पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण
आकुर्डी, पुणे-44, दुरध्वनी क्र.020-27166000, फॅ क्स : 020-27353670

जा.क्र.ववप्रा/प्रशासन/2547

वद. 18/8/2018
जाहीर वनवेदन

पपपरी पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरण आकुर्डी, पुणे या कायालयात करार पध्दतीने
सेवावनवृत्त अविकाऱयाांिंी वनयुक्ती करण्यासाठी प्रशासकीय, लेखा, अवियाांविकी व नगररिंना वविागातून
सेवावनवृत्त झालेल्या अविकाऱयाकर्डू न वद. 20/8/2018 ते 7/9/2018 या कालाविीत अजज मागववण्यात
येत आहे त. पदाांिंी अहज ता, मुलाखतीिंा वदनाांक, अटी व शती, अजािंा नमुना याकवरता
www.pcntda.org.in या वेबसाईटवर प्रवसध्द करण्यात आलेली जावहरात पहावी.

सही / -मुख्य कायजकारी अविकारी

पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण
आकुर्डी, पुणे-44, दुरध्वनी क्र.020-27652934 / 27652935, फॅ क्स : 020-27353670

________________________________________________________
जा.क्र.ववप्रा/प्रशासन/2547
वद. 18/8/2018

जावहरात
पपपरी पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरण कायालयात करार पध्दतीने सेवावनवृत्त अविकाऱयािंी
नेमणूक करावयािंी आहे .त्याकवरता सेवावनवृत्त अविकाऱयाांिंी सांवगजवनहाय नावमकासूिंी तयार करण्याकवरता पाि
सेवावनवृत्त अविकाऱयाकर्डू न अजज मागववण्यात येत आहे त.
करार पध्दतीने िरावयाच्या पदाांिंी अहज ता, पदाच्या कामािंे स्वरूप याांिंी मावहती खालीलप्रमाणे.
तक्ता -अ
अ.
संवगग
क्र.
1
प्रशासकीय/ ले खा

अहग ता

िंदाच्या कामािंे स्वरूिं

शासकीय,
वनमशासकीय
अथवा स्थावनक स्वराज्य
सांस्थेच्या सेवेतन
ू
वगज 1
अथवा वगज 2 वरील
पदावरून सेवावनवृत्त झाले ले
अविकारी
शासकीय
वनमशासकीय
अथवा स्थावनक स्वराज्य
सांस्थेच्या
सेवेतन
ू
उप
अवियांता अथवा शाखा
अवियांता
पदावरून
सेवावनवृत्त झाले ले अविकारी

िूखांर्ड, सदवनका, दुकाने याांिंे
िार्डे पट्टे ववषयक हस्ताांतरण ववषयक
कामकाज तसेिं सोपववण्यात येणारे
इतर कामकाज.

2

स्थापत्य
अवियाांविकी

प्राविकरणातील ववकास कामाबाबत
वनववदा तयार करणे, प्रवसध्द करणे,
वनववदाांिंी छाननी करणे, इ.
कामकाज अवतक्रमण प्रवतबांि व
अवतक्रमण
वनमूजलनववषयक
कामकाज. तसेिं सोपववण्यात येणारे
इतर कामकाज.

3

नगर
रिंना शासकीय
वनमशासकीय
बाांिकाम
परवानगी
(वनयोजन)
अथवा स्थावनक स्वराज्य ववषयक कामे, ववकास योजनाांशी,
सांस्थेच्या
सेवेतन
ू
रे खाांकनाशी सांबांवित कामे. तसेिं
नगररिंनाकार
अथवा सोपववण्यात येणारे इतर कामकाज.
सहायक
नगररिंनाकार
पदावरून सेवावनवृत्त झाले ले
अविकारी

