रोजगार सूचना
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाांतर्गत कायगरत असलेल्या
महात्मा फु ले मार्ासवर्ग जवकास महामंडळ (म.फु .मा.जव.म.) राज्याच्या अनुसजू ित िाती व दुर्गल
घटकाच्या जवकास व कल्याणासाठी काम करत आहे .
महामांडळाच्या मुांबईतील कायालयाकरीता मुख्य वित्तीय सल्लागार, मुख्य विधी
सल्लागार, मावहती ि जनसांपकक अवधकारी, अवियांता, ले खा सहाय्यक ि विधी सहाय्यक या पदाांसाठी
1 िर्षाच्या करारतत्िािर वनयुक्तीसाठी इच्छु क ि पात्र अजकदाराांकडू न अजक मागविण्यात येत आहे त.
अजकदाराांनी

वद.12/09/2022

पयकत

अजक

करािेत.

अवधक

मावहतीकवरता

https://mpbcdc.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर िेट द्यािी.

महाव्यिस्थापक (प्रशासन)
म.फु .मा.वि.महामांडळ

कृ पया

महात्मा फुले मागासवगग ववकास महामं डळ मर्यादीत

दुरध्िनी क्र. 022-26202852

जुहू सुवप्रम शॉपपग सेंटर,
गुलमोहर क्रॉस रोड, क्र. 9,
जे.व्ही.पी.डी. स्कीम,
जुहू, मुांबई – 400 049
वद.01/09/2022

महात्मा फु ले मागासिगक विकास महामांडळ मयादीत मुांबई याांच्या मुांबईतील कायालयासाठी
मुख्य वित्तीय सल्लागार, मुख्य विधी सल्लागार, मावहती ि जनसांपकक अवधकारी, अवियांता, ले खा
सहाय्यक ि विधी सहाय्यक या सांिगातील पदे 1 िर्षाच्या कालािधीकवरता अथिा वनयवमत कमकचायाांची वनयुक्ती होईपयंत यापैकी अगोदर येणा-या कालािधीपयंत पुणकिेळ करारतत्िािर िरण्यासाठी
इच्छु क ि पात्र उमेदिाराांकडू न अजक मागवित आहे .
2.
अ.
क्र.
1

पदांचा तपविल/िै क्षविक/तांविक अहग ता:
पदाचे नाव
मुख्य जवत्तीय
सल्लार्ार

पदाांची
वकमान िै क्षविक
सांख्या
पािता
1
चाटक ड अकाांउटां ट
(CA) /
आय.सी.डब्लू. ए.
(ICWA)

मावसक ठोक
पवरश्रवमक
दरमहा रु.
75,000/- +
कांपनीच्या
वनयमानुसार
िाहतूक ित्ता
(सध्या दरमहा
रु. 30,000)

आवश्र्यक पािता
(1) अजकदाराांस शासकीय / वनमशासकीय /
मांडळे / महामांडळे / सरकारी उपक्रम अथिा
नोंदणीकृ त सुप्रस्थावपत कांपनी पकिा फमक
कायालयात िावणज्य ि वित्त क्षेत्राचा
प्रशासकीय कामाचा 10 िर्षाचा अनुिि
आिश्यक आहे .
(2) अजकदाराांस िाांडिल बाजार आवण वनधी
उिारणीचे व्यिस्थापन आवण मुख्य
गुांतिणुक अवधकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या
हाताळण्याचे कौशल्य ि ज्ञान आिश्यक
आहे .
(3) अजकदाराांस साांविधावनक कर
(आयकर / सेिाकर / व्यािसावयक कर इ.)
तसेच खरे दी-विक्री, वनविदा प्रवक्रया इत्यादी
कामकाजाचे कौशल्य ि ज्ञान तसेच
अनुिि आिश्यक आहे .
(3)
अजकदाराांस
MS-OFFICE,
Microsoft Dynamics, SL, सह प्रगत
सांगणक कौशल्य याचे ज्ञान असािे.
(4) JVs / International JVs / SPVs/
PPPs/ LLP इत्यादीसारख्या विविध
प्रकारच्या व्यिसायाांचे ज्ञान असािे.

