
पुणे जिल्हा परिषद 

आिोग्य जिभाग रिक्त पदाांची कां त्राटी / मेहनताना तत्िािि भिती 

िाजहिात क्रमाांक २ 

पणु े जिल्हा परिषद- पणुे आिोग्य जिभाग याांच्याकडील िाष्ट्रीय आिोग्य अजभयान, कोजिड-१९ तसचे अन्य काययक्रमातील रिक्त 

पदाांची, तीन मजहन्याकरिता (आिश्यकतेप्रमाण ेकालािधी कमी / िास्त किण्याचे अजधकाि िाखनू ठेिण्यात येत आह)े कां त्राटी 

पद्धतीने भिती प्रजक्रया ही खालील तक्तत्यामध्ये दर्यजिल्याप्रमाणे एकजत्रत मेहनताना तत्िािि होणाि असनू खालील पदाांसाठी पात्र 

उमेदिािाांकडून ऑनलाईन अिय मागजिण्यात येत आहते.  

अ. 

क्र. 
पदाचे नाि 

रिक्त पदाांची 

सांख्या 
आिश्यक जकमान रै्क्षजणक अहयता 

उच्चतम 

ियोमयायदा 

दिमहा एकजत्रत 

मेहनताना 

१ 
आयषु िैद्यकीय अजधकािी २५६ BAMS 

४३ िषेपयंत रु. २८,०००/- 
िैद्यकीय अजधकािी BDS ५६ BDS 

२ स्टाफ नसय (अजधपरिचारिका) ३०० GNM / Bsc (Nursing) ४३ िषेपयंत रु. २०,०००/- 

३ आिोग्यसजेिका ४७६ ANM ४३ िषेपयंत रु. १८,०००/- 

४ डाटा एन्री ऑपिेटि ३२ 

कोणत्याही र्ाखेतील पदिीधि ि मिाठी 

३० आजण इांग्रिी ४० टांकलेखन ि 

एमएससीआयटी पिीक्षा उत्तीणय 

३८ िषेपयंत रु. १७,०००/- 

 एकूण पद े ११२०  

 

अटी आजण र्ती 

 

1. इच्छुक उमेदिािाांनी जदनाांक ९ ऑगस्ट २०२० पासनू त े १६ ऑगस्ट २०२० सायांकाळी ५ िािेपयंत, पुण े जिल्हा 

परिषदचे्या अजधकृत िेबसाईटिि ऑनलाईन पद्धतीने सादि किािा. तसचे यापिूी सदिील पदाांसाठी अिय सादि केलेला 

असला तिी आता भिाियाची पदे जह नव्याने जनमायण किण्यात आलेली असल्याने सदिील पदाांसाठी इच्छुक उमेदिािाांनी 

नव्याने अिय किणे आिश्यक िाहील. अिायसोबत अपलोड किाियाची कागदपत्रे खालील प्रमाण:े 

a. रै्क्षजणक अहयतेची प्रमाणपत्रे 

b. िजिस्रेर्न प्रमाणपत्र (As applicable) 

c. जनिासी पिुािा 

d. सांगणकीय ज्ञान / कौर्ल्ये अथिा टांकलेखन िेगाबाबतची प्रमाणपत्रे (आिश्यक तेथे) 

e. उमेदिािाचा जिजहत नमनु्यात सिुाच्य अक्षिात भिलेल्या अिायची स्कॅन कॉपी  

2. जिजहत नमनु्यातील अिय ह ेफक्त ऑनलाईन स्िरूपात स्िीकािण्यात येतील. पोस्टाद्वािे / कुरियि ने जकां िा प्रत्यक्ष आणनू 

जदलेले अिय स्िीकािले िाणाि नाहीत.  

3. सदि पदाांसाठी जिजहत अिायचा नमनुा https://punezp.mkcl.org/ या पणु ेजिल्हा परिषदेच्या अजधकृत िेबसाईटिरून 

डाऊनलोड करून घ्यािा. 

4. उमेदिािाने सोबत िोडलेल्या जिजहत अिायच्या नमनु्यामध्ये ज्या पदासाठी अिय केलेला आह ेत्या पदाचे नाि स्पष्ट नमदू 

किािे. खाडाखोड केलेले, अिाचनीय अिय सादि केल्यास सांबांजधत उमेदिािाचा अिय ग्राह्य धिला िाणाि नाही याची 

उमेदिािाने नोंद घ्यािी. 

5. कौजन्सल कडील नोंदणी बाबत अथिा इति कोणत्याही कागदपत्राांची असलेली िैधता ही चाल ूकालािधीसाठी असािी. 

तथाजप िैध प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदिािाांचा अिय अपात्र ठिजिण्यात येईल.  

