कृषि षिभाग - महाराष्ट्र शासन
केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रषििा उद्योग (PMFME) िोजने अंतगगत राज्िस्तरािर
खालील नमूद कंत्राटी पदांकषरता पात्र उमेदिारांकडू न अजग मागषिण्िात िेत आहेत.
अ.ि.

पद

पद संख्िा

प्रषत मषहना देि मानधन

1.

बॅंक अषधकारी (Bank Officer)

1

रु.४०,०००/- पिंत

2.

कािगकारी सहायिक (लेखा)

1

रु.४०,०००/- पिंत

3.

कािगकारी सहायिक (सामान्ि प्रशासन)

१

रु.४०,०००/- पिंत

एकूण
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िरील पदांच्िा कतगव्ि, जबाबदा-िा ि अजाचा षिषहत नमुना इ.बाबतची सषिस्तर माषहती कृषि
षिभागाच्िा www.krishi.maharashtra.gov.in िा संकेतस्थळािर उपलब्ध आहे. अजग सादर करण्िाची
अंषतम षदनांक 02/०2/202२ रोजीच्िा 17:30 िाजेपिंत आहे. (टीप - षनिड झालेल्िा उमेदिाराच्िा सेिा
िोजनेच्िा त्रिस्थ मनुष्ट्िबळ पुरिठा संस्थेमार्गत घेण्िात िेतील.)
स्िा/नोडल अषधकारी (PMFME)
कृषि आिुक्तालि, महाराष्ट्र राज्ि, पुणे -०५

"Prime Minister’s Formalisation of Micro Food
Processing Enterprises Scheme"
केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

(PM FME)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रििा उद्योग िोजना (PMFME) ही केंद्र पुरस्कृत िोजना एक
क्रजल्हा एक उत्पादन” (ODOP-One District One Product) िा आधारावर राबक्रवली जात आहे . सदर िोजनेंतगगत
स्थाक्रनक उत्पादनांना (Vocal for Local) प्रोत्साहन दे ण्िात िेणार आहे . िा िोजनेअत
ं गगत राज्िस्तरावर खालील
नमूद कंत्राटी पदांकक्ररता पात्र उमेदवारांकडू न अजग मागक्रवण्िात िेत आहे त.
अ.

पद

ि.
1.

बॅंक अक्रधकारी

पद

शैक्षक्रणक

प्रक्रत मक्रहना

संख्िा

अहग ता/पात्रता

दे ि मानधन

1

(Bank Officer)

 सेवाक्रनवृत्त बॅंक
अक्रधकारी
(स्केल-२ मॅनेजर,

कतगव्ि व जबाबदा-िा

रु.४०,०००/-  PMFME िोजनेंतगगत बॅंकेमार्गत कजग
पिंत

मंजुर करताना िेणा-िा अडचणींचे
क्रनराकरण करणे.

स्केल-3 क्रसक्रनअर
मॅनेजर)

 कजग मंजुरीनंतर प्रकल्पांची सक्रवस्तर

 बॅंक क्षेत्रातील

माक्रहती संबक्रं धत बॅंकेमार्गत केंद्र

क्रकमान २० वर्ग अनुभव

शासनाच्िा पोटग लवर भरण्िाकरीता

 कृक्रर् कजग

आवश्िक कािगवाही करणे.

क्रवतरणाचा क्रकमान

 PMFME

१० वर्ग अनुभव

 वि ६५ वर्ापेक्षा

िोजनेची

अंमलबजावणी

जास्त नसावे

राज्िस्तरावर

करण्िासाठी

समन्वि

करुन क्षेत्रीि स्तरावरील अडचणींचे
क्रनराकरण

करुन

केंद्र

शासनास

अद्यिावत माक्रहती दे णे.
 नोडल अक्रधकारी (PMFME) िांनी बॅंक
प्रकरणांशी

क्रनगक्रडत

सोपक्रवलेले

कामकाज पार पाडणे.
2.

कािगकारी सहायिक

1

 क्रवत्त क्रवभागातील

रु.४०,०००/-

(लेखा)

सेवाक्रनवृत्त लेखा

पिंत

[Executive

अक्रधकारी/ सहायिक

Assistant

लेखा अक्रधकारी

(Accounts)]

PMFME िोजनेच्िा लेखा क्रवर्िक सवग
कामकाज

 वि ६५ वर्ापेक्षा
जास्त नसावे

3.

कािगकारी सहायिक

१

 कृक्रर् क्रवभागातील

(सामान्ि प्रशासन)

सेवाक्रनवृत्त प्रशासन

[Executive

अक्रधकारी/ सहायिक

Assistant (General

प्रशासन अक्रधकारी

Administration)]

 वि ६५ वर्ापेक्षा
जास्त नसावे

एकूण
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रु.४०,०००/पिंत

PMFME िोजनेच्िा आस्थापना क्रवर्िक
सवग कामकाज

PM FME

िोजनेंतगगत भराविाच्िा कंत्राटी पदासाठीचा अजग

अ

बाब

Recent
photograph

तपशील

ि
अजग केलेल्िा पदाचे नाव 1

उमेदवार िांचे संपण
ू ग नांव

2

ललग

3

जन्मतारीख व वि (क्रद.३० क्रडसेंबर
२०२१ अखेर)

4

कािमचा पत्ता ( संपण
ू ग पत्ता द्यावा)

