
कं�ाट� प	दतीने वाहन चालकांची �नयु�ती करणेसाठ� 

जा�हरात “वॉक-इन-इंटर"#य”ू 

e-mail : atmkmt@gmail.com Tele. Fax : (0231) 2644608 

 Ph. : (0231) 2644566 to 2644571 

को�हापरू महानगरपालका प�रवहन उप�म, को�हापरू 

Cी शाहू �लॉथ माकG ट, उJतर कK, प�हला मजला, 'सी' वॉडN, सोमवार पेठ,  

कोPहापरू - 416 002. 

 

 

 कोPहापूर महानगरपाRलका पSरवहन उपTमाUया वाहतूक Vवभागाकड े कं�ाट� वाहन 

चालकांची �नयु�ती करणेसाठ� उमेदवारांची �नवड याद� तयार करणेकSरतां उमेदवारांकडून अजN 

मागVवणेत येत आहेत.  सदरUया Vवह�त नमZुयातील अजN तसेच कागदप�ाUंया मूळ व 

छाया]ंकत सJय^तीसंह उमेदवारांनी मगंळवार �द.05/03/2019 रोजी स.11.00 वा. पSरवहन 

उपTमाUया Cी शाहू �लॉथ माकG ट, उJतर कK, प�हला मजला, सोमवार पेठ, कोPहापरू येथ े

कागदप�ांUया छाननीसाठ� उपिbथत रहाणेचे आहे.   

पदाचे नांव कं�ाट� वाहन चालक 

सcंया 50 

एकवट माRसक 

वेतन 

माRसक e.10,000/- इतके एकवट वतेन fया-Jया म�हZयाम	ये केलेPया 

कामाUया ^माणात देणेत येईल.  या "य�तSर�त इतर कोणतहे� आhथNक व इतर 

लाभ देणेत येणार नाह�त. 

शKैjणक अहNता : 1. खPुया ^वगाNकSरतां वयोमयाNदा 33 वषG व राखीव ^वगाNकSरतां 38 वषाNपKेा 

वय जाbत नसावे. 

2. हेवी mाय"ह�ंग लायसेZस व ^वासी वाहन चालVवणेचा nबPला असणारा. 

3. हेवी pयटु� mाय"ह�गंचा 5 वषG व ^वासी वाहन चालVवणेचा अनभुव 

असणाqयानंा ^ाधाZय. 

4. कRमतकमी 4 थी पSरKा पास.  उUचतम शKैjणक अहNतसे ^ाधाZय. 

5. शाSरSरक पा�ता ^माणप� (मेsडकल ]फटनेस) आवuयक. 

 

(1) उमेदवारांसाठ� सव�साधारण सचूना : 

1. मागासवगvय उमेदवारांसाठ� शासन �नणNयानसुार वयोमयाNदा RशथीलKम राह�ल. 

2. या जा�हरातीत नमूद केलेल� पदसंcया कमी-जाbत ]कंवा रw होxयाची श�यता आहे.  

3. माजी सै�नकांसाठ� उमेदवाराचं ेवयाबाबत शासन �नणNयानुसार सवलत राह�ल.  

4. अजN करxयापूवv उमेदवारानंी ते जा�हरातीम	ये नमदू केलेPया अट� पूणN करतात 

Jयाबाबत ^थम खा�ी कeन yयावी व Jयानंतरच अजN करावते.  

5. जा�हरातीम	ये दशNVवलेल� अहNता अजN करतेवेळी उमेदवारांनी धारण केलेल� असण े

आवuयक आहे.  
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6. जा�हरातीम	ये नमदू केलेPया पदाची ]कमान व कमाल वयोमयाNदा जा�हरात �दनांकास 

सापKे समजxयात येईल.  

7. उमेदवाराने जा�हरातीम	ये �दलेPया Vवह�त नमZुयातील अजाNसह व कागदप�ांUया मूळ 

व छायां]कत सJय^तीसंह "वॉक-इन-इंटर"#य"ू साठ� उपिbथत रहाणेच ेआहे.  अपुर� 

कागदप�े असणारे अगर अहNता धारण न करणारे उमेदवार वाहन चालक चाचणीसाठ� 

पा� ठरणार नाह�त.  

8. ज े उमेदवार वाहन चालन चाचणीसाठ� पा� ठरतील, Jयाचंी चालक �नदेशक 

यांचमेाफN त वाहन चालVवणेची चाचणी के.एम.ट�. मcुय यं�शाळा, ब	ुदगाडNन, 

शाb�ीनगर येथ ेघेणेत येईल. 

