
कंत्राट� पदांची पदभरती जाह�रात 2019-20 
िजल्हा एकात्मीक आरोग्य व कुटंुब कलयाण सोसायट�,  
राष्ट्र�य आरोग्य अ�भयान, िजल्हा प�रषद उस्मानाबाद 

अंतगर्त कंत्राट� �रक्त पदे पदभरती 2019-20 

अ.
क्र. 

पदाच ेनाव 
एकुण 
�रक्त 
पदे 

�नयुक्तीच े
�ठकाण 

वय वषर् शै��णक अहर्ता अनुभव 
प्रवगर् 
�नहाय 

�रक्त पदे 

एक�त्रत 
मानधन 

1 
Medical Officer 

RBSK UG  
[Male-3, Female-3] 

6 
ग्रामीण/उपिजल्हा 
रुग्णालय स्तर 

खुला-38, 
राखीव-43 

BAMS 2 Year 
Experience  

SC-2 
ST-2 

SBC-1 
OBC-1 

Rs.28000/- 

2 Pharmacist [RBSK] 2 
ग्रामीण/उपिजल्हा 
रुग्णालय स्तर 

राखीव-43 B. Pharmacy / 
D. Pharmacy 

1 Year 
Experience 

ST-2 Rs.17000/- 

3 
Medical Officer 
MBBS Full Time 

[NUHM] 
2 

शहर� प्रा.आ.क� द्र 
(नागर� आरोग्य 

पथक) 

खुला-38, 
राखीव-43 

MBBS -- SC-1 
Open-1 Rs.45000/- 

4 Pharmacist 
[NUHM] 1 

शहर� प्रा.आ.क� द्र 
(नागर� आरोग्य 
पथक वैराग रोड 
उस्मानाबाद) 

राखीव-43 B. Pharmacy / 
D. Pharmacy 

1 Year 
Experience 

SC-1 Rs.10000/- 

5 
Medical Officer 
MBBS [SNCU-4, 

Dailysis-1] 
5 

एसएनसीयू, 
डायलेसीस 

(िजल्हा/तालुका 
स्तर) 

खुला-38, 
राखीव-43 

MBBS -- 

SC-1 
ST-1 

VJNT A-1 
OBC-2 

Rs.60000/- 

6 

Medical Officer 
AYUSH UG 
[Unani-2, 

Homiopathy-1, 
Ayurved-2] 

5 
ग्रामीण/ उपिजल्हा 
रुग्णालय स्तर 

खुला-38, 
राखीव-43 

UG AYUSH -- 
SC-3 
ST-1 

OBC-1 
Rs.28000/- 

7 
Medical Officer 

AYUSH PG 
[Unani-1] 

1 िजल्हा रुग्णालय राखीव-43 PG AYUSH 

2 Years 
Experience 
in AYUSH 
Hospital 

SC-1 Rs.30000/- 

8 

Staff Nurse 
[SNCU- 7 
NBSU- 9 

Dailysis-3 
IPHS-1 

KMC-Female-4 
PHC-Female-5] 

29 

िजल्हा/स्त्री/ 
ग्रामीण/ 
उपिजल्हा 
रुग्णालय/ 

प्रा.आ.क� द्र स्तर 

खुला-38, 
राखीव-43 

GNM / B.Sc. 
Nursing 

with MSCIT 
-- 

SC-2 
ST-6 

VJNT A-1 
SBC-1 
OBC-6 
SEBC-4 
EWS-3 
Open-6 

Rs.20000/- 

9 Accountant 1 िजल्हास्तर राखीव-43 

B.Com With 
Tally 

Certification & 
MSCIT 

-- ST-1 Rs.17000/- 

10 
Physiotherapist 

[NLEP-1, NPCDCS-1] 2 िजल्हास्तर राखीव-43 
Graduate 
Degree in 

Physiotherapy 

1 Years 
Experience 

SC-1 
OBC-1 Rs.20000/- 

  



अ.
क्र. 

