छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशशक्षण व
मानव शवकास संस्था (सारथी), पुणे.

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागासवगग, सामाजिक व शैक्षजिक मागासवगग, जवमुक्त िाती,

भटक्या िमाती आजि जवशेष मागासवगग कल्याि जवभागाची स्वायत्त संस्था)

बालजचत्रवािी, गोपाळ गिेश आगरकर रोड, सेनापती बापट रोडच्या मागे, पुिे (महाराष्ट्र) - 411004

शासकीय / निमशासकीय सेवानिवृत्त
अनिकाऱयाांच्या सेवा करार पध्दतीिे नववनित
कामासाठी घे णेबाबत
***––––***

ऑिलाईि अर्ज करण्याची अांनतम तारीख
1 िोव्हें बर, 2019.
ऑिलाईि अर्ज करण्यापूवी खालील बाबी
व्यव्थिततनर्या समर्ूि घे वि
ू , नवचार करूि अर्ज
भरण्याची कायज वाही शुरु करावी.
महाराष्ट्र शासिाच्या सामान्य प्रशासि नवभागाचा
नद.17 निसेंबर, 2016 च्या शासि निणजयािुसार, शासकीय/
निमशासकीय सेवेतूि सेवानिवृत अनिकाऱयाांच्या सेवा करार
पध्दतीिे नववनित कामासाठी घे णेसाठी ‘सारती’ पुणे किू ि
वृतमाि पत्रात र्ानहरात दे वि
ू
सेवा निवृत्त पात्र
अनिकाऱयाांकिू ि ऑिलाईि अर्ज मागनवण्यात आले आहे त.
सारती मध्ये नववनित कामाांची ता्पुरती यादी खालील
प्रमाणे असूि पात्र उमे दवाराांिी आपली िमता, ज्ञाि,
1
कौशल्य व अिुभव पाहू ि अर्ज
करावे.

पार्शवजभम
ु ी :- ‘सारथी’ संस्थेमध्ये वििवित कामासाठी

महाराष्ट्र

शासनाच्या शासकीय/ वनमशासकीय विभागामधून ककिा महाराष्ट्र शासनाच्या
अवधनस्थ कोणत्याही उपक्रम/ महामंडळ/ मंडळ/ संविवधक संस्था/ प्रावधकरण/
इतर स्िायत्त संस्थामधून सेिावनिृत्त झालेल्या अवधकाऱयांची नावमका सूची
(Empanelment)

करण्याचे वनयोविले आहे . अिजदार मंत्रालयातून ककिा

उपरोक्त प्रमाणे नमूद केल्यानुसार शासकीय / वनमशासकीय सेिावनिृत्त
अवधकारी असािा ि सेिा वनिृत्तीच्या पूिी अिर सवचि ककिा समकि दिाचा
ककिा त्यापेिा िवरष्ट्ठ दिाचा अवधकारी असािा.
सदर नावमकासूची (Empanelment) शासन वनणजय, सामान्य प्रशासन
विभाग क्र. संकीणज-2715/प्र.क्र.100/13, वदनांक 17 वडसेंबर, 2016 मधील
तरतुदीनुसार करण्यात येईल ि वििवित कामांसाठी करार पध्दतीने वनयुक्त
करण्यात येणाऱया सेिा वनिृत्त अवधकाऱयांसाठी याच शासन वनणजयातील सिज
तरतुदी लागू होतल. ज्या संबवधत सेिावनिृत्त अवधकारी यांना करार पध्दतीने
काम वदले िाईल, त्यांना सदर शासन वनणजयानुसार मावसक पावरश्रवमक अनुज्ञेय
राहील.
उमेदवाराांिी अर्ज केल्यामुळे ्याांचा िानमका सूनच मध्ये समानवष्ट्ट
होईल. (Empanelment होईल) असे गृनहत िरता ये णार िाही. तसेच
िानमकासूचीत समानवष्ट्ट झाल्यामुळे सेवानिवृत्त अनिकाऱयाांस काम
नमळे ल, याची कोणतीही हमी दे ण्यात ये णार िाही. अनिकाऱयाचा
अिुभव व ्याचा नववनित कामाांबाबतचा ज्ञाि, अिुभव, कौशल्य, इ.
अभ्यास याचा नवचार करुि आवर्शयकतेिस
ु ार नवनशष्ट्ट कालाविीकरीता
वरील

