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अज  

 

 
                                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११०१८ 

            डा वभाग 

                                    जाह र कटन -२०१५-२०१६  
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागाम ये खाली नमूद केले माणे पदनामाची पदे ता पुरती 
यव था हणून ६ म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर नेमणुका करावया या आहेत. याबाबत म.न.पा. या 
वतीने खालील माणे शै णक अहतानुसार अज माग वणेत येत आहे. 
अ.
. 

पदनाम आर ण 
तपिशल 

पदाची 
सं या 

एक त 
मानधन 

शै णक 
अहता 

इतर तपिशल 

१ डा मागदशक 
(हॉक ) 

खुला ०१ १०५००/- 
येक  

ितमहा 

१२ वी उतीण शालेय व ा याना िश ण द याचा १० ते १२ 
वषाचा अनुभव, रा ीय खेळाडू असलेस ाधा य. 
पंपर  िचंचवड प रसरातील मागदशकास थम 
ाधा य 

२ डा मागदशक 
(बॉ संग) 

खुला ०१ १०५००/-  
येक  

ितमहा 

बॉ संग 
ड लोमा 

N.I.S. 

६ आठवडे कालावधीचा N.I.S. कोस उतीण.िशव 
छ पती/अजुन पुर कार ा  खेळाडूस ाधा य. 
५ ते ७  वषाचा िश ण दले अस याचा 
अनुभव. पंपर  िचंचवड प रसरातील 
मागदशकास थम ाधा य 

३ डा मागदशक 
(रायफल 
शूट ंग) 

अन.ुजाती ०१ १०५००/-  
येक  

ितमहा 

१२ वी उतीण अशा कारचे िश ण दले अस याचा ३ ते ५ 
वषाचा अनुभव. सुवणपदक ा  रा ीय खेळाडू 
असलेस ाधा य. पंपर  िचंचवड प रसरातील 
मागदशकास थम ाधा य 

४  डा मागदशक 
(मैदानी ) 

अन.ु 
जमाती  

०१  १०५००/-  
येक  

ितमहा 

बी.पी.एड. अशा कारचे िश ण दले अस याचा ३ ते ५ 
वषाचा अनुभव. रा ीय खेळाडू असलेस 
ाधा य. पंपर  िचंचवड प रसरातील मागदशकास 
थम ाधा य 

५  डा मागदशक 

(लॉन टेिनस ) 
खुला  ०१  १०५००/-  

येक  
ितमहा 

बी.पी.एड. अशा कारचे िश ण दले अस याचा ३ ते ५ 
वषाचा अनुभव. रा ीय खेळाडू असलेस 
ाधा य. पपंर  िचंचवड प रसरातील मागदशकास 
थम ाधा य 

६  डा मागदशक 

(बॅड िमंटन) 
व.जाती 
अ  

०१  १०५००/-  
येक  

ितमहा 

१२ वी उतीण अशा कारचे िश ण दले अस याचा ३ ते ५ 
वषाचा अनुभव. रा ीय खेळाडू असलेस 
ाधा य. पंपर  िचंचवड प रसरातील मागदशकास 
थम ाधा य 

७  डा मागदशक 

( केट ) 
 

ई.मा.व.  ०१  १०५००/-  
येक  

ितमहा 

१२ वी उतीण अशा कारचे िश ण दले अस याचा ३ ते ५ 
वषाचा अनुभव. रा ीय खेळाडू असलेस 
ाधा य. पंपर  िचंचवड प रसरातील मागदशकास 
थम ाधा य 

८  डा मागदशक 

(जलतरण ) 
 

ई.मा.व.  ०१  १०५००/-  
येक  

ितमहा 

१२ वी उतीण अशा कारचे िश ण दले अस याचा ३ ते ५ 
वषाचा अनुभव. रा ीय खेळाडू असलेस 
ाधा य. पंपर  िचंचवड प रसरातील मागदशकास 
थम ाधा य 

९  डा मागदशक 

(कु ती ) 
 

खुला   ०१  १०५००/-  
येक  

ितमहा 

१२ वी उतीण अशा कारचे िश ण दले अस याचा ३ ते ५ 
वषाचा अनुभव. रा ीय खेळाडू असलेस 
ाधा य. पंपर  िचंचवड प रसरातील मागदशकास 
थम ाधा य 

१०  डा मागदशक 

(कब ड  ) 
 

खुला   ०१  १०५००/-  
येक  

ितमहा 

१२ वी उतीण अशा कारचे िश ण दले अस याचा ३ ते ५ 
वषाचा अनुभव. रा ीय खेळाडू असलेस 
ाधा य. पंपर  िचंचवड प रसरातील मागदशकास 
थम ाधा य 
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१. पाक टावर या पदाकर ता अज केलेला आहे या  पदाचे नाव ठळक अ रात िलहावे. 
२. शै णक अहता ह  वर ल माणे राह ल.  

