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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 . १०९/२०१५  
माकं- वै /४/का व/१३६०/२०१५ 

द. ३/ ०६ /२०१५ 

Walk - In -Interview (थेट मुलाखत) 
पपंर  िचंचवड महानगरपािलका कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ऍ ड फॅिमली वेलफेअर सोसायट  अंतगत रा ीय शहर  
आरो य अिभयान (NUHM) साठ  खाली नमुद केले या शै णक पा ता व अनभुवधारक उमेदवाराकंडून अज 
माग वणेत येत आहेत.  

अ.
. 

पदनाम पद 

सं या 
एक ीत 
मानधन 

शै णक पा ता व 
अनभुव 

वय  वगानसुार आर ण मुलाखतीचा 
दनांक व वेळ 

१ वै क य 
अिधकार  
(पणु वेळ) 

 ९ ४०,०००/- एम.बी.बी.एस. 
महारा  मे डकल 
कै सील न दणी, 
अनभुव अस यास 
ाधा य  

४५ वष 

( सेवा  

िनवृ   शास कय   
अिधकार  अस यस 
वयोमयादा कमाल 
६५ वषापयत 
राह ल.) 

अनसुुिचत जाती- १ 
अनसुुिचत जमाती-१ 
व.जा.अ.-१ 
इ.मा.व.-२ 

खुला- ४ 

द.१५/६/२०१५  
सकाळ  १० ते 
साय.ं५ पयत. 

२ डेटा ए  
ऑपरेटर 
तथा 
लेखापाल 
(PMU 

कर ता) 

१ १०,०००/- बी.कॉम/एम.कॉम 
पदवीधर, 
अ यावत टॅली व 
संगणकाचे ान, 
शासनमा य मराठ  
व इं जी टंकलेखन 
आव यक, २ वष 
लेखा  वषयक 
कामकाजाचा 
अनभुव आव यक 

 

३८ वष खुला – १ द.१७/६/२०१५  

सकाळ  १० ते 
साय.ं५ पयत. 

३ ए.एन.एम ५० ८,६४०/- १० वी उ ीण, 
एन.एन.एम.कोस 
उ ीण, एमएनसी 
न दणी आव यक 
तसेच अनभुव 
अस यास ाधा य 

३८ वष  अनसुुिचत जाती- १० 

अनसुुिचत जमाती-५ 

व.जा.अ.-१ 
भ.ज.ब.-१ 
भ.ज.क.-१ 
भ.ज.ड.-१ 
इ.मा.व.-१४ 

व.मा. .-१ 

खुला- १६ 

द.१८/६/२०१५ 
व १९/६/२०१५  

सकाळ  १० ते 
साय.ं५ पयत. 

४ टाफ नस ३८ १०,८००/- १२ वी उ ीण, 
जी.एन.एम. कोस 
उ ीण, एमएनसी 
न दणी आव यक 
तसेच अनभुव 
अस यास ाधा य  

३८ वष   अनसुुिचत जाती- ५ 

अनसुुिचत जमाती-३ 

व.जा.अ.-१ 
भ.ज.ब.-१ 
भ.ज.क.-१ 
भ.ज.ड.-१ 
इ.मा.व.-७ 

व.मा. .-१ 

खुला- १८ 

 

द.२१/६/२०१५ 
व 
द.२२/६/२०१५  

सकाळ  १० ते 
साय.ं५ पयत. 
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५ लॅब 
टे नीिशयन 

१९ ८,०००/- बी.एस.सी. पदवी, 
ड .एम.एल.ट .कोस 
उ ीण, अनभुव 
अस यास ाधा य 

३८ वष   अनसुुिचत जाती- ३ 

अनसुुिचत जमाती-१ 
व.जा.अ.-१ 
भ.ज.क.-१ 
इ.मा.व.-४ 

खुला- ९ 

द.२४/६/२०१५  

सकाळ  १० ते 
साय.ं५ पयत. 

६ फामािस ट १९ ८,०००/- ड .फाम 

अनभुव अस यास 
ाधा य 

३८ वष   अनसुुिचत जाती- ३ 

अनसुुिचत जमाती-१ 
व.जा.अ.-१ 
भ.ज.क.-१ 
इ.मा.व.-४ 

खुला- ९ 

द.२५/६/२०१५  
सकाळ  १० ते 
साय.ं५ पयत. 

७ डेटा ए  
ऑपरेटर 
तथा 
लेखापाल 

(यपुीएचसी) 

१२ १०,०००/- बी.कॉम पदवीधर, 
अ यावत टॅली व 
संगणकाचे ान, 
शासनमा य मराठ  
व इं जी टंकलेखन 
आव यक, २ वष 
लेखा  वषयक 
कामकाजाचा 
अनभुव आव यक 

३८ वष   अनसुुिचत जाती- २ 

अनसुुिचत जमाती-१ 
भ.ज.क.-१ 
इ.मा.व.-२ 

खुला- ६ 

द.२६/६/२०१५  
सकाळ  १० ते 
साय.ं५ पयत. 

