
  

बृह मुबंई महानगरपािलका 
जा हरात 

 बृह मुबंई महानगरपािलकेतील मुबंई अि नशमन दला या आ थापनवेर ल .21700- 69100 अिधक 
अनु ेय भ े या वेतन ेणीतील “अि नशामक” या सवंगातील स ा र  असलेल  व सभंा य र  पद ेसरळसवेेने 
(वॉक इन िसले शन) प दतीने भरावयाची आहते.    

एकूण 
पद े

अजा अज वजा  
(अ) 

भज  
(ब) 

भज  
(क) 

भज  
(ड) 

वमा  इमाव  आदघु खुला 

910 99 26 18 14 22 16 08 173 91 443 
  
वर ल अनुशेषावर खाल ल माणे समांतर आर ण असले. 
 

अ. . समांतर /इतर 
आर ण 

जात वग 
अजा अज वजा  

(अ) 
भज  
(ब) 

भज  
(क) 

भज  
(ड) 

वमा  इमाव  आदघु खुला एकूण 

1 माजी सिैनक 15 04 03 02 03 02 01 26 14 66 136 
2 खेळाडू 05 01 01 01 01 01 - 09 05 22 46 
3 क प त 05 01 01 01 01 01 - 09 05 22 46 
4 भूकंप त  02 01 - - - - - 03 02 09 17 
5 म हला 30 08 05 04 07 05 02 52 27 133 273 
6 सवसाधारण 

आर ण 
42 11 08 06 10 07 05 74 38 191 392 

7 एकूण 99 26 18 14 22 16 08 173 91 443 910 
8 अनाथ 09 पद े
9 द यांग 37 पद े( द यांग आर ण लागू होणार नाह  असा ताव शासनाकडे पाठ व यात आला 

आह े यासापे .) 
टप - उपरो  सवंगातील अनशुेषांतगत पदामं ये माजी सिैनकांसाठ  15 ट के, खेळाडूसाठ  5 ट के, मुबंई 
महानगरपािलके या क प अतंगत बािधत 5 ट के, भूकंप त 2 ट के, म हलांसाठ  30 ट के आर ण ह  पद े
शासन िनदश सदंिभत क न यातील अट नुसार भर यात येतील. 
 अनाथांसाठ  1 ट के आर ण माणे एकूण उपल ध र  पदानंुसार 09 पद ेआरि त होत आहेत. सदर 
पद े शासन िनणय .अनाथ-2018/ . .182/का-03 द.23.08.2021  सदंिभत क न भर यात येतील. भरती 
अतंगत पा  अनाथ उमेदवार उपल ध न झा यास खलुा वगातील (सवसाधारण) एकूण र  पदांमधून 09 पद े
र  ठेव यात येतील. 
 शासन िनणय . द यांग 2018/ . .114/16अ द.29.5.2019 नसुार शा रर क या द यांग 
य ीसंाठ  4% आर ण व हत करणे व आर ण अमंलबजावणी कर याच े िनदश आहते. या माणे भरती वष 
द.01.01.2022 ते द.31.12.2022 हया कालावधीत मुबंई अि नशमन दला या गट ‘ड’ मधील सव सवंगातील 
एकूण 932 र  पदांवर 4% माणे 37 पद े  द यांग य ीसंाठ  आरि त होत आहते. तथा प, मुबंई अि नशमन 
दल ह ेअ याव यक सवेते मोडत अस यामुळे सव पदां या िनकषानसुार उमेदवार/कमचार  हा शार र क या स म 
असणे आव यक आहे. या तव, बृह मुबंई महानगरपािलकेतील मुबंई अि नशमन दलातील य  कायवाह वर ल 



  

सरळसवेा/पदो नतीन े भर यात येणा-या पदांना शा रर क या द यांग य ीसाठ  आर ण लागू होणार नाह  
असा ताव शासना या मजूंर साठ  सादर कर यात आलेला आहे. त अनषुगंाने शासना या ा  होणा-या 
मजूंर सापे  व उ  शासन िनणयातील िनदशेानुसार ‘अि नशामक’ सवंगातील खलुा वगातील (सवसाधारण) 
एकूण र  पदांमधून 37 पद े द यांग य ीसाठ  र  ठेव यात येतील. 
अहता- 
1. उमेदवार मा यता ा  िश ण मडंळाची कला, व ान, कंवा वािण य शाखेतील इय ा 12 वी कमान 50 ट के 

गणुांसह थम य ात उ ीण असावा. 
माजी सिैनकांसाठ  - 
उपरो  अहता धारण केलेल  असावी .  

                            कंवा  
उमेदवार मा यिमक शालांत पर ा (इय ा 10 वी ) उ ीण असावा व या याकडे भारतीय सनेते कमान 15 वष 
सवेा के याबाबत पदवी माणप  असावे.  

2. उमेदवार मा यिमक शालांत माणप  प र ेत कंवा त सम कंवा उ चतम प र ेत 100 गणुांची पि का 
असलेला मराठ  वषय (उ च तर  कंवा िन न तर) घेऊन उ ीण असणे आव यक आहे. 

3. वदैयक य दजा – उमेदवार शार रक आिण मानिसक या स ढ असावा.  सव कार या ससंगज य रोगांपासून 
मु  असावा. 

4. उमेदवाराकडे खाल ल नमूद केलेला कमान शा रर क दजा असणे आव यक आहे. 
उंची- कमान 172 से.मी. (पु षांसाठ )  
उंची- कमान 162 से.मी. (म हलांसाठ )  
छाती-81 से.मी. (साधारण), 86 से.मी. (फूगवून) (म हलांसाठ  छातीची अट लागू नाह ) 
वजन- कमान 50 क. ॅ. 

ी- च मा कंवा त सम साधनांिशवाय नहेमीची (सामा य), वणा धताः आजारापासून मु  असावा. 
5. वयोमयादा- उमेदवारांचे वय द.31.12.2022 रोजी 20 वषापे ा कमी व 25 वषापे ा जा त नसावे. परतं ु

को वड-19 सावि क साथरोगामुळे भरती या राब व यात आलेल  नस यामुळे फ  या भरती यके रता 
एक वेळची उपाययोजना हणून उमेदवारांच ेवय द.31.12.2022 रोजी 20 वषापे ा कमी व 27 वषापे ा जा त 
नसावे. मागासवग य उमेदवार, यु दात मृ यू पावले या सिैनकां या कुटुबंिनवृ ी वेतनावर अवलबूंन असलेले 
उमेदवार, माजी सिैनक व महानगरपािलका कमचा-यां या बाबतीत उ च वयोमयादा 05 वषानी िशिथल कर यात 
येईल.  खेळाडूची गणुव ा व पा ता वचारात घेऊन सदर पदासाठ  असले या वयोमयादते 05 वषापयत वयाची 
अट िशिथल कर यात येईल. माजी  सिैनकांसाठ  सश  दलात झाले या सवेेइतका कालावधी अिधक तीन वष 
इतक  राह ल. शासन िनणयानसुार आिथक या दबुल घटक वग व अनाथ आर णामधून अज करणा-या 
उमेदवारां या बाबतीत उ च वयोमयादा 05 वषानी िशिथल कर यात यईेल. 

