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Gurukilli Pre – Primary school
(Nursery, LKG, UKG)

(महारा

आ ण गोवा रा यासाठ )

िश क पा हजेत
गु क ली अॅकॅडमी
शहर व

ा. िल. (CIN No. U80102MH2015OPC262477) बीड वतीने महारा

ामीण भागात 3 ते 6 वष वयोगटातील व ा यासाठ गु क ली अॅकॅडमी

school (Nursery, LKG, UKG) सु

कर यात येत आहे त याक रता

आ ण गोवा रा यातील रा यातील

ा. िल. संचिलत Gurukilli Pre – Primary

www.stategkexam.com

या संकेत थळाव न

ऑनलाईन प दतीने तसेच व हत नमु याम ये अज माग व यात येत आहे त.
यासाठ महारा
.
1

आ ण गोवा रा यातील

पद

येक

ामीण व शहर भागात खालील कमचा-यांची िनयु

पद सं या

िश क / िश

येक

का

शै
ामीण

भागात एक पद

णक पा ता

D.Ed
/
ॅ युएशन.
म हलांना

अनुभवास
2

3
4

माक टं ग ऑ फसर

िशपाई

ाधा य.

(दाई)

येक

ामीण

भागात एक पद
म हलांना

ाय हर

येक

ामीण

12

ॅ युएशन

अस यास

भागात एक पद

7 वी पास

10 पे ा जा त

10

चाक

वी

B.Ed

ाधा य

वी

वेतन/मोबदला

व

पास.
ाधा य

7,000/-

6000/-

चाक

.

तालुका

गाव

6,000/-

5,000/-

ती माह

वासभ यापोट

ज हा

पास तीन

चार

ज हा

करणे आहे.

+ 3000/-

तालुका

गाव

2,500/-

1,800/-

1,500/-

5000/-

.

+

वाहन

.

भ ा

वाहन चाल व याचा

( कराया)

पदवीधारक

वा षक मोबदला 2 ल

पयांपयत

पदवीधारक

वा षक मोबदला 2 ल

पयांपयत

पदवीधारक

वा षक मोबदला 2 ल

पयांपयत

परवाना आव यक
5

शाळा िनर

क तालुका

6

शाळा िनर

क ज हा

7

Pre-Primary
ा चायजी मुख

370
30

school
370
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कामाचे

व प

1) िश क / िश

का :-

3 ते 6 वष वयोगटातील व ा याना िशक वणे. तसेच िशकवणी वेळे म ये मुलांची काळजी घेण,े
मुलांचे

2) माक टं ग ऑ फसर :-

मुलां या
शाळे ची

ाय हर :-

5) शाळा िनर

वेशासाठ

व ा याचा सव करणे, व ा याचे

काय म राब वणे, शाळे साठ जागेची यव था करणे.

3) िशपाई (दाई) :4)

वेश करणे, स हसाठ मदत करणे.

व छता करणे, मुलांची काळजी घेणे

मुलांची ने – आण करणे, या पदासाठ

वता:चे वाहन असणा-यास

वाहनभ ा /भाडे खच वेगळा दे यात येईल.)

क तालुका :- तालु यात सु

व ा या या गु णव ेवर वशेष ल

पाहणे.

क तालुका :- ज

ात सु

ा चायजी

िनयु ी करणे.
सव पदासाठ

करणे तथा कंपनीची वेळोवेळ सांग यात आलेली कामे

दे ण,े िश कां या रजा मंजुर करणे, शाळे साठ िश कांची व
करणे तथा कंपनीची वेळोवेळ सांग यात आलेली कामे

मुख :- आप या मनपसंती या ठकाणी Gurukilli Pre – Primary school

(Nursery, LKG, UKG)

वयोमयादा :-

ाधा य दे यात येईल.(यासाठ

दे णे, िश कां या रजा मंजुर करणे, शाळे साठ िश कांची व

इतर कमचा-यांची आव यकते माणे िनयु
7) Pre-Primary school शाखा /

वेशासाठ

होणा-या सव शाळे वर िनयं ण ठे वणे, िश कां या अड -अडचणी दु र करणे,

व ा या या गु णव ेवर वशेष ल

पाहणे.

