
बृहन्म ुंबई्हहानगरपहाललिकहा
कहागहार्विभहाग

     दिनांकः ०९.४.२०२०
जहावहरहात

(  अज्ज्करणणहाचहा्अुंलत्व दिनहाुंकंकः्१७  .  ०४  .  २०२०्सहाणुंकहाळी्०६  .  ००्िहाजेपण्यंत  )
बृहन्मंबई ्हानगरपाललिककेचचा दविदविध दविभागां्धचके 'कोवहहीड-१९'  चा रोगाचा पाि मभार्भावि विाढत अससलचा्ममुळके

्हानगरपाललिककेचचा दविदविध रुगगालिचां्धचके 'कोवहहीड-१९'ची बाधा झालिकेसलचा रुगगांची संंखचािकेदेखीलि सतत विाढत आहके.  तचा्ममुळके

ककेविमुळ 'कोवहहीड-१९'ची बाधा झालिकेसलचा रुगगांची सकेविा तसकेच चासंिभार्भातीलिच इतर का्काज करकरणचासाासाठयासाठी काचर्भाकारही आरोगच

अलधकारही चांचचा अदेखतचादरतीलि दवििशकेष रुगगालिचातीलि दरक्त असलिकेलिही 'कक्ष पदरचर'  हही पिके अजर्भा ्ागविवन भरकरणचासाासाठयासाठी

जादहरात िकेकरणचात चकेत आहके.

सिर पिांचा सा्ालजक वि स्ांतर आरक्षग ििशर्भादविगारा तक्ता देखालिहीलिप्ागकेः

वरक्त्प दिहाुंची्प्रिग्जलनहहाण्सुं संखणहा
प दिहाचे्नहाि एकूणप दिे अजहा अज विजहाअ भजब भजक भजड विहाप्र इहाि एसईबीसी ईडबलिणूएस खमलिहा
कक्ष पदरचर ११४ १८ १३ २ १ ४ २ ० २५ १५ १२ २२

सहाहालजक्ि्सहाुंतर्आरक्षण

तपशीलि अजहा अज विजहाअ भजब भजक भजड विहाप्र इहाि एसई
बीसी

ईडबलिणू
एस खमलिहा एकूण

सविर्भासाधारग सा्ालजक 
आरक्षगांतगर्भात भराविचाची पिके

६ ४ १ १ २ १ ० ७ ४ ३ ८ ३७

30% ्दहलिा आरक्षग ५ ४ १ ० १ १ ० ८ ५ ४ ७ ३६
्ाजी सैलनक 15% ३ २ ० ० १ ० ० ४ २ २ ३ १७
भवकंपग्रसत 2% ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० १
पकसलपग्रसत 5% (ककेविमुळ ्नपा 
पकसलपांसाासाठयासाठी) 

१ १ ० ० ० ० ० १ १ १ १ ६

देखकेमुळाडव 5% १ १ ० ० ० ० ० १ १ १ १ ६
बृहन्मंबई ्नपा ्धचके पलिशक्षग 
घकेतलिकेसलचा वि NCTVT परहीक्षा उतीगर्भा 
झालिकेलिके उ क्ेिविार 10%

२ १ ० ० ० ० ० ३ २ १ २ ११

एकूण १८ १३ २ १ ४ २ ० २५ १५ १२ २२ ११४
दिवचांग वचक्तींसाासाठयासाठी आरलक्षत असलिकेलिही ४ पिके हही उपरोक्त तकतचात स्ादविष्ट आहकेत.  तथादप िशासन लनगर्भाच क.

दिवचांग/२०१८/पक ११४/१६अ दिनांक २९.५.२०१९ ्धचके दिलिकेसलचा लनििर्देिशानमसार पिलनलदनिश्चितीची काचर्भाविाहही समरु आहके.  सिर
काचर्भाविाहही पवगर्भा ककेसलचानंतर दिवचांग वचक्तींसाासाठयासाठी ४ पिके भरकरणचासाासाठयासाठी काचर्भाविाहही करकरणचात चकेईलि.  तोपच्यंत लनःस्थर्भा वचक्तींसाासाठयासाठी
आरलक्षत ४ पिके देखमसलचा पविगार्भातीलि एकव ग दरक्त पिां्धवन दरक्त ासाठकेविकरणचात चकेत आहकेत.

