जाहहरात नमुना
राष्ट्रीय आरोग्य अहियान, आरोग्य हििाग, हजल्हा पहरषद, सोलापुर.
कोिीड 19 साथरोग अंतगगत Walk In Interview पध्दतीने पदिरती प्रहिया सन 2021-22
.........................................................................................................................
सोलापूर हजल्हयांतगगत कोिीड 19 अंतगगत कायान्वित असलेल्या ि िहिष्ट्यात स्थापन होणा-या कोिीड
केअर सेंटर (CCC), डेहडकेटे ड कोिीड हेल्थ सेंटर (DCHC), डे हडकेटे ड कोिीड हॉस्पीटल (DCH) करीता
आिश्यक असलेल्या पदांची पदिरती प्रहिया हनव्िळ तात्पुरत्या स्िरुपात कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्िािर
Walk In Interview पध्दतीने हजल्हा शल्यहचहकत्सक कायालय, सोलापुर येथून राबहिण्यात येत असुन,
रुग्णसंख्येच्या आिश्यक्तेनुसार ि टप्या-टप्याने हनयुक्ती दे ण्यात येणार आहे . तरी आिश्यक पदांचा तपहशल
खालील प्रमाणे
Sr.
No.

Post Name

1

Physician

2

MO MBBS

3

AYUSH MO

4

Education

Age Limit

MD Medicine

Min 18 Years
Complete &
Maximum
70 Years

MBBS

Salary Per
Months
Rs.75000/Rs.60000/-

BAMS/BUMS

Rs.30000/-

Staff Nurse

GNM OR B.Sc. Nursing

Rs.20000/-

5

X Ray Tech

Retired X Ray Technician

6

ECG Tech

Experience of ECG
Technician at least 1 Year

7

Lab Tech

B. Sc DMLT

Rs.17000/-

8

Pharmacist

D. Pharm OR B. Pharm

Rs.17000/-

9

Store Officer

10

DEO

11

Ward Boy

Any Graduate with 1 Year
Experience as Store
Officer
Any Graduate with Eng 40
& Mar 30 WPM GCC
Typing, MSCIT
10th Pass

Min 18 Years
Complete &
Maximum
65 Years

Min 18 Years
Complete
For Open
Category
Max 38 Years
and
Reserve
Category
Max 43 Years

Candidate Present
Timing
Post Sr. No 01 to 03
10.30 Am
to
12.30 Pm

Rs.17000/-

Post Sr. No 04 to 08

Rs.17000/-

12.31 Pm
to
03.00 Pm

Rs.20000/Post Sr. No 09 to 11
Rs.17000/Daily Wages
Rs. 400/- Per Day

03.31 Pm
to
06.00 Pm

अटी ि शती :1) इच्छु क उमेदिारांनी आठिडयाच्या दर सोमिारी आहण दर गुरुिारी कायालयीन िेळेत, हजल्हा
शल्यहचहकत्सक कायालय, श्री. छत्रपती हशिाजी महाराज सिोपचार रुग्णालय आिार, (हसव्हील
हॉस्पीटल) सोलापूर येथे उपन्स्थत रहािे.
2) उमेदिारांनी अजग सादर करताना, 1} अजाचा नमुना संपण
ु गपणे िरािा 2} 10 िी गुणपत्रक 3} 12 िी
गुणपत्रक 4} पदिी / पदिीका िाग 1,2,3,4 चे गुणपत्रक 5} कौन्वसल कडील नोंदणी (पदास लागू
असेलतर) 6}टायपपग प्रमाणपत्र (पदास लागू असेलतर) 7} MSCIT प्रमाणपत्र (पदास लागू असेलतर)
8} शासहकय / हनमशासहकय संस्थेमध्ये काम केल्याचे अनुिि प्रमाणपत्र 9} ियाचा पुरािा (शाळा
सोडल्याचा दाखला/जवम दाखला/ िय, अहधिास ि राष्ट्रीयत्ि प्रमाणपत्र/पॅनकाडग यापैकी 1) या
कागदपत्रांची झेरॉक्स अजासोबत सादर करािे. आहण मुळ कागदपत्रे (Orignal) सोबत आणािेत.
3) उमेदिारांनी अजग िाचण्यायोग्य अक्षरामध्ये िरािा. अजामध्ये पदाचे नाि ि इतर माहहती खाडाखोड न
करता िरण्यात यािी.

