बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा
जहाहहरहात

बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेचचहा अन्मुंतगर्गत सहारर्वजलनक आररोगग्य खहातत व प्रननख रवैद्यहकग्य अलधिक्षक र खहातत प्रननख
(नहाआसत) ग्यहान्मुंचग्यहा आससहापनतरररीलि 30 व ननायर ददंत महनाववदयनालय यनादंचयना आससनापननेवररील ररकत असलनेलने 1 पद
अशशी एककण 31

क्ष-हकरण सहहायग्यक चहा सन्मुंवगहार्गततीलि खहालिलीलि तककचहात ननमद ककेलिकेलिली पदके भरहावचहाचती आहकेत.

कचहासहाठठचती लनवडचहादली बनववणचहाकवरतहा खहालिली ननमद ककेलिकेलचहा अहर्गतहा व अटलीन्मुंचती पमतर्गतहा करणहा-चहा इचचन क
उनकेदवहारहान्मुंकडमन ऑन लिहाईन (Online)पधदततीनके अरर्ग नहागववणचहान्मुंत चकेत आहकेत.
उनकेदवहारहान्मुंनती सवतत खहातती करहावचहाचती आहके कक तके अरर्ग करलीत असलिकेलचहा पदहासहाठठ वववहत अहर्गतहा व
अटलीन्मुंचती पमतर्गतहा करत असमन पहात आहकेत. उनकेदवहारहान्मुंनती http://portal.mcgm.gov.in

चहा वकेबसहाईटवरुन ऑन

लिहाईन अरर्ग करहावकेत. अरर्ग करणचहासहाठठ उनकेदवहारहान्मुंकडके लनकच वहापरहात असकेलि असहा (Valid) ई-नकेलि आचडती
असणके आवशचक आहके आलण भरतती प्रवक्रिचहा पवरककेचके प्रवकेशपत आलण इतर नहावहतती ऑन लिहाईन दकेणचहात चकेणहार
असलचहाकहारणहानके भरतती प्रवक्रिचकेचचहा पमणर्ग कहालिहावधतीनधचके सदर ई-नकेलि आचडती ववैध रहाहणके आवशचक आहके.

एककण हरक पदत – 30 + 1(ननायर ददंत महनाववदयनालय )
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(पदवतीधर उनकेदवहार)

एककण

टरीप:- एककण 31 पदनादंमधयध्ये 1 पद अपन्मुंगहाकरलीतहा आरकक्षित असकन, सदर पद, चलिनवलिन ववषचक

ववकलिहान्मुंगतहा/

श्रवणशकततीततीलि ददोष चहा अपन्मुंग प्रवगहार्गांतमन उपलबब्धतध्येननसनार सरळसध्येवध्येचयना ववहहत पधदततीनध्ये भरणयनात यध्येईल.

वटपत-




भरततीसहाठठी जहाहरीर कतलितलग्यहा हरक पदहान्मुंचग्यहा सन्मुंखग्यतत रहाढ हकन्मुंरहा घट हरोणग्यहाचती शकग्यतहा आहत.
हरक पदहान्मुंचग्यहा सन्मुंखग्यतत बदलि करणग्यहाबहाबत तसतच सहानहालजक / सनहान्मुंतर आरक्षण बदलिणग्यहाचत अलधिकहार हकन्मुंरहा

भरतती प्रहकग्यहा करोणतग्यहाहरी टपग्यहारर अन्मुंशततः / पकणर्वततः रद्द करणग्यहाचत अलधिकहार बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा
आग्यनक ग्यहान्मुंनहा रहाहततीलि. ग्यहाबहाबत करोणहालिहाहरी करोणतहाहरी रहाद उपलससत करतहा ग्यतणहार नहाहरी.



सनहान्मुंतर आरक्षणहाचती पदत भरणग्यहासहाठठी शहासनहानत रतळरोरतळती लनगर्वलनत कतलितलग्यहा शहासन लनणर्वग्यहाप्रनहाणत प्रहकग्यहा
रहाबहरलिरी जहाईलि.



अपन्मुंग उनतदरहारहान्मुंनती सदर पदहाचती कतर्ववग्यत, जबहाबदहाररी, अपतलक्षत शहाहरररीक क्षनतहा / पहात्रतहा ग्यहाबहाबतचती अपतक्षहा
दशर्वहरणहाररी नहाहहतती रतबसहाईटरर प्रलसधद कतलितलग्यहा सदर जहाहहरहाततीत पहाहक न तग्यहाप्रनहाणत अजर्व करणत आरशग्यक
आहत.



नहाजती सवैलनकहान्मुंनहा गट 'अ' र गट 'ब' नधितीलि सतरतनधग्यत रग्यरोनग्यहार्वदहा सरलित शहासन लनदर्देशहाननसहार प्रकरणपरतरत
लिहागक आहत.



करोणतग्यहाहरी उनतदरहारहानत एकहाच पदहासहाठठी एकहा पतक्षहा जहासत रतळतस अजहार्वचती ननोंदणती कतलिरी असलग्यहास तग्यहानधितीलि
अजहार्वचती फफी भरलग्यहाचती हरररणत सनहान असलग्यहास फक शतरटचती ननोंदणती गहाहग्य धिरणग्यहात ग्यतईलि र इतर ननोंद

झहालितलग्यहा अजहार्वचती फफी जप्त करणग्यहात ग्यतईलि.

तसतच, ऑनलिहाईन पहरक्षतस/ननलिहाखततीकररीतहा एकहापतक्षहा

जहासतरतळहा उपलससत रहाहहलग्यहास उनतदरहाररी तहातकहाळ रद्द करणग्यहात ग्यतईलि.

II) सनहान्मुंतर आरक्षण -

अ) शहासन लनचनहाप्रनहाणके नवहलिहान्मुंसहाठठ 30% इतकके सनहान्मुंतर आरकण ठकेवणचहात चकेईलि. तथहावप, एखहादहा प्रवगहार्गत
कचहा प्रनहाणहात नवहलिहा उनकेदवहार उपलिबध न झहालचहास सदर पदके कचहा प्रवगहार्गचचहा पनरूष उनकेदवहारहान्मुंनधमन
भरणचहात चकेततीलि.
ब) उपरदोक्त वरक्त पदहान्मुंपवैकक शहासन लनणर्गच क्रि. रहाक्रिकधदो-2002/प्रक्रि 68/क्रिकचनसके/2 वद. 30.4.2005 अनवचके
शहासन नहानच क्रिकडहा प्रकहारहाततीलि अकचनचच गनणवतहाधहारक सती व पनरूष खकेळहाडम न्मुंसहाठठ 5% सनहान्मुंतर आरकण
ठकेवणचहात चकेईलि.
क) शहासन लनचनहाप्रनहाणके अपन्मुंगहान्मुंसहाठठ 3% इतकके सनहान्मुंतर आरकण ठकेवणचहात चकेईलि.
III) रततनशतणती रु. 5200-20200 अलधक ग्रकेड पके रु.1950/-अलधक नकेहनतीचके अननजकेच भतके.
IV) हरहरीत अहर्वतहा पदनहान – क्ष-हकरण सहहायग्यक पदहाकहरतहाचती शवैक्षलणक अहर्वतहा खहालिरीलिप्रनहाणत आहततः
उनतदरहारहानत अजर्व सहादर करहारग्यहाचग्यहा अन्मुंलतन हदनहान्मुंकहासतः08.02.2016
1)

उनकेदवहार 12 वती नन्मुंतर नहहारहाष्ट्र आरदोगच ववजहान ववदचहापतीठहानहारर्गत चहालिववलिहा रहाणहारहा क – वकरण ववषचहाततीलि
बती. पती. एन. टली. ( Bachlor in Paramedical Technology in Radiography ) 3 वषहार्गांचहा पमणर्गवकेळ पदवती
अभचहासक्रिन उततीणर्ग झहालिकेलिहा असहावहा व कचहानके 6 नवहनचहाचके इन्मुंटनर्गशतीप पमणर्ग ककेलिकेलिली असहावती. (प्रसन प्रहाधग्यहानग्य)
वकन्मुंवहा
उनकेदवहार 12 वती ( ववजहान ) /12 वती (mcvc) आलण रकेडतीओग्रहारक वडपलिदोनहा उततीणर्ग असहावहा. (लवदततीग्य प्रहाधग्यहानग्य)

2)

उनकेदवहारहास नहहानगरपललिककेचचहा खहाकचहानहारर्गत घकेणचहास चकेणहारली वचवसहाच चहाचणती ( Trade Test ) परलीकहा उततीणर्ग
हदोणके आवशचक आहके.

3)

उनकेदवहारहान्मुंनहा सन्मुंगणकहाचके जहान अवगत करणके आवशचक आहके . कचहानके / लतनके ( डती. ओ. ई. ए. सती.सती ) सदोसहाचटलीचके
(सती.सती.सती) वकन्मुंवहा ( ओ सतर ) वकन्मुंवहा ( ए सतर ) वकन्मुंवहा ( बती सतर ) वकन्मुंवहा ( सती सतर ) सतरहावरलीलि प्रनहाणपञ
वकन्मुंवहा नहहारहाष्ट्रष्ट्र रहाजच आलण तहान्मुंतलञकक लशकण नन्मुंडळहाचके एन.एस.सती.आच.टली. वकन्मुंवहा रती.ई.सती.टली.चके प्रनहाणपत
धहारण करणके आवशचक आहके. तथहावप लनचनक्ततीचचहा वकेळती सदर प्रनहाणपत प्रहाप्त ककेलिकेलिके नसलचहास लनचनक्ततीपहासमन
ददोन वषहार्गत सदर प्रनहाणपत प्रहाप्त करणके आवशचक आहके. अनचथहा कचहाचती सकेवहा सनहाप्त करणचहात चकेईलि.

4)

उनकेदवहार नहाधचलनक शहालिहान्मुंत प्रनहाणपञ परलीकहा वकन्मुंवहा तकसन वकन्मुंवहा उचचतन परलीकहा वकनहान 50 गनणहान्मुंचती
प्रश्नपतलञकहा असलिकेलिहा नरहाठठ ववषच घकेउन उततीणर्ग झहालिकेलिहा असहावहा.