शैक्षलणक्अह्जतहा्ि्िेतननशेणींकः
िशैक्षगीक अहर्भाताः दक्ान एस.एस.सी. दकंविा ततस् परहीक्षा १०० गमगांचचा ्राासाठयासाठी दविषचासह उतीगर्भा असगके आविणे आवशचक आहके. 
विकेतनशकेगीः लिकेवहलि एन-९ रु. १८०००/- तके रु. ५६९००/- + अनमजकेच भतके.



िणोणहा्ज दिहा, िजन्ि्उुंची :
उे दििहारहाचे्िण दिनांक ३१.३.२०२० रोजी
1) देखमसलचा पविगार्भातीलि उ्केिविारांचचा बाबतीत - १८ तके ३८ विषर्भा
2)  ्ागासविग्गीच उ्केिविारांचचा बाबतीत - १८ तके ४३ विषिर्दे
3) ्ाजी सैलनकांसाासाठयासाठी िशासन सकेविकेतीलि विगर्भा-३ वि विगर्भा-४ ्धीलि पिांसाासाठयासाठी नके्गवकीकरहीता दविदहत विचो्चार्भािकेतीलि समट 

हही सिर उ्केिविाराचचा सिशस्त्र िलिात झालिकेसलचा सकेविकेइतका कालिाविधी अलधक ३ विषर्भा इतकी राहहीलि.  तसकेच ्ाजी 
सैलनकांसाासाठयासाठी िशासन सकेविकेतीलि विगर्भा-३ वि विगर्भा-४ ्धीलि पिांसाासाठयासाठी नके्गवकीकरहीता क्ालि विचो्चार्भािा ४५ विषार्भापच्यंत 
राहहीलि.

4)  तसकेच िशासन लनगर्भाच क.लनविक-१०१०/प.क.०८/२०१०/१६-अ दि.०६  ऑकटोबर २०१०  नमसार (अ)  सविातंतच 
सैलनकांचके ना्लनििर्देलिशत पासलच,  चा घटकातीलि उ्केिविारांची क्ालि विचो्चार्भािा ४५ विषिर्दे इतकी राहहीलि.  सिर 
विचो्चार्भािा सरसकट लिशलथलि ककेलिकेलिही अससलचानके चा घटकातीलि ्ागासविग्गीच उ्केिविारांसाासाठयासाठी उचचत् विचो्चार्भािा 
४५ विषिर्दे इतकीच राहहीलि. 

5)  िशासन लनगर्भाचानमसार देखकेमुळाडवंची गमगविता वि पात्रता दविचारात घकेता चा पिासाासाठयासाठी असलिकेलिही विचो्चार्भािा ५ विषा्यंपच्यंत 
लिशलथलि करकरणचात चकेईलि. उचचत् विचो्चार्भािा ४३ विषिर्दे इतकी रादहलि.

6) ककेविमुळ बृहन्मंबई ्हागनरपाललिकके्धवन पलिशक्षग घकेऊन NCTVT  उतीगर्भा ककेलिकेसलचा उ्केिविारांसाासाठयासाठी उचचत् विचो्चार्भािा 
४५ विषिर्दे इतकी राहहीलि.

िजन्ि्उुंची
अ) पमरुष उ्केिविारः दक्ान विजन ५० दक.ग्र्. वि उंची १५७ से.्ी.
ब) स्त्री उ्केिविारः दक्ान विजन ४५ दक.ग्र्. वि उंची १५० से.्ी.

