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                             बृह मुंबई महानगरपािलका 
 

          ऑन-लाईन प दतीने िस द करावया या जािहरातीचा मसुदा  
 

बृह मुंबई महानगरपािलकेमधील देवनार पशुवधगृह या खा या या आ थापनेवरील .52000-165100 या 

वेतन ेणीतील पशुवै क य अिधकारी या संवगातील  र  पद े भरावयाची आहेत.  यासाठी िनवड यादी  तयार करावयाची 
अस याने खाली नमूद केले या अहता व अट ची पूतता करणा-या इ छुक उमेदवारांकडून ऑनलाईन प दतीन ेअज मागिव यात येत 

आहेत. 

उमेदवारांनी वतः खा ी करावयाची आहे क , अज करीत असले या पदासाठी ते िविहत अहता व अट ची पूतता करीत 

असून सदर पदाक रता पा  आहेत  अशा उमेदवारांनी http://portal.mcgm.gov.in या वेबसाईटव न अज करावेत. अज 

कर यासाठी उमेदवारांकडे िन य वापरात असेल असा (valid) ई-मेल आय.डी. असणे आव यक आहे आिण भरती या परी ेचे 

वेशप  आिण  इतर मािहती ऑनलाईन दे यात येणार अस याकारणाने भरती ये या पूण कालावधीम ये सदर ई-मेल आय.डी 

वैध राहणे आव यक आह.े 

१. र  पदांचा तपशील –     

                         सामािजक व समांतर आर णान ेभरावयाची पद े
 

पशुवै क य अिधकारी, ‘ब’ गट एकूण पद े -  12 

जात वग  अजा अज िवजा 
(अ)  

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

इमाव िवमा  सा.व 
शै.मागास वग 

ईड युएस खुला  एकूण पद े 

2 - - -- -- 1 2 -- 2 1 4 12 

 र  जागांच े वगिनहाय सामािजक/समांतर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे. 

सवसाधारण  1 - - - - 1 1 - 1 1 2 7 

खेळाडू   ( 5%) - - - - - - - - - - 1 1 

मिहला ( 30%) 1 - - - - - 1 - 1 - 1 4 

एकूण  2 - - - - 1 2 - 2 1 4 12 
 

I. टप 
 िन:समथ ( द ांग) साठी आरि त असलेले 1 पद उपरो  त यातील पदांम ये समािव  आह.े तथािप, शासन 

िनणय . द ांग2018/ . . 114/16अ द. 29/05/2019 अ वये दले या िनदशानुसार सुधा रत पदिनि तीचा 
ताव शासनास वतं पणे सादर कर यात येणार आह.े सदर तावास शासनाची मा यता ा  झा यानंतर िन:समथ 

( द ांग) साठी आरि त असलेले 1 पद भर याक रता वतं पणे जाहीरात दे यात येईल. तोपयत िन:समथ 
( द ांग) साठी आरि त असलेले 1 पद खु या वगातील एकूण र  पदांमधून र  ठेव यात येत आह.े  

 भरतीसाठी जाहीर केले या र  पदां या सं येत वाढ कवा घट हो याची श यता आह.े 

 र  पदां या सं येत बदल कर याबाबत तसेच सामािजक / समांतर आर ण बदल याचे अिधकार कवा भरती या 

कोण याही ट यावर अंशतः / पूणतः र  कर याचे अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु  यांना राहतील. याबाबत  

कोणालाही  कोणताही वाद उपि थत करता येणार नाही. 

 सामािजक आर णाची पदे भर यासाठी शासनाने वेळोवेळी िनगिमत केले या शासन िनणया माणे या राबिवली 

जाईल. 
 अ य समांतर आर णाची पदे भर यासाठी शासनाने वेळोवेळी िनगिमत केले या शासन िनणया माणे भरती या 

राबिवली जाईल. 
 

II) समांतर आर ण  -- 
 

अ) मिहलांसाठी 30% माणे आरि त पद ेशासन िनयमानुसार भर यात येतील.  तथािप, एखा ा वगात या  

माणात मिहला उमेदवार उपल ध न झा यास सदर पद े या वगा या पु ष उमेदवारांमधून भर यात येतील. 

ब)   उपरो  र  पदांपैक  शासन िनणय .रा धो-2002/ . .68/ युसे-2 दनांक 01.07.2016 अ वये शासन  

  मा य डा कारातील अ यु  गुणव ाधारक ी व पु ष खेळाडूंसाठी ५% समांतर आर ण ठेव यात येईल. 

 

 



D://Mukadam Madam/VO/जून-2018 V.O.advertisement  Page 2 
 

III) वेतन ेणी – 
             पशुवै क य अिधकारी या पदासाठी  
             . .52000-165100 
 
 

IV)         िविहत अहता  
 उमेदवारांन ेअज सादर करावया या अंितम दनांकास : ( दनांक  05.01.2020 रोजी)  

१.  उमेदवार पशुवै क य िव ान शाखेचा मा यता ा  िव ािपठाचा पदवीधारक असावा. 

२.  उमेदवार रा य पशुवै क/भारतीय पशुवै क प रषद कायदा 1984 अंतगत न दणीकृत असावा. 

 ३.  उमेदवार मा यिमक शालांत माणप  कवा त सम कवा उ म प र ेत 100 गुणांची पि का असलेला मराठी  

                  िवषय (उ  तर कवा िन  तर) घेऊन उ ीण असणे आव यक आह.े 

             ४.  संगणक िवषयक ान --  उमेदवारास संगणकाच े ान असणे आव यक आह.ेउमेदवार ‘डी.ओ.ई.ए.सी.सी’सोसायटीच े 

                   ‘सी.सी.सी’ कवा ’ओ तर’ कवा ‘ए तर’ कवा ‘बी तर’ कवा ‘सी तर’ या तरावरील माणप  कवा महारा   

                   रा य उ  आिण तांि क िश ण मंडळाच े‘एम.एस.सी.आय.टी' कवा ‘जी.ई.सी.टी’ चे माणप धारक असावा. कवा  

                  महारा  शासन या संदभात वेळोवेळी आदेश काढून िनि त करेल अशी परी ा उ ीण असणे आव यक आह.े  सदर  

                  माणप  सादर कर यास सूट दे याक रता उमेदवाराने शासनान ेवेळोवेळी संगणक हाताळणी/ वापराबाबत मा यता  

                  दलेला अ यास म पूण केलेला असावा. तथापी िनयु या वेळी उमेदवाराजवळ सदर माणाप  नस यास  

                  यान/ेितन ेशासनान ेिविहत केलेली `एम.एस.सी.आय.टी.ची परी ा नेमणूक या दनांकापासून दोन वषा या आत  

                  उ ीण होणे आव यक आह.े अ यथा याची सेवासमा  कर यात येईल. 
 

V)         वयोमयादा  
   उमेदवारान ेअज सादर करावया या अंितम दनांकास : ( दनांक 05.01.2020 रोजी) 

1) खु या वगासाठी 38 वषापे ा जा त नसाव.े 

2) मागासवग य वगासाठी 43 वषापे ा जा त नसाव.े  

3) शासन िनणयानुसार खेळाडूंची गुणव ा व पा ता िवचारात घेता उपरो  पदासाठी असले या वयोमयादेत 5 

वषापयत वयाची अट िशिथल कर यात येईल. 

4) उमेदवार अगोदरच बृह मुंबई महानगरपािलका सेवेत अस यास उमेदवारासाठी कमाल वयोमयादा नाही. 
 