पदाचे नाव 
एकुण 

�रक्तपदे 
�नयुक्तीचे �ठकाण वय वषर् शै��णक अहर्ता अनुभव 

प्रवगर् �नहाय 
�रक्त पदे 

एक�त्रत 
मानधन 

11 Statistical Assistant 
[Block M&E Officer] 4 तालुकास्तर राखीव-43 

Graduation in 
Statistics or 

Mathematics, 
MS-CIT 

-- 

SC-1 
ST-1 

VJNT A-1 
SEBC-1 

Rs.17000/- 

12 
Paramedical 

Worker (TB-L) 
Leprosy 

3 
िजल्हा/ग्रामीण/उ

पिजल्हा 
रुग्णालय स्तर 

खुला-38, 
राखीव-43 

12th + 
Paramedical 

Worker 
Certificate 

-- 
ST-1 

OBC-1 
Open-1 

Rs.17000/- 

13 Block Community 
Mobiliser 2 

तालुकास्तर 
(कळंब-1, वाशी-1) 

राखीव-43 

Any Graduate 
with Typing Skill, 
Marathi-30 word 

per minute, 
English-40 word 
per minute, with 

MS-CIT 

1 Year 
Experience 

SC-1 
ST-1 Rs.17000/- 

14 Technician 

 Ophthalmic 
Assistant-NPCB-1 1 

िजल्हा/ग्रामीण/ 
उपिजल्हा 

रुग्णालय स्तर 
राखीव-43 

12th Science with 
2 years 

Ophthalmic 
Assistant Course 

OR Gov. 
Deploma or 
Degree in 

Optometry with 
MSCIT 

1 Year 
Experience 

OBC-1 

Rs.17000/- 

 ECG Tech.IPHS-1 1 

10+2 with 
Science and 
Diploma or 
Certificate 

Course in ECG 

ST-1 

15 Tutor 1 
न�स�ग स्कुल 
उस्मानाबाद 

खुला-38 
B.Sc. Nursing 
[Maharashtra 

Nursing Council 
Registration] 

