
पुणे जिल्हा परिषद 

आिोग्य जिभाग रिक्त पदाांची कां त्राटी / मेहनताना तत्िािि भिती 

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

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

पद्धतीने भिती प्रजक्रया ही खालील तक्त्यामध्ये दर्यजिल्याप्रमाणे एकजत्रत मेहनताना त्िािि होणाि असनू खालील पदाांसाठी पात्र 

उमेदिािाांकडून ऑनलाईन अिय मागजिण्यात येत आहते.  

 

अ. 

क्र. 
पदाचे नाि 

रिक्त पदाांची 

सांख्या 
आिश्यक शैक्षजणक अहहता 

उच्चतम 

ियोमयाहदा 

दिमहा एकजत्रत 

मेहनताना 

१ 
गॅस्रोएन्टेिोलॉजिस्ट- 

Gastroenterologist 
१ DM Gastroenterology ५० िषे रु. १,२५,०००/- 

२ 
सकू्ष्मिीिर्ास्त्रज्ञ- 

Microbiologist 
१ MD Microbiology ५० िषे रु. ७५,०००/- 

३ 

जििीजर्यन / औषध सल्लागाि- 

(Physician/Consultant 

Medicine)  

१३ MD Medicine/ DNB ५० िषे रु. ७५,०००/- 

४ भलूतज्ञ- (Anesthetists)  १७ MD Anaesthesia / DA / DNB ५० िषे रु. ७५,०००/- 
५ र्ल्य जचजक्सक- Surgeon १ MS General Surgery/DNB ५० िषे रु. ७५,०००/- 
६ िैद्यकीय अजधकािी (MBBS MO) २०४ M B B S ४३ िषेपयंत रु. ६०,०००/- 

७ 
आयटी ऑपिेर्न अॅडजमनीस्रेर्न- 

IT Operation Administration 
१ BE (IT) ४३ िषेपयंत रु. ५०,०००/- 

८ 
रुग्णालय व्यिस्थापक (Hospital 

Manager) 
२९ 

िैद्यकीय पदिीधि ि MBA in 

healthcare/Hospital management 
४३ िषेपयंत रु. ४०,०००/- 

९ अजधसेजिका- Matron १ 
Bsc (Nursing) / Msc (Nursing) 

/With 10 Years of Experience 
५० िषे रु. ४०,०००/- 

१० सह अजधसेजिका- Asst. Matron १ 
Bsc (Nursing) / Msc (Nursing) 

/With 10 Years of Experience 
५० िषे रु. ३५,०००/- 

११ 
आयषु िैद्यकीय अजधकािी- 

(MBBS MO) 
१४ 

BAMS, BHMS, BUMS / िैद्यकीय 

पदिीधि 
४३ िषेपयंत रु. २८,०००/- 

१२ स्टाि नसय- Staff Nurse ७०१ GNM/B sc Nursing ४३ िषेपयंत रु. २०,०००/- 

१३ 
क्ष- जकिण तांत्रज्ञ- (X-Ray 

Technician) 
२४ क्ष- जकिण तांत्रज्ञ उत्तीणय (र्ासनमान्य) ४३ िषेपयंत रु. १७,०००/- 

१४ 
ई. सी. िी. तांत्रज्ञ- (ECG 

Technician) 
२७ ई. सी. िी. तांत्रज्ञ उत्तीणय (र्ासनमान्य) ४३ िषेपयंत 

रु. १७,०००/- 

१५ 
प्रयोगर्ाळा तांत्रज्ञ- (Lab 

Technician) 
३८ DMLT ४३ िषेपयंत 

रु. १७,०००/- 

१६ औषधजनमायता (Pharmacist) ११ B Pharm ४३ िषेपयंत रु. १७,०००/- 

१७ 

ब्लॉक समदुाय व्यिस्थापक- 

(Block Community 

Manager) 

१ 

Any graduate with Typing skill, 

Marathi - 30 words per minute , 

English 40 words per minute 

with MSCIT 

४३ िषेपयंत रु. १७,०००/- 

१८ तालकुा अकौंटांट  १ B. Com with Tally ४३ िषेपयंत रु. १७,०००/- 



१९ रिसेप्र्जनष्ट (Receptionist) ३ 
जकमान १२ िी पास, सांगणक ज्ञान 

आिश्यक 
३८ िषेपयंत रु. १५,०००/- 

२० िॉडय बॉय २०० १० िी उत्तीणय ४३ िषेपयंत रु. १२,०००/- 
२१ बेडसाईड अजसस्टांट २०० १० िी उत्तीणय ४३ िषेपयंत रु. १२,०००/- 
 एकूण पदे १४८९    

 

अटी आजण शती 

 

1. इच्छुक उमेदिािाांनी जदनाांक ७  िलैु २०२० पासनू ते १५ िलैु २०२० सायांकाळी ५ िािेपयंत, पणुे जिल्हा परिषदचे्या 

