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  WALK IN INTERVIEW 
पपरी चचवड  महानगरपािलका , पपरी पुणे – १८ 

ाथिमक िश ण िवभाग                                                                                                 
घ ाळी तािसका त वावर सहा.िश क व पदवीधर िश क नेमणुक करणेबाबत. 

 पपरी चचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण िवभागामाफत  शै िणक वष – २०१९ -२०२० 

केवळ या कालावधीसाठीच ऊदु , हदी व इं जी मा यमा या शाळांम ये घ ाळी तािसका त वावर  
िश कांची आव यकता आहे. याकरीता खालील माणे  शै िणक अहताधारकांकडून सम  अज मागिवणेत 
येत आहते.   

१) उदु  मा यमातून िश ण झाले या उमेदवारांक रता  :   - आव यक  पदे – ३७     ↓                                                                  

अ. .             शै िणक अहता             आव यक पदे  
सहा. िश क (उपिश क) 

१ एच.एस.सी - डी.एड, १४ 

पदवीधर िश क 
१ एच.एस.सी - बी.ए - बी.एस.सी - बी.एड  (िव ान िवषय)       १२ 
२ एच.एस.सी - बी.ए - बी.एड.                 (समाजशा  िवषय )           ११ 

            एकुण ३७ 
 

२) हदी मा यमातून िश ण झाले या उमेदवारांक रता :      आव यक पदे – २१ ↓ 

अ. .             शै िणक अहता            आव यक पदे  
सहा. िश क (उपिश क) 

१ एच.एस.सी - डी.एड, १७ 

पदवीधर िश क 
१ एच.एस.सी - बी.ए - बी.एस.सी - बी.एड  (िव ान िवषय)       २ 
२ एच.एस.सी - बी.ए - बी.एड.                 (भाषा िवषय)       १ 
३ एच.एस.सी - बी.ए - बी.एड.                 (समाजशा  िवषय )           १ 

 एकुण २१ 

 

३)  इं जी मा यमातून िश ण झाले या उमेदवारांक रता :     आव यक पदे – १९ ↓ 

अ. .             शै िणक अहता            आव यक पदे  
सहा. िश क (उपिश क) 

१ एच.एस.सी - डी.एड, ११ 

पदवीधर िश क 
१ एच.एस.सी - बी.ए - बी.एस.सी - बी.एड  (िव ान िवषय)       ३ 
२ एच.एस.सी - बी.ए - बी.एड.                 (भाषा िवषय)       ३ 
३ एच.एस.सी - बी.ए - बी.एड.                 (समाजशा  िवषय )           २ 

 एकुण १९ 
 
अटी व शत  पुढील माणे आहेत.              कृ.मा.प. 
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अटी / शत   

१)  घ ाळी तािसका  नेमले या िश कांची नेमणुक  ही तािसका त वावर  आदेशाचे दनाकापासुन माह-े 
३० एि ल-२०२० पयत  असेल.  तथािप आव यकतेनुसार ही मुदत दले या कालावधीपुव  के हाही 
संपु ात आण याचे अिधकार ाथिमक िश ण िवभागास राहतील. यानंतर सदरचा कालावधी 
कोणतीही पुवसचना न देता आपोआप संपु ात येईल.  यामुळे अजदारास कोण याही कायमपदी 
नेमणुक चा ह  ा  राहणार नाही. तसेच नेमणुक  संदभात यायालयात दाद मागणार नाही. तसेच 
िनयु या वेळी सदर या नेमणूक बाबतचे हमीप  सादर करावे लागेल. 

२) उमेदवाराने आप या अजासोबत शाळा सोड याचा दाखला, धारण केलेली शै िणक व वसायीक 
अहतािवषयक माणप , पदवीका, बी.एड. पदवी माणप  व गुणप क , अनुभव माणप , तसेच 
इतर आव यक माणप  व कागदप ा या स य ती सादर करणे बंधनकारक आहे. 

३)  या दवशी ाथिमक िश ण िवभागास सदर सहा.िश कांची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही 
नोटीशी िशवाय सदर उमेदवारांची सेवा संपृ ात आण यात येईल. या संबधीचे सव अिधकार ाथिमक 
िश ण िवभागाने राखुन ठेवले आहेत.  तसेच  पा  उमेदवारांना नेमणुक देताना िश क सं या कमी – 
जा त कर याचा अिधकार ाथिमक िश ण िवभागास राहील.  

४) उमेदवाराने सोबत दले या नमु यात सहा.िश क  व पदवीधर िश क या पदासाठी अज मा. शासन 
अिधकारी, ाथिमक िश ण िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका  यां या नावाने करावा. 
सदरचा अज  द. ३१/०७/२०१९ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ०५.०० वाजेपयत सम  जुना ‘ड’ 

भाग कायालय, कमवीर भा. पाटील मनपा ाथ. शाळा, पपरीगाव,  येथे वेळेत सादर करावा.   
५) िनवड झाले या उमेदवारास घ ाळी तािसका मानधना ितरी  मनपा माफत दे यात येणा या 

कोण याही सोयी सुिवधा ह  व इतर आथ क लाभ व भ े देय राहणार नाहीत.  
६)  उमेदवाराने तािसके माणेच मानधन अदा करणेत येईल.  
७) अजदाराने अज केला अथवा िविहत अहता धारण केली हणजे िनयु चा ह  ा  झाला असे नाही. 

