Ë{É{É®úÒ ËSÉSÉ´Éb÷ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ,Ë{É{É®úÒ 18
Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò,
¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEò
VÉÉÊ½þ®úÉiÉ GÆò.31

ÊnùxÉÉÆEò. 07/12/2018

2/-Ë{É{É®úÒ ËSÉSÉ´Éb÷ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ¶ÉÉ³ýÉ¨Æ ÉvªÉä ºÉ½þÉ
¨ÉÊ½þxÉä EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒºÉÉ`öÒ ¨ÉÉxÉvÉxÉ iÉi´ÉÉ´É®ú Ê¶ÉIÉEò ÊxÉ´Éb÷Ò¤ÉÉ¤ÉiÉ 2/12/2018 ®úÉVä ÉÒ |ÉÊºÉvnù
Eäò±Éä±ªÉÉ VÉÉÊ½þ®úÉiÉÒ¨ÉvÉÒ±É +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ +xÉÖGÆò¨ÉÉEò 1 ¨ÉvªÉä JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä nÖù¯ûºiÉÒ
ºÉ¨ÉVÉhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÒ.
4) ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnùÉ VÉÉÊ½þ®úÉiÉ |ÉÊºÉvnùÒSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ ®úÉVä ÉÒ ºÉ´ÉÇ ºÉÉvÉÉ®úhÉ |É´ÉMÉÉÇiÉÒ±É
=¨Éänù´ÉÉ®úÉºÉÉ`öÒ 18 iÉä 38 ´É¹ÉÇ ´É ¨ÉÉMÉÉºÉ´ÉMÉÔªÉ |É´ÉMÉÉÇiÉÒ±É =¨Éänù´ÉÉ®úÉºÆ ÉÉ`öÒ 18
iÉä 43 ´É¹ÉÉÇ{ÉªÉÈiÉ ®úÉ½þÒ±É.
4) ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉEòbä÷ ºÉ¨ÉIÉ +VÉÇ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ ÊnùxÉÉÆEò.14/12/2018
+JÉä®ú ®úÉ½þÒ±É.

ºÉ½þÒ/|É¶ÉÉºÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ
Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ
Ë{É{É®úÒ ËSÉSÉ´Éb÷ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ
Ë{É{É®úÒ 18
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ºÉ½þÒ/+ÊiÉÊ®úCiÉ +ÉªÉÖCiÉ
Ë{É{É®úÒ ËSÉSÉ´Éb÷ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ
Ë{É{É®úÒ 18
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जाहहरात
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाहिका, हिक्षण हवभाग प्राथहमक, पिंिंरी िंुणे १८
०६ महहने मुदतीसाठी एकहित मानधन तत्वावर हिक्षक नेमणुकीबाबत.
----------------------------------------------------------------------------------------------जाहहरात क्रमाांक : ९

ददनाांक :

/११/२०१८.

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाहिका हिक्षण हवभाग प्राथहमक सांिंहित सवव माध्यमाांच्या प्राथहमक
िाळे साठी तात्िंुरते स्वरुिंात एकवट मानधन तत्वावर रक्कम रुिंये १०,०००/- दरमहा करार िंद्धतीने ६
महहने मुदतीसाठी ७०एकहित

(स्िंोकन इांरजीजीसाठीय याांिंी हनवड करणेत येणार

आहे. उमेदवाराांनी हवहहत नमुन्यात वैयहिक माहहतीिंा अजव प्रमाणिंिाांच्या आहण गुणिंिकाांच्या साक्षाांदकत
प्रती जोडू न हिक्षण हवभाग पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाहिका पिंिंरी १८. येथे सकाळी ११.०० ते दु. २.००
या वेळेत हस्तिंोिं स्वीकारण्यात येतीि.
एकू ण : ७०

