
बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
जाहिरातीचा नम नुा

बृिनम ु ुंबई मिानगरपाललिककेचचा सारार्वजलनक आर आरोोगच य खाखातचाुंतगार्वत उप-काचार्वकारारी आर आरोोगच अल अधिकारारी
(कु टु ुंब कलचाण र माता बालि सुंग आरोपन )   हरभाागाचचा आस्ापनकेररारीलि 'साह्यकारारी पहरचाहरका (प्रसहरका)’ चा
सुंरगाार्वतीलि य खालिारीलि तकखातचात नम  द ककेलिकेलिारी हरक त पदके भारणचासाठाठी हरहित अिार्वता  अधिारण करणा ऱचा र अटारीुंची
प तार्वता करणा ऱचा इचचु क र पात्र उमकेदराराुंकड न हरहित नम नु चामध चके सरार्व प्रमाणपत्राुंच चा साया साकाुंहकत चाचाुंहकत
प्रतीुंसि अजार्व मागहरण चात चकेत आिकेत .   उमकेदराराकडके लनखात च रापरात असकेलि असा रवै अधि ई-मकेलि आचडी असणके
आरश चक आिके.  
अजार्व लसरकारण चाचके हठकाण  -म ु ुंबई पल्लिक स क लि,  जगन ना् भाातणकर मागार्व,  लशिर आरोडकर मुंडई जरळ,

परळ, म ु ुंबई - 400 012
अजार्व सादर करण चाचा कालिार अधिी - हद.16.01.2023  तके हद.25.01.2023  पच्यंत (शिलनरार,  रहररार र

सारार्वजलनक स टुटचा रगळ  न)  सकाळी 11.00  तके साचुं.5.00 चा रकेळकेत अजार्व
सादर करारा.

पदाचके नार –  साह्यकारारी पहरचाहरका (प्रसहरका), हरक्त जागा –  421
रकेतनस तर - एम 15
रकेतनशकेणी – र.25500-81100 /-

गट 'क' साह्यकारारी पहरचाहरका (प्रसहरका)
एक ण हरक्त जागा 421 पदके

कपपीकृ त आरया साकण अजा अज हरजा
(अ)

भाज
(ब)

भाज
(क)

भाज
(ड)

हरमाप्र इमार आद घु य खुलिा एक ण

सरार्वसा अधिारण 31 3 3 5 1 2 3 53 27 142 270
य खकेळाड  5% 3 - - - - - - 4 2 11 20
प्रकलपग्रसत 5% 3 - - - - - - 4 2 11 20
भा कुंपग्रसत 2% 1 - - - - - - 2 1 4 08
माजी सवैलनक 15% 8 - 1 1 - - 1 13 6 33 63
पदरी अधिर /पदहरका अधिारक 
अुंशिकाललिन 10%

5 - - 1 - - - 8 4 22 40

एक ण 51 03 04 07 01 02 04 84 42 223 421
अना् 1% 04 पदके 
हदव चाुंग व चक तीुंसाठाठी  4 % मिाराष ट्र शिासन लनणार्वच क .हदव चाुंग-2021/प्र.क.33/नहर-28 हद.16.04.2021

अन रचके साह्यकारारी पहरचाहरका (प्रसहरका)  सुंरगाार्वकहरता हदव चाुंग पदलनलिश्चिती
करण चात आलिारी आिके .   खात चाअन षुुंगानके साह्यकारारी पहरचाहरका (प्रसहरका)
सुंरगाार्वकहरता एक ण 15 पदके हदव चाुंगाुंकहरता प ढुारीलिप्रमाणके आरलया साकत करण चात चकेत



शिाहररारीक पात्रता   - 
S- Si tting ( बसणके)
ST- Standing उभाके र ािणके
W- Walking चालिणके
MF- Manipulation With 
Fingers ब आरोटाुंची िालिचालि कर णके
R-Reading राचणके
W-  Writ ing ललिहिणके
SE- Seeing पािणके
H- Hear ing ऐकणके
C- Communication सुंराद 
सा अधिणके

आिकेत. 
a)  LV- Low Vision ( या साकीणदृष टारी)               
b) OL-One Leg (1  पाच )                                  
       CP- Cerebral Palsy  ( मेंद चुा  पया साकाघात )  
    LC-Leprosy  Cured  (कु ष ठर आरोगम कु त )       
    Dw- Dwarfism ( शिारारीहरक राढ य ख ु ुंटणके)     
    AAV  -Acid Atta ck Victim ( आम लि िल लिाग्रस त ) 
c)  SLD – Specific Learning Disablity ( हरलशिष ट लशिया साकण अया साकमता )   
    MI – Mental Illness( मानलसक आजार )   
d)  MD-Multiple Disabilities  Involving (a)  to (c)  
   (गट अ तके गट क मध चके दशिार्वहरण चात आलिकेल चा हदव चाुंगखात रासि एकापकेया साका जास त प्रकारचके
हदव चाुंगखात र )

शिवैया साकलणक अिार्वता
1) उमकेदरार सटकेट नलस्यंग कग कौलनसलिनके हरिारीत ककेलिकेलिा सिाहायचक पहरचाहरका प्रसहरककेचा अेचा अभचासकम प  णार्व ककेलिकेलिा

असारा. मिाराष्ट्र नलस्यंग कग कौलनसलिमधचके आजतागाचत अजार्वदाराचचा नाराची ना नावाची नोंदणी ी नोंदणी झालिारी असलिारी पाहिजके .
2) उमकेदरार माधचलमक शिालिाुंत प्रमाणपत्र पहरया साका हकुंरा तखातसम हकुंरा उचचतम पहरया साका 50  ग णुाुंचा प्रश्नपलत्रका

असलिकेलिा मराठाठी हरषच (उचचसतर /लनमनसतर) घकेऊन उतीणार्व ी नोंदणी झालिकेलिा असारा .
3) उमकेदरार डी.ओ.ई.ए.सी.सी.  स आरोसाचटारीचके सी .सी .सी .  हकुंरा 'ओ'  सतर  हकुंरा 'ए '  सतर  हकुंरा 'बी 'सतर

हकुंरा 'सी'  सतराररारीलि प्रमाणपत्रके हकुंरा मिाराष्ट्र रा्ट्र राजच उचच आलण ताुंलत्रक लशिया साकण मुंडळाचके
एम.एस.सी.आच.टारी .  हकुंरा जीईसीटारी चके प्रमाणपत्र  अधिारक असारा हकुंरा सदर प्रमाणपत्र सादर करणचास
स  ट दकेणचाकहरता उमकेदरारानके शिासनानके रकेळ आरोरकेळी सुंगणक िाताळणके हकुंरा रापराबाबत मानचता हदलिकेलिा
अेचा अभचासकम प णार्व ककेलिकेलिा असारा.  त्ाहप लनच कु्तीचचा रकेळी उमकेदराराकडके सदर प्रमाणपत्र नसलचास लतनके
शिासनानके हरहित ककेलिकेलिारी एमएससीआचटारी ची पहरया साका नकेमण  ककीचचा हदनाुंकापास  न 2  रषाार्वचचा आत उतीणार्व ि आरोणके
आरशचक आिके . अनच्ा खातचाुंची सकेरा समाप्त करणचात चकेईलि .