शासि

निणजयािुसार

नियुक्तीबाबत

भनवष्ट्यात

गरर्ेिस
ु ार

कायज वाही करण्यात ये ईल.
सदर विषयी भविष्ट्यात कोणतीही मावहती / सुचना, इत्यादी उपरोक्त
कलकिरच वदली िाईल. िृत्तपत्राात िावहरात वदली िाणार नाही. इच्छु क
उमेदिारांनी http://www.sarthi-maharashtragov.in>NOTICE BOARD>
EMPANELHR पाहत राहािे.
Advt/EMPANELHR/01.11.2019/I
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सारथी मध्ये “वििवित कामांसाठी” विषयवनहाय एमप ॅनलमेंट (Empanelment)
करून सेिावनिृत्त अवधकाऱयांच्या सेिा करार पध्दतीने घे ण्यासाठी नावमका सूची
(Panel) तयार करण्याबाबत तात्पुरती विषयसुची खालील प्रमाणे आहे . सदर विषय
सूवचत सध्या, एकूण 34 विषयांचा समािेश असून पुढील तीन मवहन्यात यात आणखी
िाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सद्यास्स्थतीत ‘सारथी’ संस्थेमध्ये 34 वििवित कामांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या
शासकीय / वनमशासकीय विभागामधून ककिा महाराष्ट्र शासनाच्या अवधनस्थ कोणत्याही
उपक्रम / महामंडळ / मंडळ / संविवधक संस्था / प्रावधकरण / इतर स्िायत्त संस्थामधून
सेिावनिृत्त झालेल्या अवधकाऱयांची नावमका सूची (Empanelment) करण्याचे
वनयोविले आहे . अिजदार मंत्रालयातून ककिा उपरोक्त प्रमाणे नमूद केल्यानुसार शासकीय
/ वनमशासकीय सेिावनिृत्त अवधकारी असािा ि सेिा वनिृत्तीच्या पूिी अिर सवचि
ककिा समकि दिाचा ककिा त्यापेिा िवरष्ट्ठ दिाचा अवधकारी असािा.
तरी उपरोक्त नमूद केलेल्या दिाच्या सेिा वनिृत्त अवधकाऱयांमधून इच्छु क
कोणत्याही व्यस्क्तनां सध्याच्या कामाच्या यादीमधून िास्तीत िास्त पाच कामांची वनिड
करून त्याकरीता करार पध्दतीने काम करण्यासाठी अिज करण्यास सूट आहे . मात्र तसे
करीत असतांना संबवधत अवधकाऱयांनी वनिड केलेल्या कमाल पाच कामांपैकी, प्रत्येक
कामासाठी त्यांची पसंती क्रमांक दे णे आिश्यक आहे . कोणत्याही कामाची वनिड करून
पसंती क्रमांक दे ण्यापूिी संबंधी अवधकाऱयांनी त्या विषयांमधील त्यांचे अभ्यास, ज्ञान,
कौशल्य अनुभि, इत्यादी लिात घे णे आिश्यक आहे . ज्या विषयाची वनिड संबवधत
अिजदार करणार, त्या विषयांच्या अनुषंगाने आिश्यकतेनस
ु ार सारथीच्या तज्ञ
सवमतीकडू न त्याची मुलाखत घे ण्यात येईल ि संबवधत विषयांबाबत संबवधत अिजदाराचा
अभ्यास, कौशल्य, ज्ञान, अनुभि, इत्यादी विचारात घे िन
ू सारथीची तज्ञ सवमती आपली
वशफारीश करे ल. सदर मुलाखत प्रत्यि ककिा स्व्हवडओ इत्यादी द्वारे घे ण्यासाठी विवशष्ट्ट
प्रकरणी विचार करण्यात येईल.
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िानमकासूनचतील समानवष्ट्ट होणाऱया सेवानिवृत्त
अनिकाऱयाांसाठी ता्पुरता अटी व शती
[Tentative Terms & Conditions for the retired
officers to be empaneled]

1. सुरुिातीला

एमप ॅनलमेंट

(Empanelment)

