
बृहन म् ुंबई     ्हहानगरपहाललिकहा

बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकके्धधीलि अलभियहाुंलत्रिकरिकी  वी विभिहागहााचयहा आ आसाहापनकेी विरपनेवरीलि ील खहालिपनेवरीलि तल तकीयहात न ््द ककेलिकेलिपनेवरी  वरक्त पदके
भिरहाी वियहाचधी आहकेत.  ीयहासहाठीचधी लनी विड यहादपनेवरी बन वी विणयहाक वरतहा ील खहालिपनेवरी न््द ककेलिकेलयहा अहअर्हतहा ी वि अअटपनेवरीुंचधी प्तअर्हतहा करकरणहा-यहा इाच म्क
उ्केदी विहारहाुंकड्न online पद्धतधीनके अरअर्ह ्हाग वी विणयहात यकेत आहकेत.

उ्केदी विहारहाुंनधी  आसी विततः ील खहात्रिधी करहाी वियहाचधी आहके करिकी तके अरअर्ह करपनेवरीत असलिकेलयहा पदहासहाठी  वी वि वहत अहअर्हतहा ी वि अअटपनेवरीुंचधी प्तअर्हतहा करत
असन् पहात्रि आहकेत.  उ्केदी विहारहाुंनधी http://portal.mcgm.gov.in यहा ी विकेबसहाईअटी विरून ऑन लिहाईन अरअर्ह करहाी विकेत.  अरअर्ह करणयहासहाठी
उ्ददवाहारहाकडेद लनत्य वाहापरहात असदलि असहा ( ) valid ई-्दलि आयडेी असणद आवाशयक आहद आलकरण भिरतधी प्र व्रक्रियहा प वरपरिककेचके प्री विकेशपत्रि
आलकरण इतर ्हा वहतधी online दकेणयहात यकेकरणहार असलयहाकहारकरणहानके भिरतधी प्र व्रक्रियकेाचयहा प्करणअर्ह कहालिहाी विधधी्लावधीमधयके सदर ई-्केलि आयडधी ी विधध रहाहकरणके
आी विशयक आहके.

ररक्त पदहाुंचहा तपलपशिलि -
           दमयय् अलभियुंतहा (स्हापत्य) -  'ब' वाग्ग 
           एकूण पदद - 190 (वादतनशदणी - र. 9300-34800 + गदडे पद र. 4600 /- + अनमजदय भितद)

जहात प्रवाग्ग
अरहा अर  वी विरहा

(अ)
भिर
(ब)

भिर
(क)

भिर
(ड)

इ्हाी वि  वी वि्हाप्र एक्करण 
्हागहासी विग्गीय

ील खमलिहा एकूण पदद

23 26 7 4 2 3 19 3 87 103 190
ररक्त जहागहाुंचद प्रवाग्गलनहहाय सहा्हालजक  /  स्हाुंतर आरक्षणहाचद रवावारण खहालिालीलिप्र्हाणद आहद  .

सी विअर्हसहाधहारकरण 15 17 4 3 1 2 13 2 57 65 122
अ)् वहलिहा(30%) 7 8 2 1 1 1 5 1 26 31 57
ब)ील खकेळहाड्( 5%) 1 1 1 0 0 0 1 0 4 6 10
क) अनहाा ्मलिके 1% 1 1
ड)लनतःस्ाअर्ह (3%) शवाण पशिक्तीतीलि दील दोष - 9 चलिनवालिन रवाषयक रवाकलिहाुंगतहा -6 यहाप्र्हाकरणके लनतःस्ाअर्हीी विहााचयहा

प्रकहारहाुंनमसहार कतअर्हतवय ी वि रबहाबदहारपनेवरीुंचहा  वी विचहार करुन गमकरणी विुणवतहा/उपलिबधतकेनमसहार
15

            दमयय् अलभियुंतहा (यहाुंल्रिकिकी वा रवादमत) -  'ब' वाग्ग
            एकूण पदद - 92 (वादतनशदणी - र. 9300-34800 + गदडे पद र. 4600 /- + अनमजदय भितद)

जहात प्रवाग्ग
अरहा अर  वी विरहा

(अ)
भिर
(ब)

भिर
(क)

भिर
(ड)

इ्हाी वि  वी वि्हाप्र एक्करण 
्हागहासी विग्गीय

ील खमलिहा एकूण पदद

10 6 1 1 2 1 20 3 44 48 92
ररक्त जहागहाुंचद प्रवाग्गलनहहाय सहा्हालजक  /  स्हाुंतर आरक्षणहाचद रवावारण खहालिालीलिप्र्हाणद आहद  .

सी विअर्हसहाधहारकरण 6 4 1 1 1 1 13 2 29 30 59
अ)् वहलिहा(30%) 3 2 0 0 1 0 6 1 13 15 28
ब)ील खकेळहाड्( 5%) 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5
क)लनतःस्ाअर्ह (3%) शवाण पशिक्तीतीलि दील दोष - 3 चलिनवालिन रवाषयक रवाकलिहाुंगतहा - 1  यहाप्र्हाकरणके लनतःस्ाअर्हीी विहााचयहा

प्रकहारहाुंनमसहार कतअर्हतवय ी वि रबहाबदहारपनेवरीुंचहा  वी विचहार करुन गमकरणी विुणवतहा/उपलिबधतकेनमसहार
4

           दमयय् अलभियुंतहा (वाहासतमपशिहास्त्रज) 'ब' वाग्ग
    एकूण पदद - 9 (वादतनशदणी - र. 9300-34800 + गदडे पद र. 4600 /- + अनमजदय भितद)

जहात प्रवाग्ग
अरहा अर  वी विरहा

(अ)
भिर
(ब)

भिर
(क)

भिर
(ड)

इ्हाी वि  वी वि्हाप्र एक्करण 
्हागहासी विग्गीय

ील खमलिहा एक्करण

1 1 0 1 0 0 1 0 4 5 9
ररक्त जहागहाुंचद प्रवाग्गलनहहाय सहा्हालजक  /  स्हाुंतर आरक्षणहाचद रवावारण खहालिालीलिप्र्हाणद आहद  .

सी विअर्हसहाधहारकरण 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3 6
अ)् वहलिहा (30%) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
ब)लनतःस्ाअर्ह (3%) शवाण पशिक्तीतीलि दील दोष /  चलिनवालिन रवाषयक रवाकलिहाुंगतहा यहाप्र्हाकरणके लनतःस्ाअर्हीी विहााचयहा

प्रकहारहाुंनमसहार कतअर्हतवय ी वि रबहाबदहारपनेवरीुंचहा  वी विचहार करुन गमकरणी विुणवतहा / उपलिबधतकेनमसहार - 1
1

1

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


रिप
 भिरतीसहाठी जहाहालीर कदलिदलयहा ररक्त पदहाुंंचयहा सुंसंखयदत वाहाढ रकुंवाहा घि हील दो होणयहाची पशिची शकयतहा आहद.
 ररक्त पदहाुंंचयहा सुंसंखयदत बदलि कर होणयहाबहाबत तसदच सहा्हालजक /  स्हाुंतर आरक्षण बदलि होणयहाचद अल अधिकहार रकुंवाहा भिरती

प्रररक्रियहा कील दोणत्यहाहाली िी टपयहावार अुंपशितर अंशतः / पूण्गतर अंशतः रद्द कर होणयहाचद अल अधिकहार बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा आयमक्त यहाुंनहा रहाहतीलि.
यहाबहाबत कील दोणहालिहाहाली कील दोणतहाहाली वाहाद उपलस्त करतहा यदणहार नहाहाली.

 स्हाुंतर आरक्षणहाची पदद भिर होणयहासहाठी पशिहासनहानद वादेळील दोवादेळी लनग्गल्त कदलिदलयहा पशिहासन लनण्गयहाप्र्हाणद प्रररक्रियहा रहाबरवालिाली जहाईलि.
 लनर अंशतःस्््ग उ्ददवाहारहाुंनी सदर पदहाची कत्गवयद,  जबहाबदहाराली,  अपदलक्षत पशिहारररालीक क्ष्तहा /  पहा्रितहा यहाबहाबतची अपदक्षहा

दपशि्गरवाणहाराली ्हारहती वादबसहाईिवार प्रलसरसिधद कदलिदलयहा सदर जहारहरहातीत पहाहून त्यहाप्र्हाणद अज्ग करणद आवाशयक आहद.
 ्हाजी सैलनकहाुंनहा गि 'अ' वा गि 'ब' ् अधिीलि सदवाद्रसिधयद वायील दो्यहा्गदहा सवालित पशिहासन लनददपशिहानमसहार  प्रकरणपरत्वाद लिहागू आहद.
 कील दोणत्यहाहाली उ्ददवाहारहानद एकहाच पदहासहाठी एकहा पदक्षहा जहासत वादेळदस अजहा्गची नाची नोंदणी कदलिाली असलयहास त्यहा् अधिीलि अजहा्गची र्जाची फिकी

भिरलयहाची रवावारणद स्हान असलयहास र्जाची फक्त पशिदवािची नाची नोंदणी गहाहय  अधिर होणयहात यदईलि वा इतर नाची नोंद र नोंद झहालिदलयहा अजहा्गची र्जाची फिकी जप
कर होणयहात यदईलि.  तसदच,  ऑनलिहाईन पररक्षदस/ म्लिहाखतीकरालीतहा एकहापदक्षहा जहासतवादेळहा उपलस्त रहारहलयहास उ्ददवाहाराली
तहात्कहाेळ रद्द कर होणयहात यदईलि.

 लनर अंशतःस्््ग व यची शक ती उपलिब अधि न र नोंद झहालयहास सदर पदद खमलयहा प्रवागहा्गतीलि उपलिब अधि पदहाुं् अधिून ररक्त ठदवा होणयहात यदतीलि.

II) स्हाुंतर आरक्षण -
अ) शहासन लनय्हाप्र्हाकरणके ् वहलिहाुंसहाठी 30% इतकके स्हाुंतर आरपरिककरण ठकेी विणयहात यकेईलि. ताहा वप, एील खहादहा प्री विगहाअर्हत ीयहा प्र्हाकरणहात

् वहलिहा उ्केदी विहार उपलिबध न झहालयहास सदर पदके ीयहा प्री विगहाअर्हाचयहा पमरूष उ्केदी विहारहाुं्ध्न भिरणयहात यकेतधीलि.
ब)  उपरोक्त  वरक्त पदहाुंपधकरिकी शहासन लनकरणअर्हय ्रक्रि.  रहा्रक्रिरिकीधो-2002/प्र्रक्रि 68/्रक्रिरिकीयमसके/2   वद. 30.4.2005  अनी वियके शहासन ्हानय

्रक्रिरिकीडहा प्रकहारहातधीलि अीयमाचच गमकरणी विुणवतहाधहारक ताधारक सधी ी वि पमरूष ील खकेळहाड्ुंसहाठी 5% स्हाुंतर आरपरिककरण ठकेी विणयहात यकेईलि. 
क) शहासन लनय्हाप्र्हाकरणके लनतःस्ाअर्ह तव यल तक तधीुंसहाठी 3% इतकके स्हाुंतर आरपरिककरण ठकेी विणयहात यकेईलि.

)III वादतनशदणी -
      द मयय् अलभियुंतहा ( आसाहापीय /यहाुंलत्रिकरिकी ी वि  वी विदमत/ ी विहा आसतमशहाताधारक सज्ञ ) यहा लतन हपनेवरी पदहाुंसहाठीतः

  रु. 9300-34800 + गकेड पके रु. 4600 /- + अनमज्ञकेय भिुणवतके.

)IV रवाहालीत अह्गतहा -
पदनहा्   -   दमयय् अलभियुंतहा   (  स्हापत्य  )   पदहाकररतहाची  पशिैक्षलणक अह्गतहा खहालिालीलिप्र्हाणद आहदर अंशतः 
उ्ददवाहारहानद अज्ग सहादर करहावायहांचयहा अुंलत् रदनहाुंकहासर अंशतः रद. 03.12.2018 

1) ्हानयतहाप्रहाप्त  वी विदहापधीठहाचधी  आसाहापीय ी विहा कन आस्य वा कन्स्ट्रल तकशन अलभियहाुंलत्रिकरिकी  ्धधीलि पदी विधी   वकुंी विहा लताचयहाशधी स्कपरिक अहअर्हतहा सुंपहा वदत
ककेलिपनेवरी आहके.

रकुंवाहा
इुंल आसअटअटयमशन ऑफ इुंलरलनअसअर्ह (इुं वडयहा)  यहा सुं आसाकेचधी  आसाहापीय अलभियहाुंलत्रिकरिकी्धधीलि असोलसएअट ्िएट मेंबरलशप एल तकझहाल्नकेशनचके
भिहाग ए ी वि बधी उुणवतधीकरणअर्ह झहालिके आहकेत.

रकुंवाहा
असोलसएअट ्िएट मेंबरलशप एल तकझहाल्नकेशनचके भिहाग ए ी वि बधी यहा सअ्ट दकेणयहासहाठी ्हानयतहा  वदलिकेलयहा  आसाहापीय अलभियहाुंलत्रिकरिकी्धधीलि पदी विधी
प्रहाप्त ककेलिपनेवरी आहके.

रकुंवाहा
रके अशहा अलभियहाुंलत्रिकरिकी सुं आसाकेचके सहयोगधी सभिहासद आहकेत करिकी ( आसाहापीय)  अलभियहाुंलत्रिकरिकी्धधीलि प वरपरिकहा दकेऊन ऊन जयहा सुं आसाकेचके
सभिहासदीी वि इुंल आसअटअटयमशन ऑफ ्केकेकॅलनकलि इुंलरलनअसअर्ह (इुं वडयहा) यहा सुं आसाकेनके ीयहाुंाचयहाशधी स्कपरिक ्ष महकरण्न ्हानय ककेलिके आहके.

2) उ्केदी विहार ्हालावधीमधयल्क शहालिहाुंत प्र्हाकरणपत्रि प वरपरिककेत  वकुंी विहा तीस्  वकुंी विहा उाचचत् परपनेवरीपरिककेत 100  गमकरणहाुंचधी प्रश्नपश्नप॑लत्रिकहा असलिकेलिहा
्रहाठी  वी विषय (उाचच  वकुंी विहा लन्ष मन  आसतर) घकेऊन उुणवतधीकरणअर्ह असकरणके आी विशयक आहके.

3) उ्केदी विहार ''डधी.ओ.ई.ए.सधी.सधी. सोसहायअटपनेवरीचके सधी.सधी.सधी.  वकुंी विहा 'ओ  आसतर'  वकुंी विहा 'ए  आसतर'  वकुंी विहा 'बधी  आसतर'  वकुंी विहा 'सधी  आसतर'
 आसतरहाी विरपनेवरीलि प्र्हाकरणपत्रि  वकुंी विहा ्हहारहाष्ट्र रहाऊन जय उाचच आलकरण तहाुंलत्रिक लशपरिककरण ्ुंडळहाचके ए्.एस.सधी.आय.अटपनेवरी.  वकुंी विहा रधी.इ.सधी.अटपनेवरी.
चके प्र्हाकरणपत्रिधहारक असहाी विहा  वकुंी विहा सदर प्र्हाकरणपत्रि सहादर करणयहास सअ्ट दकेणयहाक वरतहा उ्केदी विहारहानके शहासनहानके ी विकेळोी विकेळधी सुंगकरणक
हहातहाळकरणके/ी विहापरहाबहाबत ्हानयतहा  वदलिकेलिहा अभयहास्रक्रि् प्करणअर्ह ककेलिकेलिहा असहाी विहा. ताहा वप लनयमक्तधीाचयहाी विकेळधी सदर प्र्हाकरणपत्रि नसलयहास
ीयहानके/लतनके शहासनहानके  वी वि वहत ककेलिकेलिपनेवरी ए्.एस.सधी.आय.अटपनेवरी. चधी प वरपरिकहा नके्करण्करिकीाचयहा  वदनहाुंकहापहासन् दोन ी विषहाअर्हाचयहा आत उुणवतधीकरणअर्ह
होकरणके आी विशयक आहके अनयाहा ीयहाचधी सकेी विहा स्हाप्त करणयहात यकेईलि.
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पदनहा्   -   दमयय् अलभियुंतहा   (  यहाुंल्रिकिकी वा रवादमत  )   पदहाकररतहाची  पशिैक्षलणक अह्गतहा खहालिालीलिप्र्हाणद आहदर अंशतः 
उ्ददवाहारहानद अज्ग सहादर करहावायहांचयहा अुंलत् रदनहाुंकहासर अंशतः रद. 03.12.2018 
1) ्हानयतहाप्रहाप्त  वी विदहापधीठहाचधी यहाुंलत्रिकरिकी  वी विदमत  वकुंी विहा ऑअटो्ोबहाईलि अलभियहाुंलत्रिकरिकी  ्धधीलि पदी विधी /  इलिकेल तक्य वा कन्स्ट्रट्रॉलनल तकस /  प्रट्रॉडल तकशन

अलभियहाुंलत्रिकरिकी  ्धधीलि पदी विधी   वकुंी विहा बेकॅचलिर इन इुंलरनधीअरपनेवरीुंग (इलिकेल तक्य वा कन्स्ट्रट्रॉलनल तकस ऍणड पट्रॉी विर इुंलरनधीअरपनेवरीुंग) लताचयहाशधी स्कपरिक
अहअर्हतहा सुंपहा वदत ककेलिपनेवरी आहके.

रकुंवाहा
इुंल आसअटअटयमशन ऑफ इुंलरलनअसअर्ह (इुं वडयहा) यहा सुं आसाकेचधी यहाुंलत्रिकरिकी ी वि  वी विदमत  वकुंी विहा ऑअटो्ोबहाईलि अलभियहाुंलत्रिकरिकी्धधीलि असोलसएअट
्िएट मेंबरलशप एल तकझहाल्नकेशनचके भिहाग ए ी वि बधी उुणवतधीकरणअर्ह झहालिके आहकेत.

रकुंवाहा
असोलसएअट ्िएट मेंबरलशप एल तकझहाल्नकेशनचके भिहाग ए ी वि बधी यहा सअ्ट दकेणयहासहाठी ्हानयतहा  वदलिकेलयहा यहाुंलत्रिकरिकी  ी वि  वी विदमत  वकुंी विहा
ऑअटो्ोबहाईलि  अलभियहाुंलत्रिकरिकी्धधीलि  पदी विधी प्रहाप्त ककेलिपनेवरी आहके.

