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बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
घनकचरा व्यवस्थापन   ददनाांक : 18.04.2020 

महानगरपादिकेच्या सांकेतस्थळावर प्रसाररत करावयाच्या जादहरातीचा मसुदा 

        

वाहनचािक पदाची सरळसेवा भरती 

बृहनु्ांबई महानगरपादिकेतीि घनकचरा व्यवस्थापन खात्याच्या पररवहन दवभागाच्या आस्थापनेवरीि वाहनचािक पदे 

सरळसेवेने भरण्यासाठी दनवड यादी तयार करण्यासाठी उमेदवाराांकडून स्पीड पोस्टाने दकां वा ईमेिद्वारे अजज मागदवण्यात येत 

आहेत. पद भरतीकररता पदाांचा तपशीि खािीिप्रमाणे आहे :- 

एकूण पदे – 65  (वेतनशे्रणी M-12 - रु. 20,700 - 65,800) + अनमजे्ञय भते्त. 

 

अजा अज लवजा

(अ) 

भज(ब) भज(क) भज(ड) लवमाप्र  इमाव एसई

बीसी 

ईडब्लम

एस 

खमिा एकूण 

10 5 0 0 0 0 0 14 10 8 18 65 

 

    एकूण जागाांचे प्रवगजदनहाय सामादजक आदण समाांतर आरक्षणाचे दववरण खािीिप्रमाणे आहे. 

 

तपशीि अजा अज दवजा          

(अ) 

भज 

(ब) 

भज 

(क) 

भज 

(ड) 

दवमाप्र  इमाव  एसई

बीसी 

ईडबु्ल

एस 

खुिा एकूण  

सवजसाधारण  3 2 0 0 0 0 0 6 3 5 8 27 

30% मदहिा 

आरक्षण 
3 2 0 0 0 0 0 4 3 2 5 19 

माजी सैदनक 15% 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 11 

प्रकल्पग्रस्त 5% 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 

खेळाडू 5% 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 

एकूण 10 5 0 0 0 0 0 14 10 8 18 65 

 

*उपरोक्त नमूद प्रवगजदनहाय सामादजक आदण समाांतर आरक्षणात बदि झाल्यास त्याबाबतचे शुद्धीपत्रक बृहनु्ांबई महानगरपादिकेच्या 

सांकेतस्थळावर प्रसारीत करण्यात येईि. 

दवजा/भज व दवमाप्र प्रवगाजचा अनुशेष दनरांक असल्याने सदर पदे भरता येणार नाहीत. 

पररपत्रक क्र.एमबीसी/442 दद. 12.7.2018 सोबतच्या शासन दनदेशाांनुसार वाहनचािक या सांवगाजस ददव्याांग आरक्षण िागू नाही. 

टीपः 

 भरतीसाठी जाहीर केिेल्या ररक्त पदाांच्या सांखे्यत वाढ दकां वा घट होण्याची शक्यता आहे. 

 ररक्त पदाांच्या सांखे्यत बदि करण्याबाबत तसेच सामादजक आदण समाांतर आरक्षण बदिण्याचे अदधकार दकां वा भरती 

प्रदक्रया अांशतः/पूणजतः रद्द करण्याचे अदधकार बृहनु्ांबई महानगरपादिका आयुक्त याांना राहतीि. याबाबत कोणािाही 

कोणताही वाद उपस्स्थत करता येणार नाही. 

 सवज सामादजक व समाांतर आरक्षणाची पदे भरण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी दनगजदमत केिेल्या शासन दनणजयाप्रमाणे 

प्रदक्रया राबदविी जाईि. 

 शासन दनदेशानुसार स्वातांत्र्यसैदनक व त्याांचे नामदनदेदशत याांना शासनाच्या अहजता व सविती दवचारात घेऊन 

महापादिका सेवेत समादवष्ट करुन घेण्यात येईि. 

 

3. उपरोक्त पदाांसाठी आवश्यक शैक्षदणक अहजता व इतर अहजता:- 

अहहता :  

अ  उमेदवार माध्यदमक शािाांत प्रमाणपत्र दकां वा तत्सम दकां वा उच्चतम परीके्षत 100 गुणाची प्रश्नपदत्रका असिेिा मराठी 

दवषय (उच्च स्तर दकां वा दनम्न स्तर) घेऊन उत्तीणज असणे आवश्यक आहे. 

ब  उमेदवाराजवळ प्रादेदशक पररवहन कायाजियाचा (RTO) हिके/जड वाहन चािदवण्याचा परवाना मनपा 

सांकतस्थळावर ज्या ददनाांकास सदर जादहरात प्रसारीत करण्यात येईि, त्या ददनाांकापासून दकमान दोन वषाजपुवीचा 

वैध परवाना असणे आवश्यक आहे. 
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क)  उमेदवारास  शासकीय/दनमशासकीय खात्यामधे्य  दनयदमत / अदनयदमत (तदथज वा कां त्राटी) वाहनचािक पदावर 

हिके/जड वाहन चािदवण्याचा दकमान दोन वषाांचा अनुभव असणे आवश्यक  आहे.  

ड)  बृहनु्ांबई महानगरपादिकेच्या सेवेत अगोदरच नसल्यास उमेदवाराचे वय 38 वषाजपेक्षा जास्त नसावे व मागासवगीय 

उमेदवाराच्या बाबतीत वय 43 वषाजपेक्षा जास्त नसावे. (शासन दनणजयानुसार वेळोवेळी होणारे बदि अमिाांत 

आणण्यात येतीि). 

