नािशक महानगरपािलका, नािशक
नािशक महानगरपािलका संचिलत मनपा उदू्र �ाथिमक शाळांमधील िशक्षकां ३४ �र� पदे मानधन
तत्वावर भरावयाची असल्याने पा� व योग्य उमेदवारांकडून िविहतनमुन्यात अजर् मागिवण्यात य.
�र� पदांचा तपशील
अनु. नं.

1

िवषय िशक्षक पदाचे न

पदसंख्य
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एकू ण पदे

३४
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०२

इ मा व

११

खुला

०५

३४

३४

वयोमयार्द:- सवर् पदांसाठी सवर्साधारण पदांक�रता वयोमयार्३८ वष� व मागासवग�य उमेदवारांकरीता
५ वष� िशिथलक्षम अस. िनयु��चे स्व�प मानधन तत्वावर अस.
शैक्षिणक अहर्ता तसेच इतर अटी व श:1) सदर पदांसाठी अजर् करणाऱ्या उमेदवारांनी त्या पदाची आवश्यक ती पदवी आिण �ावसा
अहर्ता धारण केलेली असाव.
2) उ� शैक्षिणक अहर्ता तसेचअनुभव असणाऱ्या उमेदवारांना �ाधान्य �दले.
3) उमेदवाराला संगणकाचे पुरेसे ज्ञान तसेच उमेदवाराने . एस. सी. आय.टी परीक्षा उ�ीणर् अस
अिनवायर् आह.
4) उमेदवाराने अजर् करतांना िविहत नमुन्यातील सवर् मािहती अचूक व पूणर्पणे भ.
5) अजर्दाराने अजार्सोबत सवर् �माणप�ांच्या साक्षां�कत �ती जोडणे बंधनका.(जसेजन्मतारी, शैक्षिणक पा�तेची �माणप�े वगुणप� , शासन िनणर्यानुसार जातीचा दाखल,
तसेच जात वैधता �माणप� इत्याद.)
6) उमेदवाराने अजार्सोबत मािहती सादर करतांना सतत कायार्िन्वत असलेला अचूक �मणध्
�मांक व ई- मेल आयडी नमूद करावा.
7) उमेदवाराने अजार्मध्ये संपूणर् नाव , जन्मतारी, जात, पोटजात, शैक्षिणक अहर्ता अचूक नम
करा�ात.तसेच अजार्वर सध्याचा पासपोटर् आकाराचा फोटो लाव.
8) अपूण् तसेच आवश्य
र
क कागदप�े सोबत जोडली नसतील तर उमेदवाराचा अजर् बाद ठरिवण्
येईल याची न�द घ्याव.
10) उमेदवाराने अजार्सोबत महारा� नागरी सेवा मयार्�द(लहान कुटुंबाचे �ितज्ञाप) िनयम २००५
अन्वये �माणप� सादर करणे बंधनकारक आह.
11) वरील �माणे अनुशेषाची पदे उपलब्ध न झाल्यास . शासन िनणर्य . पी आर. ई. २००१/
२८९९/०१ �ा िश १ �दनांक ०६ ऑक्टोबर२००१ अन्वये खुल्या �वगार्तून भरण्यात य.

12) अजा�ची छाननी ���या पूण्र झाल्यानंतर लेखी परीक्षेचा �दनांक व वेळ नकळिवणेत येईल.
13) लेखी परीक्षेमध्ये पा� होणाऱ्या उमेदवारांची नंतर मौिखक परीक्षेक�रता अंितम याद
करणेत येईल.
14) उमेदवाराने अजार्सोबत जोडलेल्या सवर् साक्षां�कत �त�च्या मूळ �माणप�े तसे
कागदप�ांची तपासणी मौिखक परीक्षेच्या वेळी करणेत य. कागदप�ांची मूळ �त
तपासणीच्या वेळी नसल्यास उमेदवारास अपा� ठरिवण्यात य.
15) दोन्ही परीक्षेत िमळालेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड करण्या. िनवड
झालेल्या उमेदवारांची यादी मनपा िशक्षण िवभाग कायार्लय येथे �िस� करण्यात.
16) सदरची पदे िह मानधन तत्वावर अिस्तत्वात राह. तसेच नेमणूक झालेल्या उमेदवारा
नािशक महानगरपािलके च्या िनयिमत सेवेत कोणताही ह� सांगता येणार नाह. तसेच
न्यायालया दाद मागता येणार नाही.
17) िशक्षक भरतीमध्ये दबाव व इतर गैरमागार्चा अवलंब केल्याचे िनदशर्नास आल्
उमेदवारास अपा� ठरिवण्यात येई.
18) वरील पदांबाबत उपरो� अटी व शत� िनयमानुसार िशिथल करणे व वाढ करणे तसेच उपरो�
नमूद पदसंख्येत तसेच अनुशेषात बदल करणे याबाबतचे अंितम अिधकार िन� स्वाक्षरीकार य
राहतील.
उमेदवार िनवडीची प�त:१०० गुणांची परीक्ष:- या अंतगर्त लेखी परीक्८० गुण,मौिखक परीक्ष२० गुण
परीक्षाशु:- खुल्या �वगार्तील उमेदवारांक�रता.५००/- मागासवग�य उमे�ारांक�रता �.३००/उमेदवारांनी अजार्सोबत वर नमूद केलेला परीक्षाशुल्क धन(DEMAND DRAFT) या स्व�पात
मा.आयु� मनपा नािशक यांचे नावे असलेला सोबत जोडणे बंधनकारक आहे.