4) कौन्वसल कडील नोंदणी ि इतर कागदपत्रांकहरता असलेली िैधता ही चालू कालािधीतील असािी.
तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर हशक्षण पुणग झालेले असलेल्या उमेदिारांना महाराष्ट्रामध्ये सेिा दयायची
असल्यास, संबहधत उमेदिारांकडे महाराष्ट्र राज्यातील कौन्वसलकडील नोंदणी असणे अहनिायग आहे.
सदरील अट ही ज्या पदांना कौन्वसल कडील नोंदणी लागू आहे अशा पदाकहरता राहहल.
5) सदरील पदाकहरता प्रथम हनयुक्ती हह 3 महहण्याकहरता दे ण्यात येऊन, आिश्यक्तेनुसार आहण िहरष्ट्ठ
कायालयाकडील सुचनेच्या अहधन राहु न पुढील पुनगहनयुक्तीबाबत हनिड सहमती मार्गत हिचार केला
जाईल. तसेच हनयुक्ती कालािधी संपष्ट्ु टात अल्यानंतर आपली हनयुक्ती आपोआप संपष्ट्ु टात येईल.
त्याचसोबत सदरील पदे हनयहमत होणार नसुन, सदरील पदे ही हनव्िळ तात्पुरत्या स्िरुपाची असल्याची
उमेदिारांनी नोंद घ्यािी.
6) पदासमोरील नमुद मानधन हे एकहत्रत मानधन असुन, त्याव्यहतरीक्त कोणतेही ित्ते दे य राहणार नाहीत.
7) उमेदिार हा संबहधत पदासाठी शाररीक ि मानहसकदृष्ट्टया सक्षम असािा तसेच अजगदाराहिरुध्द
कोणताही र्ौजदारी गुवहा दाखल नसािा.
8) पुनगहनयुक्ती, शासहकय सेित
े समािुन घेणेबाबत पकिा शासनामार्गत सेिा संरक्षणाबाबत उमेदिारांस
कोणताही दािा करता येणार नाही.
9) अजगदारास कंत्राटी कालािधीत त्यांच्या सोईनुसार त्यांचे हठकाण बदलून हमळण्याची मागणी करता
येणार नाही. हनयुक्ती हदलेल्या उमेदिारांनी मुख्यालयाच्या हठकाणी राहु न सेिा दे णे बंधणकारक राहहल.
तसेच हनयुक्ती हदल्यानंतर पदस्थापना बदलून दे णेकामी कोणताही हक्क उमेदिारांस बजािता येणार
नाही.
10) िरती प्रहिये दरम्याने उमेदिारांनी चुकीची माहहती सादर केल्याचे अथिा कोणतीही माहहती दडिून
ठे िल्याचे पकिा दबाब तंत्राचा िापर आहण अनुहचत मागाचा अिलंब केल्याचे आढळू न आल्यास कोणत्याही
टप्प्यािर उमेदिारांची हनयुक्ती कोणतेही पुिस
ग च
ु ना न दे ता रद्द करण्यात येईल.
11) उमेदिार जर सद्यन्स्थतीत खाजगी/शासहकय/शासनाने अहधग्रहीत केलेल्या DCH, DCHC, CCC
(रुग्णालय) मध्ये कायगरत असेल तर सदरील उमेदिारांने या पदिरती कहरता अजग सादर करु नये. तसेच
हनयुक्ती नंतर, जर उमेदिार िरील बाबीमध्ये असल्याचे आढळू न आल्यास, सदरील उमेदिारांची
हनयुक्ती रद्द करुन, कारिाई प्रस्थाहपत करण्यात येईल. तसेच सदरील उमेदिारास सदर पदाबाबत ि
हनयुक्तीबाबत कोणत्याही वयायालयात दाद मागता येणार नाही.
12) िरती प्रहियेचे संपण
ू ग अहधकार तसेच पदांच्या संख्येत कमी जास्त करणे, शैक्षहणक अहगता बदलणे, िरती
प्रहिया रद्द करणे, अटी ि शती मध्ये बदल करणे आहण िरील नमुद नसलेले सिग अहधकार
मा. हजल्हाहधकारी सो, सोलापुर यांनी राखुन ठे िलेले आहेत.
(स्िाक्षरीत /-)

(स्िाक्षरीत /-)

(स्िाक्षरीत /-)

(स्िाक्षरीत /-)

हजल्हा आरोग्य अहधकारी

हजल्हा शल्यहचहकत्सक

मुख्य कायगकारी अहधकारी

हजल्हाहधकारी

तथा सदस्य

तथा सदस्य सहचि

तथा सह अध्यक्ष

तथा अध्यक्ष

कोिीड 19, पदिरती

कोिीड 19, पदिरती

कोिीड 19, पदिरती

कोिीड 19, पदिरती

हनिड सहमती,सोलापुर

हनिड सहमती,सोलापुर

हनिड सहमती,सोलापुर

हनिड सहमती,सोलापुर.

