
 बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
जनसुंपक् वविभहाग

जहावहरहात
 पीआरओ/११९२ दिनांक ११.०८.२०२२ 

बृहन्मंबई ्हानगरपाललिककेचचा जनसंपकपर्क  खाातचाचचा आा आसयापनकेवरापनेवरीलि 'सहहाय्यक जनसुंपक्
अलधिकहारर' चा संवगापर्कची  खालिापनेवरीलि तकातचा प्र्ारमाणके दरक्त असलिकेलिापनेवरी ५ पिके सरळसकेवकेनके भरावचाची आहकेत.
सरळसकेवा भरतीसाठी  आवश्चक ती पात्रता धाररमाण करापनेवरीत असलिकेलचा उ क्ेिवारांना ऑनलिाईन पपधितीनके अजपर्क
करणचासाठी  पमढापनेवरीलि ललिंक उपलिबध करणचात चकेत आहके.   https://ibpsonline.ibps.in/bmcapromay22

उ क्ेिवारांनी ा आसवत:   खात्री करावचाची आहके क ,  तके अजपर्क करापनेवरीत असलिकेलचा पिासाठी  दवदहत
अहपर्कता/अटापनेवरींची पपतपर्कता करापनेवरीत असपन सिर पिाकदरता तके पात्र आहकेत. अजपर्क करणचासाठी  उ क्ेिवाराकडके
लनातच वापरात असकेलि असा (वधध) ई- क्ेलि आचडी असरमाणके आवश्चक आहके. भरती प्रदरक्रिचा परापनेवरीरीककेचके प्रवकेशपत्र
आलरमाण इतर ्ादहती ऑनलिाईन िकेणचात चकेरमाणार असलचानके भरती प्रदरक्रिचकेचचा पपरमाणपर्क कालिावधी्पधचके  सिर ई-

क्ेलि आचडी वधध राहरमाणके आवश्चक आहके. 
पदहाचे नहावि :- सहायचक जनसंपकपर्क अलधकारापनेवरी (वगपर्क-ब) - दरक्त जागा - ५ 

(पि संककेतांक- बी २५६, वकेतनशकेरमाणी संककेतांक बी ३४ ) 

विेतनशेणे:-१) सहावा वकेतनआचोगानमसार  वकेतनशकेरमाणी (९३००-३४८००)+ शकेरमाणीवकेतन रु ४४००/-
             २) सातवचा वकेतन आचोगानमसारची  समधादरत वकेतनशकेरमाणी- ए्२३-(४१८००-१३२३००) 

(अ) 'सहहाय्यक जनसुंपक् अलधिकहारर' सुंविगहा्च्यहा वरक्त पदहाुंचहा तपतपशेलि :- 

एकप रमाण दरक्त पिके अ.जा. अ.ज. दव.जा.
(अ.)

भ.ज.
(ब.)

भ.ज.
(क.)

भ.ज.
(ड.)

दव.्ा.प्र. इ.्ा.व. आि मघ  खमलिा

५ १ - - १ - - - १ १ १

(अ)  शासन लनि्देशानमसार सिर संवगापर्कत प्रवगपर्कलनहाच प्रातचकेक  एक पि दरक्त असलचानके स्ांतर
आररीकरमाणांतगपर्कत पि आरलरीकत होत नाहापनेवरी. 
(ब)  अनाय आररीकरमाण-२०१८/प्र.क./१८२/का-०३ दि.२३.०८.२०२१ ्धीलि लनि्देशानमसार सरळसकेवकेनके
पिभरती करताना पिसंखचकेचचा १  टककचानमसार लिागप करणचात आलिकेलचा आररीकरमाणानमसार भरावचास
उपलिबध ५ दरक्त पिां्पधचके अनायांकदरता पि आरलरीकत होत नाहापनेवरी. 

क) सहायचक जनसंपकपर्क अलधकारापनेवरी चा संवगापर्कची दरक्त पिसंखचा ५ असलचानके दिवचागांकदरता पि आरलरीकत
होत नाहापनेवरी.  तयादप,   खालिापनेवरी न्पि ककेलिकेलचा दिवचांग प्रकारचके उ क्ेिवार सवपर्कसाधाररमाण वगापर्कतपन सहायचक
जनसंपकपर्क अलधकारापनेवरी चा पिाकदरता अजपर्क करु शकतात. 

       

https://ibpsonline.ibps.in/bmcapromay22
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अ.क.
(1)

पदनहा्
(2)

तपशहाररवरक पहात्रतहा
(3)

वदव्यहाुंग प्रविग्
(4)

सदर पदहाचे
जबहाबदहारर वि कत्व्ये

(5)

तपशेरहा
(6)

1 सहायचक 
जनसंपकपर्क
अलधकारापनेवरी

S -  बसरमाणके
ST- उभके रहारमाणके
W - चालिरमाणके
RW–वाचरमाणके व ललिदहरमाणके
SE - पाहरमाणके
H - ऐकरमाणके
C - संवाि
MF- बोटांनी हाताळरमाणके

a)B-(अंध) LV- (अलपदृषी)
b) D- ( करमाणपर्कबलधर),
HH-(ऐकप  चकेणचातीलि ि मबपर्कलिता)

c) OA- (एक हात)
 BA- (िोनहापनेवरी हात)
 OL- (एक पाच) 
 BL – (िोनहापनेवरी पाच)
 OAL -(एक पाच एक हात)
 BLOA-(िोनहापनेवरी पाच,एक हात)
 CP – (्ेंि पचा परीकाघात)
 LC-(कम ष्ठरोग ्मक्त)
 Dw-(शारापनेवरीदरक वाढ  खमंटरमाणके)
 AAV - (आमलि हललिाग्रा आसत)
 Mdy - (ा आसनाचपदवकृती)
d) MI – (्ानलसक आजार) 
e) MD involving 
  (a) to (d) above
(वरापनेवरीलि ए तके डी ्पधचके
स्ादवष असलिकेलिके एकापकेरीका
जाा आसत प्रकारचके दिवचांगातव) 

्हानगरपाललिककेचचा
जनसंपकपर्क व राज
लशषाचार संबंलधत
का्के सांभाळरमाणके.
्हानगरपाललिककेचचा
काचपर्क लनच्ावलिापनेवरीनमसार
का्के कररमाणके. 

उ्केिवार चोगच ती
सॉफटवकेअर साधनके
आलरमाण उपकररमाणके चांचचा
सहायचासह ग्राह
धरणचात चकेईलि. 
सहायचक जनसंपकपर्क
अलधकारापनेवरी हके  लनमन पि
(दफिडर ककेडर)
दिवचांगाकदरता
समलनल्चित ककेलिकेलिापनेवरी
असता पिोननतीचचा
उप जनसंपकपर्क
अलधकारापनेवरी व जनसंपकपर्क
अलधकारापनेवरी चा
पिांकदरता आपोआप
दिवचांगासाठी 
समलनल्चित होईलि.

Functional Requirement Abbreviations used :-  S-Sitting, ST-Standing, W-Walking, RW- Reading
& Writing, SE-Seeing, H-Hearing, C- Communication, MF – Manipulation with Fingers.  

Category Abbrevations Used –( a) B- Blind, LV- Low Vision ( b) D-Deaf , HH- Hard of Hearing
(c) OA- One Arm, BA- Both Arms,OL- One Leg, BL-Both Legs, OAL– One Arm & one Leg,
BLOA-Both leg & one arm, CP -Cerebral Palsy, LC- Leprosy Cured, Dw – Dwarfism, AAV- Acid
Attack Vicitims , Mdy - Muscular Dystrophy (d)MI- Mental Illness(e) MD involving (a) to (d)
above – Multiple Disabilities 

शासन लनरमाणपर्कच रक्रि.  दिवचांग २०१९/प्र.रक्रि.२००/दि.क.२,  दिनांक ०५.१०.२०२१ अनवचके प्राप
लनि्देशाप्र्ारमाणके,  ललिदहणचासाठी  सरीक् नसलिकेलचा दिवचांग वचक्तींना ातचांचचा ्ागरमाणीप्र्ारमाणके परापनेवरीरीककेसाठी 
लिके खलनक व इतर सोची सवलिती  उपलिबध करुन िकेणचात चकेतीलि.

