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सहायक आयु त (वॉड ऑिफ़सर)
ऑिफ़सर), मुंबई महानगरपािलका,
महानगरपािलका, महापािलका विर ठ सेवा ,मुंबई.
ई.
धािरका

मांक : बी.एम. 10 (अ)(3)/144/दहा

जािहरात

मांक : 163/2011

आयोगामाफत महापािलका आयु त यां या आ थापने वरील सहायक आयु त , मुंबई महानगरपािलका, महापािलका विर ठ
सेवा ,मुंबई. पदा या एकूण तेरा जागांसाठी ऑनलाईन प तीने अज मागिव यात येत आहे त.या पदासाठी अहता ा त असलेले उमे दवार
अज क

शकतात.

2. उपल ध पदसं या :एकूण पदसं या

अमागास

(चालू िर त पदे ) 13
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2.1 ( * उपल ध अस यास मिहलांसाठी आरि त पद, ; उपल ध अस यास अ यु च गुणव ाधारक खेळाडू ं साठी आरि त )
2.2. शासना या अंतगत पिरवतिनयते या धोरणानु सार िव.जा.(अ), भ.ज.(ब),भ.ज.(क) वगवारी या आरि त पदाकिरता संबंिधत
वगवारीचा यो य व पा

उमे दवार उपल ध न झा यास, िव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), अथवा भ.ज.(ड) या पैकी उपल ध

वगवारी या उमे दवारांचा िवचार गुणव े या आधारावर कर यात येईल

2.3 वर नमूद केले या पदसं येत व आर णात महानगरपािलके या सूचनेनुसार बदल हो याची श यता आहे .
2.4 िवचाराधीन पदाकिरता अपगांसाठी पद आरि त नसले तरी , शासन िनणय, नगर िवकास िवभाग
. .96/04/निव 20, िद. 13 ऑग ट, 2004 नु सार. तसेच शासन िनणय
2009 या अनु षंगाने 1) अंध व कवा

. याया /2009/ .

.संकीण 2004 /639 /

.9/सुधार -3 िद.13 ऑग ट

ीण टी (blindness or low vision) 2) वण श तीतील दो (hearing impairment) 3)

चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदु चा अध गवायू (locomotor disability or cerebral palsy) असे अपंग व असलेले उमे दवार
तुत पदासाठी पा आहे त.
3. वेतन ेणी :-

. 18600-39100 + GRP 6600 /- अिधक इतर भ े

4. पा ता : 4.1 वय- िदनांक 1 माच, 2012 रोजी खु या वग साठी 40 व मागास वग किरता 45 वष पे ा जा त नसावे.
4.2 शासन आदे शानु सार संबंिधत आरि त वग / उप वग साठी वयोमय दा िशिथल म राहील.
4.3 मुंबई महानगरपािलके या कमचा-यांना उ च वयोमय दा लागू नाही.
4.4 अपवादा मक शै िणक अहता कवा अनुभव कवा दो ही धारण करणा-या उमे दवारां या बाबतीत उ च वयोमय दा िशिथल
कर यािवषयी आयोगाकडू न िवचार कर यात येईल. परं तु आयोगा या कायिनयमावलीतील
उमे दवार

ा त हो

नसतील ते हाच हा िनयम िवचारात घेतला जाईल. अशा

शै िणक अहते या दोन
अनु भवा या संदभ त

तर उ

येक

माणानु सार जे हा मुलाखतीसाठी

करणी उपल

उमे दवारां या उ चतम

शै िणक अहता ा त उमे दवारच वयोमय दे त सवलतीकरीता िवचारात घेतले जातील.

या पदावरील िकमान अनु भव मािगतला असेल

यापे ा वरी ठ पदावरील अनु भव वयोमय दा

िशिथलीकरणा तव िवचारात घेतला जाईल.
4.5. शै िणक अहता :- Candidate must Possess a degree in Arts , Science, Law, Commerce, Medicine , or Engineering of
recognised university or an equivalent qualification and thereafter
4.6. अनु भव :4.6.1 Have administrative ,executive or supervisory experience in a responsible capacity for not less than Five years
in Government , Semi- Government or any big industrial or commercial concern.

4.6.2 Candidate should give details & submit evidence regarding administrative experience , supervisory experience
or executive experience.
4.6.3 The experience of ex-armed force officers will be considered as supervisory experience for the duration they
served in armed forces as commissioned officer.

5. िनवडीची प दत.
5.1.

