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जदनाांक- 23 िून, 2022
वाचा -

1. नाबार्थ कर्ील राज्यस्र्तरीय कायथबलाने जनयुक्र्त केलेल्या उपसजमर्तीचा जदनाांक 20.4.2016
रोिीचा अहवाल.
2. र्ासन पत्र जदनाांक 30 एजप्रल, 2016.
3. सहकार आयुक्र्त व जनबांधक, सहकारी सांस्र्ा, महाराष्र राज्य पुणे याांचे पजरपत्रक
जदनाांक 5.5.2016.
4. नाबार्थ कर्ील Committee for Assessment & Human Resources of STCC in the post
CBS Environment Dated 10.10.2017.
5. र्ासन आदे र् ि. जिमस-0418/694/प्र.ि. 69/2-स, जदनाांक 15.06.2018.
6. सहकार आयुक्र्त व जनबांधक, सहकारी सांस्र्ा, महाराष्र राज्य पुणे याांचे पत्र ि. कृषीपर्त-3/
जिमसबँका/ ऑनलाईन नोकरभरर्ती/ 2021, जदनाांक 10.12.2021
7. महाराष्र सहकारी सांस्र्ा अजधजनयम, 1960 चे कलम 79 अ

प्रस्र्तावना :जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील ऑनलाईन नोकरभरर्ती प्रजियेदरम्यान उद्भवणाऱ्या जवजवध
समस्याांचे जनराकरण करण्यासाठी सांदभथ ि. 5, जदनाांक 15.06.2018 च्या र्ासन आदे र्ार्त सुधारणा करणेबाबर्त
सहकार आयुक्र्त व जनबांधक, सहकारी सांस्र्ा याांनी सांदभथ ि. 6, जदनाांक 10.12.2021 च्या पत्रान्वये प्रस्र्ताव
सादर केला आहे . त्यानुसार याबाबर्त जनगथजमर्त केलेल्या सांदभथ ि. 5 च्या र्ासन आदे र्ार्तील अ. ि. 1 व 2 मध्ये
सुधारणा करण्याची बाब र्ासनाच्या जवचाराधीन होर्ती.
र्ासन जनणथय :महाराष्र सहकारी सांस्र्ा अजधजनयम 1960 चे कलम 79 अ (1) नुसार र्ासनास असलेल्या
अजधकारान्वये राज्यार्तील सवथ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाांच्या भरर्ती प्रजियेसाठी जनगथजमर्त सांदभथ ि. 5 च्या
र्ासन आदे र्ार्तील अ. ि. 1 व 2 मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास र्ासन मान्यर्ता दे ण्यार्त येर्त आहे .

1. नोकरभरर्ती प्रजिया फक्र्त ऑनलाईन पध्दर्तीने करणे.
आर्तापयंर्त प्राप्र्त जवजवध र्तिारींच्या चौकर्ीमध्ये सेवक भरर्तीसाठी अवलांजबलेल्या ऑफलाईन परीक्षा
पध्दर्तीर्त पजरक्षोत्तर कालावधीर्तील उत्तरपजत्रका, गुणर्तक्र्ता इ. मध्ये आढळू न आलेला बाहेरील हस्र्तक्षेप लक्षार्त
घेर्ता ऑफलाईन परीक्षा पध्दर्त बांद करण्यार्त यावी. यापुढे राज्यार्तील सवथ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाांमधील
जवजवध पदाांसाठीच्या नोकरभरर्ती प्रजियेसाठीची परीक्षा फक्र्त सांगणकीय ऑनलाईन पध्दर्तीनेच घेण्यार्त यावी.
सदर ऑनलाईन नोकरभरर्ती मधून चर्तुर्थ श्रेणीर्तील कमथचारी िसे सुरक्षारक्षक, वाहनचालक (जर्पाई हे पद
वगळू न) त्याचप्रमाणे नाबार्थ कर्ील राज्यस्र्तरीय कायथबलाच्या अहवालार्तील प्रकरण 5 मध्ये नमूद वरीष्ठ
व्यवस्र्ापन, मध्य व्यवस्र्ापन व कजनष्ठ व्यवस्र्ापनामधील पदे र्तसेच जवर्ेष/ र्ताांजत्रक पदे वगळण्यार्त येर्त
आहे र्त. सदर अहवालामध्ये अ प्रवगार्तील बँकाांसाठीची 25 पदे , ब प्रवगार्तील बँकाांसाठीची 21 पदे , क प्रवगार्तील
बँकाांसाठीची 18 पदे व र् प्रवगार्तील बँकाांसाठीची 15 पदे याांचा समावेर् राहील.

र्ासन जनणथय िमाांकः जिमस-0418/694/प्र.ि. 69/2-स

2. जि.म.स.बँकाांची सेवकभरर्ती करणेसाठी त्रयस्र् सांस्र्ेची जनयुक्र्ती करणे.

