बष
म ई ्षानगरऩालऱका
ृ न्ुंब
जाहशयात
फश
ॊम ई भशानगयऩालरकेभधीर प्रभख
रेखाऩाराॊच्मा खातमाॊभध्मे रु.5200-20200+ग्रेड ऩे 2400
म
ृ नभफ
अधधक अनस
म ेम बतते मा लेतनश्रेणीतीर `कननष्ठ रेखाऩयीषा ल रेखा वशाय्मक' मा वॊलगाातीर रयक्त ऩदे
बयालमाची आशे त. तमावाठी ननलड मादी तमाय कयालमाची अवल्माने खारी नभद
ू केरेल्मा अशाता ल अटीॊची
ऩत
ा ा कयणा-मा इच्छमक उभेदलायाॊकडून ऑनराईन अजा भागवलण्मात मेत आशे त.
ू त
उभेदलायाांनी स्लत् खात्री कयालमाची आशे की, अर्ज कयीत अवरेल्मा ऩदावाठी ते वलहशत अशजता ल
अटीांची ऩत
ज ा कयीत अवन
ू त
ू वदय ऩदाकरयता ऩात्र आशे त अळा उभेदलायाांनी http://portal.mcgm.gov.in मा
लेफवाईटलरून अर्ज कयालेत. अर्ज कयण्मावाठी उभेदलायाांकडे ननत्म लाऩयात अवेर अवा (valid) ई-भेर आम.डी.
अवणे आलश्मक आशे आणण बयती प्रक्रिमा ऩयीषेचे प्रलेळऩत्र आणण इतय भाहशती ऑन-राईन दे ण्मात मेणाय
अवल्माकायणाने बयती प्रक्रिमेच्मा ऩण
ू ा कारालधीभध्मे वदय ई-भेर आम.डी. लैध याशणे आलश्मक आशे .

ररक्त ऩदाांचा तऩशऴऱ -

I.

सामाजिक ळ समाांतर आराऺणाने भराळयाची ऩदे
ऩदाचे नाल कननष्ठ रेखाऩयीषा ल रेखा
वशाय्मक
ररक्त ऩदे

अनुळऴ
े ाांतगजत ऩदे
अ.र्ा.

अ.र्.

वल.र्ा.

ब.र्.

ब.र्.

ब.र्.

(अ)

(फ)

(क)

(ड)

इ.भा.ल.

वल.भा.प्र.

खुरा

प्रलगज

एकूण
रयक्त
ऩदे

56

34

10

14

12

8

58

-

147

339

1 भाजी वैननक (15%)

8

5

2

2

2

1

9

-

22

51

2 खेऱाडू (5%)

3

2

1

1

-

-

3

-

7

17

3 प्रकल्ऩग्रस्त (5%)

3

2

-

1

1

-

3

-

7

17

4 बूकांऩग्रस्त (2%)

1

1

-

1

-

-

1

-

3

7

5 भहशरा (30%)

17

10

3

4

4

3

17

-

44

102

6 अांळकारीन ऩदलीधय(10%)

6

3

1

1

1

1

6

-

15

34

7 वलावाधायण

18

11

3

4

4

3

19

-

49

111

समाांतर आरऺण :

8

अऩांगाांवाठी आयक्षषत ऩदे

अांळत: दृष्टीशीन (B/LV) : 04, अांळत: कणजफधीय (HH) : 08, अस्स्थव्मांग/वेयेब्रर ऩाल्वी

20

(OH/CP) : 08 (वदयची रयक्त ऩदे उऩयोक्त तक्त्मात अांतबत
ुज कयण्मात आरेरी आशे त.)

टिऩः


भरतीसाठी िाहीर केऱेल्या ररक्त ऩदाांच्या सांख्येत ळाढ ककांळा घि होण्याची ऴक्यता आहे .

ररक्त ऩदाांच्या सांख्येत बदऱ करण्याबाबत तसेच सामाजिक / समाांतर आरऺण बदऱण्याचे अधधकार ककांळा

भरती प्रकिया कोणत्याही िप्याळर अांऴतः / ऩूणत
ण ः रद्द करण्याचे अधधकार बह
ृ नममांबई महानगरऩाशऱका आयमक्त
याांना राहतीऱ. याबाबत कोणाऱाही कोणताही ळाद उऩजथथत करता येणार नाही.


समाांतर आरऺणाची ऩदे भरण्यासाठी ऴासनाने ळेलोळेली ननगणशमत केऱेल्या ऴासन ननणणयाप्रमाणे प्रकिया
राबवळऱी िाईऱ.



अऩांग उमेदळाराांनी सदर ऩदाची कतणव्ये, िबाबदारी, अऩेक्षऺत ऴारररीक ऺमता / ऩात्रता याबाबतची अऩेऺा
दऴणवळणारी माटहती ळेबसाईिळर प्रशसध्द केऱेल्या सदर िाटहरातीत ऩाहून त्याप्रमाणे अिण करणे आळश्यक आहे .

II.

समाांतर आरऺण 1) भार्ी वैननकाांवाठी 15% प्रभाणे आयक्षषत ऩदे ळावन ननदे ळानव
म ाय बयण्मात मेतीर.
2) उऩयोक्त रयक्त ऩदाांऩैकी ळावन ननणजम क्र . याक्रीधो-2002/प्रक्र 68/क्रीमुव/े 2 हद. 30.4.2005 अन्लमे
ळावन भान्म क्रीडा प्रकायातीर अत्मच्
ु च

गण
ां ाठी
ु लत्ताधायक स्त्री ल ऩरू
ु ऴ खेऱाडूव

5% वभाांतय

आयषण ठे लण्मात मेईर.
3) वन 2001 चा भशायाष्र अधधननमभ क्र.11, भशायाष्र प्रकल्ऩफाधधत व्मक्तीांचे ऩुनलजवन अधधननमभ, 1999
नव
ु ाय ळावनाने वलहशत केरेरे ननमभ आणण फश
ु ई भशानगयऩालरका ठयाल क्र.10 हद.03.04.2008
ृ न्भांफ
अन्लमे भांर्ूय झारेरी भागजदळजक तत्त्ले माांनुवाय ज्मा प्रकल्ऩग्रस्ताांची र्भीन भुांफई भशानगयऩालरकेच्मा
प्रकल्ऩाांवाठी वांऩाहदत केरी आशे अळा प्रकल्ऩग्रस्ताांवाठीची आयक्षषत ऩदे बयण्मात मेतीर.
4) बूकांऩग्रस्ताांची आयक्षषत ऩदे भशायाष्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, ळावन ननणजम क्र.बूकांऩ1008/प्र.क्र.145/2008/16-अ

हद.27

ऑक्टोफय,

2008

आणण

ळावन

ननणजम

क्र.बूकांऩ-

1009/प्र.क्र.207/2009/16-अ हद.27 ऑगस्ट, 2009 भध्मे वलहशत केरेल्मा अटी ल ळतींनव
ु ाय बयण्मात
मेतीर.
5) भहशराांवाठी 30% प्रभाणे आयक्षषत ऩदे ळावन ननमभानुवाय बयण्मात मेतीर. तथावऩ, एखाद्मा प्रलगाजत त्मा
प्रभाणात भहशरा उभेदलाय उऩरब्ध न झाल्माव वदय ऩदे त्मा प्रलगाजच्मा ऩुरूऴ उभेदलायाांभधन
ू बयण्मात
मेतीर.
6) अऩांगाांची रयक्त ऩदे ळावनाने लेऱोलेऱी ननगजलभत केरेल्मा ळावन ननणजम / ऩरयऩत्रकानव
ु ाय बयण्मात मेतीर.

अऩांग उभेदलायाकरयता 3% आयषणानव
म ाय अनि
म भे अांळत: दृष्टीशीन (B/LV) : 04, अांळत: कणजफधीय

(HH) : 08, अस्स्थव्मांग / वेयेब्रर ऩाल्वी (OH/CP) : 08 ऩदे उऩरब्ध शोणा-मा प्रलगाजतून गुणलत्तेनुवाय
बयण्मात मेतीर. अऩांगाांच्मा अनळ
े ाांतगजत बयालमाची ऩदे शी एकूण ऩदात दळजवलण्मात आरी आशे त.
ु ऴ

7) ळावन ननदे ळानुवाय स्लातांत्र्मवैननक ल त्माांचे नाभननदे लळत माांना ळावनाचे अशज ता ल वलरती वलचायात
घेऊन भशाऩालरका वेलेत वभावलष्ट करून घेण्मात मेईर.

8) भशायाष्र ळावनाच्मा „वुलळक्षषत फेयोर्गायाांना अथजवशाय्म‟ ह्मा मोर्नेअतांगत
ज याज्म ळावनाच्मा कामाजरमात
अांळ:कारीन काभ केरेल्मा ऩदलीधय / ऩदवलकाधायक कभजचा-माांना 10% वभाॊतय आयषण ळावन
ननदे ळानव
म ाय रागू याशीर.

III.

वळटहत अषहता उभेदलायाने अर्ज वादय कयालमाच्मा अांनतभ हदनाांकाव् (हद. 18.01.2016 योर्ी)
1) उभेदलाय शा भानमताप्राप्त वलद्माऩीठाचा वलत्तीम/प्रगत रेखाांकन आणण रेखाऩरयषण मा वलऴमावश लाणणज्म
ळाखेचा ऩदलीधय अवाला.
2) उभेदलाय ळावन भानमताप्राप्त ऩयीषा भॊडऱाची भाध्मलभक ळाराॊत ऩयीषा (एव.एव.वी.) क्रकॊ ला उच्च ऩयीषा
प्रतमेकी 100 गण
म ाॊचे भयाठी आणण इॊग्रजी शे वलऴम घेऊन उततीणा झारेरा अवणे आलश्मक आशे .
3) वांगणकवलऴमक सान : उभेदलायाव वॊगणकाचे सान अवणे आलश्मक आशे . उभेदलाय डीओईएवीवी वोवामटीचे

`वीवीवी' क्रकॊ ला `ओ' स्तय क्रकॊ ला `ए' स्तय क्रकॊ ला `फी' स्तय क्रकॊ ला `वी' स्तय मा स्तयालयीर प्रभाणऩत्रधायक क्रकॊ ला
भशायाष्र याज्म उच्च आणण ताॊत्रत्रक लळषण भॊडऱाचे `MS-CIT' क्रकॊ ला `GECT' चे प्रभाणऩत्रधायक अवाला क्रकॊ ला
भशायाष्र ळावन मा वॊदबाात लेऱोलेऱी आदे ळ काढून ननश्श्चत कये र अळी ऩयीषा उततीणा अवणे आलश्मक आशे.

IV.

