Scanned by CamScanner

जाहिरात मसुदा – मिापाहिका संकेतस्थळ
पपंपरी पचंचवड मिानगरपाहिका
हवषय - दरमिा एकहित मानधनावर तात्पुरत्या ( िंगामी ) स्वरूपात पद भरणेबाबत…
पपंपरी पचंचवड मिानगरपाहिके च्या हनसगगकवी बहिणाबाई चौधरी प्राहणसंग्रिायाचे ठिकाणी दरमाि
एकहित मानधनावर खािी नमूद के िेल्या पदांसािी (िंगामी) तात्पुरत्या स्वरुपात ६ महिने कािावधीकठरता
थेट मुिाखत (Walk in Interview) पध्दतीने नेमणूक करावयाची आिे.सदर पदांचे पदनाम , पदसंख्या ,
शैक्षहणक अिताग , अनुभव आहण अटी खािीि प्रमाणे :
१.

पदनाम - क्यूरेटर ( वगग २) :-

( पदसंख्या -१ )

Qualifications:
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 will be preferred.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.पदनाम:-पशुवैद्यक

पदसंख्या-१

शैक्षहणक अिगता,अनुभव
पशुवद्य
ै कीय शास्त्र हवषयातीि पदवी आवश्यक तसेच वन्यजीव शास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदवी.संबहं धत पदाचा
मान्यता प्राप्त प्राणीसंग्रिाियातीि व्यवस्थापनेचा अनुभव असणा-यांस प्राधान्य.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३.पदनाम:- प्राणीजीव शास्त्रज्ञ तथा शैक्षहणक अहधकारी (बायलिजहजस्ट)

पदसंख्या -१

शैक्षहणक अिगता व अनुभव :जीवशास्त्र हवषयात पदवी अथवा पदव्युत्तर पदवी, (प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र,सुक्ष्मजीवशास्त्र,वन्यजीव
शास्त्र, पयागवरणवन्यजीव शास्त्र इ.पैकी ककमान एक) (GRADUATION OR POST-GRADUATION
WITH SPECIALIZATION IN LIFE SCIENCES) वन्यजीव हवषयक शैक्षहणक तथा जनजागृतीपर
कायगक्रम राबहवण्याचा अनुभव, मरािी,पिंदी आहण इं ग्रजी भाषेतीि िेखन आहण वाक कौशल्य आवश्यक,
प्राणीसंग्रिाियातीि कामकाजाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य.

अटी आहण शती
१.मानधनावरीि नेमणुका पूणप
ग णे तात्पुरत्या िंगामी स्वरूपाच्या आिेत. त्यामुळे अजगदारास कलणत्यािी
कायम पदी नेमणुकीचा िक्क रािणार नािी.
२) ज्या कदवशी म. न. पा. स सदर पदाची आवश्यकता नसेि त्यावेळी कलणत्यािी नलटीशीहशवाय
मानधनावरीि सेवा संतुष्टात आणण्यात येईि.
३) मुिाखतीस येण्याकठरता उमेदवारास कलणत्यािी प्रकारच्या प्रवासभत्ता कदिा जाणार नािी.
४) उपरलक्त पदासािी हवहित के ल्यानुसार तसेच शैक्षहणक अिताग व कामाच्या अनुभवानुसार मानधन अदा
करण्यात येईि.
५) सवग उमेदवारांनी मुिाखतीसािी उपहस्थत रािताना शैक्षहणक अिताग , जातीचे प्रमाणपाि व
अनुभवांबाबतच्या आवश्यक त्या प्रती व साक्षांककत के िेल्या प्रती उदा. गुणपहिका ( माकग शीट),
हसटीकिके ट , िलटल . इ. सादर करणे बंधनकारक आिे.
६) हनवड के िेल्या उमेदवारांना मनपाने िरवून कदिेल्या अटी शतीनुसार कामकाज करणे बंधनकारक
रािीि. त्याप्रमाणे काम करणेस नकार कदिेस नेमणूक रद्द करणेत येईि.
७) सादर पदांची मिाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ नुसार मागासवगीयांचे आरक्षण िागू रािीि.
आरक्षणानुसार उमेदवार उपिब्ध न झािेस सवगसाधारण प्रवगागतीि उमेदवारांची नेमणूक करणेत
येईि.
८) उमेदवारांना प्राहणसंग्रिायाच्या वेळा पाळणे बंधनकारक रािीि. त्या मध्ये कलणतीिी सवित
नािी.
९) उमेदवारांची नेमणूक झाल्यानंतर बायलमेठिक पद्धतीने िजेरी नोंदहवणे बंधन कारक रािीि व िजेरी
मस्टर वर रलजचे रलज स्वाक्षरी करणे आवश्यक आिे. त्याहशवाय पगार अदा के िा जाणार नािी.
१०) हनवड सहमतीचा हनणगय अंहतम रािीि. सदर नेमणूक प्रकक्रया रद्द / िे रप्रकक्रया करणेचे अहधकार
मा. आयुक्तसल. यांनी राखून िे विे आिेत.
तरी इच्छु क उमेदवारांनी Walk in Interview कठरता वार

