बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
जाहिरात

बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिककेचचहा अुंतगतर्गत प्र्मख रुग्णालुहालिचके, विशशेकेष रुग्णालुहालिचके श सहाशतर्गजलनक आरआरोग्णालच खहात्चहाुंतगतर्गत
उपनगरयच रुग्णालुहालिचके श प्रसमलतगृहके चहाुंचचहा आस्थाहापनकेशरयलि खहालियलि तक्त्त्चहात न््द ककेलिकेलिय परिचािीका या संवरागाततील विरक्त पदके
भरणचहासहाठीसाठी बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा पविरचचहातर्ग शेहाळेतूकेत्न General Nursing & Midwifery Diploma उत्तीुतर्ग झाहालिकेल्चहा श इतर

्हानचतहाप्रहाप्त पविरचचहातर्ग शेहाळेतूकेत्न General Nursing & Midwifery Diploma उत्तीुतर्ग झाहालिकेल्चहा उ्केदशहारहाुंकड्न पविरचहाविरकहा पदहासहाठीसाठी

दि.28.04.2018 पासून दि.14.05.2018 पय्यंत कायागालयतीन वन वेळेन वेत सावगाजनिकनक व साप्ताद्ताहिक सहट्टीकी वरळेून अजतर्ग ्हागविशणचहात
चकेत आहकेत.

अर्ज सस्विकिकारणरिकाचािका दिा दिनािकािनांक पािकासपनास-28/04/2018 अर्ज सस्विकिकारणरिकाचािका अिनांतिअंतिम दिा दिनािकािनांक ः-स-14/05/2018 पार्यंअंति
(सिकारिनांकिकाळी 5.00 ्वििकारेपार्यंअंति)
अर्ज सस्विकिकारणरिकाचाे दिे ठिकिकाण ः-स-

कायगाकािी आिरोगय अधअधिकािी यांचन वे कायागालय,
एफ/िक्षिण ववभार कायागालय इमााित, 3 िा माजला,
आवक-जावक ववभार, रुमा क्रमाांक 56,
डॉ.आंबन वेडकि माारगा, पिळे, मांब
ह ई- 400 012
पाा दििकाचाे नािकािनां्वि – पाररचािकारीकिका ( एकपण ररक्अंति पाा दिे –

867 )

1. एकपण ररक्अंति पाा दििकािनांपापैककी 90% पाा दिे फक्अंति बहृ नममिनांबई महिकानागरपािकाललिकिका पाररचारिका्ज शिकाळेअंतिपना उतीण्ज झालेिकालिेल्यारिका उमेा दि्वििकारिकािनांसिकाे ठिर
पाा दििकाचाे नािका्वि/ ्विग्ज

अरिका

एकपण ररक्अंति

अर

व्विरिका

भर

(अ)

(ब)

23

16

रिकागिका
पाररचािकारीकिका

779

104

71

भर (क)

भर

व्विमिकाप

इमिका्वि

खमलििका

11

121

406

(ड)
17

10

02.एकपण ररक्अंति पाा दििकािनांपापैककी 10%पाा दिे बह
ृ नममिनांबई महिकानागरपािकाललिकिका ्वि इअंतिर मिकानरअंतििकापिकापअंति पाररचारिका्ज शिकाळेअंतिपना उतीण्ज झालेिकालिेल्यारिका उमेा दि्वििकारिकािनांसिकाे ठिर

पाा दििकाचाे नािका्वि /्विग्ज एकपण ररक्अंति

अरिका

अर

रिकागिका
पाररचािकारीकिका

88

10

08

व्विरिका

भर

भर

भर

(अ)

(ब)

(क)

(ड)

02

02

03

01

व्विमिकाप

इमिका्वि

खमलििका

02

13

47

तकता ‘अ’ नहसाि कप्पतीककत आि्षिण खाालीलप्रमााणन वे
रुग्णालुहालिचहाचके नहाश

आरक्षु

प्र्मख श विशशेकेष रुग्णालुहालिचके श
सहाशतर्गजलनक आरआरोग्णालच
खहात्चहाुंतगतर्गत उपनगरयच
रुग्णालुहालिचके श प्रसमलतगृहके

प्रशगतर्ग

कपप्तीकृत
अजहा

अज

विशजहा
(अ)

एक्ु
विश्हाप्र

भज

भज

भज

(ब)

(क)

(ड)

इ्हाश

खमलिहा

रिकत
पदके

सर्वसाधारण
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16

17

10

11
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380
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5% खेळाडू

06

03

02

0

0

0

0

07
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39

1% अनाथ

0

0

0

0

0

0

0

0

05

05
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16

17

10

11
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एक्ु

* ननःसमथ्व
(अपंग) 3%

OL (One leg) “One Leg”

अपंरतव माानय आ्ताहि.न वे

779

पिंतह

परिचािीकांचती कतगावयन वे व जबाबिािी पाि पाडत असतांना तयांनती

133

Prosthesis चा वापि करुन जि पिावलंबती िा्ताहित नसततील ति तन वे
Accepted आ्ताहिन वे.

* प्रशगतर्गलनहहाच लन निःस्ातर्ग असलिकेल्चहा व्यकचविक्त (Person with Disabilities) उ्केदशहारहाुंकरयतहा आरलक्षत असलिकेलिय उपरआरोक्त न््द 133 पदके
आरलक्षत प्रशगहातर्गत्न तसकेच खमल्चहा गटातूनहात्न, उ्केदशहारहाुंचचहा उपलिबब्धतकेनमसहार भरणचहात चकेत्तीलि.

अंतिक्अंतििका ‘ब’
ब) एकूण हरक्त पदांपंपैकैकी 10% पदे बहिन्मु ंबई मिानगरपानिका र इतर मान््यतापाप्त पहरच्या्व शाळेताळेतून उत्तीरतून उत्तीण्व झालेल्याािेल्या उमे्या उमेदरारांसाठीसाठीे
रुग्णालुहालिचहाचके नहाश

प्रशगतर्ग

कपप्तीकृत
आरक्षु

अजहा

अज

एक्ु

विशजहा

भज

भज

भज

(अ)

(ब)

(क)

(ड)

विश्हाप्र

इ्हाश

खमलिहा

रिकत
पदके

प्र्मख श विशशेकेष रुग्णालुहालिचके श

सर्वसाधारण
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02
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01
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खहात्चहाुंतगतर्गत उपनगरयच

5% खेळाडू
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0

एकूण

10
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02

02

03

01

02
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47

88

सहाशतर्गजलनक आरआरोग्णालच

रुग्णालुहालिचके श प्रसमलतगृहके

* ननःसमथ्व (अपंग) 3%OL (One leg) OL (One leg)“One Leg”

