पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका,
यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रूग्णािय,
संत तुकारामनगर, पिंिंरी – ४११०१८.

दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्िंुरत्या स्वरूिंािंी (हंगामी) लवलवध िंदे भरणेबाबत

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिके च्या यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रूग्णाियाकररता दरमहा
एकलत्रत मानधनावर लवलवध िंदे हंगामी तात्िंुरत्या स्वरूिंात ६ मलहने कािावधीकरीता
भरावयािंी आहेत. त्यांिंे िंदनाम, िंदसंख्या, शैक्षलणक अहहता, अटी खािीिप्रमाणे –
प्रिंत्र 'अ'
अ.क्र
१

िंदनाम
सर्हन
(SC-1, ST-

िंद संख्या
४

1, OPEN-2)
कॅ न्सर सर्हन
२

OPEN-1

१

न्युरो सर्हन
३

OPEN-1

१

इं टेनलसव्हीस्ट
४

(SC-1, ST-1,
OPEN-2)

शैक्षलणक अहहता / अनुभव
मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी एम.एस.
(र्नरि) / डी.एन.बी. (र्नरि) िंदवी
एम.एम.सी. रलर्.अद्यावत असणे
आवश्यक .
मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी
एम.एस./डी.एन. बी.िंदवी ,
/एम.सी.एिं.(कॅ न्सर) आवश्यक
एम.एम.सी. रलर्.अद्यावत असणे
मान्यता प्राप्त लवद्यालिंठािंी
सुिंरस्िंेशालिटी MCH/ DNB ( न्युरो )
एम.एम.सी. रलर्.अद्यावत असणे
आवश्यक

मुिाखत ददनांक

१९/०६/२०१५

१९/०६/२०१५

१९/०६/२०१५

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी DNB
४

(MED)MD, MD(ANA),MD Chest
िंदवी एम.एम.सी. रलर्.अद्यावत असणे
आवश्यक इंटेनलसव्हीस्ट िंदािंा अनुभव

१९/०६/२०१५

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी MCH
५

बािरोग सर्हन
OPEN-1

१

OPEN-1

(SC-1, ST-1,
VJ-A-1,

१

६

अलस्िरोग तज्ञ
(SC-1,
OPEN-1)

(SC-1,
OPEN-1)

१९/०६/२०१५

एम.डी./लड.एन.बी (MED) िंदवी
एम.एम.सी. रलर्.अद्यावत असणे
आवश्यक.

१९/०६/२०१५

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी एम.एस./
२

रे लडओिॉलर्स्ट
९

एम.एम.सी. रलर्.अद्यावत असणे
आवश्यक
मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी

OPEN-3)

८

१९/०६/२०१५

सुिंरस्िंेशालिटी DM/ DNB (Neuro)

दिलर्लशयन
७

surgery) िंदवी एम.एम.सी.
रलर्.अद्यावत असणे आवश्यक .
मान्यता प्राप्त लवद्यालिंठािंी

न्युरो
दिलर्लशयन
६

(Paed surgery) / DNB (Paed

२

(ORTHO) डी.एन. बी. िंदवी
एम.एम.सी. रलर्.अद्यावत असणे
आवश्यक
मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी
MD(Radio)/DMRE िंदवी
/एम.एम.सी. रलर्. अद्यावत असणे
आवश्यक

१९/०६/२०१५

१९/०६/२०१५

१०

११

१२

सायकॅ ट्रीक
कौलन्सिर
OPEN-1
कृ लत्रम अवयव
कें द्र सल्िागार
OPEN-1
प्रोस्िेरटस्ट कम
ऑिोरटस्ट
(SC-1,

१

१

२

एलस-रे
टेदिलशयन
१३

VJ-A-1,

१९/०६/२०१५

M S in Surgery, Prosthetics and

OPEN-1)

(SC-1, ST-1,

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी
एम.ए.ललिलनकि सायकॉिॉर्ी िंदवी
रूग्णाियातीि कामािंा अनुभव
आवश्यक.