6. जड वाहन चाल व याचा वधै परवाना असले या उमेदवारांना ाधा य दले जाईल. 
7. महानगरपािलकेतफ घे यात येणा-या यवसाय/शा रर क चाचणीत उमेदवार उ ीण होण ेआव यक आहे, अशाच 

उमेदवारांचा यां या गुणव ेनुसार िनवडीक रता वचार कर यात येईल. 
8. उमेदवार ’ ड.ओ.ई.ए.सी.सी.’ सोसायट च े‘सी.सी.सी.’ कंवा ‘ओ’ तर कंवा ‘ए’ तर कंवा ‘बी’ तर कंवा 

‘सी’ तरावर ल माणप  कंवा महारा  रा य उ च आिण तांि क िश ण मडंळाच े ‘एम.एस.सी.आय.ट .’ 
कंवा ‘जी.ई.सी.ट .’ च े माणप धारक असावा कंवा महारा  शासन या सदंभात वेळोवेळी आदशे काढून 
िनि त करेल अशी पर ा उ ीण होण े आव यक आहे. तथा प, अज सादर करताना सदर पर ा  उ ीण 
झा याच े माणप  नस यास िनवड झाले या उमेदवारान े िनयु ी दनांकापासून दोन वषा या आत शासनाने 
व हत केलेल   ‘एम.एस.सी.आय.ट .’ ची पर ा उ ीण होण े आव यक आह.े अ यथा यांची सेवा समा  
कर यात येईल. 



  

उमेदवारांनी ट केवार नुसार भरतीसाठ  हजर राहावयाचे ठकाण- 
 लोकनेते गोपीनाथ मुडें श ी मदैान (भावदवेी मदैान), ज.ेबी.सी.एन. शाळे या बाजलूा, वनी गाडन सोसायट  समोर, 
मडंपे र, द हसर (पि म), मुबंई-400103. 
 
उमेदवारांनी ट केवार नुसार भरतीसाठ  हजर राहावयाचे वळेाप क- 
 
अ. . जात वग/समातंर आर ण/अनाथ आर ण 12 वी प र ेची गणुांची ट केवार  वयै क मा हतीप  भ न, 

डमांड ा ट  व 
मळु माणप ासह भरतीसाठ  
हजर राहावयाची दनांक व 
वेळ 

1 वमा  (समांतर आर णातील 
खेळाडू, क प त, 
भूकंप त व सवसाधारण  
उमेदवारांसह त) 

उपरो  प र ेत 50% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.13.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

2 भज ब (समांतर आर णातील 
खेळाडू, क प त, 
भूकंप त व सवसाधारण  
उमेदवारांसह त) 

उपरो  प र ेत 50% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.14.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

3 भज क (समांतर आर णातील 
खेळाडू, क प त, 
भूकंप त व सवसाधारण  
उमेदवारांसह त) 

उपरो  प र ेत 50% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.16.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

4 भज ड (समांतर आर णतील 
खेळाडू, क प त, 
भूकंप त व सवसाधारण  
उमेदवारांसह त) 

उपरो  प र ेत 50% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.17.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

5 अ.जा. (समांतर आर णातील 
खेळाडू, क प त, 
भूकंप त व सवसाधारण  
उमेदवारांसह त) 

उपरो  प र ेत 60% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.18.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 
 

6 उपरो  प र ेत 50% ते 59.99% 
गुण ा  केलेल ेउमेदवार 

द.19.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 
 

7 अ.ज. (समांतर आर णातील 
खेळाडू, क प त, 
भूकंप त व सवसाधारण  
उमेदवारांसह त) 

उपरो  प र ेत 50% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.20.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

8 आदुघ (समांतर आर णातील 
खेळाडू, क प त, 
भूकंप त व सवसाधारण  
उमेदवारांसह त) 
 

उपरो  प र ेत 50% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.21.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 



  

9 इमाव (समांतर आर णातील 
खेळाडू, क प त, 
भूकंप त व सवसाधारण  
उमेदवारांसह त) 

उपरो  प र ेत 65% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.23.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

10 उपरो  प र ेत 55% ते 64.99% 
गुण ा  केलेल ेउमेदवार 

द.24.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

11 उपरो  प र ेत 50% ते 54.99% 
गुण ा  केलेल ेउमेदवार 

द.27.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

12 माजी सैिनक/ 
अनाथ 

अजा, अज, वजाअ, 
भजब, भजक, भजड, 
वमा , इमाव, आदघु, 
खुला या वगातील सव 
उमेदवार 

 उपरो  प र ेत 50% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार                         

कंवा  
उमेदवार मा यिमक शालांत पर ा 
(इय ा 10 वी ) उ ीण व भारतीय 
सेनेत कमान 15 वष सवेा 
के याबाबत पदवी माणप . 

द.28.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

13 खुला  
  

(समांतर आर णातील 
खेळाडू, क प त, 
भूकंप त व सवसाधारण  
उमेदवारांसह त) 

उपरो  प र ेत 70% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.30.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

14 उपरो  प र ेत 60% ते 69.99% 
गुण ा  केलेल ेउमेदवार 

द.31.01.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

15 उपरो  प र ेत 55% ते 59.99% 
गुण ा  केलेल ेउमेदवार 

द.01.02.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

16 उपरो  प र ेत 50% ते 54.99% 
गुण ा  केलेल ेउमेदवार 

द.02.02.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

17 वजा अ (समांतर आर णातील 
खेळाडू, क प त, 
भूकंप त व सवसाधारण  
उमेदवारांसह त) 

उपरो  प र ेत 50% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.03.02.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

18 म हला अजा, अज, वजाअ, 
भजब, भजक, भजड, 
वमा , इमाव, आदघु, 
खुला या वगातील सव 
उमेदवार (समांतर 
आर णासह त) 

उपरो  प र ेत 50% कंवा अिधक 
ट के गणु ा  केललेे उमेदवार 

द.04.02.2023 
सकाळी 08.00 वाजपेयत 

( टप- उमेदवारांना ट केवार नुसार या दनांकाला बोल व यात आलेले आहे याच दनांकाला भरती येसाठ  
हजर राहणे आव यक आहे. इतर दवशी हजर रा ह यास याला भरती येक रता सहभागी होता येणार नाह . 
तसेच सकाळी 08.00 नतंर आले या उमेदवारांना भरती ये या ठकाणी वेश दला जाणार नाह .) 
 
