
 

 

    पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी-४११०१८ 

    पदव्युत्तर सिंस्था, यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णािय, 

               सिंत तुकारामनगर, पपिंपरी-४११०१८ 

हिंगामी स्वरूपात पदवु्यत्तर वैद्यकीय सिंस्थेमध्य ेपदभरती बाबत. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णाियामध्ये पदव्युत्तर सिंस्थेकरीता 

खािीि पद ेहिंगामी स्वरूपात ३ वर्षे कािावधीकरीता भरावयाची आहते. तयािंचे पदानाम, पदसिंख्या, शैक्षलणक 

अहहता, अटी व शती खािीिप्रमाणे- 

अ.क्र. पदनाम व एकुण मानधन माह े 

जानेवारी २०२१ च्या 

वेतनसिंरचनेनुसार 

पदसिंख्या शैक्षलणक पात्रता वयोमयाहदा 

१. प्राध्यापक रेडीओिॉजी 

र. रू. १,८०,४४३/- 

(३७,४००-६७,०००-गे्रड पे-१०,०००/- ) 

खुिा-१ 

 

मान्यताप्राप्त लवद्यापीठातून एम. डी / डी.एन.बी. 

(रेडीओिॉजी)   

लवर्षयाशी सिंबिंलधत अनूज्ञेय केिेल्या जनहिमध्ये ४ 

ररसचह पेपसह (प्रथम िेखक अथवा सिंपकह क्षम िेखक 

म्हणून) तसेच 

परवानगी असिेल्या / स्वीकृत / मान्यताप्राप्त 

वैद्यकीय महालवद्याियातीि सहयोगी प्राध्यापक 

म्हणून ककमान३ वर्षे अनूभव 

बेलसक मेडीकि टेक्नॉिॉजी कोसह NMC मान्यता 

प्राप्त कें द्रातुन पुणह केिेिे असावे.  

बेलसक बायोमेडीकि ररसचह कोसह NMC मान्यता 

प्राप्त कें द्रातुन पुणह केिेिे असावे. 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

५०वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

५५ वर्षे 

२. प्राध्यापक तवचारोगशास्त्र 

र. रू. १,८०,४४३/- 

(३७,४००-६७,०००-गे्रड पे-१०,०००/- ) 

खुिा-१ मान्यताप्राप्त लवद्यापीठातून एम. डी / डी.एन.बी. 

( तवचारोग)   

लवर्षयाशी सिंबिंलधत अनूज्ञेय केिेल्या जनहिमध्ये ४ 

ररसचह पेपसह (प्रथम िेखक अथवा सिंपकह क्षम िेखक 

म्हणून) तसेच 

परवानगी असिेल्या / स्वीकृत / मान्यताप्राप्त 

वैद्यकीय महालवद्याियातीि सहयोगी प्राध्यापक 

म्हणून ककमान३ वर्षे अनूभव 

बेलसक मेडीकि टेक्नॉिॉजी कोसह NMC मान्यता 

प्राप्त कें द्रातुन पुणह केिेिे असावे.  

बेलसक बायोमेडीकि ररसचह कोसह NMC मान्यता 

प्राप्त कें द्रातुन पुणह केिेिे असावे. 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

५०वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

५५ वर्षे 

३. सहयोगी प्राध्यापक 

मेडीसीन 

र. रू. १,५८,७२९/- 

(३७,४००-६७,०००-गे्रड पे-९,०००/- ) 

ईडबल्युएस-१ मान्यता प्राप्त लवद्यालपठाची एम.डी / डी.एन.बी 

(और्षध वैद्यकशास्ञ) ही पदव्युत्तर पदवी 

अनुज्ञेय केिेल्या जनहिमध्ये २ रीसचह पेपसह (प्रथम 

िेखक अथवा सिंपकह क्षम िेखक म्हणून) तसेच 

परवानगी असिेल्या / स्वीकृत / मान्यताप्राप्त 

वैद्यकीय महालवद्याियातीि सिंस्थेत ४ वर्षाांसाठी 

सहाय्यक प्राध्यापक पदाचा अनुभव 

बेलसक मेडीकि टेक्नॉिॉजी कोसह NMC मान्यता 

प्राप्त कें द्रातुन पुणह केिेिे असावे.  

