पंपरी चंचवड महानगरपािलका
यशवंतराव च हाण मृती णालय, णवािहका िवभाग
पंपरी -18
पंपरी चंचवड महानगरपािलका , यशवंतराव च हाण मृती णालयाअंतगत णवािहका िवभागासाठी
खािलल माणे पदे एक ीत मानधनावर हंगामी व पात 6 मिहने कालावधीसाठी भरणेबाबत .
पंपरी चंचवड महानगरपािलका , यशवंतराव च हाण मृती णालयाअंतगत णवािहका
िवभागासाठी वाहनचालक पदे दरमहा एक ीत मानधनावर हंगामी व पात 6 मिहने कालावधीसाठी
भरावयाची आहेत पदाचे नाव, पदसं या , शै िणक अहता, मानधनाची र म याचा तपशील
खािलल माणे
अ. .

1)

पदाचे नाव

वाहनचालक

पद सं या

15

एक ीत
मानधन

शै िणक अहता व पा ता

वगानुसार
आर ण

11974/-

1) मोटार वाहन िनयम
1939 नुसार जड वाहन व
जीप कार चालिव याचा
परवाना आव यक
2) इय ा 7 वी उ ीण ,
मराठी व हंदी भाषा
बोलता येणे आव यक
3) जड वाहन / जीप / कार
चालिव याचा कमान 3
वषाचा अनुभव
4) व छ रे कॉड व वाहन
दु तीची मािहती असणे
आव यक
5) शारी रक दृ ा स म व
संबंिधत प रसरीची
मािहती असणे आव यक

अनु.जाती – 2
अनु.जमाती- 1
िव.जा. अ – 1
भ.ज.क.-1
इ.मा.व.— 3
खुला -- 7

टप –
1)

तुत या मानधनावर करावया या नेमणूका ा पुणपणे ता पुर या/ हंगामी व पा या
आहेत. यामुळे अजदारास मनपा मधील कोण याही पदावर कायम व पी नेमणूक चा ह
सांगता येणार नाही.

2) या दवशी मनपास सदर या पदांची आव यकता नसेल, यावेळी कोण याही नोटीसीिशवाय
मानधनावरील सेवा संपु ात आण यात येतील.
3)

ा याि क / शारी रक परी ेस ये याक रता उमेदवारास कोण याही कारचा वास भ ा
दला जाणार नाही.

4) सव उमेदवारांनी ा याि क / शारी रक परी ेसाठी उपि थत राहताना वत;चा न ाने
काढलेला पासपोट साईजचा फोटो , शै िणक अहता, जातीचे माणप , व या
कागदप ां या मूळ ती व सां ां कत के ले या यक एके क ती सोबत आणणे आव यक
आहे.
5) िनवड के ले या उमेदवारांना मनपा ने ठरवून दले या अटी शत नुसार कामकाज करणे
बंधणकारक रािहल. तसेच मनपा. या णवािहका िवभागाम ये 3 िश ट म ये कामकाज
करावे लागेल.
6) वरील पदांना महारा आर ण कायदा 2004 नुसार मागासवग यांचे आर ण लागू राहील.
7) उमेदवाराने करावयाचा अजाचा नमुना मनपा चे अिधकृ त संकेत थळावर
www.pcmcindia.gov.in उपल ध आहे.
8) वाहनचालक या पदासाठी ा होणा-या उमेदवारां या अजाची सं या िवचारात घेऊन
उमेदवारां या ा याि क / शारी रक परी ेचा िनणय अलािहदा घेणेत येईल.याबाबतचा
संपूण अिधकार मा.आयु सो.यांचेकडे रािहलव तसे उमेदवारांना कळिव यात येईल.

