
नवी मुंबई महानगरपा लका 
डा व सां कृ तक वभाग 

भारतर न राजीव गांधी डा संकुल, 
स.े3ए, सी.बी.डी.,बेलापूर, नवी मुंबई, दरु वनी - 27573294 

जा हरात ं .नमुंमपा/ डा व सां कृ./टे 3/537/2019, द. 03/09/2019    
भारतर न राजीव गांधी डा संकुलातील यायामशाळेकर ता यायामशाळा मदतनीस ( फटनेस   
ेनर) ची नेमणुक करणे. 

  नवी मुंबई महानगरपा लके या वतीने भारतर न व.राजीव गांधी डा संकुलात फटनेस 
सटर सु  कर यात आलेले आहे. खेळा या मा यमातून शा रर क वकास तसेच येक खळेाडूचंी 
शा रर क मता वाढ साठ  यायामाची आव यकता आहे. फटनेस ेनरची करार प दतीने न वळ 
ता पुर या व पात ठोक मानधन त वावर सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणुक करणेकर ता खाल ल अट  
व शत स अ धन राहून अज माग व यात येत आहे. 
अ. 
ं . 

तप शल पदनाम पद 
सं या 

पा ता 

1 भारतर न राजीव गांधी 
डा संकुलातील 

यायामशाळेकर ता 
यायामशाळा मदतनीस  
( फटनेस ेनर) ची 
नेमणुक करणे 

यायामशाळा 
मदतनीस 
( फटनेस 

ेनर) 

01 1.शासन मा यता ा त सं थेमधनू यायामशाळा 
फटनेस ेनरचा नवीन कोस केलेला असावा. अथवा 
2.शासनाकड े न दणीकृत नामां कत डा 
संघटना/सं था, लब, िजम सटर मधील फटनेस 
ेनर हणून कमान 03 वषाचा पूवानुभव. 

3. नवी मुंबई महानगरपा लका े ातील था नक 
उमेदवारास ाधा य 

अट  व शत  :-  
1. यायामशाळा मदतनीस ( फटनेस ेनर) यांची नयु ती शासनाने सु चत के या माणे व हत 

नयमानुसार कं ाट/करार प दतीने असतील. यांना सेवेत कायम व पी कर यासाठ  दावा 
कर याचा ह क राहणार नाह . 

2. यायामशाळा मदतनीस ( फटनेस ेनर)ची नयु ती कर याकर ता ग ठत कर यात आले या 
स मतीमाफतच नवड कर यात येईल. 

3. यायामशाळा मदतनीस पदावर 6 म हने कालावधीसाठ  ठोक मानधन प दतीने नयु ती दे यात 
येईल. याबाबतच ेस य त ा प  .100/- या टँ पपेपरवर नोटर  क न देणे अ नवाय राह ल. 

4. करार/कं ाटावर नेमणूक कर यात आले या यायामशाळा मदतनीस ( फटनेस ेनर)चा 6 म हने 
कालावधीचा आढावा घेऊन पुढ ल करार वाढ व याबाबत मा.आयु त यांचकेड े ता वत कर यात 
येईल.  

5. फटनेस ेनर यांना एकूण मा सक ठोक मानधन .15,000/- इतक  असेल या य त र त इतर 
कोणतेह  भ े अनु ेय राहणार नाह त. 

6. शासक य कमचा या माणे अ य कोणतेह  लाभ सवेेत समावेशन, वेतन ेणी, रजा पे शन इ याद  
अनु ेय राहणार नाह त. 

 
 



7. उमेदवाराने सादर केलेल  मा हती चकु ची आढळ यास उमेदवाराची सेवा कोण याह  ट यावर र द 
कर याच ेअ धकार मा.आयु त यांनी राखनू ठेवलेले आहेत. 

8. फटनेस ेनर यांची नेमणुक मा सक ठोक मानधनावर ता पुर या व पात असेल. नवी मुंबई 
महानगरपा लकेस आव यकता नसेल ते हा कोणतीह  पूवसूचना न देता सेवेतून काढ याचे 
अ धकार मा.आयु त याचं ेराहतील. 

9. उ त अहता धारण करणा या यायामशाळा मदतनीस ( फटनेस ेनर) या कागदप ांची छाननी 
क न पा  उमेदवारां या मुलाखती अतंी अं तम नवड कर यात येईल. 
 
उ त अहता धारण करणा या उमेदवारांनी वर ल पदांकर ता द.30/09/2019 रोजी सायं. 5.00 

वाजेपयत. यां या शै णक अहता, अनुभवाचे माणप ा या मा णत छायां कत तीसह खाल ल 
प यावर अज सादर करावेत.  

 
अज कर याचा कायालय प ा : नवी मुंबई महानगरपा लका  

  डा व सां कृ तक वभाग 
  भारतर न व राजीव गांधी डा संकुल,  
  स-े3ए, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
  दरु वनी : 27573294 
 
 

      ( नतीन काळे) 
उप आयु त ( डा व सां कृ.) 
नवी मुंबई महानगरपा लका 

  



अजाचा नमुना 

( --------------------------------------------------------------- या पदासाठ  अज ) 
त,  

मा.उपआयु त ( डा व सां कृ.), 
नवी मुंबई महानगपा लका. 
 
1.  संपुण नाव :  -----------------------------------------------------------------------------     

 ( थम आडनाव ) 
2.  प ा  : ------------------------------------------------------------------------------ 

     ------------------------------------------------------------------------------ 

     ----------------------------------------------------------------------------- 

3. मोबाईल ं . :  --------------------------Email ID--------------------------------- 

 
  
4.  ज म तार ख  द.1/1/2019  रोजीचे वय   
 
 
5.  शै णक अहता :- 

उ ीण केलेल  
पर ा 

व यापीठ /मंडळाच े
नाव 

उ ीण 
झा याचे वष 

वषय ट केवार  / 
ेणी 

     

     

     

 
6.  अनुभव :- 

सं थेच ेनाव व 
प ा 

कायरत 
असले या पदाच े

नाव 

कालावधी एकुण 
वष 

सेवा सोड याच ेकारण 
पासून पयंत 

      

      

      

 
 

तार ख म हना वष 
   

वष म हना दवस 
   

 
अजदाराचा 
स याचा 

आय,डी.साईज 
फोटो 



 
7.  डा े ातील वशेष कामगीर  1)  

     2) 

     3) 

     4) 

8.  अवगत असणा-या भाषा  :  
 
 
 
9.  आपणास व द याय व ठ करण,फौजदार , श तभंग वषयक करण वा त सम इ. कारवाई 
चालू आहे काय ? अस यास थोड यात तपशील यावा (होय /नाह  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  अजासोबत खाल ल (छायां कत)स य ती जोडले या आहेत.स य ती वसा ां कत करावेत. 
       1) 

       2) 

       3) 

       4) 

       5) 

  6) 

      वर नमूद केलेल  सव मा हती खर  असून ती खोट  आढळ यास माझी कोण याह  ट यावर 
नेमणूक र द कर यात येईल आ ण माझ े व द कायदेशीर कारवाई होईल याची मला जाणीव आहे. 
 
ठकाण  :-   
            उमेदवाराची  नाव व सह  
दनांक  :-                          (                         ) 
 
  

भाषा मराठ  हदं  इं जी 
    