9. ज ेउमेदवार चालक चाचणीत पा� ठरतील Jयांची याद� शKैjणक अहNतनेुसार लावणेत 

येईल.  उUचतम शKैjणक अहNतेस ^थम ^ाधाZय �दले जाईल. 

10. मलुाखतीसाठ� चाचणी पा� झालेले उमेदवारामंधनू, भरावयाUया एकूण जागेUया द}ुपट 

(1:2) या ^माणात याद� तयार कeन बोलाVवणेत येईल. 

11. अजN A4 आकाराUया चांगPया दजाNUया कागदावर Vवह�त नमुZयात 

टंकRलखीत/सगंणक�कृत करावा.  तसेच वेबसाईटवर अजाNUया नमुZयासोबत ^Rस	द 

केलेPया "कं"ाट$ वाहन चालक" या पदावर काम करxयासाठ�Uया अट� व शतvवर 

माZयतादशNक bवाKर�, साKीदारांUया पुतNतसेह, कeन देणेची आहे. 

12. पा�ता, अजाNची bवीकृती ]कंवा तो नाकारणे, चकु�ची मा�हती �दPयाबwल RशKा व 

�नवड प	दती याबाबत �नवड सRमतीचा �नणNय अं�तम राह�ल.  याबाबत कोणताह� 

प�"यवहार Vवचारात घेतला जाणार नाह�. 

 

 

कोPहापूर, 

�दनांक:- 26/02/2019. 

 आयु�त आjण पSरवहन "यवbथापक, 

कोPहापरू महानगरपाRलका. 

सोबत: अजाNचा नमनुा व पदाUया अट� व शतv. 
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अजा�चा नमनुा 

 

^�त, 

मा. आयु�त आjण पSरवहन "यवbथापक, 

कोPहापूर महानगरपाRलका पSरवहन उपTम, 

कोPहापूर. 

 Vवषय:-  “कं"ाट$ वाहन चालक” पदासाठ� अजN. 

(1) संपणूN नांव  : 

(2) पJता   : 

(3) Rलगं   : 

(4) जात   :   ^वगN : 

(5) जZम �दनाकं  :       -     - 

(6) जा�हरात �दनांकास वय :  वषG -  म�हने -  �दवस - 

(7) सेवायोजन कायाNलयात नांव न�दVवPयाचा तपशील : कायाNलयाचे नांव :- न�दणी 

Tमाकं �दनांक 

(8) अजNदार अपगं आहे काय ?      होय/नाह� 

(9) अजNदार ल�करातील माजी सै�नकातील आहे काय ?   होय/नाह� 

(10) अजNदार ^कPप�bत आहे काय ?      होय/नाह� 

(11) अजNदाराची शKैjणक अहNता 

(उJतीणN झालेPया पSरKेचा 

तपशील) 

Vव�यापीठाच े/ 

पSरKा मडंळाच ेनांव 

उJतीणN 

होxयाच ेवषN 

घेतलेले 

Vवषय 

ट�केवार� 

अ)     

ब)     

क)     

ड)     

(12) सदर पदाचा पुवाNनभुव आहे काय ? (असPयास खाल�ल रकाZयात तपशील �यावा.) 

होय/नाह� 

अ. 

T. 

कायाNलयाचे नांव व 

पूणN पJता 

धारण केलेले 

पद 

कायाNलय / सbंथा 

शासक�य आहे 

काय? 

वेतनCेणी सेवचेा कालावधी 

पासनू     पयNZत 

      

      

      

 

  

उमेदवाराचे 

आयकाडN साईज 

छायाhच� 
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उमेदवाराने करावयाचे ^�त�ाप� 

 मी असे ^माjणत करतो/करते क�ं, या अजाNत �दलेल� मा�हती खर� आहे.  Jयाप�ृ�यथN 

मी चाचणीवळेी ^माणप�ाUया मळू^ती सादर कर�त आहे.  मी आणखी असेह� ^माjणत 

करतो/करते क�,ं वर �दलेल� मा�हती खोट� असPयाचे आढळून आPयास मा�याVवe	द 

कायदेशीर कारवाई होईल, तसेच या मा�हतीUया आधारे होणार� Rशफारस/�नयु�ती रw होईल, 

याची मला जाणीव आहे.  Jयासंबधंीचा �नयु�ती ^ाhधकाqयाचा �नणNय मा�यावर बंधनकारक 

राह�ल आjण Jयासंबंधी माझी कोणतीह� तTार राहणार नाह�. 

 

�ठकाण :- .................   अजNदाराची bवाKर� :- .......................... 