अजधकृत िेबसाईटिि ऑनलाईन पद्धतीने सादि किािा. अिायसोबत अपलोड किाियाची कागदपत्रे खालील प्रमाण:े 

a. ियाचा पिुािा 

b. पदिी / पदजिका प्रमाणपत्र 

c. िजिस्रेर्न प्रमाणपत्र (As applicable) 

d. र्ासकीय / जनमर्ासकीय सांस्थाांमध्ये केलेल्या कामाचे अनभुि प्रमाणपत्र 

e. जनिासी पिुािा 

f. िातीचे प्रमाणपत्र 

g. उमेदिािाचा सद्याच्या पासपोटय साईि िोटोसह जिजहत नमनु्यात सिुाच्य अक्षिात भिलेला अिय  

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

जदलेले अिय स्िीकािले िाणाि नाहीत.  

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

िेबसाईटिरून डाऊनलोड करून घ्यािा. 

4. उपिोक्त पदाांसाठी, उपिोक्त िाजहिातींमध्ये नमदू केलेल्या पदाांकरिता अपेजक्षत उमेदिाि उपलब्ध न झाल्यास, एन. एच, 

एम. अांतगयत व्यिस्थापनाकिीता सदिील पद ेभिणे आिश्यक असल्याने उक्त र्ैक्षजणक अहयताधािक र्ासकीय सेिाजनितृ्त 

उमेदिाि ह ेसदि पदाकरिता पात्र िाहतील. 

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

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

उमेदिािाने नोंद घ्यािी. 

6. कौजन्सल कडील नोंदणी बाबत अथिा इति कोण्याही कागदपत्राांची असलेली िैधता ही चाल ूकालािधीसाठी असािी. 

तथाजप िैध प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदिािाांचा अिय अपात्र ठिजिण्यात येईल.  

7. उमेदिाि हा उपिोक्त िाजहिातीतील सिय पदाांकरिता सक्षम, काम किण्यास तयाि असािा, बॉ ांड सांपलेले जिजहत 

ियोमयायदतेील िैद्यकीय अजधकािी याांनाही अिय किता येईल.  

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

जदनाांक १५ िलैु 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 अपणूय माजहतीच्या अिांचा जिचाि केला िाणाि नाही. 

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

बांधनकािक िाजहल. 

https://punezp.mkcl.org/


9.  सदिची पद े ३ मजहन्याांच्या कां त्राटी त्िािि भिण्यात येणाि आह.े तथाजप आिश्यकतेनसुाि पढुील कालािधी 

िाढजिण्याचा अथिा िाढजिण्यात आलेला कालािधी कमी किण्याचा अजधकाि प्रर्ासनाचा िाजहल.     

10. पदासमोि नमदू मेहनताना एकजत्रत मेहनताना असनू ्याव्यजतरिक्त इति कोणतेही भत्ते दये असणाि नाहीत. 

11. ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अिािंरून ि उमेदिािाांच्या र्ैक्षजणक अहयतेिरून मेिीट जलस्ट तयाि किण्यात येईल. मेिीट 

जलस्ट तयाि किताना र्ैक्षजणक िषायत जमळालेले गणु, उच्च र्ैक्षजणक अहयता ि र्ासकीय / जनमर्ासकीय कायायलयातील 

कामाचा अनभुि इ्यादी बाबी जिचािात घऊेन मेिीट जलस्ट तयाि किण्यात येईल. आजण ् यानांति सांबांजधत पात्र उमेदिािास 

जनयकु्ती आदरे् जनगयजमत किण्यात येतील.  

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

/ अपात्र उमेदिािाांची यादी िेबसाईटिि प्रजसद्ध केल्यानांति अल्पकालािधी आक्षेप घणे्यासाठी उपलब्ध करून जदली 

िाईल. जिजहत कालािधीमध्ये प्राप्त झालेल्या आक्षेंपाचा जिचाि करून अांजतम गणुित्ता यादी प्रजसद्ध किण्यात येईल. 

13. अियदाि हा सांबांजधत पदासाठी र्ािीरिक आजण मानजसक दृष््टया सक्षम असािा. तसेच अियदािाजिरुद्ध कोणताही िौिदािी 

गनु्हा दाखल झालेला नसािा. याबाबतचे स्ियां घोषणापत्र उमेदिािाने दणेे आिश्यक आह.े 

14. पनुजनययकु्तीबाबत / जनयजमतपण ेर्ासकीय सेिेत सामािनू घेण ेबाबत जकां िा र्ासनाकडून सेिा सांिक्षणाबाबत उमेदिािाांना 

कुठलाही दािा किता येणाि नाही.  