धनाकषर् फ� रा�ीयक ृत

बँकांचाच असावा.ज्या उमेदवारांच्या  धनाकषर् संदभार्त कोणत्याही स्व�पाची तांि�क अडचण
अशा उमेदवारांना सदर ���येसाठी अपा� ठरिवण्यात येई.
सदर जािहरातीतील अजर् पो�ाने अथवा समक्ष स्वीकारण्याचा कालावधी � ०१/ १२ /२०१७
ते �दनांक १५/१२/२०१७ आहे. कायार्लयीन कामकाजाच्या वे ळेत कायार्लयीन सु�ीचे �दवस वग मनपा
िशक्षण िवभाग कायार, नवीन पंिडत कॉलनी शरणपूर रोड, नािशक या �ठकाणी १५/१२/२०१७ पय�त
स्वीकारले जाती.त्यानंतर पो�ाने अथवा समक्ष येणारे अजर् कोणत्याही प�रिस्थतीत स्वीकारले
नाही याची न�द घ्याव. उमेदवाराच्या िनवडीच्या प�तीत कोणत्याही �कारचे बदल करण्याचे 
अिधकार िन� स्वाक्षरीकार यांनी राखून ठेवले .
Sd/िशक्षणािधकारी
मनपा िशक्षण िवभाग नािशक

नािशक महानगरपािलका, नािशक

उदू् डी
र
टीएड िशक्षक पदासाठी अ

नजीकच्या
काळातील पासपोटर्
साईझ फोटो लाऊन
त्यावर स्वताच
स्वाक्षरी करा

�ित,
मा. आयु�
नािशक महानगरपािलका, नािशक
1) संपूणर् ना:
(आडनाव)
(स्वतःचे ना)
(विडलांच/े पतीचे नाव)
मराठी:- -----------------------------------------------------------------------------------------इं �जी :- -----------------------------------------------------------------------------------------2) प��वहाराचा संपण
ू ् प�
र
:- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(िपन):---------------------------3) जन्मतारी:- (अंकात) ------/------/------- (अक्ष) -------------------------------------------4) धमर:--------------------

जात:- --------------

पोटजात:-------------------

5) हयात अपत्य:- --------6) शैक्षिणक अहर्:-

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

�मणध्वन/संपकर ् �मां:- ------------------------------- ई-मेल:- ---------------------------------शैक्षिणक अहर्
शालांत परीक्
अनु.नं. परीक्षेचे न
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अनुभव

अनु.नं. शाळा/संस्थेचे नाव व प�

धारण के लेले
पद

कायर्रत कालावध
पासून

पय�त

एकू ण
सेवा

सेवा
सोडण्याचे
कारण

1
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मी या�ारे शपथपूवर्क कथन करतो/करते क� मला शासक�य सेवक
े �रता यापूव� अपा� घोिषत करण्यात
आलेले नाही. मला फौजदारी गनु ्�ात अटक व िशक्षा झालेली नाही तसेच माझेिव�� कोणत्याही �का
फौजदारी न्यायालयात खटला �लंिबत नाह. वर नमूद के लेली सवर् मािहती खरी असून जािहरातीत
�दलेल्या सवर् िनकषानुसार व शैक्षिणक अहर्तेनुसार मी वरील पदासाठी पा. त्यापैक� कोणतीही
मािहती खोटी आढळल्यामुळे माझा अजर् फेटाळल्यास �कवा िनवडीच्या कोणत्याही टप्प्याव
नेमणूक झाल्यावर माझी उमेदवारी र� केल्यास त्याबाबत माझी कोणतीही त�ार राहणार न.

�ठकाण:-

अजर्दाराची सह:-

�दनांक:-

अजर्दाराचे नाव:-