(स्िंोकन इां रजीजीसाठीय

सदर जाहहरातीिंे अजव सादर करण्याबाबत अटी व िती खािीिप्रमाणे आहेत.
१य जाहहरात प्रहसद्ध के ल्याच्या ददनाांकािंासून ७ ददवसािंयंत आिेल्या अजाविंा हविंार के िा जाईि.
२य मुदतीनांतर व अिंूणव अजाविंा हविंार के िा जाणार नाही. असे अजव दफ्तरी दाखि करण्यात येतीि.
३य यासांदभावत कोणत्याही प्रकारिंा िंि व्यवहार के िा जाणार नाही.
४य तसेिं िंोस्टाने आिेिे अजव स्वीकारिे जाणार नाहीत.अथवा त्यािंा हविंार के िा जाणार नाही.
५य वरीि नमूद वेळेव्यहतररि कोणतेही अजव स्वीकारिे जाणार नाहीत.
िैक्षहणक व व्यावसाहयक िंािता –प्राधान्य क्रम
१य डी.एड इांरजीजी माध्यमातून उत्तीणव झािेिे उमेदवार.
२य १ िी ते िंदवीधर सांिंूणव हिक्षण इांरजीजी माध्यमातून अहनवायव.
३य इयत्ता १िी ते १२वी सांिंूणव हिक्षण इांरजीजी माध्यमातून झािेिे उमेदवार.
४अय वर नमूद सवव उमेदवराांना इांरजीजी/मराठी माध्यमातून टी.ई.टी.व अहभयोग्यता िंािंणी उत्तीणव.
४बय टी.ई.टी उमेदवार उिंिब्ध न झाल्यास वरीि १ ते ४ च्या प्राधान्य क्रमानुसार उमेदवाराांिंी हनवड
करणेत येईि.
५य अटी व िती हिहथि करणेिंा अहधकार मा.महानगरिंाहिका आयुि याांना राहीि.
एकू ण िंदे - ७०
(स्िंोकन इांरजीजीसाठीय
प्रवगव

अजा

अज

हव.जा.अ भ.ज.ब

अनुिेष
टक्के
एकू ण जागा

१३
९.१
९

७
४.९
५

३
०.९

तिंिीि
भाराांि

२

१०
वी १२(गुणय
(गुणय
१०
१०

२.५
१.७५
२

भ.ज.क भ.ज.ड हव.मा.प्र इ
.मा.व
३.५
२
२
१९
२.४५ १.४
१.४
१३.३
२
१
१
१३

गुणदान तिा
डी.एड (गुणय टी.ई.टी(गुणय
१०

खुिा

एकू ण

४८
१००
३३.६ ७०
३४
७०

अभीयोग्यता िंािंणी एकू ण

१०

१०

५०

उिंरोि आरक्षणात िंुरेसे उमेदवार उिंिब्ध न झाल्यास प्राप्त व िंाि उमेदवारानुसार जागाांमध्ये
बदि करणेिंे अहधकार मा.महानगरिंाहिका आयुि याांना राहतीि.
अटी व िती :
१य वयोमयावदा जाहहरात प्रहसद्धीच्या ददनाांकारोजी सववसाधारण प्रवगावतीि उमेदवारासाठी १८ ते ३३ वषव
व मागासवगीय प्रवगावतीि उमेदवारासाठी १८ ते ३८ वषाव िंयंत राहीि.
२य आवश्यक िैक्षहणक व व्यावसाहयक अहवता नमूद के िे प्रमाणे असणे आवश्यक आहे.गुणवत्ता धारक अजव
दारािंा प्राधान्याने हविंार करण्यात येईि. अजव करताना उमेदवाराने जन्म तारखेिंा िंुराव्यासाठी जन्म
तारखेिंा दाखिा ककवा िाळा सोडल्यािंे दाखल्यािंे अथवा िािाांत िंरीक्षेिंा उत्तीणव प्रमाणिंिािंी
साक्षाांदकत प्रत जोडणे आवश्यक आहे.(मूळ कागदिंि तिंासणीसाठी उिंिब्ध असणे बांधनकारक आहेत.य
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३य अजाव सोबत उमेदवाराांनी िैक्षहणक व व्यावसाहयक अहवता, जातीिंा दाखिा, जात िंडताळणी प्रमाणिंि
इत्यादी सांदभावतीि आवश्यक त्या प्रमाणिंिाांच्या साक्षाांदकत सत्यप्रती जोडण्यात याव्यात.सत्यप्रती जोडिे
नसल्यास अजव अिंाि ठरहवण्यात येईि.
४य महहिा हववाहहत असल्यास हववाह नोंदणी प्रमाणिंि जोडणे आवश्यक आहे.
५य सदरिंे िंद तात्िंुरते सहा महहने करार िंद्धतीिंे आहे या िंदावर उमेदवारास हिक्षण हवभाग प्राथहमक
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाहिका सेवेत राहण्यािंा अहधकार मागता येणार नाही.
६य िासकीय व अन्य कारणास्तव मानधन हांगामी भरती प्रदक्रया कोणत्याही वेळेस, कोणत्याही टप्यावर
थाांबहवण्यािंे व प्रदक्रयेत बदि करणेिंे अहधकार मा.महानगरिंाहिका आयुि याांना राहतीि.
७य अजवदाराने आिंिे अजव हिक्षण हवभाग,प्राथहमक पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाहिके च्या जाहहरातीमध्ये
हवहहत के िेल्या अजावप्रमाणे करणे बांधनकारक राहीि.
८य अिंाि ठरिेल्या उमेदवाराांच्या बाबतीत कोणताही िंि व्यवहार के िा जाणार नाही.
९य हनवडीच्या कोणत्याही टप्यावर अजवदार अहवताधारक नसल्यािंे आढळू न आल्यास व उमेदवार
गैरवतवन/दबाव तांिािंा वािंर करताना आढळल्यास उमेदवारी आिंोआिं रद्द होईि तसेिं हनयुिी झािी
असल्यास कोणतीही िंूववसूिंना न देता हनयुिी रद्द करणेत येईि.
१०य उमेदवाराांनी मोबाईि क्रमाांक/ई मेि आयडी देणे अहनवायव आहे.
११य वेळेअभावी िंि व सूिंना िंाठहवणे कामी मोबाईि एसएमएस वािंर करण्यात येईि यािंी नोंद घ्यावी.