लनिडीचे्लनकषंकः
१) सिर भरती पदकचा हही ककेविमुळ कोवहहीड-१९ बाधीत रुगगांिशी संबंलधत असलिकेसलचा का्काजासाासाठयासाठी करकरणचात चकेत आहके. 
२) पात्र उ्केिविारांची लनविडचािही तचार करतांना एस.एस.सी. दकंविा ततस् परहीक्षकेत सविर्भा उतीगर्भा दविषचां्धचके ल्मुळालिकेसलचा एकव ग
गमगांचचा टकककेविारहीनमसार अलधकत् गमगांनमसार (सा्ालजक वि स्ांतर आरक्षगानमसार) करकरणचात चकेईलि. (बकेसट ऑफ फाईवह ची
टकककेविारही दविचारात घकेतलिही जागार नाहही).  िोन उ्केिविारांना स्ान गमग अससलचास जो उ्केिविार विचानके जकेष्ठ आहके तचा
उ्केिविारास पाधानच दिलिके जाईलि.
३) लनविड ककेलिकेसलचा उ्केिविारास लनविडीचचा दिविसापासवन तीन दिविसांचचा आत नोकरहीत िादेखलि होगके आविणे आवशचक राहहीलि. अनचथा
तचाची लनविड आपोआप रद्द करकरणचात चकेईलि.
४)  लनविड करकरणचात आलिकेसलचा उ्केिविाराची लनविड हही विैद्यकीच तपासगी,  िशामुळकेचा िादेखलिा,  चादरतच पडतामुळगी तसकेच इतर
कागिपत्रके पडतामुळगीसापकेक्ष अससलचा्ममुळके उ्केिविार कोगतचाहही टही टपही टपचाविर अपात्र ासाठरसलचास तचाची लनविड रद्द करकरणचात चकेईलि.

८. सि्जसहाधहारण     अटी :-
1. लनविडचािही कोगतचाहही विकेमुळी पवविर्भासवचना न िकेता रद्द करकरणचाचके अलधकार बृहन्मंबई ्हानगरपाललिका आचमक्तांना आहकेत.  
2. उ्केिविाराचा ई-्केलि आचडी आलग पत्रवचविहाराचा पता (दपन कोड सह) समसपष्ट वि पवगर्भा असाविा.
3. उ्केिविार दविदहत अहर्भाता वि अटही पवगर्भा करहीत नससलचाचके कोगतचाहही क्षगी लनििशर्भानास आसलचास तचाची उ्केिविारही रद्द 

करकरणचात चकेईलि,  नके्गवक झालिही अससलचास सकेविकेतवन क्ी करकरणचात चकेईलि वि चाबाबत कोगताहही पत्रवचविहार दविचारात 
घकेतलिा जागार नाहही.

4. इतर राजचातवन ्हाराष राजचात सथलिांतरहीत झालिकेसलचा ्ागासविग्गीच उ्केिविारांचा आरलक्षत पिाकदरता दविचार ककेलिा 
जागार नाहही.

5. उ्केिविारानके देखालिहीलि न्वि ककेलिकेसलचा िशैक्षलगक प्ागपत्र वि इतर कागिपत्रके चांचचा ्वमुळ पती तसकेच तचांचचा 
छाचांदकत पती तपासगीसाासाठयासाठी लनचमक्तीपववि्गी सािर करगके आविणे आवशचक आहके.
अ.  उ्केिविारांनी िशामुळा सोडसलचाचा िादेखलिा,  जन्िादेखलिा,  अलधविास प्ागपत्र,  िशैक्षलगक अहर्भातकेबाबतची 
प्ागपत्र,  संबंलधत गमगपलत्रका,  सक्ष् अलधकाऱचांनी दिलिकेलिके जाती प्ागपत्र,  जाती विैधतकेचके प्ागपत्र,  उननत वि 
पगत गटात ्ोडत नससलचाबाबतचके नविीनत् प्ागपत्र चांचचा ्वमुळपती वि सांक्षांदकत छाचांदकत पती.  
ब.   दविविादहत ्दहलिा उ्केिविारांनी दविविाह नोंिगी प्ागपत्र,  नाविात बिलि झासलचाबाबतचके राजपत्र सािर कराविके.  
तसकेच तके नससलचास दविविादहत ्दहलिा दविविाहापववि्गीचचा नाविानके अजर्भा करु िशकतात.  



