
 

 

कोिवड-१९ अंतगत खालील पदाची नांदेड महानगर पािलका व िज ा काय े  CCC, DCHC व DCH येथे कोरोना (कोिवड -१९) 
साठीचा संसगज  आजार िनयं णात येईपयत, बॉंड पूण न झालेले व इतर परंतु आरो  सेवा दे ास स म असणा या उमेदवारांची कं ाटी पदे 
आव कतेनुसार भरावयाची आहेत. ानुसार इ ु क उमेदवारांनी http://nanded.nic.in या संकेत थळावर सदर जािहरात पा न 

ा माणे ाम े दे ात आले ा अजा ा नमु ाम े आिण सव आव क शै िणक अहता, ज तारीख दाखला, तसेच संबंिधत प रषदेची 
अ ावत नोदंणी अस ाचे माणप ासह दररोज दु.१२.०० पयत िज ा श  िचिक क कायालया ा आवक जावक शाखेकडे  सादर करावेत.  

पदनाम शै िणक अहता कमाल वयोमयादा पदसं ा वेतन दरमहा 

Medical 
Officer 

M.B.B.S/ BAMS/ 
BUMS/BDS 

MBBS अहताधारकाक रता ७० 
व इतर अहताधारकांक रता  

खु ा वगासाठी ३८ वष तथा 
आरि त वगासाठी ४३ वष 

आव कतेनुसार 

MBBS अहताधारकाक रता 
६००००/-   

इतर अहताधारकांक रता 
३००००/- 

 
अटी व शत  – 
 
१) इ ु क उमेदवारांनी दे ात आले ा अजा ा नमु ाम े अज क न सोबत आव क सव कागदप े १) वयाचा दाखला २) पदवी/ 

पदिवका ा शेवट ा वषाची एकि त ट े वारी दशिवणारी गुणपि का सादर करावी (सव वषा ा गुणपि का जोड ात येऊ 
नयेत) ३) पदवी माणप  ४) संबंिधत प रषदेची अ ावत नोदंणी अस ाचे माणप  ५) शासकीय/ िनमशासकीय/ रा ीय आरो  
अिभयानांतगत सं थांम े केले ा कामाचे अनुभव माणप  एवढीच कागदप े पणे आिण िदस ासार ा पात दररोज दु 
१२.०० वाजेपयत िज ा श  िचिक क यां ा कायालयातील आवक जावक िवभागाकडे सादर करावेत.  

२) सदर िनयु ी ही कं ाटी पाची असून कोरोना िवषाणूचा ादुभाव रोख ासाठी आहे व कोरोना  साथ संपेपयतच िकंवा िनयु ी 
ािधकारी ठरवतील तो पयत सदर िनयु ा अ ात राहतील. 

३) ा  झाले ा अजाव न पदां ा आव कतेनुसार संबंिधत पा  उमेदवारांना िनयु ी आदेश दे ात येतील. 
४) वरील सव पदे कं ाटी पाची व एकि त मानधनाची असून COVID-१९ या साथरोगा ा कालावधी पुरतीच अस ाने, साथ कमी 

झा ास िकंवा ालयातील COVID-१९ उपचार क े बंद झा ास िकंवा कृती आराख ाम े पदांना मंजुरी न िमळा ास 
सदरील नेमणूक कोणतीही पूव सूचना न देता आपोआप सेवा समा  कर ात येईल.  

५) अजदार हा संबिधत पदासाठी शारी रक व मानिसक ा स म असावा. 
६) सदर पदे करार प तीने भरावयाचे अस ाने सदर पदांवर शासकीय सेवे माणे असलेले कोणतेही िनयम, अट व शथ  याबाबतचा 

ह  व दावा राहणार नाही तसेच या पदांसाठी शासनाचे सेवा िनयम लागू नाहीत तसेच एकि त मानधनािशवाय अ  कोणताही भ ा 
लागू राहणार नाही. 
 

 
सद  सिचव, िनवड सिमती  
तथा िज ा श  िचिक क,  

नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
िज ा सामा  ालय नांदेड  

कं ाटी प तीने खालील नमूद पदांक रता िद १५-३-२०२१ पासूनअज मागिव ात येत आहेत. 



egkjk"V! 'Aklu 
lkoZtfud vkjksX; foHAkx 

ftYgkLrjh; fuoM lferh] Onkjk ftYgk 'AY;fpfdRld dk;kZy;] ukansM 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

कोिवड १९ अंतगत कं ाटी प तीने जािहरातीतील पदासाठी करावयाचा अजाचा नमुना 

 

 

 

 

 

 

 

1) mesnokjkps laiw.AZ uko (vkMuko izFAe) %& 

 

2) tUerkjh[A %&                               vtkZP;k fnukadkl o;%& 

(fnukad)  (efguk)  (o"AZ) 

3) 'AS{A.Ahd vgZrk %&                mRrh.AZ dsysY;k egkfo|ky;kps uko %& 

 

4) ifj{Asrhy xq.A [Akyhyizek.As & 

o"AZ 
mRrh.AZ 

>AkY;kps o"AZ 
iz;Ru 
la[;k 

iSdh xq.A izkIr xq.A VDdsokjh 

आव यक शै िणक अहते या  
अिंतम वषाच ेगणु 

     

 
७) शासक य / िनमशासक य काम के याचा अनभुव अस यास याचा तपशील 

v-dz- dke dsysY;k dk;kZy;kps uko in ,dw.A dkyko/Ah dkekps LojQi 

     

     

     

 

5) rkRiqjR;k i_AO;ogkjkpk iRrk] laidZ dzekad o bZ&esy vk;Mh %& 

 

 

 

 

6) dk;epk iRrk %& 

 

 

मण वनी माकं  :-------------------------------------------------------------------
-- 

अज केले या पदाचे नाव :- -------------------------------------------------------------
- 

 
यथे े वतःचा फोटो 

लावावा 



 

 
oj ueqn dsysyk rif'Ay ek>;k ekfgrhizek.As lR; o vpqd vkgs- eh izekf.Ar djrks$djrs fd] oj 

fnysyh ekfgrh [AksVh vxj pqdhph vk<Gwu vkY;kl uksdjh xekfo.;kl o R;k vuq"Aaxkus gks.Ak`;k brj 
dk;Zokghl ik_A o cka/Ahy jkghu- 
fnukad%&     $    $2021 
fBdk.A%&    ukansM 
 
         mesnokjkph Lok{Ajh 
             (mesnokjkps laiw.AZ uko) 
 
 
खालील माणप े सा ांिकत क न अजासोबत जोडलेले आहेत. 
 
१) वयाचा दाखला  

२) पदवी/ पदिवका ा शेवट ा वषाची एकि त ट े वारी दशिवणारी गुणपि का  

३) पदवी माणप   

४) संबंिधत प रषदेची अ ावत नोदंणी अस ाचे माणप   

५) शासकीय/ िनमशासकीय/ रा ीय आरो  अिभयानांतगत सं थांम े केले ा कामाचे अनुभव माणप  

 