ऑनलाईन नोकरभरर्ती प्रजियेसाठी अजधकृर्त सांस्र्ाांची / एिन्सी याांची राज्यस्र्तरीय र्ताजलका/ पॅनल

सहकार आयुक्र्त व जनबांधक, सहकारी सांस्र्ा याांनी र्तयार करावे. यामध्ये महाराष्र राज्य सहकारी बँक
असोजसएर्न जल. मुांबई, इांजर्यन बँक असोजसएर्न (IBA), इांजर्यन बँकींग पसोनेल जसलेक्र्न (IBPS)
यासारख्या यांत्रणाांचा समावेर् असावा. भरर्ती प्रिीया राबजवण्यासाठी सांबजां धर्त बँकाांनी सहकार आयुक्र्त व
जनबांधक, सहकारी सांस्र्ा याांनी र्तयार केलेल्या राज्यस्र्तरीय र्ताजलका/ पॅनल मधील सांस्र्ाांना जनमां त्रण दे ऊन
त्याांच्यापैकी एका सांस्र्ेची जनयुक्र्ती करावी. ऑनलाईन नोकरभरर्ती प्रजियेसाठी अजधकृर्त सांस्र्ाांची / एिन्सी
याांची राज्यस्र्तरीय र्ताजलका/ पॅनल मध्ये खालील प्रमाणे अहर्ता धारण करणाऱ्या सांस्र्ेची जनयुक्र्ती करावी :i.

जनयुक्र्त करण्यार्त येणारी सांस्र्ा नोंदणीकृर्त असावी.

ii. सदर सांस्र्ेस या अगोदर व्यापारी बँका (राष्रीयकृर्त बँका/ खािगी बँका/ प्रादे जर्क ग्रामीण बँका), जिल्हा
मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका र्तसेच र्ासनार्तील जवजवध जवभागाांसाठी जकमान र्तीन वेळा
ऑनलाईन नोकरभरर्तीची प्रजिया राबजवलेली असावी. सांस्र्ेची जनवर् करर्ताांना गरिेनुसार पजरक्षा
राबजवण्याची क्षमर्ता व त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या सांस्र्ेचा प्राधान्याने जवचार करावा.
iii. सदर सांस्र्ेजवरुध्द यापुवी कोणत्याही नोकरभरर्तीच्या अनुषांगाने प्राप्र्त झालेल्या र्तिारींच्या चौकर्ीमध्ये
सदरची सांस्र्ा परीक्षेसांबध
ां ी गलर्ान व्यवस्र्ापन, भ्रष्टाचार, गुन्हे गारी पध्दर्तीचा हस्र्तक्षेप इ. बाबर्तीर्त दोषी
असल्याचे जसध्द झालेले नसावे ककवा सदर सांस्र्ेला ( नोकरभरर्तीच्या अनुषांगाने ) काळया यादीर्त (Black
list) समावेर् केलेले नसावे.
iv. नोकरभरर्ती प्रिीया सक्षमपणे व कायथक्षमपणे ऑनलाईन पध्दर्तीने राबजवण्याची सुजवधा जनवर् केलेल्या
सांस्र्ेकर्े असणे आवश्यक आहे . एखाद्या जिल्यामध्ये पजरक्षार्थ्यांची सांख्या जवचारार्त घेर्ता एकाच सत्रार्त
परीक्षा घेणे र्क्य नसल्यास, उमेदवाराांच्या सांख्येप्रमाणे पायाभूर्त सुजवधाांची उपलब्धर्ता लक्षार्त घेऊन
ऑनलाईन परीक्षा निीकच्या मोठ्या जिल्याच्या जठकाणी अर्वा एकापेक्षा िास्र्त सत्राांमध्ये घेण्यार्त यावी.
एकापेक्षा िास्र्त सत्राांमध्ये परीक्षा घेर्ताांना प्रश्नपजत्रकेची काजठण्य (difficulty level) पार्तळी सारखीच राहील,
याची िबाबदारी ऑनलाईन पजरक्षा राबजवणाऱ्या सांस्र्ेची राहील.
सदरचा र्ासन जनणथय महाराष्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेर्तस्र्ळावर उपलब्ध
करण्यार्त आला असून त्याचा साांकेर्ताांक 202206231219000802 असा आहे. हा जनणथय जर्िीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांजकर्त करुन काढण्यार्त येर्त आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे र्ानुसार व नावाने.
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(श्रीकृष्ण वार्े कर)
जव.का.अ. र्तर्ा सहजनबांधक, सहकारी सांस्र्ा
महाराष्र र्ासन
प्रर्त:1. सहकार आयुक्र्त व जनबांधक, सहकारी सांस्र्ा, महाराष्र राज्य, पुणे.
2. जवभागीय सहजनबांधक, सहकारी सांस्र्ा, (सवथ).
3. जिल्हा उपजनबांधक, सहकारी सांस्र्ा (सवथ).
4. व्यवस्र्ापकीय सांचालक, महाराष्र राज्य सहकारी बँक.
5. मुख्य कायथकारी अजधकारी/ प्रर्ासक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (सवथ).
6. जनवर् नस्र्ती (कायासन 2-स)
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