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नािशक महानगरपािलका, नािशक 

सावजिनक आरो य िवभाग 
िभषक (MD Medicine), श य िचिक सक (MS General Surgery), अ थरोग त , भलु त , ीरोग 
त , रेडीओलॉजी ट, बालरोग त , मानसोपचार त , नाक कान घसा त , पथॅालॉिज ट, माय ोबायोलॉिज ट 

व वै िकय अिधकारी (MBBS) यांची ता परु या व पात (मानधन) भरती बाबत  
थेट मलुाखत (Walk in Interview) 

जािहरात 
नािशक महानगरपािलका नािशक सावजिनक आरो य िवभागाअंतगत णालयांकरीता खािलल नमदु 

पदांकरीता 06 मिहने कालावधी करीता थेट मलुाखत प तीने ता पुर या व पात मानधनावर भरती करणेत 
येत आहे.   

मलुाखतीचा िदनांक िद.27/07/2022 व िद.28/07/2022 
मलुाखतीची वेळ दपुारी 03.00 ते 05.00 वा. पावेतो 

मलुाखतीचे िठकाण मा. अितिर त आयु त (सेवा) यांचे दालन, पिहला मजला, राजीव गांधी 
भवन मु यालय, नािशक महानगरपािलका, नािशक 

 

सव संबंधीत उमेदवारांनी िकमान शै िणक अहता धारण करीत अस यास आव यक या सव मळु 
शै िणक कागदप ांसह मलुाखत िठकाणी उप थत रहावे.  

भरती करावयाची पदांची माहीती 
 

अ.
. पदनाम आव यक 

सं या आव यक शै िणक अहता 1 मिह यासाठी 
देय वेतन मलुाखत िदनांक 

1) िभषक 4 एम.डी. / डी.एन.बी. / एफ.सी.पी.एस. 
मेडीसीन कवा चे ट  75,000/- िद.27/07/2022 

2) श य िचिक सक 2 एम.एस. (जनरल सजरी) 75,000/- िद.27/07/2022 

3) अ थरोग त  4 एम.एस. ऑथ पेडीक / डी.एन.बी. /  
डी. ऑथ . 75,000/- िद.27/07/2022 

4) भुल त  4 एम.डी. अने थेिशया / डी.एन.बी. /  
डी.ए. 75,000/- िद.27/07/2022 

5) ीरोग त  6 एम.एस. / एम.डी. गायनकॅ / डी.एन.बी. /  
डी.जी.ओ. 75,000/- िद.27/07/2022 

6) रेडीओलॉजी ट 4 एम.डी. रेडीओलॉजी / डी.एन.बी. /  
डी. एम.आर.ई. / डी. एम.आर.डी. 75,000/- िद.27/07/2022 

7) बालरोग त   4 एम.डी. पेिडयाि क / डी.एन.बी. /  
डी.सी.एच. 75,000/- िद.27/07/2022 

8) मानसोपचार त  2 एम.डी. सायकॅ ी / डी.एन.बी. / डी.पी.एम. 75,000/- िद.27/07/2022 

9) नाक कान घसा त  2 एम.एस. ई.एन.टी./ डी.एन.बी. /  
डी.ओ.आर.एल. 75,000/- िद.27/07/2022 

10) पथॅालॉिज ट  2 एम.डी. पथॅोलॉजी / डी.एन.बी. /  
डी.सी.पी.  75,000/- िद.27/07/2022 

11) माय ोबायोलॉिज ट 1 एम.डी.  (माय ोबायोलॉजी) 75,000/- िद.27/07/2022 
12) वै िकय अिधकारी  10 एम.बी.बी.एस. 60,000/- िद.28/07/2022 

  एकुण पदे 45       
 
 

 सदर भरती ही सरळसेवा भरती नाही. कबहुना सरळसेवा पदांवर ह क सांगता येणार नाही.  
 उपरो त नमदु पदे ही ता पुर या व पाची अस याने सदर पदांना नािशक महानगरपािलके या िनयिमत 

