
महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मयाबित, 
अकोला याचं्या आस्थापनेवरील महाव्यवस्थापक 
(प्रबिया) हे पि  प्रबतबनयुक्तीने भरण्यािाित 
मागणीपत्र. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृबि, पशुसंवर्धन, िुग्र् बवकास आबण मत्सस्य व्यवसाय बवभाग 
शासन पबरपत्रक िमाकं: संबकणध-1619/प्र.ि. 06/17-अ े

मािाम कामा रोड, हुतात्समा राजगुरू चौक, 
5 वा मजला, मंत्रालय बवस्तार, मंुिई-400 032 

बिनाकं :- 24 जुल,ै 2019 
 

वाचा:   शासन बनणधय, सामान्य प्रशासन बवभाग, ि.:एसआरव्ही 2011/प्र.ि.137/कायासन-12 
 बि.17/12/2016. 
 

 कृबि व पिुम बवभागाच्या अबर्पत्सयाखालील महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मयाबित, 
अकोला याचं्या आस्थापनेवरील महाव्यवस्थापक (प्रबिया) हे पि प्रबतबनयुक्तीने भरण्याचे 
प्रस्ताबवत आहे. यासाठी, खालील तक्त्सयात नमुि पात्रता आबण संवगानुसार शासकीय 
अबर्काऱयामंरू्न प्रबतबनयुक्तीने बनयुक्तीसाठी अजध मागबवण्यात येत आहेत. 
 

पिाचे नांव महाव्यवस्थापक (प्रबिया) 
पिस्थापनेच ेबठकाण व पिांची संख्या मुख्य कायालय, महािीज, अकोला. (पि-01) 
वतेनश्रणेी पीिी-4 रु.37400-67000 गे्रडवतेन रु.8700/- 
शैक्षबणक अहधता व अनुभव पात्रता M.Tech.(In Agriculture Engineering). Preferably with 

specialization in Agriculture Processing Engineering from any 
recognized Agricultural Universities / Agricultural Institutes / 
Engineering Institutes. 
  

He must have minimum post qualification experience of 08 
years in Seed Industry i.e. in the area of planning, processing, 
processing stores, installation and maintenance of Plant and 
Machineries, preparation of Project Reports, Material 
Management etc. at a senior level. 
  

Candidate having Ph.D.in Agriculture Process Engineering or 
M.B.A. or M.C.A. with sound knowledge of Computer will be 
given preference. 

ज्या संवगामरू्न भरावयाच ेआहे त्सया 
संवगाच ेनाव 

नमुि केल्यानुसार  बवहीत अहधता व अनुभव र्ारण करीत असलेले कृबि 
बवभाग, महाराष्ट्र राज्य बिज प्रमाबणकरण यंत्रणा, कृबि बवद्यापीठे 
इत्सयािीच्या आस्थापनेवर कायधरत असलेले व रू.6600/- ककवा 
त्सयापेक्षा अबर्क गे्रडवतेन असलेले अबर्कारी अजध करण्यास पात्र 
राहतील. 

 

अटी व शती: 
1. महाव्यवस्थापक (प्रबिया) या पिावर प्रबतबनयुक्तीव्िारे बनयुक्तीकरीता बवहीत अहधता व 

अनुभव र्ारण करीत असलेले कृबि बवभाग, महाराष्ट्र राज्य बिज प्रमाबणकरण यंत्रणा, 
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कृबि बवद्यापीठे इत्सयािीच्या आस्थापनेवर कायधरत असलेल्या अबर्काऱयानंा अजध सािर 
करता येतील. प्रबतबनयुक्तीव्िारे बनवडीने बनयुक्ती िेण्यात येणाऱया अबर्काऱयाचंे त्सया 
पिावरील सध्याचे वतेन संरबक्षत करण्यात येईल व इतर सोयी/सुबवर्ा महािीज 
सेवाबनयमामर्ील महाव्यवस्थापक (प्रबिया) याचं े वतेनश्रेणी व गे्रडवतेन नुसार अनुज्ञये 
राहतील. (उिा.घरभाडे, वाहन, प्रवास भत्ता, मोिाईल, वतधमानपत्रे इत्सयािी). 

2. प्रथमत: एका विाकरीता बिलेला प्रबतबनयुक्तीचा कालावर्ी कमाल 05 विेपयंत वाढबवता 
येईल. बवबहत केलेला कालावर्ी संपताच अशी प्रबतबनयुक्ती आपोआप संपुष्ट्टात येईल. 

3. सामान्य प्रशासन बवभाग शासन बनणधय िमाकं स्वीयसे/2010/प्र.क.67/10/ सेवा-6 
बि.8.4.2013 नुसार सुर्ारीत िराने प्रबतबनयुक्ती भत्ता अनुज्ञये राहील. 

4. महाव्यवस्थापक (प्रबिया) या पिावर प्रबतबनयुक्तीव्िारे बनयुक्ती करतानंा बवहीत करण्यात 
आलेले बनकि व अहधता यासंिर्ीचे प्रकरण बनहाय बशथील करण्याचे अथवा त्सयामध्ये ििल 
करण्यािाितचे सवध अबर्कार संचालक मंडळाकडे राहतील. 