रच आरोमचाार्वदा 
1. अजार्व सादर करारचाच चा हदनाुंकास म िणजकेच हद .16.01.2023  र आरोजी य खुलचा प्ररगाार्वसाठाठी 18  तके 38  रष्

पच्यंत र मागासरगासवर्गीच उमकेदराराुंचचा बाबतीत 18 तके 43 रष् पच्यंत . 
2. अग आरोदरच बृिनम ु ुंबई मिानगरपाललिककेचचा लनचलमत सकेरकेत असलचास उमकेदरारासाठाठी कमालि रच आरोमचाार्वदा

नािारी. 
3. माजी सवैलनक र शिाहरहरकदृष्टचा अपुंग असलिकेलचा उमकेदराराचचा बाबतीत कमालि रच आरोमचाार्वदा 45  रष्

पच्यंत लशिल्लि करणचात चकेईलि . 
4. शिासन लनणार्वचान सुार य खकेळाड ुंची गुणरता र पात्रता हरचारात घकेता उपर आरोक्त पदाुंसाठाठी असलिकेलिारी

रच आरोमचाार्वदा 5 रषाार्वपच्यंत लशिल्लि करणचात चकेईलि .  
5. पदरी अधिर /पदरीका अधिारक अुंशिकालिारीन उमकेदराराुंना 55 रषाार्वपच्यंत रच आरोमचाार्वदकेत सरलित दकेणचात चकेईलि .
6. अना् आरया साकणासाठाठी अजार्व करणाऱचा उमकेदरारास अन सु  लचत जाती चा प्ररगाार्वसाठाठी लनलिश्चित ककेलिकेलिारी

रचाची अट लिाग  रािारीलि. 



लनरडीचके लनकष
सरार्वदृष्टीनके पहरप णार्व कागदपत्राुंसि ,  हरहित नम नु चात अजार्व सादर ककेलिकेलचा ,  अिार्वताप्राप्त उमकेदराराुंम अधि न

सटकेट नलस्यंग कग कौलनसलिनके हरिारीत ककेलिकेल चा ,  सिाहायचक पहरचाहरका प्रसहरका अेचा अभचासकमातीलि ,  द आरोन िारी रषाार्वतीलि
अुंलतम टक ककेरारारीच चा सरासरारीन सुार उमकेदराराुंची लनरडचादारी तचार करणचात चकेईलि .   अुंलतम टक ककेरारारीचके
पहरगणन करण चासाठाठी य खालिारीलिप्रमाणके लनकष रापरण चात चकेतीलि . 

1. उमकेदरारानके सिाहायचक पहरचाहरका प्रसहरका अेचा अभ चासकमाचके प्र्म /हद्वितीच रषार्व प्र्म प्रचम प्रयतात उतीणार्व
ककेलिके असलचास द आरोन िारी रषाार्वत लमळहरलिकेलिारी टक ककेरारारी अुंलतम पहरगणनाकहरता ग ृ िारीत  अधिरण चात चकेईलि .

2. उमकेदरारानके सिाहायचक पहरचाहरका प्रसहरका अेचा अभ चासकमाचके प्र्म /हद्वितीच रषार्व द सुऱचा प्रचम प्रयतात उतीणार्व
ककेलिके असलचास खात चा -खात चा सुंबुंल अधित रषाार्वत म िणजकेच प्र्म /हद्वितीच रषाार्वत लमळहरलिकेलचा टक ककेरारारीम अधि न १
टक का ग णु रजा करन अुंलतम टक ककेरारारीचके पहरगणन करण चात चकेईलि .

3. उमकेदरारानके सिाहायचक पहरचाहरका प्रसहरका अेचा अभ चासकमाचके प्र्म /हद्वितीच रषार्व लतसऱचा प्रचम प्रयतात उतीणार्व
ककेलिके असलचास खात चा -खात चा सुंबुंल अधित रषाार्वत म िणजकेच प्र्म /हद्वितीच रषाार्वत लमळहरलिकेलचा टक ककेरारारीम अधि न २
टक कके ग णु रजा करन अुंलतम टक ककेरारारीचके पहरगणन करण चात चकेईलि .

4. सिाहायचक पहरचाहरका प्रसहरका अेचा अभ चासकमाचके प्र्म /हद्वितीच रषार्व चापवैककी क आरोणतकेिारी रषार्व 3  पकेया साका जासत
प्रचम प्रयतात उतीणार्व ी नोंदणी झालिकेलचा उमकेदराराचा लनरडीसाठाठी हरचार ककेलिा जाणार नािारी .  
समान ग णु  अधिारण करणाऱचा उमकेदराराुंना जनमतारय खकेन सुार रच आरोजकेष्ठतकेनके प्रा अधिानचकम दकेणचात चकेईलि .

लनवडीची कहार्यपधध्दती 

1. एका उमकेदरारास एकच अजार्व भारता चकेईलि .  मागासरगासवर्गीच प्ररगाार्वतीलि उमकेदराराुंना य ख ुलचा प्ररगाार्वमधचके
भारतीकहरता अजार्व करणचाची म भुाा रािारीलि.

2. सरार्व प्ररगाार्वतीलि उचच ग णुरता अधिारक उमकेदराराुंची य ख ुलिा प्ररगाार्वचके उमकेदरार मिण न लनरड करणचात चकेईलि .
3. य खुलिा प्ररगाार्वचचा पदासाठाठी लनरड ी नोंदणी झालिकेलिारी असकेलि अशिा उचच ग णुरता अधिारक मागासरगाार्वचचा उमकेदराराुंची

य खुलिा प्ररगाार्वतीलि पदारर नकेमण क करणचात चकेईलि .
4. साह्यकारारी पहरचाहरका (प्रसहरका)  चा सुंरगाार्वची अिार्वता र सरार्व अटारीुंची प तुार्वता करणाऱचा उमकेदराराुंची ,

ग णुरतकेन सुार तसकेच हरक्त पदाुंचचा उपलि् अधितकेन सुार र मागासरगासवर्गीचाुंचचा आरया साकणान सुार लनरडचादारी
प्रस तृ करणचात चकेईलि .  

5. लनरड सलमतीनके तचार ककेलिकेलिारी लनरडस  ची एक रषाार्वसाठाठी हकुंरा नरीन भारती प्रहकचकेसाठाठी जाहिरात
दकेणचात चकेईलि खातचा हदनाुंकापच्यंत चा द आरोनिारीपवैककी जके आ अधिी घडकेलि खातचा हदनाकाुंपच्यंत हर अधिीग्राह्य ठरकेलि .
खातचानुंतर िारी लनरडस  ची वचपगत ि आरोईलि .

6. भारती प्रहकचा प णार्व ी नोंदणी झालचारर सामाईक ग णुरता चादारी (Commo n  Merit  list)  काचाार्वलिचाच चा स  चना
फलिकारर तसकेच  https:// portal.mc gm.go v.in/irj/portal/ anon ymou s चा सुंककेतस ् ळारर प्रस तृ
करणचात चकेईलि.

7. तसकेच ग णुरतकेन सुार प्रलतया साका चादारी तचार करणचात चकेईलि .

https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous


उ े्ध्दवहारहाुंकररतहा सूचनहा 
1. भारती प्रहकचकेतीलि सरार्व स  चना बृिन म ु ुंबई मिानगरपाललिककेच चा सुंककेतस ् ळारर रकेळ आरोरकेळी प्रलसद्ध करण चात

चकेतीलि . 
2. ्ट्र राज चा उमकेदराराुंनी चाप  रासवर्गी खात चाुंचके नार र आरोजगार र स रचुंर आरोजगार मागार्वदशिार्वन केंंदाकडके सकेराच आरोजन

काचाार्वलिच/समाज कल चाण /आहदरासी हरकास प्रकल प अल अधिकारारी /  लजल िा सवैलनक ब आरोडार्व/  अपुंग कल चाण
काचाार्वलिच इ.  काचाार्वलिचात ना नावाची नोंदहरलिके आिके ,  अशिा उमकेदराराुंना दकेय खीलि स रतुंत्रहरखात चा अजार्व करणके आरश चक
रािारीलि.  तसकेच प्रकल पग्रस त ,  अुंशिकालिारीन पदरी अधिर इखात चादारी समाुंतर आरया साकणाुंतगार्वत चकेणाऱचा उमकेदराराुंनी
दकेय खीलि स रतुंत्रहरखात चा अजार्व सादर करणके आरश चक आिके . 

