नािशक महानगरपािलका, नािशक
एका

क आरो

व कुटुं ब क

रा ीय शहरी आरो

ाण सिमती, नािशक

अिभयान (NUHM)

मनपा यरोग िनयं ण सिमती

सुधारीत रा ीय यरोग िनयं ण काय म (RNTCP)
मानधन त

नािशक महानगरपािलका एका

(NUHM), व मनपा

ावरील जागांसाठी भरती ि या

जािहरात

क आरो

व कुटुं ब क

यरोग िनयं ण सिमती सुधारीत रा ीय

खालील पदे ठरािवक वेतनावर कं ाटी पदधतीने भर

ाण सिमती, नािशक, रा ीय शहरी आरो

यरोग िनयं ण काय म (RNTCP) मनपा, नािशक अंतगत

ासाठी अहता धारक उमे दवारां कडून अज मागिव

सव संबिधत उमेदवारां नी िकमान शै िणक अहता धारण करत अस
सव पदां साठी अज
केला जाणार नाही.
अज

कार

कार

ास आव

मुलाखतीचे िठकाण :- िमटी ंग हॉल, वै िकय िवभाग, 3 रा मजला, मनपा मु
1. अजाची छाननी झा
थळावर तसेच मु

ानंतर मुलाखतीस पा
वे श दार, मनपा मु

रोजी दु पारी 2.00 वाजेपयत लाव

2. मुलाखतीस पा उमेदवारां ना

1

2

ात येईल.

ा अजाचा िवचार

ालय, राजीव गां धी

ालय, राजीव गां धी भवन, शरणपूररोड,

उमे दवारां ची यादी www.nashikcorporation.gov.in या संकेत

ालय, राजीव गां धी भवन, शरणपू ररोड, नािशक येथे िद. 17/10/2016

तं र ा कळिवणेत ये णार नाही.

िकमान शै िणक
अहता

अनु भव/अित र
शै िणक
अहता

वय िदनांक
1/10/2016

पु णवे ळ वैदयिकय
अिधकारी

एम.बी.बी.एस.
महारा मे िडकल
कॉ लचे रिज े शन
आव क

अनु भव
अस ास
अितरी गु ण

45 वषापयत
(सेवािनवृ
सरकारी अिधकायां साठी 62
वषापयत)

अधवे ळ वैदयिकय
अिधकारी

1. एम.बी.बी.एस.व
पद ु र पदवी/
पदवीका सजन ,
िफजीिशयन ,बालरोग
त
रे िडओलॉिज
अस ास ाधा
2. महारा मे िडकल
कॉ लचे रिज े शन

1. अनु भव
अस ास
अितरी गु ण

45 वषापयत
(सेवािनवृ
सरकारी अिधकायां साठी 62
वषापयत)

पदनाम

ात येत आहे त.

ा सव माणप ासह अज करावा.

ाचा िद. 13/10/2016, सायंकाळी 5.00 वाजे पयत आहे . यानं तर आले

भवन, शरणपूररोड, नािशक. वेळ :- कायालयीन वेळ (सुटटीचे िदवस वगळु न)

अ.
.

क

ाचे िठकाण व वे ळ :- एन.यु .एच.एम. क , वै िकय िवभाग, 3 रा मजला, मनपा मु

नािशक

अिभयान

एकुण पद सं ा
(आर णा सिहत)

एकुण पदे -06
अनु .जाती - 0,
अनु .जमाती - 0,
िवमु जाती (अ) - 0,
भट ा जमाती (ब) 1, भट ा जमाती
(क) - 0, भट ा
जमाती (ड) - 0,
िवशेष मागासवग - 0,
इतर मागास वग- 1,
सवसाधारण - 4

एकुण पदे -08
सामािजक आर ण
नाही.

एकि त
मानधन
( ितमहा
पये)

मु लाखतीचा
िदनांक व
वे ळ

40000/-

18/10/2016
सकाळी
11.00 ते
2.00

24000/*एन.यु.एच.
एम. ा
मागदशक
सु चनां मा
णे

18/10/2016
दु पारी 3.00 ते
6.00

अ.
.

