बृह

ुं बई महानगरपािलका

लोकमा य िटळक महानगरपािलका सवसाधारण

णालय व

वै कीय महािव ालय शीव, मुंबई – 22.
लोिट /26714 /प र आ था िद 21.11.2022

जािहरात
लोकमा य िटळक महानगरपािलका सवसाधारण

णालय व वै कीय महािव ालय शीव,

मुं बई – 22. येथे अिधप रचारीका यांची फ त सहा मिह यांकरीता कं ाटी प दतीने करारनामा सापे
नेमणूक कर यासाठी अज मागिव
िवभाग, कॉलेज िब
भरलेले अज आव

ी ंग, तळमजला,
क

ा

ात येत आहे. अजाचे शु

पये 354/- रोखीत रोखपाल

म नं 15, शीव, मुंबई – 400 022 येथे भर

माणप ा

ात यावे. प रपूण

ा सा ांकीत छायांकीत तीसह व अजाचे शु

भर

ा

ा

पावतीसह शिनवार व रिववार सोडून कायालयीन वेळेत सकाळी 11.00 ते दु पारी 3.00 वाजेपयत
प रचा रका आ थापना क ात िद 23.11.2022 ते िद 02.12.2022 पयत
02.12.2022 रोजी सं
ाबाबतीतील कुठ

कारले जातील. िद

ाकाळी 5.00 या वेळेनंतर आलेले अज िवचारात घेतले जाणार नाहीत व

ाही कारचा प

वहार

कारला जाणार नाही.

कं ाटी पदांचा तपशील
अनु.

एकूण

संवग

.

पदे

िनि त ठोक ित माह वेतन

िशि त अिधप रचा रका
1.

(कं ाटी त वावर )
सहा मिह
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. 30,000/-

ाकरीता

शै िणक अहता :-

1. उमेदवार बारावी पास व कमीत कमी प रच रका पदासाठी आव
पदवी धारण केलेली असावी. तरी उ

क असलेली जीएनएम ही

गुणव ा धारक उमेदवार अज क

शकतात परं तु वेतन

.30,000/- च राहील.
2. उमेदवार मा ता ा
Registration 3 मिह


निसग कौ

लचा नोंदणीकृत असावा, िकंवा

ात िमळवावे.

वयोमयादा :1. खु या

वगासाठी उमेदवाराचे वय 18 वषापे ा कमी व 38 वषा पे ा अिधक असता कामा

नये. अजासोबत ज माचा दाखला िकंवा शाळा सोड
2. मागासवग य

ाचा दाखला सादर करावा.

वगासाठी उमेदवाराचे वय 18 वषापे ा कमी व 43 वषा पे ा अिधक असता

कामा नये. अजासोबत ज माचा दाखला िकंवा शाळा सोड



ांनी Nursing Council चे

ाचा दाखला सादर करावा.

सवसाधारण अटी :-

1. उमेदवारांनी िववाहनोंदणी
नस

माणप ,नावात बदल झा

ास िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव

2. उमेदवाराने अजावर

त:चा भमण

नी

ाचे राजप

ा नावाने अज क

सादर करावे.

तसेच ते

शकतात.

मांक व ई मेल आयडी नमूद करणे आव

क आहे .

3. उमेदवाराला कोण ाही
िश ा िदली अस
अस

ायालयाने नैितक अध:पतन िकंवा फौजदारी

ास, तसेच उमेदवारािव

ास/िश ा झालेली अस

4. िनवड ि या सु

झा

ास उमेदवाराने

ास

5.

ाची िनयु

शासकीय िकंवा अ
थांबिव

ी समा

कारणा

ांत येईल. तसेच िनयु
कर

7. िनवड झाले

ात

लं िबत

क आहे.

णी उमेदवाराने चु कीची
ाचे िनदशनास

ी झालेली अस

ास कोणतीही

ांत येईल.

व िनवड ि या कोण ाही वेळेस कोण ाही ट

ाचे अिधकार महापािलका आयु

6. उमेदवारांना मुलाखतीसाठी

ीनंतर कोण ाही

ा खट

करण

ास िकंवा कोणतीही मािहती दडवून ठे व

ाची उमेदवारी र बातल कर

पूवसूचना न दे ता

ायालियन

ाबाबत मािहती दे णे आव

ानंतर िकंवा िनयु

मािहती/ माणप े/कागदप े सादर के
आ

पोिलस चौकशी /

पा

, बृह

ावर

ुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.

खचाने उप थत रहावे लागेल.