रकुंवाहा
रके अशहा अलभियहाुंलत्रिकरिकी सुं आसाकेचके सहयोगधी सभिहासद आहकेत करिकी (यहाुंलत्रिकरिकी ी वि  वी विदमत)  वकुंी विहा ऑअटो्ोबहाईलि अलभियहाुंलत्रिकरिकी्धधीलि
प वरपरिकहा दकेऊन ऊन जयहा सुं आसाकेचके सभिहासदीी वि इुंल आसअटअटयमशन ऑफ ्केकेकॅलनकलि इुंलरलनअसअर्ह (इुं वडयहा)  यहा सुं आसाकेनके ीयहाुंाचयहाशधी स्कपरिक
्ष महकरण्न ्हानय ककेलिके आहके.

2) उ्केदी विहार ्हालावधीमधयल्क शहालिहाुंत प्र्हाकरणपत्रि प वरपरिककेत  वकुंी विहा तीस्  वकुंी विहा उाचचत् परपनेवरीपरिककेत 100  गमकरणहाुंचधी प्रश्नपश्नप॑लत्रिकहा असलिकेलिहा
्रहाठी  वी विषय (उाचच  वकुंी विहा लन्ष मन  आसतर) घकेऊन उुणवतधीकरणअर्ह असकरणके आी विशयक आहके.

3) उ्केदी विहार ''डधी.ओ.ई.ए.सधी.सधी. सोसहायअटपनेवरीचके सधी.सधी.सधी.  वकुंी विहा 'ओ  आसतर'  वकुंी विहा 'ए  आसतर'  वकुंी विहा 'बधी  आसतर'  वकुंी विहा 'सधी  आसतर'
 आसतरहाी विरपनेवरीलि प्र्हाकरणपत्रि  वकुंी विहा ्हहारहाष्ट्र रहाऊन जय उाचच आलकरण तहाुंलत्रिक लशपरिककरण ्ुंडळहाचके ए्.एस.सधी.आय.अटपनेवरी.  वकुंी विहा रधी.इ.सधी.अटपनेवरी.
चके प्र्हाकरणपत्रिधहारक असहाी विहा  वकुंी विहा सदर प्र्हाकरणपत्रि सहादर करणयहास सअ्ट दकेणयहाक वरतहा उ्केदी विहारहानके शहासनहानके ी विकेळोी विकेळधी सुंगकरणक
हहातहाळकरणके/ी विहापरहाबहाबत ्हानयतहा  वदलिकेलिहा अभयहास्रक्रि् प्करणअर्ह ककेलिकेलिहा असहाी विहा. ताहा वप लनयमक्तधीाचयहाी विकेळधी सदर प्र्हाकरणपत्रि नसलयहास
ीयहानके/लतनके शहासनहानके  वी वि वहत ककेलिकेलिपनेवरी ए्.एस.सधी.आय.अटपनेवरी. चधी प वरपरिकहा नके्करण्करिकीाचयहा  वदनहाुंकहापहासन् दोन ी विषहाअर्हाचयहा आत उुणवतधीकरणअर्ह
होकरणके आी विशयक आहके अनयाहा ीयहाचधी सकेी विहा स्हाप्त करणयहात यकेईलि.

 पदनहा्   -   दमयय् अलभियुंतहा   (  वाहासतमपशिहास्त्रज  )   पदहाकररतहाची  पशिैक्षलणक अह्गतहा खहालिालीलिप्र्हाणद आहदर अंशतः 
उ्ददवाहारहानद अज्ग सहादर करहावायहांचयहा अुंलत् रदनहाुंकहासर अंशतः रद. 03.12.2018 
1) ऊन जयहाुंनधी ्हानयतहाप्रहाप्त  वी विदहापधीठहाचधी ी विहा आसतमशहाताधारक सहातधीलि पदी विधी प्रहाप्त ककेलिपनेवरी आहके.

रकुंवाहा
रके रट्रॉयलि इुंल आसअटअटयमशन ऑफ  व्रि वअटश ऑ वकअर्हअटकेल तकअटस यहा सुं आसाकेचके सहयोगधी सभिहासद आहकेत.

रकुंवाहा
ऊन जयहाुंनधी कलिहाभिी विन बडोदहा यहा सुं आसाकेचधी ी विहा आसतमशहाताधारक सहातधीलि पदी विधीकहा प्रहाप्त ककेलिपनेवरी आहके.

रकुंवाहा
ऊन जयहाुंनधी ्हहारहाष्ट्र सरकहारचधी [पमी वि्गीचके ्मुंबई सरकहार] तुंत्रि लशपरिककरण ्ुंडळहानके प्रदहान ककेलिकेलिपनेवरी ी विहा आसतमशहाताधारक सहातधीलि शहासकरिकीय पदी विधीकहा
प्रहाप्त ककेलिपनेवरी आहके. 

रकुंवाहा
ऊन जयहाुंनधी सर रके.  रके.   आसक्लि ऑफ ऑ वकअर्हअटकेल तकचर ्मुंबई यहा सुं आसाकेाचयहा पहाचतवयहा ी विषहाअर्हाचयहा शहाळहा परपनेवरीपरिककेसह स्कपरिक अहअर्हतहा प्रहाप्त
ककेलिकेलयहा आहकेत.

रकुंवाहा
ऊन जयहाुंनधी ऑ वकअर्हअटकेल तकअटस ऍल तकअट 1972 ाचयहा कलि् 35 [2] [1862 चहा ्रक्रि. 20]  अनी वियके कौलनसलि ऑफ ऑ वकअर्हअटकेल तकअटस यहा सुं आसाकेनके
रलर आसअटर ऑफ ऑ वकअर्हअटकेल तकअटस ्लावधीमधयके नये नोंदकरणधीसहाठी ्हानय ककेलिकेलयहा स्कपरिक अहअर्हतहा प्रहाप्त ककेलिकेलयहा आहकेत.

2) उ्केदी विहार ्हालावधीमधयल्क शहालिहाुंत प्र्हाकरणपत्रि प वरपरिककेत  वकुंी विहा तीस्  वकुंी विहा उाचचत् परपनेवरीपरिककेत 100  गमकरणहाुंचधी प्रश्नपश्नप॑लत्रिकहा असलिकेलिहा
्रहाठी  वी विषय (उाचच  वकुंी विहा लन्ष मन  आसतर) घकेऊन उुणवतधीकरणअर्ह असकरणके आी विशयक आहके.

3) उ्केदी विहार ''डधी.ओ.ई.ए.सधी.सधी. सोसहायअटपनेवरीचके सधी.सधी.सधी.  वकुंी विहा 'ओ  आसतर'  वकुंी विहा 'ए  आसतर'  वकुंी विहा 'बधी  आसतर'  वकुंी विहा 'सधी  आसतर'
यहा  आसतरहाी विरपनेवरीलि प्र्हाकरणपत्रि  वकुंी विहा ्हहारहाष्ट्र रहाऊन जय उाचच आलकरण तहाुंलत्रिक लशपरिककरण ्ुंडळहाचके ए्.एस.सधी.आय.अटपनेवरी.   वकुंी विहा
रधी.इ.सधी.अटपनेवरी.  चके प्र्हाकरणपत्रिधहारक असहाी विहा  वकुंी विहा सदर प्र्हाकरणपत्रि सहादर करणयहास सअ्ट दकेणयहाक वरतहा उ्केदी विहारहानके शहासनहानके
ी विकेळोी विकेळधी सुंगकरणक हहातहाळकरणके/ी विहापरहाबहाबत ्हानयतहा  वदलिकेलिहा अभयहास्रक्रि् प्करणअर्ह ककेलिकेलिहा असहाी विहा.  ताहा वप लनयमक्तधीाचयहाी विकेळधी सदर
प्र्हाकरणपत्रि नसलयहास ीयहानके/लतनके शहासनहानके  वी वि वहत ककेलिकेलिपनेवरी ए्.एस.सधी.आय.अटपनेवरी. चधी प वरपरिकहा नके्करण्करिकीाचयहा  वदनहाुंकहापहासन् दोन
ी विषहाअर्हाचयहा आत उुणवतधीकरणअर्ह होकरणके आी विशयक आहके अनयाहा ीयहाचधी सकेी विहा स्हाप्त करणयहात यकेईलि.
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 वअटपतः १. i. सुंबुंलधत  वी विदहापधीठ / सुं आसाकेनके पदी विधी / पदतवयमुणवतर पदी विधी प्रदहान करतहानहा  वी वि वहत ककेलिकेलिके गमकरण  वी विचहारहात घकेणयहात यकेतधीलि.
ii. ऊन जयहा उ्केदी विहारहाुंनहा पदी विधी / पदतवयमुणवतर पदी विधी प्रदहान करतहानहा  वी विदहापधीठ / सुं आसाहा यहाुंनधी गमकरणपद्धतधीऐी विरधी  शकेकरणधी पद्धतधी
ी विहापरलिपनेवरी आहके, ीयहाुंाचयहा बहाबतधीत ल्ळहालिकेलयहा  शकेकरणधीचके अटल तकककेी विहारपनेवरी्लावधीमधयके ील खहालिपनेवरीलिप्र्हाकरणके रुपहाुंतर करणयहात यकेईलि. सुंबुंलधत
 वी विदहापधीठ / सुं आसाहा यहाुंनधी उ्केदी विहारहाुंाचयहा गमकरणपलत्रिककेी विर अटल तकककेी विहारपनेवरीत रुपहाुंतर करणयहासहाठी  सत््रि  वदलिके नसलयहास अशहा
उ्केदी विहारहाुंसहाठी, (  न्ूद कद लिदलिाली शदणी –   0.75)  10] X  हद सू्रि वाहाप  र  न िची शककदवाहाराली कहाढ होणयहात यदईलि  . 

२. अलखलि भिहारतीय तुं्रि लपशिक्षण पररषद ( ) /  AICTE तुं्रि लपशिक्षण सुंचहालिनहालिय ( )  DTE यहाुंनी जयहा रवादहापीठ रकुंवाहा
पशिैक्षलणक सुंस्हा यहाुंनहा सुंबुंल अधित अलभियहाुंल्रिकिकी पदरवाकहा/पदवाी अभयहासरक्रि्हाुंनहा ्हानयतहा रदलिाली आहद.  अपशिहा सुंस्हाुं् अधिून
उतीण्ग र नोंद झहालिदलयहा उ्ददवाहारहाुंचदच अज्ग गहाह्य  अधिर होणयहात यदतीलि. 
्हानयतहाप्रहाप सुंस्हाुंरवाषयी ्हारहती पमढालीलि सुंकदतस्ेळहावार पहाहहातहा यदईलि www.aicte-india.org; www.dte.org.in

३. द मयय् अलभियुंतहा (ी विहा आस तमशहा आस त्रिज्ञ)  पदहाकरपनेवरीतहा किएट मेंद्र सरकहारनके ऑ वकअर्हअटकेल तकअटस ऍल तकअट 1972  ाचयहा कलि् 35 [2]  अनी वियके
[1972 चहा ्रक्रि.  20]  प्र आसाहा वपत ककेलिकेलयहा कौलनसलि ऑफ ऑ वकअर्हअटकेल तकचर तफ्चर तर्फे ठकेी विणयहात यकेकरणहा-यहा रलर आसअटर ऑफ
ऑ वकअर्हअटकेल तकचर ्लावधीमधयके नहाी वि नये नोंद वी विलिकेलयहा उ्केदी विहारहाुंनहा प्रहाधहानय दकेणयहात यकेईलि.

)V   िची शककदवाहारालीची रक्हान ्यहा्गदहा -

अह्गकहाराली परालीक्षहा प्रवाग्ग िची शककदवाहाराली
दमयय् अलभियुंतहा (स ् हापत् य), दमयय् अलभियुंतहा (यहाुंल्रिकिकी वा रवादमत) वा दमयय् अलभियुंतहा (वाहासतमपशिहास्त्रज)

 एस. एस. सधी.  वकुंी विहा
एच.एस.सधी परपनेवरीपरिकहा

ील खमलिहा 50%
सी विअर्ह ्हागहासी विग्गीय प्री विगहा्रवर्गांसहाठी 45%

पद वी विकहा / पदी विधी ील खमलिहा 50%
सी विअर्ह ्हागहासी विग्गीय प्री विगहा्रवर्गांसहाठी 45%

) VI वायील दो्यहा्गदहा - (वारालीलि सवा्ग पदहाुंसहाठी)
     उ्ददवाहारहानद अज्ग सहादर करहावायहांचयहा अुंलत् रदनहाुंकहासर अंशतःरद. 03.12.2018   
      अ) उ्केदी विहार बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा सकेी विकेत नसलयहास ीयहाचके ी विय  वद. 03.12.2018 रोरधी 

ब) ील खमलयहा प्री विगहाअर्हसहाठी 18 तके 38 ी विष्चर तर्फे दर्ष मयहान,
क) ्हागहास प्री विगहाअर्हसहाठी 18 तके 43 ी विष्चर तर्फे दर्ष मयहान,
ड) शहासन लनदकेशहानमसहार  लनतःस्ाअर्ह तव यल तक तधीुंसहाठी 18 तके रहा आसतधीत रहा आसत 45 ी विष्चर तर्फे आलकरण

       ई) अगोदरच बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेाचयहा सकेी विकेत असलयहास उ्केदी विहारहासहाठी क्हालि ी वियो्यहाअर्हदहा नहाहपनेवरी.

) VII लनवाडेीचद लनकष -  (वारालीलि सवा्ग पदहाुंसहाठी)
(i)  सदर पदहााचयहा सकेी विहा प्री विकेश लनय्हानमसहार  वी वि वहत ककेलिकेलयहा अहअर्हतहा/अअटपनेवरी/शत्गी प्करणअर्ह करपनेवरीत असलिकेलयहा पहात्रि उ्केदी विहारहाुंचधी ऑन-लिहाइन

प वरपरिकहा घकेणयहात यकेईलि. सदर प वरपरिककेत प्रहाप्त गमकरणहाुंाचयहा आधहारके बन वी विलिकेलयहा गमकरणी विुणवतहा यहादपनेवरीतधीलि उ्केदी विहारहाुं्ध्न  वी विहपनेवरीत सहा्हालरक
तसकेच स्हाुंतर आरपरिककरणहाचहा  वी विचहार करुन लनी विड यहादपनेवरी बन वी विणयहात यकेईलि.

(ii)  द मयय् अलभियुंतहा यहा पदहासहाठी पहात्रि होणयहाकरपनेवरीतहा उ्केदी विहारहास ऑनलिहाइन परपनेवरीपरिककेत  वक्हान 50% गमकरण ल्ळकरणके आी विशयक आहके.
(iii) दोन  वकुंी विहा अलधक उ्केदी विहारहाुंचके गमकरण स्हान झहालयहास उ्केदी विहारहाुंाचयहा प्रहाधहानय ्रक्रि्हाक वरतहा ील खहालिपनेवरी  वदलिकेलिके लनकष ्रक्रि्ी विहारपनेवरीनमसहार

 वी विचहारहात घकेणयहात यकेतधीलि.
अ) अरअर्ह सहादर करहाी वियहााचयहा अुंलत्  वदनहाुंकहास धहारकरण ककेलिकेलिपनेवरी उाचच शधपरिकलकरणक अहअर्हतहा,
ब) उाचच शधपरिकलकरणक अहअर्हतहा प्रहाप्त ककेलयहाचहा  वदनहाुंक,
क) उ्केदी विहारहाुंाचयहा प्रहाधहानय ्रक्रि्हाकरपनेवरीतहा ीयहाुंचके प्रा् पदी विधी ी वि नुंतर पद वी विकहा प वरपरिककेत प्रहाप्त गमकरण  वी विचहारहात घकेणयहात यकेतधीलि,
ड) ी विरपनेवरीलि लनकष लिहाग्नहपनेवरी उ्केदी विहारहाुंचहा गमकरणी विुणवतहा्रक्रि् स्हान यकेत असलयहास, ी वियहानके ऊन जयकेष्ठ असलिकेलयहा उ्केदी विहारहाुंचहा ्रक्रि् ी विरतधी

लिहागकेलि,
उपरोक्त लनकषहानमसहार पमरकेसके उ्केदी विहार उपलिबध न झहालयहास लनी विडधीचके लनकष लशलालि करणयहाचके अलधकहार ्हहापहाललिकहा
आयमक्तहाुंनहा रहाहहातधीलि.

ऑन लिहाईन प वरपरिकके्लावधीमधयके ील खहालिपनेवरीलि ी वि आसतमलनष्ठ प्रश्न-पद्धतधीचहा अुंतभिहाअर्ही वि असकेलि.

अ. रक्रि. चहाचणी प्रशहाुंची सुंसंखयहा गमण वादेळ
1 बौ वद्धक परिक्तहा 20 20

90 ल्लनअटके2 तवयी वि आसाहापकरिकीय कौशलय 20 20
3 तहाुंलत्रिक ज्ञहान 60 60

 सी विअर्ह चहाचणयहा इुंगरधी भिहाषकेत्न घकेणयहात यकेतधीलि. प्रीयकेक प्रश्न एक ्हाकहाअर्हचहा असकेलि.
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) VIII ऑन  -  लिहाईन अज्ग सहादर कर होणयहाची पद्धत     -

1. द मयय् अलभियुंतहा ( आसाहापीय, यहाुंलत्रिकरिकी / वी विदमत, ी विहा आस तमशहा आस त्रिज्ञ) पदहाकरपनेवरीतहा ऑनलिहाईन पलावधीमधदतधीनके अरअर्ह करणयहाचधी सम वी विधहा 
 वद.17.11.2018 तके 03.12.2018 रोरधी पय्रवर्गांत अरअर्ह सहादर करणयहााचयहा शकेी विअटाचयहा  वदनहाुंकहााचयहा 23:59 ी विहारके पय्रवर्गांत बृहन्मुंबई 
्हहानगरपहाललिककेाचयहा http://portal.mcgm.gov.in यहा सुंककेत  आसाळहाी विर उपलिबध रहाहपनेवरीलि. ऑनलिहाईन अरअर्ह  वद. 03.12.2018
रोरधी पय्रवर्गांतच ल आसी विकहारणयहात  यकेतधीलि.

