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कॉप�रेशन इंटीमेटेड हे�थ  !ड फॅिमली वेलफेअर सोसायटी, पी.सी.एम.सी. सुधािरत रा1ीय 2यरोग 

िनयंऽण काय5बमांतग5त खालील पदे अःथायी, ता:पुर:या व करार प;दतीने भरावयाची असुन कराराचा कालावधी 

1 वषा5चा राहील. तरी इ>छुक पाऽ उमेदवारांनी :यांचे अज5 आवँयक :या कागदपऽासह िद. 25/09/2013 पयHत 

मा. सदःय सिचव, कॉप�रेशन इंटीमेटेड हे�थ  !ड फॅिमली वेलफेअर सोसायटी, 2 रा मजला, वैJकीय िवभाग, 

मुLय ूशासकीय इमारत, िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, मुंबई – पुणे हायवेलगत, िपंपरी 411018 येथे सादर 

करावे. मुदतीनंतर आलेले अज5 िःवकारले जाणार नाही याची नQद Rयावी. 
 

अ.ब पदनाम दरमहा एकिऽत 

मानधन (Tपये) 

एकुण 

पदे 

आवँयक श2ैिणक अह5ता व ूाधाVय 

1 विरW उपचार 

पय5वे2क  

15000/- 3 अ) आवँयक अह5ता 

1. बारावी उYीण5, कला व िवZानिवषयातील पदवी. 

2. दचुाकी वाहन चालक कायम परवाना आवँयक  

ब) खालील अह5ता अस�यास ूाधाVय 

1. शासन माVय सःंथेकडील टी.बी.हे�थ ि[हजीटर कोस5 व 

सबंधंीत 2ेऽातील 2 वषा5चा अनभुव 

                िकंवा 

3. शासन माVय एम.पी.ड\ल ुिकंवा सॅिनटर इVःपे]टरचा 

कोस5 व 2 वषा5चा सबंधंीत 2ेऽातील अनभुव. 

4) ःथािनक भाषेतील चांगले सभंाषण कौश�य व 

काय52ेऽातील ूवास करणेस माVयता 

2 टी.बी.हे�थ 

ि[हजीटर 

10000/- व 1500/- 

ूवास भYा 

6 अ) आवँयक अह5ता 

1. बारावी उYीण5 (इंटरिमडीएट)िवZान उYीण5 व 

एम.पी.ड\लु /एल.एच.[ही./ ए.एन.एम/टी.बी.हे�थ 

ि[हजीटर कामकाजाचा अनभुव िकंवा टी.बी.हे�थ ि[हजीटर 

चा माVयता ूा` कोस5  

ब) खालील अह5ता अस�यास ूाधाVय 

1. एम.पी.ड\�यु िकंवा सॅनेटरी इVःपे]टरचा माVयता ूा` 

कोस5.  

क) उपरोa नमदु केललेे अह5ता धारण करणारे उमेदवार 

आवँयक ूमाणात उपल\ध न झा�यास सांिवधानीक 

िवJापीठाकडील कोण:याही शाखेची पदवी उYीण5 असणा-या 

उमदेवाराने टी. बी. हे�थ ि[हजीटर या पदासाठी अज5 

के�यास सदर अजा5चा िवचार कर!यात येईल. 

 

सदर>या करारप;दतीवरील पदांचे दरमहा एकऽीत मानधन हे कe ि/राgय शासना>या अनुदानावर 

अवलंबुन आहे. आले�या अजाH>या आवँयक शै2िणक अह5ता व पाऽतेनुसार यादी तयार कTन आवँयक 

पदसंLया तसेच पाऽ अजा5>या संLयेनुसार आवँयकता अस�यास लेखी परी2ेसाठी तसेच मुलाखतीसाठी पाऽ 

उमेदवारांना अजा5त नमुद केले�या प:यांवर पऽ पाठिव!यात येतील. अजा5सोबत शै2णीक पाऽता, इतर अह5ता, 

अनुभव, शाळा सोड�याचा दाखला इ. संबंिधत कागदपऽां>या ूमाणीत स:यूती पासपोट5 साईज फोटोसिहत 

जोडा[यात. अजा5सोबत अपरुी कागदपऽे जोड�यास अज5 अपाऽ कर!यात येतील. :याचूमाणे सदर ूिबयेम;ये 



ू:य2 / अू:य2 ःवTपात राजकीय दबाव आणणा-या उमेदवारांना अपाऽ ठरिव!यात येई. पाऽतेचे योiय ते 

िनंकष5 लावुन मुलाखतीसाठी बोिव!याचा अिधकार िनवड सिमतीकडे राहील. सव5 पाऽ उमेदवारांना मुलाखतीसाठी 

ःवखचा5ने यावे लागेल. टपाल खा:यामुळे झाले�या कोण:याही िवलंबास अथवा टपाल गहाळ झा�यास 

महापािलका जबाबदार राहणार नाही.  