बी.कॉम ऩरीऺेतीऱ िक्केळारीची ककमान मयाणदा 1) खमल्मा प्रलगाातन
ू अजा कयणा-मा उभेदलायाॊना – क्रकभान 60%
2) वलज भागावप्रलगाजतून अर्ज कयणा-मा उभेदलायाांना (अनुवुधचत र्ाती, अनुवुधचत र्भाती, वलभुक्त

र्ाती (अ), बटक्मा र्भाती (फ), बटक्मा र्भाती (क), बटक्मा र्भाती (ड) ल इतय भागाव लगज
मा प्रलगाजतीर उभेदलायाांना) - क्रकभान 50%
इतकी ककभान टक्केलायीने वलस्त्तम / प्रगत रेखाांकन आणण रेखा ऩयीषण मा वलऴमावश फी.कॉभ
ऩयीषा उत्तीण झारेरा अवाला.

3) अऩांग ल खेऱाडूक
ां रयताांच्मा आयषणाचा राब घेऊ इस्च्िणाये उभेदलाय वुध्दा वलस्त्तम / प्रगत
रेखाांकन आणण रेखा ऩयीषण मा वलऴमावश ककभान फी.कॉभ ऩयीषा उत्तीण अवणे आलश्मक आशे.

V.

ळयो्याहदा उभेदलायाने अजा वादय कयालमाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाव् (हद. 18.01.2016 योजी)
1) खमल्मा प्रलगाावाठी 33 लऴाांऩेषा जास्त नवाले.
2) भागावलगीम प्रलगाावाठी 38 लऴाांऩेषा जास्त नवाले.
3) ळावन ननदे ळानव
ु ाय अऩॊगाॊवाठी 45 लऴाांऩेषा जास्त नवाले.
4) भार्ी वैननकाांवाठी ळावन वेलेतीर लगज-3 ल लगज-4 भधीर ऩदाांवाठी नेभणूकीकयीता वलहशत लमोभमाजदेतीर

वुट शी वदय उभेदलायाच्मा वळस्त्र दरात झारेल्मा वेलेइतका कारालधी अधधक 3 लऴज इतकी याशीर. तवेच,
अऩांग भार्ी वैननकाांवाठी ळावन वेलेतीर लगज-3 ल लगज-4 भधीर ऩदाांवाठी नेभणूकीकयीता कभार
लमोभमाजदा 45 लऴाजऩमंत याशीर.

5) स्लातॊत्र्मवैननक ल तमाॊच्मा नाभननदे लळताॊच्माफाफतीत खल्
म मा प्रलगाावाठी 38 लऴाांऩेषा जास्त नवाले आणण
भागावलगीमाॊवाठी 45 लऴाांऩेषा जास्त नवाले.

6) ळावन ननणजमानुवाय खेऱाडूच
ां ी गुणलत्ता ल ऩात्रता वलचायात घेता उऩयोक्त ऩदावाठी अवरेल्मा लमोभमाजदेत
5 लऴांऩमंत लमाची अट लळधथर कयण्मात मेईर.

7) अांळकारीन ऩदलीधय मा आयषणाांतगजत अर्ज कयणा-मा उभेदलायाांची लमोभमाजदा 46 लऴांऩमंत लळधथर
कयण्मात मेईर.

8) उभेदलाय अगोदयच फश
मॊ ई भशानगयऩालरका वेलेत अवल्माव तमाच्मावाठी कभार लमोभमाादा नाशी.
ृ नभफ
VI.

ननळडीचे ननकव 1. वदय ऩदावाठी र्ाहशयातीत नभद
म ाय वलहशत केरेल्मा अशाता/अटी/ळती ऩण
ू ा कयीत
ु केरेल्मा वेलाप्रलेळ ननकऴाॊनव
अवरेल्मा ऩात्र उभेदलायाॊची ऑनराईन ऩयीषा घेण्मात मेईर. उभेदलायाांना ऑनराईन ऩयीषेत लभऱारेल्मा
गुणाांच्मा आधाये गुणलत्ता मादीतीर उभेदलायाांभधन
म ाय ननलड मादी तमाय
ू वाभाश्जक/वभाॊतय आयषणानव
कयण्मात मेईर.

2. ऑनराईन ऩयीषेत वाभान्म सान, फौधधक षभता ल रेखा वलऴमक अळा तीन वलऴमाांची अनुक्रभे 20, 20 ल 60
गण
ु ाांची अळी एकत्रत्रत 100 गण
ु ाांची ऩयीषा घेण्मात मेईर. प्रत्मेक वलऴमात ककभान 40 टक्के गण
ु लभऱणे
आलळ ्मक आशे . तथावऩ, उत्तीणज शोण्माकरयता एकूण 50 टक्के गुण प्राप्त कयणे आलश्मक आशे .

3. उभेदलायाांना ऑनराईन ऩयीषेत लभऱारेरे गुण शे दोन ककांला अधधक उभेदलायाांचे वभान अवल्माव अळालेऱी
ज्मा उभेदलायाचे लाणणज्म (B.Com.) ऩरयषेत अधधक गुण अवतीर त्मा उभेदलायारा प्राधानमिभ दे ण्मात

मेईर, र्य लाणणज्म (B.Com.) ऩरयषेतीर गुण वभान अवल्माव अळालेऱी प्रथभ फायाली (H.S.C.) ऩरयषेचे
गण
ु ल तेशी वभान अवल्माव दशाली (S.S.C.) ऩरयषेचे गण
ु वलचायात घेऊन प्राधानमिभ दे ण्मात मेईर. तवेच
लयीर तीनशी ऩयीषेतीर गण
म वभान अवल्माव, लमाने ज्मेष्ठ अवरेल्मा उभेदलायाॊचा िभ लयती रागेर.

4. उभेदलाय फायाली (H.S.C.) ककांला दशाली (S.S.C.) ऩयीषा दव
म -मा प्रमत्नात उततीणा झारा अवल्माव अळालेऱी
प्रथभ प्रमत्नात उत्तीणज झारेल्मा उभेदलायाव प्राधान्मक्रभ दे ण्मात मेईर.

5. वलद्माऩीठ / वॊस्था माॊनी ज्मा गण
म ाॊच्मा आधाये अॊनतम प्रभाणऩत्राभध्मे लगा / श्रेणी हदरेरी अवेल तमाच
गण
म ाॊच्मा आधाये टक्केलायीचे ऩरयगणन कयण्मात मेईल.

ऑन-ऱाईन ऩरीसे्ध्ये खाऱीऱ ळस्तनम नष्ठ प्रश्न-ऩध्दतीचा अुंतर्ाहळ अशेऱ :
अ.क्र.

चाचणी

प्रश्नाांची वांख्मा

गुण

उत्तीणज गुण वांख्मा

1

वाभान्म सान

20

20

प्रत्मेक वलऴमात

2

फौस्ध्दक षभता

20

20

रेखावलऴमक सान

60

3

60

लेऱ

ककभान 40 % गण
ु
लभऱणे आलश्मक

तथावऩ एकुण गुणाांची

60
लभननटे

फेयीर् 50% अवणे
आलश्मक आशे

टीऩः-

उऩयोक्त ननकऴाांनुवाय ऩुयेवे उभेदलाय उऩरब्ध न झाल्माव ननलडीचे ननकऴ लळधथर कयण्माचे ककांला कोणतेशी
कायण न दे ता बयती प्रक्रिमा यदृ कयण्माचे अधधकाय भशाऩालरका आमुक्ताांना याशतीर.

VII.

ननळडीची कायहऩध्दती :-

1) ऩयीषा केलऱ ऑनराईन ऩध्दतीने भयाठी ल इांग्रर्ी भाध्मभातून घेतरी र्ाईर.

2) ननलडीच्मा ननकऴानव
ु ाय ऑनराईन ऩयीषेत लभऱारेल्मा गण
ु ाांच्मा आधाये ऩात्र ठयरेल्मा उभेदलायाांची
प्रथभ गुणलत्ता मादी तमाय कयण्मात मेईर. वदय मादीनुवाय कागदऩत्राांची ऩडताऱणी करून अांनतभ
ननलड मादी तमाय कयण्मात मेईर.

3) भौणखक चाचणी घेण्मात मेणाय नाशी.

4) भागावलगीम उभेदलाय अवेर तय त्मारा खल्
ु मा ककांला तो ज्मा र्ातीच्मा आयषणात भोडत अवेर अळा
एकाच प्रलगाजतन
ू ऑनराईन अर्ज वादय कयता मेईर.

5) खमल्मा प्रलगााच्मा ऩदावाठी ननलड झारेल्मा भागाव

प्रलगाातीर उभेदलायाॊची केलऱ खमल्मा प्रलगााचे

उभेदलाय म्शणूनच ननलड केरी जाईर (भागावलगीमाॊच्मा आयक्षषत ऩदाॊवाठी ननलड केरी जाणाय नाशी).

6) ज्मा भागावलगीम उभेदलायाांना खल्
ु मा प्रलगाजवाठीच्मा गण
ु लत्तेनव
ु ाय ननलड शोण्माची ळक्मता लाटत
नवेर त्माांनी ते ज्मा प्रलगाजचे अवतीर त्मा प्रलगाजतूनच ऑनराईन अर्ज वादय कयाला.

7) अऩांग उभेदलायाांवाठी अवरेल्मा आयषणाचा राब घेऊ इस्च्िणा-मा खल्
ु मा ल भागाव प्रलगाजतीर वलज
गण
म लतताधायक उभेदलायाांची अऩांगाांच्मा वांफांधधत आयक्षषत ऩदाांवाठी [म्शणर्ेच अांळत् दृष्टीशीन (PS),
अांळत: कणजफधीय (HH), अस्स्थव्मांग / वेयेब्रर ऩाल्वी (OH/CP)] ऑनराईन अर्ज वादय कयाला.

8) ननलडीच्मा ननकऴाांनव
ु ाय गण
ु लत्तेप्रभाणे प्रलगजननशाम वभास्र्क / वभाांतय आयषणाचा वलचाय करून

अांनतभ ननलडमादी प्रलवध्द कयण्मात मेईर. तथावऩ, वदय ननलडमादी उभेदलायाच्मा भूऱ ळैषणणक ल इतय
अनुऴांधगक प्रभाणऩत्राच्मा ऩडताऱणीवाऩेष अवेर. उभेदलायाने आलश्मक प्रभाणऩत्रे वलहशत कारालधीत
ऩडताऱणीकरयता वादय न केल्माव त्माचे नाल ननलडमादीतन
ू यद्द कयण्मात मेईर.

