
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका,  िपंपरी ४११ ०१८. 
माध्यिमक िशक्षण िवभाग 

“िबडा िशक्षक ” व “माऊंडमन” या पदासाठी एकिऽत मानधनावर तात्पुरत्या ःवरुपात 
नेमणूका करणेबाबत 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
जािहरात ब. ९०/२०१३        िदनांक:२६/०७/२०१३ 

 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या माध्यिमक िशक्षण िवभागामध्ये खाली नमदु केलेूमाणे 
“िबडा िशक्षक” व “माऊंडमन” या पदावर तात्पुरती व्यवःथा म्हणनू सहा मिहने कालावधीसाठी 
एकिऽत मानधनावर करारप तीने नेमणकुा करणेबाबत मनपाच्या वतीने खालीलूमाणे शैक्षिणक 
अहर्ता धारण करणा-या उमेदवाराकडून अजर् मागिवण्यात येत आहेत.  
अ.ब. पदाचे नाव शैक्षिणक 

अहर्ता 
पदाची 
सं या 

एकिऽत 
मानधन 

इतर तपिशल अहर्ता 

१ बीडा ूबोिधनी 
िव ालयासाठी 
िविवध बीडा 
ूकारासाठी  त  
िशक्षक  
1. कब डी  
2. खोखो 
3. ऍथलिॅटक्स 

4. कुःती 
5. योगा  

ूिशिक्षत 
पदवीधर 
बी.पी.एड. 
एन.आय.एस. 
 

०५ १५,०००/- 1. एन.आय.एस. (िड लोमा) 
िकंवा िशवछऽपती 
पुरःकार ूा  िकंवा 
आंतररा ीय खेळाडू तयार 
केलेला असावा. 

2. रा ीय ःपधत सहभागी 
खेळाडंूना िकमान पाच 
वष मागर्दशर्न केलेले 
असावे. 

3. कोणत्याही 
महानगरपािलका येथील 
बीडा मागर्दशर्क पदाचा 
पाच वषार्चा अनुभव 
असल्यास ूाधान्य 

 

२ बीडा ूबोिधनी 
िव ालयासाठी 
माउंडमन 

12 वी उ ीणर्, 
िव ापीठ 
खेळाडू असणे 
आवँयक आहे. 

०१ ७,५००/- 1. गाऊंडमन पदाचा अनुभव 
असल्यास ूाधान्य 

2. कोणत्याही 
महानगरपािलका येथील 
माऊंडमन  कामाचा 
अनुभव असल्यास 
ूाधान्य 

3. कोणत्याही एका मदैानी 
खेळात ूािवण्य 
असल्यास ूाधान्य 

      

१) ज्या पदाकरीता अजर् केलेला आहे त्या पदाचे नाव पाकीटावर ठळक अक्षरात िलहावे.  
२) अजर् करणा-या उमेदवारांनी जािहरातीचे िदनांकास ज्या पदासाठी अजर् केला आहे त्या 

पदाची शैक्षिणक अहर्ता व इतर अहर्ता धारण करणे आवँयक आहे. 
३) सदर पदे ही करारप तीने एकिऽत मानधनावर भरावयाची आहेत. 
४) सदर पदावरील नेमणकूा या सहा मिहने कालावधीसाठी हंगामी ःवरुपात करार प तीने 

करावयाच्या असल्याने िनयु ीच्या वेळी उमेदवाराने याबाबत रुपये १००/- च्या ःटॅम्प 
पेपरवर नोटराईज्ड केलेला करारनामा ावा लागेल. या नेमणकूीच्या अनुषंगाने अजर्दारास 
या पदावर कायम ःवरुपी नेमणकुीचा हक्क सांगता येणार नाही. 



५) मानधनावर िनयु  केलेल्या कमर्चा-यांचे कामकाजाचे कायर्के्षऽ िपंपरी िचंचवड 
महानगरपािलका पिरसर रािहल. 

६) ज्या िदवशी महानगरपािलकेस सदर पदाची आवँयकता नसेल त्यावेळी कोणत्याही नोटीसी 
िशवाय उमेदवाराची मानधनावरील सेवा सपंु ात आणण्यात येईल. 

७)  मळु ६ मिहन्याच्या िनयु ीनंतर पढुील कालावधीचे मदुतवाढीसाठी उमेदवारास कोणताही 
हक्क सांगता येणार नाही. 

८) मलुाखतीस येण्याकरीता उमेदवारांस कोणत्याही ूकारचा ूवासभ ा िदला जाणार नाही. 
९) पाऽ व िनवड झालेल्या उमेदवारास नमदु ूमाणे एकिऽत मानधना व्यितिर  इतर सोयी  

सिुवधा हक्क व आिथर्क लाभ देय राहणार नाहीत. 
१०) उमेदवाराने आपल्या अजार्सोबत शाळा सोडल्याचा दाखला, गणुपऽक, ूमाणपऽ व अनुभव 

इत्यादी कागदपऽाच्या सत्यूती राजपिऽत अिधकारी यांचेकडून ूमािणत करून जोडणे 
आवँयक आहे. तसेच उमेदवाराकडे िवशेष ूािवण्य असल्यास त्याबाबतही वेगळा तपिशला 
सादर करावा. 