V) क्ष-हकरण सहहायग्यक ग्यहा पदहाकहरतहा टककतरहाररीचती हकनहान नग्यहार्वदहा –
अहर्वकहाररी पररीक्षहा

प्ररगर्व

टककतरहाररी

उनकेदवहार 12 वती नन्मुंतर नहहारहाष्ट्र आरदोगच ववजहान ववदचहापतीठहानहारर्गत

खनलिहा

उतततीणर्व

सवर्ग नहागहासवगर्गीच

उतततीणर्व

खनलिहा

उततशीणर

सवर्ग नहागहासवगर्गीच

उतततीणर्व

चहालिववलिहा रहाणहारहा क – वकरण ववषचहाततीलि बती. पती. एन. टली.
(Bachlor in Paramedical Technology in Radiography) 3

प्रवगहार्गांसहाठठ

वषहार्गांचहा पमणर्गवकेळ पदवती अभचहासक्रिन उततीणर्ग झहालिकेलिहा असहावहा व कचहानके 6
नवहनचहाचके इन्मुंटनर्गशतीप पमणर्ग ककेलिकेलिली असहावती.
उनकेदवहार 12 वती ( ववजहान ) /12 वती (mcvc) आणण पदववकहा रकेडतीओग्रहारक वडपलिदोनहा

प्रवगहार्गांसहाठठ

VI) रग्यरोनग्यहार्वदहा उनतदरहारहानत अजर्व सहादर करहारग्यहाचग्यहा अन्मुंलतन हदनहान्मुंकहासतः 08.02.2016






खनलचहा प्रवगहार्गसहाठठ 18 तके 33 वषर्षे दरमचहान,

नहागहास प्रवगहार्गसहाठठ 18 तके 38 वषर्षे दरमचहान,

अगदोदरच नन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा सकेवकेत असलचहास उनकेदवहारहासहाठठ कनहालि वचदोनचहार्गदहा नहाहली.
प्रकलपग्रसत व शहावररलीकदृषषचहा अपन्मुंग असलिकेलचहा उनकेदवहारहाचचहा बहाबत कनहालि वचदोनचहार्गदहा 45
वषर्षेपचर्गांत लशथतीलि करणचहात चकेईलि.



नहाजती सवैलनक- नहारती सवैलनकहान्मुंसहाठठ वववहत वचदोनचहार्गदकेततीलि समट हली सदर उनकेदवहारहाचचहा सशसत दलिहात
झहालिकेलचहा सकेवकेइतकहा कहालिहावधती अलधक 3 वषर्षे इतकक रहाहलीलि (कनहालि नचहार्गदहा 45 वषर्षे)




अपन्मुंगहान्मुंचती कनहालि वचदोनचहार्गदहा नहहारहाषष्ट्र शहासन लनदकेशहाननसहार 45 वषर्षे रहावहलि

शहासन लनणर्गचहाननसहार खकेळहाडम न्मुंचती गनणवतहा व पहाततहा ववचहारहात घकेतहा वचदोनचहार्गदहा 5 वषहार्गांपचर्गांत लशलथलि
करणचहात चकेईलि.



अन्मुंशकहालिलीन कनर्गचहा-चहासहाठठ कनहालि वचदोनचहार्गदहा नहहारहाषष्ट्र शहासन लनदकेशहाननसहार 46 वषर्षे रहावहलि

VII) लनरडतीचत लनकष –
पदहाचचहा सकेवहा प्रवकेश लनचनहाननसहार वववहत ककेलिकेलिली अहर्गतहा/अटली/शतर्गी धहारण करलीत असलिकेलचहा उनकेदवहारहानधमन,

1.

उनकेदवहार 12 वती नन्मुंतर नहहारहाष्ट्र आरदोगच ववजहान ववदचहापतीठहानहारर्गत चहालिववलिहा रहाणहारहा क – वकरण ववषचहाततीलि बती.
पती. एन. टली. ( Bachlor in Paramedical Technology in Radiography ) 3 वषहार्गांचहा पमणर्गवकेळ पदवती अभचहासक्रिन
उततीणर्ग झहालिकेलिहा असहावहा व कचहानके 6 नवहनचहाचके इन्मुंटनर्गशतीप पमणर्ग ककेलिकेलिली असहावती. (प्रसन प्रहाधग्यहानग्य)
हकन्मुंरहा
उनकेदवहार 12 वती ( ववजहान ) /12 वती (mcvc) आलण रकेडतीओग्रहारक वडपलिदोनहा उततीणर्ग असहावहा.(लवदततीग्य प्रहाधग्यहानग्य)

2.

अन्मुंलतन पदवती/पदववकहा पवरकहा 3 पकेकहा रहासत प्रचतहात (Attempt) उततीणर्ग ककेलिकेलचहा उनकेदवहारहान्मुंचहा क-वकरण सहहायचक
पदहासहाठठ ववचहार ककेलिहा रहाणहार नहाहली.

3.

सवर्व प्रवरनार्वततील उचच्च रनणवततनाब्धनारक उमध्येदवनारनादंच्चती खल
न यना प्रवरनार्वच्चना उमध्येदवनार महणकन सनामनाययक रनणवततना
यनाददीनस
न नार यनवड करणयनात यध्येईल.

4. पदहाचचहा सकेवहा प्रवकेश लनचनहाननसहार वववहत ककेलिकेलचहा अहर्गतहा/अटली/शतर्गी पमणर्ग करलीत असलिकेलचहा पहात उनकेदवहारहान्मुंचती 100
गनणहान्मुंचती (70 लथअरली सवरुपहाचके प्रशन + 30 प्रहाकचकतीक सवरुपहाचके प्रशन ) बहनपचहार्गचती ऑन-लिहाइन पवरकहा घकेणचहात
चकेईलि. सदर पवरककेत प्रहाप्त गनणहान्मुंचचहा आधहारके बनववलिकेलचहा गनणवतहा चहादलीततीलि उनकेदवहारहान्मुंनधमन ववहलीत सहानहालरक तसकेच
सनहान्मुंतर आरकणहाचहा ववचहार करुन सनामनाययक रनणवततना/ लनवड चहादली बनववणचहात चकेईलि. तथनापती खनातयनामनारर्वत
वयवसनाय च्चनाच्चणती प्रनातयकक्षिक सवरुपनात न घध्येतना प्रनातयकक्षिक सवरुपनाच्चध्ये लध्येखती प्रशननादद़़वनारध्ये

घध्येणयनात यध्येईल.

ऑन लनाईन पररक्षिना उतततीणर्व झनालध्येलयना व क – वकरण ववषचहाततीलि बती. पती. एन. टली. ( Bachlor in Paramedical
Technology in Radiography ) पदवती उततीणर्ग असलिकेलचहा उनकेदवहारहान्मुंचती लनवडचहादली क्रि.01 तचहार करणचहान्मुंत चकेईलि.
ऑन लनाईन पररक्षिना उतततीणर्व झनालध्येलयना व 12 वती ( ववजहान ) /12 वती (mcvc) आलण रकेडतीओग्रहारक वडपलिदोनहा उततीणर्ग
असलिकेलचहा उनकेदवहारहान्मुंचती लनवडचहादली क्रि.02 तचहार करणचहान्मुंत चकेईलि.
लनवडचहादली क्रि.01 नधतीलि उनकेदवहारहाचती प्रथन लनचनक्तती करणचहान्मुंत चकेईलि. लनवडचहादली क्रि.01 नधचके उनकेदवहार उपलिबध न
झहालचहास लनवडचहादली क्रि.02 नधतीलि उनकेदवहारहान्मुंचती लनवड करणचहान्मुंत चकेईलि

5. ददोन वकन्मुंवहा अलधक उनकेदवहारहान्मुंचके गनण सनहान झहालचहास उनकेदवहारहान्मुंचचहा प्रहाधहानच क्रिनहाकवरतहा खहालिली वदलिकेलिके लनकष
क्रिनवहारलीननसहार ववचहारहात घकेणचहात चकेततीलि.

अरर्ग सहादर करहावचहाचचहा अन्मुंलतन वदनहान्मुंकहास
यनवड यनाददी 1 मब्धतील उमध्येदवनारनादंनती (बती. पती. एन. टली. ( Bachlor in Paramedical Technology in

I.

Radiography )पदवती परलीककेत प्रहाप्त ककेलिकेलिके उचतन गनण

II.

बती. पती. एन. टली. पदवती पवरककेचके गनण सनहान असलचहास (बती.पती.एन.टली. ( Bachlor in Paramedical
Technology in Radiography )अभचहासक्रिन उततीणर्ग झहालचहाचहा वदनहान्मुंक,

III. लनवड चहादली 2 नधतीलि उनकेदवहारहान्मुंनती रकेडतीओग्रहारक पदववकहा पवरककेत प्रहाप्त ककेलिकेलिके उचतन गनण
IV. रकेडतीओग्रहारक पदववकहा पवरककेचके गनण सनहान असलचहास पदववकहा (रकेडतीओग्रहारक वडपलिदोनहा)अभचहासक्रिन उततीणर्ग
झहालचहाचहा वदनहान्मुंक,

V. वरलीलि लनकष लिहागमनहली उनकेदवहारहान्मुंचहा गनणवतहाक्रिन सनहान चकेत असलचहास, वचहानके जचकेष्ठ असलिकेलचहा
उनकेदवहारहान्मुंचहा क्रिन वरतती लिहागकेलि,,
उपररोकत यनकषनाननसनार पनरध्येसध्ये उमध्येदवनार उपलबब्ध न झनालयनास यनवडतीच्चध्ये यनकष शशिथथल करणयनाच्चध्ये अथब्धकनार
महनापनाशलकना आयनकतनादंनना रनाहनाततील.
ऑन-लिहाईन पहरक्षतनधग्यत खहालिरीलि रसतनलनष्ठ प्रश-पद्धततीचहा अन्मुंतभहार्वर असतलि:
अ. क्रि.
1

चहाचणती
क – वकरण ववषचहाचहाचके जहान

प्रश्नहान्मुंचती सन्मुंखचहा

गनण

100 (70 लथअरली सवरुपहाचके प्रशन +30 प्रहाकचकतीक

100

सवरुपहाचके प्रशन )


वकेळ
90 लनलनटके

सवर्ग चहाचणचहा इन्मुंग्ररती भहाषकेतमन घकेणचहात चकेततीलि.

VIII) ऑन-लिहाईन अजर्व सहादर करणग्यहाचती पद्धत -

1.

क-वकरण सहहायचक पदहाकरलीतहा ऑनलिहाईन पधदततीनके अरर्ग करणचहाचती सनववधहा हद.28.01.2016 तत हद.08.02.2016

रदोरती पचर्गांत बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेचचहा http://portal.mcgm.gov.in चहा सन्मुंककेत सथळहावर उपलिबध रहाहलीलि.
ऑनलिहाईन अरर्ग हद. 08.02.2016 रदोरती पचर्गांतच लसवकहारणचहात चकेततीलि.

2.

उनकेदवहारहानके ऑनलिहाईन परलीककेकरलीतहा वववहत ककेलिकेलिके शनलक ऑनलिहाईन पधदततीनके भरणके आवशचक आहके.

3.

उनकेदवहारहानके आपलिहा ववैध ई-नकेलि आचडती व भ्रनणधवनती क्रिनहान्मुंक ननोंदववणके आवशचक आहके तसकेच सदर ई-नकेलि आचडती व
भ्रनणधवनती

क्रिनहान्मुंक ऑनलिहाईन परलीककेचहा अन्मुंलतन लनकहालि लिहागकेपचर्गांत ववैध असणके आवशचक आहके .