2. उ्केदी विहारहानके ऑनलिहाईन परपनेवरीपरिककेकरपनेवरीतहा  वी वि वहत ककेलिकेलिके शमलक ऑनलिहाईन पलावधीमधदतधीनके भिरकरणके आी विशयक आहके.
3. उ्केदी विहारहानके आपलिहा ी विधध ई-्केलि आयडधी ी वि भ्र्करणलावधीमधी विनधी  ्रक्रि्हाुंक नये नोंद वी विकरणके आी विशयक आहके तसकेच सदर ई-्केलि आयडधी ी वि 

भ्र्करणलावधीमधी विनधी  ्रक्रि्हाुंक ऑनलिहाईन परपनेवरीपरिककेचहा अुंलत् लनकहालि लिहागकेपय्रवर्गांत ी विधध असकरणके आी विशयक आहके.   उ्केदी विहारहानके 
ऑनलिहाईन अरहाअर्हत नये नोंद वी विलिकेलिहा ई-्केलि आयडधी ी वि भ्र्करणलावधीमधी विनधी ्रक्रि्हाुंक चमकरिकीचहा/अप्करणअर्ह असलयहास,  तसकेच भ्र्करणलावधीमधी विनधी  
्रक्रि्हाुंक NCPR  रलर आसअटडअर्ह (DND)  असलयहा्मळके सुंप्करणअर्ह भिरतधी प्र व्रक्रियके दर्ष मयहान ीयहान त्यादहारके पहाठ वी विलयहा  रहाकरणहा-यहा सच्नहा,  
सुंदकेश ी वि ्हा वहतधी उ्केदी विहारहाुंनहा प्रहाप्त न झहालयहास ीयहाचधी सुंप्करणअर्ह रबहाबदहारपनेवरी सुंबुंधधीत उ्केदी विहारहाचधी  रहाहपनेवरीलि. तसकेच ई-्केलि 
आयडधी ी वि भ्र्करणलावधीमधी विनधी सुंदकेश ी विहनहात यकेकरणहा-यहा तहाुंलत्रिक अडचकरणधीुंनहा बृहन्मुंबई  ्हहानगरपहाललिकहा रबहाबदहार रहाहकरणहार 
नहाहपनेवरी.  बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकके्हाफअर्हत उ्केदी विहारहानके ऑनलिहाईन अरहाअर्हत नये नोंद वी विलिकेलयहा ई-्केलि आयडधीी विर ऑनलिहाईन 
परपनेवरीपरिककेचके प्री विकेशपत्रि पहाठ वी विणयहात यकेईलि.  उ्केदी विहारहानके आपलयहा ई-्केलि आयडधीचधी कोकरणीयहाहपनेवरी प वरल आसातधीत इतर 
तवयक्तधीुंसोबत दकेी विहाकरण-घकेी विहाकरण करु नयके.  एखहादहा उ्ददवाहारहाचहा वाै अधि ई  -  ्दलि आयडेी नसलयहास त्यहानद अज्ग कर होणयहापूवापूर्वी 
सवातर अंशतःचहा ई्दलि आयडेी तयहार करणद आवाशयक आहद  .

4. ऑनलिहाईन अरहाअर्हसोबत ऑनलिहाईन पलावधीमधदतधीनके भिरलिकेलिके परपनेवरीपरिकहा शमलक कोकरणीयहाहपनेवरी प वरल आसातधीत उ्केदी विहारहास परत ककेलिके 
रहाकरणहार नहाहपनेवरी.  ऑनलिहाईन शमलक भिरतहानहा बबँककेचके इतर शमलक उ्केदी विहारहालिहा  आसी विततः भिरहाी विके लिहागतधीलि.  परपनेवरीपरिकहा शमलक 
ऑनलिहाईन पलावधीमधदतधीनके भिरलयहानुंतर ल्ळकरणहा-यहा ई-पहाी वितधीचधी (Transaction Successful  झहालयहानुंतर)  प्रत ीी विरपनेवरीत ्मद्रकरण 
करून (printout)   आसी विततःरी विळ ठकेी विकरणके आी विशयक आहके.  ऑनलिहाईन परपनेवरीपरिककेाचयहाी विकेळधी सदर ई-पहाी वितधीचधी ्हायहाुं वकत प्रत 
प्री विकेशपत्रिहासोबत सहादर करकरणके आी विशयक आहके.

5. ऑनलिहाईन अरअर्ह नये नोंदकरणधी करणयहाक वरतहा "Click here for new Registration  ” हहा अटेकॅब लनी विड्न ीयहा्लावधीमधयके नहाी वि,  सुंपकहाअर्हचधी 
्हा वहतधी ी वि ई-्केलि आयडधी न््द करहाी विहा.   ीयहानुंतर तहाीपमरतहा रलर आस्य वा कन्स्ट्रकेशन नुंबर ी वि पहासी विडअर्ह  आस्रक्रिरिकीनी विर  वदसकेलि.  
उ्केदी विहारहानके सदर तहाीपमरीयहा रलर आस्य वा कन्स्ट्रकेशन नुंबर ी वि पहासी विडअर्ह  आसी विततःकडके ललिह्न ठकेी विहाी विहा.  तहाीपमरतहा रलर आस्य वा कन्स्ट्रकेशन नुंबर ी वि 
पहासी विडअर्ह उ्केदी विहारहाुंनहा ई-्केलि ी वि एसए्एसन त्यादहारके पहाठ वी विणयहात यकेईलि.  उ्केदी विहारहालिहा अरहाअर्हत कहाहपनेवरी द मरु आसतधी करहाी वियहाचधी 
असलयहास तहाीपमरीयहा रलर आस्य वा कन्स्ट्रकेशन नुंबर ी वि पहासी विडअर्हचहा उपयोग करुन द मरु आसीयहा करतहा यकेतधीलि.

6. रर उ्केदी विहार एकहाच ी विकेळधी अरअर्ह प्करणअर्हपकरणके भिरु शकलिहा नहाहपनेवरी तर भिरलिकेलिपनेवरी ्हा वहतधी "SAVE AND NEXT   ” यहा अटेकॅबचहा 
ी विहापर करुन SAVE करतहा यकेईलि.  ऑनलिहाईन अरअर्ह SUBMIT करणयहाप्ी वि्गी उ्केदी विहारहानके "SAVE AND NEXT  ” यहा सम वी विधकेचहा 
ी विहापर करुन भिरलिकेलिपनेवरी ्हा वहतधी तपहासन् पहहाी विधी ी वि आी विशयकतकेनमसहार ीयहा्लावधीमधयके द मरु आसतधी करहाी विधी.  अुंलत्
SUBMIT करणयहाप्ी वि्गी सी विअर्ह ्हा वहतधी योयोगय  वरतधीनके भिरलिपनेवरी असलयहाचधी  ील खहात्रिधी करुन ी करुन घयहाी विधी.

7. उ्केदी विहारहानके  आसी विततःचके/ ी वि वडलिहाुंचके/ पतधीचके नहाी वि तसकेच नहाी विहाुंचके  आसपकेललिुंग योयोगय वरीयहा भिरकरणके आी विशयक आहके.  सदरचधी ्हा वहतधी 
योयोगय पलावधीमधदतधीनके न भिरलयहास उ्केदी विहारपनेवरी रद्द करणयहात यकेईलि, यहाचधी नये नोंद ी करुन घयहाी विधी.

8. उ्केदी विहारहानके भिरलिकेलिपनेवरी ्हा वहतधी तपहासणयहासहाठी ी वि SAVE  करणयहासहाठी "Validate  your  details  ” आलकरण "SAVE AND  
NEXT  ” यहा बअटनहाुंचहा ी विहापर करहाी विहा.

9. ऑनलिहाईन अरअर्ह अुंलत् SUBMIT करणयहाप्ी वि्गी ''Preview'' अटेकॅबी विर लल तकलिक करुन सुंप्करणअर्ह अरअर्ह तपहासन् पहहाी विहा.
10. आी विशयकतकेनमसहार ऑनलिहाईन अरहाअर्हतधीलि ्हा वहतधी्लावधीमधयके समधहारकरणहा करुन, तसकेच ्हायहालचत्रि ी वि  आसी विहापरिकरपनेवरी योयोगय वरतधीनके अपलिोड 

झहालयहाचधी  ी वि इतर ्हा वहतधी अच्क असलयहाचधी ील खहात्रिधी करुन ''FINAL SUBMIT'' बअटनी विर लल तकलिक करहाी विके.
11. ''Payment'' बअटनहाी विर लल तकलिक करुन परपनेवरीपरिकहा शमलक ऑनलिहाईन पलावधीमधदतधीनके भिरहाी विके.
12. ीयहानुंतर ''SUBMIT'' बअटनहाी विर लल तकलिक करहाी विके.
13. उ्केदी विहारहानके ऑनलिहाईन अरअर्ह भिरतहानहा योयोगय तधी कहाळरधी ी करुन घयहाी विधी.  उ्केदी विहारहानके सदर अरहाअर्हत  आसी विततःबहाबतचधी ्हा वहतधी  

अच्क  वरतधीनके भिरहाी विधी.  तसकेच  वी वि वहत आकहारहातधीलि  आसी विततःचके ्हायहालचत्रि ी वि  आसी विहापरिकरपनेवरी योयोगय ीयहा  वठकहाकरणधी  अपलिोड करहाी विधी.  
आपकरण भिरलिकेलिपनेवरी ्हा वहतधी योयोगय असलयहाचधी ील खहात्रिधी झहालयहानुंतर,  ्हायहालचत्रि ी वि  आसी विहापरिकरपनेवरी योयोगय ीयहा  वठकहाकरणधी अपलिोड 
ककेलयहानुंतर ी वि आी विशयक तके शमलक योयोगय पलावधीमधदतधीनके भिरलयहानुंतरच ''SUBMIT''  बअटन प्रकेस करहाी विके.  एकदहा 
''SUBMIT''बअटनहाी विर लल तकलिक ककेलयहाी विर भिरलिकेलयहा ्हा वहतधी्लावधीमधयके  कोकरणतहाहपनेवरी  बदलि करतहा यकेकरणहार नहाहपनेवरी ी वि ीयहाबहाबताचयहा 
 वी विनुंतधीचहा  वी विचहार ककेलिहा रहाकरणहार नहाहपनेवरी.  उ्केदी विहारहानके आी विशयक तधी ्हा वहतधी योयोगय पलावधीमधदतधीनके न भिरलयहास उ्केदी विहारपनेवरी रद्द 
करणयहात यकेईलि, यहाचधी नये नोंद ी करुन घयहाी विधी.

14. ऑनलिहाईन अरअर्ह सहादर करणयहाचधी  सुंप्करणअर्ह कहायअर्ही विहाहपनेवरी  बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेनके  वी वि वहत ककेलिकेलयहा कहालिहाी विधधीत प्करणअर्ह 
करकरणके आी विशयक आहके. तदनुंतर ककेलिकेलिके ऑनलिहाईन अरअर्ह  वी विचहारहात घकेतलिके रहाकरणहार नहाहपनेवरीत.

15. उ्केदी विहारहानके  वी वि वहत ्मदतधीत ऑनलिहाईन अरहाअर्हसोबत परपनेवरीपरिकहा शमलक भिरणयहाचधी कहायअर्ही विहाहपनेवरी करहाी विधी.  रकेकरणकेकरुन शकेी विअटाचयहा 
परिककरणधी अडचकरण यकेकरणहार नहाहपनेवरी.

16. उ्केदी विहारहानके अरहाअर्हत  आसी विततःचके नहाी वि,  सहा्हालरक प्री विगअर्ह,  कोकरणीयहा प्री विगहाअर्हत्न अरअर्ह करु इलाच्त आहके तो प्री विगअर्ह,  
रन् वदनहाुंक,  भ्र्करणलावधीमधी विनधी  ्रक्रि्हाुंक,  ई-्केलि आयडधी ी वि परपनेवरीपरिककेचके किएट मेंद्र इीयहादपनेवरी ्हा वहतधी  कहाळरधीप्ी विअर्हक भिरहाी विधी.  सदरचधी 
्हा वहतधी  चमकलयहास ीयहास बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा रबहाबदहार रहाहकरणहार नहाहपनेवरी.
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17. उ्केदी विहारहाचहा रलर आस्य वा कन्स्ट्रकेशन नुंबर ी वि पहासी विडअर्ह योयोगय पलावधीमधदतधीनके रलर आसअटडअर्ह झहालयहानुंतर ीयहााचयहा ई-्केलिआयडधी/भ्र्करणलावधीमधी विनधी 
्रक्रि्हाुंकहाी विर सुंदकेश पहाठ वी विणयहात यकेईलि.  रर उ्केदी विहारहालिहा ई-्केलि  वकुंी विहा एसए्एसन त्यादहारके सच्नहा ल्ळहालिपनेवरी नहाहपनेवरी तर ीयहाचहा 
अरअर्ह योयोगय पलावधीमधदतधीनके रलर आसअटडअर्ह झहालिहा नहाहपनेवरी असके स्रहाी विके.

18. अप्करणअर्ह अरअर्ह उदहा. ्हायहालचत्रि  आलकरण  आसी विहापरिकरपनेवरी इीयहादपनेवरी नसलिकेलिके अी विधध ठर वी विणयहात यकेतधीलि.
19. ी विरपनेवरीलि कहायअर्हपलावधीमधदतधी हपनेवरी अरअर्ह करणयहाचधी योयोगय पलावधीमधदत आहके यहालशी विहाय द मस-यहा पलावधीमधदतधीनके ककेलिकेलिके अरअर्ह हके अी विधध ठर वी विणयहात 

यकेतधीलि.
20. उ्केदी विहारहानके अरहाअर्ही विर ककेलिकेलिपनेवरी  आसी विहापरिकरपनेवरी हपनेवरी ीयहााचयहा प्री विकेशपत्रिहाी विर/  उपल आसातधी पत्रिहाी विर एकहाच प्रकहारचधी असकेलि यहाचधी 

दपरिकतहा ी करुन घयहाी विधी.
21. उ्केदी विहारहानके ऑनलिहाईन अरहाअर्ही विर अपलिोड ककेलिकेलिके ्हायहालचत्रि ी विरपनेवरीलि प्र्हाकरणके सी विअर्ह  वठकहाकरणधी एकच असकेलि यहाचधी दपरिकतहा 

ी करुन घयहाी विधी.
22. रलजस्दपशिन वा परालीक्षहा पशिमलक पूण्ग भिरलयहानुंतर उ्ददवाहारहानद सुंपूण्ग अजहा्गची म्द्रण करन ( ) printout सवातर अंशतःजवाेळ ठदवाणद 

आवाशयक आहद.  ऑनलिहाईन अरहाअर्हत भिरलिकेलयहा ्हा वहतधीस उ्केदी विहार  आसी विततः रबहाबदहार रहाहपनेवरीलि ीयहास बृहन्मुंबई 
्हहानगरपहाललिकहा  कोकरणीयहाहपनेवरी  प्रकहारके रबहाबदहार रहाहकरणहार नहाहपनेवरी.

ऑनलिहाईन परालीक्षहा पशिमलक भिर होणयहाची परसिधदत
1. ऑनलिहाईन अरअर्ह हहा परपनेवरीपरिकहा शमलक भिरणयहााचयहा सम वी विधकेसह (Payment Gateway)  एकलत्रित करुन उपलिबध करुन दकेणयहात

आलिहा आहके.
पररक्षहा पशिमलकर अंशतः

खमलयहा प्रवागहा्गतीलि  उ्ददवाहार : र. 600/-
्हागहास/इतर ्हागहासप्रवागहा्गतीलि उ्ददवाहार : र. 300/-

2. परपनेवरीपरिकहा शमलक  इुंअटरनकेअट बेकॅ वकुंग  वकुंी विहा ्रक्रिकेडधीअट कहाडअर्ह  वकुंी विहा डके वबअट कहाडअर्ह (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro)  वकुंी विहा IMPS
 वकुंी विहा केकॅश कहाडअर्हस  वकुंी विहा Mobile Wallets न त्यादहारके भिरतहा यकेईलि.

3. ऑनलिहाईन परपनेवरीपरिकहा शमलकहाचके Submission ककेलयहानुंतर ाोडहा ी विकेळ ी विहाअट पहाहकरणके आी विशयक आहके.  सदर कहालिहाी विधधीत कोकरणीयहाहपनेवरी
प वरल आसातधीत Back  वकुंी विहा Refresh बअटन दहाबम नयके.

4. ऑनलिहाईन शमलक भिरकरणहा यश आसी विधी झहालयहानुंतर ई-पहाी वितधी (E-Receipt)  तयहार होईलि.  ई-पहाी वितधी तयहार न होकरणके हके परपनेवरीपरिकहा
शमलक भिरलिके गकेलिके नहाहपनेवरी असके दशअर्ह वी वितके.

5. उ्केदी विहारहाचके ऑनलिहाईन परपनेवरीपरिकहा शमलक भिरकरणके यश आसी विधी न झहालयहास (Payment  Failure)  तहाीपमरीयहा रलर आस्य वा कन्स्ट्रकेशन नुंबर ी वि
पहासी विडअर्हाचयहा आधहारके पमनहहा लिट्रॉगधीन करहाी विके लिहागकेलि.  उ्केदी विहारहाचके ऑनलिहाईन परपनेवरीपरिकहा शमलक भिरकरणहा यश आसी विधी न झहालयहास your
online Transaction was unsuccessful please register again  असहा सुंदकेश  वदसकेलि.  अशहाी विकेळधी उ्केदी विहारहानके ऑनलिहाईन
ललिुंकी विर रहाऊन पमनतःश्च लिट्रॉगधीन करकरणके आी विशयक आहके.

6. नये नोंदकरणधी यश आसी विधी झहालयहानुंतर उ्केदी विहारहास ई-पहाी वितधी (E-Receipt)  ल्ळकेलि.  सदर ई-पहाी वितधी ी वि ऑनलिहाईन अरहाअर्हचधी ्मद्रकरण
करून (printout) कहाढमन ठकेी विकरणके आी विशयक आहके. ई-पहाी वितधी उ्केदी विहारहानके ऑनलिहाईन परपनेवरीपरिककेाचयहा ी विकेळधी प्री विकेशपत्रिहासोबत सहादर
करहाी विधी.