बेलसक बायोमेडीकि ररसचह कोसह NMC मान्यता 

प्राप्त कें द्रातुन पुणह केिेिे असावे. 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४५ वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

५० वर्षे 

 

४. सहयोगी प्राध्यापक 

रेडीओिॉजी 

र. रू. १,५८,७२९/- 

(३७,४००-६७,०००-गे्रड पे-९,०००/- ) 

खुिा-१ 

ईमाव-१ 
एम. डी / डी.एन.बी. (रेडीओिॉजी)   

मान्यताप्राप्त लवद्यापीठातून.  

लवर्षयाशी सिंबिंलधत अनूज्ञेय केिेल्या जनहिमध्ये २ 

ररसचह पेपसह (प्रथम िेखक अथवा सिंपकह क्षम िेखक 

म्हणून)  

परवानगी असिेल्या / स्वीकृत / मान्यताप्राप्त 

वैद्यकीय महालवद्याियातीि  सिंस्थेत ४ वर्षाांचा 

सहाय्यक प्राध्यापक पदाचा अनुभव 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४५ वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

५० वर्षे 

 



बेलसक मेडीकि टेक्नॉिॉजी कोसह NMC मान्यता 

प्राप्त कें द्रातुन पुणह केिेिे असावे.  

बेलसक बायोमेडीकि ररसचह कोसह NMC मान्यता 

प्राप्त कें द्रातुन पुणह केिेिे असावे. 

५. सहयोगी प्राध्यापक 

नेत्ररोगलचककतसा 

र. रू. १,५८,७२९/- 

(३७,४००-६७,०००-गे्रड पे-९,०००/- ) 

खुिा-१ मान्यता प्राप्त लवद्यालपठाची एम.डी / डी.एन.बी 

(नेत्ररोगलचककतसा) ही पदव्युत्तर पदवी 

अनुज्ञेय केिेल्या जनहिमध्ये २ रीसचह पेपसह (प्रथम 

िेखक अथवा सिंपकह क्षम िेखक म्हणून) तसेच 

परवानगी असिेल्या / स्वीकृत / मान्यताप्राप्त 

वैद्यकीय महालवद्याियातीि सिंस्थेत ४ वर्षाांसाठी 

सहाय्यक प्राध्यापक पदाचा अनुभव बेलसक 

मेडीकि टेक्नॉिॉजी कोसह NMC मान्यता प्राप्त 

कें द्रातुन पुणह केिेिे असावे.  

बेलसक बायोमेडीकि ररसचह कोसह NMC 

मान्यताप्राप्त कें द्रातुन पुणह केिेिे असावे. 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४५ वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

५० वर्षे 

 

६. सहाय्यक प्राध्यापक 

सवहसाधारण शल्यलचकीतसा 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

खुिा-१ 

ईडबल्युएस-१ 

मान्यता प्राप्त लवद्यालपठाची एम.एस / डी.एन.बी 

(शल् यलचककतसा) ही पदव्युत्तर पदवी 

एका मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात ३ 

वर्षह कलनष्ठ लनवासी आलण मान्यताप्राप्त वैद्यकीय 

महालवद्याियात सिंबिंलधत लवर्षयात १ वर्षह वररष्ठ 

लनवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव 

 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

 

७. सहाय्यक प्राध्यापक मेडीसीन 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

खुिा -२ 

लव.जा.भ.ज-१ 

ईमाव-२ 

ईडबल्युएस-१ 

मान्यता प्राप्त लवद्यालपठाची एम.डी / डी.एन.बी 

(और्षध वैद्यकशास्ञ) ही पदव्युत्तर पदवी 

एका मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात ३ 

वर्षह कलनष्ठ लनवासी आलण मान्यताप्राप्त वैद्यकीय 

महालवद्याियात सिंबिंलधत लवर्षयात एक वर्षह वररष्ठ 

लनवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

८. सहाय्यक प्राध्यापक. 

बािरोगलचककतसा 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

एससी -१ 

ईमाव-१ 

ईडबल्युएस-१ 

मान्यताप्राप्त लवद्यापीठातून एम.डी. / डी.एन.बी. 

(बािरोग) 

एका मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात ३ 

वर्षह कलनष्ठ लनवासी आलण एका मान्यताप्राप्त 

वैद्यकीय महालवद्याियात सिंबिंलधत लवर्षयात एक 

वर्षह वररष्ठ लनवासी डॉक्टर म्हणून. 

