
             पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, 

                          यशवतंराव िंव्हाण स्मलृत रूग्णािय, 

सतं तकुारामनगर, पिंिंरी – ४११०१८. 

दरमहा एकत्रीत  मानधनावर तात्िंरुत्या स्वरूिंािंी (हगंामी) लवलवध िंद ेभरणबेाबत 

      पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रूग्णाियाकररता दरमहा 

एकलत्रत मानधनावर लवलवध िंद ेहगंामी तात्िंुरत्या स्वरूिंात ६ मलहने कािावधीकरीता भरावयािंी 

आहते. त्यांिंे िंदनाम, िंदसंख्या, लनयम/अटी/शती खािीिप्रमाणे नमुद केिेल्या आहते. 

प्रिंत्र 'अ' 

 

हाउसमन  मेडीसीन सर्जरी स्त्रीरोग ककज रोग भुिशास्त्र ऑर्थो 

िंदसंख्या 12 09 06 01 06 03 

भरावयािंी एकुण 

िंद े  45 

Sc-2, St-

1,OBC-2, 

VJA-1, 

Open-6  

Sc-1, St-

1,OBC-1, 

VJA-1, 

Open-5, 

Sc-1, St-1, 

VJA-1, 

Open-3,  

Open-1 Sc-1, St-1, 

VJA-1, 

Open-3 

Sc-1, 

Open-2 

कान,नाक, 

घसा 

दतंरोग 

 

मानसोिंिंार नेत्ररोग बािरोग 

 

 

01 02 01 01 03  

Open-1 Sc-1, 

Open-1 

Open-1 Open-1 Sc-1, 

Open-2 

 

मुिाखत ददनाकं     05/06/2015 

 

रलर्स्टार मेडीसीन सर्जरी गायनँक आर्थोिंलेडक बािरोग भुिशास्त्र रेलडओिारँ्ी 

िंदसंख्या 03 03 03 03 03 03 01 

भरावयािंी एकुण 

िंद े 19 

Sc-1, 

Open-2 

Sc-1, 

Open-2 

Sc-1, 

Open-2 

Sc-1, 

Open-2 

Sc-1, 

Open-2 

Sc-1, 

Open-2 
Open--1 

मुिाखत ददनाकं    05/06/2015 

 

डाटा एन्ट्री 

ऑिंरेटर  
रार्ीव गाधंी र्ीवनदायी आरोग्य योर्न ेअतगंजत सवज वॉडजमधीि कामकार् 

भरावयािंी एकुण 

िंद े

10 

Sc-1, St-1,VJA-1,OBC-2,Open-5 

मुिाखत ददनाकं    05/06/2015 

 

 

 

 



 

  वरीि िंदांना आवश्यक असणारी शैक्षलणक िंात्रता व त्यानसुार द्यावयािं े मानधन खािीिप्रमाणे 

आह.े 

प्रिंत्र 'ब' 

अ.

क्र. 
िंदनाम 

अनभुवानसुार द्यावयािं ेमानधन 

शैक्षणीक िंात्रता 

एम.बी.बी.एस

/ बी.डी.एस. 

सबंंलधत 

लवषयािंा 

लडप्िोमा 

सबंंलधत 

लवषयािंी 

       िंदवी 

 

१ हाउसमन 
एम.बी.बी.एस/लडप्िोमा/ िंदवी 

/बी.डी.एस./एम.डी./एम.एस. 

४५०००/- ५००००/- ५५०००/- 

२ रलर्स्टार 
एम.बी.बी.एस. व संबंलधत लवषयािंा 

लडप्िोमा/MD/MS. 

--- ५००००/- ५५०००/- 

३ 
डाटा एन्ट्री 

ऑिंरेटर 

मान्ट्यता प्राप्त लवद्यालिंठािंी संगणक 

शाखेिंी िंदवी / िंदलवका ककवा 

आय.टी.आय.  मधीि COPA- PASA  

कोसज िंुणज, मराठी -३० wpm व इग्रंर्ी 

- ४० wpm टंकिेखन  प्रमाणिंत्र  

आवश्यक. 

एकत्रीत द्यावयािं ेमानधन 

१०,०००/- 

 

 १.मानधनावरीि नेमणुका िुंणजिंणे तात्िुंरत्या हगंामी स्वरूिंाच्या आहते. त्यामुळे  अर्जदारास कोणत्याही  

       कायमिंदी नेमणुकीिंा हक्क राहणार नाही.  

२. ज्या ददवशी म.न.िंास सदर िंदािंी आवश्यकता नसिे त्यावेळी कोणत्याही नोरटशीलशवाय   त्यांिंी  

     मानधनावरीि सेवा संिुंष्टात आणण्यात येईि. 