तीन

िषांच्या

कालािधीकरीता करण्यात येईल ि त्याबाबत िार्षषक आढािा घे ऊन
विषय ककिा Panel च्या सदस्यांमध्ये िाढ ककिा घट करण्यात येईल.
2. वििविम कामाचे स्िरुप आवण व्याप्ती विचारात घे ऊन ते काम पूणज
करण्याचा कालािधी वनस्श्चत करुन सदर कामासाठी करार पध्दतीने
दे ण्यात येणारी वनयुक्ती एका िेळी िास्तीत िास्त सहा मवहन्यासाठी
दे ण्यात

येईल

ि

आिश्यकता

असल्यास

वनुयक्तीचे

िाढीि

कालािधीकरीता नुतनीकरण करण्यात येईल. परं तु असा एकूण
कालािधी एका िषापेिा अवधक असणार नाही. सहा मवहन्यात केलेल्या
कामकािाचा व्यिस्थापकीय संचालक, सारथी यांचेकडू न आढािा
घे तल्यानंतर कामाची व्याप्ती लिात घे ऊन िाढीि कालािधीकवरता
कराराचे नुतनीकरण करण्यात येईल.
3. सेिावनिृत्त शासकीय अवधकारी यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन
वनणजय क्र. संकीणज -2715/प्र.क्र.100/13, वद. 17-12-2016 मधील
तरतुदीनुसार मावसक पावरश्रवमक अनुज्ञेय राहील.
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4. करार पध्दतीने वनयुक्ती दे ण्यात आल्यामुळे संबंवधतास शासनाच्या
कोणत्याही संिगात सेिा समािेशनाबाबबत/सामािून घे ण्याबाबतचे िा
वनयवमत सेिेचे इतर कोणतेही लाभ वमळण्याचा अवधकार/हक्क नसेल.
5. करार पध्दतीने वनयुक्ती करताना कमाल ियोमयादा ही 65 िषापेिा
अवधक नसेल.
6. असा सेिावनिृत्त अवधकारी शारीरीक, मानवसक िा आरोग्याच्या दष्ट्ृ टीने
सिम असलेबाबत तसेच प्रस्तावित सेिस
े ाठी त्याच्याकडे आिश्यक
िमता असल्याबाबत खातरिमा करण्यात येईल.
7. वनयुक्तीच्या कालािधीत करार पध्दतीने वििवित काम पूणज करण्याची
िबाबदारी संबंवधत व्यक्तीची राहील ि तसे बंधपत्र/हमीपत्र त्यांच्याकडू न
घे ण्यात येईल. तसेच सदर बंधपत्रात/हमीपत्रात करार पध्दतीने वनयुक्ती
दे ताना शासनाने या वनणजयान्िये विवहत केलेल्या अटी ि शती,
व्यिस्थापकीय संचालक, सारथी संस्था यांनी वनस्श्चत केलेल्या अवतवरक्त
अटी ि शती, करार पध्दतीिरील उमेदिारांकडू न वनयवमत सेिा
घे ण्याबाबत अथिा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार
नाही, याचा समािेश करुन सदर अटी ि शती मान्य असल्याचा उल्लेख
करण्यात येईल.
8. अशा अवधकाऱयाविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी ककिा फौिदारी
प्रकरण चालू नसािे. सेिा कालािधीत काही वशिा झाली असल्यास
त्याबाबत मावहती दे ण्यात यािी.
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9. व्यिस्थापकीय संचालक, 'सारथी' यांना सेिावनिृत्त अवधकाऱयाची करार
पद्धतीिरील सेिा कोणत्याही िेळी, कुठलेही कारण न दे ता ककिा नोटीस
न दे ता समाप्त करण्याचा अवधकार राहील.
10. असा अवधकारी यांनी Conflict of Interest िावहर करणे आिश्यक
राहील.
11. अशा अवधकाऱयांना शासकीय िाहन अनुज्ञेय / उपलब्ध असणार नाही.
तसेच अशा अवधकारी यांना सारथी संस्थेच्या कामकािासाठी आिश्यक
प्रसंगी दौरा करािा लागल्यास त्यांना त्यांच्या वनिृत्ती िेळच्या िेतनमानास
अनुसरुन प्रिासभत्ता ि दै वनक भत्ता अनुज्ञेय राहील.
12. अशा करार पध्दतीिरील वनयुक्त अवधकारी यांनी त्यांना प्राप्त होणाऱया
कागदपत्रे / मावहती ि आधार सामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आिश्यक
राहील.
13. करार पध्दतीने वनयुक्त करण्यात आलेले अवधकारी व्यिस्थापकीय
संचालक, सारथी यांच्या वनयंत्रणाखाली कायजरत असतील.
14. वनयुक्त करण्यता आलेले अवधकारी यांना त्यांचेिर सोपविलेले
कामकाि वनस्श्चत केलेल्या कालािधीत पूणज करणे आिश्यक राहील.
त्यांच्या कामकािाबाबत व्यिस्थापकीय संचालक, सारथी ककिा त्यांनी
प्रावधकृ त केलेल्या अवधकारी िेळोिेळी आढािा घे ऊन कामाचे
मूल्यमापन करतील.
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15. करार

