
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका,पपिंपरी – ४११ ०१८, 

अलिशामक लवभाग, 
             मानधन तत्वावर ६ मलहन ेमदुतीसाठी करार पध्दतीन ेतािंलिक कममचारी नमेणकू करणबेाबत. 

 

 

जाहीरात क्रमािंक   ११२४ /२०१८      दद.     ०७/०२ /२०१८ 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका अलिशामक लवभागामार्म त ६ मलहने मुदतीसाठी अलिशामक लवभागाकररता 

खािीि प्रमाणे तािंलिक कममचारी करार पध्दतीने ६ मलहने मुदतीसाठी मानधन तत्वावर लनयुक्त करावयाचे आह.े  

त्याकररता खािीिप्रमाणे शैक्षलणक अहमताधारक उमेदवारािंकडुन अजम मागलवण्यात यते आहते. 

 

क्र. पदनािंम पािता / अहमता पद 

सिंख्या 

वय 

मयामदा 

आरलक्षत पद े

सिंख्या 

एकवट मालसक 

वेतन र.रु. 

१ कलनष्ट 

अपभिंयता 

(ऑटोमो

बाईि) 

१) शासनमान्य ऑटोमोबाईि अथवा  

मेकॅलनकि इिंलजलनअररिंग पदलवका 

(लडप्िोमा)   

२) PMPML / शासदकय / 

लनमशासदकय/ पररवहन/ अलिशमन  

सिंस्थाकडीि सदर कामकाजाचा दकमान 

२ वर्ामचा अनुभव. 

३)जडवाहन चािलवण्याचा वैध परवाना 

असल्यास प्राधान्य.  

०१ कमाि 

४० वर्े 

एकाकी पद 

आरक्षण िागु 

नाही  

२०,०००/- 

२ मोटार 

मेकॅलनक 

१) माध्यलमक शािािंत (SSC) पररक्षा 

उत्तीणम  आवश्यक  

२) शासनमान्य ITI मोटार मेकॅलनक 

पाठ्यक्रम उत्तीणम. 

३)PMPML / शासदकय / 

लनमशासदकय / पररवहन सिंस्थाकडीि 

सदर पदाचा दकमान १ वर्ामचा अनुभव. 

३) जडवाहन चािलवण्याचा वैध 

परवाना असल्यास प्राधान्य.  

०३ कमाि 

४० वर्े 
अनु.  

जाती.  – ०१ 

खुिा  – ०२ 

 

१५,०००/- 

३ पिंप 

मेकॅलनक 

१) माध्यलमक शािािंत (SSC) पररक्षा 

उत्तीणम  आवश्यक  

२) शासनमान्य ITI कडीि पिंप मेकॅलनक 

पाठ्यक्रम उत्तीणम . 

३) शासन/ शासन अिंलगकृत शासन मान्य 

सिंस्थेकडीि र्ायर र्ायरटिंग पिंप्स व 

पीटीओ दरुूस्तीचा दकमान २ वर्ाांचा 

अनुभव  

४) जडवाहन चािलवण्याचा वैध 

परवाना असल्यास प्राधान्य. 

०२  कमाि 

४० वर्े 
अनु.  

जाती – ०१  

खुिा - ०१ 

१५,०००/- 

अटी व शती :- 

१) करारपध्दतीन ेनेमिेल्या कममचा-यािंची नेमणुक ही र्क्त ६ महीने मुदतीची असेि. त्यामूळे अजमदारास कायमपदी 

नेमणुकीचा कोणताही हक्क राहणार नाही अथवा या सिंदभामत न्यायाियात दाद मागता येणार नाही. याबाबतच े

र.रु.१००/- चे स्टॅम्पपेपरवर हमीपि रुजू होते वेळी सादर करावे िागेि. 

२) उमेदवाराने अजामसोबत शाळा सोडल्याचा दाखिा, शैक्षलणक व व्यवसायीक अहमता लवर्यक प्रमाणपि, जातीचा 

दाखिा, अनुभव, इत्यादी कागदपिािंच्या स्वसािंक्षािंदकत सत्यप्रती जोडणे आवश्यक आह.े 

३) ज्या ददवशी अलिशामक लवभािंगास सदर पदािंची आवश्यकता नसेि त्यावेळी कोणत्याही नोटीसी लशवाय, सदर 

उमेदवारािंची सेवा थेट सिंपुष्टात आणण्यात येईि. या सिंबधीची सवम अलधकार अलिशामक लवभागान ेराखुन ठेवि े

आह.े 



४) पाि उमेदवारािंना नेमणुक दतेािंना पद सिंख्या कमी जास्त करण्याचा अलधकार अलिशामक लवभागािंस राहीि. 