ड) अद्यचावत नॉन दरक्रि्ीलिकेचर प्र्ारमाणपत्र/आलयपर्ककदृदृषकचा ि मबपर्कलि घटकातीलि असलचाबाबतचा पमरावा महरमाणपन
सरीक् प्रालधका-चानके दवतदरत ककेलिकेलिके व अजपर्क सािर करणचाचचा अंलत् दिनांकास वधध असरमाणारके (दवतीच वरपर्क
२०२२-२३) प्र्ारमाणपत्र सािर कररमाणके आवश्चक आहके. 



    -३- 
(इ)  ्हाराष्ट्र शासनाचचा सा्ानच प्रशासन दवभागानके लनगपर्कल्त ककेलिकेलचा शासन पदरपत्रक रक्रि.
बीसीसी/२०११/प्र.रक्रि./१०६४/११/१६ब, दिनांक १२.१२.२०११ नमसार ्ागासवग्गीच उ क्ेिवारानके ातचाचके
जात वधधता प्र्ारमाणपत्र लनचमक्तीचचा वकेळी सािर कररमाणके आवश्चक आहके. अयवा लनचमक्ती दिनांकापासपन सहा
्दहनचांचचा कालिावधीत सािर कररमाणके आवश्चक आहके.

(ई)  आलयपर्ककदृदृषकचा ि मबपर्कलि घटकांतीलि (ईडबलिपएस)  उ क्ेिवारांकदरता शासन लनरमाणपर्कच,  सा्ानच प्रशासन
दवभाग रक्रि्ांक राआधो/४०१९/प्र.रक्रि.३१/१६अ दिनांक १२ फिकेबमवारापनेवरी, २०१९ व  दिनांक ३१ क्े, २०२१
अनवचके दवदहत करणचात आलिकेलिापनेवरी कागिपत्र पडताळरमाणीचचा वकेळी सािर कररमाणके आवश्चक आहके. 

(एफि) आररीकरमाण/अनमशकेर चात बिलि होणचाची  शकचता आहके.

(जी) दव्मक्त जाती (अ), भटकचा ज्ाती (ब), भटकचा ज्ाती (क) व भटकचा ज्ाती (ड) प्रवगापर्कसाठी 
आरलरीकत असलिकेलिापनेवरी पिके आंतरपदरवतपर्कनीच असपन आरलरीकत पिासाठी  संबंलधत प्रवगापर्कतीलि चोगच व पात्र
उ क्ेिवार उपलिबध न  झालचास अद्यचावत शासन धोररमाणाप्र्ारमाणके उपलिबध प्रवगापर्कतीलि उ क्ेिवारांचा दवचार
गमरमाणवतकेचचा  आधारावर करणचात चकेईलि. 

(एच)  अरा खीव ( खमलिा)  उ क्ेिवारांकदरता दवदहत ककेलिकेलचा वचो्चापर्किा तसकेच इतर पात्रता दवरचक
लनकरासंिभाांतीलि अटापनेवरींची पमतपर्कता कररमाणा-चा सवपर्क उ क्ेिवारांचा (्ागासवग्गीच उ क्ेिवारांसह)  अरा खीव
( खमलिा)  सवपर्कसाधाररमाण पिावरापनेवरीलि लशफिारशीकदरता दवचार होत असलचानके,  सवपर्क आरलरीकत प्रवगापर्कतीलि
उ क्ेिवारांनी ातचांचचा प्रवगापर्कसाठी  पि आरलरीकत/उपलिबध नसलिके तरापनेवरी,  अजापर्क्पधचके ातचांचचा ्पळ प्रवगापर्क
संिभापर्कतीलि  ्ादहती  अचपकपरमाणके न्पि कररमाणके बंधनकारक आहके. 
                                             
सहहाय्यक जनसुंपक् अलधिकहारर ्यहा पदहाचे अह्तहा :- 

१)  बृहन्मंबई ्हानगरपाललिककेचचा सकेवकेत अगोिर नसलचास उ क्ेिवाराचके वच ३८ वरापर्कपकेरीका जाा आसत नसावके.
्ागासवग्गीच उ क्ेिवारासाठी  सिर वचो्चापर्किा ४३  वरापर्कपकेरीका जाा आसत नसावी.  (शासन लनरमाणपर्कचानमसार
वकेळोवकेळी होरमाणारके बिलि अं्लिात आरमाणणचात चकेतीलि.)

२) जचांनी ्ानचताप्राप दवद्यापीठीाची कलिा/ दवजान/ वालरमाणजच/ दवधी/ अलभचांलत्रक   दकंवा स्करीक पिवी
धाररमाण ककेलचानंतर जचांनी ्ानचताप्राप दवद्यापीठीाची पत्रकादरता/ जाहापनेवरीरात/ जनसंपकपर्क व जनसंजापन चा
दवरचातीलि पिवचमतर पिवी धाररमाण ककेलिापनेवरी आहके.                                            

३) उपरोक्त शधरीकलरमाणक अहपर्कता प्राप ककेलचानंतर लन्शासक च,शासक च तसकेच ना्ांदकत औद्योलगक संा आसया
चा्धीलि पत्रकादरता/जादहरात/जनसंपकपर्क व जनसंजापन चा काचपर्करीककेत्रापधक  २ दकंवा अलधक काचपर्करीककेत्राचा
३ वरापर्कपकेरीका क्ी नाहापनेवरी इतका जबाबिारापनेवरीचचा पिावरचा अनमभव धाररमाण ककेलिकेलिा असावा.

४) उ क्ेिवार ्ापधचल्क शालिांत प्र्ारमाणपत्र दकंवा तातस् दकंवा उचचत् परापनेवरीरीका १०० गमरमाणांची प्रश्नपलत्रका
असलिकेलिापनेवरी ्राठी  दवरच (उचचा आसतर दकंवा लनमना आसतर ) घकेऊन उतीरमाणपर्क  झालिकेलिा असावा.

५) उ क्ेिवारास इंग्रजी भारकेचके पमरकेसके जान असावके.                                                   



-४-

६) उ क्ेिवार  डीओईएसीसी  सोसाचटापनेवरीचके सीसीसी दकंवा ओ  ा आसतर  दकंवा  ए ा आसतर दकंवा  बी  ा आसतर दकंवा
सी ा आसतरावरापनेवरीलि प्र्ारमाणपत्र दकंवा ्हाराष्ट्र राजच उचच आलरमाण तांलत्रक लशरीकरमाण ं्डळाचके ए्एससीआचटापनेवरी
दकंवा जीईसीटापनेवरीचके प्र्ारमाणपत्रधारक असावा दकंवा सिर प्र्ारमाणपत्र सािर करणचास समट िकेणचाकदरता
शासनानके वकेळोवकेळी संगरमाणक हाताळरमाणी  वापराबाबत  ्ानचता  दिलिकेलिा अभचासरक्रि् पपरमाणपर्क ककेलिकेलिा असावा.
तयादप, सिर लनचमदक्तचचा  वकेळी  उ क्ेिवाराजवळ  प्र्ारमाणपत्र  नसलचास  ातचानके /लतनके  शासनानके  दवहापनेवरीत
ककेलिकेलिापनेवरी ए्एससीआचटापनेवरीची परापनेवरीरीका नके्रमाणपक चचा दिनांकापासपन िोन वरापर्कचचा आत उतीरमाणपर्क होरमाणके आवश्चक
आहके. अनचया ातचाची सकेवा स्ाप करणचात चकेईलि.

लनविडेचे लनकष :- 

१)  सहायचक जनसंपकपर्क अलधकारापनेवरी संवगापर्कची दवदहत अहपर्कता धाररमाण कररमाणारके उ क्ेिवार लिके खी परापनेवरीरीका
िकेणचासाठी  पात्र  असतीलि.

२) ऑनलिाईन व लिके खी परापनेवरीरीककेतीलि एकलत्रत उचच गमरमाणवतकेनमसार लनवड चािापनेवरी तचार करणचात चकेईलि.  