2

मुख्य जवधी
सल्लार्ार

1

मान्यताप्राप्त
विद्यापीठातील
कायदयाची पदव्युत्तर
पदिी
तसेच
सनदधारक
पकिा
सेिावनिृत्त न्यायाधीश

दरमहा रु.
75,000/- +
कांपनीच्या
वनयमानुसार
िाहतूक ित्ता
(सध्या दरमहा
रु. 30,000)

(1) या पदासाठी िवकली व्यिसायाचा तसेच
कांपनी कायदा 1956, िारतीय कॉन्रॅक्ट
ॲक्ट 1872, विद्युत कायदा 2003 इत्यादी
विर्षयातील कामकाजाचा
वकमान 10
िर्षाचा अनुिि आिश्यक राहील.
(2) अजकदाराांने सेिाविर्षयक, प्रशासन अशा
सिक प्रकारच्या कायदयाचे कामकाज
हाताळलेले असािे.
(3) अजकदाराांस िूधारणा (Land Tenures),
मालमत्तेचे हस्ताांतरण इत्यादी कामाांचा
वकमान 5 िर्षाचा अनुिि असािा.
(4)
अजकदाराांस मराठी, पहदी, इांग्रजी या
िार्षाांचे पुरेसे ज्ञान असेल.

3

माजहती व
िनसंपकग
अजधकारी

1

पत्रकारीता पदिी /
जनसांिाद पदिी

कांपनीच्या
वनयमानुसार

(1) अजकदाराांस शासकीय / वनमशासकीय /
मांडळे / महामांडळे / सरकारी उपक्रम अथिा
नोंदणीकृ त सुप्रस्थावपत कांपनी पकिा फमक
मध्ये जनसांपकक कायात वकमान 10 िर्षाचा
अनुिि.
(2) अजकदाराांस मराठी, पहदी, इांग्रजी या
िार्षाांचे पुरेसे ज्ञान असणे आिश्यक.
(3) सांगणकाचे ज्ञान आिश्यक.

4

अभियां ता
4

महाराष्ट्र शासन मान्य
विद्यापीठातील
इलेक्ट्क्रकल
अवियाांवत्रकी
/
तांत्रज्ञानातील बच
ॅ लर
पदिी / पदविका
प्रथम श्रेणीत उत्तीणक
(वकमान 60 % गुण)

दरमहा
रु. 30,000/-

(1)
इलेक्रीकल
अवियाांवत्रकी
पदिीधारक
(Electrical
Degree)
अजकदाराांस शासकीय / वनमशासकीय /
मांडळे / महामांडळे / सरकारी उपक्रम
अथिा नोंदणीकृ त सुप्रस्थावपत कांपनी पकिा
फमक मधील पारां पावरक उजा / विद्युत िाहन
चावजंग या क्षेत्रातील कामाचा वकमान 2
िर्षाचा अनुिि.
(2)
इलेक्रीकल
अवियाांवत्रकी
पदविकाधारक (Electrical Diploma)
अजकदाराांस शासकीय / वनमशासकीय /
मांडळे / महामांडळे / सरकारी उपक्रम
अथिा नोंदणीकृ त सुप्रस्थावपत कांपनी पकिा
फमक मधील पारां पावरक उजा / विद्युत िाहन
चावजंग या क्षेत्रातील कामाचा वकमान 3
िर्षाचा अनुिि.
(3) अजकदाराांस मराठी, पहदी, इांग्रजी या
िार्षाांचे पुरेसे ज्ञान असणे आिश्यक.
(4) सांगणकाचे ज्ञान आिश्यक.

1) जवद्युत वाहन
व पारं पाजरक
ऊिा

2) स्थापत्य
अजभयंता

4

महाराष्ट्र शासन मान्य
विद्यापीठातील
स्थापत्य अवियाांवत्रकी
पदिी / पदविका
प्रथम श्रेणीत उत्तीणक
(वकमान 60 % गुण)

दरमहा
रु. 30,000/-

3) संर्णक व
माजहती तंत्रज्ञान
अजभयंता

2

सांगणक / मावहती
तांत्रज्ञान / सांगणक
विज्ञान
आवण
अवियाांवत्रकी मधील
वनयवमत
/
अवियाांवत्रकी पदिी
पकिा
सांगणक
व्यिस्थापन / वसस्टम
व्यिस्थापन मधील
पदव्युत्तर पदिी.