उनकेदवहारहानके

ऑनलिहाईन अरहार्गत ननोंदववलिकेलिहा ई-नकेलि आचडती व भ्रनणधवनती क्रिनहान्मुंक चनककचहा/अपमणर्ग असलचहास, तसकेच भ्रनणधवनती

क्रिनहान्मुंक NCPR रलरसटडर्ग (DND) असलचहाननळके सन्मुंपमणर्ग भरतती प्रवक्रिचके दरमचहान कचहादहारके पहाठववलचहा रहाणहा-चहा समचनहा,
सन्मुंदकेश व नहावहतती उनकेदवहारहान्मुंनहा प्रहाप्त न झहालचहास कचहाचती सन्मुंपमणर्ग रबहाबदहारली सन्मुंबन्मुंधतीत उनकेदवहारहाचती रहाहलीलि. तसकेच ई-नकेलि

आचडती व भ्रनणधवनती सन्मुंदकेश वहनहात चकेणहा-चहा तहान्मुंलतक अडचणतीन्मुंनहा बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा रबहाबदहार रहाहणहार
नहाहली. बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेनहारर्गत उनकेदवहारहानके ऑनलिहाईन अरहार्गत ननोंदववलिकेलचहा ई-नकेलि आचडतीवर ऑनलिहाईन
परलीककेचके प्रवकेशपत पहाठववणचहात चकेईलि. उनकेदवहारहानके आपलचहा ई-नकेलि आचडतीचती कदोणकचहाहली पवरलसथततीत इतर
वचक्ततीन्मुंसदोबत दकेवहाण-घकेवहाण करु नचके. एखहाद्यहा उनतदरहारहाचहा रवैधि ई-नतलि आग्यडती नसलग्यहास तग्यहानत अजर्व करणग्यहापकरर
सरततःचहा ईनतलि आग्यडती तग्यहार करणत आरशग्यक आहत.

4.

ऑनलिहाईन अरहार्गसदोबत ऑनलिहाईन पधदततीनके भरलिकेलिके परलीकहा शनलक कदोणकचहाहली पवरलसथततीत उनकेदवहारहास परत ककेलिके
रहाणहार नहाहली. ऑनलिहाईन शनलक भरतहानहा बबँककेचके इतर शनलक उनकेदवहारहालिहा सवतत भरहावके लिहागततीलि.

परलीकहा शनलक

ऑनलिहाईन पधदततीनके भरलचहानन्मुंतर लनळणहा-चहा ई-पहावततीचती(Transaction Successful झहालचहानन्मुंतर) प्रत कवरलीत ननद्रण
करून (printout)सवततरवळ ठकेवणके आवशचक आहके. ऑनलिहाईन परलीककेचचहावकेळती सदर ई-पहावततीचती चहाचहान्मुंवकत प्रत
प्रवकेशपतहासदोबत सहादर करणके आवशचक आहके.

5.

ऑनलिहाईन अरर्ग ननोंदणती करणचहाकवरतहा "Click here for new Registration" हहा टटॅब लनवडमन कचहानधचके नहाव, सन्मुंपकहार्गचती
नहावहतती व ई-नकेलि आचडती ननमद करहावहा.

कचहानन्मुंतर तहाकपनरकचहा रलरसष्ट्रकेशन नन्मुंबर व पहासवडर्ग सक्रिकनवर वदसकेलि.

उनकेदवहारहानके सदर तहाकपनरकचहा रलरसष्ट्रकेशन नन्मुंबर व पहासवडर्ग सवततकडके ललिहम न ठकेवहावहा. तहाकपनरतहा रलरसष्ट्रकेशन नन्मुंबर व
पहासवडर्ग उनकेदवहारहान्मुंनहा ई-नकेलि व एसएनएसदहारके पहाठववणचहात चकेईलि. उनकेदवहारहालिहा अरहार्गत कहाहली द रु
न सतती करहावचहाचती
असलचहास तहाकपनरकचहा रलरसष्ट्रकेशन नन्मुंबर व पहासवडर्गचहा उपचदोग करुन द रु
न सकचहा करतहा चकेततीलि.

6.

रर उनकेदवहार एकहाच वकेळती अरर्ग पमणर्गपणके भरु शकलिहा नहाहली तर भरलिकेलिली नहावहतती "SAVE AND NEXT" चहा टटॅबचहा

वहापर करुन SAVE करतहा चकेईलि.

ऑनलिहाईन अरर्ग SUBMIT करणचहापमवर्गी उनकेदवहारहानके "SAVE AND NEXT" चहा

सनववधकेचहा वहापर करुन भरलिकेलिली नहावहतती तपहासमन पहहावती व आवशचकतकेननसहार कचहानधचके दरु
न सतती करहावती.
SUBMIT करणचहापमवर्गी सवर्ग नहावहतती चदोगच वरततीनके भरलिली असलचहाचती खहातती करुन घचहावती.

अन्मुंलतन

7.

उनकेदवहारहानके सवततचके/ ववडलिहान्मुंचके/ पततीचके नहाव तसकेच नहावहान्मुंचके सपकेललिन्मुंग चदोगचवरकचहा भरणके आवशचक आहके .
सदरचती नहावहतती चदोगच पधदततीनके न भरलचहास उनकेदवहारली रद्द करणचहात चकेईलि, चहाचती ननोंद घचहावती.

8.

उनकेदवहारहानके भरलिकेलिली नहावहतती तपहासणचहासहाठठ व SAVE करणचहासहाठठ "Validate your details'' आलण
"SAVE AND NEXT'' चहा बटनहान्मुंचहा वहापर करहावहा.

9.

ऑनलिहाईन अरर्ग अन्मुंलतन SUBMIT करणचहापमवर्गी

''Preview'' टटॅबवर लकलिक करुन सन्मुंपमणर्ग अरर्ग तपहासमन पहहावहा.

10. आवशचकतकेननसहार ऑनलिहाईन अरहार्गततीलि नहावहततीनधचके सनधहारणहा करुन, तसकेच चहाचहालचत व सवहाकरली चदोगचवरततीनके

अपलिदोड झहालचहाचती व इतर नहावहतती अचमक असलचहाचती खहातती करुन ''FINAL SUBMIT'' बटनवर लकलिक करहावके.

11. ''Payment'' बटनहावर लकलिक करुन परलीकहा शनलक ऑनलिहाईन पधदततीनके भरहावके.
12. कचहानन्मुंतर ''SUBMIT'' बटनहावर लकलिक करहावके.

13. उनकेदवहारहानके ऑनलिहाईन अरर्ग भरतहानहा चदोगच तती कहाळरती घचहावती. उनकेदवहारहानके सदर अरहार्गत सवततबहाबतचती नहावहतती
अचमक वरततीनके भरहावती.

तसकेच वववहत आकहारहाततीलि सवततचके चहाचहालचत

व सवहाकरली चदोगच कचहा वठकहाणती

अपलिदोड

करहावती. आपण भरलिकेलिली नहावहतती चदोगच असलचहाचती खहाततीझहालचहानन्मुंतर, चहाचहालचत व सवहाकरली चदोगच कचहा वठकहाणती
अपलिदोड ककेलचहानन्मुंतर व आवशचक तके शनलक

चदोगच

पधदततीनके भरलचहानन्मुंतरच ''SUBMIT'' बटन प्रकेस करहावके.

एकदहा ''SUBMIT'' बटनहावर लकलिक ककेलचहावर

भरलिकेलचहा नहावहततीनधचके

कदोणतहाहली

बदलि करतहा चकेणहार नहाहली व

कचहाबहाबतचचहा ववनन्मुंततीचहा ववचहार ककेलिहा रहाणहार नहाहली. उनकेदवहारहानके आवशचक तती नहावहतती चदोगच पधदततीनके न भरलचहास
उनकेदवहारली रद्द करणचहात चकेईलि, चहाचती ननोंद घचहावती.

14. ऑनलिहाईन अरर्ग सहादर करणचहाचती सन्मुंपमणर्ग कहाचर्गवहाहली बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेनके वववहत ककेलिकेलचहा कहालिहावधतीत पमणर्ग
करणके आवशचक आहके. तदन्मुंतर ककेलिकेलिके ऑनलिहाईन अरर्ग ववचहारहात घकेतलिके रहाणहार

नहाहलीत.

15. उनकेदवहारहानके वववहत ननदततीत ऑनलिहाईन अरहार्गसदोबत परलीकहा शनलक भरणचहाचती कहाचर्गवहाहली करहावती.
शकेवटचचहा कणती अडचण चकेणहार नहाहली.

16. उनकेदवहारहानके अरहार्गत सवततचके नहाव, सहानहालरक
रननवदनहान्मुंक, भ्रनणधवनती

प्रवगर्ग, कदोणकचहा प्रवगहार्गतमन

रकेणकेकरुन

अरर्ग करु इलचचत आहके तदो प्रवगर्ग,

क्रिनहान्मुंक, ई-नकेलि आचडती व परलीककेचके ककेंद्र इकचहादली नहावहतती कहाळरतीपमवर्गक भरहावती. सदरचती

नहावहतती चनकलचहास कचहास बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा रबहाबदहार रहाहणहार नहाहली.

17. उनकेदवहारहाचहा रलरसष्ट्रकेशन नन्मुंबर व पहासवडर्ग चदोगच पधदततीनके रलरसटडर्ग झहालचहानन्मुंतर
आचडती/भ्रनणधवनती क्रिनहान्मुंकहावर सन्मुंदकेश पहाठववणचहात चकेईलि. रर उनकेदवहारहालिहा ई-नकेलि वकन्मुंवहा

समचनहा लनळहालिली नहाहली तर कचहाचहा अरर्ग चदोगच पधदततीनके रलरसटडर्ग झहालिहा नहाहली असके

18. अपमणर्ग अरर्ग उदहा. चहाचहालचत आलण सवहाकरली इकचहादली नसलिकेलिके अववैध ठरववणचहात चकेततीलि.

कचहाचचहा

ई-नकेलि

एसएनएसदहारके

सनरहावके.

19. वरलीलि कहाचर्गपधदतती हली अरर्ग करणचहाचती चदोगच पधदत आहके चहालशवहाच द स
न -चहा पधदततीनके ककेलिकेलिके अरर्ग हके अववैध ठरववणचहात
चकेततीलि.

20. उनकेदवहारहानके अरहार्गवर ककेलिकेलिली सवहाकरली हली कचहाचचहा प्रवकेशपतहावर/ उपलसथततीपतहावर एकहाच प्रकहारचती
दकतहा घचहावती.

21. उनकेदवहारहानके ऑनलिहाईन अरहार्गवर अपलिदोड ककेलिकेलिके चहाचहालचत वरलीलि प्रनहाणके सवर्ग वठकहाणती एकच असकेलि
दकतहा घचहावती.

असकेलि

चहाचती
चहाचती

22. रलरसष्ट्रकेशन व परलीकहा शनलक पमणर्ग भरलचहानन्मुंतर उनकेदवहारहानके सन्मुंपमणर्ग अरहार्गचती ननद्रण करून (printout) सवततरवळ ठकेवणके

आवशचक आहके. ऑनलिहाईन अरहार्गत भरलिकेलचहा नहावहततीस उनकेदवहार सवतत रबहाबदहार रहाहलीलि कचहास बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा
कदोणकचहाहली प्रकहारके रबहाबदहार रहाहणहार नहाहली.

ऑनलिहाईन पररीक्षहा शनलक भरणग्यहाचती पधदत

1. ऑनलिहाईन अरर्ग हहा परलीकहा शनलक भरणचहाचचहा सनववधकेसह (Payment Gateway) एकलतत करुन उपलिबध करुन दकेणचहात आलिहा
आहके.