3. उमकेदरारानके अजार्व सुंप णार्वतणतः अच क भारारा.   पत्रव चरिाराचा पता हपनक आरोडसि अच  क असारा.
उमकेदराराकडके लनखात च रापरात असकेलि असा रवै अधि ई-मकेलि आचडी असणके आरश चक आिके.    

4. अजाार्वमध चके उमकेदरारानके पात्रतकेन सुार काळजीप रार्वक सुंप णार्व र य खरारी माहिती नम  द करणके आरश चक आिके.
अजार्व भारताुंना कािारी च कुा ी नोंदणी झाल चास हकुंरा तु्र टारी राहिल चास खात चाम ळुके भारतीच चा क आरोणखात चािारी टप प चारर अजार्व
नाकारलिा गकेल चास खात चाची सरार्वस री जबाबदारारी सुंबुंल अधित उमकेदराराची रािारीलि .  चाबाबत उमकेदरारास तकार
करता चकेणार नािारी.  अजाार्वत भारलिकेलिारी माहिती बदलिता चकेणार नािारी .  जाहिरातीत नम  द ककेलिकेल चा सरार्व अटारी
र शिवैया साकलणक अिार्वता र मागणीन सुार आरया साकण,  रच आरोमचाार्वदा लशिल्लि करण चाबाबतच चा अटारी तपास  नच
उमकेदराराुंनी अजार्व सादर करारा .

5. उमकेदराराुंचा अजार्व खात चाुंनी अजाार्वस आरोबत सादर ककेलिकेल चा प्रमाणपत्राुंच चा चाचाुंहकत प्रतीुंररन पडताळलिा
जाईलि.   खात चानुंतर लनरडीच चा लनकषाुंमध चके नम  द ककेल चाप्रमाणके सिाहायचक पहरचाहरका प्रसहरका
अेचा अभ चासकमाच चा अुंलतम टक ककेरारारीन सुार उच च ग णुरता अधिारक उमकेदराराुंची ताखात प रुती चादारी बृिन म ु ुंबई
मिानगरपाललिककेच चा सुंककेतस ् ळारर प्रलसद्ध करण चात चकेईलि .   चाबाबत लिकेय खी स ररपात क आरोणखात चािारी प्रकारके
पत्रव चरिार ककेलिा जाणार नािारी. 

6. सदर चादारीमध चके उमकेदराराुंची नारके ,  म ळ कागदपत्रके पडताळणीसाठाठीचा हदनाुंक ,  रकेळ र इतर तपलशिलि
प्रलसद्ध करण चात चकेईलि .  उपर आरोक त चादारीमध चके ्ट्र राज चा उमकेदराराुंची नारके नम  द करण चात चकेतीलि खात चाुंनी
रकेळापत्रकान सुार म ु ुंबई पल्लिक स क लि, जगन ना् भाातणकर मागार्व, लशिर आरोडकर मुंडई जरळ, परळ, म ु ुंबई
- 400 012  चके्के सरार्व म  ळ प्रमाणपत्राुंसि पडताळणीकहरता उपलस्त रिारके . 

7.  उमकेदराराुंना भारतीचचा हठकाणी सरय खचाार्वनके उपलस्त रिारके लिागकेलि .  
8.  ताखात प रुखात चा चादारीमध चके प्रलसद्ध करण चात आलिकेल चा उमकेदराराुंच चा कागदपत्राुंची सय ख आरोलि चाननी ककेलिारी

जाईलि.  सदर प्रहकचकेत उमकेदरार अपात्र आढळल चास हकुंरा लनरडीच चा हरिारीत अिार्वता प  णार्व करारीत नािारी
असके लनरडीच चा क आरोणखात चािारी टप प चारर आढळल चास खात चास लनरडप्रहकचकेत  न बाद करण चात चकेईलि .  पात्रता
 अधिारण न करणाऱचा उमकेदराराुंना भारतीच चा क आरोणखात चािारी टप प चारर अपात्र करण चाचके सुंप  णार्व अल अधिकार
बृिनम ु ुंबई मिानगरपाललिका आचुक्ताुंना आिकेत .  चाबाबत उमकेदरारास क आरोणतीिारी तकार करता चकेणार
नािारी. 

9. पात्र उमकेदराराुंची अुंलतम चादारी ब ृिन म ु ुंबई मिानगरपाललिककेच चा सुंककेतस ् ळाररच प्रलसद्ध करण चात चकेईलि. 
10.सदर भारतीप्रहकचकेसुंदभााार्वत रकेळ आरोरकेळी प्रलसद्ध ि आरोणारारी माहिती र स  चना बृिन म ु ुंबई मिानगरपाललिककेच चा

सुंककेतस ् ळारर प्रलसद्ध ि आरोणार असल चानके भारतीप्रहकचा प  णार्व ि आरोईपच्यंत ररारीलि रकेबसाइट उमकेदराराुंनी
रकेळ आरोरकेळी पिारी . 



सव्यसहाधहारण अटट 

1. हरक्त पदाुंचचा उपलि् अधितकेन सुार आलण आरशचकतकेन सुार नकेमण का करणचात चकेतीलि .  त्ाहप लनरड चादारी
क आरोणखातचािारी रकेळी प रार्वस  चना न दकेता रद्द करणचाचके अल अधिकार ब ृिनम ु ुंबई मिानगरपाललिका आचुक्ताुंना
आिकेत.   लनरड प्रहकचकेत अुंलतम लनणार्वच घकेण चाचके सरार्व अल अधिकार ब ृिनम ु ुंबई मिानगरपाललिका आचुक्ताुंना
राितीलि.

2. जाहिरातीमधचके हदलिकेलचा पदाची सुंखचा आलण अन शुिकेष बदलिणचासापकेया साक आिके. 
3. अजार्व हरिारीत नम नु चात सरार्व दृष टारीनके प णार्व भारलिकेलिा असारा.   हरहित नम नु चामध चके नसलिकेलिके ,  हरहित हदनाुंक र

रकेळकेनुंतर प्राप्त ी नोंदणी झालिकेलिके तसकेच अप  णार्व अजार्व हरचारात घकेतलिके जाणार नािारीत .   तसकेच अजाार्वमध चके नम  द
ककेलिकेल चा माहितीबाबत आरश चक सरार्व प्रमाणपत्रके अजाार्वस आरोबत ज आरोडणके आरश चक आिके अन च्ा अजार्व अपात्र
ठरहरण चात चकेईलि .  उमकेदराराचा ई -मकेलि आचडी आलण पत्रवचरिाराचा पता (हपनक आरोड सि )  स सुपष्ट र
प णार्व असारा.

4. अललिकडचचा काळात काढलिकेलिके पारपत्र आकारातीलि उमकेदराराचके चाचालचत्र खात चाुंच चा सराया साकरारीसि
अजाार्वमध चके नम  द ककेलिकेलचा हठकाणी लचकटरारके .  खातचाच चाचालचत्राचचा चार अलतहरक्त प्रती प ढुारीलि लनरड
प्रहकचकेसाठाठी उमकेदराराजरळ ठकेरणके आरशचक आिके .

5. अजाार्वसाठाठी रापरण चात चकेणारके कागद चाुंगल चा प्रतीचके ( चाचाुंहकत प्रतीसाठाठी रापरण चात चकेणाऱचा )ए - 4
आकारातीलि असारके.

