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 नागपूर महानगरपा�लका, नागपूर राि��य नागर� आरो�य अ�भयाना अंतग�त कोरोना �वषाणु (कोि�हड-

१९) �ादभुा�व ल�ात घेता उ�ेक स��य प�र�थीती हाताळ�यासाठ� तसेच Epidemic Act 1897 अ�धकारा 

अंतग�त खाल�ल त�यात दश��व�या�माणे कं�ाट� व करारप�दतीने को�वड संपेपय�तचे कालावधी कर�ता 

मानधन त�वावर खाल�ल पदाकर�ता �वह�त अह�ता पा� उमेदवारांची थेट  मलुाखत घे�यात येत आहे. 

Sr. 
No. 

Name Of Post Qualification Total Honorium 
Per Month 

Remark 

1 Specialist  (Intensivist , 
Physician , Anaesthetist ) 

MD (Medicine or 
Anaesthetia ) 
 

Rs.2,50,000/- FksV eqyk[kr izR;sd fno'kh 
l-10%00 rs nq-2%00 
i;Zar (lqVhps fnol 
oxGrk) fn- 
15$04$2021  rs 
vko';d iwrZrk gksbZi;Zar  
LFkG %& vkjksX; foHkkx] 
ikpok etyk ufou 
iz'kkldh; bekjr] ukxiwj 
egkuxjikfydk dk;kZy; 
flfOgy ykbZu] ukxiwj 

2 Medical Officer  M.B.B.S. Rs.1,00,000/- 

3 Ayush Medical Officer BAMS/ BUMS Rs.40,000/- 

4 Staff Nurse GNM/B.Sc.Nursing Rs.25,000/- 
5 Oxygen Technician BPMT (BSC 

paramedical 
technology) 

Rs.17,000/- 

mijksDr eku/ku Dedicated COVID Health Centre (DCHC), Dedicated COVID Hospital (DCH) 

;sFks dke dj.kk&;k vf/kdkjh$deZpkjh ;kauk ns; jkghy- 
सव�साधारण अट� व शत� :-  

1. नागपूर शहरात स�म, काम कर�यास तयार आ�ण मधुमेह/उ�च र�तदाब/�दय�वकार, इ. नसणा�या 

सेवा�नव�ृत कम�चार�/अ�धकार�, बॉड संपलेले डॅा�टर व नस�स यांना सदर पदभरतीक�रता �ाधा�य 

दे�यात येईल. सेवा�नव�ृत अ�धकार�/कम�चार� यांनी अजा�त सेवा�नव�ृत अ�धकार�/कम�चार� यांच े

संपुण� नांव, संपुण� प�ता,  मोबाईल �मांक, मेल आयडी, ज�म �दनांक, शासक�य सेवेतुन �या पदाव�न 

सेवा�नव�ृत झाल े�या पदाच ेनांव व स�ंथेच ेनांव, सेवा�नव�ृतीचा �दनांक, शासक�य सेवेतून सेवा�नव�ृत 

झा�याचा पुरावा, वर�ल नमुद आजार नस�याबाबत �प�ट उ�लेख कर�यात यावा. तसेच बॉड संपलेले 

डॅा�टर व नस�स यांनी अजा�त यापुव� केले�या सेवेचा संपुण� तप�शल नमुद करावा. सदर कम�चार� 

अनुभवी अस�यामुळे �यांची याद� तयार क�न �यां�या आरो�य �वषयक सेवा लगेचच घेता येईल.  

2. �व�हत नमु�यातील अजा�तच प�रपुण� मा�हती भ�न अज� व संपुण� आव�यक मुळ द�ताऐवज  सोबत 

झेरॉ�स ��तसह स.10 ते सां. 2 पय�त थेट मुलाखती कर�ता  आरो�य �वभाग, पाचवा मजला 

न�वन �शासक�य इमारत, नागपूर महानगरपा�लका काया�लय, �सि�हल लाईन, नागपूर येथ े

उपि�थत रहावे. 

