पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका
समाज लवकास लवभाग
मुख्य प्रशासकीय इमारत, तळमजिा, पिंिंरी १८
समुह संघटक या िंदावर मानधनावर हंगामी नेमणुकीबाबत
जालहरात प्रकटन
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिके च्या समाज लवकास लवभागा अंतगगत अस्थायी िंदावर एकु ण ०५ समुह
संघटकांिंी सेवा ०६ मलहने कािावधीसाठी एकवट मानधनावर घ्यावयािंी असल्यने अनुभवधारक
उमेदवारांकडू न अजग मागलवण्यात येत आहेत. सदर िंदािंे आरक्षण, अजागिंा नमुना, शैक्षलणक अहगता, अनुभव,
सदर िंद भरतीसाठी आवश्यक त्या अटी व शती पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिके च्या
www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर नोकरभरती (recruitment) या सदरामध्ये प्रलसध्द करण्यात
आिेिा आहे.
नमुद के िेिी शैक्षलणक िंात्रता धारण के िेल्या व अनुभवधारक उमेदवारांनी आिंिे अजग पिंिंरी
पिंिंवड महानगरिंालिका, समाज लवकास लवभाग,मुख्य प्रशासकीय इमारत, तळमजिा, पिंिंरी, िंुणे
४११०१८ या िंत्त्यावर दद.08/06/2022 िंयंत प्रत्यक्ष अथवा रलजस्टर िंोस्टाने िंोहोिंतीि अशा िंध्दतीने
िंाठलवण्यात यावेत. लवहीत नमुन्यातीि अजागसोबत सवग आवश्यक कागदिंत्रांच्या साक्षांदकत प्रती जोडण्यात
याव्यात.
सही/त क्र. ४२

अलत. आयुक्त (२)
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका
पिंिंरी-१८

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका
समाज लवकास लवभाग

मुख्य प्रशासकीय इमारत, तळमजिा, पिंिंरी १८
समुह संघटक या िंदावर मानधनावर हंगामी नेमणुकीबाबत
जालहरात प्रकटन
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिके च्या समाज लवकास लवभागाअंतगगत खािी नमूद के िेल्या आरक्षणानुसार एकु ण
०५ समुह संघटकांिंी सेवा ०६ मलहने कािावधीसाठी एकवट मानधनावर घ्यावयािंी असल्याने, अनुभवधारक
उमेदवारांकडू न अजग मागलवण्यात येत आहेत.
िंदनाम.

भज क

ई डब्लल्यु एस

खुिा अराखीव

एकु ण

समुह संघटक

०१

०२

०२

०५

अटी व शती :१) वरीि िंदावरीि नेमणुका, शैक्षलणक िंात्रता, शासकीय व लनमशासकीय लवभागाकडे काम के ल्यािंा
अनुभव व समाज लवकास लवभागाकडीि कामािंा अनुभव इ. च्या आधारे िंररक्षण करुन व गुणवत्ता
तक्तत्यानुसार लनवड व प्रलतक्षा यादी तयार करुन ०६ मलहने कािावधीकरीता दरमहा एकवट
मानधनावर करार िंध्दतीने नेमणुक करण्यात येईि.
२) समुह संघटक जागांसाठी शारररीक दृष्ट्या सक्षम असणारे व यािंूवी पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका
समाज लवकास लवभागाकडे कामकाजािंा अनुभव असिेल्या उमेदवारांसाठी वय वषे ५० िंयंत व इतर
उमेदवारांना शासन लनणगयानुसार खुल्या वगागसाठी वयोमयागदा ३८ वषे इतकी असून, मागासवगीय
उमेदवारांिंे बाबतीत सदर वयोमयागदा ४३ वषे इतकी राहीि.
३) समुह संघटक िंदासाठी एम. एस. डब्लल्यू तसेिं वस्तीिंातळीवरीि कामािंा दकमान १ वषागिंा अनुभव
तसेिं पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका समाज लवकास लवभागाकडीि दकमान १ वषागिंा अनुभव
असणा-यास प्राधान्य.
४) अजग करताना उमेदवारांनी जन्म तारखेच्या िंुराव्यासाठी जन्म दाखिा ककवा शाळा सोडल्यािंा
दाखिा अथवा जन्म तारखेिंी नोंद असिेिी शािांत िंररक्षेच्या उत्तीणग प्रमाणिंत्रािंी स्वयंसाक्षांदकत
प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
५) अजगदार मलहिा लववाहीत असल्यास, शासनमान्य लववाह नोंदणी प्रमाणिंत्रािंी अथवा शासनमान्य
गॅझेटिंी (राजिंत्र) स्वयंसाक्षांदकत प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
६) अजगदाराने पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिके च्या संकेत स्थळावर प्रलसध्द के िेिा लवहीत नमुन्यातीि
अजग सुवाच्च हस्ताक्षरात भरून, स्वत:िंा नव्याने काढिेिा िंासिंोटग साईजिंा ोोटो, आधारकाडग,
वयािंा िंुरावा, शैक्षलणक अहगता, जातीिंे प्रमाणिंत्र, अनुभवािंा िंुरावा इ. सवग कागदिंत्रांच्या
सत्यप्रतींसह पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिके च्या समाज लवकास लवभागात िंोस्टाद्वारे अथवा समक्ष
दद. ०८/०६/२०२२ िंयंत कायागियीन कामकाजाच्या वेळेत िंोहोिं होतीि अशा िंद्धतीने िंाठवावेत.

