महानगरपािलका िशक् िवभाग, नािशक
इं �जी माध्य शाळे साठी मानधनावरील िशक् भरती
WALK IN SELECTION (वॉक इन िसलेक्श)
जािहरात
नािशक महानगरपािलका िशक् िवभागामाफर ् कायम िवनाअनुदािनत तत्वाव चालिवल्य जाणाऱ्य इं �जी
माध्य शाळांसाठी �.6000/- ( अक्ष �पये सहा हजार मा�) मानधनावर, िशक् भरती करावयाची असल्यान
खाली नमुद के लेली अहर्त धारण करणाऱ्य,अटीची पुतर्त करणाऱ्य इच्छु उमेदवारांनी िवहीत नमुन्याती
वैय��क मािहती प�ासह (Bio Data) तसेच सवर �माणप�ाच्य मुळ �ित व छायांक�त ��तसह खालील नमुद
के लेल ्य �ठकाणी व �दनांक �दवशी मुलाखत�साठी हजर रहावे.
मानधनावरील िशक्( इं �जी माध्य ) �र� जागा (आरक्षणा)
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शैक्षि व �ावसाियक अहर्त आिण अटी शत�:1) मान्यता�ा मंडळाची �कमान 50 ट�े गुणांसह उ� माध्यिम प�रक् उ�ीणर आिण
मान्यता�ा संस्थेच/मंडळाची �ाथिमक िशक् शा� दोन वषार्च पदवीका (डी.टी.एड.) इं �जी
माध्यमातू उ�ीणर असणे आवश्यक आह.
2) WALK IN SELECTION (वॉक इन िसलेक्श) मध्य िनवड झालेल्य उमेदवारांनी शासन ज्य वेळी
िशक् पा�ता परीक्षे (टी.ई.टी) आयोजन करेल त्य परीक्षे �िव� होऊन उ�ीणर होणे बंधनकारक
राहील.
3) उमेदवारांनी एस.एस.सी. �कवा उ��म परीक् या मध्य �कमान 100 गुणांचा मराठी िवषय घेऊन
उ�ीणर असणे आवश्य आहे.
4) MSCIT प�रक् उ�ीणर होणे आवश्य आहे.
5) िनवडीचे िनकष सदर पदांच्य �वेश िनयमानुसार िवहीत के लेली अहर्त/ अटी धारण करीत असलेल्य
उमेदवारांमधून उमेदवाराने डी.एड./डी.टी.एड. (इं �जी माध्य) लेखी परीक्ष �ा� के लेल ्य गुणांच्य
अधारे िनवड यादी तयार करण्या येईल. गुण समान असल्या जन् �दनांकातील वयोजे�तेनुसार
�ाधान् �म देणत
े येईल. अध्यापनाच पूवार्नुभ असल्या त्य उमेदवारास �ाधान् देण्या येईल.
6) उमेदवाराने उपिस्थ राहण्याच �ठकाण महानगरपािलका शाळा �. 16 पोलीस हेड�ाटर् गंगापूररोड,
नािशक �दनांक 10/08/2017 वेळ 11.00 वाजेपय�त उपिस्थत असणाऱ्या उमे�ारांचीच मुलाखत घेतल
जाईल.