इ)  माजी सैदनकाांसाठी शासन सेवेतीि वगज-३ व वगज-४ मधीि पदाांसाठी नेमणूकीकरीता दवदहत वयोमयाजदेतीि सुट ही 

सदर उमेदवाराच्या सशस्त्र दिात झािेल्या सेवेइतका कािावधी अदधक ३ वषज इतकी राहीि. तसेच अपांग, माजी 

सैदनकाांसाठी शासन सेवेतीि वगज-3 व वगज-4 मधीि पदाांसाठी नेमणूकीकरीता कमाि वयोमयाजदा 45 वषाजपयांत 

राहीि. 

फ)   शासन दनणजयानुसार खेळाडूांची गुणवत्ता व पात्रता दवचारात घेता वाहनचािक पदासाठी असिेिी वयोमयाजदा ५ 

वषाांपयांत दशदथि करण्यात येईि.  

ग)  अगोदरच महानगरपादिका सेवेत असिेल्या उमेदवाराांसाठी कमाि वयोमयाजदा नाही.  

  ह)  शारररीक अहहता :  पुरूष उमेदवारासाठी : दकमान वजन 50 Kg. व उांची 157 cm. 

               स्त्री उमेदवारासाठी : दकमान वजन 45 Kg. व उांची 150 cm.  आवश्यक आहे 

 

4. लनवडीचे लनकष व कायहपध्दती  

1. प्राप्त झािेल्या अजाांमधून, सदर पदाच्या सेवाप्रवेश दनयमानुसार, दवहीत केिेल्या अहजता धारण करीत असिेल्या व 

अटी पूणज करीत असिेल्या उमेदवाराांमधून, जादहरातीत नमूद केिेल्या दवहीत आरक्षणानुसार, ररक्त पदाांच्या सांखे्यच्या 

पाचपट उमेदवाराांना एस.एस.सी. परीके्षत सवज उत्तीणज दवषयाांमधे्य दमळािेल्या एकूण गुणाांच्या टके्कवारीनुसार 

व्यावसादयक चाचणीसाठी  बोिादवण्यात  येईि. (बेस्ट ऑफ फाईव्हची टके्कवारी दवचारात घेतिी जाणार नाही).  दोन 

उमेदवाराांना समान गुण असल्यास जो उमेदवार वयाने जेष्ठ आहे त्या उमेदवारास प्राधान्य ददिे जाईि व तदनांतर  प्रथम 

नावाच्या आद्याक्षरानुसार प्राधान्य ददिे जाईि. 

2. शासकीय/दनमशासकीय खात्यामधीि दनयदमत / अदनयदमत (तदथज वा कां त्राटी) वाहनचािक पदावर असताना 

हिके/जड वाहन  चािदवण्याच्या अनुभवानुसार व त्या अनुषांगाने सादर केिेल्या पुराव्यासापेक्ष खािीिप्रमाणे गुण 

देण्यात येतीि.  

वाहनचािक पदाचा सिग अनुभवाचा कािावधी गुण (10 पैकी) 

2-3 वषे 2 

3-4 वषे 4 

4-5 वषे 6 

5-6 वषे 8 

6 वषे दकां वा जास्त  10 (कमाि) 

उपरोक्त गुण प्राप्त करण्यासाठी उमेदवारास Employees Provident Funds and Miscellaneous 

Provisions Act,1952 अांतगजत नोांदणीकृत पुरावा व अनुभवाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बांधनकारक राहीि. 

3. व्यावसादयक चाचणी परीके्षच्या वेळी उमेदवाराांनी मूळ कागदपते्र (सवजसाधारण अटीमधे्य नमूद केल्याप्रमाणे) तसेच 

मूळ कागदपत्राांच्या स्वयां-साक्षाांदकत छायाांदकत प्रती (दोन सांच) सोबत आणणे आवश्यक आहे. कागदपत्राांच्या 

छाननीनांतर, उमेदवाराची व्यावसादयक चाचणी (90 गुण) आदण पूवाजनुभव दनकषाच्या एकूण गुणाांच्या आधारे 

सामादजक/समाांतर आरक्षणदनहाय अांदतम दनवड केिी जाईि. 

 4.  एका जागेसाठी दोन दकां वा अदधक उमेदवाराांस समान गुण दमळाल्यास खािी नमूद दनकषाांच्या आधारे गुणवता 

यादीतीि प्राधान्यक्रम ठरदवण्यात येईि. 

1) हिके/जड वाहन चािक परवाना प्राप्त झाल्याच्या पृष्ठाांदकत  केिेल्या ददनाांकापासून मनपा सांकेतस्थळावर 

ज्या ददनाांकास सदर जादहरात प्रसारीत करण्यात येईि, त्या ददनाांकापयांतचा कािावधी 

2) वय (मनपा सांकेतस्थळावर ज्या ददनाांकास सदर जादहरात प्रसारीत करण्यात येईि त्या ददनाांकािा वयाने 

जेष्ठ असिेल्या उमेदवाराचा क्रम वरचा राहीि) 

3) एस.एस.सी. परीके्षत दमळािेल्या गुणाांची टके्कवारी  

4) प्रथम नावाच्या आद्याक्षरानुसार 

5. उमेदवार मागासवगीय असेि तर त्यािा खुल्या दकां वा तो ज्या जातीच्या आरक्षणात मोडत असेि अशा एकाच 

प्रवगाजतून अजज करता येईि.  