3

4

5

6

7

8

पदनाम

नस-िमडवाईफ
( ाफ नस)

फामािस

िकमान शै िणक
अहता

1. 12 वी पास
2. जी.एन.एम. कोस
महारा निसग
कॉ लचे रिज े शन

1. डी. फाम िकंवा
बी.फाम
2. महारा फामसी
कॉ लचे रिज े शन

डाटा ए ी ऑपरे टर
कम अकौटं ट (शहरी
ाथिमक आरो
क )

1. बी.कॉम
2. एम.एस.सी.
आय.टी. उतीण
3. मराठी व इं जी
टायपी ंग 30 श. .िम.

ए.एन.एम.

1. 10 वी पास 2.
ए.एन.एम. कोस
उतीण
2. महारा निसग
कॉ लचे रिज े शन

लॅ ब टे

िशयन

िशपाई/अटड

1. बी.ए ी.
2.
डी.एम.एल.टी.
शासनमा
डी.एम.एल.टी. कोस
ाहय धर ात येईल.

िकमान 7 वी पास

अनु भव/अित र
शै िणक
अहता

अनु भव
अस ास
अितरी गु ण

अनु भव
अस ास
अितरी गुण,
बी.फाम
अस ास
ाधा

1. अकौिटं ग
मधील अनु भव
अस ास
अितरी गुण.

अनु भव
अस ास
अितरी गु ण

अनु भव
अस ास
अितरी गु ण

अनु भव
अस ास
अितरी गु ण

वय िदनांक
1/10/2016

खु

ा वगासाठी

38 वष तसेच

मागासवग यां

साठी 43 वष पे ा
जा

खु

नसावे .

ा वगासाठी

38 वष तसेच

मागासवग यां

साठी 43 वष पे ा
जा

खु

नसावे .

ा वगासाठी

38 वष तसेच

मागासवग यां

साठी 43 वष पे ा
जा

खु

नसावे .

ा वगासाठी

38 वष तसेच

मागासवग यां

साठी 43 वष पे ा
जा

खु

नसावे .

ा वगासाठी

38 वष तसेच

मागासवग यां

साठी 43 वष पे ा
जा

खु

नसावे .

ा वगासाठी

38 वष तसेच

मागासवग यां

साठी 43 वष पे ा
जा

नसावे .

एकुण पद सं ा
(आर णा सिहत)

एकुण पदे -07
अनु .जाती - 0,
अनु .जमाती - 1,
िवमु जाती (अ) - 0,
भट ा जमाती (ब) 0, भट ा जमाती
(क) - 0, भट ा
जमाती (ड) - 0,
िवशेष मागासवग - 0,
इतर मागास वग- 1,
सवसाधारण – 5
एकुण पदे -05
अनु .जाती - 0,
अनु .जमाती - 1,
िवमु जाती (अ) - 0,
भट ा जमाती (ब) 0, भट ा जमाती
(क) - 0, भट ा
जमाती (ड) - 0,
िवशेष मागासवग - 0,
इतर मागास वग- 1,
सवसाधारण - 3
एकुण पदे -08
अनु .जाती - 1,
अनु .जमाती - 1,
िवमु जाती (अ) - 1,
भट ा जमाती (ब) 0, भट ा जमाती
(क) - 0, भट ा
जमाती (ड) - 0,
िवशेष मागासवग - 0,
इतर मागास वग- 0,
सवसाधारण - 5
एकुण पदे - 15
अनु .जाती - 0,
अनु .जमाती - 1,
िवमु जाती (अ) - 0,
भट ा जमाती (ब) 0, भट ा जमाती
(क) - 0, भट ा
जमाती (ड) - 1,
िवशेष मागासवग - 0,
इतर मागास वग- 3,
सवसाधारण - 10
एकुण पदे -06
अनु .जाती - 1,
अनु .जमाती - 3,
िवमु जाती (अ) - 1,
भट ा जमाती (ब) 0, भट ा जमाती
(क) - 0, भट ा
जमाती (ड) - 0,
िवशेष मागासवग - 0,
इतर मागास वग- 0,
सवसाधारण - 1
एकुण पदे -09
अनु .जाती - 1,
अनु .जमाती - 1,
िवमु जाती (अ) - 1,
भट ा जमाती (ब) 0, भट ा जमाती
(क) - 0, भट ा
जमाती (ड) - 0,
िवशेष मागासवग - 0,
इतर मागास वग- 1,
सवसाधारण – 5