ामीण भागात

होणा-या सव शाळे वर िनयं ण ठे वणे, िश कां या अड -अडचणी दु र करणे,

इतर कमचा-यांची आव यकते माणे िनयु
6) शाळा िनर

वेश करणे,

कुल सु

करणे, यासाठ िश क व िश के र कमचा-यांची िनयमा माणे

कमान वयोमयादा 18 वष पू ण व तसेच जा तीत जा त वयाची अट नाह .

या ठकाणा शाळा सु

अंदाजे सं या

वभाग

करावयाची आहे

या वभागानुसार गावाची
सं या

1

औरं गाबाद

5609

2

नािशक

4891

3

अमरावती

3945

4

मुंबई

2833

5

पुणे

5669

6
7

नागपूर

3682

गोवा

50 +

ट प :- सदर ल वभागानुसार दलेली शाळे ची सं या ह

येक गावात 1500- 2000 पे ा लोकसं या आहे या प दतीने अंदाजे

दे यात आलेली आहे . लोकसं येनुसार यात कमी – अिधक कर याचा अिधकार राखुन ठे व यात आला आहे .
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िनयम व अट भाग – 01
1) सदर ल सव Gurukilli Pre – Primary school या 01 जुन पासून सु
वेळ – साधारणत: सकाळ 10 ते 2 वाजेपयत.

2) पद

. 2 हे ता पुर या

होतील. कालावधी 01 जुन ते 30 मे असा रा हल.

व पात असून (3 म हने कालावधीसाठ ) 01 ए ल ते 30 मे या कालावधीम ये संबंिधत

कमचा-यांनी दलेले काम करणे गरजेचे आहे . परं तु काम समाधानकारक वाट यास िनयु
पदासाठ ची िनयु

ह 01 ए ल पासून रा हल.

3) माक टं ग ऑ फसर पदासाठ

दले या वेळेत टागट पूण करणे गरजेचे आहे. टागट पू ण न झा यास कोणताह मोबदला दे णे

कंपनीवर बं धनकारक राहणार नाह परं तु कामा या आढा यानु सार

4) तथा पद

वास भ ा दे य रा हल.

मांक 01, 03 तसेच 04 या पदांची िनयु ती ह 01 जुन पासून रा हल.

5) गरजेनुसार िनयु

कालावधी पुढे मागे ढकल याचा अिधकार हा राखुन ठे व यात आला आहे .

6) सदर ल सव िनयु ती ह

य

हा राखुन ठे व यात आला आहे .

7)

कायम कर यात येईल. सदर ल

मुलाखती ारे कर यात येईल. परं तु मुलाखत न घेता कमचा-यास िनयु

ामीण भागातील िश का या िनयु

चा वचार करता िश कास

लोकसं ये या गावासाठ एक िश क िनयु

8) सदर ल िनयु

कर यात येईल.

या गावची लोकसं या कमान 1500 ते 2000 आहे अशा

िश कांना शाळे वर काम कर यासाठ आव यक असले या मदतिनसची िनयु

कंपनी या मा यमातुन न

झा यास सदर ल िनयु ती कर याचा अिधकार हा िश कांस दे यात येईल.

9) तसेच मुलां या

वेशासाठ माक टं ग ऑ फसर या पदाची िनयु

सदर ल पदाचा मोबदला िश कास दे य रा हल.

10) सदर ल शाळे म ये इं जी तसेच मराठ मा यमाचे
11) सु ट चा वचार करता

दे याचा अिधकार

न झा यास सदर ल काम हे िश कास करावे लागेल,

िश ण व ा यास दे यात येईल.

येक िश कास / शाळे स शासक य िनयमा माणे असले या सु टया दे य राहतील परंतु दपावली

आ ण उ हाळा काळातील जा त सु या िश कास दे य राहणार नाह त. ( दपावली/उ हाळा अनु मे 10 - 10 दवस)

12) िनयु

साठ

िनयमा माणे

13) ित ायाद वर

थम येणा-या कमचा-यास

ाधा य दे यात येईल परंतु लोकसं यानुसार

िनयु

िनयमा माणे

ित ायाद साठ जादा कमचा-याची िनयु
कमचा-यास

सु दा

ऑनलाईन अज

करणे

90 दवसां या आत िनयु

14) या

व ा याना

दे यात येईल अ यथा

श य

दे याचा अिधकार राखुन ठे व यात आला आहे .
कंपनी

बरोबर

करार

करावा

नाह

अशा

व ा यानी

सोबत

दले या

16) सदर ल फस ह ना परतावा असून ह

. आकार यात येत आहे . मुलाखतीसाठ कोणतह

फस ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन भ

दले या बँक खा यावर भरणे आव यक आहे .

