जा.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/6669/2014
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
#दनांक :- 07.07.2014

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड येथील रा(ीय शहर) आरो+य अिभयान (NUHM)) अंतग1त
फामा1िसःट,
सःट, प5रचार)का,
प5रचार)का, ूयोगशाळा तंऽ9,
9, ःटॉफ नस1
नस1 सदर)ल पदे ठरा<वक वेतनावर कंऽाट) प=दतीने
भर>यासाठ? अज1 माग<व>यात येत असून अह1 ताधारक उमेदवारांCया मुलाखतीचे आयोजन कर>यात आलेले
आहे .

सव1 संबध
ं ीत उमेदवारांनी Gया पदासाठ? अज1 केला आहे Hया पदाची शैJKणक अह1ता धारण कर)त

असMयास आवँयकHया शैJKणक ूमाणपऽाCया सHयूितसह अज1 माग<व>यात येत आहे त.
अज1 व तOड) मुलाखतीचे वेळ पऽक
अज1 Kःवकार>याचे #दनांक,

#दनांक 25.
25.07.
07.2014

वेळ

सकाळ) 9.00 ते दप
ु ार) 2.00 पयQत

व #ठकाण

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची न<वन ूशास#कय

(#टप
#टप:
#टप:- अज1 पोःटाने अथवा कुर)अरने Kःवकारले इमारत ( सरकार) दवाखाSया समोर ) येथील
जाणार नाह) उमेदवारांने #द. 25.
25.07.
07.2014 रोजी 3रा माळा ूिशJण हॉल मनपा नांदेड
ःवत: सादर करणे आवँयक आहे )
अजा1ची छाननी
छाननी व छाननीअं
छाननीअंती पाऽ उमेदवारांची #दनांक 25.
25.07.
07.2014 रोजी सायंकाळ)
याद) ूिस=द #दनां
#दनांक
पाऽ उमेदवारांची तOड) मुलाखत #दनां
#दनांक

#दनांक 26.07.
07.2014 रोजी

वेळ

सकाळ) 10.00 वाजता

व #ठकाण

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची न<वन ूशास#कय

1

पदाचे नांव

फामा1िसःट

05

संWया

अ.ब.

पद

इमारत 3रा माळा येथे आयुV कJ.
#कमान शैJKणक अह1 ता

#ड. फाम1

(Pharmacist)
2

प5रचार)का

अनुभव

वयो

एकूण मानधन

मया1दा

ूितमहा

अनुभव असMयास 38 वष1

[. 8,000/-

ूाधाSय
35

(ANM)

1) एसएससी उ\ीण1

अनुभव असMयास 38 वष1

2) ANM कोस1 उ\ीण1

ूाधाSय

[. 7,500/-

3) MNC कडे नOदणी असणे
आवँयक.
3

ूयोगशाळा

05

1) <ब.एःसी पदवी उ\ीण1.

अनुभव असMयास 38 वष1

2) DMLT उ\ीण1.

ूाधाSय

1) एचएससी

अनुभव असMयास 38 वष1

(Nurse-

2) GNM कोस1 उ\ीण1.

ूाधाSय

Midwife)

3) MNC कडे नOदणी असणे

तंऽ9 ( लॅब

[. 7,000/-

टे K^नशीयन)
4

ःटॉफ

नस1 10

[. 9,000/-

आवँयक
अट) व शत_:
शत_:1)

रा(ीय शहर) आरो+य अिभयानांतग1त भर>यात येणा-या सव1 उमेदवारांची िनवड थेट मुलाखतीने
कर>यात येईल.

(2)
2)

सदर)ल

पदे

NUHM सिमती

अंतग1त राहतील.

Hयाचा नांदेड

वाघाळा

शहर महानगरपािलका

आःथापनेशी कसMयाह) ूकारचा संबंध राहणार नाह).
3)

एकूण पदाCया संWयेम=ये बदल होवू शकतो.

4)

सदर)ल पदे िनaवळ कंऽाट) प=दतीने केवळ ूकMप कालावधी पुरते भरावयाचे असून ूकMप बंद
होताच सदर)ल पदे आपोआप संपुbात येतील.

5)

तOड) मुलाखतीस पाऽ असलेMया उमेदवारांनी खालील कागदपऽांसह ःवख1चाने मुलाखतीस उपKःथत
रहावे.

*

पासपोट1 साईज फोटो (दोन), जSम तारखे क5रता (वयाचा दाखला/दहावी ची ट).सी/
सनद/जSम ूमाणपऽ), फोटो आय.ड), / र#हवाशी ूमाणपऽ, शैJKणक अह1 ता ूमाणपऽ,
(शेवटCया वषा1ची गुणप<ऽका /रKजःशे शन ूमाणपऽ/ अनुभव ूमाण पऽ) मुलाखतीCया
अनुषग
ं ाने इतर आवँयक मुळ व सHय ूत / साJं#कत ूती ).

6)

छाननी अंती पाऽ ठरणा-या उमेदवारांना मुलाखतीसाठ? ूवेश दे >यात येईल.

7)

मुलाखतीसाठ? एकास पाच (1:5) या ूमाणे उमेदवारांना मुलाखतीस बोलाव>यात येईल.

8)

जाःत उमेदवार आMयास छाननी अंती एका पदास पाच उमेदवार या ूमाणे पदानुसार पदवी /
पद<वका / GNM / ANM कोस1, / फामा1िसःट / लॅब टॅ ^नेिशयीन इHयाद) या शैJKणक पाऽातेCया
अंतीम वषा1Cया प5रJेतील गुणव\ेनुसार मुलाखतीसाठ? गुणांचा कट ऑफ लाव>यात येईल.

9)

एकूण 100 गुंणांची प5रJा राह)ल.

10)

या म=ये पदवी / पद<वका / GNM / ANM कोस1, / फामा1िसःट / लॅब टॅ ^नेिशयीनCया शेवटCया
वषा1Cया गुणानुसार जाःतीत जाःत 80 गुण दे >यात येतील.

11)

अ)

शेवटCया वषा1चे गुण माहय धरMया जातील.

ब)

20 गुण अित5रV िशJण, अनुभव व <वषय 9ानावर आधार)त राहतील

पाऽ उमेदवार व ूितJा याद) वर)ल उमेदवार यांची याद) नोट)स बोड1 व वेबसाईवर Hयाच #दवशी
ूिस=द कर>यात येईल.

12)

उमेदवारांनी कूठMयाह) ूकारचा खाजगी व राजकfय दबाव आणMयास Hयांना मुलाखतीस व िनयुVfस
अपाऽ ठर<व>यात येईल.

13)

िनवड / िनयुVf ू#बया कोणHयाह) टggयावर, कोणतेह) कारण न दे ता बदल अथवा रh कर>याचे
अिधकार आयुV नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांनी राखून ठे वले आहे त

14)

#ह जाह)रात नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेCया नोट)स बोड1 व www.nwcmc.gov.in या
वेबसाईडवर उपलiध आहे . तसेच अज1 व छाननी नमुना वेबसाईडवर उपलiध आहे . तो <बनचुक भ[न
सादर करणे आवँयक आहे .
ःवाJर)त/-

आयुV
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
क5रता/
क5रता/ूत:- नोट)स बोड1 , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नांदेड