एकि त
मानधन
( ितमहा
पये)

मु लाखतीचा
िदनांक व
वे ळ

9000/-

20/10/2016
सकाळी
11.00 ते
2.00

8000/-

िद.
20/10/2016
दु पारी 3.00 ते
6.00

8000/-

िद.
22/10/2016
सकाळी
11.00 ते
2.00

7500/-

िद.
26/10/2016
सकाळी
11.00 ते
6.00

7000/-

िद.
22/10/2016
दु पारी 3.00 ते
6.00

6000/-

िद.
24/10/2016
दु पारी 3.00 ते
6.00

अ.
.

9

िकमान शै िणक
अहता

पदनाम

1. वािण शाखेचा
पदवीधर
2. अकौिटं ग डबल
ए ी िस ीम म े
दोन वष कामाचा
अनु भव (कुठ ाही
नावाजले ा सं थेचा)
3. कमीत कमी दोन
वषाचा अनु भव
(अकौिटं ग
सॉफटवेअर म े.)
1. कोण ाही शाखेचा
पदवीधर िकंवा
ता िनरी क
कोस
2. कमीत कमी दोन
मिह ांचा मािणत
सं गणक कोस
3. दु चाकी वाहन
चालिव ाचा
कायम
पी
परवाना
1. कोण ाही शाखेचा
पदवीधर िकंवा बारावी
पास आिण
एम.पी.ड ू./एल.एच.
ी./ए.एन.एम./हे
वकरचा सिटिफकेट
कोस िकंवा
टीबीएच ी चा
मा ता ा कोस 2.
कमीत कमी दोन
मिह ांचा मािणत
सं गणक कोस

पु णवे ळ ले खापाल
(सु धारीत रा ीय
यरोग िनयं ण
काय म)

10

िसिनअर िटटमट
सु परवाईझर
एसटीएस (सुधारीत
रा ीय यरोग
िनयं ण काय म)

11

टयुबर ु लॉिसस
हे
ीझीटर
टीबीएच ी (सु धारीत
रा ीय यरोग
िनयं ण काय म)

अटी व शत :1. एका

क आरोग्य व कुटुं ब क

अनु भव/अित र
शै िणक
अहता
1. कुठ ाही
सं थेत
ले खाप र णाचा
अनु भव
2.एम.बी.ए./पी.
जी. आिथक
व थापन

1. टीबीएच ी
कोस
2. सामाजीक
शा ातील
िड ोमा
3. एमपीड ू
शासन मा
िश ण कोस

1. िटबीएच ी
कोस
2. एमपीड ू
कोस
3.
ता
िनरी क कोस

क आरो

3. एकुण पदां

ा सं

व कुटुं ब क

ा वगासाठी
38 वष तसेच
मागासवग यां
साठी 43 वष पे ा
जा नसावे .

एकुण पदे -05
अनु .जाती - 1,
इतर मागास वग- 2,
सवसाधारण - 2

मु लाखतीचा
िदनांक व
वे ळ

10000/-

िद.
22/10/2016
सकाळी
11.00 ते
2.00

15000/-

िद.
24/10/2016
सकाळी
11.00 ते
2.00

10000/-

िद.
24/10/2016
सकाळी
11.00 ते
2.00

अिभयान (NUHM), व मनपा

यरोग

ात येणारी सव

अिभयान (NUHM), व

ा आ थापने शी कोण ाही कारचा संबंध राहणार नाही.

पात िनयु

ी दे

ात येईल.

5. सदरील पदे ही िन ळ कं ाटी पदधतीने केवळ क
पात कामाचे आदे श िदले जातील.

कतेनुसार बदल होऊ शकतो.

ास ित ा यादीतील िनवड केले

कालावधीपुरते भरावयाचे असून, क

पदे आपोआप संपु ात येतील. सु वातील िनवड झाले

7.

