
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 
यशवंतराव च हाण मृित णालय, 

संत तुकारामनगर, पपरी – ४११०१८. 
 
  
पपरी चचवड महानगरपािलके या यशवंतराव 

च हाण मृित णालयाक रता दरमहा एकि त मानधनावर िविवध पदे हंगामी/ ता पुर या व पात ६ मिहने कालावधीकरीता 
खाली  नमुद केलेली पदे भरावयाची आहेत. यांचे पदनाम, पदसं या, शै िणक अहता खालील माण े– 

अ.
 पदनाम पद 

सं या शै िणक पा ता दरमहा 
मानधन 

अज ि वकृती 
दनांक 

 १ २ ३ ४ ५ 

१ 
 

लड बँक टे िशयन 
(अ.जा-१, खुला-१) 

 
२ 

१)मा यता ा  िव ापीठाची बी.ए सी 
ही पदवी उ ीण. २) शासन मा य 

सं थेकडील  डी.एम.एल.टी कोस उ ीण 
असणे आव यक, FDA approved.  

२२९३४
/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

२ 
लड बँक कॉि सलर 

एकाक  पदास आर ण लागू नाही 
 

१ 

१)मा यता ा  िव ापीठाकडील 
कोण याही शाखेची पदवी आव यक. 
२)एम.एस.ड यु (with medical & 

psychiatry as special subjects) 

अहताधारक कवा मा यता ा  
िव ापीठाकडील सं थेकडील 
समाजशा  िवषयातील पद ु र 
पदवीधारक असणे आवश क. 

२२९३४
/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

३ 
एम.एस.ड यु (Medical Social  
Worker Blood Bank) 
(एकाक  पदास आर ण लागू नाही) 

१ 

१)मा यता ा  िव ापीठाकडील 
कोण याही शाखेची पदवी आव यक. 

२)एम.एस.ड यु (with medical & 

psychiatry as special subjects) 

अहताधारक कवा मा यता ा  
िव ापीठाकडील सं थेकडील 
समाजशा  िवषयातील पद ु र 
पदवीधारक असणे आवश क. 

२२९३४
/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

४ 

डाटा ए ी ऑपरेटर  
(अ.जा-१,इ.मा.व-१, इड युएस-

१, खुला-१) 
 

४ 

१)मा यता ा  िव ापीठाची कोण याही 
शाखेची पदवी आव यक. २) शासनाची 
मराठी व इं जी टंकलेखन प र ा उ ीण 
असणे आव यक. मराठी टंकलेखनाचा 
वेग ३० श. .िम. आिण इं जी 

२१७४२
/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

दरमहा एक ीत  मानधनावर ता पुर या व पात  िविवध पदे भरणेबाबत 
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टंकलेखनाचा वेग ४० श. .िम.असणे 
आव यक. 

३)महारा  रा य उ  व तं  िश ण 
मंडळ, मंुबई यांचेकडील अिधकृत MS-

CIT प र ा उ ीण 

कवाD.O.E.A.C.C सोसायटी या 

अिधकृत C.C.C कवा O. तर कवा 

A. तर कवा B तर कवा C तर पैक  

कोणतीही एक प र ा उ ीण झा याचे 
माणप  आव यक. 

४) मराठी भाषेचे ान आव यक. 

५ 

डायलेिसस टे िशयन 
(एकाक  पदास आर ण लागू नाही) 

 
 

१ 

१२ वी पास, डायलेसीस िवभाग 
णालयाकडील एक वषाचा 

अनुभव, तसेच१२ वी पास व 
डायलेिसस कोस उ ीण 

२१७४२
/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

६ 

फामािस ट 
(अ.जा-१,इ.मा.व-१, इड युएस-

१, खुला-१) 
 
 

४ 

१)मा यता ा  िव ापीठाकडील डी 
फाम (D.Farm)/बी फाम.(B.Farm) 

पदवी आव यक. २) इंिडयन/महारा  
फामसी कौ सीलकडील न दणी असणे 
आव यक. 

२२९३४
/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

७ 
 

ए स-रे टे िशयन 
(अ.जा-१,इ.मा.व-१, खुला-१) 

 
३ 

१) भौितकशा  िवषयासह मा यता ा  
िव ापीठाकडील बी.ए सी शाखेची 
पदवी आव यक.२)शासन मा यता ा  
सं थेकड ल ए स-रे टे निशयन या 
वषयातील ए स-रे टे निशयन 
कोस उ ीण. 

२१७४२
/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

८ 

जी.एन.एम. टाफनस 
(अ.जा-१७,अ.ज-९, िव.जा-अ-४, 
भ.ज-ब-३, भ.ज-क-४, भ.ज-ड-३, 

िव.मा. -३, इ.मा.व-२४, 
इड युएस-१३, खुला-३२)  

११२ 

१)महारा  न सग कौ सीलकडील 
बी.ए सी न सग अथवा जी.एन.एम 
िश ण म पुण. 

