
बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
कलनष्ठ अलअभियुंतहा   (  स्हापतय  /  यहाुंववव  )   यहा पदहाुंसहाठी क््मचहा  -  यहाुं्धधन उ्मेदवहारहाुंचची लनवड करणयहाबहाबत  .

समधहावरत   पवरपत्रक
   क्र्हाुंक- नअ/१८९०३/आसमेप्र वदनहाुंक ११.०१.२०१९

१. अभियांभ्रिकिकी  व वििागाचया  आआस ापापनथापने विेवरनेवरील  कभापनष्ठ  अभियंभियंता (आस ापतय/यांभ्रिकिकी  वि व विदिभियंत)  या पदाकवेवरभियंता कामगाेवर
(खाडा बदलनेवरी  वि ेवरोजंदाेवरनेवरी विेवर काम केवरणाेवरथापने  कामगाेवर  विगळाूपन),  भलवपक वकं विा अनय भियंततत्सम पदा विेवर काम केवरणा-या
महाापनगेवरपाभलकथापनेचया त्स विर्व खातयांभियंतांतील पा्रि आभण अहर्वभियंता्हताधाेवरक कमर्व कर्मचा-यांकडूापन व विवहभियंत ापनमिनयाापनित्साेवर अजर्व  मागव वििणयाभियंत  यथापनेभियंत आहथापनेभियंत.
२. पवेवरप्रिक क.  ापनअ/१५८८०/आत्सथापनेप्र वद.  ३०.११.२०१८ अन  वियथापने यापू विर्वी कर्मच खिुल या प्र विगार्वभियंतूापन अजर्व कथापनेलथापनेुल या उमथापनेद विाेवरांापना
एत्सईबांतीत्सांती या मागात्स प्र विगार्वभियंतूापन पिापनपुनःःश  कर्मच अजर्व केवरिण या कर्मचांती मििा दथापनेिण याभियंत यथापनेभियंत आहथापने.  भियंतत्सथापने कर्मच, इभियंतेवर आेवरक्षण जत्सथापने अजा, अज, व विजा
(अ),  िज (ब),  िज (क),  िज (ड),  व विमाप्र,  इमा वि प्र विगार्वभियंतूापन यापू विर्वी अजर्व कथापनेलथापनेुल या उमथापनेद विाेवरांापनांती पिन हा अजर्व केवरिण या कर्मचांती
आ विःश यकभियंता ापनाहनेवरी.  भियंत ावप,  ज या उमथापनेद विाेवरांापनांती उपेवरोक भियंत पवेवरप्रिकान  वियथापने वदलथापनेुल या मिदभियंतांतीभियंत अजर्व कथापनेलथापनेला ापनत्सुल यात्स त्स विर्व प्र विगार्वभियंतांतील
उमथापनेद विाेवर ापनव याापनथापने खालनेवरील ापनमूद काला वि्हताधांतीभियंत अजर्व करू शकभियंताभियंत.
३. अजर्वदाेवरांापनांती आपलथापने अजर्व आपापुलया  विवेवरष्ठांमांमारर्वभियंत वद. ११.०१.२०१९ पहासधन वद. १७.०१.२०१९ पय्यंत (कायार्वलयांतीापन
 विथापनेळथापनेभियंत )  ापनगेवर अभियंभियंता यांचया कायार्वलयाभियंत पोहो कर्मचभियंतांतील या कर्मचांती दक्षभियंता ा घया विांती.  त्सदेवर काला वि्हताधांतीपू विर्वी  विा ापनंभियंतेवर प्राप्त ्त झालथापनेलथापने भियंतत्सथापने कर्मच
आ विःशयक भियंतांती त्स विर्व प्रमाणप्रिथापने/कागदप्रिथापने ापन जोडलथापनेलथापने अ  विा अपूणर्व अत्सलथापनेलथापने अजर्व व वि कर्मचाेवराभियंत घथापनेभियंतलथापने जाणाेवर ापनाहनेवरीभियंत  वि याबाबभियंत
कोणभियंताहनेवरी प्रिवय विहाेवर कथापनेला जाणाेवर ापनाहनेवरी या कर्मचांती त्संबंभ्हताधभियंतांापनांती ापनी नोंद  ा घया विांती.
४. पदहाुंचहा तपशचीलिः

(१) पदहाचमे नहाुंव व गटः कभापनष्ठ अभियंभियंता (आस ापतय/यांभ्रिकिकी  वि व विदिभियंत) 'ब' गट
(२) वमेतनशमेणचीः        कभापनष्ठ अभियंभियंता (आस ापतय/यांभ्रिकिकी  वि व विदिभियंत)

:र.९३००-३४८००+ गथापनेड पथापने र.४३००/-
(३)   वरक्त पदहाुंचची सुंखयहा: कभापनष्ठ अभियंभियंता (आस ापतय)  -  ७८

कभापनष्ठ अभियंभियंता (यांभ्रिकिकी  वि व विदिभियंत) -    १२
(वेवरक्त पदथापने यांचया त्संंखयथापनेभियंत आभण अापनिशथापनेष यामधयथापने बदल होऊ शकभियंतो.)

५.     ्हागहासवग्गीयहाुंकवरतहा आरक्षण: (अापनिशथापनेष अत्सुलयात्स भियंतो  व वि कर्मचाेवराभियंत घथापनेऊापन)
( ) – I सहा्हालिक व स्हाुंतर आरक्षण

प्रवग्म सव्मसहाधहारण
30%

्वहलिहाुंकवरतहा
आरक्षचीत पदमे

 3% अपुंगहा-
कवरतहा आरक्षचीत

पदमे

एकध ण
वरक्त  पदमे सव्मसहाधहारण

 30%
्वहलिहाुंकवरतहा
आरक्षचीत पदमे

 3% अपुंगहा-
कवरतहा आरक्षचीत

पदमे

एकध ण वरक्त
पदमे

पदनहा् कलनष्ठ अलअभियुंतहा   (  स्हापतय  ) कलनष्ठ अलअभियुंतहा   (  यहाुंववव  )
अ.िहा. 7 3

शवण शक्तचीतचीलि
द दोष -  2 पदमे
चलिनवलिन
ववषयक

ववकलिहाुंगतहा - 3
पदमे

10 1 1

शवण शक्तचीतचीलि
द दोष -  1 पद
चलिनवलिन
ववषयक

ववकलिहाुंगतहा - 1
पद

2
अि. 7 3 10 2 1 3

वविहा(अ) 2 1 3 0 0 0
अभिि(ब) 0 0 0 1 0 1
अभिि(क) 1 0 1 0 0 0
अभिि(ड) 1 1 2 0 0 0
इ्हाव 6 3 9 0 0 0
वव्हाप्र. 2 0 2 0 0 0

