
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८. 
औ ोिगक िश ण सं था (मुल ची), 

कासारवाडी, पुणे ३४ 
‘‘हॉ पीटल हाऊस कप ग िनदेशक”  या पदासाठी एकि त मानधनावर 

ता पुर या व पात नेमणूक करणेबाबत 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
जािहरात १४५/२०१३  दनांक: ०३/०९/२०१३ 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था (मुल ची), कासारवाडी िवभागाम ये 
खाली नमुद केलेूमाणे ‘‘हॉ पीटल हाऊस कप ग िनदेशक ’’ या पदावर ता पुरती व था हणून सहा मिहने 
कालावधीसाठी एकि त मानधनावर करार प दतीने नेमणुका करणेबाबत मनपा या वतीने खालील माणे 
शैि णक अहता धारण करणा-या उमेदवाराकडून अज मागिव यात येत आहते. 

 
 

Sr. 
No. Particular Educational Qualification 

and Experience 

No. 
of 
Post 

Consolidated  
Honorarium Other Details 

01 HOSPITAL HOUSE 
KEEPING Instructor 

Passed  3  years  Diploma  
in  House Keeping     
Management          from  
recognized  board or 
institution with 2 years 
working experience in the 
relevant field 
                OR 
Graduation in the related 
field from recognized 
university with 2 years 
experience 
OR 
NAC or NTC holder in 
relevant trades with three 
years experience 

01 15,000 /- Preference will 

be given to a 

Craft 

Instructor’ s                                      

Certificate (CIC) 

 
१) पदाचे नाव पाक टावर ठळक अ रात िलहावे. 
२) अज करणा-या उमेदवारांनी जािहरातीचे दनांकास या पदासाठी अज केला आह े या पदाची शैि णक 

अहता व इतर अहता धारण करण ेआव यक आह.े 
३) सदर पदे ही करार प दतीने एकि त मानधनावर भरावयाची आहते. 
४) सदर पदावरील नेमणूका या सहा मिहने कालावधीसाठी हगंामी व पात करार प दतीने करावया या 

अस याने िनयु या वेळी उमेदवाराने याबाबत पय े१००/-  या टॅ प पेपरवर नोटराई ड केलेला 
करारनामा ावा लागेल. या नेमणूक या अनुषंगाने अजदारास या पदावर कायम व पी नेमणुक चा 
ह  सांगता येणार नाही. 

५) मानधनावर िनयु  केले या कमचा-यांचे कामकाजाचे काय े  पपरी चचवड महानगरपािलका 
प रसर रािहल. 

६) या दवशी महानगरपािलकेस सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नोटीसी िशवाय 
उमेदवाराची मानधनावरील सेवा संपु ात आण यात येईल. 

७) मुळ ०६ मिह या या िनयु नंतर पुढील कालावधीचे मुदतवाढीसाठी उमदेवारास कोणताही ह  
सांगता येणार नाही. 

८) मुलाखतीस ये याकरीता उमेदवारांस कोण याही कारचा वासभ ा दला जाणार नाही. 
९) पा  व िनवड झाले या उमेदवारास नमुद माणे एकि त मानधना ित र  इतर सोयी सुिवधा ह  व 

आ थक लाभ देय राहणार नाहीत. 
 



१०) उमेदवाराने आप या अजासोबत शाळा सोड याचा दाखला,  गुणप क,  माणप  व अनुभव 
इ यादी कागदप ा या स य ती राजपि त अिधकारी यांचेकडून मािणत क न जोडणे आव यक 
आह.ेतसेच उमेदवाराकडे िवशेष ािव य अस यास याबाबतही वेगळा तपिशल सादर करावा. 