अपंरतव माानय आ्ताहि.न वे

पिंतह

परिचािीकांचती कतगावयन वे व जबाबिािी पाि पाडत असतांना तयांनती

Prosthesis चा वापि करुन जि पिावलंबती िा्ताहित नसततील ति तन वे
Accepted आ्ताहिन वे.
* प्रशगतर्गलनहहाच लन निःस्ातर्ग असलिकेल्चहा व्यकचविक्त (Person with Disabilities) उ्केदशहारहाुंकरयतहा आरलक्षत असलिकेलिय उपरआरोक्त न््द 15 पदके

15

आरलक्षत प्रशगहातर्गत्न तसकेच खमल्चहा गटातूनहात्न, उ्केदशहारहाुंचचहा उपलिबब्धतकेनमसहार भरणचहात चकेत्तीलि

1)(अ) शाळेतंपैक्षनणक अि्वताः
1) उ्केदशहार ्हानचतहाप्रहाप्त ्ुंडळेतूहाच्ती उचच ्हाध्यमिचल्क शेहालिहाुंत पविरक्षहा इचतहा 12 वती (10+2) पविरक्षहा उत्तीुतर्ग झाहालिकेलिहा असहाशहा.
2)उ्केदशहार जनरलि नलससिंग अलब्धक ल्डशहाचफरय विडपलिआरो्हाब्धहारक असहाशहा. (3 विकुंशहा 3 ½ शषहातर्गचहा अभचहासक्र् प्ुतर्ग उत्तीुतर्ग झाहालिकेलिहा असहाशहा.)
3)उ्केदशहार ्हहारहाष्ट्र नलससिंग कसिंग कौलनसलिकड्न नलकडून नोंदु्तीकृत असहाशहा व नोंिणतीचन वे नूतनतीकिण कन वेलन वेलन वे असावन वे.
4)उ्केदशहार ्हाध्यमिचल्क शेहालिहाुंत प्र्हाुपत्र पविरक्षहा विकुंशहा तत्स् विकुंशहा उचचतमा पविरक्षकेत विक्हान 50 गमुहाुंचहा ्रहाठीसाठी विशषच घेकेऊन उत्तीुतर्ग
झाहालिकेलिहा
असहाशहा.
5)उ्केदशहार 'ड्तीओईएस्तीस्ती' सआरोसहाचटातूनयचके 'स्तीस्तीस्ती' विकुंशहा 'ओ' स्थतर विकुंशहा 'ए' स्थतर विकुंशहा'ब्ती' स्थतर विकुंशहा 'स्ती' चहा स्थतरहाशरयलि प्र्हाुपत्र
विकुंशहा ्हहारहाष्ट्र रहाज्यच उचच आलु तहाुंलत्रक लशेक्षु ्ुंडळेतूहाचचहा 'ए्एसस्तीआचटातूनय' विकुंशहा 'ज्तीईस्तीटातूनयचके' प्र्हाुपत्र ब्धहारक असहाशहा विकशहा सदर

प्र्हाुपञ सहादर करणचहास समटातून दकेणचहाकविरतहा उ्केदशहारहानके शेहासनहानके शकेळेतूआरोशकेळेतू्ती सुंगुक हहातहाळेतूु्ती/शहापरहाबहाबत ्हानचतहा विदलिकेलिहा अभचहासक्र् पमुतर्ग

ककेलिकेलिहा असहाशहा, ताहाविप लनचमक्त्तीचचहा शकेळेतूकेस उ्केदशहारहाजशळेतू सदर प्र्हाुपत्र नसल्चहास त्चहानके/लतनके शेहाहासनहानके विशविहत ककेलिकेलिय ए्एस-

स्तीआचटातूनयच्ती पविरक्षहा लनचमक्त्तीचचहा विदनहाुंकहापहास्न दआरोन शषहातर्गचचहा आत उत्त्तीुतर्ग हआरोुके आशश्चक आहके . अनचाहा उ्केदशहारहाच्ती सकेशहा स्हाप्त करणचहात
चकेईलि.

2) शचआरो्चहातर्गदहा निः 1) खाहल्या व माारासवर्गीय उ्केदशहारहाचके विदनहाुंक-28.04.2018 रआरोज्ती शच 38 शषहातर्गपकेक्षहा अलब्धक अस् नचके.
2) निकनःसमारगा (अपुंग) उमान वेिवािांच्ती क्हालि शचआरो्चहातर्गदहा ्हहारहाष्ट्र शेहासन लनदन निर्देशेहानमसहार 45 शषन निर्दे रहाविहलि.
3) शेहासनलनुतर्गचहानमसहार खकेळेतूहाड् ुंच्ती गमुशतहा श पहात्रतहा विशचहारहात घेकेतहा सदर पदहासहाठीसाठी असलिकेलिय
वचआरो्चहातर्गदहा 5 शषहासिंपचसिंत लशेलालि करणचहात चकेईलि
3) शकेतनशकेु्ती निः

9300 – 34800

+ गकेड पके रु.4200/- अलब्धक अनमजकेच भतके

ननरडतून उत्तीचे ननकषःअ) एकूण हरक्त पदांपंपैकैकी 90% पदे फक्त बहिन्मु ंबई मिानगरपानिका पहरच्या्व शाळेताळेतून उत्तीरतून उत्तीण्व झालेल्याािेल्या उमे्या उमेदरारांसाठीसाठीे ननरडतून उत्तीचे ननकष
खािीिपमाणेः-

बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा पविरचचहातर्ग शेहाळेतूकेत्न उत्तीुतर्ग झाहालिकेल्चहा उ्केदशहारहाुं्ब्ध्न पदहाचचहा सकेशहा प्रशकेशे लनच्हानमसहार विशविहत ककेलिकेलिय अहतर्गतहा,
अटातूनय व शेत्ती ब्धहारु करयत असलिकेल्चहा उ्केशहारहाुं्ब्ध्न त्चहाुंचचहा उततीणगा वर्षगा व गमुशतकेनमसहार उ्केदशहारहाुंच्ती लनशडचहादय तचहार करणचहात चकेईलि.
ब) एकूण हरक्त पदांपंपैकैकी 10% पदे बहिन्मु ंबई मिानगरपानिका र इतर मान््यतापाप्त पहरच्या्व शाळेताळेतून उत्तीरतून उत्तीण्व झालेल्याािेल्या उमे्या
उमेदरारांसाठीसाठीे ननरडतून उत्तीचे ननकष खािीिपमाणेःबृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा पविरचचहातर्ग शेहाळेतूकेत्न श इतर ्हानचतहाप्रहाप्त पविरचचहातर्ग शेहाळेतूकेत्न उत्तीुतर्ग झाहालिकेल्चहा उ्केदशहारहाुं्ब्ध्न पदहाचचहा सकेशहा प्रशकेशे
लनच्हानमसहार विशविहत ककेलिकेलिय अहतर्गतहा,अटातूनय व शेत्ती ब्धहारु करयत असलिकेल्चहा उ्केदशहारहाुं्ब्ध्न त्चहाुंचचहा गमुशतकेनमसहार लनशडचहादय तचहार
करणचहात चकेईलि. उ्केदशहारहास उचच ्हाध्यमिचल्क शेहालिहाुंत पविर्षिन वेमाधयन वे (12 वती) ककमाान 65% रहण श जनरलि नलससिंग ल्डशहाचफरय

