
 

 

जाहिरात 

  

पुणे मिानगरपाहिका  

माध्यहमक व ताांहिक हिक्षण हवभाग  
  

 पणु े महानगरपालिका संचलित माध्यलमक,उच्चमाध्यलमक व रात्र प्रशािा या शाळांमध्ये तात्परुत्या स्वरुपात एकवट 

मानधनावर करार पद्धतीने ०६ (सहा) मलहने मदुतीसाठी अथवा अलतररक्त ठरिेिे लशक्षक समायोजन होईपयंत जो 

कािावधी कमी असेि त्या कािावधीसाठी ररक्त पदांवर  एकवट मानधनावर लशक्षकांची लनवड/प्रतीक्षा यादी शािेय 

लशक्षण लवभागाकडीि शासन पररपत्रक क्र. एस.एस.एन. २१०२ / (१४४/०२)/मालश - २ मुबंई लदनांक २०/०५/२००४ 

नसुार व शािेय लशक्षण व क्रीडा लवभागाकडीि शासन लनणणय क्र. सीईटी-२०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१ लद. 

२३/०६/२०१७  नसुार बी.एड. िेखी परीके्षचे गणु अलभयोग्यता चाचणीच्या गणुानुक्रम ेतयार कर्यात येणार हह.े 

 लवलहत कर्यात हिेिी शैक्षलणक अहणता व अटींची पतुणता करणाऱ्या उमदेवाराचा लवलहत नमनु्यातीि  वयैलक्तक 

मालहतीचा अजण हा प्रमाणपत्रांच्या व गणुपत्रांच्या प्रमालणत छायांलकत प्रती जोडून तो माध्यहमक व ताांहिक हिक्षण 

कायाािय,भाऊसािेब हिरोळे भवन, जुना तोफखाना हिवाजीनगर, पुणे-५ येथे (सुट्टीचे लदवस वगळून) सकाळी 

११.०० ते २.०० या वळेेपयंत हस्तपोच स्वीकार्यात येईि. अजण स्वीकार्याची अलंतम मदुत लदनांक ०२ जानवेारी 

२०२१ रोजी दपुारी २.०० वाजपेयंत राहीि.  

 सामालजक व शकै्षलणकदृष््टया मागास (एस.ई.बी.सी.) वगाणचे हरक्षणास म.े सवोच्च न्यायाियाने स्थलगती लदिी 

असल्याने  या वगाणतीि जागांबाबत  म.े सवोच्च न्यायाियाचे हदशेाप्रमाण े पढुीि कायणवाही कर्यात येईि . 

 

आरक्षण -   माध्यहमक, उच्च माध्यहमक - मराठी माध्यम 
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ररक्त पद े अजा अज 
लवजा

अ 
भजब भजक भजड 

लवमा

प्र 
इमाव 

एसई

बीसी  

ईडब्िू 

एस  
खिुा  एकूण  

माध्यलमक 

/उच्च 

माध्यलमक 

२० 

० १ १ ० १ ० ० ४ ३   २ ८   २० 

 

 

 



 िैक्षहणक व व्यावसाहयक पािता -  
 
 

माध्यहमक हवभाग (मराठी माध्यम) हवषयहनिाय आवश्यक हिक्षक  परे् - २४ मानधन रु. १२०००/- 

अ.क्र  िैक्षहणक पािता  पर्वीचा मुख्य हवषय  ररक्त पर् सांख्या  

1  बी.एस्सी., बी.एड. (ए ग्रपु) (ए ग्रपु) ०५  

2  बी.एस्सी., बी.एड. (बी ग्रपु) (बी ग्रपु) ०४  

3  बी.ए., बी.एड.  इगं्रजी  ०६  

4  बी.ए., बी.एड. मराठी  ०३  

5  बी.ए., बी.एड. लहदंी ०१  

6 बी.ए., बी.एड. स.शास्त्र  ०४  

7 बी.ए.बी.एड./ बी.पी.एड  शा.लशक्षण (अन्य कोणताही लवषय)  ०१  

 एकद ण  २४ 
 

 

माध्यहमक हवभाग (उर्द ा माध्यम) हवषयहनिाय आवश्यक हिक्षक परे् -१२ मानधन रु. १२०००/- 

 

