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2.

महापािलका िचटणीस ,बृहन्मुंबई महानगरपािलका विर ठ सेवा
धािरका कर्मांक : बीएम 9(24)/1016/दहा
जािहरात कर्मांक :277/2012
आयोगामाफर्त बृहन्मुंबई महानगरपािलकेच्या, महापािलका िचटणीसच्या एका पदासाठी ऑनलाईन प तीने अजर्
मागिवण्यात येत आहे त.या पदासाठी अहर् ता ा त असलेले उमेदवार अजर् करू शकतात.
उपल ध पदसंख्या :एकूण पदसंख्या

अमागास

1

1

2.1

वर नमूद केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये बृहन्मुंबई महानगर पािलकेच्या संबंिधत िवभागाच्या सुचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता

3.
4.
4.1
4.3

वेतन ेणी : रु. 22,320+39,100 गर्ेड पे रु.7,600/- + अिधक इतर अनुज्ञेय भ े
पातर्ताभारतीय नागरीक 4.2 वय- िदनांक 1 नो हबर, 2012 रोजी खु या वगार्साठी 45 वष व मागास वगार्साठी 50 वष.
अपवादात्मक अहर् ता िंकवा अनुभव िंकवा दोन्ही असणा-या उमेदवारांना वयोमयार्दा 48 वषार्पयत िशिथल करण्यात येईल.

4.4.
4.5

बृहन्मुंबई महानगर पािलकेच्या सेवेतील िनयिमत िनयुक्ती झाले या कमर्चा-यांना उच्च वयोमयार्दा लागू नाही.
शैक्षिणक अहर् ता :- (एक) मान्यता ा त िव ापीठाची कला, िवज्ञान, वािणज्य िंकवा कायदा या िवषयातील पदवीधर.
(दोन) वरील अहर् ता ा त के यानंतर िवमशर्कारी सं था (डे िलबरे िट ह बॉडी) िंकवा मोठी महानगरपािलका िंकवा मंडळ यामधील
10 वषार्पेक्षा कमी नाही एवढा शासकीय कामाचा अनुभव असणारे .
अपवादात्मक शैक्षिणक अहर् ता िंकवा अनुभव िंकवा दोन्ही धारण करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमयार्दा िशिथल
करण्यािवषयी आयोगाकडू न िवचार करण्यात येईल. परं त ु आयोगाच्या कायर् िनयमावलीतील माणानुसार जे हा मुलाखतीसाठी
उमेदवार ा त होत नसतील ते हाच हा िनयम िवचारात घेतला जाईल. अशा त्ये क करणी उपल ध उमेदवारांच्या
उच्चतम शैक्षिणक अहर् तेच्या दोन तर उच्च शैक्षिणक अहर् ता ा त उमेदवारच वयोमयार्देत सवलतीकरीता िवचारात घेतले
जातील. अनुभवाच्या संदभार्त ज्या पदावरील िकमान अनुभव मािगतला असेल त्यापेक्षा वरी ठ पदावरील अनुभव
वयोमयार्दा िशिथलीकरणा तव िवचारात घेतला जाईल.
पिरिवक्षा कालावधी 3 वष.

4.6

4.7
5.

आहे . कोणत्याही वगार्तील अपंग सदर पदासाठी पातर् ठरु शकत नाहीत.

तुत जािहरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षिणक अहर् ता, अनुभव इत्यादी अहर् ता िकमान असून िकमान अहर् ता धारण केली हणून उमे दवार

मुलाखतीस बोलािवण्यास पातर् असणार नाही जािहरातीस अनु सरून ा त झाले या अजार्ची संख्या वाजवी माणापेक्षा जा त असेल
आिण अजर् सादर केले या सवर् उमे दवारांच्या मुलाखती घेणे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमे दवारांची संख्या मयार्िदत
करण्याच्या दृ टीने जािहरातीत िदले या शैक्षिणक अहर् ता आिण/अथवा अनु भव यापेक्षा जादा शैक्षिणक अहर् ता/अनु भव यांच्या आधारे
िनकष िनि चत करून अथवा चाळणी परीक्षे ारे मुलाखतीस पातर् उमे दवारांची संख्या मयार्िदत करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा
घेण्याचे िनि चत झा यास, अहर् ता आिण / अथवा अनु भव िशिथल केला जाणार नाही. चाळणी पिरक्षेचा अ यासकर्म, परीक्षेचे माध्यम व
इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात येतील.