सहा.व शै.
्हागहासवग्म 8 4 12 1 1 2

खमलिहा 21 8 29 3 1 4
एकध ण 55 23 78 8 4 12



(II) आेवरक्षण/ अापनिशथापनेष यांभियंत बदल होिणया कर्मचांती शकयभियंता आहथापने.
(III)  व विजा(अ),िज(ब),िज(क)  वि िज(ड) या प्र विगार्वभियंतांतील व विवहभियंत आेवरक्षण तया तया प्र विगार्वभियंतांतील कमर्व कर्मचाेवरनेवरी उपलमचारी उपलब्हताध ापन ्त झाुलयात्स
अंभियंतगर्वभियंत पवेवर विभियंतर्वापनांतीय ेवराहनेवरील.
(IV) व विजा(अ),िज(ब), िज(क)  वि िज(ड), इमा वि., व विमाप्र. आभण त्सा. वि शै. मागात्स विगर्व (एत्सईबांतीत्सांती) या प्र विगार्वभियंतांतील कमर्व कर्मचा-
यांचया बाबभियंतांतीभियंत त्सामाभजक भियंतत्सथापने कर्मच त्समांभियंतेवर आेवरक्षणा कर्मचा ंमारायदा तया प्र विगार्वभियंतांतील जथापने कमर्व कर्मचाेवरनेवरी प्रगभियंत  वि उनापनभियंत वयक्तांती गटाभियंत मोडभियंत
ापनत्सभियंतांतील तयांापना कर्मच अापनिजथापनेय ेवराहनेवरील. याआसभियंत वि तयांापनांती तयाबाबभियंतांतीभियंत त्सक्षम प्राभ्हताधका-यांकडूापन प्राप्त कथापनेलथापनेलनेवरी व विवहभियंत ापनमिन याभियंतांतील उनापनभियंत  वि
प्रगभियंत गटाभियंत मोडभियंत ापनत्सुलया कर्मचथापने ापनव विापनभियंतम प्रमाणप्रि त्सादेवर केवरणथापने आ विःशयक आहथापने. भियंतत्सथापने कर्मच मवहला आेवरक्षणा कर्मचा लाि घथापनेऊ इभचच्छिणा-या
खिुलया प्र विगार्वभियंतांतील ल सांती उमथापनेद विाेवरांापनांती दथापनेखांतील उनापनभियंत  वि प्रगभियंत गटाभियंत मोडभियंत ापनत्सुलयाबाबभियंत कर्मचथापने ापनव विापनभियंतम प्रमाणप्रि (Latest  Non
Creamylayer Certificate) त्सादेवर केवरणथापने आ विःशयक ेवराहनेवरील.
(V) मागात्स विगर्वीय कमर्व कर्मचा-यांापनांती त्सक्षम प्राभ्हताधका-यांकडूापन प्राप्त कथापनेलथापनेुलया जाभियंत  वि जाभियंत  विै्हताधभियंता प्रमाणप्रिा कर्मचांती भियंतत्सथापने कर्मच त्साक्षांवकभियंत प्रभियंतांती
अजार्वत्सोबभियंत जोडणथापने आ विःशयक आहथापने.  उमथापनेद विाेवरांचया जाभियंत  विै्हताधभियंता प्रमाणप्रिाचया भ्रिअक्षेवरनेवरी  त्संकथापनेभियंतांकात्सह त्संपूणर्व कमांक  वि वदापनांक
जाभियंत  विै्हताधभियंता प्रमाणप्रिा विेवर अत्सणथापने आ विःशयक आहथापने.  जाभियंत  विै्हताधभियंता प्रमाणप्रि ापनत्सुलयात्स पवेवरप्रिक क.एमबांतीत्सांती/7100 वद.31.01.2012
अन वियथापने  उमथापनेद विाेवराापनथापने भापनयिक्तांतीापनंभियंतेवर त्सहा मवहनयाचया आभियंत जाभियंत  विै्हताधभियंता प्रमाणप्रि त्सादेवर केवरणथापने आ विःशयक आहथापने.
(VI) त्सि कर्मचापना पवेवरप्रिक / जावहेवराभियंतांतीमधयथापने वदलथापनेुलया पदां कर्मचांती त्संंखया आभण अापनिशथापनेष यामधयथापने बदल होिणया कर्मचांती शकयभियंता आहथापने.
(VII) शात्सापन भापनदथापनेशाापनित्साेवर मवहला आेवरक्षणा कर्मचांती पदथापने िेवरिण या कर्मचांती कायर्व विाहनेवरी केवरिण याभियंत यथापनेईल.
(VIII) इभियंतेवर ेवराजयाभियंतूापन महाेवराष्ट्र ेवराजयाभियंत आस लांभियंतवेवरभियंत ्त झालथापनेुलया मागात्स विगर्वीय उमथापनेद विाेवरां कर्मचा आेवरभक्षभियंत पदांकवेवरभियंता व वि कर्मचाेवर कथापनेला जाणाेवर
ापनाहनेवरी. 
(IX)  शात्सकिकीय त्सक्षम प्राभ्हताधकाऱयांकडूापन वकमाापन 40%  अपंगत वि अत्सुलयाबाबभियंत कर्मचथापने प्रमाणप्रि त्सादेवर कथापनेलथापनेुलया  वि भापन विड ्त झालथापनेुलया
भापनपुनःत्सम र्व वयवक्तंापना महाापनगेवरपाभलका  विैदकिकीय मंडळााकडथापने  विैदकिकीय भियंतपात्सणांतीत्साासणीसाठपासणीसाठी पाासणीसाठव विलथापने जाईल. 
(X)  पवेवरप्रिक क.एमबांतीत्सांती/5834  वद.27.07.2013  म्हताधांतील भापनदथापनेशान वियथापने अजर्व केवरणाऱया जया उमथापनेद विाेवरांापनांती /  कमर्व कर्मचाऱयांापनांती यापू विर्वी
मापनपा त्सथापने विथापनेभियंत आेवरक्षणा कर्मचा ंमारायदा घथापनेभियंतलथापनेला आहथापने  विा घथापनेणाेवर आहथापने,  अशा उमथापनेद विाेवरांापनांती /  कमर्व कर्मचाऱयांापनांती जाभियंत  विै्हताधभियंता प्रमाणप्रि त्सादेवर
केवरणथापने आ विःशयक आहथापने.
(XI) भापनपुनःत्सम र्व उमथापनेद विाेवरांापनांती त्सदेवर पदा कर्मचांती कभियंतर्वव यथापने, जबाबदाेवरनेवरी, अपथापनेभक्षभियंत शावेवरेवरनेवरीक क्षमभियंता / पा्रिभियंता याबाबभियंत कर्मचांती अपथापनेक्षा दशर्वव विणा-या
मावहभियंतांती कर्मचा भियंतक भियंता त्सोबभियंत जोडिण याभियंत आलथापनेला आहथापने  वि त याप्रमाणथापने अजर्व केवरणथापने आ विःश यक आहथापने.

६. अह्मतहाः

१)  कलनष्ठ अलअभियुंतहा   (  स्हापतय  )

१) कमर्व कर्मचा-या कर्मचांती मिंबई महाापनगेवरपाभलकथापनेभियंतवकमाापन दोापन  विषर्षे भापनयभमभियंत त्सथापने विा पूणर्व होणथापने आ विःशयक आहथापने.