११) उमेदवारांनी सोबत दले या िविहत नमु यात पासपोट आकारा या फोटोसिहत अज करावा. 
१२) औ ोिगक िश ण सं था (मुल ची), कासारवाडी िवभागातील पदासाठी अज मा. ाचाय, 

औ ोिगक िश ण सं था (मुल ची), कासारवाडी, पपरी चचवड महानगरपािलका,                 
पपरी -  ४११ ०१८  या नावाने करावा.  सदरचा अज दनांक १६/०९/२०१३ रोजी सांयकाळी 
५.०० वाजेपयत वरील प यावर रिज टर पो टाने /सम  पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत. 

१३) पा  उमदेवारांची यादी दनांक २०/०९/२०१३ रोजी दपुारी ५.०० वाजता 
महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर  उपल ध केली जाईल. अहता ा  
उमेदवारां या मुलाखती दनांक २३/०९/२०१३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा.अित र  आयु  
कायालय, पपरी चचवड महानगरपािलका,  पपरी-  ४११ ०१८  येथे घे यात येतील. यासाठी वतं  
प वहार केला जाणार नाही. 

 
मुदतीनंतर ा  झाले या अजाचा िवचार कोण याही प रि थतीत कर यात येणार नाही. पो टाने 

पा ठवलेले अज गहाळ झा यास अथवा िवलबंाने ा  झा यास यास कायालय जबाबदार राहणार नाही. 
िविहत नमु यात नसलेल ेअज,कागदप  अपूण असलेल,े वेळेत ा  न झाले या अजाचा  िवचार करणेत 
येणार नाही. सदरची जािहरात व अजाचा नमुना महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in या 
संकेत थळावर पाहता / download क न घेता येईल. िनवड सिमतीचा िनणय अंितम रािहल . 
 
                            सही/- 
 ( ीकर परदेशी) 
 आयु  
 पपरी चचवड महानगरपािलका 
 पपरी-  ४११ ०१८ 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाडी 
मांक : औ संमु/१/कािव/२०९/२०१३ 
दनांक : २८/०८/२०१३  

  

   
                सही/- 

 

ाचाय 
औ ोिगक िश ण सं था 
मोरवाडी/ कासारवाडी 

 पपरी चचवड महानगरपािलका 
 पपरी-  ४११ ०१८ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



उमदेवारान ेकरावया या अजाचा नमनुा 
 
ित, 

मा. 
 
 

 
 
िवषय :- एकि त मानधनावर ता पुर या व पात नमेणकू बाबत .. 
सदंभ :- दनांक      /     /२०१३ रोजी या                                या वतमानप ाम ये तसेच  

           महानगरपािलके या Website वर िस द झाललेी जािहरात  

           मांक -           /२०१३ 
महोदय, 

संदभ य जािहरातीनुसार मी एकि त मानधन प दतीने ‘‘हॉ पीटल हाऊस कप ग िनदेशक ’’  या 
पदासाठी आव यकता ती शै िणक अहता धारण करीत असून या पदासाठी  िनवड हो याक रता िविहत 
नमु यातील अज सादर करीत आह.े 

 

      आडनाव वत:चे नाव    वडील /पतीचे नाव 
१) संपूण नाव :-    
२) प वहाराचा प ा िपनकोडसह :-   
     
     
३) ज मतारीख :-    
४) लग :-    ी / पु ष    
५) जात :-    
६) अजदाराने धारण केले या शै िणक अहतेचा तपिशल :- 

 

अ. . शै िणक अहता उ ीण वष िमळालेले एकूण गुण ट े वारी 

     
 

७) अनुभव :-  
 
 

वर नमुद केलेला तपिशल खरा  व बरोबर असून याबाबत आव यक माणप ा या मािणत ती 
सोबत जोडत आह.े मी असेही मािणत करतो/करते क , वर दलेली मािहती खोटी अगर चुक ची आढळून 
आ यास या मािहती या आधारे मानधनावरील िनयु  र  हो यास मी पा  राहीन, तसेच मा यािव द 
कायदेशीर कारवाई के यास माझी कोणतीही त ार राहणार नाही. 

 
ठकाण :- 
दनांक :-                                                                अजदाराची सही व नाव 

 


