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िवषय :- मनपा ITI मोरवाडी येथे कोपा या ेडसकरीता तािसका
त वावर िनदेशक नेमणूक करणेबाबत ...
महोदय,
उपरो
नेमणूक करणे

िवषयां कत करणी तािसका त वावर िनदेशक (१ पद) ता पुर या व पात
तािवत असून खालील माणे शै िणक अहता/अनुभव असणा-या

उमेदवारांकडू न अज मागिव यात येत आहेत.
Instructors Qualification :
Computer Operator and Programming Assistant (COPA) :Technical(i) Graduate in Engineering/Technology in Computer Science/IT from Recognized
university OR
(ii) Post Graduate in Computer Science/Computer Application/IT or NIELIT B Level
OR
(iii) Bachelor in Computer Science/Computer Application/IT OR PGDCA from UGC
recognized University OR NIELIT A Level
OR
(iv) Three year Diploma from recognized Board/Institute in Computer Science/ IT
OR
(v) National Apprenticeship Certificate or National Trade Certificate in the Trade of COPA
and National Craft Instructor Training Certificate in the trade if available

Experience in relevant field after eligible qualificationFor (i) & (ii) – One Year
For (iii) & (iv) – Two Years
For (v) – Three Years after NTC/NAC

इ छू क उमेदवारांनी दनांक २० ऑ टोबर २०१६ पयत िविहत शै िणक/अनुभव
अहतेसह अज /Bio data सम अथवा email ID : itimorwadi@pcmcindia.gov.in वर
सादर करावेत.
तरी कृ पया मनपा संकेत थळावर िस ी करणेकामी सादर. कळावे िह िवनंती.

(एस.आर.पाटील)
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