
 
बहृ  मुबंई महानगरपािलका 

लोकमा य टळक महानगरपािलका सवसाधारण णालय व वै क य महािव ालय, शीव, मुबंई-22 
 

मांक - लो ट  /34109/ िव  
दनांक –17.01.2022 

 
 

जािहरातीचा मसदुा 
 
 लोकमा य टळक महानगरपािलका सवसाधारण णालय व वै क य महािव ालय यां या 
आ थापनेवरील  ‘ िच कार ’ संवगातील 02  र पद े कं ाटी प दतीने (6 मिह यासाठी ) भर यासाठी 

अज मागिव यात येत आह.े  िविहत नमु यातील अज www.portal.mcgm.gov या संकेत थळावर 

उपल ध आह.े 

 सदर पदासाठी  खु या वगातील  उमेदवारांनी . 300/- + 5%  जीएसटी . 15/- =  एकूण . 

315 आिण  आरि त वगातील उमेदवारांनी पये 200+5% जीएसटी असे एकूण . 210/- इतके 

शु क लो. ट.म.स. णालया या रोखपाल िवभागात द. 27.01.2022  पयत कायालयीन वेळेत 

(शिनवार तसेच रिववार व सावजिनक सु ी वगळून ) सकाळी 11 ते दपुारी 2 वाजेपयत भ न, याची 

पावती अजासोबत जोडून अज लो. ट.म.स. णालया या आवक/जावक  िवभागात  सादर  करावा. 

(दरू वनी . 02224063017  िव ालय आ थापना िवभाग) 

  

पदाच े नाव -  िच कार  

 

शै िणक  अहता - 

 

1. उमेदवार शासनमा य जी.डी. आटस िच का रतेची पदिवका क॑वा Bachelor of Fine Arts 

(BFA)  पदवी माणप  धारक असावा. 

 

2. उमेदवाराने शासनमा य सं थेमधून छायािच णातील एक वषाचा कोस पूण के याच े  माणप  

धारक असावा. 

 

3. उमेदवार मा यता ा  सं थेच े फोटोशॉप, कोरल ॉ ( ा फक  िडझाइन ) सॉ टवेअरच े  माणप  

धारक असावा व यास सदर कामाचा कमान 1 वषाचा अनुभव असावा. 

 

4. उमेदवार मा यिमक शालांत माणप   क॑वा  त सम  क॑वा उ तम प र ेत 100 गुणांची पि का 

असलेला मराठी िवषय (उ  तर क॑वा  िन  तर ) घेऊन उ ीण असण ेआव यक आह.े 

 

5.  उमेदवार ‘ डीओईएसीसी ’  सोसायटीचे  ‘सीसीसी ’ क॑वा ‘ओ तर ’ क॑वा  ‘ ए तर’ क॑वा  ‘ बी 

तर’ क॑वा ‘सी तर’  तरावील माणप  क॑वा महारा  रा य उ  आिण तांि क िश ण मंडळाच े

‘एमएससीआयटी ’ क॑वा ‘जीईसीटी ’ चे माणप धारक असावा क॑वा सदर माणप  सादर कर यास 

सूट दे याकरीता शासनाने वेळोवेळी संगण हाताळणी/ वापराबाबत मा यता दलेला अ यास म पूण 

केलेला असावा.  तथािप, िनयु या वेळी  उमेदवाराजवळ सदर माणप  नस यास याने / ितन े

शासनाने िविहत केलेली  ‘एमएससीआयटी ’ ची परी ा नेमणकु या दनांकापासून दोन वषा या आत 

उ ीण होण ेआव यक आह.े  अ यथा याची/ ितची सेवा समा  कर यात येईल. 



 

6. उमेदवारास महानगरपािलके या  खा यामाफत घे यात येणारी वसाय चाचणी परी ा उ ीण होण े

आव यक  आह.े  

 

7. वयोमयादा – अगोदरच  बृह मुंबई महानगरपािलके या  सेवेम ये नस यास उमेदवाराचे वय 38 

वषापे ा जा त नसावे.  मागासवग य उमेदवारा या बाबतीत वयोमयादा 43 वष ( शासनाने वेळोवेळी 

केलेल ेबदल अंमलात आण यात येतील. ) 

 

सवसाधारण अटी -  

1. उमेदवार मा यिमक शालांत माणप   क॑वा  त सम  क॑वा उ तम प र ेत 100 गुणांची पि का 

असलेला मराठी िवषय (उ  तर क॑वा  िन  तर ) घेऊन उ ीण असण ेआव यक आह.े 

 

2. उमेदवाराने संगणकाचे ान कवा महारा  रा य उ  आिण  तांि क िश ण मंडळाचे MSCIT OR 

GECT चे माणप  धारण करण ेआव यक आह.े 

 

3. उमेदवारास महानगरपािलके या खा यामाफत घे यात येणारी वसाय चाचणी(Trade Test ) 

परी ा उ ीण होणे आव यक  आह.े  

 

4. उमेदवारांनी िववाहन दणी माणप , नावात बदल झा याचे राजप  सादर कराव.े  तसेच त े 

नस यास िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव या नावाने अज क  शकतात. 

