नवी मंब
ु ई महानगरपालका
डा व सांकृतक वभाग
भारतरन राजीव गांधी डा संकुल,
से.३ए, सी.बी.डी.,बेलापूर, नवी मब
ुं ई
दरु &वनी - 27573294
जा.हरात ं. नमुंमपा/डा व सांकृ./टे 1/2.59/ 02 / 2017, .द.13/11/2017

मु4य डा माग6दश6क, सहा.डा माग6दश6क व मदतनीस यांची नेमणूक
नवी मंब
 त येणा-या शाळे मधील
ु ई महानगरपालकेया शण वभागांतग

वया या!ना,

न.मुं.म.पा.काये$ातील उदयो(मुख व होतक* खेळाडून
ं ा तसेच /यावसा0यक संघातील खेळाडून
ं ा खेळांचे
तं$श2
ु द 3शण मळावे याकर4ता 56डा 3शण क78 सु* कर9याचे 3:तावत आहे. खेळांया मा2यमातुन
वया या!चा शार4<रक वकास तसेच 3=येक मुलांची शार4<रक मतेनुसार वशेष तं$श2
ु द 3शण
दे णेकर4ता ता=परु =या :व*पात ठोक मानधनवर अकरा मAह(याकर4ता खाल4ल अहता धारण करणा-या
उमेदवारांचे अज मागव9यात येत आहे.
अ.

पदनाम व पद

खेळनहाय

आर>ण

ं.

सं4या

पदसं4या

1.

मुCय 56डा

खो-खो(2),

अ.जा. (1),

मागदशक

फुटबॉल(1),

(5)

कबLडी(1) व

शै>@णक अह6ता व खेळ वषयक पाBता

ठोक मासक

मानधन (F.)
एन.आय.एस. (OडPलोमा) Qकं वा राRय

20,000/-

अ.ज. (1)

शासनाचा उ=कृTठ 56डा मागदशक

(3=येक6)

खुला (3)

पुर:कार 3ाPत असावा.

शुट4ंगबॉल (1)

1.

2.

राTU4य :पधVत पदक संपादन केलेले
असावा.

3.

राTU4य :पधVत सहभागी खेळाडून
ं ा
मागदशन केलेले असावे.

2.

सहाYयक 56डा

खो-खो(6),

अ.जा. (3)

एन.आय.एस. (6 आठवLयांचा

15,000/-

मागदशक

ताय\वादो(4),

अ.ज. (2)

सAटQफकेट कोस) Qकं वा शवछ$पती

(3=येक6)

(24)

कबLडी(6),

व.जा.(अ) (1)

पुर:कार 3ाPत Qकं वा आंतरराTU4य

(3=येक6 1 मAहला)

भ.ज.(ब) (1)

खेळाडू तयार केलेला असावा..

फुटबॉल(2),
टे बल टे 0नस(2),
बु2द4बळ(2) व
शुट4ंगबॉल(2)

भ.ज.(क) (1),

1.

2.

इ.मा.व.(4) व
खुला (12)

राTU4य :पधVत सहभागी खेळाडून
ं ा
Qकमान 3 वष मागदशन केलेले असावे.

3.

बु2द4बळकर4ता संब_धत अजदार चेस
रे टेड खेळाडू असावा व 3शक `हणन
ु
Qकमान 3 वषाचा अनभ
ु व असावा.

3.

मदतनीस

कबLडी (2)

अ.जा. (3)

1.

संबधीत खेळाची माAहती असावी.

(मैदान सेवक)

खो-खो (2)

अ.ज. (1)

2.

मैदान तयार कर9याबाबतचा Qकमान 2

(20)

फुटबॉल (4)

व.जा.(अ) (1),

इतर (12)

भ.ज.(ब) (1),
इ.मा.व. (4) व
खुला (10)

वषाचा अनभ
ु व असावा.

*.10,000/-

(3=येक6)

अटH व शतI :1.

अज6 लफाKयावर Lया पदाकरHता अज6 केMया आहे यांNया पOट उMलेख केलेला असावा.

2.

शासQकय कमचा-या3माणे अ(य कोणतेह4 लाभ सेवेत समावेशन, वेतनbेणी, रजा पे(शन इ=याद4 अनुcेय
नसतील.

3.

अट4 शतd मा(य असeयाबाबतचे लेखी हमी प$ लहुन Aदeयानंतरच 0नयु\ती Aदल4 जाईल.

