िाजशनषहािभआणाजलना, िाजशन
सावर्जिनक

आरोग्य िवभा

षािधि त�वावआील“सी.एष.ओ. वै�िकय अिधकारी व तज्ञ वै�िकय अिधका”्ाभाा साठी िआती �ज�गा

्ाजहआात

िाजतन महािभआखाजाना सावर्जिनक

हरता धाआन उमल्वाआाीनडूि
हरताधाआर नआत

सेगास

आरोग्य िवभ

्र माभजवरगात गलत

ीतभरत ाााता ख्ल मानधन ख्धततिल िआरगासाात

हलत. सवरसीळजधत उमल्वाआाीित जनमाि तकजरन

वशगन तगा सवर �मारख�ासह जािहरात �िसध्द झालेल्या तारखेपासुन िविह

नमुन्यातील असलेल ्र डाउनलोड क�न सादर  नआावा. अजर् काय�लयीन सु�ी व सावर्जिनक सु�ी वगळ

सकाळी 10:00 ते  05:00 वा्लपय�त �स्वकारण्यात येत. अजर् �स्वकारण्याची अंितम तार ज्.10/02/2020

आर्त साीगनावत 05:00 वा्लपय�त

सला. गा िीतआ

ालेगा

्�्ा जव्ाआ नलाा्ाराआ िाहत. परंतु  अजर्

�स्वकारणेच्या अंितम वेळेबाबत स्थािनक  पिर�स्थती�माणे बदल करण्याचा अिधकार िनवड सिमतीस.
अ्र �ंवनाआण्गाचे जठनाष व वें :- सावर्जिन

आरोग जविाभ, 3 आाम्ाा, मिखा माख्गााग, आा्तव भाीधत

िवि, तआरखूआआरड, िाजतन. वलव :- सकाळी 10:00 ते 05:00

षगलाखतीचे जठनाष व वें :- सकाळी  10:00, िद. 15/02/2020 रोजी  जमटींभ हॉा, मजहाा व ळाा नेगार
जविाभ, 3 आा म्ाा, मिखा माख्गााग, आा्तव भाीधत िवि, तआरखूआआरड, िाजतन
्य्त छािित

•

ाेगा िीतआ मााााततस खा� उमल्वाआाी्त गा्त www.nmc.gov.in गा सीनलतस वावआ

तसल् माख्ग�वलतव्ाआ, नोिटस बोडर , मिखा माख्गााग, आा्तव भाीधत िवि, तआरखूआआरड, िाजतन गल ल
लावण्यात येई. उमल्वाआास सवीत� नवजवरलत गलराआ िाहत. पा� उमदेवारांच्या मुलाखती ि.

15/02/2020रोजी सकाळी 10:00वा्ता घेण्यात येती.

•

मााााती नंतर जिगाफत उमल्वाआाीना सवती�जआतगा नवजवरलत गलराआ िाहत.
अ.

णदिाष

�.
1
2
3
4

स�त आरभ तज ववजनग
जधनाआत

ळााआरभ

जधनाआत

िाातज,

जधनाआत

ववजनग

डतएिळत/एम.एस.

(सतएमओ)

ववजनग एमडतक / डतसतए्क /
डतएिळत

ववजनग एमडतक / डतएक /डतएिळत/
ॲिस लजतगा

जधनाआतक

साख्गा

षाजसन
षािधि वेति

सहा षाही खचर

एमडत/जडप्ारमा/
भागिॅन

तज,

एनगष णद

जनषाि शैकजषन अहरता

ळत.ए.एम.एस.

2

60,000/-

7,20,000/-

2

60,000/-

7,20,000/-

2

60,000/-

7,20,000/-

17

40,000/-

40,80,000/-

एनगष

62,40,000/-

अीी व शत� :जिवड �ि�ये किरता एनार 100 भार

सतता व तगा्त जविाभरत ाााता �मारल

सला.

अ. �.

तणजशल

भगष

1.

ख्वत/ ख्वगातआख्वतना/ख्वगातआ ख्वत तलवटेगा वषयेगा भारािासाआ

80 भार

ख्वगापआ ख्जवना

्ासततत

2.

सेगास

सेगास

जतजआफतक2 भार.

जतजआफतक 1 भार, ख्वगापआ ख्वत

्ासत5 भार

2 वष�पेक्षा क अनुभव असल्या 0 गुण, 2 वषर् अनुभव असल्या 3
3.

गुण, वक पुढील �त्येक वष�साठी 1 गुण या�माणे जास्तीत जास् 5 गुण 
राहतील. अनुभवाच्या बाबतीत फक्त शासि

, िनमशासकीय,

स्थािनक स्वराज्य संस्था व राष्�ीय आरोग्य अिभयान अंतगर्त 

्ासततत

्ासत5 भार

अनुभव �ाहय धरावा.
4.