विडपलिआरो्हामाधयन वे ककमाान 55% रहण असणन वे आवशयक आ्ताहिन वे. सिि उमान वेिवािांचती उचच ्हाध्यमिचल्क शेहालिहाुंत पविर्षिा (12 वती) श जनरलि नलससिंग

ल्डशहाचफरय विडपलिआरो्हा या िरोन्ताहिीमाधयन वे प्रहाप्त ककेलिकेल्चहा गमुहाुंचचहा सरहासरयनमसहार श लनशड्तीचचहा लनकषहानमसहार लनशडचहादय तचहार करणचहात
चकेईलि.

ननरडतून उत्तीचतून उत्ती का्य्वपधदततून उत्तीःअ) एकूण हरक्त पदांपंपैकैकी 90% पदे फक्त बहिन्मु ंबई मिानगरपानिका पहरच्या्व शाळेताळेतून उत्तीरतून उत्तीण्व झालेल्याािेल्या उमे्या उमेदरारांसाठीसाठीे

1. न््द ककेलिकेल्चहा प्रशगहातर्गत्तीलि उ्केदशहारहाुंच्ती जनरलि नलससिंग ल्डशहाचफरय विडपलिआरो्हाचचहा उत्तीुतर्ग शषतर्ग श रहणवतन वेनहसाि निकनवडयादय तचहार
करणचहात चकेईलि.

2. सशतर्ग प्रशगहातर्गत्तीलि उचच गमुशतहाब्धहारक उ्केदशहारहाुंच्ती खमल्चहा प्रशगहातर्गचके उ्केदशहार म्हणून निवहु्न लनशड करणचहात चकेईलि
3. खमल्चहा पदहासहाठीसाठी लनशड झाहालिकेलिय असकेलि अश्चहा उचच गमुशतहाब्धहारक ्हागहासशगहातर्गचचहा उ्केदशहारहाुंचती खमल्चहा पदहाशर
नके्ु्क

करणचहात चकेईलि.

4. उमान वेिवाि परिचयागा अभयासक्रमााचन वे करोणतन वे्ताहिी वर्षगा िस
ह -या ककं वा निकतस-या प्रयतनात उततीणगा झालााला असल्यास तया प्रतयन वेक

वर्षागाचया प्रतयन वेक प्रयतनासाठी त्यायत्नासाठी तया-तया वर्षागाचया एकूण रहणातून प्रतयन वेक्रत्येकी 10 रहण वजा किणयात यन वेततील. ततीनपन वे्षिा
अधअधिक प्रयतनात पिी्षिा उततीणगा झालाालन वेल्या उमान वेिवािाला भिततीसाठी त्यायत्नासाठी अपात्र ठी त्यािववणयात यन वेईल.

ब) एकूण हरक्त पदांपंपैकैकी 10% पदे बहिन्मु ंबई मिानगरपानिका र इतर मान््यतापाप्त पहरच्या्व शाळेताळेतून उत्तीरतून उत्तीण्व झालेल्याािेल्या उमे्या
उमेदरारांसाठीसाठीे

1) उ्केदशहारहास उचच ्हाध्यमिचल्क शेहालिहाुंत पविर्षिन वेमाधयन वे (12 वती) ककमाान 65% रण
ह श जनरलि नलससिंग ल्डशहाचफरय

विडपलिआरो्हामाधयन वे ककमाान 55% रहण असणन वे आवशयक आ्ताहि.न वे सिि उमान वेिवािांचती उचच ्हाध्यमिचल्क शेहालिहाुंत पविर्षिा (12 वती) श
जनरलि नलससिंग ल्डशहाचफरय विडपलिआरो्हा या िरोन्ताहिीमाधयन वे प्रहाप्त ककेलिकेल्चहा गमुहाुंचचहा सरहासरयनमसहार श लनशड्तीचचहा लनकषहानमसहार
लनशडचहादय तचहार करणचहात चकेईलि.
2) उमान वेिवाि परिचयागा अभयासक्रमााचन वे करोणतन वे्ताहिी वर्षगा िस
ह -या ककं वा निकतस-या प्रयतनात उततीणगा झालााला असल्यास तया प्रतयन वेक

वर्षागाचया प्रतयन वेक प्रयतनासाठी त्यायत्नासाठी तया-तया वर्षागाचया एकूण रहणातून प्रतयन वेक्रत्येकी 10 रहण वजा किणयात यन वेततील. ततीनपन वे्षिा अधअधिक
प्रयतनात पिी्षिा उततीणगा झालाालन वेल्या उमान वेिवािाला भिततीसाठी त्यायत्नासाठी अपात्र ठी त्यािववणयात यन वेईल.

3) सशतर्ग प्रशगहातर्गत्तीलि उचच गमुशतहाब्धहारक उ्केदशहारहाुंच्ती खमल्चहा प्रशगहातर्गचके उ्केदशहार म्हणून निवहु्न लनशड करणचहात चकेईलि.

्हागहासशग्तीच

प्रशगहातर्गत्तीलि उ्केदशहारहाुंनहा खमल्चहा प्रशगहातर्ग्ध्यमिचके भरत्तीकरयतहा अजतर्ग करणचहाच्ती ्मभहा रहाहयलि.
4) खमल्चहा पदहासहाठीसाठी लनशड झाहालिकेलिय असकेलि अश्चहा उचच गमुशतहाब्धहारक ्हागहासशगहातर्गचचहा उ्केदशहारहाुं चती खमल्चहा पदहाशर नके्ु्क
करणचहात चकेईलि.