शहनवार

कदनांक १५/०२/२०२०

रलजी सकाळी १०.०० वाजता मा.आयुक्त कक्ष ४ था मजिा,पपंपरी पचंचवड मिानगरपाहिका,पपंपरी,पुणे-१८
येथे उपहस्थत रिावे.यासािी समक्ष पिव्यविार के िा जाणार नािी.तसेच आिेल्या उमेदवारांचे रहजस्िेशन
मुिाखतीच्या कदवशी सकाळी १०.०० ते १२.०० या वेळेत के िे जाईि. वेळेनत
ं र आिेल्या उमेदवांराचा
हवचार के िा जाणार नािी.
सिी/आयुक्त
पपंपरी पचंचवड मिानगरपाहिका
पपंपरी -१८

पशुवद्य
ै क या अहभनामाचे पदासािी
उमेदवाराने करावयाचा मरािी माध्यम अजागचा नमुना
प्रहत
मा.आयुक्त
पपंपरी पचंचवड मिानगरपाहिका
पपंपरी,पुणे-१८

िलटल

हवषय-दरमिा एकहित मानधनावर तात्पुरत्या (िंगामी) स्वरुपात पद भरणेबाबत
संदभग-जाहिरात क्र. २७० कदनांक ०७/०२/२०२० प्रहसध्द झािेिी जाहिरात
मिलदय,
संदर्भगय जाहिरातीनुसार मी पपंपरी
पचंचवड मिानगरपाहिके च्या हनसगगकवी बहिणाबाई चौधरी
प्राहणसंग्रिाियाचे ठिकाणी दरमिा एकहित मानधनावर पशुवद्य
ै क या अहभनामाचे पदासािी िंगामी तात्पुरत्या स्वरुपात
६ महिने कािावधीकठरता मुिाखत पध्दतीने नेमणूकीकठरता आवश्यक ती अिगता धारण करीत असून, या पदासािी
हनवड िलण्याकठरता हवहित नमून्यात अजग सादर करीत आिे.
१.संपूणग नाव
२.पिव्यविाराचा पत्ता
३.मलबाईि क्रमांक
४.जन्मतारीख
५.पिंग
६.जात
७.अजगदाराने धारण के िेल्या शैक्षहणक अिगतेचा तपहशिअ) शैक्षहणक अिगताअ.क्र
शैक्षहणक अिगता
हवषय
उत्तीणग वषग
प्राप्त गुण
टक्केवारी
१.

पशुवैद्यकीय शास्त्र शाखेतीि
पदवी
(B.V.Sc. & A.H)

२.

वन्यजीव शास्त्रामध्ये
पदव्युत्तर पदवी.

ब) अनुभव
१.
पशुवैद्यकीय
पदाचा
मान्यता
प्राप्त
प्राहणसंग्रिाियातीि व्यवस्थापनेचा अनुभव.