 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

९. सहाय्यकप्राध्यापक 

रेडीओिॉजी 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

एससी -१ 

ईमाव-१ 
 

एमडी/ डी.एन.बी. (रेडीओिॉजी)   मान्यताप्राप्त 

लवद्यापीठातून.  

पदव्युत्तर पदवी 

मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात ३ वर्षह 

कलनष्ठ लनवासी आलण मान्यताप्राप्त वैद्यकीय 

महालवद्याियात सिंबिंलधत लवर्षयात एक वर्षह वररष्ठ 

लनवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

१०. सहाय्यक प्राध्यापक 

स्त्रीरोगवप्रसुतीशास्त्र 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

खुिा-१ 

ईमाव-२ 

ईडबल्युएस-१ 

एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी. (प्रसूलतशास्त्र 

आलण स्त्रीरोग) मान्यताप्राप्त लवद्यापीठातून 

मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात ३ वर्षह 

कलनष्ठ लनवासी आलण मान्यताप्राप्त वैद्यकीय 

महालवद्याियात सिंबिंलधत लवर्षयात एक वर्षह वररष्ठ 

लनवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

११. सहाय्यक प्राध्यापक 

भुिशास्त्र 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

खुिा-१ 

एससी-१ 

ईडबल्युएस-१ 

मान्यताप्राप्त लवद्यापीठातून एमडी / डीएनबी 

(ऍनेस्थेलसया) एका मान्यताप्राप्त वैद्यकीय 

महालवद्याियात ३ वर्षह कलनष्ठ लनवासी आलण एक 

मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात सिंबिंलधत 

लवर्षयात एक वर्षह वररष्ठ लनवासी डॉक्टर म्हणून 

अनुभव 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

१२. सहाय्यक प्राध्यापक 

अस्थीरोगशल्यलचककतसा 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

एससी-१ 

ईमाव -१ 

ईडबल्युएस-१ 

मान्यताप्राप्त लवद्यापीठातून एमडी / डीएनबी 

(अस्थीरोगशल्यलचककतसा) एका मान्यताप्राप्त 

वैद्यकीय महालवद्याियात ३ वर्षह कलनष्ठ लनवासी 

आलण एक मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात 

सिंबिंलधत लवर्षयात एक वर्षह वररष्ठ लनवासी डॉक्टर 

म्हणून अनुभव 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

१३. सहाय्यक प्राध्यापक 

तवचारोगशास्त्र 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

खुिा-१ मान्यताप्राप्त लवद्यापीठातून एमडी / डीएनबी 

(तवचारोगशास्त्र) एका मान्यताप्राप्त वैद्यकीय 

महालवद्याियात ३ वर्षह कलनष्ठ लनवासी आलण एक 

मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात सिंबिंलधत 

लवर्षयात एक वर्षह वररष्ठ लनवासी डॉक्टर म्हणून 

अनुभव 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

 

 



१४. सहाय्यक प्राध्यापक उरोरोगशास्त्र 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

खुिा-१ मान्यताप्राप्त लवद्यापीठातून एमडी / डीएनबी 

(उरोरोगशास्त्र) एका मान्यताप्राप्त वैद्यकीय 

महालवद्याियात ३ वर्षह कलनष्ठ लनवासी आलण एक 

मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात सिंबिंलधत 

लवर्षयात एक वर्षह वररष्ठ लनवासी डॉक्टर म्हणून 

अनुभव 

 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

१५. Antenatal Medical officer-cum-

lecturer/Assistant Professor 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

खुिा-१ मान्यता प्राप्त लवद्यालपठाची MD/MS/DNB 

(Obst. &Gynae.) ही पदव्युत्तर पदवी. एका 

मान्ता प्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात ३ वर्षे 

कलनष्ठ लनवासी आलण मान्यता प्राप्त वैद्यकीय 

महालवद्याियात सिंबिंलधत लवर्षयात १ वर्षह वररष्ठ 

लनवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव.  

   

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

१६. Maternity and Child Welfare 

Officer-cum-lecturer/Assistant 

Professor 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

खुिा-१ मान्यता प्राप्त लवद्यालपठाची MD/MS/DNB 

(Obst. &Gynae.) ही पदव्युत्तर पदवी. एका 

मान्ता प्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात ३ वर्षे 

कलनष्ठ लनवासी आलण मान्यता प्राप्त वैद्यकीय 

महालवद्याियात सिंबिंलधत लवर्षयात १ वर्षह वररष्ठ 

लनवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव.  

