
बृहन्म ुंबई्हहानगरपहाललिकहा
कहागहार्विभहाग

दिनांकः ११.१२.२०१७

हहानगरपहाललिकेच्हा्सुंकेतसस्थळहािर्प्रसहावरत्करहाि्हाच्हा्या जहावहरहातहिरातीातीचहा्सचमसूदहा
कामगार/कक्ष पदरचर/श्रममक/हमाल/बहउउद्देशशीय कामगार/आया/समशान कामगार इ. पिाचशी सरळसदेवा भरतशी

बृहन मउ ंबई महानगरपामलकदेतशील दवदवध खातदे/दवभाग/रुग्ालयदे यांचया आस सापनदेवरेवरील कामगार/कक्ष पदरचर/
श्रममक/हमाल/बहउउद्देशशीय कामगार/आया या संवगागाचशी पिदे सरळसदेवदेनदे भरण यासाठाठी मनवडयािेवरी तयार करण यासाठाठी
उमदेिवारांकडून Online पध ितशीनदे अरगा मागदवण यात यदेत आहदेत. पिभरतशीकरेवरीता पिांचा तपमशल खालेवरीलप्रमा्दे.
१. कहागहार/कक्ष्पवरातीचर/श्रलक/हहालि/बहमउद्ेशहिराती््कहागहार/आ्हा/सशहान्कहागहार्इ. वरक्त्पमसूदहाुंातीचहिराती्हावहतहिरातीत
एकच ण्पमसूदे्  -   १३८८

वरक्त्पमसूदहाुंातीचहिराती्प्रिग्रवर्गलनहहा््सुं संख्हा

पमसूदहाातीचे्नहाि एकच ण
वरक्त्पमसूदे खमलिहा अया जहा अया ज विया जहाअ भया जब भया जक भया जड विहाप्र इहाि

कामगार/ कक्षपदरचर/ श्रममक/ 
हमाल/बहउउद्देशशीय कामगार/ आया/इ.

1388 504 223 108 48 34 51 32 32 356

तपशहिरातीलि अ.रा. अ.र. दवराअ भरब भरक भरड दवमाप्र इमाव एकच ण
हागहास खउला एकच ण

पमसूदे
सवगासाधार् सामामरक 
आरक्ष्ांतगगात भरावयाचशी पिदे

75 37 17 11 16 10 10 117 293 166 459

30% मदहला आरक्ष् 67 32 14 10 15 10 10 107 265 151 416
मारशी सैमनक 15% 33 16 7 5 8 5 5 53 132 76 208
भूकंपग्रसत 2% 4 2 1 1 1 1 1 7 18 10 28
प्रकलपग्रसत 5% (कदेवळ मनपा
प्रकलपांसाठाठी) 

11 5 2 2 3 2 2 18 44 25 69

खदेळाडू 5% 11 5 2 2 3 1 2 18 44 25 69
बृहनमउंबई मनपा मधयदे प्रमशक्ष्
घदेतलदेलया व NCTVT  पदरक्षा
उतशी्गा ्ण झालदेलदे उमदेिवार 10%

22 11 5 3 5 3 3 36 88 51 139

एकच ण 223 108 48 34 51 32 32 356 884 504 1388

दिवयांग (अपंग)  उमदेिवारांचशी दरक्त पिदे भरणयासाठाठी दवशदेष मष मोदहम राबदवणयात आलेवरी हष मोतशी.  त्यामउळदे दिवयांग (अपंग)

उमदेिवारांचा अनउशदेष नाहेवरी.



२. विप
 भरतशीसाठाठी राहेवरीर कदेलदेलया दरक्त पिांचया संसंखयदेत वाढ दकंवा घट हष मोणयाचशी शची शकयता आहदे.
 दरक्त पिांचया संसंखयदेत बिल करणयाबाबत तसदेच सामामरक/समांतर आरक्ष् बिलणयाचदे अमधकार दकंवा भरतशी

प्रदरक्रिया अंशतः/पू्गातः रद् करणयाचदे अमधकार बृहनमउंबई महानगरपामलका आयउक्त यांना राहतशील.  याबाबत
कष मो्ालाहेवरी कष मो्ताहेवरी वाि उपमससत करता यदे्ार नाहेवरी.

 सवगा समांतर आरक्ष्ाचशी पिदे भरणयासाठाठी शासनानदे वदेळष मोवदेळशी मनगगाममत कदेलदेलया शासन मन्गायाप्रमा्दे प्रदरक्रिया
राबदवलेवरी राईल.

 शासन मनिदेशानउसार सवातंतयसैमनक व त्यांचदे नाममनिामनिर्देमशत यांना शासनाचया अहगाता व सवलतशी दवचारात घदेऊन
महापामलका सदेवदेत समादवष्ट करुन घदेणयात यदेईल.

