
संलि त महािव ालये / सं था यां याकड े थािनक िनवड सिमती माफत केवळ ता पुर या व पात 
तािसका त वावर (CHB) भरावया या िश क पदांसाठीचा जािहरात ताव. 

सं थेचे नांव – ी वारणा िवभाग िश ण मडंळ, वारणानगर 
महािव ालयाचे नावं – यशवंतराव च हाण वारणा महािव ालय, वारणानगर 
प ा – वारणानगर, ता.प हाळा, िज.को हापूर 

पा िह जे त 
महािव ालयात चालू शै िणक वषा करीता थािनक िनवड सिमतीमाफत केवळ ता पुर या 

व पात तािसका त वावर (CHB) खालील िवषयांची िश क पद ेभरावयाची आहते.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ी वारणा िवभाग िश ण मंडळ, वारणानगर संचिलत 
यशवंतराव च हाण वारणा महािव ालय, वारणानगर 

ता.प हाळा, िज.को हापूर 
Walk in Interview 

महािव ालयात चालू शै िणक वषा करीता अनुदािनत व र  महािव ालयाकड े थािनक िनवड 
सिमतीमाफत केवळ ता पुर या व पात तािसका त वावर (CHB) खालील िवषयांची िश क पद े

भरावयाची आहते. 
अ. . िवषय तािसका त वावरील 

पदांची सं या 
नाहरकत दणेेत आले या सदर िवषया या 

पदाकरीता आर ण खालील माणे  
1 इं जी  04 

अजा-6 
अज-3 
िवजा अ-1 
भजब-1 
भजक-2 
भजड-1 
िवमा ा-1 
इमाव-9 
आदुघ-4 
अराखीव-17  
असे आर ण िनधारीत  
कर ात आ े  आहे.  

2 हदंी  02 

3 इितहास 02 

4 समाजशा   02 
5 भूगोल  05 
6 अथशा   01 
7 मानसशा   02 

8 कॉमस 02 

9 भौितकशा   09 
10 वन पतीशा   07 
11 ाणीशा  05 
12 रसायनशा   02 
13 गिणत  02 

सदरची जािहरात अटी व शत सह िव ापीठा या संकेत थळावर (www.unishivaji.ac.in) 
व महािव ालया या वेबसाईटवर (www.ycwm.ac.in) अजदारांना पाह यासाठी उपल ध आह.े 
अनु. .1 ते 4 व 6 ते 9 या मुलाखती द.12.08.2022 रोजी व अ.नु. .5, 10 ते 13 या 
मुलाखती द.13.08.2022 रोजी सकाळी 10.00 वाजता अज व आव यक या मुळ कागदप ासह 
महािव ालयात उपि थत रहावे.  

 

िवना अनुदािनत िवभाग 
अ. . िवषय तािसका त वावरील पदांची 

सं या 
1 बायोकेिम ी  02 

2 माय ोबायॉलॉजी 02 

3 रा यशा  02 

अटी शत  – िव ापीठा या िनयमा माणे, सदर या मुलाखती द.13.08.2022 रोजी सकाळी 
10.00 वाजता अज व आव यक या मुळ कागदप ासह महािव ालयात उपि थत रहावे.  



 
 
 

शत  व अटी  
1. उपरो  तािसका त वावरील पद ेमहारा  शासना या उ  व तं  िश ण िवभागाणे िनगिमत केले या 

मांक संक ण -2018/(185/18)/मिश-3 द.14.11.2018 रोजी या शासन िनणयातील िनदशना 
नुसार केवळ ता पूर या व पात भर यात येत असून या शासन िनणयातील सव अटी व शत  उपरो  
पद ेभर यासाठी लागू आहते.  

2. उपरो  तािसका त वावरीलपद ेभर यासाठी मा.िवभागीय सह संचलाक (उ  िश ण), को हापूर 
िवभाग, को हापूर यांचे जा. .िवससं/उिश/कोिव/अिन1/तािसकामा यता/2020-22/3689 
द.12.07.2022 अ वये नाहरकत माणप  दलेले असून यानुसार ही जािहरात दे यात येत आह.े 

शासना या या नाहरकत माणप ातील सव अटी व शत  उपरो  पद ेभर यासाठी लागू आह.े  
3. तािसका त वावरील िश कांची (CHB) एका शै िणक वषासाठी जाि तत जा त 9 मिह यासाठी अ यंत 

ता पूर या व पाची िनयु  कर यात येईल व त तंर सदरची िनयु  आपो-आप संपु ात येईल. 
यामुळे िनयिमत सेवेचे कोण यही ह  िनयु  िश कास ा  होत नसून भिव यात कायम कर याची 

मागणी / िनयिमत सेवे या कोण याही ह ाची मागणी यास करता येणार नाही.  
4. शासनाने दले या िनदशानुसार नेमले या िश काकडून एका वेळी एकाच महािव ालयात काम करत 

अस याबाबतचे इतर महािव ालयात काम करत नस याबाबतचे हमीप  .100 या टॅ प पेपरवर 
सं था / महािव ालय यांना सादर करणे आव यक आह.े  

5. उपरो  पदासाठी शै िणक अहता, तािसका त वावरील वेतन इ यादी बाबी यासंदभातील शासन 
िनणयानुसार रहातील.  

6. महारा  रा याबाहरेील मागासवग य उमेदवारांची गणना खु या / अराखीव वगात केली जाईल. 
आर ण अंतगत अज क  इि छणा-या महारा  रा यातील मागासवग य उमदेवारांनी अजा सोबत 
शासना या स म ािधका-याचे जात माणप  इ यादी कागदप े सादर करावीत.  

7. सदरचा तािसका त वावरील पद ेभरत असताना एखा ा मागास वगाचा उमेदवार उपल ध झाला नाही तर होणारे िव ा याचे 
शै िणक नुकसान टाळ यासाठी इतर अ य उपल ध मागास वगातील उमेदवारांचा मुलाखती मधील ािव यावर आधा रत 
ता पुर या िनयु यासाठी िवचार कर यात येईल.  

8. उपरो  आरि त पदसं यम य सं थेने पर पर ब ल के यास मा यता तरावर उदभवणा-या अडचणीस सबंधीत सं था 
जबाबदार राहील.  

9. सदरची जािहरात िव ापीठा या संकेत थळावर (www.unishivaji.ac.in) अजदारांना पहा यासाठी उपल ध आह.े  
10. इ छूक उमेदवारांनी दनांक .................. रोजी 11.00 वाजता अज व आव यक या मुळ कागदप ासह व झेरॉ स 

तीसह सं था / महािव ालयात उपि थत रहावे.  
 
थळ- वारणानगर          ाचाय 
द. 25.07.2022  
 
 


