
जाहिरात  
jk"V!h; ukxjh vkjksX; vfHk;ku 

e-u-ik- ukxiwj varxZr 
dkWiksZjs'ku bafVxzsVsM gsYFk vW.M iQWfeyh osyiQsvj lkslk;Vh  
vkjksX; foHkkx flfOgy ykbZUl] egkuxjikfydk ukxiwj-  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 नागपूर महानगरपालिका, नागपूर राष्ट्रिय नागरी आरोग्य अभियाना अतंगगत कोरोना विषाणु (कोष्ट्हिड-

१९) प्रादिुागि लक्षात घेता उदे्रक सदृश्य पररस्थीती िाताळण्यासाठी तसेच Epidemic Act 1897 अधिकारा 
अतंगगत खालील तक्यात दर्गविल्याप्रमाणे कंत्राटी ि करारपध्दतीने कोविड संपेपयतंच े कालािधी करीता 
मानधन तत्िािर खालील पदाकरीता वििीत अिगता पात्र उमेदिारांची थेट मुिाखत घेण्यात येत आिे. 

Sr. 
No. 

Name Of Post Qualification 
Total Honorium 

Per Month 
Remark 

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

 
FksV eqyk[kr izR;sd fno'kh 
l-10%00 rs nq-2%00 
i;Zar (lqVhps fnol 

oxGrk) fn-
31$01$2022  rs 

vko';d iwrZrk gksbZi;Zar 
LFkG %& vkjksX; foHkkx] 
ikpok etyk ufou 
iz'kkldh; bekjr] ukxiwj 
egkuxjikfydk dk;kZy; 
flfOgy ykbZu] ukxiwj 

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

(DCH) ;sFks dke dj.kk&;k vf/kdkjh$deZpkjh ;kauk ns; jkghy-  
 टटप :-  अटी व शती 

1.  नागपूर शहरात सक्षम, काम करण्यास तयार आणि मिमुेह/उच्च रक्तदाब/हृदयविकार, इ. नसिाऱ्या 
सेिाननितृ्त कमगचारी/अधिकारी, बॉड संपिेिे ड ाक्टर ि नसेस यांना सदर पदभरतीकररता प्रािान्य 
देण्यात येईि. सेिाननितृ्त अधिकारी/कमगचारी यांनी अर्ागत सेिाननितृ्त अधिकारी/कमगचारी यांच ेसंपुिग 
नांि, संपुिग पत्ता, मोबाईि क्रमांक, मेि आयडी, र्न्म टदनांक, शासकीय सेिेतुन ज्या पदािरुन 
सेिाननितृ्त झािे त्या पदाच ेनांि ि संस्थेचे नांि, सेिाननितृ्तीचा टदनांक, शासकीय सेिेतून सेिाननितृ्त 
झाल्याचा पुरािा, िरीि नमुद आर्ार नसल्याबाबत स्पष्ट उल्िेख करण्यात यािा. तसेच बॉड संपिेिे 
ड ाक्टर ि नसेस यांनी अर्ागत यापुिी केिेल्या सेिेचा संपुिग तपलशि नमुद करािा. सदर कमगचारी 
अनुभिी असल्यामुळे त्यांची यादी तयार करुन त्याचं्या आरोग्य विषयक सेिा िगेचच घेता येईि. 

2.  विटहत नमुन्यातीि अर्ागतच पररपुिग माटहती भरुन अर्ग ि संपुिग आिश्यक मुळ दस्ताऐिर् सोबत 

 



झरेॉक्स प्रनतसह स.10 ते सा.ं 2 पयतं थेट मुिाखती करीता आरोग्य विभाग, पाचिा मर्िा 
नविन प्रशासकीय इमारत, नागपूर महानगरपालिका कायागिय, लसव्हहि िाईन, नागपूर येथे 
उपव्स्थत रहाि.े 

3.  सिग उमेदिारांनी सोबत र्ोडिेल्या अर्ागच्या नमुन्यात ( www.nmcnagpur.gov.in/key- 
information /nuhm) च्या िेबसाईट िर उपिब्ि अर्ागचा नमुन्यात अर्ग करिे बंिनकारक राहीि. 