खु

एकुण पदे -02
अनु .जाती - 1,
अनु .जमाती - 1

एकि त
मानधन
( ितमहा
पये)

यरोग िनयं ण काय म (RNTCP) मनपा, नािशक अंतगत राहतील.

4. राखीव वगाचे उमे दवार पुरेशा माणाम े उपल ् न झा

6. क शासना

ा वगासाठी
38 वष तसेच
मागासवग यां
साठी 43 वष पे ा
जा नसावे .

ाण सिमती, नािशक, रा ीय शहरी आरो

ेम े व पदिनहाय आर णाम े आव

पा उमेदवारां ना ता ु र ा

खु

एकुण पदे – 01
(एकेरी पद अस ाने
आर ण नाही)

ात येईल.

यरोग िनयं ण सिमती सुधारीत रा ीय

ां चा नािशक महानगरपािलके

ा वगासाठी
38 वष तसेच
मागासवग यां
साठी 43 वष पे ा
जा नसावे .

एकुण पद सं ा
(आर णा सिहत)

यरोग िनयं ण काय म (RNTCP) मनपा, नािशक अंतगत भर

कमचा-यां ची िनवड मुलाखत पदधतीने कर
मनपा

खु

ाण सिमती, नािशक, रा ीय शहरी आरो

िनयं ण सिमती सुधारीत रा ीय

2. सदरील पदे ही एका

वय िदनांक
1/10/2016

ा धोरणानु सार मानधनाम े वाढ होऊ शकते.

ा खु

ा वगातील

बंद होताच सदरील

ा उमे दवारां ना िद. 31 माच 2017 पयतच ता ु र ा

अनुभवा ा बाबतीत फ
शासिकय, िनमशासिकय, थािनक
रा
सं था, अथवा रा ीय ामीण आरो
अिभयान अंतगत असणारा अनु भव ाहय धरला जाईल.
8. मुलाखतीस पा उमेदवारां नी मुळ माणप े व सव माणप ां ची सा ां िकत स तीस
ं ह मु लाखतीस
खचाने
उप थत रहावे.
 पासपोट साईज फोटो-2, ज तारखे क रता (वयाचा दाखला/10 वी चे टी/सी/ज
माणप ), फोटो आयडी
मतदान ओळखप /आधारकाड इ. रिहवाशी माणप , शै िणक अहता माणप , शे वट ा वषाची
गुणपि का, रिज े शन माणप , जात माणप , अनु भव माणप , मु लाखती ा अनु षंगाने इतर कागदप े
मूळ व स त सा ां िकत त.
8. छाननी अंती पा ठरणा-या उमेदवारां ना मु लाखतीसाठी वे श दे ात येईल.
9. मुलाखतीसाठी एका पदासाठी पाच (1:5) या माणे उमे दवारां ना बोलिव ात येईल.