VI) िनवडीच ेिनकष  
1. सदर पदासाठी जािहरातीत नमूद केले या सेवा वेश िनयमानुसार िविहत केले या अहता/अटी/शत  पूण करीत      

                   असले या पा  उमेदवारांची ऑनलाईन प र ा घे यात येईल. उमेदवारांना ऑनलाईन परी ेत िमळाले या गुणां या  

                   आधारे गुणव ा यादीतील उमेदवारांमधून सामािजक व समांतर आर णानुसार उमेदवारांची िनवड कर यात येईल.. 

2. येक उमेदवाराची ऑनलाईन प र ा ही 200 ांची असेल.  येक ा या बरोबर उ रास 1 गुण दे यात  

                   येईल.  चुक या उ रास 0 (शु य) गुण दे यात येईल. ऑनलाईन प र ेचा कालावधी 2 तासांचा असेल. गुणव ा  

                   यादीत अंतभाव हो यासाठी उमेदवारान ेऑनलाईन प र ेत 200 पैक  कमान 75 गुण ा  करणे आव यक   आह.े  
 

   प र ेसाठी अ यास म खालील माणे  
      

                                     परी ा     :        लेखी परी ा    -  200 गुण 

             --: परी ा योजना :-- 
 

िवषय मा यम सं या गुण कालावधी दजा पि केच े व प 

1) सामा य ान इं जी 200 200 दोन तास बी. ही.एस.सी. 
ऍ ड ए.एच. 

(B.V.Sc & A.H.) 

व तुिन  ब पयायी 

2) िवषयाशी 
संबंिधत घटक 

इं जी 
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--: अ यास म :-- 
Section 

(1) General Knowledge                                                                                    50 Marks 

 1 
2 

Current events state, national and international importance . 

Maharashtra, India and World Geography- Physical, social, Economic   Geography of 
Maharashtra, India and the World. 

 3 
 
4 
 
5 
6 

Maharashtra and India –Polity and Governance- Constitution, Political System, Panchayati  
Raj, Urban Governance, Public Policy, Right issues, etc. 

Economic and Social Development - Sustainable Development, Poverty, Inclusion, 
Demographics, Social Sector initiatives, etc 

General Science. 

Right to Information Act 2005. 

(2)  Topics Related to the Educational qualification                                        150 Marks 

 Clinical Subjects 

1 
2 
3 

Veterinary Medicine 

Veterinary Surgery and Radiology 

Veterinary Gynaecology and Obstetrics 

Para – clinical subjects 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Veterinary Pathology 

Veterinary Parasitology 

Veterinary Microbiology 

Veterinary Pharmacology and Toxicology 

Livestock  Product Technology  

Veterinary Public Technology 

Pre-clinical subjects. 

1 
2 

Veterinary Anatomy 

Veterinary Physiology and Biochemistry 

Animal Production 

1 
2 
3 
4 

Veterinary and Animal Husbundry Extension Education 

Livestock Production management (Cattle, Poultry Science, Sheep & Goat and Pig) 

Animal Genetics and Breeding  

Animal Nutrition 
 

VII.      िनवडीची कायप दती :-  
1)  परी ा केवळ ऑनलाईन प दतीन ेइं जी मा यमातून घेतली जाईल. 
2) िनवडी या िनकषानुसार ऑनलाईन परी ेत िमळाले या गुणां या आधारे पा  ठरले या उमेदवारांची थम गुणव ा 

यादी तयार कर यात येईल.  सदर यादीनुसार व िवहीत आर णनुसार कागदप ांची पडताळणी क न अंितम िनवड 
यादी तयार कर यात येईल. 

3) मौिखक चाचणी घे यात येणार नाही. 
4) मागासवग य उमेदवार असेल तर याला खु या कवा तो या जाती या आर णात मोडत असेल अशा एकाच 

वगातून ऑनलाईन अज सादर करता येईल. 
5) खु या वगा या पदासाठी अज केले या मागास वगातील उमेदवारांची केवळ खु या वगाम ये उमेदवार हणून 

िनवड केली जाईल. 
6) या मागासवग य उमेदवारांना खु या वगासाठी या गुणव ेनुसार िनवड हो याची श यता वाटत नसेल यांनी ते 

या वगाच ेअसतील या वगातूनच ऑनलाईन अज सादर करावा. 
7) दोन कवा यापे ा जा त उमेदवारांच े समान गुण झा यास  उमेदवारां या ज म दनांकानुसार वयो ये तन े 

ाधा य म दे यात येईल. 
8) िनवडी या िनकषानुसार गुणव े माणे वगिनहाय सामािजक / समांतर आर णाचा िवचार क न अंितम िनवडयादी 

िस द कर यात येईल.  तथािप सदर िनवडयादी उमेदवारा या मूळ शै िणक व इतर अनुषंिगक माणप ा या 
पडताळणीसापे  असेल.  उमेदवारान ेआव यक माणप  े िविहत कालावधीत पडताळणीक रता सादर न के यास 
यांच ेनांव िनवडयादीतून र  कर यात येईल. 
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9) समांतर आर णांतगत राखीव असले या पदांकरीता पा  उमेदवार उपल ध न झा यास सदरची पद े याच                            
सामािजक वगातून समांतर आर णिवरिहत हणून भरली जातील.  तसेच िनवड झालेल े उमेदवार काही                     
कारणा तव अपा  ठरल/ेसंपक न साधणे इ. कारणा तव र  ठरलेली पद ेपुढील गुणवता यादीनुसार भर यात  

       येतील. 
 

VIII)   ऑनलाईन अज सादर कर याची प दत :  
1. पशुवै क य अिधकारी या पदाकरीता ऑनलाईन प दतीन ेअज कर याची सुिवधा दनांक  21.12.2019 ते दनांक 

05.01.2020. 
 रोजी पयत बृह मुंबई महानगरपािलके या http://portal.mcgm.gov.in या संकेत थळावर उपल ध राहील.       
 ऑनलाईन अज दनांक 05.01.2020 रोजी पयतच ि वकार यात येतील. 

2. उमेदवारान ेऑनलाईन परी ेकरीता िविहत केलेल ेशु क ऑनलाईन प दतीन ेभरणे आव यक आह.े 
3. उमेदवारान ेआपला वैध ई-मेल आयडी व मण वनी मांक न दिवणे आव यक आह.े  तसेच सदर ई-मेल आयडीव 

मण वनी मांक ऑनलाईन परी ेचा अंितम िनकाल लागेपयत वैध असणे आव यक आह.े  उमेदवारान ेऑनलाईन 
अजात न दिवलेला ई-मेल आयडी व मण वनी मांक चुक चा/अपर्ूण अस यास, तसेच भमण वनी मांक NCPR 
रिज टड (DND) अस यामुळे संपूण भरती ये दर यान या ारे पाठिव या जाणा-या सूचना, संदेश व मािहती 
उमेदवारांना ा  न झा यास यांची संपूण जबाबदारी संबंधीत उमेदवारांची राहील.  तसेच ई-मेल आयडी व 

मण वनी संदेश वहनात येणा-या ता॑ंि क अडचणीना बृह मुंबई महानगरपािलका जबाबदार राहणार नाही.  
बृह मुंबई महानगरपािलकाकेमाफत उमेदवाराने ऑनलाईन अजात न दिवले या ई-मेल आयडीवर ऑनलाईन परी ेचे 

