नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका नािशक
साव जिनक आरो य िवभाग
मानधन त वावरील “वै
वै कय अिधकारी जागांसाठी भरती

जािहरात

या

नािशक महानगरपािलका साव जिनक आरो य िवभाग अंतग त खालील पदे मानधन पदधतीने भर यासाठी अह ता
धारक उमेदवारांकडूनअज मागिव यात येत आहेत. सव संबिधत उमेदवारांनी कमान शै िणक अह ता धारण करत
अस यास आव यक या सव माणप ास जािहरात िस द झाले या तारखेपासुन जािहरातीम ये िविहत नमु यातील
असलेला अज/संके त थळावर िस द के लेला िविहत नमु यातील अज डाउनलोड क न सादर करावा. सदर अज व तद
अनुषंगानेआव यक कागदप
द. 11/02/2019 दुपारी 2:00 वाजेपय त ि वकार यात येतील. यानंतर आले या
अजा चा िवचार के ला जाणार नाही. परंतुअज ि वकारणे या अंितम वेळे बाबत थािनक प रि थती माणे बदल कर याचा
अिधकार िनवड सिमतीस असेल. जािहरात मुदतीत ा अजा ची छाणणी क न यादी मुलाखतीसाठी मनपा या नो टस
बोड वर तसेच मनपा या www.nashikcorporation.in या संके त थळावर िस द कर यात येईल. या दवशी
मुलाखती या बाबत गुणपि का तयार क न पा
उमेदवारांची यादी मनपा या नो टस बोड वर व
www.nashikcorporation.in या संके त थळावर िस द कर यात येईल.
अज ि वकार याचे ठकाण व वेळ
वेळ :- साव जिनक आरो य िवभाग, 3 रा मजला, मनपा मु यालय, राजीव गांधी
भवन, शरणपूररोड, नािशक. वेळ
वेळ:- सकाळी 10:00 ते :2:00 वाजेपय त
मुलाखतीचे ठकाण :- वेळ
वेळ:- सकाळी 11:00, द. 12/02/2019 रोजी िमट ग हॉल, मिहला व बाल क याण
िवभाग, 3 रा मजला, मनपा मु यालय, राजीव गांधी भवन, शरणपूररोड, नािशक
1. अजा ची छाननी झा यानंतर मुलाखतीस पा उमेदवारांची यादी www.nashikcorporation.in या संके त
थळावर तसेच मु य वेश दार, नो टस बोड, मनपा मु यालय, राजीव गांधी भवन, शरणपूररोड, नािशक येथे
लाव यात येईल. पा उमदेवारां यामुलाखती द. 12/02/2019 रोजी सकाळी 11:00 वेळेतघे यात येतील.
2. मुलाखती नंतर पा उमेदवारांना वतं र या कळिवणेत येणार नाही.
वय दनांक
अ.
एकु ण पद
एकि त मािसक
पदनाम
कमान शै िणक अह ता
सं या
मानधन
३१/०७
.
३१ ०७/२०१८
०७ २०१८
एम.डी
एम डी./डी
डी डी.एन
डी एन.बी
एन बी.
बी मेिडसीन
45 वषा पय त(सेवािनवृ
सेवािनवृ
वै कय
कवा एम.डी
एम डी/िड
डी िड लोमा चे ट
एकु ण पदे
1.
60000/सरकारी अिधका-यांसाठी
अिधका यांसाठी
- 05
अिधकारी
महारा मेिडकल कॉि सलचे
62 वषा पय )
त
रिज ेशन आव यक

