
बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
(जहाहहरहात)

बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेचचहा व विव विध आसआहापनहाुं विरंवरीलि कलनष्ठ अल्ठ अभिचुंियंतहा (सआहापतच/चहाुंल्रिकिकी  वि व विदमियंत) चहा सुं विगहा्गाचाची वरक
पदके सरळसके विकेनके ्ठ अभिरणचहाकवरियंतहा लन विडचहादंवरी ियंतचहार करणचहासहााठसाठी उ क्ेद विहारहाुंकडंन अअर्गा ्हागव विणचहाियंत चकेियंत आहकेियंत.  पद्ठ अभिरियंताचीकरंवरीियंतहाचहा पदहाुंचहा ियंतपलिलि
खाहालिंवरीलिप्र्हाणके आहके.

           कलनष  अलभियुंतहा (स्हापतय) -  'ब' वग्ग  (एकक ण पददे - 243) 

जहात प्रवग्ग
अअरहा अअर व विअरहा

(अ)
्ठ अभिअर
(ब)

्ठ अभिअर
(क)

्ठ अभिअर
(ड) इ्हा वि व वि्हाप्र सहा. वि िै.

्हागहास विग्गा आद मघ
एकंण 
्हागहास

 विग्गा
खामलिहा एकक ण पददे

26 29 6 3 5 6 47 2 32 24 180 63 243
हरक्त जहागहाुंचदे प्रवग्गलनहहाय ाय सहा्हालजक  /  ाय स्हाुंतर आरक्षणहाचदे हववरण खहालिालीलिप्र्हाणदे आहदे  .

स वि्गासहाधहारण 17 19 4 2 3 4 31 1 20 16 117 40 157

अ) ्वहलिहा(30%) 8 9 2 1 2 2 14 1 10 7 56 19 75
ब) खाकेळहाडं ( 5%) 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 7 3 10
क) अनहाआ ्मलिके1% 1 1

ड) वदव चहाुंग (4%)
वदव चहाुंगत विहाचचहा प्रकहारहाुंनमसहार कियंत्गावच  वि अरबहाबदहारंवरीुंचहा व विचहार करुन गमण विन गुणवतहा/उपलिबधियंतकेनमसहार कलनष ाठ
अल्ठ अभिचुंियंतहा (स आहापत च) 10 पदके आरलषिियंत हहोियंत असमन सदर सुं विगहा्गाच चहा पदलनलनिश्चिियंताचीस िहासनहाचाची ु्ंअरमरंवरी प्रहा प्राप ियंत
झहाल चहा विर सदर पदके स  विियंतुं्रिवरत चहा अरहावहरहाियंत करुन ्ठ अभिरण चहाियंत चकेियंताचीलि

10

कलनष   अलभियुंतहा   (  स्हापतय  )   यहा   पदहाकहाहरतहाचची  शशैक्षलणक अह्गतहा खहालिालीलिप्र्हाणदे आहदेणे आहेः 
1) खामल चहा प्र विगहा्गाियंताचीलि उ क्ेद विहारहाुंकरंवरीियंतहा 38  विर्षे  वि ्हागहास विगवर्गीच उ क्ेद विहारहाुंकरंवरीियंतहा 43  विर्षे असहा विके.
2) उ क्ेद विहारहानके  एस.एस.साची  विहा स्कषि परंवरीषिकेनुंियंतर 3   विरहाांचाची स आहापत च  विहा कुंस ंस्ट्रट्रक िन ्शन टकेट्रक नन टेक्नॉलिन टेक्नॉअराची ्धाचीलि  विहा पलबलिक हकेल आ इुंलअरलनअवरुंग