6. उमकेदराराुंनी सरतणतः लनलिश्चित करारचाचके आिके ककी ,  तके आरकेहदत पदाुंचचा सरार्व अिार्वता र अटारी प  णार्व करतात .
उमकेदरार हरहित अिार्वता र अटारी प  णार्व करारीत नसलचाचके क आरोणखातचािारी या साकणी लनदशिार्वनास आलचास खातचाुंची
उमकेदरारारी रद्द करणचात चकेईलि .  चाबाबत क आरोणतािारी पत्रव चरिार हरचारात घकेतलिा जाणार नािारी .   नकेमण क
ी नोंदणी झालिारी असलचास सकेरकेत न कमी करणचात चकेईलि.  

7. अग आरोदरच बृिनम ु ुंबई मिानगरपाललिककेचचा सकेरकेत असलिकेलचा एय खाादा कमार्वचाऱचालिा रर नम द ककेलिकेलचा
पदाचचा भारतीसाठाठी अजार्व करारचाचा असकेलि तर लतनके लतचचा य खातके प्रम यु खाुंचके `ना- िरकत प्रमाणपत्र '
सादर करणके आरशचक आिके.

8. उमकेदरार न आरोकरारी करारीत असलचास प  रासवर्गीचचा लनच आरोकखातचाुंचके 'ना िरकत प्रमाणपत्र '  सादर करणके आरशचक
आिके.

9. उमकेदरार मिाराष ट्र रा्ट्र राज चाचा रहिरासी असारा र खात चाबाबतचके अल अधिरास प्रमाणपत्र उमकेदरारानके भारतीच चा
रकेळी सादर करणके आरश चक आिके . 

10. इतर रा्ट्र राजचात न मिाराष्ट्र रा्ट्र राजचात स्लिाुंतरारीत ी नोंदणी झालिकेलचा मागासरगासवर्गीच उमकेदराराुंचा आरलया साकत पदाकहरता
हरचार ककेलिा जाणार नािारी .

11. उमकेदरारानके य खालिारी नम दु ककेलिकेलिारी शिवैया साकलणक प्रमाणपत्रके र इतर कागदपत्राुंच चा चाचाुंहकत र साया साकाुंहकत प्रती
अजाार्वस आरोबत सादर करणके आरश चक आिके .   तसकेच सदर प्रमाणपत्राुंच चा म  ळ प्रती तपासणीसाठाठी
लनच कु तीप रासवर्गी सादर करणके आरश चक आिके . 

अ)  उमकेदराराुंनी अजाार्वस आरोबत शिाळा स आरोडलचाचा दाय खलिा ,  जनमदाय खलिा ,  अल अधिरास प्रमाणपत्र ,
शिवैया साकलणक अिार्वतकेबाबतच चा सरार्व ग णुपलत्रका र प्रमाणपत्र ,  50 /100  ग णुाुंची मराठाठी परारीया साका उतीणार्व
असल चाबाबतचके प्रमाणपत्र,  ए.एन .एम .  हडप लि आरोमा उतीणार्व ककेल चाचके प्रमाणपत्र ,  एमएससीआचटारी
प्रमाणपत्र ,  सया साकम अल अधिकाऱचाुंनी हदलिकेलिके जात प्रमाणपत्र ,  जात रवै अधितकेचके प्रमाणपत्र ,  उननत र



प्रगत गटात म आरोडत नसलचाचके नरीनतम प्रमाणपत्र चाुंचचा चाचाुंहकत साया साकाुंहकत प्रती
अजाार्वस आरोबत ज आरोडणके आरशचक आिके.  
ब)  हरराहित महिलिा उमकेदराराुंनी हरराि ना नावाची नोंदणी प्रमाणपत्र तसकेच नारात बदलि ी नोंदणी झालचाबाबतचके
राजपत्र सादर करारके.   तसकेच तके नसलचास हरराहित महिलिा हररािाप  रासवर्गीचचा नारानके अजार्व कर
शिकतात. 
क)   उमकेदरार न आरोकरारी करारीत असलचास प  रासवर्गीचचा लनच आरोकखातचाुंचके 'ना िरकत प्रमाणपत्र '  सादर
करणके आरशचक आिके. 
ड)  फ आरोट आरो असलिकेलिके ओळय खपत्र उदा . आ अधिारकाडार्व , पपॅनकाडार्व आरश चक आिके. 

12. अादचारत न नॉन हकमीलिकेचर प्रमाणपत्र /आल्ार्वकदृष टचा द बुार्वलि घटकातीलि असल चाबाबतचा प रुारा म िण न
सया साकम प्राल अधिकाऱचानके हरहित ककेलिकेलिके र अजार्व सादर करण चाच चा अुंलतम हदनाुंकास रवै अधि असणारके ( हरतीच
रषार्व 2022 -23 ) प्रमाणपत्र सादर करणके आरश चक आिके . 

13. मागासरगासवर्गीच उमकेदराराुंनी खात चाुंच चा जातीच चा हरहित नम नु चातीलि सया साकम प्राल अधिकाऱचाुंकड न प्राप त ककेलिकेल चा
प्रमाणपत्राची साया साकाुंहकत प्रत र जात रवै अधिता प्रमाणपत्र अजाार्वस आरोबत ज आरोडणके आरश चक आिके .  तसकेच जात
रवै अधिता प्रमाणपत्र नसल चास पहरपत्रक क.  एमबीसी/7100  हद.31.01. 2012  अन रचके लनच कु तीच चा
हदनाुंकापास  न सिा महिन चाुंच चा आत सादर करणके आरशचक आिके .  लनच कु तीनुंतर एका महिन चाच चा आत
सदर कमार्वचाऱचानके सुंबुंल अधित पडताळणी सलमतीकडके दारा दाय खलि करन खात चाबाबतची प आरोचपारती लनच कु ती
प्राल अधिकाऱचाुंकडके सादर करणके आरश चक आिके .   अन च्ा पहरपत्रक क .एमबीसी/49 85 हद.02.05.20 17
न सुार काचार्वरािारी करण चात चकेईलि . 

14. य ख लुिा उमकेदराराुंकहरता हरहित ककेलिकेल चा रच आरोमचाार्वदा तसकेच इतर पात्रताहरषचक अटारीुंची प तुार्वता करणाऱचा
सरार्व उमकेदराराुंचा (मागासरगासवर्गीच उमकेदराराुंसि )  सरार्वसा अधिारण (य ख लुिा )  पदाररारीलि लशिफारशिीुंकहरता हरचार
ि आरोत असल चानके सरार्व आरलया साकत प्ररगाार्वतीलि उमकेदराराुंनी खात चाुंच चा प्ररगाार्वतीलि पद आरलया साकत /उपलि्  अधि नसलिके
तरारीिारी अजाार्वमध चके म  ळ प्ररगाार्वसुंदभााार्वतीलि माहिती अच  कपणके नम द करणके आरश चक आिके. 

15. आल्ार्वकदृष टचा द बुार्वलि घटकाुंतीलि ( ईड् ल च एस ) उमकेदराराुंकहरता शिासन लनणार्वच , सामान च प्रशिासन हरभााग
कमाुंक राआ अधिके/4019 /प्र.क.31 /16  अ हदनाुंक 12.0 2.2019 र हदनाुंक 31 मके,  20 21 अन रचके हरहित
करण चात आलिकेलिके प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणीच चा रकेळी सादर करणके आरश चक आिके . 

16. उमकेदरारास क आरोणखातचािारी नचाचालिचानके नवैलतक अ अधिणतःपतन हकुंरा फग कौजदारारी सररपाचचा य खटलचात लशिया साका
हदलिारी असलचास ती भारतीसाठाठी अपात्र ठरकेलि .  उमकेदराराहररधद प आरोलिारीस चग कौकशिी /नचाचालिचीन प्रकरण
प्रलिुंहबत असलचास /लशिया साका ी नोंदणी झालिकेलिारी असलचास , उमकेदरारानके खातचाबाबतचा तपशिीलि दकेणके आरशचक आिके .