पहरक्षहा शनलकतः
खनलग्यहा प्ररगहार्वततीलि उनतदरहार : र. 600/-

नहागहास/इतर नहागहासप्ररगहार्वततीलि उनतदरहार : र. 300/-

2. परलीकहा शनलक इन्मुंटरनकेट बटॅवकन्मुंग वकन्मुंवहा क्रिकेडतीट कहाडर्ग वकन्मुंवहा डकेवबट कहाडर्ग (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro) वकन्मुंवहा IMPS
वकन्मुंवहा कटॅश कहाडर्गस वकन्मुंवहा Mobile Wallets दहारके भरतहा चकेईलि.

3. ऑनलिहाईन परलीकहा शनलकहाचके Submission ककेलचहानन्मुंतर थदोडहा वकेळ वहाट पहाहणके आवशचक आहके .

सदर कहालिहावधतीत

कदोणकचहाहली पवरलसथततीत Back वकन्मुंवहा Refresh बटन दहाबन नचके.

4. ऑनलिहाईन शनलक भरणहा चशसवती झहालचहानन्मुंतर ई-पहावतती (E-Receipt) तचहार हदोईलि. ई-पहावतती तचहार न हदोणके हके परलीकहा
शनलक भरलिके गकेलिके नहाहली असके दशर्गववतके.

5. उनकेदवहारहाचके ऑनलिहाईन परलीकहा शनलक भरणके चशसवती न झहालचहास (Payment Failure) तहाकपनरकचहा रलरसष्ट्रकेशन नन्मुंबर व
पहासवडर्गचचहा आधहारके पननहहा लिलॉगतीन करहावके लिहागकेलि. उनकेदवहारहाचके ऑनलिहाईन परलीकहा शनलक भरणहा चशसवती न झहालचहास your
online Transaction was unsuccessful please register again असहा सन्मुंदकेश वदसकेलि. अशहावकेळती उनकेदवहारहानके ऑनलिहाईन
ललिन्मुंकवर रहाऊन पननतश्च लिलॉगतीन करणके आवशचक आहके.

6. ननोंदणती चशसवती झहालचहानन्मुंतर उनकेदवहारहास ई-पहावतती (E-Receipt) लनळकेलि. सदर ई-पहावतती व ऑनलिहाईन अरहार्गचती ननद्रण
करून (printout) कहाढन न ठकेवणके आवशचक आहके. ई-पहावतती उनकेदवहारहानके ऑनलिहाईन परलीककेचचहावकेळती प्रवकेशपतहासदोबत सहादर
करहावती.

7. Credit Card दहारके परलीकहा शनलक भरतहानहा भहारततीच चलिनहाचतीच ननोंद करहावती.
8. आपलिके रलरसष्ट्रकेशन पमणर्ग झहालचहानन्मुंतर बहाऊरर ववन्मुंडदो बन्मुंद करणचहाचती दकतहा घचहावती.
9. उनकेदवहारहानके वर वदलिकेलचहा समचनहान्मुंचके चदोगच प्रकहारके पहालिन करहावके.

छहाग्यहालचत्र आलण सरहाक्षररी सकस्कॅलनन्मुंग करणग्यहाचग्यहा सकचनहा
छहाग्यहालचत्रतः1.

उनकेदवहारहानके अललिकडचचहा कहाळहाततीलि पहासपदोटर्ग आकहारहाचके रन्मुंगतीत चहाचहालचत अपलिदोड करहावके .

2.

सदरचके चहाचहालचत रककट, रन्मुंगतीत वकन्मुंवहा पहान्मुंढ-चहा रन्मुंगहाचहा पबष्ठभहाग असलिकेलिके असहावके.

3.

कटॅनकेरहाकडके शहान्मुंतपणके व लसथर नररकेनके पहाहहावके . सनचर्गप्रकहाशहात रर चहाचहालचत कहाढलिकेलिके असकेलि तर आपलचहा
चहाचहालचतहावर सहावलिली पडणहार नहाहली चहाचती दकतहा घचहावती. फलिटॅशचहा वहापर ककेलचहास Red Eye चकेणहार नहाहली
चहाचती दकतहा घचहावती.

4.

चषनहा वहापरत असलचहास तननचके डदोळके वदसततीलि अशहा प्रकहारचके चहाचहालचत असहावके . चहाचहालचत कहाढतकेवकेळती टदोपती,
हटॅट व गलॉगलि घहालिम नचके. रकेणकेकरुन चकेहरहा झहाकलिहा रहाणहार नहाहली चहाचती दकतहा घचहावती.

5.

चहाचहालचत 200x230 pixels एवढके असहावके व कचहाचहा आकहार 20kb तके 50kb इतकहा असहावहा.
चहाचहालचत हके 50 kb पकेकहा नदोठके नसकेलि चहाचती दकतहा घचहावती.

सकटॅन ककेलिकेलिके

सरहाक्षररीतः1. उनकेदवहारहानके कहाळचहा शहाईचचहा पकेनहानके पहान्मुंढ-चहा कहागदहावर सवहाकरली करहावती.

2. सदरचती सवहाकरली हली उनकेदवहारहाचतीच असहावती. सदरचती सवहाकरली हली प्रवकेशपतहावर जचहा वठकहाणती अपलिदोड करणके
आवशचक आहके तकेथके अपलिदोड करणचहात चहावती.

3. अरहार्गसदोबत अपलिदोड ककेलिकेलिके सवहाकरली व उपलसथतती पतहावरलीलि सवहाकरली लभनन असकेलि तर उनकेदवहारहास अपहात
ठरववणचहात चकेईलि.

4. सवहाकरलीचहा आकहार 10kb तके 20kb व कचहाचके Dimensions 140x160 pixels एवढके असहावके. सवहाकरलीचती सकटॅन
ककेलिकेलिली ईनकेर हली 20kb पकेकहा रहासत नसकेलि चहाचती दकतहा घचहावती.
छहाग्यहालचत्र आलण सरहाक्षररी सकस्कॅलनन्मुंग करणग्यहाचती पधदत.
1. चहाचहालचत व सवहाकरली सकटॅन करुन अपलिदोड करहावचहाचती आहके .
डती.पती.आच. (Dots per inch) एवढके असहावके.

कचहासहाठठ सकटॅनरचके Resolution हके 200

2. कलिर हहा True colour व रहाईलिचती सहाईर हली उपरदोक्त प्रनहाणके सकेट करणचहात चहावती.

3. उपरदोक्त चहाचहालचत व सवहाकरलीबहाबत वदलिकेलचहा समचनकेननसहार चहाचहालचत असणके आवशचक आहके . कचहाचती रहाईलि
हली JPG OR JPEG Format नधचके असहावती.

4. रर ननद्दहा क्रि.3 ननसहार चहाचहालचत व सवहाकरली नसकेलि तर सक्रिकनवर Error Message वदसकेलि.

छहाग्यहालचत्र आलण सरहाक्षररी अपलिरोड करणग्यहाचती पधदत.
1.

चहाचहालचत व सवहाकरली अपलिदोड करणचहासहाठठ Upload Photograph व Upload Signature चहा ददोन सवतन्मुंत ललिन्मुंक

उपलिबध करुन दकेणचहात आलचहा आहकेत. उनकेदवहारहानके चदोगच कचहा ललिन्मुंकवर लकलिक करहावके व कचहानन्मुंतर चहाचहालचत /
सवहाकरली असलिकेलिली रहाईलि Select करहावती व Upload बटनहावर लकलिक करहावके.
2.

उनकेदवहारहाचके चहाचहालचत व सवहाकरली हली उपरदोक्त पधदत अवलिन्मुंवबलचहालशवहाच Upload हदोणहार नहाहली चहाचती ननोंद

घचहावती.
3.

उनकेदवहारहाचके चहाचहालचत अथवहा सवहाकरली असपष्ट असलचहास कचहाचहा अरर्ग अववैध ठरववणचहात चकेईलि. कचहाननळके

उनकेदवहारहानके वर वदलिकेलचहा समचनहान्मुंचके चदोगच प्रकहारके पहालिन करहावके.
पररीक्षतचत ककेंद्र र पररीक्षतबहाबतचग्यहा सरर्वसहाधिहारण सकचनहा
ककेंद्र

1. परलीकहा ककेंद्रहाचहा पतहा परलीककेचचहा प्रवकेशपतहात ननमद ककेलिहा रहाईलि.
2. परलीककेचके ककेंद्र / सथळ / वदनहान्मुंक / वकेळ चहाततीलि बदलिहाचती कदोणततीहली ववनन्मुंतती ववचहारहात घकेतलिली रहाणहार नहाहली.
3. बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा

कदोणतकेहली परलीकहा ककेंद्र रद्द करणके आलण/ वकन्मुंवहा परलीकहा ककेंद्र वहाढवणके चहाचके

अलधकहार रहाखमन ठकेवत आहके.

4. बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा, उनकेदवहारहानके नहालगतलिकेलचहा परलीकहा ककेंद्रहावचलतवरक्त इतर परलीकहा ककेंद्र दकेणचहाचके
अलधकहार रहाखमन ठकेवत आहके.

5. उनकेदवहार परलीकहा सथळहावर कचहाचचहा / लतचचहा सवत:चचहा रबहाबदहारली व सवत:चचहा खचहार्गनके परलीककेसहाठठ उपलसथत
रहाहमन परलीकहा दकेईलि आलण चहासहाठठ उनकेदवहारहान्मुंस कदोणकचहाहली प्रकहारचती द ख
न हापत वकन्मुंवहा ननकसहान झहालचहास
बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा कचहास रबहाबदहार रहाहणहार नहाहली.
प्ररतशपत्र डहाउनलिरोड करणत

ऑनलिहाईन पवरककेसहाठठ प्रवकेशपत डहाऊनलिदोड करणचहाकरलीतहा उनकेदवहारहान्मुंनहा बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेचचहा
वकेबसहाईटवर भकेट दहावती. प्रवकेशपत डहाऊनलिदोड करणचहाबहाबतचहा सन्मुंदकेश ई-नकेलि/एस.एन.एस. दहारके कळववणचहात
चकेईलि.

सक्रिकनवर

उनकेदवहारहानके सन्मुंबन्मुंलधत Link वर Click ककेलचहानन्मुंतर प्रवकेशपत डहाऊनलिदोड करणचहाकरली तहाचती window
वदसकेलि.

प्रवकेशपत

डहाऊनलिदोड

करणचहाकरलीतहा

उनकेदवहारहानके

रलरसष्ट्रकेशन

नन्मुंबर

व

पहासवडर्ग/रननतहारखकेचहा वहापर करहावहा. उनकेदवहारहानके प्रवकेशपतहावर रलरसष्ट्रकेशन करतहानहा वहापरलिकेलिके अललिकडचचहा
कहाळहाततीलि चहाचहालचत लचकटवहावके.
ओळख पटरणत
i) परलीकहा ककेंद्रहावर प्रवकेशपतहासह उनकेदवहारहाचके ओळख पटवणहारके व उनकेदवहारहाचहा अललिकडतीलि रदोटदो लचकटवलिकेलिके ववैध

रदोटदो ओळखपत रसके पटॅन कहाडर्ग (Pan Card) / पहारपत (Passport) / वहाहनचहालिक परवहानहा (Driving License) /
नतदहार ओळखपत (Voter ID) / रदोटदोसहलीत आधहारकहाडर्ग / बबँककेचके रदोटदोसहलीतचके पहासबनक /

नहहाववदहालिचहाचके /

ववदहावपठहाचके अललिकडतीलि ववैध ओळखपत / कनर्गचहारली ओळखपत / रदोटदोसहलीत असणहारके बहार ककौलनसलिचके ओळखपत

सनवकेकक/पचर्गवकेककहालिहा सहादर करणके आवशचक आहके. उनकेदवहारहाचती ओळख उनकेदवहारहाचके प्रवकेशपत, हरकेरलीपतक /
उपलसथततीपतक आलण कचहानके सहादर ककेलिकेलचहा कहागदपतहान्मुंचचहा आधहारके पटववलिली रहाईलि. रर उनकेदवहारहाचती ओळख
पटवणचहाबहाबत कहाहली शन्मुंकहा उपलसथत झहालचहास वकन्मुंवहा ओळख शन्मुंकहासपद असलचहास कचहालिहा परलीककेसहाठठ उपलसथत रहाहम
वदलिके रहाणहार नहाहली.