वेशप  पाठिव यात येईल.  उमेदवाराने आप या ई-मेल आयडीची कोण याही प रि थतीत इतर सोबत 
देवाण-घेवाण क  नये.  एखादया उमेदवाराचा वैध ई-मेल आयडी नस यास यान ेअज कर यापूव  वतःचा ई-मेल 
आयडी तयार करण ेआव यक आह.े 

4. ऑनलाईन अजासोबत ऑनलाईन प दतीन े भरलेल े परी ा शु क कोण याही प रि थतीत उमेदवारास परत केले 
जाणार नाही.  ऑनलाईन शु क भरताना बँकेच े इतर शु क उमेदवाराला वतः भरावे लागले.  परी ा शु क 
ऑनलाईन प दतीन े भर यानंतर िमळणा-या ई-पावतीची (Transaction Successful झा यानतंर) त वरीत 
मु ण क न (printout) वतःजवळ ठेवणे आव यक आह.े  ऑनलाईन परी े यावेळी सदर ई-पावतीची छायां कत त 

वेशाप ासोबत सादर करणे आव यक आह.े 
5. ऑनलाईन अज न दणी कर याक रता “Click here for new Registration” हा टॅब िनवडून याम ये नांव, 

संपकाची मािहती व ई-मेल आयडी नमूद करावा.  यानंतर ता पुर या रिज ेशन नंबर व पासवड नवर दसेल. 
उमेदवारान े सदर ता पुरता रिज ेशन नंबर व पासवड वतःकड े िल न ठेवावा.  ता पुरता रिज ेशन नंबर व 
पासवड उमेदवारांना ई-मेल व एसएमएस ारे पाठिव यात येईल.  उमेदवाराला अजात काही दु ती करावयाची 
अस यास ता पुरता रिज ेशन नंबर व पासवडचा उपयोग क न दु या करता येतील. 

6. जर उमेदवार एकाच वेळी अज पूणपणे भ  शकला नाही तर भरलेली मािहती  “SAVE AND NEXT” या टँबचा  
वापर क न SAVE करता येईल.  ऑनलाईन अज “SUBMIT” कर यापूव  उमेदवारान े “SAVE AND NEXT” या 
सुिवधेचा वापर क न भरलेली मािहती तपासून पहावी व आव यकतेनुसार याम ये दु ती करावी.  अंितम 
SUBMIT कर यापूव  सव मािहती यो य रतीन ेभरली अस याची खा ी क न यावी. 

7. उमेदवारान े वतःच/ेविडलांच/ेपतीच ेनांव तसेच नावांच े पे लग यो य र या भरणे आव यक आह.े सदरची मािहती 
यो य प दतीन ेन भर यास उमेदवारी र  कर यात येईल याची न द यावी. 

8. उमेदवारान ेभरलेली मािहती तपास यासाठी व SAVE कर यासाठी “Validate your details”  आिण “SAVE 
AND NEXT” या बटनाचा वापर करावा. 

9. ऑनलाईन अज अंितम SUBMIT कर यापूव  ”Preview” टॅबवर ि लक क न संपूण अज तपासून पहावा. 
10. आव यकतेनुसार ऑनलाईन अजातील मािहतीम ये सुधारणा क न, तसेच छायािच  व वा री यो य रतीन ेअपलोड 

झा याची व इतर मािहती अचूक अस याची खा ी क न “FINAL SUBMIT’”   बटनावर ि लक कराव.े 
11. “PAYMENT” बटनावर ि लक क न परी ा शु क ऑनलाईन प दतीन ेभरावे.  
12. यानंतर “SUBMIT” बटनावर ि लक कराव.े 
13. उमेदवारान े ऑनलाईन अज भरताना यो य ती काळजी यावी. उमेदवारान े सदर अजात वतःबाबतची मािहती 

अचूक रतीने भरावी.  तसेच िविहत आकारातील वतःच ेछायािच  व वा री यो य या ठकाणी अपलोड करावी.  
आपण भरलेली मिहती यो य अस याची खा ीझा यानंतर, छायािच  व वा री यो य या ठकाणी अपलोड 
के यानंतर व आव यक तेशु क यो य प दतीन े भर यानंतरच “SUBMIT” बटन ेस कराव.े  एकदा “SUBMIT” 
बटनावर ि लक के यावर भरले या मािहतीम ये कोणताही बदल करता येणार नाही व याबाबत या िवनंतीचा 
िवचार केला जाणार नाही.  उमेदवारान ेआव यक ती मािहती यो य प दतीन ेन भर यास उमेदवारी र  कर यात 
येईल, याची न द यावी. 
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14. ऑनलाईन अज सादर कर याची संपूण कायवाही बृह मुंबई महानगरपािलकेन े िविहत केले या कालावधीत पूण करणे 
आव यक आह.े  तदनंतर केलेल ेऑनलाईन अज िवचारात घेतल ेजाणार नाहीत. 

15. उमेदवारान े िविहत मुदतीत ऑनलाईन अजासोबत परी ा शु क भर याची कायवाही करावी.  जेणेक न शेवट या 
णी अडचणी येणार नाही. 

16. उमेदवारान ेअजात वतःच ेनांव, सामािजक वग, कोण या वगातून अज क  इि छत आह ेतो वग, ज म दनांक, 
मण वनी मांक, ई-मेल आयडी व परी ेच ेक  इ यादी मािहती काळजीपूवक भरावी. सदरची मािहती चुक यास 

यास बृह मुंबई महानगरपािलका जबाबदार राहणार नाही. 
17. उमेदवाराचा रिज ेशन नंबर व पासवड यो य प दतीन े रिज टड झा यानंतर या या ई-मेल आयडी/ मण वनी 

मांकावर संदेश पाठिव यात येईल.  जर उमेदवाराला ई-मेल कवा एसएमएस ारे सूचना िमळाली नाही तर याचा 
अज यो य प दतीन ेरिज टड झाला नाही असे समजाव.े 

18. अपूण अज उदा.छायािच  आिण वा री इ यादी नसलेल ेअज अवैध ठरिव यात येतील. 
19. वरील कायप दती ही अज कर याची यो य प दत आह.े  यािशवाय दुस-या प दतीनल ेकेलेल ेअज ह ेअवैध ठरिव यात 

येतील. 
20. कोण याही उमेदवाराने एकाच पदासाठी एका पे ा जा त वेळेस अजाची न दणी केली अस यास यामधील अजाची 

फ  भर याची िववरणे समान अस यास फ  शेवटची न दणी ाहय धर यात येईल व इतर न द झाले या अजाची 
फ  ज  कर यात येईल. तसेच ऑनलाईन परी ेस एकापे ा जा तवेळा उपि थत रािह यास उमेदवारी ता काळ र  
कर यात येईल. 

21. उमेदवारान ेअजावर केलेली वा री ही या या वेशाप ावर /उपि थतीप ावर एकाच कारची असेल याची द ता 
यावी. 

22. उमेदवारांन े ऑनलाईन अजावर अपलोड केलेल े छायािच ा वरील माणे सव ठकाणी एकच असेल याची द ता 
यावी. 

23. रिज ेशन व परी ा शु क पूण भर यानंतर उमेदवारान ेसंपूण अजाची त मु ण क न (printout) वतःजवळ ठेवणे 
आव यक आह.े  ऑनलाईन अजात भरले या मािहतीस उमेदवार वतः जबाबदार राहील यास बृह मुंबई 
महानगरपािलका कोण याही कारे जबाबदार राहणार नाही. 
 