माााात

10 भार
एनगष भगष
नाग�-7/षािधिवै�अजधिआती/्ाजहआात/1

100 भगष

1. सावर्जिन

आरोग जविाभ मिखा, िाजतन

ीतभरत िआरगात गलराऱ्गा सवर तज्ञवै�िकय
अिधकाऱ्गाीची जिवड

वआता खा�ता भाराी िीतआ माााात ख्धततिल नआरगात गलेा.

2. स्आता ख्ाी्ा मिखा, िाजतन महािभ आखाजानलेगा
3. स्आता ख्लहत जिववव मािधिावआ िआावगा्ल

हलत. सा�वाततस जिवड

िनवा नागम ख्लिआतत हरेखावलतर हगा खैंनत ्ल
गलेा.

4. ख् सीख्गल खलका ्ासत
तकजरन

हरता /

्र �ाप्त

सराआा

भर्आ हरेा तगानाावधत नआतता मािधिावआ घलरगात
जतजआफत

िािव गा सवर ळाळीं्ा जव्ाआात घलऊि खा� उमल्वाआाीिा मााााततसाात ळराजवरगात

िािवाेगा ळाळततत
ीतभरत

ाालेगा उमल्वाआाीिा 6 मजहनगासाात

ाेगास 1 उमल्वाआास 5 गा �मारल खा� उमल्वाआाी्त भारजिहाग /

गलेा. तगािासाआ माााातत साात ह्आ
5.

स ाखिलतत नररतगाहत �नाआ्ा सीळीध आाहराआ िाहत.

सालेगा उमल्वाआाीेगा तोंडत माााातत घलरगात गलतता.

फत तासजनग, जिमतासजनग, स ाजिन सवआारग सीस ा व आाव तग

आरोग

जिगाि

िािव �ाहगधआाा ्ाेा तसल् 60 वष�वरील उमेदवारास िसव्हील सजर्नचे �माणप

आवश्य.

6. मााााततस खा� उमल्वाआाीित माव �मारख�ल व सवर �मारख�ाी्त साकाीजनत सतग �तींसह मााााततस
सवा्यिल उख�स त आहावल.
•

खासखरटर साे्क रटर-2, ्नम ताआाल नजआताक(वगा्ा ्ाााा/10 वत ्ल टत.सत/्नम�मारख�),
गडत मत्ाि ओवाख�/

आज्स लति �मारख�,
साकाीजनत�त.

7. उेच्या्
तकजरन

8. सतएमओ ववजनग

िािव �मारख�, मााााततेगा

हल िसेगास

्र ळा् नआरलत गलेा.

जधनाआत गाीिा महाआाव

हल िसेगास

नाऊीनसता ऑ

्र ळा् नआरलत गलेा.

9. उमल्वाआाीित नााेगाहत �नाआ्ा आा्नतग ्ळाव
ाआजवरगात गलेा.

10.जिगाफतत ळाळत्ा

हरता �मारख�, तलवटेगा वषय्त भारखज�ना,
िाषीभािल इतआ नाभ्ख�ल मूवकवकसतग�त

हरता �ाप्त उमल्वाआ गाीिा �ाधानग ्लरलत गलेा.सवर उमल्वाआाीिाक MMC आज्स लतिकवक

Renewal ळीधिनाआन

ळीधिनाआन

धाआनाडरकइ . तकजरन

रटर

ीजतम

जधनाआ

इीजडगि मलजडसति आज्स लतिकवक Renewal

रेगास तगाीिा मााााततसकवकजिगाफततस

गाफत, िाजतन महािभआ खाजाना, िाजतन गाीित आाााि ालवाा

खा�
हल.

Sd/-

गगटत,

िाजशनषहािभआणाजलना, िाजशन

नाग�-7/षािधिवै�अजधिआती/्ाजहआात/2

अजर

�ित,

फोटो

मा. आयुक्सर.,
नािशकमहानगरपािलका, नािशक
1. पदाचेनांव

:- ----------------------------------------------------

2. उमेदवाराचेनांव

:- ----------------------------------------------------

3. प�व्यवहाराचाप�

:- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. �मणध्वन

:-

5. ई-मेलआय.डी.

:-

6. जन्मतारी

:-

7. वय (िद. / /2020रोजीचेवय) :8. िंल

:- स्� / पु�ष

9. शैक्षिणकपा�
अ.

शैक्षिणकपा�

�.

पिरक्षामं /

उतीणर्झाल्याचेव

िव�ािपठाचेनाव

िमळालेल्यागुणांचीटक्केवा

1.
2.
3.
4.
5.
10. अनुभवअसल्या
अ.

:- तपशीलवकालावधीदेणे
कामकेलेल्यासंस्थेचेना

�.

कालावधीवष�मध्य

1.
2.
3.
4.
5.
अज�सोबतजोडलेलीकागदप�े

1)

:-

5)

2)

6)

3)

7)

4)

8)

िठकाण :िदनांक :-

/

/2020

उमेदवाराचीस्वाक्
नाग�-7/षािधिवै�अजधिआती/्ाजहआात/3

कामाचेस्व�

