पपरी चचवड महानगरपािलका
यशवंतराव च हाण मृती णालय, पद ु र सं था,
संत तुकारामनगर पपरी ४११ ०१८
जािहरात मांक -

५७ /२०१८

पपरी चचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील अ थायी आ थापनेवर
दरमहा एकि त मानधनावर ता पुर या व पात ३ वष कालावधीकरीता गट “अ” मधील खालील पद
भर याकरीता आवेदन प

मागिवणेत येत आहेत. या िवषयाची जािहरात www.pcmcindia.gov.in या

संकेत थळावर िस द कर यात आली आहे.
अ. .
१.

गट “अ” मधील पद
पदनाम
अिध ाता

वरील संवगातील वगिनहाय र पदसाठी, सेवा वेश िनयमानुसार आव यक असणारी शै िणक
अहता, वयोमयादा तसेच िनयु
या अटी व शत याचा तपशील जािहरातीम ये नमूद कर यात आला आहे.
तरी इ छु क पा उमेदवारांनी आपले आवेदन प जािहरातीत नमूद के ले या कालमयादेम ये
यशवंतराव च हाण मृती णालय, चाण य कायालय, पिहला मजला, संत तुकारामनगर, पपरी पुणे
४११०१८ येथे सादर करावेत.
सही/अित. आयु
पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी ४११ ०१८
मांक -- वायसीएमएच/८ड/कािव/ ६४ /२०१८
दनांक -- १३ /०७ /२०१८

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८
यशवंतराव च हाण मृित

णालय, पद ु र सं था

संत तुकारामनगर, पपरी – ४११०१८.
दरमहा एक ीत मानधनावर
ता पुर या व पाचे पद भरणेबाबत

णालयाम ये िनयो जत पद ु र

पपरी चचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित
सं था सु करणे बाबत

तावीत आहे. यासाठी खालील माणे एक पद ३ वष कालावधी करीता भरावयाचे

आहे. याची अहता,अनुभव,पदसं या,व अटी यांचा तपशील पुढील माणे.

अ. . पदनाम

पदसं या

१

०१

अिध ाता

वयोमयादा

शै िणक अहता/अनुभव/इतर

खु या
वगाकरीता
(अनारि त)
५० वष
मागास
वगा करीता
५५ वष

१.वै कय िवषयातील
भारतीय आयु व ान
प रषदे ारा मा यता
ा िव ापीठाची

एकु ण मानधन
र.
१,६७,९५०/-

पदवी व पद ु र पदवी.
२. ा यापक व सहयोगी
ा यापक पदावरील
(दो ही िमळू न एक ) १०
वषाचा अनुभव,
यापैक ५ वष ा यापक
पदाचा अनुभव
असणे आव यक
३.िवषयाशी संबंिधत अनु ेय
के ले या जनल म ये
रसच पेपस कािशत
के ले या उमेदवारांना
ाधा य दे यात येईल.

अटी व शत :१. भारतीय आयु व ान प रषदेने (MCI) िनधा रत के लेली वै

कय सं थातील अ यापकांसाठीची

कमान अहता १९९८ (जून २०१७ पयत या सुधारणां सिहत ) नुसार उमेदवाराची पा ता
असावी.
२. वरील पदरावरील नेमणूक ही ३ वषासाठी हंगामी व पाची आहे. अजदारास कोण याही
कायमपदी नेमणूक चा ह राहणार नाही.
३. वरील पदाला जािहरातीत नमूद के ले माणे एकवट मानधन अनु ेय राहील.
४. उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी उपि थत राहताना शै िणक अहता, जातीचे माणप व जातवैधता
माणप , अनुभव माणप ,पासपोट साईज फोटो,महारा वै क प रषद (MMC) अथवा
क ीय वै क प रषद (MCI) चे न दणी माणप , तसेच कागदप ां या मुळ ती व सा ां कत
के ले या ती उदा. गुणपि का, माणप ,े फोटो इ. सादर करणे बंधनकारक आहे.
५. मुलाखतीस ये या-जा याकरीता उमेदवारास कोण याही कारचा भ ा दला जाणार नाही.

६. नेमणूक के ले या उमेदवारास िनयु

आदेशात महानगरपािलके ने ठरवून दले या अटी व

शत नुसार कामकाज करणे बंधनकारक राहील.
७. या दवशी मनपास नेमणूक के ले या उमेदवाराची आव यकता नसेल, यावेळी कोण याही
नो टशी िशवाय यां या सेवा संपु ात आण यात येतील.
८. सदर जािहराती समवेत असले या िविहत नमू याम ये आवेदनप सादर करणे बंधनकारक आहे.
९. उमेदवारांची नेमणुक झाले नंतर बायोमे ीक (थ बइं ेशन ) प दतीने हजेरी न दिवणे
बंधनकारक राहील व याबरोबरच हजेरी पु तकावर रोजचे रोज वा री करणे आव यक आहे.
या िशवाय वेतन अदा के ले जाणार नाही.

तरी इ छु क उमेदवारांनी वरील पदा क रता द. १६/०७/२०१८ ते ०१/०८/२०१८ पयत
स. १०.०० ते सा. ५.४५ या वेळेत यशवंतराव च हाण मृित

णालय, चाण् य कायालय, पिहला

मजला, संत तुकारामनगर, पपरी, पुणे – ४११०१८ येथे सोबत या िविहत नमू यातील आवेदन प
पूण भ न वा रीसह तसेच आव यक या कागदप ां या छायां कत व सा ां कत के ले या त सह
सम

अथवा टपाला

आवेदन प ांचा िनवड

ारे सादर करणे आव यक आहे. अपूण, चुक या व उिशरा
येसाठी िवचार के ला जाणार नाही याची न द

ा

झाले या

यावी. तसेच पा

उमेदवारांना मुलाखतीसाठी उपि थत रहा यासाठी तारीख, वेळ, ठकाण इ यादी बाबत ईमेल ारे
कळिव यात येईल, याबाबत लेखी प

वहार के ला जाणार नाही.

सही/अित. आयु
पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी – ४११ ०१८
जािहरात

-५७

रोटेशन . – िवशेष
वेबसाईट –www.pcmcindia.gov.in
. वायसीएमएच/८ड/कािव/६४/२०१८
द. १२/०७/२०१८

PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION
PIMPRI, PUNE 411018

To,

PHOTO

Hon. Commissioner,
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation.
Pimpri, Pune 411 018.

Subject -

Application for the post of Dean

Reference - Your Advertisement No.57 dt.14/07/2018

1. Name -

___________________________________________

2. Postal Address – ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

3. Date of Birth
4. Sex

-

5. E-mail ID -

________________________Mobile No._______

6. Caste

___________________________________________

-

Male /Female

7. Category
SC

ST

8. Educational Qualification
Subject
Graduation
Post
Graduation
Any Other
Qualification

VJNT

University

OBC

SBC

Year

OPEN

Reg. No.

9. Experience
Name of the Institute
As

a

From -- To

Years

Senior

Resident
As

an

Assistant

Professor
As

an

Associate

Professor
As a Professor

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
Book

Approved

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.

Date-

/

/2018,

Name & Signature

