जाहहरात नमुना सन 2022-23

राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान
15 हित्त आयोगातंगगत पदभरती प्रहिया
==============================================
राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, आरोग्य हिभाग, हजल्हा पहरषद, सोलापुर अंतगगत 15 हित्त आयोगांतगगत सन 2022-23 ते
सन 2025-26 या कालािधीकरीता सोलापुर हजल्हयांतगगत 10 नगरपहरषद, 02 नगरपंचायत आहण सोलापुर महानगरपाहलका या
स्तरािरील नव्याने स्थाहपत होणा-या नागरी आरोग्यिर्धधनी केंद्राकरीता राबहिण्यात येत असलेल्या 03 संिगातील हरक्त असलेल्या
एकुण 114 हरक्त पदांची पदभरती प्रहिया कंत्राटी पध्दतीने करार तत्िािर राबहिण्यात येत असुन, खालील तक्तानुसार पात्र ठरत
असलेल्या उमेदिारांकडू न अजग मागहिण्यात येत आहेत.
अ.

पदांचे नाि

ि.

हरक्त

पदांची

पद

शैक्षहणक

संख्या

अहगता

ियोमयादा

पदांचे

सामाहजक

हनयुक्तीचे

मानधन

आरक्षण

हठकाण
बाशी नगरपहरषद -4

अ.जा.-5
अ.ज.-3
हि.जा.अ.-1

िैदयहकय
1

अहधकारी

38

MBBS

MBBS

70
िषापयंन्त

रु.

भ.ज. ब.-1
भ.ज. क.-1

60,000/- भ.ज. ड.-1
हि.मा.प्र.-1
इ.मा.ि.-7
ई.डब्लू.एस-4
खुला-14

अक्कलकोट नगरपहरषद -3
दु धनी नगरपहरषद -2
मैदंगी नगरपहरषद -2
करमाळा नगरपहरषद -2
सांगोला नगरपहरषद -2
मंगळिेढा नगरपहरषद -2
मोहोळ नगरपहरषद -2
कुडूग िाडी नगरपहरषद -2
पंढरपुर नगरपहरषद -3
माळहशरस नगरपंचायत -1
माढा नगरपंचायत -1
महानगरपाहलका -12
बाशी नगरपहरषद -4

अ.जा.-5
अ.ज.-3

2

आरोग्य
अहधपरीचारीका

38

हि.जा.अ.-1

GNM
OR
B. Sc
Nursing

रु.

भ.ज. ब.-1
भ.ज. क.-1

20,000/- भ.ज. ड.-1
हि.मा.प्र.-1
इ.मा.ि.-7

अराखीि

ई.डब्लू.एस-4

38

खुला-14

िषापयगन्त
अ.जा.-5
अ.ज.-3

िषापयगन्त
एम.पी.डब्लू
(पुरुष)

38

मैदंगी नगरपहरषद -2
करमाळा नगरपहरषद -2
सांगोला नगरपहरषद -2
मंगळिेढा नगरपहरषद -2
मोहोळ नगरपहरषद -2
कुडूग िाडी नगरपहरषद -2
पंढरपुर नगरपहरषद -3
माळहशरस नगरपंचायत -1
माढा नगरपंचायत -1
बाशी नगरपहरषद -4

43

3

दु धनी नगरपहरषद -2

महानगरपाहलका -12

राखीि

B.Sc/M.Sc
OR
Sanitary
Inspector
Course.

अक्कलकोट नगरपहरषद -3

हि.जा.अ.-1

रु.

भ.ज. ब.-1
भ.ज. क.-1

18,000/- भ.ज. ड.-1
हि.मा.प्र.-1
इ.मा.ि.-7
ई.डब्लू.एस-4
खुला-14

अक्कलकोट नगरपहरषद -3
दु धनी नगरपहरषद -2
मैदंगी नगरपहरषद -2
करमाळा नगरपहरषद -2
सांगोला नगरपहरषद -2
मंगळिेढा नगरपहरषद -2
मोहोळ नगरपहरषद -2
कुडूग िाडी नगरपहरषद -2
पंढरपुर नगरपहरषद -3
माळहशरस नगरपंचायत -1
माढा नगरपंचायत -1
महानगरपाहलका -12