4.  अर्ागसोबत १) ियाचा पुरािा २)पदिी/पदिीका प्रमािपत्र ३) शिेटच्या िषागची गुिपत्रत्रका ४) संबंधित 
पदांकररता तत्सम कौन्सीिच ेनोंदिी प्रमािपत्र र्ोडिे बंिनकारक राहीि ५) शासककय/ ननमशासककय 
संस्थांमध्ये केिेल्या कामाच ेअनुभि प्रमािपत्र एिढीच कागदपत्रे सादर करािीत. 

5.  उमेदिारांची ननिड झाल्यास त्यास कोविड 19 साठी तात्पुरत्या स्िरुपात नमेिुक देण्यात येिार 
असुन त्यांची नेमिुक ही कोविड 19 साथ कािाििीपुरतीच राहिार असुन सदर साथ कमी झाल्यास 
ककंिा रुग्िाियातीि कोविड 19 उपचार कक्ष बंद झाल्यास सदरीि नेमिुक आपोआप संपुष्टात येईि. 
त्यासाठी १ मटहन्याची नोटीस टदिी र्ािार नाही. 

6.  पदासमोर नमूद मानिन हे एकत्रीत मानिन असून त्याहयनतररक्त इतर कोितेही भत्ते देय राहिार 
नाही. 

7.  गुिानुक्रम ेसिागत िर असिेल्या उमेदिाराची गुिित्तेनुसार नेमिुक करण्यात येईि. 
8.  राव्ष्िय आरोग्य अलभयानाच्या कमगचा-यांसाठी असिारे करारपत्र भरुन देिे बंिनकारक राहीि. 
9.  उमेदिारांच्या शैक्षणिक अहगतेिरुन मेरीट लिस्ट तयार करण्यात येईि. मेरीट लिस्ट तयार करतांना 

Quqlifying Exam मध्ये लमळािेिे गुि + उच्च शैक्षणिक अहगता + शासककय/ननमशासककय 
कायागियाचा अनुभि या बाबींच ेगुि एकत्र करुन मेरीट लिस्ट तयार करण्यात येिुन संबंधित पात्र 
उमेदिारास ननयुक्ती आिश्यकतेनुसार आदेश ननगगलमत करण्यात येईि. 

10.  कोरोना विषािु (कोव्हहड-१९) प्रादभुागि िक्षात घेता उदे्रक सदृश्य पररस्थीती हाताळण्यासाठी COVID 
Care Centre (CCC), Dedicated COVID Health Centre (DCHC), Dedicated COVID 
Hospital (DCH) या संस्थामध्ये सेिाननितृ्त कमगचारी/अधिकारी यांची प्रािान्यक्रमाने ननयुक्ती 
करण्यात येईि. 

11.  अर्गदार हा संबंधित पदासाठी शारररीक ि मानलसकदृष्टया सक्षम असािा तसेच अर्गदाराविरुध्द 
कोिताही फौर्दारी गुन्हा दाखि झािेिा नसािा. 

12.  सदर ररक्त पदांच्या संख्येत, पदस्थापनेच्या टठकािामध्ये बदि करण्याचे सिग अधिकार हे या 
कायागियाच ेअसुन ननिड प्रकक्रयेत कोित्याही क्षिी बदि करण्याचे अधिकार अध्यक्ष ननिड सलमती 
मनपा नागपूर यांनी राखनु ठेििेिे आहेत. 

13.  पुनननगयुक्तीबाबत, शासककय ननयलमत सेिेत सामािून घेिेबाबत ककंिा शासनामाफग त सेिा 
संरक्षिाबाबत उमेदिारांना कुठिाही दािा करता येिार नाही. 

14. अर्गदारािा कंत्राटी कािाििीत त्यांचे सोईनसुार टठकाि बदिून लमळण्याची मागिी करता येिार 
नाही. ननयुक्ती टदिेल्या उमेदिारांना त्यांना टदिेल्या कायगक्षेत्रात मुख्याियी राहून सेिा देिे 
बंिनकारक राहीि. 



