
 

 

 

 

 

पुण े महानगरपािलके या
सरळसेवा वशेाने भर यासाठी

िस  कर यात यते आह.े 
तुत जािहरातीमधील

सेवेमधील आहते. यामळेु
आह.े तसेच ततु भरतीसाठी
आह.े यामुळे सदर िनवदेना ारे
मधील ८ पदे, वग-२ मधील
पदाक रता अज कर याचा
२८/०३/२०२३ रोजी
https://pmc.gov.in/mr/recruitments
२३:५९ वाजे पयत online 
पदांचा तपिशल, पदांक रता
शु क, ऑनलाईन अज कर याची
इ यादी बाबी पुण े महानगरपािलके या
लकवर पाह यास उपल ध

 
 

 

दनांक : ०६/०३/२०२३

ठकाण : पुण े 
 

 

 

पुणे महानगरपािलका
 िशवाजीनगर
हे पलाईन 
 १८००१०३४५६६
हे पलाईन लक 
visit us- 

जाहीर कटन 
 

महानगरपािलके या आ थापनेवरील वग-१ त े वग-३ मधील
भर यासाठी जािहरात .१/१३६२, दनांक ०६

.  
जािहरातीमधील पद े ही आरो य, उ ान, अिभयांि क , 

यामळेु तुलना मक पधा हो यासाठी पुरेसे उमदेवार
भरतीसाठी पुरेसा ितसाद ा  हो याक रता जािहरात
िनवदेना ारे कळिव यात यते ेक  जािहरात . १

मधील २३ पदे व वग-३ मधील २८९ पदे अशा एकूण 
कर याचा कालावधी दनांक ०८/०३/२०२३ 

रोजी पयत आह.े इ छुक
https://pmc.gov.in/mr/recruitments या लकवर दनांक २८

online प तीन े अज करावा. उपरो  जािहराती या
पदांक रता आव यक शै िणक अहता, वेतन ेणी

कर याची प त, अज कर याची मुदत व इतर 
महानगरपािलके या https://pmc.gov.in/mr/recruitments 

उपल ध आहेत. 

सही/-  
२०२३      (िव म कुमार

 महापािलका आयु  
पुणे महानगरपािलका

महानगरपािलका 
िशवाजीनगर पुणे ४११००५ 

हे पलाईन :१८००२२२३६६, 
१८००१०३४५६६, ०२०-२५५०१२५९ 

हे पलाईन लक - http://cgrs.ibps.in/ 
 www.punecorporation.org 

मधील र  असणारी पदे 
०६/०३/२०२३ अ वय े

 तांि क व अि शमन 
उमेदवार असण े आव यक 

जािहरात दे यात येत 
१/१३६२ नुसार वग-१ 
पदे अशा एकूण ३२० 

२०२३ पासुन ते दनांक 
इ छुक उमेदवारांनी 

२८/०३/२०२३ रोजीचे 
जािहराती या अनुषंगान े र  
वेतन ेणी, वयोमयादा,परी ा 

 आव यक अटी व शत  
pmc.gov.in/mr/recruitments या 

  
िव म कुमार) 

महापािलका आयु   
पुणे महानगरपािलका 
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भरतीभरती  यबेाबत उमेदवारासंाठी सवसाधारण सचूनायबेाबत उमेदवारासंाठी सवसाधारण सचूना

 पुण ेमहानगरपािलके या आ थापनेवरील 

सरळसेवा भरती ये ारे भर यासाठी

पूतता करणा या पा  उमेदवारांकडून 

ऑनलाइन प दतीने अज मागिव यात येत आहते

अ.  

१ ऑनलाइन प तीन ेअज न दणी सु  हो याच े दनाकं  

२ ऑनलाइन प तीन ेअज सादर कर याचा अिंतम दनाकं

३ ऑनलाइन प तीन ेपरी ा शु क भरणचेी अिंतम मदुत

४ परी सेाठी ऑनलाइन वशेप  उपल ध हो याचा दनाकं

५ ऑनलाइन परी चेा दनाकं  

 

* परी चेा दनाकं , वळे व क  वशेप ाम य ेनमदू केल ेजाईल
संकेत थळावर मािहती सा रत केली जाईल
 

१) - करण त  (रेिडओलॉिज ट/ सोनोलॉिज ट

जात वग अजा अज 

जागा १ १ 
र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक 

इतर (समातंर 
आर णा ित र ) १ १ 

१) मिहला(३०%) ० ० 

२) द ागं (४%) 

 
 

 

पणुे महानगरपािलका 
 मनपा मु य इमारत, िशवाजीनगर 

पुणे – ४११००५ 

यबेाबत उमेदवारासंाठी सवसाधारण सचूनायबेाबत उमेदवारासंाठी सवसाधारण सचूना

पुण ेमहानगरपािलके या आ थापनेवरील  ेणी - १ ते ेणी - ३ मधील िविवध सवंगातील र  पद े

भर यासाठी तुत जािहरातीत नमूद केले माण ेशै िणक अहता व इतर बाब ची 

पूतता करणा या पा  उमेदवारांकडून www.pmc.gov.in या संकेत थळावर recruitment 

ऑनलाइन प दतीने अज मागिव यात येत आहते. 

ऑनलाइन अज भर यासाठी वळेाप क 

तपशील 

प तीन ेअज न दणी सु  हो याच े दनाकं   

प तीन ेअज सादर कर याचा अिंतम दनाकं २८/०३

प तीन ेपरी ा शु क भरणचेी अिंतम मदुत ०८/०३

वशेप  उपल ध हो याचा दनाकं परी े या 

एि ल

क  वशेप ाम य ेनमदू केल ेजाईल. संभा  बदला बाबत वेळोवेळी पणु ेमहानगरपािलका 
संकेत थळावर मािहती सा रत केली जाईल. 

सोनोलॉिज ट) ( णेी -१)   उपल ध पदे व पद सं या  

- करण त  (रेिडओलॉिज ट/ सोनोलॉिज ट) 
िवजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा
दबुल घटक

१ ० ० ० ० १ 
र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे

१ ० ० ० ० १ 

० ० ० ० ० ० 

१ पद ( b) D,HH) 

 
 

 

      
 

यबेाबत उमेदवारासंाठी सवसाधारण सचूनायबेाबत उमेदवारासंाठी सवसाधारण सचूना  

मधील िविवध सवंगातील र  पद े

तुत जािहरातीत नमूद केले माण ेशै िणक अहता व इतर बाब ची 

recruitment या tab म य े

दनाकं 

०८/०३/२०२३ 

०३/२०२३, वळे २३:५९ पयत 

०३/२०२३ त े२८/०३/२०२३ 

परी े या ७ दवस आधी 

एि ल-म े२०२३ (सभंा ) 

बदला बाबत वेळोवेळी पणु ेमहानगरपािलका 

आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण 
पदे 

१ ३ ८ 
खालील माण ेआहे. 

१ २ ७ 

० १ १ 
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२) वदैयक य अिधकारी/ िनवासी वदैयक य अिधकारी ( णेी -२)   उपल ध पदे व पद सं या  

वदैयक य अिधकारी/ िनवासी वदैयक य अिधकारी 
जात वग अजा अज िवजा 

(अ) 
भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण 
पदे 

जागा २ १ १ १ १ ० ० ४ २ ८ २० 
र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे. 

इतर (समातंर 
आर णा ित र ) १ १ १ १ १ ० ० ३ १ ६ १५ 

१) मिहला(३०%) १ ० ० ० ० ० ० १ १ २ ५ 

२) द ागं (४%) १ पद ( C) OA,OL,BL,LC, Dw,AAV) 
 

३) उप सचंालक ( ाणी सं हालय)(उप उ ान अिध क (झू)) ( णेी-२) “उपल ध पदे व पद सं या” 

उप सचंालक ( ाणी सं हालय)(उप उ ान अिध क (झ)ू) 
जात वग अजा अज िवजा 

(अ) 
भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण पदे 

जागा ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 
र  जागाचं े वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआह.े 

इतर (समातंर 
आर णा ित र ) 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

 

 

 

 

४) पश ुवदैयक य अिधकारी ( णेी -२)  “उपल ध पदे व पद सं या”  

पश ुवदैयक य अिधकारी 
जात वग अजा अज िवजा 

(अ) 
भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण 
पदे 

जागा १ ० ० ० ० ० ० ० ० १ २ 

र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे. 
इतर (समातंर आर णा 

ित र ) 
१ ० ० ० ० ० ० ० ० १ २ 

 

 

५)   व र  आरो य िनरी क / िसिनअर सिॅनटरी इ पे टर / िवभागीय आरो य िनरी क ( णेी -३)   उपल ध पदे व पद 
सं या  

व र  आरो य िनरी क / िसिनअर सिॅनटरी  इ पे टर 
जात वग अजा अज िवजा 

(अ) 
भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण 
पदे 

जागा २ १ १ १ १ ० ० ४ २ ८ २० 
र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे. 

इतर (समातंर 
आर णा ित र ) १ १ १ १ १ ० ० २ १ ४ १२ 

१) मिहला(३०%) १ ० ० ० ० ० ० १ ० २ ५ 

२) माजी सिैनक 
(१५%) ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ २ 

३) अशंकालीन 
(१०%) ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

४) द ागं (४%) १ पद ( a) LV) 



Page 3 of 23 
 

 

 

 

 

 

 

६)   आरो य िनरी क / सिॅनटरी  इ पे टर ( णेी -३)   उपल ध पदे व पद सं या  

आरो य िनरी क / सिॅनटरी इ पे टर 
जात वग अजा अज िवजा 

(अ) 
भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण 
पदे 

जागा ५ ३ १ १ १ १ १ ८ ४ १५ ४० 
र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे. 

इतर (समातंर 
आर णा ित र ) 

१ २ १ १ १ १ १ ४ २ ४ १८ 

१)मिहला(३०%) २ १ ० ० ० ० ० २ १ ५ ११ 

२) माजी सिैनक 
(१५%) 

१ ० ० ० ० ० ० १ १ २ ५ 

३) अशंकालीन 
(१०%) 

१ ० ० ० ० ० ० १ ० २ ४ 

४)खळेाडू(५%) ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

५) क प त(५%) ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

६) द ागं (४%) २ पद े( a) B, LV   b) D,HH) 
 

७) किन  अिभयतंा (िव तु) ( णेी -३)   उपल ध पदे व पद सं या  

किन  अिभयतंा (िव तु) 
जात वग अजा अज िवजा 

(अ) 
भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण 
पदे 

जागा १ १ १ ० ० ० ० २ १ ४ १० 
र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे. 

इतर (समातंर 
आर णा ित र ) 

१ १ १ ० ० ० ० १ १ २ ७ 

१)मिहला(३०%) ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ २ 

२) माजी सिैनक 
(१५%) 

० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

३) द ागं (४%) १ पद ( b) D,HH) 

 

८)    वाहन िनरी क / हईेकल इ पे टर ( णेी -३)  उपल ध पदे व पद सं या  
 

वाहन िनरी क / हईेकल इ पे टर 
जात वग अजा अज िवजा 

(अ) 
भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण 
पदे 

जागा १ ० १ ० ० ० ० ० ० १ ३ 
र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे. 

इतर (समातंर आर णा 
ित र ) 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० १ ३ 
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९) िम क / औषध िनमाता ( णेी -३)   उपल ध पदे व पद सं या  

िम क / औषध िनमाता 
जात वग अजा अज िवजा 

(अ) 
भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण 
पदे 

जागा २ १ १ ० १ ० ० ३ १ ६ १५ 
र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे. 

इतर (समातंर 
आर णा ित र ) 

१ १ १ ० १ ० ० २ १ २ ९ 

१)मिहला(३०%) १ ० ० ० ० ० ० १ ० २ ४ 

२) माजी सिैनक 
(१५%) 

० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

३) अशंकालीन 
(१०%) 

० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

४) द ागं (४%) १ पद (  b)D,HH) 
 

 

 

 

१०) पशधून पयवे क (लाई ह टॉक सपुरवायझर) ( णेी -३)  उपल ध पदे व पद सं या  

पशधून पयवे क (लाई ह टॉक सपुरवायझर) 
जात वग अजा अज िवजा 

(अ) 
भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण 
पदे 

जागा ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 
र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे. 

इतर (समातंर आर णा 
ित र ) 

० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

 

११) अि शामक िवमोचक / फायरमन ( णेी -३)   उपल ध पदे व पद सं या  

अि शामक िवमोचक  / फायरमन 
जात वग अजा अज िवजा 

(अ) 
भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

िवमा  इमाव  आ थकदृ ा 
दबुल घटक 

अराखीव एकूण 
पदे 

जागा २९ १७ ६ ३ ७ ६ ४ ४० २० ६८ २०० 

र  जागाचंे वगिनहाय सामािजक / समातंर आर णाच ेिववरण खालील माण ेआहे. 
इतर (समातंर 

आर णा ित र ) 
१० ५ २ २ ३ २ २ १३ ७ २४ ७० 

१)मिहला(३०%) ९ ५ २ १ २ २ १ १२ ६ २० ६० 

२) माजी सिैनक 
(१५%) 

४ ३ १ ० १ १ १ ६ ३ १० ३० 

३) अशंकालीन 
(१०%) 

३ २ १ ० १ १ ० ४ २ ७ २१ 

४)खळेाडू(५%) 
१ १ ० ० ० ० ० २ १ ३ ८ 

५) क प त(५%) १ १ ० ० ० ० ० २ १ ३ ८ 

६) भूकंप त (२%) १ ० ० ० ० ० ० १ ० १ ३ 

७) अनाथ (१%) २ पद े
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१.१ उ  नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये बदल हो याची श यता आह.े 
१.२ समांतर आर णाबाबत शासन शु ीप क, सामा य शासन िवभाग, मांक संक ण –१११८/ . .३९/१६-अ दनांक १९ िडसबर 

२०१८ आिण शासन प  सामा य शासन िवभाग, मांक संक ण –१११८/ . .४१७/१६-अ  दनांक २८ िडसबर २०१८  आिण 
त तंर शासनाचे या संदभात वेळोवेळी िनगिमत केले या कवा अंितम िनवडपूव  या संदभात िनगिमत होणा या आदशे नुसार 
कायवाही कर यात येईल. 

