:- ठाणे महानगरपािलके यावतीने पु ष व मिहला कब ी यावसाियक
संघाकिरता िश क, यव थापक व िफटनेस ेनर यांची नेमणूक
करणेबाबत.
शासनाने िन चत केले या धोरणानुसार ि डा िवषयक बाब ना ो साहन दे या या
टीने कब ी या खेळाचे पु ष व मिहला कब ी यावसाियक संघाकिरता िश क,
यव थापक व िफटनेस ेनर यांची नेमणूक करणेकरीता खालील माणे अज मागिव यात
येत आहे त.

१.
२.
३.

पु ष व मिहला कब ी यावसाियक
संघाकिरता िश क
पु ष संघाकिरता यव थापक
पु ष व मिहला कब ी यावसाियक
संघाकिरता िफटनेस ेनर

०२
( येकी एक)
०१
०१

१५,०००/१५,०००/१५,०००/-

उ त माणे नेमणूका िन वळ ता पुर या व पात ठोक मानधनावर करार प तीने
कर यात येणार आहे . या बाबतची िव तृत मािहती ठाणे महानगरपािलका सं केत थळावर
www.thanecity.gov.in वर िस कर यात आलेली आहे . सदर अज िद.२९/०७/१९
पयत वकार यात येणार आहे त. संबंिधत खेळा या इ छु क िश कांनी, यव थापकांनी व
िफटनेस न
े र यांनी उपरो त मुदतीत अज सादर करावेत. मुदतीनंतर आले ले अज
वकार यात येणार नाहीत

सही/(संदीप माळवी)

ित,
मा. आयु त,
ठाणे महानगरपािलका,ठाणे .
1. संपूण नाव
2. प ा

3. संपक ं .
4. ज म तारीख

: ……………………………………………………………………………………………….
( थम आडनाव)
: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………… Email ID ……………………………………………
तारीख

मिहना

वष

5. रा ीय/िव ापीठ पधत यव थापक हणून गे याचा अनुभवाचा दाखला
रिज टर सं थे चा यव थापक हणुन अस याचा अनुभवाचा दाखला
6. रिज टर सं थे चे चािर य माणप आव यक
7. संघाबरोबर यव थापक हणू न गे याचा जा तीत जा त २० वष चा अनुभव व कमीत कमी ०५ वष चा
अनुभवाचा (संघ/िज हा/िव ापीठ/रा य)
8. अवगत असणा या भाषा :

9. आपणास िव
याय िव ठ करण, फौजदारी, िश तभंग िवषयक करण वा त सम इ. कारवाई
चालू आहे कवा नाही? अस यास थोड यात तपशील ावा.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

10. अज सोबत खालील (छाया कत) स य ती जोडले या आहे त.
1.
2.
3.
4.
5.
वर नमुद केले ली सव मािहती खरी असून ती खोटी आढळ यास माझी कोण याही ट यावर नेमणुक
र कर यात येईल आिण माझे िव
कायदे शीर कारवाई होईल याची मला जाणीव आहे .
िठकाण :
िदनांक :
(

)
उमेदवाराचे नाव व सही

ित,
मा. आयु त,
ठाणे महानगरपािलका,ठाणे .
1. संपूण नाव
2. प ा

3. संपक ं .
4. ज म तारीख

: ……………………………………………………………………………………………….
( थम आडनाव)
: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………… Email ID ……………………………………………
तारीख

मिहना

वष

5. NIS (6 weeks) को चग कोस :

6. िव ापीठ, िज हा, रा य व रा ी तवर खेळातील काममगीरीबाबतची मािहती

7.. अवगत असणा या भाषा :

8. १० वष संघ चालिव याचा अनुभव व रा ीय खेळाडू घडिवले अस याचा दाखला: आहे /नाही
9. आपणास िव
याय िव ठ करण, फौजदारी, िश तभंग िवषयक करण वा त सम इ. कारवाई
चालू आहे कवा नाही ? अस यास थोड यात तपशील ावा.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
10. अज सोबत खालील (छाया कत) स य ती जोडले या आहे त.
1.
2.
3.
4.
5.
वर नमुद केले ली सव मािहती खरी असून ती खोटी आढळ यास माझी कोण याही ट यावर नेमणुक
र कर यात येईल आिण माझे िव
कायदे शीर कारवाई होईल याची मला जाणीव आहे .
िठकाण :
िदनांक :
(

)
उमेदवाराचे नाव व सही

ित,
मा. आयु त,
ठाणे महानगरपािलका,ठाणे .
1. संपूण नाव
2. प ा

3. संपक ं .