३. उपरोक्त्पमसूदहाुंसहाठाठी्आिश्क्शक शैक्षलणक्अह्रवर्गतहा्ि्िेतनश्रेणहिरातीत
शैक्ष्शीक अहगाताः दकमान इयता १०वशी परेवरीक्षा १०० गउ्ांचया मराठाठी दवषयासह उतशी्गा अस्दे आवअसणे आवशयक आहदे. 
संबंमधत पिाचया सदेवाप्रवदेश मनयमामधयदे तरतूि असलयासच महाराष्ट्र शासनानदे समतउलय शैक्षम्क अहगाता णिक अर्हता मह्ून 
मानय कदेलदेलया अहगाता सवशीकाराहगा असतशील.
वदेतनश्रदे्शीः PB1- रु. ५२००-२०२०० + ग्रदेड पदे रु. १८००/-

४. ि्ो्हा्रवर्गमसूदहा  ,     िया जन्ि्उुंातीचहिराती   :
उेमसूदिहारहाातीचे्ि् दिनांक ३०.११.२०१७ रष मोरशी
1) खउलया प्रवगागातशील उमदेिवारांचया बाबतशीत - १८ तदे ३८ वषगा
2)  मागासवग्गीय उमदेिवारांचया बाबतशीत - १८ तदे ४३ वषामनिर्दे
3) मारशी सैमनकांसाठाठी शासन सदेवदेतशील वगगा-३ व वगगा-४ मधशील पिांसाठाठी नदेम्ूकीकरेवरीता दवदहत वयष मोमयागािदेतशील 

सउट हेवरी सिर उमदेिवाराचया सशस्त्र िलात ्ण झालदेलया सदेवदेइतका कालावधशी अमधक ३ वषगा इतकी राहेवरील.  तसदेच मारशी
सैमनकांसाठाठी शासन सदेवदेतशील वगगा-३ व वगगा-४ मधशील पिांसाठाठी नदेम्ूकीकरेवरीता कमाल वयष मोमयागािा ४५ वषागापयपर्यंत 
राहेवरील.

4)  तसदेच शासन मन्गाय रक्रि.मनवक-१०१०/प्र.रक्रि.०८/२०१०/१६-अ दि.०६ ऑची शकटष मोबर २०१० नउसार (अ) सवातंतय 
सैमनकांचदे नाममनिामनिर्देमशत पालय,  या घटकातशील उमदेिवारांचशी कमाल वयष मोमयागािा ४५ वषामनिर्दे इतकी राहेवरील.  सिर 
वयष मोमयागािा सरसकट मशमसल कदेलदेलेवरी असलयानदे या घटकातशील मागासवग्गीय उमदेिवारांसाठाठी उचचतम वयष मोमयागािा 
४५ वषामनिर्दे इतकीच राहेवरील. 

5)  शासन मन्गायानउसार खदेळाडूंचशी गउ्वता व पात्रता दवचारात घदेता कामगार/कक्षपदरचर/श्रमशीक/हमाल/बहउउद्देशशीय 
कामगार/समशान कामगार/आया इ. पिासाठाठी असलदेलेवरी वयष मोमयागािा ५ वषापर्यंपयपर्यंत मशमसल करणयात यदेईल. उचचतम
वयष मोमयागािा ४३ वषामनिर्दे इतकी रादहल.

6) कदेवळ बृहनमउंबई महागनरपामलकदेमधून प्रमशक्ष् घदेऊन NCTVT उतशी्गा कदेलदेलया उमदेिवारांसाठाठी उचचतम वयष मोमयागािा 
४५ वषामनिर्दे इतकी राहेवरील.

िया जन्ि्उुंातीचहिराती
अ) पउरुष उमदेिवारः दकमान वरन ५० दक.ग्र्. व उंचशी १५७ से.मशी.
ब) स्त्रशी उमदेिवारः दकमान वरन ४५ दक.ग्र्. व उंचशी १५० से.मशी.

५. लनिडहिरातीातीचे्लनकष्ि्कहा ््रवर्गपधमसूदतहिराती   
1) प्राप्त ्ण झालदेलया अरापर्यंमधून उमदेिवारांचशी 'Online' लदेखशी परेवरीक्षा घदेणयात यदेईल. 'Online' पदरक्षदेत ममळालदेलया 

उचचतम गउ्ांनउसार आम् सामामरक व समाईक आरक्ष्ानउसार उमदेिवारांचशी मनवड करणयात यदेईल.
2) पात्र ठरलदेलया उमदेिवारांचशी सामाईक एकत्रशीत गउ्वतायािेवरी तयार करुन सिर गउ्वता यािेवरीमधशील उचच



गउ्वताधारक मागासवग्गीय उमदेिवारांचा खउलया प्रवगागाचया पिासाठाठी दवचार करणयात यदेईल.
3) िष मोन दकंवा त्यापदेक्षा रासत उमदेिवारांचदे समान गउ् ्ण झालयास उमदेिवाराचया रनमदिनांकानउसार वयष मोर वयोजयदेष्ठतदेनदे

