
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मयावित, पणेु  
(महाराष्ट्र शासनाची अंगीकृत कंपनी) 

पहहला मजला, साखर संकुल  हशवाजीनगर पणेु -411005 
 गट अ ि गट ब (राजपवित ि अराजपवित) संिगीय सेिेमधनू सेिावनितृ्त अवधकारी / कममचारी - 11 मवहने करार पध्ितीने भरती करणेबाबत  

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळात राज्यस्तरािर शासकीय/वनमशासकीय/उपक्रम/ राष्ट्रीयकृत बकेँमधनू सेिावनितृ्त झालेल्या अवधकाऱयांची तात्परुत्या 
स्िरुपात  खालील पिांसाठी करारपध्ितीने पिभरतीकरणेसाठी अजम मागविण्यात येत आहे. 

अन ु
कं्र. 

पि नाम  एकूण 
पि 
संख्या 

शैक्षवणक पािता  अनभुि महत्तम 
ियो 

मयािा 

कामाचे स्िरुप 

1 राज्य हवपणन 
व्यवस्थापक, कृषी   
हनहवष्ट्ठा 

1   कृषी व कृषी संलग्न पदवी/ पदव्यतु्तर पदवी, कृषी हनहवष्ट्ठा 
व्यवस्थापन/हवक्री के्षत्रातील अनभुव, शासन अंगीकृत उपक्रम 
/सहकारी संस्था मधील अनभुवास प्राधान्य 

10 वषष  65 संपणूष राज्यातील हव भागीय व्यवस्थापक यांना 
कृषीहनहवष्ट्ठा हवक्री उहददष्ट्ट व सहनयंत्रण, व्यवस्थापन 
व हनयोजन. 

2 कृषी हनहवष्ट्ठा 
व्यवस्थापन 
सल्लागार, कृषी   
हनहवष्ट्ठा 

1 कृषी व कृषी संलग्न पदवी/ पदव्यतु्तर पदवी, कृषी हनहवष्ट्ठा 
व्यवस्थापन/हवक्री के्षत्रातील अनभुव, शासन अंगीकृत उपक्रम 
/सहकारी संस्था मधील अनभुवास प्राधान्य 

10 वषष 70 संपणूष राज्यातील कृषीहनहवष्ट्ठा हवक्री उहददष्ट्ट परू्तत 
कहरता मागषदशषन व प्रहशक्षण  

3  प्रहशक्षण हवभाग प्रमखु 1 पदवी/ पदव्यतु्तर पदवी, कृषी व कृषी संलग्न पदवी कृषी 
व्यवस्थापन/प्रहशक्षण  के्षत्रातील अनभुव, शासन/ अंगीकृत 
उपक्रम /सहकारी संस्था मधील अनभुवास प्राधान्य 

10 वषे 65 कें द्र व राज्य शासन / इतर स्थाहनक संस्था, खाजगी 
संस्था यांच्या अंतगषत योजनांचे प्रहशक्षणाचे उहददष्ट्ट 
तयार करणे, प्रहशक्षण हनयोजन व अंमलबजावणी व 
तत्सम कायालयांशी समन्वय  

4 राज्य समन्वयक 
(हवहवध योजना) 

1 पदवी व संगणक ज्ञान आवश्यक ,  पदव्यतु्तर पदवी/कृषी व 
कृषी संलग्न पदवी /कृषी व्यवस्थापन/प्रशासन  के्षत्रातील 
अनभुव / सहकार के्षत्रातील अनभुवास प्राधान्य.  

10 वषष 60 महामंडळाचे  हवहवध  योजना अंमलबजावणीसाठी 
के्षत्रीय कायालये व सबंहधत संस्थांशी  समन्वय साधने 
व योजना अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कायषवाही 
करणे. 

