पपरी चचवड महानगरपािलका कॉप रे शन इं ट ेटेड हे थ ऍ ड फॅ िमली वेलफे अर सोसायटी
रा ीय आरो य अिभयान
२ रा मजला, वै कय मु य कायालय, पपरी चचवड महानगरपािलका भवन,
पपरी- ४११ ०१८.
जािहरात . २१५/२०१९
.वै /०९/कािव/ ५४१ /२०१९
द.२२ /०२ /२०१९

थेट मुलाखत
पपरी चचवड महानगरपािलका कॉप रे शन इं ट ेटेड हे थ ऍ ड फॅ िमली वेलफे अर सोसायटी अंतगत
रा ीय आरो य अिभयान साठी एकिञत मानधनावर कं ञाटी प तीने खालील पदे भरावयाची आहेत. याकामी
खालील माणे नमुद के ले या शै िणक पा ता व अनुभवधारक उमेदवारांकडू न अज मागिवणेत येत आहेत.
अ.
.

पदनाम

पद
सं या

एक ीत
मानधन

शै िणक पा ता व अनुभव

वय

वगानुसार
आर ण

मुलाखतीचा दनांक
व वेळ

१

२

३

४

५

६

७

८

अनुसुिचत
जाती- १
अनुसुिचत
जमाती-१
िव.जा.अ.-१
इ.मा.व.-३
एस.ई.बी.सी-२
खुला- २
अनुसुिचत
जमाती-२
िव.जा.अ.-१
भ.ज.क.-१
इ.मा.व.-२
िव.मा. .-१
एस.ई.बी.सी-६
खुला- १

द.२८/०२/२०१९

१

वै क य
अिधकारी
(पुण वेळ)

१०

४५,०००/-

६१ वष
तांि क अहता- महारा मेिडकल पयत
कै सील कडील न दणी आव यक
अनुभव अस यास ाधा य

२

टाफ नस

१४

१२,०००/-

कमान अहता- १० वी पास मा यता
ा िव ापीठ,बोड, शाळा व
समतु य.

कमान अहता-एम.बी.बी.एस.

तांि क अहता- अ दजाचे नस ग
माणप मा यता ा
िव ालयाकडील मीडवायफ माण
मा यता ा नस ग क सीलकडील
नस व िमडवायफ अ दाजाची न दणी
आव यक. १०+२, साय स शाखा
( फजी स ,के मे ी, बायोलॉजी)
मा यता ा बोडाकडील असणे
आव यक. वाड/आय.सी.यु/ओटी या
मधील नस ग कामकाजाचे कौश य
असणे आव यक.

नस ग या

कामाचा अनुभव अस यास ाधा य.

५९ वष
पयत

द.२८/०२/२०१९

अटी व शत १. रा ीय शहरी आरो य अिभयानांतगत भर यात येणा-या सव उमेदवारांची िनवड थेट मुलाखतीने कर यात
येईल.
२. मुलाखती दर यान टाफनस या पदांची कौश य मु यमापन चाचणी घेणेत येईल.
३. मुलाखती दर यान वै क य अिधकारी (पुण वेळ) या पदांची कौश य मु यमापन चाचणी न घेता थेट
संबंधीत पदाचे कामकाजाबाबत मुलाखत घेणेत येईल.
४. सदरची पदे रा ीय शहरी आरो य अिभयानांतगत राहतील, सदर पदांचा पपरी चचवड म.न.पा.
अ थापनेशी कस याही कारचा संबंध राहणार नाही.
५. सदर पदे िन वळ कं ाटी प दतीने क पासाठी भरावयाची असुन क प बंद होताच सदरील पदे आपोआप
संपु ात येतील.
६. सदरची िनयु
पुणपणे ता पुर या (हंगामी) व पा या आहेत. यामुळे अजदारास कायमपदी िनयु चा
ह सांगता येणार नाही या दवशी सोसायटीस सदर पदांची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही
नोटीशीिशवाय मानधनावरील सेवा समा के ली जाईल.
७. सदर पदांचे सं येम ये अथवा आर णाम ये बदल होऊ शकतो.
८. सदरची भरती र करणे अथवा थगीत करणे तसेच िनवड/िनयु
या कोण याही ट यावर कोणतेही
कारण न देता बदल अथवा र कर याचे अिधकार मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी
राखुन ठे वलेले आहेत.
९. अज