प्राधानयरक्रिम िदेणयात यदेईल.
4) उपरष मोक्त मनकषानउसार पउरदेसदे उमदेिवार उपलबध न ्ण झालयास मनवडशीचदे मनकष मशमसल करणयाचदे अमधकार

महापामलका आयउक्तांना राहतशील.
5) प्रत्यदेक उमदेिवाराचशी Online  परेवरीक्षा हेवरी १०० प्र्रशांचशी असदेल.  प्रत्यदेक प्र्रशाचया बरष मोबर उतरास १ गउ् िदेणयात

यदेईल. चउकीचया उतरास ० (शउनय) गउ् िदेणयात यदेईल. Online पदरक्षदेचा कालावधशी २ तासांचा असदेल. गउ्वता
यािेवरीत अंतभागाव हष मोणयासाठाठी उमदेिवारानदे Online पदरक्षदेत १०० पैकी दकमान ५० गउ् प्राप्त कर्दे आवअसणे आवशयक आहदे. 
पदरक्षदेसाठाठी अभयासरक्रिम खालेवरीलप्रमा्देः
मराठाठीः ४० गउ्
इंग्ररशीः १० गउ्
सामानय जानः २५ गउ्
अंकगम्त व तकगाजानः २५ गउ्

6) समांतर आरक्ष्ांतगगात राखशीव असलदेलया पिांकरेवरीता पात्र उमदेिवार उपलबध न ्ण झालयास सिरचशी पिदे त्याच
सामामरक प्रवगागातून समांतर आरक्ष्दवरदहत णिक अर्हता मह्ून भरलेवरी रातशील.  तसदेच मनवड ्ण झालदेलदे उमदेिवार काहेवरी
कार्ासतव अपात्र ठर्दे/संपकगा न साध्दे इ. कार्ासतव दरक्त ठरलदेलेवरी पिदे पउढेवरील गउ्वता यािेवरीनउसार भरणयात
यदेतशील. 

६. ऑनलिहाईन्अया ज्रवर्ग्करण्हासहाठाठी्हाग्रवर्गमसूदश्रवर्गक्सचातीचनहात
नोंमसूदणहिरातीत

i. ऑनलाईन पधितशीनदे भरावयाचदे अरगा  http://portal.mcgm.gov.in  या दकंवा 
:// . . .https mcgmlabourrecruitment mahaonline gov in संकदेतससळावर उपलबध असतशील.

ii. उमदेिवारानदे वर नमूि कदेलदेलया संकदेतससळाला भदेट िदेऊन 'Labour Recruitment 2017' या मलंकवर मची शकलक करावदे व
सवगाप्रसम आवअसणे आवशयक मादहतशी, ४.५ से.मशी. x ३.५ से.मशी. साई्ण झचा फष मोटष मो व सहेवरी सक्न करुन (20 तदे 50 KB पयपर्यंत)
अपलष मोड कर्दे, Online Payment कर्दे इ. बाबशींचशी पूतगाता कदेलयानंतर उमदेिवारास अरगा रक्रिमांक ममळदेल.   

iii. उमदेिवारानदे अरगा संपू्गा भरलयानंतर अरागाचशी दप्रंट काढून सवतःरवळ ठदेवावशी. 
iv. Online  लदेखशी परेवरीक्षदेचदे प्रवदेशपत्र,  पदरक्षा केद्र याबाबतचया सवगा सचूना,  बृहनमउ ंबई महानगरपामलकदेचया

http://portal.mcgm.gov.in संकदेतससळावर प्रमसधि करणयात यदेतशील. 
v. पष मोसटानदे असवा इतर कष मो्त्याहेवरी  प्रकारदे आलदेलदे अरगा सवशीकारणयात  यदे्ार नाहेवरीत.  ऑनलाईन पधितशीनदे कदेलदेलया

अरागाचशी प्रत या कायागालयास समक्ष असवा पष मोसटानदे पाठवू नयदे.  तसदेच यापूव्गी बृहनमउ ंबई महानगरपामलकदेत
नष मोकरेवरीकदरता  प्राप्त ्ण झालदेलदे अरगा दवचारात घदेतलदे रा्ार नाहेवरीत.

vi. उमदेिवाराचदे अरगा ऑनलाईन (On-line)  पधितशीनदे सवशीकारणयात यदे्ार असलयानदे,  अरगा करताना शैक्षम्क
प्रमा्पत्रदे, अनय प्रमा्पत्रदे रष मोड्दे आवअसणे आवशयक नाहेवरी.  तसादप ऑनलाईन अरागामधयदे संपू्गा  मादहतशी भर्दे आवअसणे आवशयक
आहदे.  ऑनलाईन पधितशीनदे अरगा भरताना काहेवरी त्रउटेवरी रादहलयास अरगा संग्कागणकादारदे सवशीकारला रा्ार नाहेवरी.
त्यामउळदे उमदेिवारांनशी अरगा पदरपू्गा भरणयाचशी िक्षता षता घयावशी.

