
   

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पप िंपरी ४११०१८ 

प्रशासन विभाग 

जाहहरात क्रमािंक  - १ / २०२२  

 पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी/अस्थायी आस्थापनेवरील खािील नमदू केिलेी पदे करार 

पध्दतीने दरमहा एकत्रित मानधनावर फक्त ६ मत्रहने कालावधीकरीता तातु्परत्या स्वरुपात भरणेबाबत, प्रस्ततु 

जाहहरातीत नमदू केिेप्रमाणे पदािंची शकै्षणणक अहहता व इतर बाबीिंची पतूहता करणाऱ्या पात्र उमेदवारािंकडून Online 

पध्दतीने www.pcmcindia.gov.in  या सिंकेत स्थळावर  अजह मागपवण्यात येत आहेत.  

 अजाहमध्ये चुकीची अथवा खोटी माहहती सादर करणाऱ्या उमेदवारािंना ननवडीच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर 
अपात्र ठरपवणेत येईि. पदनाम, पदसिंख्या, एकत्रित मानधन  व आरक्षण खािीिप्रमाणे :-  
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१)  उद्यान अत्रधकारी १२ ३५००० २ १ १ - - - - २ १ ५ 

२)  माळी ५२ २५००० ७ ३ २ १ २ १ १ १० ५ २० 

एकूण ६४            

 

 १.१ वरीि प्रवगह ननहाय पदसिंख्या व आरक्षण यामध्ये बदि होण्याची शक्यता असूून 

त्याबाबतचे सवह अचधकार मा.आयकु्त, पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिका यािंना राहतीि. 

२. वयोमयाादा :- 
२.१ उपरोक्त पदािंसाठी वरीलप्रमाणे प्रवगाहतीि उमेदवारािंचे वय जाहहरातीच्या हदनािंकास ककमान 

१८ वर्ष े पणूह असणे आवश्यक राहीि. तसेच खुल्या प्रवगाहतीि उमदेवारािंसाठी कमाि 

वयोमयाहदा ३८ वर्ष े व मागास प्रवगाहतीि उमेदवारािंसाठी ४३ वर्ष ेइतकी राहीि.  

३. शैक्षवणक अहहता :- 

अक्र पदनाम शैक्षत्रणक अहहता 

१)  उद्यान 

अत्रधकारी 
१) मान्यताप्राप्त कृषी त्रवद्यापीठाकडील बी.एस्सी पदवी (अगँ्री/हॉटी)  
२) शासकीय/ त्रनमशासकीय / खाजगी  संस्थेचा  पुढील के्षञातील  कामाचा त्रकमान ५ 

वषाहचा अनुभव असणे आवश्यक.अन्य अनुभव त्रवचारात घेतले जाणार नाही. 

अ)लॅण्डसे्कपीगं/गाडहन डेव्हलपमेंट 

ब)नसहरी/हायटेक नसहरी डेव्हलपमेंट 

क) फ़्लोरीकल्चर 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
 

२)  माळी १) माध्यत्रमक शालांत पररक्षा उत्तीणह (एस.एस.सी.) आवश्यक.  

२) शासकीय/ त्रनमशासकीय / खाजगी  संस्थेकडील माळी कोसह केलेचे प्रमाणपञ. 

३) शासकीय/ त्रनमशासकीय संस्थेकडील त्रकमान १ वषाहचा अनुभव असणे आवश्यक.  

४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

 

४. अटी व शती 

१) करार पध्दतीने मानधनावरीि नेमणुका फक्त ६ मत्रहने कालावधीसाठी तात्परुत्या हिंगामी स्वरुपाच्या 
आहेत.  

