
 

 

जाहहरात नमनुा सन 2021-22 

राष्ट्रीय आरोग्य अहियान 
हजल्हा एकात्ममक आरोग्य व कुटूूंब कल्याण सोसायटी, आरोग्य हविाग, हजल्हा पहरषद, सोलापरु. 

============================================== 
              राष्ट्रीय आरोग्य अहियान, आरोग्य हविाग, हजल्हा पहरषद, सोलापरु यथेून सोलापरु हजल्हयांतगगत हजल्हास्तर, 
तालुकास्तर, उपहजल्हा रुग्णालयस्तर, ग्रामीण रुग्णालयस्तर आहण प्राथहमक आरोग्य कृद्रस्तरावर राबहवण्यात यते असलेल्या 
हवहवध योजनेतील 29 सूंवगातील हरक्त असलेल्या एकुण 174 हरक्त पदांची पदिरती प्रहिया कूं त्राटी पध्दतीन े करार तमवावर 
राबहवण्यात यते असनु, खालील तक्तानुसार पात्र ठरत असलेल्या उमेदवारांकडून अजग मागहवण्यात यते आहेत. 

अ. 
ि. 

पदांच ेनाव 
(अजात नमदु करण्याच्या 

पदांची नाव) 

पदांच ेनाव 
(जुन)े 

हरक्त  
पद  

सूंख्या 

पदांची  
शकै्षहणक  

अहगता 

वयोमयादा पदांच े
मानधन 

एकुण 
हरक्त  
पद 

सूंख्या 

सामाहजक 
आरक्षण 

हनयकु्तीच े 
हठकाण 

1 अहत हवषशेतज्ञ Cardiologist 1 DM Cardiology  70  
वषापयनं्त 

रु. 
1,25,000/- 

2 
अ.जा.-1 
खुला-1 

उ.हज.रु. पूंढरपरु 
Nephrologists 1 DM Nephrology  

2 हवषशेतज्ञ 

Surgeon 2 
MS General 

Surgery / DNB 

70  
वषापयनं्त 

रु. 
75,000/- 

8 

अ.ज.-1  
ई.मा.व.-2 
ई.डब्लू.एस.-1 
खुला-4 

उ.हज.रु. पूंढरपरु 
ग्रा.रु अक्कलकोट 

Physician 1 
MD Medicine / 

DNB 

उ.हज.रु अकलुज 
Physician 1 उ.हज.रु. करमाळा 
Physician 1 उ.हज.रु पूंढरपरु 

Orthopedics 1 
MS Ortho /  

D Ortho 
उ.हज.रु अकलुज 

Pediatrician 1 
MD Ped / DCH / 

DNB 

हज.श.हच. काया. 
सोलापरु 

Radiologist 1 
MD Radiology / 

DMRD 
उ.हज.रु. पूंढरपरु 

3 
वदैयहकय  
अहधकारी 
MBBS 

Medical Officer 3 MBBS 

70  
वषापयनं्त 

रु. 
60,000/- 

5 

अ.जा.-1,  
अ.ज.-1, 
इ.मा.व.-1, 
ई.डब्लू.एस-1 
खुला-1 

उ.हज.रु. पूंढरपरु 
Medical Officer 1 MBBS उ.हज.रु. पूंढरपरु 

Medical Officer 1 MBBS 
हज.श.हच. काया. 

सोलापरु 

4 दूंतहचहकमसक Dentist 1 MDS / BDS  
70  

वषापयनं्त 
रु. 

30,000/- 
1 अ.जा.-1 

हज.श.हच.काया. 
सोलापरु 

5 
साईकॉलॉहजस्ट 
Psychologist 

Psychologist DEIC 1 MA Psychology 43  
वषापयनं्त 

रु. 
30,000/- 

2 
अ.जा.-1 
ई.मा.व.-1 

हज.श.हच. काया. 
सोलापरु Psychologist NMHP 1 

M. Phil in Clinical 

Psychology 

6 
वदैयहकय अहधकारी 
AYUSH UG 

 M.O.AYUSH 

(AYURVED) 
4 BAMS 

अराखीव 
38 

वषापयगन्त 
राखीव 

43 
वषापयगन्त 

रु. 
28,000/- 

5 

अ.जा.-1, 
अ.ज.-1, 
इ.मा.व.-1, 
ई.डब्लू.एस-1 
खुला-1 

उ.हज.रु पूंढरपरु 
ग्रा.रु. कुडूगवाडी, 

नातेपतेु, मूंगळवढेा 
M.O.AYUSH 

(HOMEOPATHY) 
1 BHMS ग्रा.रु. सांगोला 

7 
वदैयहकय  
अहधकारी 
RBSK UG 

Medical  

Officer 

RBSK 

31 BAMS 
रु. 

28,000/- 
31 

अ.जा.-5, 
अ.ज.-7, 
हव.जा.अ-1, 
ि.ज.ब-2, 
ि.ज.ड-2, 
इ.मा.व-3, 
ई.डब्लू.एस.-
10, खुला - 1 