एकुण हरक्त पदे

114
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अटी ि शती :1) िरील सिग पदे ही 15 हित्त आयोगांतगगत कंत्राटी स्िरुपाची ि एकहत्रत मानधनाची असुन, त्यांचा कालािधी हा हद.31/03/2023
पयगन्तचा राहील. तसेच आधी सदरील पद नामंजूर / रद्द झाल्यास ककिा सन 2023-24 करीता सदरील पदांना मंजूरी अप्राप्त
राहहल्यास िरील सिग पदांची सेिा हदनांक 31/03/2023 रोजी आपोआप संपुष्ट्टात येईल. पंरतू िरील पदे सन 2023-24
करीता मंजूर झाल्यास पुढील 11 महहण्याकरीता पुनर्धनयुक्ती समाधानकारक कायगकालानंतर दे ण्यात येईल.
2) उमेदिारांकडू न हदनांक 11 /05 /2022 ते हदनांक 20/05 /2022 या कालािधीत कायालयीन िेळेत, सुट्टीचे हदिस िगळू न
सकाळी 11.00 ते दु पारी 04.00 या िेळेतच अजग स्स्िकृती करण्यात येईल. अजग स्स्िकृती ही हजल्हा कायगिम व्यिस्थापक कक्ष,
राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, हजल्हा शल्यहचहकत्सक कायालय इमारत तळमजला, श्री. छत्रपती हशिाजी महाराज सिोपचार
रुग्णालय, (हसव्हील हॉस्पीटल) आिार, सी - ब्लॉक शेजारी, सोलापुर या हठकाणी करण्यात येईल. उमेदिारांस एकापेक्षा
जास्त पदाकरीता अजग सादर करायचा असल्यास, प्रत्येक पदाकरीता स्िंतत्रपणे अजग िेगिेगळया हडमांड ड्राफटसह सादर
करािा. पंरतू िेळप्रसंगी एकाच िेळी मुलाखत/पहरक्षा घेतली गेल्यास कोणत्यातरी एका पदाकरीता उपस्स्थत रहािे लागेल.
ज्यास उपस्स्थत राहील त्या पदाकरीता संबहधत उमेदिार ग्राहय धरला जाईल.
3) पदभरती प्रहियेकरीता प्रत्येक अजाकरीता अराखीि प्रिगातील उमेदिारांकरीता रु.150/- (अक्षरी रक्कम रु. एकशे पन्नास
फक्त ) ि राखीि प्रिगातील उमेदिारांना रु.100/- (अक्षरी रक्कम रु. शंभर रुपये फक्त) इतके शुल्क आकारण्यात येत असुन,
सदरील शुल्क हे हडमांड ड्राफट (Demand Draft) स्िरुपात स्स्िकारण्यात येईल. सदरील शुल्क हे नापरतािा
(Non Refundable) असुन,उमेदिारांनी हडमांड ड्राफट हे District Integrated Health & Family Welfare Society, Solapur
या संपूणग नािे असािा आहण अजािर एकदम िरच्या बाजुस जोडण्यात यािा. हडमांड ड्राफटच्या मागील बाजुस उमेदिारांने
त्यांचे संपूणग नाि, अजग सादर केलेल्या पदांचे नाि, पद िमांक टाकािा. जर हडमांड ड्राफटच्या नािामध्ये चुक आढळल्यास
अथिा खराब असल्यास संबहधत उमेदिाराचा अजग पदभरतीच्या पुढील प्रहियेकरीता ग्राहय धरला जाणार नाही यांची
उमेदिारांनी जाणीिपुिक
ग नोंद घेण्यात यािी.
4) िरील सिग पदे ही कंत्राटी स्िरुपाची ि एकहत्रत मानधनािरील असल्याने, सदर पदाकरीता शासहकय सेिन
े ुसार असलेले
हनयम, अटी ि शती याबाबतचा हक्क ि दािा राहणार नाही. त्याचसोबत यािरील सिग पदाकरीता शासनाकडील सेिा हनयम
लागू होत नाहीत.
5) सिग पदांकरीता उमेदिारांनी अजग सादर करताना प्रथम हिहीत नमुण्यातील अजग, 10 िी गुणपत्रक आहण सनद, 12 िी गुणपत्रक
आहण सनद, पदिीचे गुणपत्रक (1 ले िषग ते अंहतम िषग-सिग Attempt सह), पदिी प्रमाणपत्र (Convocation Certificate), लागू
असल्यास संबहधत िैदयहकय पहरषदे कडील िैद्य असलेली नोंदणी, जात प्रमाणपत्र, िय अहधिास ि राष्ट्रीयत्ि प्रमाणपत्र,
ियाचा पुरािा म्हणुन (शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्माचा दाखला) ही सिग कागदपत्रे अजासोबत झेरॉक्स प्रतीत (साक्षांहकत /