िनवडीचे िनकष व कायप दती-  

1. इय ा 12 वी थम य ात उ ीण अस याच े माणप  उमेदवाराकडे असणे आव यक आहे. 
2. भरती येतील मदैानी व माणप  चाचणी ( यावसाियक चाचणी) याम ये ा  झालेले गणु अशा एकूण 

गणुां या आधार े उमेदवाराचंी गुणव ेनुसार सामािजक/समातंर आर ण वचारात घेऊन िनवड/गणुव ा 
याद  तयार कर यात येईल. तथा प, दोन कंवा अिधक उमेदवारांना समान गणु िमळा यास  
ज म दनांकानसुार वयोजे तेन े ाधा य म दे यात येईल व ज म दनांक समान अस यास उमेदवारा या 
नावाच ेअ ा र (इं जी) या माण े ाधा य म दे यात येईल. 



  

3. उ च गुणव ाधारक मागास वगा या उमेदवारांची खलुा पदांवर नमेणूक कर यात येईल. 
4. िनवड झाले या उमेदवारामंधून र  असले या पदां या उपल धतेनसुार अि नशमन श य िच क सक 

यां याकडे वदैयक य तपासणीस पाठ व यात येईल.  वदैयक य तपासणीत पा  झाले या उमेदवारांना मुबंई 
अि नशमन दला या िश ण क ावर, मुबंई अि नशमन दला या पाठय मानसुार 6 म ह यांच े िश ण 
िश णा या िनयमावल नसुार दे यात येईल.  िश णादर यान अि नशामक उमेदवारास दरमहा . 

3000/- ( पये तीन हजार फ ) इतके पाठयवेतन दे यात येईल.बृह मुबंई महानगरपािलकेत कायरत 
असले या कमचा-यांची सदर पदासाठ  िनवड झा यास तो या खा यात कायरत होता या खा यामाफत 
िश ण कालावधीसाठ  याच ेवेतन काढ यात येईल.   

5. िश ण कालावधीम ये तीन चाचणी प र ा व अिंतम मदैानी व लेखी प र ा घे यात येईल.  एकि त सव 
प र ा िमळनू सरासर  50 ट के गुणानंी उ ीण होण ेआव यक आहे.  अनु ीण झा यास शेवटची सधंी 
हणून िश ण कालावधी तीन म ह यांपयत वाढ व यात यईेल व वाढ व िश ण कालावधीत घे यात 
येणा-या एक चाचणी व अिंतम लेखी व मदैानी प र ेत एकि त 50 ट के गुणांनी उ ीण होणे आव यक 
आह े अ यथा सदर उमेदवारास अपा  ठर व यात येईल व पु हा सधंी दल  जाणार नाह .  िश ण 
वाढ व यात आले या उमेदवाराला या या वाढ व िश ण कालावधीत कोणतेह  पाठयवेतन दे यात येणार 
नाह  व यांना वाढ व िश ण वनापाठयवेतन करावे लागेल. 

6. भरती या िनवडी या वेळची गुणव ा/िनवड याद त ा  केलेले गुण 50 ट के व िश ण कालावधीत ा  
केलेले गुण 50 ट के (गणुांची बेर ज क न) यासह सवेा ये ता तयार क न उमेदवारांची िनयु ी 
कर यात येईल.  तसचे यांचे आर ण भरती या गुणव ा याद तील आर णानुसारच राह ल. 

7. शा रर क मानके, शै िणक अहतांचे िनकष व भरती येतील व वध चाच या पूण करणा-या 
उमेदवारांचीच (पा  उमेदवाराचंी) कायालयीन न द ठेव यात येईल व भरती येत अपा  ठरणा-या 
उमेदवारांची कोण याह  कारची न द ठेव यात येणार नाह . 

8. अि नशामक पदा या भरती येत पा  हो यासाठ  मदैानी चाचणीत कमान 50 ट के गुण ( हणजचे 
120 गणुांपकै  कमान 60 गणु) ा  करण ेआव यक आहे. मदैानी चाचणीत 50 ट यापें ा कमी गुण 
ा  करणार ेउमेदवार भरतीसाठ  अपा  होतील. 

9. भरती या ठकाणी महानगरपािलका वै क य प र कांनी मािणत केलेल  उंची, वजन, छाती याबाबत 
कोण याह  उमेदवाराला शासनाकडे अपील कर याचा अिधकार असणार नाह . 

10. उमेदवारांना िनवडी या वेळी खाल माण े यावसाियक चाचणी दयावी लागेल.  
पु ष/म हला उमेदवारांची 200 गुणांची वभागणी खाल ल माणे असेल. 
1. मदैानी चाचणी        120 गणु 
2. माणप  चाचणी         80 गणु 

-------------- 
एकुण 200 गणु 

1. शार रक पा ता- 
शार रक पा ता – पु ष  

अ) उंची – कमान 172 स.मी. 
आ) छाती – 81 स.मी. (साधारण) 86 स.मी.(फुगवून) 
इ) वजन – कमान 50 क. ॅम 

शार रक पा ता – म हला 
अ) उंची – कमान 162 स.मी. 
आ) वजन – कमान 50 क. ॅम 

 
2. मैदानी चाचणी –  पु ष उमेदवारांसाठ  

अ) 3 िमनीटांम ये 800 मीटस अतंर धावणारे उमदेवार पुढ ल चाचणीस पा  होतील. 
           ब)  19 फुट उंचीव न जं पगं िशटम ये उडी न मारणार ेउमेदवार अपा  होतील. 



  

           क)  जिमनीपासनु 33 फूट उंचीवर ल िखडक स लावले या (46.4’ वर ल उंची या) अॅ यिुमिनयम  
       ए सटे शन िशडीवर िखडक पयत वर चढून याच िशडीन े खाल  उतरावे लागेल.                 
                 (आरभं रेषेपासनू िशडी 20 फूट अतंरावर असले.)                                 (40 गुण) 

वेळ (सकंेदामं ये ) गणु 
20 सकंेद कंवा 20 सकंेदापे ा कमी  40 गणु 
20.1 सकंेद त े30 सकंेदांपयत  25 गणु 
30.1 सकंेद त े40 सकंेदांपयत 10 गणु 
40 सकंेदापे ा जा त शू य गुण 

  
          ड) 50 क. ॅम वजनाची मानवाकृती खांदयावर घऊेन दले या मागाने 60 मीटर       (40 गुण) 
      अतंर धावणे. 

