पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका
नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग,
मुख्य प्रशासकीय इमारत - तळमजिा, पपिंपरी - ४११०१८.
समाजसेवक व समुह सिंघटक या पदािंवर मानधनावर हिंगामी नेमणूकीबाबत
जालहर प्रकटन
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिके च्या काययक्षेत्रात, महनगरपालिके च्या नागरवस्ती लवकास योजना
लवभागामार्य त लवलवध कल्याणकारी योजना राबलवल्या जातात. सदर योजनािंचा वस्तीपातळीवर प्रचार व
प्रसार करणे, तसेच योजनािंसिंदभायतीि इतर सवय कामकाजाकरीता “समाजसेवक” या अलभनामाची ३ पदे व
“समुह सिंघटक” या अलभनामाची ७ पदे सहा मलहने कािावधीकरीता तात्पुरत्या स्वपापात मानधनावर
भरावयाची असून त्याकरीता आवश्यक शैक्षलणक अहयता धारण करणा-या उमेदवारािंकडू न आरक्षण तक्तत्यात
नमूद के िेनुसार अजय मागलवणेत येत आहेत.
अ.
क्र.

पदनाम

१

समाज
सेवक

२

समुह
सिंघटक

पद
सिंख्या
३

७

दरमहा
एकत्रीत
मानधन
र.रु.२५,०००
अलधक
वाहतूक भत्ता
र.रु.१,३००

र.रु.१५,०००
अलधक
वाहतूक भत्ता
र.रु.१,३००

शैक्षलणक अहयता

अनु.

अनु.

भज

इमाव खुिा एकू ण

जाती जमाती (क)
१) मान्यताप्राप्त लवद्यापीठाकडीि ०१
पदवी
२) मान्यताप्राप्त लवद्यापीठाकडीि
समाजकायय लवषयातीि पदव्युत्तर
पदवी पररक्षा (MSW) प्रथम
श्रेणीत उत्तीणय, आलण MS
Office/MSCIT परीक्षा उत्तीणय.
१) मान्यताप्राप्त लवद्यापीठाकडीि ००
पदवी
२) मान्यताप्राप्त
लवद्यापीठाकडीि समाजकायय
लवषयातीि पदव्युत्तर पदवी
पररक्षा (MSW) उत्तीणय आलण
MS Office/MSCIT परीक्षा
उत्तीणय.

०

०

०

०२

०३

०१

०१

०२

०३

०७

अटी व शती :१) मानधनावरीि नेमणूका पूणयपणे तात्पुरत्या (हिंगामी) स्वपापाच्या आहेत. त्यामुळे अजयदारास
कोणत्याही प्रसिंगी कायम नेमणूकीचा हक्क प्राप्त होणार नाही.
२) ज्या ददवशी महानगरपालिके स सदर पदाची आवश्यकता नसेि, त्यावेळी कोणत्याही नोटीशीलशवाय
त्यािंची मानधनावरीि सेवा सिंपुष्टात आणण्यात येईि.
३) उपरोक्त नमूद दोन्ही पदािंसाठी लवहीत नमुन्यातीि अजायचा नमुना महानगरपालिके च्या
www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्थळावर प्रलस द करणेत आिेिा आहे.
४) अजायसोबत अलिकडे काढिेिे स्वत:चे दोन रिं गीत र्ोटो, शैक्षलणक अहयता प्रमाणपत्रािंच्या सत्यप्रती
तसेच लिर्ाफ्यावर समाजसेवक अथवा समुहसिंघटक पदासाठी अजय असे स्पष्टपणे नमूद करावे.
५) मुिाखतीस येणे - जाणेकरीता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारचा प्रवासभत्ता ददिा जाणार नाही.
६) उपरोक्त पदािंना मालसक हजेरीनुसार मानधन अदा के िे जाईि.
७) उमेदवारास सिंगणकावर प्रत्यक्ष कामकाज करणे बिंधनकारक राहीि.
८) आवश्यकतेनुसार प्रतीक्षा यादी तयार करणेत येईि व सदर यादीचा कािावधी ३ मलहने राहीि.
९) पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राम ये वास्तव्य असणा-या उमेदवारािंस प्राधान्य ददिे जाईि.

