िश ण िवभाग ाथिमक , पुणे महानगरपािलका ,
जुना तोफखाना कै . भाऊसाहेब िशरोळे भवन, िशवाजीनगर, पुणे ०५
भरती जािहरात
िश ण िवभाग ( ाथिमक) पणु े महानगरपािलका संचिलत इं जी मा यमा!या ाथिमक
शाळांसाठी ता$परु $या %व&पात एकवट मानधनावर ाथिमक (अपदवीधर िश क) व उ!च ाथिमक
(पदवीधर िश क) क-रता दरमहा करार प.तीने सहा मिहने मुदतीसाठी हंगामी िश कांची िनवड,
ती ा यादी, शै िणक, 2यावसाियक पा3ते!या ा4 गणु ान5
ु मे कर6यात येणार आहे. खाली नमूद
के लेली शै िणक, 2यावसाियक अह; ता व अट<ची पूत;ता करणा=या उमेदवारांनी िविहत नम>ु यात
वैयि?क मािहतीचा अज; , माणप3कां!या व गणु प3कां!या मािणत , छायांिकत ती जोडून अज;
िश ण िवभाग ाथिमक , पुणे महानगरपािलका, कै . भाऊसाहेब िशरोळे भवन, जनु ा तोफखाना,
िशवाजीनगर, पणु े ४११ ००५ येथे सकाळी ११.०० ते २.०० या वेळेत ह%तपोहोच %वीकार6यात
येतील. जािहरात िदनांकापासून सात िदवसांपयJत (सKु ीचे िदवस धLन) आलेMया पूण; अजाJचा िवचार
के ला जाईल. मुदतीनंतर व अपूण; अजा; चा िवचार के ला जाणार नाही. या संदभा; त कोण$याही कारचा
प32यवहार के ला जाणार नाही. तसेच पो%टाने आलेले अज; %वीकारले जाणार नाहीत अथवा $याचा
िवचार के ला जाणार नाही.
पदाचे नाव –
अ) ाथिमक िश क (अपदवीधर िश क) - एकवट मानधनावर दरमहा र...१०,०००/शै िणक व 1यावसाियक पा3ता १) इयOा १ली ते १२ वी इं जी मा यमातून िश ण व डी.एड. इं जी मा यमातून उOीण;
२) इयOा १ली ते १० वी पयJत इं जी, १२वी मराठी अथवा इतर मा यमातून िश ण व डी.एड. इं जी
मा यमातून उOीण;
३) इयOा १ली ते १०वी मराठी अथवा इतर मा यमातून व १२वी इं जी मा यमातून िश ण व
डी.एड. इं जी मा यमातून उOीण;
४) इयOा १ली ते १२ वी मराठी अथवा इतर मा यमातून िश ण व डी.एड. इं जी मा यमातून उOीण;
अ. वर नमूद उMलेिखत सव; उमेदवारांना इं जी मा यमातून िश क पा3ता परी ा (टीईटी) व
अिभयोQयता चाचणी उOीण; असणे बंधनकारक राहील. इं जी मा यमातून िश क पा3ता परी ा
(टीईटी) व अिभयोQयता चाचणी उOीण; उमेदवारांना थम ा या>य दे6यात येईल. तRंतर इतर
मा यम िश क पा3ता परी ा (टीईटी) व अिभयोQयता चाचणी उOीण; असलेMया उमेदवारांना ाधा>य
दे6यात येईल.
ब. तथािप िश क पा3ता परी ा (टीईटी) उमेदवार उपलSध न झाMयास वरील १ ते ४ !या ाधा>य
5मांकानस
ु ार उमेदवारांची िनवड कर6यात येईल. अटी, शतU िशिथल कर6याचे अिधकार मा.
महापािलका आय?
ु यांना राहतील.
एकूण पदेअ5
१

