
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८, 
अि शामक िवभाग, 

मानधन त वावर ६ मिहने मदुतीसाठी करार प दतीने फायरमन नेमणकू करणेबाबत. 
 

 
जाहीरात मांक २९७ / २०१९        द.२७/५/२०१९  

 
पपरी चचवड महानगरपािलका अि शामक िवभागामाफत ६ मिहने मुदतीसाठी अि शामक िवभागाक रता 

फायरमन करारप दतीने / एकवट मानधन त वावर आव यकता आह.े याक रता खालील माण े शै िणक 
अहताधारकांकडुन अज मागिव यात येत आहते. 
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फायरमन पदाची - शै िणक अहता:- 

१) मा यिमक शालांत परी ा उ ीण असण ेआव यक आह.े  

२) महारा  अि शमन सेवा अकादमी, महारा  शासन, मुंबई यांचा ०६ मिहने कालावधीचा ाथिमक अि शमन 

पा म अथवा कमान तेव ाच कालावधीचा शासन मा य सं था/ शासन मा य त सम पा म (कोस) 

उ ीण असण ेआव यक आह.े 

३) नगरपािलका / महानगरपािलका येथील कामकाजाचा अनुभव अस यास ाधा य.  

४) एम.एस.सी.आय.टी. (MSCIT) परी ा उ ीण अस यास ाधा य. 

५) जड वाहन चालिव याचा वधै परवाना अस यास ाधा य. 

६) मराठी भाषेचे ान असणे आव यक.  

७) उ म पोहता येण ेव बुडी मारण ेआव यक. 

वय – शासक य िनयमा माण ेलाग ुराहील. 

अटी व शत  :- 

१) करारप दतीने केलेली फायरमन नेमणुक ही फ  ६ मिहने मदुतीची असेल. यामळेू अजदारास कायम व पी 

नेमणुक चा कोणताही ह  राहणार नाही अथवा या संदभात म.े यायालयात दाद मागता येणार नाही. 

याबाबतचे र. .१००/- चे टॅ पपेपरवर हमीप  जू होते वेळी सादर करावे लागेल. 

२) उमेदवाराने अजासोबत शाळा सोड याचा दाखला, शै िणक व ावसायीक अहता िवषयक माणप , जातीचा 
दाखला, अनुभव, इ यादी कागदप ां या वसां ां कत ती जोडणे आव यक आह.े 

३) या दवशी अि शामक िवभांगास सदर पदांची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नोटीशी िशवाय, सदर 
उमेदवारांची सेवा थेट संपु ात आण यात येईल. या संबिंधचे सव अिधकार अि शामक िवभागाने राखुन ठेवल े
आह.े 

४) पा  उमेदवारांना नेमणुक दतेाना पद सं या कमी जा त कर याचा अिधकार अि शामक िवभागांस राहील. 

५) उमेदवारांनी सोबत दले या िवहीत नमु यात, पदांसाठी अज, मु य अि शामक अिधकारी, जनरल अ णकुमार 
वै  मु य अि शामक क , संत तुकारामनगर, पपरी, पुण े ४११ ०१८ या नावाने करावा. सदर अज        

दनांक १३/ ०६ /२०१९ रोजी सांयकाळी ५.०० वाजेपयत वरील प यावर रिज टर पो टाने पोहचतील अशा 

बेताने पाठवावेत कवा कायालयीन वेळेत सम  सादर करावेत.  



६) पुणे िज ाबाहरेील वा त ास असले या उमेदवारांकरीता सदर सहा मिहन े कालावधीकरीता मनपा 

अि शामक िवभागाकडुन ता पुरती िनवा-याची मोफत सोय केली जाईल. यामधील  वीज, पाणी मोफत राहील. 

परंतू वयंपाक करता येणार नाही. जेवणाची सोय बाहरे करावी लागले. तथापी, अशा उमेदवारांना ुटीवरील  

८ तासानतंरही अि शमन क ाम य े थांबुन आपली सेवा िवनामोबदला िवभागासाठी उपल ध क न दणेे 

बंधनकारक राहील. अशा ता पुरत े पुण िनवासाम य े थांबनु िवनामोबदला सेवा दवुे इ छुक उमेदवारांचा 

ाधा याने िवचार केला जाईल.    

७) िनवड झाले या उमेदवारांस फायरमन पदाचा र. . १५,०००/- (अ री पंधरा हजार फ ) या एकवट मानधना 
ित र  अ य कोण याही सोयी सुिवधा, ह  व इतर आथ क लाभ दये राहणार नाही. 

८) अजदाराने अज केला अथवा िवहीत अहता धारण केली हणजे िनयु चा ह  ा  झाला असे नाही. िनवडी या 
कोण याही ट यावर अजदार पा ता धारण न करणारा, गैरवतन करताना/दबावतं ाचा वापर करताना 
आढळ यास. याची उमेदवारी / िनवड र बातल कर यात येईल तसेच िनयु  झा यासही कोणतीही पुवसुचना 
न दतेा याची िनयु  समा  कर यात येईल. 

९) या पदाक रता अज केलेला आह.े या पदाचे नाव पाक टावर ठळक अ रात िलहाव.े 

१०) दले या मुदतीनंतर ा  झाले या अजाचा िवचार केला जाणार नाही.  

११) पो टाने पाठिवलेले अज गहाळ झा यास अथवा िवलंब झा यास, यासं ह ेकायालय जबाबदार राहणार नाही. 
िवहीत नमु यात नसलेला अज, अपणु, चुक चे कागदप े जोडलेले व वेळेत ा  न झाले या अजाचा िवचार केला 
जाणार नाही. 

