अ.

िज हा पिरषद पुणे
िज हा पाणी व व छता िमशन क
िर त पदांची जाहीरात ं -1/2019.
िज हा पाणी व व छता िमशन क , िज हा पिरषद, पुणे अंतगत िज हा पाणी व व छता िमशन क व तालुका तरावर गट
संसाधन क (पाणी व व छता) मानधन व 11 मिह या या करारसेवेवर खालील माणे िर त पदे भरावयाची आहे त.
िर त पदाचे
पद
दरमहा मानधन पये
शै िणक अहता व अनुभव
नाव
सं या
पाणी व व छता े ात केवळ
शासिकय िवभागाचा अनूभव-

1.

व छता
त

1

1)0 ते 1 वष-

. 13000/-

2)1 ते 3 वष-

. 15000/-

3)3वष पे ा जा त-

. 20000/-

ो साहन वेतन दरमहा- .

1)िकमान अहता-Diploma in civil Engineering,संगणकाचे MSOffice

ान आव यक.

2) अनुभव- वयंसेवी अथवा शासिकय योजने या पाणी पुरवठा व व छता
े ामधील बांधकामा या काय मातील िकमान दोन वष चा अनुभव
असावा.
3) वयोमय दा -उ च म वयोमय दा 40 वष.

5000/-

2.

3.

गट
सम वयक
(Block coordinator)

समूह
सम वयक
(Cluster coordinator)

4

दरमहा . 6000 + . 1500
वास भ ा + . 1000 दुर वणी /
मण वणी भ ा िमळू ण एकि त
मानधन . 8500/-

3

दरमहा . 5500 + . 1500
वास भ ा + . 1000 दुर वणी /
मण वणी भ ा िमळू ण एक ीत
मानधन . 8000/-

1)िकमान-BSW कवा िस दी मा यमे /समाजिव ान शा ातील पदवीधर,
ाधा य - MSW
2) संगणकाचे ान आव यक
3)अनुभव- ामीण भागात ामीण पाणी पुरवठा सिम या, पाणी गुणव ा व
स नयं ण , ामीण व छता ,आरो य िवषयक कामाचा िकमान दोन
वष चा अनुभव.
4) वयोमय दा 25 ते 35वष, माजी सैिनकासाठी उ चतम वयोमय दा 45 वष
1)िकमान- BSW कवा िस दी मा यमे /समाजिव ान शा ातील पदवीधर,
ाधा य - MSW
2) संगणकाचे ान आव यक
3) अनुभव- ामीण भागात ामीण पाणी पुरवठा सिम या, पाणी गुणव ा व
स नयं ण , ामीण व छता, आरो य िवषयक कामाचा िकमान दोन
वष चा अनुभव.
4) वयोमय दा 25 ते 35वष, माजी सैिनकासाठी उ चतम वयोमय दा 45 वष

1. वरील अ. . 1-हे पद िज हा तराविरल आहे .
2. अ. . 2. ित तालुका-1 या माणे- बारामती,भोर,द ड,मावळ,मुळशी व अ. . 3.- ित तालुका-1 या माणे- -भोर,मुळशी,वे हे ही िर त पदे
तालुका तरावरील आहे त.

3. शै िणक पा ता, वयोमय दा व अनुभवधारक पा उमेदवारांनी अज, आव यक कागदप ां या स य तीसह मा. सद य सिचव तथा उप
मुकाअ (पाणी व व छता) िज हा पाणी व व छता िमशन क , 2 रा मजला, निवन शासिकय इमारत,वेल ली रोड, पुणे - 01
ये थे जाहीरात िस द झालेचे िदनांक पासून िद. 13/12/2019 रोजी सांय. 5.00 वा. पयत सु ीचे िदवस वगळता काय लयीन वेळेत
य अथवा रिज टर पो टाने अज सादर करावा.