सदर तारखेनत
ं र उशीरा येणा-या अजांिंा लविंार के िा जाणार नाही अथवा त्याबाबत कोणतीही
तक्रार ऐकू न घेतिी जाणार नाही तसेिं िंत्रव्यवहार के िा जाणार नाही यािंी स्िंष्ट नोंद घ्यावी
७) प्राप्त झािेल्या अजांिंी छाननी करून उमेदवारांिंी िंात्रता यादी महािंालिके च्या संकेतस्थळावर
www.pcmcindia.gov.in प्रलसद्ध करणेत येईि.
८) अजांमध्ये संिंूणग मालहती ददिेिी नसल्यास तसेिं अजागसोबत उिंरोक्त नमूद दाखल्याच्या प्रती
जोडिेल्या नसल्यास सदरिंे अजग लस्वकारिे जाणार नाहीत. अजागसोबत ददिेिी मालहती व मुळ
कागदिंत्रात काही दोष आढळल्यास अशा नेमणुका बाद करण्यात येतीि.
९) उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातीि रलहवासी असावा.
१०) लनवड प्रक्रीयेिंे अंलतम अलधकार मा.अलतररक्त आयुक्त (२), पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी१८ यांनी राखून ठे विेिे आहेत.
११) अिंात्र ठरिेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कोणताही िंत्रव्यवहार के िा जाणार नाही.
१२) सदर लनयुक्तत्या मानधन तत्वावर होणार असल्याने लनवड झािेल्या उमेदवारांना प्रलत महा र. रु.
२५८९५/- इतके मानधन अदा के िे जाईि. तसेिं त्यांना मनिंाच्या आस्थािंनेवरीि कोणत्याही िंदावर
कायम स्वरुिंी लनयुक्ती करीता हक्क सांगता येणार नाही व मनिंा कमगिंा-यांना अनुज्ञय
े असिेिे कोणतेही
िाभ लमळण्यास ते िंात्र ठरणार नाहीत.
१३) वरीि िंदांसाठी कामािंे स्वरुिं ठरलवण्यािंे अलधकार मा. लवभाग प्रमुख यांना राहतीि.
१४) लनवडीच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर अजगदार अहगता धारण न करणारा आढळल्यास, गैरवतगन करताना
आढळल्यास, दबाव तंत्रािंा वािंर करताना आढळल्यास उमेदवारी रद्दबाति के िी जाईि. तसेिं लनयुक्ती
झािी असल्यास कोणतीही िंूवग सूिंना न देता त्यांिंी लनयुक्ती समाप्त करण्यात येईि.
तरी इच्छु क उमेदवारांनी दद. ०८/०६/२०२२ िंयंत लवहीत नमुन्यातीि अजग व अनुषंलगक
कागदिंत्रांच्या सत्यप्रतींसह पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, समाज लवकास लवभाग, मुंबई – िंुणे रस्ता,
पिंिंरी – ४११०१८. येथे िंोहोिं होतीि अशा िंद्धतीने िंाठवावेत.
सही/(लजतेंद्र वाघ)
जालहरात क्र. ४२ /२०२२
क्र. नालवयो/१/कालव/३४१/२०२२
ददनांक २४/०५/२०२२

