महारा ट शासन
सावजिनक आरो य िवभाग
(Walk in interview)
मा.
मा.संचालक,
ालक,आरो य क संचालनालय मुंबई य चे प

.संआसे/क -२अटे. ५/अवैअ गटगट-अ

पदभरती/
पदभरती/२१५८२१५८-६६/
६६/िद.
िद.०४०४-१०१०-२०१८ अ वये सावजिनक आरो य िवभागाअंतगत िन वळ कं ाटी
व पात (एकि त मानधनावर)
मानधनावर)११ मिहने कालावधी करीता धुळे िज हयातील उपिज हा/
हा/ ािमण
णालय
/ ा.
णालय/
ा.आ.के./ ा.
ा.आ.के.पथक या िठकाणी िर त पदावर खाली नमुद केलेनुसार वै कीय
अिधकारी गटगट-अ हणुन थेट मुलाखती दारे (W alk in interview) नेमणुका कर यात येणार आहे.
अ. .

पद चे न व

शै णीक अहता
एम.
एम.बी.
बी.बी.
बी.एस.
एस.

१

वै कीय अिधकारी गटगट-अ

एक ीत मानधन

िर त पदे

आिदवासी व दुगम

०८ पदे

भाग .80000/-.

(उपिज हा

इतर भाग .75000/पद यु र पदवी/
पदवी/

आिदवासी व दुगम

पदिवका

भाग .90000/-.

णालय व
ािमण

णालये)

इतर भाग .85000/एम.
एम.बी.
बी.बी.
बी.एस.
एस.

वरील माणे

१२पदे
१२पदे
( ा.
ा.आ.के.करीता)
करीता)
४ पदे आर ीत

२

वै कीय अिधकारी गटगट-अ बी.
बी.ए.एम.
एम.एम व

आिदवासी व दुगम

पद यु र पदवी/
पदवी/

भाग .४५०००/
४५०००/-

पदिवका

इतर भाग ४००००/
४००००/-

अ)ई.ड यु.एस.
एस.१पद
ब)एस.
एस.ई.बी.
बी.सीसी३पदे

अटी व शत :1)

ाथिमक आरो य क ाकडील 12 पद पैकी जे 4 पदे आर ीत आहेत (ई.ड यु.एस - 1 पद व
एस.
एस.ई.बी.
बी.सी - 3 पदे ) या पदावर याच जाती या वग तील उमेदवार ची िनयु ती कर यात येईल.
ल.
उविरत पद साठी सामािजक व सम तर आर ण लागु राहणार नाही.
नाही.

2) कं ाटी वै कीय अिधकारी हे शासकीय िनयमीत कमचाकमचा-याम ये कोणतेही फायदे िमळ यास मा
असणार नाहीत.
नाहीत.

3) कं ाटी वै कीय अिधकाअिधका-य ची सेवा खालील कारणा तव समाधानकारक नस यास कोण याही
णी य ची कं ाटी सेवा पुव सुचना न देता समा त कर यात येतील.
ील.
अ)दोन िदवसापे ा जा त कालावधीसाठी िवनापरवानगी गैरहजर.
हजर.
ब)कामाम ये िन काळजीपणा.
काळजीपणा.
क)बायोमेटीक णालीवर हजेरी न लावणे.
ड)कामकाज अकाय म असणे/सेवच
े ी कत ये व जबाबदार कटा ाने न पाळलयास.
पाळलयास.
इ)गैरवतन/
वतन/गैर यवहार के याचे िनदशनास येणे.
ई)कायरत पदावर िनयमीत वै कीय अिधकाअिधका-य ची िनयु ती झा यास.
यास.
4)

या उपिज हा

णालय / ािमण

णालया या िर त िठकाणी एम.
एम.बी.
बी.बी.
बी.एस.
एस. / पद यु र

पदवी/
पदवी/पदिवका (िवशेष )धारक उपल ध होणार नाहीत.
नाहीत.