2 Year 
Experience Open-1 Rs.22000/- 

16 Legal Counselor 
[PCPNDT] 1 िजल्हास्तर खुला-38 LLB 3 Year 

Experience Open-1 Rs.25000/- 

17 Specialist 
 Anesthetists [IPHS] 4 

िजल्हा/ग्रामीण/उप
िजल्हा रुग्णालय 

स्तर 

खुला-38, 
राखीव-43 

MD Anesthesia/ 
DA/ DNB -- 

SC-2 
ST-2 

VJNT A-1 
NT B-1 
NT C-1 
OBC-5 
SEBC-2 
EWS-2 

Rs.75000/- 

 Obstetrician [IPHS] 1 MD/MS 
Gyn./DGO/DNB -- 

 Pediatrician [IPHS] 3 MD 
Paed/DCH/DNB -- 

 Pediatrician [SNCU] 1 MD 
Paed/DCH/DNB -- 

 Physician [IPHS] 2 MD 
Medicine/DNB -- 

 Physician [NCD] 1 MD 
Medicine/DNB -- 

 Psychiatrist 
[DMHP] 1 MD Psychiatry / 

DPM/DNB -- 

 Radiologist [IPHS] 1 MD Radiology / 
DMRD -- 

 Surgeon [IPHS] 2 MS General 
Surgery/ DNB -- 

18 Super Specialist 
Cardiologist [IPHS] 1 

िजल्हा रुग्णालय 
स्तर 

राखीव-43 DM Cardiology -- SC-1 Rs.125000/- 



अट� व शत�:- 
1.जाह�रातीतील पदे ह� राज्य शासनाची �नयमीतची पदे नसनू सदर�ल पदे �नव्वळ कंत्राट� स्वरुपातील पदे आहेत. सदर 
पदावर कायमपणाचा हक्क राहणार नाह� तसेच या पदांसाठ� शासनाचे सेवा �नयम लाग ुराहणार नाह�त. तसेच अजर्दाराला 
शासक�य �नय�मत सेवेत सामावनू घेणे �कंवा शासनामाफर् त सेवा सरं�ण �कंवा त्यासबंधंी दावा करण्याचा अ�धकार राहणार 
नाह�. 
2.�नवड झालेल्या उमेदवाराचंी �नयकु्ती ह� �दनांक 31 माचर् 2020 पय�त �नयकु्ती आदेश व दरमहा एक�त्रत मानधन 
देण्यात येतील. 
3.अजर् िस्वकृतीच्या शवेटच्या �दनांकास उमेदवाराच ेवय 18 वषार्पे�ा कमी नसावे व कमाल वयोमयार्दा (खुल्या प्रवगार्साठ� 
38 वष� व मागास प्रवगार्साठ� 43 वष�) यापे�ा जास्त नसावे. 
4.अजर्दार हा शार�र�क व मान�सक दृष्टया स�म असावा तसेच अजर्दारा�वरुध्द कोणतहे� फौजदार� गनु्हा दाखल झालेला 
नसावा. 
5.सेवा�नवतृ्त Specialist / Super Specialist या पदावर �नवड झालेल्या उमेदवारास या पदाकर�ताच ेमानधन मा.आयकु्त 
आरोग्य सेवा तथा अ�भयान सचंालक, राष्ट्र�य आरोग्य अ�भयान, मुबंई यांचकेडुन प्राप्त मागर्दशर्क सचुनानसुार अदा 
करण्यात येईल याची न�द घ्यावी. 
6.जाह�रातीमधील �रक्त पदांच्या सखं्येत व सामािजक आर�णामध्ये कमी-जास्त बदल होऊ शकतो तसेच �रक्त पदांच्या 
�ठकाणामध्ये बदल होऊ शकतो, पदभरती स्थगीत करणे / रद्द करणे व पदभरती प्र�क्रया याबाबतच ेसवर् अ�धकार �नवड 
स�मती व मा.मखु्य कायर्कार� अ�धकार�, िजल्हा प�रषद उस्मानाबाद यांनी राखून ठेवले आहेत. याबाबत कोणालाह� 
कसल्याह� प्रकारचा दावा करता येणार नाह�. 
7.अनभुवी व उच्च श�ै�णक अहर्ता धारकास प्राधन्य �दले जाईल. 
8.अजर्दारास एकापे�ा जास्त पदांकर�ता अजर् करावयाचा असल्यास प्रत्येक पदासाठ� स्वततं्र अजर् व स्वततं्र �डमांड ड्राफ्ट 
सादर करावेत व मलुाखतीपवु� पदांचा प्राधान्यक्रम या कायार्लयास लेखी स्वरुपात कळ�वण्यात यावा. 
9.स�वस्तर जाह�रात, पात्र / अपात्र उमेदवाराचंी याद�, �नवड / प्र�त�ा याद� व पदभरती प्रक्र�येबाबची सवर् मा�हती / सचुना 
राष्ट्र�य आरोग्य अ�भयान, िजल्हा पर�षद उस्मानाबाद च्या नोट�स बोडार्वर व उस्मानाबाद िजल्ह्याच्या 
http://osmanabad.gov.in या सकेंतस्थळावर वेळोवेळी प्र�सध्द करण्यात येईल याबाबत अजर्दारास कुठलाह� स्वततं्र 
पत्रव्यवहार केला जाणार नाह�. 
10.�नवड झालेल्या उमेदवारांना �नवड याद�तील गणुानकु्रमांकाच्या आधारे प्राधान्यक्रमाने पदस्थापना �दल� जाईल. याबाबत 
उमेदवारांनी कुठल्याह� दबावततं्राचा वापर केल्यास सदर उमेदवाराची �नवड रद्द करण्यात येईल. 
*�नवड झालेल्या उमेदवारांना रु.100/- च ेबॉनड् पेपरवरती �वह�त नमनु्यात करारनामा सादर करावा लागेल. 
11.अनभुव शासक�य, �नमशासक�य तसेच राष्ट्र�य आरोग्य अ�भयान अतंगर्त असणार्या अनभुवाचाच �वचार पदभरती / 
�नवड प्र�क्रयेत करण्यात येईल. 
12.Specialist / Super Specialist या पदांकर�ता शासक�य सेवेतनू सेवा�नवतृ्त/स्वेच्छा सेवा�नवतृ्त अ�धकार�/कमर्चार� 
यांनी शासक�य सेवेत रुज ूझालेचा �दनांक, कायर्काळ, पदनाम, पदस्थापनेच े �ठकाण व सेवा�नवतृ्त झालेले वषर्, सेवा 
�नवतृ्तीच्या �दनांकास �मळालेले अ�ंतम वेतन व सेवा �नवतृ्ती नतंर देय असलेले वेतन (पेन्शन) याबाबतची सपंणुर् मा�हती 
अजार्मध्ये नमदु करावी. 
13.वदै्य�कय अ�धकार� (MBBS), Specialist / Super Specialist या पदांकर�ता वयोमयार्दा 70 वषर् व रुग्ण सेवेशी 
सबं�ंधत इतर पदांची (उदा.प�रचार�का, अ�धप�रचार�का, ततं्र�, समपुदेशक, औषध �नमार्ता इत्याद�) वयोमयार्दा 65 वषर् 
राह�ल. वय वषर् 60 नतंर प्रत्येक वष� िजल्हा शल्य �च�कत्सक यांचे कडून शार�र�क व मान�सक दृष्ट्या स�म/पात्र 
असल्याचे िजल्हा शल्य�च�कत्सक यांच े वदै्य�कय प्रमाणपत्र सादर करणे बधंनकारक राह�ल त्यानतंरच �नयकु्ती व 
पनु�नर्यकु्ती आदेश देण्यात येईल.  
14.उपरोक्त पदापकै� तां�त्रक पदांकर�ता तत्सम कौिन्सलच ेरिजस्टे्रशनच ेप्रमाणपत्र / कौिन्सलच ेरिजस्टे्रशनचे नतुनीकरण 
प्रमाणपत्र / कौिन्सलच ेरिजस्टे्रशनसाठ� अजर् सादर केलेबाबतची पावती अजार्सोबत सादर करणे बधंनकारक राह�ल अन्यथा 
भरतीप्रक्र�येत अपात्र ठर�वले जाईल.  