सही/अहतररि आयुि
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाहिका
पिंिंरी िंुणे १८
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाहिका
हिक्षण हवभाग प्राथहमक
क्र.हिक्षण/
/१/काहव/९३१/२०१८
ददनाांक :

२९ /११/२०१८
सही/प्रिासन अहधकारी
हिक्षण हवभाग प्राथहमक
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाहिका
पिंिंरी िंुणे १८
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अजाविंा नमुना
अजवदारािंा
अिीकडे काढिेिा
आयकाडव
आकारािंा फोटो
स्वयांसाक्षाांकीत
प्रहत,
मा.हिक्षण अहधकारी,
हिक्षण हवभाग (प्राथहमकय,
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाहिका,
पिंिंरी-४११०१८
याांिंक
े डे सहवनय सदर
हवषय- पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाहिके च्या हिक्षण हवभाग प्राथहमक िाळाांमध्ये सन
२०१९-२० या िैक्षहणक वषावकररता सहा महहने कािावधीसाठी एकहित मानधनावर
दरमहा र.रू.१०,०००/- या करार िंध्दतीने ७० हिक्षक (स्िंोकन इांरजीजीय िंदासाठी अजव
महोदय,
१. अजवदारािंे नाव :मराठी :
इांरजीजी : (कॅ हिंटिमध्येय :
२. कायमिंा राहण्यािंा िंत्ता:
३. दूरध्वनी /मोबाईि नांबर : ---------------------------(अहनवायवय
४. ई. मेि आयडी :------------------------------------(अहनवायवय
५. जात :-------------प्रवगव :------------------- (अहनवायवय
६. जन्मतारीख :DD/MM/YYYY सांिंूणव
७. वय (ददनाांक ३०/११/२०१८ रोजी य वषव .....महहने.....
अनु.क्र.
१

िैक्षहणक/व्यवसाहयक
िंािता
एस.एस.सी.

२

एिं.एस.सी.

३

डीएड/डीटीएड.

४

टीईटी

५

अहभयोग्यता िंािंणी

६

इतर िंदवी ,िंदहवका

माध्यम

बोडव/राज्य

उत्तीणव
ददनाांक

दकती
िंैकी

प्राप्त
गुण

िेकडा
गुण

अजावसोबत माझ्या िैक्षहणक व व्यवसाहयक िंािता गुणिंिके व इतर प्रमाणिंिाच्या साक्षाांकीत प्रहत
जोडिेल्या आहेत.माझी सवव माहहती सत्य व अिंूक आहे.हनयुिीसाठी जाहहरातीमधीि हवहहत अटीव िती
मिा मान्य आहेत.तरी माझ्या एकहित मानधनावर करार िंद्धतीने सन २०१९-२० या िैक्षहणक वषावसाठी ६
महहने कािावधीसाठी हांगामी हिक्षक या िंदासाठी हनवड होणेस हवनांती आहे.
आिंिा/आिंिी हवश्वासू
अजवदारािंी सही
(अजवदारािंे सांिंण
ू व नाव य
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