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 िज हा पिरषद को हापूर यांचे माफत राजष  शाहू छ पती िव ािनकेतन व िनवासी ि डा शाला, 
शगणापूर, (चंबुखडी), ता-करवीर, िज हा को हापूर येथे चालू कर यात आलेली असून या िठकाणी 
ता पुर या व पातील कं ाटी मु य कब ी शी क कं ाटी मु य िश क ॲथलॅिट स , कं ाटी
सहा यक िश क ॲथलॅिट स इ. पदे िनयु ती करणेचे आहेत. यासाठी पा  उमेदवारांनी िविहत 
मुदतीत लेखी अज करावेत. 

भरतीबाबतची सिव तर मािहती व जािहरात www.zpkolhapur.gov.in या संकेत थळावर उपल ध 
आहे.  

 

                           सही/-                                     सही/- 
                        िश णािधकारी ( ाथिमक)                                      मु य कायकारी अिधकारी 
                         िज हा पिरषद, को हापूर                                        िज हा पिरषद, को हापूर. 

   

 
 
 
 
 



(  -1) 
        ( ), , -

, - .  
  

 
िज हा पिरषद, को हापूर संचिलत राजष  शाहू छ पती िव ािनकेतन व िनवासी ीडा शाला 
चंबुखडी), शगणापूर, ता-करवीर िज हा को हापूर येथे िनवासी कडे कं ाटी मु य कब ी 

शी क,कं ाटी मु य िश क (ॲथलॅिट स),कं ाटी सहा यक िश क (ॲथलॅिट स), इ.पद भरती
सन2020-2021 म ये िनयु ती कर यात येणार आहे. सदरची िनयु ती िह पुणत: कं ाटी मानधन 
त वावरील िन वळ ता पुर या व पाचीअसणारआहे. 

जािहरातीत  िदलेली शै िणक व यावसाियक अहता पुण करीत असले या अनुभवी उमेदवारांनी 
सोबत िदले या नमु यात अज करावेत. सदरचा अज िदले या िवहीत नमु यात टंकिलखीत क न 

अखेर सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.45 पयत या वेळेत 
काय लयीन िदवशी सम  अथवा पो टाने मा. िश णािधकारी ( ाथिमक) िश ण िवभाग, िज हा पिरषद, 
को हापूर येथे वकारले जातील. या तारखे नंतर येणा-या अज चा िवचार केला 
जाणार नाही याची न द यावी. सदरची जािहरात िज हा पिरषद, को हापूर या www.zpkolhapur.gov.in 

या संकेत थळावर उपल ध आहे.  
 

अ.  पदाचे नाव शै िणक अहता  मासीक मानधन 11 मिहने  
मानधन 

1 1 कं ाटी मु य 
कब ी ( िश क)  

1.एन.आय.एस 
            कवा  
2.  एम.पी.एङ  1 वष चा िश णाचा 
अनुभव,रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू 
अस यास ाधा य  

20,000/- 2,20,000/- 

2 1 कं ाटी मु य 
ॲथलॅिट स 
( िश क)  

1.एन.आय.एस 
           कवा  
2.  एम.पी.एङ  1 वष चा िश णाचा 
अनुभव,रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू 
अस यास ाधा य 

20,000/- 2,20,000/- 

2 1 कं ाटी सहा यक 
ॲथलॅिट स 
( िश क) 

1.एन.आय.एस 
            कवा 
2. एम.पी.एङ  
रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू अस यास 

ाधा य 

12,000/- 1,32,000/- 

 52,000/- 5,72,000/- 
 

वरील कं ाटी पद भरती बाबतची  अटी व शत  थेाड यात मािहती खालील माणे आहे.  

