
 

महारा�� प्रदूषण िनयंत्रण मंडळ 
प्रशासकीय तसेच अथ�संकल्प व िव� सल्लागार, पदासाठी सेवाकरार पध्दतीने 

िनयु� कर�ाबाबत 
 

//जाहीर सूचना// 
 

शासकीय सेवेतून  सेवािनवृ� झालेल्या उप सिचव व अवर सिचव  यां�ाकडून महारा�� 
प्रदूषण िनयंत्रण मंडळात सेवाकरार पध्दतीने प्रशासकीय तसेच अथ�संकल्प व िव� सल्लागार,  
पदासाठी इ�ुक असलेल्या तसेच अह�ता पूण� करणाऱ्या पात्र उमेदवाराकडून  अज� मागिव�ात 
येत आहेत. खालील अटी व शत� पूण� करणाऱ्या इ�ूक  उमेदवारांनी  िदनांक १९/१०/२०२२ 
रोजी सायं ५.०० वाजेपय�त आवक जावक िवभाग, महारा�� प्रदूषण िनयंत्रण मंडळ, कल्पत� 
पाँईट, दुसरा मजला, िसने�ॅनेट िसनेमा समोर, शीव सक� लजवळ, शीव (पूव�) मंुबई ४०० ०२२ 
येथे टपाला�ारे िकंवा �ह�े अज� सादर करावेत. िविहत मुदतीनंतर प्रा� झालेले अजा�चे 
लखोटे उघड�ात येणार नाहीत.  अज� करावया�ा पाकीटावर पदाचे नाव ठळक अ�रात 
नमूद करावे. 
 

अ.क्र. पदनाम पदसं�ा शै�िणक अह�ता/अनुभव 
१ प्रशासकीय सल्लागार १ मा�ता प्रा� िव�ापीठाचा कोण�ाही 

शाखेचा पदवीधर. मंत्रालयातील उपसिचव 
पदावरील िकमान ५ वषा�चा प्र�� 
कामाचा अनुभव.  अथ�शा� िकंवा 
सं�ाशा� पदवी धारकास प्राधा� 
 

२ अथ�संकल्प व िव� 
सल्लागार  

१ मा�ता प्रा� िव�ापीठाचा कोण�ाही 
शाखेचा पदवीधर. मंत्रालयातील अवर 
सिचव पदावरील िकमान ५ वषा�चा प्र�� 
कामाचा अनुभव. अथ�शा� िकंवा 
सं�ाशा� पदवी धारकास प्राधा� 
 

 
 

अटी व शत�  
१. उ� िनयु�ी सा.प्र.िव., शासन िनण�य क्र. संिकण�-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, िदनांक 

१७/१२/२०१६ तसेच �ाम�े वेळोवेळी केलेल्या  सुधारणा, यानुसार महारा�� प्रदूषण 
िनयंत्रण मंडळाने घेतलेल्या िनण�याप्रमाणे राहतील. 

२. करार पध्दतीने नेमणूकीक�रता अज� करतेवेळी सेवािनवृ� अिधकाऱ्याचे वय ६५ 
वषा�पे�ा अिधक नसावे. 

३. सदर कामासाठी करार पध्दतीने दे�ात येणारी िनयु�ी प्रथम १ वषा�साठी दे�ात 
येईल.  आव�यकता असल्यास अशा िनयु�ीचे वाढीव कालावधीक�रता महारा�� 
प्रदूषण िनयंत्रण मंडळाकडून नूतनीकरण करता येईल.  

४. करार पध्दतीने िनयु�ी दे�ात आल्यामुळे संबंधीतास शासना�ा कोण�ाही संवगा�त 
सेवा समावेशनाबाबत/सामावून घे�ाबाबतचा अिधकार/ह� नसेल. 

 



--२-- 

५. करार पध्दतीने िनयु� करावया�ा सेवािनवृ� अिधकाऱ्यािव�ध्द िवभागीय चौकशीची 
कारवाई चालू िकंवा चालू प्र�ािवत नसावी िकंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही 
िश�ा झालेली नसावी. 

६. िनयु�ीसाठी स�म प्रािधकारी यांना िवशेष प�र�स्थतीत कोण�ाही वेळी अशा  
अिधकाऱ्यां�ा करार पध्दतीवरील सेवा समा� कर�ाचे अिधकार राहतील. 

७. आव�यकतेप्रमाणे कमी अथवा �ादा पदे सेवा करार त�ावर भर�ाबाबतचा िनण�य  
घे�ाचा अिधकार मा. सद� सिचव, म. प्र. िन मंडळ, मंुबई यांना राहील. 

८. प्रशासकीय िकंवा अ� कारणा�व सदर भरती प्रिक्रया कोण�ाही वेळेस कोण�ाही   
    टप्�ावर थांबिव�ाचे अिधकार सद� सिचव यांना आहेत. 

  सही/- 

(प्रिवण दराडे, भा.प्र.से.) 

सद� सिचव 