VIII. ऑन-ऱाईन अजह शादर करण्याची ऩद्धत :1. कननष्ठ रेखाऩयीषा ल रेखा वशाय्मक मा
हद.

23.12.2015

ते

18.01.2016

ऩदाकयीता ऑनराईन ऩध्दतीने अजा कयण्माची ववम लधा
योजी ऩमांत फश
मॊ ई भशानगयऩालरकेच्मा
ृ नभफ

http://portal.mcgm.gov.in मा वॊकेत स्थऱालय उऩरब्ध याशीर. ऑनराईन अजा हद. 18.01.2016
योजी ऩमांतच श्स्लकायण्मात मेतीर.

2. उभेदलायाने ऑनराईन ऩयीषेकयीता वलहशत केरेरे ळल्
म क ऑनराईन ऩध्दतीने बयणे आलश्मक आशे.

3. उभेदलायाने आऩरा लैध ई -भेर आमडी ल भ्रभणध्लनी िभाॊक नोंदवलणे आलश्मक आशे . तवेच वदय
ई-भेर आमडी ल भ्रभणध्लनी िभाॊक ऑनराईन ऩयीषेचा अॊनतभ ननकार रागेऩमांत लैध अवणे
आलश्मक आशे . उभेदलायाने ऑनराईन अजाात नोंदवलरेरा ई
चमकीचा/अऩण
ू ा अवल्माव , तवेच भ्रभणध्लनी िभाॊक

-भेर आमडी ल भ्रभणध्लनी िभाॊक

NCPR यश्जस्टडा (DND) अवल्माभऱ
म े वॊऩण
ू ा

बयती प्रक्रिमे दयम्मान तमाद्लाये ऩाठवलल्मा जाणा -मा वच
ू ना, वॊदेळ ल भाहशती उभेदलायाॊना प्राप्त न

झाल्माव तमाची वॊऩण
ॊ ीत उभेदलायाची याशीर . तवेच ई -भेर आमडी ल भ्रभणध्लनी
ू ा जफाफदायी वॊफध
वॊदेळ लशनात मेणा -मा ताॊत्रत्रक अडचणीॊना फश
मॊ ई भशानगयऩालरका जफाफदाय याशणाय नाशी
ृ नभफ
फश
मॊ ई भशानगयऩालरकेभापात उभेदलायाने ऑनराईन अजाात नोंदवलरेल्मा ई
ृ नभफ

.

-भेर आमडीलय

ऑनराईन ऩयीषेचे प्रलेळऩत्र ऩाठवलण्मात मेईर . उभेदलायाने आऩल्मा ई -भेर आमडीची कोणतमाशी

ऩरयश्स्थतीत इतय व्मक्तीॊवोफत दे लाण -घेलाण करु नमे . एखाद्या उ्ेदळाराचा ळैध ई -्ेऱ आयडी
नशल्याश त्याने अजह करण्याऩळ
ू ी स्ळतःचा ई्ेऱ आयडी तयार करणे आळश्यक आषे.

4. ऑनराईन अजाावोफत ऑनराईन ऩध्दतीने बयरेरे ऩयीषा ळल्
म क कोणतमाशी ऩरयश्स्थतीत उभेदलायाव
ऩयत केरे जाणाय नाशी . ऑनराईन ळल्
म क बयताना फॉकेचे इतय ळल्
म क उभेदलायारा स्लत् बयाले
रागतीर. ऩयीषा ळल्
म क ऑनराईन ऩध्दतीने बयल्मानॊतय लभऱणा
Successful झाल्मानॊतय) प्रत तलयीत भद्र
म ण करून

-मा ई -ऩालतीची (Transaction

(printout) स्लत्जलऱ ठे लणे आलश्मक आशे .

ऑनराईन ऩयीषेच्मालेऱी वदय ई-ऩालतीची छामाॊक्रकत प्रत प्रलेळऩत्रावोफत वादय कयणे आलश्मक आशे.

5. ऑनराईन अजा नोंदणी कयण्माकरयता "Click here for new Registration” शा टॎ फ ननलडून तमाभध्मे

नाल, वॊऩकााची भाहशती ल ई-भेर आमडी नभद
ू कयाला. तमानॊतय तातऩयम ता यश्जस्रे ळन नॊफय ल ऩावलडा
स्िीनलय हदवेर . उभेदलायाने वदय तातऩयम ता यश्जस्रे ळन नॊफय ल ऩावलडा स्लत्कडे लरशून ठे लाला
तातऩयम ता यश्जस्रे ळन नॊफय ल ऩावलडा उभेदलायाॊना ई
-भेर ल एवएभएवद्लाये ऩाठवलण्मात मेईर
उभेदलायारा अजाात काशी दरु
म स्ती कयालमाची अवल्माव तातऩयम
उऩमोग करुन दरु
म स्तमा कयता मेतीर.

ता यश्जस्रे ळन नॊफय ल ऩावलडाचा

.

.

6. जय उभेदलाय एकाच लेऱी अजा ऩण
ा णे बरु ळकरा नाशी तय बयरेरी भाहशती "SAVE AND NEXT”
ू ऩ

मा टॎ फचा लाऩय करुन SAVE कयता मेईर. ऑनराईन अजा SUBMIT कयण्माऩल
ू ी उभेदलायाने "SAVE
AND NEXT” मा ववम लधेचा लाऩय करुन बयरेरी भाहशती तऩावन
ू ऩशाली ल आलश्मकतेनव
म ाय तमाभध्मे

दरु
म स्ती कयाली. अॊनतभ SUBMIT कयण्माऩल
ू ी वला भाहशती मोग्म रयतीने बयरी अवल्माची खात्री करुन
घ्माली.

7. उभेदलायाने स्लत्चे / लडडराॊचे/ ऩतीचे नाल तवेच नालाॊचे स्ऩेलरॊग मोग्मरयतमा बयणे आलश्मक आशे .
वदयची भाहशती मोग्म ऩध्दतीने न बयल्माव उभेदलायी यद्द कयण्मात मेईर, माची नोंद घ्माली.

8. उभेदलायाने बयरेरी भाहशती तऩावण्मावाठी ल

"SAVE AND NEXT” मा फटनाॊचा लाऩय कयाला.

SAVE कयण्मावाठी "Validate your details” आणण

9. ऑनराईन अजा अॊनतभ SUBMIT कयण्माऩल
ू ी ''Preview'' टॎ फलय श्क्रक करुन वॊऩण
ू ा अजा तऩावन
ू
ऩशाला.

10. आलश्मकतेनव
म ाय ऑनराईन अजाातीर भाहशतीभध्मे वध
म ायणा करुन

, तवेच छामाधचत्र ल स्लाषयी

मोग्मरयतीने अऩरोड झाल्माची ल इतय भाहशती अचक
ू अवल्माची खात्री करुन

''FINAL SUBMIT''

फटनालय श्क्रक कयाले.

11. ''Payment'' फटनालय श्क्रक करुन ऩयीषा ळल्
म क ऑनराईन ऩध्दतीने बयाले.
12. तमानॊतय ''SUBMIT'' फटनालय श्क्रक कयाले.

13. उभेदलायाने ऑनराईन अजा बयताना मोग्म ती काऱजी घ्माली. उभेदलायाने वदय अजाात स्लत्फाफतची
भाहशती अचूक रयतीने बयाली . तवेच वलहशत आकायातीर स्लत्चे छामाधचत्र ल स्लाषयी मोग्म तमा
हठकाणी अऩरोड कयाली . आऩण बयरेरी भाहशती मोग्म अवल्माची खात्री

झाल्मानॊतय, छामाधचत्र ल

स्लाषयी मोग्म तमा हठकाणी अऩरोड केल्मानॊतय ल आलश्मक ते ळल्
म क मोग्म ऩध्दतीने बयल्मानॊतयच
''SUBMIT'' फटन प्रेव कयाले . एकदा ''SUBMIT'' फटनालय श्क्रक केल्मालय बयरेल्मा भाहशतीभध्मे

कोणताशी फदर कयता मेणाय नाशी ल तमाफाफतच्मा वलनॊतीचा वलचाय केरा जाणाय नाशी . उभेदलायाने
आलश्मक ती भाहशती मोग्म ऩध्दतीने न बयल्माव उभेदलायी यद्द कयण्मात मेईर, माची नोंद घ्माली.

14. ऑनराईन अजा वादय कयण्माची वॊऩण
ू ा कामालाशी फश
मॊ ई भशानगयऩालरकेने वलहशत केरेल्मा
ृ नभफ
कारालधीत ऩण
ू ा कयणे आलश्मक आशे
नाशीत.

. तद्नॊतय केरेरे ऑनराईन अजा वलचायात घेतरे जाणाय

15. उभेदलायाने वलहशत भद
म तीत ऑनराईन अजाावोफत ऩयीषा ळल्
म क बयण्माची कामालाशी कयाली. जेणेकरुन
ळेलटच्मा षणी अडचण मेणाय नाशी.

16. उभेदलायाने अजाात स्लत्चे नाल , वाभाश्जक प्रलगा , कोणतमा प्रलगाातन
ू अजा करु इश्च्छत आशे तो

प्रलगा, जनभहदनाॊक, भ्रभणध्लनी िभाॊक , ई-भेर आमडी ल ऩयीषेचे केंद्र इतमादी भाहशती काऱजीऩल
ा
ू क
बयाली. वदयची भाहशती चमकल्माव तमाव फश
मॊ ई भशानगयऩालरका जफाफदाय याशणाय नाशी.
ृ नभफ

17. उभेदलायाचा यश्जस्रे ळन नॊफय ल ऩावलडा मोग्म ऩध्दतीने यश्जस्टडा झाल्मानॊतय तमाच्मा ई

-भेर

आमडी/भ्रभणध्लनी िभाॊकालय वॊदेळ ऩाठवलण्मात मेईर. जय उभेदलायारा ई-भेर क्रकॊ ला एवएभएवद्लाये
वच
ू ना लभऱारी नाशी तय तमाचा अजा मोग्म ऩध्दतीने यश्जस्टडा झारा नाशी अवे वभजाले.

18. अऩण
ू ा अजा उदा. छामाधचत्र आणण स्लाषयी इतमादी नवरेरे अलैध ठयवलण्मात मेतीर.
19. लयीर कामाऩध्दती शी अजा कयण्माची मोग्म ऩध्दत आशे मालळलाम दव
म

-मा ऩध्दतीने केरेरे अजा शे

अलैध ठयवलण्मात मेतीर.

20. उभेदलायाने अजाालय केरेरी स्लाषयी शी तमाच्मा प्रलेळऩत्रालय / उऩश्स्थतीऩत्रालय एकाच प्रकायची अवेर
माची दषता घ्माली.