ऑनलाईन परी ा शु क भर याची प दत  
 

1. ऑनलाईन अज हा परी ा शु क भर या या सुिवधेसह  (Payment Gateway) एकि त क न उपल ध क न 
दे यात आला आह.े 
परी ा शु क  : १) खु या वगातील उमेदवार : .800/- ( पये आठश ेफ )  

    २) मागास/इतर मागास वगातील उमेदवार : .400/- ( पये चारश ेफ )  
2. परी ा शु क इंटरनेट बॅ कग कवा े डीट कवा डेिबट काड(RuPay/Visa/Master Card/Maestro) कवा IMPS 

कवा कॅश काडस कवा Mobile Wallets ारे भरता येईल. 
3. ऑनलाईन परी ा शु काच े submission के यानंतर थोडा वेळ वाट पाहणे आव यक आह.े  सदर कालीवधीत 

कोण याही प र॑ि थतीत Back कवा Refresh बटन दाब ूनये. 
4. ऑनलाईन शु क भरणा यश वी झा यानंतर ई-पावती (E-Receipt) तयार होईल.  ई-पावती तयार न होणे ह े

परी ा शु क भरल ेगेल ेनाही असे दशिवत.े 
5. उमेदवाराच ेऑनलाईन परी ा शु क भरणे यश वी न झा यास (PaymentFailure) ता पुर या रिज ेशन नंबर व 

पासवड या आधारे पु हा लॉगीन कराव ेलागेल.उमेदवारांचे ऑनलाईन परी ा शु क भरणा यश वी न झा यास your 
online Transaction was unsuccessful please register again असा संदेश दसेल. अशावेळी उमेदवाराने 
ऑनलाईन लकवर जाऊन पुनः  लॉगीन करणे आव यक आह.े 

6. न दणी यश वी झा यानंतर उमेदवारास ई-पावती (E-Receipt) िमळेल.  सदर ई-पावती व ऑनलाईन अजाची त 
मु ण क न (printout) काढुन ठेवणे आव यक आह.े ई-पावती उमेदवारान ेऑनलाईन परी े यावेळी वेशप ासोबत 
सादर करावी. 

7. Credit Card ारे परी ा शु क भरताना भारतीय चलनाचीच न द करावी. 
8. आपल ेरिज ेशन पूण झा यानंतर ाऊजर िवडो बंद कर याची द ता यावी. 
9. उमेदवारान ेवर दले या सूचनाच ेयो य कारे पालन कराव.े 

 

छायािच  आिण वा री कॅ नग कर या या सूचना  
 छायािच  :  

1. उमेदवारान ेअिलकड या काळातील पासपोट आकाराचे रंगीत छायािच  अपलोड कराव.े 
2. सदरच ेछायािच  फ कट, रंगीत कवा पांढ-या रंगाचा पृ भाग असलेल ेअसाव.े 
3. कॅमेराकड ेशांतपणे व ि थर नजरेन ेपाहाव.े सुय काशात जर छायािच  काढलेल ेअसेल तर आप या छायािच ावर 

सावली पडणार नाही याची द ता यावी.  लशॅचा वापर के यास Red Eye  येणार नाही याची द ता यावी. 
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4. च मा वापरत अस यास तुमच ेडोळे दसतील अशा कारच ेछायािच  असाव.े  छायािच ा काढतेवेळी टोपी, हॅट व 
गॉगल घाल ूनये.  जेणेक न चेहरा झाकला जाणार नाही याची द ता यावी. 

5. छायािच  200 x 230 pixels एवढ े असाव े व याचा आकार 20kb ते 50 kb इतका असावा.  कॅन केलेल े
छायािच  ह े50 kb पे ा मोठे नसेल याची द ता यावी. 

 

वा री:  
1. उमेदवारान ेकाळया शाई या पेनान ेपांढ-या कागदावर वा री करावी. 
2. सदरची वा री ही उमेदवाराचीच असावी.  सदरची वा री ही वेशप ावर या ठकाणी अपलोड करणे आव यक 

आह ेतेथ ेअपलोड कर यात यावी. 
3. अजासोब अपलोड केलेल े वा री व उपि थती प ावरील वा री िभ  असेल तर उमेदवारास अपा  ठरिव यात 

येईल. 
4. वा रीचा आकार 10kb त े 20kb व याचे Dimensions 140 x160pixels एवढ े असाव.े  वा रीची कॅन 

केलेली ईमेज ही 20kb पे ा जा त नसेल याची द ता यावी. 
 

छायािच  आिण वा री कॅ नग कर याची प दत 
 

1. छायािच  व वा री कॅन क न अपलोड करावयाची आह.े  यासाठी कॅनरच ेResolution ह े200 डी.पी.आय. 
(Dots per inch) एवढ ेअसाव.े 

2. कलर हा True colour व फाईलची साईज ही उपरो  माणे सेट कर यात यावी. 
3. उपरो  छायािच  व वा रीबाबत दले या सूचनेनुसार छायािच  आसणे आवयक आह.े  याची फाईल ही JPG 

OR JPEG format म ये असावी. 
4. जर मु ा .३ नुसार छायािच  व वा री नसेल तर नवर Error Message दसेल. 

 

छायािच  आिण वा री अपलोड कर याची प दत 
 

1. छायािच  व वा री अपलोड कर यासाठी Upload Photograph व Upload Signature या दोन वतं  लक 
उपल ध क न दे यात आ या आहेत. उमेदवारान ेयो य या लकवर ि लक कराव ेव यानंतर छायािच  / वा री 
असलेली फाईल Select करावी व Upload बटनावर ि लक कराव.े 

2. उमेदवारांच ेछायािच  व वा री ही उपरो  प दत अवलंिब यािशवाय Upload  होणार नाही याची न द यावी. 
3. उमेदवारांच ेछायािच  अथवा वा री अ प  अस यास याचा अज अवैध ठिव यात येईल. यामुळे उमेदवारान ेवर 

दले या सूचनांच ेयो य कारे पालन कराव.े  
 

 

                                                     परी ेच ेक  व परी बेाबत या सवसाधारण सूचना  
 

         क    
1. परी ा क ाचा प ा परी े या वेशप ात नमूद केला जाईल. 
2. परी ेच ेक  / थळ / दनांक / वेळ यातील बदलाची कोणतीही िवनंती िवचारात घेतली जाणार नाही. 
3. बृह मुंबई महानगरपािलका कोणतेही परी ा क  र  करणे आिण / कवा परी ा क  वाढवणे याच ेअिधकार राखून 

ठेवत आह.े 
4. बृह मुंबई महानगरपािलका, उमेदवारान े मािगतले या परी ा क ा ित र  इतर परी ा क  दे याच े अिधकार 

राखून ठेवत आह.े 
5. उमेदवार परी ा थळावर या या / ित या वतः या जबाबदारी व वतः या खचान ेपरी ेसाठी उपि थत रा न 

परी ा देईल आिण यासाठी उमेदवारांस कोण याही कारची दुखापत कवा नुकसान झा यास बृह मुंबई 
महानगरपािलका यास जबाबदार राहणार नाही. 