पद्धतीने

नेमण्यात

आलेल्या

सेिावनिृत्त

अवधकाऱयाकडे

सोपविण्यात येणाऱया कामाचे स्िरूप, व्याप्ती इत्यादी संदभात
व्यिस्थापकीय संचालक, 'सारथी' यांचा वनणजय अंवतम असेल.
16. करार पध्दतीने घे ण्यात येणाऱया अवधकारी यांची बैठक व्यिस्था उपलब्ध
असलेल्या िागेनस
ु ार करण्यात येईल.
17. अशा अवधकारी यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनणजय क्र.
संकीणज-2715/प्र.क्र.100/13, वद. 17-12-2016 मधील सिज अटी ि
शती लागू राहतील.
18. सारथी संस्थेची इतर अटी ि शती

सद्य्थिततीत नि्र्शचत केलेल्या नववनित कामाांच्या नवषयाांची
ता्पुरती यादी :1. सारथी संस्थेच्या लवित गटाच्या उमेदिारांच्या खािगी िवमनीिर त्यांच्या माफजत
िावनकी (forestry) विषयक विविध उपक्रमाचे स्िरूप, व्याप, रूपरे षा,
अंमलबिािणीसाठी येणारा खचज , शेतकऱयांना अश्या उपक्रमातून होणारे फायदे ,
पयािरण, मृद संधारण, िलसंिधजन, इ. मुळे होणारे फायदे खािगी पवडक
कोरडिाहू िवमनीिर िवनकीचे अथजशास्त्र (Economics of forestry on
waste land/ dry land/ unirrigated fallow land, इ.) इ. बाबतचा अहिाल
तयार करणे.
2. सारथी संस्थेच्या लवित गटाच्या उमेदिारांच्या खािगी िवमनीिर त्यांच्यामाफजत
िनशेती (Agro forestry) ि औषधी िनस्पती (Medicinal Plants) विषयक
विविध उपक्रमाचे स्िरूप, व्याप, रूपरे षा, अंमलबिािणीसाठी येणारा खचज ,
शेतकऱयांना अश्या उपक्रमातून होणारे फायदे ; पयािरण, मृद संधारण,
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िलसंिधजन, इ. मुळे होणारे फायदे , खािगी पवडक कोरडिाहू िवमनीिर
िवनकीचा अथजशास््र (Economics of forestry on waste land/ dry land/
unirrigated fallow land, इ.) इ. बाबतचा अहिाल तयार करणे.
3. सारथी संस्थेच्या लवित गटाच्या उमेदिारांच्या खािगी

िवमनीिर त्यांच्या

माफजत बांब ू ि इतर प्रिातीच्या लागिडीला चालना दे ण्याच्या उद्दे शाने विविध
उपक्रमांचे

स्िरूप, व्याप, रूपरे षा, अंमलबिािणीसाठी येणारा खचज ,

शेतकऱयांना फायदा तसेच सदर बांब ू ि इतर प्रिाती लागिडी, संगोपन, पीक
वनष्ट्कासन (harvesting), विपणन उद्योग, इत्यादीच्या

