िज हा पिरषद अहमदनगर अंतगत पदभरती 2019
गट-क मधील अनुसूिचत े ाबाहेरील (Non Pesa) व अनुसूिचत े ातील (Pesa) सरळसेवेची िर पदे भर यासाठीची
जािहरात
जािहरात मांक:- 01/2019 िदनांक :- 03/03/2019
-----------------------------िज हा पिरषद अहमदनगर अंतगत अनुसूिचत े ाबाहे रील (Non Pesa) व अनुसूिचत े ातील (Pesa) गट-क

संवग तील खालील माणे िर

पदे भर याकिरता अहताधारक पा

उमेदवारांकडू न िविहत नमु यात ऑनलाईन प दतीने अज

मागिव यात येत आहे. ऑनलाईन अज भर याची सुिवधा व सिव तर जािहरात www.mahapariksha.gov.in या संकेत थळावर
उपल ध आहे.

अनुसूिचत े ाबाहेरील (Non Pesa) िर
पदाचे नांव
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औषधिनम ता

2. अ
ब

पदांची सं या
13

आरो य सेवक (पु ष) 50 ट के - (हं गामी फवारणी उमेदवारांमधून)

118

आरो य सेवक (पु ष) 40 ट के - (सवसाधारण उमेदवारांमधून)

82

3.

आरो य सेवक (मिहला)
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अंगणवाडी पयवेि का

8
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िव तार अिधकारी (कृिष)

2

6. अ

िव तार अिधकारी (सां यकी) - ापं

1

िव तार अिधकारी (सां यकी) - मिहला व बालक याण

2
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योगशाळा तं
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कं ाटी ामसेवक

8.

65

थाप य अिभयंि की सहा यक

9.

48

10.

वरी ठ सहा यक (िलिपक)

11

11.

वरी ठ सहा यक (लेखा)

12

12.

किन ठ लेखािधकारी
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698
अनुसूिचत े ातील (Pesa) िर पदे
पदाचे नांव
आरो य सेवक (पु ष) 50 ट के - (हं गामी फवारणी उमेदवारांमधून)

िर

पदांची सं या
1

आरो य सेवक (पु ष) 40 ट के - (सवसाधारण उमेदवारांमधून)

6

2.

आरो य सेवक (मिहला)

23

3.

अंगणवाडी पयवेि का

1

एकूण
अनुसूिचत
अ. .
1.

31
े ाबाहेरील पदे (Non pesa) + अनुसूिचत े ातील पदे (Pesa)
729
ऑनलाईन प दतीने अज व परी ा शु क भर याचा कालावधी
ऑनलाईन प दतीने अज व परी ा शु क भर याची
ऑनलाईन प दतीने अज व पिर ा शु क भरणेचा अंितम
सु वात
िदनांक
िदनांक 26/03/2019 रोजी रा ी 10.00 P.M. वाजेपासून िदनांक 16/04/2019 रोजी म यरा ी 11.59P.M. वाजेपयत.
पद भरती करीता सिव तर जािहरात ही www.mahapariksha.gov.in व www.nagarzp.gov.in या संकेत थळावर

उपल ध आहे. वरील पदांची सामािजक व समांतर आर णिनहाय पदाची मािहती, शै िणक अहता व अनुभव, कमाल व िकमान
वयोमय दा, भरती

ि या शु क, ऑनलाईन अज कर यासाठी मागदशक सुचना, परी ेचे व प व मा यम, िनवडप दती,

सवसाधारण अटी व शत इ यादीबाबत अिधक मािहती ही www.mahapariksha.gov.in व www.nagarzp.gov.in या संकेत
थळावर उपल ध आहे त. अज कर यासाठी www.mahapariksha.gov.in हे संकेत थळ िदनांक 26/03/2019 रोजी रा ी 10.00

P.M. वाजेपासून ते िदनांक 16/4/2019 रोजी म यरा ी 11.59 P.M. वाजेपयत कायरत रािहल. अज कर यापुव उमेदवाराने
सिव तर जािहरातीत िदले या सव सुचना काळजीपुवक वाचून ऑनलाईन अज सादर करावे.

भरती ि या/परी ा थगीत करणे कवा र करणे, अंशत: बदल करणे, पदां या एकूण व संवगिनहाय सं येम ये वाढ

कवा घट कर याचे अिधकार िनयु ी

ािधकारी तथा मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद अहमदनगर यांना राहतील.

याबाबत कोणताही दावा सांगता येणार नाही कवा वाद उप थत करता येणार नाही.

िठकाण - अहमदनगर
िदनांक – 03/03/2019
वा री/(वासुदेव सोळं के)
नोडल अिधकारी तथा
उपमु य कायकारी अिधकारी (सा.)
िज हा पिरषद अहमदनगर

वा री/(िव जीत माने)
मु य कायकारी अिधकारी
िज हा पिरषद अहमदनगर