२) महारा  न सग कौि सलकडील 
न दणी आव यक. 

२२९३४
/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  
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९ 
लॅब टे िशयन 

(अ.जा-१,इ.मा.व-१, खुला-१) 
 

३ 

१)मा यता ा  िव ापीठाची बी.ए सी 
ही पदवी उ ीण. २) शासन मा य 
सं थेकडील  डी.एम.एल.टी कोस उ ीण 
असणे आव यक.  

२२९३४
/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

१० 
फिजओथेरिप ट 

(अ.जा-१,इ.मा.व-१, खुला-१) ३ 
MPT (cardio-respiratory/ 

Musculo-skeletal) 
MSOTPT council registered 

२२९३४
/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

११ 
पु ष क  मदतनीस 

(अ.जा-१,अ.ज-१,इ.मा.व-१, 
इ युएस-१,खुला-१) 

५ 

मा यिमक शालांत प र ा उ ीण 
(एस.एस.सी) आव यक १९९५५

/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

१२ 
ीक  मदतनीस 

(अ.जा-१,इ.मा.व-१, इड युएस-
१, खुला-१) 

४ 

मा यिमक शालांत प र ा उ ीण 
(एस.एस.सी) आव यक १९९५५

/- 

७/१२/२०२० ते 
११/१२/२०२०  

 

                         एकूण १४३    

अटीव शत :- 
१. मानधनावरील नेमणुका पुणपणे ता पुर या हंगामी व पा या आहेत. यामुळे अजदारास कोण याही कायमपदी नेमणुक चा 

ह  राहणार नाही.  
२. या दवशी मनपास सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नो टशीिशवाय यां या मानधनावरील सेवा संपु ात 

आण यात येतील. 
३. लेखीप र ेस/मुलाखतीस ये या-जा याकरीता उमेदवारास कोण याही कारचा वास भ ा दला जाणार नाही. 
४. उपरो  पदांना िविहत केलेनुसार तसेच शै िणक अहता व कामा या अनुभवानुसार तसेच  कमान वेतनानुसार मानधन अदा 

केले जाईल. अजासोबत सादर केलेला अनुभवाचा दाखला खोटा अस याचे िनदशनात आलेस तो अनुभव  ा  धरला जाणार 
नाही. 

५. सव उमेदवारांनी लेखी प र ेसाठी व  मुलाखतीसाठी उपि थत राहताना शै िणक अहता, जातीचे माणप  व 
अनुभवाबाबत या आव यक या मुळ ती व वत: या वा रीने व सा ां कत केले या ती उदा. गुणपि का (माकशीट) 
स ट फकेट, फोटो,  इतर सादर करणे बंधनकारक आह.े  

६. िनवड केले या उमेदवारांना म.न.पा.ने ठरवून दले या अटी शत नुसार कामकाज कऱणे बंधनकारक रािहल. या माणे काम 
करणेस नकार  दलेस नेमणुक  र  कर यात येईल.  

७. सदर पदांना महारा  आर ण कायदा २००४ नुसार मागासवग यांचे आर ण लागू राहील. 
८.  सन २०२० म ये वायसीएमएच णालयास काम केले या उमेदवारांनी  पुन  अज क  नय.े यां या अजाचा िवचार केला 

जाणार नाही . 
९. णालयातील  आव यकतेनुसार उ  पदसं येम ये बदल कर याचा अिधकार णालय व थापनाने राखून ठेवलेला आह.े 
१०. आर णानुसार उमेदवार उपल ध न झालेस सवसाधारण वगातील उमेदवारांची नेमणूक करणेत येईल. 
मु य अटी खालील माणे राहतील- 

 उमेदवारांना णालयीन कामकाजा या वेळा पाळणे बंधनकारक राहील. याम ये कोणतीही  सवलत अनु ेय 
नाही. GovtJobGuru.in
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 उमेदवारांची नेमणुक झालेनंतर बायोमे ीक प दतीने हजेरी न दिवणे बंधनकारक राहील. व हजेरी म टरवर 
रोजचे रोज वा री करणे आव यक आह.े यािशवाय पगार अदा केला जाणार नाही. 

 कोण याही पदावर िनयु साठी कमान वयाची अट १८ वष पुण व कमाल वयोमयादा महारा  शासनाचे 
चिलत िनयम व या अनुषंगाने वेळोवेळी काढ यात आलेले शासन िनणयात नमुद के यानुसार असेल.  