3 

 

6. खुल्या प्रवगाजच्या पदासाठी दनवड झािेल्या मागास प्रवगाजतीि उमेदवाराांची केवळ खुल्या प्रवगाजचे उमेदवार म्हणूनच 

दनवड केिी जाईि. 

7. उच्च गुणवत्ताधारक मागासवगीय उमेदवाराांची खुल्या प्रवगाजच्या पदावर नेमणूक करण्यात येईि. 

8. दनवड करण्यात आिेल्या उमेदवाराची दनवड वैद्यकीय तपासणी, शाळेचा दाखिा, चाररत्र्य पडताळणी व इतर 

कागदपत्राांच्या पडताळणीसापेक्ष असल्यामुळे उमेदवार दनवड प्रदक्रयेच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र ठरल्यास त्याची 

दनवड रद्द करण्यात येईि. 

5. उपरोक्त दनकषानुसार पुरेसे उमेदवार उपिब्ध न झाल्यास दनवडीचे दनकष दशदथि करण्याचे अदधकार महानगरपादिका 

आयुक्ताांना राहतीि. 

6. दनवड केिेल्या उमेदवारास दनवडीच्या ददवसापासून तीन ददवसाांच्या आत नोकरीत दाखि होणे आवश्यक राहीि अन्यथा 

त्याांना या दनयुक्तीत स्वारस्य नाही असे समजण्यात येईि व त्याचे नाव दनवड यादीतून वगळण्यात येईि.   

 

7. अजह करण्यासाठी मागहदशहक सूचनााः 

अजज स्पीडपोस्टने दकां वा ईमेिद्वारे खािीि पत्त्यावर स्वीकारिे जातीि. 

 

अजज स्पीडपोस्टने पाठदवण्याचा पत्ता: कायजकारी अदभयांता (पररवहन) शहर याांचे कायाजिय, 

वरळी यानगृह इमारत, पदहिा मजिा, 

ई मोझेस मागज, वरळी, मुांबई – 400018 

अजज पाठदवण्याचा ईमेि ID mcgm.driver@mcgm.gov.in 

अजह स्पीडपोस्टने लकुं वा ईमेिद्वारे 

स्वीकारण्याची अुंलतम तारीख 

 

अजाजचा दवदहत नमुना महानगरपादिकेच्या सांकेतस्थळावरून डाऊनिोड करून अजाजसोबत खािीि आवश्यक 

कागदपत्राांच्या सुस्पष्ट व स्वसाक्षाांदकत छायाांकीत प्रती जोडण्यात याव्यात. अजज सांपूणज व अचुक भरावा. 

1) एस.एस.सी दकां वा तत्सम दकां वा उच्चतम परीक्षा उत्तीणज गुणपदत्रका 

2) प्रादेदशक पररवहन कायाजियाचा (RTO) हिके/जड वाहन चािदवण्याचा वैध परवाना 

3) जन्ाचा दाखिा 

4) शाळा सोडल्याचा दाखिा 

5) जातीचा दाखिा/जात वैधता प्रमाणपत्र 

6) समाांतर आरक्षणाांतगजत अजज केल्यास त्यासांबांधातीि प्रमाणपते्र 

7) छोट्या कुटुांबाचे प्रदतज्ञापत्र 

8) शासकीय/दनमशासकीय खात्यामधीि दनयदमत/अदनयदमत (तदथज वा कां त्राटी) वाहनचािक पदाच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र 

व Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act,1952 अांतगजत नोांदणीकृत पुरावा  

9) इतर प्रमाणपत्र उदा. आधारकाडज, पॅनकाडज इ. 

  

1. महाराष्टर  शासनाच्या सामान्य प्रशासन दवभागाने दनगजदमत केिेल्या शासन दनणजय क्र.बीसीसी/२०११/प्रक्र  

१०६४/२०११/१६ ब दद.१२.१२.२०११ नुसार मागासवगीय उमेदवाराने दनयुक्ती आदेशाच्या ददनाांकापासून सहा 

मदहन्याांच्या आत आपल्या जात/जमाती प्रमाणपत्राची वैधता सांबांदधत जात पडताळणी सदमतीकडून करुन घेणे 

बांधनकारक आहे. परां तु जात पडताळणी सदमतीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरदविे तर उमेदवारास ददिेिी दनयुक्ती 

रद्द करण्यात येईि. 

2. शासन अदधसूचना दद.28.03.2005 व त्याअनुषांगाने शासन पररपत्रक दद.01.07.2005 िहान कुटुांब असल्याबाबत 

दवदहत नमुन्यातीि (पृष्ठ क्र.8) प्रदतज्ञापत्र आवश्यक आहे. (अदववादहत अजजदाराने सुध्दा सदरचे प्रदतज्ञापत्र सादर 

करणे बांधनकारक आहे.  त्यामधे्य त्याने/दतने िागू नाही असा शेरा नमूद करावा.) 

3. ईमेिद्वारे अजज करताना हस्तदिस्खत अजाजसोबत आवश्यक त्या कागदपत्राांच्या सुस्पष्ट व छायाांकीत स्वसाक्षाांदकत 

प्रती सॅ्कन करुन `PDF Format’ मधे्य  पाठदवण्यात याव्यात. अजाजमधीि सांपुणज मादहती तसेच जोडिेल्या 

कागदपत्राांमधीि मादहती वाचनीय (Legible) असेि, याची दक्षता उमेदवाराने घयावी. सदर अजज पाठदवताना 

ईमेिचा व स्पीडपोस्टचा दवषय खािीिप्रमाणे नमूद करावा. 