१.३ महारा  शासन, सामा य शासन िवभाग शासन िनणय .पअंक-१००९/ . .२००/२००९/१६-अ, द.२७/१०/२००९ नुसार 
“सुिशि त बेरोजगारांना अथसहा य” या योजनेअतंगत शासक य कायालयाम ये तीन वषापयत दरमहा मानधनावर काम केले या व 
रोजगार मागदशन क ाम ये या अनुभवाची न द केले या पदवीधर/ पदिवकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना शासक य / िनमशासक य 
सेवेतील महारा  लोकसेवा आयोगा या क ेबाहेरील गट-क पदावरील सरळसेवेने करावया या िनयु साठी १०% आर ण लागू 
राहील.  

१.४ द ांग आर णाबाबत  सावजिनक आरो य िवभाग, शासन िनणय मांक अपंग–२००४/५५/आ-२, दनांक-२७/०७/२००४, नगर 

िवकास िवभाग, शासन िनणय मांक संक ण–२००४/६३९/ . .९६/न.िव.-६, दनांक-११/०२/२००९, शासन िनणय सामा य 
शासन िवभाग, मांक द ांग २०२१/ . .३३/नवी-२८, दनांक-१६.०४.२०२१ तसेच या संदभात शासनाकडून वेळोवेळी जारी 

कर यात आले या आदशेानुसार द ांग या आर णासंदभात कायवाही कर यात येईल. 
१.५ शासन िनणय मांक द ांग २०१८/ . .११४/१६ अ, दनांक २९ मे २०१९ नुसार शारी रकदृ ा द ांग साठी ४% 

आर ण िविहत करणे व आर ण अंमलबजावणी कर याचे िनदश आहेत. यानुसार आर ण लाग ू होणा या पदांची मािहती 
पुढील माणे.  

 

 

 
 

अ. . पदनाम कत /ेजबाबदारी अपिे त शा ररीक 
मता/पा ता 

द ागं वग 

१ - करण त  
(रेिडओलॉिज ट/ 
सोनोलॉिज ट) 

महानगरपािलकेतील - करण 
त  संवगाची सव कत े पार 
पाडण.े महानगरपािलके या 
कायिनयमावलीनुसार काम े
करणे. 

S, ST,MF, RW,SE,H b) D,HH 

c) OL,LC, Dw, AAV  

d) ASD(M),SLD 

e) MD involving (b) to 

(d) above 

२ वैदयक य 
अिधकारी/ 
िनवासी 
वैदयक य 
अिधकारी 

महानगरपािलकेतील 
वैदयक य अिधकारी संवगाची 
सव कत े पार 
पाडण.ेमहानगरपािलके या 
कायिनयमावलीनुसार काम े
करणे. 

S, 

ST,W,BN,MF,RW,SE, 

H,C 

c) OA,OL,BL,LC, 

Dw,AAV (Non- surgical 

jobs) 

d) SLD 

e) MD involving (c) to 

(d) above 

३ पशु वै कय 
अिधकारी 

महानगरपािलकेतील पशु वै कय 
अिधकारी संवगाची सव कत े 
पार पाडण.े महानगरपािलके या 
कायिनयमावलीनुसार कामे करणे. 

S, ST,BN,RW,SE,H, 
MF 

b) D,HH 

c) OA,BA,,OL,D, AAV 

d) SLD, MI 

e) MD involving (b) to 

(d) above 

४ व र  आरो य 
िनरी क / िसिनअर 

सॅिनटरी  
इ पे टर/िवभागीय 
आरो य िनरी क 

महानगरपािलकेतील व र  
आरो य िनरी क संवगाची 
सव कत े पार पाडण.े 
महानगरपािलके या 
कायिनयमावलीनुसार काम े
करणे. 

S,ST,W,MF,RW, 

SE,C 

a) LV 

b) D,HH 

c) OA,BA,OL, BL, CP, 

LC, Dw, AAV 

d) ASD(M),SLD 

e) MD involving (a) to 

(d) above 

५ आरो य िनरी क / 
सॅिनटरी  इ पे टर 

महानगरपािलकेतील आरो य 
िनरी क  संवगाची सव कत े 
पार पाडण.े 
महानगरपािलके या 
कायिनयमावलीनुसार काम े
करणे. 

S,ST,W,MF,RW, 

SE,H,C 

a) B,LV 

b) D,HH 

c) OA,OL, CP, LC, Dw, 

AAV 

d) ASD(M),SLD, MI 

e) MD involving (a) to 
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(d) above 

६ किन  अिभयंता 
)िव ुत(  

महानगरपािलकेतील थाप य 
िवषयाची कामे करण,े कायरत 

े ात िवकास कामाअंतगत 
सव ण करणे तसेच क प 
अहवाल तयार करणे, 

क पाचे बांधकाम संक प 
िच ानुसार होत आह े कवा 
नाही याची दखेरेख व 
िनयं ण, कामांचा दजा 
तपासण.े महानगरपािलके या 
कायिनयमावलीनुसार काम े
करणे. 

S,ST,W,BN,KC, 

PP,MF,RW, SE,C 

b) D,HH 

c) OL, LC, Dw, AAV 

d) SLD, MI 

e) MD involving (b) to 

(d) above 

 

७ िम क / औषध 
िनमाता 

महानगरपािलकेतील औषध 
िनमाता संवगाची सव कत  े
पार पाडण.े 
महानगरपािलके या 
कायिनयमावलीनुसार काम े
करणे. 

S,ST,W,BN,MF,RW, SE b) D, HH 

c) OA ,OL,OAL, CP, 

LC, Dw, AAV 

d) SLD, MI 

टप - अि शमन दल, पुणे महानगरपािलका  ह ेअ याव यक सेवेत मोडत अस यामुळे सव पदां या िनकषानुसार उमेदवार/ कमचारी 
हा शारी रक दृ ा स म असण े आव यक आह े या तव पुणे महानगरपािलकेतील अि शमन दलाकडील अि शामक िवमोचक 
पदास शारी रक दृ ा द ांग साठी आर णाबाबत वगळ याचा ताव शासना या मंजुरीसाठी सादर कर यात आलेला 
आह.े 
FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S-Sitting, ST-Standing, W-Walking, BN-Bending, L-Lifting, KC-Kneeling 

& Crouching, JU-Jumping, CRL- Crawling, CL-Climbing, PP- Pulling & Pushing, MF-Manipulation with Fingers, RW-Reading & 

Writing, SE-Seeing, H-Hearing, C-Communication 

CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B-Blind, LV-Low Vision, D-Deaf, HH- Hard of Hearing, OA-One Arm, OL-One Leg, BA-Both 

Arms, BL-Both Leg, OAL-One Arm and One Leg, BLOA-Both leg & one arm, BLA-Both Legs Arms, CP-Cerebral Palsy, LC-Leprosy 

Cured, Dw-Dwarfism, AAV-Acid Attack Victims, MDy-Muscular Dystrophy, ASD Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD-

Moderate), ID- Intellectual Disability, SLD-Specific Learning Disability, MI- Mental Illness, MD-Multiple Disabilities. 
१.४ मिहला, खेळाडू, द ांग, अनाथ, माजी सैिनक, भूकंप त, अंशकालीन, क प त यांसाठीचे समांतर आर ण शासनाने यासंदभात 

वेळोवेळी िनगिमत केले या आदशेानुसार राहील. 
१.५ िव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क) व भ.ज.(ड) वगासाठी आरि त असलेली पदे आंतरप रवतनीय असून आरि त पदासाठी संबिंधत 

वगातील यो य व पा  उमेदवार उपल ध न झा यास शासन धोरणा माणे उपल ध वगा या उमेदवाराचा िवचार गणुव े या 
आधारावर कर यात येईल. 

१.६ मिहलांसाठी आरि त पदांक रता दावा करणा या उमेदवारांनी मिहला आर णाचा लाभ यावयाचा अस यास यांनी अजाम ये न 
चुकता महारा ाचा अिधवास (Domicile) अस याबाबत तसेच नॉन मीलेअर म ये मोडत अस याबाबत (अनुसूिचत जाती व 
अनुसूिचत जमाती वगळून) प पणे दावा करणे आव यक आह.े 

१.७ आ थकदृ ा दबुल घटकांतील (ईड लूएस) उमेदवारांक रता शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग, . राआधो-
४०१९/ . .३१/१६/-अ, द.१२.०२.२०१९ व द.३१.०५.२०२१ अ वये िविहत कर यात आलेले माणप  सादर करणे 
आव यक राहील. 

 
 

२ . वतेन णेी –  पणुे महानगरपािलका ७ ा वतेन आयोगा माण े 

अ. . सवंग पदनाम वतेन णेी 

१ आरो य सेवा ेणी - १ - करण त  (रेिडओलॉिज ट/ सोनोलॉिज ट) वेतन ेणी  एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 

२ आरो य सेवा ेणी – २ वैदयक य अिधकारी/ िनवासी वैदयक य 
अिधकारी 

वेतन ेणी  एस-२० : ५६१००-१७७५०० 

३ उ ान सेवा ेणी - २ उप संचालक ( ाणी सं हालय)  
(उप उ ान अिध क (झ)ू) 

वेतन ेणी  एस-१८ : ४९१००-१५५८०० 

४ उ ान सेवा ेणी - २ पशु वैदयक य अिधकारी वेतन ेणी  एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
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अ. . सवंग पदनाम वतेन णेी 

५ आरो य सेवा ेणी – ३ व र  आरो य िनरी क / िसिनअर सॅिनटरी  
इ पे टर/िवभागीय आरो य िनरी क 

वेतन ेणी  एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 

६ अिभयांि क  सेवा ेणी  ३ किन  अिभयंता (िव ुत) वेतन ेणी  एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
७ आरो य सेवा ेणी – ३ आरो य िनरी क / सॅिनटरी  इ पे टर वेतन ेणी  एस-१३ : ३५४००-११२४०० 
८ तांि क सेवा ेणी – ३ वाहन िनरी क / हेईकल इ पे टर वेतन ेणी  एस-१३ : ३५४००-११२४०० 
९ आरो य सेवा ेणी – ३ िम क / औषध िनमाता वेतन ेणी  एस-१० : २९२००-९२३०० 

१० उ ान सेवा ेणी – ३ पशूधन पयवे क (लाई ह टॉक सुपरवायझर) वेतन ेणी  एस - ८ : २५५००-८११०० 

११ अि शमन सेवा ेणी-३ अि शामक-िवमोचक  / फायरमन वेतन ेणी  एस - ६ : १९९००-६३२०० 
 
 

३ पा ता-  
३.१ उमेदवार भारतीय नाग रक असावा. 
३.२ शै िणक अहता व अनभुव- पणु ेमहानगरपािलका सवेा (सवेा वशे व सवेाचं ेवग करण) िनयम २०१४ व वळेोवळेी केले या सधुारणानंसुार 

अ. . सवंग पदनाम नमेणकू क रता अहता व नमेणकू या प दती 

१ आरो य सेवा 
ेणी - १ 

- करण त  
(रेिडओलॉिज ट/ 
सोनोलॉिज ट) 

अ) मा यता ा  िव ापीठाची एम.डी.(  - करण शा ) कवा 
एम.बी.बी.एस., डी.एम.आर.डी. व डी.एम.आर.डी. नंतरचा  - करण शा  
िवषयातील कमान ०५ वषाचा अनुभव कवा समक  पदवी. 
ब) शासक य / थािनक वरा य सं थेकडील / खाजगी णालयातील संबिंधत 
िवषयातील ३ वषाचा अनुभवास ाधा य. 

२ आरो य सेवा 
ेणी - २ 

वैदयक य अिधकारी 
/ िनवासी वैदयक य 
अिधकारी 

मा यता ा  िव ापीठाची वैदयक य पदवी (एम.बी.बी.एस.) 
अनुभव : शासक य / िनमशासक य / थािनक वरा य सं थेकडील / खाजगी 

णालयाकडील संबंिधत कामाचा ३ वषाचा अनुभवास ाधा य. 
३ उ ान सेवा 

ेणी - २ 
उप संचालक  
( ाणी सं हालय) 
(उप उ ान 
अिध क (झ)ू) 

मा यता ा  िव ापीठाची पद ु र पदवी एम. ही.ए सी उ ीण 
अनुभव : ाणी सं हालयातील कामाचा, ाणी व व य ा यांवर औषधोपचार 
कर याचा ०३ वषाचा अनुभव असणे आव यक. 

४ उ ान सेवा 
ेणी – २ 

पशु वै कय 
अिधकारी 

मा यता ा  िव ापीठाची बी. ही. ए सी. पदवी उ ीण कवा समक  अहता. 
अनुभव : ाणी व व य ाणी औषधोपचार कामाचा ०३ वषाचा अनुभव असणे 
आव यक. 

५ आरो य सेवा 
ेणी – ३ 

व र  आरो य 
िनरी क / िसिनअर 
सॅिनटरी  
इ पे टर/िवभागीय 
आरो य िनरी क 

ेणी-३ 

अ) मा यता ा  िव ापीठाची पदवी आिण व छता िनरी क पदिवका. 
ब) कोण याही थािनक वरा य सं थेमधील आरो य िनरी क / व छता 
िनरी क या संवगातील कमान ०५ वषाचा अनुभव. 
क) शा  शाखेची पदवीधारकास ाधा य. 