व हत

कमचा-यास

नमु यातील अज

फस आकार यात येणार

शकतो. ऑफलाईन फस ह उमेदवारांने खाली

Bank Name : BANK OF INDIA
Branch : Anandwadi
A/c No. 07612 011 0000 301
Account Name : Gurukilli Academy Pvt. Ltd.
IFSC Code : BKID0000761
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सदर ल

कंपनी या

ा. िल., शाहु नगर, हनु मान मं दर रोड, नवजीन िश क पतसं था

दु सरा मजला, ज. बीड. फोन 02442 – 22122 / 233393 या प यावर पाठवावेत.
नाह .

लागेल.

यांनी भरलेले डपॉ झट यांना चेक ारे परत कर यात येईल.

द. 30 माच, 2018 पयत संचालक, गु क ली अॅकॅडमी

15) अज भर यासाठ ऑनलाईन अज फस ह 200

यास जागेसाठ
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17) िश कास/िश

केस मोबदला हा 01 जुन, 2018 पासून दे यात येईल. परं तु

येक िश का या वेतनातुन

ती माह 10 ट के

र कम कपात क न भ व य िनवाह िनधी पोट संबिधत िश का या बँ क खा यावर जमा कर यात येईल सदर ल र कम
िश कास कंपनी या पूव परवानगी िशवाय काढता येणार नाह .

18)

येक िनयु

हजार

येतील.)

कमचा-यास कंपनीबरोबर 100

. या मु ांक पेपरवर करार करावा लागेल. यासाठ 1000/- (अ र – एक

.) अनामत र कम घे यात येईल. (सदर ल र कम ह परतावा रा हल.) (यातुन 100

19) परं तु पद

20) व ा या या

मांक 2 िशपाई पदासाठ कोणतेह

. करार पोट कपात कर यात

डपॉ झट भर याची गरज नाह .

वेशासाठ संबधीत भागात स ह कर याची जबाबदार ह माक टं ग ऑ फसर, िश कांची रा हल. व ा याने /

पालकाने भरले या फसची संबंिधतास पावती दे णे तथा व ा याचा
ऑ फसर, िश काची रा हल.

21) युिनट, शाखा, शाळा सु

न के यास कंवा एकह

22) कंपनी या मा यमातुन सु
आव यक असलेले शै

व ा याचा

वेश अज भ ण घे याची सव वी जबाबदार ह माक टं ग

वेश न झा यास कोणताह लाभांश िश कास िमळणार नाह .

कर यात येणा-या Gurukilli Pre – Primary school (Nursery, LKG, UKG) सु

कर यासाठ

णक सा ह य जसे लेखणी फळा (बोड), बॅनर, माकर पेन, व ा याना पाट – पे सल, व ा यासाठ

आव यक खेळणी व इतर सा ह य तसेच जागेचा कराया वेळेवर कंपनी या मा यमातुन कमचा-यापयत पोहचवु न शक यास
िनयमा माणे

व ा या या जमा झाले या

िश कास दे यात येईल.

फस मधुन सदर ल खच करणे याची सं मती/अिधकार माक टं ग ऑ फसर,

23) सव खचाचा वचार करता कंपनी या मा यमातुन मोठे शहर, म यम शहर आ ण

ामीण भाग याम ये ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ या

गटाम ये कर यात येत आहे . एका युिनटम ये कमान 40 ते 45 व ाथ सं या आव यक आहे यासाठ खालील प दतीने
खच दे य रा हल.

24)

व ाथ सं येअभावी दल या खचाम ये कमी – अिधक कर याचा अिधकार राखुन ठे व यात आला आहे .
अ) 40 ते 45 पयत व ाथ सं या अस यास
.

