
पपरी चचवड महानगरपािलका- कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ऍ ड फॅिमली वेलफेअर सोसायटी    
       २ रा मजला, वै कय िवभाग, मु य शासक य इमारत, मुंबई-पुणे हायवे लगत, पपरी- ४११ ०१८ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
जािहरात . ९३१/२०२१ 
द. १८/०६/२०२१ 

 

रा ीय आरो य अिभयानांतगत आशा वयंसेिवका पदे भरणेबाबत 
 पपरी चचवड महानगरपािलका कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ड फॅिमली वेलफेअर सोसायटी अंतगत रा ीय आरो य 
अिभयान (NHM) या काय मासाठी आशा वयंसेिवका (ASHA) या पदाची पदे खालील माणे भरावयाची आहेत. सदर 
पदाची शै िणक अहता, पदसं या, तपिशल व अटी-शत  खालील माणे-  

णालय झोन णालय/दवाखाना कामकाज काय े  भरावया
ची 

पदसं या 

अज वीकृतीचे 
थळ, दनांक व वेळ 

आकुड  णालय आकुड  णालय द वाडी/िव लवाडी ०१ महापािलकेचे आकुड  
णालय      

द.२२ / ०६ /२०२१ ते 
२५/०६/२०२१ 
सकाळी-१० ते दुपारी-३ 

गंगानगर/पंचतारानगर ०१ 
काळभोरनगर ०१ 

द नगर दवाखाना द नगर ०१ 
मोहननगर ०१ 
िव ानगर  ०१ 

संभाजीनगर 
दवाखाना 

आंबेडकरनगर/रामनगर ०१ 

घरकुल दवाखाना घरकुल ०१ 
कुदळवाडी  ०२ 
जाधवावाडी ०२ 
बालघरेव ती ०१ 
मधला पेठा (हरगुडे व ती, नेवाळेव ती) ०१ 
हमारा क शन, र हर रेिसड सी ०१ 

यमुनानगर 
णालय 

तळवडे दवाखाना गणेश नगर, भाटे व ती, च हाण व ती ०१ महापािलकेचे यमुनानगर 
णालय  

द.२२ / ०६  /२०२१ ते 
२५/०६/२०२१ 
सकाळी-१० ते दुपारी-३ 
 
 
 

तळवडे, योतीबानगर ०१ 
हे वे ती दवाखाना पाटीलनगर,अंजनीगाथा, साईवैकंुठ, गणेश 

कॉलनी सोसायटी 
०१ 

मे ेव ती, िशवशंकर सोसायटी, 
िस दीिवनायक, ीराम, जयम हार, संतकृपा, 
सहगड सोसायटी 

०१ 

मोरेव ती, द नगर सोसायटी ०१ 
पीनगर दवाखाना कृ णानगर,िशवशंभो, ल मी ा सपोट सोसायटी ०१ 

ता हाणेव ती ०१ 
ि वेणीनगर ०१ 

ािधकरण 
दवाखाना 

पीसीएमसी कॉलनी, अ णाभाऊ साठे वसाहत ०१ 

भोसरी णालय भोसरी णालय च पाणी वसाहत ०३ महापािलकेचे भोसरी 
णालय   

द.२२ / ०६  /२०२१ ते 
२५/०६/२०२१ 
सकाळी-१० ते दुपारी-३ 

बालाजीनगर ०२ 
शांतीनगर, गुळवेव ती ०१ 
भगतव ती ०२ 
ग हाणे व ती ०३ 
िवकास कॉलनी, लांडेवाडी ०२ 
लांडगेव ती ०१ 
स गु नगर ०३ 
देवकरव ती ०२ 
भोसरी गावठाण ०२ 



धावडेव ती  ०३ 
खंडोबामाळ ०२ 
सावंतनगर ०१ 
एकताकॉलनी, शा ीचौक ०१ 

मोशी दवाखाना डुडुळगांव ०२ 
बो-हाडेवाडी ०३ 
आदशनगर मोशी ०३ 
संजयगांधीनगर ०३ 

च-होली दवाखाना च-होली गाव ०७ 
दघी दवाखाना भारतमाता नगर ०३ 

गजानननगर ०१ 
द नगर, बी.यु.भंडारी लाईन ०१ 
माऊलीनगर  ०२ 

बोपखेल दवाखाना गणेशनगर,बोपखेल ०१ 
वाय.सी.एम. 

