुसार त्या पदाकरिता आवश्यक शैक्षरणक अर्मता व अिुभव िािण
किणाऱ्या पात्र सेवारिवृत्त अरिकािी / कर्मचाऱ्यांकडू ि अर्म मार्षिण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या
आवश्यकतेिुसाि थेट र्ुलाखतीव्दािे सेवारिवृत्त अरिकािी / कर्मचाऱ्यांची रिवड करूि िारर्कासूची
तयाि किण्यात येईल आरण या िारर्कासूचीतील अरिकािी कर्मचाऱ्यांिा आवश्यकतेिुसाि

रिक्त

पदावि रियुक्ती देण्यात येईल.
प्रकल्पातील रवरवि स्तिाविील पदे, संख्या, शैक्षषणक अहयता, अनुभि, कामाचे स्िरूप, अर्जाचा
षिषहत नमुना ि अर्जय करण्याची पध्िती इ. बाबतची सषिस्तर माषहती https://www.smart-mh.org या
संकेतस्थळािर उपलब्ध करून िेण्यात आलेली आहे.
इच्छु क सेवारिवृत्त अरिकाऱ्यांिी शैक्षषणक अहयता, अनुभि इत्यािीबाबतच्या स्िस्िाक्षरीत
प्रमाणपत्रांसह रवरर्त िर्ुन्यातील आपला अर्जय षि. 29/07 /2022 रोर्जी सायंकाळी 5.30 िार्जेपययत
ककिा त्यापूिी खालील पत्त्यािर सािर करािेत. उमेििारांनी Hard Copy मध्ये सािर केलेले अर्जयच
षिचारात घेतले र्जातील. ई-मेल ककिा तत्सम व्िारे सािर केलेले Soft Copy मधील अर्जय ग्राह्य धरले
र्जाणार नाहीत.
अर्म सादि किण्याचा पत्ता
कृरि संचालक (आत्र्ा) कृरि आयुक्तालय, साखि संकुल,दुसिा र्र्ला, रशवार्ी िगि, पुणे-5.
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सेवा रिवृत्त अरिकािी / कर्मचाऱ्यांकषरता सिय साधारण सूचना
१. राज्याच्या कृषि षिस्तार काययक्रमाना षिस्तार षिियक सुधारणा कषरता सहाय्य (आत्मा) योर्जणे अंतर्यत
कृषि संचालक (आत्मा) कायालय ि अषधनस्त कायालयात र्ंर्ि
ू किण्यात आलेली करार तत्त्िािषरल पदे
आवश्यकतेिुसाि भिणेसाठी िार्सूरचका (Panel) तयाि किण्यात येत आर्े.
२. सदि पदे भिण्याकरिता त्या संवगातील पदावरुि सेवारिवृत्त झालेल्या व रवर्ीत गुणवत्ता िािण
किणाऱ्या शासकीय अरिकािी /कर्मचािी यांचेकडू ि खालील सवमसािािण अटी व शतींचे अिीि िार्ू ि
अर्जय मार्षिण्यात येत आहेत.
i.

पात्र अरिकािी / कर्मचािी यांचे िार् सुरचका (Panel) तयाि किण्यात येईल व िार् सुरचकेची वैिता
3 विाकरिता असेल. िार् सुरचकेतील अरिकािी / कर्मचाऱ्यांर्िूि आवश्यकतेिुसाि योर्जणेत
रियुक्ती केली र्ाईल.

ii.

योर्जनेतील पदांवि अर्म किणाऱ्या सेवा रिवृत्त कर्मचाऱ्यांरवरुध्द कोणतीर्ी रवभागीय चौकशी
प्रस्तारवत / सुरु िसावी.

iii.

योर्जनेतील रियुक्ती प्रथर् एक विाकरिता व तदिंति आवश्यकतेिुसाि कर्ाल 2 विाकरिता अशी
कर्ाल 3 विाकरिता रियुक्ती असेल. असे असले तिी प्रस्तुत रियुक्त्या र्या योर्जनेसाठी र्ंर्ि
ु
पदांवि केल्या र्ात असल्यािे शासिाकडू ि रियरर्त अरिकाऱ्यांची रियुक्ती झाल्यास त्यांच्या सेवा
आपोआप संपष्ु टात येतील.

iv.

योर्जणेमार्यत रदले र्ाणािे परिश्ररर्क व भत्ते र्े सार्ान्य प्रशासि रवभाग शासि रिणमय
रद.16/12/2017 र्िील तितुदीिुसाि असेल.

v.

