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       जा /िजपनां/िशअ ा-१-अ/2301/२०१९ 
कायालय िश णािधकारी ( ा) 
िज हा प रषद नांदेड 
िदनांक:- २२/०४/२०१९ 

ित ,  
गटिश णािधकारी सव , 
नां देड िज हा  

िवषय :- िवषय िश क ( पदवीधर ) िनयु  साठी या ाथिमक या ा िस  करणे बाबत . 

संदभ :-  १. शालेय िश ण व डा िवभाग प रप क मांक वेतन२०१६/ .१२३/१६/ टीएनटी-३ /  
       मं ालय िव तार भवन मुंबई िदनांक १३ ओ ट बर २०१६ 
  २. िश क सेवा जे ता यादी संदभ िदनांक १ जानवेारी २०१९ 
वरील सदंभ य शासन िनणया माण े िशि त िश क (पदवीधर) िवषय िश क पदी पा  

िश कां या या ा संदभ २ या यादी माण े (पदवीधर) िवषय िश क पदी दे यासाठी भाषा िवषयासाठी 
३८६३ , सामािजक शा  िवषय समहूासाठी १९९८ , िव ान िवषय समहुासाठी १०२ िशि त िश क 
पा  आहते. तर िव ान िवषय घऊेन १२ उ ीण असलेले १६०८ िश क पा  आहते. सदर िश कांनी 
िवषय घोिषत केलेले असनू यानुसार यां या िनयु या िवषय िश क हणनू कर यासाठी ाथिमक जे ता 
या ा िवषया नसुार वतं  कर यात आले या आहते. 

१. िव ान िवषयासाठी पा  िश क यादी  
२. भाषा िवषय समहूासाठी पा  िश क यादी  
३. सामािजक शा  िवषयासाठी पा  िश क यादी 
४. १२ वी िव ान िवषय घऊेन उ ीण पा  िश क यादी  
वरील चार कार या या ा www.zpnanded.gov.in या वेबसाईट वर िस  कर यात आ या 

असनू आप या कायालयातही िस  क न सव संबं िधतां या िनदशनास आणा यात व काही आ ेप 

अस यास िदनांक २६ एि ल पयत घेऊन आप या अिभ ायासह आ पे २९ एि ल रोजी कायालयात 

सादर करावेत. 

        
       िश णािधकारी ( ा.) 
        िज हा प रषद नां देड 

ितिलपी,         
१. मा. मु यकायकारी अिधकारी िज.प.नादेंड यांना मािहती तव सादर. 

      वा/- 
       िश णािधकारी ( ा.) 
        िज हा प रषद नांदेड 


