
बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
(संकेतस्थळळावर्प्ररससिधि्ध्द्करळावावयळायाचवयाची्जळाहिरळात)

बृिन्मंबई् ्िळानगरपळारसलिके्धवयाचीलि् अरसभिावयळांरसत्रिकरिकी् हवभिळागळााचावयळा् आसथळापनेवरपनेवरीलि् ील खळालिपनेवरीलि् तल तकीावयळात् न ््िध्द् केलिेलिपनेवरी् हरक्त् पिध्दे
भिरळावावयळायाचवयाची् आिेत.  ीावयळासळाठीयाचवयाची् रसनवड्ावयळािध्दपनेवरी् बनहवणावयळाकहरतळा्ील खळालिपनेवरी् न््िध्द्केलिेलावयळा् अिअर्हतळा् व्अअटपनेवरींयाचवयाची् प्तअर्हतळा् करकरणळा-ावयळा् इाच म्क
उ्ेिध्दवळारळांकड्न्online पद्धतवयाचीने्अजअर्ह््ळागहवणावयळात्ावयेत्आिेत.

उ्ेिध्दवळारळांनवयाची्सवततः्ील खळात्रिवयाची्करळावावयळायाचवयाची्आिे्करिकी्ते्अजअर्ह्करपनेवरीत्असलिेलावयळा्पिध्दळासळाठी्हवहित्अिअर्हतळा्व्अअटपनेवरींयाचवयाची्प्तअर्हतळा्करत
असन्् पळात्रि् आिेत.  उ्ेिध्दवळारळांनवयाची् http://portal.mcgm.gov.in ावयळा् वेबसळाईअटवरून् ऑन् लिळाईन् अजअर्ह् करळावेत.  अजअर्ह् करणावयळासळाठी
उ्ेिध्दवळारळाकडे्रसनीावय्वळापरळात्असेलि्असळा् (valid) ई-्ेलि्आावयडवयाची्असकरणे्आवशावयक्आिे्आरसकरण्भिरतवयाची्प्रह्रक्रिावयळा्परपनेवरीपरीकेयाचे्प्रवेशपत्रि
आरसकरण्इतर््ळाहितवयाची्online िध्देणावयळात्ावयेकरणळार्असलावयळाकळारकरणळाने्भिरतवयाची्प्रह्रक्रिावयेाचावयळा्प्करणअर्ह्कळालिळावधवयाची्िधावये्सिध्दर्ई-्ेलि्आावयडवयाची्वधध्रळािकरणे
आवशावयक्आिे.

ररक्त पदहाुंचहा तपलपशिलि -

           कलनष  अलभियुंतहा (स्हापतय) -  'ब' वग्ग 
           एकूण पदे -  (समधहाररत वेतनशेणेणी - र. 38,600-1,22,800 + अनमजेय भिते )

जहात प्रवग्ग
अजळा अज हवजळा

(अ)
भिज
(ब)

भिज
(क)

भिज
(ड) इ्ळाव हव्ळाप्र

सळा.व्शध.
्ळागळास-

वगअर्ह
आिध्द मघ

एक्करण्
्ळागळास-
वग्गीावय

ील खमलिळा एकूण पदे

26 29 6 3 5 6 47 2 32 24 180 63 243
ररक्त जहागहाुंचे प्रवग्गलनहहाय सहा्हालजक  /  स्हाुंतर आरक्षणहाचे रववरण खहालिालीलिप्र्हाणे आहे  .

सवअर्हसळाधळारकरण 17 19 4 2 3 4 31 1 20 16 117 40 157
अ)्हिलिळा (30%) 8 9 2 1 2 2 14 1 10 7 56 19 75
ब)ील खेळळाड् ( 5%) 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 7 3 10
क) अनळाथ््मलिे्
1% 1 1

ड)हिध्दवा्वयळांग्(4%)
हिध्दवा्वयळांगीवळााचावयळा् प्रकळारळांनमसळार् कतअर्हवावय् व् जबळाबिध्दळारपनेवरींयाचळा् हवयाचळार् करुन् गमकरणवन गुणवतळा/उपलिबधतेनमसळार
करसनषठ्् अरसभिावयंतळा् (स्थळापीा्वय)  10  पिध्दे् आररसपरीकत् िहोत् असमन् सिध्दर् संवगळाअर्हाचा्वयळा् पिध्दरसनरसनिश्चितवयाचीस
शळासनळायाचवयाची््ंजमरपनेवरी्प्रळारापत््त झळाला्वयळावर्सिध्दर्पिध्दे्सव्तंत्रिहरीा्वयळा्जळाहिरळात्करुन्भिरणा्वयळात्ावयेतवयाचीलि
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           कलनष  अलभियुंतहा (यहाुंवरव) -  'ब' वग्ग 
           एकूण पदे -  (समधहाररत वेतनशेणेणी - र. 38,600-1,22,800 + अनमजेय भिते )

जहात प्रवग्ग
अजळा अज हवजळा

(अ)
भिज
(ब)

भिज
(क)

भिज
(ड) इ्ळाव हव्ळाप्र

सळा.व्शध.
्ळागळास-

वगअर्ह
आिध्द मघ

एक्करण्
्ळागळास-
वग्गीावय

ील खमलिळा एकूण पदे

13 3 4 2 1 1 24 4 13 10 75 23 98
ररक्त जहागहाुंचे प्रवग्गलनहहाय सहा्हालजक  /  स्हाुंतर आरक्षणहाचे रववरण खहालिालीलिप्र्हाणे आहे  .

सवअर्हसळाधळारकरण 8 2 3 1 1 1 16 3 8 6 49 15 64
अ)्हिलिळा (30%) 4 1 1 1 0 0 7 1 4 3 22 7 29
ब)ील खेळळाड् ( 5%) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 5
क) अनळाथ््मलिे्
1% 0 0

ड)हिध्दवा्वयळांग्(4%)
हिध्दवा्वयळांगीवळााचावयळा् प्रकळारळांनमसळार् कतअर्हवावय् व् जबळाबिध्दळारपनेवरींयाचळा् हवयाचळार् करुन् गमकरणवन गुणवतळा/उपलिबधतेनमसळार
करसनषठ्् अरसभिावयंतळा् (ावयळांवहव)  4  पिध्दे् आररसपरीकत् िहोत् असमन् सिध्दर् संवगळाअर्हाचा्वयळा् पिध्दरसनरसनिश्चितवयाचीस
शळासनळायाचवयाची््ंजमरपनेवरी्प्रळारापत््त झळाला्वयळावर्सिध्दर्पिध्दे्सव्तंत्रिहरीा्वयळा्जळाहिरळात्करुन्भिरणा्वयळात्ावयेतवयाचीलि
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http://portal.mcgm.gov.in/


रिप
 भिरतेणीसहाी जहाहालीर केलिेलयहा ररक्त पदहाुंंचयहा सुंसंखयेत वहाढ रकुंवहा घि ह घट हो होणयहाचेणी पशिची शकयतहा आहे.
 ररक्त पदहाुंंचयहा सुंसंखयेत बदलि कर होणयहाबहाबत तसेच सहा्हालजक /  स्हाुंतर आरक्षण बदलि होणयहाचे अलधकहार रकुंवहा भिरतेणी

प्रररक्रियहा क घट होणतयहाहाली िी टपयहावर अुंपशितर अंशतः / पूण्गतर अंशतः रद्द कर होणयहाचे अलधकहार बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा आयमक्त यहाुंनहा रहाहतेणीलि.
यहाबहाबत क घट होणहालिहाहाली क घट होणतहाहाली वहाद उपलस्त करतहा येणहार नहाहाली.

 स्हाुंतर आरक्षणहाचेणी पदे भिर होणयहासहाी पशिहासनहाने वेेळ घट होवेेळेणी लनग्गल्त केलिेलयहा पशिहासन लनण्गयहाप्र्हाणे प्रररक्रियहा रहाबरवलिाली जहाईलि.
 ्हाजेणी सैलनकहाुंनहा गि 'अ' व गि 'ब' ्धेणीलि सेवे्धये वय घट हो्यहा्गदहा सवलित पशिहासन लनदिर्देपशिहानमसहार प्रकरणपरतवे लिहागू आहे.
 क घट होणतयहाहाली उ्ेदवहारहाने एकहाच पदहासहाी एकहा पेक्षहा जहासत वेेळेस अजहा्गचेणी नाची नोंदणेणी केलिाली असलयहास तयहा्धेणीलि अजहा्गचेणी र्जाची फअ

भिरलयहाचेणी रववरणे स्हान असलयहास र्जाची फक्त पशिेविचेणी नाची नोंदणेणी णी गहाहय धर होणयहात येईलि व इतर नाची नोंद र नोंद झहालिेलयहा अजहा्गचेणी र्जाची फअ जप
कर होणयहात येईलि.   तसेच,  ऑनलिहाईन परालीक्षेस/ म्लिहाखतेणीकरालीतहा एकहापेक्षहा जहासतवेेळहा उपलस्त रहारहलयहास उ्ेदवहाराली
तहातकहाेळ रद्द कर होणयहात येईलि.

 पशिहासन लनण्गय रक्रि.  रहाआध घट हो-4019/प्र.रक्रि.31/16-अ रद.  12.06.2019  व पररपत्रक रक्रि.  ए्बेणीसेणी/3217  
रद. 07.03.2019  अन वये खमल यहा प्रवगहा्गतेणीलि आल््गकदृष थयहा दमब्गलि घिकहाुंसहाी पशिहासकअय सेवहा व पशिैक्षलणक सुंस ् हाुं्ध ये
प्रवेपशिहाकरालीतहा 10 िची शक के आरक्षण रवहालीत कर होण यहात येत आहे.

 पशिहासन लनण्गय रक्रि. बेणीसेणीसेणी-2018/प्र.रक्रि. 581 ए/16-ब रद. 04.07.2019 अन वये सहा्हालजक आलण पशिैक्षलणक ्हागहास
(एस ई बेणी सेणी) वगहा्गसहाी रहाज यहांच यहा लि घट होकसेवहा्धेणीलि पशिहासकअय / लन्पशिहासकअय सेवेत सरेळसेवहा भिरतेणींच यहा पदहाुं्ध ये 13
िची शक के आरक्षण रवहालीत कर होण यहात आलिे आहे. 

II) स्हाुंतर आरक्षण -
अ) शळासन रसनावय्ळाप्र्ळाकरणे ्हिलिळांसळाठी 30% इतके स्ळांतर आरपरीककरण ठेवणावयळात ावयेईलि. तथळाहप, एील खळादळा प्रवगळाअर्हत ीावयळा प्र्ळाकरणळात

्हिलिळा्आरपरीककरणळांतगअर्हत्अजअर्ह्केलिेलिळा उ्ेिध्दवळार उपलिबध न त झळालावयळास सिध्दर पिध्दे ीावयळा प्रवगळाअर्हतवयाचीलि्गमकरणवीत्ेनमसळार्पळात्रि्पमढपनेवरीलि
उ्ेिध्दवळारळां्ध्न भिरणावयळात ावयेतवयाचीलि.

ब)  उपरहोक्त् हरक्त् पिध्दळांपधकरिकी् शळासन् रसनकरणअर्हावय् ्रक्रि्ळांक.  रळा्रक्रिरिकीधहो-2002/प्र्रक्रि 68/्रक्रिरिकीावयमसे/2 हिध्द.01.07.2016 तसेयाच् शळासन
शमिधि्ध्दपनेवरीपत्रिक् ्रक्रि.  रळा्रक्रिरिकीधहो-2002/प्र्रक्रि 68/्रक्रिरिकीावयमसे/2 हिध्द.18.08.2016 आरसकरण् तिध्दनंतर् शळासनळाने् ावयळा् संिध्दभिळाअर्हत् वेळहोवेळवयाची
रसनगअर्हरस्त्केलिेला्वयळा्आिध्देशळानमसळार्शळासन््ळानावय््रक्रिरिकीडळा्प्रकळारळातवयाचीलि्अीावयमाचयाच्गमकरणवन गुणवतळाधळारक्ाधारक सवयाची्व्पमरूष्ील खेळळाड्ंसळाठी्5%
स्ळांतर्आरपरीककरण्ठेवणावयळात्ावयेईलि.

) III पशिैक्षलणक अह्गतहा -
पदनहा्   -   कलनष     अलभियुंतहा   (  स्हापतय  )   पदहाकररतहाचेणी  पशिैक्षलणक अह्गतहा खहालिालीलिप्र्हाणे आहेर अंशतः 
रदनहाुंक 31.10.2019 पय्यंत -  
1) ील खमला्वयळा्प्रवगळाअर्हतवयाचीलि्उ्ेिध्दवळारळांकरपनेवरीतळा्38 वष्षे्व््ळागळासवग्गीावय्उ्ेिध्दवळारळांकरपनेवरीतळा्43 वष्षे्असळावे.
2) उ्ेिध्दवळारळाने् ्एस.एस.सवयाची् वळा् स्कपरीक्परपनेवरीपरीकेनंतर् 3  वषळाांयाचवयाची् स्थळापीा्वय् वळा् कंसं्स्ट्रल तकश्न् अटेल तकन्न टेक्नॉलिन टेक्नॉजवयाची् ्धवयाचीलि् वळा् परसबलिक् िेल्थ

इंरसजरसनअहरंग््धवयाचीलि्पिध्दहवकळा्संपळाहिध्दत्केलिेलिपनेवरी्असळाववयाची.   
(एक) करसनषठ््अरसभिावयंतळा्पिध्दपनेवरी्सरळसेवेने्रसनावयमल तकत्वयाचीसळाठी्अरसभिावयळांरसत्रिकरिकी्पिध्दहवकळा्प्रळारापत््करकरणळा-ावयळा्उ्ेिध्दवळारळांनवयाची्/ क्अर्हयाचळा-ावयळांनवयाची
अरसील खलि्भिळारतवयाचीावय्तंत्रि् रसशपरीककरण्पहरषिध्द्(AICTE) /  तंत्रि् रसशपरीककरण्संयाचळालिनावयळालिावय् (DTE)  ावयळांनवयाची् जा्वयळा् हवदळापवयाचीठ् हकंवळा्शधपरीकरसकरणक
संस्थळांनळा् अरसभिावयळांरसत्रिकरिकी् पिध्दहवकळा् अ अभा्वयळास्रक्रि्ळांसळाठी् ्ळाना्वयतळा् हिध्दलिपनेवरी् आिे् अशळायाच् शधपरीकरसकरणक् संस्थळा/हवदळाहपठळां्ध्न् पिध्दहवकळा
प्रळारापत््करकरणे्आवशा्वयक्आिे.
(िध्दहोन) तसेयाच्उ्ेिध्दवळारळाने्प्रळारापत््केलिेलिपनेवरी्पिध्दहवकळा्तंत्रि्रसशपरीककरण्संयाचळालिनळाावयळााचा्वयळा्पिध्दहवकेशवयाची्स्तमीा्वय्असला्वयळाबळाबतयाचे्प्र्ळाकरणपत्रि
(Equivalence Certificate) रसनावयमल तकत्वयाची्आिध्देशळाप्व्गी्सळािध्दर्करकरणे्आवशा्वयक्आिे.

3) उ्ेिध्दवळार््ळािधा्वयरस्क््शळालिळानत््प्र्ळाकरणपत्रि्परपनेवरीपरीकेत्हकंवळा्तीस्््हकंवळा््उाचय्ाचत्््परपनेवरीपरीकेत््100 गमकरणळांयाचवयाची्प्रशन्परसत्रिकळा्असलिेलिळा
्रळाठी्हवषावय्(उाचय्ाच्हकंवळा्रसनमन््सत्र) घेऊन्उीत्वयाचीकरणअर्ह््असकरणे्आवशा्वयक्आिे.

