िश ण िवभाग ( ाथिमक)
िज हा पिरषद पालघर

-----------------------------------------------------------------------------------------------------िज हा पिरषद पालघर सेसफंड योजना सन 2019-2020 अंतगत िज हा पिरषद शाळा संल न इय ा 9 वी वइ. 10 वी या
सु कर यात आले या वग वर िर त असले या मा यिमक िश कांची पदे ता पुर या व पात तसेच आव यकते नुसार
िज प या ऊदु मा यमा या आव यकतेनस
ु ार सहिश क पदे ता पुर या व पात पुढील कमाल 09 मिह या या
कालावधीकरीता एकि त मानधनावर भर यात येणार आहे त. जािहरातीम ये नमूद केले या शै िणक व यावसाियक
अटी पूण करणा-या उमे दवारानी
येथे अज करावेत.
अ. .
1
2
3
4
5
6
7

पदाचे नाव
मा यिमक
िश क

मािसक एकि त
मानधन
8000 पये

शै िणक यावसाियक अहता

मा यम

पदांची सं या

बी. ए. बी.एड (इं जी),

मराठी

38

बी.ए सी. बी.एड (िव ान)
बी.ए सी. बी.एड (गिणत)

मराठी
मराठी

38
38

ऊदु
ऊदु

01
01

ऊदु
ऊदु

01
26

मा यिमक
िश क

8000 पये

बी. ए. बी.एड (इं जी),
बी.ए सी. बी.एड (िव ान)

सहिश क

6000 पये

बी.ए सी. बी.एड (गिणत)
डी.एल.एड./डी.एड.

1. इय ा 9 वी व 10 वी या मा यिमक िश कांसाठी जािहरातीम ये नमुद केले या शै िणक व यवसाियक अटी
पुण करणा-या उमे दवारांना
म ये असले या
आधारे िनयु ती दे यात
येईल. तसेच ऊदु मा यम िश कांसाठी जािहरातीम ये नमुद केले या शै िणक व यवसाियक अटी पुण करणाया उमे दवारांना
म ये असले या
आधारे िनयु ती
दे यात येईल.
2. िनयु ती पूव उमे दवारांकडू न शासनाकडील
कर यात येईल.
3. कमचा-यांवर कोण याही कारचा गु हा व आरोपप नस यांचे माणप वतं सादर करावे लागेल.
5. मानधन प दतीने िनयु त केले या िश कांची सेवा करारप ात नमुद केले या कालावधी नंतर आपोआप
संपु टात येईल.
6. सदरची िनयु ती ही ता पुर या व पाची अस यामुळे भिव यात पुनिनयु ती अथवा पद थापना कामी कवा
विर ठ ािधकरणाकडे तसेच यायालयाकडे दाद माग याचा अिधकार संबंिधत उमेदवारांस राहणार नाही.
7. इय ा 9 वी व 10 वी या मा यिमक िश कांसाठी
या िवषया या उमे दवारांनी अज करावेत. तसेच ऊदु मा यम िश कांसाठी
झाले या उमे दवारांनी अज करावे त.
8. इय ा 9 वी व 10 वी या मा यिमक िश कांसाठी गिणत, िव ान कवा इं जी हे िवषय पदवीस
असणे
आव यक आहे .
9.
अथवा
पिर े तील ा यि क गुण वगळता
ट केवारी या आधारे िनवड केली जाईल.
10. जर पदवी, बी. एड. डी.एल.एड. अथवा डी. एड या पिर ेत िवदयापीठाने ेणी व पात गुणांकन केले अस यास
सदर ेणीचे िवदयापीठाकडू न गुणांत पांतर क न आण याची जबाबदारी संबंिधत उमेदवारांची राहील.
11. सदर योजना ही िज हा पिरषद विनधीतून अस याने थािनक उमे दवारांना ाधा य िदले जाईल. यांसाठी पालघर
िज हयातील
कायम
रिहवासी
असणे
आव यक
आहे .
सम
अिधका-याचे
अिधवास