5

पञव्िवहारासाठी पूणग पत्ता

6

अ. दु रध्वनी िमांक (एस.टी.डी.
कोडसहीत)
ब. भ्रमणध्वनी िमांक (मोबाईल )

7

ई-मेल

8

शैक्षक्रणक अहग ता अ.
ि

Degree / Course

Month & Year
of Passing

University/ Board/
Institute

Marks/Grades/C
GPA

9

अनुभव -

अ. अजग केलेल्िा पदासंबध
ं ी कृक्रर्
क्रवभागाशी संबक्रं धत कािाचा अनुभव (वर्े)
ब. अजग केलेल्िा पदासंबध
ं ी इतर
क्रवभागातील कािाचा अनुभव (वर्े)
१०

िापुवी शासकीि कािालि/बॅंक िा क्रठकाणी काम केलेल्िाचा तपशील -

अ.

कािालि नाव
पदनाम
अनुभव (वर्े)
केलेले काम

ब.

कािालि नाव
पदनाम
अनुभव (वर्े)
केलेले काम

क.

कािालि नाव
पदनाम
अनुभव (वर्े)
केलेले काम

११

अ. सेवाक्रनवृत्तीवेतन/पेन्शन मंजुर
आहे काि?
ब. सेवाक्रनवृत्तीवेतन/पेन्शन लागू
झाले आहे काि?

क.असल्िास सद्यय्स्थतीतील शेवटच्िा तीन मक्रहन्िाच्िा मानधनाचा तपशील
अ.ि.

मक्रहना

एकूण मानधन

(क्रटप - मुलाखतीच्िा वेळी िापुवी कािगरत कािालिातील शेवटच्िा तीन मक्रहन्िाची पेन्शन/Payment Slip/
Pension Payment Order (PPO) द्यावी.)
१२.

िापुवी कािगरत क्रवभागामध्िे सेवा
कालावधीत क्रवभागीि
चौकशी/क्रशक्षा/क्रनलंबन झाले
असल्िास त्िाचा तपक्रशल

१३.

ओळखपत्र (शासकीि कािालिात
कािगरत असतानाचे ओळखपत्र/
आधारकाडग /पॅन काडग ) िमांक

13. स्विं प्रमाक्रणत मी, खाली स्वाक्षरी करणारा प्रमाक्रणत करतो/करते की, वरील सवग माक्रहती माझ्िा व्िक्तीगत माक्रहती व
समजूतीनुसार खरी आहे . सदर माक्रहती खोटी आढळू न आल्िास, भारतीि दं ड संक्रहता अन्विे आक्रण/ लकवा संबक्रधत
कािदिानुसार माझ्िावर खटला भरला जाईल व त्िानुसार मी क्रशक्षेस पात्र राहीन, िाची मला पुणग जाणीव आहे .
क्रदनांक स्वाक्षरी /उमेदवाराचे नाव -

महत्वाच्िा सुचना
 अजग पाठक्रवण्िासाठी कािालिाचा पत्ता नोडल अक्रधकारी (PMFME), कृर्ी आिुक्तालि, साखर संकुल, क्रशवाजीनगर, पुणे-411005

 अजग पाठवण्िासाठी ईमेल आिडी - spmumh21@gmail.com
 वरीलप्रमाणे र्क्त अजग ई-मेलने (spmumh21@gmail.com) पाठवावा.
 मुलाखतीस आपण Shortlist झाल्िास, आपणास आपण अजग सादर केलेल्िा ई-मेलवर पुक्रढल
सुचना कळक्रवण्िात िेतील. मुलाखतीच्िा वेळी मूळ कागदपत्रांसह अजाच्िा पाच प्रती आक्रण
कागदपत्रांचे दोन संच सोबत आणावेत.
 पात्रता, अनुभव, वि क्रनकर् (ओळख पुरावा) आक्रण िापुवी कािगरत शेवटच्िा तीन मक्रहन्िाची
Pension Payment Order (PPO) / Payment Slip इत्िादींशी संबंक्रधत कागदपत्रे स्विं-प्रमाक्रणत

असावीत.
 सदर सवग पदांची आवश्िकता िोजनेच्िा संपूणग कालावधीसाठी आहे . तथाक्रप, सेवत
े सामील
झाल्िाच्िा तारखेपासून 11 मक्रहन्िांनंतरच्िा सवग पदांचे सातत्ि त्िाच्िा/क्रतच्िा कामक्रगरीवर
अवलंबून असणार आहे. संबंक्रधताला नोडल अक्रधकारी (PMFME) िांनी सोपक्रवलेल्िा
कामकाजाच्िा जबाबदा-िा पार पाडण्िासाठी पूणगवळ
े PMFME िोजनेची सेवा द्यावी लागेल.
 राजीनामा/समाप्ती िोजनेच्िा त्रिस्थ मनुष्िबळ पुरवठा संस्थेमार्गत केलेल्िा करार/HR
धोरणानुसार असेल.
 क्रनवड झालेल्िा उमेदवाराच्िा सेवा िोजनेच्िा त्रिस्थ मनुष्िबळ पुरवठा संस्थेमार्गत घेण्िात
िेतील.
 चौकशीची दखल घेतली जाणार नाही, िाची नोंद घ्िावी.

-----------------------------------------------------------------------

***धन्िवाद ****