वटप:- उनकेदवहारहानके परलीककेलिहा उपलसथत रहाहतहान्मुंनहा सवत:चती ओळख पटववणचहासहाठठचती आवशचक तती ननळ कहागदपतके, कचहा
कहागदपतहान्मुंचचहा चहाचहान्मुंवकत प्रतती परलीककेचचहा प्रवकेशपतहासह सहादर करणके आवशचक आहके . परलीककेचचहा
प्रवकेशपतहावरलीलि नहान्मुंव (परलीककेसहाठठ ननोंदणती ककेलचहाननसहार) सदोबत सहादर करणचहात चकेणहाऱचहा ओळखपतहाशती

तन्मुंतदोतन्मुंत रनळणके आवशचक आहके. जचहा नवहलिहा उनकेदवहारहान्मुंचचहा पवहलचहा/नधलचहा/शकेवटचचहा नहावहान्मुंत वववहाहहानन्मुंतर
ररक पडलिहा असकेलि कचहान्मुंनती चहाबहाबत ववशकेष खबरदहारली घकेणके आवशचक आहके. सदर नवहलिहा उनकेदवहारहान्मुंनती
नहावहात बदलि झहालचहाबहाबतचके रहारपत/ वववहाह ननोंदणती प्रनहाणपत/ प्रलतजहापत (Affidavit) चहापवैकक एक पनरहावहा
सहादर करणके आवशचक आहके. परलीककेचके प्रवकेशपत व सहादर करणचहात आलिकेलिके रदोटदो ओळखपत चहानधतीलि
नहान्मुंवहात कदोणततीहली तरहावत आढळलचहास उनकेदवहारहास परलीककेलिहा उपलसथत रहाहम वदलिके रहाणहार नहाहली.
कहाडर्व र e-Adhar कहाडर्व पररीक्षतसहाठठी रवैधि ओळखतीचहा पनरहारहा महणकन सरतीकहारलित जहाणहार नहाहरी.

रतशन

सवर्ग उनकेदवहारहान्मुंनती खहालिलीलि कहागदपतहान्मुंसह ऑनलिहाईन परलीककेलिहा उपलसथत रहाहणके आवशचक आहके . खहालिलीलिपवैकक
कदोणतकेहली कहागदपत नसलचहास उनकेदवहारहास परलीककेलिहा उपलसथत रहाहम वदलिके रहाणहार नहाहली.
1. परलीककेसहाठठचके ववैध प्रवकेशपत
2. ननळ रदोटदो ओळखपत

3. रदोटदो ओळखपतहाचती चहाचहाप्रत
ii) परलीककेलिहा उलशरहा चकेणचहाबहाबत:- परलीककेचचहा प्रवकेशपतहात परलीककेलिहा हरर रहाहणचहासहाठठ वदलिकेलचहा वकेळकेनन्मुंतर चकेणहाऱचहा

उनकेदवहारहान्मुंनहा परलीककेलिहा उपलसथत रहाहम वदलिके रहाणहार नहाहली. प्रवकेशपतहावरलीलि परलीककेसहाठठ उपलसथत रहाहणचहाचती वकेळ हली

प्रकचक परलीकहा सनरु हदोणहाचचहा आधतीचती असणहार आहके. परलीककेचती वकेळ ररली ददोन तहास असलिली तरली उनकेदवहारहास ओळख

पटवणके, आवशचक कहागदपतके गदोळहा करणके, परलीककेसहाठठ लिलॉग इन करणके, समचनहा दकेणके चहा सवर्ग बहाबती पमणर्ग करणचहासहाठठ
सहाधहारण चहार तहास परलीकहा सथळहावर उपलसथत रहाहहावके लिहागकेलि.

लनरड प्रहकग्यत दरमग्यहान गवैररतर्वणकक /अननलचत प्रकहार/गवैरप्रकहार करतहानहा दरोषती आढळलितलग्यहा उनतदरहारहान्मुंरर
करहारग्यहाचती कहाग्यर्वरहाहरी:-

उनकेदवहारहानके कचहाचचहा वहतहासहाठठ खदोटली व चनककचती नहावहतती / तपलशलि दकेवम नचके, खदोटली नहावहतती तथहा खदोटहा
तपलशलि तचहार करुन सहादर करु नचके वकन्मुंवहा कदोणततीहली नहावहतती ऑनलिहाईन अरर्ग भरतहान्मुंनहा दडवमन ठकेवम नचके.

पररीक्षतचग्यहा रतळहात हकन्मुंरहा एककणच लनरड प्रकफीग्यतदरमग्यहान जर उनतदरहार,
1. अननलचत प्रकहार करणके वकन्मुंवहा

2. तदोतचकेलगरली करणके वकन्मुंवहा तदोतचहान्मुंचचहा सकेवहा वहापरणके वकन्मुंवहा

3. परलीककेचचहा वठकहाणती गवैरवतर्गणमक करणके वकन्मुंवहा परलीककेचचहा पकेपरनधतीलि नहावहतती वकन्मुंवहा तकसन्मुंबन्मुंधती कहाहली नहावहतती
कदोणकचहाहली कहारणहासहाठठ पमणर्ग वकन्मुंवहा कचहाचहा कहाहली भहाग तनोंडती वकन्मुंवहा लिकेखती वकन्मुंवहा इलिकेकष्ट्रलॉलनकलिली वकन्मुंवहा नकेकटॅलनकलिली उघड
करणके, प्रकहालशत करणके, उदबत करणके, पहाठवणके, सहाठवणके वकन्मुंवहा करणके वकन्मुंवहा

4. सवत:चचहा उनकेदवहारलीबद्दलि अलनचलनत वकन्मुंवहा अचदोगच पदततीचहा अवलिन्मुंब करणके वकन्मुंवहा
5. सवत:चचहा उनकेदवहारलीबद्दलि गवैरनहागहार्गनके पहावठन्मुंबहा लनळववणके वकन्मुंवहा

6. दळणवळणहाचती भ्रनणधवनती वकन्मुंवहा तकसन इलिकेकष्ट्रलॉलनक सहाधनके चहान्मुंचहा वहापर परलीककेचचहा वठकहाणती करणके .

अशहा कबतग्यहान्मुंनधग्यत दरोषती आढळलग्यहास अशहा उनतदरहारहास गननहतगहाररी कहाग्यर्वरहाहरीस सहानरोरत जहाणग्यहासह सदर उनतदरहारहास
1. तदो जचहा परलीककेलिहा बसणहार आहके कचहा परलीककेसहाठठ कचहा उनकेदवहारहालिहा अपहात ठरववलिके रहाईलि.

2. बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेतरर्षे घकेणचहात चकेणहा-यना वकेगवकेगळचहा परलीककेसहाठठ बसणचहापहासमन कहाहली ठरहाववक
कहालिहावधतीसहाठठ वकन्मुंवहा कहाचनचके प्रलतरदोलधत (Debarred) ककेलिके रहाईलि.

3. रर उनकेदवहार बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेचचहा सकेवकेत आधतीच रुरम झहालिहा असकेलि तर कचहाचती सकेवहा सनहाप्त ककेलिली
रहाईलि.
1.

इतर नहतरहाचग्यहा सनचनहातः

परलीकहा घकेतहान्मुंनहा कहाहली अडचणती उद्भवणचहाचती शकचतहा नहाकहारतहा चकेत नहाहली. जचहाननळके परलीकहा दकेणचहावर आलण /
वकन्मुंवहा

परलीककेचहा लनकहालि तचहार हदोणचहावर पवरणहान हदोऊ शककेलि. अशहा प्रसन्मुंगती उनकेदवहारहान्मुंनहा परलीककेसहाठठ

इतर ककेंद्रहावर हलिववणके वकन्मुंवहा परलीकहा घकेणके चहासहारखके आवशचक तके सवर्ग प्रचत ककेलिके रहाततीलि. चहाबहाबत बबहननन न्मुंबई
नहहानगरपहाललिकना आयक
न त यनादंच्चना लनणर्गच अन्मुंलतन रहाहलीलि. जचहा उनकेदवहारहान्मुंनहा अशहा प्रकहारचहा बदलि नन्मुंरमर नसकेलि
2.

3.

कचहा उनकेदवहारहान्मुंचती उनकेदवहारली चहा परलीककेपनरतती रद्द करणचहात चकेईलि.

चहा भरतती प्रक्रिकचकेअन्मुंतगर्गत उद्भवणहाऱचहा सवर्ग बहाबतीन्मुंसहाठठ बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकना आयक
न त यनादंच्चना लनणर्गच
अन्मुंलतन असकेलि व तदो उनकेदवहारहान्मुंनहा बन्मुंधनकहारक असकेलि. चहासन्मुंबन्मुंधहात कदोणकचहाहली प्रकहारचहा पतवचवहहार वकन्मुंवहा
वचवक्तगत ववचहारणहान्मुंनहा उतर वदलिके रहाणहार नहाहली चहाचती उनकेदवहारहान्मुंनती ननोंद घचहावती.

एकहापकेकहा रहासत सतहान्मुंनधचके परलीकहा घकेतलिली गकेलचहास वकेगवकेगळचहा सतहान्मुंनधतीलि वहापरलिकेलचहा टकेसट बटॅटरलीरचचहा
कहावठणचपहातळतीत थदोडहासहा ररक असलचहाननळके हहा ररक रनळवमन घकेणचहासहाठठ लनळहालिकेलिके गनण सलनकबत ककेलिके
रहाततीलि.

4.

पदभरततीचती प्रवक्रिचहा अकचन्मुंत तकर्गशद
न व पहारदशर्गक पदततीनके गनणवतकेचचहा आधहारके पहार पहाडलिली रहाणहार
असलचहानके कदोणतीहली कदोणकचहाहली प्रलिदोभनहालिहा बळती पडम नचके.

5.
6.

शहासनहानके ववववध शहासन लनणर्गचहाननसहार वकेळदोवकेळती लनगर्गलनत ककेलिकेलचहा ववववध सवलितती, अटली, शतर्गी सदर भरतती
प्रवकचकेसहाठठ लिहागम रहाहततीलि व कचहाचके पहालिन करणचहात चकेईलि.

लनवडतीसहाठठ लशरहारस अथवहा दबहाव आणलचहास उनकेदवहार अपहात ठरववलिहा रहाईलि.