३)  सिर लनवड चािापनेवरीनमसार ्पळ कागिपत्रांची पडताळरमाणी करुन दरक्त पिांएवढापनेवरीच अंलत् लनवड चािापनेवरी
तचार करणचात चकेईलि.    
                                                                              
४)  ऑनलिाईन व लिके खी परापनेवरीरीककेतीलि प्राप गमरमाणां्पधचके स्ान गमरमाण प्राप कररमाणा-चा उ क्ेिवारां्पधचके जाा आसत
अनमभव असरमाणा-चा उ क्ेिवारास प्रय् प्राधानच िकेणचात चकेईलि.

५)  ऑनलिाईन व लिके खी परापनेवरीरीककेत स्ान गमरमाण प्राप कररमाणारके व स्ान अनमभव असरमाणा-चा उ क्ेिवारां्पधचके
जन् तार खकेनमसार महरमाणजके जकेष्ठतकेनमसार प्रय् प्राधानचरक्रि् िकेणचात चकेईलि. 

                                      
६)  ऑनलिाईन व लिके खी परापनेवरीरीककेत स्ान गमरमाण,  स्ान अनमभव  व स्ान जन् तारापनेवरी ख असलचास अशा
उ क्ेिवारांना ातचांचचा आडनावाचचा आद्यारीकरानमसार प्रय् प्राधानच िकेणचात चकेईलि. 

  उ क्ेिवाराची ्पळ कागिपत्र पडताळरमाणी करुन ती लनच्ानमसार चयाचोगच असलचास नके्रमाणपक
करणचात चकेईलि.  तयादप,  नके्रमाणपक चचा काचपर्कवाहापनेवरी िरमचान उ क्ेिवार लनवडीचचा दवहापनेवरीत अहपर्कता पमरमाणपर्क करापनेवरीत
नाहापनेवरी असके लनवडीचचा कोरमाणातचाहापनेवरी टटटचावर दकंवा लनचमक्तीनंतर लिरीकात आलचास ातचाची  नके्रमाणपक रद्द  करुन
लनवड चािापनेवरीतीलि पमढापनेवरीलि उ क्ेिवारांचा लनचमक्तीकदरता दवचार करणचात चकेईलि. 
                                                                                                  
पररकेचे सविरुप वि अ अभ्यहासक् :- 
 
उ क्ेिवारांची पत्रकादरता/जाहापनेवरीरात/जनसंपकपर्क व जनसंजापन (Journalism  /  Advertising  /  Public
Relations  and Mass Communication) चा दवरचाशी संबंलधत १०० गमरमाणांची संगरमाणक च व  लिके खी परापनेवरीरीका
घकेणचात चकेईलि. चासाठी  प्रश्नपलत्रका संगरमाणकावर उपलिबध करणचात चकेईलि. चा्पधचके बहमपचापर्कची प्रश्न हापनेवरी २०
गमरमाणांची परापनेवरीरीका  संगरमाणकावर घकेणचात चकेईलि. तसकेच ८० गमरमाणांचचा लिके खी परापनेवरीरीकके्पधचके इंग्रजीसाठी   ४० गमरमाण  व
्राठी साठी  ४०  गमरमाण असतीलि.  लिके खी परापनेवरीरीककेकदरता उतरपलत्रका उ क्ेिवारास परापनेवरीरीककेिरमचान
्हानगरपाललिककेकडपन उपलिबध करुन िकेणचात चकेतीलि. 
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२० गमण बहमप्यहा््ये (सुंगणकहाविर) वि ८० गमण लिेखे
(हसतललिलखत) -   विेळ -  ३ तहास

एकूण
गमणसुंख्यहा

अ अभ्यहासक्

बहमपचापर्कची प्रश्न  – २० प्रश्न   २० गमरमाण ्मंबई/  ा आसयालनक ा आसवराजच
संा आसय/  पत्रकादरता /
प्रसार्ापधच् /  सा्ानच
जान/  चालिप घडा्ोडीशी
संबंलधत ्ादहती.

भारांतर ( ्राठी  तके इंग्रजी) -  १  प्रश्न
भारांतर (इंग्रजी तके ्राठी  )  -  १ प्रश्न 

  १५ गमरमाण
  १५ गमरमाण

वातापर्कपत्रके -  चालिप घडा्ोडींवर   - ६  प्रश्न 
(्राठी  व इंग्रजी ) - प्रातचकेक  ३ प्रश्न -५  गमरमाणांकदरता

  ३० गमरमाण

पत्रकादरतकेवर आधादरत  वातापर्कपत्रके व  खमलिासके 
(्राठी  व इंग्रजी ) - प्रातचकेक  २ प्रश्न १० गमरमाणांकदरता

  २० गमरमाण

संगरमाणक च व लिके खी परापनेवरीरीककेचके एकप रमाण गमरमाणसंखचा  १०० गमरमाण
                                

ऑनलिहाइन अज् करण्यहाचहा कहालिहाविधिे :- 
वदनहाुंक १३.०८.२०२२ (००:००:०१) ते ०२.०९.२०२२ (२४:००:००)
                             

ऑनलिहाइन अज् करण्यहासहाठाठी ्हाग्दतपश्क सूचनहा :- 
१)  अजपर्क फिक्त ऑनलिाईन पपधितीनके ला आसवकारलिके जातीलि.  इतर कोरमाणातचाहापनेवरी  प्रकारचके अजपर्क ला आसवकारणचात
चकेरमाणार नाहापनेवरीत.                            

 
२) ऑनलिाइन अजपर्क करणचापमव्गी उ क्ेिवारांनी जादहरातीचके पमरमाणपर्क अवलिोकन करुन ातचांचके ांचे छाचालचत्र (४.५.x
३.५ सें.्ी.),  ा आसवारीकरापनेवरी (काळचा पकेनानके)  व इतर आवश्चक िा आसतऐवज ा आसकस्कॅन कररमाणके आवश्चक आहके.  चा
जादहराती्धीलि सवपर्क आवश्चक बाबींची पमतपर्कता करापनेवरीत आहके चाबाबत उ क्ेिवारानके सवपर्कप्रय्  खातरज्ा
करावचाची  आहके. कस्कॅदपटलि लिकेटर्धीलि ा आसवारीकरापनेवरी ला आसवकारलिापनेवरी जारमाणार नाहापनेवरी. 

३) उ क्ेिवारानके वर न्पि ककेलिकेलचा ललिंकवर भकेट िकेऊन सवपर्कप्रय् आवश्चक ्ादहती  भरावी.
         

४) भरते प्रवक्यहा तपशमशुलक भरणेबहाबत :-

सदर ऑनलिहाईन भरते प्रवक्ये्ेमध्ये ्हागहासविलग््यहाुंकवरतहा प्रता प्रत्येक प्रत्येकी रु.१०००/- वि खमशुल्यहा विगहा्कवरतहा प्रता प्रत्येक प्रत्येकी
रु.१२००/- इतके पवरकहा तपशमशुलक (सवि् करहासवहत) आकहारण्यहात ्येत आहे.
                                                 

अ) भरती प्रदरक्रिचा शमलक भरणचाकदरता online mode उपलिबध करुन िकेणचात आलिा आहके. 

ब) सिर आवकेिन शमलक हके ना-परतावा राहापनेवरीलि व तके कोरमाणातचाहापनेवरी  पदरला आसयतीत  परत ककेलिके जारमाणार नाहापनेवरी.

उ क्ेिवारानके संपपरमाणपर्क अजपर्क भरलचानंतर अजापर्कची दप्रंट काढपन ा आसवत:जवळ ठीकेवावी. उ क्ेिवारांचचा ्ागपर्किशपर्कनायपर्क
पमढापनेवरीलिप्र्ारमाणके कॉलिसेंटर भ्र्रमाणपधवनी रक्रि्ांक 1800222366/18001034566 व ललिंक  https://cgrs.ibps.in/

उपलिबध  आहके.
       