वयोर्यादा-सेवा रिवृत्त कर्मचािी रियुक्तीिंति वयाच्या 65 विापयंत कायमित िार्ू शकतील.
आवश्यकतेिुसाि सदिची वयोर्यादा 70विापयंत सक्षर् अरिकाऱ्याच्या र्ान्यतेिे वाढरवण्यात येईल.

vi.

रियुक्त अरिकािी / कर्मचािी यांिा योर्जणेत रियरर्त किण्याची कोणतेर्ी अरिकाि / र्क्क िसेल.

vii.

रियुक्ती अरिकािी / कर्मचािी यांच्या सेवा गैिवमति, कार्कार्ात चुकािपणा, आर्थथक व प्रशासकीय
अरियरर्तता, रर्तसंबि
ं संघिम (Conflict of interest) इ. कािणास्तव सर्ाप्त किण्याचे अरिकाि
योर्जणेस िार्तील.

viii.

विील अटी व शती रशवाय सार्ान्य प्रशासि रवभाग शासि रिणमय रद.16/12/2017 र्िील तितुदी
लागू िार्तील.

३. र्ारर्िातीर्ध्ये िर्ुद पदांची संख्या, शैक्षषणक अहयता, अनुभि व कामाचे स्िरूप या बाबतचा तपशील
https://www.smart-mh.org संकेतस्थळािर उपलब्ध आहे. योर्जणेच्या र्रर्ेिुसाि त्यार्ध्ये बिल
करण्याचे अषधकार योर्जणेने राखून ठे िले आहेत.
४. अर्जासोबत शैक्षषणक अहयता,अनुभि ि इतर अनुिषं र्क कार्िपत्रे /प्रमाणपत्रे स्िस्िाक्षरीत करून सािर
करणे अषनिायय आहे. तसे नसल्यास अर्जय षिचारात घेतला र्जाणार नाही. तसेच अर्जािरील र्ोटोिर
स्िाक्षरी करािी.
५. सेवारिवृत्त अरिकािी/कर्मचािी यांिी अर्जासोबत महालेखाकार यांचे सेिाषनिृत्ती िेतन आिेश सादि
किावेत.
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६. सेवारिवृत्त अरिकािी/कर्मचािी यांिी रवरर्त िर्ुन्यातील अर्म https://www.smart-mh.org या
संकेतस्थळािरून download करून परीपूणय अर्जय खालील पत्त्यािर षि.29/07/२०२२ रोर्जी सायकाळी
५.३० िार्जेपयंत सादि किावेत. रवरर्त वेळेिंति प्राप्त र्ोणािे अर्म ग्रार्य ििले र्ाणाि िार्ीत.

राज्याच्या कृषि षिस्तार काययक्रमाना षिस्तार षिियक सुधारणा कषरता सहाय्य (आत्मा)
कृरि संचालक (आत्र्ा)
कृरि आयुक्तालय, साखि संकुल,दुसिा र्र्ला,
रशवार्ी िगि, पुणे-5.

७. प्राप्त अर्ांची छाििी केल्यािंति पात्र सेवारिवृत्त अरिकािी / कर्मचािी यांिा प्रकल्पाच्या
आवश्यकतेिुसाि र्ुलाखतीकरिता बोलरवण्यात येईल.
८. र्जाषहरातीमध्ये नमूि पदांकषरताची रिवड प्ररिया, अटी शती इ. सार्ान्य प्रशासि रवभाग शासन षनणयय
षि.१७/१२/२०१६ मधील तरतुिीनुसार िार्ील.
९. मुलाखतीसाठी येणाऱ्या सेवारिवृत्त अरिकािी / कर्मचाऱ्यांिा

प्रिास खचय अथिा अन्य कोणत्याही

प्रकारचा खचय प्रकल्प अंमलबर्जािणी कक्षाद्वारे अिा करण्यात येणार नाही.
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ATMA/AIF र्िील कृरि रवभागातूि भिण्यात येणाऱ्या पदांचा तपशील
खालीलप्रर्ाणे
अ.ि.

संख्या

रठकाण

राज्य समन्िक

1

कृषि संचालक, (आत्र्ा) साखर संकुल षशिार्जीनर्र पुणे-5

२

कृरि अरिकािी

१

कृषि पायाभुत सुषिधा षनधी योर्जना,कृषि भिन पुणे -5

३

बँक अषधकारी

१

कृषि पायाभुत सुषिधा षनधी योर्जना,कृषि भिन पुणे -5

एकुण

३

१

पद
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