21. उभेदलायाने ऑनराईन अजाालय अऩरोड केरेरे छामाधचत्र लयीर प्रभाणे वला हठकाणी एकच अवेर
माची दषता घ्माली.

22. यश्जस्रे ळन ल ऩयीषा ळल्
म क ऩण
ू ा बयल्मानॊतय उभेदलायाने वॊऩण
ू ा अजााची प्रत भद्र
म ण करून (printout)
स्लत्जलऱ ठे लणे आलश्मक आशे . ऑनराईन अजाात बयरेल्मा भाहशतीव उभेदलाय स्लत् जफाफदाय
याशीर तमाव फश
ॊम ई भशानगयऩालरका कोणतमाशी प्रकाये जफाफदाय याशणाय नाशी.
ृ नभफ

ऑनऱाईन ऩरीऺा ऴमल्क भरण्याची ऩध्दत
1. ऑनराईन अर्ज शा ऩयीषा ळुल्क बयण्माच्मा वुवलधेवश (Payment Gateway) एकत्रत्रत करुन उऩरब्ध करुन
दे ण्मात आरा आशे .
ऩररऺा ऴमल्कः
खल्
म या प्रळगाणतीऱ उमेदळार : रु. 400/मागास/इतर मागासप्रळगाणतीऱ उमेदळार : रु. 200/2. ऩयीषा ळुल्क इॊटयनेट फॎक्रकॊ ग क्रकॊ ला िेडीट काडा क्रकॊ ला डेत्रफट काडा (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro)
क्रकॊ ला IMPS क्रकॊ ला कॎळ काडाव क्रकॊ ला Mobile Wallets द्लाये बयता मेईर.

3. ऑनराईन ऩयीषा ळुल्काचे

Submission केल्मानांतय थोडा लेऱ लाट ऩाशणे आलश्मक आशे

कारालधीत कोणत्माशी ऩरयस्स्थतीत Back ककांला Refresh फटन दाफु नमे.

. वदय

4. ऑनराईन ळल्
ु क बयणा मळस्ली झाल्मानांतय ई -ऩालती (E-Receipt) तमाय शोईर . ई-ऩालती तमाय न
शोणे शे ऩयीषा ळुल्क बयरे गेरे नाशी अवे दळजवलते.

5. उभेदलायाचे ऑनराईन ऩयीषा ळुल्क बयणे मळस्ली न झाल्माव

(Payment Failure) तात्ऩुयत्मा

यस्र्स्रे ळन नांफय ल ऩावलडजच्मा आधाये ऩन्
ु शा रॉगीन कयाले रागेर. उभेदलायाचे ऑनराईन ऩयीषा ळल्
ु क
बयणा मळस्ली न झाल्माव your online Transaction was unsuccessful please register again अवा
वांदेळ हदवेर. अळालेऱी उभेदलायाने ऑनराईन लरांकलय र्ाऊन ऩुन्श्च रॉगीन कयणे आलश्मक आशे.

6. नोंदणी मळस्ली झाल्मानांतय उभेदलायाव ई -ऩालती (E-Receipt) लभऱे र. वदय ई -ऩालती ल ऑनराईन
अर्ाजची प्रत भद्र
म ण करून (printout) काढमन ठे लणे आलश्मक आशे . ई-ऩालती उभेदलायाने ऑनराईन
ऩयीषेच्मालेऱी प्रलेळऩत्रावोफत वादय कयाली.

7. Credit Card द्लाये ऩयीषा ळल्
म क बयताना बायतीम चरनाचीच नोंद कयाली.

8. आऩरे यश्जस्रे ळन ऩण
ू ा झाल्मानॊतय ब्राऊजय वलॊडो फॊद कयण्माची दषता घ्माली.
9. उभेदलायाने लय हदरेल्मा वच
ू नाॊचे मोग्म प्रकाये ऩारन कयाले.

छायाचचत्र आणण स्ळासरी स्कॅननुंग करण्याच्या शच
ू ना
छायाचचत्रः1. उभेदलायाने अलरकडच्मा काऱातीर ऩावऩोटा आकायाचे यॊ गीत छामाधचत्र अऩरोड कयाले.
2. वदयचे छामाधचत्र पीकट, यॊ गीत क्रकॊ ला ऩाॊढ-मा यॊ गाचा ऩष्ृ ठबाग अवरेरे अवाले.

3. कॎभेयाकडे ळाॊतऩणे ल श्स्थय नजये ने ऩाशाले . वम
ा काळात जय छामाधचत्र काढरेरे अवेर तय आऩल्मा
म प्र

छामाधचत्रालय वालरी ऩडणाय नाशी माची दषता घ्माली . फ्रॎ ळचा लाऩय केल्माव Red Eye मेणाय नाशी
माची दषता घ्माली.

4. चष्भा लाऩयत अवल्माव तभ
म चे डोऱे हदवतीर अळा प्रकायचे छामाधचत्र अवाले

. छामाधचत्र काढतेलेऱी

टोऩी, शॎट ल गॉगर घारू नमे. जेणेकरुन चेशया झाकरा जाणाय नाशी माची दषता घ्माली.

5. छामाधचत्र 200x230 pixels एलढे अवाले ल तमाचा आकाय 20kb ते 50kb इतका अवाला. स्कॎन केरेरे
छामाधचत्र शे 50 kb ऩेषा भोठे नवेर माची दषता घ्माली.

स्ळासरीः1. उभेदलायाने काऱमा ळाईच्मा ऩेनाने ऩाॊढ-मा कागदालय स्लाषयी कयाली.
2. वदयची स्लाषयी शी उभेदलायाचीच अवाली. वदयची स्लाषयी शी प्रलेळऩत्रालय ज्मा हठकाणी अऩरोड कयणे
आलश्मक आशे तेथे अऩरोड कयण्मात माली.

3. अजाावोफत अऩरोड केरेरे स्लाषयी ल उऩश्स्थती ऩत्रालयीर स्लाषयी लबनन अवेर तय उभेदलायाव अऩात्र
ठयवलण्मात मेईर.

4. स्लाषयीचा आकाय 10kb ते 20kb ल तमाचे Dimensions 140x160 pixels एलढे अवाले . स्लाषयीची स्कॎन
केरेरी ईभेज शी 20kb ऩेषा जास्त नवेर माची दषता घ्माली.

छायाचचत्र आणण स्ळासरी स्कॅननुंग करण्याची ऩध्दत.
1. छामाधचत्र ल स्लाषयी स्कॎन करुन अऩरोड कयालमाची आशे . तमावाठी स्कॎनयचे Resolution शे 200
डी.ऩी.आम. (Dots per inch) एलढे अवाले.

2. करय शा True colour ल पाईरची वाईज शी उऩयोक्त प्रभाणे वेट कयण्मात माली.
3. उऩयोक्त छामाधचत्र ल स्लाषयीफाफत हदरेल्मा वच
ू नेनव
म ाय छामाधचत्र अवणे आलश्मक आशे
पाईर शी JPG OR JPEG Format भध्मे अवाली.

. तमाची

4. जय भद्द
म ा ि.3 नव
म ाय छामाधचत्र ल स्लाषयी नवेर तय स्िीनलय Error Message हदवेर.

छायाचचत्र आणण स्ळासरी अऩऱोड करण्याची ऩध्दत.
1. छामाधचत्र ल स्लाषयी अऩरोड कयण्मावाठी Upload Photograph व Upload Signature मा दोन स्लतॊत्र
लरॊक उऩरब्ध करुन दे ण्मात आल्मा आशे त . उभेदलायाने मोग्म तमा लरॊकलय श्क्रक कयाले ल तमानॊतय
छामाधचत्र / स्लाषयी अवरेरी पाईर Select कयाली ल Upload फटनालय श्क्रक कयाले.

2. उभेदलायाचे छामाधचत्र ल स्लाषयी शी उऩयोक्त ऩध्दत अलरॊत्रफल्मालळलाम Upload शोणाय नाशी माची नोंद
घ्माली.

3. उभेदलायाचे छामाधचत्र अथला स्लाषयी अस्ऩष्ट अवल्माव तमाचा अजा अलैध ठयवलण्मात मेईर . तमाभऱ
म े
उभेदलायाने लय हदरेल्मा वच
ू नाॊचे मोग्म प्रकाये ऩारन कयाले.

ऩरीसेचे केंद्र ळ ऩरीसेबाबतच्या शळहशाधारण शच
ू ना
केंद्र - ्ब
मुं ई ्षानगर प्रदे ऴ वळकाश प्राचधकारणाच्या कायहसेत्रा्ध्ये येणारे ्ब
मुं ई, ठाणे, ऩनळेऱ, कजहत,
ऩाऱघर या सेत्रात

1. ऩयीषा केंद्राचा ऩतता ऩयीषेच्मा प्रलेळऩत्रात नभद
ू केरा जाईर.

2. ऩयीषेचे केंद्र / स्थऱ / हदनाॊक / लेऱ मातीर फदराची कोणतीशी वलनॊती वलचायात घेतरी जाणाय नाशी.
3. फश
मॊ ई भशानगयऩालरका कोणतेशी ऩयीषा केंद्र यद्द कयणे आणण
ृ नभफ
अधधकाय याखून ठे लत आशे.

/ क्रकॊ ला ऩयीषा केंद्र लाढलणे माचे

4. फश
मॊ ई भशानगयऩालरका , उभेदलायाने भाधगतरेल्मा ऩयीषा केंद्राव्मनतरयक्त इतय ऩयीषा केंद्र
ृ नभफ
अधधकाय याखून ठे लत आशे.

5. उभेदलाय ऩयीषा स्थऱालय तमाच्मा

दे ण्माचे

/ नतच्मा स्लत :च्मा जफाफदायी ल स्लत :च्मा खचााने ऩयीषेवाठी

उऩश्स्थत याशून ऩयीषा दे ईर आणण मावाठी उभेदलायाॊव कोणतमाशी प्रकायची दख
म ाऩत क्रकॊ ला नक
म वान
झाल्माव फश
मॊ ई भशानगयऩालरका तमाव जफाफदाय याशणाय नाशी.
ृ नभफ

प्रळेऴऩत्र डाउनऱोड करणे
ऑनराईन ऩरयषेवाठी प्रलेळऩत्र डाऊनरोड कयण्माकयीता उभेदलायाॊना फश
मॊ ई भशानगयऩालरकेच्मा
ृ नभफ

लेफवाईटलय बेट द्माली. प्रलेळऩत्र डाऊनरोड कयण्माफाफतचा वॊदेळ ई -भेर/एव.एभ.एव. द्लाये कऱवलण्मात
मेईर. उभेदलायाने वॊफधॊ धत Link लय Click केल्मानॊतय प्रलेळऩत्र डाऊनरोड कयण्माकयीताची

window

स्िीनलय हदवेर . प्रलेळऩत्र डाऊनरोड कयण्माकयीता उभेदलायाने यश्जस्रे ळन नॊफय ल ऩावलडा /जनभतायखेचा
लाऩय कयाला . उभेदलायाने प्रलेळऩत्रालय यश्जस्रे ळन कयताना लाऩयरेरे अलरकडच्मा काऱातीर छामाधचत्र
धचकटलाले.