 
 



 कं ाटी मु य कब ी ( िश क), कं ाटी मु य ॲथलॅिट स ( िश क) 
 उमेदवार हा कब ी,मैदानी या खेळाम ये  एन.आय.एस.असावा   
 कवा एम.पी.एङ  1 वष चा िश णाचा अनुभव,रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू अस यास 

ाधा य. 
 वयोमय दा – उमेदवाराचे वय िकमान 18 वष पुण असणे आव यक आहे.  तसेच 28 

फे ुवारी 2021 रोजी वय कमाल 45 वष चे आत असणे आव यकआहे.  
2. कं ाटी सहा यक ॲथलॅिट स ( िश क)  

 एन.आय.एस 
 कवा एम.पी.एङ 
 वयोमय दा – उमेदवाराचे वय िकमान 18 वष पुण असणे आव यक आहे.  तसेच 28 

फे ुवारी 2021 रोजी वय कमाल 45 वष चे आत असणे आव यकआहे.  
3. सदर तीनही पदासाठी काय लयाने ठरवून िदले या वेळेत तसेच आव यक यावेळी काय लयाचे  
      काम जादा वेळेत पुण करणे बंधनकारक राहील, यासाठी कोण याही कारचे अितरी त    

      कवा जादा मानधन आदा केले जाणार नाही.   
4. कं ाटी मु य कब ी ( िश क), कं ाटी मु य ॲथलॅिट स ( िश क), कं ाटी ॲथलॅिट स 

सहा यक िश कांना िव ािनकेतन व िनवासी ीडा शालेम ये दररोज सकाळी 6 ते 9 आिण 

सायंकाळी 4 ते 7 या वेळेत तसेच वेळोवेळी आव यकतेनुसार िव ा य सोबत पधसाठी आिण 

सरावासाठी उप थत राहणे बंधनकारक आहे. तसेच सदर सहा क िश कांनी  िनवासी राहणे 
बंधनकारक आहे. ि डा िश कांना सुटटीम ये देखील काम करणे बंधनकारक राहील. 

5. कं ाटी मु य कब ी ( िश क), कं ाटी मु य ॲथलॅिट स ( िश क), कं ाटी ॲथलॅिट स 
सहा यक ( िश क) इ. पदांची िनयु ती िह पणुत: ता परुती आिण कं ाटी मानधन त वावरील 

अस यामुळे कोण याही उमेदवाराला सेवेत कायम कर याचा कवा िनयिमत सेवेचा कोणताही 
लाभ अनु ेय असणार नाही आिण कायम व पी िनयु ती िदली जाणार नाही याची उमेदवारानी 
न द यावी. तसेच िनवड झाले या उमेदवारांकडून . 500/- टॅ प पेपरवर करारप  क न 

घेणेत येणार आहे. 
6. जािहरातीमधील नमु याम येच अज करणे बंधनकारक आहे. यासोबत आव यक असणारी 

सव कागदप े अज सोबत झेरॉ स त स य त ( True Copy ) क न जोडणेचे आहेत, 
अ यथा अज अपा  ठरिव यात येईल. अज सोबत जोडले या कागदप ांची छाननी क न पा  

असणारे उमेदवारांची यादी िज.प.कडील नोटीस बोड वर िस द कर यात येईल, यानंतर डाटा 
ए ी ऑपरेटर पदासाठी लेखी पिर ा आिण मुलाखत याबाबतचा िनणय अलािहदा कळिव यात 

येईल. तसेच लेखी कवा तोडी मुलाखतीसाठी कोण याही कारचा भ ा कवा वास खच 

काय लयाकउनू िदली जाणार नाही तो वत: उमेदवाराने करणेचा आहे याची न द यावी.  
7. उमेदवारांनी वरील अट . 1 ते 5 नुसारच पा  असणारे अज करावेत अधवट कवा अपुरी 

कागदप ाचंी अज ाहय मानले जाणार नाहीत याची उमेदवारांनी न द यावी. 
8. सदरची भरतीबाबत थािनक वृ प ाम ये िज हा तराव न जािहरात देऊन करणेत येईल.  
9. िनयु त केले या उमेदवाराचा कालावधी पुण झालेनंतर मुदतवाढ देणे कवा कसे याबाबतचा 

अंतीम िनणय  या काय लयाने राखून ठेवला आहे.  
10. सदर जािहरातीमधील अटी व शत म ये सव िधकार िज.प.को हापूरकडे राखून ठेवला 

आहे.  