क.  अ.जा.  वि अ.ज.  पविगार्भातीलि उ्केिविार विगमुळता अनच ्ागासपविगार्भातीलि उ्केिविारांनी तके उननत वि पगत गटात 
्ोडत नससलचाबाबतचके सक्ष् पालधकाऱचाचके नविीनत् प्ागपत्र.
ड.  ्दहलिा आरक्षगांतगर्भात अजर्भा करु इलचछगाऱचा अजा/अज पविगर्भा विगमुळता देखमसलचा विगार्भासहहीत इतर सविर्भा 
्ागासपविगार्भाचचा उ्केिविारांना तके उननत वि पगत गटात ्ोडत नससलचाचके सक्ष् पालधका-चाचके नविीनत् 
प्ागपत्र लनचमक्तीपववि्गी सािर करगके आविणे आवशचक आहके.  ्ात्र कोगतचाहही पदरलसथतीत लनचमक्तीचचा विकेमुळी सिर 
प्ागपत्र नससलचास उ्केिविाराचा दविचार करकरणचात चकेगार नाहही.
देखमसलचा विगार्भातीलि ्दहलिा वि अनच स्ांतर आरक्षगांतगर्भात अजर्भा करु इलचछगाऱचा उ्केिविारांनी संबंलधत स्ांतर 
आरक्षगाचचा दृष्टीकोनातवन िशासकीच लनिकेिशानमसार सक्ष् पालधकाऱचाकडवन पाप्त ककेलिकेलिके प्ागपत्र वि तचाचचा 
साक्षांदकत छाचांपती सािर करगके आविणे आवशचक आहके.
इ. उ्केिविार नोकरही करहीत अससलचास पववि्गीचचा लनचोकतचाचके 'ना हरकत प्ागपत्र' आगगके आविणे आवशचक आहके.
ई. फोटो असलिकेलिके ओमुळदेखपत्र उिा. आधारकाडर्भा, प्नकाडर्भा इ. अजार्भाबरोबर सािर करगके आविणे आवशचक आहके.

6. उ्केिविारालिा कोगतचाहही नचाचालिचानके नैलतक अध:पतन दकंविा फजजिारही सविरुपाचचा देखटसलचात लिशक्षा दिलिही 
अससलचास तो भरतीसाासाठयासाठी अपात्र ासाठरकेलि. 

7. लनविड झालिकेसलचा उ्केिविारालिा लनचमक्तीनंतर ्मंबई ्हानगरपाललिका (सकेविा)  लनच्,  १९८९  तसकेच बृहन्मंबई 
्हानगरपाललिका सकेविा (वितर्भागवक) लनच्, १९९९ लिागव होतीलि.

8. लनविड झालिकेसलचा उ्केिविारालिा लनचमक्तीनंतर नविीन पदरभादषत अंिशिान लनविृती विकेतन चोजना लिागव होईलि. सधचा 
अलसततविात असलिकेलिही लनविृती विकेतन चोजना (महगजके ्मंबई ्हानगरपाललिका लनवृिती विकेतन लनच् १९५३) आलग सधचा 
अलसततविात असलिकेलिही सविर्भासाधारग भदवििषचलनविार्भाह लनधी चोजना तचांना लिागव होगार नाहही.

9. दवि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) चा पविगार्भाकदरता दविदहत ककेलिकेलिके आरक्षग तचा तचा पविगार्भातीलि उ्केिविार 
उपलिबध न झासलचास अंतगर्भात पदरवितर्भानीच आहके.

10. ्हाराष िशासनाचचा सा्ानच पिशासन दविभागानके लनगर्भाल्त ककेलिकेसलचा िशासन लनगर्भाच क.बीसीसी/२०११/पक 
१०६४/२०११/१६ ब दि.१२.१२.२०११ नमसार ्ागासविग्गीच उ्केिविारानके लनचमक्ती आिकेिशाचचा दिनांकापासवन सहा 
्दहनचांचचा आत आपसलचा जात/ज्ाती प्ागपत्राची विैधता संबंलधत जात पडतामुळगी सल्तीकडवन करुन घकेगके 
बंधनकारक आहके. परंतम जात पडतामुळगी सल्तीनके जात प्ागपत्र अविैध ासाठरदविलिके तर उ्केिविारास दिलिकेलिही लनचमक्ती रद्द 
करकरणचात चकेईलि.

11. लनविड झालिकेसलचा उ्केिविारादविरुधि कोगताहही गमनहा नोंिदविलिकेलिा नाहही अथविा लसधि झालिकेलिा नाहही असके चादरतच 
प्ागपत्र संबंलधत पोलिहीस सटकेिशनकडवन पडतामुळगी सापकेक्ष करकरणचात चकेत अससलचा्ममुळके उ्केिविाराविर कोगतचाहही पकारचा 
गमनहा अससलचाचके लनििशर्भानास आसलचास तचाची लनचमक्ती तातकामुळ रद्द करकरणचात चकेईलि.

