नािशक महानगरपािलका, नािशक

सावर्जिनक आरोग्य िवभाग
मानधन तत्त्वावरील “वै िकय अिधकारी व तज्ञ वै िकय अिधकारी” जागांसाठी भरती िकर्या

जािहरात
नािशक महानगरपािलका सावर्जिनक आरोग्य िवभाग अंतगर्त खालील पदे मानधन पदधतीने भरण्यासाठी अहर् ता
धारक उमेदवारांकडू न अजर् मागिवण्यात येत आहे त. सवर् संबिधत उमेदवारांनी िकमान शैक्षिणक अहर् ता धारण करत
अस यास आव यक त्या सवर् माणपतर्ास जािहरात िसध्द झाले या तारखेपासुन जािहरातीमध्ये िविहत नमुन्यातील
असलेला अजर्/संकेत थळावर िसध्द केलेला िविहत नमुन्यातील अजर् डाउनलोड करुन सादर करावा. अजर् कायार्लयीन
सु ी व सावर्जिनक सुटटी वगळु न सकाळी १०:०० ते ०५:०० वाजेपयत ि वकारण्यात येतील. अजर् ि वकारण्याची अंितम
तारीख िद. 30/०८/२०१८ रोजी सांयकाळी ०५:०० वाजेपयत असेल. यानंतर आले या अजार्ंचा िवचार केला जाणार नाही.
परं तु अजर् ि वकारणेच्या अंितम वेळेबाबत थािनक पिरि थती माणे बदल करण्याचा अिधकार िनवड सिमतीस असेल.
जािहरात मुदतीत ा त अजार्ची छाणणी करुन यादी मुलाखतीसाठी मनपाच्या नोिटस बोडर् वर तसेच मनपाच्या
www.nashikcorporation.in या संकेत थळावर िसध्द करण्यात येईल. त्या िदवशी मुलाखतीच्या बाबत गुणपितर्का तयार
करुन पातर् उमे दवारांची यादी मनपाच्या नोिटस बोडर् वर व www.nashikcorporation.in या संकेत थळावर िसध्द
करण्यात येईल.
अजर् ि वकारण्याचे िठकाण व वेळ :- सावर्जिनक आरोग्य िवभाग, 3 रा मजला, मनपा मुख्यालय, राजीव गांधी भवन,
शरणपूररोड, नािशक. वेळ :- सकाळी १०:०० ते ०५:००
मुलाखतीचे िठकाण :- वेळ :- सकाळी १०:०० ते ०५:००, िद. ०४/०९/२०१८ रोजी िमटींग हॉल, मिहला व बाल क याण
िवभाग, 3 रा मजला, मनपा मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, शरणपूररोड, नािशक
1. अजार्ची छाननी झा यानंतर मुलाखतीस पातर् उमेदवारांची यादी www.nashikcorporation.in या संकेत थळावर
तसेच मुख्य वेश दार, नोिटस बोडर् , मनपा मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, शरणपूररोड, नािशक येथे लावण्यात येईल.
पातर् उमदे वारांच्या मुलाखती िद. ०४/०९/२०१८ रोजी सकाळी १०:०० ते ०५:०० वेळेत घेण्यात येतील.
2. मुलाखती नंतर पातर् उमेदवारांना वतंतर्िरत्या कळिवणेत येणार नाही.
अ.
कर्.

पदनाम

1

पुणर्वेळ
वैदयिकय
अिधकारी

2

3

4

वय िदनांक
३१/०७/२०१८

एकुण पद
संख्या

एकितर्त मािसक
मानधन

एम.बी.बी.एस.
महारा टर् मे िडकल कॉिन्सलचे
रिज टर्ेशन आव यक

45 वषार्पयत
(सेवािनवृ सरकारी अिधकायांसाठी 62 वषार्पयत)

एकुण पदे 08

45000/-

िफिजिशयन

एम.बी.बी.एस.व एम.डी. मे िडसीन
महारा टर् मे िडकल कॉिन्सलचे
रिज टर्ेशन आव यक

45 वषार्पयत (सेवािनवृ
सरकारी अिधका-यांसाठी 62
वषार्पयत)

एकुण पदे 05

60000/-

श यिचिकत्सक

एम.बी.बी.एस.व एम.एस. (जनरल
सजर् री)
महारा टर् मे िडकल कॉिन्सलचे
रिज टर्ेशन आव यक

45 वषार्पयत (सेवािनवृ
सरकारी अिधका-यांसाठी 62
वषार्पयत)

एकुण पदे 01

60000/-

िवकृतीशास्तर् तज्ञ

एम.बी.बी.एस.व एम.डी. (पॅथॉलॉजी)/
डीसीपी
महारा टर् मे िडकल कॉिन्सलचे
रिज टर्ेशन आव यक

45 वषार्पयत (सेवािनवृ
सरकारी अिधका-यांसाठी 62
वषार्पयत)

एकुण पदे 01

60000/-

45 वषार्पयत (सेवािनवृ
सरकारी अिधका-यांसाठी 62
वषार्पयत)

एकुण पदे 01

60000/-

45 वषार्पयत (सेवािनवृ
सरकारी अिधका-यांसाठी 62
वषार्पयत)

एकुण पदे 02

60000/-

5

मानसरोगतज्ञ

6

त्वचा रोग तज्ञ

िकमान शै क्षिणक अहर् ता

एम.बी.बी.एस.व एम.डी. (सायकॅटर्ी)/
डी.पी.एम.
महारा टर् मे िडकल कॉिन्सलचे
रिज टर्ेशन आव यक
एम.बी.बी.एस.व एम.िड
(ि कन)/डी. ही.डी.
महारा टर् मे िडकल कॉिन्सलचे
रिज टर्ेशन आव यक