ा उमेदवारांस पये 100/- िकंवा िवधी आकारा माणे (वेतन िमळकतीनुसार) बॉ

पेपरवर िविहत नमु

ातील

कं ाट करार करणे आव

क असून सदर

खच सं बंिधत

उमेदवारास करावा लागेल.
8. सदर कं ाटी त
अिधकार बृह

ावरील पदधारकांची िनयु
ुंबई महानगरपािलका आयु

9. सदर कं ाटी त
िनदशनास आ
10. कुठ

ावरील पदधारका
ास

ाही कारणा

ांची िनयु

कर

ाचे

भंग के

ाचे

ांना आहेत.

ा िनयु

ी ता

व िनवड झाले

ी कोण ाही वेळी पूवसूचना न दे ता र

ी कालावधीम

ाळ र कर

े उमेदवाराने िश

ांत येईल.

ा उमेदवारास पदाचा राजीनामा

ावयाचा अस

ास

ाने

8 िदवसांची पूवसूचना दे णे बंधनकारक आहे.
11. िनयु

ी झाले

ा उमेदवारास म.न.पा. म

येणार नाही तसेच

े कायम

णालय व वै कीय महािव ालय शीव, मुंबई –

ालयात कोण ाही िवभागात तीन पाळीत काम करावे लागेल.

13. िनवड झाले



सांगता

ांना िनयिमत सेवेचे कोणतेही फायदे अनु ेय असणार नाहीत.

12. लोकमा य िटळक महानगरपािलका सवसाधारण
22. येथे

पी सेवेसाठी कोणताही ह

ा उमेदवारांना

ेक 29 िदवसानंतर एक िदवसाचा सेवाखड दे

ात येईल.

िवशेषसुचना :

1. यापूव संबंिधत कायालयात व अ
जाणार नाहीत.तसेच बृह
अज िवकणे,

िठकाणी सादर केलेले/ ा

ुंबई महानगरपािलकेने कोण ाही

झालेले अज िवचारात घेतले
ीला व इतर दु स-या सं थे ला

कारणे इ ादी ंचा अिधकार िदलेला नाही याची कृपया नोंद

2. अजाचे िविहत मु

भ न

ाची पावती जोड

ािशवाय अज ाहय धर

ावी.

ात येणार नाहीत.

3. टपालाने आलेले अज िवचारात घेतले जाणार नाही.
4. मुलाखती या वेळी आधार काड, पॅन काड, बँकेचे Cancelled Cheque, पासबुकाची छायांकीत
त आव यक या

माणप ां या मूळ

सा ांकीत ती अजासोबत जोडा

ितसह सा ांिकत छायांिकत

तीसह उप थत राहावे व

ा.

5. उमेदवारास पूवानुभव अस यास या या माणप ां या मूळ ितसह सा ांिकत छायांिकत तीसह
मुलाखतीस उप थत राहावे.
6. मुलाखतीचे थळः अिध ठाता कायालय, लोकमा य िटळक

णालय, शीव, मुंबई -22.

7. मुलाखती िद. 13.12.2022 व 14.12.2022 रोजी सकाळी 11 वा. ते दु 3 वाजेपयत घेत या
जातील.
8. अजाचे शु क –

इ

ु क उमेदवारांनी शै िणक अहते

आकाराचे छायािच
ालया

. 291 + 18% GST.

ा छायांिकत

ावर िचकटवुन िविहत नमु

ातील सव बाबी ंची पूतता केलेले अज लोिटमस

ा प रचा रका आ थापना क ात शिनवार व रिववार सोडून कायालयीन वेळेत सकाळी

11.00 ते दु पारी 3.00 वाजेपयत

कारले जातील. िद 02.12.2022 रोजी सं

वे ळेनंतर आलेले अज िवचारात घेतले जाणार नाहीत व
वहार

ित व अलीकडे च काढलेले पासपोट

ाबाबतीतील कुठ

ाकाळी 5.00 या
ाही

कारचा प

कारला जाणार नाही.

(िटप :- कं ाटी भरती

िकरयेबाबतचे अंितम िनणय व सदरबाबत बदल कर

शासनाकडे राहतील. तसेच उपरो
से वा-िनयमावली व इतर कुठ

पदाकरीता िनयु

ाचे अिधकार

होणा-या उमेदवारांना महानगरपिलकेची

ाही कारचे फायदे लागू होणार नाहीत.)

सही/- िद 21.11.2022
अिध ठाता
लो.िट.म.स.

णालय,शीव,

मुंबई ४०० ०२२.