२) उमथापनेद विाेवराापनथापने एत्स.एत्स.त्सांती.  विा त्समकक्ष पेवरनेवरीक्षथापनेापनंभियंतेवर 3  विषार्व कर्मचांती आस ापतय   विा कंआसंस्ट्रकशापन टथापनेकापनन टेक्नॉलन टेक्नॉभजम्हताधांतील  विा पभमचारी उपलबलक हथापनेुल 
इंभजभापनअेवरनेवरींग म्हताधांतील पदव विका त्संपादनेवरीभियंत कथापनेलथापनेलनेवरी अत्सा विांती वकं विा महाेवराष्ट्र शात्सापनाापनथापने जया पदव विकथापनेशांती त्समकक्ष ासणीसाठेवरव विलथापनेलनेवरी  वि
मिंबई महाापनगेवरपाभलकथापनेापनथापने मानय कथापनेलथापनेलनेवरी भियंततत्सम पदव विका त्संपावदभियंत कथापनेलथापनेलनेवरी अत्सा विांती वकं विा उमथापनेद विाेवर महाापनगेवरपाभलकथापनेापनथापने मानय
कथापनेलथापनेलनेवरी आस ापतय अभियांभ्रिकिकी म्हताधांतील उच कर्मच वया वित्साभयक अहर्वभियंता महापाभलका त्सथापने विथापनेभियंत यथापनेिणयापू विर्वी/ त्सथापने विथापनेभियंत अत्सभियंताापना ्हताधाेवरण
केवरणाेवरा अत्सा विा.

३) उमथापनेद विाेवर माधयभमक शालांभियंत प्रमाणप्रि पवेवरक्षथापनेभियंत वकं विा भियंततत्सम वकं विा उच कर्मचभियंतम पेवरनेवरीक्षथापनेभियंत 100 गिणां कर्मचांती प्रश्नपश्नप॑भ्रिका अत्सलथापनेला
मेवराासणीसाठपासणीसाठी व विषय (उच कर्मच वकं विा भापनमापन आसभियंतेवर) घथापनेऊापन उतांतीणर्व अत्सणथापने आ विःशयक आहथापने.

४) उमथापनेद विाेवर ''डांती.ओ.ई.ए.त्सांती.त्सांती. त्सोत्सायटनेवरी कर्मचथापने त्सांती.त्सांती.त्सांती. वकं विा 'ओ आसभियंतेवर' वकं विा 'ए आसभियंतेवर' वकं विा 'बांती आसभियंतेवर' वकं विा 'त्सांती
आसभियंतेवर'  आसभियंतेवरा विेवरनेवरील प्रमाणप्रि वकं विा महाेवराष्ट्र ेवराजय उच कर्मच आभण भियंतांभ्रिक भशक्षण मंडळा कर्मचथापने एम.एत्स.त्सांती.आय.टनेवरी.  वकं विा
जांती.इ.त्सांती.टनेवरी.  कर्मचथापने प्रमाणप्रि्हताधाेवरक अत्सा विा वकं विा त्सदेवर प्रमाणप्रि त्सादेवर केवरिणयात्स त्सटू दथापनेिणयाकवेवरभियंता उमथापनेद विाेवराापनथापने शात्सापनाापनथापने
 विथापनेळो विथापनेळांती त्संगणक हाभियंताळणथापने/ विापेवराबाबभियंत मानयभियंता वदलथापनेला अभयात्सकम पूणर्व कथापनेलथापनेला अत्सा विा.  भियंत ावप भापनयिक्तांतीचया विथापनेळांती
त्सदेवर प्रमाणप्रि ापनत्सुलयात्स तयाापनथापने/भभियंतापनथापने शात्सापनाापनथापने व विवहभियंत कथापनेलथापनेलनेवरी एम.एत्स.त्सांती.आय.टनेवरी.   कर्मचांती पवेवरक्षा ापनथापनेमणूकिकीचया
वदापनांकापात्साूपन दोापन  विषार्वचया आभियंत उतांतीणर्व होणथापने आ विःशयक आहथापने अनय ा तया कर्मचांती त्सथापने विा त्समाप्त केवरिणयाभियंत यथापनेईल.



२)  कलनष्ठ अलअभियुंतहा   (  यहाुंलत्रकिकी व ववदमत  )
१) कमर्व कर्मचा-या कर्मचांती मिंबई महाापनगेवरपाभलकथापनेभियंतवकमाापन दोापन  विषर्षे भापनयभमभियंत त्सथापने विा पूणर्व होणथापने आ विःशयक आहथापने.
२) उमथापनेद विाेवराापनथापने वकमाापन एत्स.एत्स.त्सांती.  वि त्समकक्ष पवेवरक्षथापनेापनंभियंतेवर वकमाापन 3  विषाषां कर्मचांती, यांभ्रिकिकी व विदिभियंत / ऑटोमोबाईल/  इलथापनेकंस्ट्रन टेक्नॉभापनकत्स /

प्रन टेक्नॉडकशापन  इंभजभापनअेवरनेवरींगम्हताधांतील पद विांतीका  वकं विा वडडिपलोमा इापन इलथापनेकंस्ट्रन टेक्नॉभापनकत्स पन टेक्नॉ विेवर भत्सआसटनेवरीम /  वडडिपलोमा इापन इंडआसंस्ट्रनेवरीअल
इलथापनेकंस्ट्रोभापनकत्स / वडडिपलोमा प्रोग्रोग्रॅम इापन इनआसंस्ट्रयिमन्स्ट्रयुमेंटथापनेशापन / वडडिपलोमा इापन इलथापनेकंस्ट्रन टेक्नॉभापनकत्स ऍिणड कमयिभापनकथापनेशापन इंभजापनांतीअेवरनेवरींग त्संपावदभियंत
कथापनेलथापनेलनेवरी अत्सा विांती.

वकुंवहा
इंभनआसटटयूशापन ऑंमार मथापनेक्रोग्रॅभापनकल इंभजभापनअत्सर्व (इंवडया) या त्संआस थापने कर्मचांती टथापनेकापनांतीभशअापन इंभजभापनअेवरनेवरींग एक्त झाभमापनथापनेशापन उतांतीणर्व ्त झालथापनेला
अत्सा विा.

वकुंवहा
महाेवराष्ट्र शात्सापनाापनथापने या पदव विकथापनेशांती त्समकक्ष ासणीसाठेवरव विलथापनेलनेवरी  वि मिंबई महाापनगेवरपाभलकथापनेापनथापने मानय कथापनेलथापनेलनेवरी भियंततत्सम पदव विका त्संपावदभियंत
कथापनेलथापनेलनेवरी अत्सा विांती.

वकुंवहा
उमथापनेद विाेवर महाापनगेवरपाभलकथापनेापनथापने  मानय कथापनेलथापनेलनेवरी उच कर्मच वया वित्साभयक  अहर्वभियंता ्हताधाेवरण केवरणाेवरा अत्सा विा.

३) उमथापनेद विाेवर माधयभमक शालांभियंत प्रमाणप्रि पवेवरक्षथापनेभियंत वकं विा भियंततत्सम वकं विा उच कर्मचभियंतम पेवरनेवरीक्षथापनेभियंत 100  गिणां कर्मचांती प्रश्नपश्नप॑भ्रिका अत्सलथापनेला
मेवराासणीसाठपासणीसाठी व विषय (उच कर्मच वकं विा भापनमापन आसभियंतेवर) घथापनेऊापन उतांतीणर्व अत्सणथापने आ विःशयक आहथापने.

