पपरी चचवड महानगरपािलका
िवषय – दरमहा एकि त मानधनावर ता पुर या व पात (हंगामी) पद भरणे बाबत...
पपरी चचवड महानगरपािलके या िन. बिहणाबाई चौधरी ाणीसं हालयाचे ठकाणी दर माहे एकि त मानधनावर खाली नमुद
के ले या पदांसाठी हंगामी ता पुर या व पात ६ मिहने कालावधी करीता मुलाखत प दतीने नेमणुक करावयाची आहे. सदर पदांचे पदनाम,
पदसं या, शै िणक अहता, अनुभव आिण अटी खालील माणे
अ. .

पदनाम

पदसं या

१)

ऍिनमल कपर

०३

शै िणक अहता / अनुभव
१.

शै िणक अहता – कमान १० वी उ ीण, तथािप १२वी उ ीण उमेदवारास ाधा य.

२.

मा यता ा िव ापीठाकडील ’पशुधन पयवे क पदिवका’ (LSS) उ ीण अस यास ाधा य.

३.

भारतातील मा यता ा

ािणसं हालयात ‘ऍिनमल कपर’ अथवा सहा. ऍिनमल कपर

पदावर काम के याचा अनुभव / भारतातील सपसं ह असणा या मा यता ा
सं थेम ये तांि क पदावर काम के याचा कमान १ वषाचा अनुभव.

शास कय

१)

मानधनावरील नेमणुका पुण पणे ता पुर या/ हंगामी व पा या आहेत. यामुळे अजदारास कोण याही कायम 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

५)

इ छु क उमेदवारांनी ह तिलखीत अजासह बायो-डेटा, शै िणक अहता, जातीचे माणप व अनुभ वाबाबत या आव यक या सा ांक त

पदासाठी ितमहा एकि त मानधन र. . १५,१००/- देय असेल.

के ले या

ती उदा. गुणपि का (माकिशट), स ट फके ट, फोटो, इ यादी जाहीरात

थम

िस

झा या या दनांकापासून ७ दवसांत

पशुवै क य अिधकारी यांच े कायालय, पशुवै क य िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका, कै . नारायण मेधाजी लोखंड े सभागृह,
गांधीनगर, पपरी, पुण े – ४११०१८ येथे सम अथवा पो टाने सादर करावेत.
६)

उिशरा ा / अपूण अज तथा अजा सोबत सादर के लेला अनुभव खोटा अस याचे िनदशनास आलेस तो उमेदवारास अपा ठरिव यात येईल.

७)

ा अजाची छाननी होऊन, मुलाखतीस पा उमेदवारांची यादी महापािलके या संकेत थळावर
कोणताही सम प
वहार कर यात येणार नाही.

८)

पा उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी उपि थत राहतांना शै िणक अहता, जातीचे माणप व अनुभ वाबाबत या आव यक या मुळ ती उदा.

िस

कर यात येईल. यासंदभात

गुण पि का (माकिशट), स ट फके ट, फोटो, इतर सादर करणे बंधनकारक आहे.
९)

ि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.

१०) सदर पदांना महारा आर ण कायदा २००४ नुसार मागासवग यांचे आर ण लागू रािहल. 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 कोणतीही सवलत िमळणार नाही.



उमेदवारांची नेमणुक झालेनंतर 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.



सदर पदासाठी उमेदवारांना वयाची अट लागु राहणार नाही.

अज कर याची अंितम दनांक : द. १४/५/२०१८ कायालयीन वेळेपयत.
अज छाननी होऊन पा उमेदवारांची यादी संके त थळावर िस हो याचा दनांक : द. १६/५/२०१८
मुलाखतीचे दनांक व ठकाण : गु वार दनांक १७/०५/२०१८ रोजी सकाळी ११:०० वा.
मा. आयु

क , ४ था मजला, प. च.म.न.पा. पपरी, पुण-े १८

जािहरात . - १२६७
रोटेशन .-

ब-३
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