३. मुिाखतीस येण्याकरीता उमदेवारास कोणत्याही प्रकारिंा प्रवास भत्ता ददिा र्ाणार नाही. 

४. उिंरोक्त िंदांना लवलहत केिनेुसार तसिें शैक्षलणक अहजता व कामाच्या अनभुवानुसार मानधन अदा केि े

र्ाईि. अर्ाजसोबत सादर केिेिा अनुभवािंा दाखिा खोटा असल्यािंे लनदजशनात आिेस तो अनुभव  ग्राह्य 

धरिा र्ाणार नाही. 

५. सवज उमेदवारांनी मुिाखतीसाठी उिंलस्र्थत राहताना शैक्षलणक अहजता, र्ातीिंे प्रमाणिंत्र व 

अनुभवाबाबतच्या आवश्यक त्या मुळ प्रती व साक्षांदकत केिेल्या सत्य प्रती उदा. गुणिंलत्रका (माकजशीट) 

सर्टटदिकेट, िोटो,  इतर सादर करणे बंधनकारक आह.े   

६. लनवड केिेल्या उमेदवारांना म.न.िंा.ने ठरवून ददिेल्या अटी शतीनुसार कामकार् कऱणे बंधनकारक 

रालहि. त्याप्रमाणे काम करणेस नकार  ददिेस नेमणुक  रद्द करण्यात येईि.  

७. सदर िंदांना महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ नसुार मागासवगीयांिंे आरक्षण िागू राहीि. 

८. आरक्षणानुसार उमेदवार उिंिब्ध न झािेस सवजसाधारण प्रवगाजतीि उमेदवारांिंी नेमणूक करणेत येईि. 

९. रलर्स्टार /हाऊसमन वदै्यदकय अलधकारी यांना २४ तास रूग्णाियात राहुन काम करावे िागेि.ज्या 

युलनटमध्ये ककवा वाँडाजमध्ये नेमणुक होईि त्यांिंे अलधिंत्याखािी काम करावे िागेि. 

मखु्य अटी खािीि प्रमाण ेराहतीि- 

 म.न.िंा.रूग्णाियािं े िंररसरात वास्तव्य करणा-या तज्ञ वैद्यकीय अलधका-यांना प्राधान्ट्य  

दणे्यात येईि. 

 उमेदवारांना रूग्णाियीन कामकार्ाच्या वेळा िंाळणे बधंनकारक राहीि. त्यामध्ये कोणतीही  

सवित अनुज्ञेय नाही. 

 उमेदवारांिंी नेमणुक झािेनतंर बायोमेरीक िंध्दतीने हर्ेरी नोंदलवणे बंधनकारक राहीि व 

हर्ेरी मस्टरवर रोर्िंे रोर् स्वाक्षरी करणे आवश्यक आह.े त्यालशवाय िंगार अदा केिा 

र्ाणार नाही. 

 उमेदवारांना वयािंी अट िागु राहणार नाही.  

 तरी इच्छुक उमेदवारानंी वरीि िंदांकररता नावाखािी दशजलवण्यात आिेल्या 

ददनांकास यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रूग्णाियामधीि िंाणक्य प्रशासकीय 



कायाजियातीि हॉिमध्ये स.१०.००  वार्ता आवश्यक त्या कागदिंत्राचं्या मळु प्रती 

व साक्षांदकत केिले्या प्रतीसह समक्ष उिंलस्र्थत रहावे. तसिें आिले्या इच्छुक 

उमेदवारािंंे रलर्स्रेशन सकाळी १०.०० ते ११.०० या वेळेत केिे र्ाईि. वेळेनंतर 

आिले्या उमेदवारांिंा लविंार केिा र्ाणार नाही. रलर्स्रेशन झािेल्या 

उमेदवारांना सदर िंदासाठी घेतल्या र्ाणा-या िंरीक्षा/ मिुाखतीबाबत समक्ष 

सुिंना ददल्या र्ातीि व त्याबाबतिंा तिंशीि महानगरिंालिकेच्या वेबसाईटवर 

प्रलसध्द केिा र्ाईि. सदर ददवशी आवश्यक तेवढे उमेदवार न लमळाल्यास वरीि 

िंद भरेिंयंत दर सोमवारी Walk In Interview आयोलर्त केल्या र्ातीि. यासाठी 

समक्ष िंत्रव्यवहार केिा र्ाणार नाही.  

 

र्ाहीरात क्र.६० 

रोटेशन क्र.- ब-२                  सही/- 

वेबसाईट – www.pcmcindia.gov.in                           आयकु्त  

क्र.वायसीएमएिं/िंीर्ी-१/कालव/४५०/२०१५   पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

दद. २७/०५/२०१५.         पिंिंरी – ४११०१८. 

 

                 

http://www.pcmcindia.gov.in/