सशतर्गसहाब्धहारु अटातूनय निः
1) विरक्त पदहाुंचचहा उपलिबब्धतकेनस
म हार आलु आशश्चकतकेनस
म हार नके्ुमकहा करणचहात चकेत्तीलि. ताहाविप लनशडचहादय कआरोुत्चहाहय शकेळेतू्ती
प्शतर्गस्चनहा न दकेतहा रद्द करणचहाचके अलब्धकहार बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा आचमक्तहाुंनहा आहकेत.
2) जहाविहरहात्ती्ध्यमिचके विदलिकेल्चहा पदहाुंच्ती सुंखचहा आलु अनमशेकेष बदलिणचहासहापकेक्ष आहके.
3) शैचविक्तक ्विहत्तीपत्र (BIO-DATA) विशविहत न्मनचहात स्थशहस्थतहाक्षरहात सशतर्ग दृष्टीने्तीनके प्ुतर्ग असहाशकेत. विशविहत न्मनचहा्ध्यमिचके नसलिकेलिके श
अप्ुतर्ग अजतर्ग विशचहारहात घेकेतलिके जहाुहार नहाहयत.
4) अललिकडचचहा कहाळेतूहात कहाढलिकेलिके पहारपत्र आकहारहात्तीलि उ्केदशहारहाचके छाहाचहालचत्र त्चहाुंचचहा स्थशहाक्षरयसह अजहातर्गशर न््द ककेलिकेल्चहा
विठीकहाु्ती लचकटातूनशहाशके. त्चहा छाहाचहालचत्रहाचचहा दआरोन अलतविरक्त प्रत्ती पमढयलि लनशड प्रविकचकेसहाठीसाठी उ्केदशहारहाजशळेतू ठीकेशुके आशश्चक
5)अजहातर्गसहाठीसाठी शहापरणचहात चकेुहारके कहागद चहाुंगल्चहा प्रत्तीचके (छाहाचहाुंविकत प्रत्तीसहाठीसाठी शहापरणचहात चकेुहा-चहा)
असहाशके.

आहके.

ए 4 आकहारहात्तीलि

6) उ्केदशहारहाुंन्ती स्थशत निः लनलश्चित करहाशचहाचके आहके के, तके आशकेविदत पदहाुंचचहा सशतर्ग अहतर्गतहा श अटातूनय प्ुतर्ग करतहात. उ्केदशहार विशविहत
अहतर्गतहा श अटातूनय प्ुतर्ग करयत नसल्चहाचके कआरोुत्चहाहय क्षु्ती लनदशेतर्गनहास आल्चहास त्चहाुंच्ती उ्केदशहारय रद्द करणचहात चकेईलि. नके्ु्क झाहालिय
असल्चहास सकेशकेत्न क््ती करणचहात चकेईलि.
7) उमान वेिवािानन वे िा्ताहिणयाचया दठी त्याकाणाचा िाखाला िन वेणन वे आवशयक आ्ताहिन वे. उिा. वतीजन वेचन वे बतील
8)पत्रव्यरिाराचा पत्तीरा सुस्पषपष्ट र पूण्व असारा (हपनकोडसि). उमेदराराने दूरधरनतून उत्ती/भ्रमणधरनतून उत्ती अजा्वत नमूद करारा.
9)टपािकालििकाद्वििकारे पािकाे ठिव्विलिेलिे अर्ज व्विदिहअंति ममा दिअंतिीअंति अर्ज सस्विकिकारणरिकाच्यारिका दिे ठिकिकाणी पिकापअंति झालेिकालिे नािकाहीअंति किंवा उशकिनां्वििका उलशरिका पिकापअंति झालेिकालिेलिे
अर्ज व्विचािकारिकाअंति घेअंतिलिे रिकाणिकार नािकाहीअंति.

10) पाोसटिकाच्यारिका व्विलििनांबिकाममळे कोणअंतिीही मिकादिहअंतिी पिकापअंति होणरिकास किंवा उशकिनां्वििका कळव्विणरिकास व्विलििनांब झालेिकालििका अंतिर त्याचीरिकाचाी रबिकाबा दििकारी
बह
ृ नममिनांबई महिकानागरपािकाललिके्विर रिकाहणिकार नािकाही.

11) इतर रहाज्यचहात्न ्हहारहाष्ट्र रहाज्यचहात स्थालिहाुंतरयत झाहालिकेल्चहा ्हागहासशग्तीच उ्केदशहारहाुंचा आरलक्षत पदहाकरयतहा विशचहार ककेलिहा जहाुहार
नहाहय.

12) उ्दकेशहारहाुंन्ती जन्दहाखलिहा, शेहाळेतूहा सआरोडल्चहाचहा दहाखला, शैक्षलुक अहतर्गतकेबहाबतच्ती प्र्हाुपत्रके व रण
ह पतत्रका, व्यकचहाशसहाच्तीक
अहतर्गतहा, सक्ष् अलब्धकहा-चहाुंन्ती विदलिकेलिके जहात्तीचन वे प्र्हाुपत्र, जहात शैब्धतकेचके प्र्हाुपत्र, उननत श प्रगत गटातूनहात ्आरोडत नसल्चहाचके

प्र्हाुपत्र ( 31 मााचगा 2018 पय्यंतचन वे), असल्चहास अनमभशहाचके प्र्हाुपत्र, नके्ुमक पत्र चहाुंचचहा ्मळेतू प्रत्ती श सहाुंक्षहाविकत झाकेराकित झेरॉक्त्स
प्रत्तीसह उपलस्थात रहहाशके. विशशहाविहत ्विहलिहा उ्केदशहारहाुंन्ती विशशहाहनलकडून नोंदु्ती प्र्हाुपत्र, नहाशहात बदलि झाहाल्चहानुंतरचके रहाजपत्र सहादर
करहाशके. तसकेच तके नसल्चहास विशशहाविहत ्विहलिहा विशशहाहहाप्श्तीचचहा नहाशहानके अजतर्ग करु शेकतहात .

