


पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
वै यक य वभाग, मु य कायालय 

पंपर  १८.. 
 

 पंपर चंचवड महानगरपा लका वै यक य वभागांतगत खाल ल माणे  पदे एक त मानधन 
प दतीने हंगामी व पात ६ म ह याचे कालावधीसाठ  भरणेबाबत. 

  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वै यक य वभागातगत खाल ल नमूद केलेल  पदे दरमहा 
एक त मानधनावर खाल ल त यात नमूद केलेनुसार  हंगामी व पात ६ - ६ म हने कालावधीक रता 
भरावयाची आहेत.   

 पदाचे  नाव, पदसं या, शै णक अहता, मानधनाची र कम याचा तपशील खाल ल माणे आहे. 
 
अ. पदाचे नाव नेमणूक 

यावया या 
णालयाचे नाव  

पद 
सं या 

शै णक अहता व पा ता वगानुसार 
आर ण 

१) टाफनस 
(आय.सी.य.ु 
कर ता) 
  

तालेरा णालय 
 
  

५ बी.ए सी.(न सग) 
कमान १ वष 
आय.सी.य.ुमधील कामाचा 
अनुभव आव यक 

एस.सी. – 1 
एस.ट   -- 1 
खुला  -- 3 

२) टाफनस
  

तालेरा णालय 
 
     

१५ बी.पी.एन.ए./आर.जी.एन.एम. 
कोस पूण. महारा  
कौि सलकडील रिज ेशन 
आव यक  

एस.सी. – 2 
एस.ट   -- 1 
व.जा. अ  -  1 
भ.ज.  क  - 1 
इ.मा.व.  --  3 
खुला  -- 7 

 
एक त मानधन खाल ल माणे. 

अ. 
. 

शै णक अहता अनुभवानुसार मानधन 
३ वषापे ा कमी ३ ते ५ वष ५ वषापे ा जा त 

१ बी. एससी. ( न सग)  
१६,०००/- १८,०००/- २०,०००/- २ बी.पी.एन.ए. / आर.जी.एन.एम कोस पूण. महारा  

कौि सलकडील रिज ेशन आव यक 
 
टप- 

1. तुत या मानधनावर करावया या नेमणुका या पुणपणे ता पुर या /हंगामी व पा या आहेत. 
यामुळे अजदारास मनपामधील कोण याह  पदावर कायम व पी  नेमणुक चा ह क सांगता येणार    

नाह . 
2. या दवशी मनपास सदर या पदांची आव यकता नसेल, यावेळी कोण याह  नो टशी शवाय  

 मानधनावर ल सेवा संपु टात आण यात येतील. 
3. लेखी पर ेस ये याकर ता उमेदवारास कोण याह  कारचा वासभ ता दला जाणार नाह . 

 
 
 
 
 
 



 
4. सव उमेदवारांनी लेखी पर सेाठ  उपि थत राहताना वत:चा न याने काढलेला पासपोट साईजचा १ 

फोटो, शै णक अहता, जातीचे माणप , व अनुभवाबाबत या आव यक या कागदप ां या मुळ ती 
व सा ां कत केले या येक  एकेक ती सोबत आणणे आव यक आहे.  

5. नवड केले या उमेदवारांना मनपाने ठरवुन दले या अट  शत नुसार कामकाज करणे बंधनकारक 
रा हल. तसेच मनपाचे णालयाम य़े ३ श टम ये कामकाज करावे लागेल. 

6. या पदांना मागासवग यांचे आर ण लागु राह ल.  

7. उमेदवाराने करावयाचा अजाचा नमुना मनपाचे अ धकृत संकेत थळावर www.pcmcindia.gov.in वर 
उपल ध आहे. 

