
                           नािशक महानगरपािलका, नािशक 
 
 

नािशक महानगरपािलका सचंिलत मनपा उदूर  ाािमक शााांममधल िशशकांचध ३४ �र� पद ेमानमन 
तत्ा्र  रा्वाचध  ससवाने पाप ् व यव उमेद्ारांकाून ि्िहत नम नवात  ार मागि्मवात वेत तह.े  
 

�र� पदांचा तपशधल  

 न . नं. ि्षव िशशक पदाचे ना  ् पदसंखवा मानमन 
मािसक दर 

 ्गर  �र� पद े 

1 उदूर ाध  धीा िशशक ३४ ६००० 

 न .ामातध  ०७ 

ि् ाा   ०२ 

  ा ब   ०१ 

  ा क  ०४ 

  ा ा ०२ 

ि् मा    ०२ 

इ मा ्  ११ 

ख ला  ०५ 

 ीकूण पद े ३४   ३४ 

 
्व मवारदा:- स र् पदांसााध स र्सामारण पदांक�रता ्व मवारदा ३८ ्ष� ् मागास्ग�व उमेद्ारांकरधता    
५  ्ष� िशिालशम  सेल. िनव ��चे स्वप मानमन तत्ा्र  सले.  
 

शैशिणक  हरता तसेच इतर   ध ् शत� :- 
1) सदर पदांसााध  ार करणाावा उमेद्ारांनध तवा पदाचध त् वक तध पद्ध तिण आा्सािवक 

 हरता मारण केलेलध  सा्ध. 
2) उ� शैशिणक  हरता तसचे  न  ्  सणाावा उमेद्ारांना  ामानव ादल ेाालल.  
3) उमेद्ाराला संगणकाचे प रेसे जान तसेच उमेद्ाराने ीम. ीस. सध. तव. ध परधशा उ धणर  सणे 

 िन्ावर तह.े 
4) उमेद्ाराने  ार करतांना ि्िहत नम नवातधल स र् मािहतध  चूक ् पूणरपणे  रा्ध. 
5)  ारदाराने  ाारस बत स र्  माणपपां�वा साशांाकत  तध ा ाणे बंमनकारक तह.े(ासे- 

ानमतारधख, शशैिणक पापतेचध  माणपप े् ग णपपके, शासन िनणरवान सार ाातधचा दाखला, 
तसचे ाात ्ैमता  माणपप इतवादध.)  

6) उमेद्ाराने  ाारस बत मािहतध सादर करतांना सतत कावारिन्त  सललेा  चूक ूमण�्नध 
�मांक ् ल- मेल तवाध नमूद करा्ा. 

7) उमेद्ाराने  ाारम�वे संपूणर ना् प ा, ानमतारधख, ाात, प  ाात, शैशिणक  हरता  चूक नमूद 
कराआात.तसचे  ाार् र स�वाचा पासप  र तकाराचा च    ला्ा्ा. 

8)  पूणर तसचे त् वक कागदपप ेस बत ा ालध नसतधल तर उमेद्ाराचा  ार बाद ारि्मवात 
वेलल वाचध न�द घवा्ध. 

    10) उमेद्ाराने  ाारस बत महाराा नागरध से् ा मवारादत (लहान क   ंबाचे  ितजापन ) िनवम २००५ 
  न्वे  माणपप सादर करणे बंमनकारक तह.े 

     11) ्रधल  माणे  न शेषाचध पद ेउपलबम न  ासवास मा. शासन िनणरव �. पध तर. ल. २००१/ 
            २८९९/०१  ा िश १ ादनांक ०६ ऑक  बर २००१  न्वे ख सवा  ्गारतून  रमवात वेतधल. 
               



     12)  ाा�चध छाननध  ा�वा पूणर  ासवानंतर लखेध परधशचेा ादनांक ् ्ेा नंतर काि्णेत वेलल. 
     13) लखेध परधशमे�वे पाप ह णाावा उमेद्ारांचध नंतर मतिखक परधशके�रता  ंितम वादध  िसद 
           करणेत वेलल. 
     14) उमेद्ाराने  ाारस बत ा ालसेवा स र् साशांाकत  तक�वा मूा  माणपप ेतसचे मूा  
           कागदपपांचध तपासणध मतिखक परधशे�वा ्ेाध करणेत वेलल. कागदपपांचध मूा  त 
           तपासणध�वा ्ेाध नससवास उमेद्ारास  पाप ारि्मवात वेलल. 
     15) द नहध परधशते िमाालसेवा ग णां�वा तमारे उमेद्ारांचध  िंतम िन्ा करमवात वेलल. िन्ा  
            ालेसवा उमेद्ारांचध वादध मनपा िशशण ि् ाग कावारलव वेाे  िसद करमवात वेलल. 
     16) सदरचध पद ेिह मानमन तत्ा्र  िसतत्ात राहतधल. तसेच नेमणूक  ालेसवा उमेद्ारास 
           नािशक महानगरपािलके�वा िनविमत से्ेत क णताहध हह सांगता वेणार नाहध. तसचे 
           नवावालवात दाद मागता वेणार नाहध. 
     17) िशशक  रतधम�वे दबा् ् इतर गैरमागारचा  ्लबं केसवाचे िनदशरनास तसवास सदर 
          उमेद्ारास  पाप ारि्मवात वेलल. 
     18) ्रधल पदांबाबत उपर �   ध ् शत� िनवमान सार िशिाल करणे ् ्ाढ करणे तसेच उपर � 
          नमूद पदसंखवेत तसेच  न शेषात बदल करणे वाबाबतचे  ंितम  िमकार िनन स्ाशरधकार वांचे 
          राहतधल.   
 