अथजशास्त्राबाबतचा

अहिाल तयार करणे ि या विषयी प्रबोधन, िाणीि िागृतीसाठी सावहत्य,
कायजक्रम, प्रवसध्दी ि प्रसाराचा अहिाल ि आराखडा तयार करणे.
4. िनेतर िवमनीिर असलेल्या िैिविविधताच्या संिधजनासाठी लवित गटातील
शेतकऱयांना प्रबोधन ि मागजदशजन करण्यासाठी ि सदर उपक्रम राबविण्यासाठी
त्याची िमता िृध्दी कायजक्रम तयार करणे ि त्याच्या अमंलबिािणीसाठी
आराखडा तयार करणे.
5. बांब ू समुहांची (Bamboo Clusters) वनर्षमती करून त्याद्वारे बांब ू लागिड,
बांबश
ू ी वनगडीत हस्तकला ि उद्योग विकसीत करणे आवण उद्यमवशलता,
विपणन, कौशल्य विकास इत्याकदना प्रोत्साहन दे णे यासाठी सविस्तर वनयोिन
आराखडा (DPR) तयार करणे, ि DPR ची अंमलबिािणी,
6. संस्थेच्या उपरोक्त कायजक्रमांच्या अंमलबिािणीसाठी शासकीय/ वनमशासकीय
विभाग तसेच स्ियंसेिी संस्था यांच्याशी सुसंिाद साधणेसाठी वनयोिन
आराखडा तयार करणे.
7. उपरोक्त कायजक्रमांची मावहती संकलन, संवनयंत्रण ि मुल्यांकन यासाठी
मागजदर्शक तत्िे वनस्श्चत करणे.
8. उपरोक्त प्रमाणे िवनकी, िनशेती, बांब ू लागिड, औषधी िनस्पती लागिड ि
हवरत महाराष्ट्रा संदभात कौशल्य विकास होण्यासाठी DPR तयार करणे ि
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त्यासाठी केंद्र शासन/ राज्य शासन/ केंद्र शासनाचे मंडळ/ संस्था, राज्यशासनाचे
मंडळ/ संस्था ि खािगी उद्योगाकडू न CSR Fund, इत्यादी वमळिून सदर
लागिड घडिून आणण्यासाठी कायजक्रमाचे वनयोिन, आयोिन, इत्यादी साठी
तसेच प्रवशिण ि कायजशाळे चे स्िरूप, व्याप वनस्श्चत करणेसाठी अभ्यासपूिजक
अहिाल तयार करणे.
9. खािगी मालकीच्या िवमनीिरील िृि तोड करण्यासाठी िन विभागाकडू न मंिरू ी
वमळणे ि िाहतूक परिाना वमळिणे याबाबत येणाऱया अडचणी, होणारा
कालपव्यय, इत्यादीचा अभ्यास करून यामध्ये सुधारणा सुचविणारा अहिाल
तयार करणे.
10. खािगी िेत्रािरील िृि लागिडीमधील लोकांकडू न मागणी असलेल्या प्रिाती,
त्यांची उपलब्धता, त्यापासून वमळणारे उत्पन्न, पणन व्यिस्था, आर्षथक बाबी
इत्यादी बाबत अभ्यास करून अहिाल तयार करणे.
11. कोरडिाहू तसेच पवडक िवमनीिर उपयुक्त प्रिातीची लागिड ि त्यामध्यमाने
उत्पन्न वमळविण्यासंदभात मावहती संकवलत करून सविस्तर अहिाल तयार
करणे, तसेच या अनुषंगाने िनिागृतीचा सविस्तर आराखडा तयार करणे.
12. िनशेती, बांब ू लागिड तसेच औषधी िनस्पती लागिड यासाठी पारं पावरक तसेच
आधुवनक तंत्रज्ञानाचा िापर करून वकफायतशीर ककमतीत उत्कृ ष्ट्ट प्रवतच्या
रोपांचा पुरिठा करण्यासाठी लवित गटांपयंत रोपिावटका तंत्र पोहोचविण्यासाठी
अहिाल/ आराखडा तयार करणे.
13. सामाविक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग मालकीच्या राज्यभरात ज्या िवमनी
आहे त, त्याची विहीत प्रपत्रात मावहती संकवलत करून 7/12 चा उतारा, इ. सह
ल ँड बँकच्या स्िरूपातीत अहिाल तयार करणे.
14. सामाविक न्याय विभागाच्यां मालकीच्या इमारती संबंधात विहीत प्रपत्रात
सविस्तर तपशील वमळिून त्याबाबतचा डे टाबेस तयार करणे.
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15. तालुका, विल्हा ि विभागीय स्तरािर महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागासवगग
(OBC), सामाजिक आजि शैक्षजिकदष्ट्ृ या मागासवगग (SEBC), भटक्या िमाती
(VJNT), विशेष मागासप्रिगज (SBC), आर्षथकदष्ट्ृ टया दुबजल घटक (EWS)
याबाबत कार्यरत विभागाच्या तसेच सारथी संस्थेच्या िापरासाठी तसेच विविध
प्रकाराच्या िेत्रीय मनुष्ट्यबळासाठी