12. उ्केिविारांना लनचमक्तीचचा काचर्भाविाहहीसाासाठयासाठी सविदेखचार्भानके उपलसथत रहाविके लिागकेलि. 
13. उ्केिविार हा ्हाराषातीलि रदहविािशी असाविा. उ्केिविाराकडके अलधविास प्ागपत्र तसकेच जन् तारदेखकेचा िादेखलिा उपलिबध 

नससलचास तचा उ्केिविारानके आपलिा िशामुळा सोडसलचाचा िादेखलिा सािर करगके आविणे आवशचक राहहीलि.  परंतम सिर िशामुळा 
सोडसलचाचचा िादेखसलचा्धचके तचा उ्केिविाराचा जन् ्हाराष राजचात झालिा अससलचाची नोंि असगके आविणे आवशचक आहके. 

14. पकसलपग्रसतांसाासाठयासाठी बृहन्मंबई ्हानगरपाललिका ासाठरावि क. १० दि. ०३.०४.२००८ अनविचके ्ंजवर झालिकेलिही ्ागर्भाििशर्भाक ततविके 
चानमसार नगरबाह्य दविभागातीलि जचा पकसलपग्रसतांची ज्ीन बृहन्मंबई ्हागनरपाललिककेचचा जलिपकसलपासाासाठयासाठी संपादित 
ककेलिही आहके अिशा उ्केिविारां्धवन पकसलपग्रसतांसाासाठयासाठीची आरलक्षत पिके भरकरणचात चकेतीलि.

15. िशासन अलधसवचना दि.२८.३.२००५ वि तचाअनमषंगानके िशासन पदरपत्रक दि.०१.७.२००५ लिहान कम टम ंब अससलचाबाबत 
दविदहत न्मनचातीलि पलतजापत्र अजार्भासोबत सािर करगके आविणे आवशचक आहके. (अदविविादहत अजर्भािारानके समधिा सिरचके 
पलतजापत्र सािर करगके बंधनकारक आहके. तचा्धचके तचानके/लतनके लिागव नाहही असा िशकेरा न्वि कराविा.)

16. ्हाराष िशासनाचचा सा्ालजक नचाच वि दवििशकेष सहा सहायच दविभगानके लनगर्भाल्त ककेलिकेसलचा िशासन लनगर्भाच क. बीसीसी-२०१८/ 
प.क.५८१ए/१६-ब दिनांक ०४.७.२०१९ अनविचके दिलिकेसलचा लनििर्देिशानमसार सा्ालजक आलग िशैक्षलगक ्ागास पविगार्भातीलि 
(एस.ई.बी.सी.) पिके भरकरणचाची काचर्भाविाहही करकरणचात चकेईलि.

17. ्हाराष िशासनाचचा सा्ानच पिशासन दविभागानके लनगर्भाल्त ककेलिकेसलचा िशासन लनगर्भाच क. राआधो-४०१९/प.क.३१/१६-अ
दिनांक १२.०२.२०१९ अनविचके दिलिकेसलचा लनििर्देिशानमसार आलथर्भाकदृिषथचा ि मबर्भालि घटकाचचा (इ.डबसलचव.एस.)  पिके भरकरणचाची 
काचर्भाविाहही करकरणचात चकेईलि.



18. पिशासकीच दकंविा अनच कारगासतवि भरती पदकचा कोगतचाहही विकेमुळकेस कोगतचाहही टही टपही टपचाविर थांबदविकरणचाचके दकंविा पवगर्भापगके रद्द 
करकरणचाचके अलधकार ्हापाललिका आचमक्त, बृहन्मंबई ्हानगरपाललिका चांना आहकेत.

19. लनविड झालिकेसलचा उ्केिविारांना लनचमक्तीनंतर ्हापाललिककेचके लनविाससथान उपलिबध करुन दिलिके जागार नाहही वि 
लनविाससथान िकेकरणचाची जबाबिारही पिशासनाची राहगार नाहही चाची उ्केिविारांनी नोंि ंद घचाविी.

20. भरतीचचा कम ासाठसलचाहही टही टपही टपचाविर उ्केिविारांची संंखचा ्चार्भादित करकरणचासाासाठयासाठी आविणे आवशचकतकेनमसार कम ासाठलिहीहही चामुळगी पधिती 
विापरकरणचाचा हकक पिशासन रादेखवन ासाठकेविीत आहके. तसकेच सिर भरती रद्द करकरणचाचके अलधकार पिशासनास राहतीलि.

