
काप रेशन इं ट ेटेड हे थ अँड फॅ मल  वेलफेअर सोसायट  

पपंर  चचंवड महानगरपा लका, पपंर  – ४११ ०१८ 

जा हरात 

काप रेशन इं ट ेटेड हे थ अँड फॅ मल  वेलफेअर सोसायट  ,पी.सी.एम.सी.,अंतगत खाल ल पदे 

अ थायी,ता पुर या व करार प तीने (एक त मानधनावर)भरवयाची असून कराराचा कालावधी 6 

म हनेचा राह ल.तर  इ छुक पा  उमेदवारांनी यांचे अज आव यक या कागदप ांसाह द.          

पय त मा.सद य स चव,काप रेशन इं ट ेटेड हे थ अँड फॅ मल  वेलफेअर सोसायट ,२रा मजला,वै यक य 

वभाग,मु य शासक य इमारत, पपंर  चचंवड महानगरपा लका ,मु ंबई-पुणे महामाग, पपंर -४११०१८ येथे 

सादर करावे.मुदतींनंतर आलेले अज ि वकारले जाणार नाह त याची न द यावी. 

अन.ु . पदनाम  दरमहा एक त मानधन  एकूण पदे  शै णक अहता  
१  

ल पक ६०००/- 

 १. एच.एस.सी.प र ा उ तीण  
२. एम.एस.सी.आय .ट  प र ा 

उ तीण व संगणकावर मराठ  
टाय पगं येणे आव यक  

ट प :- 

१. मानधनावर ल नेमणुका पुणपणे ता पुर या(हंगामी) व पा या आहेत. यामुळे अजदारास 

कोण याह  कायमपद  नेमणुक चा ह क राहणार नाह . या दवशी काप रेशन इं ट ेटेड हे थ अँड 

फॅ मल  वेलफेअर सोसायट स सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी कोण याह  नोट श शवाय 

यां या मानधनावर ल सेवा संपू टात आण यात येतील. 

२.  उपरो त पदांचा पपंर  चचंवड महानगरपा लके या थायी/अ थायी आ थापनेशी काह ह  संबंध 

नाह .याची प ट न द यावी. 

३. अजासोबत अ लकडी काढलेले वत:चे दोन रंगीत फोटो जोडावे.तसेच लफा यावर संब धत 

पदासाठ   अज असे नमूद करावे. अजाचा नमूना महानगरपा लके या वेब साइट वर उपल ध 

क न दे यात आलेला आहे. 

४. मुलाखतीस ये याक रता उमेदवारास कोण याह  कारचा वासभ ता दला जाणार नाह . 

५. उपरो त पदांना व हत केलेनसुार मानधन अदा केले जाईल.सदर पदांची सं या कमी जा त 

हो याची श यता आहे. 

६. अजासोबत आव यक शै णक अहता व अनभुव माणप ां या छायां कत स य ती जोडणेत 

या यात मूळ माणप े जोडणेत येऊ नयेत.  

      तर  इ छुक उमेदवारानंी द.  ११ /०९ /२०१३    अखेरपयत आपले अज वर ल प यावर       

 आव यक या कागदप ांसाह सम /पो टाने सादर करावे. 

 वेबसाइट –www.pcmcindia.gov.in 

जा हरात .                                           अ य   

.वै य/आरसीएच/8/का व/224/२०१३                काप रेशन इं ट ेटेड हे थ अँड 

दनांक: 3/9/2013                              फॅ मल  वेलफेअर सोसायट स 



उमेदवाराने करावया या अजाचा नमूना 

 

त, 

मा.सद य स चव 

काप रेशन इं ट ेटेड हे थ अँड फॅ मल  वेलफेअर सोसायट    

२ रा मजला,वै यक य वभाग,मु य शासक य इमारत, 

पपंर  चचंवड महानगरपा लका,मु ंबई पणेु हायवे  

पपंर  – पणेु -४११०१८ 

                        वषय:                          या पदासाठ  अज  

महोदय, 

संद भय जा हराती नसुार मी                     या कं ाट  प तीवर ल हंगामी पदासाठ  आव यक ती अहता 
धारण कर त असून या पदासाठ  नवड हो याक रता व हत नमु यातील अज सादर कर त आहे. 

१. संपणू नाव : 
अडनव थम  

२. प  यवहाराचा प ता: 
 

३. ज म तार ख: 
 

४. लगं: 
 

५. सेवोयोजन कायालय/समाज क याण/एकाि मक आ दवासी क प आद कंडे न दणी केलेल  अस यास न दणी 
माकं व दनांक:- 

६. अजदाराने धारण केले या शै णक आहतचेा तपशील :- 
 

अन.ू .   शै णक अहता  उ तीण वष  मळालेले एकूण 
गणु  

ट केवार   

     

७. तां क व इतर अहता तपशील: --------------------------------------------------- 
                          --------------------------------------------------- 

   ८.अनभुवाचा तपशील :    

अन.ू .   सं थेचे नाव  सं थेचा प ता व 
दरू वनी   

पद    कालावधी  

     
      वर नमूद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून याबाबत आव यक माणप ा या मा णत त सोबत 
जोडत आहे.मी असेह  मा णत करतो/करत ेक  ,वर दलेल  मा हती खोट  अगर चुक ची आढळून आ यास या 
मा ह या या आधारे नोकर व न कमी कर यास मी पा  राह न, तसेच मा या व  कायदेशीर कारवाई के यास 
माझी कोणतीह  त ार राहणार नाह . 

 

थळ:         अजदारची सह  

दनांक: 



सहप े :अजासोबत खाल ल माणप ा या  मा णत ती जोडणे आव यक आहे. 

१. शै णक व इतर अहता माणप   

२. अनभुवाचे माणप  . 

  

 

 