vii. उमदेिवारानदे अरगा करणयापूव्गी तष मो संबंमधत पिाचशी अहगाता पू्गा करतष मो की नाहेवरी,  याचशी खात्रशी करावशी.  भरतशीचया
कष मो्त्याहेवरी टपपयावर अरगा अपात्र ठरला तर उमदेिवारानदे भरलदेलदे भरतशी प्रदरक्रिया शउलक परत कदेलदे रा्ार नाहेवरी.
उमदेिवारानदे भरतशीचया कष मो्त्याहेवरी टपपयावर िबाव आ्णयाचा प्रयत्न कदेलयास दकंवा अनउमचत माधयमांचा अवलंब
कदेलयाचदे दकंवा तष मोतया वयक्तशीचशी वयवससा कदेलयाचदे आढळलयास त्यास अपात्र ठरदवणयात यदेईल.

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


७. भरतहिराती्प्रवरक्रि्हा्शमशुलकत  - 1) खउलया प्रवगागाकदरता र. ८००/- (रुपयदे आठशदे फक्त) 
2) मागासवग्गीय प्रवगागाकदरता र. ४००/- (रुपयदे चारशदे फक्त)
3) मारशी सैमनकांनशी परेवरीक्षा शउलक भरणयाचशी आवअसणे आवशयकता  नाहेवरी.

भरतशी प्रदरक्रिया शउलक रादहरातशीत नमूि कदेलदेलया पधितशीनउसार पदरक्षा शउलक Net banking  पधितशीनदे,  रक्रिदेदडट काडगा
दकंवा डदेदबट काडगा वापरन भर शकतशील.  सिर आवदेिन शउलक हदे ना-परतावा राहेवरील व तदे कष मो्त्याहेवरी पदरमससतशीत परत
कदेलदे रा्ार नाहेवरी.  

८. सि्रवर्गसहाधहारण     अिी :-
1. मनवडयािेवरी कष मो्त्याहेवरी वदेळशी पूवगासचूना न िदेता रद् करणयाचदे अमधकार बृहनमउंबई महानगरपामलका आयउक्तांना 

आहदेत.  
2. उमदेिवाराचा ई-मदेल आयडशी आम् पत्रवयवहाराचा पता (दपन कष मोड सह) सउसपष्ट व पू्गा असावा.
3. उमदेिवार दवदहत अहगाता व अटेवरी पू्गा करेवरीत नसलयाचदे कष मो्त्याहेवरी क्ष्शी मनिशगानास आलयास त्याचशी उमदेिवारेवरी रद् 

करणयात यदेईल, नदेम ू्क ्ण झालेवरी असलयास सदेवदेतून कमशी करणयात यदेईल व याबाबत कष मो्ताहेवरी पत्रवयवहार दवचारात
घदेतला रा्ार नाहेवरी.

4. इतर रार वयोजयातून महाराष्ट्र रार वयोजयात ससलांतरेवरीत ्ण झालदेलया मागासवग्गीय उमदेिवारांचा आरमक्षत पिाकदरता दवचार 
कदेला रा्ार नाहेवरी.