दरमहा
रु. 30,000/-

5

लेखा सहाय्यक

3

महाराष्ट्र शासन मान्य
विद्यापीठातील
िावणज्य शाखेतील
पदिी.

दरमहा
रु. 30,000/-

6

जवधी सहाय्यक

1

महाराष्ट्र
शासन
मान्यताप्राप्त
विद्यापीठाची पदिी
आवण विधी शाखेची
03 िर्षाची पदिी

दरमहा
रु. 30,000/-

(1) स्थापत्य अवियाांवत्रकी पदिीधारक
(Civil
Engineering
Degree)
अजकदाराांस शासकीय / वनमशासकीय /
मांडळे / महामांडळे / सरकारी उपक्रम
अथिा नोंदणीकृ त सुप्रस्थावपत कांपनी पकिा
फमक मधील वकमान 2 िर्षाचा अनुिि.
(2) स्थापत्य अवियाांवत्रकी पदविकाधारक
(Civil
Engineering
Diploma)
अजकदाराांस
शासकीय / वनमशासकीय /
मांडळे / महामांडळे / सरकारी उपक्रम
अथिा नोंदणीकृ त सुप्रस्थावपत कांपनी पकिा
फमक मधील वकमान 3 िर्षाचा अनुिि.
(3) अजकदाराांस मराठी, पहदी, इांग्रजी या
िार्षाांचे पुरेसे ज्ञान असणे आिश्यक.
(4) सांगणकाचे ज्ञान आिश्यक. CAD ि
समकक्ष Software चे ज्ञान ि िापराचा
अनुिि.
(1) अजकदाराांस सॉफ्टिेअर आवण डे टाबेस
प्रोग्रापमग / सॉफ्टिेअर टे स्टींग / दे खिाल,
नेटिवकंग, डे टा सेंटर ऑपरे शन्स यासह
क्लाउड ऑपरे शन्स, सॉफ्टिेअर / हाडक िेअर
लायसन्न्सग आवण ईआरपी सोल्यूशन
मधील सखोल ज्ञान तसेच शासकीय /
वनमशासकीय / मांडळे / महामांडळे / सरकारी
उपक्रम अथिा नोंदणीकृ त सुप्रस्थावपत
कांपनी पकिा एखाद्या प्रवतक्ट्ष्ट्ठत सांस्था /
उद्योगातील प्रत्यक्ष कामाचा 3 िर्षाचा
अनुिि आिश्यक आहे .
(2) अजकदाराांस मराठी, पहदी, इांग्रजी या
िार्षाांचे पुरेसे ज्ञान तसेच सांगणक टां कलेखन
येणे आिश्यक आहे .
(1) अजकदाराांस शासकीय / वनमशासकीय
/ मांडळे / महामांडळे / सरकारी उपक्रम
अथिा नोंदणीकृ त सुप्रस्थावपत कांपनी पकिा
एखाद्या प्रवतक्ट्ष्ट्ठत सांस्था / उद्योगातील
अद्ययाित लेखा पध्दतीबाबत, लेखा
सहाय्यक पदाच्या कामकाजाचा 3 िर्षांचा
अनुिि.
(2) अजकदाराांस एक्सेलसह मायक्रोसॉफ्ट
ऑवफस ऍक्ट्प्लकेशन्सचे ज्ञान असािे.
(3) अजकदाराांस मराठी, पहदी, इांग्रजी या
िार्षाांचे पुरेसे ज्ञान असणे आिश्यक.
(1) अजकदाराांस शासकीय / वनमशासकीय /
मांडळे / महामांडळे / सरकारी उपक्रम अथिा
नोंदणीकृ त सुप्रस्थावपत कांपनी पकिा एखाद्या
प्रवतक्ट्ष्ट्ठत सांस्था / उद्योगातील कांपनी कायदा
1956, िारतीय कॉन्रॅक्ट ॲक्ट 1872,
विद्युत कायदा 2003 इत्यादी विर्षयातील

अथिा 12 िी नांतर
05 िर्षाची पदिी

4.