 

5. उमेदवारान ेपदिवका /पदवी परी ा एकापे ा जा त य ांत उ ीण केली अस यास ती परी ा कती 

य ात उ ीण केली याचे माणप  सादर करण ेआव यक आह.े 

 

6. उमेदवाराला कोण याही यायालयात नैितक अधःपतन क॑वा फौजदारी व पा या खट यात िश ा 

दली अस यास, तसेच उमेदवारािव द पोिलस चौकशी / यायालयीन करण लंिबत अस यास / 

िश ा झालेली अस यास उमेदवारान े याबाबत मािहती दणेे आव यक आह.े   

 

7. िनवड या सु   झा यानंतर  क॑वा  िनयु नंतर  कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची मािहती / 

माणप े / कागदप े सादर के यास क॑वा कोण याही मािहती दडवून ठेव याच े िनदशनास आ यास 

याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल.  तसेच  िनयु  झालेली  अस यास कोणतीही पूवसूचना न 

दतेा याची िनयु  समा  कर यात येईल. 

 

8. उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयु चे ना हरकत माणप  अजासोबत जोडाव.े 

 

9. शासक य क॑वा अ य कारणा तव िनवड या कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर 

थांबिव याच ेअिधकार महानगरपािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहते.  

 

10. उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल. 

 

 



 

 

11. िनवड झाले या उमेदवारांस पये  100/-  क॑वा िवधी आकारा माणे (वेतनिमळकतीनुसार) बॉ ड  
पेपर वर िविहत नमु यातील कं ाट करार करण े आव यक असून सदर   खच संबंिधत उमेदवारास  
करावा लागेल. 

 

12. िनवड झाले या उमेदवारािव द  कोणताही गु हा न दिवला नाही अथवा िस द झालेला नाही असे 
चा र य माणप  संबंिधत पोलीस टेशनकडून नेमणकु नंतर एक मिह या या आत सादर करणे 
आव यक राहील. 

 

13. सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु  कोण याही वेळी पूवसूचना न दतेा र  कर याच े

अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहते. 

 

14. सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु  कालावधीम ये उमेदवारान े िश तभंग के याच े

िनदशनास आ यास यांची िनयु  ता काळ र  कर यात येईल. 

 

15. कुठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा ावयाचा अस यास याने 

30 दवसांची पूवसूचना देण ेबंधनकारक आह.े 

 

 

16. कं ाटी िच कार  याला दरमहा एकूण . 18,000/- एवढ े िनि त वेतन िमळेल.  या वेतना 

ित र   कोण याही कारचा महागाई भ ा, घरभाड े भ ा इ यादी अनु ेय असणार नाही.  सदर 

वेतनातून वसाय कर वजावट कर यात येईल. 

 

17. उपरो  पदाची कं ाट त वावर  िनयु  6  मिह यांपे ा जा त नाही, अशा कारे कर यात येईल.  

सदर कालावधीत िनयिमत त वावर िच कार संवगातील  र  पद भर यात आ यास, सदर कं ाटी 

कमचा-याची नेमणूक / सेवा समा  कर यात  येईल. 

 

18. या या सेवे या 6 मिह यां या कालावधीम ये यांची सेवा दर 29 दवसानंतर एक दवस खंडीत 

कर यात येईल. 

 

19. सदर उमेदवाराला णालयीन वेळे या  अनुषंगाने काम कराव ेलागेल.   

 

20. उमेदवारास िनयु   केले या िवभागातील स ांनुसार सा ािहक रजा अनु ेय असेल,  या ित र  

कोणतीही रजा अनु ेय नाही. 

 

21. यांची नेमणूक करार प दतीची अस यामुळे यांना कोण याही यायालयात जाता येणार नाही. 

 

22. बृह मुंबई महानगरपािलका सेवा िनयमावलीनुसार ही नेमणकू झाली नस यामुळे या अनुषंगाने 

िमळणारे  िन॑वृ ी वेतन, भिव य िनवाह  िनधी अथवा त सम कोण याही कारच ेलाभ िमळ यास ते 

पा  राहणार नाहीत.  

 



 

 

23. यांची िनयु   पोलीस ना हरकत माणप  िनयु  दनांकापासून 15 दवसां या आत सादर 

कर यासापे  कर यात येईल. 

 

24. ते दररोज िनयमाने हजेरी पटावर यां या कत ा या वेळेनुसार वा री करतील अ यथा यांना 

गैरहजर धर यात येईल.  यांची िवना परवानगी गैरहजेरी िवना वेतनी गैरहजेरी कर यात येईल. 

 

 

िवशेष सचूना – 

अ) यापूव  संबंिधत कायालयात व अ य ठकाणी सादर केलेले / ा  झालेल ेअज िवचारात घेतल ेजाणार 

नाहीत. तसेच बृह मुंबई महानगरपािलकेने कोण याही ला व इतर दसु-या सं थेला अज िवकणे, 

ि वकारण ेइ याद चा अिधकार दलेला नाही याची कृपया न द यावी. 