13) उ्केदशहारहास नैलतक अब्ध निःपतन विकुंशहा फसिंग कौजदहारय स्थशरुपहाचचहा गमनहचहात लशेक्षहा झाहालिय असल्चहास तरो/त्ती लनशड्तीसहाठीसाठी अपहात्र
ठीरकेलि. उ्केदशहारहाविशरुध्यमिद पआरोललिस चसिंग कौकशे्ती, नचहाचहालिच्तीन प्रकरु प्रलिुंविबत असल्चहास, लशेक्षहा झाहालिकेलिय असल्चहास उ्केदशहारहानके
त्चहाबहाबतचहा तपशे्तीलि दकेुके आशश्चक आहके.
14) लनशड झाहालिकेल्चहा उ्केदशहारहाुंनहा सुंबुंलब्धत पदहाशर लनचमक्त्ती करणचहाप्श्ती सदर पदहाचचहा एक ्विहनचहाचचहा शकेतनहाएशढय रआरोख रक्त्क्
अनहा्त रक्त्क् म्हणून निवहु्न भरहाश्ती लिहागकेलि. विकुंशहा तशेहा अाहातर्गचके (आशेचहाचके) बुंब्धपञ सहादर करहाशके लिहागकेलि . उ्केदशहारहानके समरक्षहा रक्त्क्
भरुन समध्यमिदहा ्नपहा्ध्यमिचके नके्ु्क न लस्थशकहारल्चहास विकुंशहा पविरविशक्षहाब्ध्तीन कहालिहाशब्ध्ती्ध्यमिचके कहाहय कहारुहास्थतश बडतफतर्ग ककेल्चहास त्चहाुंनहा
भरलिकेलिय अनहा्त रक्त्क् परत ल्ळेतूणचहाचहा हक्त्क रहहाुहार नहाहय.
15) उ्केदशहारहाुंनहा प्रमााणपत्रन वे पडताळेणतीसाठी त्यायत्नासाठी निकनयरोजितजत स्थरळेती स्थशखचहातर्गनके उपलस्थात रहहाशके लिहागकेलि.
16) लनशड झाहालिकेल्चहा उ्केदशहारहाुंच्ती ्म ुंबई ्नपहाचचहा कहाचतर्गक्षकेत्रहात्तीलि ्नपहाचचहा कआरोुत्चहाहय शैद्यविकच सुंस्थाके्ध्यमिचके लनचमक्त्ती करणचहात
चकेईलि. सदर जहाविहरहात्तीत न््द ककेलिकेलिय पविरचहारयकहाुंच्ती विरक्त पदके हय बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिककेत्तीलि प्र्मख रुग्णालुहालिचके ,विशशेकेष
रुग्णालुहालिचके, उपनगरयच रुग्णालुहालिचके श प्रसमलतगृहके चहाुंचचहा आस्थाहापनकेशरयलि खमलिहा श आरक्षुहाुंतगतर्गत असल्चहानके लनचमक्त्तीनुंतर
उ्केदशहारहालिहा लनचमक्त ककेलिकेल्चहा आस्थाहापनकेशर जहाुके बुंब्धनकहारक रहाहयलि.
17) लनशड प्रविकचहा समरु झाहाल्चहानुंतर विकुंशहा कआरोुत्चहाहय क्षु्ती उ्केदशहारहानके चमकेच्ती ्हाविहत्ती, प्र्हाुपत्रके, कहागदपत्रके सहादर ककेल्चहाचके
विकुंशहा कआरोुत्तीहय ्हाविहत्ती दडश्न ठीकेशल्चहाचके लनदशेतर्गनहास आल्चहास त्चहाुंच्ती उ्केदशहारय रद्दबहातलि करणचहात चकेईलि. तसकेच लनचमक्त्ती
झाहालिय असल्चहास कआरोुत्तीहय प्शतर्गस्चनहा न दकेतहा त्चहाुंच्ती लनचमक्त्ती स्हाप्त करणचहात चकेईलि.
18) लनशड झाहालिकेल्चहा उ्केदशहारहालिहा लनचमक्त्तीनुंतर ्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा (सकेशहा) लनच् 1989 तसकेच बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
सकेशहा (शततर्गु्क) लनच् 1999 लिहाग् हआरोत्तीलि.
19) जर उ्केदशहार लनचमक्त्ती आदकेशे लस्थशकहारल्चहाचचहा विदनहाुंकहापहास्न 07 विदशसहाचचहा कहालिहाशब्ध्तीत लनचमक्त्तीचचहा विठीकहाु्ती हजर झाहालिहा
नहाहय, तर त्चहाच्ती सकेशहा आपआरोआप सुंपमष्टीनेहात चकेईलि.
20) सदर भरत्ती अुंतगतर्गत लनचमक्त्ती त्तीन शषहातर्गचचहा पविरविशक्षहाब्ध्तीन कहालिहाशब्ध्तीसहाठीसाठी असकेलि श त्तीन शषहातर्गनुंतरचके
सकेशहासहातत्च उ्केदशहारहाुंचचहा पविरविशक्षहाब्ध्तीन कहालिहाशब्ध्तीत्तीलि कहा्लगरयशर अशलिुंब ्न असकेलि.
21)उमान वेिवाि

निकनयहकततीनंति

तया

आस्थरापनन वेवि

कमातीत

कमाती

3

वर्षागाचया

कालावअधितीसाठी त्यायत्नासाठी

असन वेल .

निकनयहकततीपूव्गी

अरवा

निकनयहकततीनंति आस्थरापना बिलणयाकिीता मा.न.पा. अधअधिकािी अरवा िाजक्रत्येकीय अधअधिका-यांकडून वैदयक्रत्येकीय कािणावयनिकतरिकत इति
कािणास्थतव आस्थरापना बिलीसाठी त्यायत्नासाठी िबाव आणल्यास उमान वेिवािांचती निकनयहकतती िदि किणयात यन वेईल.

22) विशजहा(अ), भज(ब), भज(क), भज(ड) चहा प्रशगहातर्गत्तीलि आरक्षु त्चहा-त्चहा प्रशगहातर्गत्तीलि उ्केदशहार उपलिबब्ध न झाहाल्चहास आुंतर
पविरशतन्तीच आहके.
23) अज श अजहा प्रशगहातर्गत्तीलि उ्केदशहार शगळेतूतहा अनच ्हागहासप्रशगहातर्गत्तीलि उ्केदशहारहाुंन्ती तके उननत आलु प्रगत गटातूनहात ्आरोडत
नसल्चहाबहाबतचके सक्ष् प्रहालब्धकहा-चहाुंन्ती विदलिकेलिके नविशनत् प्र्हाुपत्र (नाकित झेरॉन विक्र््तीलिकेअर – 31 मााचगा 2018 पय्यंतचन वे ) लनचमक्त्तीचचहा
शकेळेतू्ती सहादर करुके आशश्चक आहके.
24) आरलक्षत पदहाशर लनशड झाहालिकेल्चहा ्हागहासशग्तीच उ्केदशहारहानके लनचमक्त्ती नुंतर जहात शैब्धतहा प्र्हाुपत्रहासहाठीसाठी सुंबुंलब्धत जहात पडतहाळेतूु्ती
सल्त्तीकडके प्रस्थतहाश सहादर करहाशहा. सुंबुंलब्धत जहात पडतहाळेतूु्ती सल्त्तीनके विदलिकेलिय पआरोच पहाशत्ती लनचमक्त्ती प्रहालब्धकहा-चहास सहादर करुके
आशश्चक अस्न, सहहा ्विहनचहाचचहा आत जहात शैब्धतहा प्र्हाुपत्र सहादर करुके आशश्चक आहके .
25) पविरपत्रक क्र.ए्ब्तीस्ती/4985, विद.2/5/2017 अनशचके जके ्हागहासशग्तीच उ्केदशहार लनचमक्त्तीचचहा शकेळेतूकेस जहात शैब्धतहा प्र्हाुपत्र सहादर
करुहार नहाहयत, अशेहा क्तर्गचहा-चहानके जहात शैब्धतहा प्र्हाुपत्र प्रहाप्त हआरोणचहासहाठीसाठी आशश्चक त्चहा कहागदपत्रहाुंच्ती प्ततर्गतहा करुन, जहात्ती दहाशहा
सुंबुंलब्धत पडतहाळेतूु्ती सल्त्तीकडके सहादर करुन पआरोचपहाशत्ती शकेळेतूकेत सुंबुंलब्धत आस्थाहापनहाकडके सहादर न ककेल्चहास, तसकेच त्चहाुंन्ती सहादर ककेलिकेलिके