वेळ (सकंेदामं ये ) गणु 
20 सकंेद कंवा 20 सकंेदापे ा कमी 40 गणु 
20.1 सकंेद त े30 सकंेदांपयत  20 गुण 
30.1 सकंेद त े40 सकंेदांपयत 10 गणु 
40 सकंेदापे ा जा त शू य गुण 

इ) 20 फुट उंचीपयत र सीवर चढणे व उतरणे (र सीवर चढतेवेळी फ  हाताचा वापर         (30 गुण) 
    करणे बधंनकारक राह ल.  पायाचा वापर करता येणार नाह  के यास शू य गणु िमळेल) 
    सदर र सी पुण चढ यास 30 गणु, ¾ चढ यास 20 गणु, ½ चढ यास 10 गणु तसचे  
    अ यापे ा कमी अतंर चढ यास शू य गुण दले जातील. 
ई) 20 पुल अ स काढण.े           (10 गुण) 
    ( येक पुल-अ सला अधा गुण या माण े20 पुल अ स पूण के यास 10 गणु दे यात येतील.) 

3. मैदानी चाचणी –  म हला उमेदवारांसाठ  
अ) 4 िमनीटांम ये 800 मीटस अतंर धावणार  उमेदवार पुढ ल चाचणीस पा  होतील. 

           ब)  19 फुट उंचीव न जं पगं िशटम ये उडी न मारणार  उमेदवार अपा  होतील. 
           क)  जिमनीपासनु 33 फूट उंचीवर ल िखडक स लावले या (46.4’ वर ल उंची या) अॅ यिुमिनयम  
       ए सटे शन िशडीवर िखडक पयत वर चढून याच िशडीन ेखाल  उतरावे लागेल.            
        (आरभं रेषेपासून िशडी 20 फूट अतंरावर असले.)          (40 गुण) 

वेळ (सकंेदामं ये ) गणु 
30 सकंेद कंवा 30 सकंेदांपे ा पे ा कमी  40 गणु 
30.1 सकंेद त े40 सकंेदांपयत  30 गुण 
40.1 सकंेद त े50 सकंेदांपयत 20 गणु 
50.1 सकंेद ते 60 सकंेदांपयत 10 गणु 
60 सकदांपे ा जा त शू य गुण 

  
        ड) 40 क. ॅम वजनाची मानवाकृती खांदयावर घऊेन दले या मागाने 60 मीटर       (40 गुण) 
      अतंर धावणे. 

वेळ (सकंेदामं ये ) गणु 
25 सेकंद कंवा 25 सकंेदांपे ा कमी  40 गणु 



  

25.1 सकंेद त े35 सकंेदांपयत  20 गणु 
35.1 सकंेद त े45 सकंेदांपयत 10 गणु 
45 सेकंदापे ा जा त शू य गुण 

इ)  गोळा फेक (4 क. ॅ.)                  (10 गुण)  
अतंर गणु 
6 मीटर व यापे ा जा त 10 गणु 
5 मीटर ते 6 मीटरपे ा कमी 07 गुण 
4 मीटर  ते 5 मीटरपे ा कमी 04 गुण 
4 मीटर पे ा कमी शू य गुण 

ई) लांब उडी                      (15 गुण) 
अतंर गणु 
15 फूट व यापे ा जा त 15 गुण 
12 फूट ते 15 फूटापे ा कमी 10 गुण 
9 फूट ते 12 फूटापे ा कमी 05 गुण 
9 फूटापे ा कमी शू य गुण 

 
फ) पुश अप (जोर काढणे)                   (15 गुण) 
    ( येक पुश-अपला एक गुण या माणे 15 पुश अप पूण के यास 15 गुण दे यात येतील.) 

टप- पु ष व म हला उमेदवारांना वर ल मदैानी चाचणी करतांना कोण याह  ट यावर दखुापत झा यास ह  सव 
जबाबदार  सबंिंधत उमेदवाराची असले. सदर उमेदवार मदैानी चाचणी या याच ट यावर अपा  कर यात येतील. 
यानंा कोणतीह  पु हा सधंी दल  जाणार नाह  व त ेमहानगरपािलकेकडे कोणताह  दावा क  शकणार नाह  यांची 
न द यावी. 
 

4. माणप  चाचणी (पु ष व म हला) 
अ) रा ीय अि नशमन सवेा महा व ालय, नागपूर व रा य शासनाच ेमहारा  अि नशमन सवेा अकादमी 

व रा य अि नशमन िश ण क , मुबंई  यां या कडील  अि नशामक,               (25 गुण)  
द ु यम अिधकार  व त सम मा यता ा  अ यास म माणप धारकास 
(अि नशामक िश ण पाठय म 10 गणु, द ु यम अिधकार   पाठय म व 
 त सम माणप धारकास 15 गुण, दे यात येतील) 

ब) एन.सी.सी.च े माणप                    (20 गुण) 
‘सी’ माणप  – 10 गणु, ‘ब’ माणप  – 06 गणु, 
‘अ’ माणप  – 04 गणु  कंवा शालेय पातळीवर ल M.C.C. माणप  

क) 1. अज सादर कर या या दनाकंाला हलके वाहन चाल व याचा वधै परवाना  
(Light Motor Vehicle Licence)   अस यास-                     (05 गुण)   
2. अज सादर कर या या दनाकंाला जडवाहन चालक वधै परवाना अस यास-              (05 गुण)   

 ड) 1) नागर  सवेादला या अि नशमन अ यास माच े माणप   06 गुण                (10 गुण) 
     2) होमगाडम ये कमीत कमी 03 वष सवेा के याच े माणप    04 गुण 
 इ)  सरकार  / िनमसरकार  सं था यां याकडे समु कना-यावर जीवर क हणून 01 वष सवेा केलेल         



  

     अस यास कंवा मुबंई अि नशमन दलात कं ाट  जीवर क हणून कमान सहा म हन े 
     सवेा अस यास –                     (15 गुण) 

सवसाधारण अट  -  
1. र  पदां या उपल धतेनसुार आिण आव यकतेनसुार नेमणकुा कर यात येतील.  तथा प, गणुव ा/िनवड 

याद  कोण याह  वेळी पूवसूचना न दतेा र  कर याच ेअिधकार बृह मुबंई महानगरपािलका आयु  यांना 
आहते.  जा हरात िस द झा यानतंर कोण याह  य ी / सं था यां याकडून ा  झाले या िनवेदनांचा 
वचार केला जाणार नाह  अथवा प ो र दल ेजाणार नाह . 