7.

उनकेदवहारहानके सदर पदहाचचहा अहर्गतहा/अटलीन्मुंनस
न हार तदो सदर पदहासहाठठ पहात असलचहाचती खहातती करणके आवशचक

8.

सदर ननोंदणती क्रिनहान्मुंक आलण पहासवडर्ग चहाचहा उपचदोग करून उनकेदवहारहालिहा भरलिकेलचहा अरहार्गचती प्रत (print out)

आहके.

online प्रहाप्त करतहा चकेईलि. सदर अरर्ग उनकेदवहारहानके सवततरवळ ठकेवहावहा. पदोसटहानके वकन्मुंवहा कनवरअरनके पहाठवम नचके.
पवरककेअन्मुंतती लनवड झहालिकेलचहा उनकेदवहारहान्मुंनती सदर अरर्ग , कचहावर सवततचहा पहासपदोटर्ग आकहारहाचहा अललिकडके
कहाढलिकेलिहा रदोटदो

9.

लचकटवमन अरहार्गनधतीलि सवर्ग नहावहततीचती सकचतहा तपहासणचहासहाठठ, सवर्गसहाधहारण अटली क्रि.6

नधचके ननमद ककेलिकेलचहा कहागदपतहान्मुंचचहा सहाकहान्मुंवकत प्रततीन्मुंसह, लनचनक्ततीपमवर्ग सहादर करणके आवशचक आहके.

पवरककेचके ववहलीत शनलक भरलचहानन्मुंतर उनकेदवहारहानके तहाबडतदोब ऑन-लिहाइन अरर्ग सहादर करहावहा. शनलक
भरलचहानन्मुंतर उनकेदवहारहानके अरर्ग ककेलिहा नहाहली तर शनलक परत दकेणचहाबहाबतचती उनकेदवहारहाचती कदोणततीहली ववनन्मुंतती नहानच
करणचहात चकेणहार नहाहली.

10.

इतर कदोणकचहाहली पदततीनके उदहाहरणहाथर्ग पदोसटहानके/कनवरअरनके पहाठववलिकेलिके अरर्ग कदोणकचहाहली पवरलसथततीत ववचहारहात

11.

अरहार्गननसहार पहात असलिकेलचहा उनकेदवहारहान्मुंनहा पवरककेसहाठठ प्रवकेश पत पदोसटहानके वकन्मुंवहा कन वरअरनके पहाठववणचहात चकेणहार

12.
13.
14.
15.

घकेणचहात चकेणहार नहाहलीत.

नहाहली. उनकेदवहारहानके ननोंदणती क्रिनहान्मुंक आलण पहासवडर्ग वहापरून प्रवकेशपत डहाऊनलिदोड करून घचहावके आलण कचहाचती
प्रत(print out) कहाढहावती.

उनकेदवहारहानके प्रवकेश पतहावर सवततचके अललिकडके कहाढलिकेलिके रन्मुंगतीत चहाचहालचत लचकटववणके आलण पवरककेचचहा वकेळकेस तके
सहादर करणके आवशचक आहके.

ऑन-लिहाइन परलीकहा बबहननन न्मुंबईनधचके/ठहाणके लरललहात घकेणचहात चकेईलि. तथहापती आवशचकतकेप्रनहाणके परलीकहा
सथळहान्मुंनधचकेवहाढ/बदलि करणचहाचके अलधकहार बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेकडके रहाहहाततीलि.

उनकेदवहारहान्मुंनहा पवरककेसहाठठ लनचदोलरत सथळती व वकेळती सवखचहार्गनके उपलसथत रहहावके लिहागकेलि .
परलीककेचचहा वकेळती परलीकहा ककहानधचके वकन्मुंवहा परलीकहा ककेंद्रहाचचहा पवरसरहात भ्रनणधवनती अथवहा इतर सन्मुंपकहार्गचती सहाधनके
वहापरणचहास ननहाई आहके.

IX) Online ननोंदणती र पहरक्षतबहाबतचत रतळहापत्रक
ऑन-लिहाईन अरर्ग सहादर करणचहाचहा कहालिहावधती

:

वद. 28.01.2016 तके वद. 08.02.2016

नकेट बटॅवकन्मुंगदहारके अरर्ग शनलक रनहा करणचहाचहा कहालिहावधती

:

वद. 28.01.2016 तके वद. 08.02.2016

ऑन-लिहाईन पवरकहा

:

फतबनरहाररी नहहनग्यहाचग्यहा ततीस-ग्यहा आठरडग्यहात

(रररीलि हदनहान्मुंकहात बदलि करणग्यहाचत अलधिकहार नहहानगरपहाललिकहा आग्यनकहान्मुंनहा रहाहहाततीलि.)
X) सरर्वसहाधिहारण अटरी –
1) रहावहरहाततीत ननमद ककेलिकेलचहा वरक्त पदहान्मुंचचहा सन्मुंखचकेएवढली लनवड चहादली बनववणचहात चकेईलि. तथहावप, लनवड चहादली

कदोणकचहाहली वकेळकेस पमवर्ग-सनचनहा न दकेतहा रद्द करणचहाचके अथवहा वहाढववणचहाचके अलधकहार बबहनननब
न्मुं ई नहहानगरपहाललिकहा
आचनक्तहान्मुंनहा आहकेत. चहासतव उनकेदवहारहाचके नहाव लनवड चहादलीत सनहाववष्ट झहालिके तरलीहली सदर पदहावर कचहाचहा, लनचनक्ततीसहाठठ
कदोणतहाहली अलधकहार रहाहहाणहार नहाहली चहाचती ननोंद घचहावती.

2) रहावहरहाततीनधचके वदलिकेलचहा पदहान्मुंचती सन्मुंखचहा आलण अननशकेष चहात बदलि हदोऊ शकतदो. चहासतव, प्रकचकेक पदहाचचहा बदलि
झहालिकेलचहा वरक्त पदहाननसहार गनणवतहा चहादलीतमन उचच गनणवतहाधहारक उनकेदवहारहान्मुंचती लनवड करणचहाचके अलधकहार बबहननन न्मुंबई
नहहानगरपहाललिकहा आचनक्तहान्मुंकडके रहाहहाततीलि.
3) अगदोदरच बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेचचहा सकेवकेत असलिकेलचहा एखहादहा कनर्गचहाऱचहालिहा भरततीकवरतहा चहावचहाचके असकेलि तर
कचहानके/लतनके कचहाचचहा/लतचचहा खहातके प्रननखहान्मुंचके नहा-हरकत प्रनहाणपत ऑन-लिहाइन अरर्ग सहादर करणचहापमवर्गी अथवहा प्रकचक
लनचनक्ततीपमवर्गी लनचनक्तती प्रहालधकहाऱचहान्मुंनहा सहादर करणके आवशचक रहाहलीलि.
4) उनकेदवहारहाचहा ई-नकेलि आचडती आलण पतवचवहहारहाचहा पतहा (वपन-कदोड सह) सनसपष्ट व पमणर्ग असहावहा.

5) इतर रहाजचहातमन नहहारहाष्ट्र रहाजचहात सथलिहान्मुंतवरत झहालिकेलचहा नहागहासवगर्गीच उनकेदवहारहान्मुंचहा आरलकत पदहान्मुंकवरतहा ववचहार
ककेलिहा रहाणहार नहाहली.
6) उनकेदवहान्मुंरहानके लनचनक्ततीपमवर्गी खहालिली ननमद ककेलिकेलचहा प्रनहाणपतके/कहागदपतके चहान्मुंचचहा नमळ प्रतती तसकेच कचहाचचहा चहाचहान्मुंवकत
प्रतती तपहासणतीसहाठठ लनचनक्तती प्रहालधकहा-चहाकडके सहादर करणके आवशचक आहके.
a) शहाळहा सदोडलचहाचहा दहाखलिहा/रननदहाखलिहा/अलधवहास प्रनहाणपत (Domicile Certificate),
b) नहाधचलनक शहालिहान्मुंत परलीकहा (एस.एस.सती.)व उचच नहाधचलनक शहालिहान्मुंत परलीकहा (एच.एस.सती.) चहान्मुंचचहा

गनणपलतकहा व उततीणर्गतकेचती प्रनहाणपतके, गनणपलतककेचचहा ददोनहली बहारमचती चहाचहान्मुंककत प्रत सहादर करणके
आवशचक आहके,

c) पदवती/पदववकहा परलीककेचचहा सवर्ग सत/वषहार्गांचचहा गनणपलतकहा, उततीणर्ग झहालचहाबहाबतचके प्रनहाणपत तसकेच
गनणपलतककेचचहा ददोनहली बहारमचती चहाचहान्मुंककत प्रत सहादर करणके आवशचक आहके . तथहावप पदवती/पदववकहा

परलीककेचती ननळ गनणपलतकहा पनढलीलि अभचहासक्रिनहासहाठठ ववदहापतीठ अथवहा नहहाववदहालिच चहान्मुंचचहाकडके सनपनदर्ग
ककेलिली असलचहास कचहाबहाबतचके सन्मुंबन्मुंलधत ववदहापतीठ/नहहाववदहालिच चहान्मुंचचहा सकन प्रहालधकहाऱचहाचचहा सवहाकरलीचके
प्रनहाणपत व कचहान्मुंनतीच सहाकहान्मुंवकत ककेलिकेलिली पदवती/पदववकहा परलीककेचती चहाचहान्मुंवकत गनणपलतकहा आणणके
आवशचक आहके,

d) एस. एस .सती., एच. एस. सती. व पदवती/पदववकहा वकन्मुंवहा तकसन पवरकहा एकहापकेकहा अलधक प्रचतहान्मुंत
उततीणर्ग झहालिकेलिके असलचहास प्रकचकेक प्रचतहान्मुंचती गनणपलतकहा व एकमण प्रचतहान्मुंचके प्रनहाणपत आवशचक आहके,

e) सवर्ग नहागहासप्रवगहार्गचचहा उनकेदवहारहान्मुंचचहा बहाबततीत सकन प्रहालधकहाऱचहानके वदलिकेलिके रहाततीचके प्रनहाणपत, रहातववैधतहा
प्रनहाणपत आलण अननसमलचत रहातती व अननसमलचत रनहातती वगळमन अनच नहागहासवगर्गीच उनकेदवहारहान्मुंचचहा

बहाबततीत तके उननत व प्रगत गटहात नदोडत नसलचहाबहाबतचके अलिलीकडतीलि प्रनहाणपत (latest Non Creamylayer Certificate) लनचनक्तती पमवर्गी सहादर करणके आवशचक आहके. तथहापती, नहागहासवगर्गीच आरलकत पदहावर
लनवड झहालिकेलचहा नहागहासवगर्गीच उनकेदवहारहान्मुंकडके लनचनक्ततीचचहा वकेळती रहातववैधतहा प्रनहाणपत उपलिबध नसलचहास

शहासन लनणर्गच क्रि.बतीसतीसती/2011/प्र.क्रि.1064/2011/16 बती वद.12.12.2011 ननसहार नहागहासवगर्गीच
आरलकत पदहावर लनवड झहालिकेलिहा सन्मुंबलधत उनकेदवहार लनचनक्ततीनन्मुंतर सहहा नवहनचहाचचहा आत रहात ववैधतहा
प्रनहाणपत सहादर करू शककेलि. नहागहासवगर्गीचहान्मुंसहाठठ आरलकत असलिकेलचहा पदहावर लनचनक्तती झहालिली