: ……………………………………………………………………………………………….
( थम आडनाव)
: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………… Email ID ……………………………………………

4. ज म तारीख

तारीख

मिहना

वष

5. शै िणक अहता :

6. NIS (Fitness Course) पूण के याचे माणप :

8. अवगत असणा या भाषा :

9. आपणास िव
याय िव ठ करण, फौजदारी, िश तभंग िवषयक करण वा त सम इ. कारवाई
चालू आहे कवा नाही ? अस यास थोड यात तपशील ावा.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
10. अज सोबत खालील (छाया कत) स य ती जोडले या आहे त.
1.
2.
3.
4.
5.
वर नमुद केले ली सव मािहती खरी असून ती खोटी आढळ यास माझी कोण याही ट यावर नेमणुक
र कर यात येईल आिण माझे िव
कायदे शीर कारवाई होईल याची मला जाणीव आहे .
िठकाण :
िदनांक :
(

)
उमेदवाराचे नाव व सही

ि डािवभाग
जािहरसुचना
ठाणे महानगरपािलके या वतीने कब ी खेळाचे खेळाडु द क घे ऊन पु ष व मिहला
यावसाियक संघाकिरता िश क, पु ष संघाकिरता यव थापक, पु ष व मिहला
संघाकिरता िफटनेस ेनर यां याकडु न अज मागिव यात येत आहे त.
रा यातील ि डा िवषयक बाब ना ो साहन दे या या टीने शासनाने िन चत
केले या धोरणानुसार ठाणे महानगरपािलका शहरातील उ ो मुख ि डापटूं ना अिधका
अिधक ो साहन दे या या हे तुने ठाणे महानगरपािलके या वतीने कब ी या खेळाचे पु ष व
मिहला यावसाियक संघाकिरता िश क, पु ष संघाकिरता यव थापक, पु ष व मिहला
संघाकिरता िफटनेस न
े र या पदाकरीता खालील अटी व शत स अिधन राहून अज
मागिव यात येत आहे . सदर अज िद २९/०७/१९ पयत वकार यात येणार आहे त. संबंिधत
खेळा या इ छु क िश कांनी, यव थापकांनी व िफटनेस ेनर यांनी उपरो त मुदतीत अज
सादर करावेत.

1.
अ) NIS (6 Weeks) को चग कोस पूण करणे आव यक आहे .
रा ीय पधत खेळले अस याचा अनुभव.
ब) १० वष संघ चालिव याचा अनुभव व रा ीय खेळाडू घडिवले अस याचा दाखला.

अ) रा ीय/िव ापीठ पधत यव थापक हणून गे याचा अनुभव असावा.
रिज टर सं थे चा यव थापक हणून अस याचा अनुभव असावा.
ब) संघाबरोबर यव थापक हणून गे याचा जा तीत जा त २० वष चा अनुभव व कमीत
कमी ०५ वष चा अनुभव (संघ/िज हा/िव ापीठ/रा य)असणे आव यक आहे .
क) रिज टर सं थे चे चािर य माणप असणे आव यक आहे .

3.
अ) NIS िफटनेस कोस पूण के याचा दाखला.
ब) संघाचा िफटनेस घे याचा २ वष चा अनुभवाचा दाखला.
4.

शासनाकडू न उपरो त पदांची िनवड झा यावर महापािलके या वतीने करारनामा
कर यात येईल व करारना यातील अटी बंधनकारक राहतील

उ त माणे पा ता धारण करणा या िश कांनी, यव थापक, िफटनेस न
े र
आप या खेळाबाबत या ािव य माणप ा या मािणत छाया कत तीसह खालील
प यावर अज सादर करावेत. अज करताना िलफा यावर िश क, यव थापक, िफटने स
ेनर यांनी या पु ष व मिहला कब ी संघाकिरता िश क, पु ष कब ी सं घाकिरता
यव थापक, पु ष व मिहला कब ी संघाकिरता िफटनेस न
े र हणुन अज केले ला आहे या
पदाचे नाव मोठया व ठळक अ रात नमुद करावे.
अज कर याचा काय लयाचा प ा:

ि डा अिधकारी,
दादोजी ि डा े ागृह,
जवाहरबाग फायर ि गेड रोड,
महािगरी, ठाणे (प).
फोन नं. : 022 – 25364061

(संदीप माळवी)
उपआयु त (ि डा िवभाग)
ठाणे महानगरपािलका, ठाणे .