7. Credit Card न त्यादहारके परपनेवरीपरिकहा शमलक भिरतहानहा  भिहारतधीय चलिनहाचधीच  नये नोंद करहाी विधी.
8. आपलिके रलर आस्य वा कन्स्ट्रकेशन प्करणअर्ह झहालयहानुंतर ्रिहाऊरर  वी विुंडो बुंद करणयहाचधी  दपरिकतहा ी करुन घयहाी विधी.
9. उ्केदी विहारहानके ी विर  वदलिकेलयहा सच्नहाुंचके योयोगय प्रकहारके पहालिन करहाी विके.

छहायहालच्रि  आलण सवाहाक्षराली सकरी स्कॅलनुंग कर होणयहांचयहा सूचनहा 
   छहायहालच्रिर अंशतः  -

1. उ्केदी विहारहानके अललिकडाचयहा कहाळहातधीलि पहासपोअटअर्ह आकहारहाचके रुंगधीत ्हायहालचत्रि अपलिोड करहाी विके.
2. सदरचके ्हायहालचत्रि  वफकअट, रुंगधीत  वकुंी विहा पहाुंढ-यहा रुंगहाचहा पृष्ठभिहाग असलिकेलिके असहाी विके.
3. केकॅ्के-यहाकडके शहाुंतपकरणके ी वि ल आसार नररकेनके पहाहहाी विके.  सय्अर्हप्रकहाशहात रर ्हायहालचत्रि कहाढलिकेलिके असकेलि तर आपलयहा ्हायहालचत्रिहाी विर

सहाी विलिपनेवरी पडकरणहार नहाहपनेवरी यहाचधी दपरिकतहा ी करुन घयहाी विधी.  फ्लिेकॅशचहा ी विहापर ककेलयहास Red Eye यकेकरणहार नहाहपनेवरी यहाचधी दपरिकतहा ी करुन घयहाी विधी.
4. चष्हा ी विहापरत असलयहास तम् चके डोळके  वदसतधीलि अशहा प्रकहारचके ्हायहालचत्रि असहाी विके. ्हायहालचत्रि कहाढतकेी विकेळधी अटोपधी, हेकॅअट ी वि गट्रॉगलि

घहालि् नयके. रकेकरणकेकरुन चकेहरहा झहाकलिहा रहाकरणहार नहाहपनेवरी यहाचधी दपरिकतहा ी करुन घयहाी विधी.
5. ्हायहालचत्रि 200x230 pixels एी विढके असहाी विके ी वि ीयहाचहा आकहार 20kb तके 50kb इतकहा असहाी विहा.   आसकेकॅन ककेलिकेलिके ्हायहालचत्रि हके 50

kb पकेपरिकहा ्ोठके नसकेलि यहाचधी दपरिकतहा ी करुन घयहाी विधी.

सवाहाक्षरालीर अंशतः  -
1. उ्केदी विहारहानके कहाळयहा शहाईाचयहा पकेनहानके पहाुंढ-यहा कहागदहाी विर  आसी विहापरिकरपनेवरी करहाी विधी.
2. सदरचधी  आसी विहापरिकरपनेवरी हपनेवरी उ्केदी विहारहाचधीच असहाी विधी.  सदरचधी  आसी विहापरिकरपनेवरी हपनेवरी प्री विकेशपत्रिहाी विर ऊन जयहा  वठकहाकरणधी अपलिोड करकरणके 

आी विशयक आहके तकेाके अपलिोड करणयहात यहाी विधी.
3. अरहाअर्हसोबत अपलिोड ककेलिकेलिपनेवरी  आसी विहापरिकरपनेवरी ी वि उपल आसातधी पत्रिहाी विरपनेवरीलि  आसी विहापरिकरपनेवरी लभिनन असकेलि तर उ्केदी विहारहास अपहात्रि 

ठर वी विणयहात यकेईलि.
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4.  आसी विहापरिकरपनेवरीचहा आकहार 10kb  तके 20kb  ी वि ीयहाचके Dimensions  140x160  pixels  एी विढके असहाी विके.   आसी विहापरिकरपनेवरीचधी  आसकेकॅन 
ककेलिकेलिपनेवरी ई्केर हपनेवरी 20kb पकेपरिकहा रहा आसत नसकेलि यहाचधी दपरिकतहा ी करुन घयहाी विधी.

छहायहालच्रि आलण सवाहाक्षराली सकरी स्कॅलनुंग कर होणयहाची परसिधदत  .
1. ्हायहालचत्रि ी वि  आसी विहापरिकरपनेवरी  आसकेकॅन करुन अपलिोड करहाी वियहाचधी आहके.  ीयहासहाठी  आसकेकॅनरचके Resolution  हके 200  डधी.पधी.आय.  

(Dots per inch) एी विढके असहाी विके.
2. कलिर हहा True colour ी वि फहाईलिचधी सहाईर हपनेवरी उपरोक्त प्र्हाकरणके सकेअट करणयहात यहाी विधी.
3. उपरोक्त ्हायहालचत्रि ी वि  आसी विहापरिकरपनेवरीबहाबत  वदलिकेलयहा सच्नकेनमसहार ्हायहालचत्रि असकरणके आी विशयक आहके.  ीयहाचधी फहाईलि हपनेवरी JPG  

OR JPEG Format ्लावधीमधयके असहाी विधी.
4. रर ्मद्दहा ्रक्रि.3 नमसहार ्हायहालचत्रि ी वि  आसी विहापरिकरपनेवरी नसकेलि तर  आस्रक्रिरिकीनी विर Error Message  वदसकेलि.

छहायहालच्रि आलण सवाहाक्षराली अपलिील दोडे कर होणयहाची परसिधदत  .
1. ्हायहालचत्रि ी वि  आसी विहापरिकरपनेवरी अपलिोड करणयहासहाठी Upload Photograph  ी वि Upload Signature  यहा दोन  आसी वितुंत्रि ललिुंक उपलिबध

करुन दकेणयहात आलयहा आहकेत.  उ्केदी विहारहानके योयोगय ीयहा ललिुंकी विर लल तकलिक करहाी विके ी वि ीयहानुंतर ्हायहालचत्रि /  आसी विहापरिकरपनेवरी असलिकेलिपनेवरी
फहाईलि Select करहाी विधी ी वि Upload बअटनहाी विर लल तकलिक करहाी विके.

2. उ्केदी विहारहाचके ्हायहालचत्रि ी वि  आसी विहापरिकरपनेवरी हपनेवरी उपरोक्त पलावधीमधदत अी विलिुं वबलयहालशी विहाय Upload होकरणहार नहाहपनेवरी यहाचधी नये नोंद ी करुन घयहाी विधी.
3. उ्केदी विहारहाचके ्हायहालचत्रि अाी विहा  आसी विहापरिकरपनेवरी अ आसपष्ट असलयहास ीयहाचहा अरअर्ह अी विधध ठर वी विणयहात यकेईलि.  ीयहा्मळके उ्केदी विहारहानके ी विर

 वदलिकेलयहा सच्नहाुंचके योयोगय प्रकहारके पहालिन करहाी विके.

परालीक्षदचद क केंद्र वा परालीक्षदबहाबतंचयहा सवा्गसहा अधिहारण सूचनहा
क केंद्र 

1. परपनेवरीपरिकहा किएट मेंद्रहाचहा पुणवतहा परपनेवरीपरिककेाचयहा प्री विकेशपत्रिहात न््द ककेलिहा रहाईलि. 
2. परपनेवरीपरिककेचके किएट मेंद्र /  आसाळ /  वदनहाुंक / ी विकेळ यहातधीलि बदलिहाचधी कोकरणतधीहपनेवरी  वी विनुंतधी  वी विचहारहात घकेतलिपनेवरी रहाकरणहार नहाहपनेवरी.
3. बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा  कोकरणतकेहपनेवरी परपनेवरीपरिकहा किएट मेंद्र रद्द करकरणके आलकरण/  वकुंी विहा परपनेवरीपरिकहा किएट मेंद्र ी विहाढी विकरणके यहाचके अलधकहार रहाील ख्न

ठकेी वित आहके.
4. बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा, उ्केदी विहारहानके ्हालगतलिकेलयहा परपनेवरीपरिकहा किएट मेंद्रहातवयलत वरक्त इतर परपनेवरीपरिकहा किएट मेंद्र दकेणयहाचके अलधकहार रहाील ख्न

ठकेी वित आहके.
5. उ्केदी विहार परपनेवरीपरिकहा  आसाळहाी विर ीयहााचयहा / लताचयहा  आसी वित:ाचयहा रबहाबदहारपनेवरी  ी वि  आसी वित:ाचयहा ील खचहाअर्हनके परपनेवरीपरिककेसहाठी उपल आसात रहाह्न परपनेवरीपरिकहा

दकेईलि आलकरण यहासहाठी उ्केदी विहारहाुंस कोकरणीयहाहपनेवरी प्रकहारचधी द मील खहापत  वकुंी विहा नमकसहान झहालयहास बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा ीयहास
रबहाबदहार रहाहकरणहार नहाहपनेवरी.

प्रवादपशिप्रि डेहाउनलिील दोडे करणद
ऑनलिहाईन प वरपरिककेसहाठी प्री विकेशपत्रि डहाऊनलिोड करणयहाकरपनेवरीतहा उ्केदी विहारहाुंनधी बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेाचयहा ी विकेबसहाईअटी विर भिकेअट
दहाी विधी.  प्री विकेशपत्रि डहाऊनलिोड करणयहाबहाबतचहा सुंदकेश ई-्केलि/एस.ए्.एस.  न त्यादहारके कळ वी विणयहात यकेईलि.  उ्केदी विहारहानके सुंबुंलधत
Link  ी विर Click  ककेलयहानुंतर प्री विकेशपत्रि डहाऊनलिोड करणयहाकरपनेवरीतहाचधी window   आस्रक्रिरिकीनी विर  वदसकेलि.  प्री विकेशपत्रि डहाऊनलिोड
करणयहाकरपनेवरीतहा उ्केदी विहारहानके रलर आस्य वा कन्स्ट्रकेशन नुंबर ी वि पहासी विडअर्ह/रन्तहारील खकेचहा ी विहापर करहाी विहा. उ्केदी विहारहानके  प्री विकेशपत्रिहाी विर रलर आस्य वा कन्स्ट्रकेशन
करतहानहा ी विहापरलिकेलिके अललिकडाचयहा कहाळहातधीलि  ्हायहालचत्रि  लचकअटी विहाी विके. 

ओेळख पिवाणद
i)  परपनेवरीपरिकहा किएट मेंद्रहाी विर प्री विकेशपत्रिहासह उ्केदी विहारहाचके ओळील ख पअटी विकरणहारके ी वि उ्केदी विहारहाचहा अललिकडधीलि फोअटो लचकअटी विलिकेलिके ी विधध  फोअटो
ओळील खपत्रि रसके पेकॅन कहाडअर्ह (Pan Card) /  पहारपत्रि (Passport) / ी विहाहनचहालिक परी विहानहा (Driving License) / ्तदहार ओळील खपत्रि
(Voter  ID) /  फोअटोसहपनेवरीत आधहारकहाडअर्ह /  बबँककेचके फोअटोसहपनेवरीतचके पहासबमक /   ्हहा वी विदहालियहाचके /   वी विदहा वपठहाचके अललिकडधीलि ी विधध
ओळील खपत्रि /  क्अर्हचहारपनेवरी ओळील खपत्रि /  फोअटोसहपनेवरीत असकरणहारके बहार कौलनसलिचके ओळील खपत्रि स्ी विकेपरिकक/पयअर्ही विकेपरिककहालिहा सहादर करकरणके
आी विशयक आहके.  उ्केदी विहारहाचधी ओळील ख उ्केदी विहारहाचके प्री विकेशपत्रि,  हरकेरपनेवरीपत्रिक /  उपल आसातधीपत्रिक आलकरण ीयहानके सहादर ककेलिकेलयहा
कहागदपत्रिहाुंाचयहा आधहारके पअट वी विलिपनेवरी रहाईलि.  रर उ्केदी विहारहाचधी ओळील ख पअटी विणयहाबहाबत कहाहपनेवरी शुंकहा उपल आसात झहालयहास  वकुंी विहा ओळील ख
शुंकहा आसपद असलयहास ीयहालिहा परपनेवरीपरिककेसहाठी उपल आसात रहाह्  वदलिके रहाकरणहार नहाहपनेवरी.
 वअटप:-  उ्केदी विहारहानके परपनेवरीपरिककेलिहा उपल आसात रहाहतहाुंनहा  आसी वित:चधी ओळील ख पअट वी विणयहासहाठीचधी आी विशयक तधी ््ळ कहागदपत्रिके,  ीयहा

कहागदपत्रिहाुंाचयहा ्हायहाुं वकत प्रतधी परपनेवरीपरिककेाचयहा प्री विकेशपत्रिहासह सहादर करकरणके आी विशयक आहके.  परपनेवरीपरिककेाचयहा प्री विकेशपत्रिहाी विरपनेवरीलि नहाुंी वि
(परपनेवरीपरिककेसहाठी नये नोंदकरणधी ककेलयहानमसहार) सोबत सहादर करणयहात यकेकरणहाऱयहा ओळील खपत्रिहाशधी  तुंतोतुंत रमळकरणके आी विशयक आहके. ऊन जयहा
् वहलिहा उ्केदी विहारहाुंाचयहा प वहलयहा/्धलयहा/शकेी विअटाचयहा नहाी विहाुंत  वी विी विहाहहानुंतर फरक पडलिहा असकेलि ीयहाुंनधी यहाबहाबत  वी विशकेष
ील खबरदहारपनेवरी घकेकरणके आी विशयक आहके.  सदर ् वहलिहा उ्केदी विहारहाुंनधी  नहाी विहात बदलि झहालयहाबहाबतचके रहारपत्रि/   वी विी विहाह नये नोंदकरणधी
प्र्हाकरणपत्रि/ प्रलतज्ञहापत्रि (Affidavit) यहापधकरिकी एक पमरहाी विहा सहादर करकरणके आी विशयक आहके. परपनेवरीपरिककेचके प्री विकेशपत्रि ी वि सहादर करणयहात
आलिकेलिके फोअटो ओळील खपत्रि यहा्धधीलि नहाुंी विहात कोकरणतधीहपनेवरी तफहाी वित आढळलयहास उ्केदी विहारहास परपनेवरीपरिककेलिहा उपल आसात रहाह्  वदलिके
रहाकरणहार नहाहपनेवरी.  रदपशिन कहाडे्ग  वा ई-  Adhar कहाडे्ग परालीक्षदसहाठी वाै अधि ओेळखीचहा पमरहावाहा  महणून सवाीकहारलिद जहाणहार नहाहाली. 
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सी विअर्ह उ्केदी विहारहाुंनधी ील खहालिपनेवरीलि कहागदपत्रिहाुंसह ऑनलिहाईन परपनेवरीपरिककेलिहा उपल आसात रहाहकरणके आी विशयक आहके.  ील खहालिपनेवरीलिपधकरिकी कोकरणतकेहपनेवरी
कहागदपत्रि नसलयहास उ्केदी विहारहास परपनेवरीपरिककेलिहा उपल आसात रहाह्  वदलिके रहाकरणहार नहाहपनेवरी. 
1. परपनेवरीपरिककेसहाठीचके ी विधध प्री विकेशपत्रि
2. ््ळ फोअटो ओळील खपत्रि 
3. फोअटो ओळील खपत्रिहाचधी ्हायहाुं वकत प्रत

ii)  परालीक्षदलिहा उलपशिरहा यद होणयहाबहाबत:- परपनेवरीपरिककेाचयहा प्री विकेशपत्रिहात परपनेवरीपरिककेलिहा हरर रहाहणयहासहाठी  वदलिकेलयहा ी विकेळकेनुंतर यकेकरणहाऱयहा उ्केदी विहारहाुंनहा
परपनेवरीपरिककेलिहा उपल आसात रहाह्  वदलिके रहाकरणहार नहाहपनेवरी. प्री विकेशपत्रिहाी विरपनेवरीलि परपनेवरीपरिककेसहाठी उपल आसात रहाहणयहाचधी ी विकेळ हपनेवरी प्रीयपरिक परपनेवरीपरिकहा समरु होण यहााचयहा
आधधीचधी असकरणहार आहके. परपनेवरीपरिककेचधी ी विकेळ ररपनेवरी  वदड तहास असलिपनेवरी तरपनेवरी उ्केदी विहारहास ओळील ख पअटी विकरणके, आी विशयक कहागदपत्रिके गोळहा करकरणके,
परपनेवरीपरिककेसहाठी लिट्रॉग इन करकरणके, सच्नहा दकेकरणके यहा सी विअर्ह बहाबधी प्करणअर्ह करणयहासहाठी सहाधहारकरण एक तहास अगोदर परपनेवरीपरिकहा  आसाळहाी विर उपल आसात
रहाहहाी विके लिहागकेलि.

लनवाडे प्रररक्रियद दर मयहान गैरवात्गणूक /अनमलचत प्रकहार/गैरप्रकहार करतहानहा दील दोषी आढेळलिदलयहा उ्ददवाहारहाुंवार करहावायहाची कहाय्गवाहाहाली:-
उ्केदी विहारहानके ीयहााचयहा  वहतहासहाठी ील खोअटपनेवरी ी वि चमकरिकीचधी ्हा वहतधी / तपलशलि दकेी वि् नयके, ील खोअटपनेवरी ्हा वहतधी ताहा ील खोअटहा तपशधीलि तयहार
करुन सहादर करु नयके  वकुंी विहा कोकरणतधीहपनेवरी ्हा वहतधी ऑनलिहाईन अरअर्ह भिरतहाुंनहा दडी वि्न ठकेी वि् नयके.