सुंगणक प्रत्येकी्य वि लिेखे पररकेचे विेळ वि वठकहाण :-  परापनेवरीरीका ्मंबई ्हानगर रीककेत्रात घकेणचात चकेईलि.  लिके खी
परापनेवरीरीककेची वकेळ व दठीकारमाण उ क्ेिवारास नंतर कळदवणचात चकेईलि. 
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सवि्सहाधिहारण अटर  :-
१) दवदहत आररीकरमाणानमसार दरक्त पिांचचा उपलिबधतकेप्र्ारमाणके नके्रमाणपका करणचात  चकेतीलि.  तयादप,  

लनवड चािापनेवरी कोरमाणातचाहापनेवरी वकेळी पपवपर्कसपचना न िकेता रद्द करणचाचके अलधकार बृहन्मंबई  
्हानगरपाललिका  आचमक्तांना आहकेत.

२) अगोिरच बृहन्मंबई ्हानगरपाललिककेचचा सकेवकेत असलिकेलचा ए खाद्या क प्र्कचा-चालिा भरतीकदरता 
चावचाचके असकेलि तर ातचानके/लतनके ातचाचचा/लतचचा  खातकेप्र्म खांचके ना-हरकत प्र्ारमाणपत्र , अजपर्क

 सािर करणचापपव्गी घकेरमाणके आवश्चक आहके.  सिर ना-हरकत प्र्ारमाणपत्र प्रातचरीक लनचमक्ती पपव्गी,  
लनचमक्ती  प्रालधका-चांना सािर कररमाणके आवश्चक राहापनेवरीलि.

३) उ क्ेिवाराचा ई- क्ेलि आचडी आलरमाण पत्रवचवहाराचा पता (दपनकोड सह)  समा आसपष व पपरमाणपर्क 
असावा.                                

४) उ क्ेिवार दवहापनेवरीत अहपर्कता व अटापनेवरी पपरमाणपर्क करापनेवरीत नसलचाचके कोरमाणातचाहापनेवरी रीकरमाणी लनिशपर्कनास आलचास 
ातचाची उ क्ेिवारापनेवरी रद्द करणचात चकेईलि, नके्रमाणपक  झालिापनेवरी असलचास सकेवकेतपन क्ी करणचात चकेईलि व 

         चाबाबत कोरमाणताहापनेवरी पत्रवचवहार दवचारात घकेतलिा जारमाणार नाहापनेवरी.
                                                 

५) इतर राजचातपन ्हाराष्ट्र राजचात ा आसयलिांतरापनेवरीत  झालिकेलचा ्ागासवग्गीच उ क्ेिवारांचा आरलरीकत 
पिाकदरता दवचार ककेलिा जारमाणार नाहापनेवरी.                                  

                                

६)     उ क्ेिवारानके  खालिापनेवरी न्मि ककेलिकेलचा शधरीकलरमाणक प्र्ारमाणपत्र व इतर कागिपत्रके चांचचा ्पळ प्रती तसकेच 
ातचांचचा ांचे छाचांदकत प्रती तपासरमाणीसाठी  लनचमक्तीपपव्गी सािर कररमाणके आवश्चक आहके.

अ)  उ क्ेिवारानके शाळा सोडलचाचा िा खलिा,  जन्िा खलिा,  अलधवास प्र्ारमाणपत्र,  शधरीकलरमाणक 
अहपर्कतकेबाबतचचा गमरमाणपलत्रका व प्र्ारमाणपत्र,  वचावसालचक अहपर्कता (ए्एससीआचटापनेवरी प्र्ारमाणपत्र /  
अनमभवाचके प्र्ारमाणपत्र),सरीक् अलधका-चानके दिलिकेलिके जात प्र्ारमाणपत्र, जात वधधतकेचके प्र्ारमाणपत्र,
उननत व प्रगत गटात ्ोडत नसलचाबाबतचके नवीनत् प्र्ारमाणपत्र चांचचा ्पळ प्रती व सारीकांदकत 

          ांचे छाचांदकत  प्रती. 
ब)  दववादहत ्दहलिा उ क्ेिवारांनी दववाह नोंिरमाणी प्र्ारमाणपत्र,  नावात बिलि  झालचाबाबतचके 
राजपत्र सािर करावके,  तसकेच तके नसलचास दववादहत ्दहलिा दववाहापपव्गीचचा नावानके अजपर्क करु 
शकतात.

क) उ क्ेिवार नोकरापनेवरी करत असलचास पपव्गीचचा लनचमकातचाचके 'ना- हरकत प्र्ारमाणपत्र ' आरमाणरमाणके 
आवश्चक आहके.

ड) फिोटो असलिकेलिके ओळ खपत्र उिा. आधारकाडपर्क, पस्कॅनकाडपर्क  आवश्चक आहके. 

७) उ क्ेिवारालिा कोरमाणातचाहापनेवरी नचाचालिचानके नधलतक अधअधःपतन दकंवा फि फौजिारापनेवरी ा आसवरुपाचचा  खटलचात 
लशरीका दिलिापनेवरी असलचास तो भरतीसाठी  अपात्र ठीरकेलि.  उ क्ेिवारादवरुपधि पोललिस च फौकशी/  
नचाचालिचीन प्रकररमाण प्रलिंदबत असलचास, उ क्ेिवारानके ातचाबाबतचा तपलशलि िकेरमाणके आवश्चक आहके. 
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८) लनवड  झालिकेलचा उ क्ेिवारालिा लनचमक्तीनंतर ्मंबई ्हानगरपाललिका (सकेवा)  लनच् १९८९  
तसकेच बृहन्मंबई ्हानगरपाललिका सकेवा (वतपर्करमाणपक) लनच् १९९९ लिागप होतीलि.

                                                    

९) लनवड  झालिकेलचा उ क्ेिवारांना लनचमक्तीनंतर नदवन पदरभादरत अंशिान लनवृतीवकेतन चोजना लिागप
होईलि.  ्ात्र,  सपधचा अला आसतातवात असलिकेलिापनेवरी लनवृतीवकेतन चोजना (महरमाणजकेच ्मंबई 
्हानगरपाललिका लनवृतीवकेतन लनच् १९५३ आलरमाण सपधचा अला आसतातवात असलिकेलिापनेवरी सवपर्कसाधाररमाण 
भदवदृषच लनवापर्कह लनधी चोजना ातचांना लिागप होरमाणार नाहापनेवरी.

                                                                                                             

१०) सिर भरती अंतगपर्कत लनचमक्ती तीन वरापर्कचचा पदरदवरीकालधन कालिावधीसाठी  असकेलि व तीन 
वरापर्कनंतरचके सकेवासातातच उ क्ेिवाराचचा पदरदवरीकालधन कालिावधीतीलि का्लगरापनेवरीवर अवलिंबपन 
असकेलि.                                     

११) ्हाराष्ट्र शासनाचचा सा्ानच प्रशासन दवभागानके लनगपर्कल्त ककेलिकेलचा शासन लनरमाणपर्कच रक्रि्ांक 
बीसीसी/२०११/प्र.क./१०६४/२०११/१६ब दिनांक१२.१२.२०११  नमसार ्ागासवग्गीच 
उ क्ेिवारानके आिकेशाचचा दिनांकापासपन सहा ्दहनचांचचा आत आपलचा जाती/ज्ाती
प्र्ारमाणपत्रांची वधधता संबंलधत जात पडताळरमाणी  सल्तीकडपन पडताळरमाणी करुन घकेरमाणके बंधनकारक 
आहके.  परंतम जात पडताळरमाणी सल्तीनके जात प्र्ारमाणपत्र अवधध ठीरदवलिके तर उ क्ेिवारास दिलिकेलिापनेवरी 
लनचमक्ती  रद्द करणचात चकेईलि. 

१२) लनवड  झालिकेलचा उ क्ेिवारादवरुपधि कोरमाणातचाहापनेवरी  प्रकारचा गमनहा नोंिदवलिकेलिा नाहापनेवरी अयवा लसद्ध 
 झालिकेलिा नाहापनेवरी असके चादरतच प्र्ारमाणपत्र संबंलधत पोलिापनेवरीस ा आसटकेशनकडपन प्राप  झालचानंतरच ातचाची 
सिर पिावर लनचमक्ती ककेलिापनेवरी जाईलि. 

१३) उ क्ेिवारांना परापनेवरीरीककेसाठी  कोरमाणताहापनेवरी भता अयवा  खचपर्क दिलिा जारमाणार नाहापनेवरी.  उ क्ेिवारांना 
लनचमक्तीचचा काचपर्कवाहापनेवरीसाठी  ा आसव खचापर्कनके उपला आसयत रहावके लिागकेलि. 

