TO,

35/338, New Paccha Peth, Nr. Ashok Chowk Police Station, Solapur 413006.

Application Form for Mechanic
Date: / /20
Full Name of Applicant:

Address Residence:

Contact No.:
Age - :

Sex

YEARS

M / F

Education:
Birth Date:
Blood Group:

Work-shop in charge / Sr. Mechanic / Jr. Mechanic /
Type of work:

Mechanic / Helper / Trainee /Computer Work

Work Experience:

Requirement:

1. Passport Photo
2. AADHAR XEROX
3. Driving License XEROX
4. References & Contact No.

1]
2]

JOINING Date: -

/- FOR 6 MONTHS AFTER

/-

Signature of Applicant
T & C APPLY

TO,

35/338, New Paccha Peth, Nr. Ashok Chowk Police Station, Solapur 413006.

Application Form for Mechanic

शाप ऑटो सि हस नयमावल
शाप ऑटो सि हस मये वकस नी खलल नयम पाळणे बंधनकारक आहे
1

शाप ऑटो सि हस मये हजर होताना टू हलर वाहन चाल%व&याचा परवाना असणे बंधनकारक आहे

2

शाप ऑटो सि हस मये हजर राह&याची वेळ एचआय सकाळी 09 असेल

3

सकाळी 9 वाजता आ-यावर हजेर पु/तकात वेळ व सह करणेबंधनकारक आहे.

4

वकरसाठ2 जेवणाची वेळ दुपार 1 ते 2 राहल.

5

जर रजा 5यावयाची असेल तर कमीत कमी दोन 6दवस आधी मालकाची लेखी परवांगी घेणे आवशक आहे अ9यता पगार कट
केला जाईल.

6

शाप ऑटो सि हस मये काम करताना प6ह-या वेळेस टुटा टूट झाल तर ती चूक माफ़ कर&यात येईल आ>ण नंतर तीच चूक

परत झा-यास पगारातुन वसूल केल जाईल.
7

मासक पगार (हशोब कAन) दरमहा 1 ते 5 तारखे पयCत बँकेत जमा केला जाईल.

8

शाप ऑटो सि हस मये मालक सांGगतलेल कामे करणे वकरसाठ2 बंधनकारक आहे

9

शाप ऑटो सि हस मये कोणHयाह व/तुची (हHयारेची व /पेयर पाट) चोर माIयाकडून होणार नाह

शाप ऑटो सि हस चे इतर फायदे
1. वकसचा Rs. 1, 00,000 (एक लाख) रकमेचा अपघाती %वमा असेल
2. पगारशवाय लेबर चाजOस वर 5 % INSENTIVE मळेल
3. Wा. फंड Xहणून पगारातून 10% Wमाणे कपात केलेजाईल आ>ण Hयाच Wमाणे मालकाचे 10% Yलस (+) होतील.
जर वकसने न सांगता काह घोटाळा के-यास व वकसने न सांगता काम सोडले तर सदर रZकमेवर वकसचा हZक असणार
नाह, आ>ण जर मालकाने कमा व[न काढून टाकले व Hयांनी भरलेल पूण रZकम संबGधत वकर ला मळेल, Hयासाठ2 मालक
आ>ण संबGधत वकरचे बँकेत जॉइंट अकॉउंट काढले जाईल.
4. वरल Wा. फंडचा फायदा .5यावयाचा झा-यास Hयाला कमीत कमी दोन वषO शाप ऑटो सि हस मये काम करणे
बंधनकारक आहे अ9यथा सदर राकमेवर Hयास

वकसला

हZक दाखवता येणार नाह

5. वा%षक पगार वाढ ह कामाची सुधारणा बघून ठरा%व&यात येईल.
वरल सव नयम व अट आ>ण फायदे मला मा9य आहेत Xहणून मी /व खुशीने सह करत आहे

6दनांक :
6ठकाण :

Signature & Name of Applicant