6. उमेदिाि हा उपिोक्त िाजहिातीतील सिय पदाांकरिता सक्षम, काम किण्यास तयाि असािा. 

https://punezp.mkcl.org/


7. सोबत िोडलेल्या जिजहत नमनु्यातील भिलेला अिय, इति परिपणूय माजहती ि आिश्यक दस्ताऐिि, कागदपत्रे स्कॅन करून 

जदनाांक १६ ऑगस्ट २०२० सायांकाळी ०५:०० िािेपयंत ‘मखु्य काययकािी अजधकािी, जिल्हा परिषद, पणु’े याांच्या नािे 

ऑनलाईन अिय सादि किािा. यासाठी ऑनलाईन अिायची जलांक जिल्हा परिषदचे्या अजधकृत िेबसाईटिि उपलब्ध 

करून जदली िाईल. जिजहत मदुतीनांति प्राप्त झालेले अिय आजण अपूणय माजहतीच्या अिांचा जिचाि केला िाणाि नाही. 

(सिय व्यक्तींनी सोबत िोडलेल्या अिायच्या नमनु्यात (जिल्हा परिषदचे्या िेबसाईटिि उपलब्ध अिायचा नमनुा) अिय किणे 

बांधनकािक िाजहल. 

8.  सदिची पद े ३ मजहन्याांच्या कां त्राटी तत्िािि भिण्यात येणाि आह.े तथाजप आिश्यकतेनसुाि पुढील कालािधी 

िाढजिण्याचा अथिा िाढजिण्यात आलेला कालािधी कमी किण्याचा अजधकाि प्रर्ासनाचा िाजहल.     

9. पदासमोि नमदू मेहनताना हा एकजत्रत मेहनताना असनू त्याव्यजतरिक्त इति कोणतेही भते्त देय असणाि नाहीत. 

10. ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अिांिरून ि उमेदिािाांच्या रै्क्षजणक अहयतेिरून मेिीट जलस्ट तयाि किण्यात येईल. मेिीट 

जलस्ट तयाि किताना जकमान रै्क्षजणक अहयतेच्या अांजतम रै्क्षजणक िषायत जमळालेले गणु जिचािात घेऊन मेिीट जलस्ट 

तयाि किण्यात येईल. आजण त्यानांति सांबांजधत पात्र उमेदिािास जनयकु्ती आदरे् जनगयजमत किण्यात येतील.  

11. मेिीट जलस्ट तयाि झाल्यानांति ती https://punezp.mkcl.org/ या िेबसाईटिि प्रजसद्ध किण्यात येईल.  

12. अियदाि हा सांबांजधत पदासाठी र्ािीरिक आजण मानजसक दृष््टया सक्षम असािा. तसेच अियदािाजिरुद्ध कोणताही फौिदािी 

गनु्हा दाखल झालेला नसािा. याबाबतचे स्ियां घोषणापत्र उमेदिािाने दणे ेआिश्यक आहे. 

13. पनुजनययकु्तीबाबत / जनयजमतपणे र्ासकीय सिेेत सामािनू घेण ेबाबत जकां िा र्ासनाकडून सिेा सांिक्षणाबाबत उमेदिािाांना 

कुठलाही दािा किता येणाि नाही.  

14. उमेदिािाांची अांजतम जनिड ही ऑनलाईन पद्धतीने सादि केलेल्या कागदपत्राांच्या आधािे किण्यात येणाि आहे. त्यासाठी 

उमेदिािाने आपली परिपणूय रै्क्षजणक अहयता, धािण केलेला अनभुि इत्यादी परिपणूय माजहती भिण ेआिश्यक िाहील. 

जिल्हा परिषदचे्या कायायलयामध्ये कुठल्याही प्रकािचे थेट कागदपत्राांच्या स्िरूपातील अिय स्िीकािले िाणाि नाहीत 

याची कृपया नोंद घ्यािी. सांबांजधताने रै्क्षजणक अहयता ि कामाचा अनुभि याांबाबत सादि केलेल्या कागदपत्राांची सांबांधीत 

प्रमाणपत्र देणाऱ्या सांस्था / कायायलय याांच्याकडून पडताळणी करून घेण्यात येणाि आह.े कोणत्याही उमेदिािाने 

कायायलयात चकुीची आजण खोटी प्रमाणपत्रे सादि केयाचे आढळून आल्यास सांबांजधता जिरुद्ध फौिदािी काििाई किण्यात 

येईल. 

15. अियदािाांनी ऑनलाईन अिायमध्ये आपला मोबाईल क्रमाांक आजण ईमेल आयडी अचकू नोंदिािा आजण भिती प्रजक्रया 

पणूय होईपयंत त्यात कोणताही बदल होणाि नाही याची दक्षता घ्यािी. 

16. भिती प्रजक्रयेदिम्यान उमेदिािाने चकुीची माजहती सादि केल्याचे, कोणतीही खिी माजहती दडिनू ठेिल्याचे, दबाि तांत्राचा 

िापि जकां िा अनजुचत मागायचा अिलांब केल्याचे आढळून आल्यास कोणत्याही टप्पप्पयािि त्याची उमेदिािी / जनयकु्ती 

कोणतीही पिूयसचूना न दतेा िद्द किण्यात येईल. 

