रा

य बालकामगार

क प स मती, मुंबई उपनगर
दनांक- ०४/१०/२०१६

रा

य बालकामगार

क प स मती#या

क प संचालक काया%लय कर ता खाल ल

पदांसाठ( मा सक मानधन त*वावर ता*परु *या ,व-पात क.रता लेखी ,व-पात अज% बंद पा2कटात
माग4व5यात येत आहे . पदांचा कालावधी हा शासन :नण%यावर अवलंबुन राह ल.
अ.<. पदाचे नाव
१.

क प संचालक

पद

मानधन

शै>?णक अह% ता

१

१८०००/-

१. कोण*याह शाखेतील पदवीधर
२. एम.एस.डDलयू. झालेला असावा
३. शै>?णक व समाजकाया%त ५ वषा%चा अनुभव

२.

>ेKLय अMधकार

०२

१२०००/-

१. पदवीधर कोण*याह शाखेचा
२. एम.बी.ए./एम.एस.डD यू अस यास

ाधाNय,

३. क पाचा ३ वषा%चा अनुभव
४. बालकामगार >ेLात काम केलेले असावे
५. लेखा 4वषयाचा व संगणकाचे Oान आवPयक
४.

लपीक-कम-लेखापाल

०१

८०००/-

१. वा?णQय शाखेचा पदवीधर
२. मराठ( + इंTजी टं कलेखक आवPयक
३. एम.एस.सी.आय.ट .
४. लेखा 4वषयक कामाचा 2कमान २ वषा%चा अनुभव

५.

,टे नो / Uडइओ

०१

६०००/-

माWय मक शाळा

माणपL पर >ा उ*तीण% 2कमान

माWय मक ८० श. . म. गतीचे लघुलेखनाचे आ?ण
2कमान ४० श. . म. इंTजी टं कलेखनाचे व 2कमान
३० श. . म.मराठ( टं कलेखनाचे शासकZय वा?णQय
माणपL आवPयक आहे .
अट व शत[:१. उमेदवारांची 2कमान वयोमया%दा १८ वषा%पे>ा कमी नसावी.
२. अजा%सोबत शै>?णक पाLते#या व अनुभवा#या स*य ती सा>ां2कत क-न जोडणे आवPयक
आहे .

*य> मुलाखतीचे वेळी मुळ

ती तपासणीसाठ( उपलDध क-न ]या^या लागतील.

३. सदर नेमणक
ू ा _या :न^वळ कंLाट ,व-पा#या असुन *या ११ म हNयानंतर आपोआप
संपु ठात येतील 2कंवा आवPयक अस यास सदर#या सेवा संबंMधताचे कामाचे
पुढे चालू ठे व5यात येतील.

गतीनस
ु ार

४. सदर#या सेवा _या :न^वळ कंLाट

,व-पा#या आहे त, *यामुळे सेवा :नय मत 2कंवा

कायमपणाची कोणतीह मागणी करता येणार नाह 2कंवा अनुOेय असणार नाह .
५. :नवड झाले या उमेदवारांस -.१००/- बॉNडवर सेवेबाबत करारनामा क-न दे णे बंधनकारक
आहे .
६. :नयb
ु त उमेदवाराकडुन आMथ%क 2कंवा इतर नक
ु सान झा यास ते संबंMधताकडून वसल
ू
कर5यात येईल.

गुN_याचे ,व-प पाहुन वेळ

संगी :नयमानुसार कारवाई कर5यात येईल.

७. :नयुbत उमेदवारास पुणव
% ेळ काम करणे बंधनकारक आहे .

काम करतांना कुठ याह

कारा#या अनपेe>त घटना / अपघात इ. कारणामुळे शा.रर क इजा झा यास *यास तो
,वत: जवाबदार रा हल.

*याबाबत कोणतीह नक
ु सान भरपाई

दल जाणार 2कंवा हे

काया%लय जवाबदार असणार नाह .
८. :नयुbत उमेदवारास *यांचे ,वत:चे ई#छे नुसार सेवा मुbत ^हावयाचे अस यास एक
म हNयाची अगाऊ नो टस दे णे बंधनकारक आहे .

अशी नो टस न द यास व सेवा सोडुन

गे यास एक म हNयाचे मानधन वसुल कर5यात येईल.
कोणतेह

परं तु संबंधीतांना कोण*याह वेळी

कारण न दश%4वता काढुन टाक5याचा 2कंवा सेवा कालावधी कमी कर5याचा

अMधकार :नhन ,वा>र तांना राह ल.
९. अज% कर5याचा अंतीम दनांक १५/१०/२०१६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपयjत पो टाने 2कंवा
ह,तेपोच िज हाMधकार तथा अWय>, बालकामगार पुनव%सन
िज हा यांचे काया%लय, १० वा मजला,

क प सं,था, मुंबई उपनगर

शासकZय इमारत, शासकZय वसाहत, बांlा (पूव)%

मंब
ु ई ४०० ०५१ यां#या काया%लयात सादर करावे.

तारखेनंतर 2कंवा वेळेनंतर

ाoत

होणाpया अजाjचा 4वचार केला जाणार नाह .
१०. सोबत जोडले या नमुNया माणे अज% ए-४ (A-4) साईजवर संगणीकृत 2कंवा टं क लखीत
क-न सादर करावा.