“APPLICATION FOR THE POST OF DRIVER – NAME OF APPLICANT”   
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7. स्पीडपोस्टच्या लकुं वा ईमेिच्या लविुंबाममळे कोणतीही मालहती प्राप्त होण्यास लकुं वा कळलवण्यास लविुंब झाल्यास तर 

त्याची जबाबदारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची राहणार नाही. 

8. उमेदवाराने अजज करण्यापूवी तो सांबांदधत पदाची अहजता पूणज करतो की नाही, याची खात्री करावी. उमेदवाराने भरतीच्या 

कोणत्याही टप्प्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास दकां वा अनुदचत माध्यमाांचा अविांब केल्याचे दकां वा तोतया व्यक्तीची 

व्यवस्था केल्याचे आढळल्यास त्यास अपात्र ठरदवण्यात येईि. 
 

9. सवहसाधारण अटी :- 

1. दनवड प्रदक्रया व दनवड यादी कोणत्याही वेळी पूवजसूचना न देता रद्द करण्याचे अदधकार बृहनु्ांबई 

महानगरपादिका आयुक्ताांना आहेत.   

2.  उमेदवाराचा ई-मेि आयडी आदण पत्रव्यवहाराचा पत्ता (दपन कोड सह) सुस्पष्ट व पूणज असावा.  

3. उमेदवार दवदहत अहजता व अटी पूणज करीत नसल्याचे कोणत्याही क्षणी दनदशजनास आल्यास त्याची उमेदवारी रद्द 

करण्यात येईि, नेमणूक झािी असल्यास सेवेतून कमी करण्यात येईि व याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार 

दवचारात घेतिा जाणार नाही. 

4.  इतर राज्यातून महाराष्टर  राज्यात स्थिाांतरीत झािेल्या  मागासवगीय उमेदवाराांचा आरदक्षत पदाकररता  

  दवचार केिा जाणार नाही. 

5.  उमेदवाराने खािीि नमूद केिेल्या  शैक्षदणक प्रमाणपत्र व इतर कागदपते्र याांच्या मूळ प्रती तसेच त्याांच्या 

  छायाांदकत प्रती तपासणीसाठी दनयुक्तीपूवी सादर करणे आवश्यक आहे. 

i. उमेदवाराांनी शैक्षदणक अहजतेबाबतची प्रमाणपत्र, सांबांदधत गुणपदत्रका, जन्दाखिा, शाळा सोडल्याचा 

दाखिा, सक्षम अदधका-याांनी ददिेिे जातीचे प्रमाणपत्र, जाती वैधतेचे प्रमाणपत्र , अदधवास प्रमाणपत्र,उन्नत व 

प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे अद्ययावत प्रमाणपत्र याांच्या मूळप्रती व स्वयांसाांक्षाांदकत छायाांदकत प्रती.   

ii.  दववादहत मदहिा उमेदवाराांनी दववाह नोांदणी प्रमाणपत्र, नावात बदि झाल्याबाबतचे राजपत्र सादर 

 करावे. तसेच ते नसल्यास दववादहत मदहिा दववाहापूवीच्या नावाने अजज करु शकतात.   

iii.  अ.जा. व अ.ज. प्रवगाजतीि उमेदवार वगळता अन्य मागासप्रवगाजतीि  उमेदवाराांनी ते उन्नत व प्रगत गटात 

मोडत नसल्याबाबतचे सक्षम प्रादधका-याचे अद्ययावत प्रमाणपत्र. 

iv. मदहिा आरक्षणाांतगजत अजज करु इस्िणा-या अजा/अज प्रवगज वगळता खुल्या वगाजसहीत इतर सवज 

मागासप्रवगाजच्या उमेदवाराांना ते उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे सक्षम प्रादधका-याचे अद्ययावत प्रमाणपत्र 

दनयुक्तीपूवी सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र कोणत्याही  पररस्स्थतीत दनयुक्तीच्या वेळी सदर प्रमाणपत्र 

नसल्यास उमेदवाराचा दवचार करण्यात येणार नाही. खुल्या वगाजतीि मदहिा व अन्य समाांतर आरक्षणाांतगजत 

अजज करु इस्िणा-या उमेदवाराांनी सांबांदधत  समाांतर  आरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून शासकीय दनदेशानुसार 

सक्षम प्रादधका-याकडून प्राप्त केिेिे प्रमाणपत्र व त्याच्या साक्षाांदकत छायाप्रती दनयुक्तीपूवी सादर करणे 

आवश्यक आहे. 

v. महाराष्टर  शासनाच्या सामादजक न्याय व दवशेष सहाय्य दवभागाने दनगजदमत केिेल्या शासन दनणजय क्र.बीसीसी-

2018/प्र.क्र.581ए/16-ब दद. 04.07.2019 अन्वये ददिेल्या दनदेशानुसार सामादजक आदण शैक्षदणक मागास 

प्रवगाजतीि (एस.ई.बी.सी.) पदे भरण्याची कायजवाही करण्यात येईि.  

vi. महाराष्टर  शासनाच्या सामान्य प्रशासन दवभागाने दनगजदमत केिेल्या शासन दनणजय क्र.राआधो-

4019/प्र.क्र.31/16-अ दद. 12.02.2019 अन्वये ददिेल्या दनदेशानुसार आदथजकदृष्टया दुबजि घटकाांची 

(इ.डबू्ल.एस.) पदे भरण्याची कायजवाही करण्यात येईि. 

