िशवाजी िव यापीठ, को हापरू
( वेब पोटर् लवर प्रिस दीसाठी )
िशवाजी िव यापीठ, को हापूर येथील कायार्लयाकडे िव यापीठ िनधीतन
ु तीन

Estd : 1962
NAAC ‘A’ Grade

मिह यांकरीता पी. जी. बी. य.ु टी. आर. िवभागाचे In House Software Development

कर याकरीता खालील प्रमाणे ता पुर या

व पात (project based) Hiring Basis वर सेवा उपल ध कर याकिरता

पात्र उमेदवारांना समक्ष मुलाखतीसाठी बोलिव यात येत आहे. सदर जािहरात िव यापीठा या www.unishivaji.ac.in

या संकेत थळावर Recruitments या सदरात उपल ध आहे .
अ.
क्र.

पदाचे नांव व पदसंख्या

शैक्षिणक पात्रता व अनुभव

मानधन

1) Final Year Student of M.E(computer Engg./IT)/

1.

M.C.A/ M.Sc. computer Science / B.E(computer/IT)/

प्रोजेक्ट फ़ेलो (Hiring

B.Tech. (computer/IT) / M.Tech. (computer/IT) / M.Sc

Basis / Stipend)

(एकुण पदसंख्या 06)

(Tech.Maths) with good Academic Record.

System / Software
Programmer

(Hiring Basis)
(एकुण पदसंख्या 02)

अंतभत
ूर् क न) व
प्रमाणपत्र

M.E(computer/IT)/ M.C.A/ M.Sc computer Science /
B.E(computer/IT) /B.Tech (computer/IT)/

प्रितिदन एकित्रत

M.Tech (computer/IT) / M.Sc (Tech. Maths) with

रक्कम

good Academic Record.

2) One end to end Project should be Completed.
3)

पये

दहा हजार (सर्व कर

2) Experience in ASP.NET,SQL,Crystal Report .
1)

2.

एका प्रोजेक्टकिरता
एकित्रत रक्कम

हजार

पये एक

(सवर् कर

अंतभत
ूर् क न) व

Experience in ASP.NET, SQL, Crystal Report

प्रमाणपत्र

preferred.

पात्र उमेदवारांनी आपले शैक्षिणक प्रमाणपत्रे व यां या सांक्षांिकत प्रमाणपत्रांसह या कायार्लयाकडे िद.
24/01/2019 रोजी समक्ष मुलाखती व आव यकतेनस
ु ार प्रा यिक्षक पिरक्षेसाठी हजर राहावे.
मुलाखतीचे

थळ, िदनांक व वेळ

:- संगणक कद्र, मुख्य इमारत, िशवाजी िव यापीठ, को हापरू .
िद. 24/01/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता.

को हापरू .

िद. 17/01/2019
नोटीस बोडर् :- 1) YCSRD Department.
2) Computer Science Department.
3) Department of Technology.
4) Main Building.
5) Maths Department.
6) PGBUTR/Computer Center/ FAO Office/Est.

Sd/-

कुलसिचव

िशवाजी िव यापीठ, को हापरू .