्धाचीलि पदव विकहा सुंपहावदियंत ककेलिकेलिंवरी असहा विाची.   
(एक) कलनष ाठ अल्ठ अभिचुंियंतहा पदंवरी सरळसके विकेनके लनचमट्रक ियंताचीसहााठसाठी अल्ठ अभिचहाुंल्रिकिकी पदव विकहा प्रहा प्राप ियंत करणहा-चहा उ क्ेद विहारहाुंनाची/क ््गाचहा-चहाुंनाची अलखालि ्ठ अभिहारियंताचीच
ियंतुं्रि लिषिण पवररद (AICTE) / ियंतुं्रि लिषिण सुंचहालिनचहालिच (DTE) चहाुंनाची ज चहा व विदहापाचीाठ वकुं विहा िैषिलणक सुंस आहाुंनहा अल्ठ अभिचहाुंल्रिकिकी पदव विकहा
अभ चहासक्र्हाुंसहााठसाठी ्हान चियंतहा वदलिंवरी आहके अिहाच िैषिलणक सुंस आहा/व विदहावपाठहाुं्धंन पदव विकहा प्रहा प्राप ियंत करणके आ विे आवश चक आहके.
(दहोन) ियंतसकेच उ क्ेद विहारहानके प्रहा प्राप ियंत ककेलिकेलिंवरी पदव विकहा ियंतुं्रि लिषिण सुंचहालिनहाचहाच चहा पदव विककेिाची स्ियंतमत च असल चहाबहाबियंतचके प्र्हाणप्रि (Equivalence
Certificate) लनचमट्रक ियंताची आदकेिहापं विवर्गी सहादर करणके आ विे आवश चक आहके.

3) उ क्ेद विहार ्हाध चल्क  िहालिहान ियंत प्र्हाणप्रि परंवरीषिकेियंत वकुं विहा ियंतत स् वकुं विहा उच चियंत्  परंवरीषिकेियंत 100 गमणहाुंचाची प्रे आवश नपल्रिकहा असलिकेलिहा ्रहााठसाठी व विरच
(उच च वकुं विहा लनम न स ियंतर) घकेऊन उत ियंताचीण्गा  असणके आ विे आवश चक आहके.

4) अलखालि ्ठ अभिहारियंताचीच ियंतुं्रिलिषिण पवररद, न विाची वदल लिंवरी (AICTE) ्हार्गाियंत ्हान चियंतहाप्रहा प्राप ियंत स वि्गा पदव विकहा (स वि्गा अल्ठ अभिचहाुंल्रिकिकी िहाखाहा) प्रहा प्राप ियंत उ क्ेद विहारहाुंनहा
ए्.एस.साची.आच.्शन टंवरी./साची.साची.साची. परंवरीषिहा आ विे आवश चक नहाहंवरी. 
्हहारहाष ंस्ट्र रहाज च ्हाध चल्क  वि उच च ्हाध चल्क ु्ंडळहा्हार्गाियंत ्हान चियंतहा प्रहा प्राप ियंत इचत ियंतहा दहहा विाची  वि बहारहा विाची परंवरीषिकेच चहा अभ चहासक्र्हा्ध चके असलिकेलिके
सुंगणक  वि ्हावहियंताची ियंतुं्रिजहान सुंबलधियंत व विरच घकेऊन उत ियंताचीण्गा उ क्ेद विहारहाुंनहा ए्.एस.साची.आच.्शन टंवरी. परंवरीषिहा आ विे आवश चक नहाहंवरी.
इुंवडचन सव्शन ट्गावरकके्शन ट ऑर स कंलि एज चमककेिन (ICSE)  चहाुंच चहा ्हार्गाियंत ्हान चियंतहा प्रहा प्राप ियंत इचत ियंतहा दहहा विाची  वि बहारहा विाची परंवरीषिकेच चहा अभ चहासक्र्हा्ध चके
असलिकेलिके सुंगणक  वि ्हावहियंताची ियंतुं्रिजहान सुंबलधियंत व विरच घकेऊन उत ियंताचीण्गा उ क्ेद विहारहाुंनहा ए्एससाचीआच्शन टंवरी परंवरीषिहा आ विे आवश चक नहाहंवरी. 