८ अटेडं ट 
(मदतनीस) 

१३ ६,०००/- ७ वी पास ३८ वष   अनसुुिचत जाती- २ 

अनसुुिचत जमाती-१ 
व.जा.अ.-१ 
भ.ज.क.-१ 
इ.मा.व.-२ 

खुला- ६ 

द.२९/६/२०१५  

सकाळ  १० ते 
साय.ं५ पयत. 

 अट  व शत - 

१. रा ीय शह र  आरो य अिभयानांतगत भर यात येणा-या सव उमेदवाराचंी िनवड थेट मुलाखतीने कर यात 
येईल. 

२. सदरची पदे रा ीय शह र  आरो य अिभयानांतगत राहतील, सदर पदाचंा  पपंर  िचंचवड म.न.पा. 
अ थापनेशी कस याह  कारचा संबधं राहणार नाह . 

३. सदर पदे िन वळ कं ाट  प दतीने केवळ ०६ म हने कालावधी परुती भरावयाची असुन क प बदं होताच 
सदर ल पदे आपोआप संपु ात येतील.  

४. सदरची िनयु  पणुपणे ता परु या (हंगामी) व पा या आहेत. यामुळे अजदारास कायमपद  िनयु चा 
ह क सांगता येणार नाह  या दवशी सोसायट स सदर पदांची आव यकता नसेल यावेळ  कोण याह  
नोट शीिशवाय मानधनावर ल सेवा समा  केली जाईल. 

५. सदर पदांचे सं येम ये अथवा आर णाम 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  िचंचवड   महानगरपािलका यांनी 
राखुन ठेवलेले आहेत. 

७. मुलाखत एकास पाच (१:५) 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 उमेदवारांची मलुाखतीसाठ  
न दणी करणेत येणार नाह  व याबाबतचा अंितम िनणय मा.सद य सिचव तथा वै कय सचंालक यांचा 
राह ल.   

८. जा त उमेदवार आ यास छाननीअंती एका पदास पाच उमेदवार या माणे पदानसुार 
पदवी/पदवीका/ टाफनस/ए.एन.एम.कोस/फामािस ट/डेटा ए  ऑपरेटर कम लेखापाल (पीएमय ुयिुनट)/ 
डेटा ए  ऑपरेटर कम लेखापाल(यपुीएचसी)/अटड ट/ योगशाळा तं  इ. शै णीक पा ते या अंितम 
वषा या पर ेतील गणुव ेनसुार मलुाखतीसाठ  गणुांचा कट ऑफ लाव यात येईल.  

९. मुलाखत एकुण १०० गणुाचंी पर ा राह ल.  
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१०. या म ये पदवी/पदवीका/ टाफनस/ए.एन.एम.कोस/फामािस ट/डेटा ए  ऑपरेटर कम लेखापाल 

(पीएमय ुयिुनट)/ डेटा ए  ऑपरेटर कम लेखापाल(यपुीएचसी)/अटड ट/ योगशाळा तं  या शेवट या 
वषा या गणुानसुार जा तीत जा त ८० गणु दे यात येतील. 

अ) शेवट या वषाचे गणु ाहय धरले जातील. 
           ब) २० गणु अित र  िश ण, अनभुव व वषय ानावर आधार त राहतील. 
   ११. अनभुवा या बाबतीत फ  शास कय, िनमशास कय, थािनक वरा य सं था याचंा अथवा रा ीय शहर    

आरो य  अिभयान अंतगत असणारा अनभुव ाहय धर यात येईल. 
१२. मुलाखतीस पा  असले या उमेदवारांनी खालील कागदप ासंह वखचाने मलुाखतीस  उप थत रहावे. यांना 

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 मळु 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.जातीचा दाखला  ७.अनभुव 
माणप   

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

 
                सह /- 

आयु  

पपंर  िचचंवड महानगरपािलका 
पपंर - ४११ ०१८ 
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उमेदवाराने करावया या 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-------------------------------  ८) िलंग – पु ष / ी  

९) अजदाराने धारण केले या शै णक अहतेचा तपशील- 

अ. . शै णक अहता उ ीण वष  िमळालेले गुण ट केवार  

 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 

१०)  तां क व इतर अहता तपशील- ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

या ठकाणी 
पासपोट साईज 
फोटो 
िचटकवावा. 
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११)  अनुभव तपशील-  

अ. . सं थेचे नांव  सं थेचा प ा 
दर वनीसहु  

पद कालावधी 

 
 

  
 
 
 

  

 
 

  
 
 
 

  

 
 

      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-                       ) 
 
 

सहप -े अजासोबत खालील माणप ां या मा णत स य ती जोडणे आव यक आहे. 
१) शै णक व इतर अहतेची माण   

२) जातीचा दाखला 
३) अनुभवाचे माणप  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


