
पपंर  चचंवड महानगरपा लका पपंर -१८ 
अ भलेख क  वभाग 

जा हरात 
 

पपंर  चचंवड महानगरपा लकाच ेअ भलेख क  वभाग कामकाजासाठ  अ भलेखापाल हे 
ता पुर या व पात एक त मानधनावर १२ म हने कालावधी कर ता भरावयाच ेआहे. याबाबतचा 
तप शल खाल ल माणे.  

 
अ

 

पदनाम एकूण 
पदे 

आव यक शै णक अहता वयोमयादा दरमहा 
एक त 
मानधन 

१ 

 
अ भलेखापाल ०१  

१. सेवा नवृ  नायब तह सलदार 

२. अ भलेखापालाचा वषयक 
कामाचा ३ (तीन) वषाचा 
अनुभव आव यक 

३. था नक वरा य सं थेतील 
अ भलेख यव थापन संब धत 
कामाचा अनुभव असलेस 
ाधा य. 

 

वय वष 

३० ते ७० 
शास कय 
नयमानुसार 

 
अट  व शत   

१.  मानधनावर  नेमणूक ह  पुणपणे हंगामी (ता पुर या) व पाची आहे. 
२.  अजदारास मनपा अ थापनेवर कोण याह  कायम पद  नेमणुक चा ह क ा त राहणार नाह . 
३.  या दवशी मनपास सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी कोण याह  नोट स शवाय     

    मानधनावर ल सेवा संपृ टात आण यात येईल. 
४. अजासोबत अजदाराच ेअल कडील काढलेले वताच ेदोन पासपोट साईज रंगीत फोटो जोडावे     

   लफा यावर अ भलेखापाल या पदासाठ  अज असे प ट नमूद कराव.े 
५. अजासोबत मुळ माणप  ेसादर न करता सा ां कत केलेले झरेॉ स ती सादर   

       करावेत.मुलाखतीस येताना मुळ कागदप  ेसोबत घेऊन येणे. 
६. मुलाखतीस ये याक रता उमेदवारास कोण याह  कारचा वास भ ा दला जाणार नाह . 
७. इ छुक व अहताधारक उमेदवारांनी आपले अज आव यक कागदप ासह द. ०८ /०१/२०२१   

       अखरे पय त अ भलेख वभागाकड ेसम  अथवा पो टा वारे कु रयर वारे सादर करावेत 

८.  मुदतीनंतर आलेले अज वचारात घेतले जाणार नाह त याची न द यावी 
९. मुलाखतीस पा  उमेदवाराना मुलाखतीच े ठकाण दनांक वेळ प ा दारे अथवा दरु वनी वारे  

      कळ वणेत येईल. 
                                                             सह /- 
                                                           आयु त 

                                                 पपंर  चचंवड महानगरपा लका 
                                                       पपंर -४११०१८ 

जा हरात मांक-१ 

दनांक- २९ /१२/२०२० 



 
अजाचा नमनुा 

                                                         
                                                                                                                             
 

पासपोट साईज      
फोटो 

 
 
 
त, 

   मा.आयु त. 
   पपंर  चचंवड महानगरपा लका 
   पपंर -४११०१८ 
 
 
 
  वषयः-  अ भलेखापाल या पदावर नेमणुक मळणेबाबत 

            संदभः-  द   /  /२०२  या दै.----------- -मधील जा हरात .------- 
महोदय, 
      
 
      संद भय जा हरातीस अनुस न अ भलेखापाल या पदासाठ  मी अज कर त आहे माझी 

वैयि तक मा हती खाल ल माणे 

१. अजदाराच ेसपुण नांवः- 

२. अजदाराच ेसंपुण प ाः- 

३. दरु वनी / मण वनी मांकः- 

४. ज मतार खः- 

५. शै णक अहताः -  

६. अनुभवः- 

 