 ६ मिहनेकरीता फ  ४ करकोळ रजे ित र  कोण याही कारची रजा घेता येणार नाही. 
तरी इ छुक उमेदवारांनी वरील पदांक रता उपरो  प  अ  म ये दशिव यात आले या दनांकास दररोज सकाळी १०.०० ते 
सायं ५.०० या वेळेत भारतीय जैन संघटना ाथिमक,मा यिमक व उ  मा यिमक िव ालय ( यशवंतराव च हाण मृित 

णालयासमोर) संत तुकारामनगर पपरी पुणे-१८ येथे आव यक या कागदप ां या मुळ ती व सा ां कत केले या तीसह 
सम  उपि थत रहाव.े सम  आले या इ छुक उमेदवारांचे रिज ेशन सकाळी १०.०० ते  सायं ५.०० या वेळेत केले जाईल. 
मुदतीनंतर/ वेळेनंतर/पो टाने/ऑनलाईन आले या अजाचा िवचार केला जाणार नाही याची न द यावी. रिज ेशन झाले या 
उमेदवारांना सदर पदासाठी घते या जाणा-या लेखीपरी ा /मुलाखतीबाबत सम  सुचना द या जातील व याबाबतचा तपशील 
महानगरपािलके या वेबसाईटवर िस द केला जाईल. सदर दवशी आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास वरील पद भरेपयत 
दर सोमवारी Walk In Interview आयोिजत के या जातील. यासाठी सम  प वहार केला जाणार नाही.  
 
जािहरात .- ५८०                 सही/- 
वेबसाईट –www.pcmcindia.gov.in                            ( ावण हड कर) 
जा. . वायसीएमएच/७/कािव/१६३१/२०२०                               आयु    
दनांक-०४/१२/२०२०                                                      पपरी चचवड महानगरपािलका 

                                               पपरी – ४११०१८. 
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   उमेदवाराने करावया या अजाचा नमुना 
  

ित,        
मा.आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११०१८.  

 
 
 

िवषय–  यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये  ता पुर या व पात मानधनावरील 
             ----------------------------------------------------या पदासाठी अज. 

 संदभ-  वायसीएमएच/७/कािव/ १६३१/२०२० द.०४/१२/२०२०,जािहरात . ५८०  

 
 

महोदय, 
 
 संद भय  जािहरातीनुसार  मी ी/ ीम.------------------------------------------------  हंगामी  प दतीने 

ता पुर या व पात  दरमहा  एकि त  मानधनावर ------------------------------------------ या पदासाठी 

जािहरातीमधील  आव यक  ती अहता  धारण  करीत  असुन  या पदासाठी  िनवड हो यासाठी  िवहीत  

नमु यातील  अज सादर करीत आहे. 

                आडनाव       वत:चे नाव    विडल/पितच े
ENGLISH 

 
१) संपुण नाव   (मराठीत) – ---------------------------------------------------------------------------- 

 

२) प वहारचा प ा-  -------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

३) ज म दनांक -         /         /             मोबाईल . – 

४) लग -  पु ष    ी-                        ईमेल आयडी - 

५) जात -    वग –  

६) महारा  मेडीकल/इंडीयन  मेडीकल  कौि सल/नसस कौि सल  कडील  न दणी  . ----------------- दनांक 

-      /       / 

 
फोटो 
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७)  अजदाराने  धारण केले या  शै िणक  अहतेचा तपिशल – 

अ. . शै िणक सं था िव ापीठ उ ीण 
वष 

िमळालेले 
गुण ट े वारी 

१      

२      

३      

४      

८) ता क व इतर  अहता तपिशल - --------------------------------------------------------- 
      अनुभवाचा तपिशल – 

अ. . सं थेचे नाव सं थेचा प ा दुर वनीसह पद कालावधी 

१  
 
 

  

२  
 
 

  

३     

 
 
 

वरील नमुद केलेला तपिशल खरा व बरोबर असुन याबाबत  आव यक माणप ां या  मािणत 

ती सोबत जोडत आहे. मी असेही मािणत  करतो/ करते क   वर दलेली  मािहती खोटी अगर चुक ची 

आढळुन आ यास या मािहती या आधारे नोकरीव न कमी कर यास मी पा  राहीन, तसेच मा यािव द 

कोणतीही कायदेिशर कारवाई के यास माझी काहीही त ार राहणार नाही. 

    अजदाराची सही 

थळ –  पपरी-१८       (नाव- ी./ ीम- -----------------------------------)                                

दनांक-      /      /२०२०.       

सहप –े अजासोबत खालील माणप ां या  मािणत  स य ती जोडले य़ा आहेत.  
( या माने जोडले या आहेत या माणे िलहणे) 
 

  १) ---------------------------------------------------- 

  २) ---------------------------------------------------- 

  ३) ---------------------------------------------------- 

  ४) ---------------------------------------------------- 
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