http://osmanabad.gov.in/


15.अजर् सादर करण्याच े �ठकाण : राष्ट्र�य आरोग्य अ�भयान कायार्लय, रुम नबंर 218, दसुरा मजला, िजल्हा प�रषद 
उस्मानाबाद येथ ेमा.िजल्हा आरोग्य अ�धकार�, िजल्हा प�रषद उस्मानाबाद यांचे नावे असलेला �व�हत नमनु्यातील अजर्, 
�डमांड ड्राफ्ट, व आवश्यक श�ै�णक कागदपत्रांच्या व इतर कागदपत्रांच्या, जात प्रमाणपत्राची छायांक�त सत्यप्रतीसह आपले 
अजर् �दनांक 21 ऑगस्ट 2019 रोजी सायकंाळी 5:00 वाजेपय�त व्यक्तीश: अथवा पोस्टांने कायार्लयीन वेळेत (सटु्टीच े
�दवस वगळून) सादर करावेत. 
16. लेखी पर��ेस अथवा मलुाखतीस आलेल्या उमेदवारास कोणत्याह� प्रकारचा प्रवास / दै�नक भत्ता अनदेुय राहणार 
नाह�. उमेदवाराने स्वखचार्ने लेखी पर��ेस / मलुाखतीस उपिस्थत राहावे. 
17.पर��ा शलु्क : खुल्या प्रवगार्तील उमेदवारांनी रु.150/- व राखीव प्रवगार्तील उमेदवारांनी रु.100/- चा �डमांड ड्राफ्ट 
अजार्सोबत जोडणे आवश्यक आहे. डीडी च्या मागे स्वत:च े नाव व पदाच े नाव �लहावे. सदरचा �डमांड ड्राफ्ट (डीडी) 
"District Integrated Health & Family Welfare Society Osmanabad" या नावे ICICI Bank शाखा उस्मानाबाद 
येथ ेदेय असलेला असावा. 
18.IPHS अतंगर्त येणार� पदे ह� ज्या �ठकाणी �नयमीतची पदे �रक्त आहेत अशा �ठकाणी �नयमीतचे कमर्चार� �मळेपय�त 
तात्परुत्या स्वरुपात �नयकु्ती देण्यात येईल. 
19.सदर�ल पदभरतीसदंभार्त उमेदवारास अजार्सदंभार्त काह� चौकशी �कंवा अडचण उद्भवल्यास दरुध्वनी क्रमांक        
02472-221613 यावर कायार्लयीन वेळेत सपंकर्  साध ुशकतात. 
20.अजार्सोबत सादर करावयाचे कागदपत्र े :- श�ै�णक अहर्तबेाबतची प्रमाणपत्र ेव गणुप�त्रका, जातीच ेप्रमाणपत्र, शाळा 
सोडल्याचा दाखला, शासक�य अनभुव प्रमाणपत्र,े एमएससीआयट� उत्तीणर् प्रमाणपत्र, EWS-10% आर�णाच ेप्रमाणपत्र व 
इतर आवश्यक प्रमाणपत्र ेसादर करावीत. 
21.वैद्य�कय अ�धकार� (MBBS), Specialist / Super Specialist या पदाकर�ता उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास 
उमेदवार उपलब्ध होईपय�त प्रत्येक म�हण्याच्या तीसर्या श�नवार� मा.मुख्य कायर्कार� अ�धकार�, िजल्हा प�रषद उस्मानाबाद यांच े