ि भविष्ट्यात कायास्न्ित होणाऱया

या

शासकीय संस्थाच्या शासकीय ि वनमशासकीय इमारती ककिा इमारती मध्ये
काही खोल्या िसतीगृह इ. असल्यास त्याबाबत विहीत प्रपत्रात मावहती संकवलत
करून अहिाल तयार करणे ि आिश्यकते नुसार इमारती वमळविण्यासाठी
समन्िय साधणे ि प्रयत्न करणे.
16. इतर मागासवगग (OBC), सामाजिक आजि शैक्षजिकदष्ट्ृ या मागासवगग
(SEBC), भटक्या िमाती (VJNT),

विशेष मागासप्रिगज

(SBC)

यांना

िातीचे दाखले तसेच या सिज िगज / प्रिगज आवण आर्षथक दष्ट्ृ टया दुबजल घटक
(EWS) यातील उमेदिारांना

नॉन वक्रमीलेअर प्रमाणपत्र

येणाऱया अडचणींचा अभ्यास करून

वमळण्यासाठी

अहिाल तयार करणे ि महसूल

विभागाच्या संबवधत कमजचारी ि अवधकाऱयांसाठी विविध स्तरािर (तालुका/
विल्हा/ विभागीय / राज्य ) प्रवशिण कायजशाळा इ. द्वारे या विषयी कायजिमता
िाढविणेसाठी सविस्तर अहिाल तयार करणे. तसेच सदर प्रवशिण, कायजशाळा
इ. साठी रेकनग मॉडू यल, िाचन सावहत्य, िेळापत्रके ि तत्सबंधी बाबीचा सविस्तर
अहिाल तयार करणे ि महसूल विभागाशी समन्िय साधून उपरोक्त विषयी
विविध स्तरािरची कायजशाळा, प्रवशिणाचे वनयोिन ि आयोवित करणे.
17. संस्थेच्या लवित गटामधून िंवचत ि दुलजवित समूह (marginalized and
disadvantaged sections of society) च्या समाविक, आर्षथक ि शैिवणक
विकासासाठी

