पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका
लवषय - दरमहा एकलित मानधनावर तात्िंुरत्या (हंगामी) स्वरुिंात िंद भरणेबाबत...
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिके च्या बलहणाबाई िंौधरी प्राणीसंग्रहाियािंे ठिकाणी दरमाहे एकलित मानधनावर
खािी नमुद के िेल्या िंदांसािी हंगामी तात्िंुरत्या स्वरुिंात ६ मलहने कािावधीकरीता मुिाखत िंध्दतीने नेमणुक
करावयािंी आहे. सदर िंदांसािी एकलित मानधन प्रलतमहा र. रु. ४५०००/- असेि. सदर िंदांिंे िंदनाम, िंदसंख्या,
शैक्षलणक अहहता, अनुभव आलण अटी खािीि प्रमाणे:

अ.क्र.

िंदनाम

िंदसंख्या

शैक्षलणक अहहता / अनुभव
वन्य प्राणी / िंयाहवरण / जैवशास्त्रे (Life Sciences)

१)

क्युरेटर

०१

एकलित
मानधन
रु. ४५०००/-

लवषयातीि िंदलवत्तोर िंदवी, दकमान ३ वषाहिंा
संबंलधत िंदािंा मान्यता प्राप्त प्रालणसंग्रहाियातीि

मुिाखत
ददनांक
९/१/२०१७

व्यवस्थािंनािंा अनुभव.
२)

िंशुवैद्यकीय
अलधकारी

०१

िंशुवैद्यकीय शास्त्र लवषयातीि िंदवी आवश्यक
तसेिं वन्यजीव शास्त्रामध्ये िंदलवत्तोर िंदवी

रु. ४५०००/-

९/१/२०१७

असणाऱयांस प्राधान्य. संबंलधत िंदािंा मान्यता प्राप्त
प्रालणसंग्रहाियातीि व्यवस्थािंनािंा अनुभव
असणाऱयांस प्राधान्य.
१) मानधनावरीि नेमणुका िंुणहिंणे तात्िंुरत्या हंगामी स्वरुिंाच्या आहेत. त्यामु े अजहदारास कोणत्याही कायम िंदी
नेमणुकीिंा हक्क राहणार नाही.
२) ज्या ददवशी म.न.िंास सदर िंदािंी आवश्यकता नसेि त्यावे ी कोणत्याही नोठटशीलशवाय त्यांच्या मानधनावरीि
सेवा संिंुष्टात आणण्यात येतीि.
३) मुिाखतीस येण्याकरीता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारिंा प्रवासभत्ता ददिा जाणार नाही.
४) उिंरोक्त िंदासािी लवलहत के िेनुसार तसेिं शैक्षलणक अहहता व कामाच्या अनुभवानुसार मानधन अदा के िे जाईि.
अजाहसोबत सादर के िेिा अनुभव खोटा असल्यािंे लनदशहनास आिेस तो अनुभव ग्राह्य धरिा जाणार नाही.
५) सवह उमेदवारांनी मुिाखतीसािी उिंलस्थत राहतांना शैक्षलणक अहहता जातीिंे प्रमाणिंि व अनुभवाबाबतच्या
आवश्यक त्या मु प्रती व साक्षांकीत के िेल्या प्रती उदा. गुणिंलिका (माकह लशट), सर्टटदिके ट, िोटो, इतर सादर
करणे बंधनकारक आहे.
६) लनवड के िेल्या उमेदवारांना म.न.िंा.ने िरवून ददिेल्या अटी शतीनुसार कामकाज करणे बंधनकारक रालहि.
त्याप्रमाणे काम करणेस नकार ददिेस नेमणुक रद्द करणेत येईि.
७) सदर िंदांना महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ नुसार मागासवगीयांिंे आरक्षण िागू रालहि.
८) आरक्षणानुसार उमेदवार उिंिब्ध न झािेस सवहसाधारण प्रवगाहतीि उमेदवारांिंी नेमणुक करणेत येईि.
मुख्य अटी खािीि प्रमाणे राहतीि.
 स्थालनक उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईि.
 उमेदवारांना प्राणीसंग्रहाियाच्या कामकाजाच्या वे ा िंा णे बंधनकारक राहीि, त्यामध्ये कोणतीलह सवित
नाही.
 उमेदवारांिंी नेमणुक झािेनंतर बायोमेठिक िंध्दतीने हजेरी नोंदलवणे बंधनकारक राहीि व हजेरी मस्टरवर रोजिंे
रोज स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. त्यालशवाय िंगार अदा के िा जाणार नाही.
 उमेदवारांना वयािंी अट िागु राहाणार नाही.
तरी इच्छु क उमेदवारांनी Walk In Interview करीता सोमवार ददनांक ९ जानेवारी २०१७ रोजी सका ी
१०.०० वा. मा. आयुक्त कक्ष, ४ था मजिा, पिं.पिं.म.न.िंा. पिंिंरी, िंुणे - १८ येथे उिंलस्थत रहावे. यासािी समक्ष
िंिव्यवहार के िा जाणार नाही. तसेिं आिेल्या उमेदवारांिंे रलजस्िेशन मुिाखतीच्या ददवशी सका ी १०.०० ते ११.००
या वे े त के िे जाईि. वे े नंतर आिेल्या उमेदवारांिंा लविंार के िा जाणार नाही.
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दद.

२८/१२/२०१६ .

स्वाक्षरीत/आयुक्त
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका,
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