
बहृन्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा्समरकहा्दलि

बहृन्मुंबई् हहानगरपहाललिककेच्् हा् व विव विध् व विभहागहाध्् के् “क “कोव विड् -१९” ््हा् र “कोगहाचहा् पहारमर्दुभहा वि
 विहाढत् असल्् हामळके् बहृन्मुंबई् हहानगरपहाललिककेच्् हा् व विव विध् रूग्ण ्हालि्हात् “क “कोव विड-१९” ् बहाधीत
रूग्ण ्हाुंकरकरीतहा्उपचहार्समरू्असलिकेल्् हा्रूग्ण ्हालि्हाध्् के् ्समरक्षा वहा् व विष्क्सके विहा्रकेण्याकरी्् हाकरकरीतहा् “्कुंतहाटा
समरकहा्रकक्”्हह्परके्हाजी्सके विहानन वितृत््ससैननकहाुंधधन्फकत््सहहा्हहन्् हाुंकरकरीतहा्कुंत्हाटी पकरी्पधर्तीनके
नके धक् करण्याकरी्् हासहाठी् अजर्दु् हागव विण्याकरी्् हात् क्ेत्आहकेत.  इच्ध क् उकेर विहारहाुंनी् शसैक्षा वणि क् अहर्दुतकेच्् हा
सहाक्षा वहाुंकिकत्हा्हाुंकिकत्पती् वि्अललिकडकेच्कहाढलिकेलिके्पहासप “कोटी पर्दु्आकहारहाचके् स्वत ्विते स्वतःचके्हा्हाचित्र चत््अजहार्दु विर
चित्र चकटी प विधन्व विहहत्नमन्् हातीलि्अजर्दु्हरनहाुंक्२५/०४/२०२०्तके्हरनहाुंक्२८/०४/२०२०्प ््यंत्कहा्हार्दुलि्ीन
 विकेळकेत्सकहाळी्१०.००्तके्सहा ु्ं. ६.००्प ््यंत्बहृन्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा्मख््ु हालिु, गटट्क्रहाुंक्-७,
फोट्, मुंबई-४००्००१््ककुं वहा्cso.security@mcgm.gov.in ुहा्ई-टलि्वर्सहादर्करहावटत.  

  हरनहाुंक्२८/०४/२०२०्र “कोजी्सहा ु्ं. ६.००््हा विकेळकेनुंतर्आलिकेल्् हा्अजहार्दुचहा्व विचहार्ककेलिहा्जहा हार
नहाहकरी्अथ विहा्त्् हा्बहाबतचहा्क “को त्् हाहकरी््पकहारचहा्पत्व्य््  विहहार्स्वत ्विीकहारलिहा््जहा हार्नहाहकरी.   

सुंपकहार्दुसहाठी्रमरध ्विनी्क्रहाुंके स्वतः््०२२-२४९२्२७७२.

कुंत्हाटी पकरी्पधर्तीनके्सहहा्हहन्् हाुंकरकरीतहा्भरहा वि्हाची्परके.

अ.क्र. सुं विगर्दु एकम  ्परके ननश्च्त््ठ “कोक्पनत्हाह् विकेतन्
१ समरक्षा वहा्रक्षा वक् ३२० रूप क्े्२५,०००/-

शसैक्षा वणि क्अहर्दुतहाे स्वतः्

1) रहहा विी्पहास्(१००्गम हाुंच्् हा्रहाठी्व विष्हासहकरीत)

mailto:cso.security@mcgm.gov.in


 वि् “को्हार्दुरहाे स्वतः्

उकेर विहारहाचके् वि््हरनहाुंक्२५/०४/२०२०्र “कोजी् किकहान्२०् विष््असहा विके् वि्कहालि्३८ विषहा्यंपकेक्षा वहा
जहास्वतत््नसहा विके. (हागहास विग्गी््उकेर विहारहाकरकरीतहा् वि््४३् विष्.)