सदर कराराची मुदत संप�यानंतर एकऽीत मानधनावरील सेवा संपुkात येईल. मानधनावर िनयुaी झाली 

lहणुन उमेदवारास भिवंयात मनपा सेवेम;ये कोण:याही ूकारचा कायम िनयुaीचा ह]क सांगता येणार नाही. 

1. अज5 िःवकृती अंितम िद. 25/09/2013 व वेळ दपुारी 3.00 वा. 

2. ूा` झाले�या पाऽता धारक अज5दारां>या संLये>या ूमाणावTन लेखी व मौिखक पिर2ा िकंवा फa मौिखक 

पिर2ा हयाबाबत िनण5य घेतला जाईल. 

3. लेखी पिर2ा व मौिखक मुलाखतीसाठी 80:20 असे गुणांचे ूमाण राहील. 

4. सदर पदासाठी करावया>या अजा5चा नमुना महापािलके>या  www.pcmcindia.gov.in  हया वेबसाईट वर 

उपल\ध आहे. 
            Sd/- 

अ;य2 

कॉप�रेशन इंिटमेटेड हे�थ ऍ!ड  फॅिमली वेलफेअर सोसायटी, 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
 
 

जाहीरात बजाहीरात बजाहीरात बजाहीरात ब. . . . 141141141141 

जाजाजाजा....बबबब. . . . श2िनकेश2िनकेश2िनकेश2िनके////2य2य2य2य////कािवकािवकािवकािव////351351351351////2013201320132013 

िदिदिदिद. . . . 07070707////09090909////2013201320132013 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



उमेदवाराने करावया>या अजा5चा नमुना 
ूित,  

मा. सदःय सिचव, 

कॉप�रेशन इंिटमेटेड हे�थ ऍ!ड  फॅिमली वलेफेअर सोसायटी, 

2 रा मजला, वैJकीय िवभाग, 

मुLय ूशासकीय इमारत, िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 

मंुबई Ð पणेु हायवेलगत,िपंपरी 411018  
 

िवषय िवषय िवषय िवषय : : : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पदासाठी अज5पदासाठी अज5पदासाठी अज5पदासाठी अज5 
 

महोदय, 

संदिभ5य  जाहीरातीनुसार मी ---------------------------------------हया कंऽाटी प;दतीवरील हंगामी 

पदासाठी आवँयक ती अह5ता धारण किरत असुन या पदासाठी िनवड हो!याकरीता   िवहीत नमुVयातील अज5 

सादर करीत आहे.  

 

आडनाव   ःवत:चे नाव    वडील/ पतीचे नाव 

1) संपुण5 नाव :-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) पऽ[यवहाराचा पYा : ----------------------------------------------------------------------------- 

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

3) जVमतारीख :  

 

4 ) िलंग :-    

 

5) सेवायोजन काया5लय / समाज क�याण/ एकाि:मक आिदवासी िवकास ूक�प आिदंकडे नQदणी केलेली 

अस�यास नQदणी बमांक व िदनांक : ---------------------------------------------------------------- 
 

6) अज5दाराने धारण केले�या शै2िणक अह5तेचा तपिशल :  

अ.ब शै2िणक अह5ता उYीण5 वष5 िमळालेले एकुण गुण ट]केवारी 
     

 

 

 

 

 

7) अनुभवाचा तपिशल : 

अ.ब संःथेचे नाव संःथेचा पYा दरु;वनीसह पद कालावधी 
     

 

 

 

 

 

8 )  तांिऽक पाऽता : ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

   फोटो 
 

 

 

        

पुTष sी 



वर नमुद केलेला तपिशल खरा व बरोबर असुन :याबाबत आवँयक ूमाणपऽा>या ूमाणीत ूती सोबत 

जोडत आहे. मी असेही ूमाणीत करतो / करते की, वर िदलेली मािहती खोटी अगर चुकीची आढळुन आ�यास 

या मािहती>या आधारे नोकरी वTन कमी कर!यास मी पाऽ राहीन, तसेच माuयािवT;द कायदेशीर कारवाई 

के�यास माझी कोणतीही तबार राहणार नाही. 
 

ःथळ : 

िदनांक : 
 

        अज5दाराची सही 
 

अजा5सोबत खालील ूमाणपऽां>या ूमािणत / स:यूती जोडणे आवँयक आहे. 

1. शै2णीक अह5तेची ूमाणपऽ 

2. अनुभवाचे ूमाणपऽ 

3. शाळा सोडलयाचा दाखला 
 

 


