महारा शासन
सहकार आयु त व िनबंधक, सहकारी सं था,
महारा रा य, पुणे यांचे काय लय़,
म यवत इमारत, बी.जे.रोड, पुण-े 411001

करार प दतीने मानधन त वावर सेवािनवृ

जािहरात

सहिनबंधक सहकारी सं था यां या सेवा उपल धतेसाठी जािहरात

सहकार आयु त व िनबंधक,सहकारी सं था, महारा रा य, पुणे यांचे माफत करार प दतीने मानधन त वावर सहकार
िवभागातील शासन िवभागामधील सेवािनवृ सहिनबंधक सहकारी सं था यां या सेवा उपल ध कर यासाठी इ छु क व पा
उमेदवारांकडू न अज मागिव यात येत आहे त. िवहीत नमु यातील अज https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in
या वेबसाईटवर उपल ध आहे त. इ छु कांनी ते पिरपूणिर या भ न िद. 13 ऑ टोबर 2017 पयत उपिनबंधक सहकारी सं था
(आ थापना) यांचेकडे उपरो त नमुद प यावर पाठवावेत. कामकाजाचे व प व शासन िनणय िद.17/12/2016 मधील अ य
बाबी उपरो त वेबसाईटवर उपल ध क न दे यात आ या आहे त. याबाबतची अितरी त माहीती खालील माणे-

1. करार प दतीने िनयु त करावया या अिधकारी यांची सं या - 1
2. वयोमय दा - िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ झाले या अिधकारी यांचे वय 65 वष पे ा जा त नसावे.
3. कं ाटी प दतीने िनयु त करावया या अिधकारी यांनी शासन िनणय
.संकीण-2715/ . .100/13,
िद.17/12/2016 मधील तरतुदीची पुतता करणे आव यक असु न सदर तरतुदी यांचेवर बंधनकारक असतील.

4. मानधन- करार प दतीने मानधन त वावरील अिधकारी यांना शासनाचे िनणय
िद.17/12/2016 मधील तरतुदीनुसार मानधन दे यात येईल.
जा. .आ था/कं ाटीिनयु ती/सहिनबं/पुणे/17,
िदनांक : 06/10/2017

.संकीण-2715/ . .100/13,

(डॉ.िवजय झाडे )
सहकार आयु त व िनबंधक,
सहकारी सं था, महारा रा य, पुणे

करार प दतीने िनयु त करावया या ई-ग हन स अिधकारी यां या कामकाजाचा तपिशल
 ई-सहकार (ई-ग हन स) काय म
ई-सहकार (ई-ग हन स) काय मांतगत सहकार आयु त काय लयामाफत राबिव या जाणा या खालील
णाली अ यावत ठे वणे व त संबंधीचे सव कामकाज 1) Online-Deemed-Conveyance-Management-System
2) Online-Society-Enrollment-Application
3) Online-Society-Validation-Module
4) Online-Audit-Management-System
5) Online Society Returns Module
6) नवीन येणा या णालीबाबतचे कामकाज
 'आपले सरकार' हया पोटलवरील सेवा ह क अिधिनयमांतगत अिधसु िचत केले या सेवा
'आपले सरकार' हया पोटलवरील सेवा ह क अिधिनयमां तगत सहकार आयु त काय लया या अिधसूिचत
केले या खालील 5 सेवा पू णपणे ऑनलाईन करणे, तसेच सदर सेवांचा िनयिमतपणे आढावा घे णे व त संबंधीचे
सव कामकाज 1) सहकारी सं थांची न दणी करणे;
2) सहकारी सं थांची उपिवधी दु

ती करणे;

3) सावकारी यवसायासाठी परवाना दे णे;
4) सावकारी यवसायासाठी परवाना नुतनीकरण करणे;
5) सहकारी गृ हिनम ण सं थांचे मानीव अिभह तांतरण करणे.
 वेबसाईट
सहकार आयु त काय लयाची वेबसाईट (https://sahakarayukta.maharashtra. gov.in) आिण सहकार
पणन व व ो ोग िवभागाची वेबसाईट (https://mahasahakar. maharashtra.gov.in) िनयिमतपणे अ यावत
करणे व त संबंधीचे सव कामकाज.


े ीय काय लयांकडू न िनयिमत मागिव यात ये णारी मािहती
तालुका / िज हा / िवभाग पातळीवरील

े ीय काय लयांचे कमीत कमी खच त व वेळेत भावी िनयं ण

कर यासाठी, शासनास वेळोवेळी िविवध कारची मािहती उपल ध क न दे णे, शासन वेळोवेळी िविहत करे ल अशी
मािहती उपल ध क न दे णे, यायालयीन करणांचे संिनयं ण करणे इ. यासाठी आव यक ती प े तयार क न
ऑनलाईन मािहती मागिवणे , ितचे सं करण करणे.

 अिधकारी/कमचारी यांना ऑनलाईन े नग दे यासाठी मोडयू ल तयार करणे.


सहकार िवभागातील अिधकारी व कमचा यांना तांि क िश ण दे यासाठी यशदा, पुणे या सं थे या मदतीने
Blended Learning Management System (BLMS) - Online Training या मा यमातून Distance
Learning Module तयार करणे.



सदरचे Online Training हे तांि क िश णाचा भाग हणू न िश णाथ यां यासाठी व िवभागातील उजळणी
िश ण 1 ते 4 म ये नमू द सव अिधकारी व कमचा यांसाठी उपयु त ठरणार आहे . यामुळे सव सबंिधत
अिधकारी व कमचा यांना संद भय िवषयांची मािहती घे ऊन कामकाज भावीपणे पार पाड यासाठी मदत होईल.



तांि क िश णाम ये पुढील िवषयांचा समावेश केलेला आहे .
1)

शासक कामकाज (क. 77अ व क. 78)

2) कलम 83 चौकशी कामकाज
3) कलम 88 चौकशी कामकाज
4) कलम 81 लेखापिर ण कामकाज
5) कलम 102 अवसायन कामकाज
6) अिपले आिण पुनिर ण कायप ती
7) िनवडणू क िवषयक कामकाज
8) कृ िष उ प न बाजार सिमती कामकाज
9) सावकारी काय ांतगत क. 16 व क. 18 अंतगत कारवाई
10) सेवा हमी काय ांतगत सहकार िवभागाचे कामकाज


सदर मो

ूलचे िवकसन कर यासाठी पुढील दोन ट यांम ये कामकाज करणे आव यक आहे .

अ) िनवड केले या िवषयांशी संबंिधत Course Contents तयार करणे.
ब) Course contents यो य format म ये Yashada Server upload करणे

*****

(कं ाटी प दतीने िनयु तीसाठी अज चा नमु ना)
करार प दतीने मानधन त वावर सेवािनवृ सहिनबं धक यां या सेवा उपल धतेसाठी अज.
1.

अजदाराचे संपुण नाव व प ा

:-

2.

दुर वनी /

:-

3.

ई-मे ल

4.

ज मतारीख :-

5.

िदनांक- 30/09/2017 रोजी वय

:-

6.

शासन सेवेत ु न सेवािनवृ

झा याचा िदनांक

:-

7.

वयाची 65 वष पुण होत अस याचा िदनांक

:-

8.

शै िणक पा ता

:-

9.

या पदाव न सेवािनवृ झाले याचे
पदनाम व काय लयाचे नाव

:-

मण वनी

10. कामकाजाचा अनु भव

मांक

:-

:-

िठकाण :िदनांक :अजदाराची वा री :अजदाराचे संपुण नाव :-