2. जा हरातीम ये दले या पदांची सं या आिण अनशुेष बदल यासापे  आहे. 
3. वयै क मा हतीप  व हत नमु यात वह ता रात सव ीन े पूण असावेत. व हत नमु याम ये नसलेल े

व अपुण वयै क मा हतीप   वचारात घेतल ेजाणार नाह त. 
4. अिलकड या काळात काढलेले पारप  आकारातील उमेदवाराचे समो न काढलेले छायािच ा या चार 

अित र  ती भरती या दवशी व पुढ ल िनवड येसाठ  उमेदवाराजवळ ठेवणे आव यक आहे. 
5. वयै क मा हतीप ासाठ  वापर यात येणार े कागद चागं या तीच े (छायां कत तीसाठ  वापर यात 

येणा-या) ए – 4 आकारातील असावे. 
6. अगोदरच बृह मुबंई महानगरपािलके या सेवेत असले या एखादया कमचा-याला भरतीसाठ  हजर रहावयाच े

असले तर यान े या या खाते मुखांच ेना हरकत माणप  सादर करण ेआव यक आहे. 
7. उमेदवाराचा ई-मेल आयडी आिण  प  यवहाराचा प ा सु प  ( पन कोड सह त ) व पुण असावा. 
8. इतर रा यातून महारा  रा यात थलांतर त झाले या मागासवग य उमेदवारांचा आरि त पदांकर ता 

वचार केला जाणार नाह . 
9. भरतीसाठ   उपि थत राह यापूव  उमेदवारांनी पदा या अहता व अट  पुण कर त अस याची खातरजमा 

करावी.  उमेदवार व हत अहता व अट  पुण कर त नस याचे कोण याह  णी िनदशनास आ यास याची 
उमेदवार  र  कर यात येईल, नेमणुक झाल  अस यास सवेेतून कमी कर यात येईल. 

10. उमेदवारान े ज मदाखला/ज म तारखचेा पुरावा, शै िणक अहतेबाबतची माणप , यावसाियक 
अहतेबाबतच े माणप , डा व इतर माणप , चालक परवाना, सबंिंधत गणुपि का, स म     
अिधका-यांनी दलेल  जात माणप , जात वधैता माणप , अिधवास माणप  यां या मुळ ती व 
सा ां कत केले या छायां कत तीसह भरतीसाठ  उपि थत रहावे. माजी सिैनक अस यास स म ािधका-
यांकडून वमु ी माणप  आव यक आहे. ववा हत म हलां या बाबतीत ववाह न दणी माणप , नावात 
बदल झा याबाबतच ेराजप  सादर करावे कंवा यां या ल नापूव या नावान ेअज क  शकतात. 

11. उमेदवाराला कोण याह  यायालयाने निैतक अधःपतन कंवा फौजदार  व पा या खट यातं िश ा दल  
अस यास तो भरतीसाठ  अपा  ठरले.  उमेदवारा व द पोल स चौकशी / यायालयीन करण लं बत 
अस यास/िश ा झालेल  अस यास, उमेदवारान े याबाबतचा तपशील दणे े आव यक आह.े िनवडीनतंर 
याबाबत मा हती झा यास याला/ितला सवेेतून कमी कर यात यईेल. 

12. िनवड झाले या उमेदवारांची सबंिंधत पदावर िनयु ी कर यापुव  सदर पदा या 1 म ह या या वेतनाएवढ  
रोख र कम अनामत हणून भरावी लागेल कंवा तशा अथाचे(आशयाचे) हमीप  सादर करावे लागेल.  
उमेदवारान े िश ण यश वी र या पुण के यानतंर अि नशामक हणून मुबंई अि नशमन दलाम ये कमान 5 
वष सवेा करणे बधंनकारक राह ल.  यापुव  नोकर  सोड यास 1 म ह या या वेतनाएवढ  र कम व 



  

िश णासाठ  झालेला खच .480/- ती दन या माण ेमहानगरपािलकेकडे भरपाई करावी लागेल अस े
लेखी हमीप  . 100/- कोट टॅ प कागदावर दयावे लागेल. 

13. उमेदवारास वॉक इन िसले शन या ठकाणी वखचाने उपि थत रहावे लागेल. तसचे उमेदवारांनी जेवणाची 
व खा याची यव था वतः करावी. 

14. उमेदवाराची वाणी शु द असावी, तोतरपेणा नसावा. 
15. िनवड झाले या उमेदवारांची मुबंई महानगरपािलके या काय े ातील कोण याह  अि नशमन क ात िनयु ी 

कर यात येईल व यांची सेवा मुबंई महानगरपािलके या कोण याह  अि नशमन क ात बदल  यो य असले. 
16. िनवड या सु  झा यानतंर कंवा िनयु ी नतंर कोण याह  णी उमेदवाराने चकु ची 

मा हती/ माणप े /कागदप े  सादर के याच े कंवा कोण याह  मा हती दडवून ठेव याच ेिनदशनास आ यास 
याची उमेदवार  र  कर यात येईल.  तसचे िनयु ी झाल  अस यास कोणतीह  पूव सचुना न दतेा यांची 
िनयु ी समा  कर यात यईेल. 

17. िज हा रोजगार व वयरंोजगार कायालयात नाव न दणी केलेल  अस यास माणप ाची छायां कत 
सा ां कत त उमेदवारांनी वयै क मा हतीप ासोबत जोडावी. 

18. िनवड झाले या उमदेवाराला  िनयु ी नतंर मुबंई महानगरपािलका (सवेा) िनयम, 1989 तसचे बृह मुबंई 
महानगरपािलका सवेा (वतणूक) िनयम 1999 आिण बृह मुबंई महानगरपािलका सवेा (िश त व अपील) 
िनयम 2015 आिण िश त याबाबत महानगरपािलकेन ेतयार केललेे िनयम व अट /शत  याम ये वेळोवेळी 
होणा-या सुधारणासह लागू होतील. िनवड झाले या उमेदवारांना िनयु ीनतंर न वन प रभा षत अशंदान 
िनवृ ी वेतन योजना लागू होईल. मा  स या अि त वात असलेल  िनवृ ी वेतन योजना ( हणज ेबृह मुबंई 
महानगरपािलका िनवृ ी वेतन िनयम 1953) आिण स या अि त वात असलेल  सवसाधारण भ व य िनवाह 
िनधी योजना यानंा लागू होणार नाह . 

19. सदर भरती अतंगत िनयु ी तीन वषा या प र व ाधीन कालावधीसाठ  असले व तीन वषानतंरच े
सवेासात य उमेदवारा या प र व ाधीन कालावधीतील कामिगर वर अवलबंून असले. 

20. व.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), या वगाकर ता व हत केलेले आर ण या या 
वगातील उमेदवार उपल ध न झा यास अतंगत प रवतनीय आहे. 

21. अ.जा. आिण अ.ज. वगातील उमेदवार वगळता अ य मागास व आदघु वगातील उमेदवार तसचे खुला 
वगातील म हला उमेदवारानंी ते उ नत आिण गत गटात मोडत नस याबाबतच े स म ािधका-याचे 
न वनतम माणप  (चालू आिथक वषाचे) भरती या वेळेस सादर करणे आव यक आहे. 

22. प रप क .एमबीसी/7100 द.31.01.2012 मधील शासन िनदशेानुसार िनवड झाले या मागास 
वगातील उमेदवारांनी जात वधैता माणप  िनयु ीनतंर सहा म ह या या आत सादर करणे आव यक 

आहे. िनयु ीनतंर उमेदवारान े एक म ह या या आत जात माणप ाशी सबंिंधत जात पडताळणी 
सिमतीकडे दावा सादर क न याबाबतची पोच पावती सबंिंधत िनयु ी ािधका-यास सादर करण े
आव यक आहे. जात माणप  अवधै ठर यास िनयु ी र  कर यात येईल. 