विधीविर्षयक
कामकाजाचा 3 िर्षांचा
अनुिि.
(2) अजकदाराांस मराठी, पहदी, इांग्रजी या
िार्षाांचे पुरेसे ज्ञान असणे आिश्यक.
(3) सांगणकाचे ज्ञान आिश्यक.

पािता आवि वकमान व कमाल वर्योमर्यादा :
(4.1) िारतीय नागरीकत्ि (महाराष्ट्राचे अवधिासी)
(4.2) अजकदार हा शारीरीक ि मानवसक दष्ट्ृ या सक्षम असािा तसेच अजकदाराविरुद्ध
कोणतेही फौजदारी गुन्याचे प्रकरण सुरु/प्रलांवबत नसािे.
(4.3) िर नमूद जववरणपत्रातील अनुक्रमांक 1 ते 3 वरील पदांसाठी अजक क्ट्स्िकृ तीच्या
शेिटच्या वदनाांकास उमेदिारांसाठी कमाल वयोमयादा 45 वषे इतकी राहील.
(4.4) तसेि अनुक्रमांक 4 ते 6 वरील पदांसाठी कमाल ियोमयादा 30 वषे इतकी राहील.
5.

िरील सिक पदाांसाठीच्या अटी ि शती सोबतच्या पवरविष्ट-अ मध्ये नमूद करण्यात आल्या
आहे त.

6.

विवहत नमुन्यातील अजक स्िीकारण्याचा शेिटचा वद.12/09/2022 रोिी सांध्याकाळी
5.30 िाजेपयंत आहे . विहीत तारीख/िेळेनांतर प्राप्त झालेले अजक विचारात घे तले जाणार
नाहीत.

7.

कोणतीही कारणे न दे ता जाहीरातीमधील वरक्त पदाांच्या सांख्येत बदल करणे, पदिरती
स्थवगत करणे / रद्द करणे ि पदिरती प्रवक्रया याबाबतचे सिक अवधकार तसेच प्राप्त अजक
अांशतः पकिा पूणक पकिा सिक अजक स्िीकारण्याचा पकिा नाकारण्याचा अवधकार महामांडळ
राखून ठे ित आहे .

8.

अजासोबत कोणतेही मूळ प्रमाणपत्र जोडण्यात येऊ नयेत. मुळ कागदपत्रे मुलाखतीच्या
िेळी तपासणीसाठी सादर करणे अवनिायक आहे .

9.

अजासोबत मुळ प्रमाणपत्राांच्या छायाप्रती जोडण्यात याव्यात. छायाप्रती स्ियांसाक्षाांकीत
(Self Attested) करण्यात याव्यात. अजासोबत जोडलेल्या सिक कागदपत्राांच्या छायाप्रती
स्पष्ट्ट आवण सुिाच्य असाव्यात. अपात्र / अस्पष्ट्ट प्रती पकिा अांशतः दाखल केलेले /
सदोर्ष अजक सरसकट नाकारले जातील.

10.

मुलाखतीसाठी/चाचणीसाठी आमांवत्रत करण्यात येणाऱ्या उमेदिाराांना कोणत्याही
प्रकारचा प्रिास ित्ता/ वनिास ित्ता इत्यादी अनुज्ञेय असणार नाही.

11.

िरील अनुक्रमाांक 1 ते 3 िरील पदाांबाबत सांबांवधत अजकदाराांचा त्या क्षेत्रातील अनुिि,
ज्ञान, कौशल्य इत्यादीच्या आधारे त्याां च्या मावसक पवरश्रवमकामध्ये आपापसातील
िाटाघाटीद्वारे िाढ करण्याबाबतचे अवधकार महामांडळ राखून ठे वित आहे .

12.