आ थापनेवर कायम कर याचा ह क राहणार नाही.  
 सोबत िदलेला अज नमनुा संपुण भरावा. 
 यासोबत वरील सव पदांकिरता डी ी सट िफकेट, महारा  टेट मेडीकल कॉऊ सलचे रिज ेशन 

नतुनीकरणासह िविवध शै िणक कागदप े जोडणे आव यक राहील. 
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 अनभुवा या बाबतीत फ त शासिकय, िनमशासिकय, थािनक वरा य सं था, रा ीय आरो य अिभयान 

अंतगत असणारा अनभुव ा  धरला जाईल.  
 उमेदवाराने सादर केले या शै िणक कागदप ांसोबत मळु कागदप े आनणे अिनवाय आहे.   
 उमेदवारांनी पासपोट साईझ 2 फोटो, ज मतारखे करीता शाळा सोड याचा दाखला, फोटो आयडी करीता 

मतदान ओळखप  कवा आयडी काड शै िणक अहता कामी शेवट या वष ची गणुपि का, रिज ेशन व 
नतुनी करण माणप , अनभुव माणप  आव यक राहील.  

 उमेदवारांनी कोण याही कारे राजिकय दबाव आण यास िनयु तीस अपा  ठरिव यात येईल. 
 जाहीरात म ये बदल करणे, भरती ि या थिगत करणे, र  करणे, ि येत बदल करणे याबाबतचे सव 

अिधकार मा. आयु त तथा शासक नािशक महानगरपािलका नािशक यांनी राखनु ठेवलेले आहे. 
 उमेदवार हा संबंधीत पदासाठी शारीरीक व मानिसक दृ ा स म असावा. तसेच या या िवरोधात 

कोण याही कारचा फौजदारी गु हा दाखल झालेला नसावा. 
 

 
       Sd/-       Sd/- 

  वै िकय (आरो य) अिधकारी               आयु त तथा शासक 
नािशक महानगरपािलका, नािशक.              नािशक महानगरपािलका, नािशक. 
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अज 
ित, 

मा. आयु त सो.,  
नािशक महानगरपािलका, नािशक 
 
1. पदाचे नांव   :- ----------------------------------------------------              फोटो 

 
2. उमेदवाराचे संपणु नांव  :- ---------------------------------------------------- 

 
3. प  यवहाराचा प ा  :- --------------------------------------------------------------------- 

 
                                                  ---------------------------------------------------------------------- 
 

4. मण वनी   :- ----------------------------------------- 
 

5. ईमेल आय.डी.  :- ----------------------------------------- 
 
6. ज मतारीख   :- -------------------------------------- वय (िद.21/07/2022रोजीचे वय) :- ------- 
 
7. लग    :- ी / पु ष 
 
8. शै िणक पा ता 

अ. . शै िणक पा ता पिर ा मंडळ / िव ािपठाचे नाव उ ीण 
झा याचे वष 

शेवट या वष चे  
ा त गुण व एकुण गुण 

1.     

2.     

3.     

4.     
 

9. अनभुव:- अस यास तपशील व कालावधी देणे 
अ. . काम केले या सं थेचे नांव कालावधी वष म ये कामाचे पद 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 
10. अज सोबत जोडलेली कागदप  े :- 

अ. . कागदप  े आहे/ 
नाही अ. . कागदप  े आहे/ 

नाही 
1) आधार काड / ओळख प     5) ॲिडशनल डी ी सट िफकेट   

2) ज म दाखला कवा वयाचा दाखला    6) ॲिडशनल डी ी सट िफकेट चे एम.एम.सी. 
न दणी माणप   

  

3) डी ी सट िफकेट   7) 
एम.एम.सी. न दणी माणप  चे नतुनीकरण 

माणप     

4) डी ी सट िफकेट चे एम.एम.सी. 
न दणी माणप     8) अनभुव माणप  (नस यास िनयु ती आदेश 

व कायमु त आदेश दो ही बंधनकारक)    

 
 
िठकाण :- 
िदनांक :-     /     /2022       उमेदवाराची वा री  