   

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

१७. Epidemiologist Cum- Assistant 

Professor 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

खुिा-१ मान्यता प्राप्त लवद्यापीठाची MD/DNB 

(Community Medicine/Preventive & 

Social Medicine) ही पदव्यतु्तर पदवी. एका 

मान्यता प्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात ३ 

वर्षेकलनष्ठ लनवासी आलण मान्यता प्राप्त  

महालवद्याियात सिंबिंलधत लवर्षयात १ वर्षह वररष्ठ 

लनवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव. 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

 अटी व शती – 

१. राष्ट्रीय आयुर्वहज्ञान आयोग (NMC) लनधाहरीत केििेी वैद्यककय सिंस्थातीि अध्यापकासाठीची ककमान अहहता 

१९९८ (२०२० पयांतच्या सुधारणािं सहीत) नुसार उमेदवाराची पात्रता असावी.     

२. सवह नेमणुका ह्या ३ वर्षाहसाठी हिंगामी स्वरूपाच्या आहते, अजहदारास कोणतयाही कायमपदी नेमणूकीचा हक्क 

राहणार नाही.  

३. सवह पदािंना अदा करणेत यणेारे मानधन ह ेसहाव्या वेतन आयोग आधारीत अनुज्ञेय राहीि. महागाई भत्ता (DA)  

महाराष्ट्र शासनान ेवेळोवेळी कदिेल्या लनदेशानुसार देय राहीि. 

४. लनवड झािले्या उमेदवारािंना व्यवसायरोध भत्ता लमळण्यासाठी खाजगी व्यवसाय करीत नसल्याबाबत िेखी 

लवकल्प भरून दणेे आवश्यक आह.ेखाजगी व्यवसाय करणा-या अध्यापकािंना व्यवसाय रोध भत्ता देय राहणार 

नाही.     

५. उमेदवारािंनी मुिाखतीसाठी उपलस्थत राहताना शैक्षणीक अहहता, जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैद्यता प्रमाणपत्र, 

अनुभव प्रमाणपत्र, पासपोटह साईज फोटो,महाराष्ट्र वैद्यक पररर्षद (MMC) अथवा केद्रीय वैद्यक पररर्षद (NMC) 

चे नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच कागदपत्रािंच्या मुळ प्रती व साक्षािंककत केिेल्या प्रती उदा. प्रमाणपते्र, फोटो इतयादी 

सादर करण ेबिंधनकारक आह.े  

६. मुिाखतीस येण्याजाण्याकरीता उमेदवारास कोणतयाही प्रकारचा भत्ता कदिा जाणार नाही. 

७. सवह पदाकरीता कामकाजाची वेळ ही पदवु्यत्तर सिंस्थेतीि अध्यापकािंप्रमाणे असेि. तज्ञ अध्यापकािंना दररोज 

राष्ट्रीय आयुर्वहज्ञान आयोग (NMC) लनयमानुसार व रुग्णाियाच्या गरजे नुसार कामकाज करण े बिंधनकारक 

राहीि. तसेच रुग्णाियीन सेवेच्या आवश्यकतेनुसार तातडीक सेवा करावी िागिे.  

८.  नेमणुक केिले्या उमेदवारािंना लनयुक्ती आदशेात महानगरपालिकेने ठरवून कदिेल्या अटी व शतीनुसार कामकाज 

करणे बिंधनकारक राहीि. 



९. ज्या कदवशी मनपास नेमणूक केिेल्या उमेदवारािंची आवश्यक् ता नसेि, तयावेळी कोणतीही नोटीस न देता   

तयािंच्या सेवा सिंपुष्टात आणण्यात येतीि. 

१०. सदर जलहराती समवेत असिेल्या लवलहत नमुन्यामध्य ेआवेदन पत्र सादर करणे बिंधनकारक आह.े 

११. उमेदवारािंची नेमणुक झािेनिंतर बायोमेट्रीक (थम्ब इिंप्रेशन) पध्दतीने हजेरी नोंदलवणे बिंधनकारक राहीि व 

तयाबरोबरच हजेरी पुस्तकावर  रोजचे रोज स्वाक्षरी करणे आवश्यक आह.े तया लशवाय वेतन अदा केिे जाणार 

नाही. 