४) उमथापनेद विाेवर ''डांती.ओ.ई.ए.त्सांती.त्सांती. त्सोत्सायटनेवरी कर्मचथापने त्सांती.त्सांती.त्सांती. वकं विा 'ओ आसभियंतेवर' वकं विा 'ए आसभियंतेवर' वकं विा 'बांती आसभियंतेवर' वकं विा 'त्सांती आसभियंतेवर'
आसभियंतेवरा विेवरनेवरील प्रमाणप्रि वकं विा महाेवराष्ट्र ेवराजय उच कर्मच आभण भियंतांभ्रिक भशक्षण मंडळा कर्मचथापने एम.एत्स.त्सांती.आय.टनेवरी. वकं विा जांती.इ.त्सांती.टनेवरी.
 कर्मचथापने प्रमाणप्रि्हताधाेवरक अत्सा विा वकं विा त्सदेवर प्रमाणप्रि त्सादेवर केवरिणयात्स त्सटू दथापनेिणयाकवेवरभियंता उमथापनेद विाेवराापनथापने शात्सापनाापनथापने  विथापनेळो विथापनेळांती त्संगणक
हाभियंताळणथापने/ विापेवराबाबभियंत मानयभियंता वदलथापनेला अभयात्सकम पूणर्व कथापनेलथापनेला अत्सा विा. भियंत ावप भापनयिक्तांतीचया विथापनेळांती त्सदेवर प्रमाणप्रि ापनत्सुलयात्स
तयाापनथापने/भभियंतापनथापने शात्सापनाापनथापने व विवहभियंत कथापनेलथापनेलनेवरी एम.एत्स.त्सांती.आय.टनेवरी.  कर्मचांती पवेवरक्षा ापनथापनेमणूकिकीचया वदापनांकापात्साूपन दोापन  विषार्वचया आभियंत उतांतीणर्व
होणथापने आ विःशयक आहथापने अनय ा तया कर्मचांती त्सथापने विा त्समाप्त केवरिणयाभियंत यथापनेईल.

टीप   : 

i) त्सदेवर पदथापने उमथापनेद विाेवरांचया प्रमाणप्रिां कर्मचांती पडभियंताळणांती करापन पदव विका/  पद विांती पेवरनेवरीक्षथापनेचया अंभभियंतम  विषार्वभियंतांतील गिणांचया 
टककथापने विाेवरनेवरीापनित्साेवर गिणाापनिकम ासणीसाठेवर विूापन तयाापनित्साेवर भापन विड यादनेवरी बापन विूापन िेवरिणयाभियंत यथापनेभियंतांतील.

)ii कभापनष्ठ अभियंभियंता (आस ापतय) पदात्साासणीसाठपासणीसाठी अजर्व केवरणा-या उमथापनेद विाेवरां कर्मचांती गिण विता व वि कर्मचाेवराभियंत घथापनेऊापन पदांचया उपलमचारी उपलब्हताधभियंतथापनेत्सापथापनेक्ष 
पा्रि उमथापनेद विाेवरां कर्मचांती  भापनयिक्तांती कथापनेलनेवरी जाईल.

)iii अजर्व कर इभचच्छिणा-या कमर्व कर्मचा-या कर्मचा एका कर्मच प्र विगार्व कर्मचा अजर्व आस  विांतीकाेवरला जाईल.
)iv अलखलि अभिहारतचीय तुंत्र लशक्षण पवरषद ( ) / AICTE तुंत्र लशक्षण सुंचहालिनहालिय ( ) DTE यहाुंनची जयहा ववदहापचीठ वकुंवहा शैक्षलणक 

सुंस्हा यहाुंनहा सुंबुंलधत अलअभियहाुंलत्रकिकी पदववकहा/पदवची अभयहासक्र्हाुंनहा ्हानयतहा वदलिी आहमे. अशहा सुंस्हाुं्धधन उतचीण्म ण झहालिमेलेलयहा 
उ्मेदवहारहाुंचमेच अि्म गहाह्य धरणयहात यमेतचीलि. 

)v िमे उ्मेदवहार सहा्हालिक आलण शैक्षलणक ्हागहास (एस.ई.बची.सची.) आरक्षणहाचहा फहायदहा घमेऊ इलइच्छित आहमेत. त यहा प्रवगहा्मतचीलि
उ्मेदवहारहाुंकडमे सदःलस्तचीत िहात प्र्हाणपत्र व उन नत व प्रगत गटहात ् दोडत नसलेल यहाबहाबतचमे प्र्हाणपत्र स प्रमाणपत्र सध यहा उपलित्र सध्या उपलब ध 
नसण यहाचची शक यतहा ववचहारहात घमेतहा,  त यहाुंनहा िहात प्र्हाणपत्र व उन नत व प्रगत गटहात ् दोडत नसलेल यहाबहाबतइ यहा 
प्र्हाणपत्रहालशवहाय स प्रमाणपत्र सध यहा अि्म करतहा यमेईलि. त्हावप, सदर उ्मेदवहारहाुंनहा कहागदपत्रमे पडतहाळणचीइ यहा वमेळची िहात प्र्हाणपत्र व 
उन नत व प्रगत गटहात ् दोडत नसलेल यहाबहाबतइ यहा प्र्हाणपत्र सहादर करणमे आवकरणे आवश यक रहाहीलि.

)vi शहासन शम प्रमाणपत्र सध दीपत्रक क्र. बचीसचीसची२०१८/प्रक्र ५८१ए/२०१८/१६ब वद. १९.१२.२०१८ अन वयमे सहा्हालिक आलण शैक्षलणक
्हागहास (एस.ई.बची.सची.)  प्रवगहा्मतधन आरक्षणहाइ यहा तरतधदीनमसहार अि्म करणहा-यहा उ्मेदवहारहाुंइ यहा लनवडचीबहाबतचहा लनण्मय,
न यहायहालियहात प्रलिुंवबत असलिमेलेल यहा यहालचकमेतचीलि अुंलत् आदमेशहासहापमेक्ष रहावहलि.



त्स विर्व आ विःशयक प्रमाणप्रिांचया (जत्सथापने शैक्षभणक प्रमाणप्रि,  त्स विर्व त्स्रिांचया / विषाषांचया गिणपभ्रिका अापनिि वि,  मागात्स विगर्वीय
अत्सुलयात्स याबाबभियंत दाखला जाभियंत  विै्हताधभियंता प्रमाणप्रि इतयादनेवरी भियंतत्सथापने कर्मच त्समांभियंतेवर आेवरक्षणाबाबभियंत आ विःशयक प्रमाणप्रिांचया प्रमाभणभियंत
प्रभभियंतभलपांती  अजार्वत्सोबभियंत जोडणथापने आ विःशयक आहथापने.

