पपरी चचवड महानगरपािलका
िवषय - दरमहा एकि त मानधनावर ता पुर या (हंगामी) व पात पद भरणेबाबत...
पपरी चचवड महानगरपािलके या बिहणाबाई चौधरी ाणीसं हालयाचे ठकाणी दरमाहे एकि त मानधनावर
खाली नमुद के ले या पदांसाठी हंगामी व पात ६ मिहने कालावधीकरीता मुलाखत प दतीने नेमणुक करावयाची आहे. सदर
पदांचे पदनाम, पदसं या, एकि त मानधन, शै िणक अहता, अनुभव आिण अटी खालील माणे:

अ. .

पदनाम

पदसं या

१)

पशुवै क

०१

एकि त
मानधन
. ४५०००/-

शै िणक अहता / अनुभव
पशुवै क य शा

िवषयातील पदवी आव यक तसेच

व यजीव शा ाम ये पदिव ोर पदवी.
संबंिधत पदाचा मा यता ा ािणसं हालयातील
व थापनाचा अनुभव असणा यांस ाधा य.
२)

ािणशा
तथा
शै िणक
अिधकारी

०१

(बायोलॉिज ट)

जीव शा

िवषयात पदवी अथवा पद ो र पदवी.

. ३०,०००/-

( ािणशा , वन पतीशा , सु मजीव शा , व यजीव
शा ,

पयावरण

(Graduation

शा
or

इ.

पैक

कमान

post-graduation

एक)
with

specialization in Life Sciences), व यजीव िवषयक
शै िणक तथा जनजागृतीपर काय म राबिव याचा
अनुभव, मराठी, हदी आिण इं जी भाषेतील लेखन आिण
वाक़ कौश य आव यक. ािणसं हालयातील कामकाजाचा
अनुभव असलेस ाधा य

१) मानधनावरील नेमणुक पुणपणे ता पुर या हंगामी व पाची आहे. यामुळे अजदारास कोण याही कायम पदी नेमणुक चा ह
राहणार नाही.
२)

या दवशी म.न.पास सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नो टशीिशवाय यां या मानधनावरील सेवा संपु ात
आण यात येतील.

३) मुलाखतीस ये याकरीता उमेदवारास कोण याही कारचा वासभ ा दला जाणार नाही.
४) उपरो पदासाठी िविहत के लेनुसार तसेच शै िणक अहता व कामा या अनुभवानुसार मानधन अदा के ले जाईल. अजासोबत
सादर के लेला अनुभव खोटा अस याचे िनदशनास आलेस तो अनुभव ा धरला जाणार नाही.
५) सव उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी उपि थत राहतांना शै िणक अहता जातीचे माणप व अनुभवाबाबत या आव यक या मुळ
ती व सा ांक त के ले या ती उदा. गुणपि का (माकिशट), स ट फके ट, फोटो, इतर सादर करणे बंधनकारक आहे.
६) िनवड के ले या उमेदवारांना म.न.पा.ने ठरवून दले या अटी शत नुसार कामकाज करणे बंधनकारक रािहल. या माणे काम
करणेस नकार दलेस नेमणुक र करणेत येईल.
७) सदर पदांना महारा आर ण कायदा २००४ नुसार मागासवग यांचे आर ण लागू रािहल.
८) आर णानुसार उमेदवार उपल ध न झालेस सवसाधारण वगातील उमेदवारांची नेमणुक करणेत येईल.
मु य अटी खालील माणे राहतील.


थािनक उमेदवारांना थम ाधा य दे यात येईल.

 उमेदवारांना ाणीसं हालया या कामकाजा या वेळा पाळणे बंधनकारक राहील, याम ये कोणतीिह सवलत नाही.
 उमेदवारांची नेमणुक झालेनत
ं र बायोमे क प दतीने हजेरी न दिवणे बंधनकारक राहील व हजेरी म टरवर रोजचे रोज वा री
करणे आव यक आहे. यािशवाय पगार अदा के ला जाणार नाही.
 उमेदवारांना वयाची अट लागु राहाणार नाही.

तरी इ छु क उमेदवारांनी Walk In Interview करीता मंगळवार द. १८/०७/२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वा.
मा. आयु

क , ४ था मजला, प. च.म.न.पा. पपरी, पुणे - १८ येथे उपि थत रहावे. यासाठी सम

प

वहार के ला

जाणार नाही. तसेच आले या उमेदवारांचे रिज ेशन मुलाखती या दवशी सकाळी १०.०० ते ११.०० या वेळेत के ले जाईल.
वेळेनंतर आले या उमेदवारांचा िवचार के ला जाणार नाही.
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