विविध

उद्योगिेत्रांशी

संपकज

साधून

CSR

वनधी

प्राप्त

करण्यासाठीचा आराखडा तयार करणे.
18. संस्थेच्या िेत्रीय मनुष्ट्यबळांच्या (विल्हा, प्रादे वशक विभागस्तरािरच्या) कामाचे
मुल्यमापन अहिाल तयार करणे.
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19. विल्हा ि प्रादे वशक स्तरािर ग्रंथालयांची वनर्षमती करून ती विकसीत
करण्यासाठी ि ते चालविण्यासाठी अहिाल तयार करणे
20. संस्थेच्या उवद्दष्ट्ट पुतीसाठी विविध शासकीय / वनमशासकीय यंत्रणांशी संपकज
साधून संस्थेच्या विविध उपक्रम/ कायजक्रमांच्या प्रभािी अंमलबिािणीकरीता
अहिाल तयार करणे.
21. कृ वष उत्पादनांिरील प्रवक्रया साठिणूक, मुल्यिृध्दी, ब्र ँकडग, पणन, वनयात इत्यावद
बाबींबाबत मागजदशजन करण्यासाठी ‘उत्कृ ष्ट्टता केंद्र’ (Center of Excellence)
आवण संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी अहिाल तयार करणे.
22. शेतकऱयांचा ग्राहक, बािार ि वनयात केंद्र यांच्याशी थेट संबंध प्रस्थावपत
करण्यासाठी तसेच आधुवनक तंत्रज्ञानाचा िापर िाढविण्यासाठी कोणती
पवरणामकारक कायजिाही उपयुक्त ठरे ल यांचा अभ्यास करून अहिाल तयार
करणे.
23. कृ वष अथजव्यिस्थेशी संबंवधत विविध बाबी िसे की, कृ वष आधार मूल्य, पणन
व्यिस्था, कृ वष आधावरत उद्योग वनर्षमती इत्यादी बाबत अभ्यास करून शासनास
धोरण ठरविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असा अहिाल तयार करणे.
24. कृ वष उत्पन्नामध्ये िाढ होण्याच्या उद्दे शाने Gene Pool Conservation, मृद
संधारण, सुधावरत वपकपध्दती, वकड ि रोग यांचे िैविक वनयंत्रण याबाबत
शेतकऱयांमध्ये िागृती करणे आवण त्यांचा आत्मविश्िास िाढविणे या दष्ट्ृ टीने
त्यांची िमता बांधणी करण्यासाठी उपाय सुचविणारा अहिाल तयार करणे.
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25. कृ वष िेत्रातील असंतोष/वनराशा दूर करण्याच्या उद्दे शाने शेतकऱयांचे उत्पन्न
िाढविण्यासाठी पशुपालनाचा िोडधंदा, ग्रामीण पयजटन, िनशेती, कौशल्य
विकास ि इतर पयाय कसे अंमलात येतील याचा अभ्यास करून अहिाल तयार
करणे.
26. कृ वष विषयक विविध बाबींची मावहती संकवलत करून डे टाबेस तयार करणे
आवण हे ल्पलाईन ि मागजदशजन केंद्र विकसीत करण्यासाठी आराखडा तयार
करणे.
27. सारथीच्या कौशल्य विकास कायजक्रमां करीता खालील बाबींचा समािेश करून
खालील प्रमाणे आराखडा / अहिाल इ. तयार करणे/ कायजिाही करणे:To prepare plan, strategies, road maps, etc. including one or more of the
following aspects of skill development initiative in SARTHI.
a. Design

program

for

Employment,

Self-Employment,

Entrepreneurship, Incubation, Special Projects and industry linkages
b. Design of mobilization strategy
c. Developing norms for selection of Training Service Providers
(TSPs), including rewards and recognition of top performing TSPs
and weeding out poor performers
d. Developing norms for cost, stipends, free lodging & boarding
facilities, etc.
e. Design methodologies for monitoring and evaluation of the program
including quality parameters
f. Design methodology for post placement tracking of candidates.
g. Design program on re-skilling, up-skilling and Recognition of Prior
Learning (RPL).
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h. Identification of a few training entities which have been imparting
skilling programs as a part of their social commitment (such as
industry-based training units, CSR initiatives, spiritual organizations
etc.)
i.

Developing of skill development and entrepreneurship ecosystem

j.

Developing of programs for training of women self-help groups

k. Developing industry linkages and possibilities of public private
partnership wherever possible
l.

Collaborating with industries which are involved in the providing inhouse skill development trainings and self-employment

m. Collaborating with National programs of NSDC and State programs
of MSSDS.
n. Gathering and preparation of Functional Requirement specification,
system

design

and

review

and

monitoring

of

IT/Software

implementations and applications like Mobile App to map the various
Skill

Development

Doots

of

SARTHI,

Skill

Development

Management Information System, Skill Aptitude Tests, Online forms
for candidate registration, online assessment, etc. Identify and help
in rolling of ICT interventions for awareness programs, develop a
policy for Social Media and help in social media campaigns through
mediums like Facebook, Twitter, etc. and evolve guidelines in
setting up Helpline and Counselling Centres.
o. Preparation of RFP documents for various skill development
projects.

28. Design of evaluation of the awareness campaigns and other pilot projects.

29. Design of the monitoring and evaluation of the performance of the team
of professionals including “Doots” and others field staff, in whatever name
it may be called, for awareness, extension education etc. at the grass root
level
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30. सारथी संस्थेचे चालू विविध उपक्रमांची यशस्िीता बाबत विविध मूल्यमापनासाठी
[Formative / Process/ Concurrent Evaluation; Summative Evaluations;
Outcome Evaluation / Impact Evaluation; Third Party Evaluation] साठी

कायजपध्दती, वनकष, मावहती प्रपत्र, विश्लेषण पध्दत (data analysis), इत्यादी
विषयी सविस्तर तपशील असलेला अहिाल तयार करणे.