4) अरसील खलि्भिळारतवयाचीावय्तंत्रिरसशपरीककरण्पहरषिध्द,  नववयाची् हिध्दलल्िपनेवरी् (AICTE)  ्ळारअर्हत््ळाना्वयतळाप्रळारापत्् सवअर्ह् पिध्दहवकळा् (सवअर्ह्अरसभिावयळांरसत्रिकरिकी्शळाील खळा)
प्रळारापत््उ्ेिध्दवळारळांनळा्ए्.एस.सवयाची.आावय.अटपनेवरी./सवयाची.सवयाची.सवयाची. परपनेवरीपरीकळा्आवशा्वयक्नळािपनेवरी. 
्िळारळाषं्स्ट्र्रळाजा्वय््ळािधा्वयरस्क्व्उाचय्ाच््ळािधा्वयरस्क््ंडळळा्ळारअर्हत््ळाना्वयतळा्प्रळारापत््इावयीत्ळा्िध्दिळाववयाची्व्बळारळाववयाची्परपनेवरीपरीकेाचा्वयळा्अ अभा्वयळास्रक्रि्ळा्िधा्वये
असलिेलिे् संगकरणक्व््ळाहितवयाची् तंत्रिजळान् संबरसधत् हवषावय्घेऊन्उीत्वयाचीकरणअर्ह् उ्ेिध्दवळारळांनळा् ए्.एस.सवयाची.आावय.अटपनेवरी.  परपनेवरीपरीकळा्आवशा्वयक
नळािपनेवरी.
इंहडावयन् सहअटअर्हहरकेअट् ऑर् सक््लि् एजा्वयमकेशन् (ICSC)  ावयळांाचा्वयळा् ्ळारअर्हत् ्ळाना्वयतळा् प्रळारापत्् इावयीत्ळा् िध्दिळाववयाची् व् बळारळाववयाची् परपनेवरीपरीकेाचा्वयळा
अ अभा्वयळास्रक्रि्ळा्िधा्वये्असलिेलिे्संगकरणक्व््ळाहितवयाची्तंत्रिजळान्संबरसधत्हवषावय्घेऊन्उीत्वयाचीकरणअर्ह्उ्ेिध्दवळारळांनळा्ए्एससवयाचीआावयअटपनेवरी्परपनेवरीपरीकळा
आवशा्वयक्नळािपनेवरी. 
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पदनहा्   -   कलनष     अलभियुंतहा   (  यहाुंलत्रकअ व रवदमत  )   पदहाकररतहाचेणी  पशिैक्षलणक अह्गतहा खहालिालीलिप्र्हाणे आहेर अंशतः 
रदनहाुंक 31.10.2019 पय्यंत -  
1) ील खमला्वयळा्प्रवगळाअर्हतवयाचीलि्उ्ेिध्दवळारळांकरपनेवरीतळा्38 वष्षे्व््ळागळासवग्गीावय्उ्ेिध्दवळारळांकरपनेवरीतळा्43 वष्षे्असळावे.
2) उ्ेिध्दवळारळाने् ्हक्ळान्एस.एस.सवयाची्वळा्स्कपरीक्परपनेवरीपरीकेनंतर्3 वषळाांयाचवयाची्ावयळांरसत्रिकरिकी्हवदमत्/ऑअटहो्होबळाईलि/इलिेल तकं्स्ट्रन टेक्नॉरसनल तकस्/प्रन टेक्नॉडल तकश्न

इंरसजरसनअरपनेवरींग्धवयाचीलि् पिध्दहवकळा् हकंवळा् हडरापल्िहो्ळा् इन् इलिेल तकं्स्ट्रपनेवरीकलि् पन टेक्नॉवर् रसससअ्टपनेवरी्/हडरापल्िहो्ळा् इन् इंडसं्स्ट्रपनेवरीअलि
इलिेल तकं्स्ट्रन टेक्नॉरसनल तकस्/हडरापल्िहो्ळा् प्रहोोगरोग्रॅ्् इन् इनस्ं्स्ट्रावयम् स्ट्रयुमेंअटेशन/हडरापल्िहो्ळा् इन् इलिेल तकं्स्ट्रन टेक्नॉरसनल तकस्् अरोग्रॅणड्् कमा्वयमरसनकेशन् इंरसजरसनअरपनेवरींग् संपळाहिध्दत
केलिेलिपनेवरी्असळाववयाची. 
(एक)  करसनषठ््अरसभिावयंतळा् पिध्दपनेवरी्सरळसेवेने् रसनावयमल तकत्वयाचीसळाठी्अरसभिावयळांरसत्रिकरिकी्पिध्दहवकळा्प्रळारापत््करकरणळा-ावयळा्उ्ेिध्दवळारळांनवयाची/क्अर्हयाचळा-ावयळांनवयाची
अरसील खलि्भिळारतवयाचीावय्तंत्रि् रसशपरीककरण्पहरषिध्द् (AICTE) /  तंत्रि् रसशपरीककरण्संयाचळालिनावयळालिावय् (DTE)  ावयळांनवयाची् जा्वयळा् हवदळापवयाचीठ् हकंवळा्शधपरीकरसकरणक
संस्थळांनळा् अरसभिावयळांरसत्रिकरिकी् पिध्दहवकळा् अ अभा्वयळास्रक्रि्ळांसळाठी् ्ळाना्वयतळा् हिध्दलिपनेवरी् आिे् अशळायाच् शधपरीकरसकरणक् संस्थळा/हवदळाहपठळां्ध्न् पिध्दहवकळा
प्रळारापत््करकरणे्आवशा्वयक्आिे.
(िध्दहोन) तसेयाच्उ्ेिध्दवळारळाने्प्रळारापत््केलिेलिपनेवरी्पिध्दहवकळा्तंत्रि्रसशपरीककरण्संयाचळालिनळाावयळााचा्वयळा्पिध्दहवकेशवयाची्स्तमीा्वय्असला्वयळाबळाबतयाचे्प्र्ळाकरणपत्रि
(Equivalence Certificate) रसनावयमल तकत्वयाची्आिध्देशळाप्व्गी्सळािध्दर्करकरणे्आवशा्वयक्आिे.

3) उ्ेिध्दवळार््ळािधा्वयरस्क््शळालिळानत््प्र्ळाकरणपत्रि्परपनेवरीपरीकेत्हकंवळा्तीस्््हकंवळा््उाचय्ाचत्््परपनेवरीपरीकेत््100 गमकरणळांयाचवयाची्प्रशन्परसत्रिकळा्असलिेलिळा
्रळाठी्हवषावय्(उाचय्ाच्हकंवळा्रसनमन््सत्र) घेऊन्उीत्वयाचीकरणअर्ह््असकरणे्आवशा्वयक्आिे.

4) अरसील खलि्भिळारतवयाचीावय्तंत्रिरसशपरीककरण्पहरषिध्द,  नववयाची् हिध्दलल्िपनेवरी् (AICTE)  ्ळारअर्हत््ळाना्वयतळाप्रळारापत्् सवअर्ह् पिध्दहवकळा् (सवअर्ह्अरसभिावयळांरसत्रिकरिकी्शळाील खळा)
प्रळारापत््उ्ेिध्दवळारळांनळा्ए्.एस.सवयाची.आावय.अटपनेवरी./सवयाची.सवयाची.सवयाची. परपनेवरीपरीकळा्आवशा्वयक्नळािपनेवरी. 
्िळारळाषं्स्ट्र्रळाजा्वय््ळािधा्वयरस्क्व्उाचय्ाच््ळािधा्वयरस्क््ंडळळा्ळारअर्हत््ळाना्वयतळा्प्रळारापत््इावयीत्ळा्िध्दिळाववयाची्व्बळारळाववयाची्परपनेवरीपरीकेाचा्वयळा्अ अभा्वयळास्रक्रि्ळा्िधा्वये
असलिेलिे् संगकरणक्व््ळाहितवयाची् तंत्रिजळान् संबरसधत् हवषावय्घेऊन्उीत्वयाचीकरणअर्ह् उ्ेिध्दवळारळांनळा् ए्.एस.सवयाची.आावय.अटपनेवरी.  परपनेवरीपरीकळा्आवशा्वयक
नळािपनेवरी.
इंहडावयन् सहअटअर्हहरकेअट् ऑर् सक््लि् एजा्वयमकेशन् (ICSC)  ावयळांाचा्वयळा् ्ळारअर्हत् ्ळाना्वयतळा् प्रळारापत्् इावयीत्ळा् िध्दिळाववयाची् व् बळारळाववयाची् परपनेवरीपरीकेाचा्वयळा
अ अभा्वयळास्रक्रि्ळा्िधा्वये्असलिेलिे्संगकरणक्व््ळाहितवयाची्तंत्रिजळान्संबरसधत्हवषावय्घेऊन्उीत्वयाचीकरणअर्ह्उ्ेिध्दवळारळांनळा्ए्एससवयाचीआावयअटपनेवरी्परपनेवरीपरीकळा
आवशा्वयक्नळािपनेवरी. 

   

हअटपतः 1. i.  उ्ेिध्दवळारळायाचवयाची् अटल तकक्ेवळारपनेवरी् िपनेवरी् संबंरसधत् संस्थळा/हवदळापवयाचीठ् ावयळांनवयाची् परपनेवरीपरीकेाचा्वयळा् अंरसत्् उीत्वयाचीकरणअर्ह् प्र्ळाकरणपत्रिळावर् न््िध्द
केला्वयळाप्र्ळाकरणे्ोगळाह्य्धरलिपनेवरी्जळाईलि.

ii. जावयळा्उ्ेिध्दवळारळांनळा्पिध्दहवकळा्प्रिध्दळान्करतळानळा्हवदळापवयाचीठ्/ संसथळा्ावयळांनवयाची्गमकरणपद्धतवयाचीऐवजवयाची् शेकरणवयाची्पद्धतवयाची्वळापरलिपनेवरी्आिे,
ीावयळांाचावयळा् बळाबतवयाचीत् रस्ळळालिेलावयळा्  शेकरणवयाचीयाचे् अटल तककेवळारपनेवरी्िधावये् ील खळालिपनेवरीलिप्र्ळाकरणे् रुपळांतर् करणावयळात् ावयेईलि.  संबंरसधत् हवदळापवयाचीठ् /
संसथळा् ावयळांनवयाची् उ्ेिध्दवळारळांाचावयळा् गमकरणपरसत्रिकेवर् अटल तककेवळारपनेवरीत् रुपळांतर् करणावयळासळाठी् ् सत््रि् हिध्दलिे् नसलावयळास् अशळा
उ्ेिध्दवळारळांसळाठी, (  न्ूद केलेिलिाली शेणेणी –   0.75)  10) X  हे सूत्र वहाप  र  न िची शककेवहाराली कहाढ होणयहात येईलि  . 

2. अलखलि भिहारतेणीय तुंत्र लपशिक्षण पररषद (AICTE) /  तुंत्र लपशिक्षण सुंचहालिनहालिय (DTE)  यहाुंनेणी जयहा रवदहापेणी रकुंवहा
पशिैक्षलणक सुंस्हा यहाुंनहा सुंबुंलधत अलभियहाुंलत्रकअ पदरवकहा/पदवेणी अभयहासरक्रि्हाुंनहा ्हानयतहा रदलिाली आहे.  अपशिहा सुंस्हाुं्धून
उतेणीण्ग र नोंद झहालिेलयहा उ्ेदवहारहाुंचेच अज्ग णी गहाह्य धर होणयहात येतेणीलि. ्हानयतहाप्रहाप सुंस्हाुंरवषयेणी ्हारहतेणी पमढालीलि सुंकेतस्ेळहावर
पहाहहातहा येईलि www.aicte-india.org; www.dte.org.in

)IV   िची शककेवहारालीचेणी रक्हान ्यहा्गदहा -
अह्गकहाराली परालीक्षहा प्रवग्ग िची शककेवहाराली

 कलनष अलभियुंतहा (स्हापतय/यहाुंलत्रकअ व रवदमत)
एस. एस. सवयाची. ील खमलिळा 50%

सवअर्ह््ळागळासवग्गीावय्प्रवगळाांसळाठी 45%
पिध्दहवकळा ील खमलिळा 50%

सवअर्ह््ळागळासवग्गीावय्प्रवगळाांसळाठी 45%
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) V वय घट हो्यहा्गदहा - (वरालीलि सव्ग पदहाुंसहाी)
    रदनहाुंक 31.10.2019 पय्यंत -  
      अ) उ्ेिध्दवळार्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकळा्सेवेत्नसलावयळास्ीावयळायाचे्वावय्हिध्द. 00.00.2019 रहोजवयाची्

ब) ील खमलावयळा्प्रवगळाअर्हसळाठी्18 ते्38 वष्षे्िध्दरमावयळान,
क) ्ळागळास प्रवगळाअर्हसळाठी 18 ते 43 वष्षे िध्दरमावयळान,

       ड) अगहोिध्दरयाच्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकेाचावयळा्सेवेत्असलावयळास्उ्ेिध्दवळारळासळाठी्क्ळालि्वावयहो्ावयळाअर्हिध्दळा्नळािपनेवरी.

) VI लनवडेणीचे लनकष -  (वरालीलि सव्ग पदहाुंसहाी)
(i) सिध्दर्पिध्दळााचावयळा्सेवळा् प्रवेश् रसनावय्ळानमसळार् हवहित्केलिेलावयळा्अिअर्हतळा/अअटपनेवरी/शत्गी् प्करणअर्ह्करपनेवरीत्असलिेलावयळा् पळात्रि्उ्ेिध्दवळारळांयाचवयाची्ऑन-

लिळाईन् परपनेवरीपरीकळा् घेणावयळात् ावयेईलि.  सवअर्ह् याचळायाचणा्वयळा् इंोगजवयाची् भिळाषेत्न् घेणा्वयळात् ावयेतवयाचीलि.  प्रीा्वयेक् प्रशन्् एक् ्ळाकळाअर्हयाचळा् असेलि.  प्रत येक
चमकअंच यहा उत तरहासहाी 1/4 गमण वजहा कर होण यहात येतेणीलि. सिध्दर्परपनेवरीपरीकेत्प्रळाप्त्गमकरणळांाचावयळा्आधळारे्बनहवलिेलावयळा्गमकरणवन गुणवतळा्ावयळािध्दपनेवरीतवयाचीलि
उ्ेिध्दवळारळां्ध्न्हविपनेवरीत्आरपरीककरणळानमसळार्रसनवड्ावयळािध्दपनेवरी्बनहवणावयळात्ावयेईलि.

(ii) करसनष्अरसभिावयंतळा्ावयळा्पिध्दळासळाठी्पळात्रि्िहोणावयळाकरपनेवरीतळा्उ्ेिध्दवळारळास्ऑनलिळाइन्परपनेवरीपरीकेत्हक्ळान्50%  गमकरण्रस्ळकरणे्आवशावयक्आिे.
(iii) िध्दहोन्हकंवळा्अरसधक्उ्ेिध्दवळारळांयाचे्गमकरण्स्ळान्त झळालावयळास्उ्ेिध्दवळारळांाचावयळा्प्रळाधळानावय््रक्रि्ळाकहरतळा्ील खळालिपनेवरी्हिध्दलिेलिे्रसनकष््रक्रि्वळारपनेवरीनमसळार

हवयाचळारळात्घेणावयळात्ावयेतवयाचीलि.
एक) पिध्दहवकळा्परपनेवरीपरीकेयाचवयाची्अटल तकक्ेवळारपनेवरी
िध्दहोन) पिध्दहवकळा्उीत्वयाचीकरणअर्ह्हिध्दनळांक
तवयाचीन) 10 ववयाची्परपनेवरीपरीकेयाचवयाची्अटल तकक्ेवळारपनेवरी
याचळार)  वरपनेवरीलि् रसनकष्लिळाग्निपनेवरी् उ्ेिध्दवळारळांयाचळा्गमकरणवन गुणवतळा्रक्रि््स्ळान् ावयेत्असलावयळास,  वावयळाने् जावयेष्असलिेलावयळा् उ्ेिध्दवळारळांयाचळा््रक्रि्

वरतवयाची्लिळागेलि,
उपरहोक्त् रसनकषळानमसळार् पमरेसे् उ्ेिध्दवळार् उपलिबध् न् त झळालावयळास् रसनवडवयाचीयाचे् रसनकष् रसशरसथलि् करणावयळायाचे् अरसधकळार

्िळापळारसलिकळा्आावयमक्तळांनळा्रळािळातवयाचीलि.