६ आरो य सेवा 
ेणी – ३ 

आरो य िनरी क / 
सॅिनटरी  इ पे टर, 

ेणी-३ 

अ) मा यिमक शालांत प र ा (एस.एस.सी.) उ ीण आिण व छता िनरी क 
पदिवका उ ीण. 
ब) संबंिधत कामाचा कमान ०५ वषाचा अनुभव असणे आव यक. 
क) शा  शाखेची पदवीधारकास ाधा य. 

७ अिभयांि क  
सेवा 

ेणी - ३ 

किन  अिभयंता 
)िव ुत(  

अ) मा यता ा  िव ापीठाची िव ुत अिभयांि क  शाखेची पदवी/पदिवका 
अगर त सम पदवी/पदिवका. 
अनुभव- अिभयांि क  कामाचा ०३ वषाचा अनुभवास ाधा य. 

८ तांि क सेवा 
ेणी – ३ 

वाहन िनरी क / 
हेईकल इ पे टर, 
ेणी-३ 

१) मा यिमक शालांत प र ा (एस.एस.सी.) उ ीण कवा समक  अहता. 
२) आय.टी.आय. व एन.सी.टी. ही.टी. मोटार मेकॅिनक कवा 
डी.ए.ई./डी.एम.ई. कोस उ ीण. 
३) आर.टी.ओ. जड वाहन परवाना. 
४) मोटार वाहन कायदा िवषयी मािहती. 
अनुभव : पदिवका धारकांस ०३ वषाचा व अ य उमेदवारास ०५ वषाचा 
अनुभव असणे आव यक.  
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९ आरो य सेवा 
ेणी - ३ 

िम क / औषध 
िनमाता  

अ) उ  मा यिमक शालांत परी ा (िव ान शाखा) उ ीण. 
ब) औषध िनमाण शा ातील पदिवका (डी. फाम) 
क) औषध िनमाण शा ातील पदवीधर उमेदवारास ाधा य 
ड) संबंिधत कामाचा ०३ वषाचा अनुभव आव यक. 

१० उ ान सेवा 
ेणी – ३ 

पशूधन पयवे क  
(लाई ह टॉक 
सुपरवायझर) 

अ) मा यिमक शालांत परी ा (एस.एस.सी.) उ ीण कवा समक  अहता. 
ब) मा य सं थेचा पशु संवधन व दु ध वसाय व थापन कोस उ ीण. 
अनुभव : पशुधन संर ण कामाचा ०३ वषाचा अनुभव असणे आव यक. 

११ अि शमन 
सेवा ेणी-३ 

अि शामक-
िवमोचक  / 
फायरमन 

अ ) कमान शै िणक व तांि क पा ता :  
१) मा यिमक शालांत परी ा उ ीण असणे आव यक .  
२) रा य अि शमन िश ण क  / महारा  अि शमन सेवा अकादमी, महारा  
शासन, मुंबई यांचा ६ मिहने कालावधीचा अि शामक िश ण पा म 
उ ीण असावा.  
३) एम.एस.सी.आय.टी. परी ा उ ीण असावा. 
४) मराठीचे ान असणे आव यक आहे .  
ब) कमान शारी रक पा ता व वयोमयादा :  
१) उंची १६५ से.मी. (मिहला उमेदवारांसाठी उंची १६२ से.मी.)  
२) छाती - साधारण ८१ स.ेमी. फुगवून ५ से.मी. जा त. (मिहला 
उमेदवारांसाठी लागू नाही.)  
३) वजन - ५० क. ॅ  
४) दृ ी - चांगली  
वयोमयादा : १. नामिनदशन : खु या वगातील उमेदवाराचे वय वष ३८ पे ा 
अिधक व मागासवग य उमेदवारासाठी वय वष ४३ पे ा अिधक नसावे.  

३.३  अनभुव –  

१. वरील सव पदा या मूळ कागदप े तपासणी वेळी उमेदवाराने सादर करावया या अनुभव माणप ाम ये उपरो  
नेमणूक क रता अहता व नेमणूक या प दतीम ये नमूद अनुभवामधील शासक य कत े व जबाबदा या याचे व प 
असलेला अनुभव नमूद करणे आव यक आह.ेतसेच अनुभव िस  करणारे अिधकृत द तऐवज सादर करणे आव यक राहील.  

२. महारा  शासन सामा य शासन िवभाग प रप क मांक : एसआर ही-२००४/ . .१०/०४/१२, द. ०३/०७/२००४ 
अ वये िनयु साठी िविहत के यानुसार अनुभव ा  धर यात येईल. 

३. शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग, मांक आरजीडी-१५११/ . .८९/२०११ /१३, दनांक २३/८/२०११ मधील 

आदशेानुसार िव ापीठ अनुदान आयोग मा यता ा  िव ापीठे, अिभमत िव ापीठे, वायत सं था इ यादी या िविवध 

पदिवका, पदवी व पद ु र पद ांना क  शासना या मानव संसाधन िवभाग (िश ण िवभाग) मं ालयाकडून क  

शासना या सेवतेील िनयु साठी वेळोवेळी दान केलेली समक ता महानगरपािलके या सेवेतील िनयु साठी ा  

धर यात येइल.  

४. वाय  सं थांचे कोस ह े UGC (University Grants Commission) ने मा यता दले या कोसशी समक  असण े

आव यक आह.े 

५. मा यता ा  िव ापीठाबाबत उमेदवाराने धारण केलेली शै िणक पा ता ही क शासन व रा यशासन यांचेकडील 

तदनुषंिगक आदशे, िनणया माण ेअसण ेआव यक आह.े 

६. समक  / त सम याचा अथ उपरो  नमूद पदाचे संबंिधत अहतेस मा. शासनाने समक  / त सम हणून घोिषत केले 
असलेचे वयं प  द तऐवज सादर करणे अजदाराची जबाबदारी असेल. 
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४.  वयोमयादा :- 
 

वयोमयादा 
( दनाकं 

२५/४/२०१६ 
चे शासन 

िनणयानसुार) 
गणनचेा दनाकं 

वयोमयादा 

कमान 
अमागास/ 

मागासवग य 
अनाथ 

कमाल ािव य ा  खळेाडू  
(कमाल) 

द ागं / द ांग माजी 
सिैनक,  भूकंप त, 
क प त (कमाल) 

वातं य सिैनक 
पा य उमदेवार 

(कमाल) 

अशंकालीन 
उमदेवार 
(कमाल) 

अमागास मागासवग य/ 
अनाथ 

अमागास मागासवग य अमागास मागासवग य 

अज ि वकृतीचा
अिंतम दनाकं  

१८ ३८ ४३ ४३ ४३ ४५ ४५ वया या ४५ 
वषापयत 

५५ 

 टीप :- शासन िनणय . सिनव २०२३/ . .१४/काया १२, द.०३/०३/२०२३ नुसार मे. शासनाने दनांक ३१/१२/२०२३ पयत शासक य 
सेवेत सरळसेवेने िनयु संदभात िस  होणा या सव जािहरात क रता अज करणा या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमयादते दोन वष इतक  
िशिथलता दलेली आह.े यानुसार वरील पदांक रता अज करणा या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमयादा दोन वष इतक  िशिथलता दये राहील. 

 

 

४.१ शासन िनणय .एसआर ही २०१५/ . .४०४/काया १२, द.२५/०४/२०१६ नुसार खु या वगातील उमेदवारांसाठी कमाल 
वयोमयादा ३८ वष व मागासवग य उमेदवारांसाठी ४३ वष इतक  राहील.  

४.२ शासन िनणय . एसआर ही- १०९८/ . .३९/९८/१६-अ, द.१६/०६/२००१ नुसार द ांग उमेदवारांची कमाल वयोमयादा 
४५ वष इतक  राहील. 

४.३ द ांग माजी सैिनकांसाठी िवहीत वयोमयादतेील सवलत, सामा य शासन िवभाग शासन शु दीप  .मासैक१०१०/ . . 
२७९/१०/१६अ, द.२०/०८/२०१० माणे वयाची कमाल मयादा ४५ वषपयत राहील. 

४.४ महारा  शासन, सामा य शासन िवभाग शासन शुि प क .मासैक-१०१०/ . .२७९/१०/१६-अ, द.२०/०८/२०१० 
अ वये माजी सैिनकांसाठी िविहत वयोमयादते सवलत- उमेदवारा या सश  दलात झाले या सेवइेतका कालावधी अिधक ३ वष 
इतक  राहील. 

४.५ 
 

महारा  शासन राजप  .पीएमसी-३०१४/ . .२, द.०४/०९/२०१४ अ वये पुणे महानगरपािलकेत िविहत ये ारे व 
शासन मा य पदावर िनयु  असले या कमचा यांसाठी कमाल वयोमयादा लागू नसेल. तसेच शासन प रप क .एसआर ही-
२००२/३७९/ . .२२/०२/१२ द. ०१ नो हबर २००३ मधील तरतूदीनुसार या पदांसाठी अनुभव आव यक आहे असे 
पदांसाठी शासन सेवेतील उमेदवारांची वयोमयादा खु या वगासाठी ३८+५=४३ वष ( online अज सदर करावाया या 
दनांकापयत) व मागासवग य वगासाठी ४३+५=४८ (online अज सदर करावाया या दनांकापयत) िशिथल कर यात येत 

आह.े 
४.६ महारा  शासन, सामा य शासन िवभाग शासन शुि प क .िनवक-१०१०/ . .०८/२०१०/१६-अ, द.०६/१०/२०१० 

अ वये  वातं य सैिनकाचे पा यांसाठीचे वय ४५ वष इतके राहील. 
४.७ महारा  शासन, सामा य शासन िवभाग शासन िनणय .अशंका-१९१८/ . .५०७/१६-अ, द.०२/०१/२०१९ नुसार 

पदवीधर / पदिवकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना शासक य / िनमशासक य सेवेतील महारा  लोकसेवा आयोगा या 
क ेबाहरेील गट-क पदावरील सरळसेवेने करावया या िनयु साठी िनि त कर यात आलेली ४६ वष ही वयोमयादा ५५ वष 
इतक  िशिथल कर यात आलेली आह.े  

४.८ उपरो  नमदू वयोमयादा अज ि वकृती या अिंतम दनाकंास िवचारात घतेली जाईल. 

५ िनवड प दत: 
५.१ जािहरातीस अनुस न ा  झाले या अजाची सं या वाजवी माणापे ा जा त असेल आिण अज सादर केले या सव पा  

उमेदवारां या परी ा घेणे सोयी कर नस यास परी ेसाठी उमेदवारांची सं या मया दत कर या या दृ ीने जािहरातीत दले या 
शै िणक अहता आिण / अथवा अनुभव यापे ा जादा शै िणक अहता / अनुभव कवा अ य यो य िनकष यां या आधारे िनकष 
िनि त क न अंितम परी ेस पा  उमेदवारांची सं या मया दत कर यात येईल. 

५.२ परी ा ऑनलाईन प दतीने घेणेत येणार आह,े परी ेचे ठकाण दनांक व वेळ ई-मेल कवा एस.एम.एस. (SMS) ारे संबिंधत 
उमेदवारांना कळिव यात येईल. तसेच पुणे महानगरपािलका अिधकृत संकेत थळावर िस ीस दऊेन मािहती कळिव यात 
येईल. 

५.३ उमदवेारांना आव यक केलेली अहता अथवा अनुभव िशथील केला जाणार नाही. 
५.४ शासन िनणय िनमं १२२२/ . .५४/का.१३.अ द.४म२े०२२ अ वये गट-ब व गट-क मधील पदांसाठी मौिखक परी ा घेतली 

जाणार नाही. 
५.५ उमेदवारांची िनवड िन वळ गुणव े या आधारे केली जाईल. गुणव ा यादीत अंतभाव कर यासाठी उमेदवाराने एकूण गणुां या 

कमान ४५% गुण ा  करणे आव यक आह.े 
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५.६ प र ेनंतर पा  उमेदवारांना िमळाले या गुणांची यादी संकेत थळावर िस द कर यात येइल. 
५.७ सरळसेवा भरतीक रता घे यात येणा या लेखी परी े या अनुषंगाने उमेदवारां या उ रपि कांची / उ रपुि तकांची 

गुणपडताळणी अथवा फेर तपासणी केली जाणार नाही. अथवा या संदभात कोण याही कार या अिभवेदनावर कायवाही केली 
जाणार नाही याची न द यावी. 

५.८ उमेदवार िविश  पदावर नेमणूक हो यास कतपत यो य आह ेआिण याची मानिसक मता कती आह.े ते आजमावणेक रता 
परी े या वळेी िवचार यात येणा या ांम ये इतर ाबरोबरच यासाठी अज केलेला असेल या पदाची कत े व 
जबाबदा या उमेदवाराने ाना या या िविश  े ातील िवशेष ता ा  केली असेल या े ातील अ यावत घडामोडी व 
याला असलेली मािहती आिण जनते या सम या या संबंधीचे  यांचाही समावेश असेल. 

५.९ पा  ठरणा या उमेदवारांची सं या िवचारात घेऊन संभा  िनवड े ाम ये येणा या उमेदवारांना कागदप े तपासणीकरीता 
पाचारण कर यात येईल. याबाबतची यादी व वेळाप क पुणे महानगरपािलके या अिधकृत संकेत थळावर िस द करणेत 
येईल. तसेच ई-मेलवर अथवा मोबाईलवर मेसेज ारे कळिवणेत येईल. 