5. उमदेिवारानदे खालेवरील नमूि कदेलदेलया शैक्षम्क प्रमा्पत्र व इतर कागि पत्रदे यांचया मूळ प्रतशी तसदेच त्यांचया 
छायांदकत प्रतशी तपास्शीसाठाठी मनयउक्तशीपूव्गी सािर कर्दे आवअसणे आवशयक आहदे.
अ.  उमदेिवारांनशी शाळा सष मोडलयाचा िाखला,  रनमिाखला,  अमधवास प्रमा्पत्र,  शैक्षम्क अहगातदेबाबतचशी 
प्रमा्पत्र, संबंमधत गउ्पमत्रका, सक्षम अमधकाऱयांनशी दिलदेलदे रातशी प्रमा्पत्र, रातशी वैधतदेचदे प्रमा्पत्र, उननत व
प्रगत गटात मष मोडत नसलयाबाबतचदे नवशीनतम प्रमा्पत्र यांचया मूळप्रतशी व सांक्षांदकत छायांदकत प्रतशी.  
ब.  दववादहत मदहला उमदेिवारांनशी दववाह नोंि्शी प्रमा्पत्र, नावात बिल ्ण झालयाबाबतचदे रारपत्र सािर करावदे. 
तसदेच तदे नसलयास दववादहत मदहला दववाहापूव्गीचया नावानदे अरगा करु शकतात.  
क.  अ.रा. व अ.र. प्रवगागातशील उमदेिवार वगळता अनय मागासप्रवगागातशील  उमदेिवारांनशी तदे उननत व प्रगत गटात
मष मोडत नसलयाबाबतचदे सक्षम प्रामधकाऱयाचदे नवशीनतम प्रमा्पत्र.
ड. मदहला आरक्ष्ांतगगात अरगा करु इमचछ्ाऱया अरा/अर प्रवगगा वगळता खउलया वगागासहेवरीत इतर सवगा 
मागासप्रवगागाचया उमदेिवारांना तदे उननत व प्रगत गटात मष मोडत नसलयाचदे सक्षम प्रामधका-याचदे नवशीनतम 
प्रमा्पत्र मनयउक्तशीपूव्गी सािर कर्दे आवअसणे आवशयक आहदे.   मात्र कष मो्त्याहेवरी पदरमससतशीत मनयउक्तशीचया वदेळशी सिर 
प्रमा्पत्र नसलयास उमदेिवाराचा दवचार करणयात यदे्ार नाहेवरी.
खउलया वगागातशील मदहला व अनय समांतर आरक्ष्ांतगगात अरगा करु इमचछ्ा-या उमदेिवारांनशी संबंमधत समांतर 
आरक्ष्ाचया दृष्टशीकष मोनातून शासकीय मनिदेशानउसार सक्षम प्रामधका-याकडून प्राप्त कदेलदेलदे प्रमा्पत्र व त्याचया 
साक्षांदकत छायाप्रतशी मनयउक्तशीपूव्गी सािर कर्दे आवअसणे आवशयक आहदे.
इ. उमदेिवार नष मोकरेवरी करेवरीत असलयास पूव्गीचया मनयष मोची शकत्याचदे 'ना हरकत प्रमा्पत्र' आ््दे आवअसणे आवशयक आहदे.
ई. फष मोटष मो असलदेलदे ओळखपत्र उिा.आधारकाडगा, प्नकाडगा इ. सष मोबत आ््दे आवअसणे आवशयक आहदे.

6. उमदेिवाराला कष मो्त्याहेवरी नयायालयानदे नैमतक अध:पतन दकंवा फजरिारेवरी सवरुपाचया खटलयात मशक्षा दिलेवरी 
असलयास तष मो भरतशीसाठाठी अपात्र ठरदेल. उमदेिवारादवरुधि पष मोमलस चजकशशी/नयायालयशीन प्रकर् प्रलंदबत 
असलयास, उमदेिवारानदे त्याबाबतचा तपशशील िदे्दे आवअसणे आवशयक आहदे.

7. मनवड ्ण झालदेलया उमदेिवारांचशी बृहनमउबंई महानगरपामलकदेचया कायगाक्षदेत्रातशील कष मो्त्याहेवरी कायागालयात मनयउक्तशी
करणयात यदेईल व त्यांचशी सदेवा महापामलकदेचया कष मो्त्याहेवरी कायागालयात बिलेवरी यष मोगय असदेल.  तसदेच मनवड ्ण झालदेलया
उमदेिवारास 'ड' संवगागातशील पिावरेवरील मनयउक्तशीनंतर, महापामलकदेचया आवअसणे आवशयकतदेनउसार, मतनहेवरी पाळशींमधयदे (Shift  



Duty) कामकार  करावदे लागदेल.
8. मनवड ्ण झालदेलया उमदेिवाराला मनयउक्तशीनंतर मउंबई महानगरपामलका (सदेवा)  मनयम,  १९८९  तसदेच बृहनमउंबई 

महानगरपामलका सदेवा (वतगा ू्क) मनयम, १९९९ लागू हष मोतशील.
9. मनवड ्ण झालदेलया उमदेिवाराला मनयउक्तशीनंतर नवशीन पदरभादषत अंशिान मनवृतशी वदेतन यष मोरना लागू हष मोईल. सधया 

अमसतत्वात असलदेलेवरी मनवृतशी वदेतन यष मोरना (णिक अर्हता मह्रदे मउ ंबई महानगरपामलका मनवृतशी वदेतन मनयम १९५३) आम् 
सधया अमसतत्वात असलदेलेवरी सवगासाधार् भदवविषयमनवागाह मनधशी यष मोरना त्यांना लागू हष मो्ार नाहेवरी.

10. सिर भरतशी अंतगगात मनयउक्तशी तशीन वषागाचया पदरदवक्षाधशीन कालावधशीसाठाठी असदेल व तशीन वषागानंतरचदे सदेवासातत्य 
उमदेिवाराचया पदरदवक्षाधशीन कालावधशीतशील काममगरेवरीवर अवलंबून असदेल.