उ.हज.रु पूंढरपरु-3 
करमाळा-5 

ग्रा.रु. मूंदुप-3, 
वडाळा-2, 

अक्कलकोट-3 
पांगरी-1, 

माळहशरस-2, 
नातेपतेु-2, 
सांगोला-1 

मूंगळवढेा-1, 
मोहोळ-3, 
कुडूगवाडी-2 
सो.म.पा.-3 

8 सामाहजक कायगकता 
Psychiatric Social 

Worker 
1 

MSW in 

Psychiatric 43  
वषापयनं्त 

रु. 
28,000/- 

2 
अ.जा. - 1 
इ.मा.व. - 1 

हज.श.हच. काया. 
सोलापरु 

Social Worker DEIC 1 
MSW in Child 

Health 

  



 

 

अ. 
ि. 

पदांच ेनाव 
(अजात नमदु करण्याच्या 

पदांची नाव) 

पदांच ेनाव 
(जुन)े 

हरक्त  
पद  

सूंख्या 

पदांची  
शकै्षहणक  

अहगता 

वयोमयादा पदांच े
मानधन 

एकुण 
हरक्त  
पद 

सूंख्या 

सामाहजक 
आरक्षण 

हनयकु्तीच े 
हठकाण 

9 ऑहडओलॉहजस्ट Audiologist 1 
Degree In 

Audiology 

अराखीव 
38 

वषापयगन्त 
राखीव 

43 
वषापयगन्त 

रु. 
25,000/- 

1 

कोणमयाही 
प्रवगातील 
उमेदवार 

हज.श.हच. काया. 
सोलापरु 

10 मनोहवकृती नसग Psychiatric 

Nurse 
1 

GNM / B.Sc Nursing 

with Certification in 
Psychiatry from 

Reputed Institute 

/M.Sc Nursing 
(Psychiatry) 

रु. 
25,000/- 

1 हज.श.हच. काया. 
सोलापरु 

11 ऑपरोमेरीस्ट Optometrist- 

DEIC 
1 

Batcher in 

Optometry 

रु. 
20,000/- 

1 हज.श.हच. काया. 
सोलापरु 

12 
हिजीओथेरहपस्ट 
Physiotherapist 

Physiotherapist- 

DEIC 
1 

Graduate Degree 

in Physiotherapy रु. 
20,000/- 

2 
अ.जा. - 1 
खुला - 1 

हज.श.हच. काया. 
सोलापरु 

Physiotherapist- 

NPCDCS 
1 

Graduate Degree 

in Physiotherapy 

उ.हज.रु.  
पूंढरपरु 

13 
कायगिम समन्वयक  
RBSK 

District Programme  

Supervisor 
1 

MSW / MA In 

Social Science 

43  
वषापयनं्त 

रु. 
20,000/- 

1 अ.ज - 1 
हज.श.हच. काया. 

सोलापरु 

14 सपुरवायझर STS-RNTCP 2 

Any Graduate, 

MSCIT, MSCE-GCC 

Typing Eng-40WPM 
& Mar-30WPM 

43  
वषापयनं्त 

रु. 
20,000/- 

2 
अ.ज. - 1 
इ.मा.व - 1 

सांगोला,  
पूंढरपरु 

15 
आरोग्य 
अहधपरीचारीका 

SN - SUMAN 10 

GNM /  

B.Sc Nursing 

65  
वषापयनं्त 

रु. 
20,000/- 

71 

अ.जा.-2 
अ.ज.-11 
हव.जा.अ-5 
ि.ज. ड-2 
हव.मा.प्र.-1 
इ.मा.व.-10 
ई.डब्लू.एस-17 
खुला-23 

उ.हज.रु पूंढरपरु, 
अकलुज 

ग्रा.रु. बाशी, 
करकूं ब, सांगोला, 

(प्रमयकेी 2) 

SN - L2 20 

उ.हज.रु. 
करमाळा, 

ग्रा.रु मूंदूप, 
मोहोळ,कुडूगवाडी, 
पांगरी,नातेपतेु, 

माढा, माळहशरस 
प्रा.आ.कृद्र मैंदगी, 
वळसूंग, सलगर, 

चपळगाव, कामती, 
िूंडारकवठे, 

नागणसरु, दुधनी, 
घेरडी, 
कोळा, 

बोरामणी, 
टेिणुी, 

SN - Dialysis 2 उ.हज.रु पूंढरपरु 

SN - IPHS 19 

पूंढरपरु-3, 
करजगी, जऊेर 
(अ), गादेगाव, 
जवळा, मैदूंगी, 
वळसूंग,सलगर 

चपळगाव 
(प्रमयकेी2) 