५.१० कागदप े पडताळणीसाठी शै िणक अहता, अनभुव, जाती माणप , जातवैधता माणप , वयाबाबतचा परुावा, अिधवास 
माणप , इ. बाबतची  सव मूळ कागदप े व या या येक  दोन वसा ांक त तीसह उमेदवाराने उपि थत राहणे आव यक 

आह.े कागदप े तपासणीचे वेळी उमेदवार शै िणक व इतर अहता धारण करीत नस याचे आढळून आ यास कवा 
तपासणीक रता अपूण कागदप े सादर के यास यास िनवडीसाठी अपा  करणेत येईल व याबाबत उमेदवारांची कोणतीही 
त ार िवचारात घेतली जाणार नाही. 

५.११ कागदप े तपासणीनंतर िनवडयादी व ित ा यादी पुणे महानगरपािलके या www.pmc.gov.in या संकेत थळावर िस द 
कर यात येईल. 

५.१२ माणप  तपासणीकरीता येतेवेळी वत: या ओळखी या पुरा ासाठी वत:च ेआधार काड, िनवडणूक आयोगाचे ओळखप , 

पासपोट, पॅनकाड कवा ाय हग लायस स (फ  माट काड कारचे) यापैक  कमान कोणतेही एक ओळखप  व याची 

वसा ांक त (Self Attested) छायां कत त सोबत आणण ेअिनवाय आह.े 
५.१३ पा  ठरले या येक उमेदवाराला याने रिज टड केले या ई-मेल व मोबाईल मांकावर SMS कवा E-mail ारे कळिव यात 

येईल. तसेच अजदाराने अजात नमूद केलेला ई-मेल व मोबाईल मांक कायरत अस याची खा ी करायची आह.े  
५.१४ कृपया न द या क  न दणी येनंतर, वेशप  डाउनलोड कर यासाठी एक लक िवकिसत केली जाते. पुणे 

महानगरपािलका ारे एकदा लक हो ट के यानंतर, उमेदवारांना ईमेल-SMS ारे याब ल सूिचत केले जाईल.  उमेदवार थेट 
लकव न यांचे वेशप  डाउनलोड क  शकतात.  वेशप ाबाबत कोणताही वेगळा प वहार केला जाणार नाही. 

 

६६  समान गणु धारण करणा या उमदेवाराचंी ाधा य समान गणु धारण करणा या उमदेवाराचंी ाधा य मवारी मवारी ::  

६.१ अ) आ मह या त शेतक या या पा यास थम ाधा य राहील. 
 ब) समान गुण ा  उमेदवारांम ये आ मह या त शेतक याचा पा य नसेल अथवा वरील अनु. . (अ) नुसार एकापे ा अिधक  

     उमेदवार समान गुण ा  असतील तर यापैक  वयाने ये  असले या उमेदवारास ाधा य दे यात यावे. 
 क) वरील अनु. . (अ) व (ब) या दो ही अट म ये दखेील समान ठरत असले या उमेदवारां या बाबतीत, अज सादर कर या या  

     अंितम दनांकास उ तर शै िणक अहता ( पद ु र पदवीधर, पदवीधर, उ  मा यिमक शालांत परी ा उ ीण, मा यिमक  

     शालांत परी ा उ ीण अशा कारे ) धारण करणा या उमेदवारास ाधा य म दे यात यावा. 
 ड) वरील अनु. . (अ), (ब) व (क) या ित ही अट म ये दखेील समान ठरत असले या उमेदवारां या बाबतीत, सदर पदा या    

    सेवा वेश िनयमाम ये िविहत असले या कमान शै िणक अहतेम ये उ तर गुण ा  उमेदवारास ाधा य म दे यात यावा. 
६.२ सेवा वेश िनयम /जािहरात /अिधसुचनेम ये अनुभव िविहत केला अस यास, अज ि वकार या या अंितम दनांकास धारण करीत 

असले या िविहत अनुभवाचा कालावधी.  
६.३ 

 
वरील िनकष लागूनही उमेदवारांचा गुणव ा म समान येत अस यास अशा उमेदवारांचा गुणव ा म  यां या आडनावा या 
आ ा रानुसार िनि त कर यात येईल. 

टीप:- १)  आ मह या त शेतक याचा पा य हणजे शासन िनणय, महसूल व वन िवभाग, . एससीवाय १२०५/ . .१८९/म-७, 
दनांक २३ जानेवारी, २००६ अ वये गठीत कर यात आले या िज हािधका यां या अ य तेखालील िज हा तरीय सिमतीने या 

कुटंुबास शेतक या या आ मह या करणी मदतीसाठी पा  ठरिवले असेल अशा कुटंुबातील मृत शेतक याचा 
पा य(प ी/मुलगे/मुलगी) होय. 
२) पुणे महानगरपािलका सेवा वेश िनयमामधील अनुभवास ाधा य असा उ लेख असेल, अशा पदाबाबत अ. . ६.१ ते ६.३ 
म ये नमूद माणे उमेदवार उपल ध न झालेस ाधा य, असा घेणेत येईल.   
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७. अजअज, , अहताअहता, , इ याइ यादीदी  :: 

७.१ 
पुणे महानगरपािलके या संकेत थळाव न ऑनलाईन प दतीने भरले या अजािशवाय अ य कोण याही कारे भरलेले अज 
ि वकारले जाणार नाहीत. अज ि वकार यासाठी िवहीत केले या अंितम दनांक व वेळेनंतर अज ि वकारले जाणार नाहीत. 

७.२ महारा  शासन, क शासन, थािनक वरा य सं था आिण इतर सेवेत असले या उमेदवारांनी िवहीत नमु यातील अज 
ऑनलाईन प दतीने सादर करावा. याचवेळी यांनी या पदासाठी अज केला असेल, या पदाचे नाव, जािहरातीचा संदभ व अज 
ि वकार यासाठी िवहीत केलेला अिंतम दनांक इ यादी तपशील आप या िवभाग/कायालय मुखांना कळवावा आिण आपला 
अज िवचारात घेतला जा यास कोणताही आ ेप अस यास, अज ि वकार या या अखेर या दनांकापासून ३० दवसां या आत 
तसे मा. महापािलका आयु , पुणे महानगरपािलका यांना पर पर कळिवणेची िवनंती आप या िवभाग/कायालय मुखांना 
करावी. अज िवचारात घे यास हरकत नस यास मा. महापािलका आयु , पुणे यांना तसे कळिव याची आव यकता नाही. 

 

८. अज भरण ेव सादर करणबेाबत आव यक सचूना अज भरण ेव सादर करणबेाबत आव यक सचूना ::  
 ८.१ उमेदवारांनी अज भर यापूव  www.pmc.gov.in/mr/recruitments या लकवर जाऊन जािहरात सिव तर अ यासावी व नंतरच 

आपला अज भरावा. 
८.२ उमदेवारास अज सादर करताना काही सम या उ व यास http://cgrs.ibps.in/ या लकवर अथवा 1800 222 366 / 

1800 103 4566 या हे पलाईनवर सपंक साधावा. 
८.३ ऑनलाइन फ  भरणसेाठी द.  २८/०३/२०२३ वळे २३.५९ पयत मदुत राहील 
८.४ अजात हतेूपर पर खोटी मािहती दणेे कवा खरी मािहती दडवून ठेवणे कवा यात बदल करणे कवा पाठिवले या दाख यां या 

तीतील न दीत अनािधकृतपणे खाडाखोड करणे कवा खाडाखोड केलेले वा बनावट दाखले सादर करणे, परी ा क ातील 
गैरवतन, परी ेचे वेळी न ल (copy) करणे, विशला लाव याचा य  करणे यासारखे अथवा परी ा क ाचे बाहरे अथवा 
परी ेनंतरही गैर कार करणा  या उमेदवारांना गुण कमी करण,े िविश  कवा सव परी ांना वा िनवड ना अपा  ठरिवणे यापैक  

करणपर वे यो य या िश ा करणेचा तसेच चिलत कायदा व िनयमाचे अनुषंगाने यो य ती कारवाई करणेचे अिधकार मा. 
महापािलका आयु , पुणे महानगरपािलका यांना राहतील. तसेच िवहीत केले या अहते या अटी पूण न करणारा अथवा गैरवतणूक 
करणारा उमेदवार कोण याही ट यावर िनवड हो यास अपा  ठरेल. तसेच िनवड झा या नंतर दखेील सेवा समा ीस पा  ठरेल. 

८.५ वया या पुरा ासाठी स म ािधका  याने दलेला ज माचा दाखला, शाळा सोड याचा दाखला, मा यिमक (एस.एस.सी) परी ा 
उ ीण माणप , वय व अिधवासाबाबत शासनाकडील स म ािधका  याने दलेले माणप  ा  धरणेत येईल. 

८.६ शै िणक अहतेसंदभात आव यक मािहती दले या माने नमूद करावी. संबंिधत परी े या गुणप कावरील दनांक हा शै िणक 
अहता धारण के याचा दनांक समजणेत येईल व या आधारे उमेदवाराची पा ता ठरिवणेत येईल. 

८.७ गुणांऐवजी ेणी प दत अस यास गणुप कासोबत ेणीची यादी सादर करावी. 

८.८ ऑनलाइन प दतीने अज सादर कर याची सवसाधारण या खालील माणे आह.े 

१. ोफाइल िन मती / ोफाइल अ ावत करणे. 
२. अज सादरीकरण 
३. शु क भरणा 

८.९ ोफाइल िन मती / ोफाइल अ ावत करणे. 
१. www.pmc.gov.in संकेत थळावर वापरक याने ोफाइल िन मती कर याकरीता नवीन वापरक याची न दणी वर ि लक 

के यानंतर यं णा लॉग-इन पृ  द शत करेल. नवीन खात े(वापरक याच ेनांव Login व Password) िनमाण कर यासाठी 

लॉग-इन पृ ा दारे िवचारलेली सव मािहती भ न न दणीची या पूण करावी.  
२. ोफाइल दारे मािहती भरताना उमेदवाराने वत:चाच वैध इ-मेल आयडी, वैध मोबाइल मांक व ज म दनांक न दिवणे 

आव यक आह.े 
३.उमेदवारांकडे िन य वापरात असेल असा इ-मेल आयडी व मण वनी मांक असणे आव यक आह.े तसेच भरती ये दर यान 

प वहार, वेशप  आिण इतर मािहती ऑनलाइन दे यात येणार अस याकारणामुळे भरती कये या संपूण कालावधीम य े
न दणीकृत सदर इ-मेल आयडी व मण वनी मांक वैध / कायरत राहणे आव यक आह.े  

४. वरील माणे ोफाइलची िन मती झा यानंतर वापरक याने वत: या Login व Password दारे वेश क न ोफाइलम ये 
िवचारलेली वैयि क मािहती, संपक तपशील, इतर मािहती, शै िणक अहता, अनुभव इ यादी संदभातील तपशीलाची अचूक 
न द करावी. 

५. फोटो व वा री अपलोड करणे :- 
न दणीची या व ोफाइल दारे िवचारलेली मािहती भ न झा यानंतर उमेदवाराने वत:चे छायािच  /फोटो ( ंदी ३.५ 

से.मी.x  उंची ४.५ से.मी.) व वत:ची वा री कॅन क न खालील माण ेअपलोड करावी  

१) एका पांढ-या व छ कागदावर िविहत आकाराचा फोटो िचकटवावा. फोटोवर वा री क  नय ेअथवा फोटो सा ां कत क  

नय.े वरील सुचनांनुसार फोटो कागदावर वि थत िचकटवावा, टॅपल अथवा िप नग क  नये. फ  कॅनरवर ठेवून थेट कॅन 

करता येइल.  
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   फोटो ंदी ३.५ स.ेमी. 
२) फोटोचा आकार खालील माणे असणे गरजेचे आहे.  

 

 

  

 

३) छायािच  अजा या दनांका या सहा मिह या न आधी काढलेले नसावे आिण ते ऑनलाईन प र े या वेळी 
उमेदवारा या पाशी जुळणारे असाव.े  

४) िविहत आकार/ मते माण ेका या शाइ या (बॉल) पनेने व छ कागदावर वा री करावी. उमेदवारान े वत: वा री 

करणे आव यक आह.े अ य कोण याही ने वा री के यास ती ा  धर यात येणार नाही.  

५) वरील माणे िविहत आकारातील फ  फोटो व वा री वेगवेगळी कॅन करावी. संपूण पृ  अथवा फोटो व वा री 

एकि त कॅन क  नय.े  

६) कॅन क न अपलोड केलेली वा री, वेशप  / हजेरीपट व त सम कारणासाठी वापर यात येइल. परी े या वेळी, 
य  कागदप े तपासणी या वळेी व  अ य कोण याही वेळी अज भरताना केलेली वा री व फोटो न जुळ यास 

उमेदवारास अपा  ठरिव यात येइल, अथवा अ य कायदशेीर कारवाइ कर यात येइल.  

