नािशक महानगरपािलका
महानगरपािलका, नािशक
नािशक महानगरपािलका संचिलत एकू ण 4 अनुदािनत आिण 9 िवनाअनुदािनत मनपा मा यिमक
शाळांमधील िश कांची 21 र पदे मानधन त वावर भरावयाची अस याने पा व यो य उमेदवारांकडू न
िविहत नमु यात अज मागिव यात येत आहे.
र

पदांचा तपशील

अनु. नं.

िवषय िश क पदाचे नाव

मराठी मा यम िवनाअनुदािनत मा यिमक शाळा
1
2
3
4
5

बी. ए. बी.एड
एड. इं जी
बी.ए सी. बी.
बी एड. िव ान / गिणत
बी.ए.बी.एड
एड. मराठी/भूगोल
बी.ए.बी.एड
एड. स.शा
बी.ए.बी.एड
एड. हदी/ इितहास

एकू ण पदे

पदसं या

मानधन
मािसक दर

4
4
3
3
3

8000
8000
8000
8000
8000

अनुशष
े
1) अ.जाती - 02
2) अ.जमाती
जमाती- 01
3) िवजा अ - 01
4) भ ज क - 01
5) इमाव - 03
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6) खुला - 09

उदू मा यम अनुदािनत मा यिमक शाळा
6
7
8
9

बी. ए. बी.एड
एड. इं जी
बी.ए सी. बी.
बी एड. िव ान
बी.ए.बी.एड
एड. स.शा
बी.ए.बी.एड
एड. हदी/ मराठी
एकू ण पदे

1
1
1
1
4

8000
8000
8000
8000

1) अ.जमाती
जमाती- 01
2) िवजा अ - 01
3) इमाव - 02

वयोमयादा:- सव पदांसाठी सवसाधारण पदांक रता वयोमयादा 38 वष व मागासवग य उमेदवारांकरीता
5 वष िशिथल म असेल. िनयु चे व प मानधन त वावर असेल.
शै िणक अहता तसेच इतर अटी व शत :1) सदर पदांसाठी अज करणा या उमेदवारांनी या पदासाठी अज करताय या पदाची (िवषयानु
िवषयानुसार)
ार
आव यक ती पदवी आिण ावसाियक अहता धारण के लेली असावी
असावी.
2) उ शै िणक अहता तसेच अनुभव असणा या उमेदवारांना ाधा य दले जाईल
जाईल.
3) उमेदवाराला संगणकाचे पुरेसे ान तसेच उमेदवाराने एम
एम. एस. सी. आय.टी
टी परी ा उ ीण असणे
अिनवाय आहे.
4) उमेदवाराने या पदासाठी अज के ला आहे, या पदाचा अजाम ये प पणे उ लेख करणे आव यक
आहे.
भरावी.
5) उमेदवाराने अज करतांना िविहत नमु यातील सव मािहती अचूक व पूणपणे भरावी
6) अजदाराने अजासोबत
अजासोबत सव माणप ां या सा ां कत ती जोडणे बंधनकारक आहे.(जसेज मतारीख, शै िणक पा तेची माणप े व गुणप के , शासन िनणयानुसार जातीचा दाखला,
दाखला
तसेच जात वैधता माणप इ यादी.)
यादी
7) उमेदवाराने अजासोबत मािहती सादर करतांना सतत कायाि वत असलेला अचूक
मांक व ई- मेल आयडी नमूद करावा.
करावा

मण वनी

8) उमेदवाराने अजाम ये संपूण नाव प ा,
ा ज मतारीख
मतारीख, जात, पोटजात, शै िणक अहता अचूक नमूद
करा ात.तसे
तसेच अजावर स याचा पासपोट आकाराचा फोटो लावावा
लावावा.
9) अपूण तसेच आव यक कागदप े सोबत जोडली नसतील तर उमेदवाराचा अज बाद ठरिव यात
येईल याची न द यावी.
यावी
10) उमेदवाराने अजासोबत महारा नागरी सेवा मया दत (लहान कु टुंबाचे ित ापन ) िनयम २००५
अ वये माणप सादर करणे बंधनकारक आहे.