 

वेशप  डाऊनलोड करण े
ऑनलाईन परी ेसाठी वेशप  डाऊनलोड कर याकरीता उमेदवारांना बृह मुंबई महानगरपािलके या वेबसाईटवर 
भेट ावी.  वेशप  डाऊनालोड कर याबाबतचा संदेश ई-मेल/एस.एम.एस. ारे कळिव यात येईल.  उमेदवाराने 
संबंिधत Link वर Click के यानंतर वेशप  डाऊनलोड कर याकरीताची window नवर दसेल.  वेशप  
डाऊनलोड कर याकरीता उमेदवारान े रिज ेशल नंबर व पासवड/ज मतारखेचा वापर करावा. उमेदवाराने 

वेशप ावर रिज ेशन करताना वापरलेल ेअिलकड या काळातील छायािच  िचकटवाव.े 
ओळख  पटवण े
 

i)    परी ा क ावर वेशप ासह उमेदवाराचे ओळख पटवणारे अिलकडील फोटो िचकटवलेल ेवैध फोटो ओळखप  जसे पॅन काड     
(Pan Card) / पारप  (Passport) / वाहनचालक परवाना (Driving License/ मतदार ओळखप  (Voter ID/) फोटोसहीत     
आधारकाड/ बँकच ेफोटोसहीतच ेपासबुक/ महािव ालयाच/ेिव ापीठाच ेअिलकडील वैध ओळखप  /कमचारी ओळखप /फोटासहीत 
असणारे बार कौि सलच ेओळखप  समवे क/पयवे काला सादर करणे आव यक आह.े उमेदवाराची  ओळख उमेदवाराच े वेशप , 
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हजेरीप क / उपि थतीप क आिण यान े सादर केले या कागदप ां या आधारे पटिवली जाईल. जर उमेदवाराची ओळख 
पटव याबाबत  काही शंका उपि थत झा यास कवा ओळख शंका पद अस यास याला परी ेसाठी उपि थत रा  दल ेजाणार नाही. 
 

टप :-  उमेदवारान ेपरी ेला उपि थत राहतांना वतःची ओळख पटिव यासाठीची आव यक ती मुळ कागदप ,े या कागदप ां या   
           छायां कत ती परी े या वेशप ासह सादर करणे आव यक आह.े  परी े या वेशाप ावरील नांव (परी ेसाठी न दणी     
           के यानुसार)  सोबत सादर कर यात येणा-या ओळखप ाशी तंतोतंत जुळणे आव यक आह.े या मिहला उमेदवारां या  
           पिह या/मध या/शेवट या नावांत िववाहानंतर फरक पडला असेल यांनी याबाबत िवशेष खबरदारी घेणे आव यक आह.े   
           सदर मिहला उमेदवारांनी नावांत बदल झा याबाबतच ेराजप /िववाह न दणी माणप / ित ाप (Affidavit) यापैक  एक  
           पुरावा सादर करणे आव यक आह.े परी ेच े वेशप  व सादर कर यात आलेल ेफोटो ओळखप  या मधील नांवात कोणतीही  
           तफावत आढळ यास उमेदवारास परी ेला उपि थत रा  दल ेजाणार नाही.  रेशन काड व ई-Adhar काड परी ेसाठी वैध  
           ओळखीचा पुरावा हणून वीकारल ेजाणार नाही.  
           सव उमेदवारांनी खालील कागदाप ांसह ऑनलाईन परी ेला उपि थत राहणे आव यक आह.े  खालीलपैक  कोणतेही  
           कागदप  नस यास उमेदवारास परी ेला उपि थत रा  दल ेजाणार नाही. 

1.  परी ेसाठीच ेवैध वेशप  
2. मुळ फोटो ओळखप  
3. फोटो ओळखप ाची छायां कत त 

ii)   परी ेला उिशरा ये याबाबत परी े या वेशप ात परी ेला हजर राह यासाठी दले या वेळेनंतर येणा-या उमेदवारांना 
परी ेला उपि थत रा  दल ेजाणार नाही. वेशप ावरील परी ेसाठी उपि थत राह याची वेळ ही य  परी ा सु  होणा या 
आधीची असणार आह.े परी ेची वेळ जरी दोन तास असली तरी उमेदवारास ओळख पटवणे, आव यक कागदप  े गोळा करणे, 
परी ेसाठी लॉग इन करणे, सूचना देणे या सव बाबी पूण कर यासाठी साधारण चार तास अगोदर परी ा थळावर उपि थत राहाव े
लागेल. 
 िनवड े य े दर यान गैरवतणूक /अनुिचत कार/गैर कार करताना दोषी आढळले या उमेदवारांवर 
             करावयाची कायवाही. 
 उमेदवारान े या या िहतासाठी खोटी व चुक ची मािहती /तपशील देवू नये,खोटी मािहती तथा खोटा तपशील तयार क न 
सादर क  नये कवा  कोणतीही मािहती ऑनलाईन अज भरताना दडवून ठेव ूनये. 
परी े या वेळात कवा एकूणच िनवड येदर यान जर उमेदवार  
1.     अनुिचत कार करणे कवा  
2.     तोतयेिगरी करणे कवा तोतयां या सेवा वापरणे कवा 
3.     परी े या ठकाणी गैरवतणूक करणे कवा परी े या पेपरमधील मािहती कवा त संबंधी काही मािहती कोण याही   
        कारणासाठी पूण कवा याचा काही भाग त डी कवा लेखी कवा इले टारॉिनकली कवा मेकॅिनकली उघड करणे, कािशत  
        करणे, उ दत करणे, पाठवणे, साठवणे कवा करणे कवा  
4.    वतः या उमेदवारीब ल अिनयिमत कवा अयो य प दतीचा अवलंब करणे कवा  
5.    वतः या उमेदवारीब ल गैरमागान ेपा ठबा िमळिवणे कवा 
6.    दळणवळणाची मण वनी कवा त सम इले ािनक साधन ेयाचा वापर परी े या ठकाणी करणे. 
अशा कृ यांम य ेदोषी आढळ यास अशा उमेदवारास गु हेगारी कायवाहीस सामोरे जा यासह सदर उमेदवारास  
 

