
जाहिरात क. : PRO/1201/ADV/2021-2022

हिनांक       :  30.09.2021

बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
जहाहहरहात

बृिन्मंबई ्िानगरपाललिककेचचा सिायचक आचमक्त (्ालि्ता)  चांचके अलिपतचाखालिली काचर्यरत
असलिकेलचा 'PAP Management Unit' चचा हविविलक्षित का्ासाठीसाठी सा्ानच प्रशासन ासन हविभाग, ाग, ्िाराष्ट्र शासन ासन
चांचकेकडीललि शासन ासन लनर्र्यच क. 2715/प्र.क.100/13  हि. 17  हडीसेंबर 2016  ्िललि अटली/शासन त्तीनमसार खालिलीलि
न्ूि करणचात आलिकेलिली पिके कुंत्हाटटी तततहातर भाग, रर्केकहरता सकेविालनविृत सक्षि् उ्केिविाराकडीून अजर्य
्ागहविणचात चकेत आिकेत.   उ्केिविारानके संपूर्र्य भाग, रलिकेलिके अजर्य हि.  12.10.2021  पच्यंत काचार्यलिचलन विकेळेकेत
सिायचक आचमक्त (्ालि्ता) चांचचा काचार्यलिचात सािर कराविकेत.  अजर्य भाग, राविचाचचा अंलत् हिनांकानंतर
प्राप्त झाालिकेलिके अजर्य हविचारात घेतकेतलिके जार्ार नािलीत.

अ.क. पिाचके नावि स्हाज हतकहास अलिकहारटी (Community Development Officer)

1. पि संखचा 01 (एक)

2. शासन ैक्षिलर्क अिर्यता 1) उ्केिविार ्ानचताप्राप्त हविद्याापलठीाचल स्ाज काचार्यतललि पिव्युत्तचमतर पिविल
(Master of Social Work) उतलर्र्य असाविा.
2)   उ्केिविार ्िाराष्ट्र राज्यच ्ाध्यमचल्क वि उचच ्ाध्यमचल्क शासन ालिांत
प्र्ार्पत्र परलीक्षिा हक्ान 100  गमर्ांचल प्रश्नपलत्रका असलिकेलिा ्राठीसाठी
हविषच घेतकेऊन उतलर्र्य झाालिकेलिा असाविा.

3. अनमभाग, वि खालिली न्ूि ककेलिकेलचा का्ाचा 20  विष्षे हकंविा तचापकेक्षिा जास्त त विषा्यंचा
अनमभाग, वि असाविा.
1)  झाोपडीपटटली पमनहविर्यकास चोजना राबहविर्के.
2)  झाोपडीपटटलीिारक /  प्रकलपबालितांचचा सिकारली गृिलन्ार्यर् संस्त णा
तचार करुन तचांचल नी नोंिर्ल (Registration)  करर्के,  सिकारली गृिलन्ार्यर्
संस्त णांचके संघेत (Federation) तचार करर्के.
3)  नी नोंिर्ल झाालिकेलचा गृिलन्ार्यर् संस्त णांना सा्ाईक समहवििा प्राप्त करुन
घेतकेणचाबाबत बृिन्मंबई ्िानगरपाललिका, झाोपडीपटटली पमनविर्यसन प्रालिकरर्,

मिाडीा, इ. प्रालिकरर्ांस्विकेत  स्नविच सािर्के वि पाठीपमराविा करर्के.
4)  इ्ारतलंचचा जल्नलंचके अलभाग, िस्त तांतरर् करर्के.
5)  झाोपडीपटटली पमनविर्यसन प्रालिकरर् /  MMRDA  चांजकडूीन Corpus

Fund ल्ळेविून िकेर्के.
4. विचो्चार्यिा क्ालि 65 विष्षे.
5. ्ानिन  ्ालसक रु. 45,000/-



अ.क. पिाचके नावि सहहाय्यक स्हाज हतकहास अलिकहारटी (Assistant  Community
Development Officer)