           कलनष  अलभियुंतहा (यहाुंवहव) -  'ब' वग्ग 

जहात प्रवग्ग
अअरहा अअर व विअरहा

(अ)
्ठ अभिअर
(ब)

्ठ अभिअर
(क)

्ठ अभिअर
(ड) इ्हा वि व वि्हाप्र सहा. वि िै.

्हागहास विग्गा आद मघ
एकंण 
्हागहास

 विग्गा
खामलिहा एकक ण पददे

13 3 4 2 1 1 24 4 13 10 75 23 98
हरक्त जहागहाुंचदे प्रवग्गलनहहाय ाय सहा्हालजक  /  ाय स्हाुंतर आरक्षणहाचदे हववरण खहालिालीलिप्र्हाणदे आहदे  .

स वि्गासहाधहारण 8 2 3 1 1 1 16 3 8 6 49 15 64

अ)्वहलिहा(30%) 4 1 1 1 0 0 7 1 4 3 22 7 29
ब)खाकेळहाडं ( 5%) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 5
क)अनहाआ ्मलिके1% 0 0

ड)वदव चहाुंग (4%)
वदव चहाुंगत विहाचचहा प्रकहारहाुंनमसहार कियंत्गावच  वि अरबहाबदहारंवरीुंचहा व विचहार करुन गमण विन गुणवतहा/उपलिबधियंतकेनमसहार कलनष ाठ अल्ठ अभिचुंियंतहा
(चहाुं विव वि) 4 पदके आरलषिियंत हहोियंत असमन सदर सुं विगहा्गाच चहा पदलनलनिश्चिियंताचीस िहासनहाचाची ु्ंअरमरंवरी प्रहा प्राप ियंत झहाल चहा विर सदर
पदके स  विियंतुं्रिवरत चहा अरहावहरहाियंत करुन ्ठ अभिरण चहाियंत चकेियंताचीलि

4



कलनष   अलभियुंतहा   (  यहाुंल्रिकि  /  हवदमत  )     यहा पदहााय सहाठी  शशैक्षलणक अह्गतहा खहालिालीलिप्र्हाणदे आहदेणे आहेः 

1) खामल चहा प्र विगहा्गाियंताचीलि उ क्ेद विहारहाुंकरंवरीियंतहा 38  विर्षे  वि ्हागहास विगवर्गीच उ क्ेद विहारहाुंकरंवरीियंतहा 43  विर्षे असहा विके.
2) उ क्ेद विहारहानके वक्हान एस.एस.साची  विहा स्कषि परंवरीषिकेनुंियंतर 3   विरहाांचाची चहाुंल्रिकिकी व विदमियंत /ऑ्शन टहो्होबहाईलि/इलिकेट्रक ंस्ट्रन टेक्नॉलनट्रक स/प्रन टेक्नॉडट्रक िन