१०) वर नमूद के िेल्या दोन्ही पदािंच्या बाबतीत अजय करणेसाठी खुल्या वगायसाठी वयोमयायदा ३८
वषे इतकी असून मागासवगीय उमेदवारािंचे बाबतीत सदर वयोमयायदा ४३ वषे इतकी राहीि.
११) नेमणूक झािेल्या उमेदवारास र. पा. १००/- च्या स्टँप पेपरवर स्वखचायने हमी पत्र देणे बिंधनकारक
राहीि.
१२) नेमणूक झािेल्या उमेदवारास पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिके चे काययक्षेत्रात / नेमन
ू ददिेल्या रठकाणी
कामकाज करावे िागेि.
१३) उमेदवाराचा अजय छाननीम ये बाद झािेस निंतर कोणताही पत्रव्यहार के िा जाणार नाही.
तरी इच्छु क उमेदवारािंनी दद.०७/१०/२०१७ अखेरपयंत लवहीत नमुन्यातीि अजय मा. सहायकयक आयुक्त,
नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग, मुख्य प्रशासकीय इमारत - तळमजिा, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका,
पपिंपरी – ४११०१८ यािंचे कायायियात आवश्यक त्या कागदपत्रािंच्या सत्यप्रतींसह

सादर करावेत. पात्र

उमेदवारािंना मुिाखतपत्रे त्यािंचे अजायत नमूद के िेल्या पत्त्यावर पाठलवणेत येतीि.

sd
आयुक्त
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी – ४११०१८
जालहरात क्र.८००/२०१७
क्र. नालवयो/१/कालव/९२६/२०१७
ददनािंक २७/९/२०१७

sd
सहायकयक आयुक्त
नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी – ४११०१८

अर्ज नमुना

पासपोटज
आकाराचा
प्रति,

फोटो

मा. सहाय्यक आयुक्त
नागरवस्िी तवकास योर्ना तवभाग
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपातिका
पपिंपरी – ४११०१८.
तवषय – मानधनावर िात्पुत्या स्वरूपाि समार्सेवक / समुह सिंघटक
या पदावर नेमणुकीबाबि
सिंदभज – ददनािंक

/

/२०१७ रोर्ीच्या------------------------------------- या

विजमानपत्रामध्ये िसेच महानगरपातिके च्या www.pcmcindia.gov.in या
सिंकेिस्थळावर प्रतसध्द झािेिी र्ातहराि क्र.८००/२०१७
महोदय,
सिंदभीय र्ातहरािीनुसार मी मानधन पध्दिीने समार्सेवक / समुहसिंघटक या पदासाठी आवश्यक िी
शैक्षतणक अहजिा धारण करीि असून या पदासाठी तनवड होण्याकररिा तवहीि नमुन्यािीि अर्ज सादर करीि आहे.
१.

सिंपूणज नाव : ---------------------------------------------------------------------------------------

२. पत्रव्यवहाराचा पत्ता (तपनकोडसह) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३. मोबाईि निं. ---------------------------------------------------------------------------------------४. र्न्मिारीख : ------------------------- (DD/MM/YY)

५. पििंग : स्त्री / पुरूष

६. र्ाि: ----------------------------------- (सोबि प्रमाणपत्राची सत्यप्रि र्ोडणे आवश्यक)
७. अर्जदाराने धारण के िेल्या शैक्षतणक अहजिेचा िपशीि : (सोबि सत्यप्रिी र्ोडणे आवश्यक)
अ.क्र

शैक्षतणक अहजिा

उत्तीणज वषज

एकू ण प्राप्त गुण

टक्केवारी

८. अनुभवाचा िपशीि : ----------------------------------------------------------------------------------(सोबि सत्यप्रिी र्ोडणे आवश्यक)
वर नमूद के िेिा िपशीि खरा व बरोबर असून त्याबाबि आवश्यक प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रिी सोबि र्ोडि
आहे. मी असे ही प्रमातणि करिो/करिे की, वर ददिेिी मातहिी खोटी अगर चुकीची आढळू न आल्यास या
मातहिीच्या आधारे मानधनावरीि तनयुक्ती रद्द होण्यास मी पात्र राहीि. िसेच माझ्या तवरूध्द महानगरपातिके ने
कायदेशीर कारवाई के ल्यास माझी कोणिीही िक्रार राहणार नाही.
रठकाण :
ददनािंक :

/

सहपत्रे – १)
२)
३)

/२०१७

अर्जदाराची स्वाक्षरी

