फश
म ई भशानगयऩालरका
ृ नभुंफ

फा.म.र. नामय धभाा. रुग्णारम ल टो. या. लैद्यककम भशावलदमारम
डॉ.ए.एर नामय योड, भमुंफई वेंट्रर, भमुंफई-४०० ००८

ऩरयचमाा ल प्रववलका अभ्मावक्रभा कयीता जाहशयात
हदनाुंक 01.08.2017 ऩावन
खारीर फश
ू
म ई भशानगयऩालरका वुंस्थे भध्मे वरु
म शोणा-मा
ृ नभुंफ

ऩरयचायीका ल प्रववलका अभ्मावक्रभ प्रलळषण घेऊ इच्छिणा-मा भहशरा उभेदलायाुंकडून वलशीत
प्रऩत्ाुंभध्मे अजा भागवलण्मात मेत आशे त.

1. या.ए.स्भा.रुग्णारम, ऩये र, भमुंफई – 400 012
2. रो.हट.भ.व.रुग्णारम, भमुंफई – 400 022

3. फा.म.र.नामयधभाारुग्णारम, भुंफ
म ईवेंट्रर, भुंफ
म ई – 400 008
4. डॉ.आय.एन.कूऩयरुग्णारम, वलरेऩारे, भमुंफई – 400 049

5. श्रीशरयरारबगलतीरुग्णारम, फोयीलरी(ऩच्िभ), भमुंफई – 400 103
ननलड झारेल्मा उभेदलायाुंना वलावाधायण ऩरयचायीका ल प्रववलका अभ्मावक्रभ प्रलळषण वोफत

वाभहम शक (कम्मनम नटी) आयोग्म ऩरयचायीका आणण प्रवत
म ीळास्त्र आुंतयलालवमतावशीत 3 लऴे (कारालधी ल
अभ्मावक्रभ बायतीम ऩरयचमाा ऩरयऴद ल भशायाष्ट्र ऩरयचमाा ऩरयऴद माुंछमाठयालावाऩेष) ऩरयचायीका ल
प्रववलका अभ्मावक्रभाचे प्रलळषण घ्माले रागेर.

स्त्री उभेदलायाुंनी रुग्णारमाुंळी वुंरग्न अवरेल्मा ननलावस्थाना भध्मे यशाणे अननलामा आशे.

वलद्यालेतन– दयभशा रु.100-10-130 अधधक रु.340/- गणलेळ बत्ता अधधक रु.150/- धर
म ाई बत्ता अधधक
भोपत लवतीगश
ृ ननलावस्थान ल भोपत जेलण.
अशाता:-

1. उभेदलाय भशायाष्ट्र याज्म उछचभाध्मलभक ळाराुंत ऩयीषा भुंडऱाची उछच भाध्मलभक ळाराुंत

प्रभाणऩत् ऩयीषा(10+2) अथला भशायाष्ट्रयाज्मा भधीर भानमता प्राप्त वुंस्थेची वभतल्
म म ऩयीषा
प्राधानमाने ळास्त्रवलऴमावश (ऩी.वी.फी.) कभीतकभी 40 टक्के गमणाुंनी उत्तीणा अवणे आलश्मक
आशे. तवेच भागाव लगीम गटातीर उभेदलायाुंछमा फाफतीत वदय ऩयीषा ककभान 35 टक्के
गण
म ाुंनी उत्तीणा अवणे आलश्मक आशे.

लयीरप्रभाणे आलश्मक ऩात्ता धायण कयणाये उभेदलाय ऩमयेळा वुंख्मेने उऩरब्ध झारे

नाशीत तय भशायाष्ट्र याज्म उछचभाध्मलभक ऩयीषा भुंडऱाची कोणत्माशी ळाखेतीर आणण

कोणत्माशी वलऴमातीर उछचभाध्मलभक ऩयीषा (10+2) कभीतकभी 40 टक्के गमणाुंनी उत्तीणा
शोणा-मा खल्
म मा ल भागावलगीम गटातीर कभीतकभी 35 टक्के गमणाुंनी उत्तीणा शोणा-मा
उभेदलायाुंचा प्रलेळावाठी वलचाय कयण्मात मेईर.