SN - PHC 1 प्रा.आ.कृद्र तुूंगत 

LHV - PHC 8 

नागणसरु, वरकुटे, 
टेिणुी, तुूंगत, 

िोंडहशरस, कोळा, 
महुद, िूंडारकवठे 

SN - NRC 3 उ.हज.रु पूंढपरु 
SN - KMC 3 उ.हज.रु पूंढपरु 

SN - NBSU 5 

उहजरु अकलुज1 
करमाळा1 ग्रारु 

कुडूगवाडी1वडाळा2 

16 तालुका लेखापाल Block Accountant 1 
B.Com with Tally 

Certification 

43  
वषापयनं्त 

रु. 
18,000/- 

1 ई.डब्लू.एस - 1 करमाळा 



 

 

अ. 
ि. 

पदांच ेनाव 
(अजात नमदु करण्याच्या 

पदांची नाव) 

पदांच ेनाव 
(जुन)े 

हरक्त  
पद  

सूंख्या 

पदांची  
शकै्षहणक  

अहगता 

वयोमयादा पदांच े
मानधन 

एकुण 
हरक्त  
पद 

सूंख्या 

सामाहजक 
आरक्षण 

हनयकु्तीच े 
हठकाण 

17 
तालुका समहु  
सूंघटक BCM 2 

Any Graduate, 

MSCIT, MSCE- 

GCC Typing Eng-

40WPM & Mar-

30WPM 

43  
वषापयनं्त 

रु. 
18,000/- 

2 
अ.ज.-1, 
हव.जा.अ-1 

दहक्षण सोलापरु, 
माळहशरस 

18 कायगिम सहाय्यक Programme 

Assistant 
1 

Any Graduate, 

MSCIT, MSCE- 

GCC Typing Eng-

40WPM & Mar-

30WPM 

43  
वषापयनं्त 

रु. 
18,000/- 

1 अ.जा. - 1 
हज.श.हच. काया. 

सोलापरु 

19 प्रयोगशाळा तूंत्रज्ञ 

Lab Tech-IPHS 1 

DMLT 
43  

वषापयनं्त 
रु. 

17,000/- 
9 

अ.जा.-2, 
अ.ज.-1,  
हव.जा.अ. - 1, 
ि.ज.क-1,  
इ.मा.व.-3, 
ई.डब्लू.एस - 1 

उ.हज.रु पूंढपरु 
Lab Tech-RNTCP 2 सांगोला, पूंढरपरु 
Lab Tech-DEIC 1 उ.हज.रु पूंढरपरु 

Blood Bank Tech 5 

उ.हज.रु 
करमाळा-1 
अकलुज-1 
पूंढरपरु-1 

ग्रा.रु. मोहोळ-1, 
अक्कलकोट-1 

20 औषध हनमाता 
Pharmacist - RBSK 4 

D.Pharm / 

B.Pharm 

43  
वषापयनं्त 

रु. 
17,000/- 

5 
अ.जा. - 1,   
इ.मा.व. - 1, 
ई.डब्लू.एस - 3 

ग्रा.रु. वडाळा-1,  
सांगोला-2,  
कुडूगवाडी-1 

Pharmacist- 

NVHCP 
1 

डॉ. व.ै स्म.ृ शा. व.ै 
महा. सोलापरु 

21 तूंत्रज्ञ 

Dialysis  

Technician 
2 

12th Science and 

Diploma or 

Certificate Course 

in Dialysis 

Technology 

65  
वषापयनं्त 

रु. 
17,000/- 

9 

अ.जा. - 2 
 अ.ज. - 1 
ि.ज. क - 1 
इ.मा.व. - 1 
ई.डब्लू.एस - 1 
 खुला - 3 

उ.हज.रु पूंढरपरु 

X Ray  

Technician 
5 

12th with Diploma 

in Relevant Field 

उहजरु पूंढरपरु 
ग्रारु वडाळा, 

पांगरी, 
सांगोला, 

अक्कलकोट, 
CT Scan  

Technician 
1 

12th with Diploma 

in Relevant Field 
उ.हज.रु पूंढरपरु 

Dental  

Technician 
1 

12th Science and 
Diploma in Dental 

Technician Course. 

Registration with 
State Dental Council 

उ.हज.रु पूंढरपरु 

22 समपुदेशक 

Counselor- 

ARSH 
1 

MSW 

अराखीव 
38 

वषापयगन्त 
राखीव 

43 
वषापयगन्त 

रु. 
17,000/- 

2 
ई.डब्लू.एस - 1 
खुला - 1 

हज.श.हच. काया 
सोलापरु 

Counselor- 

TBHV 
1 

रु. 
15,500/- 

माळहशरस 

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अहियान, बाशी 

23 
वदैयहकय अहधकारी 
Full Time  -------------- 1 MBBS 

70  
वषापयनं्त 

रु. 
60,000/- 

1 अ.जा. - 1 ना.प्रा.आ.कृद्र 2 

24 
आरोग्य 
अहधपरीचारीका -------------- 2 

GNM / 

B.Sc Nursing 
65  

वषापयनं्त 
रु. 