अ.क्र  िैक्षहणक पािता  पर्वीचा मुख्य हवषय  ररक्त पर् सांख्या  

1  बी.एस्सी., बी.एड. (ए ग्रपु) (ए ग्रपु) ०२  

2  बी.एस्सी., बी.एड. (बी ग्रपु) (बी ग्रपु) ०२  

3  बी.ए., बी.एड.  इगं्रजी  ०२  

4  बी.ए., बी.एड. उदूण/ लहदंी  ०२  

6 बी.ए., बी.एड. स.शास्त्र  ०३  

7 बी.ए .बी.पी.एड शा.लशक्षण (उदूण लवषय)  ०१  

 एकद ण  १२ 
 

उच्च माध्यहमक हवभाग (मराठी माध्यम) हवषयहनिाय आवश्यक हिक्षक  परे् - 0७ मानधन रु. १३000/- 

अ.क्र  िैक्षहणक पािता  पर्वीचा मुख्य हवषय  ररक्त पर् सांख्या  

१ एम.कॉम. (लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड. 

सलचव कायणपद्धती    ०१  

२ एम.ए. (लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड. 

इगं्रजी  ०२  

३ एम.कॉम. (लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड. 

पसु्तकपािन व िेखाकमण   ०२ 

४ एम.ए. (लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड. 

मराठी ०२  

 एकद ण  ०७ 
 

 

 

 

 

 

 



उच्च माध्यहमक हवभाग (उर्द ा माध्यम) हवषयहनिाय आवश्यक हिक्षक  परे् - ०८  मानधन रु. १३०००/- 

अ.क्र  िैक्षहणक पािता  पर्वीचा मुख्य हवषय  ररक्त पर् सांख्या  

1  एम.एस्सी.(लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड.  

गलणत  ०१  

2  एम.एस्सी.(लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड.  

भौलतक शास्त्र  ०१  

3 एम.एस्सी.(लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड.  

जीवशास्त्र   ०२  

4  एम.एस्सी.(लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड.  

रसायन शास्त्र   ०१  

5  एम.ए. (लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड. 

इगं्रजी  ०१  

6  एम.ए. (लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड. 

उदूण  ०१  

7 एम.ए. (लकमान ५०% गणु 

हवश्यक), बी.एड. 

भगूोि  ०१  

 एकद ण  ०८  
 

 

 

 

माध्यहमक हवभाग राि प्रिािा (मराठी माध्यम) हवषयहनिाय आवश्यक अधावेळ हिक्षक  परे् - ०३ मानधन रु. ६०००/- 

अ.क्र  िैक्षहणक पािता  पर्वीचा मुख्य हवषय  ररक्त पर् सांख्या  

1 बी.ए., बी.एड. मराठी/ लहदंी  ०१  

2 बी.ए., बी.एड. इगं्रजी/समाजशास्त्र  ०१  

3 बी.एस्सी., बी.एड. (ए ग्रपु) (ए ग्रपु) ०१  

  एकद ण  ०३  
 

 

 

 

 सवासाधारण अटी व िती -  

  १) (अ) वयोमयाणदा ही जालहरात प्रलसद्ध झािेल्या  लदनांकापासनू गणिी जाईि . 

        (ब) सवणसाधारण खलु्या गटासाठी शासकीय लनयमानुसार कमाि वयोमयाणदा ही ३८ वष,ेमागासवगीय उमदेवारास   

              कमाि वयोमयाणदा ४३ वष ेराहीि,अपंगासाठी कमाि वयोमयाणदा ४५ वष ेरालहि.उपरोक्त तक्तत्यात नमदू  

              केल्याप्रमाण ेशकै्षलणक पात्रता असण ेहवश्यक असनू गणुवत्ताधारक अजणदार तसेच लद.१९/०९/२०१३ च्या  

              शासन पररपत्रकानसुार पदवी/पदलवकाधारक अशंकािीन उमदेवारांचा  प्राधान्याने लवचार कर्यात येईि. अजण  

             करताना उमदेवारांनी जन्म तारखचे्या परुाव्यासाठी जन्म तारखचेा दाखिा लकंवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची  

             अथवा शािांत परीके्षच्या उत्तीणण प्रमाणपत्राची साक्षांलकत प्रत जोडण ेहवश्यक हह.े  

  २ ) मागासवगीय उमदेवारांनी अजाणसोबत  जातीचा दाखिा अथवा जात वधैता प्रमाणपत्र जोडण ेहवश्यक हह.ेएकाकी   

        पदासाठी व रात्र प्रशािेतीि पदांसाठी हरक्षण नाही.  