तपिशल

‘अ’

1

िश क/िश

का मानधन

2

जागा कराया

3

ती माह (12 म हने)

‘ब’

‘क’

7,000

6,000

5,000

7,000

4,500

2,000

दायी (काम कर यासाठ )

2,500

1,800

1,500

4

खेळणी, रं ग

5,000

4,000

3,000

5

जा हरात

10,000

8,000

4,000

6

शै

250

200

150

7

इतर खचापोट गंगाजळ

10,000

8,000

3,000

ती माह (12 म हने)
ती वष

णक सा ह य

ती व ाथ

आ) 25 ते 39 पयत व ाथ सं या अस यास
.

तपिशल

1

िश क/िश

2

जागा कराया

3

‘अ’
का मानधन

ती माह (12 म हने)

‘ब’

‘क’

5,000

4,500

3,000

7,000

4,500

2,000

दायी (काम कर यासाठ )

1,500

1,200

1,000

4

खेळणी, रं ग

4,000

3,000

2,000

5

जा हरात

4,000

3,000

2,500

ती माह (12 म हने)
ती वष
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व ाथ

6

शै

णक सा ह य

7

इतर खचापोट गंगाजळ

इ) 24 व

ती व ाथ

यापे ा कमी व ाथ सं या अस यास

सं या कमी अस या कारणांमुळे एकुण जमा

200

150

100

4,000

3000

3,000

फस या 75 ट के र कम िश कास दे यात येईल. सदर ल

र कमेमधुन सव खच भाग व याची जबाबदार िश काची रा हल.
ई)

वेिशत व ा यासाठ अपे

त फस :

वगवार
फस

‘अ’

ती व ाथ

डोनेशन

ती व ाथ

‘ब’

‘क’

8000

6000

3900

800

600

300

25) सदर ल युिनटम ये िशकणा-या व ा याची (िशकवणी वेळेत) काळजी घे याची सव वी जबाबदार ह संबंिधत कमचा-याची
रा हल.

26) काह अप रहाय कारणा सव िश काने म येच शाळा बंद करावयाची अस यास िश काने कमान 3 म हने पुव (अगोदर)
कंपनीचे संचालक, गु क ली यां याकडे लेखी

व पात अज करणे आव यक रा हल.

27) एखादा िश क कंपनीची पुव परवानगी न घेता 7
नुकसानास तो

दवसा पे ा गैर हजर रा ह यास. बालकां या व

वत: जबाबदार रा हल. याम ये कंपनी कस याह

28) कोण याह कमचा-यास आप या पदाचा राजीनामा
29) िश कास रजा

कारे ह त ेप करणार नाह .

वत: या होणा-या

ावयाचा अस यास एक म हना पूव सूचना दे णे आव यक रा हल.

यावयाची अस यास अस यास कंपनीची पूव परवानगी घेणे आव यक रा हल, सदर ल कालावधी म ये

Gurukilli Pre – Primary school (Nursery, LKG, UKG) वर िनयं ण ठे व यासाठ , व ा याना िशक व यासाठ
12 वी पास या शै

णक पा तेचा य ती उपल ध करावा लागेल.

30) कंपनी या मा यमातुन सव कमचार

हे

विश ठ कालावधीसाठ

कायदा’ अंतगत नुकसान, घाटा, भरपाई, ताटे बंद व इतर
अिधिनयमातील एखाद तरतुद, भाग लागु राहणार नाह .

31) कोण याह

कमचा-याची कंपनी या आवश ते नुसार आव यक

अिधकार कंपनीकडे राखुन ठे व यात येत आहे .

32) कंपनी या व कमचा-यां या

िनयु त कर यात येत अस यामुळे ‘औ ोिगक

कंवा या
या

कारचे कोणतेह

अिधिनयम

कमान
ववाद

कंवा सदर ल

ठकाणी पद थापना कर याचा, बदली कर याचा

हतासाठ कोण याह वेळ सदर ल िनयम बदल याचा, भाषा बदल याचा, काह िनयम न

कर याचा कंवा न वन िनयमांची अंमलबजावणी कर याचा अिधकार हा संचालक, गु क ली अॅकॅडमी

ा. िल. यांनी राखुन

ठे वला आहे . याची रतसर क पना / मा हती कंपनी या मा यमातुन िश क धारकांना दे यात येईल.