6. महत्वाच्या सूचना : अजह स्पीडपोस्टने लकुं वा ईमेिद्वारे स्वीकारण्याची अुंलतम तारीख:  
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vii.  सामान्य प्रशासन दवभाग,  महाराष्टर  शासन याांचे पत्र  क्र.पअांक-1010/717/प्र.क्र.322/10/16-अ  दद. 

16.08.2010 अन्वये एकदा उमेदवाराने समाांतर आरक्षणाचा िाभ घेतिा असल्यास, त्या उमेदवारास समाांतर 

आरक्षणाचा पुन्हा िाभ देता येणार नाही. 

viii. उमेदवार नोकरी करीत असल्यास पूवीच्या दनयोक्त्याचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' आणणे आवश्यक आहे. 

ix. उमेदवाराने अद्ययावत पासपोटज आकाराचे छायादचत्र अजाजवर जोडणे आवश्यक आहे. 

x. फोटो असिेिे ओळखपत्र उदा. आधारकाडज, पॅनकाडज इ. सोबत आणणे आवश्यक आहे. 

6.  उमेदवारािा कोणत्याही न्यायाियाने नैदतक अध:पतन दकां वा फौजदारी स्वरुपाच्या खटल्यात दशक्षा ददिी 

  असल्यास तो भरतीसाठी अपात्र ठरेि. उमेदवारादवरुध्द पोदिस चौकशी/न्यायाियीन प्रकरण प्रिांदबत 

  असल्यास, उमेदवाराने त्याबाबतचा तपशीि देणे आवश्यक आहे.  

7.  दनवड झािेल्या उमेदवाराांची बृहनु्ांबई महानगरपादिकेच्या कायजके्षत्रातीि कोणत्याही कायाजिय / रुग्णाियात  

दनयुक्ती  करण्यात येईि व त्याांची सेवा महापादिकेच्या कोणत्याही कायाजियात बदिीयोग्य असेि.  तसेच दनवड 

झािेल्या उमेदवारास 'ड' सांवगाजतीि पदावरीि दनयुक्तीनांतर, महापादिकेच्या आवश्यकतेनुसार, दतन्ही 

पाळी ांमधे्य (Shift Duty) कामकाज  करावे िागेि. 

8.  दनवड झािेल्या उमेदवारािा दनयुक्तीनांतर मुांबई महानगरपादिका  (सेवा) दनयम, १९८९ तसेच बृहनु्ांबई 

  महानगरपादिका सेवा (वतजणूक) दनयम, १९९९ िागू होतीि. 

9.  दनवड झािेल्या उमेदवारािा दनयुक्तीनांतर नवीन पररभादषत अांशदान दनवृत्ती वेतन योजना िागू होईि. सध्या 

अस्स्तत्वात असिेिी दनवृत्ती वेतन योजना (म्हणजे मुांबई महानगरपादिका दनवृत्ती वेतन दनयम १९५३) आदण 

सध्या अस्स्तत्वात असिेिी सवजसाधारण भदवष्यदनवाजह दनधी योजना त्याांना िागू होणार नाही. 

10.  सदर भरतीअांतगजत झािेिी दनयुक्ती तीन वषाजच्या पररदवक्षाधीन कािावधीसाठी असेि व तीन वषाजनांतरचे 

सेवासातत्य उमेदवाराच्या पररदवक्षाधीन कािावधीतीि कामदगरीवर अविांबून असेि. 

11.  दव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) या प्रवगाजकररता दवदहत केिेिे आरक्षण त्या त्या प्रवगाजतीि उमेदवार 

उपिब्ध न झाल्यास आांतरपररवतजनीय आहे.  

12. महाराष्टर  शासनाच्या सामान्य प्रशासन दवभागाने दनगजदमत केिेल्या शासन दनणजय क्र.बीसीसी/२०११/प्रक्र  

१०६४/२०११/१६ ब दद.१२.१२.२०११ नुसार मागासवगीय उमेदवाराने दनयुक्ती आदेशाच्या ददनाांकापासून सहा 

मदहन्याांच्या आत आपल्या जात/जमाती प्रमाणपत्राची वैधता सांबांदधत जात पडताळणी सदमतीकडून  करुन 

घेणे बांधनकारक आहे. परां तु जात पडताळणी सदमतीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरदविे तर उमेदवारास ददिेिी 

दनयुक्ती रद्द करण्यात येईि. 

13.  दनवड झािेल्या उमेदवारादवरुध्द कोणताही गुन्हा नोांददविेिा नाही अथवा दसध्द झािेिा नाही असे चाररत्र्य 

प्रमाणपत्र सांबांदधत पोिीस से्टशनकडून प्राप्त झाल्यानांतरच त्याची सदर पदावर नेमणूक केिी जाईि. 

14.  उमेदवाराांना व्यावसादयक चाचणी परीके्षसाठी कोणताही भत्ता अथवा खचज ददिा जाणार नाही. उमेदवाराांना 

दनयुक्तीच्या कायजवाहीसाठी  स्वखचाजने उपस्स्थत रहावे िागेि.  