    

1) अज A-4 साईज पेपरवर िदले या नमु यातच टंकिलिखत केलेला असावा. 
2) अज विरल फोटो अलीकडील आिण तो राजपि त अिधकारी कवा िवशेष कायकारी 

अिधकारी यांचेकडून सा ांिकत करणे बंधनकारक आहे.  
3) अज सोबत शै िणक पा ता, यावसाियक पा ता, वयाचा पुरावा, अनुभवाचा दाखला, 

डोमेसाईल माणप , माजी सैिनकांचे माणप , क प त माणप , भुकंप त 

माणप , खेळाडू माणप , वातं सैिनक पा य माणप , अंशकालीन माणप  

अनुभव दाखला इ यादी या ित सा ांिकत केले या ती जोडा यात. तसेच 

मागासवग य वग तील पदासाठी अज करताना अज सोबत जात वैधता माणप  

अथवा जात माणप  जोडणे बंधनकारक राहील. 
4) येक पदासाठी वतं  अज कर यात यावा. 
5) अज या िलफाफयावर या पदासाठी अज केलेला असेल या पदाचा, खेळाचा कार 

उ लेख कर यात यावा. 
 
 

  

1) वयोमय दा – उमेदवाराचे वय िकमान 18 वष पुण असणे आव यक आहे.  तसेच 28 फे ुवारी 
2021 रोजी वय कमाल 45 वष चे आत असणे आव यकआहे.  

2) 500/- . 
250/- , . 

, . . .   
3) सदरची िनयु ती िह कं ाटी आिण मानधन त वावरील फ त 11 मिह यासाठी मय िदत 

अस याने नंतर कोणतीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही. 
4) िनवडीबाबत कोण याही कारचा दबाव आण यास / िशफारसप  आण यास उमेदवारांस 

अपा  ठरिव यात येईल. 
5) ा त अज मधून तयार कर यात आलेली ित ा यादी 11 मिह यासाठी मय िदत राहील. 
6) अज वकार याची अंितम तारीख  05/04/2021 रोजी सायंकाळी 5.45 वाजेपयत असेल. 

मुदतीनंतर सम  अथवा पो टाने आलेले अज वकारले जाणार नाहीत याची न द यावी. 
7) िवहीत नमु यात नसलेले अज र  समज यात येतील. 
8) अज त प यवहाराचा प ा जवळ या खुणेसह ( Land Mark ) नमूद करावा. संपक साठी 

मण वनी मांक न दवावा. तसेच वत:चा ई मेल आयडी असलेस नमूद करावा. 
9) अपुण व चुकीची मािहती भरलेले अज िवचारात घेतले जाणार नाही. तसेच अपा तेबाबत 

कोण याही कारे या काय लयाकडून प यवहार केला जाणार नाही. 
10) अज सोबत जोडावया या शै िणक याच माणे यावसाियक पा तेचे व इतर दाखले 

यां या ती सां ािकत क नच अज सोबत जोड यात या यात. झेरॉ स त स य त न केलेस 

अज अपा  ठरिव यात येईल आिण याबाबत कोणतीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही.  
11) आर णाचा लाभाकरीता या या वग त मोडत असले या उमेदवारांनी उ त व गत 

गटात मोडत नस याबाबतचे स म अिधका-यांचे माणप  सादर करावे. 
12) उमेदवाराला मराठी भाषेचे ान असणे आव यक आहे. 

 



      

1) (अ) शासन िनणय . िरपभ/ . .66/2011/ई-10,िद.27जून2011 नुसार या उमेदवाराकडे 

डोमीसाईल माणप  उपल ध नसलेस याने यांचा ज म महारा ात झाला अस यास 

दाखला सादर करणे आव यक आहे. अशा करणात डोमीसाईल माणप ाची अट लागू 

राहणार नाही.  
(ब) सदर उमेदवाराकडे ज म तारखेचा दाखला उपल ध नस यास या उमेदवाराने शाळा 
सोड याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक राहील. परंतु सदर शाळा सोड या या 
दाख याम ये ज म महारा  रा यात झाला अस याची न द आव यक आहे. 
(क) उपरो त बाबी फ त महारा ात रा यात ज म झाले या उमेदवाराला लागू राहील. 

2) सेवा योजन काय लय, आिदवासी क प अिधकारी, िज हा अिधकारी यांचेकडून ा त 

होणा-या जनगणना, अंशकालीन कमचारी, क प त, माजी सैिनक, िज हा सैिनक 

क याण बोड, यांचेकडून िशफारस होणा-या उमेदवारांनी यांचे शै िणक पा तेनुसार 
जाहीराती माणे अज करणे बंधनकारक आहे. 