11) उदू मा यमाक रता मागासवग य उमेदवार उपल ध न झा यास इतर संवगातील उमेदवारांचा
िवचार के ला जाईल.
12) अजाची छाननी
या पूण झा यानंतर लेखी परी ेचा दनांक व वेळ नंतर कळिवणेत येईल.
13) लेखी परी ेम ये पा होणा या उमेदवारांची नंतर मौिखक परी ेक रता अंितम यादी िस
करणेत येईल.
14) उमेदवाराने अजासोबत जोडले या सव सा ां कत त या मूळ माणप े तसेच मूळ
कागदप ांची तपासणी मौिखक परी े या वेळी करणेत येईल. कागदप ांची मूळ त
तपासणी या वेळी नस यास उमेदवारास अपा ठरिव यात येईल.
15) दो ही परी ेत िमळाले या गुणां या आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड कर यात येईल. िनवड
झाले या उमेदवारांची यादी मनपा िश ण िवभाग कायालय येथे िस कर यात येईल.
16) सदरची पदे िह मानधन त वावर अि त वात राहतील. तसेच नेमणूक झाले या उमेदवारास
नािशक महानगरपािलके या िनयिमत सेवेत कोणताही ह सांगता येणार नाही. तसेच
यायालयात दाद मागता येणार नाही.
17) िश क भरतीम ये दबाव व इतर गैरमागाचा अवलंब के याचे िनदशनास आ यास सदर
उमेदवारास अपा ठरिव यात येईल.
18) वरील पदांबाबत उपरो अटी व शत िनयमानुसार िशिथल करणे व वाढ करणे तसेच उपरो
नमूद पदसं येत तसेच अनुशेषात बदल करणे याबाबतचेअंितम अिधकार िन वा रीकार यांचे
राहतील.
उमेदवार िनवडीची प त:100 गुणांची परी ा :- या अंतगत लेखी परी ा 80 गुण,मौिखक परी ा २० गुण
परी ा शु क:-खु या वगातील उमेदवारांक रता .५००/- मागासवग य उमे ारांक रता .३००/उमेदवारांनी अजासोबत वर नमूद के लेला परी ाशु क धनाकष(DEMAND DRAFT) या
व पात मा.आयु

मनपा नािशक यांचे नावे असलेला सोबत जोडणे बंधनकारक आहे.

सदर जािहरातीतील अज पो ाने अथवा सम

वीकार याचा कालावधी दनांक 07/06/2017 ते

दनांक14/06/2017 आहे. कायालयीन कामकाजा या वेळेत कायालयीन सु ीचे दवस वगळू न मनपा
िश ण िवभाग कायालय, नवीन पंिडत कॉलनी शरणपूर रोड, नािशक या ठकाणी दनांक14/06/2017
पयत वीकारले जातील. यानंतर पो ाने अथवा सम

येणारे अज कोण याही प रि थतीत वीकारले

जाणार नाही याची न द यावी. उमेदवारा या िनवडी या प तीत कोण याही कारचे बदल कर याचे
सव अिधकार िन

वा रीकार यांनी राखून ठे वले आहे.

िश णािधकारी
मनपा िश ण िवभाग नािशक

आयु
नािशक महानगरपािलका, नािशक

नािशक महानगरपािलका
महानगरपािलका, नािशक

या िवषय िश क पदासाठी अज
.........................या

नजीक या
काळातील पासपोट
साईझ फोटो लाऊन
यावर वताची
वा री करावी

ित,
मा. आयु
नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका नािशक
1) संपूण नाव::
(
(आडनाव)
( वतःचे नाव
नाव)
(विडलांचे/पतीचे नाव)
नाव
मराठी:- -----------------------------------------------------------------------------------------इं जी :- -----------------------------------------------------------------------------------------2) प

वहाराचा
राचा संपूण प ा:- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(िपन):-------------------------------------------------------

3) ज मतारीख:- (अं
( कात) ------/------/------- (अ री)) ---------------------------------------------------------------------------------4) धम:---------------------------------------

जात:- --------------

पोटजात:-------------------------------------

5) हयात अप ये:- --------6) शै िणक अहता :-

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

मण वनी/सं
संपक मांक:- ------------------------------- ई-मेल:- ---------------------------------शै िणक अहता
शालांत परी ा
अनु.नं. परी च
े े नाव

मंडळ/िव ापीठाचे
नाव

1
2
3
4
5
6

उ ीण झा याचे
वष

िवषय

गुणांची
ट े वारी

ेणी

अनुभव

अनु.नं. शाळा/सं थेचे नाव व प ा

धारण के लेले
पद

कायरत कालावधी
पासून

पयत

एकू ण
सेवा

सेवा
सोड याचे
कारण

1
2
3
4

मी या ारे शपथपूवक कथन करतो /करते क मला शासक य सेवेक रता यापूव अपा घोिषत कर यात
आलेले नाही. मला फौजदारी गु

ात अटक व िश ा झालेली नाही तसेच माझेिव

फौजदारी यायालयात खटला

लंिबत नाही. वर नमूद के लेली सव मािहती खरी असून जािहरातीत

दले या सव िनकषानुसार व शै िणक अहतेनुसार मी वरील पदासाठी पा

कोण याही कारचा

आहे. यापैक कोणतीही

मािहती खोटी आढळ यामुळे माझा अज फे टाळ यास कवा िनवडी या कोण याही ट यावर अथवा
नेमणूक झा यावर माझी उमेदवारी र के यास याबाबत माझी कोणतीही त ार राहणार नाही.

ठकाण:-

अजदाराची सही:-

दनांक:-

अजदाराचे नाव :-