11. दव.रा.(अ),  भ.र.(ब),  भ.र.(क),  भ.र.(ड)  या प्रवगागाकदरता दवदहत कदेलदेलदे आरक्ष् त्या त्या प्रवगागातशील 
उमदेिवार उपलबध न ्ण झालयास अंतगगात पदरवतगानशीय आहदे.

12. महाराष्ट्र शासनाचया सामानय प्रशासन दवभागानदे मनगगाममत कदेलदेलया शासन मन्गाय रक्रि.बशीसशीसशी/२०११/प्ररक्रि 
१०६४/२०११/१६ ब दि.१२.१२.२०११ नउसार मागासवग्गीय उमदेिवारानदे मनयउक्तशी आिदेशाचया दिनांकापासनू 
सहा मदहनयांचया आत आपलया रात/रमातशी प्रमा्पत्राचशी वैधता संबंमधत रात पडताळ्शी सममतशीकडून करुन 
घदे्दे बंधनकारक आहदे. परंतउ रात पडताळ्शी सममतशीनदे रात प्रमा्पत्र अवैध ठरदवलदे तर उमदेिवारास दिलदेलेवरी 
मनयउक्तशी रद् करणयात यदेईल.

13. मनवड ्ण झालदेलया उमदेिवारादवरुधि कष मो्ताहेवरी गउनहा नोंिदवलदेला नाहेवरी असवा मसधि ्ण झालदेला नाहेवरी असदे चादरतय 
प्रमा्पत्र संबंमधत पष मोलेवरीस सटदेशनकडून प्राप्त ्ण झालयानंतरच त्याचशी सिर पिावर नदेम ू्क कदेलेवरी राईल.

14. उमदेिवारांना परेवरीक्षदेसाठाठी कष मो्ताहेवरी भता असवा खचगा दिला रा्ार नाहेवरी.  उमदेिवारांना मनयउक्तशीचया 
कायगावाहेवरीसाठाठी  सवखचागानदे उपमससत रहावदे लागदेल. 

15. उमदेिवार हा महाराष्ट्रातशील रदहवाशशी असावा. उमदेिवाराकडदे अमधवास प्रमा्पत्र तसदेच रनम तारखदेचा िाखला 
उपलबध नसलयास त्या उमदेिवारानदे आपला शाळा सष मोडलयाचा िाखला सािर कर्दे आवअसणे आवशयक राहेवरील. परंतउ सिर 
शाळा सष मोडलयाचया िाखलयामधयदे त्या उमदेिवाराचा रनम महाराष्ट्र रार वयोजयात ्ण झाला असलयाचशी नोंि अस्दे आवअसणे आवशयक 
आहदे. 

16. प्रकलपग्रसतांसाठाठी सन २००१ चा महाराष्ट्र अमधमनयम रक्रि.11  महाराष्ट्र प्रकलपबामधत वयदक्तचदे पउनवगासन 
अमधमनयम १९९९ नउसार शासनानदे  दवदहत  कदेलदेलदे  मनयम  आम्  बृहनमउंबई  महानगरपामलका  ठराव रक्रि. १० 
दि.  ०३.०४.०८ अनवयदे मंरूर ्ण झालदेलेवरी मागगािशगाक तत्वदे यानउसार नगरबाह्य दवभागातशील र वयोजया प्रकलपग्रसतांचशी 
रमशीन बृहनमउंबई महागनरपामलकदेचया रलप्रकलपासाठाठी संपादित कदेलेवरी आहदे अशा उमदेिवारांमधून 
प्रकलपग्रसतांसाठाठीचशी आरमक्षत पिदे भरणयात यदेतशील.

17. शासन अमधसचूना दि.२८.३.२००५ व त्याअनउषंगानदे शासन पदरपत्रक दि.०१.७.२००५ लहान कउ टउ ंब 
असलयाबाबत दवदहत नमउनयातशील प्रमतजापत्र आवअसणे आवशयक आहदे. (अदववादहत अरगािारानदे सउधिा सिरचदे प्रमतजापत्र 
सािर कर्दे बंधनकारक आहदे.  त्यामधयदे त्यानदे/मतनदे लागू नाहेवरी असा शदेरा नमूि करावा.)

18. प्रशासकीय दकंवा अनय कार्ासतव भरतशी प्रदरक्रिया कष मो्त्याहेवरी वदेळदेस कष मो्त्याहेवरी टपपयावर सांबदवणयाचदे अमधकार 
माननशीय महापामलका आयउक्त, बृहनमउंबई महानगरपामलका यांना आहदेत.

19. मनवडयािेवरी एक वषागासाठाठी दकंवा नवशीन भरतशी प्रदरक्रियदेसाठाठी रादहरात िदेणयात यदेईल त्या दिनांकापयगात या 
िष मोनहेवरीपैकी रदे आधशीचदे घडदेल त्या दिनांकापयगात दवमधग्राहय ठरदेल. त्यानंतर हेवरी मनवडसचूशी वयपगत हष मोईल.