परालीक्षदंचयहा वादेळहात रकुंवाहा एकूणच लनवाडे प्ररक्रििकीयददर मयहान जर उ्ददवाहार,
1. अनमलचत प्रकहार करकरणके  वकुंी विहा
2. तोतयकेलगरपनेवरी करकरणके  वकुंी विहा तोतयहाुंाचयहा सकेी विहा ी विहापरकरणके  वकुंी विहा
3. परपनेवरीपरिककेाचयहा  वठकहाकरणधी गधरी वितअर्हकरण्क करकरणके  वकुंी विहा परपनेवरीपरिककेाचयहा पकेपर्धधीलि ्हा वहतधी  वकुंी विहा तीसुंबुंधधी कहाहपनेवरी ्हा वहतधी कोकरणीयहाहपनेवरी कहारकरणहासहाठी
प्करणअर्ह  वकुंी विहा ीयहाचहा कहाहपनेवरी भिहाग तये नोंडधी  वकुंी विहा लिकेील खधी  वकुंी विहा इलिकेल तक्य वा कन्स्ट्रट्रॉलनकलिपनेवरी  वकुंी विहा ्केकेकॅलनकलिपनेवरी उघड करकरणके,  प्रकहालशत करकरणके,  उद्धृत
करकरणके, पहाठी विकरणके, सहाठी विकरणके  वकुंी विहा करकरणके  वकुंी विहा
4.  आसी वित:ाचयहा उ्केदी विहारपनेवरीबद्दलि अलनयल्त   वकुंी विहा अयोयोगय पद्धतधीचहा अी विलिुंब करकरणके  वकुंी विहा
5.  आसी वित:ाचयहा उ्केदी विहारपनेवरीबद्दलि गधर्हागहाअर्हनके पहा वठुंबहा ल्ळ वी विकरणके  वकुंी विहा
6. दळकरणी विळकरणहाचधी भ्र्करणलावधीमधी विनधी  वकुंी विहा तीस् इलिकेल तक्य वा कन्स्ट्रट्रॉलनक सहाधनके यहाुंचहा ी विहापर परपनेवरीपरिककेाचयहा  वठकहाकरणधी करकरणके.

अपशिहा कृत्यहाुं्रसिधयद दील दोषी आढेळलयहास अपशिहा उ्ददवाहारहास गमनहदगहाराली कहाय्गवाहाहालीस सहा्ील दोरद जहा होणयहासह सदर उ्ददवाहारहास
1. तो ऊन जयहा परपनेवरीपरिककेलिहा बसकरणहार आहके ीयहा परपनेवरीपरिककेसहाठी ीयहा उ्केदी विहारहालिहा अपहात्रि ठर वी विलिके रहाईलि.
2.  बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेतफ्चर तर्फे घकेणयहात यकेकरणहा-यहा ी विकेगी विकेगळ्यहा परपनेवरीपरिककेसहाठी बसणयहापहासन् कहाहपनेवरी ठरहा वी विक कहालिहाी विधधीसहाठी  वकुंी विहा
कहाय्चके प्रलतरोलधत (Debarred) ककेलिके रहाईलि.
3. रर उ्केदी विहार बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेाचयहा सकेी विकेत आधधीच रुर् झहालिहा असकेलि तर ीयहाचधी सकेी विहा स्हाप्त ककेलिपनेवरी रहाईलि.

इतर ्हत्वाहांचयहा समचनहार अंशतः
1. परपनेवरीपरिकहा घकेतहाुंनहा कहाहपनेवरी अडचकरणधी उद्भी विणयहाचधी शल तकयतहा नहाकहारतहा यकेत नहाहपनेवरी.  ऊन जयहा्मळके परपनेवरीपरिकहा दकेणयहाी विर आलकरण /   वकुंी विहा 

परपनेवरीपरिककेचहा लनकहालि तयहार होणयहाी विर प वरकरणहा् होऊ शककेलि. अशहा प्रसुंगधी उ्केदी विहारहाुंनहा परपनेवरीपरिककेसहाठी इतर किएट मेंद्रहाी विर हलि वी विकरणके 
 वकुंी विहा परपनेवरीपरिकहा घकेकरणके यहासहारील खके आी विशयक तके सी विअर्ह प्रयत्न ककेलिके रहातधीलि.  यहाबहाबत बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा आयमक्त 
यहाुंचहा लनकरणअर्हय अुंलत् रहाहपनेवरीलि.  ऊन जयहा उ्केदी विहारहाुंनहा अशहा प्रकहारचहा बदलि ्ुंर्र नसकेलि ीयहा उ्केदी विहारहाुंचधी उ्केदी विहारपनेवरी यहा 
परपनेवरीपरिककेपमरतधी रद्द करणयहात यकेईलि.

2. यहा भिरतधी प्र्रक्रिरिकीयकेअुंतगअर्हत उद्भी विकरणहाऱयहा सी विअर्ह बहाबधीुंसहाठी बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा आयमक्त यहाुंचहा लनकरणअर्हय अुंलत् असकेलि 
ी वि तो उ्केदी विहारहाुंनहा बुंधनकहारक असकेलि.  यहासुंबुंधहात कोकरणीयहाहपनेवरी प्रकहारचहा पत्रितवयी विहहार  वकुंी विहा तवय वक्तगत  वी विचहारकरणहाुंनहा 
उुणवतर  वदलिके रहाकरणहार नहाहपनेवरी यहाचधी उ्केदी विहारहाुंनधी नये नोंद ी करुन घयहाी विधी.

3. एकहापकेपरिकहा रहा आसत सत्रिहाुं्लावधीमधयके परपनेवरीपरिकहा घकेतलिपनेवरी गकेलयहास ी विकेगी विकेगळ्यहा सत्रिहाुं्धधीलि ी विहापरलिकेलयहा अटके आसअट बेकॅअटरपनेवरीराचयहा  
कहा वठणयपहातळधीत ाोडहासहा फरक असलयहा्मळके हहा फरक रमळी वि्न घकेणयहासहाठी ल्ळहालिकेलिके गमकरण सल्कृत ककेलिके रहातधीलि.

4. पदभिरतधीचधी प्र व्रक्रियहा अीयुंत तकअर्हशमद्ध ी वि पहारदशअर्हक पद्धतधीनके गमकरणी विुणवतकेाचयहा आधहारके पहार पहाडलिपनेवरी रहाकरणहार असलयहानके कोकरणधीहपनेवरी 
कोकरणीयहाहपनेवरी प्रलिोभिनहालिहा बळधी पड् नयके.

5. शहासनहानके  वी वि वी विध शहासन लनकरणअर्हयहानमसहार ी विकेळोी विकेळधी लनगअर्हल्त ककेलिकेलयहा  वी वि वी विध सी विलितधी, अअटपनेवरी, शत्गी सदर भिरतधी 
प्र वकयकेसहाठी लिहाग् रहाहतधीलि ी वि ीयहाचके पहालिन करणयहात यकेईलि.

6. लनी विडधीसहाठी लशफहारस अाी विहा दबहाी वि आकरणलयहास उ्केदी विहार अपहात्रि ठर वी विलिहा रहाईलि. 
7. उ्केदी विहारहानके सदर पदहााचयहा अहअर्हतहा/अअटपनेवरीुंनमसहार तो सदर पदहासहाठी पहात्रि असलयहाचधी ील खहात्रिधी करकरणके आी विशयक आहके.
8. सदर नाची नोंदणी रक्रि्हाुंक आलण पहासवाडे्ग यहाचहा उपयील दोग करन उ्ददवाहारहालिहा भिरलिदलयहा अजहा्गची प्रत (  )  print out online

प्रहाप करतहा यदईलि.  सदर अज्ग उ्ददवाहारहानद सवातर अंशतःजवाेळ ठदवाहावाहा. पो आसअटहानके  वकुंी विहा कम  वरअरनके पहाठी वि् नयके.   प वरपरिककेअुंतधी 
लनी विडलिकेलयहा उ्केदी विहारहाुंनधी सदर अरअर्ह, ीयहाी विर  आसी विततःचहा पहासपोअटअर्ह आकहारहाचहा अललिकडके कहाढलिकेलिहा फोअटो लचकअटी वि्न 
अरहाअर्ह्धधीलि सी विअर्ह ्हा वहतधीचधी सीयतहा तपहासणयहासहाठी, सी विअर्हसहाधहारकरण अअटपनेवरी ्रक्रि. 6  ्लावधीमधयके न््द ककेलिकेलयहा कहागदपत्रिहाुंाचयहा  
सहापरिकहाुं वकत प्रतधीुंसह, लनयमक्तधीप्ी विअर्ह सहादर करकरणके आी विशयक आहके.
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9. प वरपरिककेचके  वी विहपनेवरीत शमलक भिरलयहानुंतर उ्केदी विहारहानके तहाबडतोब ऑन-लिहाइन अरअर्ह सहादर करहाी विहा.  शमलक भिरलयहानुंतर 
उ्केदी विहारहानके अरअर्ह ककेलिहा नहाहपनेवरी तर शमलक परत दकेणयहाबहाबतचधी उ्केदी विहारहाचधी कोकरणतधीहपनेवरी  वी विनुंतधी ्हानय करणयहात यकेकरणहार 
नहाहपनेवरी. 

10. इतर कोकरणीयहाहपनेवरी पद्धतधीनके उदहाहरकरणहााअर्ह पो आसअटहानके/कम  वरअरनके पहाठ वी विलिकेलिके अरअर्ह कोकरणीयहाहपनेवरी प वरल आसातधीत  वी विचहारहात घकेणयहात 
यकेकरणहार नहाहपनेवरीत. 

11. अरहाअर्हनमसहार पहात्रि असलिकेलयहा उ्केदी विहारहाुंनहा प वरपरिककेसहाठी प्री विकेश पत्रि पो आसअटहानके  वकुंी विहा कम  वरअरनके पहाठ वी विणयहात यकेकरणहार नहाहपनेवरी.  
उ्केदी विहारहानके नये नोंदकरणधी ्रक्रि्हाुंक आलकरण पहासी विडअर्ह ी विहापरून प्री विकेशपत्रि डहाऊनलिोड करून ी करुन घयहाी विके आलकरण ीयहाचधी  प्रत (print out) 
कहाढहाी विधी. 

12. उ्केदी विहारहानके प्री विकेश पत्रिहाी विर  आसी विततःचके अललिकडके कहाढलिकेलिके रुंगधीत ्हायहालचत्रि लचकअट वी विकरणके आलकरण प वरपरिककेाचयहा ी विकेळकेस तके सहादर 
करकरणके आी विशयक आहके. 

13. ऑन-लिहाइन परपनेवरीपरिकहा बृहन्मुंबई्लावधीमधयके/ठहाकरणके लरल्हात घकेणयहात यकेईलि. ताहापधी आी विशयकतकेप्र्हाकरणके परपनेवरीपरिकहा  आसाळहाुं्लावधीमधयके
ी विहाढ/बदलि करणयहाचके अलधकहार बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेकडके रहाहहातधीलि. 

14. उ्केदी विहारहाुंनहा प वरपरिककेसहाठी लनयोलरत  आसाळधी ी वि ी विकेळधी  आसी विील खचहाअर्हनके उपल आसात रहहाी विके लिहागकेलि. 
15. परपनेवरीपरिककेाचयहा ी विकेळधी परपनेवरीपरिकहा कपरिकहा्लावधीमधयके  वकुंी विहा परपनेवरीपरिकहा किएट मेंद्रहााचयहा प वरसरहात भ्र्करणलावधीमधी विनधी अाी विहा इतर सुंपकहाअर्हचधी सहाधनके 

ी विहापरणयहास ्नहाई आहके.

) IX    नाची नोंदणी वा पररक्षदबहाबतचद वादेळहाप्रिक
ऑन-लिहाईन अरअर्ह सहादर करणयहाचहा कहालिहाी विधधी : 17.11.2018 तके 03.12.2018
नकेअट बेकॅ वकुंगन त्यादहारके अरअर्ह शमलक र्हा करणयहाचहा कहालिहाी विधधी : 17.11.2018 तके 03.12.2018
ऑन-लिहाईन प वरपरिकहा : बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेाचयहा  http://portal.mcgm.gov.in  यहा

सुंककेत आसाळहाी विर  आसी वितुंत्रि वरीयहा प्रलसलावधीमधद करणयहात यकेईलि
(वारालीलि रदनहाुंकहात बदलि कर होणयहाचद अल अधिकहार ्हहानगरपहाललिकहा आयमक्तहाुंनहा रहहातीलि.)

)X  सवा्गसहा अधिहारण अिाली -
1) रहा वहरहातधीत न््द ककेलिकेलयहा  वरक्त पदहाुंाचयहा सुंसंखयकेएी विढपनेवरी लनी विड यहादपनेवरी बन वी विणयहात यकेईलि.  ताहा वप, तयहार करण यहात आलिकेलिपनेवरी
लनी विडयहादपनेवरी कोकरणीयहाहपनेवरी ी विकेळकेस प्ी विअर्ह सच्नहा न दकेतहा रद्द करणयहाचके अाी विहा ी विहाढ वी विणयहाचके अलधकहार बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा आयमक्तहाुंनहा
आहकेत. यहा आसती वि उ्केदी विहारहाचके नहाी वि लनी विड यहादपनेवरीत स्हा वी विष्ट झहालिके तरपनेवरीहपनेवरी सदर पदहाी विर ीयहाचहा, लनयमक्तधीसहाठी कोकरणतहाहपनेवरी अलधकहार
रहहाकरणहार नहाहपनेवरी यहाचधी नये नोंद ी करुन घयहाी विधी.
2) रहा वहरहातधी्लावधीमधयके  वदलिकेलयहा पदहाुंचधी सुंसंखयहा आलकरण अनमशकेष यहात बदलि होऊ शकतो. यहा आसती वि, प्रीयकेक पदहााचयहा बदलि झहालिकेलयहा  वरक्त
पदहानमसहार गमकरणी विुणवतहा यहादपनेवरीत्न उाचच गमकरणी विुणवतहाधहारक उ्केदी विहारहाुंचधी लनी विड करण यहाचके अलधकहार बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा आयमक्तहाुंकडके
रहहातधीलि.
3)  तयहार ककेलिकेलिपनेवरी लनी विड सच्धी एक ी विषहाअर्हसहाठी  वकुंी विहा नी विधीन भिरतधी प्र व्रक्रियकेसहाठी रहा वहरहात दकेणयहात यकेईलि ीयहा  वदनहाुंकहापय्रवर्गांत;  यहा
दोनहपनेवरीपधकरिकी रके आधधीचके घडकेलि ीयहा  वदनहाुंकहापय्रवर्गांत  वी विलधगहाहय असकेलि.  ीयहानुंतर हपनेवरी लनी विडसच्धी तवयपगत होईलि.   ताहापधी,  सदर
 वी विधधीगहाहय कहालिहाी विधधी ्लावधीमधयके बदलि करणयहाचके अलधकहार ्हहानगरपहाललिकहा आयमक्तहाुंकडके रहाहतधीलि. 
4) अगोदरच बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेाचयहा सकेी विकेत असलिकेलयहा एील खहादहा क्अर्हचहाऱयहालिहा भिरतधीक वरतहा यहाी वियहाचके असकेलि तर ीयहानके/लतनके
ीयहााचयहा/लताचयहा ील खहातके प्र्मील खहाुंचके नहा-हरकत प्र्हाकरणपत्रि ऑन-लिहाइन अरअर्ह सहादर करणयहाप्ी वि्गी अाी विहा प्रीयपरिक लनयमक्तधीप्ी वि्गी लनयमक्तधी
प्रहालधकहाऱयहाुंनहा सहादर करकरणके आी विशयक रहाहपनेवरीलि.
5) उ्केदी विहारहाचहा ई-्केलि आयडधी आलकरण पत्रितवयी विहहारहाचहा पुणवतहा ( वपन-कोड सह) सम आसपष्ट ी वि प्करणअर्ह असहाी विहा.
6) इतर रहाऊन जयहात्न ्हहारहाष्ट्र रहाऊन जयहात  आसालिहाुंत वरत झहालिकेलयहा ्हागहासी विग्गीय उ्केदी विहारहाुंचहा आरलपरिकत पदहाुंक वरतहा  वी विचहार ककेलिहा रहाकरणहार
नहाहपनेवरी.
7) उ्केदी विहाुंरहानके लनयमक्तधीप्ी वि्गी ील खहालिपनेवरी न््द ककेलिकेलयहा प्र्हाकरणपत्रिके/कहागदपत्रिके यहाुंाचयहा ््ळ प्रतधी तसकेच ीयहााचयहा ्हायहाुं वकत प्रतधी
तपहासकरणधीसहाठी लनयमक्तधी प्रहालधकहा-यहाकडके सहादर करकरणके आी विशयक आहके. 

