पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८,
अि शामक िवभाग,
मानधन त वावर ६ मिहने मुदतीसाठी करार प दतीने वाहनचालक नेमणूक करणेबाबत.

जाहीरात मांक ५७५/२०१७

द. २५ /०५/२०१७

पपरी चचवड महानगरपािलका अि शामक िवभागामाफत ६ मिहने मुदतीसाठी अि शामक िवभागाक रता
वाहनचालकांची करारप दतीने मानधन त वावर आव यकता आहे.

याक रता खालील माणे शै िणक

अहताधारकांकडु न अज मागिव यात येत आहेत.
तपशील

अनु.जाती अनु.

िवजा अ भज ब

भज क

भज ड

िवमा

इमाव

खुला

एकु ण

०१

०

०

०

०१

०५

०९

जमाती
वाहनचालक

०१

०१

०

वाहनचालक पदाची - शै िणक अहता:१) मा यिमक शालांत परी ा उ ीण असणे आव यक.
२) महारा

अि शमन सेवा अकादमी, महारा

शासन, मुंबई यांचा ६ मिहने कालावधीचा

ाथिमक अि शामक

िश ण पाठय म अथवा कमान ितत याच कालावधीचा, शासन मा य सं था / शासन मा य त सम कोस उत ण
असणे आव यक आहे.
३) जड वाहन चालिव याचा वैध परवाना.
४) जड वाहनचालक अनुभव अस यास ाधा य.
५) मराठीचे ान असणे आव यक.
वय – शासक य िनयमा माणे लागु.
अटी व शत :१) करारप दतीने नेमले या वाहनचालकांची नेमणुक ही ६ महीने मुदतीची असेल. यामूळे अजदारास कोण याही
कायमपदी नेमणुक चा ह

ा

राहणार नाही अथवा या संदभात यायालयात दाद मागता येणार नाही.

याबाबतचे र. .१००/- चे टॅ पपेपरवर हमीप सादर करावे लागेल.
२) उमेदवाराने अजासोबत शाळा सोड याचा दाखला, शै िणक व

वसायीक अहता िवषयक माणप , जातीचा

दाखला, अनुभव, इ यादी कागदप ां या वसां ां कत स य ती जोडणे आव यक आहे.
३) या दवशी अि शामक िवभांगास सदर पदांची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नोटीशी िशवाय, सदर
उमेदवारांची सेवा संपु ात आण यात येईल. या संबधीची सव अिधकार मा. आयु

व अि शामक िवभागाने

राखुन ठे वले आहे.
४) पा उमेदवारांना नेमणुक देतांना पद सं या कमी जा त कर याचा अिधकार अि शामक िवभागांस राहील.
५) उमेदवारांनी सोबत दले या िवहीत नमु यात पदांसाठी अज मु य अि शामक अिधकारी,जनरल अ णकु मार
वै

मु य अि शामक क , संत तुकारामनगर, पपरी, पुणे ४११ ०१८ या नावाने करावा. सदर अज

द. १२/०६/२०१७ रोजी सांयकाळी ५.०० वाजेपयत वरील प यावर रिज टर पो टाने पोहचतील अशा बेताने
पाठवावेत. कवा कायालयीन वेळेत सम सादर करावेत.
६) िनवड झाले या उमेदवारांस वाहनचालक र. .१८,०००/-(अ री अठरा हजार फ ) या एक ीत मानधना
ती र

कोण याही सोयी सुिवधा, ह व इतर आथ क लाभ देय राहणार नाही.

७) अजदाराने अज के ला अथवा िवहीत अहता धारण के ली हणजे िनयु

चा ह

ा झाले असे नाही.िनवडी या

कोण याही ट यावर अजदार िवहीत अज /पा ता धारण न करणारा, गैरवतन करताना/दबावतं ाचा वापर
करताना आढळ यास, उमेदवारी अथवा िनवड रदृबातल तसेच िनयु
याची िनयु

झा यास कोणतीही पुवसुचना न देता

समा कर यात येईल.

८) या पदाक रता अज के लेला आहे. या पदाचे नांव पाक टावर ठळक अ रात िलहावे.