�दनांक :- ..................   नांव:- 

 

सोबत:-  

कं"ाट$ चालक या पदावर काम करxयासाठ�Uया अट� व शतvवर माZयतादशNक bवाKर�, 

साKीदारांUया पुतNतसेह, कeन जोडल� आहे. 
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कोPहापूर महानगरपाRलका पSरवहन उपTम 

"कं�ाट� वाहन चालक" या पदावर काम करxयासाठ� अट� व शतv पढु�ल^माणे : 

(1) "कं�ाट� वाहन चालक" या पदासाठ� उमेदवाराजवळ जड वाहन चालVवxयाचा �नद�ष 

तथा ^�ृठां]कत परवाना आjण ^वासी वाहन चालVवxयाचा nबPला (बॅज) असण े

आवuयक आहे. 

(2) "कं�ाट� वाहन चालक" या पदासाठ� माRसक e.10,000/- इतके माRसक एकवट वेतन 

fया-Jया म�हZयाम	ये केलेPया कामाUया ^माणात देणेत येईल.  या "य�तSर�त त े

कोणJयाह� आhथNक व इतर लाभासाठ� पा� ठरणार नाह�त. 

(3) "कं�ाट� वाहन चालक" �हणून काम कर�त असतानंा, बस चालक याUयाकडून 

कोणJयाह� ^कारचे पSरवहन उपTमाच ेआhथNक नुकसान झाPयास JयाUया वतेनामधनू 

सदरची र�कम कपात कeन घेणेत येईल अथवा होणारे नुकसान एक �दवसाUया 

वेतनाUया रकमेपKेा अhधक असPयास Jयापढु�ल कामाUया Rमळणाqया वतेनामधनू 

सदरचे नुकसान वसलू करxयात येईल. 

(4) उपTमाUया आवारात ^वशे करxयासाठ� बस चालकानंा ^वशे परवाना देणेत येईल.  

सदर परवाZयावर कामावर नसतांना उपTमाUया बसेसमधनू VवनामPूय ^वास करतां 

येणार नाह�. 

(5) "कं�ाट� वाहन चालक" यानंी bवत:चा वाहन चालन परवाना bवत: वेळोवेळी मदुतीत 

नतुनीकरण कeन घेणेचा आहे.   

(6) "कं�ाट� वाहन चालक" यानंा काम उपल�ध असेल ते"हां �दलेले काम करणे 

बंधनकारक आहे.  पSरवहन उपTमाकडील कामाची उपल�धता व �नकड पाहून काम 

उपल�ध कeन �दले जाईल. 

(7) कं�ाट� कालावधीत पSरवहन उपTमाUया सोईनुसार कं�ाट� चालकाची गरज नाह�, अस े

आढळून आलेस मदुतीपूवv कं�ाट� चालकास कमी करणेचा अhधकार पSरवहन 

उपTमास राह�ल. 

(8) "कं�ाट� वाहन चालक" �हणनू काम करणाqया बस चालक यांनी नमेणूक करxयापूवv 

पSरवहन उपTमान ेठरवून �दलेला खाक� गणवेश bवखचाNन ेतयार कeन घेणेचा आहे. 

(9) अशा कं�ाट�वर काम करणाqया बस चालकाच ेकाम, वतNणूक व हजरे� असमाधानकारक 

असेल तर Jयाच ेनांव कं�ाट� याद�मधनू कमी करणेत येईल. 

(10) "कं�ाट� वाहन चालक" �हणनू काम कर�त असतांना, उपTमाम	ये कायमbवeपी 

नोकर�साठ� कोणJयाह� ^कारचा दावा, ह�क ]कंवा मागणी Vवचारात घेणेत येणार 

नाह�. 

(11) "कं�ाट� बस चालकास" Jयाची नमेणकु�ची मदुत सपंPयानंतर अगर पSरवहन 

उपTमाकडून JयांUया सेवा संपु�टात आणलेनतंर �ॅUयुईट� कॉ�पेZसेशन, सान�ुह 

अनदुान व सेवा�नवJृतीचे कोणतेह� फायदे Jयानंा देxयात येणार नाह�त. 
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(12) "कं�ाट� वाहन चालक" यांनी नमेणुक�Uया काळात पSरवहन उपTमासारcया सलं�न 

संbथते काम करणेचे नाह�. 

(13) पSरवहन उपTमाकड े बस वाहन चालकाचे काम उपल�ध नसलेस कं�ाट� �हणनू 

करणेत आलेल� �नयु�ती रw करणते येईल. 

वर�ल अट� व शतv मी वाचPया असून, Jया मला माZय आहेत.  

 

सह�  :-  

उमेदवाराच ेनांव :- 

साKीदार : 

सह� :-- 

नांव :- 

पJता :-  
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