असलचहास रहात प्रनहाणपतहाचती ववैधतहा तपहासणचहाचचहा अलधन रहाहमन कचहास तहाकपनरतती लनचनक्तती दकेणचहात
चकेईलि. तथहापती, लनचनक्ततीनन्मुंतर एक नवहनचहाचचहा आत उनकेदवहारहान्मुंनके सन्मुंबलधत पडतहाळणती सलनततीकडके दहावहा
दहाखलि करून कचहाबहाबतचती पदोहदोचपहावतती लनचनक्तती प्रहालधकहाऱचहान्मुंनहा सहादर करणके आवशचक आहके,

f) उनकेदवहार सरकहारली, लनन-सरकहारली वकन्मुंवहा खहारगती नदोकरलीत असलचहास लनचदोककचहाचके (Employer)
नहा-हरकत प्रनहाणपत,

g) वववहावहत नवहलिहा उनकेदवहारहान्मुंचचहा बहाबततीत वववहाह ननोंदणती प्रनहाणपत/नहावहात बदलि झहालचहाबहाबतचके रहारपत
सहादर करणके आवशचक आहके, (लिगनहापमवर्गीचचहा नहावहानके सनधदहा अरर्ग करु शकतहात.)

h) लरलहहा रदोरगहार व सवचन्मुंरदोरगहार कहाचहार्गलिचहात नहावननोंदणती ककेलिली असलचहास कचहाबहाबतचके प्रनहाणपत
(Employment exchange card),

i)

अ.रहा. आलण अ.र. प्रवगहार्गततीलि उनकेदवहार वगळतहा इतर सवर्ग नहागहास तसकेच खनलचहा प्रवगहार्गततीलि नवहलिहा
आरकणहाचहा लिहाभ घकेऊ इलचचणहारके सती उनकेदवहार चहान्मुंचचहाबहाबततीत तके उननत व प्रगत गटहात नदोडत
नसलचहाबहाबतचके

सकन प्रहालधकहा-चहान्मुंनती वदलिकेलिके नवतीनतन (latest Non Creamy-layer Certificate)

प्रनहाणपत, लनचनक्ततीपमवर्गी सहादर करणके आवशचक आहके.
j)

अपन्मुंग उनकेदवहारहाचचहाबहाबततीत वकनहान 40 टककके अपन्मुंगकव असलचहाबहाबतचके सकन प्रहालधकहाऱचहानके वदलिकेलिके
प्रनहाणपत आवशचक आहके.

k) अपन्मुंग उनकेदवहारहाचचहाबहाबततीत वकनहान 40 टककके अपन्मुंगकव असलचहाबहाबतचके सकन प्रहालधकहाऱचहानके वदलिकेलिके
प्रनहाणपत.

l)

खनलचहा वगहार्गततीलि नवहलिहा व अनच सनहान्मुंतर आरकणहान्मुंतगर्गत अरर्ग करु इलचचणहा-चहा उनकेदवहारहान्मुंनती सन्मुंबन्मुंलधत

सनहान्मुंतर आरकणहाचचहा दृष्टतीकदोणहातमन शहासककच लनदर्षेशहाननसहार सकन प्रहालधकहा-चहाकडमन प्रहाप्त ककेलिकेलिके
प्रनहाणपत व कचहाचचहा सहाकहान्मुंवकत चहाचहान्मुंप्रतती लनचनक्ततीपमवर्गी सहादर करणके आवशचक आहके.

m) महहिलला आरक्षणलाणांतरर्गत खखुललला प्रवरलार्गततील महहिलला उममेदवलारलाणांनती तमे प्ररत आहण उन्नत रटलात ममोडत नसलललाबलाबतचमे
सक्षम प्रलाहधिकला-ललाचमे नहवनत्तम प्रमलाणपत्र लनचनक्ततीपमवर्गी सलादर करणमे आवशलक आहिमे. तसमेच अजला, अज वरळतला
सवर्ग मलारलास वरर्गील उमदमेवलारलाणांनला तमे उन्नत व प्ररत रटलात ममोडत नसलललाबलाबतचमे सक्षम अहधिकला-ललाचमे नहवनत्तम
प्रमलाणपत्र लनचनक्ततीपमवर्गी सलादर करणमे आवशलक आहिमे
n)

खकेळहाडम न्मुंनती शहासन लनणर्गच क्रि.रहावक्रिधदो-2002/प्रक्रि 68/क्रिकचनसके/2 वद.30.04.2005 क्रिकडहाववषचक अहर्गतहा
प्रहाप्त ककेलचहाचके प्रनहाणपत सन्मुंचहालिक, क्रिकडहा व चनवक सकेवहा, नहहारहाष्ट्र रहाजच, पनणके चहान्मुंनती प्रनहालणत ककेलिकेलिके

असहावके. तके प्रनहाणपत ववलधग्रहाहच नसलचहाचके लनदशर्गनहास आलचहास कचहाचती लनचनक्तती कदोणकचहाहली टपपचहावर
रद्द करणचहात चकेईलि.
o)

खमेळलाडडणांनती शलासन हनणर्गल क.30.04.2005 व तदद् नणांतर सखुधिलाररत हनणर्गललानखुसलार रट ' क ' सलाठती ककडला हवषलक
अहिर्गतला प्रलाप्त कमेलललाचमे प्रमलाणपत्र सणांचलालक, ककडला व लखुवक समेवला, महिलारलाष्ट्र रलाजल, पखुणमे ललाणांनती प्रमलाहणत कमेलमेलमे
असलावमे. तमे प्रमलाणपत्र हवधितीगलाह्य नसलललाचमे हनदर्गशनलास आलललास तललाचती हनलखुकक्ती कमोणतललाहिती टपपललावर रद
करणललात लमेईल.

7. उनकेदवहारहालिहा कदोणकचहाहली नचहाचहालिचहानके नवैलतक अधतपतन वकन्मुंवहा रकौरदहारली सवरुपहाचचहा खटलचहानधचके लशकहा वदलिली
असलचहास तदो भरततीसहाठठ अपहात ठरकेलि. उनकेदवहारहान्मुंववरुद पदोलिलीस चकौकशती/नचहाचहालिचतीन प्रकरण प्रलिन्मुंवबत
असलचहास/लशकहा झहालिकेलिली असलचहास उनकेदवहारहानके कचहाबहाबतचहा तपशतीलि दकेणके आवशचक आहके.
8. लनवड झहालिकेलचहा उनकेदवहारहाचती सन्मुंबन्मुंलधत पदहावर लनचनक्तती करणचहापमवर्गी उनकेदवहारहालिहा सदर पदहाचचहा एक नवहनचहाचचहा
वकेतनहाएवढली रदोख रककन अनहानत रककन महणमन भरहावती लिहागकेलि वकन्मुंवहा तशहा आशचहाचके बन्मुंधपत (Bond) सहादर करहावके
लिहागकेलि. सदर भरलिकेलिली सनरकहा अनहानत रककन पवरववकहाधतीन कहालिहावधती पमणर्ग झहालचहानन्मुंतर उनकेदवहारहास वबनवचहारती परत
लनळकेलि. उनकेदवहारहानके सनरकहा अनहानत रककन भरुनसनदहा ननपहानधचके नकेनणमक न लसवकहारलचहास वकन्मुंवहा पवरववकहाधतीन
कहालिहावधतीत कहाहली कहारणहासतव बडतरर्ग ककेलचहास कचहान्मुंनहा, कचहान्मुंनती भरलिकेलिली सनरकहा अनहानत रककन परत लनळणचहाचहा हकक
रहाहहाणहार नहाहली.
9. लनवड झहालिकेलचहा उनकेदवहारहान्मुंचती नन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेचचहा कहाचर्गककेतहाततीलि कदोणकचहाहली रुगणहालिचहात लनचनक्तती करणचहात
चकेईलि व कचहान्मुंचती सकेवहा नहहापहाललिककेचचहा कदोणकचहाहली रुगणहालिचहात बदलिली चदोगच असकेलि. तसकेच लनवड झहालिकेलचहा उनकेदवहारहान्मुंनहा
आवशचकतकेननसहार पहाळचहान्मुंनधचकेहली (Shift duties) कहान करहावके लिहागकेलि.
10.

लनवड

प्रवक्रिचहा

सनरू

झहालचहानन्मुंतर

वकन्मुंवहा

लनचनक्ततीनन्मुंतर

कदोणकचहाहली

कणती

उनकेदवहारहानके

चनककचती

नहावहतती/प्रनहाणपतके/कहागदपतके सहादर ककेलचहाचके वकन्मुंवहा कदोणततीहली नहावहतती दडवमन ठकेवलचहाचके लनदशर्गनहास आलचहास कचहाचती
उनकेदवहारली रद्दबहातलि करणचहात चकेईलि. तसकेच लनचनक्तती झहालिली असलचहास कदोणततीहली पमवर्ग समचनहा न दकेतहा कचहालिहा सकेवकेतमन
कनती करणचहात चकेईलि.
11. उनकेदवहारहानके पवरकहा हलॉलिनधचके गवैरवतर्गणमक ककेलिली तर कचहाचती उनकेदवहारली रद्द करणचहात चकेईलि.
12. लनवड झहालिकेलचहा उनकेदवहारहालिहा लनचलनत ततवहावर लनचनक्ततीनन्मुंतर नन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा (सकेवहा) लनचन, 1989
तसकेच बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा सकेवहा (वतर्गणमक) लनचन, 1999 लिहागम हदोततीलि. तसकेच शहासन लनणर्गच क्रि.
अन्मुंलनचदो/1005/126/सकेवहा-4 वद. 31.10.2005 अनवचके नवतीन पवरभहावषत अन्मुंशदहान लनवबततीवकेतन चदोरनहा लिहागम हदोईलि.
13.

सदर भरतती-अन्मुंतगर्गत लनचनक्तती ततीन वषहार्गचचहा पवरववकहाधतीन कहालिहावधतीसहाठठ (नवैलनवतक ररहा सदोडमन अनच

कदोणकचहाहली ररकेचहा/अननपलसथततीचहा कहालिहावधती वगळमन) असकेलि व ततीन वषहार्गांनन्मुंतरचके सकेवहा-सहातकच उनकेदवहारहाचचहा
पवरववकहाधतीन कहालिहावधतीततीलि कहानलगरलीवर अवलिन्मुंबमन असकेलि.

14.

वव.रहा.(अ), भ.र.(ब), भ.र.(क), भ.र.(ड) चहा प्रवगहार्गकवरतहा वववहत ककेलिकेलिके आरकण कचहा-कचहा

प्रवगहार्गततीलि उनकेदवहार उपलिबध न झहालचहास अन्मुंतगर्गत पवरवतर्गनतीच आहके.
15.

शहासन

लनणर्गच

क्रि.