1.      तो या परी ेला बसणार आह े या परी ेसाठी या उमेदवाराला अपा  ठरिवल ेजाईल. 
2.      बृह मुंबई महानगरपािलकेतफ घे यात येणा-या वेगवेगळया परी ेसाठी बस यापासून काही ठरािवक कालावधीसाठी कवा  
         कायमच े ितरोिधत (Debarred) केल ेजाईल. 
3.      जर उमेदवार बृह मुंबई महानगरपािलके या सेवेत आधीच ज ूझाला असेल तर याची सेवा समा  केली जाईल. 
 इतर  मह वा या सुचना : 
1.    परी ा घेताना काही अडचणी उ व याची श यता नाकारता येत नाही.  यामुळे परी ा दे यावर आिण / कवा परी ेचा  
       िनकाल तयार हो यावर प रणाम होऊ शकेल.  अशा संगी उमेदवारांना परी ेसाठी इतर क ावर हलिवणे कवा परी ा घेणे  
       यासारख ेआव यक ते सव य  केल ेजातील.  याबाबत बृह मुंबई महानगरपािलका आयु  यांचा िनणय अंितम राहील.  या  
       उमेदवारांना अशा कारचा बदल मंजूर नसेल या उमेदवारांची उमेदवारी या परी ेपुरती र  कर यात येईल. 
2.    या भरती येअंतगत उ व या-या सव बाबीसाठी बृह मुंबई महानगरपािलका आयु  यांचा िनणय अंितम असेल तो  
       उमेदवारांना बंधनकारक असेल.  यासंबधीत कोण याही कारचा प वहार कवा ि गत िवचारणांना उ र दल ेजाणार  
       नाही यांचीउमेदवारांनी न द यावी. 
3.    एकापे ा जा त स ाम ये परी ा घेतली गे यास वेगवेगळया स ांमधील वापरले या टे ट बॅटरीज या का ठ यपातळीत  
       थोडासा फरक अस यामुळे हा फरक जुळवून घे यासाठी िमळालेल ेगुण सिमकृत केल ेजातील. 
4.    पदभरतीची या अ यंत तकशु द व पारदशक प दतीन ेगुणव े या आधारे पार पाडली जाणार अस यान ेकोणीही  
       कोण याही लोभनाला बळी पडू नये. 
5.    शासनान ेिविवध शासन िनणयानुसार वेळोवळी िनगिमत केले या िविवध सवलती, अटी, शत  सदर भरती येसाठी लाग ू 
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       राहतील व याच ेपालन कर यात येईल. 
6.    िनवडीसाठी िशफारस अथवा दबाब आण यास उमेदवार अपा  ठरिवला जाईल. 
7.    उमेदवारान ेसदर पदा या अहता/अटीनुसार तो सदर पदासाठी पा  अस याची खा ी करणे आव यक आह.े 
8.    सदर न दणी मांक आिण पासवड याचा उपयोग क न उमेदवाराला भरले या अजाची त (print out) on line ा  करता  
       येईल.  सदर अज उमेदवारान े वतःजवळ ठेवावा.  पो टान े कवा कु रअरन ेपाठव ूनये.  परी ेअंती िनवड झाले या  
       उमेदवारांनी सदर अज, यावर वतःचा पासपोट आकाराचा अिलकड ेकाढलेला फोटो िचकटवून अजामधील सव मािहतीची  
       स यता तपास यासाठी, सवसाधारण अटी .6 म ये नमूद केले या कागदप ां या सा ां कत तीसह, िनयु पूव सादर करणे  
       आव यक आह.े 
9.    परी ेच ेिवहीत शु क भर यानंतर उमेदवारान ेताबडतोब ऑनलाईन अज सादर करावा.  शु क भर यानंतर उमेदवारांन ेअज  
       केला नाही तर शु क परत दे याबाबतची उमेदवारांची कोणतीही िवनंती मा य कर यात येणार नाही. 
10. इतर कोण याही प दतीन ेउदाहरणाथ पो टान/ेकु रअरन ेपाठिवलेल ेअज कोण याही प रि थतीत िवचारात घे यात येणार  
      नाहीत. 
11.  अजानुसार पा  असले या उमेदवारांना परी ेसाठी वेशप  पो टान े कवा कु रअरन ेपाठिव यात येणार नाही.  उमेदवारान े 
        न दणी मांक आिण पासवड वाप न वेशप  डाऊनलोड क न याव ेआिण याची त (print out) काढावी. 
12.   उमेदवाराने वेश प ावर वतःच ेअिलकड ेकाढलेल ेरंगीत छायािच  िचकटिवणे आिण परी े या वेळेस त ेसादर करणे  
        आव यक आह.े 
13.   ऑनलाईन परी ा बृह मुंबई महानगरपािलका ह ीत घे यात येईल.  तथापी आव यकते माणे परी ा थळांम ये वाढ/बदल  
        कर याच ेअिधकार बृह मुंबई महानगरपािलकेकड ेराहातील. 
14.   उमेदवाराना परी ेसाठी िनयोिजत थळी व वेळी वखचान ेउपि थत रहावे लागेल. 
15.    परी े या वेळी परी ा क ाम ये कवा परी ा क ा या प रसरात मण वनी अथवा इतर संपकाची साधने वापर यास  
          मनाई आह.े 
  IX)     Online न दणी व परी ेबाबतच ेवेळाप क 
 

ऑनलाईन अज सादर कर याचा कालावधी   21.12.2019  त े05.01.2020 

नेट बॅ कग ारे अज शु क जमा कर याचा कालावधी  21.12.2019  त े05.01.2020 

ऑनलाईन परी ा  ऑनलाईन प र ेचा दनांक संकेत थळावर कािशत कर यात येईल. 
 

(वरील दनांकात बदल कर याच ेअिधकार महानगरपािलका आयु ांना राहातील.)  
 

X)  सवसाधारण अटी – 
1) सदर जािहरातीम ये एकूण र  पदां या सं येत संभा  र  पदेदेखील अंतभूत अस यान े उपल धतेनुसार आिण 
आव यकतेनुसार नेमणुका कर यात येतील.  तथािप, तयार कर यात आलेली िनवड यादी कोण याही वेळेस पूव सूचना न देता र  
कर याच ेअथवा िनवड यादीचा कालावधी वाढिव याच ेअिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.  या तव उमेदवाराचे 
नांव िनवड यादीत समािव  झाले तरीही सदर पदावर याचा िनयु साठी कोणताही अिधकार राहणार नाही याची न द यावी. 
2)  जािहरातीम ये दले या पदाची सं या आिण अनुशेष यात बदल होऊ शकतो.   या तव येक पदा या बदल झाले या र  
पदानुसार गुणव ा यादीतून उ  गुणव ाधारक उमेदवारांची िनवड कर याच ेअिधकार बृह मुंबई महानगरपािलकेकड ेराहातील. 
3) अगोदरच बृह मुंबई महानगरपािलके या सेवेत असले या एखा ा कमचा-याला भरतीकरीता यावयाच े असेल तर यान/ेितने 
या या/ित या खाते मुखांच ेना-हरकत माणप  ऑनलाईन अज सादर कर यापूव  घेणे आव यक आह.े  सदर ना-हरकत माणप  

य  िनयु पूव  िनयु  ािधका-यांना सादर करणे आव यक राहील. 
4)  उमेदवाराचा ई-मेल आयडी आिण प वहाराचा प ा (िपन-कोड सह) सु प  व पूण असावा. 
5)  इतर रा यातून महारा  रा यात थलांत रत झाले या मागासवग य उमेदवारांचा आरि त पदांकरीता िवचार केला जाणार 
नाही. 
6) शासन िनणय मांक आरटीए/1088/1192/सीआर-32/82/16-अ द.28.05.1992 या िनणयानुसार माजी सैिनक/आणीबाणी 
व अ पसेवा राजिन  अिधकारी यांना पशुवै क य अिधकारी या पदावर पधा परी ा ारे सरळसेवा वेशान ेिनयु साठी कायवाही 
कर यात येईल.  
7)  उमेदवारांन ेिनयु पूव  खाली नमूद केले या शै िणक माणप  ेव इतर कागदप  ेयां या मूळ ती तसेच या या छायां कत 

