जािहरात मसुदा – महापािलका संकेत थळ
पपरी चचवड महानगरपािलका
िवषय - दरमहा एकि त मानधनावर ता पुर या ( हंगामी ) व पात
६ मिहने कालावधीक रता पद भरणेबाबत…
पपरी चचवड महानगरपािलके या पशुवै क य िवभागात दरमाह एकि त मानधनावर खाली नमूद
के ले या पदांसाठी (हंगामी) ता पुर या व पात

६ मिहने कालावधीक रता थेट मुलाखत (Walk in

Interview) प दतीने नेमणूक करावयाची आहे.सदर पदांचे पदनाम, पदसं या, शै िणक अहता, अनुभव,
मानधन आिण अटी खालील माणे :
१. पदनाम :- पशुवै क
शै िणक अहता,अनुभव

( पदसं या-१)
एकि त मानधन-र. .४५,०००/-

१) पशुवै क शा ामधील पदवी (BVSc & AH) उ ीण आव यक.
२)

ाणी सं हालयाचा अनुभव अस यास ाधा य.

२.पदनाम :- पशुवै क य अिधकारी
शै िणक अहता,अनुभव

(पदसं या - १)
एकि त मानधन-र. .४५,०००/-

१) पशुवै क शा ामधील पदवी (BVSc & AH) उ ीण आव यक.
२)

ान संतती िनयमन काय म अंतगत २ वष कामकाजाचा अनुभव आव यक.

३. पदनाम - यूरेटर
Qualifications:

( पदसं या -१ )
एकि त मानधन-र. .४५,०००/-

1. Bachelor Degree in Veterinary Science Or Masters degree / P.H.D in zoology/wildlife
sciences.
2. Able to speak, English, hindi & regional language in which zoo is situated.
3. Captive animal management experience or qualification (certificate, diploma degree
level)
4. Thorough understanding of wild animals health care;
5. Experience and/or knowledge in design and construction of facilities for captive wild
animals with emphasis on structural integrity and safety aspects to workers and wild
animals.
6. Project management skill and or experience.
7. Personnel supervisor experience.
8. Proficiency in Microsoft office processing (including excel ,work, power point
program)
9. Experian’s in public specking/presentation.
10. Ability to write field reports, operational manuals and review scientific grant proposal
writing and/or fundraising experience.
11. Experience of working in any zoo.

३.पदनाम :- पशुश यिचक सक (सजन)

(पदसं या -१)

शै िणक अहता व अनुभव :-

एकि त मानधन-र. .५०,०००/-

१) पशुवै क शा ामधील पदवी (BVSc & AH) उ ीण आव यक .
२) पशुवै क शा ामधील पशुश य िवशारद या िवषयाम ये पद ु र (MVSC in Veterinary
Surgery) आव यक.
३) संबधीत िवषयातील १ वष कामकाजाचा अनुभव.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अटी आिण शत
१.मानधनावरील नेमणुका पूणपणे ता पुर या हंगामी व पा या आहेत. यामुळे अजदारास कोण याही
कायम पदी नेमणुक चा ह राहणार नाही.
२) या दवशी म. न. पा. स सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नोटीशीिशवाय
मानधनावरील सेवा संपु ात आण यात येईल.
३) मुलाखतीस ये याक रता उमेदवारास कोण याही कार या वासभ ा दला जाणार नाही.
४) उपरो पदासाठी िविहत के यानुसार तसेच शै िणक अहता व कामा या अनुभवानुसार मानधन अदा
कर यात येईल.
५) सव उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी उपि थत राहताना शै िणक अहता, जातीचे माणपा व
अनुभवांबाबत या आव यक या ती व सा ां कत के ले या ती उदा. गुणपि का (माकशीट),
स ट फके ट, फोटो इ. सादर करणे बंधनकारक आहे.
६) िनवड के ले या उमेदवारांना मनपाने ठरवून दले या अटी शत नुसार कामकाज करणे बंधनकारक
राहील. या माणे काम करणेस नकार दलेस नेमणूक र करणेत येईल.
७) सदर पदांची महारा आर ण कायदा २००४ नुसार मागासवग यांचे आर ण लागू राहील.
आर णानुसार उमेदवार उपल ध न झालेस सवसाधारण वगातील उमेदवारांची नेमणूक करणेत
येईल.
८) उमेदवारांना ािणसं लाया या वेळा पाळणे बंधनकारक राहील. याम ये कोणतीही सवलत
नाही.
९) उमेदवारांची नेमणूक झा यानंतर बायोमे क प तीने हजेरी न दिवणे बंधन कारक राहील व हजेरी
म टर वर रोजचे रोज वा री करणे आव यक आहे. यािशवाय पगार अदा के ला जाणार नाही.
१०) िनवड सिमतीचा िनणय अंितम राहील. सदर नेमणूक
या र / फे र
या करणेचे अिधकार
मा. आयु सो. यांनी राखून ठे वले आहेत.
तरी इ छु क उमेदवारांनी Walk in Interview
सकाळी १०.०० वाजता मा.आयु

क

येथे उपि थत रहावे.यासाठी सम

प

क रता सोमवार

दनांक१७/०१/२०२२ रोजी

४ था मजला, पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी,

पुणे-१८

वहार के ला जाणार नाही.तसेच आले या उमेदवारांचे रिज ेशन

मुलाखती या दवशी सकाळी १०.०० ते १२.०० या वेळेत के ले जाईल. वेळेनत
ं र आले या उमेदवांराचा
िवचार के ला जाणार नाही.
सही/आयु
पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी -१८