20,000/- 
2 

अ.ज. - 1 
ई.डब्लू.एस - 1 

ना.प्रा.आ.कृद्र 1 
ना.प्रा.आ.कृद्र 2 

25 प्रयोगशाळा तूंत्रज्ञ -------------- 2 DMLT 

अराखीव 
38 

वषापयगन्त 
राखीव 

43 
वषापयगन्त 

रु. 
17,000/- 

2 
अ.जा. - 1 
खुला - 1 

ना.प्रा.आ.कृद्र 1 
ना.प्रा.आ.कृद्र 2 

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अहियान, पूंढरपरु 

26 
वदैयहकय अहधकारी 
Full Time  -------------- 1 MBBS 

70  
वषापयनं्त 

रु. 
60,000/- 

1 अ.जा. - 1 ना.प्रा.आ.कृद्र 1 



 

 

अ. 
ि. 

पदांच ेनाव 
(अजात नमदु करण्याच्या 

पदांची नाव) 

पदांच ेनाव 
(जुन)े 

हरक्त  
पद  

सूंख्या 

पदांची  
शकै्षहणक  

अहगता 

वयोमयादा पदांच े
मानधन 

एकुण 
हरक्त  
पद 

सूंख्या 

सामाहजक 
आरक्षण 

हनयकु्तीच े 
हठकाण 

27 
आरोग्य 
अहधपरीचारीका -------------- 2 

GNM / 

B.Sc Nursing 
65  

वषापयनं्त 
रु. 

20,000/- 

2 
इ.मा.व - 1 
खुला - 1 

ना.प्रा.आ.कृद्र 1 
ना.प्रा.आ.कृद्र 2 

28 
आरोग्य  
सहात्य्यका -------------- 1 1 

कोणमयाही 
प्रवगातील 
उमेदवार 

ना.प्रा.आ.कृद्र 
पूंढरपरु 

29 प्रयोगशाळा तूंत्रज्ञ -------------- 1 DMLT 
43 

वषापयगन्त 
रु. 

17,000/- 
1 अ.जा. - 1 ना.प्रा.आ.कृद्र 1 

 

अटी व शती :- 
1) वरील सवग पदे ही कूं त्राटी स्वरुपाची व एकहत्रत मानधनाची असनु, मयांचा कालावधी हा हद.31/03/2022 पयगन्तचा राहील. 

तसचे आधी सदरील पद नामूंजूर / रद्द झाल्यास ककवा सन 2022-23 करीता सदरील पदांना मूंजूरी अप्राप्त राहहल्यास वरील 
सवग पदांची सवेा हदनांक 31/03/2022 रोजी आपोआप सूंपषु्ट्टात यईेल. पूंरत ूवरील पदे सन 2022-23 करीता मूंजूर झाल्यास 
पढुील 11 महहण्याकरीता पनुर्ननयकु्ती समाधानकारक कायगकालानूंतर देण्यात यईेल. 

2) उमेदवारांकडून हदनांक 26/10/2021 ते हदनांक  03/11/2021 या कालावधीत कायालयीन वळेेत, सटु्टीच े हदवस वगळून 
सकाळी 11.00 ते दुपारी 04.00 या वळेेतच अजग त्स्वकृती करण्यात यईेल. अजग त्स्वकृती ही हजल्हा कायगिम व्यवस्थापक कक्ष, 
राष्ट्रीय आरोग्य अहियान, आरोग्य हविाग, हजल्हा पहरषद, सोलापरु या हठकाणी करण्यात यईेल. उमेदवारांस एकापके्षा जास्त 
पदाकरीता अजग सादर करायचा असल्यास, प्रमयके पदाकरीता स्वूंतत्रपण े अजग सादर करावा. पूंरत ू वळेप्रसूंगी एकाच वळेी 
मलुाखत/पहरक्षा घेतली गले्यास कोणमयातरी एका पदाकरीता उपत्स्थत रहाव ेलागले. ज्यास उपत्स्थत राहील मया पदाकरीता 
सूंबहधत उमेदवार ग्राहय धरला जाईल. 

