पपरी चचवड महानगरपािलका- कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ऍ ड फॅ िमली वेलफे अर सोसायटी
२ रा मजला, वै कय िवभाग, मु य शासक य इमारत, पपरी चचवड महानगरपािलका, मुंबई-पुणे हायवे लगत,
पपरी- ४११ ०१८
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------जािहरात . ११८ /२०१९
मांक- वै /९/कािव/ ४७४० /२०१९
द.१३/ ११/२०१९

Walk- in –Interview (थेट मुलाखत)
पपरी चचवड महानगरपािलका कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ
आरो य अिभयान (NHM) अंतगत आशा वयंसेिवका (ASHA) िनयु

ड फॅ िमली वेलफे अर सोसायटी अंतगत रा ीय
कामी खालील नमुद के ले या शै िणक पा ता व

अनुभव धारक उमेदवारांनाकडू न अज मागिव यात येत आहेत.
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कायकत यांना
ाध य.

वय
कमान
२५ ते
कमाल
४५ वष

मुलाखतीचा दनांक व
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सकाळी १० ते ११
वा.पयत.

१२

अटी व शत 1. रा ीय शहरी आरो य अिभयानांतगत भर यात येणा-या वरील पदाची िनवड थेट मुलाखतीने कर यात येईल.
2. सदरची पदे रा ीय शहरी आरो य अिभयानांतगत राहतील, सदर पदांचा पपरी चचवड म.न.पा.आ थापनेशी
कस याही कारचा संबंध राहणार नाही.
3. सदरची पदे के वळ क प कामकाजासाठी ता पुर या व पात भरावयाची असून ३१ माच २०२० पयत अथवा
क प बंद होताच सदरील पदे आपोआप संपु ात येतील.
4. सदरची पदे पुणपणे के वळ क प कामकाजासाठी ता पुर या व पात भरावयाची अस याने अजदारास
कायमपदी िनयु चा ह सांगता येणार नाही. या दवशी सोसायटीस सदर पदांची आव यकता नसेल यावेळी
कोण याही नोटीशीिशवाय यांची सेवा समा के ली जाईल. याकामी िनयु वेळी .१०० चे टॅ प पेपरवर
बंधप (करारनामा) क न ावा लागेल.
5. सदर जािहरातीमधील पदसं येम ये बदल होऊ शकतो.
6. सदरची भरती र करणे अथवा थिगत करणे तसेच िनवड/िनयु
या कोण याही ट यावर कोणतेही
कारण न देता बदल अथवा र कर याचे अिधकार मा.आयु
पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी राखुन
ठे वलेले आहेत.
7. मुलाखती या वेळाप कामधील दनांकास १ तासाम ये हणजे सकाळी १० ते ११ वाजेपयत या वेळेत जेवढे
उमेदवार उपि थत असतील अशा उमेदवादांची हजेरी न दवून व यांचेकडू न िविहत नमु यातील अज व
कागदप े घे यात येतील. यानंतर उपि थत असले या उमेदवारांची मुलाखतीसाठी न दणी करणेत येणार नाही
व याबाबतचा अंितम िनणय सद य सिचव तथा वै कय संचालक िप. च.म.न.पा. यांचा राहील.
8. आशा वयंसेिवका जािहरातीम ये नमुद कले या कामकाज े ाची थािनक/कायमची रिहवाशी असावी. जर
जािहरातीम ये नमुद काय े ाची आशा वयंसेिवका उपल ध न झा यास लगत या काय े ातील आशा
वयंसेिवका यांचे पा अजाचा िवचार के ला जाईल.

