
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका,पपिंपरी – ४११ ०१८, 

अलिशामक लवभाग, 
मानधन तत्वावर ६ मलहने मदुतीसाठी करार पध्दतीन ेफायरमन नेमणूक करणेबाबत. 

 

 

जाहीरात क्रमािंक    १७९/२०१८        दद.०५  /०९/२०१८ 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका अलिशामक लवभागामाफफ त ६ मलहने मुदतीसाठी अलिशामक लवभागाकररता 

फायरमन करारपध्दतीने / एकवट मानधन तत्वावर आवश्यकता आह.े त्याकररता खािीिप्रमाणे शैक्षलणक 

अहफताधारकािंकडुन अजफ मागलवण्यात येत आहते. 

तपशीि अनु.जाती अनु.जमाती लवजा अ भज ब भज क भज ड लवमा प्र इमाव खुिा एकुण 

१३% ७% ३% २.५% ३.५% २% २% १९% ४८% १००% 

फायरमन ०६ ०३ ०१ ०१ ०२ ०१ ०१ ०८ २१ ४४ 

 

फायरमन पदाची - शकै्षलणक अहफता:- 

१) माध्यलमक शािािंत परीक्षा त्ीणफ असणे आवश्यक आह.े 

२) महाराष्ट्र अलिशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन, मुिंबई यािंचा ०६ मलहने कािावधीचा प्राथलमक अलिशमन 

पाठ्यक्रम अथवा दकमान तेवढ्याच कािावधीचा शासन मान्य सिंस्था/ शासन मान्य तत्सम कोसफ त्ीणफ असणे 

आवश्यक आह.े 

३) नगरपालिका / महानगरपालिका येथीि कामकाजाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. तथापी, पपिंपरी पचिंचवड 

महानगरपालिका अलिशामक लवभागात करार पध्दतीन ेमानधन तत्वावर काम केि ेअसल्यास सदर तमेदवारािंस 

त्यािंचे कामकाजाकरीता  दकमान “ अ ” शे्रणीमध्ये मानािंकन असणे आवश्यक. 

४) एम.एस.सी.आय.टी. (MSCIT) परीक्षा त्ीणफ असल्यास प्राधान्य. 

५) जडवाहन चािलवण्याचा वैध परवाना असल्यास प्राधान्य. 

६) मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक.  

७) त्म पोहता येणे व बुडी मारणे आवश्यक. 

वय – शासकीय लनयमाप्रमाणे िागु राहीि. 

अटी व शती :- 

१) करारपध्दतीने नेमिेल्या फायरमन नेमणुक ही फक्त ६ मलहने मुदतीची असेि. त्यामळेू अजफदारास कायम स्वरुपी 

नेमणुकीचा कोणताही हक्क राहणार नाही अथवा या सिंदभाफत मे. न्यायाियात दाद मागता येणार नाही. 

याबाबतचे र.रु.१००/- चे स्टॅम्पपेपरवर हमीपत्र रुजू होते वेळी सादर करावे िागेि. 

२) तमेदवाराने अजाफसोबत शाळा सोडल्याचा दाखिा, शैक्षलणक व व्यावसायीक अहफता लवषयक प्रमाणपत्र, जातीचा 

दाखिा, अनुभव, इत्यादी कागदपत्रािंच्या स्वसािंक्षािंदकत प्रती जोडणे आवश्यक आह.े 

३) ज्या ददवशी अलिशामक लवभािंगास सदर पदािंची आवश्यकता नसेि त्यावेळी कोणत्याही नोटीशी लशवाय, सदर 

तमेदवारािंची सेवा थेट सिंपुष्टात आणण्यात येईि. या सिंबलधचे सवफ अलधकार अलिशामक लवभागाने राखुन ठेवि े

आह.े 

४) पात्र तमेदवारािंना नेमणुक दतेाना पद सिंख्या कमी जास्त करण्याचा अलधकार अलिशामक लवभागािंस राहीि. 