िनवड ये या कोण याही ट यावर तसेच िनयु  झा यानंतरही अजदार िविहत अज / पा ता 
धारण न करणारा, गैरवतन करताना दबाव तं ाचा वापर करताना आढळ यास संबंिधताची 
उमेदवारी अथवा िनवड र  बादल होईल, तसेच काही आ ेप आढळ यास कोणतीही पुव सुचना न 
देता याची िनयु  समा  करणेत येईल. 

८) िवहीत मुदत काळात ा  न झाले या अजाचा िवचार कोण याही परि थतीत करणेत येणार नाही.  
९) अजदाराने आपले अज महापािलके या जाहीरातीम ये िविहत केले या अजा माणे करणे बंधनकारक 

राहील. अ यथा अज बाद केले जातील. 
१०) अपुण मािहती व अ टची पुतता  न करणा-या ऊमेदवाराचे अज बाद क न अपा  ठरिवले जातील. 

अपा  अज कायालयात जमा करणेत येतील. याबाबत कोण याही कारचा प वहार केला जाणार 
नाही.  

११) सदरची िनवड ही सहा. िश क व पदवीधर िश क पदासाठी केवळ तािसका त वावर व ता पुर या 
व हंगामी व पाची आहे.  ऊमेदवारास मनपा सेवेत राह याचा अिधकार मागता येणार नाही. सदरचे 
पद हे शै िणक वष – २०१९-२०२० या करीता व आव यकतेनुसार राहील. 

१२) तसेच पिव  णाली माफत िश क उपल ध झा यास घडयाळी तािसका त वावरील िनयु या  
िनयु या र  कर याचे अिधकार ाथिमक िश ण िवभागाला राहतील. 

१३) िनयु या वेळी उमेदवारास र म पये १००/- टॅ प पेपरवर (नोटराई ड क न) मनपा सेवेत 
भिव यात नोकरी बाबतचा कोणताही ह  राहणार नाही. तसेच यायालयात दाद मागणार नाही. 
याबाबतचे हमीप  सादर करणे बंधनकारक आहे.    
  सदरची जाहीरात व अजाचा नमुना वृ प ाम ये व महापािलके या  
WWW.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर  पाहता येईल.जािहरातीनुसार कायवाही करणे 
अथवा या कोण याही तरावर र  कर याचा अंितम िनणय मा.अित र  आयु  सो.यांचा 
राहील.   

सही/- 
आयु  

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
पपरी पुणे – १८. 
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  ऊमेदवाराने करावयाचा अजाचा नमुना 
  ऊद ु/ हदी / इं जी 

ित, 
        मा. शासन अिधकारी सो. 
        ाथिमक िश ण िवभाग,                                                                               

       पपरी चचवड महानगरपािलका,                                            
       पपरी पुणे – १८ . 

िवषय  –  सन २०१९ – २०  या शै िणक वषाकरीता घ ाळी तासीका त वावर 
   ता पुर या व पात नेमणूक बाबत. 
संदभ –   जाहीरात  .           द.      / ०७ /२०१९   िस द झालेली जािहरात.                                                                             

महोदय, 
 संद भय जािहरातीनुसार मी घ ाळी तासीका त वावर ता पुर या व पात खालील नमुद  
पदाकरीता आव यक ती अहता धारण करीत असून सदर या पदासाठी िनवड हो याक रता िविहत 
नमु यातील अज पुढील माणे सादर करीत आहे.    
१) मा यम  :       ( ऊदु / हदी / इं जी ) 
२) या पदासाठी अज करावयाचा आह ेते पद  :                  ( सहा. िश क/ पदवीधर ). 
३) पदवीधर पदासाठी अज अस यास पदवीचा िवषय :          (भाषा/िव ान/समाजशा ) 
४) संपूण नाव :  

   (आडनाव)    ( वत:चे नाव ) ( विडलांचे/पतीचे नाव ) 
५) प वहाराचा प ा :   

िपनकोड : 
६) मोबाइल नंबर  :         ई-मेल आय डी: 
७) ज मतारीख     : ( दनांक / मिहना / वष) (......./......./१९......) वय : .......वष ..... मिहने. 
८) लग   : ी      / पु ष  
९) जात   : ..................................... वग : ................................(उदा.अ.जा./अ.ज./खुला,) 

१०) या पदासाठी अज केला आहे या पदासाठीची जािहरातीनुसार धारण केलेली शै िणक अहता :  
अ.  शै िणक अहता  पदवीचा िवषय उ ीण वष एकुण गुण ा  गुण ट े वारी 
१ एच.एस.सी.      
२ डी.एड.      
३ बी.ए.      
४ बी.एड.      
५ बी.एस.सी.      
६ अनुभव माणप    होय/नाही. सोबत माणप ाची स य त  आव यक आहे. 

            
   मी खाली सही करणार मािणत करतो क , वर नमूद केलेला तपशील खरा व बरोबर असून 

याबाबत आव यक माणप ां या मािणत ती सोबत जोडत आहे. तसेच वर दलेली मािहती खोटी 
अगर चुक ची आढळून आ यास या मािहती या आधारे सदरची िनयु  ता काळ र  हो यास मी पा  
राहील. तसेच  मा यािव द कायदेशीर कारवाई के यास माझी कोणतीही त ार राहणार नाही.  

                                                                            (आपला/आपली िव ासू )  
थळ  –      अजदाराची सही_______________________ 
दनांक -     /०७/२०१९    अजदाराचे नाव________________________ 

सोबत सहप े– अजासोबत शै िणक अहतेनुसार माणप ां या मािणत स य ती सोबत जोडत आहे. 
  १)           २)       ३)        ४)      ५)     ६) 
            

पासपोट 

आकाराचा  

फोटो 