अ) सवगसािारण सूिंना
1. उपरोक्त पदासाठी सोबत जोर्डले ल्या नमुन्यात अजज मागववण्यात येत आहे त. अजज सादर करण्यािंा कालाविी
वद.20/8/2018 पासून 7/9/2018 रोजी सायांकाळी 5.45 पयंत आहे .
2. मुदतीत अजज करण्याऱया अविकाऱयाांिंी वद. 12/9/2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता 7 वा मजला पपपरी
पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरण येथे मुलाखत घे ण्यात येईल.
3. मुलाखतीस उपस्स्थत रहाण्याबाबत उमेदवाराांना स्वतांिवरत्या कळववण्यात येणार नाही.
4. मुलाखतीस उपस्स्थत न रावहल्यास वनवर्डीसाठी वविंार केला जाणार नाही.
5. उमेदवाराांच्या मुलाखती घे ऊन नावमकासूिंी तयार केली जाईल व त्यानुसार उमेदवाराांना वनयुक्ती आदे श दे ण्यात
येतील.
6. सदर नावमकासूिंी िंी वैिता 3 वषे राहील.
7. करार पध्दतीने वनयुक्ती दे ताना 1 वषासाठी वनयुक्ती दे ण्यात येईल.कामकाज व आवश्यकता वविंारात घे ऊन
दरवषी वनयुक्तीिंे नूतनीकरण करण्यात येईल.
8. सदर अविकाऱयाांिंे पावरश्रवमक व वेतन सामान्य प्रशासन वविागाकर्डील वदनाांक 17/12/2016 च्या शासन
वनणजयातील र्ड (1) येथील तरतुदीनुसार वनस्श्िंत करण्यात येईल.
9. वनवर्ड झालेल्या उमेदवाराांना वववहत केलेल्या नमुन्यात रुपये 100/- च्या स्ट ॅम्पपेपरवर हमीपि द्यावे लागेल.
10. अपूणज अजज, स्वाक्षरी, फोटो नसले ले अजज अपाि करण्यात येतील.
ब) अजग करण्यािंी िंध्दत:उमेदवाराने सोबतच्या अजाच्या नमुन्यात स्वत:िंे सांपण
ू ज नाांव ( आर्डनाांव प्रथम), जन्मवदनाांक, वय, पलग,
स्िी / पुरुष, पिव्यवहारािंा पत्ता (वपनकोर्डसहीत) व मोबाईल क्रमाांक, ज्या कायालयातून सेवावनवृत्त झाले त्या
कायालयािंे नाांव, सेवावनवृत्तीिंा वदनाांक, शासकीय सेवेत असताना वमळाले ले अांवतम वेतन व पदनाम तसेिं सध्या
वमळणारे वनवृत्ती वेतन याबाबतिंा तपवशल नमुद करुन मा. मुख्य कायजकारी अविकारी, पपपरी पिंिंवर्ड नवनगर
ववकास प्राविकरण, आकुर्डी, पुणे-44 याांिंे नावे अजज वद.7/9/2018 रोजी कायालयीन वेळेपयंत पोहोिंे ल अशा
वरतीने पोस्टाने पाठवावा अथवा कायालयात समक्ष सादर करावा. या अजािंा नमुना प्राविकरण वेबसाईट :
www.pcntda.org.in वर उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे .
अजावर पासपोटज आकारािंा फोटो साांक्षावकत करुन विंकटवावा.
अजासोबत खालील प्रमाणिंत्रे सांक्षावकत करुन जोडावीत.
1. शासकीय सांस्थेकर्डील सेवावनवृत्तीिंा आदे श
2. शैक्षवणक अहज ता िारण व इतर पवरक्षा उत्तीणज असल्याबाबतच्या छायाांवकत प्रती.
मुलाखत:अजज सादर करणाऱया अविकाऱयाांनी वद.12/9/2018 रोजी मुलाखतीस हजर रहावे.
मुलाखतीिंे वठकाण: 7 व मजला पपपरी पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुर्डी, पुणे.
मुलाखतीिंी वेळ:
सकाळी 11.00 वाजता
मुलाखतीिंे वेळी कागदपिाांच्या मूळ प्रती सोबत आणाव्यात. मुलाखतीसाठी प्रवास खिंज वदला जाणार नाही.
क) सवगसािारण अटी व शती
1. सेवावनवृत्त अविकारी वयाच्या 65 व्या वषापयंतिं कायजरत राहू शकतील त्यामुळे 65 वषापेक्षा कमी वय
असले ल्या अविकाऱयाांनीिं अजज सादर करावेत.
2. तक्ता अ येथे नमुद करण्यात आले ले पदािंे कामकाज करण्यास अविकारी सक्षम असणे आवश्यक आहे .