 

 



५) तमेदवारािंनी सोबत ददिेल्या लवहीत नमुन्यात, पदािंसाठी अजफ, मा. मुख्य अलिशामक अलधकारी, जनरि 

अरुणकुमार वैद्य मुख्य अलिशामक कें द्र, सिंत तुकारामनगर, पपिंपरी, पुणे ४११ ०१८ या नावाने करावा. सदर अजफ 

ददनािंक २४ / ०९ /२०१८ रोजी सािंयकाळी ५.०० वाजपेयफत वरीि पत्त्यावर रलजस्टर पोस्टाने पोहचतीि अशा 

बेताने पाठवावेत ककिं वा कायाफियीन वेळेत समक्ष सादर करावेत.  

६) लनवड झािेल्या तमेदवारािंस फायरमन पदाचा र.रु. १५,०००/- (अक्षरी पिंधरा हजार फक्त) या एकवट मानधना 

व्यलतररक्त अन्य कोणत्याही सोयी सुलवधा, हक्क व इतर आथीक िाभ दये राहणार नाही. 

७) अजफदाराने अजफ केिा अथवा लवहीत अहफता धारण केिी म्हणजे लनयुक्तीचा हक्क प्राप्त झािा असे नाही.लनवडीच्या 

कोणत्याही टप्पप्पयावर अजफदार पात्रता धारण न करणारा, गैरवतफन करताना/दबावतिंत्राचा वापर करताना 

आढळल्यास. त्याची तमेदवारी / लनवड रद्दबाति करण्यात येईि तसेच लनयुक्ती झाल्यासही कोणतीही पुवफसुचना 

न दतेा त्याची लनयुक्ती समाप्त करण्यात येईि. 

८) ज्या पदाकररता अजफ केिेिा आह.े त्या पदाचे नाव पाकीटावर ठळक अक्षरात लिहाव.े 

९) ददिेल्या मुदतीनिंतर प्राप्त झािेल्या अजाफचा लवचार कोणत्याही पररलस्थतीत करता येणार नाही.  

१०) पोस्टाने पाठलविेिे अजफ गहाळ झाल्यास अथवा लवििंब झाल्यास, त्यािंस ह ेकायाफिय जबाबदार राहणार  

नाही. लवहीत नमुन्यात नसििेा अजफ, अपुणफ, चुकीचे कागदपत्रे जोडिेिे व वेळेत प्राप्त न झािेल्या अजाफचा  

लवचार करण्यात येणार नाही. 

११) अजफदाराने आपिे अजफ महापालिकेने जाहीरातीमध्ये लवहीत केिेल्या अजाफप्रमाणे करणे  बिंधनकारकराहीि. 

१२) अपूणफ मालहती अथवा अटींची पुतफता न करणा-या तमेदवारािंचे अजफ बाद करुन अपात्र ठरलविे जातीि.अपात्र  

अजफ कायाफियात जमा करणेत येतीि, त्याबाबत कोणतेही प्रकारचा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही. 

१३) सदरचे पद ह ेपुणफपणे तात्पुरत्या व हिंगामी स्वरुपाचे आह.े यापदावर तमेदवारािंस मनपा सेवेत राहण्याचा  

अलधकार मागता येणार नाही. 

१४) तमेदवार हा शारररीक ककिं वा वैद्यदकय दषृ्टया अपात्र असिेचे लनदशफनास आल्यास कोणतीही पुवफ सुचना न दतेा  

आपिी सेवा सिंपुष्टात करणेत येईि. तसेच ह्या बाबत मनपाचे कै. यिंशविंतराव चव्हाण रुग्णािय, पपिंपरी  

यािंचेकडुन तस ेदफटनेस बाबत वैद्यदकय प्रमाणपत्र रुजू होताना जोडणे आवश्यक आह.े  

१५) अलिशामक दिामधीि शहरातीि कोणत्याही अलिशमन कें द्रामध्ये आवश्यकतेनुसार तीन पाळयािंमध्ये  

अलिशमन व अन्य सवफ प्रकारच्या डु्यटी करणे आवश्यक राहीि.  

१६) तमेदवारािंना स्वखचाफन ेअलिशामक दिाचा गणवेश लशवून घ्यावा िागेि तसेच सेफ्टी बुट ई. पररधान करावे  

   िागतीि. लवभागाकडून कोणत्याही प्रकारचा गणवेश ई. सालहत्य ् तपिब्ध् होणार नाही. 

