
ेस नोट 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी 
मांक : औ सं/४/कािव/८७४/२०१६ 

दनांक : १०/१०/२०१६ 
 

िवषय :- मनपा ITI मोरवाडी यथे ेकोपा या ेडकरीता तािसका त वावर  
 िनदेशक नमेणकू करणबेाबत ... 

 
महोदय, 

 उपरो  िवषयां कत करणी सं थेम ये COPA या ेड करीता तािसका त वावर 

िनदेशक नेमणूक करणेकामी तािवत असून उमेदवारांकडून द. १८ ऑ टोबर २०१६ पयत 

अज मागिव यात येत आहते.  

तरी इ छुक उमदेवारांनी अिधक मािहतीसाठी मनपा संकेत थळ 

www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर अथवा सं थेम ये सम  मािहती घेऊन अज 

िविहत शै.अहता व अनुभवासिहत सादर करावेत. 

 
 
 

(एस.आर.पाटील) 
ाचाय 

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी, पणुे ४११०१८ 
ित, 

मा.सपंादक 
दै.सकाळ, दै.लोकमत, 
दै.सामना,दै. भात, 
दै.पुढारी,द.ैमहारा  टाई स, 
दै.केसरी, PCB News 

त :  मािहती व तं ान िवभाग 
कृपया मनपा संकेत थळावर िस ी करणकेामी. . .  

कृपया ापक िस ीकामी  
 

ई-मले ारे 



पपरी चचवड महानगरपािलका 
औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी 

मांक : औ सं/४/कािव/८७३/२०१६ 
दनांक : १३/१०/२०१६ 

ित, 
मु य मािहती व तं ान अिधकारी 
मािहती व तं ान िवभाग 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी, पणुे ४११०१८ 

 

िवषय :- मनपा ITI मोरवाडी यथे ेकोपा या ेडसकरीता तािसका  
त वावर िनदेशक नमेणकू करणबेाबत ... 

 

महोदय, 

 उपरो  िवषयां कत करणी तािसका त वावर िनदेशक (१ पद) ता पुर या व पात 

नेमणूक करणे तािवत असून खालील माण े शै िणक अहता/अनुभव असणा-या 

उमेदवारांकडून अज मागिव यात येत आहते. 

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 qualification-  
For (i) & (ii) – One Year  
For (iii) & (iv) – Two Years  
For (v) – Three Years after NTC/NAC 

इ छूक 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 कृपया मनपा संकेत थळावर िस ी करणेकामी सादर. कळावे िह िवनंती. 
 
 

 
(एस.आर.पाटील) 

ाचाय 
औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी, पणुे ४११०१८ 
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