23. भरतीक रता उपि थत असले या कोण याह  उमेदवाराला वतःजवळ मण वनी बाळग यास स  मनाई 
आहे. मण वनी आढळ यास यास भरती येतून अपा  ठर व यात येईल. 

24. भरती ये या वेळी उमेदवाराचं े पालक/नातेवाईक यांना भरती ये या ठकाणी उपि थत राह यास 
स  मनाई आहे.  



  

25. शार रक चाचणीस येताना उमेदवारान े कोणतेह  उ ेजक/मादक य (Dope) सेवन क  नये.  
उ ेजक/मादक य (Dope) सवेन केलेले आढळ यास याची उमेदवार  र  केल  जाईल. 

26. शार रक चाचणी या दनांकात/ वेळेत बदल कर याची उमेदवाराची कोणतीह  वनतंी ि वकाराह असणार 
नाह . 

27. शार रक चाचणीसाठ  पा  ठरले या पु ष उमेदवारास मदैानी प र ेसाठ  हाफ पँ ट व बिनयन प रधान 
करणे आव यक राह ल व म हला उमेदवारास मदैानी प र ेसाठ  गोल गळयाचा ट  शट व फुल ॅक पॅ ट 
प रधान करण ेआव यक आह.े 

28. मदैानी चाचणीम ये इजा होऊ नये हणून उमेदवारान ेकॅन हासच ेशूज/ पोटस ्शूजचा वापर करावा. 
29. यावसाियक चाचणी दर यान उमेदवारास मार लाग यास अथवा जीवघेणी दखुापत झा यास ती या 

उमेदवाराची जबाबदार  राह ल.  याबाबत नकुसान भरपाई दल  जाणार नाह .  तसचे सदर िनवड चाचणी 
कोण याह  ट यावर पूण क  न शक यास या उमेदवारास पढु ल चाचणीम ये कोणतेह  गुण दले जाणार 
नाह  व यास याच ट यावर अपा  कर यात येईल. 

30. सरळसवेा भरती अतंगत अि नशामक या सवंगाक रता समातंर आर णांतगत म हला उमेदवार ा  न 
झा यास याच वगातील पु ष उमेदवार घे यात येतील. 

31. मुबंई अि नशमन दलात सवेे या अनुषगंान ेयो यता व पा ता तपासणीसाठ  िश ण कालावधीम ये दे यात 
येणा-या वेगवेगळया िश ण प दतीत अपा  ठर यास यांची सवेा समा  कर यात येईल. 

32. खेळाडू आर णाचा दावा करणा-या उमेदवारांनी शासन िनणय . रा धो-2002/ . .68/ युस-े2 
द.01.07.2016 व त ं तर सुधा रत िनणयानसुार गट ‘ड’ साठ  डा वषयक व हत अहता धारण 
के याच े माणप  वभागीय उपसचंालक, डा व युवक सवेा यांनी मािणत केलेल ेअसावे. ते माणप   
वधी ाहय नस याच ेिनदशनास आ यास यांची िनयु ी कोण याह  ट यावर र  कर यात येईल. 

33. वातं य सिैनक व यांच ेनाम िनदिेशत शासन िनदशानसुार उपल ध झा यास याचंा वचार ाधा यान े
कर यात येईल. 

34. िनवड झाले या उमेदवारा व द कोणताह  गु हा न द वलेला नाह  अथवा िस द झालेला नाह  असे चा र य 
माणप  सबंिंधत पोल स टेशनकडून ा  झा यानतंरच याची सदर पदावर नमेणूक केल  जाईल. 

35. खु या वगातील म हला व अ य समांतर आर णातंगत अज क  इि छणा-या उमेदवारांनी सबंिंधत समांतर 
आर णा या ीकोनातून शासक य िनदशानसुार स म ािधका-यांकडून ा  केलेले माणप , चालू 
आिथक वषाच ेउ नत व गत गटात मोडत नस याच े माणप  व या या सा ां कत छायां कत ती सादर 
करण ेआव यक आहे. 

36. िनवड झाले या उमेदवारानंा िनयु ीनतंर महानगरपािलका िनवास थान उपल ध क न दले जाणार नाह  
व िनवास थान दे याची जबाबदार  शासनाची राहणार नाह  याची उमेदवारानंी न द यावी. 

37. शासन िनणय . अनाथ-2018/ . .182/का-03 द.23.08.2021 अ वये दले या िनदशनसुार अनाथ 
आर णाबाबत अट  व शत  वचारात घऊेन सदर पद ेभर याची कायवाह  कर यात येईल. 

38. महारा  शासनाने िनगिमत केले या शासन िनणय .राआधो-4019/ . .31/16-अ द.12.02.2019 
आिण .राआधो-4019/ . .31/16-अ द.31.05.2021 अ वये दले या िनदशानसुार, आिथक या 
दबुल घटक वगातील पद ेभर याची कायवाह  कर यात येईल. 



  

39. उमेदवार हा महारा ातील र हवाशी असावा. उमेदवाराकडे अिधवास माणप  तसचे ज म तारखचेा 
दाखला उपल ध नस यास या उमेदवारान े आपला शाळा सोड याचा दाखला सादर करण े आव यक 
राह ल. परतं ु सदर शाळा सोड याचा दाख याम ये या उमेदवाराचा ज म महारा  रा यात झाला 
अस याची न द असण ेआव यक आहे. 

40. सामा य शासन वभाग, महारा  शासन यांच े प  .  अकं-1010/717/ . .322/10/16-अ 
द.26.08.2010 अ वये, एकदा  उमेदवाराने समांतर आर णाचा लाभ घतेला अस यास या उमेदवारास 
समांतर आर णाचा पु हा लाभ दतेा यणेार नाह . 

41. क प तांसाठ  सन 2001 चा महारा  अिधिनयम .11 महारा  क पबािधत य ीच े पुनवसन 
अिधिनयम 1999 नसुार शासनान े व हत केलेले िनयम आिण बृह मुबंई महानगरपािलका ठराव .10 
द.03.04.2008 अ वये मजूंर झालेल  मागदशक त वे यानसुार नगरबाहय वभागातील या क प तांची 
जमीन बृह मुबंई महानगरपािलके या जल क पासाठ  सपंा दत केल  आह े अशा क प तांसाठ ची 
आरि त पद ेभर यात येतील. 

42. उमेदवार बृह मुबंई महानगरपािलका सोडून इतर शासक य/िनमशासक य खा यात कायरत अस यास यान े
िनयो याचे ना-हरकत माणप  सादर करणे आव यक आहे. 