जहातप्र्हाुपत्र सुंबुंलब्धत जहात प्र्हाुपत्र पडतहाळेतूु्ती सल्त्तीनके अशैब्ध ठीरविशल्चहाचके कळेतूविशल्चहानुंतर त्चहाक्षु्ती त्चहाुंनहा कआरोुत्तीहय स्चनहा न

दकेतहा, कआरोुत्तीहय खहात्चहाुंतगतर्गत चसिंग कौकशे्तीच्ती कहारशहाई न करतहा त्चहाुंचके लनचमक्त्तीचके आदकेशे रद्द करणचहात चकेत्तीलि, असके प्रलतजहापत्र विशविहत
न्मनचहात सुंबुंलब्धत उ्केदशहारहाुंकड्न लनचमक्त्तीचचहा शकेळेतूकेस सहादर करुन घेकेणचहात चकेईलि.

26) लनशड झाहालिकेल्चहा उ्केदशहारहाुंविशरुध्यमिद कआरोुतहाहय गमनहहा नलकडून नोंदविशलिहा नहाहय अाशहा लसध्यमिद झाहालिकेलिहा नहाहय असके चहाविरत्र्यच प्र्हाुपत्र
सुंबुंलब्धत पआरोललिस स्थटातूनकेशेनकड्न प्रहाप्त झाहाल्चहानुंतरच त्चहाच्ती सदर पदहाशर नके्ु्क ककेलिय जहाईलि.
27) लनचमक्त्तीनुंतर उ्केदशहारहाुंनहा लनशहासस्थाहान उपलिबब्ध करुन दकेणचहाच्ती जबहाबदहारय ्हहापहाललिकहा प्रशेहासनहाच्ती नहाहय.
28) लनशड झाहालिकेल्चहा उ्केदशहारहाुंनहा लनचमक्त्तीनुंतर नविशन 'पविरभहाविषत अुंशेदहान लनशृत्ती चआरोजनहा' लिहाग् ठीरकेलि.

्हात्र सध्यमिचहा

अलस्थतत्शहात असलिकेलिय लनशृत्ती चआरोजनहा (म्हणून निवहुजके ्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा लनशृत्ती शकेतन लनच् 1953) आलु सध्यमिचहा अलस्थतत्शहात
असलिकेलिय सशतर्गसहाब्धहारु भविशषच लनशहातर्गह लनब्ध्ती चआरोजनहा त्चहाुंनहा लिहाग् हआरोुहार नहाहय.
29) लन निःस्ातर्ग

(अपुंग)

उ्केदशहारहानके

विक्हान

40

टातूनक्त्कके

लन निःस्ातर्गत्श

असल्चहाबहाबतचके

शेहासन

लनदन निर्देलशेत

सक्ष्

प्रहालब्धकहा-चहानके विदलिकेलिके प्र्हाुपत्र श त्चहाच्ती प्रत सआरोबत आुहाश्ती.
30) शेहासकेच सक्ष् प्रहालब्धकहा-चहाुंकड्न विक्हान 40% लन निःस्ातर्गत्श असल्चहाबहाबतचके प्र्हाुपत्र सहादर ककेलिकेल्चहा श लनशड
झाहालिकेल्चहा लन निःस्ातर्ग (अपंर) उ्केदशहारहाुंनहा ्म ुंबई ्हहानगरपहाललिककेचचहा शैद्यकेच ्ुंडळेतूहाकडके पहाठीविशलिके जहाईलि श ्म ुंबई
्हहानगरपहाललिकहा शैद्यकेच ्ुंडळेतूहानके सदर लन निःस्ातर्ग (अपंर) उ्केदशहार पविरचहारयकहा पदहाचके कततर्गव्यकच बजहाशणचहास
शेहाविररयकदृष्टीनेचहा पहात्र ठीरविशल्चहानुंतरच त्चहास प्रत्चक्ष नके्ु्क दकेणचहात चकेईलि.
अ.क्र. पिनामा
परिचारिका

1

कतगावय

शारििीक ्षिमाता/पाञता

रुगणालयामाधयन वे वैदयककय अधअधिका-यांनती सूधचत कन वेल्यानहसाि “One

Leg”

अपंरतव

माानय

आ्ताहिन वे.

पिंतह

रुगणांचती सन वेवा किणन वे व तयांचया उपचािाकिीता सन वेवा सहववअधिा परिचािीकांचती कतगावयन वे व जबाबिािी पाि पाडत

उपलबअधि करुन िन वेणन वे. ववववअधि आजािाततील रुगणांचती रुगणसन वेवा असतांना तयांनती Prosthesis चा वापि करुन जि
किणन वे. तसन वेच तयांचया उपचािाििमयान और्षअधिन वे व इंजन वेकशन िन वेणन वे. पिावलंबती िा्ताहित नसततील ति तन वे Accepted आ्ताहिन वे
शस्थत्रक्र्रत्येकीयन वेमाधयन वे माित किणन वे, रुगणसन वेवन वेचन वे ववववअधि अभभलन वेखा ठी त्यान वेवणन वे.
उिा.