२) करार पध्दतीने ननयकु्ती फक्त सहा मत्रहने कालावधीसाठी देण्यात आल्यामळेु सिंबिंचधतािंस 

महानगरपात्रलकेच्या कोणत्याही सिंवगाहत सेवा समावशेाबाबत ककिं वा सामावनू घेण्याबाबत व ननयलमत 

सेवेचा इतर कोणताही िाभ लमळण्याचा अचधकार नसिे, तसेच ६ मत्रहने नेमूणक कालावधी पूणह 

झाल्यानंतर पुन:श्च नेमणूक त्रमळणार नाही या सवह बाबीचे अजहदाराने र.रु. ५००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर 
हमीपत्र देण्यात याव.े 

३) कागदपत्र ेतपासणीस येण्या-जाण्याकरीता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारचा भत्ता हदिा जाणार नाही. 

http://www.pcmcindia.gov.in/


   

४) अजाहसोबत सादर केिेिा अनभुवाचा दाखिा खोटा असल्याच े ननदशहनास आल्यास तो अनभुव ग्राह्य 

धरिा जाणार नाही, संबंत्रधत उमेदवार अपाि ठरत्रवण्यात येईल. 

५) उद्यान अत्रधकारी  उमेदवारांनी कागदपिे तपासणीसाठी उपस्स्थत राहताना शकै्षणणक अहहता, जातीचे 
प्रमाणपत्र व अनभुवाबाबतच्या आवश्यक त्या मळु प्रती व साक्षािंककत केिेल्या सत्यप्रती उदा. गणुपत्रत्रका 
(माकह शीट) प्रमा णपि, फोटो, अनुभव प्रमाणपि व इतर कागदपत्र ेसादर करणे बिंधनकारक आहेत. 

६) त्रनवड प्रत्रक्रयेसाठी कोणतीही परीक्षा असणार नाही.   

उद्यान अवधकारी उमेदिारांची वनिडीकरीता खालीलप्रमाणे  वनकष असेल. 
 

वकमान अहहते मधे्य नमूद 

केलेप्रमाणे अंवतम िषाहची उत्तीणह 

टके्किारी 

गुण 

५५% ते ७०% १० 

७०% ते ८५% २० 

८५% व त्यापुढील ३० 

मुलाखतीसाठी २० 
 

माळी उमेदिारांची वनिडीकरीता खालीलप्रमाणे  वनकष असेल. 
 

वकमान अहहते मधे्य नमूद 

केलेप्रमाणे अंवतम िषाहची उत्तीणह 

टके्किारी 

गुण 

४०% ते ६०% २०(व्ददतीय शे्रणी) 

६०% ते ८०%         ३०(प्रथम शे्रणी) 

८०% व त्यापुढील   ४०(विशेष प्राविण्य) 

शासकीय/ त्रनमशासकीय संस्थेकडील  

१ वषाहपेक्षा अत्रधक अनुभव असल्यास 

१० 

७) अजह स्वस्वकारण्याची मुदत संपल्यानंतर कायाहलयीन कामकाजाचे ३ त्रदवसांत सवह उमेदवारांची सवह साधारण 

गुणवत्ता यादी मनपाचे अत्रधकृत वेब पोटहलवर प्रत्रसध्द करण्यात येईल. 

८) पाि उमेदवारांना प्रवगह त्रनहाय १:३ या प्रमाणात गुणानुक्रमा नुसार कागदपिे तपासणीकामी पाचारण 

करण्यात येईल. उदयान अत्रधकारी या पदासाठी उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येईल. 

९) कागदपिे तपासणी मधे्य पाि ठरलेल्या उमेदवारांची वरील अ.क्र.६ येथे नमूद केलेल्या त्रनकषाप्रमाणे 

त्रनवडीसाठी कायहवाही करण्यात येईल.   

१०) ननवड केिेल्या उमेदवारािंना मनपाने ठरवनू हदिेल्या अटी शतीनसुार कामकाज करणे बिंधनकारक राहहि.       

वररषठािंनी नेमनू हदिेिे काम करणेस नकार हदिेस कोणतीही पूवहसूचना न देता मानधनावरील नेमणूक 

रद्द करण्यात येईि. 

