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फृशनभम ुंफई भशानगयऩालरका 
या.ए. स्भा. रुग्णारम, ऩयऱ, भमुंफई ४०० ०१२ 

जाहशयात 
 

रा.ए.स्मा. रुग्णाऱयामध्ये शरुु करण्यात यणेा-या वळद्याथी ममत्र काययक्रमाांतगयत (STUDENT 
DOSTI PROGRAM) शमुऩदऴेक (COUNSELOR) शांळगायची 3 ऩद े मनव्ळल कां त्राटी ऩद्धतीन े तीन 
मवषनयाांकवरता भरण्याकवरता स्थामनक जावषरातीद्वार ेअजय मागवळण्यात येत आषते. 

अ) अशहता – 
1. उमेदळारान ेमानयताप्राप्त वळद्याऩीठातून (UGC recognized) Counseling Psychology या 

मखु्य वळवयातून ऩूणयळेल ऩदव्यतु्तर ऩदळी (MA) उत्तीणय झाऱेऱा अशाळा. ऩदव्यतु्तर ऩदळी षी दरूस्थ 
मऴसणाद्वार े(DISTANCE EDUCATION) केऱेऱी नशाळी. 

(supervised practicum has been a part of the course (approx. 400 hours) and is 

mentioned on the marksheet) 

2. PhD in Counseling Psychology अशल्याश प्राधानय दणे्यात यईेऱ. 
3. अनमबल- उमेदळाराश वळद्यार्थयाांच ेमानमशक आजार तथा मानमशक शमस्या याांच ेमनराकरण 

करण्याकरीता शमऩुदऴेन ळ मानशऴास्त्रीय उऩचार ऩध्दतीचा उऩयोग करण ेयाचा वकमान दोन 
ळवायचा अनभुळ अशाळा. 

4. उमेदळाराश मराठी ळ वष ांदी भावा बोऱता ळाचता ळ मऱवषता येण ेआळश्यक आष.े 
 

फ) लमोभमाहदा –  

उमेदळाराच ेळय वद. 01.06.2022  रोजी 38 ळवायऩसेा जास्त अशता कामा नये. 

 

क) लनलित लतेन  

     शमदुऴेक (COUNSELOR) – दरमषा रु. 30,000/- (कोणताषी भत्ता अनहुेय नाषी) 

     
ड) लनलडीच ेलनकऴ – 

१. ऩदाच्या शळेा प्रळेऴ मनयमानशुार वळवषत केऱऱेी अषयता/अटी/ऴती धारण कवरत अशऱेल्या 
उमेदळाराांमधून ऴसैमणक अषयता ळ मऱुाखतीच्या आधार ेउमेदळाराांची मनळड यादी तयार करण्यात येईऱ. 

२. अांमतम ऩदळी ऩवरसा 3 ऩसेा जास्त प्रयत्नात (Attempt) उत्तीणय केऱेल्या उमेदळाराांचा शमऩुदऴेक 
(COUNSELOR)  ऩदाशाठी वळचार केऱा जाणार नाषी. 
३. वळवषत नमनुयात अजय करण ेआळश्यक. अऩूणय अजय भरती प्रवक्रयतेून रद्द करण्यात येतीऱ. 

इ) 1. उभेदलायाुंचे अजह लस्लकायण्माचे हिकाण ल हदनाुंक 

     वद. 13.06.2022 ते 24.06.2022 (ळेल – शकाली 11 ते 1 ळ शायां –2 ते 4) 

             आळक-जाळक वळभाग, रा.ए.स्मा.रुग्णाऱय 
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2. उभेदलायाुंनी लनलड प्रहिमेवािी (अजाहची ऩडताऱणी) उऩलस्थत यशालमाच ेहिकाण  

              प्रस्ताळ  वळभाग , मषावळद्याऱय इमारत, तलमजऱा,  
              रा.ए.स्मा.रुग्णाऱय, ऩरल, मुांबई – ४०० ०१२ 

3.भमराखतीचे हिकाण ल लऱे स्लतुंत्रऩण ेकऱहलण्मात मेईर. 

 

उमेदळारान े ऴसैमणक अषयतबेाबतची प्रमाणऩते्र / व्याळशामयक अषयता / शांबांमधत गुणऩमत्रका 
/अनभुळाच े प्रमाणऩत्र इ. याांच्या मूल प्रती ळ शासाांवकत प्रती ांशष उऩमस्थत रषाळे. तशचे मनळड 
झाऱेल्या उमेदळाराांना करारनामा दणे े बांधनकारक अशऱे. करारनाम्यातीऱ अटी ांच े ऩाऱन न 
केल्याश उमेदळाराांची मनयकु्ती रद्द करण्यात यईेऱ. 

हिऩ – 1.वदय कुं त्रािी बयतीप्रहकमेफाफतच ेअुंलतभ लनणहम ल वदय फाफत फदर कयण्माफाफतचे अलधकाय 
प्रळावनाकडे याशतीर. 

 2. अजाहवोफत वलह अशहतेनमवाय वलह कागदऩत्राुंच्मा छामाुंहकत प्रती (Xerox) जोडणे आलश्मक 
आशे. 

 

 

                 शषी/-  
                                                 अलधष्ठाता 
                                                 रा.ए.स्मा.रुग्णाऱय
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         फृशनभम ुंफई भशानगयऩालरका          ऩायऩत्र आकायाच ेपोिो  

अजाहचा नभमना 
 

ऩदाचे नाल – शमऩुदऴेक 
1) शांऩूणय नाळ (आडनाळ प्रथम) मराठीत* – _________________________________________ 

2) शांऩूणय नाळ (आडनाळ प्रथम) इांग्रजीमध्ये- ________________________________________________________________  

3) ळवडऱाांच े/ ऩतीच ेशांऩूणय नाळ* –_______________________________________________ 

4) वळळाषाऩूळीच ेशांऩूणय नाळ ( मवषऱाांकवरता) –________________________________________ 

5) ऩत्ता ळ दरूध्ळनी क्र.* ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

___________________________मोबाईऱ क्रमाांक*-_________________ 

6) मऱांग* –       ऩुरुव -                स्त्री –  

7) ळळैावषक मस्थती-  वळळावषत/अवळळावषत 

8) जनमवदनाांक* -       

9) ऴसैमणक अषयता – 

ळैषणीक अशहता उत्तीणह लऴह हलद्याऩीिाचे नाल 
गमणाुंचा तऩळीर 

उभेदलाय हकती 
प्रमत्नात  ऩहयषा 
उत्तीणह झारा 

गमण ऩैकी 
M.A. in 

Counseling 

Psychology 

 
    

PhD in 
Counseling 

Psychology 

     

शळय शत्राच्या गणुऩमत्रका जोडणे आळश्यक 

10) अनभुळ – 

अ.ि. रुग्णारमाचे नाल ----ऩावून----ऩमतं एकूण कारालधी 
    
    
    
 

11) उमेदळार शध्या नोकरी करीत आष ेवकां ळा नाषी ?   
12) अळगत अशणा-या भावा- 

बाऴा लरहशता फोरता लाचता 
भयािी    

हशुंदी    

इुंग्रजी    

 

वदनाांक – 
वठकाण -   
                                                                                  आऩऱा / आऩऱी वळश्वाशू  
 
  

     अजयदाराची शषी/- 

     (अजयदाराच ेनाळ) 