17. हरजा(अ),  भाज(ब ),  भाज( क)  र भाज ( ड)  चा प्ररगाार्वतीलि हरहित ककेलिकेलिके आरया साकण खातचा खातचा प्ररगाार्वतीलि
उमकेदरार उपलि् अधि न ी नोंदणी झालचास अुंतगार्वत पहररतार्वनीच आिके .

18. अजा र अज प्ररगाार्वतीलि उमकेदरार रगळता अनच मागास प्ररगाार्वतीलि आरया साकणाुंतगार्वत अजार्व करणाऱचा
उमकेदराराुंनी तके उननत आलण प्रगत गटात म आरोडत नसलचाबाबतचके सया साकम प्राल अधिकाऱचाचके नरीनतम
प्रमाणपत्र अजाार्वस आरोबत सादर करणके आरशचक आिके .

19. शिासन अल अधिस  चना हद.28.03.20 05  र खात चाअन षुुंगानके शिासन पहरपत्रक क .एसआरव िारी 20 00/प्र .क.
(17 /2000 )/ बारा हद.01.07.20 05  अन रचके लििान कु टु ुंब असल चाबाबत हरहित नम न चातीलि प्रलतरतिजापत्र
लनच कु तीच चा रकेळी सादर करणके आरश चक आिके .   ( अहरराहित अजार्वदारानके स दु्धा सदरचके प्रलतरतिजापत्र सादर
करणके बुं अधिनकारक आिके.  खात चामध चके लतनके 'लिाग  नािारी' असा शिकेरा नम द करारा.)



20. प्रशिासककीच हकुंरा अनच कारणासतर भारती प्रहकचा क आरोणखातचािारी रकेळकेस क आरोणखातचािारी टपपचारर ्ाुंबहरणचाचके
अल अधिकार मा.मिानगरपाललिका आच कु्त, बृिनम ु ुंबई मिानगरपाललिका चाुंना आिकेत. 

21. लनणतःसम्ार्व (हदवचाुंग) उमकेदरारानके हकमान 40%  हदव चाुंगखातर असलचाबाबतचके शिासककीच सया साकम प्राल अधिकाऱचाुंनी
हदलिकेलिके प्रमाणपत्र र खातचाची प्रत अजाार्वस आरोबत सादर करणके आरश चक आिके . 

22. शिासककीच सया साकम प्राल अधिकाऱचाुंकड न हकमान 40 %  अपुंगखातर असलचाबाबतचके प्रमाणपत्र सादर ककेलिकेलचा र
लनरड ी नोंदणी झालिकेलचा लनणतःसम्ार्व (हदवचाुंग)  उमकेदराराुंना म ु ुंबई मिानगरपाललिककेचचा रवैादककीच मुंडळाकडके
पाठहरलिके जाईलि र म ु ुंबई मिानगरपाललिका मुंडळानके सदर लनणतःसम्ार्व (हदवचाुंग)  उमकेदरार साह्यकारारी
पहरचाहरका ( प्रसहरका)  चा पदाचके कतार्ववच बजारणचास शिाहररारीकदृषटचा पात्र ठरलचानुंतर खातचास प्रखातचया साक
नकेमण क दकेणचात चकेईलि. 

23. समाुंतर आरया साकणाुंतगार्वत अजार्व कर इलचचणाऱचा उमकेदराराुंनी सुंबुंल अधित समाुंतर आरया साकणाचचा दृष्टीक आरोनात  न
शिासककीच लनद्शिान सुार सया साकम प्राल अधिकाऱचाुंकड न प्राप्त ककेलिकेलिके प्रमाणपत्र र खातचाचचा साया साकाुंहकत चाचाुंहकत
प्रती अजाार्वस आरोबत सादर करणके आरशचक आिके . 

24. य खकेळाड ुंचके आरया साकण मिाराष ट्र शिासन शिालिकेच लशिया साकण र हकडा हरभाागाच चा शिा.लन.क.  राहक अधि आरो -
20 02/प्र .क.अ.68/ हकच सुके- 2 हद. 01. 07.201 6 च चा तरत दारीन सुार रािारीलि. 

25. प्रकलपग्रसताुंसाठाठी सन 20 01  मिाराष्ट्र अल अधिलनचम क .11  मिाराष्ट्र प्रकलपबाल अधित वचक्तीुंचके प नुरार्वसन
अल अधिलनचम 1999  न सुार शिासनानके हरहित ककेलिकेलिके लनचम आलण ब ृिनम ु ुंबई मिानगरपाललिका ठरार क.10
हद.03.04. 2008  अनरचके मुंज र ी नोंदणी झालिकेलिारी मागार्वदशिार्वक तखातरके चान सुार नगरबािच हरभाागातीलि ्ट्र राजचा
प्रकलपग्रसताुंची जमीन ब ृिनम ु ुंबई मिानगरपाललिककेचचा जलिप्रकलपासाठाठी सुंपाहदत ककेलिारी आिके अशिा
प्रकलपग्रसताुंसाठाठीची आरलया साकत पदके भारणचात चकेतीलि . 

26. भा ुकुंपग्रसतासाठाठी आरलया साकत पदके मिाराष ट्र शिासन ,  सा.प्र.  हरभााग,  भा कुंप 10 08/प्र .क.  14 5/2008/16 अ
हद.27.10. 2008  र शिा .लन.  भा कुंप 1009/ प्र.क.  20 7/2009/16 अ हद .27.08. 2009  मधचके हरहित
ककेलिकेलचा अटारी र शितासवर्गीन सुार सरतुंत्रपणके भारणचात चकेतीलि . 

27. माजी सवैलनकाुंसाठाठी 15%  प्रमाणके आरलया साकत पदके शिासन लनद्शिान सुार भारणचात चकेतीलि .  कमालि रच आरोमचाार्वदा
45  रष् इतककी रािारीलि.  सरातुंतच सवैलनकाुंचके अ्रा खातचाुंचचा हर अधिरा रारस पम प्रयतीचके लन अधिन ी नोंदणी झालचास खातचाुंनी
ककेलिकेलिके नामलनद्शिन म ृ खातच  ु पिश्चिात अलसतखातरात रिाणार नािारी .  उमकेदरारास माजी सवैलनक हरम कु्त
प्रमाणपत्र सादर करारके लिागकेलि . 

28. शिासन लनद्शिान सुार सरातुंतचसवैलनक र खातचाुंचके नामलनद्लशित चाुंना शिासनाचचा अिार्वता र सरलिती हरचारात
घकेऊन मिापाललिका सकेरकेत समाहरष्ट करन घकेणचात चकेईलि . 

29. अना् म लुिाुंसाठाठी १ %  पदके,  चाप्रमाणके आरलया साकत पदके पहरपत्रक क .  एमीबीसी /3646  हद.11.01.20 22
स आरोबतच चा शिासन शि दु्धीपत्रक क.अना् -2018 /प्र.क.182 /का- 03 हद.26.1 1.2021  मध चके हरहित
ककेलिकेल चा लनद्शिान सुार भारण चात चकेतीलि .

30. पदरी अधिर/पदरीका अधिारक अुंशिकालिारीन उमकेदराराुंची आरलया साकत पदके शिासन लनणार्वच क .अशिुंका
19 18/प्र .क.50 7/16 -अ हद.02.01.20 19  मध चके हरहित ककेलिकेल चा लन द्शिान सुार भारण चात चकेतीलि .  