ओलख ऩटळणे
i) ऩयीषा केंद्रालय प्रलेळऩत्रावश उभेदलायाचे ओऱख ऩटलणाये ल उभेदलायाचा अलरकडीर पोटो धचकटलरेरे लैध

पोटो ओऱखऩत्र जवे ऩॎन काडा (Pan Card) / ऩायऩत्र (Passport) / लाशनचारक ऩयलाना (Driving License) /
भतदाय ओऱखऩत्र (Voter ID) / पोटोवशीत आधायकाडा / फॉकेचे पोटोवशीतचे ऩावफक
म

/ भशावलद्मारमाचे /

वलद्मावऩठाचे अलरकडीर लैध ओऱखऩत्र / कभाचायी ओऱखऩत्र / पोटोवशीत अवणाये फाय कौश्नवरचे ओऱखऩत्र

वभलेषक/ऩमालेषकारा वादय कयणे आलश्मक आशे . उभेदलायाची ओऱख उभेदलायाचे प्रलेळऩत्र , शजेयीऩत्रक /
उऩश्स्थतीऩत्रक आणण तमाने वादय केरेल्मा कागदऩत्राॊच्मा आधाये ऩटवलरी जाईर

. जय उभेदलायाची ओऱख

ऩटलण्माफाफत काशी ळॊका उऩश्स्थत झाल्माव क्रकॊ ला ओऱख ळॊकास्ऩद अवल्माव तमारा ऩयीषेवाठी उऩश्स्थत

याशू हदरे जाणाय नाशी.
हटऩ:- उभेदलायाने ऩयीषेरा उऩश्स्थत याशताॊना स्लत :ची ओऱख ऩटवलण्मावाठीची आलश्मक ती भऱ
म कागदऩत्रे ,
तमा कागदऩत्राॊच्मा छामाॊक्रकत प्रती ऩयीषेच्मा प्रलेळऩत्रावश वादय कयणे आलश्मक आशे
प्रलेळऩत्रालयीर नाॊल

. ऩयीषेच्मा

(ऩयीषेवाठी नोंदणी केल्मानव
म ाय ) वोफत वादय कयण्मात मेणा-मा ओऱखऩत्राळी

तॊतोतॊत जमऱणे आलश्मक आशे . ज्मा भहशरा उभेदलायाॊच्मा ऩहशल्मा/भधल्मा/ळेलटच्मा नालाॊत वललाशानॊतय
पयक ऩडरा अवेर तमाॊनी माफाफत वलळेऴ खफयदायी घेणे आलश्मक आशे

. वदय भहशरा उभेदलायाॊनी

नालात फदर झाल्माफाफतचे याजऩत्र/ वललाश नोंदणी प्रभाणऩत्र/ प्रनतसाऩत्र (Affidavit) माऩैकी एक ऩयम ाला
वादय कयणे आलश्मक आशे . ऩयीषेचे प्रलेळऩत्र ल वादय कयण्मात आरेरे पोटो ओऱखऩत्र माभधीर
नाॊलात कोणतीशी तपालत आढऱल्माव उभेदलायाव ऩयीषेरा उऩश्स्थत याशू हदरे जाणाय नाशी
काडह ळ ई-Adhar काडह ऩरीसेशाठी ळैध ओलखीचा ऩरम ाळा म्षणून स्ळीकारऱे जाणार नाषी.

. रे ऴन

वला उभेदलायाॊनी खारीर कागदऩत्राॊवश ऑनराईन ऩयीषेरा उऩश्स्थत याशणे आलश्मक आशे . खारीरऩैकी
कोणतेशी कागदऩत्र नवल्माव उभेदलायाव ऩयीषेरा उऩश्स्थत याशू हदरे जाणाय नाशी.
1. ऩयीषेवाठीचे लैध प्रलेळऩत्र
2. भऱ
म पोटो ओऱखऩत्र

3. पोटो ओऱखऩत्राची छामाप्रत

ii) ऩयीषेरा उलळया मेण्माफाफत :- ऩयीषेच्मा प्रलेळऩत्रात ऩयीषेरा शजय याशण्मावाठी हदरेल्मा लेऱेनत
ॊ य मेणा-मा

उभेदलायाॊना ऩयीषेरा उऩश्स्थत याशू हदरे जाणाय नाशी . प्रलेळऩत्रालयीर ऩयीषेवाठी उऩश्स्थत याशण्माची लेऱ शी
प्रतमष ऩयीषा वरु
म शोणाच्मा आधीची अवणाय आशे . ऩयीषेची लेऱ जयी एक ताव अवरी तयी उभेदलायाव

ओऱख ऩटलणे , आलश्मक कागदऩत्रे गोऱा कयणे , ऩयीषेवाठी रॉग इन कयणे , वच
ू ना दे णे मा वला फाफी ऩण
ू ा
कयण्मावाठी वाधायण दोन ताव अगोदय ऩयीषा स्थऱालय उऩश्स्थत याशाले रागेर.
ननळड प्रक्रिये दरम्यान गैरळतहणूक
कराळयाची कायहळाषी:-

/अनचम चत प्रकार /गैरप्रकार करताना दोवी आढलऱेल्या उ्ेदळाराुंळर

उभेदलायाने तमाच्मा हशतावाठी खोटी ल चमकीची भाहशती

/ तऩलळर दे लू नमे , खोटी भाहशती तथा खोटा

तऩलळर तमाय करुन वादय करु नमे क्रकॊ ला कोणतीशी भाहशती ऑनराईन अजा बयताॊना दडलन
ू ठे लू नमे.
ऩरीसेच्या ळेलात क्रकुं ळा एकूणच ननळड प्रिीयेदरम्यान जर उ्ेदळार,
1. अनधम चत प्रकाय कयणे क्रकॊ ला

2. तोतमेधगयी कयणे क्रकॊ ला तोतमाॊच्मा वेला लाऩयणे क्रकॊ ला

3. ऩयीषेच्मा हठकाणी गैयलताणूक कयणे क्रकॊ ला ऩयीषेच्मा ऩेऩयभधीर भाहशती क्रकॊ ला ततवॊफध
ॊ ी काशी भाहशती

कोणतमाशी कायणावाठी ऩण
ू ा क्रकॊ ला तमाचा काशी बाग तोंडी क्रकॊ ला रेखी क्रकॊ ला इरेक्रॉननकरी क्रकॊ ला भेकॎननकरी
उघड कयणे, प्रकालळत कयणे, उद्धृत कयणे, ऩाठलणे, वाठलणे क्रकॊ ला कयणे क्रकॊ ला

4. स्लत:च्मा उभेदलायीफद्दर अननमलभत क्रकॊ ला अमोग्म ऩद्धतीचा अलरॊफ कयणे क्रकॊ ला
5. स्लत:च्मा उभेदलायीफद्दर गैयभागााने ऩाहठॊफा लभऱवलणे क्रकॊ ला

6. दऱणलऱणाची भ्रभणध्लनी क्रकॊ ला ततवभ इरेक्रॉननक वाधने माॊचा लाऩय ऩयीषेच्मा हठकाणी कयणे.
अऴा कृत्याुं्ध्ये दोवी आढलल्याश अऴा उ्ेदळाराश गन
म षे गारी कायहळाषीश शा्ोरे जाण्याशष शदर उ्ेदळाराश
1. तो ज्मा ऩयीषेरा फवणाय आशे तमा ऩयीषेवाठी तमा उभेदलायारा अऩात्र ठयवलरे जाईर.
2. फश
मॊ ई भशानगयऩालरकेतपे घेण्मात मेणा
ृ नभफ

-मा लेगलेगळ्मा ऩयीषेवाठी फवण्माऩावन
ू काशी ठयावलक

कारालधीवाठी क्रकॊ ला कामभचे प्रनतयोधधत (Debarred) केरे जाईर.

3. जय उभेदलाय फश
मॊ ई भशानगयऩालरकेच्मा वेलेत आधीच रुजू झारा अवेर तय तमाची वेला वभाप्त केरी
ृ नभफ
जाईर.

इतर ्षत्ळाच्या शच
म नाः
1. ऩयीषा घेताॊना काशी अडचणी उद्भलण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. ज्माभऱ
म े ऩयीषा दे ण्मालय आणण /
क्रकॊ ला ऩयीषेचा ननकार तमाय शोण्मालय ऩरयणाभ शोऊ ळकेर . अळा प्रवॊगी उभेदलायाॊना ऩयीषेवाठी इतय

केंद्रालय शरवलणे क्रकॊ ला ऩयीषा घेणे मावायखे आलश्मक ते वला प्रमतन केरे जातीर . माफाफत फश
मॊ ई
ृ नभफ
भशानगयऩालरका आमक्
म त माॊचा ननणाम अॊनतभ याशीर . ज्मा उभेदलायाॊना अळा प्रकायचा फदर भॊजयू
नवेर तमा उभेदलायाॊची उभेदलायी मा ऩयीषेऩयम ती यद्द कयण्मात मेईर.

2. मा बयती प्रिीमेअत
ॊ गात उद्भलणाऱमा वला फाफीॊवाठी फश
मॊ ई भशानगयऩालरका आमक्
म त माॊचा ननणाम
ृ नभफ

अॊनतभ अवेर ल तो उभेदलायाॊना फॊधनकायक अवेर . मावॊफध
ॊ ीत कोणतमाशी प्रकायचा ऩत्रव्मलशाय क्रकॊ ला
व्मश्क्तगत वलचायणाॊना उततय हदरे जाणाय नाशी माची उभेदलायाॊनी नोंद घ्माली.

3. एकाऩेषा र्ास्त वत्राांभध्मे ऩयीषा घेतरी गेल्माव लेगलेगळ्मा वत्राांभधीर लाऩयरेल्मा टे स्ट फॎटयीर्च्मा

काहठण्मऩातऱीत थोडावा पयक अवल्माभुऱे शा पयक र्ुऱलून घेण्मावाठी लभऱारेरे गुण वलभकृत केरे
र्ातीर.

4. ऩदबयतीची प्रक्रिमा अतमॊत तकाळद्ध
म ल ऩायदळाक ऩद्धतीने गण
म लततेच्मा आधाये ऩाय ऩाडरी जाणाय
अवल्माने कोणीशी कोणतमाशी प्ररोबनारा फऱी ऩडू नमे.