20. शासन मन्गाय रक्रि.रारक्रिीधष मो -२००२/प्ररक्रि ६८/रक्रिीयउसदे/२ दि. ३०.४.२००५ व तदंतर सउधारेवरीत मन्गायानउसार गट 
'ड' साठाठी दरक्रिडादवषयक अहगाता प्राप्त कदेलयाचदे प्रमा्पत्र संचालक, दरक्रिडा व यउवक सदेवा,  महाराष्ट्र रार वयोजय, पउ्दे 
यांनशी प्रमाम्त कदेलदेलदे असावदे. तदे प्रमा्पत्र दवमधग्राहय नसलयाचदे मनिशगानास आलयास त्याचशी मनयउक्तशी कष मो्त्याहेवरी  
टपपयावर रद् करणयात यदेईल.  शासनमानय रक्रिीडाप्रकारातशील अत्यउचच गउ्वताधारक स्त्रशी व पउरुष खदेळाडूंसाठाठी 
5% समांतर आरक्ष् ठदेवणयात यदेईल.

21. मनवड ्ण झालदेलया उमदेिवारांना मनयउक्तशीनंतर महापामलकदेचदे मनवासससान उपलबध करुन दिलदे रा्ार नाहेवरी  व 



मनवासससान िदेणयाचशी रबाबिारेवरी प्रशासनाचशी राह्ार नाहेवरी याचशी उमदेिवारांनशी नोंि षता घयावशी.
22. काहेवरी अपदरहायगा कार्ासतव 'Online'  पदरक्षदेचया तारखदेमधयदे बिल करावा लागलयास त्याबाबतचशी मादहतशी 

बृहनमउबई महानगरपामलकदेचया संकदेतससळावर ऑनलाईन प्रमसद्ध करणयात यदेईल. याबाबत लदेखशी सवरपात 
कष मो्त्याहेवरी प्रकारदे पत्रवयवहार कदेला रा्ार नाहेवरी.

23. उमदेिवारानदे या भरतशीप्रदरक्रिया संिभागात वदेळष मोवदेळशी प्रमसद्ध हष मो्ारेवरी मादहतशी व सचूना बृहनमउ ंबई महानगरपामलकदेचया 
संकदेतससळावर प्रमसद्ध हष मो्ार असलयानदे भरतशीप्रदरक्रिया पू्गा हष मोईपयपर्यंत कृपया वरेवरील संकदेतससळ उमदेिवारांनशी 
वदेळष मोवदेळशी पहावदे.

24. भरतशीचया कउ ठलयाहेवरी टपपयावर उमदेिवारांचशी संसंखया मयागादित करणयासाठाठी आवअसणे आवशयकतदेनउसार कउ ठलेवरीहेवरी चाळ्शी 
पधितशी वापरणयाचा हची शकक प्रशासन राखून ठदेवशीत आहदे.  तसदेच सिर भरतशी रद् करणयाचदे अमधकार प्रशासनास 
राहतशील.

25. उमदेिवार उचच मशमक्षत असला तरेवरीिदेखशील त्याला रादहरातशीमधयदे नमूि कदेलदेलया पिांपैकी कष मो्त्याहेवरी पिावर काम 
कर्दे बंधनकारक राहेवरील तसदेच उमदेिवाराचशी कामगार प्रवगगा सष मोडून दकंवा इतर कष मो्त्याहेवरी खात्यातशील पिावर 
काम करणयाचशी दवनंतशी भदवविषयातिदेखशील मानय करता यदे्ार नाहेवरी.

26.     मनवड प्रदरक्रियदेत अंमतम मन्गाय घदेणयाचदे सवगा अमधकार बृहनमउंबई महानगरपामलका आयउक्तांना राहतशील.

सहाुंतर्आरक्षण
अ)  शासन मनयमाप्रमा्दे मदहलांसाठाठी ३०% इतकदे समांतर आरक्ष् ठदेवणयात यदेईल.  तसादप,  एखादा प्रवगागात त्या 

प्रमा्ात मदहला उमदेिवार उपलबध न ्ण झालयास सिर पिदे त्या प्रवगागाचया पउरुष उमदेिवारांमधून भरणयात यदेतशील. 
ब)  उपरष मोक्त दरक्त पिांपैकी शासन मन्गाय रक्रि.रारक्रिीधष मो -  २००२/प्ररक्रि ६८/रक्रिीयउसदे/२ दि.  ३०.४.२०१५ अनवयदे 

शासनमानय रक्रिीडाप्रकारातशील अत्यउचच गउ्वताधारक स्त्रशी व पउरुष खदेळाडूंसाठाठी ५% समांतर आरक्ष् ठदेवणयात 
          यदेईल.
क)    प्रकलपग्रसतांसाठाठी सन २००१ चा महाराष्ट्र अमधमनयम रक्रिमांक ११ महाराष्ट्र प्रकलपबामधत वयक्तशींचदे पउनवगासन 