िश ण िवभाग ( ाथिमक)
िज हा पिरषद पालघर

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

माणप /आधारकाड/पासपोट/िनवडणूक ओळखप /रे शनकाड/इ यादी शासनमा य पुरावा व ांिकत जोडणे
आव यक आहे .
12. िनवड ि येम ये थािनक उमे दवाराबाबत काही साशंकता िनम ण झा यास अथवा हरकत अस यास उमे दवार
हा पालघर िज हयातील कायम रिहवासी अस याचे िस द कर याची जबाबदारी संबंिधत उमेदवारांची राहील.
13. इय ा 9 वी व 10 वी या मा यिमक िश कांसाठी मानधन ितमहा र कम . 8000/- (अ री पये आठ हजार
मा ) कमाल 09 मिह याकरीता दे य असेल यािशवाय अितिर त वेतन व भ े दे य राहणार नाही.
14. ऊदु मा यम िश कांसाठी मानधन ितमहा र कम . 6000/- (अ री पये सहा हजार मा ) कमाल 09
मिह याकरीता दे य असेल यािशवाय अितिर त वेतन व भ े देय राहणार नाही.
15. उमे दवारांनी िवहीत नमु यातील आवेदन प (A-4 साईज म ये) सोबत अलीकड या काळातील पासपोट साईज
फोटो, सव व-सा ांिकत माणप व पुरावे सोबत सादर करणे आव यक आहे .
16. सदर शाळा या िज हयातील दुगम भागात अस याने सदर िठकाणी काम कर याची तयारी असले या
उमे दवारांनी अज करावेत.
17.

19.
20. अज चा नमुना www.zppalghar.in व www.zppalghar.gov.in तसेच िज हािधकारी यां या
www.palghar.gov.in या सं केत थळावर उपल ध आहे . िविहत नमु यात अज न करणा-या व अपु-या
कागदप ासह अज सादर करणा-या उमेदवारांचे अज िवचारत घेतले जाणार नाही यांची न द यावी.
अ. .
1
2
3

बाब
आवे दन प

वकारणे

अज ची छाननी करणे
ता पुरती गुणव ा यादी िस द करणे

4

हरकती मागवणे व वकार करणे

5

हरकती छाननी करणे व अंितम यादी तयार करणे

6
7

अंितम गुणव ा यादी िस द करणे व आदे श
य िदले या शाळे वर हजर होणे

सिचव िनवड सिमती तथा
िश णािधकारी ( ाथ.)
िज हा पिरषद पालघर

कालावधी
24 /06/2019 ते 29/06/2019
दुपारी 3 वाजेपयत
01/07/2019 ते 02 /07/2019
03/07/2019
04/07/2019 ते 07 /07/2019
दुपारी 2 वाजेपयत
08/07/2019 ते 10/07/2019
11 /07/2019
12/07/2019

अ य िनवड सिमती तथा
मु य कायकारी अिधकारी
िज हा पिरषद पालघर

िश ण िवभाग ( ाथिमक)
िज हा पिरषद पालघर

-----------------------------------------------------------------------------------------------------िश ण िवभाग ाथिमक िज हा पिरषद पालघर
िज हा पिरषद ाथिमक शाळा संल न इ. 9 वी व इ. 10 वी या वग साठी सहा यक िश क पदाकिरता अज 2019-2020
(िवषय - बी. ए. बी.एड (इं जी)/बी.ए सी. बी.एड (िव ान)/बी.ए सी.बी.एड (गिणत))

अज चा काय लयीन न दणी

ती,

1.
2.

3.

4.
5.

............ िदनांक ...........

सद य सिचव
फोटो
िज हा िनवड सिमती तथा
िश णािधकारी ( ाथ.)
िज हा पिरषद पालघर
िवषय :िज हा पिरषद ाथिमक संल न इ. 9 वी व इ. 10 वी या वग साठी सहा यक िश क
पदाकरीता अज 2019-2020
उमे दवराचे नाव
:........................................................................................
स याचा प ा
:........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
कायमचा प ा
:........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
ज मतारीख
:वय ............ मिहना......... िदवस.......
अजदाराची शै िणक व यावसाियक पा ता
अ. .