१४) उ क्ेिवार हा ्हाराष्ट्रातीलि रदहवासी असावा.  उ क्ेिवाराकडके अलधवास प्र्ारमाणपत्र तसकेच जन् 
तार खकेचा िा खलिा उपलिबध नसलचास ातचा उ क्ेिवारानके आपलिा शाळा सोडलचाचा िा खलिा सािर

 कररमाणके आवश्चक राहापनेवरीलि.परंतम सिर शाळा सोडलचाचचा िा खलचा्पधचके ातचा उ क्ेिवाराचा जन् 
्हाराष्ट्र राजचात  झालिा असलचाची नोंि असरमाणके आवश्चक आहके. 

१५) शासन अलधसपचना दि.२८.०३.२००५  व ातचा अनमरंगानके शासन पदरपत्रक रक्रि.  
एसआरवहापनेवरी२०००/प्र.रक्रि.(१७/२०००)/बारा  दि.  ०१.०७.२००५ लिहान कम टप ंब असलचाबाबत 
दवदहत न्पनचातीलि प्रलतजापत्र आवश्चक आहके.  (अदववादहत अजपर्किारानके समपधिा सिरचके 
प्रलतजापत्र सािर कररमाणके बंधनकारक आहके.  ातचा्पधचके ातचानके/लतनके लिागप नाहापनेवरी असा शकेरा न्पि 
करावा.)                                                    

१६) प्रशासदकच दकंवा अनच काररमाणाा आसतव भरती प्रदरक्रिचा कोरमाणातचाहापनेवरी वकेळकेस कोरमाणातचाहापनेवरी टटटचावर 
यांबदवणचाचके अलधकार ्ा. ्हानगरपाललिका आचमक्त चांना आहकेत. 

१७) लनवड  झालिकेलचा उ क्ेिवारांना लनचमक्तीनंतर ्हापाललिककेचके लनवासा आसयान उपलिबध करुन दिलिके 
जारमाणार नाहापनेवरी व लनवासा आसयान िकेणचाची जबाबिारापनेवरी प्रशासनाची राहरमाणार नाहापनेवरी चाची  उ क्ेिवारांनी 

         नोंि घचावी.        
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१८) काहापनेवरी अपदरहाचपर्क काररमाणाा आसतव ऑनलिाईन पदररीककेचचा तार खां्पधचके बिलि करावा लिागलचास 
ातचाबाबतची ्ादहती बृहन्मंबई ्हानगरपाललिककेचचा संककेता आसयळावर प्रलसपधि करणचात चकेईलि.  
चाबाबत लिके खी ा आसवरुपात कोरमाणातचाहापनेवरी प्रकारके पत्रवचवहार ककेलिा जारमाणार नाहापनेवरी.

                                               

१९) चा भरतीप्रदरक्रिचा संिभापर्कत वकेळोवकेळी प्रलसपधि होरमाणारापनेवरी ्ादहती व सपचना बृहन्मंबई 
्हानगरपाललिककेचचा  संककेता आसयळावर प्रलसपधि होरमाणार असलचानके भरतीप्रदरक्रिचा पपरमाणपर्क होईपचांत वरापनेवरीलि 
वकेबसाईट उ क्ेिवारांनी वकेळोवकेळी पाहावी.                                                                                          

२०) लनवड प्रदरक्रिचकेत अंलत् लनरमाणपर्कच घकेणचाचके सवपर्क अलधकार बृहन्मंबई ्हानगरपाललिका आचमक्तांना 
राहतीलि. 

ववितपशेष सूचनहा :- 
१) चापपव्गी संबंलधत काचापर्कलिचात व अनच दठीकारमाणी सािर ककेलिकेलिके/प्राप  झालिकेलिके अजपर्क दवचारात घकेतलिके 

जारमाणार नाहापनेवरीत. बृहन्मंबई ्हानगरपाललिककेनके कोरमाणातचाहापनेवरी वचदक्तलिा व इतर ि मस-चा संा आसयकेलिा अजपर्क 
दवकरमाणके, ला आसवकाररमाणके इातचािापनेवरींचा अलधकार दिलिकेलिा नाहापनेवरी, चाची कृपचा सवापर्कनी  नोंि घचावी.

२) ए खाद्या उ क्ेिवारानके भरतीचचा कोरमाणातचाहापनेवरी  टटचावर िबाव आरमाणणचाचा प्रचत्न ककेलचास दकंवा 
         अनमलचत ्ापधच्ांचा अवलिंब ककेलचाचके दकंवा तोतचा वचदक्तंची वचवा आसया ककेलचाचके आढळलचास ातचालिा 

लनवडीतपन अपात्र ठीरदवणचात चकेईलि.
३) ्पधचा आसय/ठीक/्मंबई ्हानगरपाललिककेत संबंध असलचाचके भासदवरमाणा-चा वचक्ती चांचचा गधर्ागापर्कनके 

नोकरापनेवरी ल्ळवपन िकेणचाचचा आशासनापासपन सावध राहणचाची उ क्ेिवारांना सपचना िकेणचात चकेत 
आहके.

४) सकेवाचोजन काचापर्कलिच/प्रकलप अलधकारापनेवरी चांचचाकडके नोंिरमाणी ककेलिकेलचा उ क्ेिवारांना िके खीलि चा 
जादहरातीनमसार On-line पपधितीनके अजपर्क सािर करावा.

५) परापनेवरीरीककेसाठी  कॉलि लिकेटरवर न्पि ककेलिकेलचा वकेळकेनंतर परापनेवरीरीका केंंदावर उपला आसयत होरमाणा-चा 
          उ क्ेिवारास परापनेवरीरीककेस बसणचाची  परवानगी  िकेणचात चकेरमाणार नाहापनेवरी. कॉलि लिकेटरवर न्पि ककेलिकेलिापनेवरी 
          रापनेवरीपोट्टींग वकेळ हापनेवरी परापनेवरीरीका समरु होणचापमव्गीची  आहके. परापनेवरीरीककेचा कालिावधी ३ तासांचा असलिा तरापनेवरी, 
          उ क्ेिवारांना दवदवध प्रायल्क औपचारापनेवरीकता पमरमाणपर्क करणचासाठी  जसके क  दवदवध कागिपत्रांची 
          पडताळरमाणी इातचािापनेवरी बाबींचचा पमतपर्कतकेसाठी  परापनेवरीरीका कालिावधीचचा सम् ारके १ तास आधी परापनेवरीरीका ा आसयळी 

उपला आसयत राहरमाणके बंधनकारक आहके.

६) ओळख पडतहाळणे :-
परापनेवरीरीका हॉलि्पधचके परापनेवरीरीककेसाठी  उपला आसयत होत असताना,  प्ळ कॉलि लिकेटरसह सपधचा वधध असलिकेलिके 
फिोटो ओळ खपत्र (कॉलि लिकेटरवर न्पि असलिकेलचा नावाचके)  जसके क  पस्कॅनकाडपर्क/पासपोटपर्क/  
डाचलवहंग लिाचसनस(काच्ा आसवरुपी)/्तिार काडपर्क/बबँककेचके फिोटो पमरावा असलिकेलिके बबँक पासबमक /  
राजपलत्रत अलधका-चानके अलधकृत लिकेटरहकेडवर जारापनेवरी ककेलिकेलिके फिोटो पमरावा असलिकेलिके पत्र/  
ा आसयालनक नागरापनेवरी प्रलतलनधीनके अलधकृत लिकेटरहकेडवर जारापनेवरी ककेलिकेलिके फिोटो पमरावा असलिकेलिके पत्र/  
आधारकाडपर्क / ांचे छाचालचत्रासह ई-आधारकाडपर्क / काचापर्कलिचीन ओळ खपत्र / ांचे छाचालचत्रासह बार 
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क फौलनसलि ओळ खपत्र,  चा प्रकारचके कोरमाणतकेहापनेवरी िोन ्पळ कागिपत्र (ातचाचचा ांचे छाचाप्रतीसह)  
ओळ खीचा पमरावा महरमाणपन सोबत बाळगरमाणके आवश्चक आहके.  तसकेच पचपर्कवकेरीककानके ्ागरमाणी ककेलचावर 
पडताळरमाणीसाठी  पचपर्कवकेरीककास ातवरापनेवरीत उपलिबध करुन िकेरमाणके आवश्चक आहके.  प्ळ कॉलि लिकेटरवरापनेवरीलि
्ादहती,  उपला आसयती अहवालि व सािर करणचात आलिकेलचा ओळ खीचचा पमरावचांची सातचता 
पचपर्कवकेरीककांकडपन तपासणचात चकेईलि.  उ क्ेिवाराचचा ओळ खीबाबत शंका उपला आसयत  झालचास 
ातचालिा/लतलिा परापनेवरीरीककेस उपला आसयत राहणचाची परवानगी नाकारणचात चकेईलि. 
(लतपशधिहापलत्रकहा/ लतपशकहाऊ विहाहन परविहानहा हे ओळखपत्र पमरहाविहा ा महणून विणून वैधि असणहार नहाहर.)

