पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका ,पपिंपरी पुणे – १८
माध्यलमक लिक्षण लवभाग
६ मलहने मुदतीसाठी एकलित मानधनावर सहा.लिक्षक
पदवीधर लिक्षक नेमणुक करणेबाबत..

जालहरात क्र. :- 02/2018

दद.

21 /07/2018

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका माध्यलमक लिक्षण लवभागामार्फ त ६ मलहने मुदतीसाठी करारपध्दतीने मनपा
माध्यलमक िाळे साठी मराठी माध्यमाच्या लिक्षकािंची करार पध्दतीने मानधन तत्वावर आवश्यकता आहे.
त्याकरीता खािीि प्रमाणे िैक्षलणक अहफताधारकािंकडू न अजफ मागलवणेत येत आहे.
१) मराठी माध्यम

िैक्षलणक अहफता – १) बी.ए.बी.एड.

आवश्यक जागा – ५०

२) बी.एस्सी.बी.एड.

अनु.जाती

अनु.जमाती लव.जा.

भ.ज.(ब)

भ.ज.(क)

भ.ज.(ड)

लवमाप्र
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अटी / िती
१) करारपध्दतीने नेमिेल्या लिक्षकािंची नेमणुक ही ६ महीने मुदतीचे असेि.त्यामुळे अजफदारास कोणत्याही
कायमपदी नेमणुकीचा हक्क प्राप्त राहणार नाही. अथवा या सिंदभाफत न्यायाियात दाद मागणार नाही.
याबाबतचे हमीपि सादर करावे िागेि.
२) उमेदवाराने आपल्या अजाफसोबत िाळा सोडल्याचा दाखिा, िैक्षलणक व व्यवसायीक अहफतालवषयक
प्रमाणपि पदवीका बी.ए.बी.एड. व बी.एस्सी. बी.एड. पदवी प्रमाणपि व गुणपिक ,जातीचा दाखिा व
अनुभव इत्यादी कागदपिाच्या सत्य प्रती सादर कराव्यात.
३) ज्या ददविी माध्यलमक लिक्षण लवभागास सदर सहा.लिक्षकािंची आवश्यकता नसेि त्यावेळी कोणत्याही
नोटीिी लिवाय सदर उमेदवारािंची सेवा सिंपष्ट
ृ ात आणण्यात येईि या सिंबधीचे सवफ अलधकार माध्यलमक लिक्षण
लवभागाने राखुन ठे विे आहेत.
४) पाि उमेदवारािंना नेमणुक देताना लिक्षक सिंख्या कमी – जास्त करण्याचा अलधकार माध्यलमक लिक्षण
लवभागास राहीि.
५) ऊमेदवाराने सोबत ददिेल्या नमुन्यात सहा.लिक्षक या पदासाठी अजफ मा.अलत.आयुक्त पपिंपरी - पचिंचवड
महानगरपालिका यािंच्या नावाने करावा. सदरचे अजफ दद. ०६ /०८/२०१८ रोजी सायिंकाळी ०५.०० वाजेपयफत

समक्ष वेळेत सादर करावेत.
६) लनवड झािेल्या ऊमेदवारास रक्कम रूपये ८,०००/- ( अक्षरी आठ हजार रूपये र्क्त ) या मानधना
व्यलतरीक्त कोणत्याही सोयी सुलवधा हक्क व इतर आथीक िाभ देय राहणार नाही.
७) ऊमेदवारास हजर ददवसाचे एकलित मानधन अदा करणेत येईि.
८) अजफदाराने अजफ के िा अथवा लवलहत अहफता धारण के िी म्हणजे लनयुक्तीचा हक्क प्राप्त झािा असे
नाही.लनवडीच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर अजफदार लवलहत अजफ / पािता धारण न करणारा,गैरवतफन करताना