1. पि संखचा 01 (एक)

2. शासन ैक्षिलर्क अिर्यता 1)  उ्केिविार ्ानचताप्राप्त हविद्याापलठीाचल स्ाज काचार्यतललि पिविल
(Bachelor of Social Work) उतलर्र्य असाविा.
2)   उ्केिविार ्िाराष्ट्र राज्यच ्ाध्यमचल्क वि उचच ्ाध्यमचल्क शासन ालिांत
प्र्ार्पत्र परलीक्षिा हक्ान 100  गमर्ांचल प्रश्नपलत्रका असलिकेलिा ्राठीसाठी
हविषच घेतकेऊन उतलर्र्य झाालिकेलिा असाविा.

3. अनमभाग, वि खालिली न्ूि ककेलिकेलचा का्ाचा 15 तके 20 विष्षे विषा्यंचा अनमभाग, वि असाविा.
1)  झाोपडीपटटली पमनहविर्यकास चोजना राबहविर्के.
2)    झाोपडीपटटलीिारक /  प्रकलपबालितांचचा सिकारली गृिलन्ार्यर् संस्त णा
तचार करुन तचांचल नी नोंिर्ल (Registration)  करर्के,  सिकारली गृिलन्ार्यर्
संस्त णांचके संघेत (Federation) तचार करर्के.
3)  नी नोंिर्ल झाालिकेलचा गृिलन्ार्यर् संस्त णांना सा्ाईक समहवििा प्राप्त करुन
घेतकेणचाबाबत बृिन्मंबई ्िानगरपाललिका,  झाोपडीपटटली पमनविर्यसन
प्रालिकरर्,  मिाडीा,  इ.  प्रालिकरर्ांस्विकेत  स्नविच सािर्के वि पाठीपमराविा
करर्के.
4)  इ्ारतलंचचा जल्नलंचके अलभाग, िस्त तांतरर् करर्के.
5)  झाोपडीपटटली पमनविर्यसन प्रालिकरर् /  MMRDA  चांजकडूीन Corpus

Fund ल्ळेविून िकेर्के.
4. विचो्चार्यिा क्ालि 65 विष्षे.
5. ्ानिन  ्ालसक रु. 35,000/-

उ्केिविारासाठीसाठी सविर्यसािारर् सचूना   :

1. अजर्य करणचापूवि्ती उ्केिविारानके जाहिरातल्ध्यमचके न्ूि ककेलिकेलचा अटली तके पूर्र्य करत असलचाबाबत
प्रण् खात्रल करुन घ्यचाविल आलर् तचानंतरच अजर्य कराविा.

2. अिर्यतािारक उ्केिविारानके अजर्य फम लिस्त ककेप मिर्जकेच (30  सके्ल  x 12  सके्ल)  आकाराचचा चांगलचा
िजार्यचचा कागिाविर टंकललिलखत स्त विरुपात सािर कराविा. उ्केिविारानके अजार्यसोबत शासन ैक्षिलर्क अिर्यता,
विच वि का्ाचा पूविार्यनमभाग, वि असलिकेलचा शासन ासकसकीच/लन्शासन ासकसकीच  संस्त णकेचके अनमभाग, विाचके प्र्ार्पत्र,

चौकशासन लचके ना िरकत प्र्ार्पत्र वि इतर आविश्यचक प्र्ार्पत्रांचचा साक्षिांहकत प्रतल जोडीाव्युत्तचात.

तसकेच ्मलिाखतलचचा विकेळेल अजार्यसोबत सािर ककेलिकेलचा सविर्य कागिपत्रांचचा ्ूळे प्रतलंसोबत उपलस्त णत
रािर्के आविश्यचक आिके.

3. एकापकेक्षिा जास्त त पिाकहरता अजर्य कराविचाचा असलचास प्रतचकेक पिासाठीसाठी विकेगविकेगळेके वि पहरपूर्र्य



अजर्य सािर कराविकेत.