ऑन्लिळाईन्परपनेवरीपरीके्िधावये्ील खळालिपनेवरीलि्वसतमरसनष्प्रश-पद्धतवयाचीयाचळा्अंतभिळाअर्हव्असेलि.
अ. रक्रि. चहाचणेणी प्रशहाुंचेणी सुंसंखयहा गमण वेेळ

1 सळा्ळाना्वय्जळान 20 20
90 रस्रसनअटे2 बौहद्धक्परीक्तळा् 20 20

3 तळांरसत्रिक्जळान 60 60
 सवअर्ह्याचळायाचणावयळा्इंोगजवयाची्भिळाषेत्न्घेणावयळात्ावयेतवयाचीलि. प्रीावयेक्प्रश्एक््ळाकळाअर्हयाचळा्असेलि. प्रत येक चमकअंच यहा उत तरहासहाी 1/4 गमण

वजहा कर होण यहात येतेणीलि.

) VII ऑन  -  लिहाईन अज्ग सहादर कर होणयहाचेणी पद्धत     -
1. करसनष् अरसभिावयंतळा् (सथळापीावय,  ावयळांरसत्रिकरिकी् /  हवदमत)  पिध्दळाकरपनेवरीतळा् ऑनलिळाईन् पिधिध्दतवयाचीने् अजअर्ह् करणावयळायाचवयाची् समहवधळा

 हिध्द. 12.10.2019 ते्29.10.2019 रहोजवयाची्पावयांत्अजअर्ह्सळािध्दर्करणावयळााचावयळा्शेवअटाचावयळा्हिध्दनळांकळााचावयळा्23:59 वळाजे्पावयांत्बृिन्मंबई
्िळानगरपळारसलिकेाचावयळा http://portal.mcgm.gov.in ावयळा् संकेत् सथळळावर् उपलिबध् रळािपनेवरीलि.  ऑनलिळाईन् अजअर्ह
हिध्द. 29.10.2019 रहोजवयाची पावयांतयाच्रससवकळारणावयळात्ावयेतवयाचीलि.

2. उ्ेिध्दवळारळाने्ऑनलिळाईन्परपनेवरीपरीकेकरपनेवरीतळा्हवहित्केलिेलिे्शमलक्ऑनलिळाईन्पिधिध्दतवयाचीने्भिरकरणे्आवशावयक्आिे.
3. उ्ेिध्दवळारळाने्आपलिळा्वधध्ई-्ेलि्आावयडवयाची्व्भ्र्करणिधवनवयाची्््रक्रि्ळांक्नंक नोंिध्दहवकरणे्आवशावयक्आिे. तसेयाच, सिध्दर्ई-्ेलि्आावयडवयाची्व्

भ्र्करणिधवनवयाची्््रक्रि्ळांक्ऑनलिळाईन्परपनेवरीपरीकेयाचळा्अंरसत््रसनकळालि्लिळागेपावयांत्वधध्असकरणे्आवशावयक्आिे.  उ्ेिध्दवळारळाने्ऑनलिळाईन्
अजळाअर्हत्नंक नोंिध्दहवलिेलिळा्ई-्ेलि्आावयडवयाची्व्भ्र्करणिधवनवयाची््रक्रि्ळांक्याचमकरिकीयाचळा/अप्करणअर्ह्असलावयळास्तसेयाच, भ्र्करणिधवनवयाची् ््रक्रि्ळांक्NCPR 
ररसजसअटडअर्ह् (DND)  असलावयळा्मळे् संप्करणअर्ह् भिरतवयाची् प्रह्रक्रिावये् िध्दरमावयळान् ीावयळान त्यादळारे् पळाठहवलावयळा् जळाकरणळा-ावयळा् सय्ाचनळा,  संिध्देश् व् ्ळाहितवयाची्
उ्ेिध्दवळारळांनळा् प्रळाप्त् न् त झळालावयळास् ीावयळायाचवयाची् संप्करणअर्ह् जबळाबिध्दळारपनेवरी् संबंधवयाचीत् उ्ेिध्दवळारळायाचवयाची् रळािपनेवरीलि.  तसेयाच् ई-्ेलि् आावयडवयाची् व्
भ्र्करणिधवनवयाची्संिध्देश्विनळात्ावयेकरणळा-ावयळा्तळांरसत्रिक्अडयाचकरणवयाचींनळा्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकळा्जबळाबिध्दळार्रळािकरणळार्नळािपनेवरी. बृिन्मंबई्
्िळानगरपळारसलिके्ळारअर्हत् उ्ेिध्दवळारळाने् ऑनलिळाईन् अजळाअर्हत् नंक नोंिध्दहवलिेलावयळा् ई-्ेलि् आावयडवयाचीवर् ऑनलिळाईन् परपनेवरीपरीकेयाचे् प्रवेशपत्रि्
पळाठहवणावयळात्ावयेईलि. उ्ेिध्दवळारळाने्आपलावयळा्ई-्ेलि्आावयडवयाचीयाचवयाची्कहोकरणीावयळािपनेवरी्पहररससथतवयाचीत्इतर्वावयक्तवयाचींसहोबत्िध्देवळाकरण-घेवळाकरण्करु्
नावये.  एखहादहा उ्ेदवहारहाचहा वैध ई  -  ्ेलि आयडेणी नसलयहास तयहाने अज्ग कर होणयहापूवपूर्वी सवतर अंशतःचहा ई्ेलि आयडेणी तयहार करणे 
आवशयक आहे  .

4. ऑनलिळाईन्अजळाअर्हसहोबत्ऑनलिळाईन्पिधिध्दतवयाचीने्भिरलिेलिे्परपनेवरीपरीकळा्शमलक्कहोकरणीावयळािपनेवरी्पहररससथतवयाचीत्उ्ेिध्दवळारळास्परत्केलिे्जळाकरणळार्
नळािपनेवरी.  ऑनलिळाईन् शमलक् भिरतळानळा् बबँकेयाचे् इतर् शमलक् उ्ेिध्दवळारळालिळा् सवततः् भिरळावे् लिळागतवयाचीलि.  परपनेवरीपरीकळा् शमलक् ऑनलिळाईन्
पिधिध्दतवयाचीने्भिरलावयळानंतर्रस्ळकरणळा-ावयळा्ई-पळावतवयाचीयाचवयाची (Transaction Successful  त झळालावयळानंतर)  प्रत् ीवरपनेवरीत््मद्रकरण्करून् (print)  
सवततःजवळ्ठेवकरणे्आवशावयक्आिे.  ऑनलिळाईन्परपनेवरीपरीकेाचावयळावेळवयाची्सिध्दर्ई-पळावतवयाचीयाचवयाची््ळाावयळांहकत्प्रत्प्रवेशपत्रिळासहोबत्सळािध्दर्
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करकरणे्आवशावयक्आिे.
5. ऑनलिळाईन्अजअर्ह्नंक नोंिध्दकरणवयाची्करणावयळाकहरतळा्"Click here for new Registration  ” िळा्अटरोग्रॅब् रसनवड्न् ीावयळा्िधावये् नळाव,  संपकळाअर्हयाचवयाची्

्ळाहितवयाची्व्ई-्ेलि्आावयडवयाची्न््िध्द्करळावळा.  ीावयळानंतर्तळाीपमरीावयळा्ररसजसंस्ट्रेशन्नंबर्व्पळासवडअर्ह्स्रक्रिरिकीनवर्हिध्दसेलि. उ्ेिध्दवळारळाने्
सिध्दर्तळाीपमरीावयळा्ररसजसंस्ट्रेशन्नंबर्व्पळासवडअर्ह्सवततःकडे्रसलिि्न्ठेवळावळा. तळाीपमरतळा्ररसजसंस्ट्रेशन्नंबर्व्पळासवडअर्ह्उ्ेिध्दवळारळांनळा
ई-्ेलि् व् एसए्एसन त्यादळारे् पळाठहवणावयळात् ावयेईलि.  उ्ेिध्दवळारळालिळा् अजळाअर्हत् कळािपनेवरी् िध्द मरुसतवयाची् करळावावयळायाचवयाची् असलावयळास् तळाीपमरीावयळा्
ररसजसंस्ट्रेशन्नंबर्व्पळासवडअर्हयाचळा्उपावयहोग्करुन्िध्द मरुसीावयळा्करतळा्ावयेतवयाचीलि.

6. जर्उ्ेिध्दवळार्एकळायाच्वेळवयाची्अजअर्ह्प्करणअर्हपकरणे्भिरु्शकलिळा्नळािपनेवरी्तर्भिरलिेलिपनेवरी््ळाहितवयाची्"SAVE AND NEXT   ” ावयळा्अटरोग्रॅबयाचळा्वळापर्
करुन् SAVE करतळा् ावयेईलि.  ऑनलिळाईन् अजअर्ह् SUBMIT  करणावयळाप्व्गी् उ्ेिध्दवळारळाने् "SAVE  AND  NEXT  ” ावयळा् समहवधेयाचळा्
वळापर् करुन् भिरलिेलिपनेवरी् ्ळाहितवयाची् तपळासन्् पिळाववयाची् व् आवशावयकतेनमसळार् ीावयळा्िधावये् िध्द मरुसतवयाची् करळाववयाची.   अंरसत्् SUBMIT 
करणावयळाप्व्गी्सवअर्ह््ळाहितवयाची्ावयहोयोगावय्हरतवयाचीने्भिरलिपनेवरी्असलावयळायाचवयाची््ील खळात्रिवयाची्करुन्ी करुन घावयळाववयाची.

7. उ्ेिध्दवळारळाने्सवततःयाचे/ वहडलिळांयाचे/ पतवयाचीयाचे्नळाव्तसेयाच्नळावळांयाचे्सपेरसलिंग्ावयहोयोगावयहरीावयळा्भिरकरणे्आवशावयक्आिे.  सिध्दरयाचवयाची््ळाहितवयाची्
ावयहोयोगावय्पिधिध्दतवयाचीने्न्भिरलावयळास्उ्ेिध्दवळारपनेवरी्रद्द्करणावयळात्ावयेईलि, ावयळायाचवयाची्नंक नोंिध्द्ी करुन घावयळाववयाची.

8. उ्ेिध्दवळारळाने्भिरलिेलिपनेवरी््ळाहितवयाची्तपळासणावयळासळाठी्व्SAVE करणावयळासळाठी्"Validate your details  ” आरसकरण्"SAVE AND NEXT  ”
ावयळा्बअटनळांयाचळा्वळापर्करळावळा.

9. ऑनलिळाईन्अजअर्ह्अंरसत््SUBMIT करणावयळाप्व्गी्््''Preview'' अटरोग्रॅबवर्रसल तकलिक्करुन्संप्करणअर्ह्अजअर्ह्तपळासन््पिळावळा.
10. आवशावयकतेनमसळार्ऑनलिळाईन्अजळाअर्हतवयाचीलि््ळाहितवयाची्िधावये्समधळारकरणळा्करुन, तसेयाच््ळाावयळारसयाचत्रि््व्सवळापरीकरपनेवरी्ावयहोयोगावयहरतवयाचीने्अपलिहोड्

त झळालावयळायाचवयाची््व्इतर््ळाहितवयाची्अयाच्क्असलावयळायाचवयाची्ील खळात्रिवयाची्करुन्''FINAL SUBMIT'' बअटनवर्रसल तकलिक्करळावे.
11. ''Payment'' बअटनळावर्रसल तकलिक्करुन्परपनेवरीपरीकळा्शमलक्ऑनलिळाईन्पिधिध्दतवयाचीने्भिरळावे.
12. ीावयळानंतर्''SUBMIT'' बअटनळावर्रसल तकलिक्करळावे.
13. उ्ेिध्दवळारळाने्ऑनलिळाईन्अजअर्ह्भिरतळानळा्ावयहोयोगावय्तवयाची्कळाळजवयाची्ी करुन घावयळाववयाची.  उ्ेिध्दवळारळाने्सिध्दर्अजळाअर्हत्सवततःबळाबतयाचवयाची्््ळाहितवयाची््अयाच्क

हरतवयाचीने्भिरळाववयाची.  तसेयाच्हवहित्आकळारळातवयाचीलि्सवततःयाचे््ळाावयळारसयाचत्रि्व्सवळापरीकरपनेवरी्ावयहोयोगावय्ीावयळा्हठकळाकरणवयाची््अपलिहोड्करळाववयाची.  आपकरण्
भिरलिेलिपनेवरी््ळाहितवयाची्ावयहोयोगावय्असलावयळायाचवयाची्ील खळात्रिवयाची्त झळालावयळानंतर, ्ळाावयळारसयाचत्रि्व्सवळापरीकरपनेवरी्ावयहोयोगावय्ीावयळा्हठकळाकरणवयाची्अपलिहोड्केलावयळानंतर्व्
आवशावयक्ते्शमलक्ावयहोयोगावय्पिधिध्दतवयाचीने्भिरलावयळानंतरयाच्''SUBMIT'' बअटन्प्रेस्करळावे.  एकिध्दळा्''SUBMIT'' बअटनळावर्रसल तकलिक्
केलावयळावर्भिरलिेलावयळा््ळाहितवयाची्िधावये् ्कहोकरणतळािपनेवरी् ्बिध्दलि्करतळा्ावयेकरणळार्नळािपनेवरी्व्ीावयळाबळाबताचावयळा् हवनंतवयाचीयाचळा् हवयाचळार्केलिळा्जळाकरणळार्
नळािपनेवरी.  उ्ेिध्दवळारळाने्आवशावयक्तवयाची््ळाहितवयाची्ावयहोयोगावय्पिधिध्दतवयाचीने्न्भिरलावयळास्उ्ेिध्दवळारपनेवरी्रद्द्करणावयळात्ावयेईलि, ावयळायाचवयाची्नंक नोंिध्द्ी करुन घावयळाववयाची.

14. ऑनलिळाईन्अजअर्ह्सळािध्दर्करणावयळायाचवयाची््संप्करणअर्ह्कळाावयअर्हवळािपनेवरी््बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकेने्हवहित्केलिेलावयळा्कळालिळावधवयाचीत्प्करणअर्ह्करकरणे्
आवशावयक्आिे. तिध्दनंतर्केलिेलिे्ऑनलिळाईन्अजअर्ह्हवयाचळारळात्घेतलिे्जळाकरणळार् नळािपनेवरीत.

15. उ्ेिध्दवळारळाने्हवहित््मिध्दतवयाचीत्ऑनलिळाईन्अजळाअर्हसहोबत्परपनेवरीपरीकळा्शमलक्भिरणावयळायाचवयाची्कळाावयअर्हवळािपनेवरी्करळाववयाची. जेकरणेकरुन्शेवअटाचावयळा्परीककरणवयाची्
अडयाचकरण्ावयेकरणळार्नळािपनेवरी.

16. उ्ेिध्दवळारळाने्अजळाअर्हत्सवततःयाचे्नळाव, सळा्ळारसजक्प्रवगअर्ह, कहोकरणीावयळा्प्रवगळाअर्हत्न्अजअर्ह्करु्इरसाच्त्आिे्तहो्प्रवगअर्ह, जन्हिध्दनळांक, 
भ्र्करणिधवनवयाची्््रक्रि्ळांक, ई-्ेलि्आावयडवयाची्व्परपनेवरीपरीकेयाचे्कस्ट्रयुमेंद्र्इीावयळािध्दपनेवरी््ळाहितवयाची् कळाळजवयाचीप्वअर्हक्भिरळाववयाची. सिध्दरयाचवयाची््ळाहितवयाची् याचमकलावयळास्
ीावयळास्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकळा्जबळाबिध्दळार्रळािकरणळार्नळािपनेवरी.

17. उ्ेिध्दवळारळायाचळा् ररसजसंस्ट्रेशन् नंबर् व् पळासवडअर्ह् ावयहोयोगावय् पिधिध्दतवयाचीने् ररसजसअटडअर्ह् त झळालावयळानंतर् ीावयळााचावयळा् ई-्ेलिआावयडवयाची/भ्र्करणिधवनवयाची्
्रक्रि्ळांकळावर्संिध्देश्पळाठहवणावयळात् ्ावयेईलि.  जर्उ्ेिध्दवळारळालिळा्ई-्ेलि्हकंवळा्एसए्एसन त्यादळारे्सय्ाचनळा्रस्ळळालिपनेवरी्नळािपनेवरी्तर्ीावयळायाचळा्
अजअर्ह्ावयहोयोगावय्पिधिध्दतवयाचीने्ररसजसअटडअर्ह्त झळालिळा्नळािपनेवरी््असे्स्जळावे.