2. मा अभ्मावक्रभावाठी उऩरब्ध अवरेल्मा जागाुंतून वशाय्मकायी ऩरयचमाा प्रववलका अभ्मावक्रभ
(ANM) उत्तीणा अवरेल्मा उभेदलायाुंवाठी 5 टक्के जागायाखी ल अवतीर भात् अवे उभेदलाय

आलश्मक अशाता (10+2) धायण कयीत अवाले तलमा अभ्मावक्रभा फाफतछमा अनम अटीुंची

ऩूतत
ा ा कयीत अवालेत. तथावऩ वलशीत केरेल्मा प्रऩत्ात प्रनतसाऩत् वादय कयण्मावाऩेष जे

उभेदलाय कोठे शी नोकयीत नवतीर त्माुंना वलद्यालेतन अनमसेम याशीर. मा जागाुंकयीता जय अवे
उभेदलाय उऩरब्ध झारे नाशीत तय वदय जागा उलारयत जागाुंत लभऱवलण्मात मेतीर.

3. अऩुंगाुंवाठी 3 टक्के जागा आयक्षषत याशतीर अवे उभेदलाय उऩरब्ध न झाल्माव त्मा त्मा
प्रलगाातीर उभेदलायाुं भधन
ू बयण्मात मेतीर.

4. उभेदलाय 10ली ल 12ली इमत्ता ऩयीषा भशायाष्ट्र याज्म भाध्मलभक भुंडऱ, उछचभाध्मलभक अथला
वभतमल्म लळषण भुंडऱातून उत्तीणा झारेरी अवरी ऩाहशजे.

5. उभेदलाय भाध्मलभक ळाराुंत प्रभाणऩत् ककुंला तत्वभ उछचऩयीषा ककभान 50 गण
म ाुंचा भयाठी

वलऴम घेऊन (उछचस्तय/ ननम्नस्तय) उत्तीणा झारेरी अवरी ऩाहशजे. भयाठी बाऴा वमरबतेने
लरहशता, लाचता ल फोरता आरी ऩाहशजे.

6. ऩदाुंछमा वुंख्मेत फदर शोण्माची ळक्मता आशे .
लमो भमाादा:-

हदनाुंक 31.12.2017 योजी 17 ते 35 लऴा उभेदलायाुंचा जनभ हदनाुंक, हदनाुंक 01.01.1983

ऩावून हदनाुंक 31.12.2000 ऩमंत अवल्माव प्रलेळावऩात् वभजरे जाईर.
वभमऩदे ळन:-

वभऩ
म दे श्नावाठी ननलड झारेल्मा उभेदलायाुंना स्लखचााने शजय यशाले रागेर. वभऩ
म दे श्न कयीता ऩात्

उभेदलायाुंची मादी ल तायखा ऩरयचमाा ऩाठमळाऱा, फा.म.र.नामय धभाा. रूग्णारम मेथे टाकण्मात मेईर.

वभमऩदे श्नावाठी शजय याशण्माकयीता उभेदलायाुंना स्लतुंत्रयत्मा ऩत् ऩाठवलरी जाणाय नाशीत. वभमऩदे श्न
फा.म.र. नामय धभाा. रुग्णारम भुंफ
म ई वेंट्रर, भुंफ
म ई – ४०० ००८, ऩरयचमाा ळाऱा मेथे घेण्मात मेईर.
वेलेछमा अटी:-

ननलड झारेल्मा उभेदलायाुंना भशानगयऩालरका कभाचा-माुंची लताणक
ू ल लळस्त वलऴमक ननमभ ल

वलद्याथी ऩरयचायीकाुंवाठी घारून हदरेरे ननमभ ल अधधननमभ माुंचे फुंधन याशीर. उभेदलायाुंना एकदा

प्रलेळ घेतल्मानुंतय भध्मेच अभ्मावक्रभ वोडून जाता मेणाय नाशी. अनमथा रु.5500/- दुं ड आकायण्मात
मेईर.

अ) वलद्याथी ऩरयचायीका प्रलेळावाठी एकूण वुंख्मा 350
फ) ळावनननमभा प्रभाणे वाभाच्जक आयषण खारीर प्रभाणे आशे:प्रलगा

अ.जा.

अ.ज.