31. स लुशिलया साकत बकेर आरोजगार आल्ार्वक सिाहायच च आरोजनकेअुंतगार्वत शिासककीच काचाार्वलिचात पदरी अधिर /पदहरका अधिारक
अुंशिकाललिन कमार्वचारारी मिण न तीन रष् दरमिा मान अधिनारर काम ककेलचाबाबतचचा प्रमाणपत्राची साया साकाुंहकत
प्रत र र आरोजगार मागार्वदशिार्वन केंंदामधचके चा अन भुाराची ना नावाची नोंद ककेलचाबाबत सकेराच आरोजन काचाार्वलिचाचचा ना नावाची नोंदणी
प्रमाणपत्राची साया साकाुंहकत प्रत कागदपत्राुंचचा पडताळणीरकेळी सादर करणके आरशचक आिके . 



32. लजल िा र आरोजगार र स रचुंर आरोजगार काचाार्वलिचात नार ना नावाची नोंदणी ककेलिकेलिारी असल चास प्रमाणपत्राची प्रत
अजाार्वस आरोबत सादर करणके आरश चक आिके . 

33. लनरड ी नोंदणी झालिकेलचा उमकेदराराुंहररधद क आरोणतािारी ग नुिा ना नावाची नोंदहरलिा नािारी अ्रा लसधद ी नोंदणी झालिकेलिा नािारी असके
चाहरतच प्रमाणपत्र सुंबुंल अधित प आरोललिस सटकेशिनकड न प्राप्त ी नोंदणी झालचानुंतरच खातचाची सदर पदारर नकेमण  क ककेलिारी
जाईलि.

34. लनरड ी नोंदणी झालिकेलचा उमकेदराराची सुंबुंल अधित पदारर लनच कु्ती करणचाप रासवर्गी सदर पदाचचा 1  महिनचाचचा
रकेतनाएरढारी र आरोय ख रक कम अनामत मिण  न भारारी लिागकेलि हकुंरा तशिा अ्ाार्वचके ( आशिचाचके)  जालमनपत्र
सादर करारके लिागकेलि .  उमकेदरारानके स रुया साका अनामत रक कम भारनस धु दा मिानगरपाललिककेमध चके नकेमण क न
लसरकारल चास हकुंरा पहरहरया साका अधिीन कालिार अधिीत कािारी कारणास तर बडतफार्व ककेल चास खात चाुंना खात चाुंनी भारलिकेलिारी
अनामत रक कम परत लमळण चाचा िक क रिाणार नािारी . 

35. लनरड प्रहकचा स रु ी नोंदणी झालचानुंतर हकुंरा लनच कु्तीनुंतर क आरोणखातचािारी या साकणी उमकेदरारानके च कुकीची
माहिती/प्रमाणपत्रके/कागदपत्रके सादर ककेलचाचके हकुंरा क आरोणतीिारी माहिती दडर  न ठकेरलचाचके लनदशिार्वनास
आलचास खातचाची उमकेदरारारी रद्दबातलि करणचात चकेईलि .  तसकेच लनच कु्ती ी नोंदणी झालिारी असलचास क आरोणतीिारी प रार्व
स  चना न दकेता खातचाुंची लनच कु्ती समाप्त करणचात चकेईलि. 

36. लनरड ी नोंदणी झालिकेलचा उमकेदराराुंची म ु ुंबई मिानगरपाललिककेचचा काचार्वया साककेत्रातीलि क आरोणखातचािारी आर आरोोगच केंंदात
लनच कु्ती करणचात चकेईलि र खातचाुंची सकेरा मिानगरपाललिककेचचा क आरोणखातचािारी आर आरोोगच केंंदात बदलिारी च आरोोगच
असकेलि. 

37. लनच कु तीनुंतर उमकेदराराुंना लनरासस ् ान उपलि्  अधि करन दकेण चाची जबाबदारारी मिानगरपाललिका
प्रशिासनाची नािारी. 

38. लनरड ी नोंदणी झालिकेलचा उमकेदरारालिा लनच कु्तीनुंतर म ु ुंबई मिानगरपाललिका ( सकेरा)  लनचम 1989  तसकेच बृिनम ु ुंबई
मिानगरपाललिका सकेरा ( रतार्वण क) लनचम 1999  लिाग  ि आरोतीलि. 

39. लनरड ी नोंदणी झालिकेलचा उमकेदरारालिा लनच कु्तीनुंतर नहरन 'पहरभााहषत अुंशिदान लनर ृ ती च आरोजना '  लिाग  ठरकेलि.
मात्र सधचा अलसतखातरात असलिकेलिारी लनर ृ ती च आरोजना (मिणजके म ु ुंबई मिानगरपाललिका लनरृती रकेतन लनचम
19 53)  आलण सधचा अलसतखातरात असलिकेलिारी सरार्वसा अधिारण भाहरषच लनराार्वि लन अधिी च आरोजना खातचाुंना लिाग   ि आरोणार
नािारी. 

40. सदर भारती अुंतगार्वत लनच कु्ती तीन रषाार्वचचा पहरहरया साका अधिीन कालिार अधिीसाठाठी असकेलि र तीन रषाार्वनुंतरचके
सकेरा सातखातच उमकेदराराचचा पहरहरया साका अधिीन कालिार अधिीतीलि कामलगरारीरर अरलिुंब  न असकेलि.  

41. अजार्व सादर करारचाची पधदत  :-  पात्रता लनकषाुंची प तार्वता करणाऱचा उमकेदराराुंनी सरार्व आरशचक
असलिकेलचा प्रमाणपत्राुंचचा प्रतीुंसि जाहिरातीत नम  द ककेलिकेलचा हठकाणी अजार्व सादर करणके आरशचक
आिके.  हरहित म दुतीनुंतर प्राप त ी नोंदणी झालिकेलिके अजार्व लसरकारण चात चकेणार नािारीत .



हरशिकेष स  चना
1. चाप रासवर्गी सुंबुंल अधित काचाार्वलिचात रा अनच हठकाणी सादर ककेलिकेलिके /  प्राप्त ी नोंदणी झालिकेलिके अजार्व हरचारात घकेतलिके

जाणार नािारीत .  तसकेच बृिनम ु ुंबई मिानगरपाललिककेनके क आरोणखातचािारी वचक्तीलिा र इतर दसुऱचा सुंस्केलिा अजार्व
हरकणके, लसरकारणके इखातचादारीुंचा अल अधिकार हदलिकेलिा नािारी ,  चाची कृ पचा सरा्यंनी ना नावाची नोंद घचारी .

2. जर एय खाादा उमकेदरारानके भारतीचचा क आरोणखातचािारी टपपचारर दबार आणणचाचा प्रचम प्रयत ककेलचास हकुंरा
अन लुचत माधचमाुंचा अरलिुंब ककेलचाचके हकुंरा त आरोतचा वचक्तीची वचरस्ा ककेलचाचके आढळलचास खातचालिा
लनरडीत न अपात्र ठरहरलिके जाईलि.

3. मधचस्/ठक/म ु ुंबई मिानगरपाललिककेत सुंबुं अधि असलचाचके भाासहरणाऱचा वचक्ती चाुंचचा गवैरमागाार्वनके न आरोकरारी
लमळर न दकेणचाचचा आशासनापास  न सार अधि रािणचाचचा उमकेदराराुंना स  चना दकेणचात चकेत आिकेत .

4. सकेराच आरोजन काचाार्वलिच /प्रकलप अल अधिकारारी चाुंचचाकडके ना नावाची नोंदणी ककेलिकेलचा उमकेदराराुंनी दकेय खीलि चा
जाहिरातीन सुार आरशचक कागदपत्राुंसि हरहित नम नु चामध चके अजार्व सादर करारा .

