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ता पुर या

णालयात सी.एम.ओ. हे पद दरमहा एक त मानधनावर हं गामी प दतीने

व पात ६ म हनेचे कालावधीसाठ Walk in interview प दतीने भरणेबाबत ...

पंपर िचंचवड महानगरपािलकेचे तालेरा

णालयात दरमहा एक त मानधनावर खालील त

व पात ६ म हने कालावधीक रता नेमावयाची आहे त. स

थतीत र

खालील माणे अ.

पदनाम

णालय

पदसं या

असले या पदांचे पदनाम, पदसं या, शै

दरमहा एक त
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१
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४

यात नमूद केलेली पदे हं गामी

णक अहता व

णक अहता, अट

आर ण तपिशल

अनुभव
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मा यता ा

तातड क वभाग, वॉड)

खुला

व ापीठाकड ल

वग -२

अनुसुिचत जाती -१

एम.बी.बी.एस.उ ीण,

अनुसुिचत जमाती- १

कामाचा अनु भव
आव यक

अट व शत खालील माणे1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

मानधनावर ल नेमणुका पु णपणे ता पुर या हं गामी

व पा या आहे त.

नेमणुक चा ह क राहणार नाह .

यामुळे अजदारास कोण याह कायमपद

या दवशी मनपास सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळ कोण याह नो टशीिशवाय यां या मानधनावर ल सेवा

संपु ात

आण यात येतील.

मुलाखतीस ये याकर ता उमेदवारास कोण याह

कारचा

सव उमेदवारांनी मुलाखतीसाठ उप थत राहताना शै
या कागदप ां या मुळ

बंधनकारक आहे .

ती व सा ां कत केले या

वासभ ा दला जाणार नाह .

णक अहता, जातीचे

माणप , व अनुभवाबाबत या आव यक

ती उदा- गुणप का(माकशीट), सट फ केट, इतर सादर करणे

िनवड केले या उमेदवारांना मनपाने ठरवुन दले या अट शत नुसार कामकाज करणे बं धनकारक रा हल.
आर णानु सार उमेदवार उपल ध न झालेस इतर

राखुन ठे वलेला आहे .
उमेदवारांना

वगातील उमेदवारांची िनवड करणेचा अिधकार मा. आयु

णालयीन कामकाजा या वेळा पाळणे बं धनकारक राह ल.

याम ये कोणतीह सवलत अनु ेय नाह .

9..

उमेदवारांची नेमणुक झालेनंतर बायोमे क प दतीने हजेर न द वणे बं धनकारक राह ल.

11.

उमेदवारांना वयाची अट लागु राहणार नाह .

10.

वै क य अिधका-यांना

यांनी

णालयीन ३ िशफटम ये कामकाज करावे लागेल.

तर इ छुक उमेदवारांनी द २९/०७/२०१४ रोजी सकाळ १०.०० ते ११.०० या वेळेत वै क य वभाग मु य कायालय,

दु सरा मजला, मु य

शासक य इमारत, पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - 411 018 येथे मुलाखती क रता (Walk In

Interview) अज व आव यक
मुलाखतीचे

थळ-

मा.आयु

या कागदप ां या मुळ

ती व सा ां कत केले या

तींसह सम

उप थत रहावे.

क ,

पं.िचं.म.न.पा., पंपर – 411 018.

जा हरात

मांक – १६३
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सह /-

पंपर

आयु

िचंचवड महानगरपािलका,
पंपर – 411 018

उमेदवाराने करावया या अजाचा नमुना
ित,
मा. आयु

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - 411 0180

वषय :मानधनावर ल ------------------------------------- या पदासाठ अज.
महोदय,

संदिभय जा हरातीनुसार मी ------------------------------------ हं गामी प दतीने दरमहा एक त

मानधनावर --------------------------------------- या पदासाठ आव यक ती अहता धारण कर त असून या
पदासाठ िनवड हो याक रता वह त नमु यातील अज सादर कर त आहे .
आडनाव

वत:चे नाव

वड ल/पतीचे

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

यवहाराचा प ा :---------------------------------------------------------------------------------------------------मोबाईल

3) ज मतार ख :4) िलंग :5) महारा

पु ष

.----------------ईमेल आयड ----------------

ी

मे डकल/इं डयन मे डकल कौ सल क डल न दणी

मांक------------------ दनांक :----------

नुतनीकरण कालावधी----------------------------पयत
6)जात -

वग - अनु.जाती/अनु.जमाती / वजा अ/भज ब/भज क /भज ड/ वमा /इमाव/खुला

1) अजदाराने धारण केले या शै
अ.

शै

णक अहता

णक अहतेचा तपिशल :-

सं था व ापीठ

उ ीण वष

िमळालेले

एकुण गुण

ट केवार

8) तां क व इतर अहता तपिशल :---------------------------------------------------------

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

9)अनुभवाचा तपिशल :अ.

सं थेचे नाव

सं थेचा प ा दु र वनीसह

पद

कालावधी

10)उमेदवाराचा बँक खाते तपिशल:

11)कामकाजासाठ

अ) बँकेचे नाव व शाखा--------------------------------ब) बँक खाते

मांक-----------------------------------

क) खा याचा

कार------------------------------------

णालयाचा पसंती म-

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

वर नमुद केलेला तपिशल खरा व बरोबर असून

मा णत

ती सोबत जोडत आहे . मी असेह

याबाबत आव यक

माणप ा या

माणीत करतो /करते क ,वर दलेली मा हती खोट

अगर चूक ची आढळू न आ यास या मा हती या आधारे नोकर व न कमी कर यास मी पा
राह न, तसेच मा या व

द कायदे शीर कारवाई के यास माझी कोणतीह त ार राहणार नाह .

थळ :-

अजदाराची सह

दनांक :सहप े :- अजासोबत खालील
1. शै

णक

2. अनुभवाचे
3. महारा
पुरावा

4. जात

व इतर अहतेची
माणप .

माणप ां या

मा णत स य ती जोडणे आव यक आहे

माणप .

मे डकल/इं डयन मे डकल कौ सल क डल न दणी

माणप

माणप

व न दणी अ यावत केलेचा