इच्छु क उमेदिाराांनी सोबत जोडलेल्या पवरविष्ट-ब नुसार त्याांचे विहीत नमुन्यातील अजक,
ियाचा दाखला, शैक्षवणक/ताांवत्रक पात्रता प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे, मा.महाव्यिस्थापक
(प्रशासन), जुहू सुवप्रम शॉपपग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड, क्र. 9, जे.व्ही.पी.डी. स्कीम, जुहू,
मुांबई - 400049 या पत्यािर टपालाने/कुरीअरद्वारे /स्िहस्ते सादर करािेत. उमेदिाराांना
अजाची आगाऊ प्रत info@mpbcdc.in िर ई-मेलद्वारे पाठिता येईल.
********

पवरविष्ट-अ
महात्मा फुले मागासवगग ववकास महामंडळ मर्यादीत मुंबई र्यांच्र्या मुंबईतील
कार्यालर्यासाठी मुख्र्य ववत्तीर्य सल्लागार, मुख्र्य ववधी सल्लागार, मावहती व जनसंपकग
अवधकारी, अविर्यं ता, लेखा सहाय्र्यक व ववधी सहाय्र्यक र्या संवगातील 1 वर्षाच्या
कालावधीसाठी अथवा वनर्यवमत कमगचाऱ्र्यांची वनर्युक्ती होईपर्यं त र्यापैकी अगोदर
घडिाऱ्र्या वदनांकापर्यं त पुिगवेळ करारतत्वावर िरावर्याच्र्या पदांसाठी अटी व िती :
1)

िरील सिक पदाां वरील करारतत्वावरील जनयुक्ती म.फु .मा.वि.म.मया., च्या मुांबईतील

कायालयासाठी आहे .
2)

प्रस्तुत जावहरातीमध्ये नमुद केलेली शैक्षवणक अहक ता/पात्रता/कौशल्य चाचणी इत्यादी

अहक ता वकमान असून ती धारण केली म्हणून उमेदिार वनिडीस पात्र असणार नाही. अजक सादर
केलेल्या सिक पात्र अजकदाराांची अहक ता, उच्य शैक्षवणक अहक ता ि अनुिि इत्यादीनुसार गुणित्ता
यादी तयार करण्यात येईल. तसेच ज्या पदासाठी कौशल्य चाचणी विहीत करण्यात आली आहे
त्या पदासाठी कौशल्य चाचणी घे ण्यात येईल.
3) जाहीरातीत नमूद िरील पदे ही महामांडळाची वनयमीत पदे नसून सदरील पदे वनव्िळ कांत्राटी
स्िरुपातील पदे आहे त. सदर पदािर वनयुक्ती दे ण्यात येणाऱ्या अजकदाराांना या पदािर
कायमपणाचा हक्क राहणार नाही. तसेच या पदाांसाठी शासनाचे /महामांडळाचे /कांपनीचे सेिा
वनयम लागू राहणार नाहीत. त्याचप्रमाणे अजकदाराला महामांडळामध्ये वनयवमत सेिेत सामािून
घे णे पकिा सेिा सांरक्षण पकिा त्यासांबांधी दािा करण्याचा अवधकार राहणार नाही.
4)

वनिड झालेल्या अजकदाराांची वनयुक्ती ही सांबांवधत उमेदिार त्याची वनिड करण्यात

आलेल्या पदािर हजर झाल्याच्या वदनाांकापासून, 1 वषाच्या अथिा वनयवमत कमकचारी उपलब्ध
होईपयंत यापैकी अगोदर घडणाऱ्या वदनाांकापयंत कालािधीसाठी राहील.
5)

पूणकिेळ कराराच्या आधारािर वनिडलेल्या अजकदाराांना िर नमूद प्रमाणे दरमहा एकवत्रत

मानधन वदले जाईल. वनिडलेल्या अजकदाराांना महागाई ित्ता, घरिाडे ित्ता, गणिेश ित्ता,
अवतकालीक ित्ता, िैद्यकीय प्रवतपूती, दूरध्िनी इत्यादी सारखे कोणतेही ित्ते अनुज्ञेय असणार
नाहीत.
6)

िरीलप्रमाणे वनिड करण्यात येणाऱ्या अजकदाराांचा करार सुरुिातीला जास्तीत जास्त 1

वषाच्या कालािधीसाठी असेल आवण महामांडळाची आिश्यकता, अजकदाराच्या कायकक्षमतेचे
मुल्याांकन आवण त्याांच्या िैद्यकीय तांदरु
ु स्तीच्या अधीन राहू न सदर करार पुढे िाढिला जाऊ
शकतो.
7)

अजकदारास एकापेक्षा जास्त पदाकरीता अजक कराियाचा असल्यास प्रत्येक पदासाठी

स्ितांत्र अजक सादर करणे आिश्यक आहे .
8)

वनिडलेल्या अजकदाराांना (पूणकिेळ) सामान्य कायालयीन िेळा पाळणे आिश्यक आहे

आवण त्याांना शवनिार, रवििार सुट्टीच्या वदिशी पकिा आिश्यक असल्यास कोणत्याही
सुट्टीसह कायालयीन िेळेच्या पलीकडे कायालयात उपक्ट्स्थत राहण्यास साांवगतले जाऊ शकते.

