
पपंर  िचचंवड महानगरपािलका कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ऍ ड फॅिमली वेलफेअर सोसायट     

       २ रा मजला, वै कय वभाग, मु य शासक य इमारत, पपंर  िचचंवड महानगरपािलका, मुंबई-पणेु हायवे लगत, 
पपंर - ४११ ०१८ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
जा हरात .५३४/२०१५  
माकं- वै /NUHM/का व/५४९/२०१५ 

द.२९/१२/२०१५ 

Walk - In -Interview (थेट मलुाखत) 
पपंर  िचचंवड महानगरपािलका कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ऍ ड फॅिमली वेलफेअर सोसायट  अंतगत रा ीय शहर  आरो य 
अिभयान (NUHM) अंतगत आशा वयंसे वका (ASHA) िनयु  कामी खाली नमदु केले या शै णक पा ता व 
अनभुवधारक उमेदवाराकंडून अज माग वणेत येत आहेत.  

अ.
. 

पदनाम पद सं या शै णक पा ता व अनभुव वय  मुलाखतीचा दनांक व 
वेळ 

१ आशा 
वयंसे वका 

(ASHA) 

 ७४ कमान १० पास म हला, उ च 
िश त म हलांना ाधा य, 
शासक य सेवेत िलकं वकर 
कामकाज, आरो य वषयक 
कामकाजाचा अनभुव अस यास 
ाधा य. 

कमान २५ ते 
कमाल ४५ वष   

द. २९/०१/२०१६  

सकाळ  १० ते ११ पयत. 

 अट  व शत - 
१. रा ीय शह र  आरो य अिभयानांतगत भर यात येणा-या सव उमेदवारांची िनवड थेट मलुाखतीने कर यात येईल. 
२. सदरची पदे रा ीय शह र  आरो य अिभयानांतगत राहतील, सदर पदांचा  पपंर  िचंचवड म.न.पा. अ थापनेशी 

कस याह  कारचा संबधं राहणार नाह . 
३. सदर पदे ह  केवळ क प कामकाजासाठ  ता परु या व पात भरावयाची असुन क प बदं होताच सदर ल पदे 

आपोआप संपु ात येतील.  

४. सदरची िनयु  पणुपणे केवळ क प कामकाजासाठ  ता परु या व पात भरावयाची अस यामळेु अजदारास 
कायमपद  िनयु चा ह क सांगता येणार नाह  या दवशी सोसायट स सदर पदाचंी आव यकता नसेल यावेळ  
कोण याह  नोट शीिशवाय यांची सेवा समा  केली जाईल. 

५. सदर पदांचे सं येम ये बदल होऊ शकतो. 
६. सदरची भरती र  करणे अथवा थगीत करणे तसेच  िनवड/िनयु  या कोण याह  ट यावर कोणतेह  कारण 

न देता बदल अथवा र  कर याचे अिधकार मा.आयु , पपंर  िचचंवड   महानगरपािलका यांनी राखुन ठेवलेले 
आहेत. 

७. मुलाखत एकास तीन व चारास आठ (१:३ व ४:८) या माणे उमेदवारांना मुलाखतीस बोलव यात येईल. याक रता 
उपरो  नमुद करणेत आले या मुलाखती या वेळाप कामधील दनांकास प ह या १ तासाम ये हणजे सकाळ  १० 
ते ११ या वेळेत जेवढे उमेदवार उप थत असतील अशा उमेदवाराचंी हजेर  न दवनू व यांचेकडून व हत 
नमु यातील अज व कागदप े घे यात येतील. यानतंर उप थत असले या उमेदवाराचंी मलुाखतीसाठ  न दणी 
करणेत येणार नाह  व याबाबतचा अंितम िनणय मा.सद य सिचव तथा वै कय संचालक यांचा राह ल. 

८. आशा वयसें वका म.न.पा. णालय भागाची थािनक कायमची र हवाशी असावी.  

९. िनयु  आशा वयसें वकेस खालील माणे कामावर आधार त मोबदला अदा केला जाईल.  

१०. आशा वयसें वकेस मािसक ठोक वेतन, मानधन अथवा कोणताह  एक त दरमहा भ ा अदा केला जाणार नाह . 
 