९) दले या मुदतीनंतर ा झाले या अजाचा िवचार कोण याही प र थतीत के ला जाणार नाही.
१०) पो टाने पाठिवलेले अज गहाळ झा यास अथवा िवलंब झा यास, यांस हे कायालय जबाबदार राहणार
नाही. िवहीत नमु यात नसलेला अज, अपुण, चुक चे कागदप े जोडलेले व वेळेत ा न झाले या अजाचा
िवचार कर यात येणार नाही.
११) उमेदवार िनवडीसाठी कोणताही दबाव आण यास सदर उमेदवारांस अपा ठरिव यात येईल.
१२) अजदाराने आपले अज महापालीके ने जाहीरातीम ये िवहीत के ले या नमुना अजा माणे करणे बंधनकारक
राहील.
१३) अट ची पुतता न करणा-या उमेदवारांचे अज बाद क न अपा ठरिवले जातील. याबाबत कोणतेही कारचा
प

वहार के ला जाणार नाही.

१४) सदरचे पद हे पुणपणे ता पुर या व हंगामी व पाचे आहे. यापदावर उमेदवारांस मनपा सेवेत राह याचा
अिधकार मागता येणार नाही. सदरचे पद फ
१५) िनयु

६ महीने मुदतीचे राहील.

वेळी उमेदवारांस .१०० चे टॅ प पेपरवर मनपा सेवेत भिव यात नोकरीबाबतचा कोणताही

ह राहणार नाही. तसेच मा. यायालयात दाद मागणार नाही, असे हमीप सादर करणे बंधनकारक आहे.
सदरची जाहीरात व अजाचा नमुना महानरगपािलके या www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर
पाहता येईल. जाहीरातीनुसार कायवाही करणे अथवा

या कोण याही तरावर र

कर याचा अंितम िनणय

अि शामक िवभागांस राहील.
सही/सहा. आयु

सही/(अि )

अितरी

आयु

पपरी चचवड महानगरपािलका,

पपरी चचवड महानगरपािलका,

पपरी – १८

पपरी – १८

अजाचा नमुना

पासपोट साईज
फोटो

ित,
मा.मु य अि शामक अिधकारी,
जनरल अ णकु मार वै

मु य अि शमन क ,

पपरी चचवड महानगरपािलका,
संत तुकाराम नगर, पपरी, पुणे ४११ ०१८.

िवषय :- वाहनचालक पदी मानधनावर नेमणुक बाबत.
महोदय,
संदभ य दनांक

/

/२०१७ जाहीरातीनुसार मी (संपुण नांव)

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

या

पदासाठी आव यक ती शै िणक अहता धारण करीत असुन, या पदासाठी िनवड हो याक रता िवहीत नमु यातील अज
सादर करीत आहे.
आडनाव
१.संपुण नाव
२.प

वत:चे नाव

वडीलांच/े पतीचे नाव

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

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

(िपनकोडसह)

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

३.दुर वनी/मोबाईल .

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

४.ज मतारीख

द.

५. लग

/

/

(अ री------------------------------------------)

ी/पु ष

६.जात

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

७.जात वैधता माणप

मांक

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

८.अजदाराने धारण के ले या शै िणक अहतेचा तपशील
अ. .

शै िणक अहता

िव ािपठ/ सं थंचे नांव

१

एस.एस.सी व अ य

२

फायरमन पा

३

इतर

उत ण वष

िमळालेले गुण

ट े वारी

म

९. जड वाहन परवाना : . ..................................... कालावधी दनांक ..................................
१०.अनुभव अस यास

: कं पनीचे नांव

: --------------------------------------------------------------

पदनांम

: -------------------------------------------------------------

कालवधी

: -------------------------------------------------------------

वर नमुद के लेला तपशील खरा व बरोबर असुन याबाबत आव यक

माणप ां या ती सोबत जोडत आहे. मी असेही

मािणत करतो/करते क , वर दलेली मािहती खोटी अगर चुक ची आढळु न आ यास, ता पुर या व पात मानधनावरील
िनयु

रदृ हो यास मी पा

राहीन. तसेच मा या िव द कायदेशीर कारवाई के यास माझी कोणतीही त ार राहणार

नाही.
ठकाण

:

दनांक

:

सहप े

अजदाराची सही व नाव

: १)
२)