43. शासन अिधसूचना द.28.03.2005 व या अनषुगंान े शासन प रप क द.01.07.2005 लहान कुटुबं 
अस याबाबत व हत नमु यातील ित ाप  आव यक आहे. (अ ववा हत अजदारान े सु दा सदरच े
ित ाप  सादर करण ेबधंनकारक आहे. याम ये यान/ेितने लागू नाह  असा शेरा नमूद करावा.) 

 
वशेष सूचना -   

 
1. यापूव  सबंिंधत कायालयात व अ य ठकाणी सादर केलेले / ा  झालेले अज वचारात घेतले जाणार 

नाह त.  तसचे बृह मुबंई महानगरपािलकेन े कोण याह  य ीला व इतर दसु-या सं थेला अज वकणे, 
ि वकारण ेइ याद चंा अिधकार दलेला नाह , याची कृपया सवानी न द यावी. 

2. जर एखादया उमेदवाराने भरती या कोण याह  ट यावर दबाव आण याचा य  के यास कंवा अनिुचत 
मा यमांचा अवलबं के यान े कंवा तोतया य ीची यव था के याच ेआढळ यास याला िनवडीतून अपा  
ठर व यात येईल. 

3. म य थ/ठग/मुबंई महानगरपािलकेत सबंधं अस याचे भास वणा-या य ी यां या गरैमागाने नोकर  
िमळवून दे या या आ ासनापासून सावध राह या या उमेदवारांना सूचना दे यात येत आहते. 

4. िनवड या कोण याह  ट यावर र  कर याच ेसवािधकार महानगरपािलका आयु  यां याकडे राहतील. 
5. सवेायोजन कायालय/ क प अिधकार  यां याकडे न दणी केले या उमेदवारांनी दखेील या जा हरातीनसुार 

अज सादर करण ेआव यक आहे. 
6. सदर जा हरात बृह मुबंई महानगरपािलके या http://portal.mcgm.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे. 
7. मागासवग आर णांतगत अि नशामक पदासाठ  िनवड झाले या उमेदवारांनी यां याकडे जातवधैता 

माणप  नस यास सबंिंधत जात पडताळणी सिमतीकडे जातीचा दावा तपासणीक रता सादर कर यासाठ  
शासन िनणयानसुार आव यक असलेला अज, ित ाप  व यासोबत सबंिंधत कागदप े  दयावी लागतील. 



  

8. उमेदवाराने भरती या सदंभात वेळोवेळी िस द होणार  मा हती व सूचना बृह मुबंई महानगरपािलके या 
सकेंत थळावर िस द होणार अस याने भरती या पूण होईपयत महानगरपािलकेचे सकेंत थळ 
उमेदवारांनी वेळोवेळी पहावे. 

9. मुबंई अि नशमन दल हे अ याव यक खाते अस यामुळे भरती येदर यान बृह मुबंई शहराम ये जर 
एखाद  आप काल न दघुटना घड यास भरती ये या काय मात बदल कर यात येईल. 

10. उमेदवारांनी यांच े मूळ कागदप  यवि थत ठेवण ेआव यक आहे. सदर कागदप े  हरव यास ह ेकायालय 
जबाबदार राहणार नाह  याची न द यावी. 

11. खुला/अराखीव वग- . 944/- आिण मागासवग य व आदुघ/अनाथ आर ण अतंगत अज करणारे 
उमेदवार - .590/- इतके भरती या शु क (व तू व सेवा कर सह त) ‘बृह मुंबई महानगरपािलका’ 
(Brihanmumbai Municipal Corporation) या नावाने मुबंईत देय असलेला (Payable at Mumbai)  
डमांड ा ट भरती या वेळेस सादर करणे आव यक आहे.  

12. डमाडं ा ट नसलेले अज वचारात घतेले जाणार नाह  व सदर उमेदवारास भरती येत समा व  केले 
जाणार नाह  याची न द यावी. 
 
        सह /- 

                मुख अि नशमन अिधकार   
            मुबंई अि नशमन दल        
          



  

 
बृह मुबंई महानगरपािलका 

वयै क मा हतीप  (BIO DATA) 
अि नशामक पदाक रता 

      
1. अ) सपूंण नाव (मराठ त) : 

आडनावः 
नावंः 
व डलांच े/ पतीच ेनांव : 
ब)व डलांच े/पतीच ेसपंणू नाव :   ी.------------------------------------------------------------- 
क) ववाह त म हलां या बाबतीत यांच े ववाहापूव च ेसपूंण नावं (----------------------------------------) 
ड) ववाह न दणी माणप  - 

2. अ) प ा ( पन कोड स हत)- 
ब) दरू वनी माकं – 

मणधनी (मोबाईल) मांक- 
क)ई मेल आय डी - 

3. िलगं -      म हला / पु ष 
4. अ) उमेदवार सामािजक आर णाचा फायदा घऊे इि छतो कंवा नाह . होय/नाह   होय अस यास 

ब) वग -   जात-   पोटजात- 
क)जात वधैता माणप -   आहे/नाह . 
ड) उ नत व गत गटात मोडत नस याबाबतच ेनवीनतम (चालू आिथक वषाचे) माणप - आह/ेनाह  

 इ)समातंर आर णाचा लाभ घऊे इि छणा-या उमदेवारानंी (√) असे िच ह करा 
माजी सिैनक खेळाडू क प त भूकंप त म हला 
     

 
ई) ी उमेदवार म हला आर णाचा लाभ घऊे इि छते का?   होय/नाह  

      उ)उमेदवार अनाथ आर णांतगत अज क  इि छतो का?    होय/नाह  
5. अ)ज म दनांक :-        दनाकं            म हना   वष 

          

 
ब) द.31/12/ 2022         रोजी वय -                वष   --------        म हन े-------   दवस-------- 

उमेदवारान े याच े
अिलकडे काढलेले पारप  
आकाराचे छायािच  
लावनू फोटोवर वतःची 
वा र  करावी. 

2.5स.मी.X3 स.मी. 



  

   
6. अ)शै िणक अहता 

शै िणक अहता ा  झालेल ेगणु 
एकूण / पकै  मराठ  एकूण/पकै  

एस.एस.सी.   
एच.एस.सी.   

ब)सगंणक वषयक ान – एम.एस.सी.आय.ट . कंवा  होय/नाह  
    शासनान े व हत केललेा सगंणक वषयक अ यास म 
 

7. शा रर क पा ता :   उंची : ------ स.मी. वजन : --------- क. ॅम 
छाती- फ  पु ष उमेदवारांसाठ - साधारण------ से.मी.     फुगवून- ---------से.मी. 

वण:------------- ने  / वण:------------- वयै क खूण : ------ 
8. अ) उमेदवारास पूव  िश ा झाल  होती का ?  ----------------होय/नाह -------------------- 

ब)िश ा झाल  अस यास याचा तपशील नमूद   ------------------------------------------- 
   कर यात यावा व यायालयीन िनणयाची   ------------------------------------------- 
   मािणत त अजासोबत जोड यात यावी.  ---------------------------------------- --- 
 

9. अ)उमेदवारा व द पोल स चौकशी/ यायालयीन   ----------------होय/नाह -------------------- 
   करण लं बत वा ता वत आह ेका ? 
 