9. आशा वयंसेिवके स मािसक ठोक वेतन, मानधन अथवा कोणताही एकि त दरमहा भ ा अदा के ला जाणार नाही
10. िनयु आशा वयंसेिवके स शासन आदेशानुसार कामावर आधा रत मोबदला डी.बी.टी. दारे थेट बॅक खा यावर
अदा के ला जाईल व शासनाकडू न वेळोवेळी ा सुचना लागु राहतील.
11. सदर पदभरतीची िनवड व ित ा यादी िस द कर यात येईल.
12. सदर पदांची मुलाखत १५ गुणांची असेल.
13. सदर पदाचे मुलाखतीम ये खालील माणे गुण दे यात येतील.
अ) कमान ८ वी पास मिहला असणे आव यक, ८ वी ते १० वी पास अस यास शु य गुण व यापुढील येक
शै िणक वषा या पा तेसाठी ०२ गुण या माणे गुण दे यात येतील. (उदा.१२ वी पास अस यास ०४ गुण,
िनवड सिमतीस जा ती जा त ०६ गुण देणेत येतील.)
ब) आरो य िवषयक कामकाजा या अनुभव येक वषा या अनुभवासाठी ०१ गुण दे यात येतील. चांग या
वयंसेवी सं थेची कायकत अस यास अिधक गुण दे यात येतील. (जा ती जा त ०५ गुण दे यात येतील.)
क) िवधवा/प रत या मिहला अस यास ०२ गुण दे यात येतील.
ड) उ म संभाषण व ो साहन कौश यास जा तीत जा त ०२ गुण दे यात येतील.
14. मुलाखतीस पा असले या उमेदवारांनी खालील कागदप ांसह वखचाने मुलाखतीत राहवे. यांना कोण याही
कारचा वास भ ा देय नाही.
कागदप -े
१. इ छु क व पा उमेदवारांनी थेट मुलाखतीला येताना म.न.पा.वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in वर दले या
नमु यातील अज, शै णीक अहता ामणप े व खालील कागदप ां या छायां कत स य ती जोडा ात. (अजासोबत
मुळ कागदप े जोडू न नयेत.) २. पासपोट साईज फोटो ३. ज म दाखलेचा पुरावा (ज माचा दाखला/शाळा सोड याचा
दाखला) ४. रिहवाशी दाखला ५. ओळख माणप ६. अनुभव माणप
15. मुलाखतीचे ठकाण- पपरी चचवड महानगरपािलके चे यशवंतराव च हाण मृती

णालय, १ ला मजला चाण य

हॉल, पपरी पुण-े ४११ ०१८.
सही/अित र आयु (१)
पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी- ४११ ०१८

कायालयाने भरावयाची मािहती
अज पा /अपा

अपा कर याचे कारण

अज तपासणी करणार अिधकारी/कमचारी नाव,पदनाम
व वा री

आशा वयंसेिवका पदासाठी अजाचा नमुना
या ठकाणी

पासपोट साईज
ित,
फोटो िचटकवावा.
मा.सद य सिचव,
कॉप रे शन इं ट ेटेड हे थ ड फॅ िमली
वेलफे अर सोसायटी पी.सी.एम.सी.
२ रा मजला, वै कय िवभाग, मु य शासक य इमारत,
पपरी चचवड महानगरपािलका, मुंबई-पुणे हायवे लगत, पपरी- ४११ ०१८
िवषय- आशा वयं सेिवका या पदासाठी अज
महोदय,
संदभ य जाहीरातीनुसार मी -------------------------------------- पद आशा

वयंसेिवका हया ता पुर या

व पातील हंगामी पदासाठी आव यक अहता धारण करीत असून िनवड हो याकरीता िवहीत नमु यातील अज
सादर करीत आहे.
माझी तपशीलवार मािहती खालील माणे१) संपूण नांव- -------------------------------------------------------------------------२) स याचा प

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------३) मोबईल मांक -----------------------------------------------------------------------४) ई-मेल आयडी-------------------------------------------------------------------------५) धम- ---------------------- ६) जात--------------- ७) वग- -----------------------८) ज मतारीख------------------------- व वय --------------------------------------९) अजदाराची मािहतीपा ते या अटी
अ. .
१

शै िणक पा ता

२

कामाचा अनुभव (वषाम ये िलहावे )

३

िवधवा प रत या (होय कवा नाही िलहावे)

४

संभाषण कौश य व ो साहन कला अवगत (होय कवा नाही िलहावे)

अजदाराने
मािहती

भरावयाची

१०) तांि क व इतर अहता तपशील- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वर नमुद के लेला तपशील खरा व बराबर असून याबाबत आव यक माणप ां या मािणत ती सोबत जोडत
आहे. मी असेही मािणत करतो/करते क , वर दलेली मािहती खोटी अगर चु कची आढळू न आ यास या मािहती या
आधारे िमळालेली ता पुर या व पातील हंगामी नोकरीव न कमी कर यास मी पा राहीन, तसेच मा यािव द
कायदेशीर कारवाई तावीत होईल, याची मला जाणीव आहे.

थळदनांक-

टप :

/

/२०१९

अजदारची सही(नांव-

१) अजदाराने शै िणक पाञता व कामा या अनुभवाचे माण पञ सोबत जोडावेत.
२) अपुण भरलेला अज िवचारात घेतला जाणार नाही.

)