अटी व शत :1. साव जिनक आरो य िवभाग मनपा, नािशक अंतग त भर यात येणा-या सव वै कय अिधका यांची िनवड ही
िवहीत नमु यातील अज ा होताच सरळ मुलाखत पदधतीने कर यात येईल.
2. सदरील पदांचा मनपा, नािशक महानगरपािलके या आ थापनेशी कोण याही कारचा संबंधराहणार नाही.
3. सदरील पदे ही िन वळ मानधनावर भरावयाचे आहेत. िनवड झाले या उमेदवारांना6 मिह यासाठी ता पुर या
व पात कामाचे आदेश दले जातील. मानधन कालावधीत मानधन
ित र
सानु ह अनुदान िमळणार
नाही.
4. अनुभवा या बाबतीत फ
शासक य, िनमशासक य, थािनक वरा य सं था व रा ीय आरो य अिभयान
अंतग तअसणारा अनुभव ाहय धरला जाईल.
5. मुलाखतीस पा उमेदवारांनीमुळ माणप े व सव माणप ांची सा ां कत स य त सह मुलाखतीस वखचा ने
उपि थत रहावे.
 पासपोट साईज फोटो-2, ज म तारखे क रता (वयाचा दाखला/10 वी चे टी.सी./ज म
माणप ), फोटो आयडी मतदान ओळखप /आधारकाड इ. शै िणक अह ता माणप , शेवट या
वषा ची गुणपि का, रिज ेशन माणप , अनुभव माणप , मुलाखती या अनुषंगानेइतर कागदप े
मुळ व स य त सां ा कत त.

6. पा तेसाठी एकु ण 100 गुण असतील व याची िवभागणी खालील माणे असेल.

अ. .
1.
2.
3.

तपिशल
पदवी/ पद ुतरपदवीका/पद ुतरपदवी शेवट यावषा यागुणानुसार
पद ु रपदिवका अस यास अित र 1 गुण, पद ु रपदवी अस यास अित र
2 गुण.
1 वषा पे ाकमी अनुभव अस यास 0 गुण, 1 ते 2 वष अनुभव अस यास 1
गुण, 2 ते 3 वष अनुभव अस यास 2 गुण या माणे पुढील येक वषा साठी

गुण
गुण
80 गुण
जा तीत जा त
5 गुण
जा तीत जा त
5 गुण

4.

1 गुण या माणे जा तीत जा त 5 गुण राहतील. अनुभवा या बाबतीत
फ शास कय, िनमशासक य, थािनक वरा य सं था व रा ीय आरो य
अिभयान अंतग तअसणारा अनुभव ाहय धरावा.
िवषय ान

10 गुण

एकु णगुण
गुण

100 गुण
गुण

7. थम येणा या शै िणक अह ता ा उमेदवारास ाधा य दे यात येईल.
8. उमेदवारांनीकु ठ याही कारचा राजक य दबाव आण यास यांना मुलाखतीस व िनयु स अपा ठरिव यात
येईल.
9. िनयु बाबतचा अंितम अिधकार आयु , नािशक महानगरपािलका, नािशक यांनी राखुन ठेवलेलेआहे.

आयु ,
नािशक महानगरपािलका, नािशक

अज

ित,
मा. आयु
फोटो
नािशक महानगरपािलका, नािशक
1. पदाचे नांव
:_________________________________________________________
2. उमेदवाराचेनांव
:_________________________________________________________
3. प
वहाराचा प ा
:_________________________________________________________
:______________________________________________________
_
4. मण वनी
::5. ई-मेल आय.डी.
6. ज मतारीख
:/2019 रोजीचे वय) :7. वय ( द. /
8. लग
:- ी / पु ष
9. शै िणक पा ता
अ.
प र ा मंडळ /
िमळाले या गुणांची
शै िणक पा ता
उतीण झा याचे वष
ट े वारी
.
िव ािपठाचे नाव
1.
2.
3.
4.
5.
10.

अनुभव अस यास :- तपशील व कालावधी देणे
अ.
काम के ले यासं थेचेनांव
नांव
.

कालावधी वषा म ये

कामाचे व प

1.
2.
3.
4.
5.
अजा सोबत जोडलेली कागदप े
1)
2)

3)
4)
ठकाण :दनांक :-

:5)
6)

7)
8)
/

/2019

उमेदवाराची वा री