18. अप्करणअर्ह्अजअर्ह्उिध्दळा. ्ळाावयळारसयाचत्रि््आरसकरण्सवळापरीकरपनेवरी्इीावयळािध्दपनेवरी्नसलिेलिे्अवधध्ठरहवणावयळात््ावयेतवयाचीलि.
19. वरपनेवरीलि्कळाावयअर्हपिधिध्दतवयाची्िपनेवरी्अजअर्ह्करणावयळायाचवयाची्ावयहोयोगावय्पिधिध्दत्आिे्ावयळारसशवळाावय्िध्द मस-ावयळा्पिधिध्दतवयाचीने्केलिेलिे्अजअर्ह्िे्अवधध्ठरहवणावयळात्

ावयेतवयाचीलि.
20. उ्ेिध्दवळारळाने् अजळाअर्हवर् केलिेलिपनेवरी् सवळापरीकरपनेवरी् िपनेवरी् ीावयळााचावयळा् प्रवेशपत्रिळावर /  उपरससथतवयाची पत्रिळावर् एकळायाच प्रकळारयाचवयाची् असेलि् ावयळायाचवयाची्

िध्दपरीकतळा्ी करुन घावयळाववयाची.
21. उ्ेिध्दवळारळाने्ऑनलिळाईन्अजळाअर्हवर्अपलिहोड्केलिेलिे््ळाावयळारसयाचत्रि्वरपनेवरीलि्प्र्ळाकरणे्सवअर्ह्हठकळाकरणवयाची्एकयाच्असेलि्ावयळायाचवयाची््िध्दपरीकतळा्ी करुन घावयळाववयाची.
22. रलजस्ेपशिन व परालीक्षहा पशिमलक पूण्ग भिरलयहानुंतर उ्ेदवहारहाने सुंपूण्ग अजहा्गचेणी  म्द्रण करन (printout) सवतर अंशतःजवेळ ेवणे 

आवशयक आहे. ऑनलिळाईन् अजळाअर्हत् भिरलिेलावयळा् ्ळाहितवयाचीस् उ्ेिध्दवळार् सवततः् जबळाबिध्दळार् रळािपनेवरीलि् ीावयळास् बृिन्मंबई्
्िळानगरपळारसलिकळा््कहोकरणीावयळािपनेवरी््प्रकळारे्जबळाबिध्दळार्रळािकरणळार्नळािपनेवरी.

ऑनलिहाईन परालीक्षहा पशिमलक भिर होणयहाचेणी पधदत
1. ऑनलिळाईन् अजअर्ह् िळा् परपनेवरीपरीकळा् शमलक् भिरणावयळााचावयळा् समहवधेसि् (Payment Gateway)  एकरसत्रित् करुन् उपलिबध् करुन् िध्देणावयळात

आलिळा्आिे.
परालीक्षहा पशिमलकर अंशतः

खमलयहा प्रवगहा्गतेणीलि उ्ेदवहार : र. 600/-
्हागहास/इतर ्हागहासप्रवगहा्गतेणीलि उ्ेदवहार : र. 400/-

2. परपनेवरीपरीकळा्शमलक््इंअटरनेअट्बरोग्रॅहकंग्हकंवळा््रक्रिेडवयाचीअट्कळाडअर्ह्हकंवळा्डेहबअट्कळाडअर्ह् (Ru-pay/Visa/MasterCard/Maestro) हकंवळा्IMPS

हकंवळा्करोग्रॅश्कळाडअर्हस्हकंवळा्Mobile Wallets न त्यादळारे्भिरतळा्ावयेईलि.
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3. ऑनलिळाईन्परपनेवरीपरीकळा्शमलकळायाचे्Submission केलावयळानंतर्थहोडळा्वेळ्वळाअट्पळािकरणे्आवशावयक्आिे.  सिध्दर्कळालिळावधवयाचीत्कहोकरणीावयळािपनेवरी
पहररससथतवयाचीत्Back हकंवळा्Refresh बअटन्िध्दळाबम् नावये.

4. ऑनलिळाईन्शमलक्भिरकरणळा्ावयशसववयाची्त झळालावयळानंतर्ई-पळावतवयाची् (E-Receipt) तावयळार्िहोईलि.  ई-पळावतवयाची्तावयळार्न्िहोकरणे्िे्परपनेवरीपरीकळा
शमलक्भिरलिे्गेलिे्नळािपनेवरी्असे्िध्दशअर्हहवते.

5. उ्ेिध्दवळारळायाचे् ऑनलिळाईन् परपनेवरीपरीकळा् शमलक् भिरकरणे् ावयशसववयाची् न् त झळालावयळास् (Payment Failure)  तळाीपमरीावयळा् ररसजसंस्ट्रेशन् नंबर् व
पळासवडअर्हाचावयळा्आधळारे्पमनिळा्लिन टेक्नॉगवयाचीन्करळावे्लिळागेलि.  उ्ेिध्दवळारळायाचे्ऑनलिळाईन्परपनेवरीपरीकळा्शमलक्भिरकरणळा्ावयशसववयाची्न्त झळालावयळास्your

online Transaction was unsuccessful please register again असळा्संिध्देश् हिध्दसेलि.  अशळावेळवयाची् उ्ेिध्दवळारळाने्ऑनलिळाईन
रसलिंकवर्जळाऊन्पमनतःनिश्चि्लिन टेक्नॉगवयाचीन्करकरणे्आवशावयक्आिे.

6. नंक नोंिध्दकरणवयाची्ावयशसववयाची्त झळालावयळानंतर्उ्ेिध्दवळारळास्ई-पळावतवयाची् (E-Receipt)  रस्ळेलि.  सिध्दर्ई-पळावतवयाची् व्ऑनलिळाईन्अजळाअर्हयाचवयाची् ्मद्रकरण
करून् (print)  कळाढमन् ठेवकरणे् आवशावयक् आिे.  ई-पळावतवयाची् उ्ेिध्दवळारळाने् ऑनलिळाईन् परपनेवरीपरीकेाचावयळावेळवयाची् प्रवेशपत्रिळासहोबत् सळािध्दर
करळाववयाची.

7. Credit Card न त्यादळारे्परपनेवरीपरीकळा्शमलक्भिरतळानळा््भिळारतवयाचीावय्याचलिनळायाचवयाचीयाच्नंक नोंिध्द्करळाववयाची.
8. आपलिे्ररसजसंस्ट्रेशन्प्करणअर्ह्त झळालावयळानंतर्तर बळाऊजर्हवंडहो्बंिध्द्करणावयळायाचवयाची््िध्दपरीकतळा्ी करुन घावयळाववयाची.
9. उ्ेिध्दवळारळाने्वर्हिध्दलिेलावयळा्सय्ाचनळांयाचे्ावयहोयोगावय्प्रकळारे्पळालिन्करळावे.

छहायहालचत्र  आलण सवहाक्षराली सकरी स्कॅलनुंग कर होणयहांचयहा सूचनहा 
   छहायहालचत्रर अंशतः  -

1. उ्ेिध्दवळारळाने्अरसलिकडाचावयळा्कळाळळातवयाचीलि्पळासपहोअटअर्ह्आकळारळायाचे्रंगवयाचीत््ळाावयळारसयाचत्रि्अपलिहोड्करळावे.
2. सिध्दरयाचे््ळाावयळारसयाचत्रि्ररिकीकअट, रंगवयाचीत्हकंवळा्पळांढ-ावयळा्रंगळायाचळा्पृषभिळाग्असलिेलिे्असळावे.
3. करोग्रॅ्ेरळाकडे्शळांतपकरणे् व् रससथर्नजरेने् पळािळावे.  समावयअर्हप्रकळाशळात्जर््ळाावयळारसयाचत्रि्कळाढलिेलिे्असेलि्तर्आपलावयळा््ळाावयळारसयाचत्रिळावर

सळावलिपनेवरी्पडकरणळार्नळािपनेवरी्ावयळायाचवयाची्िध्दपरीकतळा्ी करुन घावयळाववयाची.  फ्लिरोग्रॅशयाचळा्वळापर्केलावयळास्Red Eye ावयेकरणळार्नळािपनेवरी्ावयळायाचवयाची्िध्दपरीकतळा्ी करुन घावयळाववयाची.
4. याचष्ळा्वळापरत्असलावयळास्तम् याचे्डहोळे्हिध्दसतवयाचीलि्अशळा्प्रकळारयाचे््ळाावयळारसयाचत्रि्असळावे. ्ळाावयळारसयाचत्रि्कळाढतेवेळवयाची्अटहोपवयाची, िरोग्रॅअट्व्गन टेक्नॉगलि

घळालि््नावये. जेकरणेकरुन्याचेिरळा्त झळाकलिळा्जळाकरणळार्नळािपनेवरी्ावयळायाचवयाची्िध्दपरीकतळा्ी करुन घावयळाववयाची.
5. ्ळाावयळारसयाचत्रि्200x230 pixels एवढे्असळावे्व्ीावयळायाचळा्आकळार्20kb ते्50kb इतकळा्असळावळा.  सकरोग्रॅन्केलिेलिे््ळाावयळारसयाचत्रि्िे्50

kb पेपरीकळा््होठे्नसेलि्ावयळायाचवयाची्िध्दपरीकतळा्ी करुन घावयळाववयाची.

सवहाक्षरालीर अंशतः  -
1. उ्ेिध्दवळारळाने्कळाळावयळा्शळाईाचावयळा्पेनळाने्पळांढ-ावयळा्कळागिध्दळावर्सवळापरीकरपनेवरी्करळाववयाची.
2. सिध्दरयाचवयाची् सवळापरीकरपनेवरी् िपनेवरी् उ्ेिध्दवळारळायाचवयाचीयाच् असळाववयाची.  सिध्दरयाचवयाची् सवळापरीकरपनेवरी् िपनेवरी् प्रवेशपत्रिळावर् जावयळा् हठकळाकरणवयाची् अपलिहोड् करकरणे्

आवशावयक्आिे्तेथे्अपलिहोड्करणावयळात्ावयळाववयाची.
3. अजळाअर्हसहोबत् अपलिहोड् केलिेलिे् सवळापरीकरपनेवरी् व् उपरससथतवयाची् पत्रिळावरपनेवरीलि् सवळापरीकरपनेवरी् रसभिनन् असेलि् तर् उ्ेिध्दवळारळास् अपळात्रि्

ठरहवणावयळात्ावयेईलि.
4. सवळापरीकरपनेवरीयाचळा् आकळार् 10kb  ते् 20kb  व् ीावयळायाचे् Dimensions 140x160  pixels  एवढे् असळावे.   सवळापरीकरपनेवरीयाचवयाची् सकरोग्रॅन्

केलिेलिपनेवरी्ई्ेज्िपनेवरी्20kb पेपरीकळा्जळासत्नसेलि्ावयळायाचवयाची्िध्दपरीकतळा्ी करुन घावयळाववयाची.

छहायहालचत्र आलण सवहाक्षराली सकरी स्कॅलनुंग कर होणयहाचेणी पधदत
    1.  ्ळाावयळारसयाचत्रि्व्सवळापरीकरपनेवरी् सकरोग्रॅन्करुन्अपलिहोड्करळावावयळायाचवयाची्आिे.  ीावयळासळाठी् सकरोग्रॅनरयाचे्Resolution िे् 200  डवयाची.पवयाची.आावय.  

(Dots per inch) एवढे्असळावे.
      2. कलिर्िळा्True colour व्रळाईलियाचवयाची्सळाईज्िपनेवरी्उपरहोक्त्प्र्ळाकरणे्सेअट्करणावयळात्ावयळाववयाची.
    3.  उपरहोक्त् ्ळाावयळारसयाचत्रि् व् सवळापरीकरपनेवरीबळाबत् हिध्दलिेलावयळा् सय्ाचनेनमसळार् ्ळाावयळारसयाचत्रि् असकरणे् आवशावयक् आिे.  ीावयळायाचवयाची् रळाईलि् िपनेवरी् JPG 

OR JPEG Format ्िधावये्असळाववयाची.
      4. जर््मद्दळा््रक्रि.3 नमसळार््ळाावयळारसयाचत्रि्व्सवळापरीकरपनेवरी्नसेलि्तर्स्रक्रिरिकीनवर्Error Message हिध्दसेलि.

छहायहालचत्र आलण सवहाक्षराली अपलि घट होड कर होणयहाचेणी पधदत
1. ्ळाावयळारसयाचत्रि्व्सवळापरीकरपनेवरी्अपलिहोड्करणावयळासळाठी् Upload Photograph व्Upload Signature ावयळा्िध्दहोन्सवतंत्रि्रसलिंक्उपलिबध

करुन्िध्देणावयळात्आलावयळा्आिेत.  उ्ेिध्दवळारळाने्ावयहोयोगावय्ीावयळा्रसलिंकवर्रसल तकलिक्करळावे्व् ीावयळानंतर््ळाावयळारसयाचत्रि्/ सवळापरीकरपनेवरी्असलिेलिपनेवरी
रळाईलि्Select करळाववयाची्व्Upload बअटनळावर्रसल तकलिक्करळावे.

2. उ्ेिध्दवळारळायाचे््ळाावयळारसयाचत्रि्व्सवळापरीकरपनेवरी्िपनेवरी्उपरहोक्त्पिधिध्दत्अवलिंहबलावयळारसशवळाावय्Upload िहोकरणळार्नळािपनेवरी्ावयळायाचवयाची्नंक नोंिध्द्ी करुन घावयळाववयाची.
3. उ्ेिध्दवळारळायाचे््ळाावयळारसयाचत्रि्अथवळा्सवळापरीकरपनेवरी्असपष्ट्असलावयळास्ीावयळायाचळा्अजअर्ह्अवधध्ठरहवणावयळात्ावयेईलि.  ीावयळा्मळे्उ्ेिध्दवळारळाने्वर

हिध्दलिेलावयळा्सय्ाचनळांयाचे्ावयहोयोगावय्प्रकळारे्पळालिन्करळावे.
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परालीक्षेचे क केंद्र व परालीक्षेबहाबतंचयहा सव्गसहाधहारण सूचनहा
क केंद्र 

1. परपनेवरीपरीकळा्कस्ट्रयुमेंद्रळायाचळा्पन गुणवतळा्परपनेवरीपरीकेाचावयळा्प्रवेशपत्रिळात्न््िध्द्केलिळा्जळाईलि. 
2. परपनेवरीपरीकेयाचे्कस्ट्रयुमेंद्र्/ सथळ्/ हिध्दनळांक्/ वेळ्ावयळातवयाचीलि्बिध्दलिळायाचवयाची्कहोकरणतवयाचीिपनेवरी्हवनंतवयाची्हवयाचळारळात्घेतलिपनेवरी्जळाकरणळार्नळािपनेवरी.
3. बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकळा् ्कहोकरणतेिपनेवरी्परपनेवरीपरीकळा्कस्ट्रयुमेंद्र्रद्द्करकरणे्आरसकरण/ हकंवळा्परपनेवरीपरीकळा्कस्ट्रयुमेंद्र्वळाढवकरणे्ावयळायाचे्अरसधकळार्रळाील ख्न

ठेवत्आिे.
4. बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकळा, उ्ेिध्दवळारळाने््ळारसगतलिेलावयळा्परपनेवरीपरीकळा्कस्ट्रयुमेंद्रळावावयरसतहरक्त्इतर्परपनेवरीपरीकळा्कस्ट्रयुमेंद्र िध्देणावयळायाचे्अरसधकळार्रळाील ख्न

ठेवत्आिे.
5. उ्ेिध्दवळार्परपनेवरीपरीकळा्सथळळावर्ीावयळााचावयळा्/ रसताचावयळा्सवत:ाचावयळा्जबळाबिध्दळारपनेवरी््व्सवत:ाचावयळा्ील खयाचळाअर्हने्परपनेवरीपरीकेसळाठी्उपरससथत्रळाि्न्परपनेवरीपरीकळा

िध्देईलि्आरसकरण्ावयळासळाठी्उ्ेिध्दवळारळांस्कहोकरणीावयळािपनेवरी्प्रकळारयाचवयाची्िध्द मील खळापत्हकंवळा्नमकसळान्त झळालावयळास्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकळा्ीावयळास
जबळाबिध्दळार्रळािकरणळार्नळािपनेवरी.

