पं पर चं चवड महानगरपा लका,
यशवंतराव च हाण

मृ ती

णालय,

संत तु कारामनगर, पं पर – 411018
पद यु तर अ यास मासाठ दरमहा एक त
पं पर

चं चवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण

व वध पदे हंगामी

1

पदसं या

ा यापक

01
01
01
01
01
01

A) मेडी सन
B) सजर

ी रोग व

सु तशा

D) बालरोग च क सा
E) भु लशा

F) कान,नाक,घसा
श य च क सा

01
01
08

ा यापक

A) मेडी सन
B) सजर

ी रोग व

सु तशा

02
02
02
02
03
01

D) बालरोग च क सा
E) भु लशा

F) कान,नाक,घसा

श य च क सा

01
01
14

ा त

व यापीठाची एम.एस. /

वयोमयादा

एक त मानधन

खु ला

वग = 45 वष

र. .75,000/
-

खु ला

वग = 40 वष

र. .65,000/
-

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

मागास

वग = 50 वष

एम.डी.पदवी आव यक

२) मेडीकल कौि सल ऑफ

े शन आव यक

३) संबं धत वषयाचा
ा यापक पदावर ल

सहयोगी

4 वषाचा

अनु भव ( 4 शोध नबं ध 1
य जनल

का शत )

१) संबं धत वभागा या
वषयाची मा यता

ा त

व यापीठाची एम.एस. /

मागास

वग = 45 वष

एम.डी.पदवी आव यक

२) मेडीकल कौि सल ऑफ

े शन आव यक

३) संबं धत वषयाचा
सहा यक

ा यापक पदावर ल

4 वषाचा अनु भव ( 2 शोध
नबंध 1 आंतररा

H) मानसोपचार शा

य जनल

का शत ) असणे आव यक

एकु ण

आरो य श क

वषयाची मा यता

इं डयाचे रिज

G)ने रोग च क सा

3

१) संबं धत वभागा या

असणे आव यक

एकु ण

C)

णालयाक रता दरमहा एक त मानधनावर

णक अहता / अनु भव

आंतररा

H) मानसोपचार शा
सहयोगी

शै

इं डयाचे रिज

G)ने रोग च क सा

2

मृ ती

णक अहता, अट खाल ल माणे

पदनाम

C)

व पाची (हंगामी) व वध पदे भरणे बाबत

व पात 6 म हने कालावधीकर ता Walk in interview प दतीने भरावयाची आहेत. यांचे

पदनाम, पदसं या, शै
अ.

मानधनावर ता पु र या

03

(हे थ ए यु केटर)

१) शा

शाखेचा पदवीधर व

एम.एस.ड लू. ह पदवी असणे
आव यक

मागास

वग = 38 वष

२) कामाचा अनु भव असणे
आव यक
4

पीच थेर पी ट

01

१) शा

शाखेतु न १२ उ तीण

आव यक २) Bachelor of
Audiologist & Speech Language
Pathology ह पदवी असणे
आव यक

३) कामाचा अनु भव असणे
आव यक

मागास

वग = 38 वष

5

ऑकोपेशनल थेर पी ट

01

१) मा यता ा त व यापीठाची
शा

शाखेची Occupational

Therapy पदवी उ तीण

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

मागास

वग = 38 वष

२) कामाचा अनु भव असणे
आव यक
6

हॅ केशनल कौि सलर

01

१) शा

आव यक

शाखेची पदवी

२) एम.एस.ड लू.ह पदवी

मागास

वग = 38 वष

उ तीण असणे आव यक

३) कामाचा अनु भव असणे
आव यक
7

ॉ थे टक ए ड

01

ऑथ टक

टे ि न शय स

१) Diploma course In
Prosthetic and Orthodox
technicians या वषयातील ३

मागास

वग = 38 वष

वषाची पद वका उ तीण असणे
आव यक

२) कामाचा अनु भव असणे
आव यक
8

Medico-rehabilitation
workers
(MRW)/Technician/
Therapist

01

१) मा यता

ा त व यापीठाची

B.A.M.S पदवी शा
पदवी

शाखेची

मागास

वग = 38 वष

२) एम. सी. आय.

