
 बृह� मुंबई महानगरपा�लका 

 साव�ज�नकआरो�खाते 

 �.एचओ/ 455 /�द.१०.०६.२०२२ 

 जा�हरात 

 बृह�ंुबई  महानगरपा�लकेअंतग�त  साथरोग  �नयं�ण  क�,  �ह� �ू  �दय  स�ाट  बाळासाह �ब  ठाकर �  पॉली���नक  व  डाय�ो��क  से�र 

 आ�ण  को�वड-१९  लसीकरण  काय��म  यांचे  अहवाल  पोट�लवर  अ�ावत  कर�ासाठी  कं�ाटी  त�ावर  पद�  भर�ाकरीता  ऑनलाईन 

 प�दतीने  �द.  १०  .०६.२०२२  रोजी�ा  जा�हरातीनुसार  गुगल  फोम�  https://bit.ly/EpidDEO1  वर  �द.१२.०६.२०२२  रोजी  �ुपारी 

 ४.०० वाजेपय�त अज� माग�व�ात येत आह �त. 

 अनु. �.  पदनाम व सं�ा  मानधन  शै��णक अह�ता 

 1. ●  संगणक चालक – कं�ाटी 

 (Contractual) १६ 

 साथरोग �नयं�ण क� 

 ●  संगणक चालक – कं�ाटी 

 (Contractual) १३ 

 �ह� �ू �दय स�ाट बाळासाह �ब 

 ठाकर � पॉली���नक व 

 डाय�ो��क से�र 

 ●  संगणक चालक – कं�ाटी 

 (Contractual) १० 

 को�वड-१९ लसीकरण काय��म 

 ●  एकूण - ३९ 

 �. १८०००/-  ●  उमेदवार कोण�ाही शाखेचा १२ वी पास असावा. 

 ●  उमेदवार  मा��मक  शालांत  �माणप�  परी�ा 

 (उ��र) घेऊन उ�ीण� झालेला असावा. 

 ●  उमेदवाराकड�  संगणक  वापराबाबतचे  MS-  CIT 

 अ�ास�म  (  ६  म�हने  अथवा  �ापे�ा  जा�  कालावधीचा 

 असावा)  शासन  मा�ता�ा�  शै��णक  सं�ेमधून  उतीण� 

 झालेला  असावा  व  याबाबतचे  महारा�  रा�  शासनाच े

 �माणप� उमेदवाराकड� असणे अ�नवाय� आह �. 

 ●  उमेदवाराकड�  टंकलेखनाचे  मराठी  ३०  श.�.�म.व  इं�जी  ४० 

 श.�.�म.  (६  म�हने  अथवा  �ापे�ा  जा�  कालावधीचा 

 असावा)  शासन  मा�ता�ा�  शै��णक  सं�ेमधून  उ�ीण� 

 झालेले  महारा�  रा�  शासनाचे  �माणप�  असणे  अ�नवाय� 

 आह �. 

 ●  एम.  एस.  वड�,  ए�ेल  व  मुलभूत  सां���कय  तं�ा�ा 

 संगणक �णालीची मा�हती असावी. 

 याची  स�व�र  मा�हती  �द.१२.०६.२०२२  रोजी  �ुपारी  ४.००  वाजेपय�त  https://bit.ly/EpidDEO1  गुगल  फोम�  वर  पाठ�व�ात 

 यावी.  �नवड  झाले�ा  उमेदवारांना  �ुर�नी�ार �  कळ�व�ात  येईल.  �नवड  झाले�ा  उमेदवारांची  �नयु�ीसाठी  �ा���क  परी�ा 

 घे�ात  येईल  तसेच  संगणक  चालक  –  कं�ाटी  पदांना  या  काया�लयात  को�वड-१९  कामाचा  अनुभव  असले�ा  उमेदवारास  �ाधा� 

 द��ात  येईल.  आव�कते  नुसार  �नवड  झाले�ा  उमेदवारांची  �नयु�ी  केली  जाईल.  उव�रीत  उमेदवारांची  ��त�ा  यादी  या 

 काया�लया�ा  सुचना  फलकावर  �द�श�त  कर�ात  येईल  व  गरजेनुसार  �नयु�ी  �दली  जाईल.  �द.    १२.०६.२०२२  रोजी  �ुपारी  ४.०० 

 नंतर �ा� झालेले अज� �वचारात घेतले जाणार नाही, याची न�द �ावी. 