११) उमेदवारांनी सोबत िदलेल्या िविहत नमनु्यात पासपोटर् आकाराच्या फोटोसिहत अजर् करावा.  
१२)  माध्यिमक िशक्षण िवभागातील पदासाठी अजर् मा.िशक्षणािधकारी माध्यिमक िशक्षण िवभाग 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी- ४११ ०१८. या नावाने करावा. सदरचा अजर्        
िदनांक १२/०८/२०१३ रोजी सांयकाळी ५.०० वाजेपयत वरील प यावर रिजःटर पो ाने 
पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत. 

१३) पाऽ उमेदवारांची यादी िदनांक १६/०८/२०१३ रोजी दपारी ु ५.०० वाजता महापािलकेच्या 
www.pcmcindia.gov.in या सकेंतःथळावर उपल ध केली जाईल. अहर्ता ूा  
उमेदवारांच्या मलुाखती िदनांक १९/०८/२०१३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा. अितिर  
आयु  कायार्लय, िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी १८ येथे घेण्यात येतील. यासाठी 
ःवतंऽ पऽव्यवहार केला जाणार नाही. 
 

मदुतीनंतर ूा   झालेल्या अजार्चा िवचार कोणत्याही पिरिःथतीत करण्यात येणार नाही. 
पोःटाने पाठिवलेले अजर् गहाळ झाल्यास अथवा िवलबंाने ूा  झाल्यास त्यास कायार्लय जबाबदार 
राहणार नाही. िविहत नमनु्यात नसलेले अजर्, कागदपऽ अपूणर् असलेले, वेळेत ूा  न झालेल्या 
अजार्चा िवचार करणेत येणार नाही. सदरची जािहरात व अजार्चा नमनुा महापािलकेच्या 
www.pcmcindia.gov.in या सकेंतःथळावर पाहता / download करुन घेता येईल. िनवड 
सिमतीचा िनणर्य अिंतम रािहल.  

        

           सही/- 
     (ौीकर परदेशी) 

                 आयु  

          िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
                  िपंपरी ४११ ०१८. 
 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका 
िपंपरी ४११ ०१८. 
माध्यिमक िशक्षण िवभाग                                     सही/-  
बमांक:माध्य|िश|१|कािव|१३८१|१३                           ू. िशक्षणािधकारी 
िदनांक : २६|०७|२०१३                                माध्यिमक िशक्षण िवभाग                  

          िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका  

           िपंपरी - ४११ ०१८. 
  



 उमेदवाराने करावयाच्या अजार्चा नमनुा 
 
 

 

ूित, 

 मा.-------------- 
 -----------------    
 ------------------. 
 
 

िवषय:- एकिऽत मानधनावर तात्पुरत्या ःवरुपात नेमणूकीबाबत. 
      सदंभर् - िदनांक   /   /२०१३ रोजीच्या ---------------- या वतर्मानपऽामध्ये  

तसेच महानगरपािलकेच्या website वर ूिस  झालेली जािहरात  
बमांक -      /२०१३ 

महोदय, 
 

सदंभ य जािहरातीनुसार मी एकिऽत मानधन प तीने ----------------- या 
पदासाठी आवँयकत ती शैक्षिणक अहर्ता धारण करीत असनू या पदासाठी िनवड 
होण्याकिरता िविहत नमनु्यातील अजर् सादर करीत आहे. 
     अडनाव  ःवत:चे नाव  वडील/पतीचे नाव 

१) सपंूणर् नाव  -----------------   ---------------       ---------------- 

२) पऽव्यवहाराचा प ा िपनकोडसह  :- ------------------------------------- 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

       ---------------------------------------------------------------------------- 

३) जन्मतारीख -  
        

४) िलगं -   ी   /  पुरुष  
 

५) जात - 
 

६) अजर्दाराने धारण केलेल्या शैक्षिणक अहर्तेचा तपिशल 
   

अ.ब. शैक्षिणक अहर्ता उ ीणर् वषर् िमळालेले एकूण 
गणु 

टक्केवारी 
 

   
 

  

        

७) अनुभव - -----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

  

वर नमदु केलेला तपिशल खरा व बरोबर असनू त्याबाबत आवँयक ूमाणपऽाच्या 
ूमािणत ूती सोबत जोडत आहे. मी असेही ूमािणत करतो/करते की, वर िदलेली मािहती 
खोटी अगर चुकीची आढळन आल्यास या मािहतीच्या आधारे मानधनावरील िनयु ी र  ू
होण्यास मी पाऽ राहीन, तसेच मा यािवरु  कायदेशीर कारवाई केल्यास माझी कोणतीही 
तबार राहणार नाही. 
 

िठकाण -      

िदनांक -            अजर्दाराची सही व नाव 
 

 