5 वहरष्ट्ठ सल्लागार 
(गोदाम हवभाग)  

1 पदवी, संगणक ज्ञान आवश्यक , पदव्यतु्तर पदवी/ वखार 
व्यवस्थापन/प्रहशक्षण के्षत्रातील अनभुव शासन अगंीकृत 
उपक्रम /सहकारी संस्था मधील अनभुवास प्राधान्य  

10 वषष 60 महामंडळाच्या हवहवध गोदाम हवषयक योजनांची 
अंमलबजावणी व सल्ला.  



अन ु
कं्र 

पि नाम  एकूण 
पि 
संख्या 

शैक्षवणक पािता  अनभुि महत्तम 
ियो 

मयािा 

कामाचे स्िरुप 

6 बकँीग तज्ञ 1 पदवी, संगणक ज्ञान आवश्यक , पदव्यतु्तर पदवी/कृषी व कृषी 
संलग्न पदवी /कृषी व्यवस्थापन/बकँकग  के्षत्रातील अनभुव, 
राष्ट्रीयकृत/व्यापारी/सहकारी बकेँतील कजष व शासकीय 
योजना हवत्त परुवठा संबंहधत अनभुवास प्राधान्य 

10 वषष 60 महामंडळाच्या हवहवध योजनेअतंगषत पात्र संस्थांसाठी 
हनधी उपलब्धता व हवतरण, वाटप करणे, तत्सम 
बकँहवषयक कामे. 

7 हवत्तीय तज्ञ 1 पदवी, संगणक ज्ञान आवश्यक , व्यवस्थापन शास्र (हवत्त) 
पदवी/ पदहवका/ पदव्यतु्तर पदवी , कृषी व्यवस्थापन/ बकँकग  
के्षत्रातील अनभुव, राष्ट्रीयकृत/ व्यापारी/सहकारी बकेँतील 
कजष व शासकीय योजना हवत्त परुवठा संबंहधत अनभुवास 
प्राधान्य 

10 वषष 60 महामंडळाच्या हवहवध योजनेअतंगषत पात्र संस्था यांना 
हवत्तीयहनधी वाटप व खाते भरणा कामे. 

8 मखु्य लेखापाल 1 वाहणज्य शाखेची पदवी संगणक ज्ञान आवश्यक , शासन 
अंगीकृत उपक्रम /सहकारी संस्था मधील अनभुवास प्राधान्य 

10 वषष 60 महामंडळाचे व हवहवध उपक्रमांचे लेखाहवषयक सवष 
कामकाज, आर्तथक पत्रके, लेखा परीक्षण सबंहधत सवष 
कामकाज 

9 राज्य मागषदशषक 1 पदवी/ पदव्यतु्तर पदवी ,MBA / MSW अनभुवास प्राधान्य 
/सहकारी संस्था मधील अनभुवास प्राधान्य 

5 वषष 60 महामंडळातील हवहवध योजनांची अंमलबजावणी  व 
मागषदशषन. 

10 हवत्त परुवठा सल्लागार 
व तपासणी सेवा  

1 पदवी व बकींग हवत्तपरुवठा संदभात कामकाजाचा अनभुव 5 वषष 60 महामंडळातील हवत्तपरुवठा संदभात  प्रकरणा  हनहाय 
तपासणी छाननी बाबत सेवा परुवठा, उपयोहगता 
प्रमाणपत्र देणे, तपासणी अहवाल सादर करणे. 

 एकूण 10     

अटी ि शती : 
 सेवेतनू हनवतृ्त अहधकारी यांनी शैक्षणीक अहषता, अनभुव इत्यादीबाबतचा स्वस्वाक्षरीत प्रमाणपत्रांसह हवहहत नमनु्यातील अजष सादर करावा.  
 उच्चतम शैक्षहणक अहषता धारणा केलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 
 आवश्यकतेप्रमाणे पदांची संख्या कमी-अहधक व पदस्थापनेच्या हठकाणात बदल केला जाईल. 
 हवत्त परुवठा सल्लागार व तपासणी सेवा संदभात 11 महहन्यांसाठी  कराराने हनयीु ती करण्यात येईल व प्रहत प्रकरण सेवाशलु्क नमदू क वन हवहहत नमनु्यातील अजष 

सादर करावा. 
 
 
 

 

 