7

कान नाक घसा
तज्ञ

एम.बी.बी.एस.व एम.एस.
(ई.एन.टी.)/डी.ओ.आर.एल.
महारा टर् मे िडकल कॉिन्सलचे
रिज टर्ेशन आव यक

45 वषार्पयत (सेवािनवृ
सरकारी अिधका-यांसाठी 62
वषार्पयत)

एकुण पदे 01

60000/-

8

दं त
श यिचिकत्सक

बी.डी.एस.
महारा टर् डटल कॉिन्सलचे रिज टर्ेशन
आव यक

45 वषार्पयत (सेवािनवृ
सरकारी अिधका-यांसाठी 62
वषार्पयत)

एकुण पदे 01

25000/-

अटी व शतीर् :1. सावर्जिनक आरोग्य िवभाग मनपा, नािशक अंतगर्त भरण्यात येणा-या सवर् तज्ञ वै िकय अिधका-यांची िनवड मुलाखत
पदधतीने करण्यात येईल.
2. सदरील पदांचा मनपा, नािशक महानगरपािलकेच्या आ थापनेशी कोणत्याही कारचा संबंध राहणार नाही.
3. सदरील पदे ही िन वळ मानधनावर भरावयाचे आहे त. सुरूवातीस िनवड झाले या उमेदवारांना 6 मिहन्यासाठी
तात्पुरत्या वरूपात कामाचे आदे श िदले जातील.
4.

अनुभवाच्या बाबतीत फक्त शासिकय, िनमशासिकय, थािनक वराज्य सं था व रा टर्ीय आरोग्य अिभयान अंतगर्त
असणारा अनुभव गर्ाहय धरला जाईल.

5.

मुलाखतीस पातर् उमेदवारांनी मुळ माणपतर्े व सवर् माणपतर्ांची साक्षांिकत सत्य तींसह मुलाखतीस वखचार्ने उपि थत
रहावे.


पासपोटर् साईज फोटो-2, जन्म तारखे किरता (वयाचा दाखला/10 वी चे टी.सी/जन्म माणपतर्), फोटो आयडी मतदान
ओळखपतर्/आधारकाडर् इ. शैक्षिणक अहर् ता माणपतर्, शेवटच्या वषार्ची गुणपितर्का, रिज टर्ेशन माणपतर्, अनुभव
माणपतर्, मुलाखतीच्या अनुषंगाने इतर कागदपतर्े मूळ व सत्य त साक्षांिकत त.

6. अजर् छाननी अंती पातर् ठरणा-या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वेश दे ण्यात येईल.
7. पातर्तेसाठी एकुण 100 गुण असतील व त्याची िवभागणी खालील माणे असेल.
अ. कर्.

तपिशल

गुण

1.

पदवी/ पद युतर पदवीका/पद युतर पदवी शेवटच्या वषार्च्या गुणानुसार
पद यु र पदिवका अस यास अितिरक्त 1 गुण, पद यु र पदवी अस यास
अितिरक्त 2 गुण.
1 वषार्पेक्षा कमी अनुभव अस यास 0 गुण, 1 ते 2 वषर् अनुभव अस यास 1
गुण, 2 ते 3 वषर् अनुभव अस यास 2 गुण या माणे पुढील त्येक वषार्साठी 1
गुण या माणे जा तीत जा त 5 गुण राहतील. अनुभवाच्या बाबतीत फक्त
शासिकय, िनमशासकीय, थािनक वराज्य सं था व रा टर्ीय आरोग्य अिभयान
अंतगर्त असणारा अनुभव गर्ाहय धरावा.

80 गुण
जा तीत जा त 5
गुण

2.

3.

4.

िवषय ज्ञान

जा तीत जा त 5
गुण
10 गुण
100 गुण

एकुण गुण
8. उच्च्ा शैक्षिणक अहर् ता ा त उमे दवार यांना ाधान्य दे णेत येईल.
9. उमेदवारांनी कुठ याही कारचा राजकीय दबाव आण यास त्यांना मुलाखतीस व िनयुक्तीस अपातर्
ठरिवण्यात येईल.

10. िनयुक्तीबाबतचा अंितम अिधकार आयुक्त, नािशक महानगरपािलका, नािशक यांनी राखुन ठे वला आहे .
Sd/आयुक्त,
नािशक महानगरपािलका, नािशक

अजर्
पर्ित,
मा. आयुक्त
नािशक महानगरपािलका, नािशक

फोटो

1. पदाचे नांव
:_________________________________________________________
2. उमेदवाराचे नांव
:_________________________________________________________
3. पतर् वहाराचा प ा
:_________________________________________________________
:________________________________________________________
_
4. भर्मणध्वनी
:5. ई-मेल आय.डी.
:6. जन्मतारीख
:7. वय (िद. /
/2018 रोजीचे वय) :8. िलग
:- ी / पुरूष
9. शैक्षिणक पातर्ता
अ.
पिरक्षा मंडळ /
िमळालेल्या गुणांची
शैक्षिणक पातर्ता
उतीणर् झाल्याचे वषर्
कर्.
टक्केवारी
िव ािपठाचे नाव
1.
2.
3.
4.
5.
10.

अनुभव असल्यास
:- तपशील व कालावधी देणे
अ.
काम के लेल्या संस्थेचे नांव
कालावधी वषार्मध्ये
कर्.

कामाचे स्वरूप

1.
2.
3.
4.
5.
अजार्सोबत जोडलेली कागदपतर्े
1)
2)

3)
4)
िठकाण :िदनांक :-

:5)
6)

7)
8)
/

/2018

उमेदवाराची स्वाक्षरी