वर नमूद के िेिा तपशीि खरा व बरलबर असून त्याबाबत आवश्यक प्रमाणपिांच्या प्रमाहणत प्रती सलबत जलडत
आिे. मी असेिी प्रमाहणत करते/करतल, की वर कदिेिी माहिती खलटी अगर चुकीची आढळू न आल्यास या माहितीच्या
आधारे एकहित मानधन हनयुक्ती रदद िलण्यास मी पाि रािीन तसेच माझ्याहवरुध्द कायदेशीर कारवाई के ल्यास माझी
कलणतीिी तक्रार रािणार नािी.
स्थळ-

आपिा हवश्वासू
अजगदारीची सिी------------------------

कदनांक

/०२/२०

अजगदाराचे नाव-----------------------

सिपिे- अजागसलबत खािीि प्रमाणपिांच्या प्रमाहणत सत्यप्रती जलडत आिे.
१.
२.
ठटप-आवश्यक कागदपिाव्यहतठरक्त अनावश्यक कागदपिे जलडू नये.

प्राणीजीव शास्त्रज्ञ तथा शैक्षहणक अहधकारी (बायलिजहजस्ट) या अहभनामाचे पदासािी
उमेदवाराने करावयाचा मरािी माध्यम अजागचा नमुना
प्रहत
मा.आयुक्त
िलटल
पपंपरी पचंचवड मिानगरपाहिका
पपंपरी,पुणे-१८
हवषय-दरमिा एकहित मानधनावर तात्पुरत्या (िंगामी) स्वरुपात पद भरणेबाबत
संदभग-जाहिरात क्र. २७० कदनांक ०७/०२/२०२० प्रहसध्द झािेिी जाहिरात
मिलदय,
संदर्भगय जाहिरातीनुसार मी पपंपरी
पचंचवड मिानगरपाहिके च्या हनसगगकवी
बहिणाबाई चौधरी
प्राहणसंग्रिाियाचे ठिकाणी दरमिा एकहित मानधनावर प्राणीजीव शास्त्रज्ञ तथा शैक्षहणक अहधकारी (बायलिजहजस्ट) या
अहभनामाचे पदासािी िंगामी तात्पुरत्या स्वरुपात ६ महिने कािावधीकठरता मुिाखत पध्दतीने नेमणूकीकठरता
आवश्यक ती अिगता धारण करीत असून, या पदासािी हनवड िलण्याकठरता हवहित नमून्यात अजग सादर करीत आिे.
१.संपूणग नाव
२.पिव्यविाराचा पत्ता
३.मलबाईि क्रमांक
४.जन्मतारीख
५.पिंग
६.जात
७.अजगदाराने धारण के िेल्या शैक्षहणक अिगतेचा तपहशि-

अ) शैक्षहणक अिगताअ.क्र

शैक्षहणक अिगता

१.

जीवशास्त्र शास्त्र शाखेतीि पदवी

२.

पदहवव्युत्तर पदवी (प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र,
सुक्ष्मजीवशास्त्र, वन्यजीवशास्त्र, पयागवरणवन्यजीव
शास्त्रामध्ये इ. पैकी एक ) पदव्युत्तर पदवी.

हवषय

उत्तीणग
वषग

प्राप्त
गुण

टक्केवारी

(Graduation or post-Graduation With
Specialization in life sciences)

ब) अनुभव१.
२.
३.

वन्यजीव हवषयक शैक्षहणक तथा जनजागृतीपर कायगक्रम
राबहवण्याचा अनुभव
मरािी,हिदी आहण इं ग्रजी भाषेतीि िेखन व वाक कौशल्य
आवश्यक
प्राहणसंग्रिाियातीि कामकाजाचा अनुभव.