33) या भरती

ये संदभात काह वाद िनमाण झा यास सदर ल वाद मु य कायालय, बीड येथे तीन सद यीय सिमती या दालनात

सोड व यात येईल, सिमतीचा िनणय हा अंितम रा हल. यात कोण याह उमेदवाराला

यायालयात दाद मागता येणार नाह .

 खालील अिधिनयम हे कंपनी या कमचा-यांना लागु राहणार नाह त.






अपदान संतान अिधिनयम
औ ोिगक ववाद अिधिनयम
तूित

सु वधा अिधिनयम

यूनतम मजदु र अिधिनयम
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सूचना :-

यवसाय संघ अिधिनयम
औ ोिगक िनयोजन अिधिनयम
मजदु र संदाय अिधिनयम
असंघ टत कमकार सामा जक सुर ा अिधिनयम
यु द

ित ( ितकार बीमा) अिधिनयम

बोनस संदाय अिधिनयम
कमचार भ व य िनधी और कुटु ं ब पे शन िनधी अिधिनयम
कमचार रा य बीमा अिधिनयम
इतर सव कंपनी अिधिनयम

या व ा याना ऑनलाईन अज करणे श य नाह अशा व ा यानी दले या व हत नमु यातील अज

1)
2)

द. 30 माच, 2018 पयत संचालक, गु क ली अॅकॅडमी

ा. िल., शाहु नगर, हनु मान मं दर रोड, नवजीन

िश क पतसं था दु सरा मजला, ता. ज. बीड. फोन 02442 – 22122 / 233393 या प यावर पाठवावेत.
यांनी अज ऑनलाईन केले आहे त

कोणतेह कागदप



जोडू नयेते. मा

ा चायजी सु

Pre - Primary school

1) Gurukilli Pre – Primary school

यांनी अज पो टाने पाठ व याची आव यकता नाह .

चलन बँ केत डपॉड ट के याची मुळ

कर यासाठ चे िनयम व अट

(Nursery, LKG, UKG)

कालावधीसाठ रा हल.
2)

3) यासाठ
4)

ा चायजी फस ह 10,000 /-

तथ प मोबदला

हणुन ( पयाम ये)

. रा हल. (ना परतावा)

त जोडणे आव यक आहे .

भाग – 2

ा चायजी सु

ा चायजी धारक हा कंपनीचा संबंिधत शाखा/शाळे पुरता यवसाय भागीदार

अजासोबत

कर यासाठ चा करार हा तीन वष

हणुन रा हल.

तीवष व ा या या फस मधुन जमा झाले या र कमेतुन 50 ट के वाटा आपला

रा हल तथा 50 ट के वाटा हा कंपनीचा रा हल.

5) सदर ल Gurukilli Pre – Primary school (Nursery, LKG, UKG) शाळे वर कंपनी या मा यमातुन शहर भागासाठ
ती 60 व ा यासाठ दोन िश क/िश

का मानधन तसेच एक िशपाई मानधन, रं ग-रं गोट खच, व ा याना व ह-

पु तक, पेन- पे सील कंपनीकडू न दे य रा हल.
6)

व ा या या

वेशापोट

ा चायजी धारकास जा हरातीचे सा ह ये जसे बॅनर, स ह फॉम, पॉ

िनयमा माणे कंपनीकडू न दे यात येतील, परंतु वतरणाचा खच हा आपणांस करावा लागेल.

लेट पो टर आपणांस

7) सदर ल सव खच हा कंपनी या मा यमातुन भाग 1 मिधल िनयम 23/24 (ई) अ वये व ा याकडू न जमा झाले या
फस मधुन कर यात येईल.

8) सदर ल क ाम ये काह

गैर

यवहार आढळ यास, वेळ

संगानुसार

कंवा काह

अप रहाय कारणा सव सदर ल

Gurukilli Pre – Primary school (Nursery, LKG, UKG) बंद कर याची वेळ कंपनीवर आ यास सदर ल कद बं द क न
कोण याह

कारचा मोबदला

ा चायजी धारकास दे णे बंधनकारक राहणार नाह .
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9) सदर ल Gurukilli Pre – Primary school (Nursery, LKG, UKG सु कर यासाठ लागणारा अ याव यक खच जसे जागे चा
कराया, फिनचर, वीजबील, फोनबील, पयवे क / पयवे

का, इतर कमचार मानधन व इतर खच हा खच

ा चायज धारकास

करावा लागेल.