अापनित्सभू कर्मचभियंत जाभियंत आभण अापनित्सभू कर्मचभियंत जमाभियंत प्र विगर्व त्सोडूापन इभियंतेवर त्स विर्व मागात्स प्र विगार्वम्हताधूापन अजर्व केवरणा-या  उमथापनेद विाेवरांापनांती उनापनभियंत  वि
प्रगभियंत गटाभियंत मोडभियंत ापनत्सुलया कर्मचथापने प्रमाणप्रि जोडणथापने आ विःशयक आहथापने.  भियंतत्सथापने कर्मच मवहला आेवरक्षणांभियंतगर्वभियंत अजर्व केवरणा-या अापनित्सभू कर्मचभियंत जाभियंत
आभण अापनित्सभू कर्मचभियंत जमाभियंत प्र विगर्व त्सोडूापन इभियंतेवर त्स विर्व उमथापनेद विाेवरांापनांती त्सिधदा त्सदेवर प्रमाणप्रि जोडणथापने आ विःशयक आहथापने. 

त्संबभ्हताधभियंत खातयाापनथापने अजर्व कमर्व कर्मचा-याचया त्सथापने विा अभिलथापनेखा विरापन पडभियंताळा विा.

त्सहनेवरी/-११.०१.२०१९
नगर अलअभियुंतहा  



लनःस्््म उ्मेदवहारहाुंइ यहा पदलनलिश्चितचीचहा तक तहा
अ.
क.

पदापनाम शाेवरनेवरीेवरनेवरीक पा्रिभियंता अपंगत विा कर्मचा
प्रकाेवर

कामा कर्मचा प्रकाेवर/जबाबदाेवरनेवरी

१ कभापनष्ठ
अभियंभियंता
(आस ापतय)

बत्सणथापने,  उिथापने ेवरहाणथापने,
 कर्मचालणथापने,   विाकणथापने,
हाभियंतांचया बोटां कर्मचांती
हाल कर्मचाल केवरणथापने,
पहाणथापने,   विा कर्मचणथापने  वि
भलवहणथापने,  ऐकणथापने,
त्सं विाद त्सा्हताधणथापने

एक हाभियंत
(OA),  एक
पाय (OL),
दोनहनेवरी पाय
(BL),
श्र विणशक्तांती-
भियंतांतील दोष
(HH)

आस ापतय अभियंभियंता, त्स विर्वत्सा्हताधाेवरण आेवराखडथापने, त्संघटापनात मक कायर्व आभण बां्हताधकामा विेवरनेवरील दथापनेखेवरथापनेख, इमाेवरभियंतांतीं कर्मचांती द िरआस भियंतांती, ेवरआस भियंतथापने, ्हताधेवरणथापने, पूल बोगदा, काल विा, व वििागाभियंतांतील बहिमजलनेवरी
इमाेवरभियंतांती,  पाईप लाईापन टाकणथापने इ.  कामथापने  विाआसभियंतूशाल सज वकं विा  अन य आस  ापत य अभियांभ्रिकिकीम्हताधांतील  भियंतज यांच या मदभियंतांतीत्सह  विा मदभियंतांतीभश विाय केवरणथापने.  त्संबंभ्हताधभियंत प्राभ्हताधकेवरणाच या
आ विःश यकभियंतथापनेापनित्साेवर  विाआस भियंतिशाआस ्रिज यांापनांती बापनव विलथापनेुल या योजापनथापने कर्मचथापने ापनकाशथापने/ आेवराखडथापने भियंतयाेवर केवरणथापने, प्रा भमक त्स विर्षेक्षण केवरिण याकेवरनेवरीभियंता आस  ळपहाणांती केवरणथापने  वि आ विःश यक अत्सलथापनेलनेवरी मापापनथापने,
जमांतीापनांतीच या माभियंतांती कर्मचांती भआस भियंतांती,  त्सावहत य  वि कामगाेवरां कर्मचांती उपलमचारी उपलब ्हताधभियंता इ.  बाबांतीं कर्मचांती  मावहभियंतांती   (आस  ापत य अभियांभ्रिकिकीम्हताधांतील भियंतज,  ओव हेवरभत्सअेवर  वि अंदाजप्रिक बापनव विणा-यांच या
मदभियंतांतीत्सह  विा मदभियंतांतीभश विाय पाेवरभियंत केवरणथापने)  योजापनथापनेच या कामा कर्मचथापने त्संकुल पभ कर्मच्रिथापने, व विआस भियंत्भियंत आेवराखडथापने  वि वकंमभियंतांती कर्मचथापने त्सव विआस भियंतेवर अंदाजप्रिक अापनिेवरथापनेखका कर्मचांती मदभियंत घथापने विूापन अ  विा आस  विभियंतपुनः भियंतयाेवर
केवरणथापने.   वि त्संबंभ्हताधभियंत व वििाग  विा प्राभ्हताधकेवरणाकडूापन त्संमभियंत करापन घथापनेणथापने.  आ विःश यक त्सामिगांती,  यं्रिथापने,  कामगाेवर यां कर्मचांती व य विआस  ा केवरणथापने आभण जागथापने विेवर काम  कर्मचालू केवरणथापने.  कामाच या
प्रगभियंतांतीभियंतांतील प्रत यथापनेक टडिप डिप याम्हताधांतील भियंतपशांतीलाप्रमाणथापने कामा कर्मचांती योामाची योग यभियंत-हथापनेापनथापने अंमलबजा विणांती होभियंतथापने का या कर्मचांती खा्रिांती केवरणथापने,  जागथापने कर्मचांती पहाणांती भियंतत्सथापने कर्मच ओव हेवरत्सांतीअेवरापनथापने अभ्हताधदाापनाकेवरनेवरीभियंता
बापनव विलथापनेुल या दथापनेयकां कर्मचांती  भियंतपात्सणांती केवरणथापने.

२ कभापनष ासणीसाठ 
अभियंभियंता 
(व विदिभियंत) 

बत्सणथापने,  उिथापने ेवरहाणथापने,
 कर्मचालणथापने,   विाकणथापने,
खथापने कर्मचणथापने  वि ढकलणथापने,
गिडघथापने टथापनेकणथापने  वि
हाभियंतपाय द िमडणथापने,
हाभियंतांचया बोटां कर्मचांती
हाल कर्मचाल केवरणथापने,
पहाणथापने,   विा कर्मचणथापने  वि
भलवहणथापने,   त्सं विाद
त्सा्हताधणथापने

एक पाय 
(OL), 
श्र विणशक्तांतीभियंतांती
ल दोष (HH)