सोबत ,वत:चा प.रपूण% प*ता असलेला ५ -पयाचे पो,टाचे टकZट

लावलेला लफाफा जोड5यात यावा.
११. ाoत अजा%ची छाननी क-न पाL उमेदवारांस प.र>ेसाठ( / मल
ु ाखतीसाठ( बोल4व5यात
येईल.

अपाL ठरवले या उमेदवारांस कोणताह

पL^यवहार केला जाणार नाह

2कंवा

कोणतीह सबब ऐकुन घेतल जाणार नाह .
१२. जर मोठया

माणात अज%

प.र>ा व मल
ु ाखत घेतल
,वा>र ताकडे आहे .

ाoत झा यास वेळ

संगी लेखी प.र>ा पदानुसार संगणकZय

जाईल याबाबत अं:तम :नण%य घे5याचा अMधकार :नhन

१३. उपरोbत मानधना^य:त.रbत इतर कोणतेह भ*ते, सवलती अनुOेय असणार नाह .
१४. अजा% सोबत रा
-पयेचा रा

य बालकामगार

क प स मती, मुंबई उपनगर #या नावाने १००/-

यकृत बँकेचा धनाकष% नापरतावा hहणुन जोडणे बंधनकारक आहे .

सदरची जा हरात mumbaisuburban.gov.in या वेबसाईटवर सुWदा पहा5यासाठ(
उपलDध आहे .

सह /(द पेNl संह कुशवाह)
अWय>
रा

य बालकामगार

क प स मती तथा

िज हाMधकार , मंब
ु ई उपनगर

¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²ÖÖ»ÖÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ¯ÖÏÛú»¯Ö ÃÖ×´ÖŸÖß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ¯Ö®ÖÝÖ¸ü
†•ÖÖÔ“ÖÖ ®Ö´Öã®ÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ,
†¬µÖõÖ,
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²ÖÖ»ÖÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ¯ÖÏÛú»¯Ö ÃÖ×´ÖŸÖß
ŸÖ£ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ¯Ö®ÖÝÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ
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2) ÃÖÓ¯ÖãÞÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú:- ------------------------------------ ‡Ô-´Öê»Ö-----------------------4) Ø»ÖÝÖ :- ¯Öã¹ýÂÖ / ×Ã¡Ö
5) •Ö®´Ö ŸÖÖ¸üßÜÖ :/ /
¾ÖµÖ :6) ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :†.ÛÎú. ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ/²ÖÖê›Ôü/×¾ÖªÖ×¯ÖšüÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ˆ¢ÖßÞÖÔ ¾ÖÂÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÝÖãÞÖ ™üŒÛêú¾ÖÖ¸üß

7) †®Öã³Ö¾Ö :†.ÛÎ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê / ÃÖÓÃ£Öê“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö
ú
¯Ö¢ÖÖ

¯Ö¤ü

ÛúÖµÖÔÛúÖôû

¯ÖÖÃÖæ®Ö

‹ÛãúÞÖ
ÛúÖµÖÔÛúÖôû

†®Öã³Ö¾Ö
¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö
•ÖÖ›ü»Öê †ÖÆêü/
®ÖÖÆüß.

¯ÖµÖÕŸÖ

8) †Ö¾Ö¿µÖÛú ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ¯Ö¤ü¾Öß / ¯Ö¤ü×¾ÖÛúÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÝÖãÞÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ •ÖÖê›ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ / ®ÖÖÆüß
9) †•ÖÔ¤üÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ/ ×®Ö´Ö¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÜÖÖ“Öê ®ÖÖÆü¸üÛúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö •ÖÖê›ü»Öê
†ÖÆêü / ®ÖÖÆüß.

(†•ÖÔ¤üÖ¸ü ®ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ÃÖÆüß)

¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö
¯ÖÏ´ÖÖ×ÞÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê Ûúß, µÖÖ †•ÖÖÔŸÖ ®Ö´Öæ¤ü Ûêú»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖãÞÖÔ¯ÖÞÖê
³Ö¸ü»Öß †ÃÖæ®Ö ŸÖß ÃÖŸµÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÜÖÖê™üß ØÛú¾ÖÖ “ÖãÛúß“Öß †Öœüôû»µÖÖÃÖ ´ÖÖ—Öß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ØÛú¾ÖÖ ×®ÖµÖãŒŸÖß ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸ü§ü ÆüÖê‰ú ¿ÖÛúŸÖê µÖÖ“Öß ¯ÖæÞÖÔ¯ÖÞÖê •ÖÖÞÖß¾Ö †ÖÆêü.
ŸÖÃÖê“Ö Æüß ×®ÖµÖãŒŸÖß ÛÓú¡ÖÖ™üß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ¾Ö Ûú¸üÖ¸ü ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖ“Öê ×®ÖµÖ´Ö, †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú ¸üÖÆüŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ •ÖÖ×ÞÖ¾Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ´Öß µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö
Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ¿ÖÖ¸üß¸üßÛú¥üÂ™ü¶Ö ÃÖõÖ´Ö †ÖÆêü ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö ´Ö¬µÖê
ÝÖã®ÊÖ“Öß ®ÖÖë¤ü ®ÖÖÆüß.
Ã£Öôû :×¤ü®ÖÖÓÛú :(†•ÖÔ¤üÖ¸ü ®ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ÃÖÆüß)