4. उ्केिविारानके स्त वित: लनल्चित कराविचाचके आिके कसकी तके आविकेहित पिाचचा सविर्य अिर्यता वि अटली पूर्र्य करत
आिकेत.   उ्केिविार हविहित अिर्यता वि अटली पूर्र्य करत नसलचाचके कोर्तचािली क्षिर्ल लनिशासन र्यनास
आलचास तचाचल उ्केिविारली रद्द करणचात चकेईलि.  नके्रू्क झाालिली असलचास कंत्राटली सकेविकेतून क्ल
करणचात चकेईलि.

5. जाहिरातल्ध्यमचके न्ूि पिाचल क्ालि विचो्चार्यिा 65 विष्षे इतकसकी असकेलि.

6. ्मलिाखतलसाठीसाठी उ्केिविारानके स्त विखचार्यनके लनिार्यहरत विकेळेकेत उपलस्त णत रिाविके.
7. अपूर्र्य भाग, रलिकेलिके अणविा हविहित अिर्यता िारर् कहरत नसलिकेलचा उ्केिविारांचके अजर्य कोर्तकेिली कारर् न

िकेता रद्द करणचात चकेतललि.  चासाठीसाठी उ्केिविारास लिकेखल कळेहविणचात चकेर्ार नािली.
8. टपालिानके / पोच िकेच टपालिानके हकंविा अनच कारर्ास्त तवि अजर्य स्त विलकारर्केचचा अंलत् तारखकेनंतर प्राप्त

झाालिकेलिके अजर्य कोर्तचािली प्रकारके हविचारात घेतकेतलिके जार्ार नािलीत.

9. पात्र अजार्यचल स्त विलकृतल हकंविा तो नाकारर्के वि लनविडीपद्दतल चाबाबत लनविडी सल्तलचा लनर्र्यच अंलत्
राहिलि.  चाबाबत कोर्तािली पत्रव्युत्तचवििार हविचारात घेतकेतलिा जार्ार नािली.

10. ्मलिाखतलसाठीसाठीचचा उ्केिविारांचल नाविके वि भाग, रतल काचर्यक् ्िानगरपाललिका ्मखच इ्ारतल्िललि
नोटलीस बोडीार्यविर प्रलसद्ध करणचात चकेतललि.

11. ्मलिाखतलसाठीसाठीचचा उ्केिविारांचल नाविके ्िानगरपाललिका ्मखचालिचातललि सिायचक आचमक्त
(्ालि्ता) खातचाचचा नोटलीस बोडीार्यविर स्त वित: पािून खात्रल करुन घेतकेर्के जरुरलीचके आिके.

12. उपरोक्त पिाविर लनचमक्तलचा कालिावििल 1 (एक)  विषार्यकहरता असकेलि वि आविश्यचकतकेनमसार विाढलीवि
कालिावििलकहरता िरविष्ती नतूनलकरर् करणचात चकेईलि.

13. सिरचल लनचमक्तल पूर्र्यपर्के तातपमरतचा स्त विरुपात करार पद्धतलनके ठीोक ्ानिनाविर करणचात चकेर्ार
असनू,  तचास कोर्तकेिली लनचल्त सकेविाहविषचक फाचिके/  सविलित िकेच रािर्ार नािली.  तसकेच तचांचा
्िानगरपाललिककेतललि कोर्तचािली पिाविर कोर्तािली अलिकार वि िकक असर्ार नािली आलर्
तचासाठीसाठी तचालिा कोर्तचािली नचाचालिचात िाविा िाखलि करता चकेर्ार नािली.

14. करार पद्दतलनके लनचमक्त कराविचाचा अलिकारली शासन ाहररलीक , ्ानलसक वि आरोगचाचचा दृष्लनके सक्षि्
असाविा वि तचाबाबतचके सक्षि् विैद्याकसकीच अलिका-चाचके प्र्ार्पत्र सािर कराविके.