21.     लनविड पदकचकेत अंलत् लनगर्भाच घकेकरणचाचके सविर्भा अलधकार बृहन्मंबई ्हानगरपाललिका आचमक्तांना राहतीलि.
सहाुंतर्आरक्षण
अ)  िशासन लनच्ाप्ागके ्दहलिांसाासाठयासाठी ३०% इतकके स्ांतर आरक्षग ासाठकेविकरणचात चकेईलि. तथादप, एदेखाद्या पविगार्भात तचा प्ागात 

्दहलिा उ्केिविार उपलिबध न झासलचास सिर पिके तचा पविगार्भाचचा पमरुष उ्केिविारां्धवन भरकरणचात चकेतीलि. 
ब)  उपरोक्त दरक्त पिांपैकी िशासन लनगर्भाच क.राकीधो-२००२/पक ६८/कीचमसके/२ दि.०१.७.२०१६ अनविचके 

िशासन्ानच कीडापकारातीलि अतचमचच गमगविताधारक स्त्री वि पमरुष देखकेमुळाडवंसाासाठयासाठी ५% स्ांतर आरक्षग ासाठकेविकरणचात चकेईलि.
क)    पकसलपग्रसतांसाासाठयासाठीः बृहन्मंबई ्हानगरपाललिका ासाठरावि क्ांक १० दि.०३.४.२००८ अनविचके ्ंजमर झालिकेलिके ्ागर्भाििशर्भान ततविके 

चानमसार ककेविमुळ नगरबाह्य दविभागातीलि जचा पकसलपग्रसतांची ज्ीन बृहन्मंबई ्हानगरपाललिककेचचा जलि पकसलपात संपादित
ककेलिही आहके अिशा पकसलपग्रसतांसाासाठयासाठी आरलक्षत पिके भरकरणचात चकेतीलि.

ड)  ्ाजी सैलनक वि भमंकपग्रसत चांची िशासनानके विकेमुळोविकेमुळी लनगर्भाल्त ककेलिकेसलचा पदरपत्रकानमसार सिर पिके भरकरणचात चकेतीलि. 

९. विशेष     सूचनहा : 
1. चापववि्गी संबंलधत काचार्भालिचात विा अनच दासाठकागी सािर ककेलिकेलिके/पाप्त झालिकेलिके अजर्भा दविचारात घकेतलिके जागार नाहहीत.  

तसकेच बृहन्मंबई ्हानगरपाललिककेनके कोगतचाहही वचक्तीलिा वि इतर ि मसऱचा संसथकेलिा अजर्भा दविकगके,  लसविकारगके इतचािहींचा 
अलधकार दिलिकेलिा नाहही, चाची कृपचा सविार्भानी नोंि ंद घचाविी.

2. सकेविाचोजन काचार्भालिच/पकसलप अलधकारही चांचचाकडके नोंिगी ककेलिकेसलचा उ्केिविारांनी िकेदेखीलि चा जादहरातीनमसार अजर्भा सािर 
करु िशकतात.

3. जर एदेखाद्या उ्केिविारानके भरतीचचा कोगतचाहही टही टपही टपचाविर िबावि आगकरणचाचा पचत ककेसलचास दकंविा अनमलचत 
्ाधच्ांचा अविलिंब ककेसलचाचके दकंविा तोतचा वचक्तींची वचविसथा ककेसलचाचके आढमुळसलचास तचालिा लनविडीतवन अपात्र 
ासाठरदविकरणचात चकेईलि.

4. ्धचसथ/ासाठक/्मंबई ्हानगरपाललिककेत संबंध अससलचाचके भासदविगाऱचा वचक्ती चांचचा गैर ्ागार्भानके नोकरही ल्मुळविवन िकेकरणचाचचा
आशासनापासवन साविध रहाविके.