५) उमेदवारािंनी सोबत ददिेल्या लवहीत नमुन्यात, पदािंसाठी अजम, मा. मुख्य अलिशामक अलधकारी, जनरि 

अरुणकुमार वैद्य मुख्य अलिशामक कें द्र, सिंत तुकारामनगर, पपिंपरी, पुणे ४११ ०१८ या नावाने करावा. सदर अजम 

ददनािंक २३/०२/२०१८ रोजी सािंयकाळी ५.०० वाजपेयमत वरीि पत्त्यावर रलजस्टर पोस्टाने ककिं वा समक्ष 

पोहचतीि अशा बेतान ेपाठवावेत ककिं वा कायामियीन वेळेत समक्ष सादर करावेत.  

६) लनवड झािेल्या उमेदवारािंस एकवट मानधना व्यतीररक्त अन्य कोणत्याही सोयी सुलवधा, हक्क व इतर आथीक 

िाभ दये राहणार नाही. 

७) अजमदाराने अजम केिा अथवा लवहीत अहमता धारण केिी म्हणजे लनयुक्तीचा हक्क प्राप्त झािे असे नाही.लनवडीच्या 

कोणत्याही टप्प्यावर अजमदार हा,  पािता धारण न करणारा, गैरवतमन करताना/दबावतिंिाचा वापर करताना 

आढळल्यास. त्याची उमेदवारी / लनवड रदबृाति करण्यात येईि तसेच लनयुक्ती झाल्यासही कोणतीही पुवमसुचना 

न दतेा त्याची लनयुक्ती समाप्त करण्यात येईि. 

८) ज्या पदाकररता अजम केिेिा आह.े त्या पदाच ेनाव पाकीटावर ठळक अक्षरात लिहाव.े 

९) ददिेल्या मुदतीनिंतर समक्ष अजम घेतिे जाणार नाहीत अथवा पोस्टाने उशीरा प्राप्त झािेल्या अजामचा लवचार 

कोणत्याही  पररस्थीतीत केिा जाणार  नाही. 

१०) पोस्टाने पाठलविेिे अजम गहाळ झाल्यास अथवा उलशरा प्राप्त झाल्यस लवििंब झाल्यास, त्यािंस ह ेकायामिय  

    जबाबदार राहणार नाही. लवहीत नमुन्यात नसिेिा, अपुणम, स्पष्ट न ददसणारे झेरॉक्स, चुकीच ेकागदपिे    

    जोडिेिे व वेळेत प्राप्त न  झािेल्या अजामचा लवचार करण्यात येणार नाही. 

११) उमेदवार लनवडीसाठी कोणताही दबाव आणल्यास सदर उमेदवारािंस अपाि ठरलवण्यात येईि. 

१२) अजमदाराने आपिे अजम महापािीकेने जाहीरातीमध्ये लवहीत केिेल्या अजामप्रमाणे करणे बिंधनकारक राहीि. 

१३) अपूणम माहीती अथवा अटींची पुतमता न करणा-या उमेदवारािंचे अजम बाद करुन अपाि ठरलविे जातीि.अपाि  

अजम कायामियात जमा करणेत येतीि, त्याबाबत कोणतेही प्रकारचा पिव्यवहार केिा जाणार नाही. 

१४) उमेदवारािंना स्वखचामन ेअलिशामक  दिाचा गणवेश  लशवून घ्यावा िागेि तसचे सेर्टी बुट ई. पररधान  

कराव ेिागतीि. लवभागाकडून कोणत्याही प्रकारचा गणवेश ई. सालहत्य ् उपिब्ध् होणार नाही. 