दबावतिंिाचा वापर करताना आढळल्यास ऊमेदवारी अथवा लनवड रद्दबादि तसेच लनयु क्ती झाल्यास कोणतीही
पुवफ सुचना न देता त्याची लनयुक्ती समाप्त करणेत येईि.
९) मुदतीनिंतर प्राप्त झािेल्या अजाफचा लवचार कोणत्याही परलस्थतीत करणेत येणार नाही.
१०) अजफदाराने आपिे अजफ महापालिके च्या जाहीरातीमध्ये लवलहत के िेल्या अजाफप्रमाणे करणे बिंधनकारक
राहीि.
११) अपुणफ मालहती व अटटची पुतत
फ ा न करणा-या ऊमेदवाराचे अजफ बाद करून अपाि ठरलविे जातीि.अपाि
अजफ कायाफियात जमा करणेत येतीि.याबाबत कोणत्याही प्रकारचा पिव्यवहार के िा जाणार नाही.
१२) सदरची लनवड ( सहा.लिक्षकावर ) ही पुणप
फ णे तात्पुरत्या व हिंगामी स्वरूपाची आहे. ऊमेदवारास मनपा
सेवत
े राहण्याचा अलधकार मागता येणार नाही. सदरचे पद आवश्यकतेनस
ु ार र्क्त सहा मलहने मुदतीचे राहीि.
१३) लनयुक्तीच्या वेळी उमेदवारास रक्कम रूपये १००/- स्टॅम्प पेपरवर (नोटराईज्ड करून) मनपा सेवत
े
भलवष्यात नोकरी बाबतचा कोणताही हक्क राहणार नाही. तसेच न्यायाियात दाद मागणार नाही. याबाबतचे
हमीपि सादर करणे बिंधनकारक आहे.

सदरची जाहीरात व अजाफचा नमुना महापलिके च्या www.pcmcindia.gov.in या सिंकेत स्थळावर
पाहता येईि.जालहरातीनुसार कायफवाही करणे अथवा प्रदक्रया कोणत्याही स्तरावर रद्द करण्याचा अिंलतम लनणफय
मा.अलतटरक्त आयुक्त सो. यािंचा राहीि.

सही/अलतटरक्त आयुक्त
माध्यलमक लिक्षण लवभाग
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका.
पपिंपरी पुणे – १८

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका
माध्यलमक लिक्षण लवभाग
क्र.माध्य/01/कालव/671/2018
दद. 21/07/2018
सही/शिक्षणाधिकारी
माध्यशमक शिक्षण विभाग
वपिंपरी धचिंचिड महानगरपाशिका
वपिंपरी पुणे 18

ऊमेदवाराने करावयाचा अजाफचा नमुना
प्रलत,
मा.अलतटरक्त आयुक्त,
माध्यलमक लिक्षण लवभाग
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी पुणे – १८

लवषय – सन २०१८-१९ या िैक्षलणक वषाफकरीता एकलित मानधनावर तात्पुरत्या
स्वरुपात लिक्षकािंची नेमणूकीबाबत
सिंदभफ – दद. २१ /०७/२०१८ रोजी महानगरपालिके च्या बेवसाईटवर प्रलसध्द झािेिी जालहरात
क्रमािंक - ०२ /२०१८
महोदय,
सिंदर्भफय जालहरातीनुसार मी एकलित मानधनावर माध्यलमक लिक्षण लवभाग तात्पुरत्या स्वरुपात सहा.लिक्षक या
पदावर आवश्यक ती अहफता धारण करीत असून या पदासाठी लनवड होण्याकटरता लवलहत नमुन्यातीि अजफ सादर करीत
आहे.
आडनाव

स्वत:चे नाव

वलडिािंचे/पतीचे नाव

1) सिंपण
ू फ नाव
2) पिव्यवहाराचा पत्ता लपनकोडसह –
3) मोबाइि निंबर 4) जन्मतारीख

-

5) पििंग

स्त्री / पुरुष

6) जात

प्रवगफ -

7) अजफदाराने धारण के िेल्या िैक्षलणक अहफतच
े ा तपलिि –

8)

अ.क्र
१

िैक्षलणक अहफता
बी.ए.बी.एड.

२

बी.एस्सी.बी.एड.

उत्तीणफ वषफ

लमळािेिे गुण

टक्केवारी

अनुभवाचा तपिीि –
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

वर नमूद के िेिा तपिीि खरा व बरोबर असून त्याबाबत आवश्यक प्रमाणपिािंच्या प्रमालणत प्रती सोबत जोडत
आहे. मी असेही प्रमालणत करते/करतो की, वर ददिेिी मालहती खोटी अगर चुकीची आढळू न आल्यास या मालहतीच्या
आधारे एकलित मानधन लनयुक्ती रद्द होण्यास मी पाि राहीन तसेच माझ्यालवरुध्द कायदेिीर कारवाई के ल्यास माझी
कोणतीही तक्रार राहणार नाही.
आपिा लवश्वासु
स्थळ –

ददनािंक -

अजफदाराची सही_______________________

/०७/२०१८

अजफदाराचे नाव________________________

सहपिे – अजाफसोबत खािीि प्रमाणपिािंच्या प्रमालणत सत्यप्रती जोडत आहे.
पान क्र. - ०१ ते