अलतररक्त आयुक्त (२)
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका
पिंिंरी – ४११०१८
सही/(अजय िंारठाणकर)
उिं आयुक्त
समाज लवकास लवभाग
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका
पिंिंरी-४११०१८

अजग नमुना

िंासिंोटग
आकारािंा
प्रलत,

ोोटो

मा. उिं आयुक्त
समाज लवकास लवभाग
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका
पिंिंरी – ४११०१८.
यांिंेकडे सलवनय सादर.
लवषय – मानधन तत्वावर तात्िंुत्या स्वरूिंात “समुह संघटक” या िंदावर सेवत
े घेणब
े ाबतिंा अजग...
संदभग – ददनांक

/

/२०२२ रोजीच्या--------------------- या वतगमानिंत्रामध्ये प्रलसध्द झािेिी

जालहरात क्र. ४२/२०२२

महोदय,
संदर्भभय जालहरातीनुसार मी “समुहसंघटक” या िंदासाठी आवश्यक ती शैक्षलणक अहगता धारण करीत असून
या िंदासाठी मानधन िंध्दतीने लनवड होण्याकररता लवहीत नमुन्यातीि अजग सादर करीत आहे.
(आडनाव)

(स्वत:िंे नाव)

(वलडिांिं/े िंतीिंे नाव)

१. संिंूणग नाव : -------------------------------------------------------------------------------------------------------२. िंत्रव्यवहारािंा िंत्ता (लिंनकोडसह) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३. मोबाईि नं. --------------------------------------------------------------------------------------------------------४. जन्मतारीख : --------/-------/---------- (DD/MM/YY)

५. पिग : स्त्री / िंुरूष

६. जात: ---------------------------७. जात (प्रवगग) नमूद करावा :
अजा

अज

लवजा अ

√
भज ब

अशी खूण करावी.
भज क

भज ड

लवमाप्र

इमाव

ईडब्लल्युआरएस

अराखीव

८. अ. शैक्षलणक िंात्रता :
अ.क्र

शैक्षलणक अहगता

१.

इ.१०वी

२.

इ.१२वी

शाळा / महालवद्याियािंे नाव

बोडग / लवद्यािंीठािंे नाव

लमळािेिे गुण

टक्केवारी

३.

िंदवी

४.

िंदव्युत्तर िंदवी
(MSW)

ब. संगणक कौशल्य िंात्रता :अ.क्र

अभ्यासक्रमािंे नाव

संस्थेिंे नाव

उत्तीणग वषग

टक्केवारी

श्रेणी

१.
२.
३.

९. पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, समाज लवकास लवभागाकडे काम के िे असल्यास अनुभव :अ. िंदनाम : ----------------------------------------- ब. कािावधी : --------------------------------------क. कामािंे स्वरुिं : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (सोबत अनुभव प्रमाणिंत्र / कामािंा आदेश प्रत जोडणे आवश्यक)
१०. इतर शासकीय / लनमशासकीय संस्थेकडीि अनुभव :- अ) िंदनाम : ---------------------------------------ब) कािावधी : ---------------------------------- क) कामािंे स्वरुिं : ----------------------------------------------------------------------------------------------(सोबत अनुभव प्रमाणिंत्र / कामािंा आदेश प्रत जोडणे
आवश्यक) -

(अजागतीि मालहती व सोबत जोडिेिी कागदिंत्रे िंुकीिंी आढळल्यास माझा अजग रद्द करणेत यावा.)
अजगदार नाव : ---------------------------------------------- अजगदार स्वाक्षरी : --------------------------------ददनांक : -----------------------------अजग तिंासिा – स्वाक्षरी -------------------

ददनांक ---------------------- नाव : -------------------------------------

सही/-

अलत. आयुक्त (२)
पिंिंरी पिंिंवड महानगिंालिका
पिंिंरी - १८

