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पवषय – भाध्मशभक वलद्मारमावाठी घड्य़ाऱी  ताशवका  (CLOCK 

HOUR BASIS) भानधनालय शळषक नेभणूक कयणेफाफत... 
आदेश, 
 वऩ ांऩयी चचांचलड भशानगयऩाशरकेचे भाध्मशभक शळषण वलबागाच्मा लतीने भनऩा 
ऩरयवयात १८ भाध्मशभक वलद्मारम कामणयत आशेत. मा वलद्मारामाांभधून ८६३७ वलद्माथी 
शळषण घेत आशेत. भाध्मशभक वलद्मारमाांच्मा इमत्ता १० ली चा वयावयी ननकार, 
वलद्मार्थमाणना देण्मात आररेी फक्षषवे, ल नवैचगणक लाढ तत्लानावाय वलद्माथी ल ताकडी 
वांख्मेत लाढ शोत अवत.े वध्मा वलद्माथी ल ताकडी वांख्मानावाय काशी वलऴमाांच े शळषक 
वेलाननलतृ्ती, यजा इ. कायणास्तल  शळषक कभी ऩडत आशेत. मास्तल आलश्मक त े
वलऴमननशाम ननमभानावाय शळषक नेभणाका कयणेव कारालधी रागणाय आशे. तथाऩी 
भाख्माध्माऩक माांनी लेऱोलेऱी केरेल्मा शळषक भागणीस्तल भनऩा भाध्मशभक 
वलद्मारमाांभधीर इमत्ता ८ ली त े १० ली चे वलद्माथीच े ळषैणणक नाकवान शोऊ नमे 
म्शणून खारीर वलद्मारमात तात्ऩायत्मा कारालधीवाठी वलऴमननशाम घड्य़ाऱी  ताशवका  
भानधनालय शळषक नेभणूक कयणे आलश्मक आशे. उऩयोक्त १ अन्लमेचे ळावन 
ननणणमानावाय घड्माऱी ताशवका शळषक नेभणूक कयणेची तयताद आशे.  

  

अ.ि वलद्मारमाचे नाल कभी 
शळषक 

वलऴम 

१ भाध्मशभक वलद्मारम बोवयी  

४ 
दशांदी - १ 

इांग्रजी – १  

वभाजळास्र – १ 

ए.टी.डी. – १ 
२ भाध्मशभक वलद्मारम 

काऱबोयनगय 
२ वलसान – १ 

भयाठी / बगूोर – १ 
३ भाध्मशभक वलद्मारम 

वऩ ांऩऱेवौदागय 
१ फी.एस्वी.फी.एड – १ 

४ भाध्मशभक वलद्मारम नेशरुनगय ४ भयाठी – २ 

वभाजळास्र – २ 
५ भाध्मशभक वलद्मारम पा गेलाडी २ भयाठी – १ 

वभाजळास्र – १ 
६ भाध्मशभक वलद्मारम थेयगाल ४ फी.एस्वी.फी.एड – ३ 

ए.टी.डी. ल ळा.शळ – १ 
७ भाध्मशभक वलद्मारम आका डी ३ उदूण 

फी.ए.फी.एड. - १ 

फी.एस्वी.फी.एड – २ 



 

अ.ि वलद्मारमाचे नाल कभी शळषक वलऴम 

८ भाध्मशभक वलद्मारम वऩ ांऩऱेगायल ४ भयाठी – २ 

इांग्रजी – १  

फी.ऩी.एड. – १ 
९ भाध्मशभक वलद्मारम लाकड ५ फी. एस्वी. – १ 

इांग्रजी – १  

भयाठी – १ 

वभाजळास्र - २ 
१० भाध्मशभक वलद्मारम रुऩीनगय १ फी.एस्वी.फी.एड – १ 
११ भाध्मशभक वलद्मारम राांडलेाडी १ दशांदी – १ 
 एकूण ३१  
 वफफ, भी अनतरयक्त आमाक्त, वऩ ांऩयी चचांचलड भशानगयऩाशरका, वऩ ांऩयी – 
४११ ०१८ मा आदेळान्लमे उऩयोक्त लाचरे १ चे ळावन ननणणम अन्लमे लयीर १ त े
११ भाध्मशभक वलद्मारमात भाख्माध्माऩकाांना वलऴमननशाम शळषकाांची  घड्माऱी 
ताशवकेलय खारीर अटी ल ळतीनावाय नेभणाका कयणेव ल भानधन अदा कयणेव 
भान्मता देत आशे. 
अटी व शर्ती –  

१. उऩयोक्त १ त े ११ वलद्मारमातीर भाख्माध्माऩक माांनी आलश्मक त्मा 
वलऴमननशाम शळषकाांची नेभणूक ननमभानावाय कयाली. आलश्मकता नवताना 
उऩयोक्त प्रभाणे शळषकाांची नेभणूका झाल्माव ल त्मा वांफधीची वांऩणूण जफाफदायी 
भाख्माध्माऩकाांची याशीर ल ननमाक्त शळषकाव ददरेरे भानधन लवरू कयणेत 
मेईर. 

२. उऩयोक्त लाचर े१ अन्लमेचे ळावन ननणणमानावाय ऩदलीधय शळषकाव य.रु. ५४/- 
प्रनत घड्माऱी ताव इतका भानधन दय याशीर. 

३. ननमाक्त घड्माऱी ताशवका शळषकाव एकत्ररत भाशवक भानधन य.रु. ४,०००/- 
ऩेषा अचधक अवणाय नाशी. 

४. घड्माऱी ताशवका अभ्माविभाचे ननमोजन ल लेऱाऩरक अचूक कयणेची दषता 
घेणे आलश्मक याशीर. 

५. ददनाांक ३०/१२/२०१५ ऩमणत भाध्मशभक शळषण वलबागाकड ेअजण स्स्लकायरे जातीर 

            वशी/- 
अतर्तररक्र्त आयुक्र्त 

वऩ ांऩयी चचांचलड भशानगयऩाशरका 
वऩ ांऩयी – ४११ ०१८ 

प्रनत, 
भाख्माध्माऩक 

------------------ भाध्माशभक वलद्मारम  

 २/- शळषकाांनी प्रत्मष घेतरेल्मा ताशवकेनावाय ल शजय ददलवाांप्रभाणे 
भानधन अदा कयण्माची दषता घ्माली. 
        

                 वशी/- 
लशक्षणाचिकारी 

वऩ ांऩयी चचांचलड भशानगयऩाशरका 
वऩ ांऩयी – ४११ ०१८ 


