
                                     राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान 
मनपा,नागपरू अंतगगत 

राष्ट्रीय भिटिजन्य रोग भनयंत्रण िायगक्रम 
आरोग्य भििाग, भिव्हील लाईन, महानगरपाभलिा,नागपरू 

हंगामी मनषु्ट्यबळ िरती 2020-21 
प्रत्यक्ष मलुाखत (WALK IN INTERVIEW) 

आरोग्य विभाग, महानगरपाविका,नागपरू याांचे वनयांत्रणाखािी वहिताप ि हत्तीरोग विभाग, राष्ट्रीय वकटकजन्य रोग fu;a=.k 

काययक्रमाvarxZr 25 मनषु्ट्यबळ ‘डासोत्पत्ती स्थाने तपासणीस’ (Breeding Checkers) तात्परुत्या  स्िरूपात फक्त 5 मवहन्या करीता 

ठराविक मानधनािर पदे भरण्याकरीता या जावहरातीमध्ये खािीिप्रमाणे नमदु ‘kS{k.khd पात्रता ि ियोमयादा धारक इच्छुक उमेदिाराांनी 

अजय सादर करािे. 

अ.क्र. पदाचे नांि शैक्षणीि पात्रता ियोमयादा eqyk[krhची तारीख  
ि िेळ  

1 
‘डासोत्पत्ती स्थाने तपासणीस’ (प.ु) 

(Breeding Checkers) 
कमीत-कमी 

एस.एस.सी. पास 
18 िरे्ष पणुय ि जास्तीत-

जास्त 43 िरे्ष 
18.12.2020 सकाळी 

10.00 ते 12.00 
 

अटी ि शती 
1. ‘डासोत्पत्ती स्थाने तपासणीस’ (Breeding Checkers) याांची भरती तात्परुत्या स्िरूपामध्ये म्हणजे फक्त 5 मवहन्याकरीता 

करण्यात येणार आहे. 

2. या नेमणकुा अत्यांत हांगामी स्िरूपाच्या असनु याद्वारे कोणत्याही पवरस्स्थती मध्ये आरोग्य कमयचारी (प.ु) या पदाचा भरतीसाठी 

आिश्यक असणाऱ्या 90 वदिसाांच्या कामकाजाचा अनभुि म्हणनू हा अनभुि ग्राहय धरिा जाणार नाही तसेच त्याांचा नागपरू 

महानगरपाविकेच्या आस्थापनेशी कसिाही सांबांध राहणार नाही ककिा याबाबत उमेदिाराांने केिेिा कोणताही दािा मान्य केिा 

जाणार नाही, असे हमीपत्र वनिड >kल्याuarj उमेदिाराांना विवहत मदुतीत रू.100/- रूपयाच्या स्टपॅपेपरिर नोटरी द्वारे प्रमाणीत 

करून घ्यािे िागेि, अन्यथा त्याांना नेमणकुीचे आदेश वनगयवमत होणार नाही. 

3. या कमयचाऱ्याांना मवहन्यातुन वकमान 25 वदिस आपल्यािा नेमणु वदिेल्या काययके्षत्रात काम करािे िागेि. 

4. त्याांना दररोज रू.450/- प्रमाणे काम केिेल्या वदिसाांचे मानधन देय रावहि. अथात 25X450 रूपये असे रू.11250/- एक 

मवहन्याचे मानधन. 

5. त्याांनी दररोज 250 घराांचा एडीस डासअळी साठी सिेक्षण करणे आिश्यक आहे तसेच आिशकतेनसुार वकटकनाशक 

और्षधीचा िापर करून डासोत्पत्ती थाांबविणेबाबत काययिाही करािी िागेि. कामाचा दैनांवदन अहिाि विवहत नमनु्यात त्याांच्या 

पययिेक्षकाकडे सादर करािा िागेि. 