टरप  :- परापनेवरीरीककेस उपला आसयत राहताना उ क्ेिवारास ्पळ फिोटो ओळ खपत्र(ातचाचचा ांचे छाचाप्रतीसह)  पमरावा
महरमाणपन ्पळ कॉलि लिकेटरसह सािर करावके लिागकेलि. ातचालशवाच ातचांना परापनेवरीरीककेस बसणचाची परवानगी िकेणचात
चकेरमाणार नाहापनेवरी. उ क्ेिवारांनी हापनेवरी बाब लिरीकात घचावी क  ातचांचचा कॉलि लिकेटरवर दिसरमाणारके नाव (अजपर्क
नोंिरमाणी प्रदरक्रिचके िरमचान दिलिकेलिके नाव)  हके फिोटो ओळ खीचचा पमरावचाशी तंतोतंत जमळलिके पाहापनेवरीजके.
नाव/आडनाव/्धलिके नाव बिलिलिकेलचा दववादहत ्दहलिांनी चाची दवशकेर नोंि घचावी.  जचा उ क्ेिवारांनी
ातचांचके नाव बिलिलिके असकेलि,  ातचांनी ्पळ राजपत्र अलधसपचना/ प्ळ दववाह प्र्ारमाणपत्र ातचाचचा ांचे छाचाप्रतीसह
सािर ककेलचावर परापनेवरीरीककेस बसणचास ातचांना परवानगी  िकेणचात चकेईलि.
७) पररकहा क केंंदहाुंवविष्ये लन्य्हाविलिर :- 

अ)  संबंलधत कॉलि लिकेटर्पधचके दिलिकेलचा दठीकारमाणी ऑनलिाईन व लिके खी ा आसवरुपात परापनेवरीरीका घकेतलिापनेवरी 
जाईलि. 

 

ब)  परापनेवरीरीककेसाठी  कॉलि लिकेटर्पधचके िकेणचात आलिकेलिके परापनेवरीरीका केंंद/ा आसयळ/तारापनेवरी ख/सत्र चा्पधचके बिलि 
करणचाबाबतची दवनंती ्ानच करता चकेरमाणार नाहापनेवरी.                                                                                              

क)  तयादप,  कोरमाणातचाहापनेवरी प्रकारचचा प्रशासदकच वचवहाचपर्कतकेकरापनेवरीता कोरमाणतकेहापनेवरी परापनेवरीरीका केंंद/ा आसयळ/  
तारापनेवरी ख/सत्र चा्पधचके बिलि करणचाचा अलधकार परापनेवरीरीका आचोजक  संा आसया आपलचाकडके रा खपन 
ठीकेवत आहके. 

ड)  उ क्ेिवार ा आसवत:चचा जो ख्ीवर परापनेवरीरीका केंंदावर परापनेवरीरीककेसाठी  उपला आसयत रा्थित राहतीलि.  कोरमाणातचाहापनेवरी 
ा आसवरुपातीलि इजा दकंवा नमकसानीसाठी  परापनेवरीरीका आचोजक संा आसया जबाबिार राहरमाणार नाहापनेवरी. 

८)     लिके खलनक वापररमाणा-चा दिवचांग वचक्तींकदरता ्ागपर्किशपर्कक सपचना :- 
अ)  दिवचांग उ क्ेिवार जचांचचा लिके खनाचचा गतीवर काहापनेवरी काररमाणाा आसतव काच्ा आसवरुपी पदररमाणा् 
 झालचानके लिके खलनकाचचा ्ितीची आवश्चकता आहके,  अशा उ क्ेिवारांनी  समरवातीस ऑनलिाईन 
अजापर्क्पधचके तके ा आसवत:  लिके खलनकाची वचवा आसया कररमाणार आहकेत दकंवा संा आसयकेनके ातचांना लिके खलनक 
उपलिबध करुन द्यावचाचा आहके चाबाबत नोंि कररमाणके बंधनकारक आहके.           

ब)) उ क्ेिवारानके परापनेवरीरीककेिरमचान ा आसवत:चा लिके खलनक वापरलचास ा आसव: खचापर्कनके वापरावचाचा आहके. 
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क)   तसकेच शासन लनरमाणपर्कच रक्रि.  दिवचांग २०१९/प्र.रक्रि.२००/दि.क.  २  दि.  ०५.१०.२०२१  
्धीलि लनि्देशांचके संबंलधत उ क्ेिवारांनी तंतोतंत पालिन कररमाणके बंधनकारक आहके. सिर शासन

 पदरपत्रक ्हाराष्ट्र शासनाचचा www.maharashtra.gov.in चा संककेता आसयळावर उपलिबध असपन 
ातचांचा संककेतांक २०२११००५१५०४४६२३२२ असा आहके.  सिर शासन लनरमाणपर्कचासोबत संलिगन 
करणचात आलिकेलचा APPENDIX- I व APPENDIX- II ची पमतपर्कता संबंलधत उ क्ेिवारांनी ऑनलिाईन 

         अजपर्क भरतकेवकेळी पमरमाणपर्क करावचाची  आहके. 

ड)  उ क्ेिवार पदररीककेिरमचान ा आसवत:चा लिके खलनक वापरत असकेलि अशावकेळी उपरोक्त शासन 
लनरमाणपर्कचात न्पि ककेलिकेलचा सवपर्क दवहापनेवरीत पात्रता लनकरांची पमतपर्कता ककेलिापनेवरी आहके असके ा आसवत:  उ क्ेिवार 
आलरमाण लिके खलनक िोघांनीहापनेवरी ह्ी पत्र िकेरमाणके बंधनकारक आहके.  पमढके जर असके लनिशपर्कनास आलिके क  
ातचानके/लतनके वरापनेवरीलि कोरमाणतकेहापनेवरी पात्रता लनकर पपरमाणपर्क ककेलिके नाहापनेवरीत दकंवा िडदवलिके आहकेत,अशा 
उ क्ेिवाराचचा लनकालिाची पवापर्क न करता उ क्ेिवाराचा अजपर्क रद्द ककेलिा जाईलि.

इ) जचा उ क्ेिवारांनी लिके खलनक वापरणचाची ्मभा घकेतलिापनेवरी आहके, असकेच उ क्ेिवार प्रती तासासाठी   
          अलतदरक्त वीस ल्लनटांचचा भरपाई वकेळकेस पात्र असतीलि.  

ई) जचा उ क्ेिवारांनी समरवातीस ऑनलिाईन अजापर्क्पधचके अलतदरक्त भरपाई वकेळकेबाबत  नोंिरमाणी ककेलिापनेवरी
आहके,  अशाच उ क्ेिवारांना फिक्त सवलितीची परवानगी दिलिापनेवरी जाईलि.  अशा प्रकारची 
सवलित हापनेवरी संगरमाणकादारके िकेणचात चकेरमाणार असलचानके उ क्ेिवारानके अजापर्क्पधचके आधी न्पि ककेलिके 
नसलचास परापनेवरीरीका आचोलजत कररमाणा-चा संा आसयकेस उ क्ेिवारास सवलित िकेता चकेरमाणार नाहापनेवरी. 