10) शाळे वर व ाथ सं या कमी अिधक झा यास सदर ल सव खच हा कंपनी या मा यमातुन भाग - 1 मिधल िनयम
23/24 (ई) अ वये कर यात येईल.

11) व ा याना / पालकांना शाळे साठ आव यक असलेले कपडे , बुट, सॉ सचा खच
12) कंपनी या मा यमातुन सव कमचार हे

विश ठ कालावधीसाठ िनयु त कर यात येत अस यामुळे ‘औ ोिगक ववाद

कायदा’ अंतगत नुकसान, घाटा, भरपाई, ताटे बंद व इतर कंवा या

मुलाखत :- 1)
2)

महारा

वत: करावा लागेल.

कारचे अिधिनयम लागु राहणार नाह त.

रा यातील सव मुलाखतीसाठ उमेदवारास आप या जवळचे ठकाण फोन

SMS ारे ता काळ कळ व यात येईल.

गोवा रा यातील मुलाखती या

याच रा यात होतील.

संपक

संचालक, गु क ली अॅकॅडमी

ा. िल.

फोन 02442- 221122 / 233393
मो. 9422060303

सूचना : मोबाईलवर संपक न झा यास

01
व वसिनय नांव

गु क ली . . .

08

वष
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GURUKILLI ACADEMY, BEED. InDIA
------------ पदा या िनयु

साठ नमुना अज

कायालयीन वापरासाठ
संगणक सांकेतांक
अज

मांक : -----------------------------------------------------------------------

ा त दनांक

अज न

सं थाचालकाचा
फोटो

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

वीकार याचे कारण ------------------------------------------------------------------------

अज तपासणा-या कमचा-याचे नांव : -----------------------------------------------------------

वा र

वा र
सूचना :- संपूण अज मराठ भाषेतच िलहावा.
ित,
मा. संचालक,

गु क ली अॅकॅडमी

ा. िल.,

शाहू नगर, हनुमान मं दर रोड,

नवजीवन िश क पतसं था दु सरा मजला,
बीड.

01) िनयु

हवी असलेले ठकाण :- -------------- ता. -------------- ज हा -------------

02) संपूण नांव ( ी/ ीमती)

:-

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

03) संपूण पता

:-

-------------------------------------------------------------------तहिसल ---------------------- ज हा -----------------------------पीन कोड --------------- रा य -------------------------------------

फोन

मांक (एसट ड कोड) ----------------- मोबाईल --------------------------------------

ई-मेल (अिनवाय) ---------------------------- @ --------------------------05) आपण अपंग आहात काय ? (यो य ठकाणी िनशानी )
जर होय अस यास
06) आपण

वातं

प ट करण

होय

नाह

होय

नाह

ा. ---------------------------------------

सैिनक आहात काय ? (यो य ठकाणी िनशानी )

07) ज म दनांक
दवस
08) अजदाराचे िलंग

पु ष

F:\data e\agriment\Play group agriment\Ply Group for 2018\New

म हना
म हला

वष
(यो य ठकाणी िनशानी )

Folder\online pre school advt FINAL.docx

Page 9 of 9

09) रा

य व

:

10) ज म ठकाण

:

12) शै

:

णक पा ता

अ. .

उ तीण पर

-------------------------------------------------------------ठकाण -------------

ा

बोड/ व ापीठ

ज हा ------------ रा य -----------

उ तीण झा याचा म हना

ा त गु ण

ट केवार

13) िशक व याचा अनुभव आहे काय ?
अ. .

सं थेचे नांव

पद

सेवा कालावधी
वष

14) भाषेचे

भाषा

1

मराठ
ENGLISH

3

सोड याचे कारण

म हना

ान : (यो य ठकाणी िनशानी )

अ. .
2

एकुण सेवा

िल हणे

बोलणे

वाचणे

हं द

उपरो त अजाम ये दलेली संपू ण मा हती मा या मा हती
गु क ली अॅकॅडमी

माणे स य आहे .

ारा दे यात येणा-या सव िनयम व अट ं पाळणे हे मला मा य असून,

मा यावर बं धनकारक राहतील.
ठकाण
दनांक

:-

:-

अजदाराची

वा र

संपू ण नांव :- ------------------------------

* िनयम व अट लागु
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