वर नमूद के िेिा तपशीि खरा व बरलबर असून त्याबाबत आवश्यक प्रमाणपिांच्या प्रमाहणत प्रती सलबत जलडत
आिे. मी असेिी प्रमाहणत करते/करतल, की वर कदिेिी माहिती खलटी अगर चुकीची आढळू न आल्यास या माहितीच्या
आधारे एकहित मानधन हनयुक्ती रदद िलण्यास मी पाि रािीन तसेच माझ्याहवरुध्द कायदेशीर कारवाई के ल्यास माझी
कलणतीिी तक्रार रािणार नािी.
स्थळआपिा हवश्वासू
अजगदारीची सिी-----------------------कदनांक
/०२/२०
अजगदाराचे नाव----------------------सिपिे- अजागसलबत खािीि प्रमाणपिांच्या प्रमाहणत सत्यप्रती जलडत आिे.
१.
२.
ठटप-आवश्यक कागदपिाव्यहतठरक्त अनावश्यक कागदपिे जलडू नये.

क्युरेटर या अहभनामाचे पदासािी
उमेदवाराने करावयाचा मरािी माध्यम अजागचा नमुना
प्रहत
मा.आयुक्त
िलटल
पपंपरी पचंचवड मिानगरपाहिका
पपंपरी,पुणे-१८
हवषय-दरमिा एकहित मानधनावर तात्पुरत्या (िंगामी) स्वरुपात पद भरणेबाबत
संदभग-जाहिरात क्र. २७० कदनांक ०७/०२/२०२० प्रहसध्द झािेिी जाहिरात
मिलदय,
संदर्भगय जाहिरातीनुसार मी पपंपरी

पचंचवड मिानगरपाहिके च्या हनसगगक वी

बहिणाबाई चौधरी

प्राहणसंग्रिाियाचे ठिकाणी दरमिा एकहित मानधनावर क्युरेटर या अहभनामाचे पदासािी िंगामी तात्पुरत्या स्वरुपात
६ महिने कािावधीकठरता मुिाखत पध्दतीने नेमणूकीकठरता आवश्यक ती अिगता धारण करीत असून, या पदासािी
हनवड िलण्याकठरता हवहित नमून्यात अजग सादर करीत आिे.
१.संपूणग नाव
२.पिव्यविाराचा पत्ता
३.मलबाईि क्रमांक
४.जन्मतारीख
५.पिंग
६.जात
७.अजगदाराने धारण के िेल्या शैक्षहणक अिगतेचा तपहशि-

अ) शैक्षहणक अिगताअ.क्र

शैक्षहणक अिगता

हवषय

१.

Bachelor Degree in Veterinary Science

२.

Masters degree / P.H.D in zoology/wildlife
sciences.

ब) अनुभव१.

Able

to

speak,

English,hindi

&

regional

language in which zoo is situated.
२.

Captive animal management experience or
qualification (certificate, diploma degree level)

३.

Thorough understanding of wild animals health
care

४.

५.

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.
Project management skill and or experience.

६.

Personnel supervisor experience

७.

Proficiency in Microsoft office processing
(including excel ,work, power point program )

उत्तीणग
वषग

प्राप्त
गुण

टक्केवारी

८.

Experian’s in public specking/presentation

९.

Ability to write field reports, operational
manuals and review scientific grant proposal
writing and/or fundraising experience.
Experience of working in any zoo will be
preferred.

१०.

वर नमूद के िेिा तपशीि खरा व बरलबर असून त्याबाबत आवश्यक प्रमाणपिांच्या प्रमाहणत प्रती सलबत जलडत
आिे. मी असेिी प्रमाहणत करते/करतल, की वर कदिेिी माहिती खलटी अगर चुकीची आढळू न आल्यास या माहितीच्या
आधारे एकहित मानधन हनयुक्ती रदद िलण्यास मी पाि रािीन तसेच माझ्याहवरुध्द कायदेशीर कारवाई के ल्यास माझी
कलणतीिी तक्रार रािणार नािी.
स्थळ-

आपिा हवश्वासू

अजगदारीची सिी-----------------------कदनांक

/०२/२०

अजगदाराचे नाव-----------------------

सिपिे- अजागसलबत खािीि प्रमाणपिांच्या प्रमाहणत सत्यप्रती जलडत आिे.
१.

२.

ठटप-आवश्यक कागदपिाव्यहतठरक्त अनावश्यक कागदपिे जलडू नये.

