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जाहीरात कं्र.                                                                    ददनांक :       /     /2020 
 

थेट मलुाखत 
 

नागपरू महानगरपादिका, नागपरू यांचे आरोग्य दिभागांतगगत कंत्राटी पध्दतीिर िरीष्ठ पशिुैद्यक, 
पशिुैद्यक ि परॅािेट ही पदे प्रथमत: 6 महीन्याचा कािािधीकरीता भराियाची आहे. 

त्याकरीता अहताधारक ि आिश्यक कामाचा अनभुि असिेल्या इच्छुक उमेदिारांनी थेट 
मिुाखतीकरीता नागपरू महानगरपादिका, छत्रपती दशिाजी महाराज प्रशासदकय इमारत, दसव्हीि िाईन्स, 
नागपरू कायािय येथे उपस्थथत राहािे. 

पदांचा तपशीि खािीिप्रमाणे – 
 

अ 
क्र 

पदाचे 
नाि 

पद 
संख्या मानधन 

पदाचा  
संिगग शैक्षदणक पात्रता ि अनभुि 

मिुाखतीचा 
ददनांक  
ि िेळ 

1 
िरीष्ठ 

पशिैुद्यक 1 20000/- खिुा 

1. मान्यताप्राप्त दिद्यपीठाची पशिैुद्यक 
शाथत्रातीि बी.व्ही.एस.सी.एण्ड.ए.एच. 
पदिी. 

2. राज्य पशिैुद्यक परीषदेचे नोंदणी प्रमाणपत्र. 
3. पशिैुद्यदकय के्षत्रािा दकमान दतन िषाचा 

अनभुि आिश्यक दद. 
13/3/2020 
िेळ सकाळी 
10.30 िा 2 पशिैुद्यक 3 18000/- 

खिुा – 2 
पदे अजा 
– 1 पद 

1. मान्यताप्राप्त दिद्यापीठाची पशिैुद्यक 
शाथत्रातीि बी.व्ही.एस.सी.एण्ड.ए. एच.पदिी 

2. राज्य पशिैुद्यक परीषदेचे नोंदणी    प्रमाणपत्र 
3. मोकाट श्िानांची नसबंदी    करण्याबाबतचा 

अनभुि असल्यास प्राधान्य. 

3 परॅािेट 1 10000/- खिुा 
मान्यताप्राप्त दिद्यापीठाची पशिैुद्यक शाथत्रातीि 
पदिीका. 

 
अ) पात्रतेकरीता अटी व शती – 
1. अजगदार हा महाराष्र राज्यांचा रदहिासी असािा. 
2. मागासिगीय उमेदिारांची नजीकच्या कािािधीतीि सक्षम प्राधीकारी यांनी ददिेिे जात प्रमाणपत्र 

आिश्यक राहीि. 
3. ियोमयादा : (ददनांक   /    /2020 रोजी गाणिी जाईि) मागासिगीय उमेदिाराचे कमाि िय 43 िषे 

पेक्षा जाथत नसेि. तसेच शासनाने िेळो – िेळी दनगगमीत केिेल्या शासन दनणगयाप्रमाणे राहीि. 
4. पद अ. क्र. 1 ि 2 करीता महाराष्र राज्य पशिुैद्यदकय परीषद (MSVC) ककिा भारतीय पशिुैद्यदकय 

परीषद (VCI) यांचे िैद्य नोंदणी प्रमाणपत्र जोडणे आिश्यक राहीि. 
 



ब) भरतीबाबत इतर आवश्यक सचुना -   
1) उमेदिाराने अजातीि माहीतीचा तपशीि सथुपष्टपणे नमदु करािा. 
2) अजग करतांना उमेदिारांची जन्मतारीखेच्या परुाव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखिा ककिा शाळा सोडल्याच्या 

दाखल्याची साक्षांदकत प्रत अथिा जन्मतारीखेची नोंद असिेिी शािान्त परीक्षेच्या उतीणग 
सर्टटदिकेटची साक्षांदकत प्रत जोडणे आिश्यक आहेत. दिद्यापीठाची पदिीचा दाखिा, अनभुि 
प्रमाणपत्र, जात िैद्यता प्रमाणपत्र ि इतर संपणुग आिश्यक प्रमाणपत्राच्या साक्षांदकत प्रती जोडून दिहीत 
नमनु्यामध्ये माहीती भरून आपिे अजग मिुाखतीच्या िेळेस सादर करािे. 