3) पदिरती प्रहियकेरीता प्रमयके अजाकरीता अराखीव प्रवगातील उमेदवारांकरीता रु.150/- (अक्षरी रक्कम रु. एकश े पन्नास 
िक्त ) व राखीव प्रवगातील उमेदवारांना रु.100/- (अक्षरी रक्कम रु. शूंिर रुपय ेिक्त) इतके शलु्क आकारण्यात यते असनु, 
सदरील शलु्क हे हडमांड ड्रािट (Demand Draft) स्वरुपात त्स्वकारण्यात यईेल. सदरील शलु्क हे नापरतावा                   
(Non Refundable) असनु,उमेदवारांनी हडमांड ड्रािट हे District Integrated Health & Family Welfare Society, Solapur 
या सूंपणूग नाव े असावा आहण अजावर एकदम वरच्या बाजुस जोडण्यात यावा. हडमांड ड्रािटच्या मागील बाजुस उमेदवारांन े
मयांच ेसूंपणूग नाव, अजग सादर केलेल्या पदांच ेनाव, पद िमांक टाकावा. जर हडमांड ड्रािटच्या नावामध्य ेचकु आढळल्यास 
अथवा खराब असल्यास सूंबहधत उमेदवाराचा अजग पदिरतीच्या पढुील प्रहियकेरीता ग्राहय धरला जाणार नाही यांची 
उमेदवारांनी जाणीवपवुगक नोंद घेण्यात यावी.  

4) वरील सवग पदे ही कूं त्राटी स्वरुपाची व एकहत्रत मानधनावरील असल्यान,े सदर पदाकरीता शासहकय सवेनुेसार असलेले 
हनयम, अटी व शती याबाबतचा हक्क व दावा राहणार नाही. मयाचसोबत यावरील सवग पदाकरीता शासनाकडील सवेा हनयम 
लाग ूहोत नाहीत. 

5) सवग पदांकरीता उमेदवारांनी अजग सादर करताना प्रथम हवहीत नमणु्यातील अजग, 10 वी गणुपत्रक आहण सनद, 12 वी 
गणुपत्रक आहण सनद, पदवीच े गणुपत्रक (1 ले वषग ते अूंहतम वषग-सवग Attempt सह), पदवी प्रमाणपत्र (Convocation 
Certificate), लागू असल्यास सूंबहधत वदैयहकय पहरषदेकडील वदै्य असलेली नोंदणी, जात प्रमाणपत्र, वय अहधवास व 
राष्ट्रीयमव प्रमाणपत्र, वयाचा परुावा म्हणनु (शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्माचा दाखला) ही सवग कागदपत्र ेअजासोबत झेरॉक्स 
प्रतीत (साक्षांहकत / स्वसाक्षांहकत) करुन जोडावीत. ज्या प्रमाणपत्रामध्य ेGrading System नुसार माकग  असतील मयांनी सूंबहधत 
प्रमाणपत्रामागील  Grade Card झेरॉक्स अजासोबत जोडण्यात यावी (हवशषेत: CGPA/ SGPA), अजासह जोडलेल्या सवग 
कागदपत्रावर पषृ्ट्ठ िमांक टाकण्यात यावते. अजग सादर केल्याची पोहोच घेणेकरीता अजाच्या वरील पषृ्ट्ठिागाची झेरॉक्स 
घेऊन यणे.े 



 

 

6) पद िमांक 01,02,03,04,06,07,10,15,20,23,24,26,27,28 या पदाकरीता नमदु केलेल्या शकै्षहणक अहगतेसोबत सूंबहधत 
वदै्यहकय पहरषदेकडील वदै्य असलेली नोंदणी अजासोबत सादर करण्यात यावी. मयाचसोबत अहतरीक्त हशक्षणाची नोंद ही 
पहरषदेकडे केलेली असावी. पहरषदेकडील Smart Card असलयास मयाची झेरॉक्स प्रत अजासोबत जोडण्यात यावी. 

7) उमेदवारांनी अजग करीत असलेल्या पदांच ेनाव व सामाहजक आरक्षणानुसार असलेला प्रवगग आहण बकेँच ेनाव व हडमांड ड्रािट 
िमांक अजामध्य ेस्पष्ट्टपण ेनमदु कराव.े 

8) उपरोक्त पदिरतीबाबत असलेल्या सवग सचुना (तामपरुते पात्र/अपात्र, हरकती त्स्वकारण,े अूंहतम पात्र/अपात्र, मलुाखती ककवा 
लेखी पहरक्षसे हनवड झालेल्यांची यादी, मलुाखत अथवा लेखी पहरक्षा वळेापत्रक व इतर बाबी) हया हजल्हा पहरषद, सोलापरु च े
अहधकृत सूंकेतस्थळ www.zpsolapur.gov.in वर प्रहसध्द करण्यात यतेील. याबाबत उमेदवारांस कोणतेही सचुना, दूरध्वनी 
हनरोप, SMS, Email केला जाणार नाही यांची उमेदवारांनी नोंद घेण्यात यावी. उमेदवारांनी वळेोवळी सूंकेतस्थळास िटे देण े
अहनवायग राहहल. 