5. इचछमक उ्केिविारांनी बृहन्मंबई ्हानगरपाललिककेचचा http://portal.mcgm.gov.in चा संककेतसथमुळाविरुन अजार्भाचा न्वना 
Download कराविा आलग जादहराती्धचके न्वि ककेलिकेसलचा अटही वि िशत्गी वि समचनांनमसार दबनचवक भराविा आलग आविणे आवशचक तचा
कागिपत्रांचचा पती PDF  format  ्धचके तचार करुन अजार्भासह mcgm.wardboy@mcgm.gov.in  चा Email  ID  विर
दिनांक १७.०४.२०२० रोजी साचंकामुळी ०६.०० पच्यंत पाासाठविाविा. जचांना िशकच असकेलि तचांनी पोसटानके अथविा बृहन्मंबई 
्हानगरपाललिककेचचा ्मंखचालिचातीलि गकेट क. ७ चा दासाठकागी ासाठकेविलिकेसलचा बबॉकस्धचके दिनांक १७.४.२०२० रोजी साचंकामुळी 
०६.०० पच्यंत पाासाठविाविा. तचानंतर पाप्त झालिकेसलचा अजा्यंचा दविचार ककेलिा जागार नाहही.

6. सिर जादहरात बृहन्मंबई ्हानगरपाललिककेचचा http://portal.mcgm.gov.in चा विकेबसाईटविर उपलिबध आहके.

सहही/- दि.०८.४.२०२०     सहही/- दि.०८.४.२०२०     सहही/- दि.०८.४.२०२०
प्मदेख का्गार अलधकारही

सहही/- दि.०८.४.२०२०

सह-प्मदेख क्र्भाचारही अलधकारही (्ा.वि.क.)

सहही/- दि.०८.४.२०२०

प्मदेख क्र्भाचारही अलधकारही

        सहही/- दि.०८.४.२०२०
सह-आचमक्त (सा.प.) अलतदरक्त आचमक्त (प.उप.) अलतदरक्त आचमक्त (िशहर)

्हानगरपाललिका आचमक्त

http://portal.mcgm.gov.in/
http://portal.mcgm.gov.in/


    MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI

बृहन्म ुंबई्हहानगरपहाललिकहा

पलत 
्ान. ्हानगरपाललिका आचमक्त
बृहन्मंबई ्हानगरपाललिका, ्मंबई.

केिळ्  '  कोवहीड  -  १९  '   बहाधीत्रुगणहाुंचणहा्सेिेसहााठसाठी्  '  कक्ष्पवरचर  '   णहा्प दिहासहााठसाठी्अज्ज

संपवगर्भा नावि 
Full Name in English

विदडलिांचके दकंविा पतीचके संपवगर्भा नावि (्राासाठयासाठी्धचके)
Father's or Husband's Name (English)

काच्चा पत ता
Permanent Address

ई्केलि आचडी 

भ्र्गधविनी क.

ललिंग (्राासाठयासाठी्धचके) पमरुष/्दहलिा
Gender (in English) Male/Female

विैविादहक लसथती अदविविाहहीत/दविविाहहीत

विजन (दकलिो)/Weight (kg) .............

उंची (से.्ी.)/Height (in centimeter) .............

जन ्  तारहीदेख दिनांक/्दहना/विषर्भा  ......     .......      .......
Date of Birth Date/Month/Year  ......     .......      .......

िशैक्षगीक अहर्भाता
िशामुळकेचके नावि िशालिांत परहीक्षा

्ंडमुळाचके नावि
परहीक्षकेचके एकव ग सविर्भा
दविषचांचके गमग/पैकी

टक ककेविारही ्राासाठयासाठीचके गमग/
पैकी

पास झासल चाचके विषर्भा

इचता िहाविी

आपग सा्ालजक आरक्षगाचा लिाभ घकेऊ इलचछता का ? अससलचास चोगच तचा पविगार्भाविर '' अिशी देखवग कराविी
अजहा अज विजहाअ भजब भजक भजड विहाप्र इहाि एसई्बीसी ईडबलिणू्एस खमलिहा

अललिकडचचा कामुळातीलि 
पासपोटर्भा आकाराचा फोटो 

लचटकविाविा



आपग स्ांतर आरक्षगाचा लिाभ घकेऊ इलचछता का? अससलचास चोगच तचा पविगार्भाविर '' अिशी देखवग कराविी
३०% वहलिहा

आरक्षण
भूकुंपग्रसत

२%
हाजी्सैलनक्१५% प्रकलपग्रसत्५%

(केिळ्नपहा
प्रकलपहाुंसहााठसाठी) 

खेळहाडू्५% बृहनमुंबई्नपहा्धणे्प्रलशक्षण््षण घेतलिेलणहा्ि
 NCTVT पवरक्षहा्उतीण्ज््ण झहालिेलिे्उे दििहार्१०%

पकसलपाचके नाविः ्नपा देखातके/दविभाग/रुगगालिचाचके नाविः

उन नत वि पगत गटात ्ोडत नससल चाबाबतचके नविीनत् प्ागपत्र 

जातविैधता प्ागपत्र (अससलचास सािर कराविके)

आपगाकडके ्हारािष ाचके अलधविास प्ागपत्र आहके का ?

