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सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनणणय क्रमाांक सांर्ककण 2715/प्र.क्र.100/13 वदनाांक 17.12.2016 नुसार गृह विभाग शासन वनणणय 
क्रमाांक एफएसएल-0418/प्र.क्र.287/पोल-4, वदनाांक 31.07.2018 अन्िये न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सांिालनालय याांच्या 
आस्थापनेिर सहायक रासायवनक विश्लेषक, गट-ब -59 पदे सेिावनिृत्त अवधका-याांमधून करार पध्दतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर  59 पदे   न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सांलालनालय याांच्या आस्थापनेिर मोबाईल फॉरेन्न्सक सपोटण यवुनट (MFSU) करीता 
36 विल्हे ि 9 आयकु्तालयाकरीता (लांद्रपूर, नागपूर शहर, अमरािती (ग्रा), औरांगाबाद शहर, उस्मानाबाद, नाांदेड, नावशक शहर, पुणे शहर, 
पुणे (ग्रा), सोलापूर शहर, ठाणे (ग्रा), कोल्हापूर, अहमदनगर, िळगाि, बीड, नागपूर (ग्रा), बृहन्मुांबई (2), रायगड, ठाणे शहर, नांदुरबाद, 
साांगली, निी मुांबई, िालना, अकोला, गडवलरोली, रत्नावगरी, परभणी, हहगोली, िावशम, बुलढाणा, यितमाळ, पालघर, ठाणे शहर, भांडारा, 
िधा, गोंवदया, सोलापूर (ग्रा), सातारा, लातूर, औरांगाबाद (ग्रा), अमरािती शहर, धुळे, नावशक (ग्रा), हसधुदुगण) आवण सध्या अन्स्तत्िात 
असलेल्या मुांबई, नागपूर, पुणे, औरांगाबाद, नावशक, अमरािती, नाांदेड, कोल्हापूर प्रयोगशाळा तसेल भविष्यात वनमाण होणा-या ५ लघु 
प्रयोगशाळा ठाणे, रत्नावगरी, लांद्रपूर, सोलापूर ि धुळे करीता  वनव्िळ तात्पुरत्या तत्िािर कां रार पध्दतीने 1 िषासाठी हकिा पदे वनयवमत 
तत्िािर उपलब्ध होईपयंत शासवकय कायालय/शासनाले उपक्रम/स्थवनक स्िराज्य सांस्था मधील सेिावनिृत्त अवधका-याांमधून करार पध्दतीने 
नवमकासूली (Panel) करण्यासाठी विहीत केलेल्या या सोबतच्या नमुना प्रमाणे आिदेन अिण मागविण्यात येत आहे. सदर आिदेन अिण सादर 
करण्याली अांवतम मुदत वद.01.10.2018 अशी राहील. प्राप्त अिामधून पात्र उमेदिाराांली वनिड करून 1 िषासाठी नावमकासूली (Panel) तयार 
करण्यात येईल ि त्यानुसार नेमणूका करण्यात येतील.  

 आिदेन अिण खालील पत्यािर फक्त स्पीडपोस्ट हकिा रविस्टर पोस्टाव्दारे न्स्िकारले िातील तसेल विवहत कालािधीत न आलले े
अिण ि पूणण न भरलेले अिण कोणत्याही पवरन्स्् ातीत विलारात घेतले िाणार नाहीत. 
पत्ता : सांलालक, न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सांलालनालय, गृह विभाग, महाराष्र शासन, हांस भगु्रा मागण, विद्यानगरी,  कलीना (मुांबई 
विद्यापीठाििळ), साांताकु्रझ (पूिण), मुांबई - 400 098. 
 

*उपरोक्त नमूद आरक्षण शासन मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात आलले े असून त्यामध्ये बदल होण्याली शक्यता 
आहे.विवहत नमुन्यातील सांपणूण भरलले ेअिण आिश्यक त्या सांबांधीत प्रताणपत्राांच्या साांक्षाांहकत प्रतींसह सादर करणे 
आिश्यक आहे. 

अ.
क्र. 