तुत जािहरातीमध्ये परीक्षेसद
ं भार्तील संिक्ष त तपशील िदलेला आहे .

अजर् करण्याची पध्दत, आव यक अहर् ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क, िनवडीची सवर्साधारण िकर्या, परीक्षा योजना, अ यासकर्म,
इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पधार् परीक्षा अंतगर्त "उमे दवारांना
सवर्साधारण सूचना मध्ये उपल ध करून दे ण्यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन हावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर

िसध्द

करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समजण्यात येईल.
6.

कतर् ये व जबाबदा-या उपल ध आहे .

तूत पदाची कतर् ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपिशल आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर

7.

शु क : 1.

8.

अजर् करण्याची प त :-

8.1
8.2

अमागासवगीर्य - रु. 410 /- 2.

मागासवगीर्य - रु. 210 /-

तुत परीक्षेसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत.

पातर् उमे दवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अजर् www.mpsconline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 30 जु लै,

2012 ते िदनांक 27 ऑग ट, 2012 या कालाविधतच सादर करणे आव यक राहील.
8.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध
आहे त. तसेच ऑनलाईन प तीने अजर् भरण्याचे ात्यिक्षक (Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल.
8.4 िविहत प तीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही.
8.5 आयोगाने िनि चत केलेले परीक्षा शु क खालील प तीने भरता येईल :(1) भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलना ारे
(2) कर्ेिडट काडर्
(3) डे िबट काडर्
(4) नेटबँिंकग
(5) कॅश काडर्
8.6

िविहत प तीने अजर् सादर करुन परीक्षा शु क कर्ेिडट काडर् , डे िबट काडर् , नेटबँिंकग अथवा कॅश काडर् ारे भर यानंतर
उमे दवारांच्या मोबाईल कर्मांकावर आयोगास रक्कम

ा त झा याबाबतचा (Payment Received) एस.एम.एस. आयोगाकडू न

पाठिवण्यात येईल. तसेच उमे दवाराच्या ोफाईलमध्ये Application Status ारे रक्कम ा त झा याबाबत सूचना ा त होईल.
8.7 भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलना ारे शु क भर यावर दोन कायार्लयीन कामकाजाच्या िदवसानंतर (Working Days) उमे दवाराच्या

मोबाईल कर्मांकावर आयोगास रक्कम ा त झा याबाबतचा एस.एम.एस. आयोगाकडू न पाठिवण्यात येईल. तसेच उमेदवाराच्या
ेाफाईलमध्ये Application Status ारे रक्कम ा त झा याबाबत सूचना ा

8.8

होईल.

दोन कायार्लयीन कामकाजाच्या िदवसानंतर आयोगाकडू न एस.एम.एस. ा त न झा यास अथवा ेाफाईल ारे सूचना ा त न
झा यास ऑनलाईन अजर् णालीच्या Feedback

ारे Registration ID, Transaction ID व चलनावरील बँकेत रक्कम भर याचा

िदनांक पाठवावा.
8.9

तुत परीक्षेच्या अजर् वीकारण्याच्या अंितम िदनांकानंतर व परीक्षेपूवीर् 7 िदवस अगोदर उमे दवारास

वेश माणपतर् त्याच्या

ोफाईल ारे उपल ध करुन दे ण्यात येईल. त्याची त उमे दवाराने परीक्षेपूवीर् डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे

आव यक आहे .

8.10 परीक्षेच्या वेळी उमे दवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे . त्यािशवाय, परीक्षेस वेश िदला जाणार नाही.

9. िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्यासाठी चलनाची
नेटबँिंकग अथवा कॅश काडर् ारे रक्कम भरण्याची

त घेण्याची अथवा कर्ेिडट काडर् , डे िबट काडर् ,

कायर्वाही िदनांक 27 ऑग ट, 2012 रोजी 23.59 वाजेपयत

पूणर् करणे आव यक आहे . त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल.

10.

चलना ारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय

कायार्लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे .

टे ट बँकेमध्ये िदनांक 28 ऑग ट, 2012 रोजी बॅकेच्या

िठकाण : मुंबई

.दा.अडसुळे

िदनांक : 30 जु लै, 2012

उपसिचव
महारा टर् लोकसेवा आयोग.