११)  सदर पदािंना महाराषर आरक्षण कायदा २००४ नसुार मागासवगीयािंचे आरक्षण िाग ूराहीि. 

१२)  उमेदवारािंना कायाहियीन कामकाजाच्या वेळा पाळणे बिंधनकारक राहीि. त्यामध्ये कोणतीही सवित 

अनजु्ञेय नाही. 
१३)  उमेदवारािंची नेमणूक झािनेिंतर बायोमेरीक पध्दतीने हजेरी नोंदपवणे बिंधनकारक राहीि व हजेरी 

मस्टरवर  रोजचे रोज स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. त्यालशवाय मानधन अदा केि ेजाणार नाही. 
१४)  करार पध्दतीवर नेमणकुीकरीता अजह करतवेेळी सवहसाधारण उमेदवारासाठी हदनािंक ०८/०६/२०२२ रोजी  

सवहसाधारण उमदेवाराच ेवय ३८ वर्षह व मागासवगीय  उमेदवाराचे वय ४३ वषाहपके्षा अचधक नसावे.  

१५)  ननयकु्ती प्राचधकारी म्हणून मा. आयकु्त यािंना पवशरे्ष पररस्स्थतीत कोणत्याही वेळी करार पध्दतीवरीि 

सेवा       समाप्पत करण्याचा अचधकार राहीि. 

१६)  करार पध्दतीने ननयकु्त झािेल्या अजहदाराचे नेमनू हदिेिे काम समाधानकारक नसल्यास कोणतहेी 
सबळ कारण       

न देता त्यािंची सेवा समाप्पत करण्यात येईि. 

१७)  करार पध्दतीने ननयकु्त झािेल्या अजहदारास सेवाकाळामध्ये काही आजार उद्भवल्यास त्यास कायाहिय 

जबाबदार राहणार नाही. 
१८)  करार पध्दतीने ननयकु्त झािेल्या अजहदाराने ननयकु्तीच्या हठकाणी ननयकु्ती आदेश ननगहलमत झािले्या 

हदनािंकापासनू आठ हदवसाच्या आत रुज ू होणे बिंधनकारक राहीि अन्यथा सदर ननयकु्ती आपोआप 

सिंपषुटात येईि. 



   

१९)  करार पध्दतीने ननयकु्त करण्यात आिले्या व्यक्ती सोपपविेिी सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय 

ननमाहण होईि अशा व्यावसानयक कामात गुिंतिेिी नसावी. तसेच त्यािंना प्राप्पत होणारी कागदपत्र/े माहहती 
व आधारसामगु्री बाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहहि. 

२०)  ननवड झािेल्या उमदेवारािंस एकत्रित मानधनाव्यनतररक्त अन्य कोणत्याही सोयी सपुवधा, हक्क व इतर 
आचथहक िाभ देय राहणार नाही.  

२१)  अजहदाराने अजह केिा अथवा पवहीत अहहता धारण केिी म्हणजे ननयकु्तीचा हक्क प्राप्पत झािा अस ेनाही. 
ननवडीच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर अजहदार पात्रता धारण न करणारा, गरैवतहन करताना/ दबावतिंत्राचा वापर 
करताना आढळल्यास त्याची उमेदवारी/ ननवड रद्दबाति करण्यात येईि तसेच ननयकु्ती झाल्यानंतरही 
कोणतीही पवुहसचूना न देता त्याची ननयकु्ती समाप्पत करण्यात येईि. 

२२)  अपात्र ठरिेल्या उमेदवारािंच्या बाबतीत कोणताही पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही. 
२३)  मनपा सेवेत असताना उमदेवाराच्या चुकीमळेु मनपाचे कोणत्याही प्रकारच ेनकुसान झाल्यास त्याची 

भरपाई करुन घेणेत येईि.  