७

OBC-2,

Orthotic रूग्णािय कामािंा अनुभव
आवश्यक दाखिा र्ेाडणे.
प्रोस्िेरटस्ट कम ऑिोरटस्ट कोसह
आर.सी.आय नोंदणी प्रमाणिंत्र
रूग्णािय कामािंा अनुभव प्रमाणिंत्र
आवश्यक

१२ वी उत्तीणह, शासन मान्य
संस्िेकडीि एलस-रे टेदिलशयन कोसह
िंुणह, रुग्णािय कामािंा अनुभव असणे
आवश्यक

१९/०६/२०१५

१९/०६/२०१५

१९/०६/२०१५

OPEN-5)
मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी BASLP /
ऑडीओिॉलर्स्ट
१४

OPEN-1

BSC ,ADIOLOGY/SPECH
१

THERPHY रुग्णािय कामािंा

१९/०६/२०१५

अनुभव असणे आवश्यक.
डायलिलसस
टेदिलशयन
१५

(SC-1,

२

OPEN-1)
सांलख्यकी

१७

१

नेत्ररोग
लिंदकत्सा
सहाय्यक
OPEN-1

१९/०६/२०१५

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी B.SC

OPEN-1
१६

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी बी.
एस्सी.िंदवी शासन मान्य संस्िेकडीि
डायलिलसस टेदिलशयन कोसह िंूणह
रूग्णािय कामािंा अनुभव प्रमाणिंत्र

१

(STATISTICS ) िंदवी व
रुग्णाियातीि सांलख्यकी कामािंा
अनुभव.
१२ सायन्स (बायोिॉर्ीसह) शासन
मान्य संस्िेकडीि अप्टोमेट्री कोसह
उत्तीण व २ वर्ाहिंा रूग्णाियातीि
कामािंा अनुभव असणे आवश्यक

१९/०६/२०१५

१९/०६/२०१५

वररि िंदांना अनुभवानुसार द्यावयािंे मानधनखािीि प्रमाणे आहे.
प्रिंत्र 'ब'
० ते ३
वर्ाहिंक्ष
े ा
कमी
५०,०००/-

३ ते ५ वर्ह

अनुभव
५ ते १०
वर्ह

५५,०००/-

६०,०००/-

--

--

कॅ न्सर सर्हन

५०,०००/-

३
४
५

न्युरो सर्हन
इंटेनलसव्हीस्ट

६

अ.
क्र.
१
२

७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

१० िंेक्षा
र्ास्त

र्ास्तीत
र्ास्त

--

---

-७०,०००/-

५५,०००/-

६०,०००/-

--

--

-५०,०००/-

-५५,०००/-

-६०,०००/-

बािरोग सर्हन MCH (Paed.)

--

--

--

----

७०,०००/-७०,०००/-

न्युरो दिलर्लशयन DM (Neuro)

--

--

--

--

७०,०००/-

५०,०००/५०,०००/५०,०००/१३,०००/--१०,०००/१३,०००/१२,०००/१२,०००/-

५५,०००/५५,०००/५५,०००/१५,५००/--१२,०००/१५,५००/१४,०००/१५,०००/-

६०,०००/६०,०००/६०,०००/१७,०००/--१४,०००/१७,०००/१६,०००/१७,०००/-

------१६,०००/---

----३५,०००/१५,०००/----

--

--

१०,०००/-

१२,०००/-

१४,०००/-

१६,०००/-

--

िंदनाम
सर्हन
कॅ न्सर सर्हन MCH (Onco)

दिलर्लशयन
अलस्िरोग तज्ञ
रे लडओिॉलर्स्ट
सायकॅ ट्रीक कौलन्सिर
कृ लत्रम अवयव कें द्र सल्िागार
प्रोस्िेरटस्ट कम ऑिोरटस्ट
एलस-रे टेदिलशयन
ऑडीओिॉलर्स्ट
डायलिलसस टेदिलशयन
सांलख्यकी