इुंलअरलनअरंवरीुंग्धाचीलि पदव विकहा वकुं विहा वड प्राप लिहो्हा इन इलिकेट्रक ंस्ट्रंवरीकलि पन टेक्नॉ विर लसस ्शन टंवरी्/वड प्राप लिहो्हा इन इुंडस ंस्ट्रंवरीअलि इलिकेट्रक ंस्ट्रन टेक्नॉलनट्रक स/वड प्राप लिहो्हा प्रहोोगरोग्रॅ् इन
इन स ंस्ट्रचम् युमें्शन टकेिन/वड प्राप लिहो्हा इन इलिकेट्रक ंस्ट्रन टेक्नॉलनट्रक स अरोग्रॅण ड कम चमलनककेिन इुंलअरलनअरंवरीुंग सुंपहावदियंत ककेलिकेलिंवरी असहा विाची. 
(एक) कलनष ाठ अल्ठ अभिचुंियंतहा पदंवरी सरळसके विकेनके लनचमट्रक ियंताचीसहााठसाठी अल्ठ अभिचहाुंल्रिकिकी पदव विकहा प्रहा प्राप ियंत करणहा-चहा उ क्ेद विहारहाुंनाची/क ््गाचहा-चहाुंनाची अलखालि ्ठ अभिहारियंताचीच
ियंतुं्रि लिषिण पवररद (AICTE) / ियंतुं्रि लिषिण सुंचहालिनचहालिच (DTE) चहाुंनाची ज चहा व विदहापाचीाठ वकुं विहा िैषिलणक सुंस आहाुंनहा अल्ठ अभिचहाुंल्रिकिकी पदव विकहा
अभ चहासक्र्हाुंसहााठसाठी ्हान चियंतहा वदलिंवरी आहके अिहाच िैषिलणक सुंस आहा/व विदहावपाठहाुं्धंन पदव विकहा प्रहा प्राप ियंत करणके आ विे आवश चक आहके.
(दहोन) ियंतसकेच उ क्ेद विहारहानके प्रहा प्राप ियंत ककेलिकेलिंवरी पदव विकहा ियंतुं्रि लिषिण सुंचहालिनहाचहाच चहा पदव विककेिाची स्ियंतमत च असल चहाबहाबियंतचके प्र्हाणप्रि (Equivalence
Certificate) लनचमट्रक ियंताची आदकेिहापं विवर्गी सहादर करणके आ विे आवश चक आहके.

3) उ क्ेद विहार ्हाध चल्क  िहालिहान ियंत प्र्हाणप्रि परंवरीषिकेियंत वकुं विहा ियंतत स् वकुं विहा  उच चियंत्  परंवरीषिकेियंत  100 गमणहाुंचाची प्रे आवश नपल्रिकहा असलिकेलिहा ्रहााठसाठी व विरच
(उच च वकुं विहा लनम न स ियंतर) घकेऊन उत ियंताचीण्गा असणके आ विे आवश चक आहके.

4) अलखालि ्ठ अभिहारियंताचीच ियंतुं्रिलिषिण पवररद, न विाची वदल लिंवरी (AICTE) ्हार्गाियंत ्हान चियंतहाप्रहा प्राप ियंत स वि्गा पदव विकहा (स वि्गा अल्ठ अभिचहाुंल्रिकिकी िहाखाहा) प्रहा प्राप ियंत उ क्ेद विहारहाुंनहा
ए्.एस.साची.आच.्शन टंवरी./साची.साची.साची. परंवरीषिहा आ विे आवश चक नहाहंवरी. 
्हहारहाष ंस्ट्र रहाज च ्हाध चल्क  वि उच च ्हाध चल्क ु्ंडळहा्हार्गाियंत ्हान चियंतहा प्रहा प्राप ियंत इचत ियंतहा दहहा विाची  वि बहारहा विाची परंवरीषिकेच चहा अभ चहासक्र्हा्ध चके असलिकेलिके
सुंगणक  वि ्हावहियंताची ियंतुं्रिजहान सुंबलधियंत व विरच घकेऊन उत ियंताचीण्गा उ क्ेद विहारहाुंनहा ए्.एस.साची.आच.्शन टंवरी. परंवरीषिहा आ विे आवश चक नहाहंवरी.
इुंवडचन सव्शन ट्गावरकके्शन ट ऑर स कंलि एज चमककेिन (ICSE)  चहाुंच चहा ्हार्गाियंत ्हान चियंतहा प्रहा प्राप ियंत इचत ियंतहा दहहा विाची  वि बहारहा विाची परंवरीषिकेच चहा अभ चहासक्र्हा्ध चके
असलिकेलिके सुंगणक  वि ्हावहियंताची ियंतुं्रिजहान सुंबलधियंत व विरच घकेऊन उत ियंताचीण्गा उ क्ेद विहारहाुंनहा ए्एससाचीआच्शन टंवरी परंवरीषिहा आ विे आवश चक नहाहंवरी. 