 
िैद्यवकय आरोग्य अवधकारी, 

मनपा,नागपरू. 
िोबत: अजाचा नमनुा 

  



 

  मनपा,नागपरू अंतगगत 

राष्ट्रीय भिटिजन्य रोग भनयंत्रण िायगक्रम 

आरोग्य भििाग, भिव्हील लाईन, महानगरपाभलिा,नागपरू 

हंगामी मनषु्ट्यबळ िरती 2020-21 

WALK IN INTERVIEW 

आरोग्य विभाग, महानगरपाविका,नागपरू याांचे वनयांत्रणाखािी वहिताप ि हत्तीरोग विभाग, राष्ट्रीय वकटकजन्य रोग fu;a=.k 

काययक्रमाvarxZr 25 मनषु्ट्यबळ, ‘डािोत्पत्ती स्थाने तपािणीि’ (Breeding Checkers) तात्परुत्या  स्िरूपात फक्त 5 मवहन्या 

करीता ठराविक मानधनािर पदे भरण्याकरीता या जावहरातीमध्ये खािीिप्रमाणे नमदु ‘kS{k.khd पात्रता ि ियोमयादा धारक इच्छुक 

उमेदिाराांनी अजासोबत िैद्यवकय आरोग्य अवधकारी, आरोग्य विभाग, नागपरू महानगरपाविका, छत्रपती वशिाजी महाराज प्रशासवकय 

इमारत, 5 िा माळा, वसव्हीि िाईन,नागपरू येथे मिुाखतीकरीता उपस्स्थत रहािे . 

अ.क्र. पदाचे नांि शैक्षणीि पात्रता ियोमयादा eqyk[krhची तारीख ि 
िेळ  

1 
‘डासोत्पत्ती स्थाने तपासणीस’ (प.ु) 

(Breeding Checkers) 
कमीत-कमी 

एस.एस.सी. पास 
18 िर्षय पणुय ि जास्तीत-

जास्त 43 िर्षय 
18.12.2020 सकाळी 

10.00 ते 12.00 
 

भटप : सविस्तर जावहरात ि अटी ि शती तसेच उमेदिाराांनी पदाकरीता भरुन द्याियाचा नमनुा अजय मनपाचे सांकेत स्थळािर 
www.nmcnagpur.gov.in उपिब्ध आहे. 

 

Advt No.    / PR         िैद्यभिय आरोग्य अभििारी, 
Dt: 09/12/2020.          मनपा,नागपरू. 
 

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


अर्ज 
                                                                                                            पासपार्ज साईर्                                                                                                          

1. पदाचे नाव : .............................................................................................        फोर्ो 
(ज्या पदाकरिता अर्ज करित आहे त्या पदाचे नाांव) 

2. अर्जदािाचे सांपुर्ज नाव :................................................................................ 
3. वडीलाांचे / पतीचे नाांव ................................................................................ 
4. र्न्म तारिख : ........................................................................................... 
5. रदनाांक 18.12.2020 िोर्ी वय :................... वर्ज ....................... मरहने..................... रदवस............. 
6. िाष्ट्रीयत्व :................................................................................................................................ 
7. रववारहत / अरववारहत : .............................................................................................................. 
8. सांपकज  क्रमाांक : .......................................................................................................................... 
9. ई-मेल : ....................................................................................................................... 

10. सांपरु्ज पुर्ज पत्ता : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

11. पत्रव्यव्हािाच्या पत्ता : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

12. शैक्षरर्क अहजता : (साांक्षारकत प्रती सोबत र्ोडाव्या) 
अ.क्र. उत्तीर्ज परिक्षा माध्यरमक 

मांडळाचे नाांव 
उत्तीर्ज झाल्याचे 
वर्ज 

प्राप्त गरु् शेिा 

      
      
      
      

 
13. आपल्या रवरूध्द कोर्त्याही न्यायलयात कोर्तेही प्रकिर्ात रशक्षा झाली आहे का? होय / नाही 
14. आपल्या रवरूध्द कोर्त्याही न्यायलयात कोर्तेही प्रकिर् चाल ुआहे का? होय /नाही 

असल्यास न्यायलयीन प्रकिर्ाची सध्यास्थिती द्यावी   
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
मी असे प्रमार्ीत कितो रक, र्ारहिातीमधील सांपुर्ज अर्ीचे मी वाचन केले असनु मला मान्य आहे तसेच 

पवुजवती मारहती माÖया सांपणुय मावहतीप्रमाणे ि विश् िासाप्रमाणे अचकु आवण बरोबर आहे. 
 
            ....................................... 
          उमेदवािाची थवाक्षिी व नाांव 