A. अज न दणी 
1. उमेदवारांनी www.pmc.gov.in या संकेत थळावर जा यासाठी https://pmc.gov.in/mr/recruitments 

"APPLY ONLINE" या पयायावर ि लक करा जे एक नवीन न उघडेल. 
2. अज न दणी कर यासाठी, "नवीन न दणीसाठी येथे ि लक करा" टॅब िनवडा आिण नाव, संपक तपशील आिण 

ईमेल-आयडी िव  करा. णाली ारे ता पुरता न दणी मांक आिण पासवड तयार केला जाईल आिण नवर 
द शत केला जाईल.उमेदवाराने ता पुरती न दणी मांक आिण पासवड न दवावा. ता पुरती न दणी मांक आिण 

पासवड दशिवणारा ईमेल आिण एसएमएस दखेील पाठिवला जाईल. 
3. जर उमेदवार एकाच वेळी अज भ  शकत नसेल, तर तो "से ह आिण ने ट" टॅब िनवडून आधीच एंटर केलेला डेटा 

जतन क  शकतो. ऑनलाइन अज सबिमट कर यापूव  उमेदवारांना ऑनलाइन अजातील तपशीलाचंी पडताळणी 
कर यासाठी "से ह आिण ने ट" सुिवधेचा वापर कर याचा स ला दे यात येत आह ेआिण आव यक अस यास 
यात बदल करावा. दिृ हीन उमेदवारांनी अज काळजीपूवक भरावा आिण अंितम सबिमशन कर यापूव  ते बरोबर 

अस याची खा ी कर यासाठी तपशीलांची पडताळणी क न यावी. 
4. उमेदवारांनी ऑनलाइन अजात भरलेले तपशील काळजीपूवक भरावेत आिण याची पडताळणी करावी, कारण पूण 

न दणी बटणावर ि लक के यानंतर कोणताही बदल श य होणार नाही/करणे श य होणार नाही. 
5. उमेदवाराचे नाव कवा याचे/ितचे वडील/पती इ.चे नाव अजाम ये बरोबर िलिहलेले असाव,े जसे ते 

माणप े/गुणपि का/ओळख पुरा ाम ये दसते. कोणताही बदल/तफावत आढळ यास उमेदवारी अपा  ठ  शकते. 
6. तुमचे तपशील स यािपत करा आिण 'तुमचे तपशील स यािपत करा' आिण 'जतन करा आिण पुढील' बटणावर ि लक 

क न तुमचा अज जतन करा. 
7. फोटो आिण वा री कॅ नग आिण अपलोड कर या या मागदशक त वांम ये दले या वैिश ांनुसार उमेदवाराने 

फोटो आिण वा री अपलोड कर याची कायवाही करावी. 
8. न दणीपूव  संपूण अजाच ेपूवावलोकन आिण पडताळणी कर यासाठी पूवावलोकन टॅबवर ि लक करा. 
9. आव यक अस यास तपशील सुधारावा, आिण छायािच , वा री आिण इतर तपशील बरोबर अस याची 

पडताळणी आिण खा ी के यानंतरच 'न दणी पूण' वर ि लक करा. 
10. 'पेमट' टॅबवर ि लक करा आिण पेमटसाठी पुढ ेजाव ेव सबिमट बटणावर ि लक कराव.े 

 

B. परी ा शु क भरण े
ऑनलाइन मोड: 

1. डेिबट काड (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), े िडट काड, इंटरनेट बँ कग, IMPS, कॅश का स/मोबाइल वॉलेट 
वाप न पेमट केले जाऊ शकते. 

2. वहार यश वीरी या पूण झा यावर, एक ई-पावती तयार होईल. 
3. 'ई-पावती' तयार न होण ेअयश वी फ दान दशिवते. 
4. उमेदवारांनी ई-पावती आिण फ  तपशील असले या ऑनलाइन अजाची टआउट घेणे आव यक आहे. 

 

फोटो उंची ४.५ से.मी. 
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C.  कॅ नग आिण कागदप  ेअपलोड कर यासाठी मागदशक त व े

        ऑनलाइन अज कर यापूव  उमेदवाराने खाली दले या वैिश ांनुसार याचा/ितचा फोटो, वा री असणे आव यक 
आह.े 

 छायािच  ितमा: (4.5cm × 3.5cm) 

• छायािच  अलीकडील पासपोट शैलीचे रंगीत िच  असणे आव यक आह.े 
• हल या रंगा या, श यतो पांढ या, पा भूमी या िव  घेतलेल ेअसाव.े 
• टोपी, आिण गडद च मा वीकाय नाहीत.  
• प रमाण 200 x 230 िप सेल ( ाधा य ) 
• फाइलचा आकार 20kb–50 kb दर यान असावा 
• कॅन केले या ितमेचा आकार 50kb पे ा जा त नसावा. 
 

 वा री: 
  अजदाराला का या शाई या  पेनने पांढ या कागदावर सही करावी लागेल. 
o प रमाण 140 x 60 िप सेल ( ाधा य) 
o फाइलचा आकार 10kb - 20kb दर यान असावा. कॅन केले या ितमेचा आकार 20kb पे ा जा त नाही याची खा ी 

करा. 

 कागदप  े कॅन करण:े 
o कॅनर रझो यूशन कमान 200 dpi वर सेट करा 
o रंग true colour सेट करा 

 कागदप े अपलोड कर याची या:- 
o ऑनलाईन अज भरताना उमेदवाराला छायािच , वा री अपलोड कर यासाठी वतं  लक दान के या जातील. 
o संबंिधत लकवर ि लक करा "छायािच  / वा री अपलोड करा” 

     तुमचा फोटो, वा री, अपलोड के यािशवाय तुमचा ऑनलाइन अज न दणीकृत होणार नाही. 
1. छायािच ातील चेहरा कवा वा री  अ प  अस यास उमेदवाराचा अज नाकारला जाऊ शकतो. 
2. ऑनलाइन अजाम ये छायािच / वा री अपलोड के यानंतर उमेदवारांनी ितमा प  आहते आिण यो य र या 

अपलोड के या आहेत हे तपासाव े
3. उमेदवाराने ह े सुिनि त केले पािहजे क  अपलोड करावयाचा फोटो आव यक आकाराचा आह े आिण चेहरा प पणे 

दसला पािहज.े 
टीप :- 

ऑनलाइन न दणी के यानंतर उमेदवारांनी यां या णाली ारे तयार केले या ऑनलाइन अजाची टआउट यावी. 
८.१० अज सादरीकरण : 

१. सदर अज पुणे महानगरपािलके या www.punecorporation.org संकेत थळावर दनांक: ०८/०३/२०२३  रोजी 
             पासून भरणेसाठी उपल ध होतील. 

२. कृपया ल ात या क उमदवेारांनी परी ा शु क दले या पेमट गेटवे ारे ऑनलाईन प तीने अदा करावी. 
८.११ प र ा शु क :- 

१. खु या वगा या उमेदवारांसाठी  १०००/- 
२. मागास वगा या उमेदवारांसाठी  ९००/- 
३. फ  ऑनलाईन प तीनेच शु क अदा कर यात याव.े 
४. माजी सैिनक/ द ांग माजी सैिनक यांचेसाठी परी ा शु क माफ राहील. 
५. परी ा शु क भर याबाबतची ऑनलाईन चलनाची त ऑनलाईन प दतीने केले या अजा या तीसोबत व कागदप े 

तपासणीच ेवेळी सादर करणे आव यक आह.े 
६. उमदवेारास िस  केले या जािहरातीमधील एकापे ा अिधक पदाकरीता अज करावयाचे अस यास अशा येक 

पदासाठी वतं  अज सादर क न यासाठी वतं  परी ा शु क भरणे बंधनकारक राहील. 
 

८.१२ सवसाधारण सूचना 
१. ा  अजा या सं येचा िवचार क न िनवड येचे व प ठरिव याचे अिधकार मा.महापािलका आयु  व मा.कमचारी 

िनवड सिमती यांना राहतील. 
२. न दणी व अज भर याची या उमेदवाराने वत:च करणे आव यक आह.े  

३. अज मराठी व इं जीम ये उपल ध क न दे यात आला असला, तरी संगणक येक रता अज इं जीम ये भरणे आव यक 
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आह.े संि पण े (Abbreviations) वा अ ा रे (Initials) न दतेा संपूण नाव व संपूण प ा नमूद करावा. नावा या / 

प या या दोन भागांम ये एका पेसने जागा सोडावी.  

४. मिहला उमेदवारांनी यां या नावात काही बदल अस यास (ल ापूव चे नाव, ल ानंतरचे नाव) यासंदभात आव यक 
कागदप े, िववाह न दणी दाखला जमा करणे आव यक आह.े  

५. एस.एस.सी. अथवा त सम माणप ावंरील नावा माण े अज भरावेत. यानंतर नाव बदलले अस यास अथवा 

माणप ातील नावात कोण याही कारचा बदल झाला अस यास, यासंबंधी या बदलासंदभातील राजप ाची त 

कागदप  पडताळणी या वेळी सादर करावी.  

६. प वहारासाठी वत:चा प ा इं जीम ये िलहावा. ावसाियक मागदशन क , वयं अ ययन मागदशन क  / वग 

अथवा त सम व पा या कोण याही मागदशक क ाचा / सं थेचा प ा प वहारासाठी दवूे नय.े  

७. अजाम ये केलेला दावा व कागदप े तपासणीचे वेळी सादर केले या सारांशप ातील अथवा सादर केले या कागदप ांतील 
दावा याम य ेफरक आढळून आ यास अजामधील मािहती अनिधकृत समज यात येइल. अजामधील मािहती संदभातील 

कागदोप ी पुरावे सादर क  न शक यास / िमळा यास उमेदवारी र  कर यात येईल. 

८. संबंिधत पदा या/परी े या जािहरात / अिधसूचनेम ये दले या सव सूचनांचे काळजीपूवक अवलोकन क नच अज सादर 

करावा. अजाम ये दले या मािहती या आधारेच पा ता आजमावली जाइल व या या आधारे िनवड या पूण होइल. 
८.१३ वरील कायप दती ही अज कर याची यो य प दत आह ेयािशवाय दसु या प दतीने केलेले अज हे अवैध ठरिव यात येतील 

८.१४ उमेदवाराने अजात वत:चे नाव, सामािजक वग, कोण या वगातून अज क  इि छत आहे तो वग, ज म दनांक, मण वनी 

मांक व इ-मेल आयडी इ यादी मािहती काळजीपूवक भरावी. सदरची मािहती चुक यास यास पुण े महानगरपािलका 

जबाबदार राहणार नाही. 

८.१५ उमेदवाराने अजावर केलेली वा री ही या या वेशप ावर/ उपि थतीप ावर एकाच कारची असेल याची द ता यावी. 

तसेच उमेदवाराने ऑनलाइन अजावर अपलोड केलेले छायािच  वरील माण ेसव ठकाणी एकच असेल याची द ता यावी. 

८.१६ अज सादर केले या उमेदवारांस ाथिमक छाननी या आधारे परी ेस बस याची परवानगी दे यात येईल. यामुळे उमेदवार 
परी ा उ ीण झाला तरी आव यक ती शै िणक व इतर अहता अस यािशवाय व आव यक कागदप ांची पूतता के यािशवाय 
िनवडीस पा  राहणार नाही. केवळ परी ा उ ीण झा यामुळे उमेदवारांस िनवडीचा कोणताही ह  क ा  होणार नाही. यामुळे 
उमेदवारांनी पा ते या अटी अ यासूनच अज करावा.   

८.१७ भरती ये या संदभातील सव मािहती व यानुषंगाने होणा-या बदलाबाबतची सव मािहती केवळ www.pmc.gov.in या 

संकेत थळावर उपल ध होइल, या ित र  कोण याही मा यमा दारे भरती येची मािहती उपल ध होणार नाही, याची 

उमेदवारांनी न द  यावी. 

८.१८ िविहत दनांकानंतर व िविहत वेळेनंतर आलेला कोणताही अज संगणक य णालीम ये ि वकृत केला जाणार नाही. 
 

८.१९ वय, शै िणक अहता, मागासवग/ मीलेअर माणप , द ांग,मिहला,माजी सैिनक,अनाथ, क प त, भूकंप त, 
अंशकालीन कमचारी, खेळाडू,अनुभव, पा ता इ यादी संदभात न चुकता अजाम ये प पण/े िन ववादपणे दावा करणे आव यक 
आह.े अजातील संबिधत रका यात प पणे दावा केला नस यास, संबंधीत दा ाचा िवचार केला जाणार नाही. उमेदवाराने अज 
सादर केलेनंतर याम ये कोण याही कारचा बदल करता येणार नाही. 
 

८.२० या उमेदवारांना यापूव  याचें नाव रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क ाकड े सेवायोजन कायालय / समाज 
क याण/आ दवासी िवकास क प अिधकारी/िज हा सैिनक बोड/अपंग क याण कायालय इ. कायालयात  न दिवलेले आह ेअशा 

उमेदवारांनी दिेखल वतं र या ऑनलाईन अज करण े आव यक राहील, तसेच क प त, अंशकालीन इ यादी समांतर 

आर णांतगत येणा-या उमेदवारांनी पुणे महानगरपािलके या अिधकृत वेबसाईटवर वतं पण े अज ऑनलाईन सादर करणे 
आव यक आह.े 
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९९..  परी ा परी ा ::  

  ेणी “ब” त े ेणी “क” मधील पदासाठी (अि शामक-िवमोचक/फायरमन या पदा ित र ) परी ा घे याचे िनि त 

झा यास ती खालील माणे राहील. प र ेसाठी मराठी, इं जी, सामा य ान, बु दीम ा चाचणी या िवषयावर व तुिन  
ब पयायी  असतील. १००  व तुिन  ब पयायी (MCQ) व पाचे असून येक ास २ गुण असतील. (एकुण गुण 

२००) परी ेसाठी एकि तपण े१२० िमिनटांचा कालावधी अनु ेय राहील.  