ए)  शहाळहा सोडलयहाचहा दहाील खलिहा/रन्दहाील खलिहा/अलधी विहास प्र्हाकरणपत्रि (Domicile Certificate),
बधी)  ्हालावधीमधयल्क शहालिहाुंत परपनेवरीपरिकहा (एस.एस.सधी.)ी वि उाचच ्हालावधीमधयल्क शहालिहाुंत परपनेवरीपरिकहा (एच.एस.सधी.)  यहाुंाचयहा गमकरणपलत्रिकहा 
ी वि उुणवतधीकरणअर्ह झहाल यहाचधी प्र्हाकरणपत्रिके, गमकरणपलत्रिककेाचयहा दोनहपनेवरी बहार्चधी ्हायहाुंकरिकीत प्रत सहादर करकरणके आी विशयक आहके,
सधी)  पदी विधी/पद वी विकहा परपनेवरीपरिककेाचयहा सी विअर्ह सत्रि/ी विषहा्रवर्गांाचयहा गमकरणपलत्रिकहा,  उुणवतधीकरणअर्ह झहालयहाबहाबतचके प्र्हाकरणपत्रि तसकेच गमकरणपलत्रिककेाचयहा 
दोनहपनेवरी बहार्चधी ्हायहाुंकरिकीत प्रत सहादर करकरणके आी विशयक आहके.  ताहा वप पदी विधी/पद वी विकहा परपनेवरीपरिककेचधी ््ळ गमकरणपलत्रिकहा पमढपनेवरीलि 
अभयहास्रक्रि्हासहाठी  वी विदहापधीठ अाी विहा ्हहा वी विदहालिय यहाुंाचयहाकडके समप्दअर्ह ककेलिपनेवरी असलयहास ीयहाबहाबतचके सुंबुंलधत 
 वी विदहापधीठ/्हहा वी विदहालिय यहाुंाचयहा सपरिक् प्रहालधकहाऱयहााचयहा  आसी विहापरिकरपनेवरीचके प्र्हाकरणपत्रि ी वि ीयहाुंनधीच सहापरिकहाुं वकत ककेलिकेलिपनेवरी पदी विधी/पद वी विकहा 
परपनेवरीपरिककेचधी ्हायहाुं वकत गमकरणपलत्रिकहा आकरणकरणके आी विशयक आहके, 
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डधी)  एस. एस .सधी., एच. एस. सधी. ी वि पदी विधी/पद वी विकहा  वकुंी विहा तीस् प वरपरिकहा एकहापकेपरिकहा अलधक प्रयत्नहाुंत उुणवतधीकरणअर्ह झहालिकेलिके 
असलयहास प्रीयकेक प्रयत्नहाुंचधी गमकरणपलत्रिकहा ी वि एक्करण प्रयत्नहाुंचके प्र्हाकरणपत्रि आी विशयक आहके,
ई)  डधी. ओ. ई. ए. सधी. सधी. सोसहायअटपनेवरीचके सधी. सधी. सधी.  वकुंी विहा ओ  आसतर  वकुंी विहा ए  आसतर  वकुंी विहा बधी  आसतर  वकुंी विहा सधी  आसतर यहा 
 आसतरहाी विरपनेवरीलि प्र्हाकरणपत्रि  वकुंी विहा ्हहारहाष्ट्र रहाऊन जय उाचच आलकरण तहाुंलत्रिक लशपरिककरण ्ुंडळहाचके ए्. एस. सधी. आय. अटपनेवरी.   वकुंी विहा रधी.  
ई. सधी. अटपनेवरी.चके प्र्हाकरणपत्रि  वकुंी विहा सदर प्र्हाकरणपत्रि सहादर करणयहास सअ्ट दकेणयहाक वरतहा उ्केदी विहारहानके शहासनहानके ी विकेळोी विकेळधी सुंगकरणक 
हहातहाळकरणधी ी विहापरहाबहाबत ्हानयतहा  वदलिकेलिहा अभयहास्रक्रि् प्करणअर्ह ककेलिकेलिके प्र्हाकरणपत्रि. 
एफ)  सी विअर्ह ्हागहासप्री विगहाअर्हाचयहा उ्केदी विहारहाुंाचयहा बहाबतधीत सपरिक् प्रहालधकहाऱयहानके  वदलिकेलिके रहातधीचके प्र्हाकरणपत्रि, रहाती विधधतहा प्र्हाकरणपत्रि 
आलकरण अनमसल्चत रहातधी ी वि अनमसल्चत र्हातधी ी विगळन् अनय ्हागहासी विग्गीय उ्केदी विहारहाुंाचयहा बहाबतधीत तके उननत ी वि प्रगत गअटहात 
्ोडत नसलयहाबहाबतचके अलिपनेवरीकडधीलि प्र्हाकरणपत्रि (latest Non Creamy-layer Certificate) लनयमक्तधी प्ी वि्गी सहादर करकरणके आी विशयक
आहके.  ्हागहासी विग्गीय आरलपरिकत पदहाी विर लनी विड झहालिकेलयहा ्हागहासी विग्गीय उ्केदी विहारहाुंकडके लनयमक्तधीाचयहा ी विकेळधी रहाती विधधतहा प्र्हाकरणपत्रि
उपलिबध नसलयहास शहासन लनकरणअर्हय ्रक्रि.बधीसधीसधी/2011/प्र.्रक्रि.1064/2011/16 बधी  वद.12.12.2011  नमसहार ्हागहासी विग्गीय 
आरलपरिकत पदहाी विर लनी विड झहालिकेलिहा सुंबलधत उ्केदी विहार लनयमक्तधीनुंतर सहहा ् वहनयहााचयहा आत रहात ी विधधतहा प्र्हाकरणपत्रि सहादर 
करू शककेलि.  ्हागहासी विग्गीयहाुंसहाठी आरलपरिकत असलिकेलयहा पदहाी विर लनयमक्तधी झहालिपनेवरी असलयहास रहात प्र्हाकरणपत्रिहाचधी ी विधधतहा 
तपहासणयहााचयहा अलधन रहाह्न ीयहास तहाीपमरतधी लनयमक्तधी दकेणयहात यकेईलि. ताहापधी, लनयमक्तधीनुंतर एक ् वहनयहााचयहा आत 
उ्केदी विहारहाुंनके सुंबलधत पडतहाळकरणधी सल्तधीकडके दहाी विहा दहाील खलि करून ीयहाबहाबतचधी पोहोचपहाी वितधी लनयमक्तधी प्रहालधकहाऱयहाुंनहा सहादर 
करकरणके आी विशयक आहके.   ्हागहासी विग्गीय क्अर्हचहा-यहानके रहात पडतहाळकरणधीसहाठी आी विश यक तधी कहागदपत्रिके सहादर करुन सुंबुंलधत 
पडतहाळकरणधी सल्तधीकड्न ी यहाचधी पोचपहाी वितधी सहादर न ककेल यहास, तसकेच ी यहाुंनधी सहादर ककेलिकेलिके ''रहात प्र्हाकरणपत्रि'' सुंबुंलधत रहात
प्र्हाकरणपत्रि पडतहाळकरणधी सल्तधीनके अी विधध ठर वी विल यहाचके कळ वी विण यहात आल यहास ी यहापरिककरणधी ी यहाुंनहा कोकरणतधीहपनेवरी सच्नहा न दकेतहा /  
ी यहाुंाच यहा वी विरुलावधीमध द कोकरणतधीहपनेवरी ील खहाी यहाुंतगअर्हत चौकशधीचधी कहारी विहाई न करतहा ी यहाुंचके लनयमल तक तधीचके आदकेश ी ी वि वरत रद्द करण यहात यकेतधीलि.
रधी)   उ्केदी विहार सरकहारपनेवरी,  लन्-सरकहारपनेवरी  वकुंी विहा ील खहारगधी नोकरपनेवरीत असलयहास लनयोल तकीयहाचके (Employer)  नहा-हरकत 
प्र्हाकरणपत्रि,
एच)   वी विी विहा वहत ् वहलिहा उ्केदी विहारहाुंाचयहा बहाबतधीत  वी विी विहाह नये नोंदकरणधी प्र्हाकरणपत्रि/नहाी विहात बदलि झहालयहाबहाबतचके रहारपत्रि सहादर 
करकरणके आी विशयक आहके, (लियोगनहाप्ी वि्गीाचयहा नहाी विहानके समलावधीमधदहा अरअर्ह करु शकतहात.)
आय)  लरलहहा रोरगहार ी वि  आसी वियुंरोरगहार कहायहाअर्हलियहात नहाी विनये नोंदकरणधी ककेलिपनेवरी असलयहास ीयहाबहाबतचके प्र्हाकरणपत्रि (Employment 
exchange card),
रके)   अ.रहा.  आलकरण अ.र.  प्री विगहाअर्हतधीलि उ्केदी विहार ी विगळतहा इतर सी विअर्ह ्हागहास तसकेच ील खमलयहा प्री विगहाअर्हतधीलि ् वहलिहा 
आरपरिककरणहाचहा लिहाभि घकेऊ इलाच्करणहारके ताधारक सधी उ्केदी विहार यहाुंाचयहाबहाबतधीत तके उननत ी वि प्रगत गअटहात ्ोडत नसलयहाबहाबतचके सपरिक् 
प्रहालधकहा-यहाुंनधी  वदलिकेलिके नी विधीनत् (latest Non Creamy-layer Certificate) प्र्हाकरणपत्रि, लनयमक्तधीप्ी वि्गी सहादर करकरणके आी विशयक 
आहके.
कके)  लनतःस्ाअर्ह उ्केदी विहारहााचयहा बहाबतधीत  वक्हान 40 अटल तककके लनतःस्ाअर्हीी वि असलयहाबहाबतचके सपरिक् प्रहालधकहाऱयहानके  वदलिकेलिके प्र्हाकरणपत्रि 
आी विशयक आहके.    
एलि)  ील खमलयहा ी विगहाअर्हतधीलि ् वहलिहा ी वि अनय स्हाुंतर आरपरिककरणहाुंतगअर्हत अरअर्ह करु इलाच्करणहा-यहा उ्केदी विहारहाुंनधी सुंबुंलधत स्हाुंतर 
आरपरिककरणहााचयहा दृष्टधीकोकरणहात्न शहासकरिकीय लनदकेशहानमसहार  सपरिक् प्रहालधकहा-यहाकड्न प्रहाप्त ककेलिकेलिके प्र्हाकरणपत्रि ी वि ीयहााचयहा 
सहापरिकहाुं वकत ्हायहाुंप्रतधी  लनयमक्तधीप्ी वि्गी सहादर करकरणके आी विशयक आहके.
ए् १)  ील खकेळहाड्ुंनधी शहासन लनकरणअर्हय शहालिकेय लशपरिककरण ी वि ्रक्रिरिकीडहा  वी विभिहाग, ्रक्रि.रहा्रक्रिरिकीधो-२००२/प्र्रक्रि६८/्रक्रिरिकीयमसके/२ 
 वद.०१.०७.२०१६ तसकेच शहासन शमलावधीमध दपनेवरीपत्रिक ्रक्रि. रहा्रक्रिरिकीधो-२००२/प्र्रक्रि६८/्रक्रिरिकीयमसके/२  वद.१८.०८.२०१६ आलकरण तदनुंतर 
शहासनहानके यहा सुंदभिहाअर्हत ी विकेळोी विकेळधी लनगअर्हल्त ककेलिकेल यहा आदकेशहानमसहार प्रहा वी विण य प्रहाय प्राप त ील खकेळहाड् आरपरिककरणहासुंदभिहाअर्हत तसकेच 
ी वियो्यहाअर्हदकेतधीलि सी विलितधीसुंदभिहाअर्हत कहायअर्ही विहाहपनेवरी करण यहात यकेईलि.
ए् २) प्रहा वी विण य प्रहाय प्राप त ील खकेळहाड् आरपरिककरणहाचहा दहाी विहा करकरणहा-यहा उ्केदी विहारहाुंाच यहा बहाबतधीत ी यहाुंचधी ्रक्रिरिकीडहा  वी विषयक प्र्हाकरणपत्रिके योयोग य 
दरहाअर्हचधी असल यहाबहाबत ी वि ील खकेळहाड् प्री विगहाअर्हतधीलि आरलपरिकत पदहासहाठी तो/तधी पहात्रि ठरतो/ठरतके यहाबहाबत, सदर पदहासहाठी अज्ग 
सहादर कर होण यहापूवापूर्वीच, सपरिक् अलधकहा-यहानके प्र्हालकरणत ककेलिकेलिके असकरणके आी विश यक आहके.
ए् ३) सुंचहालिक,  ्रक्रिरिकीडहा ी वि यमी विक सुंचहालिनहालिय  वकुंी विहा सपरिक् प्रहालधकहा-यहाकडके प्र्हाकरणपत्रिके सहादर करतहानहा पहात्रि ील खकेळहाड् 
उ्केदी विहारहानके प्रहा वी विण य प्रहाय प्राप त ील खकेळहाड् आरपरिककरणहासहाठी ी यहाुंनहा पहात्रि ठरी विकरणहारपनेवरी आपलिपनेवरी ील खकेळहाड्  वी विषयक सी विअर्ह प्र्हाकरणपत्रिके एकहाच ी विकेळधी
सहादर करकरणके आी विश यक आहके.
ए् ४) ्रक्रिरिकीडहा प्र्हाकरणपत्रि योयोग य असल यहाबहाबत तसकेच ील खकेळहाड् कोकरणी यहा सुंी विगहाअर्हसहाठी पहात्रि ठरतो यहा वी विषयधी अरअर्ह सहादर 
करण यहाप्ी वि्गीाच यहा  वदनहाुंकहाचके सपरिक् प्रहालधकहा-यहानके प्रदहान ककेलिकेलिके प्र्हाकरणपत्रि सहादर ककेलिके तरच ी यहाुंनहा ील खकेळहाड् प्री विगहाअर्हाच यहा 
आरपरिककरणहाचहा लिहाभि घकेतहा यकेईलि.