4. िविहत मुदतीनंतर आले या अज चा िवचार केला जाणार नाही.
5. वरील पदा बाबतचे सिव तर िववरण तसेच अज चा नमुना व सिव तर मािहती http://punezp.org या संकेत थळावर पहावयास िमळे ल.
6. ा त अज ची छाननी क न पा /अपा उमेदवारांची यादी िज हा पिरषद, पुणेचे सुचना फलकावर व http://punezp.org या
संकेत थळावर पहावयास िमळे ल.

वा रीत/मु य कायकारी अिधकारी
पुणे िज हा परीषद, पुणे

सुचना

1) िर त

येक पदाकरीता पा उमेदवारांची 50 गुणांची बहू पय यी व तुिन ठ लेखी घे तली जाईल. (एकूण 50 गुणाकरीता 50 न
असतील (एकूण 50 गुणापैकी िवषयाचे ान - 10 गुण, सामा य ान- 10 गुण, बौ दक व िव लेषना मक - 10 गुण,
गिणतीय मता - 10 गुण, संगणकाचे ान - 05 गुण व थािनक बाब चे ान - 05 गुण)

2) एकास पाच (सव च गुण िमळिवणारे ) या माणात मुलाखती मा. अ य , िज हा िनवड सिमती तथा मु य कायकारी अिधकारी

िज. प. पुणे यांचे अ य तेखालील सिमती दारे घे त या जातील. सदर या जािहराती बाबत सिव तर मािहती तसेच लेखी
परी ेकरीता पा व लेखी पिर ेत उ ीण व मुलाखतीसाठी पा उमेदवारांची यादी िज हा पिरषदे या बोड वर व
http://punezp.org या संगणक णालीवर पहावयास िमळे ल. सदरची http://punezp.org संगणक णाली पाहणेची
जबाबदारी उमेदवाराची असेल. याबाबत उमेदवारास लेखी व पात कळिवणेत येणार नाही.

3) लेखी पिर ेस पा उमेदवारांना पिर ेसाठी येताना मुळ ओळखप - आधारकाड/वाहन चालिवणेचा परवाना/पनॅ काड /मतदान
4)
5)
6)
7)

ओळखप (पैकी एक)आव यक आहे .

मुलाखतीवेळी उमेदवाराने मूळ कागद प ासह उप थत रहाणे आव यक आहे .
अपुण अथवा चुकीची मािहती भरलेले, उमेदवाराची वा री नसलेले अज नाकारले जातील.
मुलाखतीसाठी िनवडले या उमेदवारामधुन अंितम िनवड गुणव े या व पुव नुभवा या आधारावरच केली जाईल.
सदरची पदे ही अ थायी व पाची, करारसेवेवरील व एकि त मानधनावरील आहे त. शासनास सदर पदांची आव यकता
नसलेस कोणतेही कारण न दे ता सेवा समा त कर यात येईल.

8) वरील पदाकरीता कमाल वयोमय दा 25 ते 35 वष असेल. माजी सैिनकासाठी वयोमय दा 45 वष राहील
9) वरील पदे तालुका तरावरील असून या पदासाठी िनवड झाले या उमेदवारास िज हयातील नमूद केले या तालु याम ये काम
करावे लागेल.तालु यातील थािनक उमेदवारास ाधा य दे यात येईल.

10) पा िनवड झाले या उमेदवारास

. 100/- चे टपँ पेपरवर 11 मिहनेचा करारनामा िलहू न ावा लागेल. 11 मिह यानंतर सेवा
खंडीत करणेत येईल व काम समाधनकारक असलेस तां ीक खंड दे उन न याने 11 मिह याचा करारनामा करणेत येईल.

11) सदरची करार सेवेवरील भरती
ीया कोण याही ट यावर थगीत करणे वा र करणे आिण अंशत: बदल करणे,
पंदां या सं येबाबतचे बदल करणे याबाबतचे सव मा. अ य , िज हा िनवड सिमती तथा मु य कायकारी अिधकारी िज. प.
पुणे हे वत:कडे राखून ठे वत आहे त.
12) सदर पदासाठी इ छु क व पा उमेदवारांनी िज हा पाणी व व छता िमशन क , िज. प. पुणे येथे िवहीत नमु यातील अज
अज सोबत मुळ कागदप ांचे सां ाकीत केलेले ती जोडू न य अथवा रिज टर पो टा दारे सादर करणे आव यक आहे .
पो टांचे िदरं गाईमुळे मुदतीनंतर अज ा त झा यास हे काय लय जबाबदार राहणार नाही.

