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जािहरात ./440/पी.आर                                            िदनांक :- 28/11/2022 
 
 
 

 

नागपूर महानगरपािलकेत िव  िवभागातंगत आ थापनािवषयक बाबी DCPS अंतगत करणे, सेवािनवृ ी 
करणे, अित दान करणे, महालेखाकार व थािनक िनधी लेखा पिर ण आ ेप करण, देयक आिण इतर िव  

िवषयक तपासणी करण आदी करणे तपासणी व िनपटारा करणे तसेच इतर िववि त सेवा कामासाठी तसेच मनपा 
अंदाजप काबाबतची कामे हाताळणे इ यादी कामासाठी संबंिधत अनुभव व पा ता असले या सेवािनवृ ी 
अिधका यां मधून मनपा िव  िवभागातंगत “िनगम लेखा स लागागर” व अंदाजप क स लागार” या पदावर 
कं ाटी /करार त वावर शासन िनणय 17 िडसबर, 2016 नुसार अनु ेय मािसक पािर िमक त वावर थमत: 6 
मिह या या कालावधीकरीता, िनयु ती करावयाची आहे.  

उ त कामाचा अनुभव असले या इ छुक सेवािनवृ  उमेदवारांनी थेट मुलाखती करीता आव यक 
कागदप ासह िद.07/12/2022  रोजी  सकाळी 10.30 वाजता, अितिर त आयु त (शहर), िस हील लाईन मनपा 
नागपूर यांचे काय लय येथे उप थत राहावे.  
अ.  पदाचे नाव एकुण 

पद 
वयोमय दा पा ता व अनुभव 

1  
“िनगम लेखा स लागार” 
(सेवा िनवृ ी या करणाची 

तपासणी करीता)  

1  
कमाल 65 

वष 

1. महारा  शासकीय सेवेतील/ 
महानगरपािलकेतील/ थांिनक वरा य सं था 
कवा इतर शासकीय सेवेतील, वग – 2 
पदाव न सेवािनवृ  झालेले (सहा या वेतन 
आयोगानुसार वेतनमान 9300-34800 ेड पे 
4400) (सात या वेतन आयोगानुसार 
वेतन ेणी 41800-132300)  
2. लेखा व िव  सेवेतील 2 वष चा कामाचा 
अनुभव  
3. मनपा िव  सेवेतील अनुभव अस यास 

ाधा य 

2  

“अंदाजप क स लागार” 
(अंदाजप काबाबत कामे 

कर याकिरता)  

1 

            
              वरील पदाकरीता इ छुक उमेदावारांनी िद.07/12/2022 रोजी सकाळी 10.30 ते 12.00 पयत या 
दर यान आपले नाव न द करावे. िवहीत वेळेनंतर येणा या उमेदवरां या नावाची न द कर यात येणार नाही, याची 
कृपया न द यावी. पा  अजदाराची मुलाखत याच िदवशी लगेच घे यात येईल. 
अहता:-  

1. अजदार हा महारा  रा याचा रिहवाशी असावा.  
2. इ छुक उमेदवारांनी आपले अज अित. आयु त नागपूर महानगरपािलका, िस हील लाईन, नागपूर यांचेकडे 

सादर करावेत.  
3. वयोमय दा िवचारात घेतांना िद.07/12/2022 ही तारीख ाहय धर यात येईल.  

थेट मुलाखत 



4. करार प दतीने िनयु त कर यात आले या य तीचा मानधनापोटी होणारा खच  यपद  BI NO.72 
(BO3101) A20200410003 मधून िव  िवभागा या आ थापेव न  काढ यात येईल. 

5. उमेदवारांनी यां या वय, शै िणक पा ता व अनुभवा या सव कागदप ां या छाया ती वसां ािकत क न 
जोडा यात.  

6. उमेदवारांनी अज सादर क न अज सोबत एक फोटो िचकटवावा व एक फोटो संल न करावा.  
7. िनयु ती या कालावधीत करार प दतीने िविवि त काम पूण कर याची जबाबदारी संबंधीत य तीशी 

राहील. व तसे बंधप /हमीप  यां याकडून घे यात येईल, तसेच सदर बंधप ात/हमीप ात करार प दतीने 
िनयु ती देतांना शासन िनणया वये िवहीत केले या अटी व शत , िवभागाने िन चत केले या अितरी त 
अटी व शत , मा य अस याचे बंधप /हमीप  उमेदवाराला दयावे लागेल.  

8. करार प दतीवरील उमेदवारांना िनयिमत सेवेत घे याबाबत अथवा इतर कोण याही ह काची मागणी करता 
येणार नाही.  

9. मािसक पािर िमक-शासकीय/िनमशासकीय सेवा - सेवािनवृ  अिधका यांची िवहीत कायप दतीचे पालन 
क न करार प दतीने नेमणूक करतांना यांना अशा िनयु ती या वेळी महागाई भ यासह िमळत असले या 
िनवृ ीवेतना एवढी र कम (अंशराशीकृत िनवृ ीवेतन वगळून)  यांचे मािसक पािर िमक हणून िन चत 
कर यात येईल आिण एकदा िन चत कर यात आलेले पािर िमक यां या करार प दतीने िनयु ती या 
कालावधीसाठी कायम राहील. 

10. सेवािनवृ  अिधकारी शारीिरक, मानिसक वा आरो या या दृ टीने स म असावा, तसेच तािवत सेवेसाठी 
या याकडे आव यक मता असावी.  

11. सेवािनवृ  अिधकारी यां यािव द कोणतीही िवभागीय चौकशीची कारवाई चालू कवा तािवत नसावी 
कवा चौकशी करणी कोणतीही िश ा झालेली नसावी, तसेच अजदारािव द कोणताही गु हा दाखल 
नसावा व चािर य चांगले असावे.  

 
               उपरो त पदाकिरता अज िवहीत नमु यातच सादर करावयाचा असून अज चा नमूना व उ त पदांकिरता 
आव यक अहता / अटी / शत  महानगरपािलके या संकेत थळावर www.nmcnagpur.gov.in वर उपल ध आहे.   

 
 
 
 

ह ता/- राधाकृ णन बी. 
आयु त तथा शासक 

महानगरपािलका, नागपूर  
िदनांक :-       /      /2022 

 
 
 
 
 



अज चा नमूना  
 

1. पदाचे नाव   :- ………………………………………………………………………………… 

2. अजदाराचे नांव   :- ……………………………………………………………………………….. 

3. पूण प ा    :- ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

मण वनी मांक   :- ……………………………………………………………………………….. 

ई-मेल आय डी    :- ……………………………………………………………………………….. 
 

4. ज म िदनांक    :- ………………………………………………………………………………… 
 

5. िद     /    /2022 ला वय  :- ………………………………………………………………………………… 
 
 

6. सेवािनवृ ीचे वेळी धारण  
केलेले पद व काय लय  :- ………………………………………………………………………………… 
 

7. शै िणक पा ता   :- ………………………………………………………………………………… 
 

8. अ) सेवाकाळातील िवभागीय  
    चौकशी सु  आहे/ होती काय ? 
ब) अस यास िवभागीय चौकशीत 
    िश ा झाली होती का ? 
क) अजदारािव द कोणताही  
    गु हा दाखल आहे का ? 

          ड) गु हा दाखल अस यास गु हाबाबत तपशील  
    
      9. अनुभव    :- ………………………………………………………………………………… 
 
अ. . सं थेचे नाव धारण केले या 

पदाचे नाव 
कालावधी (पासून-

पयत) 
कामाचा अनुभव 

     
 
 

वा री 