३. सदरची पदे ह  करार प तीने एक त मानधनावर आहे. 
४. मानधनावर ल नेमणूक ६ म हने हंगामी कालावधीसाठ  ता पुर या व पाची आहे. यामुळे अजदारास 

कोण याह  कायमपद / र  पदावर नेमणुक स ह क ा  राहणार नाह . 
५. मूळ ६ म ह या या िनवृ ीनंतर िनयमानुसार मुदतवाढ साठ  उमेदवाराचा ह क राहणार नाह. 
६. या दवशी महानगरपािलकेस सदर पदाची आव यकता नसेल. यावेळ  कोण याह  नोट शीिशवाय यांची 

मानधनावर ल सेवा संपु ात आण यात येईल. 
७. मुलाखतीस येणेकर ता उमेदवारास कोण याह  कारचा वासभ ा अदा केला जाणार नाह . 
८. पा  व िनवड झाले या उमेदवारास नमूद माणे एक त मानधना यित र  इतर सोयी सु वधा ह क व 

आिथक लाभ देय राहणार नाह त. 
९. उमेदवाराने आप या अजासोबत शाळा सोड याचा दाखला, गुणप क, माणप  व अनुभव इ याद  

कागदप ां या स य ती जोडणे आव यक आहे.तसेच उमेदवाराकडे वशेष ा व य अस यास याबाबतह  
वेगळा तपशील सादर करावा. 

१०. उमेदवारांनी सोबत दले या व हत नमु यात पासपोट आकारा या फोटोसह त अज करावा. सदरचा अज 
मा.सहा यक आयु ( डा), पंपर  िचचंवड महानगरपािलका, कै.आ णासाहेब मगर टे डयम., 
नेह नगर, पंपर  ४११०१८ या नावाने द.१९/१२/२०१५ ते द.३०/१२/२०१५ साय.ं५.०० वाजेपयत वर ल 
प यावर र ज टर पो टाने पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत. मुदतीनंतर ा  झाले या अजाचा वचार 
कोण याह  प र थतीत कर यात येणार नाह . पो टाने पाठ वलेले अज गहाळ झा यास अथवा वलंब 
झा यास हे कायालय जबाबदार राहणार नाह . व हत नमु यात नसलेले अज, कागदप  अपूण असलेले, 
वेळेत ा  न झाले या अजाचा वचार करणेत येणार नाह . सदरची जा हरात व अजाचा नमुना 
महानगरपािलके या  www.pcmcindia.gov.in  या संकेत थळावर पाहता येईल. िनवड सिमतीचा िनणय 
अंितम राह ल. 

 
      सह /- 
  अित र  आयु  

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                     पंपर  ४११०१८ 
  
       जा हरात . ५२३ 

       डा वभाग 

 . डा/१/का व/११८८/२०१५ द.१४/१२/२०१५ 
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उमेदवाराने करावयाचा अजाचा नमुना 

 
 
 

फोटो  
 
 
 
 
 

ित, 
मा.अित र  आयु   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
पंपर  ४११०१८  

          वषय - एक त मानधनावर ता पुर या व पात डा मागदशक ( ........... ) नेमणुक बाबत  

          संदभ - द.     /१२/२०१५ रोजी या ...........................वतमान प ाम ये तसेच  

                  महानगर पािलके या वेबसाईटवर िस द झालेली जा हरात . ५२३/२०१५-१६  

महोदय, 
संदभ य जा हरातीनुसार ,मी एक त मानधन प तीने ...................या पदासाठ  आव यक ती शै णक 

अहता धारण कर त असून या पदासाठ  िनवड हो याक रता व हत नमु यातील अज सादर कर त आहे. 
                     आडनाव            वतःचे नाव       व डलांचे/पतीचे नाव  

१)संपूण नाव -   ..............................       ....................      ...................... 
२)प  यवहाराचा प ा ....................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
३)मोबाईल मांक ................................................................................................. 
४)ई-मेल .............................................................................................................. 
५)ज म तार ख .................................. 
६)िलंग -  ी / पु ष  
७)जात ,पोटजात .................................................. 
८)अजदाराने धारण केले या शै णक अहता  तपिशल  
 
अ. . शै णक अहता उ ीण वष िमळालेले एकूण 

गुण 

पैक  गुण ट केवार  

१  एस.एस. सी.     
२  एच.एस.सी.     
३  पदवी (बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी.)     
४       
 
९)अनुभव .................................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
वर ल नमूद केलेला तपिशल बरोबर असून याबाबत या आवशयक या माणप ा या मा णत ित सोबत जोडत 
आहे.मी असेह  मा णत करते/करतो  क  वर दलेली मा हती खोट  अथवा चुक ची आढळून आ यास या मा हती या 
आधारे मानधनावर ल िनयु  र  हो यास मी पा  राह ल.तसेच मा या व द कायदेशीर कारवाई के यास माझी 
कोणतीह  त ार रहाणार नाह . 
 
ठकाण ...........................                         उमेदवाराची सह ........................... 
दनांक          /१२/२०१५                         उमेदवाराचे नाव........................... 
 

 
 
 
 