13) िविहत मुदतीनंतर आले या अज चा िवचार केला जाणार नाही.
14) उमेदवाराने जािहरात काळजीपुवक वाचावी.
15) िनवड ि या सु झा यानंतर कवा िनयु तीनंतर कोण याही णी उमेदवारांनी अज त व अज सोबत िदलेली मािहती अगर

कागदप े खोटी सादर के याचे कवा खरी मािहती दडवून ठे व याचे िनदशनास आ यास या उमेदवारांची उमेदवारी / िनयु ती
िनयु ती
ीये या कोण याही ट यावर र कर यात येईल.

16) एखादया अजदारांने यां या िनवडीसाठी

य /अ य दबाव आण यास यास िनवड ि येतन
ू बाद कर यात येईल. तसेच
तोतयागीरी कर याचा य न करणा-यावर फौजदारी गु हा दाखल कर यात येईल.

17) पिर ा करीता येतांना उमेदवाराने वेळेत येणे उिशरा येणा-यांना वेश िदला जाणार नाही. तसेच सोबत आपले ओळखप
आणावे. ओळखप नस यास पिर स
े बसू िदले जाणार नाही.

18) उमेदवार एकापे ा अिधक पदाकरीता अज करणार असलेस

येक पदाकरीता िविहत नमु यात वतं अज करावयाचा आहे .

मु य कायकारी अिधकारी
पुण,े िज हा पिरषद पुणे

काय लयीन कामासाठी
अज क.
िदनांक

छायािच

पुणे िज हा पिरषद, पुणे
िज हा पाणी व व छता िमशन क

ती
मा. अ य ,
िज हा िनवड सिमती, िज हा पाणी व व छता िमशन क
तथा मु य कायकारी अिधकारी, िज.प. पुणे
--------------------------------------------- या पदाकरीताचा अज
1

उमेदवाराचे संपण
ू

आडनाव

वत:चे नाव

वडील / पतीचे नाव

नाव
मराठीम ये
इ जीम ये
2

प यवहाराचा : -----------------------------------------स याचा प ा

------------------------------------------------------------------------------------

3

ईमेल :

4

जम
तारीख :

मोबाईल
D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

5

उमेदवार महारा ाचा रिहवासी आहे काय ? होय/नाही

6

शै िणक पा ता

अ. .

पिर े चे नाव

अ

एस. एस. सी.

ब

पदिवका

क

पदवी

ड

पद यु र पदवी

इ

संगणक माणप

फ

इतर अहत

7

कामाचा अनुभव
काय लयाचे नाव

जािहरात िस द झाले या
लग :

िवषय

नाव

कालावधी

एकूण
अनुभव

अ

वष

मिहने

िदवस

िदवशीचे वय

मंडळाचे/िव ािपठाचे

पदनाम

.

ी

पु ष

ा त गुणांची

उ ीण झा याचे

ट केवारी

वष

पदाची जबाबदारी

ब
क
एकूण अनुभव
मी

ी./ ीम. ------------------------------------------- असे

माणीत करतो / करते की, मी आप या

िवभागाची जािहरात वाचली असून जािहरतीतील अटी व शत मला मा य आहे . मी मा या अज त नमुद केलेली मािहती खरी आहे . मी
नमुद केलेली मािहती चुकीची अथवा खोटी आढळू न आ यास माझी उमेदवारी कोण याही ट यावर र कर यात येईल याची मला
जाणीव आहे . तसेच यासंदभ त िनयु ती अिधकारी जो िनणय दे तील तो मला मा य राहील.
अज सोबत पदाकरीता िविहत केलेली आव यक कागदप े सां ांकीत क न जोडलेली आहे .

