िाजशन महािभआपाजलना, िाजशन

सावर्जिनक आरोग्य िवभ
(आा�ष्�ग िाभआी आरोग् अजिगाि अंतभरत)
मािधि तत्त्वावआ “अधरवेळ वै�िकय अिधकारी” ्ाभांसाठी िआती �ज�गा

्ाजहआात

िाजशन महािभआराजझना सावर्जिनक आरोग्य िवभ आा�ष्ग िाभआ्
आरोग अजिगाि अंयभरय ताझ्झ रद मानधन 
रदधय्िे अहरया धाआन उमेदवाआांनडूि अजर ् मागिवण्य येत आहे . सवर संबजधय उमेदवाआांि् जनमाि शैकजषन अहरया धाआष नआय
असलगास
ववगन तगा सवर माषरदासह जािहरात संकेतस्थळावर �िसध्द झालेल्या तारखेपासुन िविहत नमुन्यातील 
डाउनलोड क�न घ्याव. सदर अजर ् व तद अनुषंगाने आवश्यक कागदप� (सत्य�) घेवुन सावर्जिनक आरोग्य िवभाग मुख्य,
3 रा मजला, राजीव गांधी भवन, मनपा, नािशक येथे िद. 22/08/2019 रासूि नाग�झग्ि वेथेय ्मा नआावे. सि 2019-20
मध्झ अधरवेथ वै�जनग अजधनाआ् संवभ�य्झ सवर मं्ूआ रदे िआेरग�य अ्र �सवनाआझे ्ाय्झ. अज�ची छाननी क�न मपझातय्स
राद उमेदवाआांच् गाद् मनपाच्या संकेतस थावआ दआ मंभथवाआ् �िसध्द करण्यांत ये. राद उमेदवाआांच् मपझातय दआ बपधवाआ्
घेवगाय गेयझ. तगाय्झ राद उमे दवारांची अंितम िनवड झाल्यास िनयुक्ती आदेश देण्यात ये.
अ.
�.

पदनाम

1

अधर्वेळ
वैदयिकय 
अिधकारी

िकमान शैक्षि
अहर ्त

एम.ब्.ब्.एस.

अनुभव/ अितरीक्त शैक्षि
अहर ्त

कमाल वयोमय�दा
जदिांनक
22/08/2019 पय� त

अनुभव असल्यास अितरीक्त गुण                 70 वष�
उचच् रदजवना/ रदवगप�आकरदव्क
असल्यास अितरीक्त ग

एकुण पद संख्य

एकुण पदे -12
सामाजीक 
आरक्षण ना

एकि�त 
मािसक
मानधन

28000/-

अटी व शत� :1. सदआ्झ रदांचा मिरा, िाजशन महािभआराजझनेचगा स्ारिेश् नरषतगाह् नाआचा संबंध आाहषाआ िाह्.
2. सदआ्झ रदे ह् कं�ाटी पदधतीने िआावगाचे
हेय. सप�वाय्स जिवड दाझेलगा उमेदवाआांिा 11 मजहनगासाठ् यातरपआतगा
सव�राय नामाचे देश जदझे ्ाय्झ. मािधि नाझावध्य मािधि व्यितिरक सािप�ह अिपदाि जमथषाआ िाह्.
3. अिपिवाचगा बाबय्य फुय शासजनग, जिमशासजनग, स्ाजिन सवआामग संस्ा व आाष््ग आरोग अजिगाि अंयभरय असषाआा
अिपिव �ाहग धआझा ्ायझ.
4. मपझातय्स राद उमेदवाआांि् मपथ माषरदे व सवर माषरदांच् साकांजनय सतग यींसह मपझातय्स सवतच�िे उर�स्य आहावे.
रासररटरकसाय्कफरटर -2, ्नमकयाआतेकनजआयाक (वगाचाकदातझा /10 व्कचेकट् .स्/्नमक माषरद ), फरटरक गड्कमयदािक
ओथतरद/ धाआनाडरकइ. शैकजषनकअहरयाक माषरद , शेवटचगाकवु�च्कभपषरजदना , आज्स्ेशिक माषरद, अिपिवक माषरद,
मपझातय्चगाकअिपुंभािेकइयआकनाभदरदे मूथकवकसतग यकसाकांजनयक य.
5. महाआाष्कमेजडनझकनॉ�नसझचेकआज्स्ेशि

ववगन आहे .

6. राष्�ीय आरोग्य अिभयान यांच्या मागर्दशर्क सुचने�माणे ज्या उमेदवारां60 वष�पेक्षा जास्त आहे त्या
िजल्हा शल्यिचिकत्सक यांडपिकशाआ्आ्नक�षट् गरोग �माणप� सादर करणे अिनवायर् आह.
7. उमेदवाआांि्कनपठलगाह्क नाआचाकआा्न्गकदबावक षलगासकतगांिाकमपझातय्सकवकजिगपुय्सकअराद
गेयझ.
8. जिगपुय्बाबयचाकअंजयमकअजधनाआक गपुय, िाजशनकमहािभआराजझना, िाजशनकगांि्कआातपिकठेवझाक हे.

Sd/गुकत,
िाजशन महािभआपाजलना, िाजशन

ठआजववगायक

अजर

�ित,
मा. आयुक्
नािशक महानगरपािलका, नािशक

फोटो

1.

पदाचे नांव
:_________________________________________________________
2. उमे दवाराचे नांव
:- _________________________________________________________
3. प�व्यवहाराच प�ा
:- _________________________________________________________
:- _________________________________________________________
4. �मणध्वन
:5. ई-मे ल आय.डी.
:6. जन्मतारी
:7. वय (िद. / /2019 रोजीचे वय) :8. िंल
:- स् / पु�ष
9. शैक्षि पा�ता
पिरक् मंडळ /
िमळालेल्य गुणांची
अ.
शै क्षि पा�ता
उतीणर झाल्याच वषर
�.
िव�ािपठाचे नाव
टक्केवार
1.
2.
3.
4.
5.
10. अनुभव असल्या
अ.
�.

:- तपशील व कालावधी दे णे
काम केलेल ्य संस ्थेच नांव

कालावधी वष�मध्य

कामाचे स्व�

1.
2.
3.
4.
5.
अज�सोबत जोडलेली कागदप�े
1)
2)

3)
4)

िठकाण :िदनांक :-

/

/2019

:-

5)
6)

7)
8)
उमेदवाराची स्वाक्