8. सदर पदासाठ  इ छूक असले या उमेदवारांनी सोबत दलेला अज भ न द.१५/०६/२०१५ पयत मा. 
आरो य वै य कय अ धकार , पपंर  चंचवड महानगरपा लका,  २ रा मजला पंपर , पुणे – १८.  येथे 
सम  अथवा पो टाने सादर करावा व अजासोबत वत:चा न याने काढलेला पासपोट साईजचा १ फोटो 
तसेच आव यक या कागदप ां या सा ां कत केले या ती सादर करा यात. पर से हजर राहणेसाठ  
मोबाईलवर sms वारे अथवा वत:चे ई-मेल वर कळ वणेत येईल. 

9. यावेळी कागदप ां या मुळ ती लेखी पर े या वेळेस सोबत आणा यात. याची उमेदवारांनी न द 
यावी. 

10. मुदतीनंतर आले या अजाचा वचार केला जाणार नाह  . व सदर या नेमणूका कर याचे अथवा र  
कर याचे सव अ धकार मा. आयु त यांना राहतील. याची सव संबं धतांनी न द यावी.  
 
          सह /- 

आयु त 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
                पंपर  – ४११ ०१८. 
 
 

          सह /- 
आरो य वै यक य अ धकार  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  – १८. 

जा हरात मांक – ११४ 
 . वै य/१/का व/८६१/२०१५.                               

 द.०६/०६/२०१५.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



उमेदवाराने करावयाचा अजाचा नमुना 

त,  

मा. आयु त. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर , पुणे – ४११ ०१८. 

 

वषय – मानधनावर ल ------------------------ या पदासाठ  अज. 
संदभ – जा हरात . 114 . वै य/१/का व/861/२०१५ द. 06/06/2015 

महोदय, 

संदभ य जा हरातीनुसार मी मनपाचे तालेरा णालय, चंचवड  येथे हंगामी प दतीने दरमहा 

एक त मानधनावर --------------------  या पदासाठ  आव यक ती अहता धारण कर त असून या 

पदासाठ  नवड हो याकर ता वह त नमु यातील अज सादर कर त आहे.  

आडनाव         वत:चे नाव         वडील/पतीचे नाव 

1) संपूण नाव :- ----------------------------------------------------------------------------------------- 
2) प यवहाराचा प ता :--------------------------------------------------------------------------------- 

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

    ई-मेल आय डी ------------------------------------------ मोबाईल मांक ------------------- 

3) ज मतार ख : ------------------------------ 
4) लंग  : पु ष   ी    
5) रिज ेशन मांक -------------------------------------  
6) जात -     वग –  

SC ST OBC VJ-A NTC OPEN 

 
7) अजदाराने धारण केले या शै णक अहतेचा तपशील – 

 
अ. . शै णक अहता सं था  उ तीण वष मळालेले 

गुण 

ट केवा

र  

      

      

      

 
8) तां क व इतर अहता तपशील –1) ------------------------------------------------------------------ 

    2) ----------------------------------------------------------------- 
    3)------------------------------------------------------------------ 
 

9) अनुभवाचा तपशील    
अ. .  सं थेचे नाव सं थेचा प ता 

दुर वनीसह 
पद कालावधी 

     
     

  



     
     
 
 
वर नमूद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून याबाबत आव यक कागदप ां या मा णत 

स य ती सोबत जोडत आहे. मी असेह  मा णत करतो/करते क , वर दलेल  मा हती खोट  अगर 

चूक ची आढळून आ यास या मा हती या आधारे नोकर व न कमी कर यास मी पा  राह न. तसेच 

मा या व द कायदेशीर कारवाई के यास माझी कोणतीह  त ार राहणार नाह . 

 

थळ –        अजदाराची सह  ------------- 

दनांक – /   /२०१५.    अजदाराचे नाव -------------------------------- 

        

        

सहप  े– अजासोबत खाल ल माणप ां या मा णत स य ती जोडणे आव यक आहे. 

१) शै णक व इतर अहतेची माणप   

२) अनुभवाचे माणप   

३) जात माणप  

४) अ ययावत रिज ेशन माणप  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