31. Preparing a comprehensive report on Sustainable and Robust Skill &
Entrepreneurship development programme in Agriculture & Allied
sector, including the following aspects :









End to end approach on skilling and linking all the
stakeholders of Agriculture Value Chain.
Creating more jobs in Agriculture & Allied fields.
Achieving rapid growth in the Agriculture sector through
intensive skill development.
Developing the farmers of the state; as Agriculture
entrepreneurs.
Preparation and maintenance of skill inventory in
Agriculture and the allied fields to facilitate individual
choices.
Development of sector specific, skill development plans, in
Agricultural and allied sectors.

32. Preparing a comprehensive report on Sectorwise Skill Needs in the
fields including the followings and the related activities to these
fields:(1) AGRICULTURE [Seed Production, Plant protection (Pesticides
and fertilizer applicator), Primary and Secondary Processing of Farm
Produce, Green house / Poly house Installation and Maintenance,
14

Design, Install and Maintain Micro irrigation system, Farm machinery
and Equipment repair & maintenance, Manufacture/ Construct small
and medium size food storage structures, Nursery management and
marketing, Bee keeping, Seri culture, Pickle, Masala, Papad, etc.
making and marketing, Agriculture /Agroforestry / extension / survey /
Evaluation services, Post-Harvest Supply Chain Management, Florist,
Agri-Information Management, Cultivation of Medicinal Plants,
herbs, shrubs, grasses, tubers, trees etc and fruits, flowers, leaves,
roots, stem, wood, bark etc of such vegetation.]
(2) ANIMAL HUSBADRY / DAIRY [Milk Collection Centre
Incharge, Poultry & Goat Farm Supervisor, Indigenous species rearing
Supervisor, Bulk Milk Cooler (BMC) operator]
(3) FISHERY [Shrimp Farmer, Hatchery (fishery) Production
Worker, Aquarium maintenance]

33. सारथी संस्थेच्या प्रशासकीय कामामध्ये गवतमानता आणणे, तसेच अत्युकृष्ट्ट
व्यिस्थापन ि विविध उपक्रमांचे मूल्यमापनासाठी, प्रधान सल्लागार (Principal
Consultant),

व्यवस्थापकीय सल्लागार (Managing Consultant), िवरष्ट्ठ

सल्लागार (Senior Consultant), सहयोगी (Associate Consultant) सल्लागार,
सहाय्यक सल्लागार (Assistant Consultant) इत्यादी म्हणून पुणे मुख्यालयी
कामे करणे.
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उपरोक्त यादीत समाविष्ट्ट एकूण वििवित कामांव्यवतवरक्त आिश्यकतेनस
ु ार
आणखी काही कामांचा समािेश भविष्ट्यात करण्यात येईल.

उपरोक्त पैकी

प्रत्येक कामांचा सविस्तर तपशील, व्याप, कामाचे कालािधी, इत्यादी बाबत
अिजदारांमधून वनिडक सेिा वनिृत्त अवधकाऱयांना कळविण्यात येईल ि त्यासाठी
आपसात चचासत्र आयोवित करण्यात येईल.

भविष्ट्यात समाविष्ट्ठ होणाऱया कामाची मावहती http://www.sarthimaharashtragov.in>NOTICEBOARD>EMPANELHR

कलकिर

उपलब्ध

होतील ि त्यानुसार आिेदन करण्यासाठी अिजदारांना पुरेशी कालािधी दे ण्यात
येईल.

इच्छु क

सेिावनिृत्त

अवधकाऱयांनी

पुढील

तीन

मवहन्यापयंत

http://www.sarthi-maharashtragov.in>NOTICEBOARD>EMPANELHR कलक

पाहत राहािे.

ऑिलाईि अर्ज करण्यासाठी उपरोक्त ललकवर ्क्लक करावे. ्याचे
वाचिकेल्यास आणखी सवज बाबी थिपष्ट्ट होतील. ्याचे वाचि करूिच
ऑिलाईि अर्ज करावा.
ऑिलाईि अर्ज करण्याची अांनतम तारीख नद. 1 िोव्हें बर 2019.
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