पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पपिंपरी १८
सुरक्षा मुख्य कायाािय
जाहहर प्रकटन

पपिंपरी चििवड महानरपालिकेच्या सरु क्षा पवभागामार्फत पयफवेक्षकीय कामकाज करणेकामी तसेि अन्य सरु क्षा

पवषयक कामकाज करणेकामी ६ (सहा)महहने कािावधीकररता खािीि पदे भरणेकामी अजफ मागपवणेत येत आहे त.
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१

सरु क्षा

ननररक्षक

१

सैन्य दिातीि नॉन कमीशन्ड

सुरक्षा ननररक्ष्रक या पदावर ५

ऑकिसर (हवािदार

वर्ाा कामकाजाचा अनूभव

पदावरुन ननवत्ृ त).

आवश्यक

ननयम व अटी

१) उपरोक्त नेमणूका पण
फ णे तात्परु त्या स्वरुपाच्या व हिं गामी स्वरुपाच्या आहे त त्यामळ
ू प
ु े अजफदारास कोणत्याही कायम
पदी नेमणूकीिा हक्क सािंगता येणार नाही.

२) ज्या हदवशी मनपास सदर पदािी आवश्यकता नसेि त्यावेळी कोणत्याही नोहिशीलशवाय त्यािंिी सेवा सिंपष्ु िात
आणण्यात येतीि.

३) अजाफसोबत अलिकडे काढिेिे स्वत:िे दोन रिं गीत र्ोिो जोडावेत.तसेि लिर्ार्यावर सिंबचधत पदासाठी अजफ असे नमद
ू
करावे.

४) अजाफसोबत जजल्हा सैननक बोडाफकडीि नोंदणी प्रमाणपञ, डडस्िाजफ बक
ु /सज्हफस बक
ु जोडणे आवश्यक आहे .

५) अजाफसोबत मनपाकडीि/शासनाकडीि सरु क्षापवषयक कामकाजािे वररिप्रमाणे अनभ
ू वािे प्रमाणपञ सादर करणे
आवश्यक आहे .

६) मि
ु ाखतीस येणेकाररता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारिा प्रवासभत्ता हदिा जाणार नाही.

७) उपरोक्त पदािंना पवहहत केिेनस
ू ार शासकीय कर वजा जाता मोबदिा दरमहा र रु १८०००/- अदा केिा जाईि.
८) दि
ु ाकी व िारिाकी वाहन िािपवणेिा परवाना असणे आवश्यक.
९)

सदर पदािंिी सिंख्या कमी जास्त होण्यािी शक्यता असिेने सदर पदे कायाफजन्वत करणे वा रद्य करणे याबाबतिे सवफ
अचधकार मा.आयक्
ु त पपिंपरी चििंिवड महानगरपालिका पपिंपरी १८ यािंिे असतीि.
तरी इच्छुक उमेदवारािंनी हद. ३० /11 /२०१३ अखेरपयंत आपिे अजफ वरीि पत्यावर आवश्यक त्या कागदपञािंसोबत

समक्ष अथवा पोस्िा्दारे सादर करावेत.सदर पाञ उमेदवारािंिी मि
ु ाखत पञे अिहहदा अजाफतीि नमद
ू पत्यावर पाठपवणेत
येती

हिप अचधक माहीती साठी

जाहहरात क्र २९४ /१३-१४

www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्थळावर माहहती उपिब्ध आहे .

हदनािंक. २२ / ११/२०१३

सही/आयुक्त

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी १८

उमेदवाराने्करावयाच्या्अजाचा्नमूना

र्ोिो
प्रनत,

मा.आयक्
ु त

पपिंपरी चििंिवड महानगरपालिका
पपिंपरी १८

्््््पवर्य्- ---------------------------------- या्पदासाठी्अजा
महोदय,

सिंदलभफय जाहहराती नस
ु ार मी

हया किंञािी/मानधन पध्दतीवरीि ६

महहने हिं गामी पदासाठी आवश्यक ती अहताफ धारण करीत असून या पदासाठी ननवड होण्याकरीता
पवहहत नमुन्यातीि अजफ सादर करीत आहे .
१) सिंपूणफ नाव:-

आडनाव प्रथम

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

२) पञ्यावहारािा पत्ता:- -----------------------------------------------------------------

३) जन्म तारीख:-

/

/

४) लििंग:५) सेवायोजन कायाफिय/समाज कल्याण/एकाजत्मक आहदवासी प्रकल्प आदीिंकडे नोंदणी केिेिी
असल्यास नोंदणी केिेिी असल्यास नोंदणी क्रमािंक व हदनािंक :६) अजफदाराने धारण केिेल्या शैक्षणणक आहफति
े ा तपशीि :अन.ू
क्र.

शैक्षणणक अहताफ

उत्तीणफ वषफ

लमळािेिे
गण
ु

एकूण िक्केवारी

७) तािंचञक व इतर अहफता तपशीि :- ------------------------------------------------८)अनुभवािा तपशीि :- ------------------------------------------------------------

अनू.क्र
.

सिंस्थेिे नाव

सिंस्थेिे

दरु ध्वनी

पत्ता

व पद

कािावधी

वर नमूद केिेिा तपशीि खरा व बरोबर असून त्याबाबत आवश्यक प्रमाणपञाच्या प्रमाणणत
प्रनत सोबत जोडत आहे .मी असेही प्रमाणीत करतो की वर हदिेल्या माहहती खोिी अगर

िूकीिी आढळून आल्यास या माहहतीच्या अधारे नोकरीवरुन कमी करण्यास मी पाञ
राहीन,तसेि माझ्या पवरुध्द कायदे शीर कारवाही केल्यास माझी कोणतीही तक्रार राहणार
नाही.

स्थळ:हदनािंक :-

अजफदारािी सही

सहपञे:- अजाफसोबत खािीि प्रमाणपञाच्या प्रमाणणत प्रनत जोडणे आवश्यक आहे .
१) शैक्षणणक व इतर अहफता प्रमाणपञ
२) अनुभवािे प्रमाणपञ