स्िसाक्षांहकत) करुन जोडािीत. ज्या प्रमाणपत्रामध्ये Grading System नुसार माकग असतील त्यांनी संबहधत प्रमाणपत्रामागील
Grade Card झेरॉक्स अजासोबत जोडण्यात यािी (हिशेषत: CGPA/ SGPA), अजासह जोडलेल्या सिग कागदपत्रािर पृष्ट्ठ
िमांक टाकण्यात यािेत. अजग सादर केल्याची पोहोच घेणेकरीता अजाच्या िरील पृष्ट्ठभागाची झेरॉक्स घेऊन येणे.
6) संबहधत पदाकरीता नमुद केलेल्या शैक्षहणक अहगतेसोबत संबहधत िैद्यहकय पहरषदे कडील िैद्य असलेली नोंदणी अजासोबत
सादर करण्यात यािी. त्याचसोबत अहतरीक्त हशक्षणाची नोंद ही पहरषदे कडे केलेली असािी. पहरषदे कडील Smart Card
असलयास त्याची झेरॉक्स प्रत अजासोबत जोडण्यात यािी.
7) उमेदिारांनी अजग करीत असलेल्या पदांचे नाि ि सामाहजक आरक्षणानुसार असलेला प्रिगग आहण बँकेचे नाि ि हडमांड ड्राफट
िमांक अजामध्ये स्पष्ट्टपणे नमुद करािे.
8) उपरोक्त पदभरतीबाबत असलेल्या सिग सुचना (तात्पुरते पात्र/अपात्र, हरकती स्स्िकारणे, अंहतम पात्र/अपात्र, मुलाखती ककिा
लेखी पहरक्षेस हनिड झालेल्यांची यादी, मुलाखत अथिा लेखी पहरक्षा िेळापत्रक ि इतर बाबी) हया हजल्हा पहरषद, सोलापुर चे
अहधकृत संकेतस्थळ www.zpsolapur.gov.in िर प्रहसध्द करण्यात येतील. याबाबत उमेदिारांस कोणतेही सुचना, दू रध्िनी
हनरोप, SMS, Email केला जाणार नाही यांची उमेदिारांनी नोंद घेण्यात यािी. उमेदिारांनी िेळोिळी संकेतस्थळास भेट दे णे
अहनिायग राहहल.
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9) सदर हरक्त पदांची संख्या, शैक्षहणक अहगता, मानधन, ियोमयादा, सामाहजक आरक्षण, हनयुक्ती हठकाणामध्ये बदल, नमुद
केलेल्या अटी ि शती मध्ये बदल करण्याचे सिग अहधकार हे या कायालयाचे असुन पदभरती प्रहियेमध्ये कोणत्याही क्षणी बदल
करण्याचे अहधकार मा. मुख्य कायगकारी अहधकारी तथा अध्यक्ष, हजल्हा एकास्त्मक आरोग्य ि कुटू ं ब कल्याण सोसायटी, आरोग्य
हिभाग, हजल्हा पहरषद, सोलापुर यांनी राखुन ठे िलेले आहेत.
10) सदर हरक्त पदांसाठी आिश्यक पात्रता असलेला अजग न हमळाल्यास ककिा आिश्यक त्या संख्येत अजगदार न हमळाल्यास त्या
पदाकरीता असलेले पात्रता आिश्यक्तेनुसार हशथील करण्यात येईल.
11) तसेच आिश्यक त्या संख्येमध्ये राखीि प्रिगाचे उमेदिार आिश्यक प्रमाणामध्ये उपलब्ध न झाल्यास, सदर हरक्त पदांच्या
पदभरतीची आिश्यक्ता लक्षात घेता अराखीि प्रिगातील प्रहतक्षाधीन उमेदिारास राखीि प्रिगाकरीता तात्पुरत्या स्िरुपामध्ये
हनयुक्ती दे ण्यात येईल. (सदरची अट ही ज्या पदाकरीता खुला प्रिगाच्या जागा आहेत हतथेच लागू राहहल)
12) राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान मधील सिग स्तरािरील पदे ही हनव्िळ कंत्राटी स्िरुपाची असल्याने, सद्यस्स्थतीत बदली बाबत
कोणतेही धोरण नसल्याने उमेदिारांस हनयुक्ती हदल्यानंतर पदस्थापनेत बदल करुन हदला जाणार नाही यांचे उमेदिारांनी
नोंद घ्यािी.
13) राखीि प्रिगातुन अजग सादर केलेल्या उमेदिारांनी अजासोबत जात प्रमाणपत्र जोडणे अहनिायग आहे. अन्यथा अजग अपात्र
ठरहिण्यात येतील.
14) ठराहिक प्रमाणपत्र सादरीकरण करणेकामी सेतु कायालयाकडील पािती अजासोबत सादर केलेली असल्यास, सदरील
उमेदिारांचे अजग तात्पुरत्या पात्र/अपात्र यादीमध्ये अपात्र ठरहिण्यात येतील. पंरतू, उमेदिारांनी हरकती िेळेस सदरील सेतु
कायालयाकडील प्रमाणपत्र सादर केल्यास संबहधत उमेदिारांचे अजग अंहतम पात्र/अपात्र यादी मध्ये पात्र ठरहिण्यात येतील.
15) िैदयहकय पहरषदे कडील नोंदणीबाबत अथिा इतर कोणतेही कागदपत्रांची असलेली िैद्यता ही चालू कालािधीतील असािी.
तथाहप िैद्य प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदिारांचा अजग अपात्र ठरहिण्यात येईल.
16) अजाचा नमुना हा हजल्हा पहरषद, सोलापुर च्या अहधकृत संकेतस्थळािर प्रहसध्द करण्यात आलेला असुन, सदरील अजाचा
नमुना मध्ये अजग नसल्यास उमेदिारांचा अजग स्स्िकारला जाणार नाही यांची उमेदिारांनी नोंद घेण्यात यािी. (स्िता:
टं कहलखीत केलेल,े नमुनामध्ये बदल असल्यास, अथिा इतर अजग हििी केंद्राच्या नािानुसार असलेले अजग स्स्िकारले जाणार
नाहीत यांची उमेदिारांनी नोंद घ्यािी.)
17) उमेदिारांकडू न अधगिट, अपूणग, िाचण्यायोग्य नसलेला अजग सादर केले गेला असल्याने, संबहधत उमेदिारांचा अजग नाकारला
गेल्यास, अथिा अपात्र ठरला गेल्यास त्याबाबतची सिगस्िीपणे संपूणग जबाबदारी संबहधत उमेदिारांची राहहल याबाबत
उमेदिारांकडू न कोणत्याही स्िरुपाची तिार स्स्िकारली जाणार नाही. अजग भरणेकामी काही अडचणी असल्यास कायालयास
समक्ष भेट दे ऊन हिचारणा करण्यात यािी.
18) उमेदिार हा संबहधत पदासाठी शाररीक ि मानहसक दृष्ट्टया सक्षम असािा तसेच उमेदिारांहिरुध्द कोणत्याही स्िरुपाचा गुन्हा
झालेला नसािा.
19) केंद्र सरकार अथिा राज्य शासनाकडू न संबहधत पद नामंजूर केल्यास उमदे िारांस कोणतीही पुिस
ग ुचना न दे ता संबहधत
उमेदिारांची सेिा तात्काळ संपुष्ट्टात आणण्यात येईल.
20) उमेदिाराने अजग सादर केलेल्या पदांशी हनगडीत/सलग्न संबहधत उमेदिारांस शासहकय कायालयाकडील अनुभि असल्यास
सदरील अनुभि ग्राहय धरण्यात येऊन त्याबाबचे गुण दे ण्यात येईल यांची उमेदिारांनी नोंद घेण्यात यािी. खाजगी क्षेत्रातील
सदर पदाशी हनगडीत अथिा इतर क्षेत्रातील पदाशी हनगडीत नसलेला अनुभि असल्यास सदरील अनुभि हा ग्राहय धरला
जाणार नाही यांची उमेदिारांनी नोंद घेण्यात यािी.
21) ियाचा पुरािा म्हणुन उमेदिारांने शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला, माध्यहमक शालांत प्रमाणपत्र (सनद) सादर करािी
अथिा ज्यािरुन उमेदिारांची जन्मतारीख ग्राहय धरणे साईस्कर होईल अशा पध्दतीचे प्रमाणपत्र सादर करािे.
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22) उमेदिारांनी मुद्दा िमांक 02 मधील नमुद केलेल्या कालािधीमध्ये, कायालयीन हदिशी, हदलेल्या िेळेत व्यक्तीश: उपस्स्थत
राहु न अजग सादर करण्यात यािेत. नमुद मुदती अगोदर अथिा मुदतीनंतर अजग स्स्िकारले जाणार नाहीत. याबाबत
उमेदिारांकडू न कोणत्याही स्िरुपाची तिार अथिा कोणताही दबाि आणण्याचा प्रयत्न करु नये.
23) अजासोबत कागदपत्रे जास्त प्रमाणात होत असल्यास, स्टे पलरहपन चा िापर करण्याऐिजी उमेदिारांनी अजाची कागदपत्रे
एकहत्रतपणे जोडणेकामी टॅ ग अथिा लेसचा िापर करािा.
24) अजासोबत नमुद करण्यात येत असलेला मोबाईल िमांक हा संपूणग पदभरती प्रहिया होईपयगन्त चालु स्स्थतीत राहण्याची दक्षता
उमेदिारांनी घेण्यात यािी.
(स्िाक्षरीत /-)