त्स विर्वत्सा्हताधाेवरण आेवराखडथापने,  रपेवरथापनेषा,  व विदिभियंतयं्रिथापने,   विायवेवरंग, उपकेवरणथापने यां कर्मचांती उिाेवरणांती ,  प्रकिकीया उत पादापन  वि व विदिभियंत उपकेवरणा कर्मचथापने पवेवरेवरक्षण केवरिण याकेवरभियंता पयर्व विथापनेक्षण केवरणथापने,  व विदिभियंत
कामा कर्मचांती योजापना मांडणांती भियंतत्सथापने कर्मच भ कर्मच्रिथापने भियंतयाेवर केवरणथापने,  विायेवरनेवरींग आक्त या भियंतयाेवर केवरणथापने, व विदिभियंत कामा कर्मचांती त्स विषांकष अंदाज प्रिकथापने भियंतयाेवर केवरणथापने, भियंतपात्सणथापने, कामा कर्मचांती उिाेवरणांतीबाबभियंत योामाची योग य
भियंतांभ्रिक प्रत यथापनेक पाभियंतळांती विेवर दथापनेऊापन पयर्व विथापनेक्षण केवरणथापने, ्त झालथापनेुल या कामा कर्मचांती भियंतपात्सणांतीकरापन त्स विर्व व विदिभियंत यं्रिणा भियंतांभ्रिक भियंतपशांतील  वि त्सिेवरक्षा लक्षाभियंत घथापनेऊापन योामाची योग य  वेवरत या कायर्वेवरभियंत आहथापनेभियंत
यां कर्मचांती भियंतपात्सणांती  केवरणथापने.  व विदिभियंत उपकेवरणथापने द िरआस भियंतांती  वि दथापनेखिाल केवरिण याकेवरभियंता त्सिभ कर्मचभियंत केवरणथापने,  ंस्ट्रान त्संमारन टेक्नॉमर्वेवर, आस  विांती कर्मचगांतीअेवर, त्सा्हताधांती  व विदिभियंत उपकेवरणथापने इ. भियंतत्सथापने कर्मच व विदिभियंत उजार्व भापनमार्वण  वि
 विहापन याबाबभियंत व विशथापनेष त्सि्हताधाेवर केवरिण याबाबभियंत ेवर कर्मचापना  वि आेवराखडथापने भियंतयाेवर केवरणथापने. कमांती ख कर्मचार्वच या योजापना अमलाभियंत आणूापन व विदिभियंत यं्रिणथापनेभियंत त्सि्हताधाेवरणा केवरणथापने. 
महापाभलकथापनेापनथापने  विथापनेळो विथापनेळांती ापनथापनेमूापन वदलथापनेलनेवरी कामथापने पूणर्व केवरणथापने, कामाच या ख कर्मचार्व कर्मचांती अंदाजप्रिकथापने, भापनव विदा भियंतयाेवर केवरणथापने, प्रशात्सकिकीय कामथापने पाेवर पाडणथापने.

३ कभापनष ासणीसाठ 
अभियंभियंता 
(द िेवरत्सं कर्मचाेवर)

बत्सणथापने,  उिथापने ेवरहाणथापने,
 कर्मचालणथापने,   विाकणथापने,
हाभियंतांचया बोटां कर्मचांती
हाल कर्मचाल केवरणथापने,
पहाणथापने,   विा कर्मचणथापने  वि
भलवहणथापने,  ऐकणथापने,
त्सं विाद त्सा्हताधणथापने

एक हाभियंत
(OA),  एक
पाय(OL) 

कभापनष ासणीसाठ अभियंभियंता (द िेवरत्सं कर्मचाेवर) यांापनांती केवरा विया कर्मचांती  त्स विर्वत्सा्हताधाेवरण कामथापने रपेवरथापनेषा- द िेवरत्सं कर्मचाेवर यं्रिणथापने कर्मचथापने आेवराखडथापने भापनमार्वत यांापना केवरणथापने,  आस  ावपभियंत केवरणथापने,  भियंताेवरायं्रि  वि द िेवरध  विापनांती यं्रिणथापने कर्मचथापने
प्र कर्मचालापन  वि दथापनेखिाल द िरआस भियंतांती केवरणथापने, ेवरथापनेडांतीओ, ेवरडाेवर, व विशथापनेष मायकोव हथापने वि, द िेवरत्सं कर्मचाेवर त्सा्हताधापनथापने याबाबभियंत उिाेवरणांती केवरिण याकेवरभियंता  त्स विर्षेक्षण करापन योजापना आखूापन योामाची योग य भियंतपशांतीलात्सह
ेवरथापनेखाभ कर्मच्रिथापने भियंतयाेवर केवरणथापने.  योामाची योग य द िेवरत्सं कर्मचाेवर यं्रिथापने जशांती - टथापनेभलप्रांतींटत्सर्व, भत्सामाची योग ापनल यं्रिणा, वबापनभियंताेवरनेवरी  त्संदथापनेश, ेवरथापनेडांतीओ वेवरभत्सव हेवर यां कर्मचांती उिाेवरणांती केवरणथापने, ओव हेवरहथापनेड अंडेवरगाऊंड कथापनेबल
भियंताेवरा टाकणथापने बाबभियंत  पयर्व विथापनेक्षण केवरणथापने, भापनयभियंतकाभलक  यं्रिणथापने कर्मचांती  दथापनेखिाल करापन भियंताभियंतडांतीच या वबघाड द िरआस त या करापन टथापनेभलंमारोापन, ंमार्रोग्रॅक त्स यं्रिणा कायर्वेवरभियंत ेवराखणथापने.  व विशथापनेष उपकेवरणथापने
दथापनेखिाल केवरणथापनेत्साासणीसाठपासणीसाठी व विशथापनेष त्स विर्वत्सा्हताधाेवरण ेवर कर्मचापना करापन टथापनेभलंमारोापन, भियंताेवरयं्रिथापने, टथापनेभलवप्रंटेवर, ेवरथापनेडांतीओ यं्रिणा अदया विभियंत केवरणथापने.
महापाभलकथापनेापनथापने इभियंतेवर  विथापनेळो विथापनेळांती ापनथापनेमूापन वदलथापनेलनेवरी कामथापने पूणर्व केवरणथापने, कामाच या ख कर्मचार्व कर्मचांती अंदाजप्रिकथापने, भापनव विदा भियंतयाेवर केवरणथापने, प्रशात्सकिकीय कामथापने पाेवर पाडणथापने.



४ कभापनष ासणीसाठ 
अभियंभियंता 
(यांभ्रिकिकी) 

बत्सणथापने,  उिथापने ेवरहाणथापने,
 कर्मचालणथापने,   विाकणथापने,
गिडघथापने टथापनेकणथापने  वि
हाभियंतपाय द िमडणथापने,
हाभियंतांचया बोटां कर्मचांती
हाल कर्मचाल केवरणथापने,
पहाणथापने,   विा कर्मचणथापने  वि
भलवहणथापने,  ऐकणथापने,
त्सं विाद त्सा्हताधणथापने

एक हाभियंत
(OA),  एक
पाय (OL),
श्र विणश-
क भियंतांतीभियंतांतील दोष
(HH)