तूत पदासाठी व तुिन ठ व पाची लेखी परी ा आिण मुलाखत अशा दोन ट याम ये सदर भरती ि या घे यात येणार आहे . या
किरता िदनांक 08 जाने वारी 2012 रोजी केवळ मुंबई

ावर सव उमे दवारांची लेखी परी ा घे यात येईल. लेखी परी ा घे यात

येणार अस यामुळे जािहरातीतील िविहत मूळ अहता आिण / अथवा अनु भव िशिथल केला जाणार नाही. सदर परी े चा अ यास म,
परी ा योजना, परी े चे मा यम व इतर बाबी आयोगा या वेब साईटवर िस द कर यात आ या आहे त.
5.2. संबंिधत व तुिन ठ परी ा ही 200 गुणांची 02 तास कालावधीची राहील व यासाठी 3:1 गुणो रात िनगे िट ह गुणदान असेल. परी े त
उ ीण हो यासाठी सवसाधारण

वग तील उमे दवारास िकमान 35% व आरि त

आव यक राहील. तसेच अपंग व गुणंव ाधारक खेळाडू किरता 20% गुण

वग तील उमे दवारास 30% गुण िमळवणे

ा त होणे आव यक राहील. तथािप उमे दवारास

वरीलपैकी कोणतीही एकच सवलत िमळे ल. मुलाखतीसाठी 100 गुण राहतील व िनवड हो यासाठी यापैकी यातील िकमान 41 गुण
िमळवणे आव यक राहील. अंितम गुणव ा यादी ही व तुिन ठ परी े तील व मुलाखतीतील एकि त गुणांवर आधािरत असेल.
6. मुलाखती या िदवशीच आव यक ती सव मूळ

माणप े उमे दवारांनी सादर करणे आव यक आहे . तसे न के यास

कर यासाठी यांना मुदतवाढ िमळणार नाही व अशा उमे दवारांची मुलाखत घेतली जाणार नाही.

माणप

सादर

तुत जािहरातीम ये नमूद केलेली

शै िणक अहता, अनु भव इ यादी अहता िकमान असून केवळ िकमान अहता धारण केली हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलािव याकरीता
पा असणार नाही.
7. कत ये व जबाबदा-या:7.1

तुत पदा या कत ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .

7.2 िवचाराधीन पदाकिरता िशफ़ारसपा

ठरले या उमे दवारांची िनयु ती झा यावर या उमे दवारांना िविवध भागातील / खा यातील

कामकाजावर दे खरे ख ठे वणे व याचे िनयं ण करणे सुलभ हावे आिण महानगरपािलके या िविवध खा या या कामकाजाची मािहती
िमळावी हणून सवसाधारणपणे 3 ते 4 मिह यांचे िश ण दे यात येईल.
8.

तुत जािहरातीम ये भरतीसंदभ तील संि

त तपशील िदलेला आहे . अज कर याची प त, िनवडीची सवसाधारण

ि या

इ यादीबाबत या सिव तर तपशीलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतगत "उमे दवारांना
सवसाधारण सूचना" म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे.
9. शु क : (1) अमागास -

.410/- (2) मागासवग य

. 210/- (3) सदर शु क ऑनलाईन अज ची न दणी के यावर ा त होणा-या

िविहत चलना ारे भारतीय टे ट बँके या कोण याही शाखेम ये काय लयीन वेळेत रोखीने भरावे लागेल. (4) बँकेम ये र कम भर यानंतर
बँकेकडू न चलनावर उपल ध क न दे यात आले या Transaction ID ची न द पु हा ऑनलाईन प दतीने अचूकिर या के यािशवाय अज
भर याची ि या पूण होत नाही.
10. अज कर याची प त :- (1)

तुत भरतीसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही

वीकार यात येणार नाहीत.(2)पा

कारे अज

उमे दवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अज www.mpsconline.gov.in या

वेबसाईट ारे िदनांक 16 नो हबर, 2011 ते िदनांक 14 िडसबर, 2011 या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील.(3)ऑनलाईन
प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे त. तसेच
ऑनलाईन प तीने अज भर याचे

ा यि क (Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल.(4) िविहत प तीने दो ही ट यांतील अज

सादर कर याची (ऑनलाईन प दतीने अज सादर करणे व परी ा शु क बँकेत जमा के यानंतर Transaction ID न दिवणे) संपूण
कायवाही आयोगाने िविहत केले या कालावधीतच पूण करणे आव यक आहे .(5) बँकेम ये रकमे चा भरणा के यानंतर शासकीय

काय लयीन कामकाजा या दोन िदवसानंतर िविहत प दतीने Transaction ID अचूकपणे न दवावा. बँकेकडू न

ा त झाले या

Transaction ID ची न द अचूकपणे कर यात आली असेल तरच पुढील ि या करता येईल.
11. िविहत प तीने अज सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची

त घे याची कायवाही िदनांक 14 िडसबर, 2011 रोजी 23.59

वाजेपयत पू ण करणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बंद होईल. तसेच, चलना ारे िविहत शु क भारतीय टे ट बँकेम ये
िदनांक 15 िडसबर,2011 पयत बँके या काय लयीन वेळेत भरणे आव यक राहील.
12. चलना ारे शु क बॅकेम ये भर यानंतर बँकेकडू न

ा त होणारा Transaction ID िदनांक 17 िडसबर, 2011 रोजी 23.59 वाजेपयत

अचूकपणे न दिवणे आव यक आहे यानंतर सदर वेब लक बंद होईल.

13. आयोगाने िविहत केले या प दतीनु सार Transaction ID ची न द अचूकिर या, िविहत प दतीने व िविहत कालावधीत न करणा-या
उमे दवारांचा अज वीकारला जाणार नाही.
िठकाण : मुंबई
िदनांक : 16 नो हबर 2011

िन.श.पटवधन
उपसिचव, महारा

लोकसेवा आयोग.