९) दृषेहरन उ्ेदविहारहाुंसहाठाठी ्हाग्दतपश्क तता प्रतविे :- 

 अ)  दृषीहापनेवरीन उ क्ेिवार (दक्ान ४०%)  परापनेवरीरीकके िरमचान स््कॅलगनफिाइड फिॉनटचा पचापर्कच लनवडप 
शकतात आलरमाण असके सवपर्क उ क्ेिवार प्रती तास वीस ल्लनटके भरपाई वकेळकेस पात्र असतीलि. 

ब)  तयादप,  जचा उ क्ेिवारांनी परापनेवरीरीकके िरमचान लिके खलनक वापरणचाची ्मभा घकेतलिापनेवरी आहके,  अशा 
उ क्ेिवारांना परापनेवरीरीकके िरमचान स््कॅलगनफिाइड फिॉनट लनवडणचाचा पचापर्कच उपलिबध असरमाणार नाहापनेवरी.  
वरापनेवरीलि ्ागपर्किशपर्कक तातवा्पधचके GOI  Guidelines/Clarifications  ्पधचके होरमाणा-चा समधाररमाणांनमसार 
वकेळोवकेळी बिलि संभवतात.    

१०) इतर लन्य्हाविलिर :-

अ) परापनेवरीरीककेचचा वचवा आसयापना्पधचके काहापनेवरी स्ा आसचा उद्भवलचास ातचाचा पदररमाणा् ऑनलिाइन व लिके खी 
परापनेवरीरीककेवर दकंवा लनकालिावर होणचाची शकचता नाकारता चकेरमाणार नाहापनेवरी.  अशा पदरला आसयती्पधचके 
परापनेवरीरीककेस होरमाणारा दवलिंब,  उ क्ेिवारांवर होरमाणारा पदररमाणा्,  तसकेच उ क्ेिवारांना पमनहा परापनेवरीरीका 
िकेणचास लिागप नचके चासह सवपर्क बाबींचके लनराकररमाण करणचाचा सव सर्वोतपरापनेवरी  प्रचत्न परापनेवरीरीका आचोलजत

 कररमाणा-चा संा आसयकेदारा करणचात चकेईलि.  तयादप,  अशा पदरला आसयती्पधचके जके उ क्ेिवार सहकाचपर्क 
करणचास इचांचे छमक नसतीलि अशा उ क्ेिवारांना भरती प्रदरक्रिचके्धपन पमरमाणपर्कत: वगळणचात चकेईलि.

http://www.maharashtra.gov.in/
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ब)  भरती प्रदरक्रिचकेशी संबंलधत सवपर्क बाबींबाबत ्हानगरपाललिककेचा लनरमाणपर्कच हा अंलत् राहापनेवरीलि.  
तसकेच तो सवपर्क उ क्ेिवारांना बंधनकारक राहापनेवरीलि.  चाबाबत ककेलचा जारमाणा-चा दवचाररमाणा व 
पत्रवचवहार  दवचारात घकेतलचा जारमाणार नाहापनेवरी.                                       

क)  ऑनलिाईन व लिके खी परापनेवरीरीककेिरमचान परापनेवरीरीका केंंदांची रीक्ता क्ी असलचास दकंवा काहापनेवरी 
तांलत्रक स्ा आसचा लन्ापर्करमाण  झालचास एकापकेरीका जाा आसत सत्रा्पधचके परापनेवरीरीका  घकेतलचा जातीलि.

ड) ऑनलिाइन परापनेवरीरीककेिरमचान उ क्ेिवारांचचा उतरांचके दवे विशकेररमाण इतर उ क्ेिवारांचचा उतरांबरोबर 
करताना बरोबर/चमक चचा उतरां्पधचके स्ानता शोधणचाचा प्रचत्न  परापनेवरीरीका आचोजक  संा आसयकेकडपन
करणचात चकेईलि. उ क्ेिवारांनी ऑनलिाइन परापनेवरीरीकके िरमचान सा्ालचकदरातचा उतरके दिलिापनेवरी असलचास 
संा आसयकेकडपन अवलिंबणचात आलिकेलचा दवे विशकेररमाणाचचा काचपर्कपद्धती्मळके उ क्ेिवारांनी प्राप ककेलिकेलिके गमरमाण हके
वधध नसलचाचके लिरीकात चकेईलि.  अशा प्रकररमाणी उ क्ेिवारांची उ क्ेिवारापनेवरी रद्द ठीरदवणचाचा व 
उ क्ेिवाराचा परापनेवरीरीका लनकालि रद्द ठीरदवणचाचा अलधकार परापनेवरीरीका आचोजक संा आसया ा आसवत:कडके  
रा खपन ठीकेवत आहके.

इ)  लनवड प्रदरक्रिचकेचचा कोरमाणातचाहापनेवरी टटचावर उ क्ेिवारानके चमक ची ्ादहती दिलिापनेवरी दकंवा भरती 
प्रदरक्रिचकेचके उललिंघन ककेलचाची बाब लनिशपर्कनास आलचास ातचालिा/लतलिा लनवड प्रदरक्रिचके िरमचान 
अपात्र ठीरदवणचात चकेऊन भदवदृषचात संा आसयकेचचा कोरमाणातचाहापनेवरी भरती प्रदरक्रिचकेस उपला आसयत राहणचाची  
परवानगी दिलिापनेवरी जारमाणार नाहापनेवरी.  तसकेच सिर बाब भरती प्रदरक्रिचकेनंतर लनिशपर्कनास आलचास 
पमवपर्कलिरीकी प्रभावानके उ क्ेिवारास अपात्र ठीरदवणचात चकेईलि. 

उपरोक्त जादहरातीचके  संपमरमाणपर्क अवलिोकन करुन उ क्ेिवारांनी  पमढापनेवरीलि ललिंक उघडपन अजपर्क भरणचाची
प्रदरक्रिचा पमरमाणपर्क करावी.  https://ibpsonline.ibps.in/bmcapromay22 

                                                                                                                  ा आसवारीकरापनेवरी/-११.०८.२०२२
                                                                                      जनसुंपक् अलधिकहारर

                                        

https://ibpsonline.ibps.in/bmcapromay22


                                                      
                             HOW TO APPLY

(Guidelines for applying online on service provider' portal)

DETAILED GUIDELINES / PROCEDURES FOR - 

A. Application Registration

B. Payment of Fees

C. Document Scan and Upload

Candidates can apply ONLY through online mode from 13.08.2022 to 02.09.2022 and no

other mode of application will be accepted. 

Important points to be noted before Registration

Before applying online, candidates should –

(i) scan their:  

photograph (4.5cm × 3.5cm)

signature (with black ink)

ensuring that the all these scanned documents adhere to the required specifications as given

in Point (C) given below in the guidelines.
 

(ii) Signature in CAPITAL LETTERS will NOT be accepted.

(iii) Keep the necessary details/documents ready to make Online Payment of the requisite

application fee/ intimation charges. 

(iv) Have a valid personal email ID and mobile no., which should be kept active till the

completion of this Recruitment Process. Bank may send intimation to download call letters

for the Interview etc. through the registered e-mail ID. In case a candidate does not have a

valid personal e-mail ID, he/she should create his/her new e-mail ID and mobile no. before

applying on-line and must maintain that email account and mobile number.  

APPLICATION FEES/ INTIMATION CHARGES (NON REFUNDABLE) PAYMENT OF

FEE ONLINE: 13.08.2022 to 02.09.2022. Bank Transaction charges for Online Payment of

application fees/intimation charges will have to be borne by the candidate. 