15. करार पद्दतलनके लनचमक्त कराविचाचचा सकेविालनविृत अलिकारली चांचचा हविरुद्ध कोर्तलिली हविभाग, ालगच
चौकशासन लसाठीसाठी कारविाई चालिू हकंविा प्रस्त ताहवित नसाविल हकंविा अशासन ा चौकशासन ल प्रकरर्ल कोर्तलिली
लशासन क्षिा झाालिकेलिली नसाविल.   तचाबाबतचके संबंलित शासन ासकसकीच/  लन्शासन ासकसकीच संस्त णा विा प्रालिकरर्ाचके
प्र्ार्पत्र अजार्यसोबत जोडीर्के आविश्यचक आिके.

16. लनचमक्त करणचात आलिकेलचा उ्केिविारास हिनांक 17 हडीसेंबर 2016 चचा शासन ासन आिकेशासन ातललि अटली/
शासन त्ती वि ्िानगरपाललिककेनके लनिार्यहरत ककेलिकेलचा अटली/शासन त्ती ्ानच असलचाबाबतचा बंिपत्र रु. 500/-

चचा स्त टमप पकेपरविर ललििून नी नोंिर्लकृत नोटरली करुन द्यााविा लिागकेलि.  सिर बंिपत्राचचा अिलन
लनचमक्तल असकेलि.

17. कंत्राटली ततविाविर स्ाज हविकास अलिकारली (कंत्राटली)  वि सिायचक स्ाज हविकास अलिकारली
(कंत्राटली)  चांचचासोबत लिकेखल कंत्राट करार करणचात चकेईलि तसकेच तचांचकेकडीून समचोगच अना्त
रकक्(एक ्हिनचाचके विकेतन) प्रचललित पद्धतलनके घेतकेणचात चकेईलि.



18. ्िाराष्ट्र ्मद्रांक अलिलनच्,  1958  ्िललि अनमसचूल 1  ्िललि अनमच्केि 63  बाबत लनगर्यल्त
पहरपत्रक क.  ChE/BM/17800/II  नमसार कंत्राट िस्त ताएविजांविर समचोगच ्मद्रांक शासन मलकाचा भाग, रर्ा
्िाराष्ट्र शासन ासनास उ्केिविारानके करर्के आविश्यचक आिके.

19. बृिन्मंबई ्िानगरपाललिका पहरपत्रक क.  CA/FRG/05  हि.  24.04.2020  नमसार हवििल शासन मलक वि
लिकेखन सा्मगल आकार भाग, रर्ा उ्केिविारानके ्िानगरपाललिककेस करर्के आविश्यचक आिके.

20. ्मंबई ्िापाललिका अलिलनच्,  1888  ्िललि कलि् 73  नमसार सिर स्ाज हविकास अलिकारली
(कंत्राटली)  वि  सिायचक स्ाज हविकास अलिकारली (कंत्राटली)  चांचचाकडूीन प्रलतभूाग, तलचल ्ागर्ल
करणचात चकेईलि आलर् अशासन ा प्रलतभाग, ूतलविर ्िाराष्ट्र ्मद्रांक अलिलनच्, 1958  ्िललि अनमसचूल 1

्िललि अनमच्केि 54 नमसार प्रलतभाग, मतल  बंिपत्र हकंविा गिार्खत ्िललि तरतूिलीनमसार चोगच अशासन ा
्मद्रांक शासन मलकाचा भाग, रर्ा उ्केिविारानके करर्के आविश्यचक आिके.

    सिली/- 17.06.2021   सिली/-     सिली/-
            (शल. ककेशासन वि उबाळेके)                   (शल. र्केशासन  पविार)              (डीॉ. संजलविकम ्ार)

सिायचक आचमक्त(्ालि्ता)      सि आचमक्त (समिार)          अलतहरक्त आचमक्त (शासन िर)