अ. . आशा वयसें वकेने करावयाची कामे अदा केला जाणारा कामावर आधा रत 
मोबदला 

१ सुतीपवु कालावधीत गभवती म हलां या तपास या पणु 
के यास 

.२००/-  ती गभवती म हला 

२ गभवती म हलेस सं था मक सुतीकर ता वृ  के यास .२००/-  ती शासक य आरो य 
सं थेत सतुीसाठ  

३ १५ ते ४९ वयोगटातील म हले या मृ यचुी सचुना नागर  
ाथिमक आरो य क ास द यास 

.२००/-  ती सचुना 
 

४ नवजात िशशुचंी गहृ तरावर काळजी (एच.बी.एन.सी.) .२५०/-  ती नवजात बालक 
५ NRC (Nutrition Rehabilitation Center) मधुन बाहेर या 

आले या बालकाचंा पाठपरुावा 
.५०/-  ती भेट एकुण .१५०/- 

६ कमी वजना या बालकाचा पाठपरुावा के यास .५०/-  ती बालक (तीन भेट साठ )  
७ बालकाचें लसीकरण (बालक वयोगट ० ते १ वष)  .१००/-  ती बालक 



८ बालकाचें लसीकरण (बालक वयोगट १ ते २ वष)  .५०/-  ती बालक 
९ प स पोिलओ अिभयान (बथु अटड स) .९५/-  
१० प स पोिलओ अिभयान (आय.पी.पी.आय.४ दवस .७५/- ती दन (एकुण ४ दवस) 
११ नव ववाह तांना दोन वषापयत अप य न हो याकर ता वृ  

के यास. 
.५००/- ती लाभाथ   

१२ एक अप य असले यांनी दसरे अप य ु ३ वष न हो यास वृ  
के यास 

.५००/-  ती लाभाथ  

१३ दोन मलुांनतंर जोड याने कायमची कुटंुबिनयोजन श ञ या 
के यास 

.१०००/-  ती लाभाथ  

१४ ञी श ञ येस वृ  के यास .१५०/-  ती श ञ या 
१५ पु ष श ञ येस वृ  के यास .२००/- 
१६ गभिनरोधक साधनाचें वतरण  कंडोम ती पकॅ .१/- 

आपतकालीन गोळया .२/- 
त डा ारे यावया या गोळया .२/- 

१७ पी.पी.आय.य.ुसी.ड . अंतगत तांबी बस वणेकर ता म हलानंा 
वृ  के यास 

.१५०/- ती म हला 

१८ कशोरवयीन मलुींना सॅिनटर  नपॅ कनचे वाटप के यास .१/- ती सॅिनटर  नपॅ कन या 
व तुन ा  होईल. 

१९ दरमहा ामपातळ वर कशोरवयीन मलुीं या बठैक आयो जत 
करणे 

ती बठैक .५०/- 

२० डॉ स अंतगत कॅट १ (आरएनट सीपी) उपचाराकर ता .१०००/-  ती लाभाथ  
२१ डॉ स अंतगत कॅट २ (आरएनट सीपी) उपचाराकर ता .१५००/-  ती लाभाथ  
२२ एम.ड .आर/ए स. ड.आर.(आरएनट सीपी) उपचाराकर ता .३०००/- ती लाभाथ  
२३ कु रोगाची न वन केस शोध यास .२५०/-  कु रोगाची नवीन केस 
२४ कु रोगा या एम.बी.केसचा उपचार पणु के यास .६००/-  ती केस 
२५ कु रोगा या पी.बी.केसचा उपचार पणु के यास र.४००/-  ती केस 
२६ संशयीत हवताप णाचे र  नमुने (बी.एस.) .१५/- बी.एस ती र  नमुना 
२७ हवतापा या पी. ह . णाचा उपचार के यास र.७५/- ती ण 
२८ हवतापा या पी.एफ.चा उपचार के यास र.७५/- ती ण 
२९ हवतावाचा पणु उपचार के यास र.३००/- ती ण 
३० हाय ोिसल णाचंी याद  तयार के यास .२००/- 
३१ ह ीरोग असले या णाचे यव थापन के यास .२००/- ती ण 
३२ ती  मददाहू /जपानी मददाह ू णांना संदभसेवा द यास .३००/- ती ण 
३३ नागर  आरो य आ ण पोषण दनास कंवा बाहयसंपक 

लसीकरण सञाकर ता  
.२००/- ती सञ 

३४ म हला आरो य सिमतीची मािसक बठैक आयो जत करणे 
आ ण मागदशन करणे 

.१५०/- ती बठैक 

३५ नागर - ाथिमक आरो य क  तरावर ल मािसक बठैक स 
उप थत राहाणे 

.१५०/- 

३६ आशा वयसें वकेने मा हती व अहवालाचे अचुक संकलन 
 के यास 

.५००/-दरमहा 

११. जा त उमेदवार आ यास छाननीअतंी एका पदास पाच उमेदवार या माणे शै णीक पा ते या अंितम वषा या 
पर ेतील गणुव ेनसुार मलुाखतीसाठ  गणुाचंा कट ऑफ लाव यात येईल.  

१२. सदर पदाची मलुाखत एकुण १५ गणुाचंी राह ल.  

१३. सदर पदाचे मुलाखती म ये खालील माणे गणु दे यात येतील. 
       अ) कमान १० वी पास म हला असणे आव यक, १० वी पास अस यास शु य गणु व यापढु ल येक 
शै णीक वषा या पा तेसाठ  २ गणु या माणे गणु देणेत येतील. (उदा.१२ वी पास अस यास ४ गणु, िनवड सिमतीस 
६ गणु देता येतील.)  

