
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
सव्. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कायाालय, छत्रपती शिवाजी महाराज मागा, भाईंिर (प.) ता. जज. 

ठाणे :- 401 101 

 

जा.क्र.मनपा/वदै्यकीय/        /2020-21         दि.     /    / 
2020 

// जाहहरात // 
 

ववषय :- कोरोना ववषाणू (कोजहहड 19) प्रािभुााव रोखण्यासाठी शमरा भाईंिर महानगरपाशलकेत खालील पिांची 
एकत्रत्रत ठेाक मानधन तत्वावर कंत्राटी पध्ितीने आवश्यकतनुेसार नेमणूक करणेबाबत.  

 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका कार्यक्षेत्रात कोरोना विषाणू (कोविड 19) प्रादभुायि रोखण्र्ासाठी 
प्रततबंधात्िक उपार्र्ोजना करण्र्ाकरीता  खािीि निुद पदासंाठी जाहहरात प्रमसध्द करुन थेट िुिाखतीद्िारे (Walk 
In Interview)  इच्छुक ि पात्र उिेदिारांची तनिड करणेकािी अजय करण्र्ासाठी कळविण्र्ात रे्त आहेत.  खािीि 
निुद केिेिी शैक्षणणक अहयता ि पात्रता धारण करणाऱ्र्ा तसेच इतर अटींची पूतयता करणाऱ्र्ा उिेदिारांनी, विहहत 
निुन्र्ातीि अजय ि आिश्र्क त्र्ा प्रिाणपत्रांच्र्ा साक्षांककत प्रतींसह हद.23/10/2020 रोजी सकाळी. 12.00 त ेदपुारी 
2.00 िा. र्ा कािािधीत िैद्र्कीर् आरोग्र् विभाग, पहहिा िजिा, मिरा- भाईंदर िहानगरपामिका, (स्ि.इंहदरा गांधी 
भिन), िुख्र् कार्ायिर्, भाईंदर (प.) रे्थे िुिाखतीसाठी उपस्स्थत रहािे. 
उपलब्ध पिसंख्या 

अ.क्र. पिनाम िैक्षणणक पात्रता व अनुभव माशसक ठोक एकत्रत्रत मानधन एकूण पिांची 
संख्या 

1 डार्मिमसस 
ततं्रज्ञ 

12 िी (विज्ञान) उत्तीणय ि डार्मिमसस 
ततं्रज्ञानचा एक िषायचा डडप्िोिा उत्तीणय 
आिश्र्क. ि ककिान 1 िषय डार्मिमसस 
करण्र्ाचा अनभुि आिश्र्क. 

रु. 30,000/- 1 

 

अटी व िती :-  
1) उिेदिाराची तनिड झाल्र्ास त्र्ास कोविड 19 साठी प्रथित: 3 िहहन्र्ांकरीता नेिणूक देण्र्ात रे्णार असून 

त्र्ांची नेिणूक ही कोविड 19 साथ कािािधीपुरतीच (3 त े 6 िहहने) राहणार असून सदर साथ किी 
झाल्र्ास ककंिा रुग्णािर्ातीि कोविड 19 उपचार कक्ष बंद झाल्र्ास सदरीि नेिणूक आपोआप संपुष्टात 
रे्ईि. त्र्ासाठी 1 िहहन्र्ाची नोटीस हदिी जाणार नाही र्ाची स्पष्ट  नोंद घ्र्ािी. तसेच तनरु्क्ती झािेल्र्ा 
उिेदिारास सदर पदाचा राजीनािा द्र्ािर्ाचा असल्र्ास ककिान 1 िहहन्र्ाची आगाऊ नोटीस देणे 
बंधनकारक आहे. 

2)  तनरु्क्तीच्र्ा कािािधीत ठोक िानधनािर सदर काि पूणय करण्र्ास जबाबदारी संबंधधत उिेदिाराची राहहि 
ि तसे हिीपत्र/बंधपत्र घेण्र्ात रे्ईि. 

3) ठोक िानधनािर तनरु्क्ती  देण्र्ांत आल्र्ािुळे संबंधीतास िहानगरपामिकेच्र्ा /शासनाच्र्ा कोणत्र्ाही 
संिगायत सेिा सिािेशनाबाबत /सािािून घेण्र्ाबाबतचा अधधकार हक्क् नसेि. 

4) इच्छुक ि पात्र उिेदिारांनी जाहहरातीिधीि निुद केिेल्र्ा शैक्षणणक पात्रता/ अहयता तसेच अनुभि प्रिाणपत्र 
िुळ प्रती ि दोन छार्ांककत प्रतीचे संचासह उपस्स्थत रहािे. 

ननवड प्रक्रक्रया :-  
प्रशासकीर् ककंिा अन्र् कारणास्ति भरती प्रकिर्ा कोणत्र्ाही िेळेस, कोणत्र्ाही टप्प्र्ािर थांबविण्र्ाच े

अधधकार आरु्क्त, मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका र्ांना आहेत. 
 

 
(मा.आयकु्त यांच्या मान्यतनेे)                                                       
(सभंाजी वाघमारे) 

उपायकु्त (वदै्यकीय) 
शमरा-भाईंिर महानगरपाशलका 



अर्जाचज नमनुज 
 

 (पदाचे नाांव :- ........................................................पदाांचा साांकेतिक क्र. .................. ) 

प्रति,  
मा. उपायकु्त (वदै्यकीय) 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
स्व. इांददरा गाांधी भवन, भाईंदर (प.) 
िा. जि. ठाणे. :- 401 101. 

 

(1) सांपणुण नाांव : िराठी इांग्रिी (कॅपपटि िेटर) 

1. आडनजांव : .......................................... .......................................... 

2. स्वत:चे नजांव  : .......................................... .......................................... 

3. वडडलजांच/े पतीचे नजांव : .......................................... .......................................... 

(2) 

 

पत्रव्यवहजरजचज सांपरू्ा पत्तज 

(पपन कोडसहहत) 

: 

 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

 सांपकजासजठी दरूध्वनी 

क्रमजांक  

: 

......................................................................................... 
 

(3) 
 

अ) र्न्मतजरीख 
 

: 
 

तजरीख महहनज वर्ा 
        

 ब) ििुाखिीच्या हदनजांक 
रोर्ीचे वय 

  
..........................वर्ा..........................महहने.............हदवस 

 

(4) रजष्ट्रीयत्व     : भजरतीय / अभजरतीय 
 

(5) िकै्षणणक अहाता :   

 अ.क्र. उत्तीणण केिेिी 
परीक्षा 

िांडळ/पवद्यापीठाचे 
नाव 

परीक्षा प्राप्ि गणु टक्केवारी 

1.     

2.     

3.     
 

 

(6) 
 

अनभुव: 

सांस्थेचे नाव व पत्ता 
कािावधी एकुण वर्ण सेवा सोडण्याचे कारण 

पासनू पयिं   
     
     
     

 

 

फफफफ 



(7) 
 

अजाासोबत खालील (छायांक्रकत) सत्यप्रती जोडलेल्या आहेत. 

1) शाळा सोडल्र्ाचा दाखिा 2) 
पदिी /पदिीका उत्तीणय 

प्रिाणपत्र 
3) अनभुिाचा दाखिा 

 
हठकजर्  :-              अर्ादजरजची सही/- 
हदनजांक  :-  