 



3. सव� उमेदवारांनी सोबत जोडले�या अजा��या नमु�यात (www.nmcnagpur.gov.in/key-

information/nuhm) �या वेबसाईट वर उपल�ध अजा�चा नमु�यात  अज� करणे बंधनकारक राह�ल.  

4.  अजा�सोबत १) वयाचा पुरावा २)पदवी/पदवीका �माणप� ३) शेवट�या वषा�ची गुणप��का ४) संब�ंधत 

पदांक�रता त�सम कौ�सीलच ेन�दणी �माणप� जोडणे बंधनकारक राह�ल ५) शास�कय/ �नमशास�कय 

सं�थांम�ये केले�या कामाचे अनभुव �माणप� एवढ�च कागदप� ेसादर करावीत. 

5. उमेदवारांची �नवड झा�यास �यास को�वड 19 साठ� ता�पुर�या �व�पात नेमणुक दे�यात  येणार 

असुन �यांची नेमणुक ह� को�वड 19 साथ कालावधीपरुतीच राहणार असुन सदर साथ कमी झा�यास 

�कंवा ��णालयातील को�वड 19 उपचार क� बंद झा�यास सदर�ल नेमणुक आपोआप संपु�टात येईल. 

�यासाठ� १ म�ह�याची नोट�स �दल� जाणार नाह�.  

6. पदासमोर  नमूद मानधन हे एक�ीत मानधन असून �या�य�त�र�त इतर कोणतेह� भ�त े देय राहणार 

नाह�. 

7. गुणानु�मे सवा�त वर असले�या उमेदवाराची गुणव�तेनुसार नेमणुक कर�यात येईल. 

8. राि��य आरो�य अ�भयाना�या कम�चा-यांसाठ� असणारे करारप� भ�न देणे बंधनकारक राह�ल. 

9. उमेदवारां�या श�ै�णक अह�तेव�न मेर�ट �ल�ट तयार कर�यात येईल. मेर�ट �ल�ट तयार करतांना 

Quqlifying Exam म�ये �मळालेले गुण + उ�च श�ै�णक अह�ता + शास�कय/�नमशास�कय 

काया�लयाचा अनुभव या बाबींच े गुण एक� क�न मेर�ट �ल�ट तयार कर�यात येवुन संबं�धत पा� 

उमेदवारास �नयु�ती आव�यकतेनुसार आदेश �नग��मत कर�यात येईल. 

10.  कोरोना �वषाणु (कोि�हड-१९) �ादभुा�व ल�ात घेता उ�ेक स��य प�र�थीती हाताळ�यासाठ� COVID 

Care Centre (CCC), Dedicated COVID Health Centre (DCHC), Dedicated COVID Hospital 

(DCH) या सं�थाम�ये सेवा�नव�ृत कम�चार�/अ�धकार� यांची �ाधा�य�माने �नयु�ती कर�यात येईल. 

11.  अज�दार हा संबं�धत पदासाठ� शा�रर�क  व मान�सक��टया स�म असावा तसेच अज�दारा�व��द 

कोणताह� फौजदार� गु�हा दाखल झालेला नसावा. 

12. सदर �र�त पदां�या सं�येत, पद�थापने�या �ठकाणाम�ये बदल कर�याच े सव� अ�धकार हे या 

काया�लयाच ेअसुन �नवड ���येत कोण�याह� �णी बदल कर�याच ेअ�धकार अ�य� �नवड स�मती 

मनपा नागपूर यांनी राखुन ठेवलेले आहेत. 

13.  पुन�न�यु�तीबाबत, शास�कय �नय�मत सेवेत सामावून घेणेबाबत �कंवा शासनामाफ� त सेवा 

संर�णाबाबत उमेदवारांना कुठलाह� दावा करता येणार नाह�. 