 

ब) अजाचे िविहत मु य भ न याची पावती जोड यािशवाय अज ा  धर यात येणार नाहीत.  

 

क) टपालाने आलेल ेअज िवचारात घेतल ेजाणार नाही. 
 
 
 

 
 
     
    सही/- 

          डॉ. मोहन जोशी       
              अिध ाता        
                       लो. ट.व.ैमहािव ालय व णालय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
बहृ मुबंई महानगरपािलका 

लो.टी.म. वै क य महािव ालय व सवसाधारण णालय, शीव, मुंबई 400022 
दरू वनी ं . - 02224066381-89/ दरू वनी ं . – 022 28541017-18. 

अजाचा नमनुा 

पदाचे नाव:  

ित, 
अिध ाता, 
लो.टी.म.वै क य महािव ालय व 
सवसाधारण णालय, शीव,  
मुंबई – 400022. 
 

बृह मुंबई महानगरपािलकेत लो.टी.म. वै क य महािव ालय व सवसाधारण णालय, शीव, मुंबई 
400022  म य े___________________  पदाक रता दनांक ______________ या जािहरातीनुसार मी खाली 

सही करणार िवनतंी अज करत आह.े माझी सिव तर मािहती खालील माण ेआह े: 
1) (अ) संपूण नाव (आडनाव थम) :  

________________________________________________________________ 
2) प ा (कायमचा) :          दरू वनी / मण वनी  – 

     ई – मेल आयडी -  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

3) प ा (प वहाराचा) : 
_________________________________________________________________ 

4) पदाचे नाव _______________________ 
5) ज म दनांक: _____________________________ 
6) वजन: ________________ कलोउंची: ___________________ स.मी. 
7) वय: 
8) शै िणक अहता: ___________________________________________________ 

मी या वये ित ापूवक असे जाहीर करतो / करते क , वरील मािहती जाणीवपूवक तसेच िव ासपूवक दली 

असून, ती खरी आह.े जािहरातीत दले या सव िनकषांवर व शै िणक अहतनेुसार मी पा  आह.े यापैक  
कोणतीही मािहती खोटी आढळ यामुळे माझा अज फेटाळून लाव यास कवा िनवडी या कुठ याही ट यावर माझी 
उमदेवारी र  के यास माझी काहीही त ार राहणार नाही.  
सोबत : माणप ां या मािणत ित 
  

आपला / आपली िव ासू, 
    अजदाराची सही 

दनांक  :               (अजदाराचे नाव) 

  
  
 
 
 
 



 
 बहृ मुबंई महानगरपािलका 

लो.टी.म. वै क य महािव ालय व सवसाधारण णालय, शीव, मुंबई 400022 
दरू वनी ं . - 0224063081-89 

 
वैयि क मािहतीप  (BIO-DATA) 

 

1) संपूण नाव (आडनांव थम) मराठीत: ______________________________________ 

2) विडलांचे संपूण नाव: __________________________________________________ 

3) िववाहापूव चे संपूण नाव (मिहलांक रता): ____________________________________ 

4) प ा  ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5) दरू वनी मांक:______________________________________________________________ 

6) ई – मेल आयडी________________________________________________________________ 

7) लग– पु ष ______________ ी _________________ 

8) ज म दनांक: दनांक________ मिहना________ वष _________ 

दनांक ________________ रोजी असलले ेवय ________ मिहन े_______ दवस____ 

9) शै िणक अहता: 

शै िणक 
अहता 

शालांत परी ा 
मंडळ/िव ापीठाचे 

नाव 

गुणांचा तपशील दहावी / बरावी  परी ेतील 
गुण 

उमदेवार कती 
य ात परी ा 
उ ीण झाला 

  ा  
गुण 

पैक  ट े वारी मराठी इं जी  

     गुण पैक  गुण पैक   

दहावी          

बारावी          

पदिवका           

पदवी          

इतर          

 
10) कामाचा अनुभव: ________________________________________ 

11) थािनक पोलीस ठा याचा पूण प ा: 

________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



12) उंची: ___ फूट __ इंच, वजन: _____ क. ा.,  शरीराची ठेवण: करकोळ / म यम / सु ढु    

वण: ________ ने  वण: ________ वैयि क खून:___________________ 

13) संगणक िवषयक ान: MS-CIT कवा शासनाने िविहत  

  केले या संगणक िवषयक अ यास माचे माणप :                   आह े/ नाही  

14) उमेदवार स या नोकरी करीत आह े कवा नाही ?    होय / नाही 

 अस यास याबाबतचा तपशील: __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

15) उमेदवारािव  पोलीस चौकशी / यायालियन करण लंिबत / 
तािवत आह ेका ? अस यास याबाबतचा तपशील ावा.    होय /   नाह . 

16) उमेदवारास पूव  िश ा झाली होती का ? िश ा झाली    होय /   नाही 
अस यास, िश ेचा तपशील नमूद कर यात यावा व यायालयीन  
िनणयाची मािणत त अजासोबत जोड यात यावी. 
 
 
 
 

आपला / आपली िव ास,ू 
 
 
 
   अजदाराची सही 
   (अजदाराचे नाव) 

दनांक: 
 
  