प्रवेपशिपत्र डहाउनलि घट होड करणे
ऑनलिळाईन्परपनेवरीपरीकेसळाठी्प्रवेशपत्रि्डळाऊनलिहोड्करणावयळाकरपनेवरीतळा्उ्ेिध्दवळारळांनळा् बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकेाचावयळा् ्वेबसळाईअटवर्भिेअट
दळाववयाची.  प्रवेशपत्रि्डळाऊनलिहोड्करणावयळाबळाबतयाचळा््संिध्देश्ई-्ेलि/एस.ए्.एस. न त्यादळारे्कळहवणावयळात््ावयेईलि.  उ्ेिध्दवळारळाने्संबंरसधत
Link वर् Click केलावयळानंतर् ्प्रवेशपत्रि् डळाऊनलिहोड् करणावयळाकरपनेवरीतळायाचवयाची् window स्रक्रिरिकीनवर् हिध्दसेलि.  प्रवेशपत्रि् डळाऊनलिहोड
करणावयळाकरपनेवरीतळा् ् उ्ेिध्दवळारळाने् ररसजसंस्ट्रेशन् नंबर् व् पळासवडअर्ह/जन्तळारील खेयाचळा् वळापर् करळावळा.   उ्ेिध्दवळारळाने् ् प्रवेशपत्रिळावर
ररसजसंस्ट्रेशन्करतळानळा्वळापरलिेलिे्अरसलिकडाचावयळा्कळाळळातवयाचीलि्््ळाावयळारसयाचत्रि््रसयाचकअटवळावे. 
ओेळख पिवणे

i)  परपनेवरीपरीकळा् कस्ट्रयुमेंद्रळावर् प्रवेशपत्रिळासि् उ्ेिध्दवळारळायाचे् ओळील ख् पअटवकरणळारे् व् उ्ेिध्दवळारळायाचळा् अरसलिकडवयाचीलि् रहोअटहो् रसयाचकअटवलिेलिे् वधध् ्रहोअटहो
ओळील खपत्रि्जसे्परोग्रॅन्कळाडअर्ह् (Pan Card) / पळारपत्रि्(Passport) / वळािनयाचळालिक्परवळानळा्(Driving License) / ्तिध्दळार्ओळील खपत्रि
(Voter ID) /  रहोअटहोसिपनेवरीत् आधळारकळाडअर्ह् /  बबँकेयाचे् रहोअटहोसिपनेवरीतयाचे् पळासबमक् /   ्िळाहवदळालिावयळायाचे /  हवदळाहपठळायाचे् अरसलिकडवयाचीलि् वधध
ओळील खपत्रि् /  क्अर्हयाचळारपनेवरी् ओळील खपत्रि् /  रहोअटहोसिपनेवरीत् असकरणळारे् बळार् कौरसनसलियाचे् ओळील खपत्रि् स्वेपरीकक/पावयअर्हवेपरीककळालिळा् सळािध्दर् करकरणे
आवशावयक् आिे.  उ्ेिध्दवळारळायाचवयाची् ओळील ख् उ्ेिध्दवळारळायाचे् प्रवेशपत्रि,  िजेरपनेवरीपत्रिक् /  उपरससथतवयाचीपत्रिक् आरसकरण् ीावयळाने् सळािध्दर् केलिेलावयळा
कळागिध्दपत्रिळांाचावयळा्आधळारे् पअटहवलिपनेवरी्जळाईलि.  जर्उ्ेिध्दवळारळायाचवयाची्ओळील ख्पअटवणावयळाबळाबत्कळािपनेवरी्शंकळा् उपरससथत्त झळालावयळास् हकंवळा्ओळील ख
शंकळासपिध्द्असलावयळास्ीावयळालिळा्परपनेवरीपरीकेसळाठी्उपरससथत्रळाि््हिध्दलिे्जळाकरणळार्नळािपनेवरी.
हअटप:-  उ्ेिध्दवळारळाने् परपनेवरीपरीकेलिळा् उपरससथत् रळाितळांनळा् सवत:याचवयाची् ओळील ख् पअटहवणावयळासळाठीयाचवयाची् आवशावयक् तवयाची् ्मळ् कळागिध्दपत्रिे,  ीावयळा

कळागिध्दपत्रिळांाचावयळा् ्ळाावयळांहकत् प्रतवयाची् परपनेवरीपरीकेाचावयळा् प्रवेशपत्रिळासि् सळािध्दर् करकरणे् आवशावयक् आिे.  परपनेवरीपरीकेाचावयळा् प्रवेशपत्रिळावरपनेवरीलि् नळांव
(परपनेवरीपरीकेसळाठी्नंक नोंिध्दकरणवयाची्केलावयळानमसळार) सहोबत्सळािध्दर्करणावयळात्ावयेकरणळाऱावयळा्ओळील खपत्रिळाशवयाची् ्तंतहोतंत्जमळकरणे्आवशावयक्आिे. जावयळा
्हिलिळा् उ्ेिध्दवळारळांाचावयळा् पहिलावयळा/्धलावयळा/शेवअटाचावयळा् नळावळांत् हववळािळानंतर् ररक् पडलिळा् असेलि् ीावयळांनवयाची् ावयळाबळाबत् हवशेष
ील खबरिध्दळारपनेवरी् घेकरणे् आवशावयक् आिे.  सिध्दर् ्हिलिळा् उ्ेिध्दवळारळांनवयाची् ्नळावळात् बिध्दलि् त झळालावयळाबळाबतयाचे् रळाजपत्रि/  हववळाि् नंक नोंिध्दकरणवयाची
प्र्ळाकरणपत्रि/ प्ररसतजळापत्रि्(Affidavit) ावयळापधकरिकी्एक्पमरळावळा्सळािध्दर्करकरणे्आवशावयक्आिे. परपनेवरीपरीकेयाचे्प्रवेशपत्रि्व्सळािध्दर्करणावयळात
आलिेलिे् रहोअटहो् ओळील खपत्रि् ावयळा्धवयाचीलि् नळांवळात् कहोकरणतवयाचीिपनेवरी् तरळावत् आढळलावयळास् उ्ेिध्दवळारळास् परपनेवरीपरीकेलिळा् उपरससथत् रळाि्् हिध्दलिे
जळाकरणळार्नळािपनेवरी.  रेपशिन कहाड्ग  व ई-Adhar कहाड्ग परालीक्षेसहाी वैध ओेळखेणीचहा पमरहावहा  महणून सवेणीकहारलिे जहाणहार नहाहाली. 
सवअर्ह्उ्ेिध्दवळारळांनवयाची्ील खळालिपनेवरीलि्कळागिध्दपत्रिळांसि्ऑनलिळाईन् परपनेवरीपरीकेलिळा् उपरससथत्रळािकरणे्आवशावयक्आिे.  ील खळालिपनेवरीलिपधकरिकी्कहोकरणतेिपनेवरी
कळागिध्दपत्रि्नसलावयळास्उ्ेिध्दवळारळास्परपनेवरीपरीकेलिळा्उपरससथत्रळाि््हिध्दलिे्जळाकरणळार्नळािपनेवरी. 
1. परपनेवरीपरीकेसळाठीयाचे्वधध्प्रवेशपत्रि
2. ्मळ्रहोअटहो्ओळील खपत्रि्
3. रहोअटहो्ओळील खपत्रिळायाचवयाची््ळाावयळाप्रत

ii)  परपनेवरीपरीकेलिळा् उरसशरळा् ावयेणावयळाबळाबत:-  परपनेवरीपरीकेाचावयळा् प्रवेशपत्रिळात् परपनेवरीपरीकेलिळा् िजर् रळािणावयळासळाठी् हिध्दलिेलावयळा् वेळेनंतर् ावयेकरणळाऱावयळा् उ्ेिध्दवळारळांनळा
परपनेवरीपरीकेलिळा्उपरससथत्रळाि््हिध्दलिे्जळाकरणळार्नळािपनेवरी. प्रवेशपत्रिळावरपनेवरीलि्परपनेवरीपरीकेसळाठी्उपरससथत्रळािणावयळायाचवयाची्वेळ्िपनेवरी्प्रीावयपरीक्परपनेवरीपरीकळा्समरु्िहोकरणळााचावयळा
आधवयाचीयाचवयाची्असकरणळार्आिे. परपनेवरीपरीकेयाचवयाची्वेळ्जरपनेवरी्िध्दहोन्तळास्असलिपनेवरी्तरपनेवरी्उ्ेिध्दवळारळास्ओळील ख्पअटवकरणे, आवशावयक्कळागिध्दपत्रिे्गहोळळा्करकरणे,
परपनेवरीपरीकेसळाठी्लिन टेक्नॉग्इन्करकरणे,  सय्ाचनळा्िध्देकरणे्ावयळा्सवअर्ह्बळाबवयाची्प्करणअर्ह्करणावयळासळाठी्सळाधळारकरण्याचळार्तळास्परपनेवरीपरीकळा्सथळळावर्उपरससथत्रळािळावे
लिळागेलि.

लनवड प्रररक्रिये दर मयहान गैरवत्गणूक /अनमलचत प्रकहार/गैरप्रकहार करतहानहा द घट होषेणी आढेळलिेलयहा उ्ेदवहारहाुंवर करहावयहाचेणी
कहाय्गवहाहाली:-

उ्ेिध्दवळारळाने्ीावयळााचावयळा् हितळासळाठी्ील खहोअटपनेवरी्व्याचमकरिकीयाचवयाची््ळाहितवयाची्/ तपरसशलि्िध्देव््नावये, ील खहोअटपनेवरी््ळाहितवयाची्तथळा्ील खहोअटळा्तपरसशलि्तावयळार
करुन्सळािध्दर्करु्नावये्हकंवळा्कहोकरणतवयाचीिपनेवरी््ळाहितवयाची्ऑनलिळाईन्अजअर्ह्भिरतळांनळा्िध्दडव्न्ठेव््नावये.

परालीक्षेंचयहा वेेळहात रकुंवहा एकूणच लनवड प्ररक्रिअयेदर मयहान जर उ्ेदवहार,
1. अनमरसयाचत्प्रकळार्करकरणे्हकंवळा
2. तहोतावयेरसगरपनेवरी्करकरणे्हकंवळा्तहोतावयळांाचावयळा्सेवळा्वळापरकरणे्हकंवळा
3. परपनेवरीपरीकेाचावयळा्हठकळाकरणवयाची्गधरवतअर्हकरण्क्करकरणे्हकंवळा्परपनेवरीपरीकेाचावयळा्पेपर्धवयाचीलि््ळाहितवयाची्हकंवळा्तीसंबंधवयाची्कळािपनेवरी््ळाहितवयाची्कहोकरणीावयळािपनेवरी्कळारकरणळासळाठी

7



प्करणअर्ह्हकंवळा्ीावयळायाचळा्कळािपनेवरी्भिळाग्तंक नोंडवयाची्हकंवळा्लिेील खवयाची्हकंवळा्इलिेल तकंस्ट्रन टेक्नॉरसनकलिपनेवरी्हकंवळा््ेकरोग्रॅरसनकलिपनेवरी्उघड्करकरणे, प्रकळारसशत्करकरणे, उद्धृत्
करकरणे, पळाठवकरणे, सळाठवकरणे्हकंवळा्करकरणे्हकंवळा

4. सवत:ाचावयळा्उ्ेिध्दवळारपनेवरीबद्दलि्अरसनावयरस्त्ह्कंवळा्अावयहोयोगावय्पद्धतवयाचीयाचळा्अवलिंब्करकरणे्हकंवळा
5. सवत:ाचावयळा्उ्ेिध्दवळारपनेवरीबद्दलि्गधर्ळागळाअर्हने्पळाहठंबळा्रस्ळहवकरणे्हकंवळा
6. िध्दळकरणवळकरणळायाचवयाची्भ्र्करणिधवनवयाची्हकंवळा्तीस््इलिेल तकंस्ट्रन टेक्नॉरसनक्सळाधने्ावयळांयाचळा्वळापर्परपनेवरीपरीकेाचावयळा्हठकळाकरणवयाची्करकरणे.
अपशिहा कृतयहाुं्धये द घट होषेणी आढेळलयहास अपशिहा उ्ेदवहारहास गमनहेगहाराली कहाय्गवहाहालीस सहा् घट होरे जहा होणयहासह सदर उ्ेदवहारहास
1. तहो्जावयळा्परपनेवरीपरीकेलिळा्बसकरणळार्आिे्ीावयळा्परपनेवरीपरीकेसळाठी ीावयळा्उ्ेिध्दवळारळालिळा्अपळात्रि्ठरहवलिे्जळाईलि.
2.  बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकेतर्षे्घेणावयळात्ावयेकरणळा-य�्वेगवेगळावयळा्परपनेवरीपरीकेसळाठी् बसणावयळापळासन््कळािपनेवरी्ठरळाहवक्कळालिळावधवयाचीसळाठी् हकंवळा्

कळाावय्याचे्प्ररसतरहोरसधत्(Debarred) केलिे्जळाईलि.
3. जर्उ्ेिध्दवळार्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकेाचावयळा्सेवेत्आधवयाचीयाच्रुज््त झळालिळा्असेलि्तर्ीावयळायाचवयाची्सेवळा्स्ळाप्त्केलिपनेवरी्जळाईलि.

इतर ्हतवहांचयहा समचनहार अंशतः
1. परपनेवरीपरीकळा् घेतळांनळा् कळािपनेवरी् अडयाचकरणवयाची् उद्भवणावयळायाचवयाची् शल तकावयतळा् नळाकळारतळा् ावयेत् नळािपनेवरी.  जावयळा्मळे् परपनेवरीपरीकळा् िध्देणावयळावर् आरसकरण् /  हकंवळा्

परपनेवरीपरीकेयाचळा् रसनकळालि्तावयळार्िहोणावयळावर्पहरकरणळा््िहोऊ्शकेलि. अशळा्प्रसंगवयाची्उ्ेिध्दवळारळांनळा्परपनेवरीपरीकेसळाठी्इतर्कस्ट्रयुमेंद्रळावर्िलिहवकरणे्
हकंवळा् परपनेवरीपरीकळा् घेकरणे् ावयळासळारील खे् आवशावयक् ते् सवअर्ह् प्रावयत्न् केलिे् जळातवयाचीलि.  ावयळाबळाबत् बृिन्मंबई् ्िळानगरपळारसलिकळा् आावयमक्त्
ावयळांयाचळा् रसनकरणअर्हावय् अंरसत्् रळािपनेवरीलि.  जावयळा् उ्ेिध्दवळारळांनळा् अशळा् प्रकळारयाचळा् बिध्दलि््ंज्र् नसेलि् ीावयळा् उ्ेिध्दवळारळांयाचवयाची् उ्ेिध्दवळारपनेवरी् ावयळा्
परपनेवरीपरीकेपमरतवयाची्रद्द्करणावयळात्ावयेईलि.

2. ावयळा्भिरतवयाची्प्र्रक्रिरिकीावयेअंतगअर्हत्उद्भवकरणळाऱावयळा्सवअर्ह्बळाबवयाचींसळाठी्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकळा्आावयमक्त्ावयळांयाचळा्रसनकरणअर्हावय्अंरसत््असेलि्व्
तहो् उ्ेिध्दवळारळांनळा् बंधनकळारक्असेलि.  ावयळासंबंधळात्कहोकरणीावयळािपनेवरी् प्रकळारयाचळा् पत्रिवावयविळार् हकंवळा् वावयहक्तगत् हवयाचळारकरणळांनळा् उन गुणवतर्
हिध्दलिे्जळाकरणळार्नळािपनेवरी्ावयळायाचवयाची्उ्ेिध्दवळारळांनवयाची्नंक नोंिध्द्ी करुन घावयळाववयाची.

3. एकळापेपरीकळा्जळासत्सत्रिळां्िधावये्परपनेवरीपरीकळा्घेतलिपनेवरी्गेलावयळास्वेगवेगळावयळा्सत्रिळां्धवयाचीलि्वळापरलिेलावयळा्अटेसअट्बरोग्रॅअटरपनेवरीजाचावयळा््कळाहठणावयपळातळवयाचीत्
थहोडळासळा्ररक्असलावयळा्मळे्िळा्ररक्जमळव्न्घेणावयळासळाठी्रस्ळळालिेलिे्गमकरण्सरस्कृत्केलिे्जळातवयाचीलि.