9) सदर हरक्त पदांची सूंख्या, शकै्षहणक अहगता, मानधन, वयोमयादा, सामाहजक आरक्षण, हनयकु्ती हठकाणामध्य े बदल, नमदु 
केलेल्या अटी व शती मध्य ेबदल करण्याच ेसवग अहधकार हे या कायालयाच ेअसनु पदिरती प्रहियमेध्य ेकोणमयाही क्षणी बदल 
करण्याच ेअहधकार मा. मखु्य कायगकारी अहधकारी तथा अध्यक्ष, हजल्हा एकात्ममक आरोग्य व कुटूूंब कल्याण सोसायटी, आरोग्य 
हविाग, हजल्हा पहरषद, सोलापरु यांनी राखुन ठेवलेले आहेत. 

10) सदर हरक्त पदांसाठी आवश्यक पात्रता असलेला अजग न हमळाल्यास ककवा आवश्यक मया सूंख्यते अजगदार न हमळाल्यास मया 
पदाकरीता असलेले पात्रता आवश्यक्तेनुसार हशथील करण्यात यईेल. 

11) तसचे आवश्यक मया सूंख्यमेध्य े राखीव प्रवगाच े उमेदवार आवश्यक प्रमाणामध्य े उपलब्ध न झाल्यास, सदर हरक्त पदांच्या 
पदिरतीची आवश्यक्ता लक्षात घेता अराखीव प्रवगातील प्रहतक्षाधीन उमेदवारास राखीव प्रवगाकरीता तामपरुमया स्वरुपामध्य े
हनयकु्ती देण्यात यईेल. (सदरची अट ही ज्या पदाकरीता खुला प्रवगाच्या जागा आहेत हतथेच लाग ूराहहल) 

12) राष्ट्रीय आरोग्य अहियान मधील सवग स्तरावरील पदे ही हनव्वळ कूं त्राटी स्वरुपाची असल्याने, सद्यत्स्थतीत बदली बाबत 
कोणतेही धोरण नसल्यान े उमेदवारांस हनयकु्ती हदल्यानूंतर पदस्थापनेत बदल करुन हदला जाणार नाही यांच े उमेदवारांनी 
नोंद घ्यावी. 

13) राखीव प्रवगातनु अजग सादर केलेल्या उमेदवारांनी अजासोबत जात प्रमाणपत्र जोडण े अहनवायग आहे. अन्यथा अजग अपात्र 
ठरहवण्यात यतेील. 

14) ठराहवक प्रमाणपत्र सादरीकरण करणेकामी सते ु कायालयाकडील पावती अजासोबत सादर केलेली असल्यास, सदरील 
उमेदवारांच ेअजग तामपरुमया पात्र/अपात्र यादीमध्य ेअपात्र ठरहवण्यात यतेील. पूंरत,ू उमेदवारांनी हरकती वळेेस सदरील सते ु
कायालयाकडील प्रमाणपत्र सादर केल्यास सूंबहधत उमेदवारांच ेअजग अूंहतम पात्र/अपात्र यादी मध्य ेपात्र ठरहवण्यात यतेील. 

15) वदैयहकय पहरषदेकडील नोंदणीबाबत अथवा इतर कोणतेही कागदपत्रांची असलेली वदै्यता ही चालू कालावधीतील असावी. 
तथाहप वदै्य प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांचा अजग अपात्र ठरहवण्यात यईेल. 

16) अजाचा नमनुा हा हजल्हा पहरषद, सोलापरु च्या अहधकृत सूंकेतस्थळावर प्रहसध्द करण्यात आलेला असनु, सदरील अजाचा 
नमनुा मध्य े अजग नसल्यास उमेदवारांचा अजग त्स्वकारला जाणार नाही यांची उमेदवारांनी नोंद घेण्यात यावी. (स्वता: 
टूंकहलखीत केलेले, नमनुामध्य ेबदल असल्यास, अथवा इतर अजग हविी कृद्राच्या नावानुसार असलेले अजग त्स्वकारले जाणार 
नाहीत यांची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.)  

17) उमेदवारांकडून अधगवट, अपणूग, वाचण्यायोग्य नसलेला अजग सादर केले गलेा असल्यान,े सूंबहधत उमेदवारांचा अजग नाकारला 
गले्यास, अथवा अपात्र ठरला गले्यास मयाबाबतची सवगस्वीपण े सूंपणूग जबाबदारी सूंबहधत उमेदवारांची राहहल याबाबत 
उमेदवारांकडून कोणमयाही स्वरुपाची तिार त्स्वकारली जाणार नाही. अजग िरणेकामी काही अडचणी असल्यास कायालयास 
समक्ष िटे देऊन हवचारणा करण्यात यावी. 

18) उमेदवार हा सूंबहधत पदासाठी शाररीक व मानहसक दृष्ट्टया सक्षम असावा तसचे उमेदवारांहवरुध्द कोणमयाही स्वरुपाचा गनु्हा 
झालेला नसावा. 