ब)अस यास याबाबतचा तपशील दयावा.  ------------------------------------------- 
 

10. अ)स या अजदार इतर  नोकर त आह ेका?  ----------------होय/नाह -------------------- 
ब)अस यास याबाबतचा तपशील दऊेन    ------------------------------------------- 
स या या िनयो याच े‘ना हरकत’ माणप  जोडावे ------------------------------------------- 

11. अ) वातं यसिैनक  कंवा वातं यसिैनकांचा नामिनदिशत  
वारस आह ेका?     ----------------होय/नाह -------------------- 
अस यास याबाबतचा तपशील दयावा.   ------------------------------------------- 
ब)रा ीय/रा य/िज हा तरावर ल खेळाडू आह ेकाय? ----------------होय/नाह -------------------- 
   अस यास याबाबतचा तपशील दयावा. 
क)एन.सी.सी.च े माणप / याबाबतचा तपशील दयावा. ----------------होय/नाह -------------------- 

 ड) रा ीय अि नशमन सवेा महा व ालय, नागपूर व  
 रा य शासनाच ेमहारा  अि नशमन सवेा अकादमी व  ----------------होय/नाह -------------------- 
 रा य अि नशमन िश ण क , मुबंई यां या कडील  
 अि नशामक,द ु यम अिधकार  व त सम मा यता ा  अ यास म  

पूण केलेला आह ेकाय?/नागर  सवेा दलाचा अि नशमन अ यास म 
पूण केलेला आह ेकाय? अस यास याबाबतचा तपशील दयावा. 



  

इ)हलके /जड वाहनचालक परवाना आह ेकाय? याबाबतचा तपशील दयावा. ------------होय/नाह ---------- 
फ)होमगाडम य ेकमीत कमी 3 वष सवेा के याच े माणप /  ------------------------------------------ 
   अस यास याबाबतचा तपशील दयावा.  
ग)समु कना-यावर जीवर क अस याच ेप    ----------------होय/नाह ------------ 

  12. सदर पदासाठ  अज करणा-या सव उमदेवारानंी खुला/अराखीव वग- . 944/- आिण मागासवग य व आदघु/अनाथ       
      आर ण अतंगत अज करणारे उमदेवार - .590/- इतके भरती या शु क (व तू व सेवा कर सह त) ‘बृह मुबंई        
      महानगरपािलका’ (Brihanmumbai Municipal Corporation) या नावाने मुबंईत देय असलेला (Payable at    
      Mumbai)  डमाडं ा ट भरती या वेळेस अजासोबत सादर करण ेआव यक आह.े  

डमाडं ा ट 
काढले या बकेँच ेनांव 

डमांड ा ट काढलेला 
दनांक 

डमांड ा ट माकं र कम  

     
                डमांड ा ट या मागे उमेदवारान े यांचे पूण नांव व मण वनी मांक नमूद करणे आव यक आह.े 

 मी, या वय े ित ापूवक अस ेजाह र करतो /करते क , वर ल मा हती जाणीवपूवक तसेच व ासपूवक दल  
असनू, ती खर  आह.े जा हरातीत दले या सव िनकषांनसुार व शै िणक अहतनेसुार मी पा  आहे.  यापकै  कोणतीह  
मा हती खोट  आढळ यामळेु माझा अज फेटाळनू लाव यास कंवा िनवडी या कुठ याह  ट यावर माझी उमदेवार  र  
के यास तसचे उपरो  दले या मा हती या आधार ेिनयु ी झालले  अस यास सवेेतून कमी के यास याबाबत माझी 
काह ह  त ार राहाणार नाह .  अजा ार े दलेल  कोणतीह  मा हती खोट  आढळ यास बृह मुबंई महानगरपािलका 
मा या व द कायदशेीर कारवाई क  शकते याची मला जाणीव आहे. 
 
थळ -        अजदाराची सह  /- 
दनांक :        (अजदाराच ेनांव) 

 
उमेदवारांनी अजासोबत खाल ल माणप ां या छायां कत सा ां कत त जोडा यात. 
1. शै िणक अहता (10/12 वी गुणप क व माणप , इय ा 12 वी थम य ात उ ीण अस याच े माणप ) 
2. जात व जातवधैता माणप ,  
3. उ नत व गत गटात मोडत नस याबाबतच ेनवीनतम (चालू आिथक वषाचे) माणप . 
4. अिधवास माणप . 
5. म हला उमेदवारां या बाबतीत ववाह न दणी माणप . 
6. सगंणक अहतेच े माणप . 
7. समांतर व अनाथ आर णांतगत अज क  इि छणा-या उमेदवाराबंाबत स म अिधका-यान े दलेले माणप . 
8. रा ीय अि नशमन सवेा महा व ालय, नागपूर व रा य शासनाच ेमहारा  अि नशमन सवेा अकादमी व रा य 

अि नशमन िश ण क , मुबंई यां या कडील अि नशामक, द ु यम अिधकार  व त सम मा यता ा  अ यास म 
माणप /नागर  सेवा दला या अि नशमन अ यास माच े माणप  

9. एन.सी.सी./एमसीसीच े माणप .    
10. हलके/ जड वाहनचालक वधै परवाना. 
11. होमगाड कमीत कमी 3 वष सेवा के याच े माणप .       
12. समु कना-यावर जीवर क अस याच ेप .     



  

 
महारा  नागर  सेवा (लहान कुटंुबाचे ित ाप )िनयम , 2005 नुसार 

अजासोबत जोडावया या लहान कुटंुबा या ित ाप ाचा नमुना  
ित ाप  

नमुना –अ 
(िनयम 4 पहा) 

मी ी./ ीम./कुमार --------------------------------------------------------------------------------
ी.-----------------------------------------------------यांचा/यांची मुलगा/मलुगी/प ी, वय----------वष, 

राहणार,--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

या ार ेपुढ ल माणे असे जाह र करतो/करत ेक , 
1. मी ------------------------------------या पदासाठ  माझा अज दाखल केललेा आह.े 
2. आज रोजी मला -------------- (सं या) इतक  हयात मलेु आहेत.  यापकै  द.28 माच, 2005 नतंर 

ज माला आले या मलुांची सं या--------------आहे. 
3. हयात असले या मुलांची सं या दोन पे ा अिधक असले तर दनाकं 28 माच 2005 व त ं तर ज माला 

आले या मलुामळेु या पदासाठ  मी अनह ठर व यास पा  होईल याची मला जाणीव आहे. 
 
 
ठकाण – 

 
 
 
दनांक -        उमेदवाराची वा र   

            