सन्मुंवकणर्ग/2007/पडतहाळणती/नवव-26

वद.21.11.2007

अनवचके,

लनवड

झहालिकेलचहा

उनकेदवहारहान्मुंववरुद कदोणतहाहली गननहहा ननोंदववलिकेलिहा नहाहली अथवहा लसद झहालिकेलिहा नहाहली असके चहावरतच-प्रनहाणपत सन्मुंबन्मुंलधत
पदोललिस ठहाणचहाकडमन प्रहाप्त झहालचहानन्मुंतरच कचहाचती/लतचती सदर पदहावर नकेनणमक ककेलिली रहाईलि. तसकेच शहासन
पवर क्रि.चहालचकहा-3013/प्र.क्रि.120 नवव नन्मुंतहालिच वद.19.11.2014 नधचके वदलिकेलचहा लनदर्षेशहाननसहार लनवड झहालिकेलचहा
उनकेदवहारहानके सन्मुंबन्मुंलधत पदोललिस सटकेशन कडमन चहावरतच पडतहाळणती प्रनहाणपत प्रहाप्त ककेलचहानन्मुंतर लनचनक्तती दकेणचहात चकेईलि.
16.अपन्मुंग उनकेदवहारहानके वकनहान 40%अपन्मुंगकव असलचहाबहाबतचके प्रनहाणपत सहादर ककेलिकेलचहा व लनवड झहालिकेलचहा अपन्मुंग
उनकेदवहारहान्मुंनहा नन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेचचहा ववैदककच नन्मुंडळहाकडके अपन्मुंगकवहाचचहा टकककेवहारलीचती प्रकचक खहातररनहा
करणचहासहाठठ पहाठववलिके रहाईलि व बबहनननब
न्मुं ई नहहानगरपहाललिकहा ववैदककच नन्मुंडळहानके सदर अपन्मुंग उनकेदवहार सदर पदहाचके
कतर्गवच बरहावणचहास अपन्मुंगकवहाचचहा दृष्टतीकदोनहातमन शहावररलीकदृष्टचहा पहात ठरववलचहानन्मुंरतच कचहास प्रकचक नकेनणमक दकेणचहात
चकेईलि.
17. उनकेदवहार वववहत अहर्गतहा व अटली पमणर्ग करलीत नसलचहाचके कदोणकचहाहली कणती लनदशर्गनहास आलचहास कचहाचती उनकेदवहारली रद्द

करणचहात चकेईलि, नकेनणमक झहालिली असलचहास सकेवकेतमन कनती करणचहात चकेईलि व चहाबहाबत कदोणतहाहली पतवचवहहार ववचहारहात
घकेतलिहा रहाणहार नहाहली.

18. उनकेदवहारहान्मुंनहा परलीककेसहाठठ कदोणतहाहली भतहा अथवहा खचर्ग वदलिहा रहाणहार नहाहली. उनकेदवहारहान्मुंनहा लनचनक्ततीचचहा
कहाचर्गवहाहलीसहाठठ सवखचहार्गनके उपलसथत रहहावके लिहागकेलि.

19. उनकेदवहार हहा नहहारहाष्ट्रहाततीलि रवहवहासती असहावहा. उनकेदवहारहाकडके अलधवहास प्रनहाणपत तसकेच रनन तहारखकेचहा दहाखलिहा
उपलिबध नसलचहास, कचहा उनकेदवहारहानके आपलिहा शहाळहा सदोडलचहाचहा दहाखलिहा सहादर करणके आवशचक रहाहलीलि. परन्मुंतन सदर
शहाळहा सदोडलचहाचचहा दहाखलचहानधचके कचहा उनकेदवहारहाचहा रनन नहहारहाष्ट्र रहाजचहात झहालिहा असलचहाचती ननोंद असणके आवशचक
आहके.
20. प्रशहासककच वकन्मुंवहा अनच कहारणहासतव भरतती प्रवक्रिचहा कदोणकचहाहली वकेळकेस कदोणकचहाहली टपपचहावर थहान्मुंबववणचहाचके अलधकहार
नहहानगरपहाललिकहा आचनक्त, बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा चहान्मुंनहा आहकेत.

21. तचहार ककेलिकेलिली लनवड समचती एक वषहार्गसहाठठ वकन्मुंवहा नवतीन भरतती प्रवक्रिचकेसहाठठ रहावहरहात दकेणचहात चकेईलि कचहा
वदनहान्मुंकहापचर्गांत; चहा ददोनहलीपवैकक रके आधतीचके घडकेलि कचहा वदनहान्मुंकहापचर्गांत ववलधग्रहाहच असकेलि. कचहानन्मुंतर हली लनवडसमचती वचपगत
हदोईलि. तथहापती,सदर ववधतीग्रहाहच कहालिहावधती नधचके बदलि करणचहाचके अलधकहार नहहानगरपहाललिकहा आचनक्तहान्मुंकडके रहाहततीलि.

22. सनलशलकत बकेरदोरगहार आरकणहान्मुंतगर्गतचती पदके नहहारहाष्ट्र शहासनहाचचहा वदनहान्मुंक 27.10.2009 चचहा शहासन लनणर्गच क्रिनहान्मुंक
पअन्मुंक /1009/प्र.क.200/2009/16 अ चहा अनवचके भरणचहात चकेततीलि सदर लनणर्गचहानवचके सनलशलकत बकेरदोरगहारहान्मुंनहा आलथर्गक

सहहायच चहा चदोरनकेअन्मुंतगर्गत शहासककच कहाचहार्गलिचहात ततीन वषहार्गपचर्गांत ककेलिकेलचहा व रदोरगहार नहागर्गदशर्गन ककेंद्रहानधचके चहा अननभवहाचती
ननोंद ककेलिकेलचहा पदवतीधर/पदववकहाधहारक अन्मुंशकहालिलीन कनर्गचहा-चहान्मुंनहा (औषधलननहार्गतहा पदहाचती अहर्गतहा धहारण करलीत आहकेत
अशहा कनर्गचहा-चहान्मुंनहा ) सदर आरकण लिहागम हदोईलि व कचहान्मुंनहा 46 वषहार्गपचर्गांत वचदोनचहार्गदकेत सवलित दकेणचहात चकेईलि.

23. अपन्मुंग उनकेदवहारहान्मुंनती खहालिली ननमद ककेलिकेलचहा तककचहानधतीलि क्ष-हकरण सहहायग्यकपदहाचती कतर्गवचके, रबहाबदहारली व कचहासहाठठ
आवशचक तती शहारलीरलीक कनतहा/पहाततहा चहान्मुंचती ननोंद घचहावती.

पदनहान

सदर पदहाचती जबहाबदहाररी र कतर्ववग्य

शहाहरररीक पहात्रतहा

क्ष-हकरण सहहायग्यक

क-वकरण तन्मुंतजहान्मुंनहा सहहायच करणके

C

- सन्मुंवहाद सहाधणके

BN – वहाकणके
H- ऐकणके
S- बसणके
ST- उभके रहाहणके
W- चहालिणके
SE- बघणके
RW- वहाचणके व ललिवहणके

24.लनवड झहालिकेलचहा उनकेदवहारहान्मुंनहा लनचनक्ततीनन्मुंतर नहहापहाललिककेचके लनवहाससथहान उपलिबध करुन वदलिके रहाणहार नहाहली व
लनवहाससथहान दकेणचहाचती रबहाबदहारली प्रशहासनहाचती रहाहणहार नहाहली चहाचती उनकेदवहारहान्मुंनती ननोंद घचहावती.

25. कहाहली अपवरहहाचर्ग कहारणहासतव ऑनलिहाईन परलीककेचचहा तहारखहान्मुंनधचके बदलि करहावहा लिहागलचहास कचहाबहाबतचती नहावहतती
बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेचचहा सन्मुंककेतसथळहावर प्रलसधद करणचहात चकेईलि. चहाबहाबत लिकेखती सवरुपहात कदोणकचहाहली प्रकहारके
पतवचवहहार ककेलिहा रहाणहार नहाहली.

26. उनकेदवहारहानके चहा भरततीप्रवक्रिचके सन्मुंदभहार्गत वकेळदोवकेळती प्रलसधद हदोणहारली नहावहतती व समचनहा बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेचचहा
सन्मुंककेतसथळहावर प्रलसधद हदोणहार असलचहानके भरततीप्रवक्रिचहा पमणर्ग हदोईपचर्गांत कबपचहा वरलीलि वकेबसहाईट उनकेदवहारहान्मुंनती वकेळदोवकेळती
पहहावती.

27. लनवड प्रवक्रिचकेत कदोणकचहाहली सतरहावर लनणर्गच घकेणचहाचके अन्मुंलतन अलधकहार बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा आचनक्तहान्मुंनहा
रहाहततीलि.
XI) हरशतष सकचनहा 1) चहापमवर्गी सहादर ककेलिकेलिके/प्रहाप्त झहालिकेलिके अरर्ग ववचहारहात घकेतलिके रहाणहार नहाहलीत. तसकेच बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेनके

कदोणकचहाहली वचक्ततीलिहा व इतर दस
न -चहा सन्मुंसथकेलिहा अरर्ग ववकणके, लसवकहारणके इकचहादलीन्मुंचहा अलधकहार वदलिकेलिहा नहाहली, चहाचती
कबपचहा सवहार्गांनती ननोंद घचहावती.

2) सकेवहाचदोरन कहाचहार्गलिच प्रकलप अलधकहारली चहान्मुंचचहाकडके ननोंदणती ककेलिकेलचहा उनकेदवहारहान्मुंनतीदकेखतीलि चहा रहावहरहाततीननसहार online

अरर्ग सहादर करणके आवशचक आहके.

3) रर एखहादहा उनकेदवहारहानके भरततीचचहा कदोणकचहाहली टपपचहावर दबहाव आणणचहाचहा प्रचत ककेलचहास वकन्मुंवहा अननलचत

नहाधचनहान्मुंचहा अवलिन्मुंब ककेलचहाचके वकन्मुंवहा तदोतचहा वचक्ततीन्मुंचती वचवसथहा ककेलचहाचके आढळलचहास कचहालिहा लनवडतीतमन अपहात
ठरववणचहात चकेईलि.

4) नधचसथ/ठग/नन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेत सन्मुंबन्मुंध असलचहाचके भहासववणहाऱचहा वचक्तती चहान्मुंचचहा गवैरनहागहार्गनके नदोकरली लनळवमन

दकेणचहाचचहा आशहासनहापहासमन सहावध रहाहहाणचहाचचहा उनकेदवहारहान्मुंनहा समचनहा दकेणचहात चकेत आहकेत.

5) चहापमवर्गी सदर पदहान्मुंसहाठठ अरर्ग ककेलिकेलचहा उनकेदवहारहान्मुंनती चहा रहावहरहाततीस अननसरून पननहहाअरर्ग करणके आवशचक आहके.

6) सदर रहावहरहात बबहननन न्मुंबई नहहानगरपहाललिककेचचहा http://portal.mcgm.gov.in चहा वकेबसहाइटवर उपलिबध आहके.
उनकेदवहारहानके वकेबसहाइट उघडणचहासहाठठ Internet Explorer 6 अथवहा कचहा वरलीलि आवबततीचहाच वहापर करहावहा.
सहरी/प्र.रवै.अ.र खहातत प्रननख

(नहाधग्यलनक आररोगग्य सतरहा)

सहरी/उपहाग्यनक (न.भ.प्रहा.)

सहरी/अलत आग्यनक (प.उ.)