वलजा(अ)

बज(फ)

बज(क)

बज(ड)

आयषण

13%

7%

3%

2.5%

3.5%

2%

वलभाप्र इभाल खर
म ा प्रलगा
2%

19%

48%

ळावन ननदे ळानमवाय 1) जात प्रभाणऩत् ल जातलैधता प्रभाणऩत् 2) उननत ल प्रगत गटात न

भोडत अवल्माचे (नॉन- कक्रभीरेअय) प्रभाणऩत् वलभमक्त जाती(अ), बटक्मा जभाती(फ), बटक्मा
जभाती(क), बटक्मा जभाती(ड), वलळेऴ भागाव लगा प्रलगा आणण इतय भागाव लगा प्रलगा मा भागाव

प्रलगााव रागू याशीर ल मा प्रलगाात मेणा-मा उभेदलायाुंची ते उननत ल प्रगत व्मक्ती गटात भोडत नाशी

तमा वुंफुंधीचे आलश्मक ते वषभ प्राधधकयणाने हदरेरे वलशीत प्रभाणऩत् २०१७-२०१८ मा कारालधीवाठी
अजाा वोफत वादय कयणे आलश्मक आशे.

वलजा(अ), बज(फ), बज(क) लबज(ड) मा प्रलगाावाठी वलशीत केरेरे आयषण शे अुंतगात

ऩरयलतानीम याशीर. जय भागाव लगीमाुंछमा कोणत्माशी प्रलगाातीर याखील जागा रयक्त याहशल्माव त्मा
उलारयत भागावलगा प्रलगाातीर उभेदलायाुंभधन
ू गमणलत्ते नमवाय बयण्मात मेतीर.

वलशीत अजााचे नभमने योख वलबाग, फा.म.र. नामय धभाा. रुग्णारम भमुंफई वेंट्रर, भमुंफई ४००००८

माुंछमा कामाारमात प्रगतलगाावाठी रु.330/- +6% व्शॅटकय ककुंला GST (लस्तू ल वेला कय) आणण

भागावलगीमाुं वाठी रु.220/- +6% व्शॅटकय ककुंला GST (लस्तू ल वेला कय) जे रागम ठयतीर ते
प्रत्मेकी बयल्मानुंतय कोणत्माशी काभाछमा हदलळी (दव
म -मा ल चौथा ळननलाय, यवललाय ल वमट्टीचे हदलव
वोडून) दययोज वकाऱी ११.०० ते दऩ
म ायी २.०० मा लेऱेत हदनाुंक ०१.०७.२०१७ ते १२.०७.२०१७ ऩमंत
वलतरयत कयण्मात मेतीर. कोये अजा टऩाराने ऩाठवलरे जाणाय नाशीत.

वलहशत नभन
म मातीर ऩण
ू ा बयरेरा अजा ऩायऩत् (ऩावऩोटा ) आकायाचे नलीनतभ िामाधचत्,

प्रभाणऩत् ल वषभ प्राधधका-माकडून वलहशत नभमनमात प्राप्त केरेल्मा प्रभाणऩत्ाुंछमा वाषाुंककत प्रती
अजाावोफत अवरेरी तऩावणी मादीप्रभाणे ऩरयचायीका ळाऱा, फा.म.र. नामय धभाा. रुग्णारम, भमुंफई

वेंट्रर,भुंफ
म ई ४००००८ माुंछमा कामाारमात हदनाुंक १२.०७.२०१७ मा हदलळी वुंध्माकाऱी ४.०० लाजेऩमंत
स्लत: ककुंला टऩाराद्वाये ऩाठलालेत. वलहशत तायखेनुंतय आरेरे अजा स्लीकायरे जाणाय नाशीत.

वलहशत नभमनमात नवरेर,े अऩूणा तवेच वलहशत तायखेऩमंत प्राप्त न झारेरे अजा वलचायात घेतरे

जाणाय नाशीत.

वलळेऴ नोंद:- भशायाष्ट्र ऩरयचमाा ऩरयऴदे छमा ननमभानमवाय वदय ऩदवलका अभ्मावक्रभ

प्रलळषण कारालधी तवेच अभ्मावक्रभातीर वलऴम फदरण्माची ळक्मता आशे माची नोंद घ्माली.

-वशी-

अधधष्ठाता
फा. म. र. नामय धभाा रुग ्णारम
भमुंफई . ४००००८