3. अविकाऱयाववरूध्द वविागीय िंौकशीिंी कारवाई िंालू पकवा प्रस्ताववत नसावी, अथवा िंौकशी प्रकरणी वशक्षा
झाले ली नसावी.
4. अविकारी शारीवरक मानवसक व आरोग्याच्या दष्ृ टीने सक्षम असावा.
5. वनयुक्त करावयािंी अविकारी व्यक्ती इतर व्यावसावयक कामात गुांतले ली नसावी.
6. सोपववले ली कामकाज वनस्श्िंत केलेल्या कालाविीत पूणज करणे आवश्यक राहील. त्याांच्या कामकाजाबाबत
सक्षम प्राविकारी वेळोवेळी आढावा घे ऊन कामािंे मूल्यमापन करतील.
7. वनयुक्त केले ल्या व्यक्तीकर्डू न वनयवमत सेवत
े घेण्यािंी अथवा इतर कोणत्याही हक्कािंी मागणी करता येणार
नाही.
िंदांिंी संख्या वनवड प्रवक्रये बाबत अंवतम वनणगय घे ण्यािंा अविकार मा. मुख्य कायग कारी अविकारी
यांना असेल, व याबाबत कोणताही आक्षे िं वविंारात घे तला जाणार नाही.

जावहरात क्रमाांक : 1 /2018
वदनाांक
: 16/8/2018

सही / --

मुख्य कायग कारी अविकारी,
पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास
प्राविकरण, आकुडी, िंुणे- 411 044

अजजदारािंा स्वसाक्षाांवकत फोटो
प्रवत,
मा. मुख्य कायजकारी अविकारी
पप.पिं. नवनगर ववकास प्राविकरण,
आकुर्डी, पुणे
ववषय:- करार पध्दतीने सेवावनवृत्त अविकाऱयािंी वनयुक्ती करण्याबाबत.

संदर्ग:- आपली जावहरात क्र. ----------------------------- वदनाांक ----------------------

महोदय,
मी आपल्या कायालयात करार पध्दतीने

(प्रशासकीय/लेखा, स्थापत्य अवियाांविकी

अथवा नगर वनयोजन ) या सांवगात करार पध्दतीने काम करू इस्च्छतो/इस्च्छते.

1) पूणज नाव (प्रथम आर्डनाव)

:-

2) पिव्यवहारािंा पूणज पत्ता

:-

3) कोणत्या सांवगासाठी अजज करू इस्च्छतात
प्रशासकीय/लेखा, स्थापत्य अवियाांविकी
अथवा नगरवनयोजन

:-

4) जन्मवदनाांक

:-

5) वय

:-

6) स्िी/पुरुष

:-

7) कोणत्या पदावरुन सेवावनवृत्त झाले

:-

8) कोणत्या कायालयातून सेवावनवृत्त झाले

:-

9) सेवावनवृत्तीिंा वदनाांक

:-

10) सेवावनवृत्तीच्या वेळेिंे अांवतम वेतन

:-

11) सध्या वमळणारे वनवृत्ती वेतन

:-

12) अजजदाराववरुध्द वविागीय िंौकशीिंी कारवाई
िंालू आहे काय?

:-

13) अजजदारास िंौकशी अांती वशक्षा झाली आहे काय? :14) अजजदारािंी शैक्षवणक अहज ता

:-

15) अजजदाराने त्याांच्या सेवाकालाविीत केलेल्या

:-

सेवेिंा तपशील
पासून

पयंत

पदनाम

वनयुक्तीिंे वठकाण

वरील मावहतीच्या पुराव्यादाखल मी खालील साक्षाांवकत कागदपिे सोबत सादर करीत आहे . मूळ
कागदपिे मुलाखतीच्या वेळी सादर करीन.
1) शैक्षवणक अहज तेबाबतिंी प्रमाणपिे
2) सेवावनवृत्तीिंा आदे श
मी प्रवतज्ञापूवजक नमूद करतो की, वरील सवज मावहती सत्य आहे . ही मावहती िंुकीिंी आढळू न
आल्यास होणाऱया कारवाईस मी जबाबदार राहीन,यािंी मला जाणीव आहे .

अजगदारािंी स्वाक्षरी