स थालनक पोललिस स थानकाचा पत ता

आपगादविरुधि नचाचालिचात चापववि्गी कोगतचाहही पकारगी देखटलिा िादेखलि करकरणचात आलिा होता का? होच/नाहही

आपगादविरुधि नचाचालिचात देखटलिा पलिंदबत आहके का? होच/नाहही

आपगादविरोधी कोगतचाहही पोलिहीस ासाठाकरणचात चापववि्गी कोगतचाहही पकरगी गमनहा िादेखलि करकरणचात होच/नाहही
आलिा होता दकंविा कारविाई करकरणचात आलिही होती का?

DECLARATION/: I, hereby declare that all the statements made in this application are true and correct to the best of my
knowledge and belief.

I understand that in the event of any information being found false or incorrect, my candidature for the applied
post is liable to be cancelled/rejected at any stage of Recruitment/during the course of employment without any notice to
me.
''्ी,  चकेथके असके प्ालगत करतो/करतके की,  अजार्भात दिलिकेलिही सविर्भा ्ादहती,  ्ाझचा ्ादहतीप्ागके बरोबर वि देखरही आहके.  अजार्भात
दिलिकेलिही ्ादहती देखोटही अगर चमकीची आढमुळसल चास, ्ाझी उ्केिविारही भरतीच चा/लनचमक तीच चा कोगत चाहही टही टप ही टप चाविर, पवविर्भासवचना न िकेता
रद्द करकरण चात चकेईलि.''
Date/दिनांक:

अजर्भािाराची सहही

सोबत   (  आविणे आवशचक तचा कागिपत्रांचचा साक्षांदकत पती  )
1) एसएससी दकंविा तत्स परहीक्षा उतीगर्भा गमगपलत्रका
2) जन्ाचा िादेखलिा
3) िशामुळा सोडसलचाचा िादेखलिा
4) जातीचा िादेखलिा/जात विैधता प्ागपत्र
5) स्ांतर आरक्षगांतगर्भात अजर्भा ककेसलचास तचासंबंधातीलि प्ागपत्रके
6) छोथचा कम टम ंबाचके पलतजापत्र
7) इतर प्ागपत्र



हहारहाष्ट्र्नहागरी्सेिहा्  (  लिहहान्कम टम ुंबहाचे्प्रलतजहापत  )   लनण  , 2005   धीलि्प्रलतजहापतहाचहा्नमनहा्  -  अ

प्रलतजहापत
नमनहा्  -   अ्  (  लनण्  4   पहहा  )

व दिनहाुंकंकः््््््््््

्ी,  शी./शी्./कम ्ारही -----------------------------------------  शी.  --------------------

--------------------- चांचा/चांची ्मलिगा/्मलिगी/पती, विच ------ विषिर्दे, राहगार --------------- चादारके असके

जाहहीर करतो/करतके की, 

(1) ्ी का्गार/कक्ष पदरचर/ह्ालि/आचा इ. पिासाासाठयासाठी ्ाझा अजर्भा िादेखलि ककेलिकेलिा आहके.

(2) आज रोजी ्लिा ------- (संंखचा)  इतकी हचात ्मलिके आहकेत.  तचापैकी दिनांक 28  ्ाचर्भा 2005  नंतर जन्ालिा

आलिकेसलचा ्मलिांची संंखचा ------ आहके (अससलचास जन्दिनांक न्वि कराविा).

(3) हचात असलिकेसलचा ्मलिांची संंखचा िोनपकेक्षा अलधक असकेलि तर दिनांक 28 ्ाचर्भा 2006 वि तद्ंतर जन्ालिा आलिकेसलचा,

्मलिा्ममुळके चा पिासाासाठयासाठी ्ी अनहर्भा ासाठरदविकरणचास पात्र होईलि चांची ्लिा जागीवि आहके.

दासाठकागः

दिनांकः सहही/-