Temprature,

pulse

nourishment, Progress etc.

rate,

respiration

rate,

31) उ्केदशहार नआरोकरय करयत असल्चहास प्श्तीचचहा लनचआरोक्त्त्चहाुंचके नहा हरकत प्र्हाुपत्र असहाशके.
32) प्रशेहासकेच विकुंशहा अनच कहारुहास्थतश भरत्ती प्रक्रेचहा कआरोुत्चहाहय शकेळेतूकेस कआरोुत्चहाहय टातूनपपचहाशर ाहाुंबशणचहाचके
अलब्धकहार माानन्तीच ्हहानरिपहाललिकहा आचमक्त, बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा चहाुंनहा आहके.
33) स्हाुंतर आरक्षुहाुंतगतर्गत अजतर्ग करु इलचछाुहा-चहा उ्केदशहारहानके स्हाुंतर आरक्षुहाचचहा दृष्टीने्तीकआरोनहात्न शेहासकेच
लनदकेशेहानमसहार सक्ष् प्रहालब्धकहा-चहाुंकड्न प्रहाप्त ककेलिकेलिके प्र्हाुपत्र श त्चहाचचहा सहाक्षहाुंविकत छाहाचहाुं ककत प्रत्ती आुुके
आशश्चक आहके.
34)खकेळेतूहाड् आरक्षुहाुंतगतर्गतच्ती पदके भरणचहाकरयतहा ्हहारहाष्ट्र शेहासनहाचचहा विदनहाुंक 01/07/2016 चचहा शेहासन लनुतर्गच क्र.रहाक्रेब्धआरो2002/प्र.क्र.68/क्रेचमसके-2 ्ध्यमिचके विशविहत ककेलिकेल्चहा अटातूनय श शेत्तीनस
म हार अत्चमचच गमुशतहाब्धहारक स्त्री्ती श पमरुष खकेळेतूहाड् ुं्ब्ध्न भरणचहात
चकेत्तीलि

35) पविरचहारयकहा चहा सुंशगहातर्गच्ती अहतहातर्ग श सशतर्ग अटातूनयुंच्ती पमततर्गतहा करुहा-चहा उ्केदशहारहाुंच्ती गमुशत्तकेनस
म हार तसकेच विरक्त्त पदहाुंचचहा

उपलिबब्धतकेनस
म हार श ्हागहासशग्तीचहाुंचचहा आरक्षुहानमसहार लनशडचहादय प्रसृत करणचहात चकेईलि . लनशड सल्त्तीनके तचहार ककेलिकेलिय
लनशडसमच्ती एक शषहातर्गसहाठीसाठी विकुंशहा नश्तीन भरत्ती प्रविक्रचकेसहाठीसाठी जहाविहरहात दकेणचहात चकेईलि त्चहा विदनहाुंकहापचसिंत विकुंशहा चहा दआरोनहयपैके जके
आब्ध्ती घेडकेलि त्चहा विदनहाुंकहापचसिंत विशब्ध्तीगहाहच ठीरकेलि. त्चहानुंतर हय लनशडस्च्ती व्यकचपगत हआरोईलि.
36) अर्ज सिकाा दिर करणरिकाचाी पाधा दिअंति ःः-

• पात्रता निकनकर्षांचती पूतगाता किणा-या उमान वेिवािांनती ववद्ताहित नमाहनयाततील अजगा सवगा प्रमााणपत्रांचया सा्षिांक्रत्येकीत प्रततींस्ताहि
जाद्ताहििाततीत नमाि
ू कन वेलन वेल्या दठी त्याकाणती कपालादवािन वे

ककं वा वैयजितकतरितया पाठी त्याववणन वे आवशयक आ्ताहिन वे.

ववद्ताहित माि
ह ततीनंति

प्राप्त झालाालन वेलन वे अजगा जितस्थवकािणयात यन वेणाि ना्ताहिीत.

• उमान वेिवािानन वे परिपूणगा अजगा भलफाफामाधयन वे पाठी त्यावावन वेत. सिि अजागावि व भलफाफावि या िरोन्ताहिी दठी त्याकाणती " 90% अंतरगात
परिचािीका पिासाठी त्यायत्नासाठी अजगा’’ ककं वा "10% अंतरगात परिचािीका पिासाठी त्यायत्नासाठी अजगा’’ असन वे सहस्थपष्क अ्षििात भल्ताहिावन वे.

मितराच््या हरशाळेतेष सूचनाः
1. जि उमान वेिवािानन वे ब्ताहि
क नमाहंबईचया 5 परिचयागा शाळेांमाधयन वे अभयासक्रमा उततीणगा कन वेला असल्यास, तयांनती जया प्रवरागातून
अभयासक्रमाासाठी त्यायत्नासाठी प्रवन वेश घेतलान वेतला ्ताहिरोता तयाच प्रवरागातून अजगा किावा.

2. चहाप्श्ती सुंबुंलब्धत कहाचहातर्गलिचहात श अनच विठीकहाु्ती सहादर ककेलिकेलिके श पआरोष्टीनेहानके प्रहाप्त झाहालिकेलिके अजतर्ग विशचहारहात घेकेतलिके जहाुहार
नहाहयत. तसकेच बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिककेनके कआरोुत्चहाहय व्यकचक्त्तीलिहा श इतर दस
म -चहा सुंस्थाकेलिहा अजतर्ग विशकुके, लस्थशकहारुके
इत्चहादयुंचहा अलब्धकहार विदलिकेलिहा नहाहय, चहाच्ती कृपचहा सशहासिंन्ती नलकडून नोंद घचहाश्ती.

3. जर एखहाद्यहा उ्केदशहारहानके भरत्तीचचहा कआरोुत्चहाहय टातूनपपचहाशर दबहाश आुणचहाचहा प्रचत्न ककेल्चहास विकुंशहा अनमलचत ्हाध्यमिच्हाुंचहा
अशलिुंब ककेल्चहाचके विकुंशहा तआरोतचहा व्यकचक्त्तीच्ती व्यकचशस्थाहा ककेल्चहाचके आढळेतूल्चहास त्चहालिहा लनशड्तीत्न अपहात्र ठीरविशलिके जहाईलि.
4. ्ध्यमिचस्था/ठीक/्म ुंबई ्हहानगरपहाललिककेत सुंबुंब्ध असल्चहाचके भहासविशुहा-चहा व्यकचक्त्ती चहाुंचचहा गैर्हागहातर्गनके नआरोकरय ल्ळेतूश्न
दकेणचहाचचहा आशहासनहापहास्न सहाशब्ध रहाहणचहाचचहा उ्केदशहारहाुंनहा

स्चनहा दकेणचहात चकेत

5. प्रशेहासकेच विकुंशहा अनच कहारुहास्थतश भरत्ती प्रक्रेचहा कआरोुत्चहाहय शकेळेतूकेस विकुंशहा

आहकेत.
कआरोुत्चहाहय

टातूनपपचहाशर ाहाुंबविशणचहाचके

अलब्धकहार ्हा. ्हहानरिपहाललिकहा आचमक्त, बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा चहाुंनहा आहके.
6. सकेशहाचआरोजन कहाचहातर्गलिच/प्रकल्प अलब्धकहारय चहाुंचचहाकडके नलकडून नोंदु्ती ककेलिकेल्चहा उ्केदशहारहाुंन्ती दकेख्तीलि चहा जाविहरहात्तीनस
म हार अजतर्ग करुके
आशश्चक आहके.