5. ळावनाने वलवलध ळावन ननणामानव
म ाय लेऱोलेऱी

ननगालभत केरेल्मा वलवलध वलरती, अटी, ळती वदय

बयती प्रक्रकमेवाठी रागू याशतीर ल तमाचे ऩारन कयण्मात मेईर.

6. ननलडीवाठी लळपायव अथला दफाल आणल्माव उभेदलाय अऩात्र ठयवलरा जाईर.
7. उभेदलायाने वदय ऩदाच्मा अशजता /अटीांनुवाय तो वदय ऩदावाठी ऩात्र अवल्माची खात्री कयणे आलश्मक
आशे.

8. वदय नोंदणी क्रभाांक आणण ऩावलडज माचा उऩमोग क रून उभे दलायारा बयरेल्मा अर्ाजची प्रत (print out)
on line प्राप्त कयता मेईर . वदय अर्ज उभेदलायाने स्लत्र्लऱ ठे लाला . ऩोस्टाने ककांला कुरयअयने ऩाठलू
नमे. ऩरयषेअत
ां ी ननलड झारेल्मा उभेदलायाांनी वदय अर्ज , त्मालय स्लत्चा ऩावऩोटज आकायाचा अलरकडे

काढरेरा पोटो धचकटलून अर्ाजभ धीर वलज भाहशतीची वत्मता तऩावण्मावाठी , वलजवाधायण अटी क्र . 6
भध्मे नभद
ू केरेल्मा कागदऩत्राांच्मा वाषाांककत प्रतीांवश, ननमक्
ु तीऩल
ू ज वादय कयणे आलश्मक आशे.
9. ऩरयषेचे वलशीत ळल्
ु क बयल्मानांतय उभेदलायाने ताफडतोफ ऑन

-राइन अर्ज वादय कयाला

. ळल्
ु क

बयल्मानांतय उभेदला याने अर्ज केरा नाशी , तय ळुल्क ऩयत दे ण्माफाफतची उभेदलायाची कोणतीशी वलनांती
भान्म कयण्मात मेणाय नाशी.

10. इतय कोणत्माशी ऩ द्धतीने उदा शयणाथा ऩोस्टाने/कमरयअयने ऩाठवलरेरे अर्ज कोणत्माशी ऩरयस्स्थतीत
वलचायात घेण्मात मेणाय नाशीत.

11. अर्ाजनुवाय ऩात्र अवरेल्मा उभेदलायाांना ऩरयषेवाठी प्रलेळ ऩत्र ऩोस्टाने ककांला कुरयअयने ऩाठवलण्मात मेणाय
नाशी. उभेदलायाने नोंदणी क्रभाांक आणण ऩावलडज लाऩ रून प्रलेळऩत्र डाऊनरोड क रून घ्माले आणण त्माची
प्रत (print out) काढाली.

12. उभेदलायाने प्रलेळ ऩत्रालय स्लत्चे अलरकडे काढरेरे यां गीत िामाधचत्र धचकटवलणे आणण ऩरयषेच्मा लेऱेव
ते वादय कयणे आलश्मक आशे.

13. ऑन-राइन ऩयीषा भुांफई भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकायणाच्मा कामजषेत्राभध्मे मेणाये भुांफई
ऩनलेर, कर्जत, ऩारघय मा षेत्रात

, ठाणे,

घेण्मात मेईर . तथावऩ, आलश्मकतेप्रभाणे ऩयीषा स्थऱाांभध्मे

लाढ/फदर कयण्माचे अधधकाय फश
ृ न्भुांफई भशानगयऩालरकेकडे याशतीर.

14. उभेदलायाांना ऩरयषेवाठी ननमोस्र्त स्थऱी ल लेऱी स्लखचाजने उऩस्स्थत यशाले रागेर.
15. ऩयीषेच्मा लेऱी ऩयीषा कषाभध्मे क्रकॊ ला ऩयीषा केंद्राच्मा ऩरयवयात भ्रभणध्लनी अथला इतय वॊऩकााची
वाधने लाऩयण्माव भनाई आशे.

IX) Online नोंदणी ळ ऩररसेबाबतचे ळेलाऩत्रक
ऑन-राईन अर्ज वादय कयण्माचा कारालधी
नेट

फॎककांगद्लाये

अर्ज

ळल्
ु क

र्भा

:

कयण्माचा :

कारालधी
ऑन-राईन ऩरयषा

:

हद. 23.12.2015 ते हद. 18.01.2016

हद. 23.12.2015 ते हद. 18.01.2016

पेब्रल
ु ायी - 2016 (दव
ु या आठलडा)

(ळरीऱ टदनाांकात बदऱ करण्याचे अधधकार महानगरऩाशऱका आयमक्ताांना राहातीऱ.)
X) शळहशाधारण अटी 1) वदय जाहशयातीभध्मे एकूण रयक्त ऩदाॊच्मा वॊख्मेत वॊबाव्म रयक्त ऩदे देखीर अॊतबत
ूा अवल्माने उऩरब्धतेनव
म ाय
आणण आलश्मकतेनव
म ाय नेभणमका कयण्मात मेतीर. तथावऩ, तमाय कयण्मात आरेरी ननलड मादी कोणतमाशी लेऱेव
ऩल
ू -ा वच
म ना न दे ता यद्द कयण्माचे अथला ननलड मादीचा कारालधी लाढवलण्माचे अधधकाय फश
मॊ ई भशानगयऩालरका
ृ नभफ
आमक्
म ताॊना आशे त. मास्तल उभेदलायाचे नाल ननलड मादीत वभावलष्ट झारे तयीशी वदय ऩदालय तमाचा ननमक्
म तीवाठी
कोणताशी अधधकाय याशणाय नाशी माची नोंद घ्माली.
2) जाहशयातीभध्मे हदरेल्मा ऩदाॊची वॊख्मा आणण अनळ
े मात फदर शोऊ ळकतो. मास्तल प्रतमेक ऩदाच्मा फदर
म ऴ
झारेल्मा रयक्त ऩदानव
म ाय गण
म लतता मादीतन
ू उच्च गण
म लतताधायक उभेदलायाॊची ननलड कयण्माचे अधधकाय फश
मॊ ई
ृ नभफ
भशानगयऩालरकेकडे याशतीर.

3) अगोदयच फश
मॊ ई भशानगयऩालरकेच्मा वेलेत अवरेल्मा एखाद्मा कभाचाऱ्मारा बयतीकरयता मालमाचे अवेर तय
ृ नभफ
तमाने / नतने तमाच्मा / नतच्मा खाते प्रभख
म ाॊचे ना-शयकत प्रभाणऩत्र ऑन-राइन अजा वादय कयण्माऩल
ू ी घेणे आलश्मक
आशे . वदय ना-शयकत प्रभाणऩत्र प्रतमष ननमक्
म तीऩल
ू ी ननमक्
म ती प्राधधकाऱ्माॊना वादय कयणे आलश्मक याशीर.
4) उभेदलायाचा ई-भेर आमडी आणण ऩत्रव्मलशायाचा ऩतता (वऩन-कोड वश) वस्
म ऩष्ट ल ऩण
ू ा अवाला.
5) इतय याज्मातन
ू भशायाष्र याज्मात स्थराॊतरयत झारेल्मा भागावलगीम उभेदलायाॊचा आयक्षषत ऩदाॊकरयता वलचाय
केरा जाणाय नाशी.
6) उभेदलाॊयाने ननमक्
म तीऩल
ू ी खारी नभद
ू केरेल्मा ळैषणणक प्रभाणऩत्रे ल इतय कागदऩत्रे माॊच्मा भऱ
ू प्रती तवेच
तमाच्मा छामाॊक्रकत प्रती तऩावणीवाठी वादय कयणे आलश्मक आशे .
a) ळाऱा वोडल्माचा दाखरा / जनभदाखरा / अधधलाव प्रभाणऩत्र (Domicile Certificate),
b) भाध्मलभक ळाराॊत ऩयीषा (एव.एव.वी.) ल उच्च भाध्मलभक ळाराॊत ऩयीषा (एच.एव.वी.) माॊच्मा

गण
े ी प्रभाणऩत्रे, गण
म ऩत्रत्रका ल उततीणातच
म ऩत्रत्रकेच्मा दोनशी फाजूची छामाॊकीत प्रत वादय कयणे आलश्मक
आशे . (marksheet & passing certificate)

c) फी.कॉभ. ऩदली ऩयीषेची गुणऩत्रत्रका, उत्तीणज झाल्माफाफतचे प्रभाणऩत्र ल वलद्माऩीठाचे ऩदली प्रभाणऩत्र

(Marksheet, Passing Certificate & Convocation Certificate of University). तथावऩ, फी.कॉभ.

ऩयीषेची भूऱ गुणऩत्रत्रका ऩुढीर अभ्मावक्रभावाठी वलद्माऩीठ अथला भशावलद्मारम माांच्माकडे वुऩूदज केरी
अवल्माव त्माफाफतचे वांफांधधत वलद्माऩीठ / भशावलद्मारम माांच्मा वषभ प्राधधका-माच्मा स्लाषयीचे

प्रभाणऩत्र ल त्माांनीच वाषाांककत केरेरी फी.कॉभ. ऩदली ऩयीषेची िामाांककत गण
ु ऩत्रत्रका आणणे अत्मांत
आलश्मक आशे ,

d) एव. एव .वी. / एच. एव. वी. ल फी. कॉभ. ऩदली ऩयीषा एकाऩेषा अधधक प्रमतनाॊत उततीणा झारेरे

अवल्माव प्रतमेक प्रमतनाॊची गण
म ऩत्रत्रका ल एकूण प्रमतनाॊचे प्रभाणऩत्र आलश्मक आशे .

e) वला भागावप्रलगााच्मा उभेदलायाॊच्मा फाफतीत वषभ प्राधधकाऱ्माने हदरेरे जातीचे प्रभाणऩत्र, जातलैधता

प्रभाणऩत्र आणण अनव
म धू चत जाती ल अनव
म धू चत जभाती लगऱून अनम भागावलगीम उभेदलायाॊच्मा
फाफतीत ते उननत ल प्रगत गटात भोडत नवल्माफाफतचे नलीनतभ प्रभाणऩत्र (latest Non Creamy-

layer Certificate) ननमुक्ती ऩूली वादय कयणे आलश्मक आशे . तथाऩी, भागावलगीम आयक्षषत ऩदालय

ननलड झारेल्मा भागावलगीम उभेदलायाांकडे ननमक्
ु तीच्मा लेऱी र्ातलैधता प्रभाणऩत्र उऩरब्ध नवल्माव