पद
ाथिमक िश क

पद संVया
१००
8

ब) उ6च ाथिमक िश क (पदवीधर िश क) - एकवट मानधनावर दरमहा र...१०,०००/शै िणक व 1यावसाियक पा3ता –
१) इयOा १ली ते पदवी इं जी मा यमातून िश ण व डी.एड. /बी.एड. इं जी मा यमातून उOीण;
२) इयOा १ली ते १२वी पयJत इं जी, पदवी मराठी अथवा इतर मा यमातून िश ण व डी.एड./बी.एड.
इं जी मा यमातून उOीण;
३) इयOा १ली ते १२ वी मराठी अथवा इतर मा यमातून व पदवी इं जी मा यमातून िश ण व
डी.एड./ बी.एड. इं जी मा यमातून उOीण;
४) इयOा १ली ते पदवी मराठी अथवा इतर मा यमातून िश ण व डी.एड./बी.एड. इं जी मा यमातून
उOीण;
अ. वर नमूद उMलेिखत सव; उमेदवारांना इं जी मा यमातून िश क पा3ता परी ा (टीईटी) व
अिभयोQयता चाचणी उOीण; असणे बंधनकारक राहील. इं जी मा यमातून िश क पा3ता परी ा
(टीईटी) व अिभयोQयता चाचणी उOीण; उमेदवारांना थम ा या>य दे6यात येईल. तRंतर इतर
मा यम िश क पा3ता परी ा (टीईटी) व अिभयोQयता चाचणी उOीण; असलेMया उमेदवारांना ाधा>य
दे6यात येईल.
ब. तथािप िश क पा3ता परी ा (टीईटी) उमेदवार उपलSध न झाMयास वरील १ ते ४ !या ाधा>य
5मांकानस
ु ार उमेदवारांची िनवड कर6यात येईल. अटी, शतU िशिथल कर6याचे अिधकार मा.
महापािलका आय?
ु यांना राहतील.

पद सं8या अ5
१
२
३

पदवीधर िश क िवषय
गिणत/ िवYान
मराठी/िहंदी/इं जी
सामािजक शाZ

पद संVया
३०
३०
३०

आर ण त:ा – ाथिमक िश क अपदवीधर िश क / उ6च ाथिमक पदवीधर
िश क
अजा

अ
ज

िवजा
अ

भजब

भजक भज
ड

िवमा

इमाव

एस.ई.बी. ई डSलू खल
ु ा
सी
एस

एकूण

१३%

७%

३%

२.५%

३.५%

२%

२%

१९%

१६%

१०%

२२%

१००%

२५

१३ ६

५

७

४

३

३६

३०

१९

४२

१९०

वरील आर णात परु स
े े उमेदवार उपलSध न झाMयास ा4 व पा3 उमेदवारानस
ु ार जागांम ये
बदल कर6याचे अिधकार मा. महापािलका आय?
ु यांना राहतील.
अटी व शत; • वयोमया; दा िदनांक ३१/०५/२०१९ रोजी सव; साधारण व मागासवगUय वगा; तील
उमेदवारांसाठी अन5
ु मे कमाल ३८ व ४३ वषा; पयJत राहील
• आव`यक शै िणक व 2यावसाियक अह; ता िविहत के Mयानस
ु ार असणे आव`यक आहे.
गणु वOा धारक अज; दाराचा ाधा>याने िवचार कर6यात येईल. अज; करताना उमेदवाराने
9