5. सिर पिावंर प्रबतबनयुक्तीने बनयुक्तीसाठी इच्छुक व पात्र अबर्कारी यानंी, त्सयाचंे अजध 
जोडलेल्या बवबहत नमुन्यात (पबरबशष्ट्ट-ड) भरून असे पबरपुणध अजध त्सयाचं्या प्रशासकीय 
बवभागामार्ध त “महाव्यवस्थापक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, मयाबित, 
महािीज भवन, कृबिनगर, अकोला-444104” याचंेकडे सिरची जाबहरात शासनाच्या व 
महामंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रबसध्ि झाल्याच्या बिनाकंापासून 3 आठवड्यात (बिनाकं 
14.08.2019 पयंत) पोहचतील अशा िेताने पाठवावते. 

6. संिर्ीत प्रशासकीय बवभागानंी पबरपुणध स्वरूपातील अजध त्सयाचं्या आवश्यक प्रमाणपत्रासंह 
व संिंबर्त अबर्कारी याचं्या मागील 5 विाच्या गोपनीय अहवालाच्या सत्सयप्रतीसह 
“महाव्यवस्थापक (प्रशासन), म.रा.बि.म.मया., महािीज भवन, कृबिनगर, अकोला-
444104” याचंेकडे कोणत्सयाही पबरस्स्थतीत बिनांक 14.08.2019 पयंत पाठवावते. 
बवबहत मुितीत अजध प्राप्त न झाल्यास अशा अबर्काऱयाचंा प्रबतबनयुक्तीसाठी बवचार 
करण्यात येणार नाही. 

 

 

 
                       ( प्रकाश रा. किम ) 

                      अवर सबचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रबत,  
1. आयुक्त (कृबि), कृबि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
2. कुलसबचव, डॉ.पंजािराव िेशमुख कृबि बवद्यापीठ, अकोला. 
3. कुलसबचव, डॉ.वसंतराव नाईक मराठवाडा कृबि बवद्यापीठ, परभणी. 
4. कुलसबचव, महात्समा रु्ले कृबि बवद्यापीठ, राहुरी, बज.अहमिनगर. 
5. कुलसबचव, डॉ.िाळासाहेि सावतं कोकण कृबि बवद्यापीठ, िापोली, बज.रत्सनाबगरी. 
6. सह सबचव/उपसबचव, कृबि व पिुम बवभाग, मंत्रालय, मंुिई. 
7. संचालक, महाराष्ट्र राज्य बिज प्रमाबणकरण यंत्रणा, अकोला. 
8. संचालक, महाराष्ट्र कृबि बशक्षण व संशोर्न पबरिि, पुणे. 
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 त्सयानंा बवनंती करण्यात येते की, सिरहू मागणीपत्र आपल्या अबर्पत्सयाखालील 
कायालय प्रमुख/ बवभाग प्रमुखाचं्या तातडीने बनिशधनास आणण्यात याव.े 

 

प्रत आवश्यक कायधवाहीसाठी अगे्रबित- 
1. संचालक, माबहती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय मुंिई. 
 यानंा बवनंती करण्यात येते की, प्रस्तुत मागणीपत्र मंत्रालयीन इंटरनेटवरील संिेश 
र्लकावर आबण राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रबसध्ि करण्याची कायधवाही करावी. 
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पबरबशष्ट्ट-ड 

प्रबतबनयुक्तीने बनयुक्तीसाठी अजधिारांनी करावयाच्या अजाचा नमुना 
अ.ि. तपशील माबहती 

1 अजधिाराच ेसंपणुध नांव  
2 ज्या पिासाठी अजध केला 

आहे ते पि व कायालयाच े
नांव 

 

3 अ)सध्या र्ारण केलेले पि व 
पिस्थापनेच े बठकाण 

 

ि)वतेनश्रणेी  
4 सध्या कायधरत असलेल्या 

पिाचा संवगध व बनयंत्रण 
बवभाग 

 

5 जन्म बिनांक  
6 अजध सािर करण्याच्या अंबतम 

बिनांकास असलेले वय    
(विध व मबहने) 

 

7 मागासवगीय प्रवगात येत 
असल्यास प्रवगध 

 

8 सध्या र्ारण केलेले पि 
बनयबमत आहे ककवा ताप्तरुते 
आहे  बनयबमत असल्यास 
बनयबमत बिनांक 

 

9 अजधिाराचा संपणुध पत्ता-
स्वग्राम, तालुका, बजल्हा व 
बपन कोड 

 

10 शैक्षबणक अहधता  
11 अनुभव 

(र्ारण केलेले पि व 
कालावर्ी) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

12 संपकध  ि.   
E-Mail ID  

 

 
 
बिनांक       /        /2019     सही------------------------- 
 

अजधिाराच ेनांव------------------------------- 
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