17. भिती प्रजक्रयेचे सांपूणय अजधकाि िसे की, अजधकाि पद ेकमी िास्त किण,े भिती प्रजक्रया िद्द किणे, अटी ि र्ती ांमध्ये बदल 

किण,े इत्यादी सिय अजधकाि हे मखु्य काययकािी अजधकािी, जिल्हा परिषद पुण ेयाांनी िाखनू ठेिलेले आहते. 

18. पदभिती किण ेसांदभायत पत्रव्यिहाि िैयजक्तकरित्या उमेदिािार्ी किण्यात येणाि नाही. भिती बाबत च्या सिय सचूना, जनिड 

यादी, जनयकु्ती आदरे् ि अनषुांजगक बाबी जिल्हा परिषदचे्या अजधकृत िेबसाईट िि िेळोिेळी प्रजसद्ध किण्यात येईल. 

िेळोिेळी िेबसाईट पाहण्याची िबाबदािी उमेदिािाांची िाहील.  

                                                                                                                                 

     सही/- XXX 

 

आयषु प्रसाद (भाप्रस)े 

मखु्य काययकािी अजधकािी 

पणु ेजिल्हा परिषद, पुणे 



पुणे जिल्हा परिषद पुणे- जिजहत नमुना अिय 

 

प्रजत,  

मखु्य काययकािी अजधकािी, 

पणु ेजिल्हा परिषद पणुे, 

 

पदाचे नाि: .................................................................................... 

 

१) उमेदिािाचे सांपूणय नाि  :- ................................................................................................ 

२) उमेदिािाच्या िजडलाांचे सांपूणय नाि:- ................................................................................................ 

३) िन्मजदनाांक   :- िषय ____________ मजहना ____________जदिस ____________ 

    अक्षिी........................................................................................... 

    िय:- .....................िषे पणूय. ...................मजहने, .......................जदिस 

      (िाजहिात प्रजसद्ध झालेच्या जदिर्ी)  

४) िाहण्याचा पत्ता   :- ................................................................................................ 

                    ................................................................................................ 

        ................................................................................................ 

        मोबाईल क्रमाांक (अजनिायय) :- ....................................................... 

        ईमेल आयडी:- ........................................................................... 

५) अियदािाकडे िजहिासी प्रमाणपत्र आहे का? :-     होय  /  नाही 

६) अियदाि जििाजहत आहे का?               :-       होय  /  नाही 

७) रै्क्षजणक पात्रता 

धािण केलेली पदिी 

अहयतेचा तपर्ील 
बोडय / जिद्यापीठाचे नाि उत्तीणय िषय जमळालेले गणु टक्तकेिािी 

     

     

     

     

स्ित: साक्षाांजकत केलेला 

अलीकडच्या काळातील 

पासपोटय साईिच्या 

आकािातील फोटो लािािा  



 

८) अनभुि:- आपणास सिकािी / जनमसिकािी सांस्थेमध्ये काम केल्याचा काही अनभुि असल्यास तो खाली नमदू किािा 

अ.क्र. 
यापिूी काम केलेल्या  

कायायलयाचे नाि ि पत्ता 
धािण केलेले पद 

कालािधी 

िषे मजहने जदिस 

      

      

     
 

     
 

     
 

 

९) अिायसोबत िी कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड केलेली आहते त्याांच्या नािापुढे जटक   किा. 

a. ियाचा पिुािा 

b. पदिी / पदजिका अथिा अन्य रै्क्षजणक अहयता असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र 

c. िजिस्रेर्न प्रमाणपत्र (As applicable)  

d. जनिासी पिुािा 

e. सांगणकीय ज्ञान / कौर्ल्ये अथिा टांकलेखन िेगाबाबत ची प्रमाणपत्रे (असल्यास) 

 

१०) स्ियां घोषणापत्र:-  

 

िि नमदू केलेला तपर्ील माझ्या माजहतीप्रमाण ेखिा आजण बिोबि आह.े या पदासाठी जिजहत केलेली रै्क्षजणक अहयता 

मी धािण किीत आह.े याची खात्री करूनच हा अिय मी किीत आह.े मी अस ेप्रमाजणत कितो / किते की, िि जदलेली माजहती खोटी 

अगि चकुीची आढळल्यास, नोकिी गमािल्यास ि त्यानषुांगाने होणाऱ्या सिय काििाईस मी पात्र आजण बाांधील िाजहल. ि त्याबाबत 

माझी कोणतीही तक्राि िाहणाि नाही. तसेच िाजहिातीत नमदू केलेल्या अटी आजण र्ती मी िाचल्या असनू त्या मला मान्य आहते. 

 

जठकाण :- .............................................  स्िाक्षिी         :- ....................................................... 

जदनाांक  :- .............................................  अियदािाचे नाि :-.........................................................  