परी ेचे नाव

1

पदवी (.............)

2

यावसाियक पदवी

िवदयापीठाचे नाव

उ ीण वष

ा त गुण

एकूण गुण

ट केवारी

(पदवी मधील िवषय नमु द करावा.)
6.
7.

थािनक उमे दवार आहात काय ? होय/नाही.

( थािनक उमे दवार अस याचा पुरावा जोडणे आव यक आहे .)

8. सन 2019-20 या शै िणक वष त िज. प. पालघर अंतगत काम केले आहे काय?

9 होय अस यास मागील वष चा आप या िवषयाचा शेकडा िनकाल नमुद करावा?

होय /नाही.

__________

अज सोबत सादर केलेले माणप ा या वसा ांिकत छायांिकत ती सोबत जोडत आहे .
1) पदवी गुणप क, 2) पदवी माणप , 3) यावसाियक पदवी गुणप क, 4) यावसाियक पदवी माणप ,
5)अिभयो यता चाचणी गुणप क, 6) रिहवासी दाखला, 7)आधारकाड 8) ............................
ित ाप
मािणत करते/करतो की सदर अज त सादर केलेली मािहती खरी आहे . सदर मािहती खोटी अथवा चुकीची आढळू न
आ यास माझी िनवड रदद कर यात यावी यास माझी कोणतीही हरकत राहणार नाही.
िदनांक :थळ :सही/(अजदाराचे नाव व वा री)

िश ण िवभाग ( ाथिमक)
िज हा पिरषद पालघर

-----------------------------------------------------------------------------------------------------िश ण िवभाग ाथिमक िज हा पिरषद पालघर
िज हा पिरषद ऊदु मा यमा या इ 1 ली ते इ 8 वी या शाळे त सहा यक िश क पदाकिरता अज 2019-2020
पदनाम :- सहा यक िश क (ऊद ू मा यम)

अज चा काय लयीन न दणी

ती,

सद य सिचव
िज हा िनवड सिमती तथा
िश णािधकारी ( ाथ.)
िज हा पिरषद पालघर
िवषय :1. उमे दवराचे नाव
2. स याचा प ा

............ िदनांक ...........

फोटो

::-

िज हा पिरषद ऊदु मा यमा या इ 1 ली ते इ 8 वी या शाळे त सहा यक िश क
पदाकिरता अज 2019-2020
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
3. कायमचा प ा
:........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
4. ज मतारीख
:वय ............ मिहना......... िदवस.......
5. अजदाराची शै िणक व यावसाियक पा ता
अ. .

परी ेचे नाव

1

12 वी

2

यावसाियक
पदिवका

िवदयापीठाचे नाव

उ ीण वष

ा त गुण

एकूण गुण

8. 2019-20 या शै िणक वष त िज. प. पालघर अंतगत काम केले आहे काय?

होय /नाही.

ट केवारी

(पदवी मधील िवषय नमु द करावा.)
6.
7.

थािनक उमे दवार आहात काय? होय/नाही.
( थािनक उमे दवार अस याचा पुरावा जोडणे आव यक आहे .)

9. होय अस यास मागील वष चा आप या िवषयाचा शेकडा िनकाल नमुद करावा?

__________

अज सोबत सादर केलेले माणप ा या वसा ांिकत छायांिकत ती सोबत जोडत आहे .
1) बारावी गुणप क, 2) बारावी माणप , 3) यावसाियक पदिवका गुणप क, 4) यावसाियक पदिवका
माणप , 5) रिहवासी दाखला, 6)आधारकाड 7) ............................
ित ाप
मािणत करते/करतो की सदर अज त सादर केलेली मािहती खरी आहे . सदर मािहती खोटी अथवा चुकीची आढळू न
आ यास माझी िनवड रदद कर यात यावी यास माझी कोणतीही हरकत राहणार नाही.
िदनांक :थळ :सही/(अजदाराचे नाव व वा री)