3) क प त व भुकंप त उमेदवारानी संबंिधत िज हयातील मा. िज हािधकारी / िज हा 
पुनवसन अिधकारी यांचेकडील क पग त व भुकपं त माणप ा या स य ती 
अज सोबत जोडणे या आहेत. अ यथा अज अपा  समज यात येईल. तसेच माणप  

पडताळणीनंतर िनयु ती ओदश देणेत येतील. 
4) सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय िद. 1 जुलै 2005 नुसार लहान कुटंुब 

असलेचे माणप  खाली िदले या नमु याम ये अज सोबत वतं िर या आव यक या 
कागदप ासह सादर करणे आव यक राहील. 

5) सदरची िनयु ती पुणत: कं ाटी आिण मानधन त वावरील ता पुर या व पाची अस यामुळे  

उमेदवाराचे काम समाधानकारक नसलेस कोणतेही कारण कवा लेखी सुचना न देता 
िनयु ती र  करणेत येईल, याबाबत कोण याही कारे आिण कोठेही त ार करता येणार 
आहे, आिण कोणतेही राजिकय दबाव आणता येणार नाही.  

6) िनयु तीचे सव अिधकारी िज हा पिरषद, को हापूर ने आप याकडे राखून ठेवले आहेत.   
 
 

                          सही/-                                     सही/- 
                  िश णािधकारी ( ाथिमक)                                मु य कायकारी अिधकारी 
                  िज हा पिरषद,को हापूर.                                   िज हा पिरषद,को हापूर. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

महारा  नागरी सेवा (लहान कुटंुबाचे ित ा प  )िनयम 2005 मधील ित ा प ाचा 
नमुना-अ 

मी ीमती/कुमारी---------------------------------------------- ी-------------------------
---------------------याचंी प नी/मुलगा/मुलगी वय------वष राहणार-----------------------
--------------------------या ारे पुढील माणे असे जाहीर करतो/करते िक, 

1) मी---------------------------------------या पदासाठी माझा अज दाखल केलाआहे. 
2) आज रोजी मला-----------(सं या) इतकी हयात मुले आहेत. या पैकी िद.28 माच 

2005 तदनंतर ज माला आले या मुलांची सं या----------आहे (अस यास ज म 
िदनाक नमुद करावा.) 

3) हयात असले या मुलांची सं या दोन पे ा अिधक असेल तर िद. 28 माच 2005 
तदनंतर ज माला आले या मुला मुळे या पदासाठी मी अनह ठरिव यास पा  होईन 
याची मला जाणीव आहे. 
 

िठकाण:- 
िदनांक:-उमेदवाराची वा री 
उमेदवाराचे संपुण नांव:--------------------------------- 
 

 

1) अंितम िनवड यादीतील उमेदवारांची मुळ कागद प े पडताळणी केले िशवाय िनयु ती िदली 
जाणार नाही याची न द यावी. 

2) एखादा उमेदवार या या िनवडीसाठी िनवड सिमती वर य  कवा अ य  दबाव आणलेस 
यास िनवड ि येतून वगळणेत येईल. 

3) मुलाखती म ये पा  ठरले या उमेदवारांची िनवड यादी ही िज हा पिरषद, को हापूर येथे नोटीस 
बोड  वर तसेच िज हा पिरषदे या संकेत थळा वर www.zpkolhapur.gov.in वर िस द 
कर यात येईल. 

4) जाहीराती मधील काही बाबी िवषयी शंका अस यास याबाबत सद य सिचव तथा 
िश णािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, को हापूर यांना काय लयीन िदवशी व वेळेत सम  
भेटावे. 

 
                          सही/-                                     सही/- 
                 िश णािधकारी ( ाथिमक)                                मु य कायकारी अिधकारी 
                  िज हा पिरषद,को हापूर.                                   िज हा पिरषद,को हापूर. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   ,    ( ), 
     ( ),  

                              2020 - 2021 
 

, 
मा. सद य सिचव,कायकारी िनयामक सिमती,को हापूर. 
तथा िश णािधकारी ( ाथिमक), 
िज हा पिरषद, को हापूर. 