अमधमनयम १९९९ नउसार शासनानदे दवदहत कदेलदेलदे मनयम आम् बृहनमउंबई महानगरपामलका ठराव रक्रिमांक 10  
दि.०३.४.२००८ अनवयदे मंरउर ्ण झालदेलदे मागगािशगान तत्वदे यानउसार नगरबाह्य दवभागातशील र वयोजया प्रकलपग्रसतांचशी रमशीन

          बृहनमउ ंबई महानगरपामलकदेचया रल प्रकलपात संपादित कदेलेवरी आहदे अशा प्रकलपग्रसतांसाठाठी आरमक्षत पिदे भरणयात   
यदेतशील.

ड)  मारशी सैमनक व भउंकपग्रसत यांचशी शासनानदे वदेळष मोवदेळशी मनगगाममत कदेलदेलया पदरपत्रकानउसार सिर पिदे भरणयात यदेतशील.

९. विशेष     सचातीचनहा : 
1. यापूव्गी संबंमधत कायागालयात वा अनय दठका्शी सािर कदेलदेलदे/प्राप्त ्ण झालदेलदे अरगा दवचारात घदेतलदे रा्ार नाहेवरीत. 

तसदेच बृहनमउंबई महानगरपामलकदेनदे कष मो्त्याहेवरी वयक्तशीला व इतर ि उसऱया संससदेला अरगा दवक्दे, मसवकार्दे इत्यािेवरींचा
अमधकार दिलदेला नाहेवरी, याचशी कृपया सवागानशी नोंि  षता घयावशी.

2. सदेवायष मोरन कायागालय/प्रकलप अमधकारेवरी यांचयाकडदे नोंि्शी कदेलदेलया उमदेिवारांनशी िदेखशील या रादहरातशीनउसार 
On-line पधितशीनदे अरगा सािर करावा.

3. रर एखादा उमदेिवारानदे भरतशीचया कष मो्त्याहेवरी टपपयावर िबाव आ्णयाचा प्रयत्न कदेलयास दकंवा अनउमचत 
माधयमांचा अवलंब कदेलयाचदे दकंवा तष मोतया वयक्तशींचशी वयवससा कदेलयाचदे आढळलयास त्याला मनवडशीतून अपात्र 
ठरदवणयात यदेईल.

4. मधयसस/ठक/मउंबई महानगरपामलकदेत संबंध असलयाचदे भासदव्ाऱया वयक्तशी यांचया गैर मागागानदे नष मोकरेवरी ममळवून 
िदेणयाचया आशासनापासनू  सावध रहावदे.

5. सिर रादहरात बृहनमउंबई महानगरपामलकदेचया http://portal.mcgm.gov.in या वदेबसाईटवर उपलबध आहदे. 

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


१०.   Online पवरक्षेातीचे्िेळहापत्रक्खहालिीलिप्रहाणेत

ऑनलाईन पधितशीनदे अरगा सउरु हष मोणयाचा दिनांक : दिनांक ११.१२.२०१७
ऑनलाईन पधितशीनदे अरगा भरणयाचा अंमतम दिनांक : दिनांक ३१.१२.२०१७ (२३.५९ वारदेपयपर्यंत)
संग्कीय चलनागणकादारदे सटदेट बट बँक ऑफ इंदडया यांचया 
शाखदेमधयदे फी सवशीकृतशीचा कालावधशी

: दिनांक ११.१२.२०१७ तदे दिनांक ०१.०१.२०१८

ऑनलाईन पदरक्षदेसाठाठी प्रवदेशपत्र ममळणयाचा दिनांक : दिनांक १५.०१.२०१८ पासनू
ऑनलाईन परेवरीक्षा : फदेबउवारेवरी मदहनयाचा ि उसरा व मतसरा आठवडा
उमदेिवारास ऑनलाईन पदरक्षदेत ममळालदेलया गउ् ांबाबतचशी
मादहतशी

: फदेबउवारेवरी मदहनयाचा चजसा आठवडा

आक्षदेप वयवससापन (उमदेिवारास ममळालदेलया गउ् ांबाबत) : उमदेिवारांकडून आक्षदेप/शंका मागदव्देः 
दिनांक ०१.३.२०१८ तदे ०५.३.२०१८
आक्षदेप/शंकांचदे मनरसनः
दिनांक ०६.३.२०१८ तदे २५.३.२०१८

अंमतम मनवड यािेवरी : एदप्रल मदहनयाचा ि उसरा आठवडा

         सहेवरी/-         सहेवरी/-     सहेवरी/-       सहेवरी/- 
प्रमउख कामगार अमधकारेवरी (प्र.) उप-आयउक्त (सा.प्र.)      अमत. आयउक्त (शहर)  म.न.पा. आयउक्त