15. उमेदवार हा महाराष्टर ातीि रदहवासी असावा. उमेदवाराकडे अदधवास प्रमाणपत्र तसेच जन् तारखेचा 

  दाखिा उपिब्ध नसल्यास त्या उमेदवाराने आपिा शाळा सोडल्याचा दाखिा सादर करणे आवश्यक  

  राहीि.  परां तु सदर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामधे्य त्या उमेदवाराचा जन् महाराष्टर  राज्यात झािा  

  असल्याची नोांद असणे आवश्यक आहे.  

16. प्रकल्पग्रस्ताांसाठी सन 2001 चा महाराष्टर  अदधदनयम क्र.11 महाराष्टर  प्रकल्पबादधत व्यस्क्तचे पुनवजसन 
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अदधदनयम 1999 नुसार शासनाने  दवदहत  केिेिे  दनयम आदण  बृहनु्ांबई महानगरपादिका  ठराव क्र10.दद. 

03.04.08 अन्वये मांजूर झािेिी मागजदशजक तते्व यानुसार नगरबाह्य दवभागातीि ज्या प्रकल्पग्रस्ताांची जमीन 

बृहनु्ांबई महागनरपादिकेच्या जिप्रकल्पासाठी सांपाददत केिी आहे अशा उमेदवाराांमधून प्रकल्पग्रस्ताांसाठीची 

आरदक्षत पदे भरण्यात येतीि. 

17. शासन अदधसूचना दद.28.03.2005 व त्याअनुषांगाने शासन पररपत्रक दद.01.07.2005 िहान कुटुांब 

असल्याबाबत दवदहत नमुन्यातीि प्रदतज्ञापत्र आवश्यक आहे. (अदववादहत अजजदाराने सुध्दा सदरचे प्रदतज्ञापत्र 

सादर करणे बांधनकारक आहे.  त्यामधे्य त्याने/दतने िागू नाही असा शेरा नमूद करावा.) 

18.  प्रशासकीय दकां वा अन्य कारणास्तव भरती प्रदक्रया कोणत्याही वेळेस कोणत्याही टप्प्यावर थाांबदवण्याचे 

  अदधकार माननीय महापादिका आयुक्त, बृहनु्ांबई महानगरपादिका  याांना आहेत. 

19. दनवड यादी एक वषाजसाठी दकां वा नवीन भरती प्रदक्रयेसाठी जादहरात देण्यात येईि त्या ददनाांकापयांत या 

  दोन्हीपैकी जे आधीचे घडेि त्या ददनाांकापयांत दवदधग्राहय ठरेि. त्यानांतर ही दनवडसूची व्यपगत होईि. 

20. शासन दनणजय क्र.राक्रीधो -2002/प्रक्र 68/क्रीयुसे/2 दद. 30.04.2005  व  तदनांतर  सुधारीत दनणजयानुसार गट 

'ड' साठी दक्रडादवषयक अहजता प्राप्त केल्याचे प्रमाणपत्र सांचािक, दक्रडा  व युवक सेवा, महाराष्टर  राज्य, पुणे 

याांनी प्रमादणत केिेिे असावे. ते प्रमाणपत्र दवदधग्राहय नसल्याचे दनदशजनास आल्यास त्याची दनयुक्ती  कोणत्याही 

टप्प्यावर रद्द करण्यात येईि.  शासनमान्य दक्रडाप्रकारातीि अतु्यच्च गुणवत्ताधारक स्त्री  व पुरुष खेळाडूांसाठी 

5% समाांतर आरक्षण ठेवण्यात येईि. 

21.  दनवड झािेल्या उमेदवाराांना दनयुक्तीनांतर महापादिकेचे दनवासस्थान उपिब्ध करुन ददिे जाणार नाही व 

दनवासस्थान देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहणार नाही याची उमेदवाराांनी नोांद घ्यावी. 

22.  काही अपररहायज कारणास्तव व्यावसादयक व शाररररक चाचणी पररके्षच्या तारखाांमधे्य बदि करावा िागल्यास 

त्याबाबतची मादहती बृहनु्बई महानगरपादिकेच्या सांकेतस्थळावर ऑनिाईन प्रदसद्ध करण्यात येईि. याबाबत 

िेखी स्वरूपात कोणत्याही प्रकारे पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही. 

23. उमेदवाराने या भरतीप्रदक्रया सांदभाजत वेळोवेळी प्रदसद्ध होणारी मादहती व सूचना बृहनु्ांबई महानगरपादिकेच्या 

सांकेतस्थळावर प्रदसद्ध होणार असल्याने भरतीप्रदक्रया पूणज होईपयांत कृपया वरीि सांकेतस्थळ उमेदवाराांनी 

वेळोवेळी पहावे. 

24.     उमेदवाराने केिेल्या अपुणज, अस्पष्ट, न वाचता येणा-या व दनयत ददनाांकानांतर प्राप्त झािेल्या अजाांचा  

सदर भरती प्रदक्रयेसाठी दवचार करण्यात येणार नाही. पोस्टाने दकां वा ईमेिद्वारे केिेल्या अजाजसोबत जोडिेिी 

आवश्यक कागदपत्राांची खातरजमा उमेदवाराने करावी. याबाबत झािेल्या तु्रटी ांबाबतची जबाबदारी सवजस्वी 

उमेदवाराची राहीि. 

25. व्यावसादयक चाचणी परीके्षचे वेळापत्रक व इतर मादहती वेळोवेळी महानगरपादिकेच्या सांकेतस्थळावर 

http://portal.mcgm.gov.in प्रसाररत करण्यात येईि. 