10.एकापे ा जा पदां साठी उमे दवार इ ु क अस ास
ेक पदासाठी तं अज करावा. जा उमे दवार आ ास
छाननी अंती एका पदा पाच उमे दवार या माणे पदानु सार पदवी/पदिवका/ जीएनएम/ एएनएम कोस / फामािस / लॅब
टे िशयन/िशपाई इ. या शै िणक पा ते ा अंितम वषा ा प र े तील गुणव े नुसार मु लाखती साठी गु णां चा कट ऑफ
लाव ात येईल. िशपाई या पदासाठी जा अज आ ास 7 वी ा गुणां वर आधारीत कट ऑफ लाव ात येईल
11. पा तेसाठी एकुण 100 गुण असतील व ाची िवभागणी खालील माणे असेल –
अ.
तपिशल
गु ण
.
पदवी/ पदवीका /जी.एन.एम. कोस / फामािस / लॅ ब टे िशयन/ िशपाई
1.
80 गुण
शे वट ा वषा ा गुणानु सार
पद ु र पदिवका अस ास अित र
1 गुण, पद ु र पदवी अस ास
अित र 2 गुण.
िट.बी.एच. ी. पदासाठी एम.पी.ड ू . चा कोस अस ास 2 गुण व सॅिनटरी
जा ीत जा 5
2
इ े रचा कोस अस ास 2 गु ण
गुण
एस.टी.एस. पदासाठी टी.बी.एच. ी.चा कोस अस ास 2 गुण व
एम.पी.ड ू .चा कोस अस ास 2 गु ण
दोन वषापे ा कमी अनु भव अस ास 0 गुण, 2 वष अनु भव अस ास 3 गुण
आिण पुढे
ेक वषासाठी एक या माणे जा ीत जा 5 गुण राहतील.
जा ीत जा 5
3.
अनुभवा ा बाबतीत फ शासकीय, िनमशासिकय, थािनक रा सं था
गुण
अथवा रा ीय ामीण आरो अिभयान अंतगत असणारा अनु भव ाहय
धरला जाईल.
4.
िवषय ान
10 गुण
एकुण गु ण
100 गु ण
12. उ ा शै िणक अहता ा उमे दवार व अनुभव असलेले उमे दवार यां ना ाधा दे णेत येईल.
13. िनवड यादी व ित ा यादी फलकावर ाच िदवशी िसदध कर ात येईल, ाच माणे दु स-या िदवशी िनयु ी
आदे श दे ात येतील.
14. उमेदवारांनी कुठ ाही कारचा राजकीय दबाव आण ास ां ना मुलाखतीस व िनयु ीस अपा ठरिव ात येईल.
15. िनयु ीबाबतचा अंितम अिधकार अ
तथा आयु , नािशक महानगरपािलका, नािशक यां नी राखु न ठे वला आहे.
16. ही जािहरात महानगरपािलकेचे संकेत थळ www.nashikcorporation.gov.in वर उपल आहे.
17. नमुना अज महानगरपािलकेचे संकेत थळ www.nashikcorporation.gov.in वर उपल करणेत आला असून,
ेक उमेदवाराने संकेत थळाव न नमु ना अज डाऊनलोड क न व पु णत: भ न िद. 13/10/2016 रोजी सायंकाळी
5.00 वाजे पयत एन.यु.एच.एम. क , वै िकय िवभाग, 3 रा मजला, मनपा मु ालय, राजीव गां धी भवन, शरणपूररोड,
नािशक येथे जमा करावेत. यानं तर आले ा अजाचा िवचार केला जाणार नाही.

एका

क आरो

अ

तथा आयु

व कुटुं ब क

ाण सिमती (NUHM)

व एन.एम.सी. टी.बी. कंटोल सोसायटी, नािशक
नािशक महानगरपािलका, नािशक

ित,
मा. आयु तथा अ
,
एका क आरो व कुटुं ब क ाण सिमती (NUHM)
व एन.एम.सी. टी.बी. कंटोल सोसायटी, नािशक
नािशक महानगरपािलका, नािशक

अज
फोटो

1.

पदाचे नां व

:- _________________________________________________________

3.

उमेदवाराचे नां व

:- _________________________________________________________

2.
4.
5.

जातीचा वग
प

:- _________________________________________________________

वहाराचा प ा

:- _________________________________________________________

मण नी/ दु र नी

:- _________________________________________________________

.

:-

6.

ई-मेल आय.डी.

8.

वय (िद. 1/10/2016 रोजीचे वय) :-

7.
9.

:-

ज तारीख

:-

िलंग

:-

10. शै िणक पा ता
अ.
.
1.

शै िणक पा ता

ी / पु ष
प र ा मंडळ /
िव ािपठाचे नाव

उतीण झा

ाचे वष

िमळाले ा गु णां ची
ट े वारी

2.
3.
4.
5.

11. अनुभव अस
अ.
.

ास

1.

:- तपशील व कालावधी दे णे

काम केले

ा सं थेचे नां व

कालावधी वषाम

े

कामाचे

2.
3.
4.
5.
अजासोबत जोडले ली कागदप े
1)
2)

8)

4)

9)

5)

िदनां क :-

6)
7)

3)
िठकाण :-

:-

10)
/

/2016

उमे दवाराची

ा री

प

