
नवी    मंुबई    महानगरपा�लका 

��डा व सां�कृ�तक �वभाग 

भारतर�न राजीव गांधी ��डा संकुल, 

से.३ए, सी.बी.डी.,बेलापूर, नवी मुबंई 

दरु&वनी - 27573294 

जा.हरात     �ं. नमुंमपा/��डा व सां�कृ./टे�1/2�.59/        02    / / / / 2017, .द.13/11/2017 
    

मु4य ��डा माग6दश6क, सहा.��डा माग6दश6क व मदतनीस यांची नेमणूक    

  नवी मुंबई महानगरपा�लके�या �श�ण �वभागांत�गत येणा-या शाळेमधील �व�या या!ना, 

न.मुं.म.पा.काय��े$ातील उदयो(मुख व होतक* खेळाडूनंा तसेच /यावसा0यक संघातील खेळाडूनंा खेळांच े

तं$श2ुद 3�श�ण �मळावे याकर4ता 56डा 3�श�ण क7 8 सु* कर9याच े3:ता�वत आहे.  खेळां�या मा2यमातुन 

�व�या या!चा शार4<रक �वकास तसेच 3=येक मुलांची शार4<रक �मतेनुसार �वशषे तं$श2ुद 3�श�ण  

देणेकर4ता ता=परु=या :व*पात ठोक मानधनवर अकरा मAह(याकर4ता खाल4ल अह�ता धारण करणा-या 

उमेदवारांच ेअज� माग�व9यात येत आहे. 

अ. 

�ं. 

पदनाम व पद 

सं4या 

खेळ�नहाय 

पदसं4या 

आर>ण शै>@णक अह6ता व खेळ �वषयक पाBता ठोक मा�सक 

मानधन (F.) 
1.  मुCय 56डा 

माग�दश�क  

(5) 

 

खो-खो(2), 

फुटबॉल(1), 

कबLडी(1) व 

शुट4ंगबॉल (1) 

अ.जा. (1), 

अ.ज. (1) 

खुला (3) 

1. एन.आय.एस. (OडPलोमा) Qकंवा राRय 

शासनाचा उ=कृTठ 56डा माग�दश�क 

पुर:कार 3ाPत असावा. 

2. राTU4य :पधVत पदक संपादन केलेले 

असावा. 

3. राTU4य :पधVत सहभागी खेळाडूनंा 

माग�दश�न केलेले असावे. 

20,000/- 

(3=येक6) 

2.  सहाYयक 56डा 

माग�दश�क 

(24) 

 

 

खो-खो(6), 

ताय\वादो(4), 

कबLडी(6),  
(3=येक6 1 मAहला) 

फुटबॉल(2), 

टेबल टे0नस(2), 

बु2द4बळ(2) व 

शुट4ंगबॉल(2) 

अ.जा. (3) 

अ.ज.  (2) 

�व.जा.(अ) (1) 

भ.ज.(ब) (1) 

भ.ज.(क) (1), 

इ.मा.व.(4) व 

खुला (12) 

 

1. एन.आय.एस. (6 आठवLयांचा 

सAट�Qफकेट कोस�) Qकंवा �शवछ$पती 

पुर:कार 3ाPत Qकंवा आतंरराTU4य  

खेळाडू तयार केलेला असावा.. 

2. राTU4य :पधVत सहभागी खेळाडूनंा 

Qकमान 3 वष� माग�दश�न केलेले असावे. 

3. बु2द4बळकर4ता संब_धत अज�दार चेस 

रेटेड खेळाडू असावा व 3�श�क `हणनु 

Qकमान 3 वषा�चा अनभुव असावा. 

15,000/- 

(3=येक6) 

3.    मदतनीस 

(मैदान सेवक) 

(20) 

 

कबLडी (2)  

खो-खो (2) 

फुटबॉल (4) 

इतर (12) 

अ.जा. (3) 

अ.ज. (1) 

�व.जा.(अ) (1), 

भ.ज.(ब) (1), 

इ.मा.व. (4) व 

खुला (10) 

1. संबधीत खेळाची माAहती असावी. 

2. मैदान तयार कर9याबाबतचा Qकमान 2 

वषा�चा अनभुव असावा. 

*.10,000/- 

(3=येक6) 

 



अटH    व    शतI    :-        

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

2. शासQकय कम�चा-या3माणे अ(य कोणतेह4 लाभ सेवेत समावेशन, वेतनbेणी, रजा पे(शन इ=याद4 अनुcेय 

नसतील. 

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

4. सादर केलेल4 माAहती चुक6ची आढळeयास उमेदवाराची सेवा कोण=याह4 टPPयावर रg कर9याच ेअ_धकार 

महापा�लकेन ेराखनू ठेवलेले आहेत.  