4. पिध्दभिरतवयाचीयाचवयाची प्रह्रक्रिावयळा अीावयंत तकअर्हशमद्ध व पळारिध्दशअर्हक पद्धतवयाचीने गमकरणवन गुणवतेाचावयळा आधळारे पळार पळाडलिपनेवरी जळाकरणळार असलावयळाने्कहोकरणवयाचीिपनेवरी 
कहोकरणीावयळािपनेवरी प्रलिहोभिनळालिळा बळवयाची पड् नावये.

5. शळासनळाने हवहवध् शळासन् रसनकरणअर्हावयळानमसळार् वेळहोवेळवयाची रसनगअर्हरस्त केलिेलावयळा हवहवध सवलितवयाची, अअटपनेवरी, शत्गी सिध्दर भिरतवयाची 
प्रहकावयेसळाठी लिळाग् रळाितवयाचीलि व ीावयळायाचे पळालिन करणावयळात ावयेईलि.

6. रसनवडवयाचीसळाठी्रसशरळारस्अथवळा्िध्दबळाव्आकरणलावयळास्उ्ेिध्दवळार्अपळात्रि्ठरहवलिळा्जळाईलि. 
7. उ्ेिध्दवळारळाने्सिध्दर्पिध्दळााचावयळा्अिअर्हतळा/अअटपनेवरींनमसळार्तहो्सिध्दर्पिध्दळासळाठी्पळात्रि्असलावयळायाचवयाची्ील खळात्रिवयाची्करकरणे्आवशावयक्आिे.
8. सिध्दर्नंक नोंिध्दकरणवयाची््रक्रि्ळांक्आरसकरण्पळासवडअर्ह्ावयळायाचळा्उपावयहोग्करून्उ्ेिध्दवळारळालिळा्भिरलिेलावयळा्अजळाअर्हयाचवयाची्प्रत्(print out) on line प्रळाप्त

करतळा्ावयेईलि. सिध्दर्अजअर्ह्उ्ेिध्दवळारळाने्सवततःजवळ्ठेवळावळा. पहोसअटळाने्हकंवळा्कम हरअरने्पळाठव््नावये.  परपनेवरीपरीकेअंतवयाची्रसनवडलिेलावयळा्
उ्ेिध्दवळारळांनवयाची् सिध्दर्अजअर्ह, ीावयळावर् सवततःयाचळा् पळासपहोअटअर्ह् आकळारळायाचळा् अरसलिकडे्कळाढलिेलिळा् रहोअटहो् रसयाचकअटव्न्अजळाअर्ह्धवयाचीलि् सवअर्ह्
्ळाहितवयाचीयाचवयाची्सीावयतळा्तपळासणावयळासळाठी, सवअर्हसळाधळारकरण्अअटपनेवरी््रक्रि. 6 ्िधावये्न््िध्द्केलिेलावयळा्कळागिध्दपत्रिळांाचावयळा्  सळापरीकळांहकत्प्रतवयाचींसि,  
रसनावयमक्तवयाचीप्वअर्ह्सळािध्दर्करकरणे्आवशावयक्आिे.

9. परपनेवरीपरीकेयाचे् हविपनेवरीत् शमलक् भिरलावयळानंतर् उ्ेिध्दवळारळाने् तळाबडतहोब् ऑन-लिळाइन् अजअर्ह् सळािध्दर् करळावळा.  शमलक् भिरलावयळानंतर्
उ्ेिध्दवळारळाने्अजअर्ह्केलिळा्नळािपनेवरी्तर्शमलक्परत्िध्देणावयळाबळाबतयाचवयाची्उ्ेिध्दवळारळायाचवयाची्कहोकरणतवयाचीिपनेवरी्हवनंतवयाची््ळानावय्करणावयळात््ावयेकरणळार्नळािपनेवरी. 

10. इतर्कहोकरणीावयळािपनेवरी् पद्धतवयाचीने् उिध्दळािरकरणळाथअर्ह् पहोसअटळाने/कम हरअरने् पळाठहवलिेलिे्अजअर्ह्कहोकरणीावयळािपनेवरी् पहररससथतवयाचीत् हवयाचळारळात्घेणावयळात्
ावयेकरणळार्नळािपनेवरीत. 

11. अजळाअर्हनमसळार् पळात्रि् असलिेलावयळा् उ्ेिध्दवळारळांनळा् परपनेवरीपरीकेसळाठी् प्रवेश् पत्रि् पहोसअटळाने् हकंवळा् कम हरअरने् पळाठहवणावयळात् ावयेकरणळार् नळािपनेवरी.  
उ्ेिध्दवळारळाने्नंक नोंिध्दकरणवयाची््रक्रि्ळांक्आरसकरण्पळासवडअर्ह्वळापरून्प्रवेशपत्रि्डळाऊनलिहोड्करून्ी करुन घावयळावे्आरसकरण्ीावयळायाचवयाची् ्प्रत् (print out) 
कळाढळाववयाची. 

12. उ्ेिध्दवळारळाने्प्रवेश्पत्रिळावर्सवततःयाचे्अरसलिकडे्कळाढलिेलिे्रंगवयाचीत््ळाावयळारसयाचत्रि्रसयाचकअटहवकरणे्आरसकरण्परपनेवरीपरीकेाचावयळा्वेळेस्ते्सळािध्दर्करकरणे
आवशावयक्आिे. 

13. ऑन-लिळाइन् परपनेवरीपरीकळा् बृिन्मंबई्िधावय/ेठळाकरणे् रसजलह्यळात् घेणावयळात् ावयेईलि. तथळापवयाची् आवशावयकतेप्र्ळाकरणे् परपनेवरीपरीकळा् सथळळां्िधावये
वळाढ/बिध्दलि्करणावयळायाचे्अरसधकळार्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकेकडे्रळािळातवयाचीलि. 

14. उ्ेिध्दवळारळांनळा्परपनेवरीपरीकेसळाठी्रसनावयहोरसजत्सथळवयाची्व्वेळवयाची्सवील खयाचळाअर्हने्उपरससथत्रिळावे्लिळागेलि. 
15. परपनेवरीपरीकेाचावयळा्वेळवयाची्परपनेवरीपरीकळा्कपरीकळा्िधावये्हकंवळा्परपनेवरीपरीकळा्कस्ट्रयुमेंद्रळााचावयळा्पहरसरळात्भ्र्करणिधवनवयाची्अथवळा्इतर्संपकळाअर्हयाचवयाची्सळाधने्वळापरणावयळास्

्नळाई्आिे.
) VIII    नाची नोंदणेणी व परालीक्षेबहाबतचे वेेळहापत्रक

ऑन-लिळाईन्अजअर्ह्सळािध्दर्करणावयळायाचळा्कळालिळावधवयाची : हिध्द. 12.10.2019 ते्29.10.2019
नेअट्बरोग्रॅहकंगन त्यादळारे्अजअर्ह्शमलक्ज्ळा्करणावयळायाचळा्कळालिळावधवयाची : हिध्द. 12.10.2019 ते्29.10.2019
ऑन-लिळाईन्परपनेवरीपरीकळा : हिध्द. 25.11.2019

(वरालीलि रदनहाुंकहात बदलि कर होणयहाचे अलधकहार ्हहानगरपहाललिकहा आयमक्तहाुंनहा रहाहहातेणीलि.)
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)IX  सव्गसहाधहारण अिाली -

1) जळाहिरळातवयाचीत्न््िध्द्केलिेलावयळा् हरक्त्पिध्दळांाचावयळा्संसंखावयेएवढपनेवरी् रसनवड्ावयळािध्दपनेवरी्बनहवणावयळात्ावयेईलि.  तथळाहप, तावयळार्करणा्वयळात्आलिेलिपनेवरी्
रसनवडावयळािध्दपनेवरी्कहोकरणीावयळािपनेवरी्वेळेस्प्वअर्ह-समयाचनळा्न्िध्देतळा्रद्द्करणावयळायाचे्अथवळा्वळाढहवणावयळायाचे्अरसधकळार्बृिन्मबंई््िळानगरपळारसलिकळा्
आावयमक्तळांनळा्आिेत. ावयळासतव्उ्ेिध्दवळारळायाचे् नळाव् रसनवड्ावयळािध्दपनेवरीत्स्ळाहवष्ट्त झळालिे् तरपनेवरीिपनेवरी्सिध्दर्पिध्दळावर् ीावयळायाचळा, रसनावयमक्तवयाचीसळाठी्
कहोकरणतळािपनेवरी्अरसधकळार्रिळाकरणळार्नळािपनेवरी्ावयळायाचवयाची्नंक नोंिध्द्ी करुन घावयळाववयाची.

2) जळाहिरळातवयाची्िधावये्हिध्दलिेलावयळा्पिध्दळांयाचवयाची्संसंखावयळा्आरसकरण्अनमशेष्ावयळात्बिध्दलि्िहोऊ्शकतहो. ावयळासतव, प्रीावयेक्पिध्दळााचावयळा्बिध्दलि्त झळालिेलावयळा्हरक्त
पिध्दळानमसळार् गमकरणवन गुणवतळा् ावयळािध्दपनेवरीत्न् उाचयाच् गमकरणवन गुणवतळाधळारक् उ्ेिध्दवळारळांयाचवयाची् रसनवड् करणा्वयळायाचे् अरसधकळार् बृिन्मबंई् ्िळानगरपळारसलिकळा्
आावयमक्तळांकडे्रिळातवयाचीलि.

3) तावयळार्केलिेलिपनेवरी्रसनवड्सय्ाचवयाची्एक्वषळाअर्हसळाठी् हकंवळा्नववयाचीन्भिरतवयाची्प्रह्रक्रिावयेसळाठी्जळाहिरळात्िध्देणावयळात्ावयेईलि्ीावयळा् हिध्दनळांकळापावयांत; ावयळा्
िध्दहोनिपनेवरीपधकरिकी्जे्आधवयाचीयाचे्घडेलि्ीावयळा्हिध्दनळांकळापावयांत्हवरसधोगळािावय्असेलि. ीावयळानंतर्िपनेवरी्रसनवडसय्ाचवयाची्वावयपगत्िहोईलि.  तथळापवयाची, सिध्दर्
हवधवयाचीोगळािावय्कळालिळावधवयाची््िधावये्बिध्दलि्करणावयळायाचे्अरसधकळार््िळानगरपळारसलिकळा्आावयमक्तळांकडे्रळाितवयाचीलि. 

4) अगहोिध्दरयाच्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकेाचावयळा्सेवेत्असलिेलावयळा्एील खळादळा्क्अर्हयाचळाऱावयळालिळा्भिरतवयाचीकहरतळा्ावयळावावयळायाचे्असेलि्तर्ीावयळाने/ 
रसतने्ीावयळााचावयळा/रसताचावयळा्ील खळाते्प्र्मील खळांयाचे्नळा-िरकत्प्र्ळाकरणपत्रि्ऑन-लिळाइन्अजअर्ह्सळािध्दर्करणावयळाप्व्गी्अथवळा्प्रीावयपरीक्रसनावयमक्तवयाचीप्व्गी्
रसनावयमक्तवयाची्प्रळारसधकळाऱावयळांनळा्सळािध्दर्करकरणे्आवशावयक्रळािपनेवरीलि.

5) उ्ेिध्दवळारळायाचळा्ई-्ेलि आावयडवयाची्आरसकरण्पत्रिवावयविळारळायाचळा्पन गुणवतळा्(हपन-कहोड सि) समसपष्ट्व्प्करणअर्ह्असळावळा.
6) इतर् रळाजावयळात्न् ्िळारळाष्ट्र् रळाजावयळात् सथलिळांतहरत् त झळालिेलावयळा् ्ळागळासवग्गीावय् उ्ेिध्दवळारळांयाचळा् आररसपरीकत् पिध्दळांकहरतळा् हवयाचळार् केलिळा्

जळाकरणळार नळािपनेवरी.
7) उ्ेिध्दवळांरळाने् रसनावयमक्तवयाचीप्व्गी् ील खळालिपनेवरी् न््िध्द् केलिेलावयळा् प्र्ळाकरणपत्रिे/कळागिध्दपत्रिे् ावयळांाचावयळा् ््ळ् प्रतवयाची् तसेयाच् ीावयळााचावयळा् ्ळाावयळांहकत् प्रतवयाची्