A. Application Registration

i. Candidates to go to the BMC’s website - click on the button  “Click here to Apply

Online" which will open a new screen.

ii. To register application, choose the tab "Click here for New Registration" and enter Name,

Contact  details  and  Email-id.  A Provisional  Registration  Number  and  Password will  be

generated  by the  system and  displayed  on  the  screen.  Candidate  should  note  down the

Provisional Registration Number and Password. An Email & SMS indicating the Provisional

Registration number and Password will also be sent. They can reopen the saved data using

Provisional registration number and password and edit the particulars, if needed. 

iii. Candidates are required to upload their -

Photograph 

Signature 

as per the specifications given in Point (C) below. 

iv. In case the candidate is unable to complete the application form in one go, he / she can

save the data already entered by choosing "SAVE AND NEXT" tab. Prior to submission of

the online application candidates are advised to use the "SAVE AND NEXT" facility to

verify the details in the online application form and modify the same if required. Visually

Impaired candidates  should fill  the application form carefully and verify/  get  the details

verified to ensure that the same are correct prior to final submission.

v.  Candidates  are  advised  to  carefully  fill  and  verify  the  details  filled  in  the  online

application  themselves  as  no  change  will  be  possible/  entertained  after  clicking  the

COMPLETE REGISTRATION BUTTON.

vi. The Name of the candidate or his /her Father/ Husband etc. should be spelt correctly in

the  application  as  it  appears  in  the  Certificates/  Mark  sheets/Identity  proof.  Any

change/alteration found may disqualify the candidature.

vii. Validate your details and Save your application by clicking the 'Validate your details' and

'Save & Next' button.

viii. Candidates can proceed to upload Photo & Signature as per the specifications given in

the Guidelines for Scanning and Upload of Photograph and Signature detailed under Point

(C) below.



ix. Candidates can proceed to fill other details of the Application Form.

x.  Click  on  the  Preview  Tab  to  preview  and  verify  the  entire  application  form before

COMPLETE REGISTRATION.

xi. Modify details, if required, and click on 'COMPLETE REGISTRATION' ONLY’ after

verifying and ensuring that the photograph, signature uploaded and other details filled by

you are correct.

xii. Click on 'Payment' Tab and proceed for payment.

xiii. Click on 'Submit' button. 

B. Payment of Fees

Candidates to make payment of Application Fee/Intimation Charges through ONLINE Mode

only.  

i. The application form is integrated with the payment gateway and the payment process can

be completed by following the instructions.

ii.  The  payment  can  be  made  by  using  Debit  Cards  (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro),

Credit Cards, Internet Banking, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets.

iii.  After  submitting  your  payment  information  in  the  online  application  form,  PLEASE

WAIT FOR  THE  INTIMATION  FROM  THE  SERVER.  DO  NOT PRESS  BACK  OR

REFRESH BUTTON IN ORDER TO AVOID DOUBLE CHARGE.

iv. On successful completion of the transaction, an e-Receipt will be generated.

v. Non-generation of 'E-Receipt'  indicates PAYMENT FAILURE. On failure of payment,

Candidates  are  advised  to  login  again  using  their  Provisional  Registration  Number  and

Password and repeat the process of payment. 

vi. Candidates are required to take a printout of the e-Receipt and online Application Form

containing fee details. Please note that if the same cannot be generated, online transaction

may not have been successful.

vii. For Credit Card users: All charges are listed in Indian Rupee. If you use a non-Indian

credit  card,  your bank will  convert  to your local currency based on prevailing exchange

rates.



viii.  To  ensure  the  security  of  your  data,  please  close  the  browser  window  once  your

transaction is completed.

ix. There is facility to print application form containing fee details after payment of fees.

Please note that all the particulars mentioned in the online application including Name of the

Candidate, Category, Date of Birth, Address, Mobile Number, Email ID, venue of interview

etc. will be considered as final and no change/modifications will be allowed after submission

of the online application form. Candidates are hence advised to fill in the online application

form  with  the  utmost  care  as  no  correspondence  regarding  change  of  details  will  be

entertained. BMC will not be held responsible for any consequences arising out of furnishing

of incorrect and incomplete details in the application or omission to provide the required

details in the application form. 

An  email/  SMS  intimation  with  the  Registration  Number  and  Password  generated  on

successful registration of the application will be sent to the candidate’s email ID/ Mobile

Number specified in the online application form as a system generated acknowledgement. If

candidates do not receive the email and SMS intimations at the email ID/ Mobile number

specified by them, they may consider that their online application has not been successfully

registered. 

An online application which is incomplete in any respect such as without proper passport

size  photograph  &  signature  uploaded  in  the  online  application  form/  unsuccessful  fee

/intimation charges payment will not be considered as valid. 

Candidates are advised in their own interest to apply on-line much before the closing date

and not to wait  till  the last  date for depositing the fee / intimation charges to avoid the

possibility  of  disconnection/  inability/  failure  to  log  on  to  the  official  BMC website  on

account of heavy load on internet/website jam. 

BMC does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit their

applications within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other reason

beyond the control of the BMC. 

Please note that the above procedure is the only valid procedure for submitting application.

No other mode of application or incomplete steps would be accepted and such applications

would be rejected. 



Any information submitted by an applicant in his/ her application shall be binding on the

candidate personally and he/she shall be liable for prosecution/ civil consequences in case

the information/ details furnished by him/ her are found to be false at a later stage.

C. Guidelines for scanning and Upload of Documents

Before applying online a candidate will be required to have a scanned (digital) image of

his/her photograph and signature as per the specifications given below.

Photograph Image (4.5cm X 3.5cm): 

Photograph must be a recent passport style colour picture. 

Make sure that  the picture is  in colour,  taken against  a  light-coloured,  preferably white,

background. 

Look straight at the camera with a relaxed face.  

If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you, or place yourself in the

shade, so that you are not squinting and there are no harsh shadows. 

If you have to use flash, ensure there's no "red-eye". 

If you wear glasses make sure that there are no reflections and your eyes can be clearly seen.

Caps, hats and dark glasses are not acceptable. Religious headwear is allowed but it must not

cover your face. 

Dimensions 200 x 230 pixels (preferred).  

Size of file should be between 20 kb–50 kb. 

Ensure that the size of the scanned image is not more than 50kb. If the size of the file is more

than 50 kb, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. of colours

etc., during the process of scanning.

If  the  photo  is  not  uploaded  at  the  place  of  Photo  Admission  for  Interview  will  be

rejected/denied. Candidate him/herself will be responsible for the same.

Candidate should also ensure that photo is uploaded at the place of photo and signature at the

place of signature.  If  photo in  place of  photo and signature in  place of  signature is  not

uploaded properly, candidate will not be allowed to appear for the Interview.

Candidate must ensure that Photo to be uploaded is of required size and the face should be

clearly visible.

Signature Image:  

The applicant has to sign on white paper with Black Ink pen. 

The signature should be of the applicant and not by any other person. 



The signature will be used to put on the Call Letter and wherever necessary. 

If the Applicant’s signature on the attendance sheet or Call letter, signed at the, does not

match the signature uploaded, the applicant will be disqualified.   

Dimensions 140 x 60 pixels (preferred). 

Size of file should be between 10kb – 20kb for signature 

Ensure that the size of the scanned image is not more than 20kb 

Signature in CAPITAL LETTERS shall NOT be accepted.

Scanning the documents:

Set the scanner resolution to a minimum of 200 dpi (dots per inch). 

Set Colour to True Colour.

Crop the image in the scanner to the edge of the document, then use the upload editor to crop

the image to the final size (as specified above).  

The image file should be JPG or JPEG format. An example file name is: image01.jpg or

image01.jpeg  

Image dimensions can be checked by listing the folder files or moving the mouse over the

file image icon. 

Candidates using MS Windows/MSOffice can easily obtain documents in .jpeg format by

using MS Paint or MSOffice Picture Manager.  Scanned  documents    in  any  format  can

be  saved  in .jpg / .jpeg format  by  using  ‘Save  As’  option  in  the  File  menu. Size can be

adjusted   by using crop and then resize option.

If the file size and format are not as prescribed, an error message will be displayed. 

While filling in the Online Application Form the candidate will be provided with a link to

upload his/her photograph and signature. 

Note: 

(1) In case the face in the photograph or signature is unclear /  smudged the candidate’s

application may be rejected.  

(2) After  uploading  the  above documents  in  the online  application  form  candidates

should  check  that  the  images  are  clear  and  have  been  uploaded correctly. In case the

documents are not prominently visible, the candidate may edit his/ her application and re-

upload the documents, prior to submitting the form.  

(3) After  registering  online  candidates  are  advised  to take  a  printout  of  their  system

generated  online application forms.

*****


