‘मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण: प्रततमाांकन आतण आलेखन’
जातहरात
डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर आतण सांशोधन सांस्था (अतभमत तर्वद्यापीठ), पुणे आतण राज्य मराठी तर्वकास सांस्था,
मुांबई याांच्या ‘मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण: प्रततमाांकन आतण आलेखन’ या सांयक्त
ु प्रकल्पाच्या पूतत
त स
े ाठी र्वररष्ठ
प्रकल्प समन्र्वयक-१, कतनष्ठ प्रकल्प समन्र्वयक-१, तलतपक-१, तशपाई-१ ही पदे ३६ मतहन्याांच्या
कालार्वधीसाठी मानधन-तत्त्र्वार्वर करार पद्धतीने भरली जाणार आहेत. तसेच या प्रकल्पासाठी २०
प्रतशक्षणाथींची ३ मतहन्याांच्या कालार्वधीसाठी तनर्वड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या जातहरातीद्वारे पात्र
र्व अनुभर्वी उमेदर्वाराांकडू न अजत मागतर्वण्यात येत आहेत.
(अजत करण्याचा शेर्वटचा ददनाांक १२ तडसेंबर २०१७)

पदाांचा तपशील :
पदनाम: र्वररष्ठ प्रकल्प समन्र्वयक, पदसांख्या - ०१ खुला सांर्वगत
शैक्षतणक अहतता : मान्यताप्राप्त तर्वद्यापीठाची भाषातर्वज्ञान तर्वषयातील पदव्युत्तर पदर्वी र्व त्याचबरोबर
भाषातर्वज्ञान तर्वषयातील पी.एच.डी. पदर्वी ककर्वा भाषार्वैज्ञातनक क्षेत्रपाहणीचा व्यापक अनुभर्व;
UGCप्रमातणत NET (भाषातर्वज्ञान); मराठी मातृभाषी; अमराठी उमेदर्वार असल्यास शालेय तशक्षण
मराठीतून झालेले असार्वे; सांगणकार्वर स्र्वतांत्रपणे मराठीत र्व इांग्रजीत काम करण्याची क्षमता.
अनुभर्व: भाषार्वैज्ञातनक सर्वेक्षणाचा / क्षेत्रपाहणीचा व्यापक अनुभर्व, भाषाशास्त्रीय तर्वश्लेषणाचा अनुभर्व,
भाषार्वैज्ञातनक दस्ताऐर्वजीकरणासाठी र्वापरात येणारी softwares (उदा. Toolbox, FLEX, ELAN, इ.)
र्वापरण्याचा अनुभर्व.
र्वयोमयातदा: र्वय ३८ र्वषाांपेक्षा जास्त नसार्वे.
कामाचे स्र्वरूप :- प्रकल्पप्रमुखाने र्वेळोर्वेळी नेमून ददलेली प्रकल्पतर्वषयक कामे हाताळणे, प्रतशक्षण र्वगातत
सहभागी होणे, क्षेत्रपाहणी करणे, भातषक नमुन्याांचे सांपादन आतण तर्वश्लेषण, आलेखनाच्या कामात सहभागी
होणे; प्रकल्पप्रमुख याांच्या मागतदशतनाखाली आतण प्रकल्प साहाय्यकाांच्या मदतीने प्रकल्पाचे काम पूणत करणे असे
कामाचे स्र्वरूप राहील. र्वररष्ठ समन्र्वयकाने प्रकल्पाशी तनगडीत तर्वषयार्वर प्रकल्पाच्या कालार्वधीत postdoctoral अभ्यासक्रम पूणत करणे अपेतक्षत आहे.
एकतत्रत मातसक मानधन - रु. ४५,०००/-