5. रर नम द ककेलिकेलचा हरक्त पदाुंचचा अिरालिान सुार उमकेदरार उपलि् अधि ि आरोताच भारतीची प्रहकचा खातरहरत बुंद
करणचाचके अल अधिकार प्रशिासनालिा रिातीलि .

सिारी/-
(ड नॉ . मुंगलिा ग आरोमार के )

सुंच कु त काचार्वकारारी आर आरोोगच अल अधिकारारी                                      काचार्वकारारी आर आरोोगच अल अधिकारारी
(कु क र माबासुं)



साह्यकारारी पहरचाहरका   (  प्रसहरका  )   पदासाठाठी हरनुंती अजाार्वस आरोबत सया साकम प्राल अधिकाऱचाुंनी
साया साकाुंहकत ककेलिकेल चा कागदपत्राुंच चा चाचाुंहकत प्रती य खालिारीलिकमानके ज आरोडाव चात

अ.क. कागदपत्राुंचा कम
०१ नारात बदलि असल चास (राजपत्र/हरराि प्रमाणपत्र)
०२ आ अधिार काडार्व 
०३ पपॅन काडार्व 
०४ जन म दाय खलिा 
०५ शिाळा स आरोडल चाचा दाय खलिा 
०६ रास तव चाचा प रुारा /अल अधिरास प्रमाणपत्र/ लशि अधिापलत्रका/ पासप आरोटार्व 
०७ बृिन म ु ुंबई मिानगरपाललिककेच चा लनचलमत सकेरकेत असल चास ओळय खपत्राची प्रत 
०८ दिारी ग णुपलत्रका र प्रमाणपत्र 
०९ बारारी ग णुपलत्रका र प्रमाणपत्र 
१० सपप्र प्र्म रषार्व ग णुपलत्रका 

(अेचा अभ चासकमाचके रषार्व एकापकेया साका जास त प्रचखात नात उतीणार्व असल चास सरार्व ग णुपलत्रका स आरोबत ज आरोडणके आरश चक आिके .) 

११ सपप्र हद्वितीच रषार्व ग णुपलत्रका 
(अेचा अभ चासकमाचके रषार्व एकापकेया साका जास त प्रचखात नात उतीणार्व असल चास सरार्व ग णुपलत्रका स आरोबत ज आरोडणके आरश चक आिके .) 

१२ सपप्र पदहरका प्रमाणपत्र 
१३ मिाराष ट्र नलस्यंग कग कौलनसलिचके ना नावाची नोंदणी प्रमाणपत्र 

न तुनीकरणाची पारती ( ना नावाची नोंदणी प्रमाणपत्राची रवै अधिता सुंप ुष टात आलिारी असल चास )

१४ सुंगणक अिार्वतकेचके प्रमाणपत्र 
१५ जात प्रमाणपत्र 
१६ जात रवै अधिता प्रमाणपत्र 
१७ न नॉन हकमीलिकेअर प्रमाणपत्र 

न नॉन हकमीलिकेअर प्रमाणपत्र न तुनीकरणाची पारती ( न नॉन हकमीलिकेअर  प्रमाणपत्राची रवै अधिता सुंपलिारी
असल चास ) 

१८ समाुंतर आरया साकणाबाबतची प्रमाणपत्रके (हदव चाुंग व चक ती /य खकेळाड /प्रकल पग्रस त /भाुकुंपग्रस त /माजी
सवैलनक/अुंशिकाललिन पदरी अधिर उमकेदरार/अना्)

१९ सकेराच आरोजन काचाार्वलिचाचके प्रमाणपत्र 
२० लशिया साका/ग नु िा/न चाचालिचीन प्रकरण असल चास खात चाबाबत कागदपत्रके 
२१ प रासवर्गीच चा लनच आरोक खात चाचके नािरकत प्रमाणपत्र



बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
सारार्वजलनक आर  आरोोग च य खातके 

"सहाह्यकहारट पररचहाररकहा (प्रसरवकहा)"पध्दहासहाठी अरहा्यचहा न म्नहा ककेरळ महिलिाुंकहरता *

प्रलत, 
सुंच कु त काचार्वकार ारी आर  आरोोग च अल अधिकार ारी , 
सारार्वजलनक आर  आरोोग च य खातके , 
एफ/दलया साकण हरभााग काचाार्वलिच इमार त , 
य ख आरोलिारी कमाुंक 13, पहिलिा मजलिा, 
ड नॉ. बाबासािकेब आुंबकेडकर  मागार्व , 
पर ळ, म ु ुंबई –  400012

ब ृिन म ु ुंबई मिानगर पाललिककेच चा सारार्वजलनक आर  आरोोग च य खाखात चाुंतगार्वत सुंचकु त काचार्वकार ारी आर  आरोोग च अल अधिकार ारी  चाुंच चा अय खखात चार ारीतीलि
कु टु ुंब कल चाण र माता बालि सुंग आरोपन हरभाागामध चके साह्यकार ारी पहर चाहर का ( प्रसहरका)  पदाकहर ता हदनाुंक ०९ .०१.२०२३  च चा
जाहिर ातीन सुार  मी लनम नस राया साकर ारीकार  हरनुंती अजार्व सादर  कर ारीत आिके . 

अ .
क. 

उप
क. 

तपशिीलि 

१ अ ) उमकेदरार ाचके सुंप णार्व नार ( मर ाठाठीत) 
आडनार 
नार
रहडलिाुंचके /पतीचके नार 
आईचके नार 

ब ) रहडलिाुंचके /पतीचके सुंप णार्व नार 
क) रवैराहिक लस्ती   हरराहित      अहरराहित

ड) नारात बदलि असल चास 
आडनार 
नार
रहडलिाुंचके /पतीचके नार 

२ अ ) आ अधिार  कमाुंक हकुंरा आ अधिार  ना नावाची नोंदणी कमाुंक
ब ) पपॅन कमाुंक

३ ललिुंग
४ जनम हदनाुंक (dd/mm/ yyy yy  चा नम नु चामध चके

हदनाुंक नम द करारी .)

५ अ ) उमकेदरार  ब ृिनम ु ुंबई मिानगर पाललिककेचके
लनचलमत कमार्वचार ारी  आिकेत का ?

 
 ि आरोच  नािारी

ब ) असल चास कमार्वचार ारी सुंककेताुंक कमाुंक

उमकेद रार ान के खात चाचके पार पत्र 

आकार ातीलि अलिारीकडीलि 

चाचालचत्र  चके्के लचकटर  न  

चाचालचत्रारर  स राया साकर ारी 

कर ारी. 



६ अ ) सध चाच चा रास तव चाचा सुंप णार्व पता 
घर  कमाुंक /घर / हबलडीुंगचके  नार  
हरभााग / लिपॅ ुंडमाकार्व 
शििर ाचके /गाराचके नार
तालि कुा र लजल िा 
हपन क आरोड कमाुंक

ब ) काचम रास तव चाचा पता 
घर  कमाुंक /घर / हबलडीुंगचके  नार  
हरभााग / लिपॅ ुंडमाकार्व 
शििर ाचके /गाराचके नार
तालि कुा र लजल िा 
हपन क आरोड कमाुंक

क) स्ालनक प आरोललिस स्ानकाचा सुंप णार्व पता
( हपनक आरोडसि)

ड) उमकेदरार ाचा ई /मकेलि आचडी कमाुंक
इ) म आरोबाईलि कमाुंक

७ अर्यध्दहारहाचहा शशैक्षलणक तपलशलि

अ) अ.
क.

अेचा अभ चासकम सरार्व
हरषचातीलि

प्राप त ग णु 

एक ण ग णु टक ककेरारारी उत ीणार्व
ी नोंदणी झाल चाचके

रषार्व

मराठाठी हरषचातीलि
प्राप त ग णु/ एक ण

ग णु  

मुंडळाचके  नार 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

१ माध चलमक शिालिाुंत
परारीया साका (SSC)

२ उ च च माध चलमक शिालिाुंत
परारीया साका (HSC)

ब ) अ.
क.