स्ताहिी/कायगाकािी आिरोगय अधअधिकािी

बहिन्मु ंबई मिानगरपानिका
शैचविक्तक ्हाविहत्तीपत्र (BIO-DATA)
पदहाचके नहाुंश निः

पविरचहाविरकहा

1) (अ) सुंप्ुतर्ग नहाश (आडनहाश प्रा्) ्रहाठीसाठीत ः निः--------------------------------------------------(ब) शविडलिहाुंचके/पत्तीचके सुंप्ुतर्ग नहाुंश ः निः-------------------------------------------------------------(क) विशशहाहहाप्श्तीचके सुंप्ुतर्ग नहाुंश

(्विहलिहाकरयतहा)ः निः-------------------------------------------

2) पतहा श दर् ध्यमिशन्ती क्र. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) * ललिुंग

ः निः

पमरुष

स्त्री्ती

4) जहात निः -------------------- पआरोटातूनजहात निः ---------------- प्रशगतर्ग --------------------- जहात्तीचके प्र्हाुपत्र श जहात शैब्धतहा
प्र्हाुपत्र - आहके/नहाहय

5) अ) जन्विदनहाुंक

ः निः विदनहाुंक

ब) विदनहाुंक

6)

................ ्विहनहा ..............शषतर्ग .............................
रआरोज्ती असलिकेलिके शच ----------------शषन निर्दे----------- ्विहनके-------------विदशस

शेैक्षलुक अहतर्गतहा निः

शै्षिणणक अ्ताहिगाता

शालांत परि्षिा

रहणांचा तपभशल

मांडळे/ ववदया-

उचच मााधयभमाक शालांत
परि्षिन वेततील रहण

वपठी त्यााचन वे नाव
प्राप्त

पैक्रत्येकी

कककन वेवािी

मािाठी त्यायत्नासाठी

उमान वेिवाि ककतती

प्रयतनात

परि्षिा

उततीणगा झालााला

इंग्रजती

रहण
एचएससती
जनिल नभस्यंर
भमाडवायफिी

प्ररमा वर्षगा
दववततीय वर्षगा
तत
क तीय वर्षगा
एकूण

ककमााप

7) निकनःसमारगा (अपंर) उ्केदशहार - 1) चलिनचलिन विशषचक विशकलिहाुंगतहा

.निकनःसमारगा

असल्यास 40% अलस्थाव्यकचुंग निकनःसमारगातवाचन वे स्षिमा प्रहालब्धकहा-चहाुंचचहा प्र्हाुपत्रहाच्ती प्र्हालुत प्रत जआरोडहाश्ती

8) उ्केदशहार खकेळेतूहाड् आरक्षुहाुंतगतर्गत भरत्तीसहाठीसाठी रहाह् इलचछात आहके कहा?

हआरोच / नहाहय

9) सुंगुकविशषचक जहान निः MS-CIT विकुंशहा शेहासनहानके विशविहत ककेलिकेल्चहा सुंगुकविशषचक अभचहासक्र्हाचके प्र्हाुपत्र निः आहके / नहाहय

10) स्थाहालनक पआरोलियस ठीहाणचहाचहा सुंप्ुतर्ग पतहा (विपनकआरोडसह) -----------------------------------------------------

11) उुंच्ती निः-------फमटातून-------इुंच, शजन----------------विकुं.ग्रॅ्,

शेरयरहाच्ती ठीकेशु -

विकरकआरोळेतू / ्ध्यमिच् / समदृढ

शुतर्ग---------------- नकेत्र शुतर्ग ---------------- शैचविक्तक ख्ु -----------------

12) उ्केदशहार सध्यमिचहा नआरोकरय करयत आहके विकुंशहा नहाहय ? असल्चहास त्चहाबहाबतचहा तपलशेलि निः हआरोच / नहाहय
13)उ्केदशहारहाुंविशरुध्यमिद पआरोलियस चसिंग कौकशे्ती / नचहाचहालिच्तीन प्रकरु प्रलिुंविबत / प्रस्थतहाविशत आहके कहा? असल्चहास त्चहाबहाबतचहा तपलशेलि द्यहाशहा)
उ्केदशहारहास प्श्ती लशेक्षहा झाहालिय हआरोत्ती कहा? - हआरोच/नहाहय
14)लशेक्षहा झाहालिय असल्चहास त्चहाचहा तपलशेलि न््द करहाशहा श नचहाचहालिच्तीन लनुतर्गचहाच्ती प्र्हालुत प्रत अजहातर्गसआरोबत जआरोडहाश्ती
15) उननत श प्रगत गटातूनहात ्आरोडत नसल्चहाबहाबतचके नविशनत् प्र्हाुपत्र -आहके / नहाहय

'््ती प्रलतजहाप्शतर्गक असके जहाविहर करतआरो/ करतके के शरयलि ्हाविहत्ती जहाु्तीशपमशतर्गक तसकेच विशश्शहासप्शतर्गक विदलिय अस्न खरय आहके.
जहाविहरहात्तीत विदलिकेल्चहा सशतर्ग लनकषहाुंनमसहार श शेैक्षु्तीक अहतर्गतकेनमसहार ््ती पहाञ आहके. चहापैके कआरोुत्तीहय ्हाविहत्ती खआरोटातूनय आढळेतूल्चहा्मळेतूके ्हाझाहा
अजतर्ग फकेटातूनहाळेतू्न लिहाशल्चहास विकुंशहा लनशड्तीचचहा कमठील्चहाहय टातूनपपचहाशर ्हाझा्ती उ्केदशहारय रद्द ककेल्चहास त्चहाबहाबत ्हाझा्ती कहाहयहय तक्रहार रहहाुहार
नहाहय. अजहातर्गव्यकदहारके विदलिकेलिय कआरोुत्तीहय ्हाविहत्ती खआरोटातूनय आढळेतूल्चहास बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहालियकहा ्हाझ्यचहा विशरुध्यमिद कहाचदकेशे्तीर कहारशहाई करु
शेकतके चहाच्ती ्लिहा जहाु्तीश आहके.

'

आपलिहा/ आपलिय विशश्शहास्,

अजतर्गदहारहाच्ती सहय/(अजतर्गदहारहाचके नहाुंश)