 ३ ) मलहिा लववालहत असल्यास, लववाह प्रमाणपत्र जोडण ेहवश्यक हह.े  

 ४ ) अजणदाराने अजण केिा अथवा लवलहत अहणता धारण केिी म्हणज ेलनयकु्तीचा हक्तक प्राप्त झािा असे नाही. लनवडीच्या  

      कोणत्याही टप्पप्पयावर अजणदार लवलहत पात्रता धारण करीत नसल्यास तसेच,गरैवतणन व दबावतंत्र इ. करताना  

   हढळल्यास त्याची उमदेवारी अथवा लनवड रद्द कर्यात येईि. तसेच लनयकु्ती झाल्यास कोणतीही पवूणसचूना न दतेा 

   त्याची  लनयकु्ती समाप्त कर्यात येईि. 

५) माध्यलमक लशक्षकास दरमहा मानधन र.रु. १२०००/-, उच्च माध्यलमक लशक्षकास दरमहा मानधन र.रु १३०००/- व रात्र  



     प्रशािा अधणवळे लशक्षकास  दरमहा मानधन र.रु. ६०००/- राहीि.लनयकु्त होणाऱ्या उमदेवारास १ मलहन्याच्या मानधना  

    इतकी रक्तकम सेवा अनामत म्हणनू महानगरपालिकेच्या कोषागारात जमा करण ेहवश्यक हह.े  

६) अजणदाराने प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र अजण करण ेहवश्यक असनू अजणदाराने हपिे अजण महानगरपालिकेने  

    जालहरातीमध्ये लवलहत केिेल्या नमनु्याप्रमाण ेकरण ेहवश्यक हह.े  

७) सदर पद ह ेपणूणपण ेतात्परुत्या व हगंामी स्वरूपाचे असनू या पदावर लनयकु्त होणा-या  उमदेवारास मनपा सेवते  

    राह्याचाअलधकार मागता  येणार नाही. सदरचे पद हवश्यकतेनसुार ०६  मलहने मदुतीसाठी अथवा पलवत्र प्रणािी  

   मार्ण त लशक्षक उपिब्ध होईपयंत अथवा अलतररक्त ठरिेिे लशक्षक समायोजन होईपयंत यामध्ये जो कािावधी कमी  

   असेि त्या  कािावधीसाठी  नेमणकूीत  राहीि. 

८) लवलहत मदुतीनंतर हिेिे अजण व अपणूण अजांचा लवचार केिा जाणार नाही.टपािाने हिेिे अजण स्वीकारिे जाणार    

    नाहीत अथवा त्याचा लवचार केिा जाणार नाही.अपणूण मालहती व अटींची पतुणता न करणाऱ्या उमदेवारांचे अजण अपात्र  

    ठरलविे जातीि. अपात्र अजण कायाणियात जमा कर्यात येतीि. या संदभाणत कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार केिा  

     जाणार नाही.  

९) मराठी व उदूण माध्यलमक लवभागासाठी अजण करणा-या अजणदारास पदवी परीक्षेमध्ये लकमान ५०% गणु असण ेहवश्यक 

     हह ेतसेच उच्चमाध्यलमक लवभागासाठी अजण करणा-या अजणदारास पदव्यतु्तर पदवी परीके्षमध्ये लकमान ५०% गणु    

     असण ेहवश्यक हह.े  

१०) उदूण माध्यलमक व उच्चमाध्यलमक लवभागासाठी अजण करणा-या अजणदाराचे इयत्ता १० वी पयंतचे लशक्षण उदूण  

       माध्यमातनू असण ेहवश्यक  हह.े  

११) शासकीय व अन्य कारणास्तव भरती प्रलक्रया कोणत्याही वळेेस कोणत्याही टप्पप्पयावर थांबलव्याचे अलधकार   

      मा.महापालिका हयकु्त यांना हहते व राहतीि.  

१२ ) अजाणसोबत उमदेवारांनी शकै्षलणक व व्यावसालयक अहणता,जातीचा दाखिा इ. हवश्यक त्या प्रमाणपत्राच्या  

        साक्षांलकत सत्य प्रती जोड्यात याव्यात.सत्य प्रती जोडल्या नसल्यास अजण अपात्र  ठरलव्यात येईि. 

१३) सदर नेमणकू कािावधी ०६  मलहनकेररता लकंवा त्यापूवी संपषु्टात हण्याचा अलधकार मा. महापालिका हयकु्त  

       यांचा राहीि. लनयकु्त पदावर उमदेवारास पणु ेमहानगरपालिकेच्या  पदावर कायम हक्तक  मागता येणार नाही.  