26.     दनवड प्रदक्रयेत अांदतम दनणजय घेण्याचे सवज अदधकार बृहनु्ांबई महानगरपादिका आयुक्ताांना राहतीि. 

समाुंतर आरक्षण     

अ)  शासन दनयमाप्रमाणे मदहिाांसाठी 30% इतके समाांतर आरक्षण ठेवण्यात येईि. तथादप, एखाद्या प्रवगाजत त्या 

प्रमाणात मदहिा उमेदवार उपिब्ध न झाल्यास सदर पदे त्या प्रवगाजच्या पुरुष उमेदवाराांमधून भरण्यात येतीि.  

ब)  उपरोक्त ररक्त पदाांपैकी शासन दनणजय क्र.राक्रीधो-2002/प्रक्र 68/क्रीयुसे/2 दद. 30.04.2015 अन्वये शासनमान्य 

दक्रडाप्रकारातीि अतु्यच्च गुणवत्ताधारक स्त्री व पुरुष खेळाडूांसाठी 5% समाांतर आरक्षण ठेवण्यात येईि.  
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क) प्रकल्पग्रस्ताांसाठी सन 2001 चा महाराष्टर  अदधदनयम क्रमाांक 11 महाराष्टर  प्रकल्पबादधत व्यक्ती ांचे पुनवजसन 

अदधदनयम 1999 नुसार शासनाने दवदहत केिेिे दनयम आदण बृहनु्ांबई महानगरपादिका ठराव क्रमाांक 10 दद. 

03.04.2008 अन्वये मांजुर झािेिे मागजदशजन तते्व यानुसार नगरबाह्य दवभागातीि ज्या प्रकल्पग्रस्ताांची जमीन बृहनु्ांबई 

महानगरपादिकेच्या जि प्रकल्पात सांपाददत केिी आहे अशा प्रकल्पग्रस्ताांसाठी आरदक्षत पदे भरण्यात येतीि. 

ड)  माजी सैदनक व भुांकपग्रस्त याांची शासनाने वेळोवेळी दनगजदमत केिेल्या पररपत्रकानुसार सदर पदे भरण्यात येतीि.  

 

9.लवशेष सूचना :  

1. यापूवी सांबांदधत कायाजियात वा अन्य दठकाणी सादर केिेिे/प्राप्त झािेिे अजज दवचारात घेतिे जाणार  

  नाहीत.  तसेच बृहनु्ांबई महानगरपादिकेने कोणत्याही व्यक्तीिा व इतर दुस-या सांस्थेिा अजज दवकणे, 

  स्स्वकारणे इत्यादी ांचा अदधकार ददिेिा नाही, याची कृपया सवाजनी नोांद  घ्यावी. 

2. सेवायोजन कायाजिय/प्रकल्प अदधकारी याांच्याकडे नोांदणी केिेल्या उमेदवाराांनीदेखीि या जादहरातीनुसार 

स्पीडपोस्ट दकां वा ईमेिद्वारे अजज सादर करावा. 

3. जर एखाद्या उमेदवाराने भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास दकां वा अनुदचत 

 माध्यमाांचा अविांब केल्याचे दकां वा तोतया व्यक्ती ांची व्यवस्था केल्याचे आढळल्यास त्यािा दनवडीतून   अपात्र 

 ठरदवण्यात येईि. 

4. मध्यस्थ/ठग/मुांबई महानगरपादिकेत सांबांध असल्याचे भासदवणा-या व्यक्ती याांच्या गैरमागाजने नोकरी  

  दमळवून देण्याच्या आश्वासनापासून सावध रहावे. 

5. सदर  जादहरात  बृहनु्ांबई  महानगरपादिकेच्या  http://portal.mcgm.gov.in या  वेबसाईटवर उपिब्ध 

  आहे.  

 

 

   

   सही/-                  सही/-       सही/- 

     प्रमुख अदभयांता (घकव्य)  सह-आयुक्त (घकव्य)    सह आयुक्त (सा.प्र.) 

 

 

 

   

 सही/-                       सही/-       सही/-  

अदत.आयुक्त (शहर)  अदत.आयुक्त (प.उप.)  महानगरपादिका आयुक्त 
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महाराष्ट्र  नागरी सेवा (िहान कम टमुंबाचे प्रलतज्ञापत्र) लनयम 2005 मधीि प्रलतज्ञापत्राचा नममना – अ 

प्रलतज्ञापत्र 

नममना-अ (लनयम 4 पहा) 

मी, श्री / श्रीमती / कुमारी  ___________________________________________________  

श्री.______________________________________________ याांचा / याांची मुिगा / मुिगी / पत्नी, वय _____________ 

वषे, राहणार __________________________________ याद्वारे पुढीि प्रमाणे असे जाहीर करतो / करते की, 

1. मी कामगार वाहनचािक या पदासाठी माझा अजज दाखि केिेिा आहे. 

2. आज रोजी मिा _____________ (सांख्या) इतकी हयात मुिे आहेत.  त्यापैकी ददनाांक 28 माचज, 2005 नांतर जन्ािा 

आिेल्या मुिाांची सांख्या _____________ आहे.  (असल्यास जन्ददनाांक नमूद करावा). 

1. ----------------------- 2.---------------------- 3.------------------------ 

3. हयात असिेल्या मुिाांची सांख्या दोनपेक्षा अदधक असेि तर ददनाांक 28 माचज, 2006 व त्यानांतर जन्ािा आिेल्या 

मुिामुळे या पदासाठी मी अनहज ठरदवण्यास पात्र होईन याची मिा जाणीव आहे. 