सवर साधाराण अटी:1) जािहरातीत नमुद के लेल ्य पदसंख्ये व आरक्षण बदल होऊ शकतो.
2) िवजा (अ) भज (ब) भज (क) भज (ड) या �वगार्करीत िवहीत के लेले आरक् त्य त्य �वगार्ती
उमेदवार उपलब् न झाल्या अंतगर् परीवतर्िन आहे.
3) �र� पदाची उपलब्धत आिण आवश्यकतेनुसा नेमणूका के ल्य जातील,तथापी िनवड यादी कोणत्याह
वेळी पूवर सुचना न देता र� करण्याच अिधकार मा. आयु�, महानगरपािलका नािशक यांचेकडे राखुन
ठे वण्या आलेले आहेत.
4) वैय��क मािहती (बॉयोडेटा) स्वहस्ताक् सवर दृ�ीने परीपुणर असावेत. िवहीत नमुन्या नसलेल्य व
वैय��क मािहती अपूणर असलेले अजर फे टाळण्या येतील.
5) प� �वहाराचा प�ा पूणर व सुस्प असावा.
6) अजर मािहतीप�कासाठी वापरण्या येणारे कागद ए फोर (A4) आकारातील असावेत.
7) वैय��क मािहतीप�क संगणकावर संकलीत करण्या येणार असल्यामुळ उमेदवाराने त्याच नांव, जन्
तारीख, प�ा व सांिख्यक मािहती इं �जी भाषेत ठळक अक्षर (CAPITAL LETTERS) िलिहणे
आवश्य आहे.
8) उमेदवार अंध, अपंग असल्या त्याबाब सक् अिधकाऱ्यान �दलेल्य �माणप�ाची साक्षां� �त
सोबत जोडावी.
9) उमेदवाराने आवश्य �ामणप�ाच्य मळ
ू �ित व साक्षां�क�ितसह उिपिस्थ राहावे.
10)मागास �वगार्ती उमेदवाराना िनयु�� �दनांकापासुन 6 मिहन्याच् आत जात वैधता
�माणप� सादर करणे अिनवायर राहील.
11) इतर राज्यातु महारा� राज्यातस्थलांतर झालेल्य मागासवीग�य उमेदवाराचा आरक्ष
पदासाठी िवचार के ला जाणार नाही.
12) िनवड झालेल्य उमेदवारांना िनयु�� करण्यापूव सदर पदाच्य एक मिहन्याच्
मानधनाएवढी रोख र�म अनामत म्हणू भरावी लागेल अथवा तशा आशयाचे
करारप�सादर करावे लागेल.
13) िनवड झालेल्य उमेदवारांना िनयु��च्य वेळी � 100/- च्य स्टॅम पेपरवर एक वषार्च
करार िल�न दयावा लागेल त्याच खचर उमेदवाराने स्व: करावयाचा आहे.
14) िनवड ���या सु� झाल्यानंत �कवा िनयु��नंतर कोणत्याह क्ष उमेदवाराने चुक�ची
मािहती/�माणप�े/कागदप�े सादर के ल्याच िनदशर्ना आल्या उमेदवारी/ िनयु�� र�
करण्या येईल.
15) उमेदवाराने कोणत्याह टप्याव भरती यं�णेवर दबाव आणण्याच �य� के ल्या �कवा
अनुिचत माध्यमाच अवलंब के ल्याच आढळल्या त्यांन िनवडीतन
ू अपा� ठरिवण्या येईल.
16) सदरचे पद कायम स्व�पाच नसल्यान के वळ तात्पुरत स्व�पाच असल्यान कायम स्व�प ह�
सांगता येणार नाही. याचे हमीप� भ�न देणे बंधनकारक राहील.
17)सदरची नेमणूक िह फ� २०१७-१८ �ा शैक्षिणक वषार् क�रता अ. याची उमेदवारांनी न�द घ्याव.
18) उमेदवाराने भरतीच्य �ठकाणी स्वखचार् उपिस्थ राहावे.
Sd/िशक्षणािधका,
नािशक महानगरपािलका,नािशक.

अजार्च नमुना
�ित,
मा. िशक्षणािधका,
मनपा िशक् िवभाग,नािशक
1) उमेदवाराचे पुणर नांव ---------------------------------------------2) उमेदवाराचे पुणर नांव(IN BLOCK CAPITAL LETTERS)---------------------------------------------3) प� �वहाराचा पूणर प�ा ------------------------------------------------------------------------------------फोन नंबर/मोबाईल नंबर ------------------------------------------4) जन् तारीख अंकातव अक्ष :
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/

(अक्ष : -----------------------------------------)

5) �वगर (जात):- --------------------शैक्षिणक अहर:अ.न.
अहर्त

प�रक्षे
नाव

बोडर/मंडळाचे
नांव

उ�ीणर वष�

शे.
गुण/�ेणी

6) कामाचा अनुभव:7) अजार सोबत जोडलेल्य �माणप�ाची यादी
1) -------------3) ----------2) -------------4) -----------�टप:- �मािणत करतो/ करते क� या अजार् नमुद के लेली सवर मािहती खरी असुन ती खोटी/
चु�कची असल्याच आढळु न आल्या अपा� समजून पुढील कायर्वािह पा� राहील.
स्थ :�दनांक :उमेदवाराची स्वाक्
नांव ---------------------