ती तपासणीसाठी सादर करणे आव यक आह.े 
 a)  शाळा सोड याचा दाखला,ज मदाखला, अिधवास माणप  
 b)   मा यिमक शालांत परी ा (एस.एस.सी.) व उ  मा यिमक शालांत परी ा (एच.एस.सी.) यां या गुणपि का व  
                   उ ीणतेची माणप ,े गुणपि के या दो ही बाजूची छायांक त त सादर करणे आव यक आह.े (marksheet  
                   & passing certificate)  

c) पशुवै क य िव ान शाखेचा मा यता ा  िव ािपठाचा पदवी परी ेची गुणपि का, उ ीण झा याबाबतच े माणप  
व िव ािपठाच ेपदवी माणप  यां या मूळ ती व सा ां कत छायां कत ती आणणे आव यक आह.े  उमेदवार रा य 
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पशुवै क/भारतीय पशुवै क प रषद कायदा 1984 अंतगत न दणीकृत अस याबाबतच े माणप ाची मूळ त व 
सां ां कत छायां कत ती आणणे आव यक आह.े   

d) एस.एस.सी./एच.एस.सी व पदवी परी ा एकापे ा अिधक य ांत उ ीण झालेल ेअस यास येक य ांची  
       गुणपि का व एकूण य ांच े माणप  आव यक आह.े 
e)   सव मागास वगा या उमेदवारां या बाबतीत स म ािधका-यांन े दलेल ेजातीच े माणप , जातवैधता माणप   
       आिण अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती वगळून अ य मागासवग य उमेदवारां या बाबतीत त ेउ त व गत  
       गटात मोडत नस याबाबतच ेनवीनतम माणप  (latest Non Creamy-layer Certificate) िनयु  पूव  सादर  
       करणे आव यक आह.े  तथापी, मागासवग य आरि त पदावर िनवड झालेलया मागासवग य उमेदवारांकड े 
       िनयु या वेळी जातवैधता माणप  उपल ध नस यास शासन िनणय .बीसीसी/2011/ 1064/2011/16बी  
       दनांक 12.12.2011 नुसार मागासवग य आरि त पदावर िनवड झालेला संबंिधत उमेदवार िनयु नंतर सहा  
       मिह यां या आत जात वैधता माणप  सादर क  शकेल.  मागासवग यांसाठी आरि त असले या पदावर िनयु   
       झाली अस यास जात माणप ाची वैधता तपास या या अिधन रा न यास ता पुरती िनयु  दे यात येईल.   
       तथापी, िनयु नंतर एक मिह या या आत उमेदवारांने संबंिधत पडताळणी सिमतीकड ेदावा दाखल क न  
       याबाबतची पोहोच पावती िनयु  ॑िधका-यांना सादर करणे आव यक आह.े 
f)    मिहला आर णांतगत अज क  इि छणा-या अजा/अज वग वगळता खु या वगासहीत इतर सव मागास वगा या  
       उमेदवारांना त ेउ त व गत गटात मोडत नस याच ेस म ािधका-याच ेनवीनतम माणप  िनयु पूव  सादर  
       करणे आव यक आह.े  मा  कोण याही प र॑ि थतीत िनयु या वेळी सदर माणप  सादर न के यास उमेदवाराचा  
      िवचार कर यात येणार नाही. 
g)   उमेदवार सरकारी,िनम-सरकारी कवा खाजगी नोकरीत अस यास पूव या िनयो याचे̀ ना हरकत माणप ` आणणे  

                    आव यक आह.े 
h)   िववािहत मिहला उमेदवारांनी िववाह न दणी माणप  (Marriage Registration Certificate) / नावांत बदल  
      झा याबाबतच ेराजप  (Gazette) यां या मूळ तीसोबत आणणे आव यक आह.े तसेच ते नस यास िववािहत  
      मिहला िववाहपूव या नावान ेअज क  शकतात. 
i) िज हा रोजगार व वयंरोजगार कायालयात नांव न दणी केली अस यास याबाबतच े माणप  . (Employment 

exchange card.)  
j) उमेदवार मुंबई महानगरपािलका क पांतगत बािधत ( क प त) अस यास याबाबतच ेस म अिधका-यांच े

माणप . 
k) फोटो असलेल ेओळखप  उदा.आधारकाड, पॅनकाड, मतदान ओळखप  इ. सोबत आणणे आव यक आह.े 

  
7.  उमेदवाराला कोण याही यायालयान ेनैितक अधःपतन कवा फौजदारी व पाचा खट याम ये िश ा दली अस यास तो 

भरतीसाठी अपा  ठरेल. उमेदवारािव द पोलीस चौकशी/ यायालयीन करण लंिबत अस यास/िश ा झालेली 
अस यास उमेदवारान े याबाबतचा तपशील देणे आव यक आह.े 

8.         िनवड झाले या उमेदवाराची संबंिधत पदावर िनयु  कर यापूव  उमेदवाराला सदर पदा या एक मिह या या वेतनाएवढी 
रोख र म अनामत र म हणून भरावी लागेल कवा तशा आशयाच ेबंधप  (Bond) सादर कराव ेलागेल.  सदर अनामत 
र म तीन वषानंतर िबन ाजी परत कर यात येईल.  उमेदवाराने सुर ा अनामत र म भ नसु दा मनपाम ये नेमणूक न 
ि वकार यास कवा प रिव ाधीन कालावधीत काही कारणा तव बडतफ के यास यांना, यांनी भरलेली सुर ा अनामत 
र म परत िमळ याचा ह  राहणार नाही.  

9.  िनवड झाले या उमेदवारांची मुंबई महानगरपािलके या काय े ातील कोण याही कायालयात िनयु  कर यात येईल व 
यांची सेवा महापािलके या कोण याही कायालयात बदली यो य असेल. तसेच िनवड झाले या उमेदवारांना 

आव यतकेनुसार पाळयांम येही (Shift Duty)  कामकाज कराव ेलागेल. 
10. उमेदवार िविहतअहता व अटी पूण करीत नस याच े कवा िनवड या सु  झा यानंतर कवा िनयु नंतर 

कोण याही णी उमेदवारान े चुक ची मािहती/ माणप / कागदप  े सादर के याच े कवा कोणतीहीमािहती दडवून 
ठेव याच े िनदशनास आ यास याची िनवड र बादल कर यात येईल.  तसेच िनयु  झाली अस यास कोणतीही पूव 
सूचना न देता यला सेवेतून कमी कर यात येईल. 

11. िनवड झाले या उमेदवाराला िनयिमत त वावर िनयु नंतर मुंबई महानगरपािलका (सेवा) िनयम, 1989 तसेच बृह मुंबई 
महानगरपािलका सेवा (वतणूक) िनयम, 1999 लाग ूहोतील. तसेच शासन िनणय .अंिनयो/1005/126/सेवा-4, दनांक 
31.10.2005 अ वये नवीन प रभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजना लाग ू होईल.  मा  स या अि त वात असलेली 
िनवृ ी वेतन योजना ( हणज े मुंबई महानगरपािलका िनवृ ी वेतन िनयम 1953 आिण स या अि त वात असलेली 
सवसाधारण भिव य िनवाह िनधी योजना लाग ूहोणार नाही.   

12. सदर भरतीअंतगत िनयु  तीन वषा या प रिव ाधीन कालावधीसाठी (नैिमि क रजा सोडून अ य कोण याही 
रजेचा/अनुपि थतीचा कालावधी वगळून) असेल व तीन वषानंतरच े सेवा सात य उमेदवारां या प रिव ाधीन 
कालावधीतील कामिगरीवर अवलंबून असेल. 
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13. िव.जा (अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) वगाकरीता िविहत केलेल ेआर ण या या वगातील उमेदवार उपल ध न 
झा यास अंतगत प रवतनीय आह.े 

14. सामािजक व शै िणकदृ या मागासवगातील (एसईबीसी) वगातील उमेदवारांकरीता शासन िनणय, सामािजक याय व 
िवशेष सहा य  िवभाग मांकःसीबीसी-१०/२०१८/ . .130/मावक, दनांक 7 िडसबर २०१८ अ वये िविहत कर यात 
आलेल ेजातीच े माणप , कागदप  पडताळणी यावेळी सादर करणे आव यक राहील.  तसेच,शासन िनणय सामािजक 
याय व िवशेष सहा य िवभाग मांक : सीबीसी-१०/२०१३/ . .३५/मावक, दनांक १५ जुल,ै २०१४ अ वये शै िणक 

व सामािजकदृ या मागासवगाकरीता (ईएसबीसी) दे यात आलेली जात माणप  े सामािजक व शै िणकदृ या 
मागासवगातील (एसईबीसी) वगातील आर णाकरीता ाहय धर यात येतील. 

