
  

  
  

                                                      �शवाजी   �व�यापीठ,   को�हापरू   
    
                                                               जा�हरात   �.SUK/IT   CELL/   01   /2021   
                               सम�   मलुाखत   (   Walk   -   In   -   Interview)     

 �शवाजी  �व�यापीठ  को�हापरू  येथील  काया�लयाकड े  �व�यापीठ  �नधीतनू  पर��ा  �वभागा�या  आय.ट�.सेल  म�ये              
EPS  Enhancement  Project  �क�पासाठ�  खाल�ल  �माणे ता�परु�या  �व�पात  Hiring  Basis  वर  पा�  त�ां�या               
सेवा  उपल�ध  कर�याकर�ता  सम�  मलुाखत  आयोिजत  केल�  आहे.  सदर  जा�हरात  �व�यापीठा�या             
www.unishivaji.ac.in    या   संकेत�थळावर   Recruitments   या   सदरात   उपल�ध   आहे.     

  
सचूना  :  १]  सदर  �क�प  जा�तीत  जा�त  ३  वष�  कालावधीसाठ�  राह�ल  तथा�प  मदुतीपवू�  �क�प  बंद  कर�याचे  अ�धकार                   
�व�यापीठाने  राखनू  ठेवले  आहेत.  २]  केवळ  �क�पावर  काम  केले  आहे  �हणनू  कोण�याह�  �य�तीस  �व�यापीठा�या                
कोण�याह�  पदावर  ,  जागेवर  ह�क  सांगता  येणार  नाह�.  ३]  संबं�धतांचे  कामकाज  असमाधानकारक  अस�यास  ता�काळ                
सेवा  बंद  कर�यात  येतील.  ४]  सदर  मलुाखतीसाठ�  �वखचा�ने  हजर  राहावे.  ५]  �नवड  झाले�या  उमेदवारास  गोपनीयत े                
बाबत   बंधप�   �यावे   लागेल.     
वर�ल  �माणे  फ�त  अनभुवी  व  पा�  उमेदवारांनी  श�ै�णक,  अनभुवाची  �माणप� े  सा�ां�कत  �तीसह   �स�ट�म  �ो�ॅमर   ,                 
आय.ट�.सेल  यांचेकड े   �द.  २२/०९/२०२१  रोजी  सकाळी  �ठक  :-११:००  वाजे  पय�त  सादर  करावीत.  याच  �दवशी  पा�                  
उमेदवारां�या   सम�   मलुाखती   व   आव�यकत े  नसूार   �ा�य��क   होतील.     
  

     
      को�हापरू                                                                                                    डॉ.�ह�.डी.नांदवडकेर   
      �द.०४/०९/२०२१                                                                                               कुलस�चव   

  
अ.     
�.     

  
�वशषे�ाता    व   
पदसं�या  

  
   श�ै�णक   पा�ता   व   अनभुव     

  
सेवा   श�ुक     

  
  १   

  
System   /   Software   

      Programmer     
  

(   on   Hiring   Basis   )   
(   एकूण    पदसं�या   2)   

  
1)   M.E   /   M.C.A/   M.Sc   /   B.E   /   B.Tech   /   M.Tech     in   
C.S.E   /   I.T.   /   Soft   Engineering     with   good   
Academic   Record     
                           And     
2)   One   end   to   end   Project   should   be   Completed   
with   key   role     
                                             OR     
A)   Graduate   from   sciences   /   Engineering   with     

)       good   academic   record     
B)   Min   5   Years   experience   in   software   Industry   /   

)       IT   Department   /   EDP   Department   of   reputed    
)      company,    organisation   having   knowledge   of     
)     database   handling,Coding,Software   testing     

  
3)   Preference   will   be   given   to   the   candidates     
     having   Experience   in   ASP   .   NET,   Java   ,     
     Oracle   ,   SQL,   Crystal    Report.     
  

Please   Note   :   Freshers   are   not   allowed.     

  
��त�दन   एक��त   
र�कम   �पये   एक   
हजार     
  

(सव�   करास�हत)     
  
  