२४) वय, शैक्षत्रणक अहहता, मागासप्रवगह, अनुभव, अंत्रतम पररक्षा वषाहतील गुण इत्यात्रद संदभाहत अजाहमधे्य नमूद 

करणे आवश्यक आहे. अजाहतील संबंत्रधत रकान्यात स्पष्टपणे नमूद केले नसल्यास अशा अजाांचा त्रवचार 

केला जाणार नाही.  उमेदवाराने अजह सादर केलेनंतर त्यामधे्य कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येणार 

नाही. 

२५) कागदपिांचे तपासणीचे वेळी शैक्षत्रणक अहहता धारण न करणे / अपूणह कागदपिे सादर करणारे 

उमेदवारास त्रनवडीसाठी अपाि ठरत्रवण्यात येईल. 

२६) अजहदारांनी आपल्या वयैस्क्तक माहहतीत त्यांचा अचूक ई-मेि पत्ता व मोबाईल क्रमािंक देणे बिंधनकारक 

आहे. 

२७) उमेदवारािंना कागदपत्र ेपडताळणीसाठी पात्र उमदेवारािंची यादी, ननवेदन,े ननवड व प्रनतक्षा यादी व इतर 
सचूना हया वेळोवेळी  www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर प्रत्रसध्द करण्यात येतील. त्याबाबत 

उमेदवारांना लेखी पिव्यवहार केला जाणार नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी भरतीप्रक्रीया पूणह होईपयांत 

वेळोवेळी संकेतस्थळावरील सूचना पहाव्यात. संकेतस्थळावरील सूचना पात्रहल्या नाहीत या कारणास्तव 

आलेल्या कोणत्याही तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच याबाबत उमेदिारांने समक्ष महापावलका 

कायाहलयामधे्य येिून विचारणा करू नये. 

२८) अजह करणाऱ्या उमेदवारांनी त्रद. १९/०६/२०२२ पयांत ज्या पदासाठी अजह केला आहे, त्या पदाची आवश्यक 

शैक्षत्रणक अहहता, अनुभव व इतर सवह अहहता धारण करणे/अटीचंी पूतहता करणे आवश्यक आहे.   

  ५. अजा करणेची पध्दत :- 

५.१ Online अजह स्वीकारण्याचा कािावधी वद.  ०८ /०६/२०२२ रोजी सकाळी ९.४५वा. पासनू  त े   

वद.  १९ /०६/२०२२ रोजी सायिं. ६.१५ वा.पयतं राहीि. अजह फक्त www.pcmcindia.gov.in 

या महापालिकेच्या  सिंकेतस्थळावर (मुख्य पृष्ठ – भरती)  त्रकंवा (मुख्य पृष्ठ - आमच्या बद्दल – 

नोकरी त्रवषयक)  त्रकंवा  (HOME – ABOUT – Recruitment) ऑनिाईन पध्दतीने 

स्वीकारणेत येतीि. इतर कोणत्याही प्रकारे अजह स्वीकारि ेजाणार नाहीत. 

ऑनिाईन पध्दतीने अजह करण्याबाबतच्या व इतर सवहसाधारण सचूना व सत्रवस्तर जात्रहरात 

महापालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्थळावर उपिब्ध आहे, याचे उमदेवारािंनी 
काळजीपवूहक अविोकन करुन अजह करावेत. 

         सही/- 
(राजेशराजेश  पाटीिपाटीि) 

आयकु्तआयकु्त  

पप िंपरीपप िंपरी  चच िंचवडचचिंचवड  महानगरपालिकामहानगरपालिका  
पप िंपरीपप िंपरी  १८१८  

क्रमािंक उदयान / ६  /कापव/ ६१३ /२०२२ 

हदनािंक  -    ०२/०६/२०२२        सही/- 
((सुभाषसुभाष  इंगळेइंगळे))  

उपउप  आयकु्तआयकु्त  ((  उदयानउदयान  ))  

पप िंपरीपप िंपरी  चच िंचवडचचिंचवड  महानगरपालिकामहानगरपालिका  
पप िंपरीपप िंपरी  १८१८  
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