्शन टंवरीपः 1. ्हानचियंतहाप्रहाप्त सुंसआहाुंव विरचाची ्हावहियंताची पमी पुढंवरीलि सुंककेियंतसआळहा विर पहाहहाियंतहा चकेईलि www.aicte-india.org; www.dte.org.in
2. स वि्गा चहाचणचहा इुंोगअराची ्ठ अभिहारकेियंतंन घकेणचहाियंत चकेियंताचीलि. प्रतचकेक प्रश्न एक ्हाकहा्गाचहा असकेलि. प्रत चकेक चमकिकीच चहा उत ियंतरहासहााठसाठी 1/4 गमण  विअरहा      
    करण चहाियंत चकेियंताचीलि.

वदेतनशदेणची -
   1. कलनष्ठ अल्ठ अभिचुंियंतहा (सआहापतच), कलनष्ठ अल्ठ अभिचुंियंतहा (चहाुंल्रिकिकी / व विदमियंत) चहा दहोनहंवरी पदहाुंसहााठसाठी : 

ाय समधहाहरत वदेतनशदेणची - र. 38,600-1,22,800 + अनमजदेय भितदे   
  

टककदेवहारालीचची हक्हान ्यहा्गदहा -
कलनष अलभियुंतहा (स्हापतय), कलनष अलभियुंतहा (यहाुंल्रिकि व हवदमत), यहा पदहाकहरतहा टककदेवहारालीचची हक्हान ्यहा्गदहा -

अह्गकहाराली परालीक्षहा प्रवग्ग टककदेवहाराली

 एस. एस. साची. 
खामलिहा 50%

स वि्गा ्हागहास विगवर्गीच प्र विगहाांसहााठसाठी 45%

पदव विकहा 
खामलिहा 50%

स वि्गा ्हागहास विगवर्गीच प्र विगहाांसहााठसाठी 45%

वयो्यहा्गदहा -
     उ्देदवहारहानदे अज्ग ाय सहादर करहावयहाचयहा अुंलत् हदनहाुंकहााय सणे आहेः
       अ) उ क्ेद विहार बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा सके विकेियंत नसलचहास तचहाचके  विच 

ब) खामलचहा प्र विगहा्गासहााठसाठी 18 ियंतके 38  विर्षे दरमचहान,
क) ्हागहास प्र विगहा्गासहााठसाठी 18 ियंतके 43  विर्षे दरमचहान,
ड) िहासन लनद्षेिहानमसहार अपुंगहाुंसहााठसाठी 18 ियंतके अरहासियंताचीियंत अरहासियंत 45  विर्षे आलण

        ई) अगहोदरच बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेचचहा सके विकेियंत असलचहास उ क्ेद विहारहासहााठसाठी क्हालि  विचहो्चहा्गादहा नहाहंवरी.
ाय सव्गाय सहाधहारण ाय सकचनहा -

http://portal.mcgm.gov.in  चहा सुंककेियंतसआळहा विर  सदर अरहाहंवरीरहाियंताचीबहाबियंतचाची  सव विसियंतर ्हावहियंताची,  अ्शन टंवरी / िियंतवर्गी, सव विसियंतर अरहावहरहाियंत   वि
उ क्ेद विहारहाुंनाची करहा विचहाचहा ऑनलिहाईन अअरहा्गाचहा न्मनहा नुंियंतर उपलिबध हहोईलि.   ियंतसकेच,  ऑनलिहाईन पवरषिकेचाची ियंतहारंवरीखा बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिककेचचहा
http://portal.mcgm.gov.in  चहा सुंककेियंतसआळहा विर स विियंतुं्रिवरतचहा प्रलसधद करणचहाियंत चकेईलि. 

सहंवरी/-11.09.2019
नगर अलभियुंतहा

http://portal.mcgm.gov.in/
http://portal.mcgm.gov.in/
http://www.dte.org.in/
http://www.aicte-india.org/

