
पंपर  चंचवड महानगरपा लका,  पंपर  – 18. 
६७नागरव ती वकास योजना वभाग, 

मु य शासकय इमारत, तळमजला, पंपर -४११०१८. 
समुह संघटक या पदावर मानधनावर हंगामी नेमणूक बाबत  

जा हर कटन 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या काय े ात, महनगरपा लके या नागरव ती वकास योजना 
वभागामाफत व वध क याणकार  योजना  राब व या जातात. सदर योजनांचा  व तीपातळीवर चार व 
सार करणे, तसेच योजनांसंदभातील इतर सव कामकाजाकर ता “समुह संघटक” अ भनामाची पदे ०६ 

(सहा) म हने कालावधीकर ता ता पुर या व पात मानधनावर भरावयाची असून याकर ता आव यक 
शै णक अहता धारण करणा-या उमेदवारांकडून अज माग वणेत येत आहेत.  

 
अ. 
.  

पदनाम पद सं या दरमहा एक ीत 
मानधन 

शै णक अहता 

१ समुह संघटक १२ र. . १०,०००/- १) मा यता ा त व यापीठाकडील 
पदवी 
२) मा यता ा त व यापीठाकडील  
समाजकाय वषयातील पद यु तर 
पदवी प र ा (MSW)  थम ेणीत 
उ तीण,  आ ण  MS Office/MSCIT 
पर ा उ तीण. 
 

 
सदर पदांसाठ  खाल ल माणे आर ण लागू रा हल. 
 

अन.ु जाती अन.ु जमाती भज क इमाव शैसामा  वमा  अ खुला एकूण 

०२ ०१ ०१ ०२ ०२ ०१ ०३ १२ 
 
 
अट  व शत  

 

१) मानधनावर ल नेमणूका पूणपणे ता पुर या (हंगामी) व पा या आहेत. यामुळे अजदारास 
कोण याह  संगी कायम नेमणूक चा ह क ा त होणार नाह . 

२) या दवशी महानगरपा लकेस सदर पदाची आव यकता नसेल, यावेळी कोण याह  
नोट सी शवाय यांची मानधनावर ल सेवा संपु टात आण यात येईल. 

३) अजासोबत अ लकडे काढलेले वत:चे दोन रंगीत फोटो, शै णीक अहते बाबत या 
माणप ां या स य ती तसेच लफा यावर समुह संघटक पदासाठ  अज असे नमदू करावे. 

४) मुलाखतीस येणेजाणेकर ता उमेदवारास कोण याह  कारचा वासभ ता दला जाणार 
नाह . 

५) उपरो त पदाला व हत मा यतेनसूार मानधन अदा केले जाईल. 
६) सदर पदांची सं या कमी जा त होउ शकते. 
७) उमेदवारास संगणक ान व संगणकावर य  कामकाज करणे बंधनकारक राह ल. 
८) आव यकते नुसार ती ायाद  तयार करणेत येईल. 
९) ती ा याद  ३ म हने कालावधीसाठ  अंमलात राह ल. 



१०) या उमेदवारांस शासक य / नमशासक य  सं थेमधील  अशा कामाचा कमान ३ वषाचा 
अनुभव असेल,  अशा उमेदवाराबाबत (MSW)  थम ेणीत उ तीण बाबतची अट शथील  
 
केल  जाईल.  महानगरपा लका े ाम ये वा त य असणा-या  उमेदवारांस   ाधा य 
दले जाईल. 

११) समुह संघटकांस नेमणूक झालेवर र. . १००/- या टँप पेपरवर वखचाने हमी प  देणे 
बंधनकारक राह ल. 

१२) उमेदवाराचा अज छाननीम ये बाद झालेस कोणताह  प यहार केला  जानार नाह . 
 

तर  इ छुक उमेदवारांनी द. १०/१०/२०१४ अखेरपयत वह त नमू यातील अज मा. 

सहा.आयु त,नागरव ती वकास योजना वभाग, तळमजला मु य इमारत, पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका, पंपर  – ४११ ०१८. यांचे कायालयात आव यक या कागदप ां या स य तीसह  

सादर करावेत. अजासोबत शै णक अहता माणप े अस या शवाय अज ि वकारले जाणार 

नाह त. पा  उमेदवारांची मुलाखतप े यांचे अजात नमदू केले या प यावर पाठ वणेत येतील. 
 
 
 

           -सह - 

आयु त 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  – १८. 

जा हरात . ३१७/२०१४ 

. ना वयो/१/का व/६७३/२०१४ 

दनांक: ०५/०९/२०१४ 

-सह - 

सहा  .आयु त  

नागरव ती वकास योजना वभाग 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   - ४११०१८  

  



 

त,                                                
मा. सहा आयु त  
नागरव ती वकास योजना वभाग 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११०१८  

 
वषय –  मानधनावर ता पु या व पात समुह संघटक या पदावर नेमणुक बाबत 

संदभ – दनांक ०६/०९/२०१४ रोजी या पुढार , सं यानंद व पु यनगर  या वतमानप ाम ये तसेच 
महानगरपा लके या www.pcmcindia.gov.in या Web Site वर स द झालेल     

जा हरात . ३१७/२०१४ 
महोदय, 

संदभ य जा हरातीनुसार मी  मानधन प दतीने समुहसंघटक या पदासाठ  आव यक ती शै णक अहता 

धारण कर त असून या पदासाठ  नवड हो याक रता वह त नमु यातील अज सादर कर त आहे.  

१) संपूण नाव : ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
२) प यवहाराचा प ता ( पनकोडसह) :  ------------------------------------------------------------------- 

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

मोबाईल न.ं ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३) ज मतार ख : -------------------------- (DD/MM/YY)  ४)  लंग :   ी / पु ष   
५) जात  : -------------------------------- (सोबत माणप ाची स य त जोडणे आव यक) 
६) अजदाराने धारण केले या शै णक अहतेचा तपशील :   

 
अ.  शै णक अहता उ तीण वष मळालेले एकूण गुण ट केवार  
     
     
     
     

७) अनुभवाचा तपशील : ------------------------------------------------------------------------------------- 
                  ------------------------------------------------------------------------------------ 

वर नमूद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून याबाबत आव यक माणप ा या मा णत ती सोबत जोडत 

आहे. मी असे ह  मा णत करतो/करते क , वर दलेल  मा हती खोट  अगर चुक ची आढळून आ यास या 

मा हती या आधारे मानधनावर ल नयु ती र  हो यास मी पा  राह ल.  तसेच मा या व द महानगरपा लकेने 

कायदेशीर कारवाई के यास माझी कोणतीह  त ार राहणार नाह . 

ठकाण :                                                       अजदाराची वा र   

दनांक :   /   /२०१४ 

सहप े  १) 
२)  

 ३)             
  

 
पासपोट 
आकाराचा 
फोटो 



 

 

 