१२) अजदाराने आपला अज महापािलकेने जाहीरातीम ये िवहीत केले या अजा नमु या माण े करण े  बंधनकारक 
राहील. 

१३) अपूण मािहती अथवा अट ची पुतता न करणा-या उमेदवारांचे अज बाद, अपा  ठरिवले जातील. अपा  अज 
कायालयात जमा करणेत यतेील, याबाबत कोण याही कारचा प वहार केला जाणार नाही. 

१४) सदरचे पद ह े पुणपणे ता पुर या व हगंामी व पाचे आह.े यापदावर उमेदवारांस मनपा सेवेत राह याचा 
अिधकार मागता येणार नाही. 

१५) मनपाच े कै. यंशवंतराव च हाण णालय, पपरी यांचेकडुन शा ररीक स म ( फटणेस ) बाबत वै कय 

माणप  जू होताना जोडणे आव यक आह.े उमेदवार हा शा ररीक कवा वै कय दृ या अपा  असलेच े
िनदशनास आ यास कोणतीही पुव सुचना न दतेा उमेदवाराची सेवा संपु ात करणते येईल.  

१६) शहरातील कोण याही अि शमन क ाम य ेआव यकतेनसुार तीन पा यांम य ेअि शमन व अ य सव कार या 
ुटी करण ेबंधनकारक राहील. 

१७) उमेदवारांना वखचाने अि शामक दलाचा गणवेश िशवून यावा लागेल तसेच से टी बुट ई. प रधान कराव े

लागतील. िवभागाकडून कोण याही कारचा गणवशे ई. सािह य ् उपल ध् होणार नाही. 

१८) आग, परु, भुकंप ई. आप कालीन प र थीतीत जोखमीच े व धाडसाचे काम कराव े लागणार अस याने याचा 

कोणताही अितरी  मोबदला अथवा िवमा ई. सुर ा उपल ध ् होणार नाही. सदर जोखमीच े काम, 

वजबाबदारीवर करावयाच ेअसून याबाबतचे हमीपञ िनयु चे वेळेस सादर करण ेबंधनकारक आह.े 

 

सदरची जाहीरात व अजाचा नमुना पपरी चचवड महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in  या 
संकेत थळावर पाहता येईल. पद भरतीची या कोण याही वेळी, तरावर र  कर याचा अथवा याम य ेबदल 
कर याचा अंितम िनणय पपरी चचवड महानगरपािलकेस राहील. 

     

             
 सही/-       सही/- 

       मु य अि शामक अिधकारी            अितरी  आयु  (२) 
पपरी चचवड महानगरपािलका,    पपरी चचवड महानगरपािलका, 

पपरी – १८        पपरी – १८ 

 



अजाचा नमनुा 

 

 

ित, 
मा.मु य अि शामक अिधकारी, 
जनरल अ णकुमार वदैय मु य अि शमन क , 
पपरी चचवड महानगरपािलका, 

सतं तकुाराम नगर, पपरी, पणु े४११ ०१८. 

 

 

िवषय :- फायरमन पदी मानधनावर नमेणकु बाबत. 

 

महोदय, 
संदभ य दनांक       /     /२०१९ जाहीरातीनुसार मी (सपुंण नावं अडनाव थम) --------------------------------------------------

----------------------------------------------- “ फायरमन ” या पदासाठी आव यक ती शै िणक अहता धारण करीत असुन, फायरमन या 

पदासाठी िनवड हो याक रता िवहीत नमु यातील अज सादर करीत आह.े 
    आडनाव  वत:चे नाव   वडीलांच/ेपतीचे नाव 
१.संपुण नाव  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२.प वहाराचा संपणु प ा ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(िपनकोडसह)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३.दरु वनी/मोबाईल .  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.ज मतारीख    द.      /       /           (अ री-----------------------------------------------------------------------------------------------) 
५. लग   ी / पु ष 
६.जात   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

७. वग ( अशी खणु करा) - अनु.जाती. / अनु.जमाती / िवजा-अ /भज-ब/ भज-क / भज-ड / िवमा  / इमाव /ईड युएस/ 

एसईबीसी/ खलुा 

८.अजदाराने धारण केले या शै िणक अहतेचा तपशील 
अ. . शै िणक अहता िव ािपठ/ सं थंच ेनांव उत ण वष िमळालेले गणु ट े वारी 
१ एस.एस.सी व अ य      

२ फायरमन पा म     

३ एम.एस.सी.आय.टी     

९. जड वाहन परवाना : . ..................................... कालावधी दनांक ..................................   
१०.अनुभव अस यास : कंपनीचे नांव  : -------------------------------------------------------------- 

पदनांम  : ------------------------------------------------------------- 
कालावधी : ------------------------------------------------------------- 

 ११. पुण िनवासी राह यास इ छुक आह े(अट . ६ नुसार ) – होय / नाही. 

वर नमुद केलेला तपशील खरा व बरोबर असुन, याबाबत आव यक माणप ां या ती सोबत जोडत आह.े मी असेही 
मािणत करतो/करते क , वर दलेली मािहती खोटी अगर चुक ची आढळुन्   आ यास तया मािहती या आधारे ता पुर या 
व पात मानधनावरील िनयु  रद ृ हो यास मी पा  राहीन तसेच मा या िव द कायदशेीर कारवाई के यास माझी 

कोणतीही त ार राहणार नाही. 

 

ठकाण  : 

 

दनांक  :        अजदाराची सही व नाव 

 

सहप े  :  

 

पासपोट साईज 
फोटो 