िदनांक थळ-

उमेदवाराची वा री
( ी./ ीम.-- ---------------------)

Ûú¸üÖ¸ü ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß“µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá
1ú)×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö व छता त ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú †ÆÔüŸÖÖ ,†ÖÙ£ÖÛú ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ,¾ÖµÖ,†®Öã³Ö¾Ö ÛúÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
‡ŸµÖÖ¤üßÃÖÖšüß ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö Ã¾Ö“”ŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú (1) ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ¯ÖÖ.¯Öã ¾Ö Ã¾Ö. ×¾Ö. ÃÖÓ×ÛúÞÖÔ
-2001/¯ÖÏ.ÛÎú.72/¯ÖÖ¯Öã-07/ ×¤ü. 1 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2012 (2) ¿ÖÖÃÖ®Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú ÝÖÏÖ¯ÖÖ¬ÖÖê-1112/¯Ö.ÛÎú. -204/¯ÖÖ¯Öã-07/
×¤ü®ÖÖÓÛú 12 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2012 “Öê ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ www.maharashtra.gov.in ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÖêÛú®Ö Ûú¸üÖ¾Öê.
2) Æêü ¯Ö¤ü Ã¾Ö“”û ³ÖÖ¸üŸÖ ×´Ö¿Ö®Ö ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖÓ“µÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß“Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸üÆüß ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¤ü
¾µÖ¯ÖÝÖŸÖ ÆüÖêŸÖß»Ö. ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÛúÖ¸êü ÛÓú¡ÖÖ™üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ®Öê´Ö»Öê»µÖÖ ŸÖ–Ö/ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ®ÖÖ µÖÖ ÃÖê¾Öê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ®Ö ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß.
3) ÛÓú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß ÃÖî×®ÖÛúß ÃÖê¾ÖêŸÖã®Ö /ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Ö ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †•ÖÔ Ûú¹ý ¿ÖÛúŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ Ûêú»Öê»Öß ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
4) ÛÓú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ×®ÖµÖãŒŸÖ Ûú¸üŸÖÖÓ®ÖÖ ¾ÖµÖÖ“Öß Ûú´ÖÖ»Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ 40 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ×Æü»Ö.
5) ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ“Öß ”ûÖ®Ö®Öß Ûú¹ý®Ö ¾Öîª šü¸ü»Öê»µÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ ´Öã»ÖÖÜÖŸÖßÃÖÖšüß ²ÖÖê»Ö¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö
. ¾Öêôû, ×¤ü®ÖÖÓÛú , ×®Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×®Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÛÎúµÖê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã“Ö®ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ www.punezp.org µÖÖ
ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ®ÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüßÃÖã“Ö®ÖÖ £Öê™ü ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ØÛú¾ÖÖ ‡Ô-´Öê»Ö µÖÖ †®µÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖã®Ö
×¤ü»µÖÖ •ÖÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüßŸÖ . µÖÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖê´Ö¬µÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¤ü»µÖÖ •ÖÖÞÖÖ-µÖÖ ÃÖã“Ö®ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ŸÖÃÖê“Ö ×®Ö¾Ö›ü
¯ÖÏ×ÛÎúµÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêÞµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¸üÖ×Æü»Ö.
6)
¯ÖÏŸµÖõÖ ´Öã»ÖÖÜÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ®Öß ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú †ÆÔüŸÖÖ, †®Öã³Ö¾Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖãôûÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖêŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖÓõÖÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏŸÖßÃÖÆü ×¾Ö×ÆüŸÖ ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Ö ¾ÖêôêûÃÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ ŸÖÖ¸üßÜÖ ¾Ö ¾ÖêôêûÃÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ®Ö
¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ Æêü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß.
7)
ÛÓ ¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ¯Ö¤êü ³Ö¸üŸÖÖÓ®ÖÖ †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ˆ´Öê¸ü¾ÖÖ¸üÖÓ¯ÖîÛúß ÝÖãÞÖÖ®ÖãÛÎú´ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ´Öã»ÖÖÜÖŸÖß ‘ÖêÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
†Ö×ÞÖ ´Öã»ÖÖÜÖŸÖß´Ö¬µÖê ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ÝÖãÞÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ê üÝÖãÞÖÖ®ÖãÛÎú´ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×®Ö¾Ö›ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
8) ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÛú¸üßŸÖÖ ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß 50 ÝÖãÞÖÖÓ“Öß ²ÖÆæü¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖÃŸÖã×®ÖÂšü »ÖêÜÖß ¯Ö×¸üõÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ( ‹ÛæúÞÖ 50
ÝÖãÞÖÖÓÛú¸üßŸÖÖ 50 ¯ÖÏ¿®Ö †ÃÖŸÖß»Ö 50 ÝÖãÞÖÖÓ¯ÖîÛúß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê –ÖÖ®Ö 10 ÝÖãÞÖ, ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ –ÖÖ®Ö 10 ÝÖãÞÖ , ²ÖÖî×¬¤üÛú ¾Ö
×¾Ö¿»ÖêÂÖ®ÖÖŸ´ÖÛú 10 ÝÖãÞÖ, ÝÖ×ÞÖŸÖßµÖ õÖ´ÖŸÖÖ 10 ÝÖãÞÖ , ÃÖÓÝÖÞÖÛúÖ“Öê –ÖÖ®Ö 05 ÝÖãÞÖ ¾Ö Ã£ÖÖ×®ÖÛú ²ÖÖ²Öà“Öê –ÖÖ®Ö 05 ÝÖãÞÖ )
9) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ®ÖÖ ´Öã»ÖÖÜÖŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÜÖ“ÖÔ ØÛú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ üÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß ³Ö¢ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›æü®Ö ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß.
10)ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ‡“”æûÛú ¾Ö ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ ´ÖÖ. ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, ŸÖ£ÖÖ ˆ¯Ö´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß (¯ÖÖÞÖß ¾Ö
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ) ×•Ö»ÆÖ ¯ÖÖÞÖß ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ×´Ö¿Ö®Ö ÛúõÖ,2 ¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ,®Ö¾Öß®Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü,›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üÛú¸ü ¸üÃŸÖÖ
¯ÖãÞÖê01 µÖê£Öê ¯ÖÏŸµÖõÖ †£Ö¾ÖÖ ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ¯ÖÖêÃ™üÖ«üÖ¸ê üÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. ¯ÖÖêÃ™üÖ“µÖÖ ×¤ü¸ÓüÝÖÖ‡Ô´Öãôêû ´Öã¤üŸÖß®ÖÓŸÖ¸ü
†•ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ Æêü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖß®ÖÓŸÖ¸ü †Ö»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûêú»ÖÖ
•ÖÖÞÖÖ¸üü ®ÖÖÆüß.
11) ×®Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¹ý. 100/- “Öê Ã™Ñü´¯Ö¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü 11 ´Ö×Æü®µÖÖ“ÖÖ Ûú¸üÖ¸ü®ÖÖ´ÖÖ ×»ÖÆæü®Ö ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÝÖê»Ö .
ŸÖÃÖê“Ö ×®Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×Ûú´ÖÖ®Ö 11 ´Ö×Æü®Öê ÛúÖ´Ö ÃÖÖê›üŸÖÖ µÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. 11 ´Ö×Æü®µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ÜÖÓ›üßŸÖ
Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ÛúÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®ÖÛúÖ¸üÛú †ÃÖ»ÖêÃÖ ŸÖÖÓ×¡ÖÛú ÜÖÓ›ü ¤êü¾Öæ®Ö ®Ö¾µÖÖ®Öê 11 ´Ö×Æü®µÖÖ“ÖÖ Ûú¸üÖ¸ü®ÖÖ´ÖÖ Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
12) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ´Ö¸üÖšüß ¾Ö ‡ÓÝÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖ®Ö †ÃÖÖ¾Öê.
13) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ õÖê¡ÖÖŸÖ ÛúÖ´ÖÖ“ÖÖ †®Öã³Ö¾Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
14) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ÃÖÓÝÖÞÖÛúÖ“Öê –ÖÖ®Ö †ÃÖÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. MS-CIT ¾Ö MS- Office ˆ¢ÖßÞÖÔ †ÃÖÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü.
15) ÃÖ¤ü¸ü“Öß Ûú¸üÖ¸ü ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü Ã£ÖÝÖßŸÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ¸ü¤ü¤ü Ûú¸üÞÖê †Ö×ÞÖ †Ó¿ÖŸÖ: ²Ö¤ü»Ö
Ûú¸üÞÖê , ¯Ö¤üÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ²Ö¤ü»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖÛúÖ¸ü †¬µÖõÖ, ×•Ö»ÆüÖ ×®Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß, ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖÞÖß ¾Ö
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ×´Ö¿Ö®Ö ÛúõÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖãÞÖê Æêü Ã¾ÖŸÖÖÛú›êü ¸üÖÜÖæ®Ö šêü¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
16) ×®Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ØÛú¾ÖÖ ×®ÖµÖãŒŸÖß ®ÖÓŸÖ¸ üÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß õÖÞÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ®Öß †•ÖÖÔŸÖ ¾Ö †•ÖÖÔ
ÃÖÖê²ÖŸÖ ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÝÖ¸ü ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ÜÖÖê™üß ÃÖÖ¤ü¸ üÛêú»µÖÖ“Öê ØÛú¾ÖÖ ÜÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü›ü¾Öæ®Ö šêü¾Ö»µÖÖ“Öê ×®Ö¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖ
†Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß / ×®ÖµÖãŒŸÖß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖê“µÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ¸üª Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