णालय 
वाय.सी.एम. 

णालय 
अजमेरा कॉलनी ०१ महापािलकेचे 

वाय.सी.एम. णालय 
(कुटंुब क याण िवभाग)  
द.२२ / ०६  /२०२१ ते 

२५/०६/२०२१ 
सकाळी-१० ते दुपारी-३ 

सांगवी णालय पपळे गुरव 
दवाखाना 

सुदशन नगर, सहगड कॉलनी, जवळकरनगर, 
काशीदपाक, महारा  कॉनी, पा रजात कॉलनी, 
भाऊनगर, काशीदनगर, ीनगर,साठफुटी रोड, 
देवकर पाक, मोरया पाक 

०१ महापािलकेचे सांगवी 
णालय  

द.२२ / ०६  /२०२१ ते 
२५/०६/२०२१ 
सकाळी-१० ते दुपारी-३ दापोडी दवाखाना दापोडी ०१ 

सांगवी णालय मधुबन, सांगवी गावठाण, आनंदनगर, 
िशतोळेनगर,पवारनगर, जयमालानगर, 
ममतानगर,मुळानगर,बु दघोष सोसायटी, 
ि यदशनीनगर 

०१ 

कत नगर,समथनगर,आदशनगर,िव ानगर,कृ
णानगर, िशवाजीपाक,पीड युडी कॉलनी 

०१ 

ि मुत नगर,िवनायकनगर,गांगाडनगर,काशीदन
गर, नेताजीनगर,सुदशनगर,मयुरीनगरी, 
गजानननगर, रामनगर 

०१ 

कासारवाडी 
दवाखाना 

कासारवाडी ०१ 

िजजामाता 
णालय 

िजजामाता 
णालय 

पवनानगर (काळेवाडी), बलदेवनगर, 
शा ीनगर, इं दरानगर,कैलासनगर 

०१ महापािलकेचे िजजामाता 
णालय  

द.२२ / ०६  /२०२१ ते 
२५/०६/२०२१ 
सकाळी-१० ते दुपारी-३ 

पपळे सौदागर 
दवाखाना 

पपळे सौदागर गावठाण ०१ 

पपरी वाघेरे 
दवाखाना 

वाघेरे कॉलनी १/२/३, वैभव नगर, पपरी 
गावठाण 

०१ 

तालेरा णालय वा हेकरवाडी 
दवाखाना 

यश ि लिनक, पाटील ि लिनक प रसर, नागसेन 
झोपडप ी, केदारीनगर 

०१ महापािलकेचे तालेरा 
णालय     

द.२२ / ०६  /२०२१ ते 
२५/०६/२०२१ 
सकाळी-१० ते दुपारी-३ 

जीवननगर, जाधवव ती,बापुजीबुवानगर ०२ 
अपघात दवाखाना अ णासाहेब मगर नगर, साईबाबानगर, 

गवळीवाडा 
०१ 

ेमलोकपाक 
दवाखाना 

पांढारकरचाळ, संतोषनगर ०१ 

िबजलीनगर 
दवाखाना 

िबजलीनगर ०१ 

पुनावळे दवाखाना पुनावळे गावठाण ०२ 
कवळे दवाखाना िवकासनगर ०१ 

मामुड , साईनगर, िस दाथनगर ०१ 



आदशनगर, िभमाशंकरनगर, माळवाडी, जुनवणे 
िवटभ ी प रसर, ीनगर 

०१ 

तालेरा णालय चचवडगांव, वेताळनगर िब डग नं.३/४ ०२ 
िभमनगर, चचवडगांव ०१ 

थेरगांव णालय थेरगांव णालय पवारनगर ०१ महापािलकेचे थेरगांव 
णालय  

द.२२ / ०६  /२०२१ ते 
२५/०६/२०२१ 
सकाळी-१० ते दुपारी-३ 

गणेशनगर ०१ 
पपळे िनलख 

दवाखाना 
वाकड- पपळेिनलख, िवशालनगर ०२ 

एकुण   १०६  
 आशा वयंसेिवका या पदाची शै िणक अहता व वय खालील माणे आहे. 
शै िणक अहता कमान ८ (आठवी) उ ीण, िववािहत मिहला, शास कय सेवेत लक वकर, महापािलके या िविवध 