 अि शामक-िवमोचक/फायरमन या पदाक रता प र ेसाठी ६०  व तुिन  ब पयायी (MCQ) व पाचे असून यके 

ास २ गुण असतील. (एकुण गुण १२०) परी ेसाठी एकि तपण े७५ िमिनटांचा कालावधी अनु ेय राहील. तसेच ८० 

गुणांची ावसाियक चाचणी (शारी रक पडताळणी) असेल, याबाबत वतं  वेळाप क िस  करणेत येईल. 
९.१ पि केची सं या – एक ( यके पदासाठी) एकूण गुण -२००/२२५ 

अ. . पदनाम िवषय 
(  सं या) 

दजा मा यम  
सं या 

गणु कालावधी पि केच े व प 

१ - करण त  
रेिडओलॉिज ट/ सोनोलॉिज ट) 

मराठी (१५), 

इं जी(१५), 
सामा य 

ान(१५), 
बौ ीक 
चाचणी(१५) 

उ  मा यिमक 
शालांत 
परी े या 
दजासमान 
(१२ वी 

शा ) 

मराठी 
व इं जी 

६० १२० दोन तास व तुिन  
ब पयायी 

वैदयक य 
िवषयाशी 
संबंिधत  )४०(  

पदवी/ 
पदिवका/ 
पद ु र 
पदवी  
परी े या 
दजासमान 

इं जी ४० ८० 

२ वैदयक य 
अिधकारी/ िनवासी 

वैदयक य 
अिधकारी 

मराठी (१५), 

इं जी(१५), 
सामा य 

ान(१५), 
बौ ीक 
चाचणी(१५) 

उ  मा यिमक 
शालांत 
परी े या 
दजासमान 
(१२ वी 

शा ) 

मराठी 
व इं जी 

६० १२० दोन तास व तुिन  
ब पयायी 

वैदयक य 
िवषयाशी 
संबंिधत  )४०(  

पदवी 
परी े या 
दजासमान 

इं जी ४० ८० 

३ उप संचालक 
( ाणी सं हालय) 

मराठी (१५), 

इं जी (१५), 
सामा य ान 
(१५), बौ ीक 
चाचणी (१५) 

उ  मा यिमक 
शालांत 
परी े या 
दजासमान 
(१२ वी 

शा ) 
 

मराठी 
व इं जी 

६० १२० दोन तास व तुिन  
ब पयायी 

पशवुैदयक य 
शा  संबंिधत 
(४०) 

पशवुैदयक य 
शा  
पद ु र 
पदवी  
परी े या 
दजासमान 

इं जी ४० ८० 

४ पशु वैदयक य 
अिधकारी 

मराठी (१५), 

इं जी (१५), 
सामा य ान 

उ  मा यिमक 
शालांत 
परी े या 
दजासमान 

मराठी 
व इं जी 

६० १२० दोन तास व तुिन  
ब पयायी 
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(१५), बौ ीक 
चाचणी (१५) 

(१२ वी 

शा ) 
पशवुैदयक य 
शा  संबंिधत 
(४०) 

पशवुैदयक य 
शा  
पद ु र 
पदवी  
परी े या 
दजासमान 

इं जी ४० ८० 

५ व र  आरो य 
िनरी क  /

िसिनअर सॅिनटरी  
इ पे टर / 

िवभागीय आरो य 
िनरी क 

मराठी  )१५( , 

इं जी )१५( , 
सामा य 

ान )१५( , 
बौ ीक 
चाचणी )१५(  

पदवी 
परी े या 
दजासमान 

मराठी 
व इं जी 

६० १२० दोन तास व तुिन  
ब पयायी 

व छता 
िवषयाशी 
संबंिधत (४०) 

व छता  
िनरी क 
पदिवका 
परी े या 
दजासमान 

मराठी 
व इं जी 

४० ८० 

६ किन  अिभयंता 
(िव ुत) 

मराठी  )१५( , 

इं जी )१५( , 
सामा य 

ान )१५( , 
बौ ीक 
चाचणी )१५(  

उ  मा यिमक 
शालांत 
परी े या 
दजासमान 
(१२ वी 

शा ) 

मराठी 
व इं जी 

६० १२० दोन तास व तुिन  
ब पयायी 

िव ुत 
अिभयांि क  
िवषयाशी 
संबंिधत  )४०(  

पदवी/ 
पदिवका 
परी े या 
दजासमान 

इं जी ४० ८० 

७ आरो य िनरी क  /
सॅिनटरी  इ पे टर 

मराठी  )१५( , 

इं जी )१५( , 
सामा य 

ान )१५( , 
बौ ीक 
चाचणी )१५(  

मा यिमक 
शालांत 
परी े या 
दजासमान 
(१० वी) 

मराठी 
व इं जी 

६० १२० दोन तास व तुिन  
ब पयायी 

व छता 
िवषयाशी 
संबंिधत (४०) 

व छता  
िनरी क 
पदिवका 
परी े या 
दजासमान 

मराठी 
व इं जी 

४० ८० 

८ वाहन िनरी क / 
हेईकल इ पे टर 

मराठी (१५), 

इं जी(१५), 
सामा य 

ान(१५), 
बौ ीक चाचणी 
(१५) 

मा यिमक 
शालांत 
परी े या 
दजासमान 
(१० वी) 

मराठी 
व इं जी 

६० १२० दोन तास व तुिन  
ब पयायी 

यांि क  
िवषयाशी 
संबंिधत (३०) 

आयटीआय व 
एनसीटी हीटी 
मोटार 
मेकॅिनक कवा 

मराठी 
व इं जी 

३० ६० 
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डीएई/ 
डीएमई 
पदिवका  
परी े या 
दजासमान 

मोटार वाहन 
कायदा िवषयाशी 
संबंिधत (१०) 

मोटार वाहन 
कायदा 

 १० २० 

९ िम क / औषध 
िनमाता 

मराठी  )१५( , 

इं जी )१५( , 
सामा य 

ान )१५( , 
बौ ीक 
चाचणी )१५(  

उ  मा यिमक 
शालांत 
परी े या 
दजासमान 
(१२ वी 

शा ) 

मराठी 
व इं जी 

६० १२० दोन तास व तुिन  
ब पयायी 

औषध िनमाण 
शा  िवषयाशी 
संबंिधत  )४०(  

पदिवका  
परी े या 
दजासमान 
 

इं जी ४० ८० 

१० पशूधन पयवे क 
(लाई ह टॉक 
सुपरवायझर) 

मराठी (१५), 

इं जी(१५), 
सामा य ान 
(१५), बौ ीक 
चाचणी(१५) 

उ  मा यिमक 
शालांत 
परी े या 
दजासमान 
(१२ वी 

शा ) 

मराठी 
व इं जी 

६० १२० दोन तास व तुिन  
ब पयायी 

तांि क िवषयाशी 
संबंिधत (४०) 

पशुसंवधन व 
दु ध वसाय 

व थापन 
िवषयक 
परी े या 
दजासमान 

मराठी 
व इं जी 

४० ८० 

११ अि शामक 
िवमोचक  / 
फायरमन 

मराठी (१०), 

इं जी(१०), 
सामा य 

ान(१०), 
बौ ीक चाचणी 
(१०) 

मा यिमक 
शालांत 
परी े या 
दजासमान 
(१० वी) 

मराठी 
व इं जी 

४० ८० ७५ 
िमिनट 

व तुिन  
ब पयायी 

अि शमन 
िवषयाशी 
संबंिधत (२०) 

अि शमन 
िश ण 

पा म  
परी े या 
दजासमान 

मराठी 
व इं जी 

२० ४० 

  ावसाियक 
चाचणी 
(शारी रक 
पडताळणी) 

१) १५ फुट दोर चढणे.(२० गुण) 
२) १०० मीटर धावणे (५० 
कलो ाम मानवी ितकृती 

खां ावर घेवून) (२० गुण) 
३) पोहणे (२० गुण) 
४) िशडी चढणे / उतरणे (१५ गुण) 
५) अि शमन सािह याची ओळख  
    (५ गुण) 

८०  वतं  वेळाप क 
िस  करणेत 

येईल. 

पि का व तुिन  ब पयायी (MCQ) व पा या असतील. पि केतील येक ास २ गुण असतील. 
 



Page 18 of 23 
 

९.२ जािहरातीत नमूद पदाक रता अज केले या परी ेकरीता पा  ठरले या उमेदवारांचे परी ेचे वेशप  (Hall-Ticket) 
www.pmc.gov.in या संकेत थळावर परी े या कमान ७ (सात) दवस अगोदर यां या ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात 
येतील. उमेदवारांनी परी ा वेशप  वत: संकेत थळाव न काढुन याव.े 

९.३ परी े या वळेी उमेदवाराने वेशप ाची ट व ओळखीचा पुरावा (छाया तीसह) सोबत ठेवणे बंधनकारक आह,े यािशवाय 
कोण याही उमेदवारांस परी ेस बस यास परवानगी दली जाणार नाही. परी ेनंतर तुत वेशप  वत:जवळ जपून ठेवाव ेव 
परी ा क ात वेश प  व ओळखी या पुरा ाची छाया त जमा करावी.   
 परी ा क ाचंी शहरे (संभा )  
१. पणु े  २. औरंगाबाद   ३. अमरावती   ४. नागपरू   ५. मुबंई   ६. नवी मुबंई   ७. ठाणे 
          *परी ा क  वशे प ावर ठरवनू दले माण ेअसतील. अजदारान ेमागणी केले या क ा ित र  अ य/नवीन क  दल े
जाऊ शकत.े याबाबत कोणतीही त ार िवचारात घतेली जाणार नाही.  

९.४  i. अपंग क याण आयु  तालय यांचे द. २० िडसबर २००६ चे प रप कानुसार तसेच शासन प रप क, सामािजक याय व 

िवशेष सहा य िवभाग, मांक याया -२०१४/ . .१/अ. .२, दनांक १८/०३/२०१४ अ वये शासनान े जारी केले या 

आदशेानुसार दृ ीहीन, अ पदृ ी, सेरे ल प सी आिण िड लेि सयान े बािधत उमेदवार िलिह यासाठी स म नस यास 

परी ा योजनाथ यां या मागणी माण े लेखिनक व अ य बाबी संदभात व था कर यास परवानगी घेता येइल. तसे 
अज करतेवेळी संबंिधत उमेदवाराने अपंग वा या माणप ासह सु प  मागणी करणे आव यक आह.े अशी सहा यकाची 
मागणी न के यास ऐनवेळी सहा यकाची मदत घेता येणार नाही व याबाबत उमेदवाराची कोणतीही त ार चालणार 
नाही. 

ii. लेखिनक वापरणा या द ागं साठी मागदशक त व े:- 
दिृ हीन उमेदवार आिण उमेदवार यां या लेखना या गतीवर कोण याही कारणा तव कायम व पी ितकूल प रणाम 

होत आह,े ते ऑनलाइन परी ेदर यान यां या वत: या  लेखिनकाचा वापर क  शकतात, खाली दले या (ii) आिण (iii) 

मयादे या अधीन रा न. 

• उमेदवाराला या या/ित या वखचाने वतः या लेखिनकाची व था करावी लागेल. 

• उमेदवाराने नेमलेला लेखिनक हा याच परी ेसाठी उमदेवार नसावा. ये या कोण याही ट यावर वरील िनयमांचे 

उ लंघन आढळून आ यास, उमेदवार आिण लेखक या दोघांची उमेदवारी र  केली जाईल. परी ेत लेखका या सेवांसाठी 

पा  असले या आिण वाप  इि छणा या उमेदवारांनी काळजीपूवक सूिचत केले पािहजे. यानंतरची कोणतीही िवनंती 
वीकारली जाणार नाही. 

• एका उमेदवारासाठी लेखिनक हणून काम करणा या स दसु या उमेदवारासाठी लेखिनक काम करता येणार नाही. 

• उमेदवार वत: लेखिनकाची व था करणार अस यास लेखिनकाची शै िणक अहता उमेदवारा या शै िणक अहतेपे ा 

एक ट पा कमी असणे आव यक आह.े याक रता उमेदवाराने परी े यावेळी Call letter सोबत दले या िविहत नमु यातील  
अज भ न दणेे आव यक आह.े. 

• उमेदवार आिण लेखिनक या दोघांनाही उिचत हमीप  ाव ेलागले क  लेखिनकाने वर नमूद केले या लेखिनकेसाठी सव 

िविहत पा ता िनकषांची पूतता केली आह.े पुढे जर नंतर असे आढळून आले क  याने/ितने ठरवून दलेली कोणतीही पा ता 

िनकष पूण केले नाहीत कवा भौितक त ये दडवली आहते. तर ऑनलाइन परी े या िनकालाची पवा न करता, अजदाराची 

उमेदवारी र  केली जाईल 

• जे उमेदवार लेखिनकाचा वापर करतात ते परी े या येक तासासाठी कवा अ यथा स यानुसार २० िमिनटां या 

भरपाई या वेळेसाठी पा  असतील. 
लेखिनकाने वतः न उ र देऊ नये. असे कोणतेही वतन आढळ यास उमेदवारी र  केली जाईल 

• फ  सवलती या वेळेसाठी न दणी केले या उमेदवारांनाच अशी परवानगी दली जाईल कारण उमेदवारांना दलेला 

सवलतीचा वेळ णालीवर आधा रत असेल. जर यांनी/ितने यासाठी न दणी केली नसेल तर चाचणी आयोिजत करणा या 
यं णेला अशी सवलत दणेे श य होणार नाही. सवलती या वेळेसाठी न दणी न केले या उमेदवारांना अशा सवलत ना 
परवानगी दली जाणार नाही. 

• परी ेदर यान, कोण याही ट यावर, लेखिनक वतं पणे ांची उ रे दते अस याचे आढळ यास, परी ा स  समा  केले 

जाईल आिण उमेदवाराची उमेदवारी र  केली जाईल. जर चाचणी शासक कमचा यानी परी ेनंतर िलिखत ांची 
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वतं पणे उ रे द याचा अहवाल दला गेला तर  अशा उमेदवारांची उमेदवारी दखेील र  केली जाईल. 

iii) लोकोमोटर अपंग व आिण सेरे ल पा सी (locomotor disability and cerebral palsy) असले या उमेदवारांसाठी 

मागदशक त वे लोकोमोटर िडसॅिबिलटी आिण सेरे ल प सी बाबत काय मता कमी हो या या मयादपेयत ( कमान ४०% 
द ांग ) असेल अ या उमेदवारांसाठी ित तास वीस िमिनटे कवा सवलतीचा वेळ अनु ेय असेल  

(iv) दिृ हीन उमेदवारांसाठी मागदशक त वे. 