अजाचा नमुना
कोिीड 19 साथरोग अंतगगत Walk In Interview पध्दतीने पदिरती प्रहिया सन 2021-22.
.............................................................................................................
प्रहत,
मा. हजल्हा शल्यहचहकत्सक,

अहलकडच्या

सोलापुर.

काळातील
रंगीत र्ोटो

पदाचे नाि :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1) उमेदिारांचे संपण
ु ग नाि

:- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2) उमेदिारांच्या िडीलांचे संपण
ु ग नाि

:- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

3) जवम हदनांक (DD/MM/YYYY)

:- हदनांक ....... महहना ....... िषग .........

अक्षरी जवम हदनांक :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
4) पत्ता

:- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

5) मोबाईल िमांक

:- ..............................................................

6) अजग हििाहीत आहे पकिा नाही

:- आहे / नाही. (असल्यास, लहान कुटू ं बाचे प्रमाणपत्र िरािे)

7) पदिी पात्रता :पदिी

हिद्यापीठ नाि

उत्तीणग िषग

हमळालेले गुण

टक्केिारी

हिद्यापीठ नाि

उत्तीणग िषग

हमळालेले गुण

टक्केिारी

उत्तीणग िषग

हमळालेले गुण

टक्केिारी

8) पदहिका पात्रता :पदहिका

9) पदव्युत्तर पदिी पात्रता :पदव्युत्तर पदिी

हिद्यापीठ नाि

10) इतर शैक्षहणक अहगता पात्रता :अभ्यासिम/कोसग

हिद्यापीठ नाि

उत्तीणग िषग

हमळालेले गुण

टक्केिारी

11) अनुिि :- अनुििाची सांक्षाहकत प्रत जोडािी.
अ.

काम केलेल्या

ि.

कायालयाचे नाि

धारण केलेले पद

कालािधी

12) िरील नमुद केलेला तपहशल माझ्या माहहतीप्रमाणे खरा आहण बरोबर आहे. या पदासाठी हिहीत केलेली
शैक्षहणक अहगता हम धारण करीत आहे याची खात्री करुनच हा अजग मी करीत आहे . मी असे प्रमाहणत
करतो / करते की िर हदलेली माहहती खोटी अगर चुकीची आढळल्यास नोकरी गमािल्यास ि
त्याअनुशग
ं ाने होणा-या सिग कारिाईस मी पात्र ि बांहधत राहील त्याबाबत माझी कोणतेही तिार राहणार
नाही. तसेच जाहहरातीतील नमुद केलेल्या सिग अटी ि शती मी िाचलेल्या असुन त्या मला मावय आहेत.
हदनांक :-

/

/2021

स्िाक्षरी :- .........................
अजगदाराचे नाि :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
महाराष्ट्र नागरी सेिा (लहान कुटू ं बाचे प्रहतज्ञापत्र)
प्रहतज्ञापत्र - नमुना अ

मी श्री./श्रीमती./कुमारी (स्िताचे नाि) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
श्री.(िडील/पतीचे नाि) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ यांचा/यांची मुलगा/मुलगी/पत्नी
िय ........ िषे, राहणार ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ याव्दारे पुढील प्रमाणे असे जाहीर
करतो/करते की,
अ) मी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ या पदासाठी अजग सादर केलेला आहे .
ब) आज रोजी मला ......... (संख्या) इतकी मुले आहेत. त्यापैकी हदनांक 23 जुलै 2020 या नंतर
जवमाला आलेल्या मुलांची संख्या ..... इतकी आहे. असल्यास जवम हदनांक नमुद करािा.
(1) हद.

/

/202

(2) हद.

/

/202

क) हदनांक 23/07/2020 रोजी हयात असलेल्या मुलांची संख्या 2 पेक्षा जास्त असेल तर
हद.23/07/2020 ि तद्नंतर जवमाला आलेल्या आपत्यामुळे मला हनयुक्तीतुन अपात्र ठरहिण्यात
येईल यांची मला जाणीि आहे.
हदनांक :-

/

/2021

स्िाक्षरी :- .........................
अजगदाराचे नाि :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