19) कृद्र सरकार अथवा राज्य शासनाकडून सूंबहधत पद नामूंजूर केल्यास उमदेवारांस कोणतीही पवुगसचुना न देता सूंबहधत 
उमेदवारांची सवेा तामकाळ सूंपषु्ट्टात आणण्यात यईेल. 

http://www.zpsolapur.gov.in/


 

 

20) उमेदवारान ेअजग सादर केलेल्या पदांशी हनगडीत सूंबहधत उमेदवारांस शासहकय कायालयाकडील अनुिव असल्यास सदरील 
अनुिव ग्राहय धरण्यात यऊेन मयाबाबच े गणु देण्यात यईेल यांची उमेदवारांनी नोंद घेण्यात यावी. खाजगी क्षते्रातील सदर 
पदाशी हनगडीत अथवा इतर क्षते्रातील पदाशी हनगडीत नसलेला अनुिव असल्यास सदरील अनुिव हा ग्राहय धरला जाणार 
नाही यांची उमेदवारांनी नोंद घेण्यात यावी. 

21) वयाचा परुावा म्हणनु उमेदवारांन ेशाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला, माध्यहमक शालांत प्रमाणपत्र (सनद) सादर करावी 
अथवा ज्यावरुन उमेदवारांची जन्मतारीख ग्राहय धरण ेसाईस्कर होईल अशा पध्दतीच ेप्रमाणपत्र सादर कराव.े 

22) उमेदवारांनी मदु्दा िमांक 02 मधील नमदु केलेल्या कालावधीमध्य,े कायालयीन हदवशी, हदलेल्या वळेेत व्यक्तीश: उपत्स्थत 
राहुन अजग सादर करण्यात यावते. नमदु मदुती अगोदर अथवा मदुतीनूंतर अजग त्स्वकारले जाणार नाहीत. याबाबत 
उमेदवारांकडून कोणमयाही स्वरुपाची तिार अथवा कोणताही दबाव आणण्याचा प्रयमन करु नय.े 

23) अजासोबत कागदपत्र े जास्त प्रमाणात होत असल्यास, स्टेपलरहपन चा वापर करण्याऐवजी उमेदवारांनी अजाची कागदपत्र े
एकहत्रतपण ेजोडणेकामी टॅग अथवा लेसचा वापर करावा. 

24) अजासोबत नमदु करण्यात यते असलेला मोबाईल िमांक हा सूंपणूग पदिरती प्रहिया होईपयगन्त चालु त्स्थतीत राहण्याची दक्षता 
उमेदवारांनी घेण्यात यावी.  
 
 

(स्वाक्षरीत /-) 
हजल्हा शल्यहचहकमसक तथा सदस्य 
रा.आ.अ., पदिरती हनवड सहमती 

सोलापरु. 

 (स्वाक्षरीत /-) 
हजल्हा आरोग्य अहधकारी तथा सदस्य 

रा.आ.अ., पदिरती हनवड सहमती 
सोलापरु. 

   

(स्वाक्षरीत /-) 
हजल्हा कायगिम व्यवस्थापक तथा सदस्य सहचव 

रा.आ.अ., पदिरती हनवड सहमती 
सोलापरु. 

 (स्वाक्षरीत /-) 
मखु्य कायगकारी अहधकारी तथा अध्यक्ष 

रा.आ.अ., पदिरती हनवड सहमती 
सोलापरु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

कायालयीन अजाचा नमनुा सन 2021-22 
राष्ट्रीय आरोग्य अहियान, हजल्हा एकात्ममक आरोग्य व कुटूूंब कल्याण सोसायटी, 

आरोग्य हविाग, हजल्हा पहरषद, सोलापरु. 
 
अजाचा कायालयीन नोंदणी िमांक :- 
 
प्रहत, 
        मा. मखु्य कायगकारी अहधकारी तथा अध्यक्ष, 
        राष्ट्रीय आरोग्य अहियान, हज.ए.आ.कु.क.सोसायटी, 
         आरोग्य हविाग, हजल्हा पहरषद, सोलापरु. 
 
          पदाच ेनाव :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  पद ि. ... ... या पदाकरीता अजग. 
 

बकेँच ेनाव :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  डी.डी. िमांक :- ... ... ... ... ...   डी.डी. रक्कम रु. ... ... ... /- 
 

1) उमेदवारांच ेसूंपणूग नाव    :-   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

2) उमेदवारांच ेबदल असलेले नाव   :-   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

3) उमेदवारांच्या वडील/पती सूंपणूग नाव  :-   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

4) उमेदवारांची जन्म तारीख   :-   हदवस ... ... ...   महहना  ... ... ...   वषग ... ... ... ... ... 