हाजी् सके विहानन वितृत्् ससैननकहाुंसहाठी् सशस्वतत््् रलिहात् किकहान् सहहा् हहनके् सके विहा् ककेलिकेल्हा् हाजी
सके विहानन वितृत््ससैननकहाुंनी्सशस्वतत्््रलिहात्ककेलिकेल्् हा्अखंड ुंड्सके विके् इतकहा्कहालिहा विधी्अचित्र धक्तीन
 विष्् क्े विढहा्कहालिहा विधी्त्् हाुंच्् हा्व विहहत्हरनहाुंकहातधन् विगळधन्त्् हा्हरनहाुंकहास् क्े हारके्त्् हाुंचके् वि्
व विचहारहात्घेतकेतलिके्जहाईलि.

स विर्दुसहाधहार ्अटी पकरीे स्वतः

1) उकेर विहारहालिहा्क “को त्हाहकरी्न्् हा्हालि्हानके्नसैनतक्अधे स्वतःपतन्किकुं  विहा्फ फौजरहारकरी्स्वत विरूपहाच्् हा्खंड टी पल्हात
लशक्षा वहा् हरलिकरी् असल्हास् /  लशक्षा वहा् झाहालिकेलिकरी् असल्हास,  उकेर विहारहानके् त्् हाबहाबत् हाहहती् रके के
आ वि्््क्आहके. 

2) नन विड्झाहालिकेल्् हा्उकेर विहारहाव विरूधर््क “को तहाहकरी्गमनह्हा्नहा नोंरव विलिकेलिहा्नहाहकरी्अथ विहा्लसधर््झाहालिकेलिहा्नहाहकरी,
असके् चहारिरत््् पहा पत्् सुंबुंचित्र धत् प “कोलिकरीस् ठहाण्याकरी्् हाधधन् नके धक नेमणूकीनुंतर् एक् हहन्् हाच्् हा् आत
सहारर्कर के्आ वि्््क्आहके.   

3) उकेर विहार्न “कोकरकरी्करकरीत्असल्् हास्पम वि्गीच्् हा्सुंस्वतथ्हा्हालिकहाचके्नहा्हरकत्पहा पत््अजहार्दुस “कोबत
ज “कोडहा विके.

4)  हाजी्सके विहानन वितृत््ससैननकहाुंनी्अजहार्दुस “कोबत्हाजी्सके विहानन वितृत््ससैननक्असल्् हाबहाबतचके्कहागरपत्के
स “कोबत् ज “कोडहा विीत.   तसकेच् मलिहाखंड तीसहाठी् ् क्ेतहानहा् सरर् कहागरपत्हाुंच्् हा् धळ् /  सहाुंक्षा वहाकिकत
हा्हाुंकिकत्पती्सह्उपशस्वतथत्रहहा विके.  

5) नन विड्पकिक्र्हा्समरू्झाहाल्् हानुंतर्किकुं  विहा्करहारहानुंतर्क “को त्् हाहकरी्क्षा व ी्उकेर विहारहानके्चमक नेमणूकीची्हाहहती/
पहा पत्के/  कहागरपत्के् सहारर् ककेल्् हास् किकुं  विहा् क “को तीहकरी् हाहहती् रड विधन् ठके विल्् हाचके् ननरशर्दुनहास
आल्् हास् त्् हाुंची् उकेर विहारकरी् रद््बहारलि् करण्याकरी्् हात् क्ेईलि.  तसकेच् करहार् झाहालिकेलिहा् असल्् हास
क “को तीहकरी्पम विर्दु्समचनहा्न्रकेतहा्त्् हाुंचहा्करहार्सहाप्त््करण्याकरी्् हात् क्ेईलि.

6) पशहासक नेमणूकी्् किकुं  विहा्अन्् ्कहार हास्वतत् वि् नन विड् पकिक्र्हा्क “को त्् हाहकरी्  विकेळकेस् /  क “को त्् हाहकरी् टी पप््् हा विर
थहाुंब विण्याकरी्् हाचके्अचित्र धकहार्.न.पहा. आ म्कत्, बहृन्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा््हाुंनहा्रहाहतीलि. 



