पािहजेत
ज.िज.म.िव. .सह.समाजाचे
1. ी. एस. एस. पाटील कला, ी. भाऊसाहेब टी. टी. साळुं खे वािण य आिण ी. जी. आर. पं डीत िव ान
महािव ालय, जळगां व (नूतन मराठा महािव ालय, जळगां व)
2. कला, वािण य आिण िव ान महािव ालय, यावल ता.यावल िज.जळगां व
3. कला, वािण य आिण िव ान महािव ालय, वरणगां व ता.भुसावळ िज.जळगां व
WALK -IN – INTERVIEW

सं था सं चिलत वरी महािव ालयात खालील िद या माणे अनुदािनत िवषया या तसीका त वावर ४१५(३)
नुसार सहा यक ा यापकां ची पदे शै िणक वष २०२२-२३ करीता भरावयाची आहे तरी, पा ता धारक उमेदवारांनी िद.
१९/०९/२०२२ व िद. २०/०९/२०२२ रोजी वेळेनसु ार व मुलाखती या िठकाण हजर रहावे.
िद. १९/०९/२०२२ वेळ सकाळी १०:०० वाजता
रसायनशा – ३०,

पदाथ िव ान / इले ॉिन स् – ३०,

वन पतीशा – २२,

गिणत – ०६,

ािणशा – २२,
सं याशा – ०२

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िद. २०/०९/२०२२ वेळ सकाळी १०:०० वाजता
मराठी – १२,

िहं दी – ०८,

रा यशा – ०६,

इं जी – ०७,

मानसशा – ०२,

उुदू – ०२,

इितहास – १०, भुगोल – २६,

अथशा – १२, सं र णशा – ०४,

वािण य - २८

वरील जागा या सं वगािनहाय खालील माणे भर यात येतील.
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१. अं तगत पदां साठी सं वग िनहाय आर ण, शै िणक पा ता, यु.जी.सी. नवी िद ली, शासन िनणय व
क.ब.चौ.उ.म.िव.जळगां व यां या प रप कानुसार लागु राहील आिण महारा शासना या िनणयानुसार वेतन,
मानधन शासनाकडू न आथ क तरतू द मं जरू झा यानं तर मा य राहील.
२. उमेदवारां नी मु लाखतीस वेळेस मु ळ कागदप े, जात / जात वैधता माणप आिण नॉन ि मेलअ
े र माणप
(लागू अस यास), सादर करणे आव यक राहील. सव पा ता धारक इ छू क उमेदवारां नी वखचाने वर िदले
माणे य मु लाखतीस नु तन मराठा महािव ालय, जळगां व ये थे उपि थत रहावे .
३. सदर जाहीरात जळगां व महािव ालयाची वेबसाईड – http://jdmvpascjal.ac.in तसेच यावल
महािव ालयाची वेबसाईड - http://acscollegeyawal.org व वरणगां व महािव ायलाची वेबसाईड http://ascvarangaon.ac.in येथे उपल ध आहे.

ाचाय
ी.एस.एस.पाटील कला, ी. भाऊसाहेब टी.टी.साळुं खे वािण य
आिण ी.जी.आर.पं डीत िव ान महािव ालय, जळगां व
(नू तन मराठा महािव ालय, जळगां व)

ाचाया
कला, वािण य आिण िव ान महािव ालय, यावल
ता.यावल िज.जळगां व

ाचाय
कला, वािण य आिण िव ान महािव ालय,
वरणगां व ता.भु सावळ िज.जळगां व

CHB Add पािहजेत 2022-23