9) सदर पदासाठी इ छु क उमेदवारांनी सोबत दलेला अज भ न द.24/04/ 2017 पयत
मा.वै क य अिध क, यशवंतराव च हाण मृती णालय, संत तुकाराम नगर, पंपरी
चंचवड महानगरपािलका ,चाण य कायालय, पंपरी येथे सम अथवा पो ाने सादर करावा
व अजासोबत वत;चा न ाने काढलेला पासपोट साईजचा 1 फोटो तसेच आव यक या
कागदप ां या सां ां कत के ले या

ती सादर करा ात. परी ेस हजर राह यासाठी

मोबाईलवर SMS ारे अथवा वता या ई-मेल वर कळिव यात येईल.मुदतीनंतर आले या

अजाचा िवचार के ला जाणार नाही.
10) ा झाले या अजाची छाननी क न ा ठरले या उमेदवारां या ा याि क / शारी रक
परी ेचे वेळाप क मनपा चे www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर िस

करणेत

येईल.

11)

महारा शासन सामा य शासन िवभागाकडील द.14/01/2010 चे शासन
िनणयानुसार पुन नयु न देणेबाबत कळिवले आहे. यापुळे वरील जाहीरातीम ये नमुद
के ले या पदांवर मनपाम ये यापूव मानधनावर कामकाज के ले अस यास अशा उमेदवारांनी
सादर के ले या अजाचा िवचार के ला जाणार नाही. तथािप काही पदांक रता न ाने थमच
मानधनावर नेमणूक साठी अज ा न झा यास यापू व मानधनावर कामकाज के ले या
उमेदवारांनी सादर के ले या अजाचा िवचार के ला जाईल. अशा उमेदवारांना पुननमणूक देणे
बंधनकारक राहणार नाही.

12)

सादर या नेमणूका कर याचे अथवा र कर याचे सव अिधकार मा.आयु
राहतील.याची सव संबंिधतांनी न द यावी.

सही
आयु
पंपरी चंचवड महानगरपािलका
पंपरी -18

जािहरात .
. ण/1/कािव/ 1589 /2017
द.

17/ 04/2017

सही

आरो य वै क य अिधकारी
पंपरी चंचवड महानगरपािलका
पंपरी -18

सो.यांना

उमेदवाराने करावयाचा अजाचा नमुना
ित,
मा. आयु .
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर , पुणे – ४११ ०१८.
वषय – मानधनावर ल -------------------------------------------- या
पदासाठ अज.
महोदय,
संदभ य

जा हरातीनुसार

मी--------------------------------------------------हं गामी

प दतीने दरमहा एक त मानधनावर-----------------------------------या पदासाठ आव यक ती
अहता धारण कर त असून या पदासाठ िनवड हो याकर ता वह त नमु यातील अज सादर कर त
आहे .
आडनाव

वत:चे नाव

वड ल/पतीचे नाव

1) संपूण नाव :- ----------------------------------------------------------------------------------------

2) प

यवहाराचा प ा :----------------------------------------------------------------------

-----------

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

---------------------------------------------------- मोबाईल

. -------------

---------3) ज मतार ख : -----------------------------4) िलंग : पु ष
5) र ज

े शन

ी

मांक ------------------------------------- (

6) वाहन परवाना
7) जात SC

मांक ---------------------------------

ST

OB C

8) अजदाराने धारण केले या शै
अ. .

शै

णक अहता

वग –
SBC

VJNT-A

NT-B

NT C

NT-D

OPEN

णक अहतेचा तपशील –
सं था

उ ीण वष

िमळालेले
गुण

ट केवार

9) तां क व इतर अहता तपशील –1) -----------------------------------------------------------------

2) -------------------------------------------------------

----------

3)--------------------------------------------------------

---------10) अनुभवाचा तपशील
अ. .

सं थेचे नाव

सं थेचा प ा

पद

कालावधी

दु र वनीसह

वर नमूद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून
ती सोबत जोडत आहे . मी असेह

याबाबत आव यक

माणप ां या

मा णत करतो/करते क , वर दलेली मा हती खोट अगर

चूक ची आढळू न आ यास या मा हती या आधारे नोकर व न कमी कर यास मी पा
मा या व

द कायदे शीर कारवाई के यास माझी कोणतीह त ार राहणार नाह .

थळ –
अजदाराची सह

दनांक –
सहप े – अजासोबत खालील
१) शै

२) अनुभवाचे
३) जात

माणप ां या

णक व इतर अहतेची
माणप

माणप

मा णत

माणप

मा णत स य ती जोडणे आव यक आहे .

राह न, तसेच