आरो य काय मांम ये कामकाजाचा अनुभव अस यास ाधा य. तसेच थािनक,आ दवासी, 
िवधवा, प रत या मिहलांना व वयंसेवी  सं थेची  कायकत  यांना ाध य.  
(अनुभवाचे बाबतीत अनुभवाचे माणप  असणे आव यक) 

वय कमान २५ ते कमाल ४५ वष 
अटी व शत - 

1. रा ीय शहरी आरो य अिभयानांतगत भर यात येणा-या आशा वयंसेिवका पदावरील उमेदवाराची कोिवड-१९ 
संसगज य आजारा या पा भूमीवर मुलाखती दारे िनवड न करता शै िणक पा ता, अनुभव व इतर अहते या आधारे 
तयार कर यात येणा-या गुणांकनानुसार गुण दे यात येवून िनवड कर यात येईल. 

2. सदरची पदे रा ीय शहरी आरो य अिभयानांतगत राहतील, सदर पदांचा पपरी चचवड म.न.पा.आ थापनेशी 
कस याही कारचा संबंध राहणार नाही. 

3. सदरची पदे केवळ क प कामकाजासाठी ता पुर या व पात भरावयाची असून ३१ माच २०२२ पयत अथवा क प 
बंद होताच सदरील पदे आपोआप संपु ात येतील. 

4. सदरची पदे पुणपणे केवळ क प कामकाजासाठी ता पुर या व पात भरावयाची अस याने अजदारास कायमपदी 
िनयु चा ह  सांगता येणार नाही. या दवशी पपरी चचवड महानगरपािलका- कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ऍ ड 
फॅिमली वेलफेअर सोसायटीस सदर पदांची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नोटीशीिशवाय यांची सेवा समा  
केली जाईल. याकामी िनयु  वेळी .१०० चे टॅ प पेपरवर बंधप  (करारनामा) क न ावा लागेल. 

5. सदर जािहरातीमधील पदसं येम ये बदल होऊ शकतो. 
6. सदरची भरती र  करणे अथवा थिगत करणे तसेच िनवड/िनयु  या कोण याही ट यावर कोणतेही कारण न 

देता बदल अथवा र  कर याचे अिधकार मा.आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी राखनु ठेवलेले आहेत. 
7. आशा वयंसेिवका जािहरातीम ये नमुद कले या कामकाज े ाची थािनक/कायमची रिहवाशी असावी. जर 

जािहरातीम ये नमुद काय े ाची आशा वयंसेिवका उपल ध न झा यास लगत या काय े ातील आशा वयंसेिवका 
यांचे पा  अजाचा िवचार केला जाईल. 

8. आशा वयंसेिवकेस मािसक ठोक वेतन, मानधन अथवा कोणताही एकि त दरमहा भ ा अदा केला जाणार नाही. 
9. िनयु  आशा वयंसेिवकेस शासन आदेशानुसार कामावर आधा रत मोबदला डी.बी.टी. दारे  थेट बॅक खा यावर अदा 

केला जाईल व शासनाकडून वेळोवेळी ा  सुचना लागु राहतील.  
10. सदर पदभरतीची िनवड व ित ा यादी िस द कर यात येईल. 
11. प रपुण भरलेला अज व पुढील आव यक कागदप े जोड यात आलेले अज पा  होतील अपुण अजाचा िवचार केला 