8)  उ्केदी विहारहालिहा कोकरणीयहाहपनेवरी नयहायहालियहानके नधलतक अधतःपतन  वकुंी विहा फौरदहारपनेवरी  आसी विरुपहााचयहा ील खअटलयहा्लावधीमधयके लशपरिकहा  वदलिपनेवरी असलयहास तो
भिरतधीसहाठी अपहात्रि ठरकेलि.  उ्केदी विहारहाुं वी विरुद्ध पोलिपनेवरीस चौकशधी/नयहायहालियधीन प्रकरकरण प्रलिुं वबत असलयहास/लशपरिकहा झहालिकेलिपनेवरी असलयहास
उ्केदी विहारहानके ीयहाबहाबतचहा तपशधीलि दकेकरणके आी विशयक आहके.
9)  लनी विड झहालिकेलयहा उ्केदी विहारहाचधी सुंबुंलधत पदहाी विर लनयमक्तधी करणयहाप्ी वि्गी उ्केदी विहारहालिहा सदर पदहााचयहा एक ् वहनयहााचयहा ी विकेतनहाएी विढपनेवरी
रोील ख रल तकक् अनहा्त रल तकक् ्ष महकरण्न भिरहाी विधी लिहागकेलि  वकुंी विहा तशहा आशयहाचके बुंधपत्रि (Bond)  सहादर करहाी विके लिहागकेलि.  सदर भिरलिकेलिपनेवरी
समरपरिकहा अनहा्त रल तकक् प वर वी विपरिकहाधधीन कहालिहाी विधधी प्करणअर्ह झहालयहानुंतर उ्केदी विहारहास  वबनतवयहारधी परत ल्ळकेलि.  उ्केदी विहारहानके समरपरिकहा
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अनहा्त रल तकक् भिरुनसमद्धहा ्नपहा्लावधीमधयके नके्करण्क न ल आसी विकहारलयहास  वकुंी विहा प वर वी विपरिकहाधधीन कहालिहाी विधधीत कहाहपनेवरी कहारकरणहा आसती वि बडतफअर्ह
ककेलयहास ीयहाुंनहा, ीयहाुंनधी भिरलिकेलिपनेवरी समरपरिकहा अनहा्त रल तकक् परत ल्ळणयहाचहा हल तकक रहाहहाकरणहार नहाहपनेवरी. 
10) लनी विड झहालिकेलयहा उ्केदी विहारहाुंचधी ्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेाचयहा कहायअर्हपरिककेत्रिहातधीलि कोकरणीयहाहपनेवरी कहायहाअर्हलियहात लनयमक्तधी करणयहात यकेईलि ी वि
ीयहाुंचधी सकेी विहा ्हहापहाललिककेाचयहा कोकरणीयहाहपनेवरी कहायहाअर्हलियहात बदलिपनेवरी योयोगय असकेलि.  तसकेच लनी विड झहालिकेलयहा उ्केदी विहारहाुंनहा आी विशयकतकेनमसहार
पहाळ्यहाुं्लावधीमधयकेहपनेवरी (Shift duties) कहा् करहाी विके लिहागकेलि.
11) लनी विड प्र व्रक्रियहा समरू झहालयहानुंतर  वकुंी विहा लनयमक्तधीनुंतर कोकरणीयहाहपनेवरी परिककरणधी उ्केदी विहारहानके चमकरिकीचधी ्हा वहतधी/प्र्हाकरणपत्रिके/कहागदपत्रिके सहादर
ककेलयहाचके  वकुंी विहा कोकरणतधीहपनेवरी ्हा वहतधी दडी वि्न ठकेी विलयहाचके लनदशअर्हनहास आलयहास ीयहाचधी उ्केदी विहारपनेवरी रद्दबहातलि करणयहात यकेईलि. तसकेच लनयमक्तधी
झहालिपनेवरी असलयहास कोकरणतधीहपनेवरी प्ी विअर्ह सच्नहा न दकेतहा ीयहालिहा सकेी विकेत्न क्धी करणयहात  यकेईलि.
12) उ्केदी विहारहानके प वरपरिकहा हट्रॉलि्लावधीमधयके गधरी वितअर्हकरण्क ककेलिपनेवरी तर ीयहाचधी उ्केदी विहारपनेवरी रद्द करणयहात यकेईलि.
13) लनी विड झहालिकेलयहा उ्केदी विहारहालिहा लनयल्त तती विहाी विर लनयमक्तधीनुंतर ्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा (सकेी विहा) लनय्, 1989 तसकेच बृहन्मुंबई
्हहानगरपहाललिकहा सकेी विहा (ी वितअर्हकरण्क)  लनय्,  1999  लिहाग् होतधीलि.  तसकेच शहासन लनकरणअर्हय ्रक्रि. अुंलनयो/1005/126/सकेी विहा-4   वद.
31.10.2005 अनी वियके नी विधीन प वरभिहा वषत अुंशदहान लनी विृुणवतधीी विकेतन योरनहा लिहाग् होईलि.
14)  सदर भिरतधी-अुंतगअर्हत लनयमक्तधी तधीन ी विषहाअर्हाचयहा प वर वी विपरिकहाधधीन कहालिहाी विधधीसहाठी (नधल् वुणवतक ररहा सोड्न अनय कोकरणीयहाहपनेवरी
ररकेचहा/अनमपल आसातधीचहा कहालिहाी विधधी ी विगळन्)  असकेलि ी वि तधीन ी विषहा्रवर्गांनुंतरचके सकेी विहा-सहातीय उ्केदी विहारहााचयहा प वर वी विपरिकहाधधीन कहालिहाी विधधीतधीलि
कहा्लगरपनेवरीी विर अी विलिुंब्न असकेलि.
15)  वी वि.रहा.(अ),  भि.र.(ब),  भि.र.(क),  भि.र.(ड)  यहा प्री विगहाअर्हक वरतहा  वी वि वहत ककेलिकेलिके आरपरिककरण ीयहा-ीयहा प्री विगहाअर्हतधीलि उ्केदी विहार
उपलिबध न झहालयहास अुंतगअर्हत प वरी वितअर्हनधीय आहके.
16) शहासन लनकरणअर्हय ्रक्रि. सुं वककरणअर्ह/2007/पडतहाळकरणधी/न वी वि-26  वद.21.11.2007 अनी वियके, लनी विड झहालिकेलयहा उ्केदी विहारहाुं वी विरुद्ध कोकरणतहाहपनेवरी
गमनहहा नये नोंद वी विलिकेलिहा नहाहपनेवरी अाी विहा लसद्ध झहालिकेलिहा नहाहपनेवरी असके चहा वरतय-प्र्हाकरणपत्रि सुंबुंलधत पोललिस ठहाणयहाकड्न प्रहाप्त झहालयहानुंतरच
ीयहाचधी/लतचधी सदर पदहाी विर नके्करण्क ककेलिपनेवरी रहाईलि.  तसकेच शहासन प वर ्रक्रि.यहालचकहा-3013/प्र.्रक्रि.120 न वी वि ्ुंत्रिहालिय  वद.19.11.2014
्लावधीमधयके  वदलिकेलयहा लनदकेशहानमसहार लनी विड झहालिकेलयहा उ्केदी विहारहानके सुंबुंलधत पोललिस  आसअटकेशन कड्न चहा वरतय पडतहाळकरणधी प्र्हाकरणपत्रि प्रहाप्त
ककेलयहानुंतर लनयमक्तधी दकेणयहात यकेईलि.
17) लनतःस्ाअर्ह तव यल तक तधीुंसहाठी आरलपरिकत पदहाी विर अरअर्ह करकरणहा-यहा उ्केदी विहारहानके  वक्हान 40%  लनतःस्ाअर्हीी वि असलयहाबहाबतचके प्र्हाकरणपत्रि
सहादर ककेलिकेलयहा ी वि लनी विड झहालिकेलयहा लनतःस्ाअर्ह उ्केदी विहारहाुंनहा ्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेाचयहा ी विधदकरिकीय ्ुंडळहाकडके पहाठ वी विलिके रहाईलि ी वि बृहन्मुंबई
्हहानगरपहाललिकहा ी विधदकरिकीय ्ुंडळहानके शहा वररपनेवरीकदृष्टयहा पहात्रि ठर वी विलयहा नुंतरच ीयहास प्रीयपरिक नके्करण्क दकेणयहात यकेईलि.
18) लनतःस्ाअर्ह ( वदतव यहाुंग) उ्केदी विहारहाुंनहा लिकेील खलनकहाचधी ्दत घकेतहा यकेईलि.  ताहा वप, उ्केदी विहारहानके ऑन-लिहाईन अरअर्ह भिरतहानहा यहाबहाबत
ी यहाचधी ्हा वहतधी न््द करकरणके आी विश यक आहके.
19) शहासन लनदकेशहानमसहार, लनतःस्ाअर्ह ( वदतव यहाुंग) उ्केदी विहारहाुंनहा ी यहाुंचधी कतअर्हतव यके / रबहाबदहा-यहा पहार पहाडण यहासहाठी आी विश यक असकरणहारके
सहहायक तुंत्रिज्ञहान ी वि उपकरकरणके उपलिब ध करुन दकेण यहात यकेतधीलि.
20) उ्केदी विहार  वी वि वहत अहअर्हतहा ी वि अअटपनेवरी प्करणअर्ह करपनेवरीत नसलयहाचके कोकरणीयहाहपनेवरी परिककरणधी लनदशअर्हनहास आलयहास ीयहाचधी उ्केदी विहारपनेवरी रद्द करणयहात
यकेईलि, नके्करण्क झहालिपनेवरी असलयहास सकेी विकेत्न क्धी करणयहात यकेईलि ी वि यहाबहाबत कोकरणतहाहपनेवरी पत्रितवयी विहहार  वी विचहारहात घकेतलिहा रहाकरणहार नहाहपनेवरी.
21)  उ्केदी विहारहाुंनहा परपनेवरीपरिककेसहाठी कोकरणतहाहपनेवरी भिुणवतहा अाी विहा ील खचअर्ह  वदलिहा रहाकरणहार नहाहपनेवरी.   उ्केदी विहारहाुंनहा लनयमक्तधीाचयहा कहायअर्ही विहाहपनेवरीसहाठी
 आसी विील खचहाअर्हनके उपल आसात रहहाी विके लिहागकेलि.
22)  उ्केदी विहार हहा ्हहारहाष्ट्रहातधीलि र वही विहासधी असहाी विहा.  उ्केदी विहारहाकडके अलधी विहास प्र्हाकरणपत्रि तसकेच रन् तहारील खकेचहा दहाील खलिहा उपलिबध
नसलयहास,  ीयहा उ्केदी विहारहानके आपलिहा शहाळहा सोडलयहाचहा दहाील खलिहा सहादर करकरणके आी विशयक रहाहपनेवरीलि.  परुंतम सदर शहाळहा सोडलयहााचयहा
दहाील खलयहा्लावधीमधयके ीयहा उ्केदी विहारहाचहा रन् ्हहारहाष्ट्र रहाऊन जयहात झहालिहा असलयहाचधी नये नोंद असकरणके आी विशयक आहके.
23)  प्रशहासकरिकीय  वकुंी विहा अनय कहारकरणहा आसती वि भिरतधी प्र व्रक्रियहा कोकरणीयहाहपनेवरी ी विकेळकेस कोकरणीयहाहपनेवरी अटय प्रापय प्रापयहाी विर ाहाुंब वी विणयहाचके अलधकहार
्हहानगरपहाललिकहा  आयमक्त, बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा  यहाुंनहा आहकेत.
24) लनतःस्ाअर्ह उ्केदी विहारहाुंनधी सोबत रोडलिकेलयहा तल तकीयहा्धधीलि द मयय् अलभियुंतहा ( आसाहापीय, यहाुं./  वी वि., ी विहा आस तमशहा आस त्रिज्ञ) पदहाचधी कतअर्हतवयके,
रबहाबदहारपनेवरी ी वि ीयहासहाठी आी विशयक तधी शहारपनेवरीरपनेवरीक परिक्तहा/पहात्रितहा यहाुंचधी नये नोंद ी करुन घयहाी विधी.’
25) लनी विड झहालिकेलयहा उ्केदी विहारहाुंनहा लनयमक्तधीनुंतर ्हहापहाललिककेचके लनी विहास आसाहान उपलिबध करुन  वदलिके रहाकरणहार नहाहपनेवरी ी वि लनी विहास आसाहान
दकेणयहाचधी रबहाबदहारपनेवरी प्रशहासनहाचधी रहाहकरणहार नहाहपनेवरी यहाचधी उ्केदी विहारहाुंनधी नये नोंद ी करुन घयहाी विधी.
26) कहाहपनेवरी अप वरहहायअर्ह कहारकरणहा आसती वि ऑनलिहाईन परपनेवरीपरिककेाचयहा तहारील खहाुं्लावधीमधयके बदलि करहाी विहा लिहागलयहास ीयहाबहाबतचधी ्हा वहतधी बृहन्मुंबई
्हहानगरपहाललिककेाचयहा सुंककेत आसाळहाी विर प्रलसलावधीमधद करणयहात यकेईलि.  यहाबहाबत लिकेील खधी  आसी विरुपहात कोकरणीयहाहपनेवरी प्रकहारके पत्रितवयी विहहार ककेलिहा रहाकरणहार
नहाहपनेवरी.
27) उ्केदी विहारहानके यहा भिरतधीप्र व्रक्रियके सुंदभिहाअर्हत ी विकेळोी विकेळधी प्रलसलावधीमधद होकरणहारपनेवरी ्हा वहतधी ी वि सच्नहा बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेाचयहा सुंककेत आसाळहाी विर
प्रलसलावधीमधद होकरणहार असलयहानके भिरतधीप्र व्रक्रियहा प्करणअर्ह होईपय्रवर्गांत कृपयहा ी विरपनेवरीलि ी विकेबसहाईअट उ्केदी विहारहाुंनधी ी विकेळोी विकेळधी पहहाी विधी.
28) लनी विड प्र व्रक्रियकेत कोकरणीयहाहपनेवरी   आसतरहाी विर लनकरणअर्हय घकेणयहाचके अुंलत् अलधकहार बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा आयमक्तहाुंनहा रहाहतधीलि.
29)  बहालिगृहहातधीलि ी वि इतर अनहाा ्मलिहाुंपधकरिकी ् वहलिहा ी वि बहालि  वी विकहास  वी विभिहागहाकड्न दकेण यहात यकेकरणहारके अनहाा असल यहाचके प्र्हाकरणपत्रि
असकरणहा-यहा ्मलिहाुंसहाठीच हके आरपरिककरण लिहाग् रहा वहलि.  लनी विड झहाल यहानुंतर पडतहाळकरणधीप्रसुंगधी अनहाा आरपरिककरणहाुंतगअर्हत ््ळ प्र्हाकरणपत्रि
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सहादर करकरणके आी विश यक आहके.  तसकेच, अनहाा आरपरिककरणहाकरपनेवरीतहा सहादर ककेलिकेल यहा प्र्हाकरणपत्रिहाचधी फकेरतपहासकरणधी आयमल तक त, ् वहलिहा ी वि बहालि
 वी विकहास, पमकरणके यहाुंाच यहा्हाफअर्हत लनयमल तक तधीप्ी वि्गी करुन घकेण यहात यकेईलि.
30) ील खकेळहाड् उ्केदी विहारहाुंकरपनेवरीतहााच यहा अअटपनेवरी ी वि ्हागअर्हदशअर्हक ती ी विके-

१. ील खकेळहाड् हहा ्हहारहाष ्य वा कन्स्ट्रहाचहा सी विअर्हसहाधहारकरण र वही विहासधी असहाी विहा ी वि ी यहालिहा ्रहाठीचके ज्ञहान असहाी विके.
२. सदर ील खकेळहाड्  सुंबुंलधत पदहााच यहा सकेी विहा प्री विकेश लनय्हातधीलि तरतमदपनेवरीनमसहार पदहासहाठी आी विश यक असकरणहारपनेवरी  वक्हान शधपरिकलकरणक ी वि

इतर अहअर्हतहा प्रहाय प्राप त करकरणहारहा असहाी विहा.
३. ील खकेळहाड्ुंसहाठी असलिकेल यहा आरपरिककरणहात्न सरळसकेी विकेनके नके्लिकेलिहा उ्केदी विहार हहा आरपरिककरण  वबुंद ्नहा्हाी विलिपनेवरी्लावधीमध यके ी यहा ी यहा प्री विगहाअर्ह्लावधीमध यके

गकरणलिहा रहाईलि.
४. रहाऊन ज य शहासनहााच यहा सकेी विकेत यहाप्ी वि्गीच असलिकेल यहा उ्केदी विहारहाुंनहा ी यहाुंनधी ्रक्रिरिकीडहा परिककेत्रिहात अलधक ी वि वरष ठ  आस ाहान अाी विहा पदक प्रहाय प्राप त

ककेल यहास ी वि तके शधपरिकलकरणक अहअर्हतहा, ी वियो्यहाअर्हदहा इी यहादपनेवरी बहाबधीुंसह पहात्रि असल यहास ी वि वरष ठ रहागकेसहाठी तके अरअर्ह करण यहास पहात्रि
रहाहतधीलि.

५. ील खकेळहाड् उ्केदी विहारहाुंनधी अरअर्ह करण यहाप्ी वि्गीच समधहा वरत तरतमदपनेवरीनमसहार  वी विभिहागधीय उपसुंचहालिक यहाुंाच यहाकड्न ील खकेळहााच यहा
प्र्हाकरणपत्रिहाचधी पडतहाळकरणधी करुन घकेकरणके आी विश यक आहके.

६. ील खकेळहाड्चधी गमकरणी विी तहा ी वि पहात्रितहा  वी विचहारहात घकेऊन सदर पदहासहाठी सकेी विहाप्री विकेश लनय्हानमसहार  वी वि वहत असलिकेल यहा ी वियो्यहाअर्हदकेत ५
ी विषहा्रवर्गांपय्रवर्गांत ी वियहाचधी अअट लशाधीलिपरिक् रहाहपनेवरीलि.  ताहा वप, ी वियो्यहाअर्हदकेत ५ ी विषहाअर्हपय्रवर्गांत लशलालिपरिक् असकेलि.

७. ील खकेळहाड् आरपरिककरणहाकरपनेवरीतहा सहा्हान य प्रशहासन  वी विभिहागहा्हाफअर्हत  वी वि वहत ककेलिकेलिपनेवरी कहायअर्हपलावधीमध दतधी ी वि लनकष ी विकेळोी विकेळधी लनगअर्हल्त होकरणहा-
यहा आदकेशहानमसहार कहायअर्ही विहाहपनेवरी होईलि.

८. आरपरिककरण हके पदलनहहाय ी वि ी विकेतन शकेकरणधीलनहहाय असकेलि.

)XI  रवापशिदष सूचनहा -
1)  यहाप्ी वि्गी सहादर ककेलिकेलिके/प्रहाप्त झहालिकेलिके अरअर्ह  वी विचहारहात घकेतलिके रहाकरणहार नहाहपनेवरीत.  तसकेच बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेनके कोकरणीयहाहपनेवरी
तवयक्तधीलिहा ी वि इतर द मस-यहा सुं आसाकेलिहा अरअर्ह  वी विककरणके, ल आसी विकहारकरणके इीयहादपनेवरीुंचहा अलधकहार  वदलिकेलिहा नहाहपनेवरी, यहाचधी कृपयहा सी विहा्रवर्गांनधी नये नोंद ी करुन घयहाी विधी.
2) सकेी विहायोरन कहायहाअर्हलिय प्रकलप अलधकहारपनेवरी यहाुंाचयहाकडके नये नोंदकरणधी ककेलिकेलयहा उ्केदी विहारहाुंनधीदकेील खधीलि यहा रहा वहरहातधीनमसहार online अरअर्ह सहादर
करकरणके आी विशयक आहके.
3) रर एील खहादहा उ्केदी विहारहानके भिरतधीाचयहा कोकरणीयहाहपनेवरी अटय प्रापय प्रापयहाी विर दबहाी वि आकरणणयहाचहा प्रयत्न ककेलयहास  वकुंी विहा अनमलचत ्हालावधीमधय्हाुंचहा अी विलिुंब
ककेलयहाचके  वकुंी विहा तोतयहा तवयक्तधीुंचधी तवयी वि आसाहा ककेलयहाचके आढळलयहास ीयहालिहा लनी विडधीत्न अपहात्रि ठर वी विणयहात यकेईलि.
4) ्लावधीमधय आसा/ठग/्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेत सुंबुंध असलयहाचके भिहास वी विकरणहाऱयहा तवयक्तधी यहाुंाचयहा गधर्हागहाअर्हनके नोकरपनेवरी ल्ळी वि्न दकेणयहााचयहा
आशहासनहापहासन् सहाी विध रहाहहाणयहााचयहा उ्केदी विहारहाुंनहा सच्नहा दकेणयहात यकेत आहकेत.
5) यहाप्ी वि्गी सदर पदहाुंसहाठी अरअर्ह ककेलिकेलयहा उ्केदी विहारहाुंनधी यहा रहा वहरहातधीस अनमसरून पमनहहा अरअर्ह करकरणके आी विशयक आहके.
6) सदर रहा वहरहात बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेाचयहा http://portal.mcgm.gov.in यहा ी विकेबसहाइअटी विर उपलिबध आहके. उ्केदी विहारहानके ी विकेबसहाइअट
उघडणयहासहाठी Internet Explorer 6 अाी विहा ीयहा ी विरपनेवरीलि आी विृुणवतधीचहाच ी विहापर करहाी विहा.
7)  ऑनलिहाईन अरअर्ह भिरणयहाबहाबत कहाहपनेवरी अडचकरणधी असलयहास cecentralrecruitment@mcgm.gov.in हहा ई-्केलि आयडधी
 वद.17.11.2018 पहासन्  वद.03.12.2018 पय्रवर्गांत उ्केदी विहारहाुंनहा योयोगय तके ्हागअर्हदशअर्हन दकेणयहासहाठी उपलिबध होईलि.

     सहपनेवरी/- 14.11.2018
नगर अलभियुंतहा          
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लनर अंशतःस्््ग उ्ददवाहारहाुंसहाठी   दमयय्     अलभियुंतहा   (  स्हापत्य  ,   यहाुं  .  /   रवा  .  ,   वाहास तमपशिहास ्रिज  )   पदहाची कत्गवयद  ,   जबहाबदहाराली वा त्यहासहाठी आवाशयक ती पशिहारालीरालीक क्ष्तहा  /  पहा्रितहा

पदनहा् पशिहारालीरालीक पहा्रितहा लनर अंशतःस्््गत् वाहाचहा प्रकहार कहा्हाचहा प्रकहार / जबहाबदहाराली
द मयय् अलभियुंतहा 
( आसाहापीय)

(S)-बसकरणके,   
(ST)-उभिके रहहाकरणके, (W)-चहालिकरणके, 
(BN)-ी विहाककरणके, 
(MF)-हहातहाुंाचयहा बोअटहाुंचधी  हहालिचहालि 
करकरणके, 
(SE)-पहहाकरणके, 
(RW)-ी विहाचकरणके ी वि ललि वहकरणके,
(H)-ऐककरणके,     (C)-सुंी विहाद सहाधकरणके 

(OA)-एक हहातहानके, 
(OL)-एक पहायहानके, 
(BL)-दोनहपनेवरी पहायहानके,
(HH)- शी विकरण-
शक्तधीतधीलि  दोष 

 आसाहापीय अलभियुंतहा,  सी विअर्हसहाधहारकरण आरहाील खडके,  सुंघअटनहाी ् क कहायअर्ह आलकरण बहाुंधकहा्हाी विरपनेवरीलि दकेील खरकेील ख,  इ्हारतधीुंचधी द मरु आस तधी,  र आस तके,  धरकरणके,  प्लि,  बोगदहा,
कहालिी विहा,  वी विभिहागहातधीलि बहम्रलिपनेवरी इ्हारतधी, पहाईप लिहाईन अटहाककरणके इ. कहा्के ी विहा आस तमशहाताधारक सज्ञ  वकुंी विहा  अन य  आस ाहापी य अलभियहाुंलत्रिकरिकी्धधीलि  तज्ञ यहाुंाच यहा ्दतधीसह
ी विहा ्दतधीलशी विहाय करकरणके.  सुंबुंलधत प्रहालधकरकरणहााच यहा आी विश यकतकेनमसहार ी विहा आस तमशहा आस त्रिज्ञ यहाुंनधी बन वी विलिकेल यहा योरनकेचके नकहाशके/  आरहाील खडके तयहार करकरणके,
प्रहााल्क सी वि्चर तर्फेपरिककरण करण यहाकरपनेवरीतहा  आस ाळपहहाकरणधी करकरणके ी वि आी विश यक असलिकेलिपनेवरी ्हापनके, रल्नधीाच यहा ्हातधीचधी ल आसातधी, सहा वही य ी वि कहा्गहारहाुंचधी उपलिब धतहा इ.
बहाबधीुंचधी  ्हा वहतधी   ( आस ाहापी य अलभियहाुंलत्रिकरिकी्धधीलि तज्ञ, अी विकेपरिकक ी वि अुंदहारकहार यहाुंाच यहा ्दतधीसह ी विहा ्दतधीलशी विहाय ल्ळ वी विकरणके / तयहार करकरणके)  योरनकेाच यहा
कहा्हाचधी सुंकल पलचत्रिके,  वी वि आस तृत आरहाील खडके ी वि  वकुं्तधीचके स वी वि आस तर अुंदहारपत्रिक अनमरकेील खकहाचधी ्दत घकेी वि्न अाी विहा  आस ी विततः तयहार करकरणके.  ी वि सुंबुंलधत  वी विभिहाग
ी विहा प्रहालधकरकरणहाकड्न सुं्त करुन घकेकरणके.  आी विश यक सहा्मगधी,  युंत्रिके,  कहा्गहार यहाुंचधी तव यी वि आस ाहा करकरणके आलकरण रहागकेी विर कहा् चहालि् करकरणके.  कहा्हााच यहा
प्रगतधीतधीलि प्री यकेक अटय प्राप य प्राप यहा्धधीलि तपशधीलिहाप्र्हाकरणके कहा्हाचधी योयोग य त-हकेनके अुं्लिबरहाी विकरणधी होतके कहा यहाचधी ील खहात्रिधी करकरणके,  रहागकेचधी पहहाकरणधी तसकेच
ओतव हरसधीअरनके अलधदहानहाकरपनेवरीतहा बन वी विलिकेल यहा दकेयकहाुंचधी  तपहासकरणधी करकरणके.  वी वि वी विध कहायहाअर्हलियहातधीलि  प्रशहासकरिकीय / अलभियहाुंलत्रिकरिकी  कहा्कहार  करकरणके. 