ळावन ननणजम क्र.फीवीवी/2011/प्र.क्र.1064/2011/16फी हद.12.12.2011 नुवाय भागावलगीम आयक्षषत
ऩदालय ननलड झारेरा वांफधधत उभेदलाय ननमक्
ु तीनांतय वशा भहशन्माच्मा आत र्ात लैधता प्रभाणऩत्र वादय

करू ळकेर. भागावलगीमाांवाठी आयक्षषत अवरेल्मा ऩदालय ननमुक्ती झारी अवल्माव र्ात प्रभाणऩत्राची

लैधता तऩावण्माच्मा अधधन याशून त्माव तात्ऩुयती ननमुक्ती दे ण्मात मेईर. तथावऩ, ननमुक्तीनांतय
एक भहशन्माच्मा आत उभेदलायाने वांफधधत ऩडताऱणी वलभतीकडे दाला दाखर करून त्माफाफतची
ऩोचऩालती ननमुक्ती प्राधधका-माांना वादय कयणे आलश्मक आशे,
f)

भहशरा आयषणाांतगजत अर्ज करू इस्च्िणा-मा अर्ा/अर् प्रलगज लगऱता खल्
ु मा लगाजवशीत इतय वलज

भागावप्रलगाजच्मा उभेदलायाांना ते उन्नत ल प्रगत गटात भोडत नवल्माचे वषभ प्राधधकाऱ्माचे नलीनतभ
प्रभाणऩत्र ननमक्
म तीऩल
ू ी वादय कयणे आलश्मक आशे . भात्र कोणतमाशी ऩरयश्स्थतीत ऩडताऱणीच्मा हदलळी
वदय प्रभाणऩत्र वादय न केल्माव उभेदलायाचा वलचाय कयण्मात मेणाय नाशी.

g) उभेदलाय वयकायी, ननभ-वयकायी क्रकॊ ला खाजगी नोकयीत अवल्माव ननमोक्तमाचे (Employer) ना-शयकत

प्रभाणऩत्र.

h) उभेदलाय भाजी वैननक अवल्माव वलभक्
म ती प्रभाणऩत्र (Discharge Certificate),
i)

वललाहशत भहशरा उभेदलायाांनी वललाश नोंदणी प्रभाणऩत्र (Marriage Registration Certificate) / नालात
फदर झाल्माफाफतचे यार्ऩत्र (Gazette) माांच्मा भूऱ प्रती वोफत आणणे आलश्मक आशे. तवेच ते
नवल्माव, वललाशाऩूलीच्मा नालाने अजा करु ळकतात.

j)

श्जल्शा योजगाय ल स्लमॊयोजगाय कामाारमात नालनोंदणी केरी अवल्माव तमाफाफतचे प्रभाणऩत्र
(Employment exchange card),

k) उभेदलाय भुांफई भशानगयऩालरका प्रकल्ऩाांतगजत फाधधत (प्रकल्ऩग्रस्त) अवल्माव त्माफाफतचे

अधधका-माचे प्रभाणऩत्र.

l)

वषभ

अऩॊग उभेदलायाच्माफाफतीत क्रकभान 40 टक्के अऩॊगतल अवल्माफाफतचे वषभ प्राधधकाऱ्माने हदरेरे
प्रभाणऩत्र.

m) पोटो अवरेरे ओऱखऩत्र. उदा. आधायकाडज, ऩॎनकाडज, भतदान ओऱखऩत्र इ. वोफत आणणे आलश्मक आशे .
n) “वलु ळक्षषत फेयोर्गाय आधथजक वशाय्म” मोर्नेअत
ां गजत ळावकीम कामाजरमात लाणणज्म ऩदलीधय /

ऩदवलकाधायक अांळकारीन कभजचायी म्शणून तीन लऴे दयभशा भानधनालय काभ केल्माफाफतच्मा
प्रभाणऩत्राची वाांषाककत प्रत ल योर्गाय भागजदळजन क्रेंदाभध्मे मा अनुबलाची नोंद केल्माफाफत वेलामोर्न

कामाजरमाच्मा नोंदणी प्रभाणऩत्राची वाांषाककत प्रत कागदऩत्राांच्मा ऩडताऱणीलेऱी वादय कयणे आलश्मक
आशे. तवेच „„कननष्ठ रेखा ऩरयषा ल रेखा वशाय्मक‟‟ मा ऩदाची वलहशत अशज ता ऩण
ू ा कयीत अवरेल्मा
उभेदलायाांनी अर्ज केल्माची नोंद योर्गाय भागजदळजन क्रेंदाभध्मे केल्माचा ऩुयाला वांफांधधत योर्गाय भागजदळजन
क्रेंदाकडून प्राप्त करून ऩडताऱणीच्मा हदलळी वादय कयणे आलश्मक आशे .

7) उभेदलायारा कोणतमाशी नमामारमाने नैनतक अध्ऩतन क्रकॊ ला पौजदायी स्लरुऩाच्मा खटल्माभध्मे लळषा हदरी
अवल्माव तो बयतीवाठी अऩात्र ठये र. उभेदलायाॊवलरुद्ध ऩोरीव चौकळी/नमामारमीन प्रकयण प्ररॊत्रफत अवल्माव/लळषा
झारेरी अवल्माव उभेदलायाने तमाफाफतचा तऩळीर दे णे आलश्मक आशे .
8) ननलड झारेल्मा उभेदलायाची वॊफधॊ धत ऩदालय ननमक्
म ती कयण्माऩल
ू ी उभेदलायारा वदय ऩदाच्मा एक भहशनमाच्मा
लेतनाएलढी योख यक्कभ अनाभत यक्कभ म्शणून बयाली रागेर क्रकॊ ला तळा आळमाचे फॊधऩत्र (Bond) वादय कयाले
रागेर. वदय अनाभत यक्कभ तीन लऴांनांतय त्रफनव्मार्ी ऩयत कयण्मात मेईर. उभेदलायाने वयु षा अनाभत यक्कभ
बरूनवुध्दा भनऩाभध्मे नेभणूक न स्स्लकायल्माव ककांला ऩरयवलषाधीन कारालधीत काशी कायणास्तल फडतपज केल्माव
त्माांना, त्माांनी बयरेरी वुयषा अनाभत यक्कभ ऩयत लभऱण्माचा शक् क याशणाय नाशी.
9) ननलड झारेल्मा उभेदलायाॊची भफ
मॊ ई भशानगयऩालरकेच्मा कामाषेत्रातीर कोणतमाशी कामाारमात ननमक्
म ती कयण्मात
मेईर ल तमाॊची वेला भशाऩालरकेच्मा कोणतमाशी कामाारमात फदरी मोग्म अवेर. तवेच ननलड झारेल्मा उभेदलायाॊना
आलश्मकतेनव
म ाय ऩाळ्माॊभध्मेशी (Shift duties) काभ कयाले रागेर.
10) उभेदलाय वलहशत अशाता ल अटी ऩण
ू ा कयीत नवल्माचे क्रकॊ ला ननलड प्रक्रिमा वरू
म झाल्मानॊतय क्रकॊ ला ननमक्
म तीनॊतय
कोणतमाशी षणी उभेदलायाने चमकीची भाहशती / प्रभाणऩत्रे / कागदऩत्रे वादय केल्माचे क्रकॊ ला कोणतीशी भाहशती दडलन
ू
ठे लल्माचे ननदळानाव आल्माव तमाची ननलड यद्दफातर कयण्मात मेईर. तवेच ननमक्
म ती झारी अवल्माव कोणतीशी ऩल
ू ा
वच
ू ना न दे ता तमारा वेलेतन
ू कभी कयण्मात मेईर.
11) ननलड झारेल्मा उभेदलायारा ननमलभत तततलालय ननमक्
म तीनॊतय भफ
मॊ ई भशानगयऩालरका (वेला) ननमभ, 1989
तवेच फश
ॊम ई भशानगयऩालरका वेला (लताणक
ू ) ननमभ, 1999 रागू शोतीर. तवेच ळावन ननणाम ि.
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अॊननमो/1005/126/वेला-4 हद. 31.10.2005 अनलमे नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान ननलतृ तीलेतन मोजना रागू शोईर.
वध्मा अश्स्ततलात अवरेरी ननलतृ ती लेतन मोजना ( म्शणजे भफ
मॊ ई भशानगयऩालरका ननलतृ ती लेतन ननमभ 1953)
आणण वध्मा अश्स्ततलात अवरेरी वलावाधायण बवलष्मननलााश ननधी मोजना तमाॊना रागू शोणाय नाशी.
12) वदय बयती-अॊतगात ननमक्
म ती तीन लऴााच्मा ऩरयवलषाधीन कारालधीवाठी (नैलभश्ततक यजा वोडून अनम
कोणतमाशी यजेचा/अनऩ
ॊ यचे वेला-वाततम उभेदलायाच्मा
म श्स्थतीचा कारालधी लगऱून) अवेर ल तीन लऴाांनत
ऩरयवलषाधीन कारालधीतीर काभधगयीलय अलरॊफन
ू अवेर.
13) वल.जा.(अ), ब.ज.(फ), ब.ज.(क), ब.ज.(ड) मा प्रलगााकरयता वलहशत केरेरे आयषण तमा-तमा प्रलगाातीर उभेदलाय
उऩरब्ध न झाल्माव अॊतगात ऩरयलतानीम आशे .
14) ननलड झारेल्मा उभेदलायाॊवलरुद्ध कोणताशी गन
म शा नोंदवलरेरा नाशी अथला लवद्ध झारेरा नाशी अवे चारयत्र्मप्रभाणऩत्र वॊफधॊ धत ऩोलरव ठाण्माकडून प्राप्त झाल्मानॊतयच तमाची / नतची वदय ऩदालय नेभणूक केरी जाईर.