उमेद्ार िन्ाधचध पदत:-  
१०० ग णांचध परधशा :- वा  ंतगरत लेखध परधशा ८० ग ण,मतिखक परधशा २० ग ण  
 

परधशा श सक:- ख सवा  ्गारतधल उमेद्ारांक�रता ा.५००/- मागास्ग�व उमे�ारांक�रता ा.३००/- 
उमेद्ारांनध  ाारस बत ्र नमूद केललेा परधशाश सक मनाकषर(DEMAND DRAFT)  वा स्ापात  
मा.तव � मनपा नािशक  वांचे ना्े  सलेला स बत ा ाणे बंमनकारक तह.े मनाकषर च� रााधवकक त 
बँकांचाच  सा्ा.जवा उमेद्ारां�वा  मनाकषर सदं ारत क णतवाहध स्ापाचध तांिपक  ाचण तसवास 
 शा उमेद्ारांना सदर  ा�वेसााध  पाप ारि्मवात वेलल.  
        सदर ाािहरातधतधल  ार प ोाने  ा्ा समश स्धकारमवाचा काला्मध ादनांक  ०१/ १२ /२०१७ 
ते ादनांक १५/१२/२०१७ तह.े कावारलवधन कामकााा�वा ्ेाेत कावारलवधन स  धचे ाद्स ्गाून मनपा 
िशशण ि् ाग कावारलव, न्धन पंिात कॉलनध शरणपूर र ा, नािशक वा �ाकाणध १५/१२/२०१७ पव�त 
स्धकारल ेाातधल.तवानंतर प ोाने  ा्ा समश वेणारे  ार क णतवाहध प�रिसातधत स्धकारल ेााणार 
नाहध वाचध न�द घवा्ध. उमेद्ारा�वा िन्ाध�वा पदतधत क णतवाहध  कारचे बदल करमवाचे  स र् 
 िमकार िनन स्ाशरधकार वांनध राखनू ाे्ल ेतह.े 
 

     Sd/- 
        िशशणािमकारध                                                                            
मनपा िशशण ि् ाग नािशक                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

नािशक महानगरपािलका, नािशक    
 
 
उदूर ाध  धीा िशशक पदासााध  ार  
 
 
 
 

 
 ित,  
मा. तव �  
नािशक महानगरपािलका, नािशक  
 

1) संपूणर ना्:      (ताना्)                   (स्ततचे ना्)                      (्िालांचे/पतधचे ना्) 
मरााध:- ------------------------------------------------------------------------------------------  

इं�ाध :- ------------------------------------------------------------------------------------------ 

     2) पपआ्हाराचा सपंणूर प ा:- --------------------------------------------------------------------- 

                     ---------------------------------------------------------(िपन):---------------------------- 

     3) ानमतारधख:- ( ंकात) ------/------/------- ( शरध) -------------------------------------------- 

     4) ममर:--------------------              ाात:- --------------                प  ाात:------------------- 

     5) हवात  पतवे:- --------- 

     6) शैशिणक  हरता :-     ------------------------------------------------------ 

         ूमण�्नध/संपकर  �मांक:- ------------------------------- ल-मेल:- ---------------------------------- 

शैशिणक  हरता  

 न .नं. परधशेचे ना  ्

शालांत परधशा 

मंाा/ि्�ापधााच े

ना् 

उ धणर  ासवाचे  

्षर 
      ि्षव 

  ग णांचध 

   हे्ारध 
�ेणध 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

नाधक�वा 
कााातधल पासप  र 
साल  च    लाऊन 
तवा्र स्ताचध 
स्ाशरध करा्ध  



 न  ्  

 न .न.ं शााा/संसाेचे ना् ् प ा 
मारण केलेले 

        पद 

कावररत काला्मध ीकूण 

से्ा 

    से्ा  

 स ामवाचे  

    कारण 
पासून  पव�त  

1       

2       

3       

4       

 

मध वा�ारे शपापू र्क कान करत  /करते क� मला शासक�व से् के�रता वापू्�  पाप घ िषत करमवात 

तलेले नाहध. मला चतादारध ग न्ात   क ् िशशा  ाललेध नाहध तसचे मा ेि्ाद क णतवाहध  कारचा 

चतादारध नवावालवात ख ला  लिंबत नाहध. ्र नमूद केललेध स र् मािहतध खरध  सनू ाािहरातधत 

ादलसेवा स र् िनकषान सार ् शैशिणक  हरतेन सार मध ्रधल पदासााध पाप तह.े तवापैक� क णतधहध 

मािहतध ख  ध तढासवाम ाे मा ा  ार चे ाासवास ाक्ा िन्ाध�वा क णतवाहध  ाावा्र  ा्ा 

नेमणूक  ासवा्र मा ध उमेद्ारध रर केसवास तवाबाबत मा ध क णतधहध त�ार राहणार नाहध. 

 

�ाकाण:-                                                                   ारदाराचध सहध:- 

 

ादनांक:-                                                                   ारदाराचे ना् :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