वीकारणी व न दणी ही मुलाखती या दवशी सकाळी १०.०० वाजता कर यात येईल. अज

वीकारणी व न दणीचा कालावधी हा सकाळी १०.०० ते ११.०० असा रािहल. सकाळी ११.०० नंतर
उपि थत असले या उमेदवारांची मुलाखतीसाठी न दणी करणेत येणार नाही व याबाबतचा अंितम िनणय
सद य सिचव तथा वै कय संचालक, प. च.म.न.पा. यांचा राहील.
१०. जा त उमेदवार आ यास उमेदवारां या पदवी/पदिवका/पद ु

र/GNM इ. शै िणक पा ते या अंितम

वषा या प र ेतील गुणव ेनुसार मुलाखतीसाठी गुणांचा कट ऑफ लाव यात येईल व एका पदास पाच
उमेदवार या माणे उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलिव यात येईल.
११. अनुभवा या बाबतीत फ शास कय, िनमशास कय, थािनक वरा य सं था यांचा अथवा रा ीय शहरी
आरो य अिभयान अंतगत असणारा अनुभव ाहय धर यात येईल.
१२. मुलाखतीस पा असले या उमेदवारांनी खालील कागदप ांसह वखचाने मुलाखतीस
उपि थत रहावे. यांना कोण याही कारचा वास भ ा देय नाही.
कागदप -े
१. इ छु क व पा उमेदवारांनी थेट मुलाखतीला 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 ात अजासोबत मुळ माण े जोडू नयेत.
१. पासपोट साईज फोटो २. ज मतारखेचा पुरावा (ज माचा दाखला/शाळा सोड याचा दाखला) ३.
रिहवाशी दाखला ४. ओळख माणप ५. पदानुसार शै णीक अहता माणप ६.जातीचा दाखला
७.अनुभव माणप .
१३. मुलाखतीचे

ठकाण-

पपरी चचवड महानगरपािलके चे यशवंतराव च हाण मृती
(वाय.सी.एम.एच.) पिहला मजला, चाण य हॉल, पपरी-१७.

णालय

सही/अित र आयु
पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी- ४११ ०१८

उमेदवाराने करावया या अजाचा नमुना

या ठकाणी
पासपोट साईज

ित,
फोटो
मा.सद य सिचव,
िचटकवावा.
कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ड फॅ िमली
वेलफे अर सोसायटी पी.सी.एम.सी.
२ रा मजला, वै कय िवभाग, मु य शासक य इमारत,
पपरी चचवड महानगरपािलका, मुंबई-पुणे हायवे लगत, पपरी- ४११ ०१८
िवषय- ----------------------------------------- या पदासाठी अज
महोदय,
संदभ य जाहीरातीनुसार मी --------------------------- पद ------------------------------- हया
ता पुर या व पातील हंगामी पदासाठी आव यक अहता धारण करीत असून िनवड हो याकरीता िवहीत
नमु यातील अज सादर करीत आहे.
माझी तपशीलवार मािहती खालील माणे१) संपूण नांव- -----------------------------------------------------------------------------२) प

वहाराचा संपण प ा---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------३) मोबईल मांक --------------------------------------------------------------------------४) ई-मेल आयडी----------------------------------------------------------------------------५) धम- ---------------------- ६) जात----------------------- ७) वग- ------------------८) ज मतारीख------------------------------- ९) लग – पु ष /

ी

१०) अजदाराने धारण के ले या शै िणक अहतेचा तपशीलअ. . शै िणक अहता

उ ीण वष

िमळालेले गुण

ट े वारी

११) तांि क व इतर अहता तपशील- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२) अनुभव तपशीलअ. . सं थेचे नांव

सं थेचा प ा दु र वनीसह

पद

कालावधी

वर नमुद के लेला तपशील खरा व बराबर असून याबाबत आव यक माणप ां या मािणत ती
सोबत जोडत आहे. मी असेही मािणत करतो/करते क , वर दलेली मािहती खोटी अगर चु कची आढळू न
आ यास या मािहती या आधारे िमळालेली ता पुर या व पातील हंगामी नोकरीव न कमी कर यास मी
पा राहीन, तसेच मा यािव द कायदेशीर कारवाई तावीत होईल, याची मला जाणीव आहे.

थळदनांक-

अजदारची सही/

/२०१९

(नांव-

सहप े- अजासोबत खालील माणप ां या मािणत स य ती जोडणे आव यक आहे.
१) शै िणक व इतर अहतेची माण
२) जातीचा दाखला
३) अनुभवाचे माणप

)