रिज.अ यावत असणे
आव यक

३) एम.एस.ड लु.ह पदवी
उ तीण असणे आव यक

४) कामाचा अनु भव असणे
आव यक
9

Documentalist

01

१) शा

शाखेची पदवी उ तीण

असणे आव यक

२)मा यता ा त व यापीठाची

मागास

वग = 38 वष

लाय र साय स मधील

बी. लब ह पदवी असणे
आव यक

३) कामाचा अनु भव असणे
आव यक
10

Cataloguer

01

१) शा

शाखेची पदवी उ तीण

असणे आव यक

२) मा यता ा त व यापीठाची

मागास

वग = 38 वष

बी. लब ह पदवी असणे
आव यक

३) कामाचा अनु भव असणे
आव यक
11

कोडींग

लाकस ्

02

१) कोण याह शाखेची पदवी
शा

शाखेची पदवी उ तीण

असणे आव यक

मागास

वग = 38 वष

२) मा यता ा त व यापीठाची
बी. लब ह पदवी असणे
आव यक

३) कामाचा अनु भव असणे
आव यक
12

फोटो ाफस

01

१) कला शाखेचा पदवीधर

जी.डी.आर. असणे आव यक
२) कोरल

मागास

ॉ व फोटोशॉप कोस

वग = 38 वष

उ तीण असणे आव यक

३) कामाचा अनु भव असणे
आव यक
13

आ ट ट मॉडेलर

01

१) कला शाखेचा पदवीधर

जी.डी.आर. असणे आव यक
२) कोरल

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

खु ला

वग = 33 वष

र. .10,000/-

मागास

ॉ व फोटोशॉप कोस

वग = 38 वष

उ तीण असणे आव यक

३) कामाचा अनु भव असणे
आव यक
14

टे ि न शय स इन

01

ऑ डओ- वशु अल
एडस ् फोटो ाफ

१) कला शाखेचा पदवीधर

जी.डी.आर. असणे आव यक
२) कोरल

&

आट ट

मागास

ॉ व फोटोशॉप कोस

वग = 38 वष

उ तीण असणे आव यक

३) कामाचा अनु भव असणे
आव यक

अट व शत 1.

मानधनावर ल नेमणु का पु णपणे ता पु र या हंगामी

व पा या आहे त.

कोण याह कायम पद नेमणु क चा ह क राहणार नाह .
या

2.

दवशी मनपास सदर पदाची

आव यकता

मानधनावर ल सेवा संपु टात आण यात येतील.
3.
4.

मु लाखतीस ये याकर ता उमेदवारास कोण याह
उपरो त पदांना व हत केलेनु सार तसेच शै
जाईल.

5.

सव

उमेदवारांनी

मु लाखतीसाठ

अनु भवाबाबत या आव यक

कारचा

राहताना

नवड केले या उमेदवारांना म.न.पा.ने ठरवू न

रा हल.
7.
8.

सदर पदांना महारा

9.

नो टशी शवाय

णक

अहता,

जातीचे

येईल.

11. उमेदवारांना

व

शत नु सार कामकाज कऱणे बंधनकारक

खाल ल

माणे राहतील-

वगातील उमेदवारांची नेमणू क करणेत येईल.

रा य लोकसेवा यांचे अट / शत

णालयाचे प रसरात वा त य करणा-या त

अनु ेय नाह .

माणप

ती उदा. गु णप का (माकशीट)

आरो य व ान व यापीठ यांचे नयम व अट / शत लागु.

10. म.न.पा.

यां या

आर ण कायदा 2004 नु सार मागासवग यांचे आर ण लागू राह ल.

पु ण वेळ , म.न.पा.अट शत नु सार व महारा
महारा

शै

दले या अट

आर णनु सार उमेदवार उपल ध न झालेस सवसाधारण
मु य अट

कोण याह

वासभ ता दला जाणार नाह .

ती व सा ां कत केले या

स ट फकेट, इतर सादर करणे बं धनकारक आहे .
6.

यावेळी

अजदारास

णक अहता व कामा या अनु भवानु सार मानधन अदा केले

उपि थत

या मु ळ

नसेल

यामु ळे

वै यक य अ धका-याना

णालयीन कामकाजा या वेळा पाळणे बं धनकारक राह ल.

माणे, आ ण
ाधा य

दे यात

याम ये कोणतीह

सवलत

12. उमेदवारांची नेमणु क झालेनंतर बायोमे क प दतीने हजेर न द वणे बंधनकारक राह ल.

तर इ छुक उमेदवारांनी वर ल अ. . 1 ते 2 पदाक रता द.15/01/2014 रोजी मा.आयु त क

था मजला

पं. चं.म.न.पा.,

कागदप ां या मु ळ
पदांक रता

पं पर 18 येथे दु पार 3.00 वाजता Walk In Interview साठ

ती व सा ां कत केले या

द.17/01/2014

हॉल,वाय.सी.एम.

णालय,

सोमवार

3.00 वाजता

जा हरात

मांक

रोजी

तीसह सम

सकाळी

10.00

ते

11.00

पं पर -18 येथे उपि थत रहावे. सव पदांक रता

Walk In Interview आयोिजत केले जातील.

या

वेळेत

30 / 12 /2013

सह / -

पंपर

चाण य

सदरची पदे भरे पयत दर

:- 374

.वायसीएमएच/पी.जी.2/का व/25/2013

या

उपि थत रहावे. तसेच वर ल अ. .3 ते 14 या

वेबसाईट – www.pcmcindia.gov.in
दनांक

आव यक

4

आयु त

चंचवड महानगरपा लका
पं पर – 41101

