विषय : कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्म क उपायाबाबि.

पण
ु े महानगरपालिकेचे Covid care center (CCC) येथीि कामकाजाकररता
एकवट वेतनावर, ९० दिवस कािावधीसाठी, तात्परु त्या स्वरुपात “डाटा एन्ट्री
ऑपरे टर” ननयक्
ु त करणेबाबत.

अर्ज करण्याची पद्धि ि सूचना

१) उमेिवाराांनी अजज पुणे महानगरपालिका सांकेतस्थळावर भरती या सिरात दििेल्या मादहती
प्रमाणे सािर करावा.
२) ऑनिाईन अजज करण्यासाठी लिांक पुढीि प्रमाणे आहे , https://bit.ly/2ZdddLQ
३) अहजता, वयोमयाजिा जादहरातीत नमूि केल्याप्रमाणे राहीि.
४) महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषि याांच्या इांग्रजी टां किेखन ४० शप्रलम या परीक्षा स्तरानस
ु ार
उमेिवारास टां किेखन चाचणी द्यावी िागेि. (याबाबत दठकाण व वेळ इत्यािी मादहती
दिनाांक १३/०७/२०२० नांतर www.pmc.gov.in या सांकेतस्थळावर भरती या सिरात प्रलसद्ध
केिी जाईि)
५) उमेिवाराांची ननवड अहजतेनुसार व गुणवत्तेनुसार करण्यात येईि.
६) उमेिवाराने धारण केिेल्या अहजतेमधीि पिवी/उच्च माध्यलमक परीक्षा (HSC), इांग्रजी
टां किेखन चाचणी परीक्षा, MS-CIT परीक्षा/समकक्ष परीक्षा यामधून एकूण जास्तीत-जास्त
गुण लमळवविेल्या उमेिवाराांची ननवड केिी जाईि.
७) गुणिान खािीि प्रमाणे असेि.
गुणिान

पिवीपरीक्षा/ उच्च

MS-CIT/समकक्ष

माध्यलमकपरीक्षा टक्केवारी

परीक्षा टक्केवारी

टां किेखन

१० गुणाांच्या स्केिवर ठरवविे १० गुणाांच्या स्केिवर इांग्रजी टां किेखन चाचणी परीक्षा
जाईि

ठरवविे जाईि

गुण

६७% = ६.७ गुण

७४% = ७.४ गुण

महाराष्ट्र

राज्य

पररषि,पुणे
टां किेखन

स्तरानुसार
चाचणी

परीक्षा

याांच्या
४०

शप्रलम

घेण्यात
परीक्षेत

प्राप्त होणारे गुण.

इांग्रजी
परीक्षा
येणाऱ्या

उमेिवारास

८) उमेिवाराने स्वतःचे नाव, गुण, टक्केवारी इत्यािी मादहती बबनचूक भरणे आवश्यक आहे .

९) ननवड झािेल्या उमेिवाराांना ववदहत नमुन्ट्यात करारनामा करून द्यावा िागेि, तसेच पुणे
महानगरपालिकेचे Covid care center (CCC) येथे ३ लशफ्टमध्ये काम करावे िागेि.

१०) या ननयक्
ु तीचे सेवेमळ
ु े उमेिवाराांस अन्ट्य कोणत्याही पिावर ननयक्
ु ती लमळण्याचा अथवा
समावेशनाचा अधधकार प्राप्त होणार नाही अथवा हक्क साांगता येणार नाही.

११) महानगरपालिका प्रशासनास आवश्यकता वाटल्यास उमेिवाराांचा ननयक्
ु तीचा कािावधी ९०

दिवसाांपेक्षा जास्त वाढवविा जाऊ शकतो ककां वा कमी सद्
ु धा केिा जाऊ शकतो, तसेच
आवश्यकतेनस
ु ार पिसांख्या िे खीि कमी अगर जास्त होऊ शकते.

१२) ऑनिाईन अजज दिनाांक ११/०७/२०२० ते दिनाांक १३/०७/२०२० अखेर करता येतीि, समक्ष अजज
स्स्वकारिे जाणार नाहीत.
१३) या ननयुक्ती प्रकियेचे अनष
ु ांगाने कोणत्याही कायजवाहीबाबत अांनतम ननणजय घेण्याचे अधधकार
मा. महापालिका आयुक्त याांना आहे त.
१४) कागिपत्रे तपासणी व टां किेखन चाचणीसाठी दठकाण व वेळापत्रक, ननवडयािी, प्रनतक्षा यािी,
उमेिवाराांसाठी काही सच
ू ना असल्यास केवळ पण
ु े महानगरपालिका www.pmc.gov.in या
सांकेतस्थळावर भरती या सिरात प्रलसद्ध केल्या जातीि, याबाबत उमेिवाराांना वेगळा
पत्रव्यवहार अथवा सांपकज साधिा जाणार नाही याची नोंि घ्यावी.