7) उकेर विहारहाुंनहा्मलिहाखंड तीसहाठी्स्वत ्विखंड चहार्दुनके्उपशस्वतथ्त््रहहा विके्लिहागकेलि.
8) सरर्कुंत्हाटी पकरी्तत ्विहा विरकरीलि्करहार्क “को त्् हाहकरी् विकेळी्पम विर्दु्समचनहा्न्रकेतहा्रद्र्करण्याकरी्् हाचके्अचित्र धकहार

.न.पहा. आ म्कत्, बहृन्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा््हाुंनहा्रहाहतीलि. 
9) सरर् कुंत्हाुंटी पकरी् तत ्विहा विरकरीलि् करहार् कहालिहा विधीध्् के् उकेर विहारहानके् लशस्वतत्भुंग् ककेल्् हाचके् ननरशर्दुनहास

आल्् हास्त्् हाुंचहा्करहार्तहातक्हाळ्रद्र्करण्याकरी्् हात् क्ेईलि.
10) नन विड् झाहालिकेल्् हा् उकेर विहारहास् रूप क्े् १००/-  किकुं  विहा् व विधीआकहारहापहा के् ( विकेतन् लळकतीनमसहार)

करहारनहाहा् (बं ुंनड्)  पकेपर विर् व विहहत् नमन्् हातीलि्कुंत्हाटी प् करहार् कर के्आ वि्््क्असधन् सररहध
खंड चर्दु्सुंबुंचित्र धत्उकेर विहारहाुंस्करहा विहा्लिहागकेलि.

11) कम ठल्् हाहकरी् कहार हास्वतत् वि् कत्हाुंटी पकरी् पधर्तीत् नन विड् झाहालिकेल्् हा् उकेर विहारहास् परहाचहा् रहाजीनहाहा
द््हा वि्हाचहा्असल्् हास्त्् हाुंनके्३०्हर विसहाुंची्पम विर्दु्समचनहा्रके के्बुंधनकहारक्आहके.

व विशकेष्समचनहाे स्वतः
1) ्हापम वि्गी् सुंबुंचित्र धत् कहा्हार्दुलि्हात् किकुं  विहा् अन्् ् हठकहा ी् सहारर् ककेलिकेलिके/  पहाप्त्् झाहालिकेलिके् अजर्दु

व विचहारहात्घेतकेतलिके्जहा हार्नहाहकरीत. तसकेच्बहृन्मुंबई्हहानगरपहाललिककेनके्क “को त्् हाहकरी्व्य्् कत्ीलिहा
किकुं  विहा्इतर्रमस-्हा्सुंस्वतथ्केलिहा्अजर्दु्व विक के/ स्वत ्विीकहार के्इत्् हारकरीचहा्अचित्र धकहार्हरलिकेलिहा्नहाहकरी.

2)  टी पपहालिहानके्आलिकेलिके्अजर्दु्व विचहारहात्घेतकेतलिके्जहा हार्नहाहकरीत.
3) मलिहाखंड तीच्् हा् विकेळी्आ वि्््क्त्् हा्पहा पत्हाच्् हा्मळ्पती् / सहाुंक्षा वहाकिकत्हा्हाुंकिकत्पती

सह््उपशस्वतथत््रहहा के्अनन विहार्दु््आहके.
4) उकेर विहारहास् पम विहार्दुनमभ वि् असल्् हास् त्् हाच्् हा् पहा पत्हाच्् हा् मळ् पतीसह/  सहाुंक्षा वहाकिकत

हा्हाुंकिकत्पती्सह््मलिहाखंड तीस्उपशस्वतथत््रहहा विके.
5)  मलिहाखंड तीचके् स्वतथ्ळ् भहाुंडमप् सुंकम लि,  भरती्  वि् पलशक्षा व ् कष द,  रगहार्दु् र “कोड,  णिखंड ुंडीपहाडहा,

मलिमुंड( पश्च) मुंबई-४००्०८२्
6) मलिहाखंड ती् हरनहाुंक् ३०/०४/२०२० ् र “कोजी् सकहाळी् ९.०० ्तके् सहा ु्ं.४.०० ् विहाजकेप ््यंत् घेतकेतल्् हा

जहातीलि.
7) नन विडीचके् ननकष् हके् उकेर विहारहाचके् रहहा विीचके् एकम  ् टी पकक्के विहारकरी्  वि् मलिहाखंड ती विर् आधहारकरीत

असतीलि. तसकेच्की् वि्हाच्् हा्उकेर विहारहाुंनहा्पहाधहान्् ्हरलिके्जहाईलि.