15. िनवड झाले या उमेदवारा॑ंिव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला नाही असे चा र य माणप  
संबंिधत पोलीस ठा याकडून ा  झा यांनतरच यांची/ितची सदर पदावर नेमणूक केली जाईल. 

16. शासक य कवा अ य कारणा तव भरती या  कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर थांबिव याच ेव र  कर याच े
अिधकार माननीय महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत. 

17. िनवड झाले या उमेदवारांना िनयु नंतर महापािलकेच े िनवास थान उपल ध क न दल ेजाणार नाही व िनवास थान 
दे याची जबाबदारी शासनाची राहणार नाही याची उमेदवारांनी न द यावी. 

18. उमेदवार हा महारा ातील रिहवाशी असावा.  उमेदवारांकड ेअिधवास माणप  तसेच ज मतारखेचा दाखला उपल ध 
नस यास या उमेदवाराने आपला शाळा सोड याचा दाखला सादर करणे आव यक राहील.  परंत ुसदर शाळा सोड या या 
दाख याम ये या उमेदवारांचा ज म महारा  रा यात झाला अस याची न द असणे आव यक आह.े 

19. सामा य शासन िवभाग, महारा  शासन यांच े प  .पअंक-1010/717/  322/10/16-अ, दनांक 26.08.2010 
अ वये एकदा उमेदवारान ेसमांतर आर णांचा लाभ घेतला अस यास, या उमेदवारांस समांतर आर णाचा पु हा लाभ 
देता येणार नाही. 

20. शासन अिधसूचना दनांक 28.03.2005 व या अनुषंगान े शासन प रप क दनांक 01.07.2005 लहान कुटंुब 
अस याबाबत िविहत नमु यातील ित ाप  आव यक आह.े(अिववाहीत अजदारान ेसु दा सदरच े ित ाप  सादर करणे 
आव यक आह.े  याम ये यान/ेितने लाग ूनाही असा शेरा नमूद करावा.)  

21. तयार केलेली िनवडसूची एक वषासाठी कवा नवीन भरती येसाठी जािहरात दे यात येईल या दनांकापयत या 
दो हीपैक  ज ेआधीच ेघडेल या दनांकापयत िविध ाहय ठरेल.  यानंतर ही िनवडसूची पगत होईल. 

22. खेळाडूंनी शासन िनणय .रा धो-2002/ . .68/ युसे-2 दनांक 01.07.2016 व तदनंतर सुधा रत िनणयानुसार गट 
“ब” साठी डा िवषयक अहता ा  के याच े माणप  संचालक, डा व युवक सेवा, महारा  रा य, पुणे यांनी मािणत 
केलेल ेअसावेत. त े माणप  िवधी ाहय नस याच ेिनदशनास आ यास यांची िनयु  कोण याही ट यावर र  कर यात 
येईल. 

23. तयार केलेली िनवडसूची एक वषासाठी कवा नवीन भरती येसाठी जािहरात दे यात येईल या दनांकापयत या 
दो हीपैक  ज े आधीच े घडेल या दनांकापयत िविध ाहय ठरेल. यानंतर ही िनवडसूची पगत होईल. तथापी सदर 
िवधी ाहय कालावधीम ये बदल कर याच ेअिधकार महानगरपािलका आयु ांकड ेराहतील. 

24. काही अप रहाय कारणा तव ‘ऑनलाईन` प र े या तारखेम ये बदल करावा लाग यास याबाबतची मािहती बृह मुंबई 
महानगरपािलके या संकेत थळावर िस द कर यात येईल. याबाबत लेखी व पात कोण याही कारे प वहार केला 
जाणार नाही. 

25. उमेदवारान ेया भरती या संदभात वेळोवेळी िस द होणारी मािहती व सूचना महानगरपािलके या संकेत थळावर 
िस द होणार अस यान ेभरती या पूण होईपयत कृपया वरील संकेत थळ उमेदवारांनी वेळोवेळी पहाव.े 

26. िनवड येत अंितम िनणय घे याच ेसव अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना राहतील. 
27.  शासन िनणय .राआधो-4018/ . .31/16-अ दनांक 12.02.2019 नुसार आ थक दुबल घटकासाठी या आर णाचा 

लाभ घे यासाठी स म ािधका-याच ेपा ता माणप  सादर करणे बंधणकारक राहील. 
28.  िव.जा. / भ.ज., इतर मागास वग तसेच एसईबीसी व ईड युएस वगासाठी राखीव असले या पदांवर िनयु साठी अज 

करणा-या उमेदवारांनी त ेउ त व गत गटात मोडत नस याच ेनिवनतम / अ ावत नॉन- मीलेअर माणप  सादर 
करणे आव यक आह.े  

 िवशेष सूचना  
1.  यापूव  सादर केलेल/े ा  झालेल े अज िवचारात घेतल े जाणार नाहीत. तसेच बृह मुंबई महानगरपािलकेन े कोण याही 

ला व इतर दुस-या सं थेला अज िवकणे, ि वकारणे इ यादीचा अिधकार दलेला नाही.  याची कृपया सवानी न द 
यावी. 

2.  सेवायोजन कायालय / क प अिधकारी यां याकड ेन दणी केले या उमेदवारानी देखील या जािहरातीनुसार ऑनलाईन 
प दतीन ेअज सादर करावा. 

3.         जर एखा ा उमेदवारान ेभरती या कोण याही ट यावर दबाब आण याचा य  के यास कवा अनुिचत मा यमांचा 
अवलंब के याच े कवा तोतया ची व था के याच ेआढळ यास याला िनवडीतून अपा  ठरिव यात येईल. 
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4. म य थ / ठग / मुंबई महानगरपािलकेत संबंध अस याच ेभासिवणा-या  यां या गैरमागान ेनोकरी िमळवून दे या या 
आ ासनापासून सावध राहा या या उमेदवारांना सूचना दे यात येत आहेत. 

5. ऑनलाईन अजात दलेली मािहती व य  पडताळणीवेळी सादर केलेली कागदप ात तफावत आढळ यास याचा अज 
बाद ठरिव यात येईल. 

6. सदर जािहरात बृह मुंबई महानगरपािलके या http://portal.mcgm.gov.in  या वेबसाईटवर उपल ध आह.े उमेदवाराने 
वेबसाइट उघड यासाठी Internet Explorer 6 अथवा या वरील आवृ ीचाच वापर करावा. 

7. ऑनलाईन अज भर याबाबत काही अडचणी अस यास हा ई-मेल gm.deonar@mcmg.gov.in आयडी दनांक           
21.12.2019 पासून उमेदवारांना यो य ते मागदशन दे यासाठी उपल ध होईल. 

 
 

सही/- 
महा व थापक 

देवनार पशुवधगृह 