 

   ,   ( )  
                                           ( ),      
                                        2020 - 2021 

 

1) उमेदवाराचे संपुण नांव:-आडनांव वत:चेनांव विडलांचेनांव 

--------------------------------- ----------------- 
2) उमेदवाराचे नावात बदल असलेस:-आडनांव वत:चेनांव विडलांचेनांव 

------------------------------------------------ 
3) ल ना नंतर नाव बदलेले अस यास (मिहला उमेदवारासाठी गॅझेट सह पुरावा जोडावा) 

नांव:----------------------------------------------------------------------------- 
4) प  यवहाराचा प ा:--------------------------------------------------------------------- 
5) दरु वनी . मो.नं 

6) जात:-------------------------पोटजात:---------------------------- 
7) अजदाराची ज म तारीख (अंकाम ये)(शालांत माणप ा माणे) 

 

8) उमेदवाराचे अज वकारणे या अंितम िदनांकास िद  .    .    .  इ.रोजी 
असलेले वय. 

9) आव यक या िठकाणी(√) अशी खुण करावी. 
10) महारा रा याचे रिहवासी आहात काय? (डोमीसाईल माणप  जोडणे आव यकआहे).-

  होय/नाही 
11) अजदार ी आहे िक पु ष? ( ी)/(पु ष)-(िववाहीत)/(अिववाहीत) 
12) अजदाराची शै िणक अहता (उ ीण झाले या परी ेचा तपिशल) 

शे िणक 
पा ता 

परी ा मंडळाचे 
नांव 

उि ण हो याचे 
वष 

एकूण गुण ट केवारी 

     
     
     
     

उमेदवारानेअिलकडील
काळातीलआयडटीसाई
जफोटोलावावावतोराज
पि तअिधकारी कवािव
शेषकायकारीअिधकारी
याचेंकडूनसा ांिकतक
रावा. 

तारीख मिहना वष 
   

वयवष मिहना िदवस 
   



13) नाव न दणी केले या सेवा योजन काय लयाचे नांव:-------------------------------------
---- 
न दणी मांक---------------व िदनांक:-   /  / 

वर नमूद केलेला तपिशल मा या मािहती माणे स य व अचूक आहे. मी मािणत करतो/करते िक 
अज त नमुद केलेली मािहती खोटी अगर चुकीची आढळून आलेस अज अपा  करणेस, नोकरी 
मागिव यास व या अनुषंगाने होणा-या इतर कारवाईस मी पा  व बांधील राहीन. 

 
 

िठकाण:-                  सही/- 
            अजदाराचे संपुण नावं:-------------------------------- 
िदनांक:-   /   /2020. 
----------x---------------x------------------x----------------x------------------x----------x------- 
िटप:-जािहरातीम ये पदासाठी िवहीत केले या शै िणक अहता व अटीनुसार आव यकतेनुसार 
कागदप ां या स य ती, जात माणप / जातवैधता माणप  इ यादी आव यक असणा-
याकागदप ां या स य ती अज  सोबत जोडणे बंधन कारक राहील अ यथा अज अपा  ठरिवणेत येईल. 
 
 
 
 
 
 
 

                               सही/-                          सही/- 
                  िश णािधकारी ( ाथिमक)                                मु य कायकारी अिधकारी 
                   िज हा पिरषद,को हापूर.                                   िज हा पिरषद,को हापूर. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

राजष  शाहू छ पती िव ािनकेतन व िनवासी ीडा शाला, 
(चंबुखडी) शगणापूर, ता-करवीर, िज हा-को हापूर. 

वेशप –2020. 
अह तांतरणीय 

 

उमेदवाराचे संपुणनांव:-------------------------------------------
--------- 
 

अज केले या पदाचे नांव:----------------------------------------
---------- 

 

उमेदवाराची वा री 
 

 
उमेदवाराने अिलकडील 
काळातील पासपोट साईज फोटो 
लावावा व तो राजपि त 
अिधकारी कवा िवशेष 
कायकारी अिधकारी यांचेकडून 
सा ांिकत करावा. 

 

 
 
 

                              सही/-                                सही/- 
                 िश णािधकारी ( ाथिमक)                                मु य कायकारी अिधकारी 
                  िज हा पिरषद,को हापूर.                                   िज हा पिरषद,को हापूर. 

 
 
 
 

 