यािठकाणी एम.
एम.बी.
बी.बी.
बी.एस.
एस.अहता

धारक ना िनयु ती दे यात येईल.
ल.
5) या ाथिमक आरो य क ा या िर त िठकाणीएम.
िठकाणीएम.बी.
बी.बी.
बी.एस अहताधारक
अहताधारक उपल ध होणार नाहीत.
नाहीत.
यािठकाणी बी.
बी.ए.एम.
एम.एस.
एस.अहताधारक ना िनयु ती दे यात येईल.
ल.
6) मुलाखतीसाठी येणाा-या उमेदवार चे वय ५८ वष पे ा जा त नसावे.
7) िनवड झाले या वै कीय अिधकाअिधका-य नी िनयु ती या िठकाणी मु यालयी राहणे बधंनकारक असेल .
8) िनवड झाले या वै कीय अिधकारी १ मिह य ची आगाऊ सुचना िज हा श य िचकी सक,
सक,धुळे
य नास देऊन कायमु त होऊ शकतील.
शकतील.
9) खालील कारणा तव कायमु त झाले या वै कीय अिधकाअिधका-य ना पु हा िनयु ती िमळणार नाही.
नाही.
अ) कं ाटी हणुन िनयु ती िमळा यानंतर कालावधी पुण हो यापुव परवानगी न घेता गैरहजर
असलेले व सोडु न गेलल
े े वै कीय अिधकारी.
अिधकारी.
ब) शासन सेवत
े ५८ वष सेवा पुण क न सेवािनवृ झालेले वै कीय अिधकारी.
अिधकारी.
क) िश तभंग या कारणा तव सेवा समा त केलेले वै कीय अिधकारी.
अिधकारी.
ड) अनाधीकृत गैरहजर असलेले व शासन सेवत
े न
ु काढु न टाकलेले व संपाम ये भाग घेतलेले
वै कीय अिधकारी.
अिधकारी.
१0) िनयमीत वै कीय अिधकारी उपल ध झा यानंतर कं ाटी प दतीवर िनयु ती केले या वै कीय
अिधकाअिधका-य ची सेवा समा त करत ना जो वै कीय अिधकारी शेवटी जु झालेला आहे य ची सेवा
थम समा त

कर यात येईल.
ल.व इतर िठकाणी िर त पद अस यास या िठकाणी िनयु ती

देणेबाबत ाधा य िदले जाईल.
जाईल.
१1) वै कीय अिधकाअिधका-याकडु न य ची िनयु ती कं ाटी व पाची अस यामुळे सदर पदावर कायम
कर याबाबत भिव यात अिधकार स गणार नाही व यासाठी तसेच इतर अ य माग यासाठी

आंदोलन/
ोलन/संप/बंद इ यादी करणार नाही.
नाही.व यात भाग घेणार नाही.
नाही.अ या आशयाचे बंधप १००/
१००/पय या टॅ पपेपर वर घे यात यावे.
१2) या सेवा कं ाटी प दतीने अस याने याबाबत कोण याही यायालयात जाता येणार नाही
नाही..
१3) शासन सेवा शत खाली ही सेवा नस याने

या अनुषग
ं ाने िमळणारे िनवृ

योजना,
योजना,भिव य िनव ह िनधी अथवा त सम कोण याही

वेतन,
न,िवमा

कारचे लाभ िमळ यास पा

राहणार

नाहीत.
नाहीत.
१4) वरील पदासाठी मुलाखतीसाठी येणाा-या उमेदवार नी आपले मुळ शै णीक आव यक कागदप व
स य तीसह उप थत रहावे.
१5)

तुत अटी व शत म ये वेळोवेळी बदल कर याचे अिधकार सिमतीकडे राखीव राहतील.
राहतील.

१6) पद यु र अहता धारक य ना

ा या य दे यात येईल.
े
ल. तसेचशासकीय/
शासकीय/िनमशासकीय सेवत

अनुभव असले या उमेदवार ना दर वष स २ गुण या

माणे जा तीत जा त १० गुण

दे यात येतील.
ील.
१7) उमेदवाराने अज सह शै णीक अहतेचे कागदप े, अंितम वष चे गुणप क (Marksheet), संबिं धत
वै कीय पिरषदेचे न दणीप क,
क, जातीचा दाखला व ई.ड यु.एस संबिं धत दाखला या स य ती व
इतर आव यक मुळ कागदप

व स य तीसह म.िज हािधकारी सा◌ो काय लय धुळे येथे

िदन क ११११-०९०९-२०२० रोजी सकाळी Walk in interview (मुलाखती)
ाखती) साठी सकाळी ११११-००
वाजता उप थत रहावे.
18) स या दशिव यात आलेली िर त पदे या यितिर त यापुढे होणारे िर त पदे अथवा गैरहजर
वै कीय अिधकारी यानुसार आव यकते माणे Walk in interview प दतीने पदे भर यात येतील.
ील.
तसेच जाहीरातीम ये दशिव यात आले या िर त पद म ये Walk in interview या िदवशी बदल
होऊ शकतो.
शकतो.

वा री/
री/सद य सिचव तथा
िज हा श य िचकी सक धुळे