15) प्रळावकीम ककांला अन्म कायणास्तल बयती प्रकक्रमा कोणत्माशी लेऱेव कोणत्माशी टप्प्मालय थाांफवलण्माचे ल यदृ
कयण्माचे अधधकाय भाननीम भशाऩालरका आमुक्त, फश
ृ न्भुांफई भशानगयऩालरका माांना आशे त.
16) ळावकीम वषभ प्राधधका-माॊकडून क्रकभान 40% अऩॊगतल अवल्माफाफतचे प्रभाणऩत्र वादय केरेल्मा ल ननलड
झारेल्मा अऩॊग उभेदलायाॊना भफ
ॊम ई भशानगयऩालरकेच्मा लैद्मकीम भॊडऱाकडे अऩॊगतलाच्मा टक्केलायीची प्रतमष
खातयजभा कयण्मावाठी ऩाठवलरे जाईर ल फश
मॊ ई भशानगयऩालरका लैद्मकीम भॊडऱाने वदय अऩॊग उभेदलाय वदय
ृ नभफ
ऩदाचे कताव्म फजालण्माव अऩॊगतलाच्मा दृष्टीकोनातन
ू ळारययीकदृष्टमा ऩात्र ठयवलल्मानॊतयच तमाव प्रतमष नेभणूक
दे ण्मात मेईर.
17) वुलळक्षषत फेयोर्गाय मा वभाांतय आयषणाांतगजत राब घेऊ इस्च्िणाये उभेदलाय लाणणज्म ळाखेचे ऩदलीधय अवरे
तयीशी त्माांनी “कननष्ठ रेखा ऩरयषा ल रेखा वशाय्मक” मा ऩदाची वलहशत अशज ता धायण कयणे आलश्मक आशे. तवेच
त्माांची ननलड इतय उभेदलायाांप्रभाणेच ऑनराईन ऩयीषेतीर गुण वलचायात घेऊन कयण्मात मेईर.
18) ननलड झारेल्मा उभेदलायाांना ननमक्
ु तीनांतय भशाऩालरकेचे ननलावस्थान उऩरब्ध करून हदरे र्ाणाय नाशी ल
ननलावस्थान दे ण्माची र्फाफदायी प्रळावनाची याशणाय नाशी माची उभेदलायाांनी नोंद घ्माली.
19) उभेदलाय शा भशायाष्रातीर यहशलाळी अवाला. उभेदलायाकडे अधधलाव प्रभाणऩत्र तवेच र्न्भ तायखेचा दाखरा
उऩरब्ध नवल्माव त्मा उभेदलायाने आऩरा ळाऱा वोडल्माचा दाखरा वादय कयणे आलश्मक याशीर. ऩयां त,ु वदय ळाऱा
वोडल्माच्मा दाखल्माभध्मे त्मा उभेदलायाचा र्न्भ भशायाष्र याज्मात झारा अवल्माची नोंद अवणे आलश्मक आशे.
20) वाभान ्म प्रळावन वलबाग, भशायाष्र ळावन माांचे ऩत्र क्र.ऩअांक-1010/717/प्रक्र322/10/16-अ हद.26.08.2010
अन्लमे एकदा उभेदलायाने वभाांतय आयषणाचा राब घेतरा अवल्माव, त्मा उभेदलायाव वभाांतय आयषणाचा ऩन्
ु शा राब
दे ता मेणाय नाशी.
21) ळावन अधधवूचना हद.28.03.2005 ल त्माअनुऴग
ां ाने ळावन ऩरयऩत्रक हद.01.07.2005 रशान कुटूांफ अवल्माफाफत
वलहशत नभुन्मातीर प्रनतसाऩत्र आलश्मक आशे. (अवललाहशत अर्जदायाने वुध्दा वदयचे प्रनतसाऩत्र वादय कयणे
फांधनकायक आशे . त्माभध्मे त्माने / नतने रागू नाशी अवा ळेया नभूद कयाला.)
22) तमाय केरेरी ननलड वूची एक लऴाजवाठी ककांला नलीन बयती प्रकक्रमेवाठी र्ाहशयात दे ण्मात मेईर त्मा हदनाांकाऩमंत
मा दोन्शीांऩैकी र्े आधी घडेर त्मा हदनाांकाऩमंत वलधी ग्राशम ठये र. त्मानांतय शी ननलडवूची व्मऩगत शोईर.
23) खेऱाडून
ां ी ळावन ननणजम क्र. याक्रीधो-2002/प्रक्र/68/क्रीमुव/े 2 हद.30.04.2005 ल तद्नांतय वुधारयत ननणजमानुवाय
गट `क‟ वाठी क्रीडा वलऴमक अशजता प्राप्त केल्माचे प्रभाणऩत्र वांचारक, क्रीडा ल मल
ु क वेला, भशायाष्र याज्म, ऩण
ु े माांनी
प्रभाणणत केरेरे अवालेत. ते प्रभाणऩत्र वलधीग्राशम नवल्माचे ननदळजनाव आल्माव त्माची ननमुक्ती कोणत्माशी
टप्प्मालय यद्द कयण्मात मेईर.
24) तमाय केरेरी ननलड वूची एक लऴाजवाठी ककांला नलीन बयती प्रक्रीमेवाठी र्ाहशयात दे ण्मात मेईर त्मा हदनाांकाऩमंत;
मा दोन्शीांऩैकी र्े आधीचे घडेर त्मा हदनाांकाऩमंत वलधधग्राह्म अवेर. त्मानांतय शी ननलडवूची व्मऩगत शोईर. तथाऩी,
वदय वलधीग्राशम कारालधीभध्मे फदर कयण्माचे अधधकाय भशानगयऩालरका आमक्
ु ताांकडे याशतीर.
25) अऩांग उभेदलायाांनी खारी नभद
ू केरेल्मा तक्त्माभधीर क.रे.ऩ.ल रे.व. ऩदाची कतजव्मे, र्फाफदायी ल त्मावाठी
आलश्मक ती ळारययीक षभता / ऩात्रता माांची नोंद घ्माली.
ऩदनाभ

कतजव्म / र्फाफदायी

कननष्ठ

कननष्ठ

रेखा

S (फवणे), ST (उबे याशणे), W (चारणे), RW

रेखाऩयीषा ल रेखा

वशाय्मक मा ऩदाच्मा अनऴ
ां ाने
ु ग

(लाचणे- लरशणे), C (वांलाद वाधणे), SE (ऩाशणे), H

वशाय्मक

मेणाये रेखावलऴमक काभकार् ल इ.

(शाताऱणे), L (उचरणे), MF (फोटाांची शारचार

रेखाऩयीषा

अऩेक्षषत ळारययीक षभता / ऩात्रता
ल

कयणे).

26) काशी अऩरयशामज कायणास्तल ऑनराईन ऩरयषेच्मा तायखाांभध्मे फदर कयाला रागल्माव त्माफाफतची भाहशती
फश
ृ न्भुांफई भशानगयऩालरकेच्मा वांकेतस्थऱालय प्रलवध्द कयण्मात मेईर. माफाफत रेखी स्लरुऩात कोणत्माशी प्रकाये
ऩत्रव्मलशाय केरा र्ाणाय नाशी.
27) उभेदलायाने मा बयती प्रकक्रमा वांदबाजत लेऱोलेऱी प्रलवध्द शोणायी भाहशती ल वच
ू ना फश
ु ई भशानगयऩालरकेच्मा
ृ न्भांफ
वांकेतस्थऱालय प्रलवध्द शोणाय अवल्माने बयती प्रकक्रमा ऩूणज शोईऩमंत कृऩमा लयीर लेफवाईट उभेदलायाांनी लेऱोलेऱी
ऩशाली.
28) ननलड प्रकक्रमेत अांनतभ ननय्णम घेण्माचे वलज अधधकाय फश
ृ न्भुांफई भशानगयऩालरका आमुक्ताांना याशतीर.

I.

वळऴेव शच
ू ना :-

1) फश
मॊ ई भशानगयऩालरकेने कोणतमाशी व्मक्तीरा ल इतय दव
म -मा वॊस्थेरा अजा वलकणे, श्स्लकायणे इतमादीॊचा
ृ नभफ
अधधकाय हदरेरा नाशी, माची कृऩमा वलाांनी नोंद घ्माली.
2) भध्मस्थ / ठग / भफ
ॊ अवल्माचे बाववलणाऱ्मा व्मक्ती माॊच्मा गैयभागााने नोकयी लभऱलन
मॊ ई भशानगयऩालरकेत वॊफध
ू
दे ण्माच्मा आश्लावनाऩावन
ू वालध याशाण्माच्मा उभेदलायाॊना वच
ू ना दे ण्मात मेत आशे त.
3) वे लामोजन कामाारम प्रकल्ऩ अधधकायी माॊच्माकडे नोंदणी केरेल्मा उभेदलायाॊनीदे खीर मा जाहशयातीनव
म ाय
ऑनराईन अजा वादय कयणे आलश्मक आशे .
4) ऑनराईन अजाात हदरेरी भाहशती ल प्रतमष ऩडताऱणीलेऱी वादय केरेरी कागदऩत्रे मात तपालत आढऱल्माव
तमाचा अजा फाद ठयवलण्मात मेईर.
5) र्ाहशयातीभध्मे वदयच्मा ऩदावाठी प्रत्मेक प्रलगाजकरयता वलहशत केरेरी गण
ु ाांची ककभान टक्केलायी प्राप्त न केरेल्मा
उभेदलायाांनी ऑनराईन अर्ज वादय करु नमेत.
6) वदय र्ाहशयात फश
ु ई भशानगयऩालरकेच्मा http://portal.mcgm.gov.in मा लेफवाइटलय उऩरब्ध आशे.
ृ न्भांफ
उभेदलायाने लेफवाइट उघडण्मावाठी Internet Explorer 6 अथला त्मा लयीर आलत्ृ तीचाच लाऩय कयाला.
7) ऑनराईन अर्ज बयण्माफाफत काशी अडचणी अवल्माव ca.recruitmenthelpdesk@mcgm.gov.in शा ई-भेर
आमडी हद. 23.12.2015 ऩावून उभेदलायाांना मोग्म ते भागजदळजन दे ण्मावाठी उऩरब्ध शोईर.

सही/अनत. आयक्
म त (प्रकल्ऩ)

 Questions in the test may be based on the given areas.
SR.
NO.

SUBJECT

CONTENT
i) MUMBAI CITY

1

GENERAL KNOWLEDGE

Mumbai & Suburbs Cities, Railway (C.R., W.R. & H.R. Lines), Tourist
Attractions, Heritage Structures, Public Transport, Geographical Area &
Population, etc.
ii) MCGM
Duties & responsibilities, sources of income, Administrative Structure,
Functions, Services & Water supply facilities Provided by MCGM,
Census, etc.

2

INTELLECTUAL
POTENTIAL

--i) TAXATION
Service Tax, Income Tax, VAT, Work Contract Tax

ii) ACCOUNTING

3

ACCOUNTS RELATED
KNOWLEDGE

Income & Expenditure, Receivables & Payables, Trial Balance, Balance
Sheet, Bank Reconciliation, Accrued based Double Entry, Depreciation,
Inventory, Cash Transactions, Journal Entries, etc.

iii) AUDITING
Principles of Audit, Types of Audit

iv) COSTING
Prime Cost, Variable Cost, Cost Analysis, Cost Ratio

Note :
ii) All tests will be held in English and Marathi.
iii) There is no any penalty (negative marking) for wrong answers.