पदनाम: कतनष्ठ प्रकल्प समन्र्वयक, पदसांख्या - ०१ खुला सांर्वगत
शैक्षतणक अहतता : मान्यताप्राप्त तर्वद्यापीठाची भाषातर्वज्ञान तर्वषयातील पदव्युत्तर पदर्वी, UGCप्रमातणत NET
(भाषातर्वज्ञान), मराठी मातृभाषी, अमराठी उमेदर्वार असल्यास शालेय तशक्षण मराठीतून झालेले असार्वे;
सांगणकार्वर स्र्वतांत्रपणे मराठीत र्व इांग्रजीत काम करण्याची क्षमता. भाषार्वैज्ञातनक क्षेत्रपाहणीचा अनुभर्व
असणाऱ्या उमेदर्वाराला प्राधान्य ददले जाईल.
अनुभर्व: भाषार्वैज्ञातनक सर्वेक्षणाचा / क्षेत्रपाहणीचा अनुभर्व, भाषार्वैज्ञातनक तर्वश्लेषणाचा अनुभर्व,
भाषार्वैज्ञातनक दस्ताऐर्वजीकरणासाठी र्वापरात येणारी softwares (उदा. Toolbox, FLEX, ELAN, इ.)
र्वापरण्याचा अनुभर्व.
र्वयोमयातदा: र्वय ३८ र्वषाांपेक्षा जास्त नसार्वे.
कामाचे स्र्वरूप :- प्रकल्पप्रमुखाने र्वेळोर्वेळी नेमून ददलेली प्रकल्पतर्वषयक कामे हाताळणे, प्रतशक्षण र्वगातत
सहभागी होणे, क्षेत्रपाहणी करणे, भातषक नमुन्याांचे सांपादन आतण तर्वश्लेषण, आलेखनाच्या कामात सहभागी
होणे; प्रकल्पप्रमुख याांच्या मागतदशतनाखाली आतण प्रकल्प साहाय्यकाांच्या मदतीने प्रकल्पाचे काम पूणत करणे असे
कामाचे स्र्वरूप राहील. कतनष्ठ समन्र्वयकाने प्रकल्पाशी तनगडीत तर्वषयार्वर प्रकल्पाच्या कालार्वधीत
पी.एच.डी.चा अभ्यासक्रम पूणत करणे अपेतक्षत आहे.
एकतत्रत मातसक मानधन - रु. ४०,०००/-

पदनाम: तलतपक, पदसांख्या - ०१ खुला सांर्वगत
दकमान शैक्षतणक अहतता : मान्यताप्राप्त तर्वद्यापीठाची पदर्वी, MS-CIT, इांग्रजी र्व मराठी टांकलेखनाचे ज्ञान,
सांगणकार्वर युतनकोड र्वापराचे ज्ञान असार्वे,
अनुभर्व: लेखे ठे र्वणे, कॅ शबुक, लेजर तलतहण्याचा अनुभर्व असार्वा; शैक्षतणक सांस्थेत तलतपक या पदार्वर दकमान
एक र्वषत काम करण्याचा अनुभर्व असल्यास प्राधान्य.
र्वयोमयातदा: र्वय ४० र्वषाांपेक्षा जास्त नसार्वे
एकतत्रत मातसक मानधन - रु.. १२,०००/-

पदनाम: तशपाई, पदसांख्या - ०१ खुला सांर्वगत
दकमान शैक्षतणक अहतता : ८र्वी पास; दैनांददन कायातलयीन कामाचे ज्ञान.
अनुभर्व: शैक्षतणक सांस्थेत तशपाई या पदार्वर दकमान एक र्वषत काम करण्याचा अनुभर्व असल्यास प्राधान्य
र्वयोमयातदा: र्वय ३० र्वषाांपेक्षा जास्त नसार्वे
एकतत्रत मातसक मानधन - रु.. ८,०००/-