15. उमेदिािाांची अांजतम जनिड ही ऑनलाईन पद्धतीने सादि केलेल्या कागदपत्राांच्या आधािे किण्यात येणाि आह.े ्यासाठी 

उमेदिािाने आपली परिपणूय र्ैक्षजणक अहयता, धािण केलेला अनभुि इ्यादी परिपणूय माजहती भिण ेआिश्यक िाहील. 

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

याची कृपया नोंद घ्यािी. सांबांजधताने र्ैक्षजणक अहयता ि कामाचा अनभुि याांबाबत सादि केलेल्या कागदपत्राांची सांबांधीत 

प्रमाणपत्र दणेाऱ्या सांस्था / कायायलय याांच्याकडून पडताळणी करून घणे्यात येणाि आह.े कोण्याही उमेदिािाने 

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

येईल. 

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

पणूय होईपयंत ्यात कोणताही बदल होणाि नाही याची दक्षता घ्यािी. 

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

िापि जकां िा अनजुचत मागायचा अिलांब केल्याचे आढळून आल्यास कोण्याही टप्प्यािि ्याची उमेदिािी / जनयकु्ती 

कोणतीही पिूयसचूना न दतेा िद्द किण्यात येईल. 

18. भिती प्रजक्रयेचे सांपणूय अजधकाि िसे की, अजधकाि पद ेकमी िास्त किण,े भिती प्रजक्रया िद्द किण,े अटी ि र्तत ांमध्ये बदल 

किण,े इ्यादी सिय अजधकाि ह ेमखु्य काययकािी अजधकािी, जिल्हा परिषद पणु ेयाांनी िाखनू ठेिलेले आहते. 

19. पदभिती किणे सांदभायत पत्रव्यिहाि िैयजक्तकरि्या उमेदिािार्ी किण्यात येणाि नाही. भिती बाबत च्या सिय सचूना ि 

अनषुांजगक बाबी जिल्हा परिषदचे्या अजधकृत िेबसाईट िि िेळोिेळी प्रजसद्ध किण्यात येईल. 

        

 

                                                                                                                                         सही/- XXX 

 

 

 

  

आयषु प्रसाद (भाप्रसे) 

मखु्य काययकािी अजधकािी 

पणु ेजिल्हा परिषद, पणुे 



पुणे जिल्हा परिषद पुणे- जिजहत नमुना अिह 

 

प्रजत,  

मखु्य काययकािी अजधकािी, 

पणु ेजिल्हा परिषद पणु,े 

 

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

 

१) उमेदिािाचे सांपूणह नाि  :- ................................................................................................ 

२) उमेदिािाच्या िजिलाांचे सांपूणह 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) अिहदािाकिे िजहिासी प्रमाणपत्र आहे का? :-     होय  /  नाही 

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

७) शैक्षजणक पात्रता 

धािण केलेली पदिी 

अहयतेचा तपर्ील 
बोडय / जिद्यापीठाचे नाि उत्तीणय िषय जमळालेले गणु टक्तकेिािी 

     

     

     

     

स्ित: साक्षाांजकत केलेला 

अलीकडच्या काळातील 

पासपोटय साईिच्या 

आकािातील िोटो लािािा  



 

८) अनुभि:- अनभुिाची सिय कागदपत्रे एकत्र पीडीएि करून ऑनलाईन अपलोड किािीत. 

अ.क्र. 
यापूिी काम केलेल्या  

कायाहलयाचे नाि ि पत्ता 
धािण केलेले पद 

कालािधी 

िषे मजहने जदिस 

      

      

     
 

     
 

     
 

 

९) अिाहसोबत िी कागदपते्र ऑनलाईन अपलोि केलेली आहेत त्याांच्या नािापुढे जटक   किा. 

a. ियाचा पिुािा 

b. पदिी / पदजिका अथिा अन्य र्ैक्षजणक अहयता असल्यास ्याबाबतचे प्रमाणपत्र 

c. िजिस्रेर्न प्रमाणपत्र (As applicable)  

d. र्ासकीय / जनमर्ासकीय सांस्थाांमध्ये केलेल्या कामाचे अनभुि प्रमाणपत्र (असल्यास) 

e. जनिासी पिुािा 

f. सांगणकीय ज्ञान / कौर्ल्ये अथिा टांकलेखन िेगाबाबत ची प्रमाणपते्र (असल्यास) 

g. बॉ ांड सांपलेले िैद्यकीय अजधकािी असल्यास ्याबाबतचा पिुािा 

 

११) स्ियां घोषणापत्र:-  

 

िि नमदू केलेला तपर्ील माझ्या माजहतीप्रमाणे खिा आजण बिोबि आह.े या पदासाठी जिजहत केलेली र्ैक्षजणक अहयता 

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

अगि चकुीची आढळल्यास, नोकिी गमािल्यास ि ्यानषुांगाने होणाऱ्या सिय काििाईस मी पात्र आजण बाांधील िाजहल. ि ्याबाबत 

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

 

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

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