बहृन्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा
अजहार्दुचहा्नमनहा

      परहाचके्नहाुं विे स्वतः्कुंतहाटा्समरकहा्रकक

पनत,
हा. पमखंड ्समरक्षा वहा्अचित्र धकहारकरी,
बहृन्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा्समरक्षा वहा्रलि, 
 विरळी.

बहृन्मुंबई्हहानगरपहाललिककेच्् हा्समरक्षा वहा्खंड हात्् हातीलि्“कुंत्हाटी पकरी्समरक्षा वहा्रक्षा वक”््हा्परहाकरकरीतहा्ी
खंड हालिकरी्सहकरी्कर हारहा्व विनुंती्अजर्दु्सहारर्करकरीत्आहके. 

1) सुंपम र्दु्नहाुं वि्( आडनहा वि्पथ) रहाठीते स्वतः्
आडनहाुं वि् ---------------------- 
नहाुं वि्््् ----------------------
 विडडलिहाुंचके्नहाुं वि ----------------------

2)  पतत्हा्(पत्व्य््  विहहारहाचहा)--------------------------------------------
---------------------------------------------

3) शसैक्षा वणि क्अहर्दुतहाे स्वतः

परिरक्षा वकेचके्नहाुं वि पहाप्त््झाहालिकेलिके्गम ुंडळ/  व विद््हापीठहाचके
नहाुं वि

एकम  
गम ्

लळहालिकेलिके
गम ्

टी पकक्के विहारकरी

एस.एस.सी. 

4) भहारती््ससैन्् ्रलिहातीलि्नन्मकत्ी्हरनहाुंक््््---------------------
भहारती््ससैन्् ्रलिहातीलि्धहार ्ककेलिकेलिके्पर्् ---------------------
भहारती््ससैन्् ्रलिहातधन्नन वितृत््हरनहाुंक्््् ----------------------
भहारती््ससैन्् ्रलिहातधन्नन वितृत्ीचके्कहार ््  ----------------------

फ “कोटी प “को्आकहार

२.५्सषी्x ३.००्सषी



प्रततजहा्पत

ी््हान ्वि क्े् पनतज्हा् पध विर्दुक्असके्जहाहकरीर्करत “को् किक,   विरकरीलि्हाहहती्जहा ी वि
पध विर्दुक् तसकेच् व वि् ्विहासपध विर्दुक् हरलिकरी् असधन,  ती् खंड रकरी् आहके.  भरती् परिरपत्कहाध्् के
हरलिकेल्् हा् स विर्दु् ननकषहाुंनधसहार्  वि् शसैक्षा वणि क् अहर्दुतकेनधसहार् ी् पहात्् आहके.  त्् हापसैक नेमणूकी
क “को तीह्करी् हाहहती् खंड  “कोटी पकरी् आढळल्् हामळके् हाझाहा् अजर्दु् फकेटी पहाळधन् लिहा विल्् हास् किकुं  विहा
नन विडीच्् हा् क “को त्् हाहकरी् टी पप््् हा विर् हाझाी् उकेर विहारकरी् रद्र् ककेल्् हास् तसकेच् उपर “कोकत्
हरलिकेल्् हा् हाहहतीच्् हा् आधहारके् करहार् झाहालिकेलिहा् असतहानहा,  सके विकेतधन् की् ककेल्् हास
त्् हाबहाबत् हाझाी् क “को तीहकरी् तक्रहार् रहहा हार् नहाहकरी.  अजहार्दुव्यर्हारके् हरलिकेलिकरी् क “को तीहकरी
हाहहती्खंड  “कोटी पकरी्आढळल्् हास्बहृन्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा्हाझ्हा् व विरूधर््कहा्रकेशीर
कहार विहाई्करू्शकतके््हाची्लिहा्जहा ी वि्आहके. 

हरनहाुंके स्वतः------------------    आपलिहा्व वि् ्विहासध,

स “कोबते स्वतः -----------------------
१) अजर्दुरहारहाची्सहकरी् वि्नहाुं वि
२)
३)