प्रतशक्षणाथी : एकू ण सांख्या २०
‘मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण’ ह्या प्रकल्पासाठी आर्वश्यक प्रतशक्षण देणे र्व प्रकल्पासाठी आर्वश्यक क्षेत्र-सेर्वक
तयार करणे हा ह्या प्रतशक्षणाचा हेतू असेल. ह्या प्रतशक्षणाांतगतत तीन मतहनाांच्या कालार्वधीत भाषाशास्त्राचे
प्राथतमक ज्ञान आतण क्षेत्रीय पाहणीच्या पद्धतीचे प्रतशक्षण ददले जाईल.
अहतता : मान्यताप्राप्त तर्वद्यापीठाची भाषातर्वज्ञान / मराठी / इांग्रजी ककर्वा इतर कोणत्याही भाषा तर्वषयातील
पदर्वी (प्रथम र्वगत असल्यास प्राधान्य); तर्वज्ञान / र्वातणज्य शाखेतील दकमान प्रथम र्वगातत उत्तीणत उमेदर्वार
ज्याांना भाषाभ्यासात रस आहे असेही उमेदर्वार अजत करू शकतात; मराठी मातृभाषी; अमराठी उमेदर्वार
असल्यास शालेय तशक्षण मराठीतून झालेले असार्वे; सांगणकार्वर स्र्वतांत्रपणे मराठीत र्व इांग्रजीत काम करण्याची
क्षमता.
प्रतशक्षणासाठी प्राप्त झालेल्या अजाांतून २० प्रतशक्षणाथींची तनर्वड करण्यात येईल.
अनुभर्व: क्षेत्रपाहणीचा, भातषक तर्वश्लेषणाचा अनुभर्व असल्यास प्राधान्य
र्वयोमयातदा: र्वय ३२ र्वषाांपेक्षा जास्त नसार्वे
प्रतशक्षणाथींचे दातयत्र्व : - प्रकल्पासाठी ठरतर्वलेले प्रतशक्षण तर्वतहत काळात पूणत करणे. प्रतशक्षणाच्या काळात
प्रकल्पप्रमुखाांच्या सूचनेनस
ु ार प्रकल्पतर्वषयक कामे हाताळणे.
प्रतशक्षणकाळातील एकतत्रत मातसक तर्वद्यार्वेतन - रु.. ६,०००/सदर प्रकल्पासाठी देण्यात येणारे प्रतशक्षण पूणत करुन प्रतशक्षणाअांती घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेत उत्तीणत होणाऱ्या
प्रतशक्षणाथींपैकी तनर्वडक प्रतशक्षणाथींना प्रकल्पात प्रकल्प-साहाय्यक म्हणून प्रकल्पाच्या पूतत
त प
े यांत काम
करण्याची सांधी ददली जाईल. या पदाांचे आरक्षण खालील प्रकारे असेल:

खुला सांर्वगत

०४

अ.जा.

०१

अ.ज.

०१

तर्व.ज./भ.ज. ०१
०१

इ.मा.र्व.

प्रकल्प-साहाय्यक हे प्रकल्प प्रमुख आतण समन्र्वयक याांच्या मागतदशतनाखाली क्षेत्रपाहणी, भातषक नमुन्याांचे
तर्वश्लेषण, आलेखन, इ. कामे करतील. प्रकल्प-साहाय्यकाचे एकतत्रत मातसक मानधन: रु. १८,०००/-

अजत करण्याची कायतपद्धती


अहतताधारक उमेदर्वाराांनी डेक्कन कॉलेजच्या https://www.dcpune.ac.in या सांकेतस्थळार्वर सदर
तनयुक्तीसाठीच्या अटी र्व शती र्वाचाव्यात र्व त्या मान्य असल्यास
o

सांकेतस्थळार्वर (ह्या पानाच्या तळाशी ददलेला) अजत मराठीत (युतनकोड-आधाररत)
ऑनलाइन भरार्वा.

o

तसेच ततथे पीडीएफ स्र्वरूपात ददलेल्या नमुना अजातची मुद्राप्रत (printout) काढू न तो अजत
स्र्वहस्ताक्षरात भरार्वा.

उमेदर्वाराांनी र्वरील प्रमाणे दोन्ही प्रकारे अजत भरणे अतनर्वायत आहे.


या स्र्वहस्ताक्षरात भरलेल्या अजातसोबत शैक्षतणक अहतता र्व अनुभर्वाच्या प्रमाणपत्राांच्या साक्षाांदकत
प्रतत, स्र्वत:चे पासपोटत आकाराचे (एक) छायातचत्र जोडार्वे.



आर्वेदनशुल्क म्हणून Registrar, Deccan College याांच्या नार्वे देय रु. १००/- (रु. शांभर
फक्त)चा धनाकषत (DD) र्व अन्य आर्वश्यक कागदपत्रे याांसह अजत हातपोच / डाकपोच नोंदणीद्वारे
(registered postद्वारे ) पुढील पत्त्यार्वर पाठर्वार्वा: रतजस्रार, डेक्कन कॉलेज (अतभमत तर्वद्यापीठ),
येरर्वडा, पुणे ४११००६.



अजत करण्याचा शेर्वटचा ददनाांक १२ तडसेंबर २०१७ असून प्रत्येक पदासाठी स्र्वतांत्र अजत करणे
आर्वश्यक आहे.



अजत स्र्वीकारण्यासाठी तनतित करण्यात आलेल्या शेर्वटच्या ददर्वशी बांद पादकटातील अजत सायांकाळी
५. ०० र्वाजेपयांत ककर्वा त्यापूर्वी तर्वद्यापीठाच्या र्वर नमूद के लेल्या पत्त्यार्वरील कायातलयात पोहोचेल
अशा बेताने पाठर्वार्वेत.