5. हमी प$ातुन मु\त /हावयाच ेअसeयास संब_धतान े01 मAह(यांची पवु� सुचना 0नयु\ती अ_धका-यास देणे 

आवhयक राह4ल. 

6. उ\त नमदु नेमणुका मा�सक ठोक मानधनावर ता=परु=या :व*पात असेल. नवी मंुबई महानगरपा�लकेस 

गरज नसेल त7/हा कोण=याह4 3कारची पवु� सुचना न देता सेवेतून काढ9याच े अ_धकार मा. आयु\त यांच े

राहतील. 

7. उ\त अह�ता धारण करणा-या उमेदवारां�या कागदप$ाची छाननी क*न पा$ उमेदवारां�या मुलाखती 

अंती अं0तम 0नवड याद4 जाह4र कर9यात येईल. 

     उ\त अह�ता धारण करणा-या उमेदवारां�या वर4ल पदांकर4ता Aद. 15/12/2017, साय.5 वाजेपय�त =यां�या 

शै�iणक अह�ता, जातीच े 3माणप$ ,जातवधैता 3माणप$  व अनुभवाच े  3माणप$ (3माiणत छायाQकंत 

3तीसह)  सोबत�या नमु(यातील वयैि\तक माAहतीसह अज� भ*न खाल4ल प==यावर सादर करावेत. यापूवd 

अज� सादर केलेeया उमेदवारांनी पु(हा अज� सादर कर9याची आवhयकता नाह4.  

काया6लयाचा प�ता    :        

मा.�श�णा_धकार4 तथा 

�वभाग 3मखु (56डा व सां:कृ0तक �वभाग) 

भारतर=न :व.राजीव गांधी 56डा संकुल, 

से\टर-3,सी.बी.डी.,बेलापूर,नवी मंुबई. 

फोन - 27573294           

सह4/- 

�श�णा_धकार4 तथा �वभाग 3मखु 

56डा व सां:कृ0तक �वभाग 

नवी मुबंई महानगर पा�लका    
  



अजा6चा नमुना 

 

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

 

 

2�त,  

मा.आयुQत, 

नवी    मुंबई    महानगपा�लका. 

 

1.  संपुण� नाव  :  ----------------------------------------------------------------------------------------------     

 ( 3थम आडनाव )                             ( नाव )                     ( वOडलांच/ेप0तच ेनाव )  

2.  संपका�चा प=ता :  ----------------------------------------------------------------------------------------------     

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

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

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

3. संपक�  5ं.  :  --------------------------------------------Email ID------------------------------------- 

 

  

4.  ज(म तार4ख               Aद.01/01/2017  रोजीच ेवय   

 

 

5.  शै�iणक अहता� :- 

 

उ=तीण� केलेल4 

पर4�ा 

�व�यापीठ /मंडळाचे 

नाव 

उ=तीण� 

झाeयाचे वष� 

�वषय ट\केवार4 / 

bेणी 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

6.  अनुभव :- 

तार4ख मAहना वष� 

   

वष� मAहना Aदवस 

   

 

पासपोट6 आकाराचा 

�वता:चा फोटो 

Sचकटवनू �वत: 

सा>ाTकंत करावा. 



 

सं:थेचे नाव व प=ता काय�रत असलेeया 

पदाच ेनाव 

कालावधी एकुण 

वष� 

सेवा सोड9याच ेकारण 

पासनू पयंत� 

      

      

 

7.  खेळातील �वशेष काम_गर4  :- १) 

     २) 

     ३) 

     ४) 

 

8.  अवगत असणा-या भाषा  :  

 

 

 

9.3वग�     :   अ.जा. /अ.ज./ �व.जा.(अ) / भ.ज.(ब) / भ.ज.(क) / इ.मा.व. / खुला   

        

10.  आपणास �व*2द (याय 3�वTठ 3करण,फौजदार4,�श:तभंग �वषयक 3करण वा त=सम इ. कारवाई चाल ूआहे  

    काय ? असeयास थोड\यात तपशील �यावा) होय /नाह4 
 

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

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

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

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

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

11.  अजा�सोबत खाल4ल (छायांQकत)स=य 3ती जोडलेeया आहेत. 

       1) 
       2) 
       3) 
       4) 
       5) 

  अजा�त नमूद केलेल4 सव� माAहती खर4 असून ती खोट4 आढळeयास माझी कोण=याह4 टPयावर नेमणूक रg 

कर9यात येईल आiण माझ े�व*2द कायदेशीर कारवाई  होईल याची मला पणु�पणे जाणीव आहे. 

.ठकाण        :-   

.दनांक        :-                       उमेदवाराची  नाव व सह4 

                      (                                         ) 

 

        

भाषा मराठn Aहदं4 इंwजी 

    


