
 पशवुै कीय अिधकारी - कं ाटी पद भरणे बाबत 

सिव तर जािहरात 

को हापरू वनवृ  अंतगत सातारा िज ाचे स ा ीचे प ाम ये मानव-व य ाणी संघष कमी कर यासाठी 
व य ा यासंाठी तातडीने वै कीय सेवा उपल ध क न देणे कामी पशुवै कीय अिधकारी या कं ाटी पदासाठी 
इ छुक उमेदवार याचंेकडून िदनांक 20.01.2022 पयत या काय लयास अज सादर केले या व खालील माणे 
शै िणक व इतर अहता धारण करणा या उमेदवारासं िदनांक 24.01.2022 रोजी सकाळी 11.30 वा. वनभवन 
गोडोली नसरी या िठकाणी  मलुाखतीस बोलाव यात येत आहे. 

1. शै िणक व इतर अहता- 

अ) Master of veterinary science/ M.V.Sc 

ब) शारीिरक, मानिसक व आरो या या टीने स म असावा. 

२. कामाचे व प- 

या वनवृ ा याचे अिधन त सातारा िज ाम य े मानव-व य ाणी संघष कमी कर या या टीने सबंंिधत 
िज ाचे सहा यक वनसरं क/इतर ेि य वन अिधकारी यांच े सचूनां माणे आव यक सेवा उपल ध क न 
देणे. सहा यक वनसंर क/इतर ेि य वन अिधकारी याचंे सचूनांनुसार व य ा यासंाठी तातडीने वै कीय सेवा 
उपल ध क न देणे. तसेच उपवनसंर क यानंी वळेोवळेी िदले या सचूनेनुसार काम करणे. या अनुषंगाने 
होणा या बैठकीसाठी आव यक मािहती उपल ध क न देणे. केले या कामाचा दर आठव ाला सा तािहक 

अहवाल उपवनसंर क याचेंकडे सादर करणे. 

पदसं या- 1 पद 
काय े - सातारा िज हा 

३. िनयु तीचा कालावधी- 

सदर कं ाटी प त िकमान 3 मिह यां या कालावधीपयत भर याचे असून आव यकतेनुसार अटी व शत  न 

बदलता िनयु ती कालावधी न बदलता 11 मिह यांपयत वाढिव यात येईल.  

४. इतर अटी व शत -  

अ) कं ाटी प तीने िनयु ती दे यात आ यामळेु सबंंिधतास शासना या कोण याही सवंग त सेवा समावशेनाचे/ 
समावून घे याचे वा िनयिमत सेवचे ेइतर कोणतेही लाभ िमळ याचा ह क/ अिधकार नसेल. 

ब) िवशेष पिर थतीत कोण याही वळेी अशा कं ाटी प तीवरील सेवा समा त कर याचे अिधकार राखून 
ठेव यात येत आहेत. 

क) कं ाटी प तीने िनयु त कर यात आलेली य ती, सोपिवललेी सेवा पार पाड या या कामात य यय िनम ण 
होईल, अशा कोण याही यावसाियक कामात गुतंलेला नसावा. 

ड) कं ाटी प तीने िनयु त कर यात आले या य तीचे गुंतलेले िहतसबंंध ( conflict of interest) जाहीर करणे 

आव यक राहील. 



इ) कं ाटी प तीने िनयु त कर यात आले या य त नी यांना ा त होणारी कागदप े/ मािहती व आधार 
साम ी बाबत गोपनीयता पालन करणे आव यक राहील. 

फ) कं ाटी प तीने िनयु त कर यात आले या य त नी याचंेवर सोपिवलेल े कामकाज िनि त केले या 

कालावधीत पूण करणे आव यक राहील. 

ग) Master of Veterinary Science/ M.V.Sc. यासह surgery असले या उमेदवारास ाधा य दे यात येईल. 

ह) ा त झालेले अज कोणतेही कारण न देता नाकर याचे तसचे सदर ि या थाबंिव याचे कवा र  कर याचे 
अिधकार राखून ठेव यात यते आहेत. 

ळ) िनवड ि येत यश वी ठरले याचें बाबतीत कोण याही कारचा प यवहार केला जाणार नाही कवा यानंा 
लेखी सूचना िदली जाणार नाही. 

वयोमय दा : २५ ते ४५ वयोगटामधील 

५. अजदाराने वह ता रात िलिहलेला/ टंकिलिखत अज ( संपूण मािहती असलेला जस े संपणू नाव, 
ज मतारीख, प ा, िश ण, अनुभव इ यादी) िदनांक ०१/०७/२०१९ पयत काय लयीन कामकाजाचे िदवशी 

काय लयीन वळेेत या काय लयाचे खालील प यावर सादर करावते. 

काय लयाचा प ा- उपवनसंर क ( ादेिशक) सातारा यांचे काय लय, वनभवन, गोडोली वन रोपवािटका 
पिरसर, गोडोली, सातारा ४१५००१ 

६. आव यकतेनुसार अटी व शत  म य ेबदल कर याच ेअिधकार राखून ठेवले आहेत. 

७. अज चा नमुना सोबत जोडला आहे. 

८. मुलाखत तारीख व वळे - 

िदनाकं पयत या काय लयास अज सादर केले या उमेदवारास िदनाकं रोजी सकाळी या काय लयाम य े
मलुाखतीस बोलिव यात येत आहे. सदर तारखे म य ेकोणताही बदल झा यास अजदारास िदनाकं रोजी संपक 

मांक वर सपंक साधून कळिव यात यईेल. 

९. वतेन/ मानधन – 
अजदार यांनी अज म य े यानंा अपेि त वतेन/ मानधन व वास खच न दवावा. 
 
िठकाण : सातारा                                                                                                                 वा री/- 
िदनाकं:  11.01.2022                                                                                                   (म.ना. मोहीते) 
                                                                                                                                      उपवनसंर क                                                                                                             
                                                                                                                             सातारा  वनिवभाग सातारा 

       

 

 



 

 अज चा नमुना 

ित,                                                                                                                                                                            पासपोट   

     उपवनसंर क ( ादेिशक) सातारा                                                                                              आकाराचा                                                                                  
    वनभवन, गोडोली वन रोपवािटका पिरसर,                                                                                 फोटो येथे 
    गोडोली, सातारा 415001                                                                                                         िचकटवावा 

 
                                                                                                                                    

िवषय :  पशुवै कीय अिधकारी - कं ाटी पद भरणे बाबत. 
संदभ :  वनिवभागाचे संकेत थळावर िस  केलेली सिव तर जािहरात 

 

अजदाराच ेसंपूण नाव:      -------------------------------------------------------- 

                                         आडनाव                       वत:चे नावं                   विडलाचं ेनांव 
     
ज मतारीख : -----/------/------- 
शै िणक पा ता: 

संपूण प ा: 

संपक/ मोबाईल माकं: 

ई-मेल आयडी: 

पूव अनुभव बाबत तपशील: 

वतेन/ मानधन व वास खच  अपे ा: 

इतर: 

मी,---------------------------------------------------- शपथपूवक सादर करतो िक, 
उपरो त नमूद मािहती ही स य असून याकिरता मी जबाबदार राहील. उपरो त कं ाटी पदावर िनयु ती 
िमळा यास सव अटी शत  याचंे मी पालन करेल. तसचे, शासकीय सेवकाची जी कत य असतात यात कसूर 

करणार नाही व इतर कोण याही ह काची मागणी करणार नाही. 

िदनाकं:                               
िठकाण: 
                                                                                                                                             अजदाराची सही 
 
 
 