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

ज>मतारखे!या परु ा2यासाठी ज>मतारखेचा दाखला िकं वा शाळा सोडMया!या दाखMयाची
अथवा शाळांत परी े!या उOीण; माणप3ाची सा ांिकत त जोडणे आव`यक आहे.
अजा; सोबत उमेदवारांनी शै िणक व 2यावसाियक अह; ता , जातीचा दाखल इ. आव`यक $या
माणप3ा!या सा ांिकत स$य ती जोड6यात या2यात. स$य ती जोडMया नसMयास अज;
अपा3 ठरिव6यात येईल.
मिहला िववािहत असMयास िववाह नaदणी माणप3 जोडणे आव`यक राहील.
सदर नेमणु ूक कालावधी सहा मिहने क-रता िकं वा $यापूवU संपbु ात आण6याचा अिधकार मा.
महापािलका आय?
ु यांचा राहील. या पदावर उमेदवारास िश ण िवभाग ( ाथिमक) पणु े
मनपा सेवेत हcक मागता येणार नाही.
शासकdय वा अ>य कारणा%तव भरती ि5या कोण$याही वेळेस कोण$याही टeeयावर
थांबिव6याचे वा ि5येत बदल कर6याचे अिधकार मा. महापािलका आय?
ु यांना राहतील
यापूवU िश ण िवभाग ( ाथिमक) पणु े मनपा कडे शाळे म ये काम के लेMया करार प.तीवरील
िश कांचे काम असमाधानकारक असMयास अशा उमेदवारांचा अज; अपा3 करणेचा अिधकार
मा. महापािलका आय?
ु यांना राहील.
अज; दाराने आपले अज; िश ण िवभाग ( ाथिमक) पणु े मनपाने जािहरातीम ये िविहत के लेMया
अजा; माणे करणे बंधनकारक राहील.
अपा3 ठरलेMया उमेदवारां!या बाबतीत कोणताही प32यवहार के ला जाणार नाही.
िनवडी!या कोण$याही टeeयावर अज; दार अह; ताधारक नसMयाचे आढळून आMयास
उमेदवारी आपोआप रg होईल. तसेच िनयु? झाली असMयास कोणतीही पूव;सूचना न देता
िनय?
ु d रg कर6यात येईल.
उमेदवारांनी मोबाईल 5मांक, ई मेल आयडी देणे अिनवाय; आहे.
वेळेअभावी प3 वा सूचना पाठिवणेकमी मोबाईल, एसएमएसचा वापर क6यात येईल, याची
नaद hयावी.
%वा री/(सौरभ राव)
महापािलका आय?
ु
पणु े महानगरपािलका, पणु े

10

अजा<चा नमुना
मा. शासकdय अिधकारी,
ाथिमक िश ण िवभाग
पणु े महानगरपािलका

अज<दाराचा
अलीकडे काढलेला
आयकाड< आकाराचा
रंगीत फोटो
?वयंसा ांिकत

यांजकडेस सादर....

िवषय :- िश ण िवभाग ( ाथिमक) पुणे महानगरपािलके 6या इंCजी माDयम ाथिमक
शाळांमDये सन २०१९-२० या शै िणक वषा< कGरता सहा मिहने
कालावधीसाठी एकवट मानधनावर करार पIतीने अपदवीधर / पदवीधर
िश क पदासाठी अज<
महोदय,
१)
अज; दाराचे नाव : (मराठी)..................................................................................
इं जी : (कॅ िपटल म ये)....................................................................................
२)
कायम राह6याचा पOा : ...................................................................................
३)
दूर वनी/ मोबाईल नं
: .......................................................... (अिनवाय; )
४)
ईमेल आयडी
: .......................................................... (अिनवाय; )
५)
जात
: ......................
वग; : .................................
६)
ज>मतारीख (DD/MM/YYYY) संपूण;
७)
वय (िदनांक ३१/०५/२०१९ रोजी)
वष; : ............ मिहने .............
उOीण; िकती ा4 शेकडा
शै िणक/ 2यावसाियक
अ. 5.
मा यम बोड; /राpय
िदनांक पैकd गणु
गणु
पा3ता
१
एस.एस.सी.
२
एच.एस.सी.
३
पदवी
डी.एड./डी. टी.
४
एड./बी.एड.
टी. ई. टी. / सी. टी. ई. टी.
५
६
अिभयोQयता चाचणी
अजा; सोबत माqया शै िणक व 2यावसाियक पा3ता , गणु प3के व इतर माणप3ां!या
सा ांिकत ती जोडलेMया आहेत. माझी सव; मािहती ही स$य व अचूक आहे. िनय?
ु dसाठी
जािहरातीमधील िविहत अटी व शतU मला मा>य आहेत. तरी माझी एकवट मानधनावर करार प.तीने
सन २०१९-२० या शै िणक वषा; साठी सहा मिहने कालावधीसाठी िश क या पदासाठी िनवड होणेस
िवनंती आहे.
आपला / आपली िवrासू
अज; दाराची सही (अज; दाराचे
संपूण; नाव)
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