• दिृ हीन उमेदवार ( यानंा ४०% पे ा कमी अपंग व आह)े चाचणीची साम ी व धत (मिॅ फाइड) फॉ टम ये पाह याची 

िनवड क  शकतात आिण असे सव उमेदवार येक तासासाठी २० िमिनटां या भरपाई वेळेसाठी पा  असतील.  

• जे उमदवेार परी ेसाठी लेखिनकाची सेवा वापरतात, परी ेतील मजकूर आव धत फॉ टम ये पाह याची सुिवधा दिृ हीन 

उमेदवारांना ही मागदशक त वे वेळोवेळी  मागदशक त व/े प ीकरण, जर काही असतील, यानुसार बदलू शकतात 

९.५ या उमेदवारांना परी े या दवशी सहा यकाची मदत पुरिव यात आली आह,े अशा उमेदवारांना व सव अ पदृ ी उमेदवारांना 
पेपर सोडिव यासाठी येक तासाला २० िमिनटे अित र  वेळ दला जाईल. तथािप अशा उमेदवाराने परी े या वेळी अपंग वाचे 

माण कमान ४०% अस याबाबतचे मूळ माणप  व याची सा ां कत छायां कत त सोबत आणणे आव यक आह.े  
९.६ लेखी परी ेनंतर ज री माणे पा  उमेदवारांना १:३ या माणात कागदप े पडताळणीक रता बोलाव यात येईल. 
९.७ काही अप रहाय कारणा तव प र े या तारखांम ये / प र े या ठकाणाम ये बदल करावा लाग यास याबाबतची मािहती 

www.pmc.gov.in संकेत थळावर िस द कर यात येइल. याबाबत लेखी व पात कोण याही कारे प वहार केला जाणार 

नाही.  
९.८  ओळख पटवण े

१) परी ा क ावर वेशप ासह उमेदवाराचे ओळख पटवणारे मूळ कागदप ासह व उमेदवाराचा अलीकड या काळातील 
फोटो असलेले वैध फोटो ओळखप  जसे पॅन काड (Pan Card) / पारप  (Passport) / वाहनचालक परवाना (Driving 

License) / मतदार ओळखप  (Voter ID) / आधार काड, बँक/पो ट फोटोसहीतचे पासबुक / शासक य कमचारी 

ओळखप  / फोटोसहीत असणारे न दणीकृत िव ापीठ/कॉलेज चे फोटोसिहत ओळखप /बार कौि सलचे ओळखप  ह े

समवे क/ पयवे काला सादर करण ेआव यक आह.े उमेदवाराचे वेशप , हजेरीप क / उपि थतीप क आिण यान ेसादर 

केले या कागदप ां या आधारे उमेदवाराची ओळख पटिवली जाइल. जर उमेदवाराची ओळख पटव याबाबत काही शंका 
उपि थत झा यास कवा ओळख शंका पद अस यास याला परी ेसाठी उपि थत रा  दले जाणार नाही, सदर 
उमदवेाराचे मूळ वेशप  व ओळखप ाची एक छाया त परी ा हॉलम ये जमा करणे आव यक राहील. 

टप :- उमेदवाराने परी ेला उपि थत राहताना वत:ची ओळख पटिव यासाठीची आव यक ती मुळ कागदप े, या 

कागदप ां या छायां कत ती परी े या वेशप ासह सादर करणे आव यक आह.े परी े या वेशप ावरील नाव (परी ेसाठी 

न दणी के यानुसार) सोबत सादर कर यात येणा या ओळखप ाशी तंतोतंत जुळणे आव यक आह.े या मिहला उमेदवारां या 

पिह या/मध या/शेवट या नावात िववाहानंतर फरक पडला असेल यांनी याबाबत िवशेष खबरदारी घेण ेआव यक आह.े सदर 

मिहला उमेदवारांनी नावात बदल झा याबाबतचे राजप /िववाह न दणी माणप  यापैक  एक पुरावा सादर करणे आव यक 

आह.े परी ेच े वेशप  व सादर कर यात आलेले फोटो ओळखप  यामधील नावात कोणतीही तफावत आढळ यास उमेदवारास 
परी ेला उपि थत रा  दले जाणार नाही. 

       रेशनकाड, िशकाऊ वाहन परवाना ओळखप  हणनू ा  धरला जाणार नाही .  
i) परी ेला उिशरा ये याबाबत :- परी े या वेशप ात परी ेला हजर राह यासाठी दले या वेळेनंतर येणा या उमेदवारांना 

परी ेला उपि थत रा  दले जाणार नाही. वेशप ावरील परी ेसाठी उपि थत राह याची वेळ ही य  परी ा सु  

होणा या आधीची असणार आह.े परी ेची वेळ जरी दोन तास (१२० िमिनटे) असली तरी उमेदवारास ओळख पटवण,े 

आव यक कागदप े गोळा करणे, सूचना दणेे या सव बाबी पूण कर यासाठी साधारण एक तास आधी परी ा क ावर उपि थत 

रहावे लागेल.  

ii) िनवड ये दर यान गैरवतणूक / अनुिचत कार / गैर कार करताना दोषी आढळले या उमेदवारांवर कर यात येणारी 

कायवाही :-  

उमेदवाराने या या िहतासाठी खोटी व चुक ची मािहती / तपिशल दवूे नये, खोटी मािहती तथा खोटा तपिशल तयार क न 

सादर क  नय े कवा कोणतीही मािहती ऑनलाइन अज भरताना दडवून ठेवू नय.े जर उमेदवाराने खोटी मािहती तथा खोटा 
तपिशल तयार क न सादर केला तर उमेदवारास अपा  ठरिव यात येईल व यो य तो फौजदारी गु हा दाखल कर यात येईल. 
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९.९   परी े या वळेेत कवा एकूण िनवड यदेर यान जर उमदेवाराने, 

१. अनुिचत कार करणे कवा, 
२. तोतयेिगरी करण े कवा तोतयां या सेवा वापरणे कवा, 
३. परी े या ठकाणी गैरवतणूक करणे कवा परी े या पेपरमधील मािहती कवा त संबंधी काही मािहती कोण याही 

कारणासाठी पूण कवा याचा काही भाग त डी कवा लेखी कवा इले ॉिनकली कवा, मेकॅिनकली उघड करण,े कािशत 

करणे, पाठवण,े साठवण े कवा, 

४. वत: या उमेदवारीब ल अिनयिमत कवा अयो य प दतीचा अवलंब करणे कवा, 

५. वत: या उमेदवारीब ल गैरमागाने पा ठबा िमळिवण े कवा, 

६. दळणवळणाची मण वनी कवा त सम इले ॉिनक साधने यांचा वापर परी े या ठकाणी करणे, 
७. परी ा क ातील परी ा िनयं ण अिधकारी या याशी अरेरावी करणे उ टपणे वागणे यांना लाच दऊे पाहण.े 
    अशा कृ यांम य े दोषी आढळ यास अशा उमेदवारास फौजदारी कायवाहीस सामोरे जावे लागले तसेच सदर उमेदवारास 
परी ेसाठी अपा  ठरिवले जाइल. 

१. पुण े महानगरपािलकेतफ घे यात येणा या वेगवगे या परी ेसाठी बस यापासून काही ठरािवक कालावधीसाठी कवा 
कायमच े ितरोिधत (Debarred) केले जाइल. 

२. जर उमेदवार पुणे महानगरपािलके या सेवेत आधीच जू झाला असेल तर याची सेवा समा  केली जाइल. 
१०१०..परी ा कपरी ा क   

११  १. सदर परी ा वेश प ाम ये नमूद केले या परी ा क ावर “ऑनलाईन” प तीने परी ा घेतली जाईल 
२. परी ा क , परी ेचे ठकाण, दनांक, वेळ व स  इ यादी बाबत बदलाची िवनंती मा य केली जाणार नाही 
३. महापािलकेस परी ा क   र  अथवा नवीन क  समािव  इ यादी बाबतचे अंितम अिधकार असतील  
४. महापािलकेस उमदवेाराने मागणी केले या परी ा क  ित र  क  दे याचा अिधकार असेल, तसे ते दले जाऊ शकते.  
५.  उमदवेारांनी आप या जबाबदारीवर वखचाने परी ा क ावर उपि थत राहावायचे आह ेया संबंधात कोण याही कार या 

हानी/नुकसानीस महापािलका जबाबदार राहणार नाही. 
६. एखा ा परी ा क ावर पुरेसे उमदवेार “ऑनलाईन” परी ेसाठी उपि थत न रािह यास कवा क ावर मतेपे ा अिधक 

उमदवेार झा यास महापािलकेस उमदवेाराचे परी ा क  बदल याचा अिधकार असेल. 
  

११ ११  ..कागदप  पडताळणी वळेेस िविहत कागदप ेकागदप  पडताळणी वळेेस िविहत कागदप े// माणप  ेसादर करणेमाणप  ेसादर करणे..  

सदर परी े या िनकालानंतर अंितम िनवड झाले या उमदवेारांना कागदप  पडताळणीसाठी आव यकतेनुसार खालील 
कागदप े/ माणप े (लाग ूअसलेली) सादर करणे अिनवाय आह.े  

अ.  कागदप े/ माणप  े
१ अजदाराची  मािहती बरोबर अस याचे वयंघोषणा प  
२ एस.एस.सी. अथवा त सम शै िणक अहता 
३ वयाचा पुरावा  
४ शै िणक अहता इ यादीचा पुरावा 
५ आ थकदृ या दबुल घटकातील अस याबाबतचा पुरावा 
६ राखीव वगातून िनवड झाले या उमदवेारांचे संबंिधत वगाचे  जात माणप  (अज वगासाठी जात वैधता माणप  

आव यक)  
७ वधै नॉन- मीलेयर माणप  
८ पा  द ांग  अस याचा पुरावा 
९ पा  माजी सैिनक अस याचा पुरावा 
१० खेळाडूसाठी या आर णाकरीता पा  अस याचा पुरावा 
११ अनाथ आर णासाठी पा  अस याचा पुरावा  
१२ अराखीव मािहला, खेळाडू, द ांग, माजी सैिनक, अनाथ आर णाचा दावा अस यास अिधवास माणप  
१३ िववािहत ि यां या नावात बदल झा याचा पुरावा  
१४ मराठी भाषेच े ान अस याचा पुरावा 
१५ लहान कुटंुबाचे ित ापन 



Page 21 of 23 
 

१६ महारा  रा याचा अिधवासी अस याबाबतचे माणप  (डोमासाईल)  
१७ पदवीधर/पदिवकाधारक अंशकालीन अस या बाबतचे माणप े (शासन िनणय .पअंक-१००९/ . .२००/२००९/१६-

अ, द.२७/१०/२००९ नुसार) 
१८ शासन िनणय मातंस२०१२/ . .२७७/३९ द.४.०२.२०१३ म ये नमूद  माणे MSCIT अथवा समक  माणप . 

१२१२..    इतर सवसाधारण अटीइतर सवसाधारण अटी  / / शतशत   //  सचूना सचूना ::  

१२.१ अजदार हा महारा  रा याचा अिधवासी असावा व याबाबतच ेस म अिधकारी यांचे माणप  अजदाराकडे असण ेआव यक 
आह.े कोण याही कार या आर णाचा लाभ हा केवळ महारा ाचे सवसाधारण रिहवाशी असणा या उमदवेारांना अनु ेय 
आह.े सवसाधारण रिहवासी या सं ेला भारतीय लोक ितिनधी व कायदा१९५० या कलम २० अनुसार जो अथ आहे तसाच 
अथ असेल.  
 

१२.२ जाती या दा ा या पु थ महारा  अनु.जाती, अनु.जमाती िवमु  जाती,भट या जमाती, इतरमागास वग व िवशेष मागास 
वग (जातीचे माणप  दे याचे व यां या पडताळणीचे िविनयम) अिधिनयम २००० मधील तरतुदीनुसार स म ािधकारी 
यांचे कडून दान कर यात आलेले जातीचे माणप  सादर करणे आव यक आह.े 

१२.३ िवमु  जाती(अ), भट या जमाती(ब), भट या जमाती(क), भट या जमाती(ड),िवशेष मागास वग व इतर मागासवगाचा 
दावा करणा या (या वगातील मिहला,खेळाडू, माजी सैिनक, अपंग,अंशकालीन कमचारी, वातं यसैिनकांचे पा य, 

क प त,भूकंप त या समांतर आर णाचा दावा करणा या) उमदवेारांनी उ त व गत गटाम ये मोडत आहेत कवा नाही 
याबाबत अजाम ये प पणे नमूद करणे आव यक आह.े 

१२.४ 
 

महारा  शासन, आ दवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय . एसटीसी-१०९९/ . .१४/का.१०, द. १६/०८/२००० मधील 
तरतुदीनुसार अनुसूिचत जमाती संवगातील उमेदवारांनी िनयु पूव  / िनयु वेळी जातवैधता पडताळणी माणप  सादर 
करणे आव यक आह.े 

१२.५ 
 

उमेदवारांना परी ेची वेशप े, परी ेचे वेळाप क, बैठक व था, कागदप े पडताळणीसाठी पा  उमेदवारांची यादी, 
िनवेदने, ता पुरती िनवड व अित र  िनवड सूची, अंितम िनवड व अित र  िनवड सूची व इतर सव सूचना ा वेळोवळेी 
www.pmc.gov.in या संकेत थळावर िस द कर यात येतील. याबाबत उमेदवारांना लेखी प वहार केला जाणार नाही. 
यामुळे उमेदवारांनी भरती या पूण होईपयत वेळोवेळी संकेत थळावरील सूचना पहा ात. संकेत थळावरील सूचना 

पािह या नाहीत या कारणा तव आले या कोण याही त ारीची दखल घेतली जाणार नाही. 
१२.६ उपरो  पदाकरीता अज करणा या उमेदवारांनी MSCIT उ ीण माणप  सादर करणे अिनवाय आह े कवा समक  अहता 

माणप  अिनवाय आह.े मे महारा  शासन मािहती व तं ान (सा. .िव.) िवभाग, शासन िनणय . मातस२०१२/ 

. .२७७/ ३९, द.०४/०२/२०१३ व शासन िनणय . मातस२०१२/ . .२७७/ ३९, द.१६/०७/२०१८ म ये िविहत 
केलेले संगणक व मािहती तं ान िवषयक प र ा उ ीण झाले या उमेदवारांना संगणक अहता प र ा उ ीण अस याचे 
समज यात येईल. तसेच सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय . िश ण २०००/ . .६१/२००१/३९, द. 
१९/०३/२००३ नुसार गट-अ ते गट-क मधील (वाहन चालक वगळून) िनयु  होणा या सव अिधकारी/ कमचा यानी संगणक 
अहता यां या िनयु या दनांकापासून दोन वषा या आत ा  करणे आव यक राहील अ यथा यांची सेवा समा  कर यात 
येईल.   