15. अर्गदारांनी आपल्या अर्ागिर त्यांच्या सध्या सुरु असिेिा मोबाईि नंबर ि ई-मेि आयडी अचकू 
नोंदिािा. तसेच ते भरतीप्रकक्रया पुिग होईपयतं सुव्स्थतीत राटहि, याची दक्षता घ्यािी. 

16. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रािय मुंबई यांच ेटदनांक 25 एवप्रि 2016 च ेशासन ननिगयास अनुसरुन 
अर्ग करण्याच्या शिेटच्या टदनांकास उमेदिाराचे ककमान िय 18 िषे ि कमाि िय खलु्या प्रिगागसाठी 
38 िषे ि मागासिगीय कररता ४३ िषे राहीि. तसेच सेिाननितृ्त िैद्यकीय अधिकारी यांच ेियोमयागदा 
70 िषागपेक्षा कमी असािी तसेच इतर पदांच्या सेिाननितृ्त अधिकारी/कमगचारी यांची सेिाप्रिेश ि 
सेिासमाप्तीची ियोमयागदा ६५ िषे इतकी असून िय 60 ककंिा त्यापेक्षा अधिक ियाच्या उमेदिारांनी 
व्र्ल्हा शल्य धचककत्सक यांचकेडून प्राप्त केिेिे शारीरीकदृष्टया सक्षम असल्याचे प्रमािपत्र 
अर्ागसोबत र्ोडिे बंिनकारक राटहि. 

17. भरती प्रकक्रये दरम्यान ज्या-ज्या उमेदिरांना बोिविण्यात येईि, त्या-त्या िेळी त्यांना स्िखचागने 
उपव्स्थत राहािे िागेि. तसेच सदर उपव्स्थतीकरीता कोितेही मानिन अथिा प्रिास खचग देय 
राहिार नाही. 

18. भरती प्रकक्रये दरम्यान उमेदिाराने चकुीची माटहती सादर केल्याचे, कोितीही माटहती दडिून 
ठेिल्याच,े दबाि तंत्राचा िापर ककंिा अनूचीत मागागचा अििंब केल्याचे आढळून आल्यास कोित्याही 
टप्प्यािर त्याची उमेदिारी/ ननयुक्ती कोितीही पुिगसूचना न देता रद्द करण्यात येईि. 

19. िहान कुटंूबाचे प्रनतज्ञापत्र नमुना-अ या प्रपत्रात अर्ागसोबत सादर करिे आिश्यक राहीि. 
20. उमेदिारांने अधििास ि राष्िीयत्िाचे सक्षम अधिका-यांकडून प्राप्त केिेिे प्रमािपत्र 
    अर्ागसोबत सादर करिे आिश्यक राहीि. 
21. भरती प्रकक्रयेचे संपूिग अधिकार, पदे कमी-र्ास्त करिे, भरती प्रकक्रया रद्द करिे, अटी ि 
    शतीमध्ये बदि करिे ि आिश्यकतेनुसार पदे घेण्याचे ईत्यादी सिग अधिकार v/;{k fuoM 
 
  
   
               Lok 

                   oS|dh; vkjksX; vf/kdkjh  
नागपूर मिानगरपालिका, नागपूर. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
jk"V!h; ukxjh vkjksX; vfHk;ku 

e-u-ik- ukxiwj varxZr 
dkWiksZjs'ku bafVxzsVsM gsYFk vW.M iQWfeyh osyiQsvj lkslk;Vh 
vkjksX; foHkkx flfOgy ykbZUl]egkuxjikfydk ukxiwj- 

         (e-u-ik- ps ladsrLFkG % www.nmcnagpur.gov.in) 

 
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     
 

7) 'kS{kf.kd vgZrk %& 

ikliksVZ vkdkjkpk 
vfydMhy Nk;kfp_k 

Lor% lk{kkafdr 
djQ.k ykokos- 



/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 ---------- 