                              अक्षरी जन्म तारीख  :-    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                                      ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                        वय :-   ... ... ... ... वष ॄपणुग, ... ... ... ... ... महहणे पणुग, ... ... ... ... हदवस. 
                                                                                                               (जाहहरात प्रहसध्द झालेल्या हदवशी) 
 

5) उमेदवाराचा पत्ता    :-   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

    मोबाईल िमांक :-  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
                                                                     (नमदु करण ेअहनवायग) 

6) अजगदाराकडे राहहवाशी प्रमाणपत्र  :-  आहे / नाही  (चकुीच्या पयायावर रेघ मारण)े 

7) अजगदारकडे जातीच ेप्रमाणपत्र   :-  आहे / नाही  (चकुीच्या पयायावर रेघ मारण)े 

जातीचा प्रवगग :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 जातीच ेनाव :-   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                           अजगदार अजग सादर करत असलेल्या जातीचा प्रवगग :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                                                                                                                                                         (नमदु करण ेअहनवायग) 

8) अजगदाराची ववैाहहक पहरत्स्थती   :- हववाहीत / अहववाहीत  (चकुीच्या पयायावर रेघ मारण)े 
 

  

अलीकडील  
रूंगीत  

छायाहचत्र  
लावाव े

अर्जदाराकरीता टिप :- अर्ज कायाजलयास र्मा केल्याची पोहोच पाटहरे् असल्यास, सदरील पानावरील संपूर्ज माटहती भरुन झेरॉक्स काढून घेऊन येरे्. 



 

 

9) पदवी (Degree) :- 
धारण केलेली पदवी हवदयापीठाच ेनाव उत्तीणग वषग हमळालेले गणु टककेवारी 

     
     
     
 

10) पदव्वतु्तर पदहवका (Diploma) :- 
धारण केलेली 

पदव्वतु्तर पदहवका 
हवदयापीठाच ेनाव उत्तीणग वषग हमळालेले गणु टककेवारी 

     
     
     
 

11) पदव्वतु्तर पदवी (Post Graduation) :- 
धारण केलेली 

पदव्वतु्तर पदवी 
हवदयापीठाच ेनाव उत्तीणग वषग हमळालेले गणु टककेवारी 

     
     
     
 

12) इतर शकै्षहणक अहगता :- 
अभ्यासिम /कोसग हवदयापीठाच ेनाव उत्तीणग वषग हमळालेले गणु टककेवारी 

MSCIT     
Typing Eng-40     
Typing Mar-30     
     
     
     
 

13) अनुिव :- 
अ. 
ि. 

कायालय नाव धारण केलेले पद कालावधी 
वषग महहने हदवस 

      
      
      
      
      
      
      
      
 



 

 

14) अजासोबत खालील प्रती सांक्षहकत प्रती जोडलेल्या आहेत. 
1)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   2)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

3)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   4)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

5)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   6)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

7)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   8)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

9)  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  10)   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

15) वरील नमदु केलेला तपहशल माझ्या माहहतीप्रमाणे खरा आहण बरोबर आहे. या पदाकीरता हवहीत केलेली शकै्षहणक अहगता 
मी धारण करीता आहे. याची खात्री करुनच हा अजग मी करीता आहे, मी असहेी प्रमाहणत करतो/करते की वर हदलेली 
माहहती खोटी अथवा चकुीची आढळल्यास नोकरी गमावल्यास व मया अनुषूंगान े होणा-या सवग कारवाईस मी पात्र व 
बांधील राहहल व मयाबाबतची माझी कोणतीही तिार राहणार नाही. तसचे जाहहरातीतील नमदु केलेल्या सवग अटी व शती 
मी वाचले असनु मया मला मान्य आहेत. 
 
हठकाण :- सोलापरु.                                       अजगदार स्वाक्षरी :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

हदनांक :-         /       /2021.                        अजगदाराच ेनाव :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

=========================================================== 

 
 
        मी श्री/श्रीमती/कुमारी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

श्री. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  यांचा/यांची    मलुगा/मलुगी/पमनी     

वय ... ... वष,ॄ राहणार ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ याव्दारे 

पढुील प्रमाणे अस ेजाहीर करतो/करते की, 

1) मी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ या पदासाठी माझा अजग दाखल केलेला आहे. 

2) आज रोजी मला ... ... ... (सूंख्या) इतकी हयात मलेु आहेत. मयापकैी हदनांक 23 जुलै 2020 यानूंतर जन्माला आलेल्या 

मलुांची सूंख्या ... ... ... इतकी आहे. (असल्यास जन्म हदनांक 1)       /      /20       .  2)         /     /20    . 

3) हयात असलेल्या मलुांची सूंख्या दोनपके्षा अहधक असले तर हदनांक 23 जुलै 2020 व तद्नूंतर जन्माला आलेल्या, मलुामळेु 

शासहकय हनयमानुसार मी या पदासाठी अपात्र ठरेल यांची मला जाणीव आहे. 

 

हठकाण :- सोलापरु.                                       अजगदार स्वाक्षरी :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

हदनांक :-        /       /2021.                        अजगदाराच ेनाव :-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

लहान कुटूबांच ेप्रमाणपत्र - नमनुा 
अ 