पदनाम शैक्षवणक अहणता पदे * आरक्षण मावसक पवरश्रवमक 

1 सहायक रासायवनक 
विश्लषेक, (गट-ब)  

 
 
 

विज्ञान शाखेतील 
रसायनशास्त्र हकिा 
िीिरसायनशास्त्र हकिा 
न्यायसहायक विज्ञान या 
विषयाच्या कोणत्याही 
शाखेतील वकमान न्व्दतीय 
श्रणेीतील मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठातील पदव्यतु्तर 
पदिी   ि सांबवधत कामाला 
वकमान  3 िषे अनुभि असणे 
आिश्यक आहे. 
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अनु-िाती - 8 
अनु िमाती - 4 
वििा (अ) - 2 
भि (ब) - 1 
भि (क) - 2 
भि (ड) - 1 
विमाप्र - 1 
इमाि - 10  
खुला - 30 
 
   

सेिावनिृत्तीपुिी वमळत असलेल्या एकुण ितेनातुन 
(मुळ ितेन ि महागाई भत्ता धरुन ) त्याांना आता 
वमळत असलेले एकुण वनिृत्तीितेन (महागाई भत्ता 
आवण अांशराशीकृत वनिृत्तीितेनासह) ििा 
केल्यानांतर होणारी रक्कम त्याांले मावसक 
पवरश्रवमक  म्हणनु वनवरृत करण्यात येईल. अशा 
पवरश्रवमक रक्कमाांली कमाल मयादा मावसक रु. 
40,000/-(रुपये लाळीस हिार )इतक्या मयादेत 
असेल. 
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अटी ि शती :-  
 

1) अिण विवहत नमुन्यात स्िहस्ताक्षरात सिण दृन्ष्टने पणूण असािते. विवहत नमुन्यामध्ये नसललेे ि अपणूण अिण 
विलारात घेतले िाणार नाहीत. 

2) उमेदिारानी स्ित: वनवरृत कराियाल ेआहे की, ते आिवेदत पदाच्या सिण अहणता ि अटी पणुण करतात. 
उमेदिार विवहत अहणता ि अटी पणुण करीत नसल्याल ेकोणत्याही क्षणी वनदशणनास आल्यास त्याली उमेदिारी 
रदद करण्यात येईल. नेमणकू झाली असल्यास सेितेनू कमी करण्यात येईल. 

3) पत्र व्यिहाराला पत्ता सुस्पष्ट ि पणुण असािा. 
4) उमेदिाराले िय 65 िषापेक्षा अवधक नसाि.े 
5) सेिावनिृत्त अवधकारी  शारीवरक, मानवसक िा आरोग्यच्या दृष्टीने सक्षम असािा, तसेल प्रस्तावित सेिसेाठी 

त्याांच्याकडे आिश्यक क्षमता असािी. 
6) वनिड झालेल्या सेिावनिृत्त अवधका-याांना मोबाईल सपोटण युवनट कवरता ि प्रयोगशाळाांकवरता ि भविष्यात 

वनमाण होणा-या लधु प्रयोगशाळाांकवरता वनव्िळ तात्परुत्या तत्िािर 1 िषे मुदतीसाठी अथिा वनयवमत 
तत्िािर उपलब्ध होईपयंत करार  पध्दतीने नेमणकुा करण्यात येतील ि या कालािधीत िरील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे मावसक पावरश्रवमक अनुज्ञये राहतील..  

7) वनिड झालेल्या वठकाणी उपन्स्थत राहण्यासाठी प्रिासभत्ता अनुज्ञेय नाही. 
8) वनयुक्तीच्या कालािधीत करार पध्दतीने वििवक्षत काम पणूण करण्याली िबाबदारी सांबांवधत व्यक्तीली राहील 

ि तस ेबांधपत्र/हमीपत्र त्याांच्याकडून घेण्यात येईल. 
9) सेिावनिृत्त अवधका-याांनी अवलकडील फोटो ि मान्यता प्राप्त फोटो ओळखपत्र तसेल शैक्षवणक पात्रता, 

राखीि प्रिगासाठी आिश्यक असलेले सिण प्रमाणपत्र ि अनुभिा सांदभात आिश्यक ती सिण मूळ प्रमाणपत्र े
तसेल त्याांच्या साांक्षावकत प्रती नेमणकूीच्या िळेी सोबत आणाव्यात. 

10)  वनिड झालेल्या सेिावनिृत्त अवधका-याांविरूध्द कोणताही गुन्हा नोंदविला नाही अथिा वसध्द झालेला नाही 
याबाबतल ेसांबांवधत पोलीस स्टेशनले पत्र नेमणकूीच्या िळेी सादर करणे आिश्यक राहील. 

11) सेिावनिृत्त अवधका-याांविरूध्द कोणतीही विभागीय लौकशीली कारिाई लालू अगर प्रस्तावित नसािी हकिा 
अशा लौकशी प्रकरणी कोणतीही वशक्षा झालेली नसिी. 

12) वनयुक्तीनांतर सेिावनिृत्त अवधका-याांना वनिासस्थान उपलब्ध करून देण्याली िबाबदारी या 
सांलालनालयाली असणार नाही. 