(स्िाक्षरीत /-)

हजल्हा शल्यहचहकत्सक तथा सदस्य

हजल्हा आरोग्य अहधकारी तथा सदस्य

रा.आ.अ., पदभरती हनिड सहमती

रा.आ.अ., पदभरती हनिड सहमती

सोलापुर.

सोलापुर.

(स्िाक्षरीत /-)

(स्िाक्षरीत /-)

हजल्हा कायगिम व्यिस्थापक तथा सदस्य सहचि

मुख्य कायगकारी अहधकारी तथा अध्यक्ष

रा.आ.अ., पदभरती हनिड सहमती

रा.आ.अ., पदभरती हनिड सहमती

सोलापुर.

सोलापुर.
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कायालयीन अजाचा नमुना सन 2022-23
राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, हजल्हा एकास्त्मक आरोग्य ि कुटू ं ब कल्याण सोसायटी,
आरोग्य हिभाग, हजल्हा पहरषद, सोलापुर.

15 हित्त आयोग पदभरती प्रहिया 2022-23
अजाचा कायालयीन नोंदणी िमांक :-

अलीकडील
रं गीत

प्रहत,

छायाहचत्र

मा. मुख्य कायगकारी अहधकारी तथा अध्यक्ष,
राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, हज.ए.आ.कु.क.सोसायटी,

लािािे

आरोग्य हिभाग, हजल्हा पहरषद, सोलापुर.

पदाचे नाि :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पद ि. ... ... या पदाकरीता अजग.
बँकेचे नाि :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ डी.डी. िमांक :- ... ... ... ... ... डी.डी. रक्कम रु. ... ... ... /1) उमेदिारांचे संपूणग नाि

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

2) उमेदिारांचे बदल असलेले नाि

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

3) उमेदिारांच्या िडील/पती संपूणग नाि

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

4) उमेदिारांची जन्म तारीख

:- हदिस ... ... ... महहना ... ... ... िषग ... ... ... ... ...

