पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका,पिंिंरी – ४११ ०१८,
अलिशामक लवभाग,
मानधन तत्वावर ६ मलहने मुदतीसाठी करार िंध्दतीने फायरमन/वाहनिंािक नेमणूक करणेबाबत.
जाहीरात क्रमाांक १५०/२०१६

दद. ०८ /१० /२०१६

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका अलिशामक लवभागामाफफ त ६ मलहने मुदतीसाठी अलिशामक
लवभागाकडीि करारिंद्धतीने मानधन तत्वावर फायरमन / वाहनिंािकाांिंी िंदाांकररता प्रस्तुत
जालहरातीतीि नमूद के िेप्रमाणे िंदाांिंी शैक्षलणक अहताफ व इतर बाबींिंी िंूतत
फ ा करणाऱ्या उमेदवाराांकडू न
अजफ मागलवण्यात येत आहे.
तिंशीि

अनु.जाती

फायरमन
वाहनिंािक

अनु.
जमाती

०१
०१

०१
०१

लवजा

भज

भज

भज

(अ)

(ब)

(क)

(ड)

०
०

०
०

०
०

०
०१

लवमाप्र

इमाव

खुिा

एकु ण

०
०

०
०१

०२
०५

०४
०९

फायरमन – (मानधन र. रु. १५,०००/-)
शैक्षलणक अहफता :-

१) माध्यलमक शािाांत िंरीक्षा उत्तीणफ असणे आवश्यक आहे.
२) महाराष्ट्र अलिशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन, मुांबई याांिंा ६ मलहने कािावधीिंा प्राथलमक
अलिशामक प्रलशक्षण िंाठयक्रम अथवा दकमान लततक्यािं कािावधीिंा, शासन मान्य सांस्था / शासन मान्य
तत्सम कोसफ उत्तीणफ असणे आवश्यक आहे.
३) उत्तम िंोहता येणे व बुडी मारणे आवश्यक.
४) एम.एस.सी.आय.टी.िंरीक्षा उतीण असल्यास प्राधान्य.
५) जड वाहन िंािलवण्यािंा वैध िंरवाना असल्यास प्राधान्य.
६) अनुभव असल्यास प्राधान्य.
७) मराठीिंे ज्ञान आवश्यक.
वय – शासकीय लनयमाप्रमाणे िागु.
वाहनिंािक – (मानधन र.रु १८,०००/-)
शैक्षलणक अहफता :-

१) माध्यलमक शािाांत िंरीक्षा उत्तीणफ असणे आवश्यक.
२) महाराष्ट्र अलिशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन, मुांबई याांिंा ६ मलहने कािावधीिंा प्राथलमक
अलिशामक प्रलशक्षण िंाठयक्रम अथवा दकमान लततक्यािं कािावधीिंा, शासन मान्य सांस्था / शासन मान्य
तत्सम कोसफ उतीण असणे आवश्यक आहे.
३) जड वाहन िंािलवण्यािंा वैध िंरवाना आवश्यक.
४) जड वाहनिंािक म्हणून दकमान ३ वर्षे काम के ल्यािंा अनुभव असणे आवश्यक.
५) मराठीिंे ज्ञान असणे आवश्यक.
वय – शासकीय लनयमाप्रमाणे िागु.
अटी व शती :१ करारिंध्दतीने नेमिेल्या फायरमन/वाहनिंािकाांिंी नेमणुक ही ६ महीने मुदतीिंी असेि. त्यामूळे
अजफदारास कोणत्याही कायमिंदी नेमणुकीिंा हक्क प्राप्त राहणार नाही अथवा या सांदभाफत न्यायाियात
दाद मागता येणार नाही. याबाबतिंे र.रु.१००/- िंे स्टॅम्िंिंेिंरवर हमीिंत्र सादर करावे िागेि.
२ उमेदवाराने अजाफसोबत शाळा सोडल्यािंा दाखिा, शैक्षलणक व व्यवसायीक अहफता लवर्षयक प्रमाणिंत्र,
जातीिंा दाखिा / जात प्रमाणिंत्र, अनुभव, इत्यादी कागदिंत्राांच्या स्वसाांक्षाांदकत सत्यप्रती जोडणे
आवश्यक आहे.