१७ नेत्ररोग लिंदकत्सा सहाय्यक

१. मानधनावरीि नेमणुका िंुणहिंणे तात्िंुरत्या हंगामी स्वरूिंाच्या आहेत. त्यामुळे

अर्हदारास

कोणत्याही कायमिंदी नेमणुकीिंा हक्क राहणार नाही.
२. ज्या ददवशी मनिंास दर िंदािंी आवश्यकता नसेि त्यावेळी कोणत्याही नोरटशी लशवाय
त्यांच्या मानधनावरीि सेवा संिंुटात आणण्यात येतीि.
३. मुिाखतीस येण्याकरीता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारिंा प्रवास भत्ता ददिा र्ाणार नाही.
४. उिंरोक्त िंदांना लवलहत के िेनुसार तसेिं शैक्षलणक अहहता व कामाच्या अनुभवानुसार मानधन अदा
के िे र्ाईि. अर्ाहसोबत सादर के िेिा अनुभवािंा दाखिा खोटा असल्यािंे लनदहशनात आिेस तो
अनुभव ग्राह्य धरिा र्ाणार नाही.
५. सवह उमेदवारांनी मुिाखतीसाठी उिंलस्ित राहताना शैक्षलणक अहहता, र्ातीिंे प्रमाणिंत्र व
अनुभवाबाबतच्या आवश्यक त्या मुळ प्रती व साक्षांदकत के िेल्या प्रती उदा. गुणिंलत्रका (माकह शीट)
सर्टटदिके ट, िोटो, इतर सादर करणे बंधनकारक आहे.
६. लनवड के िेल्या 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 नुसार मागासवगीयांिंे आरक्षण िागू राहीि.

८. आरक्षणानुसार उमेदवार उिंिब्ध न झािेस सवहसाधारण प्रवगाहतीि उमेदवारांिंी नेमणूक करणेत
येईि.
मुख्य अटी खािीि प्रमाणे राहतीि तज्ञ डॉलटरांना दररोर् स.९.०० ते २.०० या वेळेत ओ.िंी.डी. व रूग्णाियािंे
कामकार् करणे बंधनकारक रालहि. तसेिं आठवडयातुन एक ददवस दकवा
रूग्णाियाच्या सोयीप्रमाणे इमर्हन्सी डयुटी करावी िागेि.
 म.न.िंा.रूग्णाियािंे िंररसरात वास्तव्य करणा-या तज्ञ वैद्यकीय अलधका-यांना
प्राधान्य देण्यात येईि.
 उमेदवारांना रूग्णाियीन कामकार्ाच्या वेळा िंाळणे बंधनकारक राहीि. त्यामध्ये
कोणतीही सवित अनुज्ञेय नाही.
 उमेदवारांिंी नेमणुक झािेनंतर बायोमेट्रीक िंध्दतीने हर्ेरी नोंदलवणे बंधनकारक
राहीि. व हर्ेरी मस्टरवर रोर्िंे रोर् स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. त्यालशवाय िंगार
अदा के िा र्ाणार नाही.
 उमेदवारांना वयािंी अट िागु राहणार नाही.

तरी इच्छु क उमेदवारांनी वरीि िंदांकररता नावांिंुढे दशहलवण्यात आिेल्या ददनांकास
यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रूग्णाियामधीि िंाणलय प्रशासकीय कायाहियाशेर्ारीि हॉिमध्ये
स.१०.०० ते ११.०० वार्ता आवश्यक त्या कागदिंत्रांच्या मुळ प्रती व साक्षांदकत के िेल्या
प्रतीसह समक्ष उिंलस्ित रहावे. तसेिं आिेल्या इच्छु क उमेदवारांिंे रलर्स्ट्रेशन सकाळी १०.०० ते
११.०० या वेळेत के िे र्ाईि. वेळेनंतर आिेल्या उमेदवारांिंा लविंार के िा र्ाणार नाही.
रलर्स्ट्रेशन झािेल्या उमेदवारांना सदर िंदासाठी घेतल्या र्ाणा-या िंरीक्षा /मुिाखती बाबत
समक्ष सुिंना ददल्या र्ातीि व त्याबाबतिंा तिंशीि महानगरिंालिके च्या वेबसाईटवर प्रलसध्द
के िा र्ाईि.

सदर ददवशी आवश्यक तेवढे उमेदवार न लमळाल्यास वरीि िंद भरे िंयंत दर

सोमवारी Walk In Interview आयोलर्त के ल्या र्ातीि. यासाठी समक्ष िंत्रव्यवहार के िा
र्ाणार नाही.

र्ाहीरात क्र.९४
रोटेशन क्र.- ब-१

सही/-

वेबसाईट – www.pcmcindia.gov.in

आयुक्त

क्र.वायसीएमएिं/िंीर्ी-१/कालव/४७४/२०१५
दद.०८/०६/२०१५.

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका
पिंिंरी – ४११०१८.