अक्षरी जन्म तारीख :-

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

िय :- ... ... ... ... िषे पुणग, ... ... ... ... ... महहणे पुणग, ... ... ... ... हदिस.
(जाहहरात प्रहसध्द झालेल्या हदिशी)

5) उमेदिाराचा पत्ता

:- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
मोबाईल िमांक :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(नमुद करणे अहनिायग)

6) अजगदाराकडे राहहिाशी प्रमाणपत्र

:- आहे / नाही

(चुकीच्या पयायािर रेघ मारणे)

7) अजगदारकडे जातीचे प्रमाणपत्र

:- आहे / नाही

(चुकीच्या पयायािर रेघ मारणे)

जातीचा प्रिगग :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
जातीचे नाि :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
अजगदार अजग सादर करत असलेल्या जातीचा प्रिगग :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
(नमुद करणे अहनिायग)

8) अजगदाराची िैिाहहक पहरस्स्थती

:- हििाहीत / अहििाहीत

(चुकीच्या पयायािर रेघ मारणे)

अर्ज दाराकरीता टिप :- अर्ज कायाजलयास र्मा केल्याची पोहोच पाटहर्े असल्यास, सदरील पानावरील संपूर्ज माटहती भरुन झेरॉक्स काढू न घेऊन ये र्े.

9) पदिी (Degree) :धारण केलेली पदिी

हिदयापीठाचे नाि

उत्तीणग िषग

हमळालेले गुण

टककेिारी

हिदयापीठाचे नाि

उत्तीणग िषग

हमळालेले गुण

टककेिारी

हिदयापीठाचे नाि

उत्तीणग िषग

हमळालेले गुण

टककेिारी

हिदयापीठाचे नाि

उत्तीणग िषग

हमळालेले गुण

टककेिारी

10) पदव्िुत्तर पदहिका (Diploma) :धारण केलेली
पदव्िुत्तर पदहिका

11) पदव्िुत्तर पदिी (Post Graduation) :धारण केलेली
पदव्िुत्तर पदिी

12) इतर शैक्षहणक अहगता :अभ्यासिम /कोसग
MSCIT

13) अनुभि :अ.
ि.

कायालय नाि

धारण केलेले पद

कालािधी
िषग

महहने

हदिस

14) अजासोबत खालील प्रती सांक्षहकत प्रती जोडलेल्या आहेत.
1) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
3) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 4) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 6) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 8) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 10) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
15) िरील नमुद केलेला तपहशल माझ्या माहहतीप्रमाणे खरा आहण बरोबर आहे . या पदाकीरता हिहीत केलेली शैक्षहणक अहगता
मी धारण करीता आहे . याची खात्री करुनच हा अजग मी करीता आहे , मी असेही प्रमाहणत करतो/करते की िर हदलेली
माहहती खोटी अथिा चुकीची आढळल्यास नोकरी गमािल्यास ि त्या अनुषंगाने होणा-या सिग कारिाईस मी पात्र ि
बांधील राहहल ि त्याबाबतची माझी कोणतीही तिार राहणार नाही. तसेच जाहहरातीतील नमुद केलेल्या सिग अटी ि शती
मी िाचले असुन त्या मला मान्य आहेत.
हठकाण :- सोलापुर.
हदनांक :-

/

अजगदार स्िाक्षरी :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
/2022.

अजगदाराचे नाि :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

लहान कुटू बांचे प्रमाणपत्र - नमुना
अ

मी श्री/श्रीमती/कुमारी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
श्री. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ यांचा/यांची

मुलगा/मुलगी/पत्नी

िय ... ... िषे, राहणार ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ याव्दारे
पुढील प्रमाणे असे जाहीर करतो/करते की,
1) मी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ या पदासाठी माझा अजग दाखल केलेला आहे .
2) आज रोजी मला ... ... ... (संख्या) इतकी हयात मुले आहेत. त्यापैकी हदनांक 23 जुलै 2020 यानंतर जन्माला आलेल्या
मुलांची संख्या ... ... ... इतकी आहे . (असल्यास जन्म हदनांक 1)

/

/20

. 2)

/

/20

.

3) हयात असलेल्या मुलांची संख्या दोनपेक्षा अहधक असेल तर हदनांक 23 जुलै 2020 ि तद्नंतर जन्माला आलेल्या, मुलामुळे
शासहकय हनयमानुसार मी या पदासाठी अपात्र ठरेल यांची मला जाणीि आहे.

हठकाण :- सोलापुर.
हदनांक :-

/

अजगदार स्िाक्षरी :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
/2022.

अजगदाराचे नाि :- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