१५) आग, पुर, भुकिं प ई. आपत्कािीन पररस्थीतीत जोखमीचे व धाडसाचे काम कराव ेिागणार असल्यान ेत्याचा  

    कोणताही अलतरीक्त मोबदिा अथवा लवमा ई. सुरक्षा उपिब्ध् होणार नाही. सदर जोखमीचे काम,  

स्वजबाबदारीवर करावयाच ेअसून त्याबाबतचे हमीपञ लनयुक्तीचे वेळेस सादर करणे बिंधनकारक आह.े 

 १६ )  मनपा सेवेत असताना उमेदवाराच्या चकुीमुळे मनपाचे कोणत्याही प्रकारच ेनुकसान झाल्यास त्याची भरापाई  

करुन घेणेत येईि.  

 

सदरची जाहीरात व अजामचा नमुना पपिंपरी पचिंचवड महानरगपालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in  या 

सिंकेतस्थळावर पाहता येईि. पद भरतीची प्रक्रीया कोणत्याही स्तरावर रद्द करण्याचा अिंलतम लनणमय पपिंपरी पचिंचवड 

महानगरपालिकेस राहीि. 

     

  

सही/-       सही/-  

मुख्य अलिशामक अलधकारी         अलतरीक्त आयुक्त 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका,    पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी – १८        पपिंपरी – १८ 

 

 

 

 

 

http://www.pcmcindia.gov.in/


अजामचा नमनुा 

 

 

प्रलत, 

मा.मखु्य अलिशामक अलधकारी, 

जनरि अरुणकुमार वदैय मखु्य अलिशमन कें द्र, 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

सिंत तकुाराम नगर, पपिंपरी, पणु े४११ ०१८. 

 

 

लवर्य :- मोटार मकॅेलनक / पिंप मकॅेलनक / कलनष्ट अलभयिंता पदी मानधनावर नमेणकुीबाबत. 

 

महोदय, 

सिंदभीय ददनािंक   / २ /२०१८ जाहीरातीनुसार मी (सिंपणुम नािंव) ------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- या पदासाठी आवश्यक ती शैक्षलणक अहमता धारण करीत असुन, या पदासाठी लनवड 

होण्याकररता लवहीत नमुन्यातीि अजम सादर करीत आह.े 

    आडनाव  स्वत:च ेनाव   वडीिािंच/ेपतीचे नाव 

१.सिंपुणम नाव  ------------------------------------------------------------------------------- 

२.पिव्यवहाराचा सिंपणुम पत्ता --------------------------------------------------------------------------- 

(लपनकोडसह)  ------------------------------------------------------------------------------- 

३.दरुध्वनी/मोबाईि क्र.  ------------------------------------------------------------------------------- 

४.जन्मतारीख    दद.      /       /           (अक्षरी------------------------------------------) 

५.पििंग   स्त्री/पुरुर् 

६.जात   --------------------------------------   प्रवगम -  ------------------------------- 

७.जात वैधता प्रमाणपि क्रमािंक ------------------------------------------------------------ 

८.अजमदाराने धारण केिेल्या शैक्षलणक अहमतेचा तपशीि 

अ.क्र. शैक्षलणक अहमता लवद्यालपठ/ सिंस्थिंचे नािंव उतीण वर्म लमळािेिे गणु टके्कवारी 

१      

२      

३      

९. जड वाहन परवाना :क्र. ..................................... कािावधी ददनािंक ..................................   

१०.अनुभव - 

क्र. सिंस्थेचे नािंव पदनाम  कामकाजाच ेस्वरुप  अनुभव कािावधी  

     

     

     

वर नमुद केिेिा तपशीि खरा व बरोबर असुन त्याबाबत आवश्यक प्रमाणपिािंच्या प्रती सोबत जोडत आह.े मी असेही 

प्रमालणत करतो/करते की, वर ददिेिी मालहती खोटी अगर चुकीची आढळुन्   आल्यास तया मालहतीच्या आधारे तात्पुरत्या 

स्वरुपात मानधनावरीि लनयकु्ती रद ृ होण्यास मी पाि राहीन तसेच माझ्या लवरुध्द कायदशेीर कारवाई केल्यास माझी 

कोणतीही तक्रार राहणार नाही. 

 

रठकाण  : 

 

ददनािंक  :        अजमदाराची सही व नाव 

 

सहपिे  :  

 

पासपोटम साईज 

र्ोटो 