4. सादर केलेल4 माAहती चुक6ची आढळeयास उमेदवाराची सेवा कोण=याह4 टPPयावर रg कर9याचे अ_धकार
महापालकेने राखन
ू ठे वलेले आहेत.
5. हमी प$ातुन मु\त /हावयाचे असeयास संब_धताने 01 मAह(यांची पव
ु  सुचना 0नयु\ती अ_धका-यास दे णे
आवhयक राह4ल.
6. उ\त नमद
ु नेमणक
ु ा मासक ठोक मानधनावर ता=परु =या :व*पात असेल. नवी मंब
ु ई महानगरपालकेस
गरज नसेल त7 /हा कोण=याह4 3कारची पव
ु  सच
ु ना न दे ता सेवेतून काढ9याचे अ_धकार मा. आय\
ु त यांचे
राहतील.
7. उ\त अहता धारण करणा-या उमेदवारांया कागदप$ाची छाननी क*न पा$ उमेदवारांया मुलाखती
अंती अं0तम 0नवड याद4 जाह4र कर9यात येईल.
उ\त अहता धारण करणा-या उमेदवारांया वर4ल पदांकर4ता Aद. 15/12/2017, साय.5 वाजेपयत =यांया
शैiणक अहता, जातीचे 3माणप$ ,जातवैधता 3माणप$ व अनुभवाचे 3माणप$ (3माiणत छायाQकं त
3तीसह) सोबतया नम(
ु यातील वैयि\तक माAहतीसह अज भ*न खाल4ल प==यावर सादर करावेत. यापव
ू d
अज सादर केलेeया उमेदवारांनी प(
ु हा अज सादर कर9याची आवhयकता नाह4.
काया6लयाचा पता :
मा.शणा_धकार4 तथा
वभाग 3मख
ु (56डा व सां:कृ0तक वभाग)
भारतर=न :व.राजीव गांधी 56डा संकुल,
से\टर-3,सी.बी.डी.,बेलापूर,नवी मुंबई.
फोन - 27573294
सह4/शणा_धकार4 तथा वभाग 3मख
ु
56डा व सां:कृ0तक वभाग
नवी मब
ुं ई महानगर पालका

अजा6चा नमुना

पासपोट6 आकाराचा
वता:चा फोटो

( ----------------------------------- या पदासाठn अज )

Sचकटवन
ू वत:
सा>ाTकं त करावा.

2त,
मा.आयुQत,
नवी मुंबई महानगपालका.
1. संपुण नाव

: ---------------------------------------------------------------------------------------------( 3थम आडनाव )

2. संपकाचा प=ता

( नाव )

( वOडलांच/े प0तचे नाव )

: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. संपक 5ं.

: --------------------------------------------Email ID-------------------------------------

4. ज(म तार4ख

तार4ख

मAहना

वष

Aद.01/01/2017 रोजीचे वय

वष

मAहना

5. शैiणक अहता :उ=तीण केलेल4

वयापीठ /मंडळाचे

उ=तीण

पर4ा

नाव

झाeयाचे वष

6. अनुभव :-

वषय

ट\केवार4 /

bेणी

Aदवस

सं:थेचे नाव व प=ता

कायरत असलेeया
पदाचे नाव

7. खेळातील वशेष काम_गर4 :-

कालावधी
पासन
ू

पयंत

एकुण

सेवा सोड9याचे कारण

वष

१)
२)
३)
४)

8. अवगत असणा-या भाषा

:

9.3वग

:

भाषा

मराठn

Aहंद4

इंwजी

अ.जा. /अ.ज./ व.जा.(अ) / भ.ज.(ब) / भ.ज.(क) / इ.मा.व. / खुला

10. आपणास व*2द (याय 3वTठ 3करण,फौजदार4,श:तभंग वषयक 3करण वा त=सम इ. कारवाई चालू आहे
काय ? असeयास थोड\यात तपशील यावा) होय /नाह4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. अजासोबत खाल4ल (छायांQकत)स=य 3ती जोडलेeया आहेत.
1)
2)
3)
4)
5)
अजात नमूद केलेल4 सव माAहती खर4 असून ती खोट4 आढळeयास माझी कोण=याह4 टPयावर नेमणूक रg
कर9यात येईल आiण माझे व*2द कायदे शीर कारवाई होईल याची मला पण
ु पणे जाणीव आहे .
.ठकाण :.दनांक :-

उमेदवाराची नाव व सह4
(

)