१७) आग, पुर, भुकिं प ई. आपत्कािीन पररस्थीतीत जोखमीचे व धाडसाचे काम कराव ेिागणार असल्यान ेत्याचा  

कोणताही अलतरीक्त मोबदिा अथवा लवमा ई. सुरक्षा तपिब्ध् होणार नाही. सदर जोखमीचे काम, 

स्वजबाबदारीवर करावयाच ेअसून त्याबाबतचे हमीपञ लनयुक्तीचे वेळेस सादर करणे बिंधनकारक आह.े 

 

सदरची जाहीरात व अजाफचा नमुना पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in  या 

सिंकेतस्थळावर पाहता येईि. पद भरतीची प्रक्रीया कोणत्याही स्तरावर रद्द करण्याचा अथवा त्यामध्ये बदि 

करण्याचा अिंलतम लनणफय पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेस राहीि. 

     

             

 सही/-        सही/- 

       मुख्य अलिशामक अलधकारी            अलतरीक्त आयुक्त (२) 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका,    पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी – १८        पपिंपरी – १८ 

 

http://www.pcmcindia.gov.in/


अजाफचा नमनुा 

 

 

प्रलत, 

मा.मखु्य अलिशामक अलधकारी, 

जनरि अरुणकुमार वदैय मखु्य अलिशमन कें द्र, 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

सिंत तकुाराम नगर, पपिंपरी, पणु े४११ ०१८. 

 

 

लवषय :- फायरमन पदी मानधनावर नमेणकुीबाबत. 

 

महोदय, 

सिंदभीय ददनािंक       /     /२०१८ जाहीरातीनुसार मी (सिंपुणफ नािंव अडनाव प्रथम) --------------------------------------------------

----------------------------------------------- “ फायरमन ” या पदासाठी आवश्यक ती शकै्षलणक अहफता धारण करीत असुन, फायरमन या 

पदासाठी लनवड होण्याकररता लवहीत नमुन्यातीि अजफ सादर करीत आह.े 

    आडनाव  स्वत:च ेनाव   वडीिािंच/ेपतीचे नाव 

१.सिंपुणफ नाव  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२.पत्रव्यवहाराचा सिंपणुफ प्ा ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(लपनकोडसह)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३.दरुध्वनी/मोबाईि क्र.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.जन्मतारीख    दद.      /       /           (अक्षरी-----------------------------------------------------------------------------------------------) 

५.पििंग   स्त्री / पुरुष 

६.जात   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

७.प्रवगफ ( अशी खुण करा) - अन.ुजाती. / अन.ुजमाती / लवजा-अ /भज-ब/ भज-क / भज-ड / लवमाप्र / इमाव / खुिा 

८.अजफदाराने धारण केिेल्या शैक्षलणक अहफतेचा तपशीि 

अ.क्र. शैक्षलणक अहफता लवद्यालपठ/ सिंस्थिंचे नािंव ततीण वषफ लमळािेिे गणु टके्कवारी 

१ एस.एस.सी व अन्य      

२ फायरमन पाठ्यक्रम     

३ एम.एस.सी.आय.टी     

९. जड वाहन परवाना :क्र. ..................................... कािावधी ददनािंक ..................................   

१०.अनुभव असल्यास : किं पनीचे नािंव  : -------------------------------------------------------------- 

पदनािंम  : ------------------------------------------------------------- 

कािावधी : ------------------------------------------------------------- 

वर नमुद केिेिा तपशीि खरा व बरोबर असुन, त्याबाबत आवश्यक प्रमाणपत्रािंच्या प्रती सोबत जोडत आह.े मी असेही 

प्रमालणत करतो/करते की, वर ददिेिी मालहती खोटी अगर चुकीची आढळुन्   आल्यास तया मालहतीच्या आधारे तात्पुरत्या 

स्वरुपात मानधनावरीि लनयकु्ती रद ृ होण्यास मी पात्र राहीन तसेच माझ्या लवरुध्द कायदशेीर कारवाई केल्यास माझी 

कोणतीही तक्रार राहणार नाही. 

 

रठकाण  : 

 

ददनािंक  :        अजफदाराची सही व नाव 

 

सहपत्रे  : १)  

  २)  

 

 

पासपोटफ साईज 

फोटो 