३ अलिशामक लवभाांगास सदर िंदाांिंी आवश्यकता नसेि तेव्हा कोणत्याही नोटीशी लशवाय, सदर
उमेदवाराांिंी सेवा सांिंुष्टात आणण्यात येईि. या सांबधीिंी सवफ अलधकार अलिशामन लवभागाने राखुन
ठे विे आहे.
४ वरीि प्रवगफ लनहाय िंदसांख्या व आरक्षण यामध्ये बदि होण्यािंी शक्यता असून त्याबाबतिंे सवफ अलधकार
अलिशमन लवभागास राहीि
५ उमेदवाराांनी सोबत ददिेल्या लवहीत नमुन्यात िंदाांसाठी अजफ मा.मुख्य अलिशमन अलधकारी,जनरि
अरुणकु मार वैदय मुख्य अलिशमन कें द्र, सांत तुकारामनगर, पिंिंरी, िंुणे ४११ ०१८ या नावाने करावा.
सदर अजफ दद. २१/१०/२०१६ रोजी साांयकाळी ५.०० वाजेिंयफत वरीि िंत्त्यावर रलजस्टर िंोस्टाने
िंोहिंतीि अशा बेताने िंाठवावेत.दकवा कायाफियीन वेळेत समक्ष सादर करावेत.
६ लनवड झािेल्या उमेदवाराांस फायरमन र.रु.१५,०००/-(अक्षरी िंांधरा हजार फक्त) प्रलतमलहना व
वाहनिंािक र.रु.१८,०००/-(अक्षरी अठरा हजार फक्त) प्रलतमलहना या एकत्रीत मानधना व्यतीररक्त
कोणत्याही सोयी सुलवधा, हक्क व इतर आथीक िाभ देय राहणार नाही.
७ अजफदाराने अजफ के िा अथवा लवहीत अहफता धारण के िी म्हणजे लनयुक्तीिंा हक्क प्राप्त झािे असे
नाही.लनवडीच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर अजफदार लवहीत अहफता/िंात्रता धारण न करणारा, गैरवतफन
करताना/दबावतांत्रािंा वािंर करताना आढळल्यास, उमेदवारी अथवा लनवड रदृबाति तसेिं लनयुक्ती
झाल्यास कोणतीही िंुवफसुिंना न देता त्यािंी लनयुक्ती समाप्त करण्यात येईि.
८ ज्या िंदाकररता अजफ के िेिा आहे. त्या िंदािंे नाव िंाकीटावर ठळक अक्षराांत लिहावे.
९ ददिेल्या मुदतीनांतर िंोस्टाने प्राप्त झािेल्या ककवा समक्ष सादर के िे अजाफिंा लविंार कोणत्याही
िंररलस्थतीत के िा जाणार नाही.
१० िंोस्टाने िंाठलविेिे अजफ गहाळ झाल्यास अथवा लविांब झाल्यास, त्याांस हे कायाफिय जबाबदार राहणार
नाही. लवहीत नमुन्यात नसिेिा अजफ, अिंुणफ, िंुकीिंे कागदिंत्रे जोडिेिे व वेळेत प्राप्त न झािेल्या अजाफिंा
लविंार करण्यात येणार नाही.
११ उमेदवार लनवडीसाठी कोणताही दबाव आणल्यास सदर उमेदवाराांस अिंात्र ठरलवण्यात येईि.
१२ अजफदाराने आिंिे अजफ महानगरिंालिके ने जालहरातीमध्ये नमूद के िेल्या लवहीत नमुन्यामध्ये भरणे
बांधनकारक राहीि.
१३ अिंूणफ माहीती व अटींिंी िंुतफता न करणा-या उमेदवाराांिंे अजफ बाद करुन अिंात्र ठरलविे जातीि.अिंात्र
अजफ कायाफियात जमा करणेत येतीि, त्याबाबत कोणत्याही प्रकारिंा िंत्रव्यवहार के िा जाणार नाही.
१४ सदरिंे िंद हे िंुणफिंणे तात्िंुरत्या व हांगामी स्वरुिंािंे आहे. यािंदावर उमेदवाराांस मनिंा सेवेत राहण्यािंा
अलधकार मागता येणार नाही. सदरिंे िंद आवश्यकतेनुसार फक्त ६ महीने मुदतीिंे राहीि.
१५ लनयुक्ती वेळी उमेदवाराांस रु.१०० िंे स्टॅम्िं िंेिंरवर मनिंा सेवेत भलवष्यात नोकरीबाबतिंा कोणताही
हक्क राहणार नाही,तसेिं मा.न्यायाियात दाद मागणार नाही, असे हमीिंत्र सादर करणे बांधनकारक आहे.
१६ अजाफसोबत जात प्रमाणिंत्र जोडणे आवश्यक आहे.
सदरिंी जालहरात व अजाफिंा नमुना िंालिके च्या www.pcmcindia.gov.in या सांकेतस्थळावर उिंिब्ध
आहे, त्यािंे उमेदवाराने काळजीिंूवफक अविोकन करून अजफ करावेत. जालहरातीनुसार कायफवाही करणे अथवा
प्रक्रीया कोणत्याही स्तरावर रदृ करण्यािंा अांलतम लनणफय अलिशामक लवभागाांस राहीि.
सही /अलतररक्त आयुक्त
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका,