 सही/ 
 उपकाय�कारी आरो� अ�धकारी  काय�कारी आरो� अ�धकारी 

https://bit.ly/EpidDEO1%20%E0%A4%B5%E0%A4%B0%20%E0%A4%A6%E0%A4%BF.%E0%A5%A7%E0%A5%A6.%E0%A5%A6%E0%A5%AC.%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A8%E0%A5%A8
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 सव�साधारण अटी: 

 1.  को�वड�ा  NHP  पोट�लवर  मा�हती  भर�ासाठी  शासक�य  आ�ण  खाजगी  ��ालयांशी  संपक�   साधने.  तसेच  को�वड-१९ 

 लसीकरण  काय��म  आ�ण  �ह� �ू  �दय  स�ाट  बाळासाह �ब  ठाकर �  पॉली���नक  व  डाय�ो��क  से�र  म� े  संगणकावर 

 द�नं�दन अहवाल भर�ात येतील. 

 2.  आव�कते  नुसार  �नवड  झाले�ा  उमेदवारांची  �नयु�ी  केली  जाईल.  उव�रीत  उमेदवारांची  ��त�ा  यादी  या  काया�लया�ा 

 सुचना  फलकावर  �द�श�त  कर�ात  येईल  .  को�वड  ��  सं�ेत  वाढ  झा�ास  आव�कता  भास�ास  ��त�ा  यादीनुसार 

 �नयु�ी केली जाईल. तसेच को�वड ��ंसं�ा कमी झा�ास कोणतीही सूचना न द�ता सेवा खंडीत केली जाईल. 

 3.  मी  याअ�ये  ��त�ा  पूव�क  असे  जाहीर  करतो  /  करते  क�,  वरील  मा�हती  जाणीवपूव�क  तसेच  �व�ासपूव�क  �दली  असून, 

 ती  खरी  आह �.  जाहीरातीत  �दले�ा  सव�  �नकषानुसार  व  शै��णक  अह�तेनुसार  भी  पा�  आह �.  �ापैक�  कोणतीही  मा�हती 

 खोटी  आढळ�ामुळे  माझा  अज�  फेटाळून  लाव�ास  �क� वा  �नवडी�ा  कुठ�ाही  ट��ावर  माझी  उमेदवारी  र�  के�ास 

 �ाबाबत माझी काहीही त�ार राहणार नाही. 

 4.  सव�  ��ीने  प�रपूण�  कागदप�े  सादर  केले�ा  अह�ता  �ा�  व  �ाथ�मक  चाचणीत  �नवड  झाले�ा  उमेदवाराची  मराठी  व 

 इं�जी टंकलेखनाची तसेच इतर संगणक �वषयी चाचणी घे�ात येईल. 

 5.  अज�  �व�हत  नमु�ात  https://bit.ly/EpidDEO1  या  �ल�क  वर  भर�ात  यावे.  �व�हत  नमु�ामध े  नसलेले  व  अपूण�  अज� 

 �वचारात घेतले जाणार नाहीत. 

 6.  उमेदवाराने  �तः  �न��त  करावयाचे  आह �  क�,  ते  आवे�दत  पदा�ा  सव�  अह�ता  व  अटी  पूण�  करतात,  उमेदवार  �व�हत  अह�ता 

 व  अटी  पूण�  करीत  नस�ाचे  कोण�ाही  �णी  �नदश�नास  आ�ास  �ाची  उमेदवारी  र�  कर�ात  येईल.  नेमणूक  झालेली 

 अस�ास सेवेतून कमी कर�ात येईल. 

 7.  प��वहाराचा प�ा, संपक�  �ूर�नी �मांकासह सु�� व पूण� असावा. 

 8.  उमेदवारा�व��द  पो�लस  चौकशी  /  �ायालयीन  �करण  �लं�बत  अस�ास  /  �श�ा  झालेली  अस�ास,  उमेदवारान े

 �ाब�लचा तप�शल द�णे आव�क आह �. 

 9.  या  कं�ाटी  प�दतीवरील  �नयु�ीमुळे  संगणक  चालकाला  बृह�ुंबई  महानगरपा�लकेतील  इतर  कोण�ा  पदावर  �नय�मत 

 त�ावरील नेमणुक�साठी ह� सांगता येणार नाही. 

 10.  �नवड  ��कया  सु�  झा�ानंतर  �क� वा  �नयु�ीनंतर  कोण�ाही  �णी  उमेदवाराने  चुक�ची  मा�हती  /  �माणप�े  /  कागदप�े 

 सादर  के�ाचे  �क� वा  कोणतीही  मा�हती  दडवून  ठ�व�ाचे  �नदश�नास  आ�ास  �ाची  उमेदवारी  र�बातल  कर�ात  येईल 

 तसेच �नयु�ी झाली अस�ास कोणतीही पूव�सूचना न द�ता �ाची �नयु�ी समा� कर�ात येईल. 

 सही/ 
 उपकाय�कारी आरो� अ�धकारी 

 (साथरोग �नयं�ण क�) 
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