
 
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 दरमहा एकि त मानधनावर 
खाली नमूद केले या पदांसाठी (हंगामी) ता पुर या व पात ६ मिहने कालावधीक रता ता पुर या 
व पात भरणेबाबत, तुत जािहरातीतील नमुद केले या पदांची शै िणक अहता व इतर 

बाब ची पुतता करणा या पा  उमेदवारांकडून पो टाने अथवा सम  उपि थत रा न थेट प दतीने 
मुलाखत घेणेकामी अज मागिवणेत येत आह.े  

   अजाम य े चुक ची अथवा खोटी मािहती सादर करणा या उमेदवारांना िनवडी या 
कोण याही ट यावर अपा  ठरिवणेत येईल. पदनाम, पदसं या, एकि त मानधन व आर ण 
खालील माण े:  
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१ ाणीशा  तथा 
शै िणक अिधकारी 
(बायोलॉिज ट ) 

१ 30000/- आर ण अिधिनयम २००१ मधील कलम ३(१) (घ) 
तरतुदीनुसार एकाक  पदास आर ण लागू नाही. 

१ 

२ आरो य िन र क  २ 25500/- १ - - - - - - - - १ 

३ लाई ह टॉक 
सुपरवायझर  

४ 24010/- १ - - - - - - १ १ १ 

४ ऍिनमल कपर ४ 24010/- १ - - - - - - १ १ १ 

एकूण ११  

 
वरील वगिनहाय पदसं या व आर ण याम ये बदल हो याची श यता असून 

याबाबतचे सव अिधकार मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका यांना राहतील. 
 

१. वयोमयादा : - 
 

उपरो  पदांसाठी सव वगातील उमेदवारांचे वय जािहरात या दनांकास कमान १८ 
वष पुण असणे आव यक राहील. तसेच खु या वगातील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमयादा ३८ 
वष व मागास वगातील उमेदवारांसाठी ४३ वष इतक  राहील.   

 



 
२. शै िणक अहता :-  

 

अ. . पदनाम  शै िणक अहता  
१ ाणीशा  तथा 

शै िणक अिधकारी 
(बायोलॉिज ट ) 

१) मा यता ा  िव ापीठाकडील जीवशा  िवषयात पदवी अथवा 
पद ु र पदवी, ( ाणीशा , वन पतीशा , सु मजीवशा , 
व यजीव शा , पयावरण शा  इ.पैक  कमान एक) 

२) व यजीव िवषयक शै िणक तथा जनजागृतीपर काय म 
राबिव याचा अनुभव.  

३) ाणीसं हालयातील कामकाजाचा अनुभव अस यास ाधा य.  
४) मराठी, हदी आिण इं जी भाषेतील लेखन आिण वाक कौश य 

आव यक,  
२ आरो य िनरी क १) मा यता ा  िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी आव यक. 

२) शासनमा य सं थेकडील व छता िन र क पदवीका उ ीण असणे 
आव यक.   

३ लाई ह टॉक 
सुपरवायझर 

१) शासनमा य सं थेकडील पशुवै क शा ातील कमान पदवीका 
उ ीण आव यक कवा  

२) मा यता ा  िव ापीठाकडील लाई ह टॉक सुपरवायझर कोस 
उ ीण असावा आिण लाई ह टॉक सुपरवायझर पदाचा कमान १ 
वषाचा अनुभव अस यास ाधा य.  

४ ऍिनमल कपर १) मा यता ा  िव ापीठाकडील पशुवै क य पदवीका उ ीण. 
२) ाणीसं हालयाचे ठकाणी कामाचा अनुभव आव यक.  

 
अटी आिण शत  

१) करार प दतीने मानधनावरील नेमणुका फ  ६ मिहने कालावधीसाठी ता पुर या हंगामी 
व पा या आहेत.  

२) करार प दतीने िनयु  फ  सहा मिहने कालावधीसाठी दे यात आ यामुळे संबधीतांस 
महानगरपािलके या कोण याही संवगात सेवा समावेशनाबाबत कवा सामावून घेणेबाबत व 
िनयिमत सेवेचा इतर कोणताही लाभ िमळ याचा अिधकार नसेल. या सव बाब चे अजदाराने 
र. .१००/- चे टॅ प पेपरवर िविहत नमु यात हमीप  दे यात यावे.  

३) या दवशी म. न. पा. स सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नोटीशीिशवाय 
यांची मानधनावरील सेवा संपु ात आण यात यईेल.  

४) मुलाखतीस ये याक रता उमेदवारास कोण याही कारचा वासभ ा दला जाणार नाही. 
५) उपरो  पदासाठी िविहत के यानुसार तसेच शै िणक अहता व कामा या अनुभवानुसार मानधन 

अदा    कर यात येईल. 
 
 
 



 
६) सव उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी उपि थत राहताना शै िणक अहता, जातीचे माणप  व 

अनुभवांबाबत या आव यक या ती व सा ां कत केले या ती उदा. गुणपि का (माकशीट), 
स ट फकेट, फोटो इ. सादर करणे बंधनकारक आहे. 