त्स विर्वत्सा्हताधाेवरण आेवराखडथापने (ापनकाशथापने),  रपेवरथापनेषा आभण उिाेवरणांती,  प्रकिकीया,  उत पादापन  वि यं्रि  वि उपकेवरणथापने यां कर्मचथापने पवेवरेवरक्षण केवरिण याकेवरनेवरीभियंता पयर्व विथापनेक्षण केवरणथापने.  बां्हताधकामा कर्मचथापने दशर्वव विलथापनेलथापने
भियंतपशांतीलाापनूत्साेवर जागथापने कर्मचथापने ापनकाशथापने रपेवरथापनेषा भियंतयाेवर केवरणथापने आभण प्रत यक्ष यं्रिथापने /  उपकेवरणथापने यां कर्मचांती उिाेवरणांती केवरणथापने.  कायर्वेवरभियंत अत्सलथापनेुल या यं्रिाच या कायर्वभियंतत पेवरभियंतथापनेबाबभियंत अभ यात्स केवरणथापने.
कायर्वक्षमभियंता  विाढव वििण याकेवरनेवरीभियंता त्सि्हताधाेवरणा त्सि कर्मचव विणथापने,  उत पादापनाच या भियंतांभ्रिक बाजू कर्मचथापने पयर्व विथापनेक्षण केवरणथापने,  योामाची योग य दजार्वच या खा्रिांतीकेवरनेवरीभियंता काेवरखान याभियंतांतील  विथापनेग विथापनेगळया टडिप डिप या विेवरनेवरील
उत पादापना कर्मचांती भियंतपात्सणांती केवरणथापने.   गभियंतांती  वि  विथापनेळ यां कर्मचा अभ यात्स केवरणथापने  वि कायर्वक्षमभियंतथापने कर्मचा व वि कर्मचाेवर केवरणथापने,  उत पादापनाच या आभ र्वक बाबांतीं कर्मचा व वि कर्मचाेवर केवरणथापने.   कायर्वक्षम प्रकिकीयथापनेकेवरनेवरीभियंता
काेवरखान याभियंतांतील टूुल त्स, उपकेवरणथापने/ व विव वि्हताध िाग यां कर्मचांती द िरआस भियंतांती  वि पवेवरेवरक्षण केवरणथापने.  केवरखाापना कायदथापने,   विै्हताधाभापनक भियंतेवरभियंतूदनेवरींच या बाबभियंत त्सिेवरभक्षभियंतभियंता त्सि्हताधाेवरणा आभण भापनेवरनेवरीक्षणाबाबभियंत
खा्रिांती केवरणथापने. भियंतपशांतीलाापनूत्साेवर बाहथापनेेवर वदलथापनेुल या, आभियंत आलथापनेुल या  विआस भियंतू िंडाेवरा कर्मचांती भियंतपात्सणांती केवरणथापने, मागणांतीप्रि भियंतपात्सणथापने.
त्सांती.त्सांती.वटव हनेवरी, ल्रोग्रॅापन कापनथापनेभकट विांतीटनेवरी, देूवरध  विापनांती यं्रिणा, त्ससौेवरउजार्व या कामाबाबभियंत कर्मचांती  अंदाजप्रिकथापने भियंतयाेवर केवरणथापने. व विदिभियंत ्हताधावहणांतीभियंतांतील  व विदिभियंत कामथापने पाेवर पाडणथापने भियंतत्सथापने कर्मच पंप द िरआस भियंतांती  वि
दथापनेखिाल इत यादनेवरी कामथापने पाेवर पाडणथापने.

५ कभापनष ासणीसाठ 
अभियंभियंता 
(इलथापनेक ंस्ट्रन टेक्नॉभापन
क त्स) 

बत्सणथापने,  उिथापने ेवरहाणथापने,
 कर्मचालणथापने,   विाकणथापने,
गिडघथापने टथापनेकणथापने  वि
हाभियंतपाय द िमडणथापने,
हाभियंतांचया बोटां कर्मचांती
हाल कर्मचाल केवरणथापने,
पहाणथापने,   विा कर्मचणथापने  वि
भलवहणथापने,  ऐकणथापने,
त्सं विाद त्सा्हताधणथापने

एक हाभियंत
(OA),  एक
पाय (OL),
श्र विणशक भियंतांतीभियंतांती
ल दोष(HH),
दोन हनेवरी पाय
(BL)

इलथापनेक ंस्ट्रन टेक्नॉभापनक त्स अभियंभियंता  इलथापनेक ंस्ट्रन टेक्नॉभापनक उपकेवरणथापने भियंतपात्सणांती वकं विा  कर्मचा कर्मचणांती केवरिण याभियंत भापनष णांभियंत /  भियंतज  इलथापनेक ंस्ट्रन टेक्नॉभापनक त्स अभियंभियंतांापना ्हताधरूापन त्संशो्हताधापन कायर्व पाेवर पाडणथापने,  इभियंतेवर्रि
 विगर्वीकेवरण ापनत्सलथापनेुल या  इलथापनेक ंस्ट्रन टेक्नॉभापनक त्स अभियांभ्रिकिकी म्हताधांतील त्समआस यांकेवरनेवरीभियंता भियंतांभ्रिक त्सुल ला दथापनेणथापने.

         सही/-
नगर अलअभियुंतहा



बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
नगर अलअभियुंतहा ् प्रमाणपत्र सध यवत्गी कहायहा्मलिय 

अि्मदहारहानमे अभिरहावयहाचची ्हावहतची

ज या पदात्साासणीसाठपासणीसाठी अजर्व कथापनेला आहथापने त या पदा कर्मचथापने ापनां वि -

 उ्मेदवहारहानमे  तयहाचमे अललिकडमे
कहाढलिमेलिमे पहारपत्र  आकहारहाचमे

च्छिहायहालचत्र  लिहावधन फ दोट दोवर  सवहाक्षरी
करहावची.

१. अजर्वदाेवरा कर्मचथापने त्संपूणर्व ापना वि (मेवराासणीसाठपासणीसाठी) - श्रांती./श्रांतीम. -
    Applicant's Full Name (English) – Shri/Smt.-
२.  विवडलां कर्मचथापने /पभियंतांती कर्मचथापने त्संपूणर्व ापना वि - 

मोबाईल कमांक

आ्हताधाेवर क.
प्रोग्रॅापन क.

३. त्संपूणर्व पत भियंता (कायम कर्मचा) -
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

त्संपूणर्व पत भियंता (प्रिव य विहाेवरा कर्मचा) 
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

४. जन मवदापनांकपुनः योामाची योग य वासणीसाठकाणांती (   ) अत्सथापने भ कर्मचन ह केवरा

५. माध यभमक शालांभियंत पवेवरक्षथापनेभियंत १०० गिणां कर्मचांती प्रःश ापनपभ्रिका अत्सलथापनेला मेवराासणीसाठपासणीसाठी व विषय घथापनेऊापन उत भियंतांतीणर्व आहाभियंत   
    का?

होय ापनाहनेवरी

६. आपण त्सामाभजक आेवरक्षणा कर्मचा लाि घथापनेऊ इभचच्छिभियंता का? होय ापनाहनेवरी जाभियंतप्र विगर्वपुनः

७. आपण त्समांभियंतेवर आेवरक्षणा कर्मचा लाि घथापनेऊ इभचच्छिभियंता का? होय ापनाहनेवरी मवहला खथापनेळाडू अपंग
८. व वि विावहभियंत मवहलांच या बाबभियंतांतीभियंत त यां कर्मचथापने व वि विाहापू विर्वी कर्मचथापने त्संपूणर्व ापना विपुनः
९. उन ापनभियंत  वि प्रगभियंत गटाभियंत मोडभियंत ापनत्सुल याबाबभियंत कर्मचथापने ापन विांतीापनभियंतम प्रमाणप्रि आहथापने का? होय ापनाहनेवरी

१०. आपणाकडथापने महाेवराष ंस्ट्रा कर्मचथापने अभ्हताध विात्स प्रमाणप्रि आहथापने का? होय ापनाहनेवरी