9)

करार तत्िािर पूणकिेळ वनिडले ल्या अजकदाराांना बायोमेवरक/उपक्ट्स्थती नोंदिहीमध्ये

त्याांची उपक्ट्स्थती नोंदविणे अवनिायक आहे अन्यथा त्याांच्या त्या वदिसाच्या मानधनात कपात
केली जाऊ शकते.
10)

करार तत्िािर पूणकिेळ वनिडले ल्या अजकदाराांना शवनिार/रवििारची सुट्टी आवण

वनयुक्ती झालेल्या करार कालािधीत आठ वदिसाांची नैवमवतक रजा अनुज्ञेय आहे . अनुज्ञेय आठ
वदिसाांहून अवधक काळ गैरहजर रावहल्यास त्याांना सदर गैरहजर कालािधीत कोणतेही मानधन
अनुज्ञेय असणार नाही. तसेच करार कालािधीत न उपिोगलेल्या नैवमवतक रजा पुढील करार
कालािधीत समाविष्ट्ट केल्या जाणार नाहीत पकिा रजा रोखीकरणासाठी पात्र होणार नाहीत.
11)

अजकदाराांना दे य असलेल्या मानधनािर शासनाच्या वनयमानुसार प्राक्ट्प्तकर पकिा इतर

कोणताही कर TDS द्वारे कपात केला जाईल ि त्याबाबतचे आिश्यक TDS प्रमाणपत्र
सांबांवधत अजकदाराांना वदले जाईल.
12)

वनिड झालेल्या अजकदाराांना वनिड यादीतील गुणानुक्रमाांकाच्या आधारे प्राधान्यक्रमाने

पदस्थापना वदली जाईल तसेच याबाबत अजकदाराांनी कुठल्याही दबाितांत्राचा िापर केल्यास सदर
अजकदाराची वनिड रद्द करण्यात येईल.
*******

पवरवशष्ट्ट-ब
महात्मा फु ले मागासिगक विकास महामांडळ मयादीत मुांबई याांच्या मुांबईतील
फोटो

कायालयासाठी मुख्य वित्तीय सल्लागार, मुख्य विधी सल्लागार, मावहती ि जनसांपकक अवधकारी,
अवियांता, लेखा सहाय्यक ि विधी सहाय्यक या सांिगातील 1 वषाच्या कालािधीसाठी अथिा
वनयवमत कमकचाऱ््याांची वनयुक्ती होईपयंत यापैकी अगोदर घडणाऱ््या वदनाांकापयंत पुणकिळ
े
करारतत्िािर िराियाच्या पदाांसाठी अजक :
सांपण
ू क नाि
जन्मतारीख
सांपकाचा पत्ता
कायमचा पत्ता
मोबाईल क्र.
ई-मेल
आधार काडक क्र.
पॅनकाडक क्र.
अजक सादर केलेल्या पदाचे
नाि
शैक्षवणक पात्रता
ताांवत्रक अहक ता / कौशल्य
अहक ता
अनुिि
इतर मावहती

िरीलप्रमाणे सादर केलेली मावहती खरी आहे . मी सादर करीत असलेल्या पदाच्या सिक अटी
ि शती िाचल्या असून त्या मला मान्य आहे त. त्यानुसार हा अजक मी सादर करीत आहे . अजासोबत
शैक्षवणक पात्रता / ताांवत्रक अहक ता / कौशल्य अहक ता / अनुिि प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्राांच्या
स्ियांस्िाक्षरी केलेल्या छायाप्रती सोबत जोडल्या आहे त.
नाि ि स्िाक्षरी / वदनाांक
******