       ब) आरो य वषयक कामकाजा या अनभुवासाठ  येक एक वषा या अनभुवासाठ  ०१ गणु या माणे देणेत 
येतील. चांग या वयसेंवी सं थेची कायकत  अस यास अिधक गणु दे यात येतील. (जा तीत जा त ५ गणु देता 
येतील.) 
       क) वधवा/प रत या म हला अस यास ०२ गणु पयत दे यात येतील. 
       ड) उ म सभंाषण व ो साहन कौश यास जा तीत जा त २ गणु दे यात येतील. 

   १२. अनभुवा या बाबतीत फ  शास कय, िनमशास कय, थािनक वरा य सं था यांचा अथवा रा ीय शहर  आरो य 
 अिभयान अतंगत असणारा अनभुव ाहय धर यात येईल. 



   १३. मलुाखतीस पा  असले या उमेदवारांनी खालील कागदप ांसह वखचाने मलुाखतीस  उप थत रहावे. यानंा 
कोण याह  कारचा वास भ ा देय नाह . 
कागदप -े 
१. इ छुक व पा  उमेदवारांनी थेट मलुाखतीला येताना म.न.पा.वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in वर दले या 
नमु यातील अज, शै णीक अहता माणप े व खालील कागदप े यां या छायां कत स य ती जोडा यात 
अजासोबत मुळ माण े जोडू नयेत. 
२. पासपोट साईज फोटो २. ज मतारखेचा परुावा (ज माचा दाखला/शाळा सोड याचा दाखला) ३. र हवाशी  

दाखला ४. ओळख माण  ५. पदानसुार शै णीक अहता माण  ६.अनभुव माणप   

   १४. मुलाखतीचे ठकाण- पपंर  िचचंवड महानगरपािलकेचे यशवतंराव च हाण मतृी णालय, १ ला मजला चाण य 
हॉल.  

 
सह /- 
आयु  

पपंर  िचचंवड महानगरपािलका 
पपंर - ४११ ०१८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



आशा वयंसे वका पदासाठ  अजाचा नमुना 
 
 
 
ित, 

  मा.सद य सिचव, 
  कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ड फॅिमली 
  वेलफेअर सोसायट  पी.सी.एम.सी. 
  २ रा मजला, वै कय वभाग, मु य शासक य इमारत, 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, मंुबई-पुणे हायवे लगत, पंपर - ४११ ०१८  
 
         वषय- ----------------------------------------- या पदासाठ  अज    
 
महोदय, 
       संदभ य जाह रातीनुसार मी --------------------------- पद --------------- हया ता पुर या 
व पातील हंगामी पदासाठ  आव यक अहता धारण कर त असून िनवड हो याकर ता वह त नमु यातील अज 

सादर कर त आहे.  
माझी तपशीलवार मा हती खालील माण-े 

१) संपूण नांव- ----------------------------------------------------------------------------------- 

२) प यवहाराचा संपण प ा-----------------------------------------------------------------------------

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

३) मोबईल मांक -------------------------------------------------------------------------------- 

४) ई-मेल आयड ---------------------------------------------------------------------------------- 

५) धम- ---------------------- ६) जात----------------------- ७) वग- ------------------------ 

७) ज मतार ख------------------------------------- व वय ---------------------------------------  

८) अजदाराची मा हती- 

(फ  कायालयीन कामासाठ ) 
अजदाराने याम ये मा हती भ  
नये 

  
अ. . 

पा ते या अट   अजदाराने भरावयाची 
मा हती 

िनधा रत गणु ा  गणु 

१ शै णक पा ता  ६  

२ कामाचा अनभुव (वषाम ये िलहावे )  ५  

३ वधवा प रत या (होय कंवा नाह  िलहावे)  २  

४ संभाषण कौश य व ो साहन कला अवगत 
(होय कंवा नाह  िलहावे)  

 २  

 
९)  तां क व इतर अहता तपशील- -------------------------------------------------------------------    
    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     वर नमुद केलेला तपशील खरा व बराबर असून याबाबत आव यक माणप ां या मा णत ती सोबत 
जोडत आहे. मी असेह  मा णत करतो/करते क , वर दलेली मा हती खोट  अगर चु कची आढळून आ यास या 
मा हती या आधारे िमळालेली ता पुर या व पातील हंगामी नोकर व न कमी कर यास मी पा  राह न, तसेच 
मा या व द कायदेशीर कारवाई तावीत होईल, याची मला जाणीव आहे.  
 
 
थळ-                                        अजदारची सह -  
दनांक-   /    /२०१५                        (नांव-                            ) 

 
टप :  १) अजदाराने शै णक पाञता व कामा या अनुभवाचे माण पञ सोबत जोडावेत. 

२) अपुण भरलेला अज वचारात घेतला जाणार नाह . 
 
 

या ठकाणी 
पासपोट 
साईज फोटो 
िचटकवावा. 



 
 
 
 
 
 