पुणे िज हा पिरषद, पुणे
िज हा पाणी व व छता िमशन क

कायालयीन कामासाठी
अज क.

फोटो

िदनांक
ती
मा. अ य ,
िज हा िनवड सिमती, िज हा पाणी व व छता िमशन क
तथा मु य कायकारी अिधकारी, िज.प. पुणे

व छता त
1

या पदाकरीताचा अज

आडनाव

उमेदवाराचे संपण
ू नाव

वत:चे नाव

वडील / पतीचे नाव

मराठीम ये
इ जीम ये
2

प यवहाराचा : -----------------------------------------स याचा प ा

3

ईमेल :

4

ज म तारीख
:

------------------------------------------

मोबाईल
D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

5

उमेदवार महारा ाचा रिहवासी आहे काय ? होय/नाही

6

शै िणक पा ता

अ. .

पिर े चे नाव

अ

एस. एस. सी.

ब

पदिवका

क

पदवी

ड

पद यु र पदवी

इ

संगणक माणप

फ

इतर अहत

7

कामाचा अनुभव
काय लयाचे नाव

जािहरात िस द झाले या िदवशीचे

वष

मिहने

िदवस

वय

मंडळाचे/िव ािपठाचे

लग :

कालावधी

ी
ा त गुणांची

िवषय

नाव

पदनाम

.

ट केवारी

एकू ण अनुभव

पु ष

उ ीण झा याचे वष

पदाची जबाबदारी

अ
ब
क
एकू ण अनुभव

ी./ ीम. ------------------------------------------- असे माणीत करतो / करते की, मी आप या िवभागाची
जािहरात वाचली असून जािहरतीतील अटी व शत मला मा य आहे . मी मा या अज त नमुद केलेली मािहती खरी आहे . मी नमुद
केलेली मािहती चुकीची अथवा खोटी आढळू न आ यास माझी उमेदवारी कोण याही ट यावर र कर यात येईल याची मला जाणीव
आहे . तसेच यासंदभ त िनयु ती अिधकारी जो िनणय दे तील तो मला मा य राहील.
अज सोबत पदाकरीता िविहत केलेली आव यक कागदप े सां ांकीत क न जोडलेली आहे .

िदनांक थळ-

उमेदवाराची वा री
( ी./ ीम.-- ---------------------)