सही/आयुक्त
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका,

पिंिंरी – १८

पिंिंरी – १८

अजाफिंा नमुना

िंासिंोटफ साईज
फोटो

प्रलत,
मा.मुख्य अलिशमन अलधकारी,
जनरि अरुणकु मार वैदय मुख्य अलिशमन कें द्र,
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका,
सांत तुकाराम नगर, पिंिंरी, िंुणे ४११ ०१८.
लवर्षय :- ----------------- िंदावर मानधनावर नेमणुकीबाबत.
महोदय,

सांदभीय ददनाांक ०८/१०/२०१६ जालहरातीनुसार मी (सांिंण
ु फ नाांव) -------------------------------------------------------या िंदासाठी आवश्यक ती शैक्षलणक अहफता धारण करीत असुन, या िंदासाठी लनवड होण्याकररता लवहीत
नमुन्यातीि अजफ सादर करीत आहे.
आडनाव

स्वत:िंे नाव

वडीिाांिं/े िंतीिंे नाव

१.सांिंुणफ नाव ---------------------------------------------------------------------------------------२.िंत्रव्यवहारािंा सांिंण
ु फ िंत्ता -------------------------------------------------------------------------------------(लिंनकोडसह) ---------------------------------------------------------------------------------------३.दुरध्वनी/मोबाईि क्र. -------------------------४.जन्मतारीख

दद. /

/

५.पिग

स्त्री/िंुरुर्ष

/ E-Mail ID(असल्यास)-----------------------------------

(अक्षरी---------------------------------------------------------------)

६.जात ---------------------------७.जात प्रमाणिंत्र क्रमाांक ---------------------------८.अजफदाराने धारण के िेल्या शैक्षलणक अहफतेिंा तिंशीिअ.क्र.

शैक्षलणक अहफता

१

एस.एस.सी

लवद्यािंीठ/ सांस्थांिंे नाांव

उतीण वर्षफ

लमळािेिे गुण

टक्केवारी

अन्य.
२

फायरमन िंाठ्यक्रम

३

एम.एस.सी.आय.टी

९. जड वाहन िंरवाना :क्र. ..................................... कािावधी ददनाांक ..................................
१०.अनुभव असल्यास

: कां िंनीिंे नाांव

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

िंदनाांम

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

कािवधी

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

वर नमुद के िेिा तिंशीि खरा व बरोबर असुन त्याबाबत आवश्यक प्रमाणिंत्राांच्या प्रती सोबत जोडत आहे. मी
असेही प्रमालणत करतो/करते की, वर ददिेिी मालहती खोटी अगर िंुकीिंी आढळु न आल्यास त्या मालहतीच्या
आधारे तात्िंुरत्या स्वरुिंात मानधनावरीि लनयुक्ती रद्द होण्यास मी िंात्र राहीन तसेिं माझ्या लवरुध्द कायदेशीर
कारवाई के ल्यास माझी कोणतीही तक्रार राहणार नाही.
रठकाण

:

ददनाांक

:

सहिंत्रे

: १)

अजफदारािंी सही व नाव

२)