१२.७ िनवड झाले या उमेदवाराला िनयिमत त वावर िनयु नंतर पुण े महानगरपािलका सेवा िविनयम व महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुदी लागू होतील.  

१२.८ िनवड झाले या उमेदवारांना महारा  शासन, िव  िवभाग शासन िनणय .अंिनयो -१००५/सेवा-४, द. ३१/१०/२००५ 

नुसार नवीन अंशदान िनवृ ी वेतन योजना हणजेच प रभािषत अंशदान िनवृती योजना (Defined Contribution 

Pension Scheme) लागु राहील.  
१२.९ शासन िनणय . सं कण/२००७/पडताळणी/निव-२६, द.२१/११/२००७ अ वये, िनवड झाले या उमेदवारांिव द 

कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला नाही असे चा र य- माणप  संबिंधत पोिलस ठा याकडून ा  

झा यानंतर याची/ ितची सदर पदावर नेमणूक केली जाइल. 
१२.१० महारा  शासनाकडील आदशे . एस.आर. ही-२०००/ . .१७/२०००/२०१२, द. ०१/०७/२००५ नुसार लहान कुटंुबाचे 

ित ाप  िनयु यावेळी सादर करणे आव यक राहील. 
१२.११ उपरो  पदावर अंितम िनवड झा यावर िनयु पूव  उमेदवाराची मा.वैदयक य अिध क, कोटणीस दवाखाना, 

महानगरपािलका णालय यां याकडून वैदयक य तपासणी केली जाईल व याम ये वैदयक य दृ ा पा  अस याचे 
माणप  ा  झा यानंतर िनयु  दली जाईल.   

१२.१२ उमेदवारांस मराठीचे ान असणे आव यक आह,े यास मराठी िलिहता, वाचता, बोलता येणे आव यक आह े
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१२.१३ उमेदवाराने नोकरीसाठी केले या अजात नमूद केलेली मािहती ही अंितम समज यात येईल. अजातील मािहती बदलाबाबत 
नंतर कोण याही कारचे अज ि वकारले जाणार नाहीत अथवा बदल िवचारात घेतले जाणार नाहीत. 

१२.१४ िनयु साठी पा  असणा या उमेदवाराने िवहीत केलेली इतर बंधप / ित ाप /वचनप / करारप  इ. िविश  व पात भ न 

द यािशवाय महानगरपािलका सेवेत जू क न घेतले जाणार नाही.  
१२.१५ िनवड या सु  झालेनंतर उमेदवाराची िनवड झा यावर कवा िनयु  द यानतंर कोण याही णी उमेदवाराने अजात व 

परी ेच ेवेळी दलेली मािहती अगर कागदप े खोटी सादर के याचे कवा खरी मािहती दडवनू ठेव याचे िनदशनास आ यास, 

या उमेदवारांची उमेदवारी, िनवड, िनयु  कोण याही ट यावर र  कर यात येइल. याबाबत कोणताही प वहार 

िवचारात घेतला जाणार नाही.  

१२.१६ उपरो  पदाक रता िनयु  दे यात आले या उमेदवारांसाठी यां या नेमणुक या मूळ दनाकंापासून दोन वषाचा 
प रिव ाधीन कालावधी असेल. तसेच अ या उमेदवारांचे प रिव ाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक नस यास 
अपवादा मक बाब हणून आिण त संबंधी कारणे नमूद क न प रिव ाधीन कालावधी ६ मिहने वाढिवता येईल. त तंरही या 
वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक नस यास सदर कमचारी/ अिधकारी यांची सेवा समा  कर यात येईल.   

१२.१७ भरती येबाबतचे सव अिधकार मा. महापािलका आयु , पुणे महानगरपािलका यांना असून कोण याही ट यावर भरती 
थिगत कवा र  कर याचे अिधकार मा. महापािलका आयु , पुणे महानगरपािलका यांनी यांचेकडे राखून ठेवले आहते. 

१२.१८ िनवड झाले या उमेदवारास महानगरपािलकेचे िनवास थान उपल ध क न दले जाणार नाही व िनवास थान दे याची 
जबाबदारी शासनाची राहणार नाही. याची उमेदवारांनी न द यावी. या पदांना िनवास उपल ध क न दणेे आव यक आहे 
अशा पदांवर िनयु  झा यास दरमहा िनवास भाडे दये राहणार नाही . 

१२.१९ उमेदवाराने या भरती ये संदभातील मािहती व सूचना पुणे महानगरपािलका संकेत थळावर िस द होणार अस याने 
भरती या पूण होइपयत कृपया www.pmc.gov.in वरील वेबसाइट उमेदवारांनी वेळोवेळी पहावी. 
 

१२.२० उपरो  पदाक रता शासनाकडील कवा खाजगी कंपनी कडील उमेदवाराने सरळसेवा भरती येत अज सादर के यापासून 
िनवड या संपेपयत या काळात घडणारे बदल, उदा. िनलंबन, दडं, फौजदारी खटला, िश तभंग िवषयक अथवा त सम 

कारवाइ इ यादी, वळेोवेळी कळिवणे आव यक आह.े अज सादर के यानंतर घडून आलेले बदल न कळिव यास अशा 

उमेदवाराची उमेदवारी र  कर यात येइल. 
 

१२.२१ उमेदवारी संदभातील कोण याही तरतुदी पुण ेमहानगरपािलकेकडून कोण याही णी पूवल ी भावाने बदल याची श यता 
आह.े सदर बदल आव यकतेनुसार िनदशनास आण यात येतील व ते संबंिधतांवर बंधनकारक असतील. अस े बदल पुणे 

महानगरपािलके या संकेत थळावर वेळोवेळी िस द कर यात येतील. याक रता उमेदवाराने दररोज पुणे  

महानगरपािलके या वेबसाइटचे अवलोकन करणे यां या िहताचे राहील. 
१२.२२ िनवड झा यास उमेदवारास ५०० पयां या मु ांक प ावर नोटरी समोर आवदेनप ात नमदू केले या मािहती या 

अचूकतेबाबत आिण स यतेबाबत ित ाप  िनयु पूव  सादर करावे लागेल. 
१२.२३ महानगरपािलकेने वेळोवेळी घेतलेले िनणय संबंिधतावर बधंनकारक असतील. 
१२.२४ परी ेसाठी उपि थत राहणा या उमेदवारांना कोण याही कारचा वास खच दये नाही. 
१२.२५ उमेदवारांनी अज कर या या अंितम दनांकास सेवा वेश िनयमावलीतील तरतुदीनुसार शै िणक अहता धारण करणे 

आव यक आह.े 
 

१३. इतर कलम े
१३.१ परी े या व थापनाम ये काही सम या िनमाण झा यास सम याचंे िनराकरण कर यासाठी सवतोपरी य  केले जातील 

मा  पु हा चाचणीसाठी उमेदवारांचा कोणताही दावा िवचारात घेतला जाणार नाही. सम या िनराकरण कर या या येत 
जा यास इ छुक नसलेले कवा सहभागी हो यास इ छुक नसलेले उमेदवार येतून नाकारले जातील. 

१३.२ भरतीशी संबंिधत सव बाब म ये महापािलकेचा िनणय अंितम असेल आिण उमेदवारावर बंधनकारक असेल. या संदभात पुणे 
महापािलके ारे कोणताही वैयि क प वहार अथवा चौकशी केली जाणार नाही. 

१३.३ परी ा एकापे ा जा त स ात घेत यास, स ांम ये वापर या जाणा या वेगवगे या चाचणी या काठी य पातळीतील किचत 

फरक समायोिजत कर यासाठी िविवध स ांमधील गुणांकन समतु य (गुणांचे समानीकरण) केले जातील. क ांची मता कमी 
अस यास कवा कोण याही क ावर कवा कोण याही उमेदवारासाठी काही तांि क यय आ यास एकापे ा जा त स े 
आव यक राहतील. 
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१३.४ महापािलका वैयि क उमेदवारांनी न दिवले या उ रांचे िव ेषण इतर उमेदवारां या बरोबर आिण चुक या उ रां या 
मधील समानता शोध यासाठी करेल. या संदभात महापािलके ारे अवलंबले या िव ेषणा मक येत उ रे सामाियक केली 

गेली आहते आिण िमळालेले गुण वैध नाहीत असा िन कष काढला गेला असेल, तर महापािलका संबिंधत उमेदवाराची 

उमेदवारी र  कर याचा अिधकार राखून ठेवत असून अशा अपा  उमदेवारांचे िनकाल रोखले जातील 
१३.५ िनवड ये या कोण याही ट यावर उमेदवाराने चुक ची मािहती दान करणे आिण/ कवा येचे उ लंघन के या या 

घटनांमुळे उमेदवार िनवड येतून अपा  ठरेल आिण याला/ितला भिव यात कोण याही महापािलके या भरती येस 

उपि थत राह याची परवानगी दली जाणार नाही.अशी अपा ता, नंतर आढळून आ यास पूवल ी भावाने उमेदवार अपा  

होईल. 
१३.६ जािहरातीम ये नमूद केलेली सेवा वेश िनयमात नमूद शै िणक कवा तदनुषंिगक अहता अज सादर करणे या अंितम 

दनांकास उमदवेाराने धारण करणे अिनवाय आह.े 

१४.  कत  ेव जबाबदा-या : 
१४.१ उपरो  पदावरील अिधका यास जी कत े पार पाड याचे यांना िनदशे दे यात येतील, ती कत े आिण जबाबदा या पार 

पाड याचे महानगरपािलकेकडून फमाव यात येईल, अशी अ य कत े पार पाडावी लागतील, मा. महापािलका आयु  व 
खाते मुख यांनी वेळोवळेी दले या आदशेांचे पालन क न काय करावे लागेल. 

१५. िवशषे सचूना :   
१५.१ उपरो  पदा या भरती येबाबतचे सव अिधकार मा. महापािलका आयु , पुणे महानगरपािलका यांना असून 

कोण याही ट यावर भरती थिगत, र  कवा काही बदल कर याचे अिधकार मा. महापािलका आयु , पुण े
महानगरपािलका यांनी यांचेकडे राखून ठेवले आहते. 

१५.२ परी ा घेणा या सं थे या धोरणानुसार परी ेनंतर कोण याही परीि थतीत उमेदवारांना सोडिवले या पि केचा संच 
दला  जाणार नाही. तसेच फ  उमेदवारास याचे मागणीनुसार Answer Key दली जाईल. 

१५.३ महानगरपािलकेस सादर कर यात आलेली सव कागदप े /अिभलेखे ही महानगरपािलके या अिभलेखाचा भाग होतील व 
शासक य िनयमानुसार वापर यात येतील. 

१५.४ जर एखा ा उमेदवाराने भरती या कोण याही ट यावर दबाव आण याचा य  के यास कवा अनुिचत मा यमांचा 
अवलंब के याचे कवा तोतया ची व था के याचे आढळ यास याला िनवडीतून अपा  ठरिव यात येइल.  

१५.५ म य थ / ठग / पुणे महानगरपािलकेत संबंध अस याचे भासिवणा या  यां या गैरमागाने नोकरी िमळवून दे या या 

आ ासनापासून सावध राह या या उमेदवारांना सूचना दे यात येत आहते. 
१५.६ यापूव  सदर पदांसाठी अज केले या उमेदवारांनी या जािहरातीस अनुस न पु हा अज करणे आव यक आह.े 
१५.७ परी ेची वेळ, दनांक, ठकाण, परी ेच े वेशप  (Call Letter) याबाबत वेळोवळेी पुणे महानगरपािलका संकेत थळावर 

व एसएमएस ारे कळिव यात येईल. 
१५.८ ा  अजाची सं या ल ात घेता परी ेची वेळ, दनांक व ठकाण याम ये बदल होऊ शकतो. याबाबत अजदारांची त ार 

िवचारात घेतली जाणार नाही. 
  
 
 

                                                               सहीसही//--  
              ((िव म कुमारिव म कुमार))  

दनांक :  ०६/०३/२०२३  

ठकाण : पुण े 

महापािलकामहापािलका  आयुआयु   
पुण ेमहानगरपािलकापुण ेमहानगरपािलका 

 