शेर्वटच्या ददनाांकानांतर आलेले अजत कोणत्याही कारणास्तर्व तर्वचारात घेतले जाणार नाहीत.

डेक्कन कॉलेज अतभमत तर्वद्यापीठ, पुणे आतण राज्य मराठी तर्वकास सांस्था, मुांबई याांच्या ‘मराठीच्या बोलींचे
सर्वेक्षण: प्रततमाांकन आतण आलेखन' ह्या सांयुक्त प्रकल्पासाठी र्वररष्ठ समन्र्वयक, कतनष्ठ समन्र्वयक, प्रतशक्षणाथी /
प्रकल्प सहाय्यक, तलतपक आतण तशपाई, या करार पद्धतीने एकतत्रत मानधन तत्त्र्वार्वर भरण्यात येणाऱ्या
पदाांसाठी अटी र्व शती.

अटी र्व शती:
1. उमेदर्वाराांची मानधन तत्त्र्वार्वरील करार पद्धतीने करण्यात येणारी तनयुक्ती ही डेक्कन कॉलेजच्या
‘मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण: प्रततमाांकन आतण आलेखन' या प्रकल्पाच्या अांमलबजार्वणीसाठी मयातददत
असेल.
2. करार पद्धतीने तनयुक्ती देण्यात आल्यामुळे सांबांतधताांस तर्वद्यापीठाच्या ककर्वा राज्य मराठी तर्वकास
सांस्थेच्या कोणत्याही सांर्वगातत सेर्वा समार्वेशनाबाबतचे र्व तनयतमत सेर्वेचे इतर कोणतेही लाभ
तमळण्याचा अतधकार / हक्क राहणार नाही.
3. तनर्वड झाल्यानांतर कमतचारी आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असल्याचे र्वैद्यकीय प्रमाणपत्र त्याांनी सादर
करणे आर्वश्यक राहील.
4. तनयुक्ती कालार्वधीत करार पद्धतीने तर्वर्वतक्षत काम पूणत करण्याची जबाबदारी सांबांतधत कमतचारी याांची
राहील र्व तसे बांधपत्र / हमीपत्र त्याांनी डेक्कन कॉलेज अतभमत तर्वद्यापीठाला सादर करणे आर्वश्यक
असेल. सदर बांधपत्र करार पद्धतीने तनयुक्ती देताना तर्वद्यापीठाने तर्वतहत के लेल्या सर्वत अटी मान्य
असल्याबाबत, तसेच करार पद्धतीर्वरील उमेदर्वाराांकडू न तनयतमत सेर्वत
े समार्वेशनाबाबत अथर्वा
कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही याबाबत उल्लेख आर्वश्यक राहील.
5. तनयुक्ती प्रकल्प प्रमुख / कु लसतचर्व, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर आतण सांशोधन सांस्था (अतभमत
तर्वद्यापीठ), पुणे याांना तर्वशेष पररतस्थतीत कोणत्याही र्वेळी अशा करार पद्धतीर्वरील सेर्वा समाप्त
करण्याचे अतधकार असतील.
6. तनयुक्ती झालेल्या अतधकारी/ कमतचारी याांना आर्वश्यक प्रसांगी दौरा करार्वा लागल्यास त्याांना
तर्वद्यापीठाच्या र्वगत ३ च्या कमतचाऱ्याांप्रमाणे प्रर्वासभत्ता र्व दैतनक भत्ता अनुज्ञेय असेल.
7. करार पद्धतीर्वरील तनर्वड झालेल्या अतधकारी / कमतचारी याांनी प्राप्त होणाऱ्या मातहती (data),
कागदपत्रे, र्व आधारसामग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आर्वश्यक आहे.
8. करार पद्धतीने अतधकारी / कमतचारी याांनी त्याांच्यार्वर सोपतर्वलेले कामकाज तनतित कालार्वधीत पूणत
करणे आर्वश्यक आहे.

9. जातहरातीस अनुसरून प्राप्त अजाांची सांख्या तर्वचारात घेऊन चाळणी परीक्षा र्व मुलाखत ककर्वा
मुलाखतीद्वारे उमेदर्वाराांची तनर्वड करण्यात येईल.

कु लसतचर्व
डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर आतण सांशोधन सांस्था
(अतभमत तर्वद्यापीठ), पुणे ४११००६.