अध्य�तखेाल� मलुाखती घेण्यात येतील. त्यासाठ� पात्र उमेदवारांनी प्रत्येक म�हन्याच्या दसुर्या श�नवार पय�त अजर् िजल्हा रुग्णालय 
उस्मानाबाद येथे सादर करावेत. 
22.राष्ट्र�य आरोग्य अ�भयान अतंगर्त कायर्रत कमर्चार� यांचेसाठ� वय वषर् मध्ये 5 वषर् �शथील करण्यात येत आहे. 
23.राखीव प्रवगार्चे उमेदवार परेुशा प्रमाणामध्ये उपलब्ध न झाल्यास �रक्त पदांच्या भरतीची आवश्यकता ल�ात घेऊन व 
राष्ट्र�य आरोग्य अ�भयान कालमयार्देत राब�वण्याचे अ�भयान आहे ह� बाब ल�ात घेऊन 11 म�हने कालावधीसाठ� प्र�त�ा 
याद�तील �नवड केलेल्या खलु्या प्रवगार्तील पात्र उमेदवारांना तात्परुत्या स्वरुपात �नयकु्ती देण्यात येईल. 

 



 
National Health Mission, Osmanabad 
District Integrated Health & Family Welfare Society Osmanabad 

Application Form 
 

Application for the post of --------------------------------------------------- 
 

(All fields in the *mandatory to be filled Incomplete form submitted will be treated as rejected) 
 

Exact Name of Post Applied for: 

Full Name of Candidate: 

Father’s/Husband’s Name: 

Date of Birth (DD/MM/YYYY): Blood Group: Gender:  

Marital Status: Existing NHM Employee 

(Yes/No): 

Nationality: 

Religion: 

Original Category: 

Applying Category: Caste Certificate Attached 

(Yes/No): 

Demand Drafts Details: 

Name of Bank:  DD Date:         /08/2019 DD Number: DD Amount in Rs. 

Address / Contact Details: (Name of the District and Pin code is compulsory) 

Address (Present): 

Taluka: 

District: 

State : 

Pin code: 

Mob.No. 

Email ID:  

Address (Permanent): 

Taluka: 

District: 

State : 

Pin code: 

Alternate Mob.No. 

Alternate Email ID: 

Computer Proficiency:  

Academic / Professional Educational all Summary: (Starting form 10th class) 

From 
(MM/YY) To (MM/YY) 

Degree / 
Diploma / 
Certificate 

University / 
Board / 
Institute 

Specialization / 
Subjects 

Final Year 
Total Marks & 

Obtained 
Marks 

Final Year 
Percentage % 

       

       

       

       

       

Stick here 
latest 

photograph
Sign.Across 



Work / Experience Summary: (Starting from Current / Most Recent) 

Sr.No. From 
(DD/MM/YYYY) 

To 
(DD/MM/YYYY) Organization Designation Responsibilities (Min.30 and 

Max.50 Word’s) 
      

      

      

      

      

Total Experience (in Years & Months): Relevant Experience to the post applied (in 

Years & Months) 

Notice Period / Joining Time (Days): 

Details of Internship / Workshops / Trainings Attended (If any): 

 

 

 

Declaration: 

 I hereby declare that all statements made in the application are true, complete and correct to the best 

of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found untrue / false / 

incorrect of I do not satisfy the eligibility criteria my candidature will be cancelled, without assigning any reason 

thereof. I have read the content of the advertisement and agree to abide by the rules, regulations and 

procedures for appointment to the post applied for. 

Name: 

Place:            Signature 

Date:        /       /2019 

Disclaimer: 

 The applicants are required to submit the duly filled application on or before the due date and time, 

failing which the application of the said applicant shall be treated as non-responsive. National Health Mission 

shall not be responsible for late receipt or non-receipt of application/s for any technical reason or whatsoever. 

The applications received after due date and time shall not be considered. 
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