14.  अज�दाराला कं�ाट� कालावधीत �यांच ेसोईनुसार �ठकाण बदलून �मळ�याची मागणी करता येणार नाह�. 

�नयु�ती �दले�या उमेदवारांना �यांना �दले�या काय��े�ात मु�यालयी राहून सेवा देणे बंधनकारक 

राह�ल. 

15. अज�दारांनी आप�या अजा�वर �यां�या स�या सु� असलेला मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी अचूक 

न�दवावा. तसेच ते भरती���या पुण� होईपय�त सुि�थतीत रा�हल, याची द�ता �यावी. 

16. सामा�य �शासन �वभाग, मं�ालय मुंबई यांच े �दनांक 25 ए��ल 2016 च ेशासन �नण�यास अनुस�न 

अज� कर�या�या शेवट�या �दनांकास उमेदवाराच े�कमान वय 18 वष� व कमाल वय खु�या �वगा�साठ� 

38 वष� व मागासवग�य क�रता ४३ वष� राह�ल. तसेच  सेवा�नव�ृत वै�यक�य अ�धकार� यांच ेवयोमया�दा 

http://www.nmcnagpur.gov.in/key-information
http://www.nmcnagpur.gov.in/key-information


70 वषा�पे�ा कमी असावी तसेच इतर पदां�या सेवा�नव�ृत अ�धकार�/कम�चार� यांची सेवा�वेश व 

सेवासमा�तीची वयोमया�दा ६५ वष� इतक� असून वय 60 �कंवा �यापे�ा अ�धक वया�या उमेदवारांनी 

िज�हा श�य �च�क�सक यांचेकडून �ा�त केलेले शार�र�क��टया स�म अस�याच े�माणप� अजा�सोबत 

जोडणे बंधनकारक रा�हल. 

17. भरती ���ये दर�यान �या-�या उमेदवरांना बोल�व�यात येईल, �या-�या वेळी �यांना �वखचा�ने 

उपि�थत राहावे लागेल. तसेच सदर उपि�थतीकर�ता कोणतेह� मानधन अथवा �वास खच� देय राहणार नाह�. 

18. भरती ���ये दर�यान उमेदवाराने चुक�ची मा�हती सादर के�याचे, कोणतीह� मा�हती दडवून 

ठेव�याचे, दबाव तं�ाचा वापर �कंवा अनूचीत मागा�चा अवलंब के�याचे आढळून आ�यास कोण�याह� 

ट��यावर �याची उमेदवार�/ �नयु�ती कोणतीह� पुव�सूचना न देता र� कर�यात येईल. 

19. लहान कुटंूबाच े��त�ाप� नमुना-अ या �प�ात अजा�सोबत सादर करणे आव�यक राह�ल. 

20. उमेदवारांने अ�धवास व रा���य�वाचे स�म अ�धका-यांकडून �ा�त केलेल े�माणप� अजा�सोबत 

सादर करणे आव�यक राह�ल.  

21. भरती ���येच े संपूण� अ�धकार, पदे कमी-जा�त करणे, भरती ���या र� करणे, अट� व 

शत�म�ये बदल करणे व आव�यकतेनुसार पदे घे�याचे ई�याद� सव� अ�धकार  v/;{k fuoM lferh 
e-u-ik- ukxiwj ;kapsdMs  राखुन ठेवलेले आहे. 

 
   
 

-�वा- 

आयु�त 

नागपूर महानगरपा�लका, नागपूर. 