तपळासकरणवयाचीसळाठी्रसनावयमक्तवयाची्प्रळारसधकळा-ावयळाकडे्सळािध्दर्करकरणे्आवशावयक्आिे. 
ए)  शळाळळा सहोडलावयळायाचळा िध्दळाील खलिळा/जन्िध्दळाील खलिळा/अरसधवळास प्र्ळाकरणपत्रि (Domicile Certificate),
बवयाची)  ्ळािधावयरस्क शळालिळांत परपनेवरीपरीकळा (एस.एस.सवयाची.) ावयळांाचावयळा गमकरणपरसत्रिकळा व्उन गुणवतवयाचीकरणअर्हतेयाचवयाची्प्र्ळाकरणपत्रिे, गमकरणपरसत्रिकेाचावयळा्िध्दहोनिपनेवरी्बळाज्याचवयाची्
्ळाावयळांकरिकीत्प्रत्सळािध्दर्करकरणे्आवशावयक्आिे,
सवयाची)  पिध्दहवकळा्परपनेवरीपरीकेाचावयळा्सवअर्ह्सत्रि/वषळाांाचावयळा्गमकरणपरसत्रिकळा, उन गुणवतवयाचीकरणअर्ह्त झळालावयळाबळाबतयाचे्प्र्ळाकरणपत्रि्तसेयाच्गमकरणपरसत्रिकेाचावयळा्िध्दहोनिपनेवरी्बळाज्याचवयाची
्ळाावयळांकरिकीत्प्रत्सळािध्दर्करकरणे्आवशावयक्आिे. तथळाहप्पिध्दहवकळा्परपनेवरीपरीकेयाचवयाची््मळ्गमकरणपरसत्रिकळा्पमढपनेवरीलि्अ अभावयळास्रक्रि्ळासळाठी्हवदळापवयाचीठ्
अथवळा् ्िळाहवदळालिावय् ावयळांाचावयळाकडे् समपमिध्दअर्ह् केलिपनेवरी् असलावयळास् ीावयळाबळाबतयाचे् संबंरसधत् हवदळापवयाचीठ/्िळाहवदळालिावय् ावयळांाचावयळा् सपरीक््
प्रळारसधकळाऱावयळााचावयळा् सवळापरीकरपनेवरीयाचे् प्र्ळाकरणपत्रि् व् ीावयळांनवयाचीयाच् सळापरीकळांहकत् केलिेलिपनेवरी् पिध्दहवकळा् परपनेवरीपरीकेयाचवयाची् ्ळाावयळांहकत् गमकरणपरसत्रिकळा् आकरणकरणे्
आवशावयक्आिे, 
डवयाची)  एस. एस्.सवयाची., पिध्दहवकळा्हकंवळा तीस् परपनेवरीपरीकळा एकळापेपरीकळा अरसधक प्रावयत्नळांत्उन गुणवतवयाचीकरणअर्ह त झळालिेलिे असलावयळास प्रीावयेक प्रावयत्नळांयाचवयाची 
गमकरणपरसत्रिकळा व एक्करण प्रावयत्नळांयाचे्प्र्ळाकरणपत्रि्आवशावयक्आिे.
ई)  सवअर्ह््ळागळासप्रवगळाअर्हाचावयळा उ्ेिध्दवळारळांाचावयळा बळाबतवयाचीत सपरीक् प्रळारसधकळाऱावयळाने हिध्दलिेलिे्जळातवयाचीयाचे् प्र्ळाकरणपत्रि,  जळातवधधतळा प्र्ळाकरणपत्रि 
आरसकरण अनमसर्सयाचत जळातवयाची व अनमसर्सयाचत ज्ळातवयाची वगळन् अनावय ्ळागळासवग्गीावय्उ्ेिध्दवळारळांाचावयळा बळाबतवयाचीत ते उननत व प्रगत गअटळात 
्होडत नसलावयळाबळाबतयाचे् अलिपनेवरीकडवयाचीलि प्र्ळाकरणपत्रि् (latest Non Creamy-layer Certificate)  रसनावयमक्तवयाची् प्व्गी् सळािध्दर् करकरणे्
आवशावयक्आिे.  ्ळागळासवग्गीावय्आररसपरीकत्पिध्दळावर्रसनवड्त झळालिेलावयळा््ळागळासवग्गीावय्उ्ेिध्दवळारळांकडे्रसनावयमक्तवयाचीाचावयळा्वेळवयाची्जळातवधधतळा्
प्र्ळाकरणपत्रि् उपलिबध् नसलावयळास् शळासन् रसनकरणअर्हावय् ्रक्रि.बवयाचीसवयाचीसवयाची/2011/प्र.्रक्रि.1064/2011/16 बवयाची् हिध्द.12.12.2011  नमसळार्
्ळागळासवग्गीावय्आररसपरीकत्पिध्दळावर्रसनवड्त झळालिेलिळा्संबरसधत्उ्ेिध्दवळार्रसनावयमक्तवयाचीनंतर सिळा््हिनावयळााचावयळा्आत्जळात्वधधतळा्प्र्ळाकरणपत्रि
सळािध्दर्करू्शकेलि. ्ळागळासवग्गीावयळांसळाठी्आररसपरीकत्असलिेलावयळा्पिध्दळावर्रसनावयमक्तवयाची्त झळालिपनेवरी्असलावयळास्जळात्प्र्ळाकरणपत्रिळायाचवयाची्वधधतळा्
तपळासणावयळााचावयळा् अरसधन् रळाि्न् ीावयळास तळाीपमरतवयाची् रसनावयमक्तवयाची् िध्देणावयळात् ावयेईलि. तथळापवयाची, रसनावयमक्तवयाचीनंतर् एक् ्हिनावयळााचावयळा् आत्
उ्ेिध्दवळारळांने्संबरसधत्पडतळाळकरणवयाची्सरस्तवयाचीकडे्िध्दळावळा्िध्दळाील खलि्करून्ीावयळाबळाबतयाचवयाची्पहोिहोयाचपळावतवयाची्रसनावयमक्तवयाची्प्रळारसधकळाऱावयळांनळा्सळािध्दर्
करकरणे्आवशावयक्आिे.   ्ळागळासवग्गीावय्क्अर्हयाचळा-ावयळाने्जळात्पडतळाळकरणवयाचीसळाठी् आवशा्वयक्तवयाची्कळागिध्दपत्रिे्सळािध्दर्करुन्संबंरसधत्
पडतळाळकरणवयाची्सरस्तवयाचीकड्न् ीा्वयळायाचवयाची् पहोयाचपळावतवयाची्सळािध्दर्न्केला्वयळास,  तसेयाच् ीा्वयळांनवयाची्सळािध्दर्केलिेलिे् ''जळात्प्र्ळाकरणपत्रि''  संबंरसधत्
जळात्प्र्ळाकरणपत्रि्पडतळाळकरणवयाची्सरस्तवयाचीने्अवधध्ठरहवला्वयळायाचे्कळहवणा्वयळात्आला्वयळास्ीा्वयळापरीककरणवयाची्ीा्वयळांनळा्कहोकरणतवयाचीिपनेवरी्समयाचनळा्न्िध्देतळा्/ 
ीा्वयळांाचा्वयळाहवरुिधि्ध्द्कहोकरणतवयाचीिपनेवरी्ील खळाीा्वयळांतगअर्हत्याचौकशवयाचीयाचवयाची्कळारवळाई्न्करतळा्ीा्वयळांयाचे्रसनावयमल तकत्वयाचीयाचे्आिध्देश्ीव्हरत्रद्द्करणा्वयळात्ावयेतवयाचीलि.
एर)   उ्ेिध्दवळार सरकळारपनेवरी,  रसन्-सरकळारपनेवरी हकंवळा ील खळाजगवयाची नहोकरपनेवरीत असलावयळास रसनावयहोल तकीावयळायाचे (Employer)  नळा-िरकत 
प्र्ळाकरणपत्रि,
जवयाची)  हववळाहित ्हिलिळा् उ्ेिध्दवळारळांाचावयळा बळाबतवयाचीत हववळाि नंक नोंिध्दकरणवयाची प्र्ळाकरणपत्रि/नळावळात बिध्दलि त झळालावयळाबळाबतयाचे रळाजपत्रि सळािध्दर्
करकरणे्आवशावयक्आिे, (लियोगनळाप्व्गीाचावयळा्नळावळाने्समिधिध्दळा्अजअर्ह्करु्शकतळात.)
एयाच)  रसजलिळा रहोजगळार व सवावयंरहोजगळार कळाावयळाअर्हलिावयळात नळावनंक नोंिध्दकरणवयाची केलिपनेवरी असलावयळास ीावयळाबळाबतयाचे प्र्ळाकरणपत्रि (Employment 
exchange card),
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आावय)   अ.जळा.  आरसकरण् अ.ज.  प्रवगळाअर्हतवयाचीलि् उ्ेिध्दवळार् वगळतळा् इतर् सवअर्ह् ्ळागळास् तसेयाच् ील खमलावयळा् प्रवगळाअर्हतवयाचीलि् ्हिलिळा्
आरपरीककरणळायाचळा्लिळाभि् घेऊ् इरसाच्करणळारे्ाधारक सवयाची् उ्ेिध्दवळार्ावयळांाचावयळाबळाबतवयाचीत् ते् उननत् व् प्रगत्गअटळात् ्होडत् नसलावयळाबळाबतयाचे् सपरीक््
प्रळारसधकळा-ावयळांनवयाची्हिध्दलिेलिे्नववयाचीनत््(latest Non Creamy-layer Certificate) प्र्ळाकरणपत्रि, रसनावयमक्तवयाचीप्व्गी्सळािध्दर्करकरणे्आवशावयक्
आिे.
जं)  ील खमलावयळा् वगळाअर्हतवयाचीलि् ्हिलिळा् व् अनावय् स्ळांतर् आरपरीककरणळांतगअर्हत् अजअर्ह् करु् इरसाच्करणळा-ावयळा् उ्ेिध्दवळारळांनवयाची् संबंरसधत् स्ळांतर्
आरपरीककरणळााचावयळा् दृष्टवयाचीकहोकरणळात्न् शळासकरिकीावय् रसनिध्द्षेशळानमसळार् सपरीक्् प्रळारसधकळा-ावयळाकड्न् प्रळाप्त् केलिेलिे् प्र्ळाकरणपत्रि् व् ीावयळााचावयळा्
सळापरीकळांहकत््ळाावयळांप्रतवयाची््रसनावयमक्तवयाचीप्व्गी्सळािध्दर्करकरणे्आवशावयक्आिे.
के्1) ील खेळळाड्ंनवयाची्शळासन्रसनकरणअर्हावय्शळालिेावय् रसशपरीककरण्व््रक्रिरिकीडळा् हवभिळाग, ्रक्रि.रळा्रक्रिरिकीधहो-2002/प्र्रक्रि 68/्रक्रिरिकीावयमसे/2 हिध्द.01.07.2016 
तसेयाच्शळासन्शमिधि्ध्दपनेवरीपत्रिक््रक्रि. रळा्रक्रिरिकीधहो-2002/प्र्रक्रि 68/्रक्रिरिकीावयमसे/2 हिध्द.18.08.2016 आरसकरण्तिध्दनंतर्शळासनळाने्ावयळा्संिध्दभिळाअर्हत्
वेळहोवेळवयाची् रसनगअर्हरस्त्केलिेला्वयळा्आिध्देशळानमसळार्प्रळाहवणा्वय्प्रळारापत््ील खेळळाड््आरपरीककरणळासंिध्दभिळाअर्हत्तसेयाच्वावयहो्ावयळाअर्हिध्देतवयाचीलि्सवलितवयाचीसंिध्दभिळाअर्हत्
कळाावयअर्हवळािपनेवरी्करणा्वयळात्ावयेईलि.
के 2) प्रहारव होण य प्रहाी टप त खेेळहाडू आरक्षणहाचहा दहावहा करणहा-यहा उ्ेदवहारहाुंंच यहा बहाबतेणीत त यहाुंचेणी रक्रिअडहा रवषयक प्र्हाणपत्रे य घट हो्रे योग य 
दजहा्गचेणी असल यहाबहाबत व खेेळहाडू प्रवगहा्गतेणीलि आरलक्षत पदहासहाी त घट हो/तेणी पहात्र रत घट हो/रते यहाबहाबत, सदर पदहासहाी अज्ग 
सहादर कर होण यहापूवपूर्वीच, सक्ष् अलधकहा-यहाने प्र्हालणत केलिेलिे असणे आवश यक आहे.
के् 3) संयाचळालिक,  ्रक्रिरिकीडळा् व् ावयमवक् संयाचळालिनळालिावय् हकंवळा् सपरीक्् प्रळारसधकळा-ावयळाकडे् प्र्ळाकरणपत्रिे् सळािध्दर् करतळानळा् पळात्रि् ील खेळळाड््
उ्ेिध्दवळारळाने्प्रळाहवणा्वय्प्रळारापत््ील खेळळाड््आरपरीककरणळासळाठी्ीा्वयळांनळा्पळात्रि्ठरवकरणळारपनेवरी्आपलिपनेवरी्ील खेळळाड््हवषावयक्सवअर्ह्प्र्ळाकरणपत्रिे्एकळायाच्वेळवयाची
सळािध्दर्करकरणे्आवशा्वयक्आिे.
के् 4) ्रक्रिरिकीडळा् प्र्ळाकरणपत्रि् ावयहोयोगा्वय् असला्वयळाबळाबत् तसेयाच् ील खेळळाड्् कहोकरणीा्वयळा् संवगळाअर्हसळाठी् पळात्रि् ठरतहो् ावयळाहवषावयवयाची् अजअर्ह् सळािध्दर्
करणा्वयळाप्व्गीाचा्वयळा् हिध्दनळांकळायाचे् सपरीक्् प्रळारसधकळा-ावयळाने् प्रिध्दळान् केलिेलिे् प्र्ळाकरणपत्रि् सळािध्दर् केलिे् तरयाच् ीा्वयळांनळा् ील खेळळाड्् प्रवगळाअर्हाचा्वयळा्
आरपरीककरणळायाचळा्लिळाभि्घेतळा्ावयेईलि.

8) उ्ेिध्दवळारळालिळा कहोकरणीावयळािपनेवरी नावयळाावयळालिावयळाने नधरसतक अधतःपतन हकंवळा रौजिध्दळारपनेवरी सवरुपळााचावयळा ील खअटलावयळा्िधावये रसशपरीकळा्हिध्दलिपनेवरी्असलावयळास तहो 
भिरतवयाचीसळाठी अपळात्रि ठरेलि.  उ्ेिध्दवळारळांहवरुद्ध पहोलिपनेवरीस् याचौकशवयाची/नावयळाावयळालिावयवयाचीन प्रकरकरण प्रलिंहबत असलावयळास/रसशपरीकळा त झळालिेलिपनेवरी 
असलावयळास उ्ेिध्दवळारळाने ीावयळाबळाबतयाचळा तपशवयाचीलि िध्देकरणे आवशावयक आिे.

9) रसनवड्त झळालिेलावयळा्उ्ेिध्दवळारळायाचवयाची्संबंरसधत्पिध्दळावर्रसनावयमक्तवयाची्करणावयळाप्व्गी्उ्ेिध्दवळारळालिळा्सिध्दर्पिध्दळााचावयळा्एक््हिनावयळााचावयळा्वेतनळाएवढपनेवरी्
रहोील ख्रल तकक््अनळा्त् रल तकक्् मिकरण्न्भिरळाववयाची्लिळागेलि् हकंवळा्तशळा्आशावयळायाचे् बंधपत्रि् (Bond)  सळािध्दर्करळावे्लिळागेलि.  सिध्दर्
भिरलिेलिपनेवरी् समरपरीकळा् अनळा्त् रल तकक्् पहरहवपरीकळाधवयाचीन् कळालिळावधवयाची् प्करणअर्ह् त झळालावयळानंतर् उ्ेिध्दवळारळास् हबनवावयळाजवयाची् परत् रस्ळेलि.   
उ्ेिध्दवळारळाने्समरपरीकळा्अनळा्त्रल तकक््भिरुनसमद्धळा््नपळा्िधावये्ने्करण्क्न्रससवकळारलावयळास्हकंवळा्पहरहवपरीकळाधवयाचीन्कळालिळावधवयाचीत्कळािपनेवरी्
कळारकरणळासतव्बडतरअर्ह्केलावयळास्ीावयळांनळा, ीावयळांनवयाची्भिरलिेलिपनेवरी्समरपरीकळा्अनळा्त्रल तकक््परत्रस्ळणावयळायाचळा्िल तकक्रळािळाकरणळार्नळािपनेवरी. 

10) रसनवड त झळालिेलावयळा उ्ेिध्दवळारळांयाचवयाची ्मंबई ्िळानगरपळारसलिकेाचावयळा कळाावयअर्हपरीकेत्रिळातवयाचीलि कहोकरणीावयळािपनेवरी कळाावयळाअर्हलिावयळात्रसनावयमक्तवयाची्करणावयळात ावयेईलि व 
ीावयळांयाचवयाची सेवळा ्िळापळारसलिकेाचावयळा कहोकरणीावयळािपनेवरी कळाावयळाअर्हलिावयळात बिध्दलिपनेवरी ावयहोयोगावय असेलि.  तसेयाच रसनवड त झळालिेलावयळा उ्ेिध्दवळारळांनळा 
आवशावयकतेनमसळार पळाळावयळां्िधावयेिपनेवरी (Shift duties) कळा् करळावे लिळागेलि.

11) रसनवड प्रह्रक्रिावयळा समरू त झळालावयळानंतर हकंवळा रसनावयमक्तवयाचीनंतर कहोकरणीावयळािपनेवरी परीककरणवयाची उ्ेिध्दवळारळाने याचमकरिकीयाचवयाची ्ळाहितवयाची/प्र्ळाकरणपत्रिे/कळागिध्दपत्रिे 
सळािध्दर केलावयळायाचे हकंवळा कहोकरणतवयाचीिपनेवरी ्ळाहितवयाची िध्दडव्न ठेवलावयळायाचे रसनिध्दशअर्हनळास आलावयळास ीावयळायाचवयाची उ्ेिध्दवळारपनेवरी रद्दबळातलि करणावयळात ावयेईलि. 
तसेयाच रसनावयमक्तवयाची त झळालिपनेवरी असलावयळास्कहोकरणतवयाचीिपनेवरी प्वअर्ह सय्ाचनळा न िध्देतळा ीावयळालिळा्सेवेत्न्क्वयाची्करणावयळात्ावयेईलि.

12) उ्ेिध्दवळारळाने्परपनेवरीपरीकळा्िन टेक्नॉलि्िधावये्गधरवतअर्हकरण्क्केलिपनेवरी्तर्ीावयळायाचवयाची्उ्ेिध्दवळारपनेवरी्रद्द्करणावयळात्ावयेईलि.
13) रसनवड त झळालिेलावयळा उ्ेिध्दवळारळालिळा रसनावयरस्त ततवळावर रसनावयमक्तवयाचीनंतर ्मंबई ्िळानगरपळारसलिकळा (सेवळा) रसनावय्, 1989 तसेयाच बृिन्मंबई 

्िळानगरपळारसलिकळा सेवळा (वतअर्हकरण्क) रसनावय्, 1999 लिळाग् िहोतवयाचीलि. तसेयाच्शळासन्रसनकरणअर्हावय््रक्रि. अंरसनावयहो/1005/126/सेवळा-4 हिध्द. 
31.10.2005 अनवावये्नववयाचीन्पहरभिळाहषत अंशिध्दळान रसनवृन गुणवतवयाचीवेतन ावयहोजनळा्लिळाग् िहोईलि.

14) सिध्दर भिरतवयाची-अंतगअर्हत रसनावयमक्तवयाची तवयाचीन वषळाअर्हाचावयळा पहरहवपरीकळाधवयाचीन कळालिळावधवयाचीसळाठी (नधरस्हन गुणवतक् रजळा् सहोड्न् अनावय् कहोकरणीावयळािपनेवरी्
रजेयाचळा/अनमपरससथतवयाचीयाचळा् कळालिळावधवयाची् वगळन्)  असेलि व तवयाचीन वषळाांनंतरयाचे सेवळा-सळातीावय उ्ेिध्दवळारळााचावयळा पहरहवपरीकळाधवयाचीन 
कळालिळावधवयाचीतवयाचीलि कळा्रसगरपनेवरीवर अवलिंब्न असेलि.