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

14) वनयुक्तीसाठी सक्षम प्रावधकारी याांना विशेष पवरन्स्थतीत कोणत्याही िळेी अशा अवधका-याांच्या करार 
पध्दतीिरील सेिा समाप्त करण्याल ेअवधकार राहतील. 

15) सेिावनिृत्त अवधका-याांनी गुांतलेले वहतसांबांध (Conflict of Interest)  िावहर करणे आिश्यक राहील. 
16) करार पद्धती िरील अवधकारी ि कमणलारी याांनी त्याांना प्राप्त होणा-या कागदपत्रे/ मावहती  ि 

आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आिश्यक राहील. 
17) सेिावनिृत्त अवधकारी याांनी त्याांच्यािर सोपविलेले कामकाि वनवरृत केलेल्या कालािधीत पूणण करणे 

आिश्यक राहील.त्याांच्या कामाकािाबाबत सक्षम प्रावधकारी िळेोिळेी आढािा घेऊन कामाले मुल्यमापन 
करतील. 

18) करार पद्धतीने वनयकु्ती देण्यात आल्यामुळे सांबांवधतास शासनाच्या कोणत्याही सांिगात सेिा 
समािशेनाबाबत/ सामािून घेण्याबाबतल ेिा वनयवमत सेिलेे इतर कोणतेही लाभ वमळण्याला अवधकार/ 
हक्क नसेल. 

19) वनयत ियोमानानुसार सेिावनिृत्त/स्िचे्छा सेिावनिृत्त झालेला अवधकारी याांना कोणत्याही पवरन्स्थतीत 
मुदतिाढ, पनुर्कनयांक्ती देण्यात येणार नाही. 
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20) मोबाईल सपोटण युवनट िर वनयुक्ती करण्यात आलेल्या अवधका-याांना ि ि प्रयोगशाळेत वनयुक्ती करण्यात 
आलेल्या अवधका-याांना कोणत्याही िळेी कामाच्या आिश्यकतेप्रमाणे इतर प्रयोगशाळेत हकिा मोबाईल 
सपोटण यांवनट िर अथिा भविष्यात वनमाण होणा-या प्रयोगशाळाांकरीता सेिा उपलब्ध करून देण्यात येतील ि 
तेथे काम करणे बांधनकारक राहील. 

 

महत्िाच्या विशेष सूलना : 
 

1. सदर कां रार पध्दतीला कालािधी वनयुक्तीपासनू फक्त 1 िषाला राहील ि कालािधीनांतर त्याांली आपोआप 
सेिा सांपषु्टात येईल. 

2. वनयुक्तीच्या कालािधीत  करार पध्दतीने वििवक्षत काम पणूण करण्याली िबाबदारी सांबांवधत अवधका-याली 
राहील तसेल विवहत केलेल्या अटी ि शती तसले वनवरृत केलेल्या अवतवरक्त अटी ि शती मान्य 
असल्याबाबतला ि वनयकु्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून वनयवमत सेिते घेण्याबाबत अथिा इतर 
कोणत्याही हक्काली मागणी करण्यात येणार नाही या आशयाल ेबांधपत्र देणे आिश्य राहील. 

3. वनिड झालेल्या सेिावनिृत्त अवधका-याांना  सांबांवधत पदािर वनयकु्ती करण्यापिूी 100 रूपयाांच्या बॉड पेपरिर 
प्रवतज्ञापत्र/ बांधपत्र द्याि ेलागेल. 

4. प्रयोगशाळेच्या कोण्त्याही व्यक्तीला ि इतर दुस-या सांस्थेला अिण विकणे, न्स्िकारणे इत्यादींला अवधकार 
वदलेला नाही याली कृपया सिांनी नोंद घ्यािी. 

5. प्रशासकीय हकिा अन्य कारणास्ति भरती प्रवक्रया कोणत्याही िळेेस हकिा कोणत्याही टप्प्यािर थाांबविण्याल े
अवधकार मा.सांलालक, न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सांलालनालय, मुांबई याांना राहतील. 

6. वनिड झालेल्या उमेदिाराने िर 7 वदिसाांत वनयकु्तीच्या वठकाणी हिर न झाल्यास सांबांवधत सेिावनिृत्त  
अवधका-याांस स्िारस्य नाही असे समिून कोणत्याही प्रकारली पिूणसूलना न देता सेिावनिृत्त अवधका-याली 
वनयुक्ती रदद करण्यात येईल.    

       येईल. 
                                                                                                          स्िाक्षरी 
                                                                                                ( डॉ.कृ.वि.कुलकणी ) 

                                                                             प्रभारी सांलालक,न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा,म.शा., 
   आवण शासकीय रासायवनक विश्लेषक  
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