  

 



 
jjkk""VV!! hh;;  uukkxxjjhh  vvkkjjkkssXX;;  vvffHHkk;;kkuu  

ee--uu--iikk--  uukkxxiiwwjj  vvaarrxxZZrr  
ddkk WWiikk ss ZZjjss''kkuu  bbaaffVVxxzz ssVVssMM  ggssYYFFkk  vvWW..MM  iiQQ WW ffeeyyhh  oossyyiiQQ ssvvjj  llkk ssllkk;;VVhh  
vvkkjjkk ss XX;;  ffooHHkkkkxx  ffllffOOggyy  yykkbbZZUUll]]eeggkkuuxxjjiikkffyyddkk  uukkxxiiwwjj--  

                  ((ee--uu--iikk--  ppss  llaaddssrrLLFFkkGG  %%  wwwwww..nnmmccnnaaggppuurr..ggoovv..iinn))  
 

vtkZpk uequk (dksfoM&19 inHkjrh) 
 

vtkZpk dk;kZy;hu uksan.kh dzekad -------------- 
 
 
izfr] 
 ek- oS|dh; vkjksX; vf/kdkjh  
       e-u-ik-ukxiwj 
  
 
fo"k; %& -----------------------------------------------------------------------------;k inkdfjrk 
vtZ o vtZ djhr vlysY;k inkpk izoxZ------------------------------------------------------------ 

 
1) vtZnkjkps laiw.kZ uko    %& ----------------------------------------------- 

 
2) tUe rkjh[k    %&  o"kZ ------- efguk --------- fnol --------- 

v{kjh --------------------------------------- 
    --------------------------------------- 

    o; %& ------- o"kZ -------- efgus ---------fnol 
(tkfgjkr izfl/n >kkyh R;kfno'kh) 
 

3) i_kO;ogkjkpk laiq.kZ iRrk  %& ---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
eksckbZy dzekad %& -------------------------------- 
bZ esy vk;Mh %&  -------------------------------- 
 

4) vtZnkjkdMs tkrhps izek.ki_k vkgs %&  gks;$ukgh     tkrhps uko %&  -------------- 
tkrhpk izoxZ %& -------------- 
 

5) tkr iMrkG.kh izek.ki_k vkgs %&  gks;$ukgh  
    
6) vtZnkj fookfgr vkgs dk;  ?%&  gks;$ukgh     

 

ikliksVZ vkdkjkpk 
vfydMhy Nk;kfp_k 

Lor% lk{kkafdr 
djQ.k ykokos- 



7) 'kS{kf.kd vgZrk %& 

/kkj.k dsysY;k 'kS{kf.kd 
vgZrspk rif'ky 

cksMZ$fo|kfiBkps 
uko 

mRrh.kZ o"kZ 

vafre o"kkZps xq.k 
VDdsokjh 

,dw.k xq.k 
feGkysys 

xq.k 
      
      
      
      
      
      

 
8) brj 'kS{kf.kd vgZrk %& -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

9) vuqHko  %& ('kklfd;] fue'kklfd;] LFkkfud LojkT; laLFkk vFkok jk"V!h; vkjksX; vfHk;ku) 
vuqHkokph  lk{kkafdr izr tksMkoh vU;Fkk vuqHkokps xq.k xzkg@; /kjys tk.kkj ukgh- 

 

v-dz- dke dsysY;k dk;kZy;kps ukao o iRrk /kkj.k dsysys in dkyko/kh dkekps LojQi 

     

     

     

 
10) vtkZps lkscr [kkyhy lk{kkafdr izrh tksMysY;k vkgsr- 

1)---------------------------------------  2) --------------------------------- 

3)---------------------------------------  4) --------------------------------- 

5)---------------------------------------  6) --------------------------------- 

 

eh]vls izekf.kr djrkss$djrs dh] vkiys dk;kZy;kdfjrk----------------------------
------ ;k da_kkVh inkph tkfgjkr eh dkGthiwoZd okpyh vlwu lnj tkfgjkrhrhy vVh o 
'krhZ eyk ekU; vkgsr- ojhy vtkZr fnysyh ekfgrh [kjh vlwu pqdhph o [kksVh vk<Gwu 
vkY;kl eh dk;ns'khj dkjokbZl ik_k jkghy- 

 
 

 fBdk.k %& ------------      mesnokjkph Lok{kjh --------------------------------- 

 fnukad %& -------------     mesnokjkps aiw.kZ ukao -------------------------------- 