१४)  यापवूी माध्यलमक लवभाग पणु ेमनपाच्या शाळेमध्ये काम केिेल्या करार पद्धतीवरीि लशक्षकांचे काम  

      असमाधानकारक असल्यास अशा उमदेवारांचा अजण अपात्र करणचेा अलधकार मा. महापालिका हयकु्त यांना राहीि. 

१५)  उमदेवारांनी अजाणमध्ये मोबाईि क्रमांक, ई मेि हयडी दणे ेअलनवायण हह.े  

१६) वेळेअभावी पत्र वा सचूना पाठलवणकेामी मोबाईि, एसएमएसचा वापर कर्यात येईि. 

१७) महाराष्ट्र शासनाच्या ध्येय धोरणानसुार नेमणकू कािावधीमध्ये बदि होऊ शकेि.  

   

          सही/- 

                                                                                                           ( लशवाजी दौडकर ) 

                                                                                                             लशक्षणालधकारी 

                                          माध्यलमक व तांलत्रक लशक्षण 

                                                                                          पणु ेमहानगरपालिका   

 

 

 

 

 

 



                                                           अर्जाचज नमुनज                                दिन ांक        /     /२०२  

 

म .मह प दिक  आयुक्त,     अर्ादजरजचज  अलीकडे  

पणेु मह नगरप दिक .                                                                                  कजढलेलज आयकजडा आकजरजचज  

    य ांजकडेस सदिनय स िर....                                         रगंीत फोटो स्वयंसजक्जंककत 

                                                                                                                                                                    

             कवषय :-  पुणे मनपज सचंकलत " मजध्यकमक व उच्च मजध्यकमक किक्ण" कवभजगजकडील मरजठी / उददा  

                          मजध्यम /  रजत्र प्रिजलेतील अर्ावेळ किक्क  ररक्त पदजंवर  ६मकिने मदुतीसजठी  

                          अथवज अकतररक्त ठरलेले किक्क  समजयोर्न िोईपयंत र्ो कजलजवर्ी कमी असेल त्यज    

                          कजलजवर्ीसजठी ररक्त पदजंवर  एकवट  मजनर्नजवर करजर पद्धतीने पदणावेळ / अर्ावेळ किक्क 

                          पदजसजठी  .................. यज  कवषयजसजठी  अर्ा (मजध्यम : मरजठी /  उददा). 

महोिय, 
 

१) अजजि र चे न ि (आडन ि ने सरुु कर िे): (मर ठी)............................................................ 

२) इांग्रजी : (कॅदपटि मध्ये).................................................................................... 

३) िदडि ांचे/ पतीचे न ि  : .............................................................................. 

४) जन्म दिन ांक : .......................पूणज िय िरे्ष : (जालहरात प्रलसद्ध झािेल्या  लदनांका रोजी) ....... िरे्ष ........ मदहने  

५)  पत्रव्यिह र च  पत्त  : ...................................................................................  

६)  िूरध्िनी/ मोब ईि क्र. : .......................................................... (अदनि यज) 

७) दिांग : ............................. 

८)  ज त    : ...................... प्रिगज : ................................. 

९) ईमेि आयडी   : .......................................................... (अदनि यज) 

१०) शैक्षदणक प त्रत  : -.........................................  

अ. 

क्र. 

शैक्षदणक/ व्य िस दयक प त्रत  दशक्षण सांस्थ / 

दिद्य पीठ  

म ध्यम  दिर्षय  एकूण 

गणु  

प्र प्त 

गणु 

शेकड  

गणु 

१  एस.एस.सी.       

२  एच.एस.सी.       

३  बी.ए./बी.एस्सी. (५०% गणु आिश्यक)        

४  
एम. कॉम. /एम. ए./एम.एस्सी. (५०% गणु 

आिश्यक) 
      

५  बी.एड. (फक्त िेखी परीक्ष  गणु नोंिि िे.)       

६  अदियोग्यत  च चणी        

७ इतर        

 

 य  अज जसोबत म झ्य  शैक्षदणक प त्रतेच्य  आदण अनुिि च्य  मूळ प्रतीनसु र प्रम दणत केिेल्य  छ य मदु् ांदकत 

प्रती जोडल्य  असून म झी सिज म दहती ही सत्य ि अचूक आहे. तरी म झी ............................ य  पि स ठी दनिड 

होणेस दिनांती आहे.  

दिन ांक :       /       /२०२        आपि  / आपिी दिश्व सू 
दठक ण : ...............                                                                                अजजि र ची सही                                                                                                         

                                                                                                                      

                                                                                                                      (अजजि र चे सांपूणज न ि) 

      