3) उमेदिारांनी पदाकरीता भरून द्याियाचा नमनुा अजग म.न.पा. च्या संकेत थथळािर 
(www.nmcnagpur.gov.in) तसेच आरोग्य दिभाग (मखु्यािय), मनपा, नागपरू येथे उपिब्ध आहेत. 
अजासोबत एक िोटो दचकटिािा ि एक िोटो संिग्न करािा. 

4) दनिड प्रदक्रयेच्या कोणत्याही टप्प्यांिर अयशथिी ठरिेल्या उमेदिारांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा 
पत्रव्यिहार केिा जाणार नाही. 

5) आिेदन स्थिकृत / अस्थिकृत करण्याचे अदधकार, दनिड प्रदक्रयेत िेळेिर होणारे बदि करण्याचे तसेच 
त्याबाबत अंदतम दनणगय घेण्याबाबतचे संपणूग अदधकार आयकु्त, नागपरू महानगरपादिका, नागपरू 
यांच्याकडे राखनु ठेििेिे आहे. 

6) पदरपणूग भरिेिे ि सिग आिश्यक प्रमाणपत्राच्या साक्षांदकत प्रदत जोडिेिे अजग मिुाखतीच्या तारखेस 
सादर करािेत. सदर ददनांकानंतर प्राप्त झािेिे अजग, दिहीत िय ि पात्रता धारण न करणाऱ्या 
उमेदिारांचे अजग, दिहीत नमनु्यात नसिेिे अजग, मजकुर अपणूग ि चकुीचे, साक्षांदकत प्रती न जोडिेिे 
अजग, अदधिास ि िहान कुटंूबाचे प्रदतज्ञापत्र न जोडिेिे अजग, अपणुग अजग तसेच अन्य उदणिा 
असिेिे अजग नाकारण्यात येतीि / दिचारात घेतिे जाणार नाहीत. 
 

 
अतत. आयकु्त, 

नागपरू महानगरपादिका, नागपरू. 
  

http://www.nmcnagpur.gov.in/


 
 



-अर्ज- 
 

1) पदाचे नाव : ……………………………………………………………………………………………………. 

(ज्या पदाकरीता अर्ज करीत आहे त्या पदाचे नाव) 

2) अर्जदाराचे संपरु्ज नांव : ………………………………………………………………………………………. 

3) वडीलांचे / पतीचे नांव : ………………………………………………………………………………………. 

4) र्न्म तारीख  : ………………………………………………………………………………………. 

5) ददनांक : 08/02/2018 रोर्ी वय : …………. वषे …………. महीने ……………….. ददवस 

6) संवगज   : खलुा / राखीव 

7) राष्ट्रीयत्व  : ………………………………….. 

8) दववाहीत / अदववाहीत : ………………………………….. 

9) संपकज  क्रमांक  : ………………………………….. 

10) ई-मेल -   : ………………………………….. 

11) संपरु्ज मळु पत्ता  : ……………………………………………………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………….……………….. 

12) पत्रव्यवहाराचा पत्ता : ……………………………………………………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………….……………….. 

13) शैक्षदर्क अहजता  - (साक्षांदकत प्रती सोबत र्ोडाव्या) 
अ.क्र उत्तीर्ज परीक्षा दवद्यापीठ/मंडळाचे 

नांव 
उत्तीर्ज झाल्याचे 

वषज 
प्राप्त गरु् शेरा 

1      
2      
3      
4      
5      

 
14) अनभुव – (साक्षांदकत प्रती सोबत र्ोडाव्या) 
 अ.क्र शासदकय/दनमशासकीय/खार्गी 

संस्थेचे नांव 
धारर् केलेले 
पदनाम 

कालावधी अनभुवाचे 
क्षेत्र ददनांक पासनु ददनांक पयंत 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 

 

PHOTO 



 
 


