
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८  
पशुवै क य िवभाग 

कै. नारायण मेघाजी लोखंडे, सभागृह (कामगार भवन), पपरी – १८ 
पशुवै क या अिभनामाचे पद एकि त मानधनावर हंगामी व पात भरणेबाबत. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या पशुवै क य िवभागासाठी पशुवै क या अिभनामाचे पद सहा 
मिहने कालावधी करीता एकि त मानधनावर हंगामी व पात भरावयाचे आहे. तरी यापदाचे शै िणक 
अहता व अटी खालील माणे -   

अ.  पदनाम पद 
सं या 

एकि त 
मानधन शै िणक अहता / अनुभव 

१. पशुवै क  
२ 

(१ पद खुला) 
(१ पद अ.जा.) 

४५,०००/- 

१) शासनाची मा यता ा  िव ािपठाची 
    बी. ही.एस.सी ऍ ड एच. ए. प र ा उ ीण. 
२) संबंधीत तांि क कामकाजाचे दोन वष अनुभव. 
३) एम. ही.एस.सी. (मेिडसीन/सजरी) अस यास 

ाधा य. 
४) शासक य / िनमशासक य सं थेतील कामकाजाचा 
    अनुभव अस यास ाधा य. 

अटी व शत  –  

१. मानधनावरील नेमणुका पुणपणे ता पुर या (हंगामी) व पा या आहेत. यामुळे अजदारांस    
    महापािलका आ थापनेवर कोण याही कायम पदी नेमणुक चा ह  ा  राहणार नाही. 
२. या दवशी म.न.पा.स सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नोटीशी िशवाय यां या  
     मानधानावरील सेवा संपु ात आण यात येईल. 
३. अजासोबत अलीकडे काढलेले वतःचे दोन रंगीत फोटो जोडावे. तसेच िलफा यावर संबंिधत पदासाठी  
    अज नमुद करावे. 
४. जािहरातीतील नमुद पदासाठी महारा  पशुवै क काऊ सील कडील न दणी माणप  सोबत आव यक  
    रािहल. 
५. अजासोबत अनुभवाचे माणप  सादर करणे आव यक आहे. 
६. मुलाखतीस ये याकरीता उमेदवारास कोण याही कारचा वास भ ा दला जाणार नाही. 
७. उपरो  पदानंा िविहत केलेनुसार मानधन अदा केले जाईल. सदर पदांची सं या कमी/जा त हो याची  
    श यता आहे. 
 

तरी इ छुक व अहता धारक उमेदवारांनी द.१७/०२/२०२१ अखेर पयत आपले अज मा.आयु  
यांचे नावे पशुवै क य िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका कै.नारायण मेघाजी लोखंडे, सभागृह 
(कामगार भवन) नेह नगर रोड, पपरी १८ या प यावर आव यक कागदप ांसह सम  सादर करावेत. 
मुदतीनंतर सम  / पो टा दारे / कु रअर दारे ा  झाले या अजाची दखल घेतली जाणार नाही. याची 
प  न द यावी. सदर पा  उमेदवारां या कट मुलाखती द.२२/०२/२०२१ रोजी वेळ स.११.०० 

वाजता मा.अित र  आयु  (२), चौथा मजला, मु य शासक य इमारत, जुना पुण-े मुंबई र ता, पपरी 
चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ यांचे दालनात घे यात येतील. यासाठी उपि थत राहणे कामी 

प वहार केला जाणार नाही.       सही/- 
( ावण हड कर) 

आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी १८ 
जा. . – पवै/०२/कािव/२३४/२०२० द.२०/१०/२०२० 