15) हव.जळा.(अ),  भि.ज.(ब),  भि.ज.(क),  भि.ज.(ड) ावयळा प्रवगळाअर्हकहरतळा हवहित केलिेलिे आरपरीककरण ीावयळा-ीावयळा प्रवगळाअर्हतवयाचीलि उ्ेिध्दवळार 
उपलिबध न त झळालावयळास अंतगअर्हत पहरवतअर्हनवयाचीावय आिे.

16) शळासन्रसनकरणअर्हावय््रक्रि. संहककरणअर्ह/2007/पडतळाळकरणवयाची/नहव-26 हिध्द.21.11.2007 अनवावये, रसनवड्त झळालिेलावयळा्उ्ेिध्दवळारळांहवरुद्ध्कहोकरणतळािपनेवरी
गमनिळा् नंक नोंिध्दहवलिेलिळा् नळािपनेवरी् अथवळा् रससद्ध् त झळालिेलिळा् नळािपनेवरी् असे् याचळाहरतावय-प्र्ळाकरणपत्रि् संबंरसधत् पहोरसलिस् ठळाणावयळाकड्न् प्रळाप्त्
त झळालावयळानंतरयाच् ीावयळायाचवयाची/रसतयाचवयाची्सिध्दर्पिध्दळावर्ने्करण्क्केलिपनेवरी्जळाईलि.  तसेयाच्शळासन् पहर््रक्रि.ावयळारसयाचकळा-3013/प्र.्रक्रि.120  नहव्
्ंत्रिळालिावय्हिध्द.19.11.2014 ्िधावये्हिध्दलिेलावयळा्रसनिध्दशळानमसळार्रसनवड्त झळालिेलावयळा्उ्ेिध्दवळारळाने्संबंरसधत्पहोरसलिस्सअटेशन्कड्न्याचळाहरतावय्
पडतळाळकरणवयाची्प्र्ळाकरणपत्रि्प्रळाप्त्केलावयळानंतर्रसनावयमक्तवयाची्िध्देणावयळात्ावयेईलि.

17) उ्ेिध्दवळार्हवहित्अिअर्हतळा्व्अअटपनेवरी्प्करणअर्ह्करपनेवरीत्नसलावयळायाचे्कहोकरणीावयळािपनेवरी्परीककरणवयाची्रसनिध्दशअर्हनळास्आलावयळास्ीावयळायाचवयाची्उ्ेिध्दवळारपनेवरी्रद्द्करणावयळात्
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ावयेईलि, ने्करण्क्त झळालिपनेवरी्असलावयळास्सेवेत्न्क्वयाची्करणावयळात्ावयेईलि्व्ावयळाबळाबत्कहोकरणतळािपनेवरी्पत्रिवावयविळार्हवयाचळारळात्घेतलिळा्जळाकरणळार्
नळािपनेवरी.

18) उ्ेिध्दवळारळांनळा्परपनेवरीपरीकेसळाठी्कहोकरणतळािपनेवरी्भिन गुणवतळा्अथवळा्ील खयाचअर्ह् हिध्दलिळा्जळाकरणळार्नळािपनेवरी.  उ्ेिध्दवळारळांनळा् रसनावयमक्तवयाचीाचावयळा्कळाावयअर्हवळािपनेवरीसळाठी् ्
सवील खयाचळाअर्हने्उपरससथत्रिळावे्लिळागेलि.

19) उ्ेिध्दवळार्िळा््िळारळाष्ट्रळातवयाचीलि्रहिवळासवयाची्असळावळा.  उ्ेिध्दवळारळाकडे्अरसधवळास्प्र्ळाकरणपत्रि्तसेयाच्जन््तळारील खेयाचळा्िध्दळाील खलिळा्उपलिबध्
नसलावयळास,  ीावयळा् उ्ेिध्दवळारळाने् आपलिळा् शळाळळा् सहोडलावयळायाचळा् िध्दळाील खलिळा् सळािध्दर् करकरणे् आवशावयक् रळािपनेवरीलि.  परंतम् सिध्दर् शळाळळा्
सहोडलावयळााचावयळा्िध्दळाील खलावयळा्िधावये्ीावयळा्उ्ेिध्दवळारळायाचळा्जन्््िळारळाष्ट्र्रळाजावयळात्त झळालिळा्असलावयळायाचवयाची्नंक नोंिध्द्असकरणे्आवशावयक्आिे.

20) प्रशळासकरिकीावय् हकंवळा् अनावय् कळारकरणळासतव् भिरतवयाची् प्रह्रक्रिावयळा् कहोकरणीावयळािपनेवरी् वेळेस् कहोकरणीावयळािपनेवरी् अटरापरापावयळावर् थळांबहवणावयळायाचे् अरसधकळार्
्िळानगरपळारसलिकळा््आावयमक्त, बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकळा््ावयळांनळा्आिेत.

21) रसनवड्त झळालिेलावयळा्उ्ेिध्दवळारळांनळा्रसनावयमक्तवयाचीनंतर््िळापळारसलिकेयाचे्रसनवळाससथळान्उपलिबध्करुन्हिध्दलिे्जळाकरणळार्नळािपनेवरी्व्रसनवळाससथळान्
िध्देणावयळायाचवयाची्जबळाबिध्दळारपनेवरी्प्रशळासनळायाचवयाची्रळािकरणळार्नळािपनेवरी्ावयळायाचवयाची्उ्ेिध्दवळारळांनवयाची्नंक नोंिध्द्ी करुन घावयळाववयाची.

22) कळािपनेवरी्अपहरिळाावयअर्ह्कळारकरणळासतव्ऑनलिळाईन्परपनेवरीपरीकेाचावयळा्तळारील खळां्िधावये्बिध्दलि्करळावळा्लिळागलावयळास् ीावयळाबळाबतयाचवयाची््ळाहितवयाची्बृिन्मंबई्
्िळानगरपळारसलिकेाचावयळा्संकेतसथळळावर्प्ररससिधिध्द्करणावयळात्ावयेईलि.  ावयळाबळाबत्लिेील खवयाची्सवरुपळात्कहोकरणीावयळािपनेवरी्प्रकळारे्पत्रिवावयविळार्केलिळा
जळाकरणळार्नळािपनेवरी.

23) उ्ेिध्दवळारळाने् ावयळा् भिरतवयाचीप्रह्रक्रिावये् संिध्दभिळाअर्हत् वेळहोवेळवयाची् प्ररससिधिध्द् िहोकरणळारपनेवरी् ्ळाहितवयाची् व् सय्ाचनळा् बृिन्मंबई् ्िळानगरपळारसलिकेाचावयळा्
संकेतसथळळावर् प्ररससिधिध्द् िहोकरणळार् असलावयळाने् भिरतवयाचीप्रह्रक्रिावयळा् प्करणअर्ह् िहोईपावयांत् कृपावयळा् वरपनेवरीलि् वेबसळाईअट् उ्ेिध्दवळारळांनवयाची् वेळहोवेळवयाची्
पिळाववयाची.

24) रसनवड्प्रह्रक्रिावयेत्कहोकरणीावयळािपनेवरी््सतरळावर्रसनकरणअर्हावय्घेणावयळायाचे्अंरसत््अरसधकळार्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकळा्आावयमक्तळांनळा्रळाितवयाचीलि.
25) बळालिगृिळातवयाचीलि्व्इतर्अनळाथ््मलिळांपधकरिकी््हिलिळा्व्बळालि्हवकळास्हवभिळागळाकड्न्िध्देणा्वयळात्ावयेकरणळारे्अनळाथ्असला्वयळायाचे्प्र्ळाकरणपत्रि्

असकरणळा-ावयळा् ्मलिळांसळाठीयाच् 1%  अनळाथ् आरपरीककरण् लिळाग्् रळाहिलि.  रसनवड् त झळाला्वयळानंतर् प्र्ळाकरणपत्रि् पडतळाळकरणवयाची् वेळवयाची् अनळाथ्
आरपरीककरणळांतगअर्हत््मळ्प्र्ळाकरणपत्रि्सळािध्दर्करकरणे्आवशा्वयक्आिे.  तसेयाच, अनळाथ्आरपरीककरणळाकरपनेवरीतळा्सळािध्दर्केलिेला्वयळा्प्र्ळाकरणपत्रिळायाचवयाची
रेरतपळासकरणवयाची्आावयमल तकत्, ्हिलिळा्व्बळालि्हवकळास, पमकरणे्ावयळांाचा्वयळा्ळारअर्हत्रसनावयमल तकत्वयाचीप्व्गी्करुन्घेणा्वयळात्ावयेईलि.

26) ील खेळळाड््उ्ेिध्दवळारळांकरपनेवरीतळााचा्वयळा्अअटपनेवरी्व््ळागअर्हिध्दशअर्हक्तीव्े-

1. ील खेळळाड््िळा््िळारळाषं्स्ट्रळायाचळा्सवअर्हसळाधळारकरण्रहिवळासवयाची्असळावळा्व्ीा्वयळालिळा््रळाठीयाचे्जळान्असळावे.
2. सिध्दर्ील खेळळाड्््संबंरसधत्पिध्दळााचा्वयळा्सेवळा्प्रवेश्रसनावय्ळातवयाचीलि्तरतमिध्दपनेवरीनमसळार्पिध्दळासळाठी्आवशा्वयक्असकरणळारपनेवरी्हक्ळान्शधपरीकरसकरणक्व

इतर्अिअर्हतळा्प्रळारापत््करकरणळारळा्असळावळा.
3. ील खेळळाड्ंसळाठी्असलिेला्वयळा्आरपरीककरणळात्न्सरळसेवेने्ने्लिेलिळा्उ्ेिध्दवळार्िळा्आरपरीककरण्हबंिध्द ्् नळा्ळावलिपनेवरी्िधा्वये्ीा्वयळा्ीा्वयळा्प्रवगळाअर्ह्िधा्वये

गकरणलिळा्जळाईलि.
4. रळाजा्वय्शळासनळााचा्वयळा्सेवेत्ावयळाप्व्गीयाच्असलिेला्वयळा्उ्ेिध्दवळारळांनळा्ीा्वयळांनवयाची््रक्रिरिकीडळा्परीकेत्रिळात्अरसधक्वहरषठ््स्थळान्अथवळा्पिध्दक्प्रळारापत्

केला्वयळास्व्ते्शधपरीकरसकरणक्अिअर्हतळा, वावयहो्ावयळाअर्हिध्दळा्इीा्वयळािध्दपनेवरी्बळाबवयाचींसि्पळात्रि्असला्वयळास्वहरषठ््जळागेसळाठी्ते्अजअर्ह्करणा्वयळास्पळात्रि
रळाितवयाचीलि.

5. ील खेळळाड्् उ्ेिध्दवळारळांनवयाची् अजअर्ह् करणा्वयळाप्व्गीयाच् समधळाहरत् तरतमिध्दपनेवरीनमसळार् हवभिळागवयाचीावय् उपसंयाचळालिक् ावयळांाचा्वयळाकड्न् ील खेळळााचा्वयळा
प्र्ळाकरणपत्रिळायाचवयाची्पडतळाळकरणवयाची्करुन्घेकरणे्आवशा्वयक्आिे.

6. ील खेळळाड्याचवयाची्गमकरणवीत्ळा्व्पळात्रितळा्हवयाचळारळात्घेऊन्सिध्दर्पिध्दळासळाठी्सेवळाप्रवेश्रसनावय्ळानमसळार्हवहित्असलिेला्वयळा्वावयहो्ावयळाअर्हिध्देत्5
वषळाांपावयांत्वावयळायाचवयाची्अअट्रसशथवयाचीलिपरीक््रळािपनेवरीलि.  तथळाहप, वावयहो्ावयळाअर्हिध्देत्5 वषळाअर्हपावयांत्रसशरसथलिपरीक््असेलि.

7. ील खेळळाड््आरपरीककरणळाकरपनेवरीतळा्सळा्ळाना्वय्प्रशळासन्हवभिळागळा्ळारअर्हत्हवहित्केलिेलिपनेवरी्कळाावयअर्हपिधि्ध्दतवयाची्व्रसनकष्वेळहोवेळवयाची्रसनगअर्हरस्त्िहोकरणळा-
ावयळा्आिध्देशळानमसळार्कळाावयअर्हवळािपनेवरी्िहोईलि.

8. आरपरीककरण्िे्पिध्दरसनिळाावय्व्वेतन शेकरणवयाचीरसनिळाावय्असेलि.

)X  रवपशिेष सूचनहा -

1) ावयळाप्व्गी सळािध्दर केलिेलिे/प्रळाप्त त झळालिेलिे अजअर्ह हवयाचळारळात घेतलिे जळाकरणळार नळािपनेवरीत.  तसेयाच्बृिन्मंबई््िळानगरपळारसलिकेन ेकहोकरणीावयळािपनेवरी 
वावयक्तवयाचीलिळा व इतर िध्द मस-ावयळा संसथेलिळा अजअर्ह हवककरण,े रससवकळारकरण ेइीावयळािध्दपनेवरींयाचळा अरसधकळार हिध्दलिेलिळा नळािपनेवरी, ावयळायाचवयाची कृपावयळा सवळाांनवयाची नंक नोंिध्द 
ी करुन घावयळाववयाची.

2) सेवळाावयहोजन कळाावयळाअर्हलिावय प्रकलप अरसधकळारपनेवरी ावयळांाचावयळाकडे नंक नोंिध्दकरणवयाची केलिेलावयळा उ्ेिध्दवळारळांनवयाचीिध्देील खवयाचीलि ावयळा जळाहिरळातवयाचीनमसळार online  अजअर्ह्
सळािध्दर्करकरणे्आवशावयक आिे.

3) जर एील खळादळा उ्ेिध्दवळारळाने भिरतवयाचीाचावयळा कहोकरणीावयळािपनेवरी अटरापरापावयळावर िध्दबळाव आकरणणावयळायाचळा प्रावयत्न केलावयळास हकंवळा अनमरसयाचत ्ळािधावय्ळांयाचळा 
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अवलिंब केलावयळायाचे हकंवळा तहोतावयळा वावयक्तवयाचींयाचवयाची वावयवसथळा केलावयळायाचे आढळलावयळास ीावयळालिळा रसनवडवयाचीत्न अपळात्रि ठरहवणावयळात ावयेईलि.
4) ्िधावयसथ/ठग/्मंबई ्िळानगरपळारसलिकेत संबंध असलावयळायाचे भिळासहवकरणळाऱावयळा वावयक्तवयाची ावयळांाचावयळा गधर्ळागळाअर्हने नहोकरपनेवरी रस्ळव्न िध्देणावयळााचावयळा्

आशळासनळापळासन् सळावध रळािळाणावयळााचावयळा उ्ेिध्दवळारळांनळा सय्ाचनळा िध्देणावयळात ावयेत आिेत.
5) ावयळाप्व्गी्सिध्दर्पिध्दळांसळाठी्अजअर्ह्केलिेलावयळा्उ्ेिध्दवळारळांनवयाची्ावयळा्जळाहिरळातवयाचीस्अनमसरून्पमनिळाअजअर्ह्करकरणे्आवशावयक्आिे.
6) सिध्दर् जळाहिरळात् बृिन्मंबई् ्िळानगरपळारसलिकेाचावयळा् http://portal.mcgm.gov.in ावयळा् वेबसळाइअटवर् उपलिबध् आिे. उ्ेिध्दवळारळाने 

वेबसळाइअट्उघडणावयळासळाठी्Internet Explorer 6 अथवळा्ीावयळा्वरपनेवरीलि्आवृन गुणवतवयाचीयाचळायाच्वळापर्करळावळा.
7) ऑनलिळाईन् अजअर्ह् भिरणावयळाबळाबत् कळािपनेवरी् अडयाचकरणवयाची् असलावयळास् cecentralrecruitment@mcgm.gov.in िळा् ई-्ेलि् आावयडवयाची 

हिध्द. 12.10.2019 पळासन््उ्ेिध्दवळारळांनळा्ावयहोयोगावय्ते््ळागअर्हिध्दशअर्हन्िध्देणावयळासळाठी्उपलिबध्िहोईलि.

 सिपनेवरी/-
नगर अलभियुंतहा
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