११. महाेवराष ंस्ट्र ेवराज याभियंतूापन पदव वि/ पदव विका उत भियंतांतीणर्व कथापनेलथापने आहथापने का? होय ापनाहनेवरी

१२. शाळथापने कर्मचथापने/ पद विांती/पदव विका
त्संआस  थापने कर्मचथापने ापना वि

शालांभियंत पेवरनेवरीक्षा मंडळ/
व विदापांतीासणीसाठा कर्मचथापने ापना वि

पेवरनेवरीक्षथापने कर्मचथापने एकूण त्स विर्व
व विषयां कर्मचथापने गिण/पैकिकी

टक कथापने विाेवरनेवरी पात्स ्त झाुल या कर्मचथापने
 विषर्व

माध यभमक शालांभियंत 
पेवरनेवरीक्षा वकं विा भियंतत त्सम

पद विांती / पदव विका
( /  AICTE DTE

)APPROVED

१३. पद विांती / पदव विकाच या शथापने विटच या त्स्रिाभियंत भमळालथापनेलथापने गिण टक कथापने विाेवरनेवरी

१४. अापनिि वि (अत्सुल यात्स)  - 
१५. अखंडांतीभियंत (भापनयभमभियंत) त्सथापने विथापने कर्मचा वदापनांक -



१६. त्सध या कर्मचथापने पद - वदापनांकपुनः                                          पात्साूपन

१७. वद. ेवरोजांती अखंडांतीभियंत त्सथापने विा  विषर्षे मवहापनथापने वद वित्स

१८. उमथापनेद विाेवरात्स पू विर्वी भशक्षा ्त झालनेवरी होभियंतांती का? होय ापनाहनेवरी

१९.  ्त झालनेवरी अत्सुल यात्स,  भशक्षथापने कर्मचा भियंतपभशल ापनमूद केवरिण याभियंत या विा  वि
न यायालयांतीापन भापनणर्वया कर्मचांती प्रमाभणभियंत प्रभियंत अजार्वत्सोबभियंत जोडिण याभियंत या विांती.
२०. उमथापनेद विाेवराव विरध द खात यांभियंतगर्वभियंत  कर्मचसौकशांती प्रलंवबभियंत  विा प्रआस भियंताव विभियंत आहथापने का? होय ापनाहनेवरी

२१. अत्सुल यात्स, त याबाबभियंत भियंतपभशल दा विा 

प्रभभियंतजाप्रि 
मांती, यान  वियथापने प्रभभियंतजापू विर्वक अत्सथापने जाहनेवरीेवर केवरभियंतो/केवरभियंतथापने किकी,  विेवरनेवरील मावहभियंतांती जाणांती विपू विर्वक भियंतत्सथापने कर्मच व विःश  विात्सपू विर्वक वदलनेवरी अत्साूपन, भियंतांती खेवरनेवरी

आहथापने.  उपेवरोक भियंत ापनमूद कथापनेलथापनेलनेवरी त्स विर्व मावहभियंतांती खेवरनेवरी अत्साूपन, त यापैकिकी कोणभियंतांतीहनेवरी मावहभियंतांती खथापनेटनेवरी आढळुल यात्स मा्त झा अजर्व ंमारथापनेटाळाूपन ला विुल यात्स
वकं विा भापन विडांतीच या कि ासणीसाठुल याहनेवरी टडिप डिप या विेवर मा्त झांती उमथापनेद विाेवरनेवरी ेवरद्द कथापनेुल यात्स भियंतत्सथापने कर्मच उपेवरोक भियंत वदलथापनेुल या मावहभियंतांतीच या आ्हताधाेवरथापने भापनयिक भियंतांती ्त झालथापनेलनेवरी
अत्सुल यात्स त्सथापने विथापनेभियंतूापन कमांती कथापनेुल यात्स त याबाबभियंत मा्त झांती काहनेवरीहनेवरी भियंतकाेवर ेवरहाणाेवर ापनाहनेवरी.  वदलथापनेलनेवरी कोणभियंतांतीहनेवरी मावहभियंतांती खोटनेवरी आढळुल यात्स ब्हन मिंबई
महाापनगेवरपाभलका माझ्या व विरध द कायदथापनेशांतीेवर काेवर विाई कर शकभियंतथापने या कर्मचांती मला जाणांती वि आहथापने.

त्सोबभियंतपुनः खालनेवरील प्रमाणप्रिांच या त्साक्षांवकभियंत प्रभियंतांती
१. शालांभियंत पवेवरक्षा उत भियंतांतीणर्व गिणप्रिक/प्रमाणप्रि २. शाळा त्सोडुल या कर्मचा दाखला
३. पद विांती / पदव विका उत भियंतांतीणर्व गिणप्रिक ४. जाभियंतांती कर्मचथापने प्रमाणप्रि / जाभियंत विै्हताधभियंता प्रमाणप्रि
५. महाेवराष ंस्ट्रा कर्मचथापने अभ्हताध विात्स प्रमाणप्रि ६. उन ापनभियंत  वि प्रगभियंत गटाभियंत मोडभियंत ापनत्सुल याबाबभियंत कर्मचथापने ापन विांतीापनभियंतम

प्रमाणप्रि
७. वदव यांग प्रमाणप्रि / खथापनेळाडू प्रमाणप्रि ८. आ्हताधाेवर काडर्व
९. एम.एत्स.त्सांती.आय.टनेवरी. उत भियंतांतीणर्व प्रमाणप्रि १०. शैक्षभणक अभ यात्सकमात्साासणीसाठपासणीसाठी खात या कर्मचथापने ापना हेवरकभियंत प्रमाणप्रि

वदापनांक - आपला व विःश  विात्स,ू

अजर्वदाेवरा कर्मचांती त्सहनेवरी 
(अजर्वदाेवरा कर्मचथापने ापना वि -                                                     )

 विेवरनेवरील अापनि क. १ भियंतथापने २१ म्हताधांतील भियंतपभशल कमर्व कर्मचा-याच या त्सथापने विाभिलथापनेखा विरापन  पडभियंताळाूपन पाहभियंता भियंतो खेवरा अत्सुल या कर्मचथापने आढळलथापने.

(त्संबंभ्हताधभियंत त्सथापने विा अभिलथापनेख पवेवरेवरभक्षभियंत केवरनेवरीभियंत अत्सलथापनेुल या 
 अभ्हताधका-या कर्मचथापने पदापनाम  वि त्सहनेवरी)
प्रशात्सकिकीय अभ्हताधकाेवरनेवरी वकं विा उच  कर्मच पदाभ्हताधका-या कर्मचांती त्सहनेवरी

कमांकपुनः    वदापनांकपुनः

श्रांती./श्रांतीम.  -----------------------------------------------  ,--------------------  पदापनाम यां कर्मचांती
--------------------------------------  या पदात्साासणीसाठपासणीसाठी भशंमाराेवरत्स केवरिण याभियंत यथापनेभियंत अत्साूपन त यां कर्मचांती भापन विड
-------------------------------------- या पदाकवेवरभियंता ्त झाुल यात्स त यांापना त  विेवरनेवरीभियंत कायर्वमिक भियंत केवरिण याभियंत यथापनेईल.

खहातमे प्र म्ख / सहहाय्यक आयमक त
नगर अलअभियुंतहा