द मयय् अलभियुंतहा 
( वी विदमत) 

(S)-बसकरणके, (ST)-उभिके रहहाकरणके, 
(W)-चहालिकरणके, (BN)-ी विहाककरणके , 
(PP)-ील खकेचकरणके ी वि ढकलिकरणके,
(KC)-गमडघके अटकेककरणके ी वि हहातपहाय द म् डकरणके, 
(MF)-हहातहाुंाचयहा बोअटहाुंचधी हहालिचहालि करकरणके,
(SE)-पहहाकरणके, 
(RW)-ी विहाचकरणके ी वि ललि वहकरणके,
(H)-ऐककरणके, (C)-सुंी विहाद सहाधकरणके 

(OL)-एकहा पहायहानके, 
(HH)- शी विकरण-
शक्तधीतधीलि दोष 

सी विअर्हसहाधहारकरण आरहाील खडके, रुपरकेषहा,  वी विदमतयुंत्रिके, ी विहाय वरुंग, उपकरकरणके यहाुंचधी उभिहारकरणधी ,  प्र व्रक्रियहा उी पहादन ी वि  वी विदमत उपकरकरणहाचके प वररपरिककरण करण यहाकरतहा
पयअर्ही विकेपरिककरण करकरणके,  वी विदमत कहा्हाचधी योरनहा ्हाुंडकरणधी तसकेच लचत्रिके तयहार करकरणके, तपहासकरणधी करून उलचत द मरू आस तधी करकरणके. ी विहायरपनेवरीुंग आकृी यहा तयहार करकरणके,
 वी विदमत कहा्हाचधी सी वि्रवर्गांकष अुंदहार पत्रिकके तयहार करकरणके, तपहासकरणके, सुंच्हाुंडकरणधी ी वि उभिहारकरणधीाच यहा कहा्हाबहाबत तहाुंलत्रिक सल लिहा दकेऊन पयअर्ही विकेपरिककरण करकरणके. झहालिकेल यहा
कहा्हाचधी तपहासकरणधीकरुन सी विअर्ह  वी विदमत युंत्रिकरणहा तहाुंलत्रिक तपशधीलि ी वि समरपरिकहा लिपरिकहात घकेऊन योयोग य वरी यहा कहायअर्हरत आहकेत यहाुंचधी तपहासकरणधी  करकरणके.   वी विदमत
उपकरकरणके द मरु आस तधी ी वि दकेील खभिहालि करण यहाकरतहा समलचत करकरणके,  ्य वा कन्स्ट्रहान सफट्रॉ्अर्हर,  आस ी विधीचगधीअर, सहाधधी   वी विदमत उपकरकरणके इ. तसकेच  वी विदमत उरहाअर्ह लन्हाअर्हकरण ी वि ी विहन
यहाबहाबत  वी विशकेष समधहार करण यहाबहाबत रचनहा ी वि आरहाील खडके तयहार करकरणके. क्धी ील खचहाअर्हाच यहा योरनहा अ्लिहात आकरण्न  वी विदमत युंत्रिकरणकेत समधहारकरणहा करकरणके. 
्हहापहाललिककेनके ी विकेळोी विकेळधी नके््न  वदलिकेलिपनेवरी कहा्के प्करणअर्ह करकरणके, कहा्हााच यहा ील खचहाअर्हचधी अुंदहारपत्रिकके, लन वी विदहा तयहार करकरणके, प्रशहासकरिकीय कहा्के पहार पहाडकरणके.

द मयय् अलभियुंतहा 
(दर्सुंचहार)

(S)-बसकरणके,   
(ST)-उभिके रहहाकरणके, 
(W)-चहालिकरणके, 
(BN)-ी विहाककरणके , 
(MF)-हहातहाुंाचयहा बोअटहाुंचधी हहालिचहालि करकरणके,
(SE)-पहहाकरणके, 
(RW)-ी विहाचकरणके ी वि ललि वहकरणके,
(H)-ऐककरणके,  
(C)-सुंी विहाद सहाधकरणके 

(OA)-एकहा हहातहानके, 
(OL)-एकहा पहायहानके, 

द मयय् अलभियुंतहा (दर्सुंचहार) यहाुंनधी करहाी वियहाचधी  सी विअर्हसहाधहारकरण कहा्के रुपरकेषहा- दर्सुंचहार युंत्रिकरणकेचके आरहाील खडके लन्हाअर्ही यहाुंनहा करकरणके,  आस ाहा वपत करकरणके, तहारहायुंत्रि
ी वि दर्लावधीमध ी विनधी युंत्रिकरणकेचके प्रचहालिन ी वि दकेील खभिहालि द मरु आस तधी करकरणके,  रकेडधीओ,  रडहार,   वी विशकेष ्हाय्रक्रिोतव हकेी वि,  दर्सुंचहार सहाधनके यहाबहाबत उभिहारकरणधी करण यहाकरतहा
सी वि्चर तर्फेपरिककरण करुन योरनहा आील ख्न योयोग य तपशधीलिहासह रकेील खहालचत्रिके तयहार करकरणके.  योयोग य दर्सुंचहार युंत्रिके रशधी - अटकेललि वप्रुंअटसअर्ह,  लसयोग नलि युंत्रिकरणहा,   वबनतहारपनेवरी
सुंदकेश, रके वडओ  वरलसतव हर यहाुंचधी उभिहारकरणधी करकरणके, ओतव हरहकेड अुंडरगहाऊुंड ककेबलि तहारहा अटहाककरणके बहाबत पयअर्ही विकेपरिककरण करकरणके, लनयतकहाललिक युंत्रिकरणकेचधी  दकेील खभिहालि
करुन तहातडधीाच यहा  वबघहाड द मरु आस ी यहा करुन अटकेललिफोन, फेकॅल तक स युंत्रिकरणहा कहायअर्हरत रहाील खकरणके.   वी विशकेष उपकरकरणके दकेील खभिहालि करकरणकेसहाठी  वी विशकेष सी विअर्हसहाधहारकरण रचनहा
करुन अटकेललिफोन, तहारयुंत्रिके, अटकेललि वप्रुंअटर, रके वडओ युंत्रिकरणहा अदयहाी वित करकरणके.
्हहापहाललिककेनके ी विकेळोी विकेळधी नके््न  वदलिकेलिपनेवरी कहा्के प्करणअर्ह करकरणके, कहा्हााच यहा ील खचहाअर्हचधी अुंदहारपत्रिकके, लन वी विदहा तयहार करकरणके, प्रशहासकरिकीय कहा्के पहार पहाडकरणके.
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द मयय् अलभियुंतहा
यहाुंलत्रिकरिकी

(S)-बसकरणके,   
(ST)-उभिके रहहाकरणके, 
(W)-चहालिकरणके, 
(BN)-ी विहाककरणके , 
(KC)-गमडघके अटकेककरणके ी वि हहातपहाय द म् डकरणके,
(MF)-हहातहाुंाचयहा बोअटहाुंचधी हहालिचहालि करकरणके,
(SE)-पहहाकरणके, 
(RW)-ी विहाचकरणके ी वि ललि वहकरणके,
(H)-ऐककरणके,  
(C)-सुंी विहाद सहाधकरणके 

(OA)-एक हहातहानके, 
(OL)-एक पहायहानके, 
(HH)- शी विकरण-
शल तक तधीतधीलि  दोष 

सी विअर्हसहाधहारकरण आरहाील खडके (नकहाशके),  रुपरकेषहा आलकरण उभिहारकरणधी,  प्र्रक्रिरिकीयहा,  उी पहादन ी वि युंत्रि ी वि उपकरकरणके यहाुंचके प वररपरिककरण करण यहाकरपनेवरीतहा पयअर्ही विकेपरिककरण करकरणके.
बहाुंधकहा्हाचके दशअर्ह वी विलिकेलिके तपशधीलिहानमसहार रहागकेचके नकहाशके रुपरकेषहा तयहार करकरणके आलकरण प्री यपरिक युंत्रिके / उपकरकरणके यहाुंचधी उभिहारकरणधी, दकेील खभिहालि ी वि द मरू आस तधीचधी कहा्के
करकरणके.  कहायअर्हरत असलिकेल यहा युंत्रिहााच यहा कहायअर्हती परतकेबहाबत अभ यहास करकरणके. कहायअर्हपरिक्तहा ी विहाढ वी विण यहाकरपनेवरीतहा समधहारकरणहा समच वी विकरणके, उी पहादनहााच यहा तहाुंलत्रिक बहार्चके
पयअर्ही विकेपरिककरण करकरणके, योयोग य दरहाअर्हाच यहा ील खहात्रिधीकरपनेवरीतहा कहारील खहान यहातधीलि ी विकेगी विकेगळयहा अटय प्राप य प्राप यहाुंी विरपनेवरीलि उी पहादनहाचधी तपहासकरणधी करकरणके.  गतधी ी वि ी विकेळ यहाुंचहा अभ यहास करकरणके
ी वि कहायअर्हपरिक्तकेचहा  वी विचहार करकरणके, उी पहादनहााच यहा आलाअर्हक बहाबधीुंचहा  वी विचहार करकरणके.  कहायअर्हपरिक् प्र व्रक्रियकेकरपनेवरीतहा कहारील खहान यहातधीलि अ्टल स, उपकरकरणके/  वी वि वी विध भिहाग
यहाुंचधी द मरु आस तधी ी वि प वररपरिककरण करकरणके.   कहारील खहानहा कहायदके,  ी विधधहालनक तरत्दपनेवरीुंाच यहा बहाबत समरलपरिकततहा समधहारकरणहा आलकरण लनरपनेवरीपरिककरणहाबहाबत ील खहात्रिधी करकरणके.
तपशधीलिहानमसहार बहाहकेर  वदलिकेल यहा, आत आलिकेल यहा ी वि आस त् भिुंडहारहाचधी तपहासकरणधी करकरणके, ्हागकरणधीपत्रि तपहासकरणके.
सधी.सधी. वअट.तव हपनेवरी., लिेकॅन कनकेलल तकअटी विधीअटपनेवरी, दर्लावधीमध ी विनधी युंत्रिकरणहा, सौरउरहाअर्ह, ी विहातहानमक्लिपनेवरीत युंत्रिके यहा कहा्हाबहाबतचधी  अुंदहारपत्रिकके तयहार करकरणके, लनी विधीदहा तयहार करकरणके.
 वी विदमत ी विहाहपनेवरीनधीतधीलि   वी विदमत कहा्के, पुंप द मरु आस तधी ी वि दकेील खभिहालि इ. कहा्के अलधन आस त क्अर्हचहा-यहाुंकड्न पहार पहाडकरणके. तसकेच, प्रशहासकरिकीय कहा्के पहार पहाडकरणके.

द मयय् अलभियुंतहा 
इलिकेल तक ्य वा कन्स्ट्रट्रॉलनल तक स

(S)-बसकरणके, (ST)-उभिके रहहाकरणके, 
(W)-चहालिकरणके, (BN)-ी विहाककरणके , 
(KC)-गमडघके अटकेककरणके ी वि हहातपहाय द म् डकरणके, 
(MF)-हहातहाुंाचयहा बोअटहाुंचधी हहालिचहालि करकरणके,
(SE)-पहहाकरणके, 
(RW)-ी विहाचकरणके ी वि ललि वहकरणके, 
(H)-ऐककरणके, (C)-सुंी विहाद सहाधकरणके 

(OA)-एक हहातहानके, 
(OL)- एक पहायहानके, 
(BL)-दोन हपनेवरी पहायहानके, 
(HH)- शी विकरण-  
शल तक तधीतधीलि दोष 

इलिकेल तक ्य वा कन्स्ट्रट्रॉलनल तक स अलभियुंतहा  इलिकेल तक ्य वा कन्स्ट्रट्रॉलनक उपकरकरणके तपहासकरणधी  वकुंी विहा चहाचकरणधी करण यहात लनष करणहाुंत / तज्ञ  इलिकेल तक ्य वा कन्स्ट्रट्रॉलनल तक स अलभियुंतहाुंनहा धरून सुंशोधन कहायअर्ह
पहार पहाडकरणके,  इतरत्रि ी विग्गीकरकरण नसलिकेल यहा  इलिकेल तक ्य वा कन्स्ट्रट्रॉलनल तक स अलभियहाुंलत्रिकरिकी ्धधीलि स् आस यहाुंकरपनेवरीतहा तहाुंलत्रिक सल लिहा दकेकरणके.  तसकेच,  प्रशहासकरिकीय कहा्के पहार
पहाडकरणके.

द मयय् अलभियुंतहा
ी विहा आसतमशहाताधारक सज्ञ 

S (बसकरणके), W(चहालिकरणके), RW(ी विहाचकरणके ी वि 
ललि वहकरणके), MF(बोअटहाुंचधी हहालिचहालि करकरणके),
SE(बघकरणके), C(सुंी विहाद सहाधकरणके), 
H (ऐककरणके), ST (उभिके रहाहकरणके) 

OL  -  चलिनी विलिन
 वी विषयक  वी विकलिहाुंगतहा
HH -  शी विकरण शक्तधीतधीलि
दोष 

नतव यहानके बहाुंधहाी वियहााच यहा इ्हारतधी,   आस ् हारकके इी यहादपनेवरीचके आरहाील खडके ी वि बहाुंधकहा्हााच यहा ील खचहाअर्हचके अुंदहारपत्रिक तयहार करकरणके.  तसकेच अुं्लिबरहाी विकरणधीाच यहा दृष अटपनेवरीनके
 वी विलशष अट कहायहाअर्हसुंबुंधधीचहा आलकरण सुं आस ाहाी ् क तपशधीलि ल्ळ वी विण यहासहाठी स्न ी विय सहाधकरणके.   नतव यहानके बहाुंधहाी वियहााच यहा इ्हारतधीुंाच यहा आी विश यकतहा ी वि प्रकहार
यहानमसहार आी विश यक ्हा वहतधी सुंकललित करकरणके.  उपलिब ध लनधधी,  इलाच्त  वी विलशष अट ी विधलशष ठयके यहानमसहार  आस ी विततः आरहाील खडके बन वी विकरणके  वकुंी विहा ी विहा आस तमशहा आस त्रिधीय
आरकेील खकहाुंकड्न  वी विलन वदअर्हष अट प्र्हाकरणहानमसहार इ्हारतधीचके सदर रहागकेी विरपनेवरीलि  आस ाहान,  आरहाील खडहा बनी वि्न घकेकरणके ी वि सपरिक् अलधकहा-यहाुंाच यहा ्हान यतकेक वरतहा सहादर
करकरणके.  ी विहा आस तमशहा आस त्रिधीय ी विधलशष अटयके ी वि फरसबुंदपनेवरी इी यहादपनेवरीुंचके तपशधीलि बन वी विकरणके.  लिहागकरणहा-यहा सहाधनसहा्मगधीचके अुंदहारपत्रिक ी वि इतर तपशधीलि यहाुंचधी ्हा वहतधी
आरहाील खडयहाुं्लावधीमध यके दशअर्ह वी विकरणके.  रकेकरणकेकरुन आरहाील खडयहानमसहार  कहा्हाचधी अुं्लिबरहाी विकरणधी होईलि.  आी विश यकतहा असल यहास ी विकेळोी विकेळधी बहाुंधकहा्हााच यहा रहागकेलिहा
भिकेअट दकेकरणके,  पयअर्ही विकेपरिककरण करकरणके ी वि ्हागअर्हदशअर्हन करकरणके.  आी विश यक  वठकहाकरणधी अलभियुंतहा ी वि तज्ञहाुंचहा सल लिहा घकेऊन ी यहानमसहार  वी विदमत रोडकरणधी,   आस ी विाच ् तहागृहके,
बहागकहा् इी यहादपनेवरी कहा्के करुन घकेकरणके.  प्करणअर्ह झहालिकेल यहा बहाुंधकहा्हाचके अलधदहान ्ुंर्र करकरणके.

 सहाली/- 14.11.2018
     नगर अलभियुंतहा     
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