१२. वयोमयाहदेतीि अट पुणह करणारे उमेदवार उपिब्ध नसल्यास वरीि पदािंबाबत वयाची अट लशथीि करण्याचे 

अिंलतम अलधकार मा. आयुक्त सो. यािंना राहतीि. शासकीय / लनमशासकीय स्थालनक स्वराज्य सिंस्थामध्ये कायहरत 

असणा-या अध्यापकािंसाठी वयोमयाहदा लशलथिक्षम असिे. 

१३. सरळसेवा पदभरतीन े उमेदवार वरीि पदािंवर लनयकु्त होऊन रूज ू झाल्यास आपिी लनयकु्ती तातकाळ सिंपषु्टात 

येईि.  

१४. सदर पदािंची सिंख्या कमी जास्त अथवा रद्द करण्याचे अलधकार मा. आयुक्त यािंना राहतीि. तसेच आरलक्षत 

पदावर उमेदवार उपिब्ध न झाल्यास गुणवते्तनूसार इतर अहहताधारक उमेदवाराचा तया जागेवर लनवड 

करण्यासाठी लनवड सलमती लनणहय घऊे शकेि. 

तरी इच्छुक उमेदवारािंनी वरीि पदािंकरीता पान क्र. ३ वरीि अजह जालहरातीच्या कदनािंकापासून         

०४/०६/२०२१ ते कदनािंक- २१/०६/२०२१ पयांत सकाळी १०.०० ते सायिंकाळी ५.०० या वेळेत 

पदव्युत्तर सिंस्था, यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णािय, चाणक्य कायाहिय, पलहिा मजिा, सिंत तुकाराम नगर, 

पपिंपरी-४११०१८ येथे पूणह भरून स्वाक्षरीसह आवश्यक तया कागदपत्रािंच्या छायािंककत व साक्षािंककत केिेल्या 

प्रपतिंसह समक्ष जमा करावे. कदनािंक-  २१/०६/२०२१ च्या सायिंकाळी ५.०० वाज े निंतर आिेल्या अजाांचा 

लवचार केिा जाणार नाही.  

 

                सही/- 

जालहरात क्र. ९०४             आयुक्त 

रोटेशन क्र.        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

वेबसाईट- www.pcmcindia.gov.in                पपिंपरी-४११०१८ 

क्र. वायसीएमएच/७/कालव/१४७/२०२१ 

कदनािंक- ०३/०६/२०२१   
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PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION 

PIMPRI, PUNE 411018 

 

 

 

To,           PHOTO 

Hon.Commissioner,        

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation    

Pimpri, Pune 411018 

 

 

  Subject -  Application for the post of - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

  Reference -  Your Advertisement No & Date.  

 

1. Name -    ___________________________________________ 

2. Postal Address – ___________________________________________ 

  ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

 

3. Date of Birth  

 

4. Sex  - Male  /  Female 

 

5. E-mail ID - ___________________________Mobile No. 

 

6. Caste - ___________________________________________ 

 

7. Category  
SC ST VJNT OBC SBC OPEN 

      

 

     Applied through  category __________________________________ 

  

8. Educational Qualification 

 Subject University Year 

Graduation    

Post Graduation    

Any Other 

Qualification 
   

 

9. Experience 

 Name of the Institute Years 

As a Senior Resident   

As an Assistant Professor   

As an Associate Professor   

As a Professor   

 

 

         .. 2 .. 

 

 



 

 

 

 

.. 2 .. 

 

10. Research Publications / Journal 

 Topic As a 1st Author / 

Co Author 

Year 

International    

National    

Regional    

 

 

11. Publication of Books 

 Name of the Institute / Details Year 

Text Book   

Ref. Book   

University Approved 

Book 
  

 

 

12. Participation in Conferences 

 Details Year 

International   

National   

 

13. If candidate have any other information please attach separate sheet / 

documents with this application. 

 

 

The information regarding educational qualification, publication / 

journals furnish in this application is true and correct.  If it is found 

incorrect / irrelevant at any stage the service, the candidate will be 

terminated without any prior notice / intimation. 

 

 

 

 

 

         Name & Signature 

 