 

दठकाण 

          अजजदाराची सही  

ददनाांक  

 



MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 
बृह  मुबंई महानगरपािलका 

 

ित             

मान. महानगरपािलका आयु  

बृह मुबंई महानगरपािलका, मुबंई. 

 

वाहनचालक पदासाठ  अज 

 

सपूंण नाव   ______________________________________________________ 

Full Name in English ______________________________________________________ 

 

व डलांच े कंवा पतीच ेसपूंण नाव (मराठ म ये)_________________________________________ 

Father's or Husband's Name (English)_____________________________________________ 

 

कायमचा प  ता  ---------------------------------------------------------------------------- 

Permanent Address  -------------------------------------------------------------------------- 

   

    ---------------------------------------------------------------------------- 

ईमेल आयडी --------------------------- 

 

मण वनी .-------------------------- 

 

िलगं (मराठ म ये)    पु ष/म हला 

Gender (in English)--------   Male/Female----------- 

 

ववैा हक ि थती  अ ववाह त/ ववाह त 

 

वजन ( कलो)/Weight (kg) .............   

 

उंची (स.मी.)/Height (in centimeter) ............. 

   

ज  म तार ख _____________  दनांक/म हना/वष   ......     .......      ....... 

Date of Birth      Date/Month/Year  ......     .......      ....... 
 
ादिेशक प रवहन कायालयाचा (RTO) हलके/जड वाहन चाल व या या वधै परवा याची मा हती: 

  

1. परवाना मांक:__________________ 

 2. परवाना जार  के याचा दनांक:_______________ 

 3. परवाना वधैता दनांक: ____________________ 

शै णीक अहता 

 शाळेच ेनाव शालातं पर ा 

मडंळाच ेनाव 

पर ेच ेएकूण सव  

वषयांच ेगणु/पकै  

ट  केवार  मराठ च ेगणु/ 

पकै  

पास झा  याचे वष 

इय ा दहावी          

 

अिलकड या काळातील  

पासपोट आकाराचा फोटो 

िचटकवावा 



वाहनचालक पदावर ल अनभुवाचा तपशील: 

 

 

अनु. . 

शासक य/िनमशासक य 

कायालयाच ेनाव 

अनभुवाचा कालावधी एकूण कालावधी 

           पासून               पयत 

1.     

2.     

3.     

 

आपण सामािजक आर णाचा लाभ घऊे इि छता का ? अस यास यो य या वगावर '' अशी खूण करावी 

अजा अज वजाअ भजब भजक भजड वमा  इमाव एसई बीसी ईड लयू एस खुला 

           

 

आपण समांतर आर णाचा लाभ घऊे इि छता का ? अस यास यो य या वगावर '' अशी खूण करावी 

३०% म हला 

आर ण 

भूकंप त 

२% 

माजी सैिनक १५% क प त ५% (केवळ मनपा क पांसाठ )  खेळाडू ५% 

            क पाचे नावः  

 

उ  नत व गत गटात मोडत नस  याबाबतच ेनवीनतम माणप   

 

जातवधैता माणप  (अस यास सादर करावे) 

 

आपणाकडे महारा  ाचे अिधवास माणप  आह ेका ? 

 

स ् थािनक पोिलस  थानकाचा प  ता: --------------------------------------- 

 

आपणा व द यायालयात यापूव  कोण याह  कारणी खटला दाखल कर यात आला होता का? होय/नाह  

 

आपणा व द यायालयात खटला लं बत आह ेका?      होय/नाह  

 

आपणा वरोधी कोण याह  पोल स ठा यात यापूव  कोण याह  करणी गु हा दाखल कर यात होय/नाह  

आला होता कंवा कारवाई कर यात आल  होती का? 

DECLARATION/: I, hereby declare that all the statements made in this application are true and correct to the best of my 

knowledge and belief. 

 I understand that in the event of any information being found false or incorrect, my candidature for the applied post 

is liable to be cancelled/rejected at any stage of Recruitment/during the course of employment without any notice to me. 

''मी, येथे अस े मािणत करतो/करते क , अजात दलेल  सव मा हती, मा या मा हती माणे बरोबर व खर  आह.े अजात दलेल  

मा हती खोट  अगर चकु ची आढळ  यास, माझी उमेदवार  भरती  या/िनयु  ती  या कोण  याह  ट   यावर, पूवसूचना न दतेा र  

कर  यात येईल.'' 

Date/ दनांक:  

          अजदाराची सह  



सोबत (आव यक या कागदप ां या वसा ां कत छायांक त ती) 

 
1) एस.एस.सी िकंवा त म िकंवा उ तम परी ा उ ीण गुणपि का 
2) ादेिशक प रवहन कायालयाचा (RTO) हलके/जड वाहन चालिव ाचा वैध परवाना 
3) ज ाचा दाखला 
4) शाळा सोड ाचा दाखला 
5) जातीचा दाखला/जात वैधता माणप  
6) समांतर आर णांतगत अज के ास ासंबंधातील माणप े 
7) छो ा कुटंुबाचे ित ाप  
8) शासकीय/िनमशासकीय खा ामधील िनयिमत/अिनयिमत (तदथ वा कं ाटी) वाहनचालक पदा ा अनुभवाचे माणप  व 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act,1952 अंतगत नोदंणीकृत पुरावा  
9) इतर माणप  उदा. आधारकाड, पॅनकाड इ. 

 