जाणार नाही याची उमेदवारांनी न द यावी.  
कागदप -े 
१. इ छुक व पा  उमेदवारांनी म.न.पा.वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in वर दले या नमु यातील अज व यासोबत  
    शै णीक अहता माणप े व खालील कागदप ां या छायां कत स य ती जोडा ात. (अजासोबत मुळ कागदप े जोडून  
    नयेत.) २. पासपोट साईज फोटो ३. ज म दाखलेचा पुरावा (ज माचा दाखला/शाळा सोड याचा दाखला) ४. रिहवाशी  
    दाखला कवा आधारकाड, मतदान ओळखप , रेश नगकाड ५. अनुभव माणप   
                                                                                                                            सही/- 

(राजेश पाटील) 
आयु  

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी- ४११ ०१८ 

  



कायालयान ेभरावयाची मािहती 
अज पा /अपा  अपा  कर याचे कारण 

 
 

 

 

आशा वयंसेिवका पदासाठी अजाचा नमुना 
 

 
 

ित, 
  मा.सद य सिचव, 
  कॉप रेशन इं ट ेटेड हे थ ड फॅिमली 
  वेलफेअर सोसायटी पी.सी.एम.सी. 
  २ रा मजला, वै कय िवभाग, मु य शासक य इमारत, 
  पपरी चचवड महानगरपािलका, मंुबई-पुणे हायवे लगत, पपरी- ४११ ०१८  
 
          िवषय- आशा वयंसेिवका या पदासाठी अज    
 संदभ-  द.    /        /२०२१ रोजीची जािहरात 
महोदय, 
       संदभ य जाहीरातीनुसार मी -------------------------------------- पद आशा वयंसेिवका हया ता पुर या 
व पातील हंगामी पदासाठी आव यक अहता धारण करीत असून िनवड हो याकरीता िवहीत नमु यातील अज 

सादर करीत आहे.  
माझी तपशीलवार मािहती खालील माण-े 

१) संपूण नांव- -------------------------------------------------------------------------- 
२) स याचा प वहाराचा संपण प ा---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३) मोबईल मांक ------------------------------------------------------------------------ 
४) ई-मेल आयडी-------------------------------------------------------------------------- 
५) धम- ---------------------- ६) जात--------------- ७) वग- ------------------------ 
८) ज मतारीख------------------------- व वय ---------वष------------मिहने------------- दवस 
९) जािहरातीनुसार िनवडलेल ेकाय े - ----------------------------------------------------------- 

१०) अजदाराची मािहती- 
अ. . पा ते या अटी  अजदाराने भरावयाची 

मािहती 

१ शै िणक पा ता  
२ कामाचा अनुभव (वषाम ये िलहावा )  
३ िवधवा / प रत या (होय कवा नाही िलहावा)  

 

या ठकाणी पासपोट 
साईज फोटो 
िचटकवावा. 



११)  तांि क व इतर अहता तपशील- ----------------------------------------------------------------------------------   

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     वर नमुद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून याबाबत आव यक माणप ां या मािणत ती सोबत जोडत 
आहे. मी असेही मािणत करतो/करते क , वर दलेली मािहती खोटी अगर चु कची आढळून आ यास या मािहती या 
आधारे िमळालेली ता पुर या व पातील हंगामी नोकरीव न कमी कर यास मी पा  राहीन, तसेच मा यािव द 
कायदेशीर कारवाई तावीत होईल, याची मला जाणीव आहे.  
 
 
 
थळ-                                                     अजदारची सही-  
दनांक-      /       /२०२१                               (नांव-                                             ) 

 
 
टप :     अ) अजदाराने जोडावयाची कागदप -े 

१) शै िणक कागदप -े ८ वी उ ीण व यापुढील शै िणक कागदप े छायां कत स य त 

२) अनुभव माणप  छायां कत स य त 

३) ज माचा दाखला कवा शाळा सोड याचा दाखला छायां कत स य त 

४) आधारकाड,मतदान ओळखप , रेश नग काड छायां कत स य त 

५) िवधवा / प रत या  अस यास याबाबत या कागदप ांची छायां कत स य त 

ब)  अपुण भरलेला अज िवचारात घेतला जाणार नाही. 
 

 