७) िनवड केले या उमेदवारांना मनपाने ठरवून दले या अटी शत नुसार कामकाज करणे बंधनकारक 
राहील. या माणे काम करणेस नकार दलेस नेमणूक र  करणेत येईल. 

८) सदर पदांची महारा  आर ण कायदा २००४ नुसार मागासवग यांचे आर ण लागू राहील. 
९) उमेदवारांनी कायालयीन व ािणसं हालया या वेळा पाळणे बंधनकारक राहील. याम ये 

कोणतीही सवलत अनु ेय नाही. 
१०) 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 केला जाणार नाही. 
११) िनवड सिमतीचा िनणय अंितम राहील. सदर नेमणूक या र  / फेर या  करणेचे अिधकार 

मा.आयु  सो. यांनी राखून ठेवले आहेत. 
१२) करार प दतीने  िनयु  झाले या अजदारास सेवाकाळाम ये काही आजार उदभव यास यास 

कायालय जबाबदार राहणार नाही.  
१३) करार प दतीने िनयु  झाले या अजदाराने िनयु या ठकाणी आदेश िनगिमत झालेपासून आठ 

दवसां या आत जू होण ेबंधनकारक राहील. अ यथा सदर िनयु  आपोआप संपु ात येईल. 
 

तरी इ छुक उमेदवारांनी Walk in Interview  क रता मंगळवार दनांक १४/०६/२०२२ रोजी 

दुपारी १०:०० वाजता मा.आयु  क  ४ था मजला, पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी, पुण-े१८ 

येथे उपि थत रहावे. यासाठी सम  प वहार केला जाणार नाही. तसेच आले या उमेदवारांचे 

रिज ेशन मुलाखती या  दवशी सकाळी १०.०० ते ११.०० या वेळेत केल े जाईल. वेळेनंतर आले या 

उमेदवाराचंा िवचार केला जाणार नाही. 

टीप - उपरो  पदांक रता उमेदवारांनी यांचे अज व शै िणक कागदप े                              
दनांक ०९/०६/२०२२ सायंकाळी ४.००वाजेपयत पशुवै क य िवभाग कै.नारायण मेघाजी 

लोखंडे कामगार भवन पपरी पुणे ४११ ०१८ येथे य  अथवा रिज टर पो टान ेपोहोचतील 
अशा प दतीने पाठिवणेत यावे. िवहीत नमु यातील अजासोबत सव आव यक कागदप ां या 
सा ां कत ती जोड यात या ात. 

 

सही/- 

आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी -१८ 



उमेदवाराने करावयाचा मराठी मा यम अजाचा नमुना 
 
 

ित 
मा.आयु          
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी,पुण-े१८ 

 
                 

िवषय :- दरमहा एकि त मानधनावर ता पुर या (हंगामी) व पात पद भरणेबाबत. 
संदभ :- जािहरात .             दनांक          /          /२०२२ िस द झालेली जािहरात 
 

महोदय,  

संद भय जािहरातीनुसार मी ी./ ीम.                                                                   

पपरी  चचवड महानगरपािलके या पशुवै क य िवभागात दरमहा एकि त मानधनावर                                

.                                                       या पदासाठी हंगामी व पात ६ मिहने कालावधीक रता 

मुलाखत प दतीने नेमणूक क रता आव यक ती अहता धारण करीत असून, या पदासाठी िनवड 

हो याक रता िविहत नमू यात अज सादर करीत आहे. 

१ संपुण नाव   
२ प वहाराचा प ा   

 
 
 

३ मोबाईल मांक  
४ ईमेल आयडी   
५ ज मतारीख  
६ लग  
७ जात  
८ वग  
९ पदनाम  

 



१०.अजदाराने धारण केले या शै िणक अहतेचा तपिशल- 
 

अ. . शै िणक अहता सं था/ िव ापीठ उ ीण वष ा  गुण एकुण ट े वारी 
       

       

       

       

 

११. अनुभव 
 

अ. . तपशील वष मिहन े दवस 

     

     

 

वर नमूद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून याबाबत आव यक माणप ां या मािणत ती 
सोबत जोडत आहे. मी असेही मािणत करते/करतो, क  वर दलेली मािहती खोटी अगर चुक ची आढळून 
आ यास या मािहती या आधारे एकि त मानधन िनयु  र  हो यास मी पा  राहीन तसेच 
मा यािव द कायदेशीर कारवाई के यास माझी कोणतीही त ार राहणार नाही. 
 

थळ -        आपला िव ासू 
 

      अजदाराची सही                                          . 
 
दनांक       /       /२०२२   अजदाराचे नाव                                             . 

 
सहप े- अजासोबत खालील माणप ां या मािणत स य ती जोडत आहे. 
  ( या माने जोडले या आहेत या माणे िलहणे)   
१) -------------------------------------------- 
२) -------------------------------------------- 
३) -------------------------------------------- 
४)  -------------------------------------------- 
५) --------------------------------------------- 
टप-आव यक कागदप ा ित र  अनाव यक कागदप े जोडू नये. 