अेचा अभ चासकम एक ण
प्राप त गुण 

एक ण गुण टक ककेरारारी हकतव चा
प्रचखात न ात

उतीणार्व
(I/II/III)

उ तीणार्व
ी नोंदणी झाल चाचके

रषार्व 

सुंस ् ा /हरादापीठाचके नार 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

१ सिाहायचक पहरचाहरका प्रसहरका
अेचा अभ चासकम (ANM) प्र्म रषार्व 

२ सिाहायचक पहरचाहरका प्रसहरका
अेचा अभ चासकम (ANM) हद्वितीच रषार्व 

*शिवैया साकलण क अेचा अभ चासकमाचके प्र्म /हद्वितीच रषार्व एकापकेया साका जास त प्रचखात नात उतीणार्व ी नोंदणी झालिके असल चास सरार्व ग णुपलत्रका
स आरोबत ज आरोडणके आरश चक आिके.



क) मिार ाष्ट्र नलस्यंग कग कौलनसलिचा ना नावाची नोंदणी कमाुंक
र रवै अधिता हदनाुंक (रलजस ट्रकेशिनची रवै अधिता हदनाुंक
सुंपुष टात आलिारी असल चास न तुनीकरणाची
प आरोचपारती स आरोबत ज आरोडारी .)

ना नावाची नोंदणी कमाुंक 
रवै अधिता हदनाुंक 

ड) सुंगणक हरषचक एम .एस.सी.आच.टारी .  हकुंरा
शिासनानके हरहित ककेलिकेलिके सुंगणक हरषचक
अेचा अभ चासकम उतीणार्व ी नोंदणी झालिा आिात का ?

  ि आरोच   नािारी  
(असल चास खात चाबाबतचा तपशिीलि )

सुंगणक हरषचक अेचा अभ चासकमाचके नार उतीणार्व ी नोंदणी झाल चाचके रषार्व 

८ सहा्हालरक व स्हाुंतर आरक्षणहाचहा तपशीलि 
अ ) उमकेदरार ाचा स रतणतःचा जात प्ररगार्व   

ब ) उमकेदरार  सामालजक आर या साकणाचा फाचदा घकेऊ
इलचचतके का ?

ि आरोच नािारी 

क) असल चास च आरोोग च तके्के √·असके लचन ि कर ा.
(सामालजक आरया साकणाचा फाचदा घकेऊ इलचचत
असल चास ,  जाहिरातीमध चके नम द ककेल चाप्रमाणके
जात प्रमाणपत्र ,  जात रवै अधिता प्रमाणपत्र ,  उ न नत र
प्रगत गटात म आरोडत नसल चाबाबतच चा अादचारत
प्रमाणपत्राची /न तुनीकरण पारतीची प्रत स आरोबत
ज आरोडारी .)

अन सु लचत
जाती

अन सु लचत
जमाती 

हरम कु्त
जाती (अ)

भाटकचा
जमाती (ब)

भाटकचा
जमाती (क)

भाटकचा
जमाती (ड)

इतर मागास
प्ररगार्व

हरशिकेष
मागास प्ररगार्व

ईड् ल च एस सरार्वसा अधिारण /
य खुलिा

ड) उमकेदरार  समाुंतर  आर या साकणाचा फाचदा घकेऊ
इलचचतके का ?
असल चास च आरोोग च तके्के √ असके लचन ि कर ा.

(समाुंतर आरया साकणाचा फाचदा घकेऊ इलचचत
असल चास खात चाबाबत जाहिरातीत नम  द ककेलिकेलिारी सरार्व
आरश चक कागदपत्रके स आरोबत ज आरोडारी .) 

ि आरोच नािारी 

माजी
सवैलनक

अुंशिकालिारीन
कमार्वचारारी 

भा कुंपग्रसत प्रकलपग्रसत य खकेळाड अना् हदव चाुंग
व चक ती

रध्दव रहाुंग व रक ती अससल रहास रध्दव रहाुंगांगत वहाचहा पमा पुढटलिपशैकढीलपैकी रक्हान एक उपप उपपकहार
लनवडणे आवश रक आहे.

a) L V- L ow Vi sio n / या साक ीणदृष्टी 

b) OL- One  Le g /1 पाच 

CP- Cerebral  Pals y/मेंद चुा  पया साक ाघात 

LC- Lepr osy  Cured /कु ष्ठर आरोगम कु्त

Dw-Dwarfism / शिारारीहरक राढ य ख ु ुंटणके 

AAV-Acid  Attac k Vi ctim 
(आमलि  िललिाग्रसत)

c) S LD- Sp ecific  Le arnin g Disa blity/ हरलशिष्ट लशिया साक ण अया साक मता

 MI –  Ment al Illn ess/ मानलसक आजार

d) MD-Mu ltipl e Disab ilitie s Invo lvin g ( a) to ( c) /
गट  अ त के  गट  क मधच के  दशिार्व हरणच ात आलि के लच ा हदवच ाुं गखातरासि  एकापके या साका  ज ासत
प्रकारचके  हदवच ाुं गखातर



९ सकेराच आरोजन काचाार्वलिचाचके ना नावाची नोंदणीपत्र असल चास
खात चाचा कमाुंक र हदनाुंक 

कमाुंक  - 
हदनाुंक  -

१० अ ) उमकेदरार ास चाप रासवर्गी क आरोणखात चािारी ग नु ह्याकहर ता
लशिया साका ी नोंदणी झालिारी ि आरोती का?
(असलचास खातचाचा तपशिीलि नम  द कर न कागदपत्रके
स आरोबत ज आरोडारी .)

ि आरोच नािारी 

ब ) उमकेदरार ाहररधद प आरोलिारीस चग कौकशिी /
नचाचालिचीन प्रकर ण प्रलिुंहबत हकुंरा प्रसताहरत
आिके का?
(असलचास खातचाबाबतचा तपशिीलि नम  द कर न
कागदपत्रके स आरोबत ज आरोडारी .)

ि आरोच नािारी 

क) सधचा अजार्वदार  इतर त्र न आरोकर ारीस आिके का ?
(असलचास खातचाबाबतचा तपशिीलि दकेऊन प  रासवर्गीच चा
लनच आरोक खात चाचके ना -िरकत प्रमाणपत्र स आरोबत
ज आरोडारके .)

ि आरोच नािारी 

 मी,  चके्के असके प्रमालणत कर तके ककी ,  अजाार्वत नम  द ककेलिकेलिारी सरार्व माहिती बर  आरोबर  र य खर ारी आिके .   खातचापवैककी क आरोणतीिारी माहिती य ख आरोटारी
अ्रा च कुकीची आढळलचाम ळुके माी नोंदणी झा अजार्व फकेटाळ  न लिारलचास हकुंरा लनरडीचचा कु ठलचािारी टपपचारर  माी नोंदणी झी उमकेदरार ारी र द्द ककेलचास
खातचाबाबत माी नोंदणी झी कािारीिारी तकार  र ािणार  नािारी .  अजाार्वद्विार के हदलिकेलिारी क आरोणतीिारी माहिती य ख आरोटारी आढळलचास ब ृिनम ु ुंबई
मिानगर पाललिका माझचाहररधद काचदकेशिीर  कार राई कर शिकतके चाची मलिा जाणीर आिके .
                                                                               आपलिारी हरश रास  , 
                                                                             उमकेदरार ाची स राया साकर ारी 

                                                                               उमकेदरार ाचके नार 
हदनाुंक र स ् ळ 
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