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                               पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, 

         यशवतंराव िंव्हाण स्मलृत रूग्णािय, 

       सतं तकुारामनगर, पिंिंरी – ४११०१८. 

दरमहा एकलित  मानधनावर तात्िंरुत्या स्वरूिंािंी (हगंामी) लवलवध िंद े(नलवन) भरणेबाबत दरमहा एकलित  मानधनावर तात्िंरुत्या स्वरूिंािंी (हगंामी) लवलवध िंद े(नलवन) भरणेबाबत 

 

      पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रूग्णाियाकररता दरमहा एकलित 

मानधनावर लवलवध िंद ेहगंामी तात्िंुरत्या स्वरूिंात ६ मलहने कािावधीकरीता भरावयािंी आहते. त्यांिंे 

िंदनाम, िंदसंख्या, शैक्षलणक अहहता, अटी खािीिप्रमाणे –  

प्रिंि 'अ' 

अ.

क्र. 
िंदनाम कामािंा लवभाग 

िंद 

सखं्या 
शकै्षलणक अहहता 

एकिीत 

मानधन 
कामािंी वळे 

मिुाखत 

ददनाकं 

१ कन्सस्िटंन्सट 

िंॅथोिॉजीस्ट 

(Open-1) 

१ 

 

मान्सयता प्राप्त 

संलवधालनक 

लवद्यािंीठािंी MD 

(Path) िंदवी 

/एम.एम.सी. रलज. 

अद्यावत असणे  

आवश्यक  

६००००/- 

10 .00 am To 

4 .00 pm 

२७/७/२०१६ 

मान्सयता प्राप्त 

संलवधालनक 

लवद्यािंीठािंी DPB 

िंदवी /एम.एम.सी. 

रलज. अद्यावत असणे  

आवश्यक 

५००००/- 

रेडीओिॉजीस्ट 

(Open-1) 

१ 

 

मान्सयता प्राप्त 

संलवधालनक 

लवद्यािंीठािंी 

MD(Radio) िंदवी 

/एम.एम.सी. रलज. 

अद्यावत असणे  

आवश्यक  

७५०००/- 

10.00 am To 

2.00 pm मान्सयता प्राप्त 

संलवधालनक 

लवद्यािंीठािंी 

DMRD िंदवी 

/एम.एम.सी. रलज. 

अद्यावत असणे  

आवश्यक  

६००००/- 

स्त्री रोग तज्ञ 

(Open- 2, 

SC-1) 

३ 

 

मान्सयता प्राप्त 

संलवधालनक 

लवद्यािंीठािंी  िंदवी 

एम.डी./एम.एस./ 

डी.जी.ओ. 

७५०००/- 
8 .00 pm To 

8.00 am 

५००००/- 

8.00 am To 

2.00 pm, 2.00 

pm To 8.00  am 

(Sun Off) 
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दिलजलशयन 

(Open- 2, 

SC-1) 

३ 

मान्सयता प्राप्त 

संलवधालनक 

लवद्यािंीठािंी 

एम.डी./लड.एन.बी 

(MED) िंदवी 

एम.एम.सी. 

रलज.अद्यावत असणे 

आवश्यक.  

७५०००/- 

 

8.00 pm To 

8.00 am 

 

सजहन (GEN) 

(Open- 1, 

SC-1) 

२ 

मान्सयता प्राप्त 

संलवधालनक 

लवद्यािंीठािंी 

एम.एस. (जनरि) / 

डी.एन.बी. (जनरि) 

िंदवी एम.एम.सी. 

रलज.अद्यावत असणे 

आवश्यक   

७५०००/- 

8.00 pm To 

8.00 am, 8.00 

am To 8.00 pm 

२ 
लनवासी 

डॉक्टर 

मेडीसीन 

(Open- 3, 

SC-1., ST-1, 

VJA-1) 

६ 

एम.बी.बी.एस / 

एम.डी. 

एम.एम.सी./ 

रलज.अद्यावत असणे 

आवश्यक. 

४५०००/-  

२८/७/२०१६ 
स्त्री रोग 

(Open- 3, 

SC-1., ST-1, 

VJA-1) 

६ 

एम.बी.बी.एस/ 

लड.जी.ओ./ 

एम.डी. / 

एम.एम.सी. 

रलज.अद्यावत असणे 

आवश्यक. 

४५०००/-  

३ 
वदै्यदकय 

अलधकारी 

आय.सी.यु. 

(Open- 5, 

OBC-1 SC-1, 

ST-1, VJA-1) 

९ 

एम.बी.बी.एस/ 

एम.डी.(med) 

/एम.डी.(Anae) 

एम.डी.(Chest)/

डी.ए.(Anae)/ 

टी.डी.डी.(Chest)

/ एम.एम.सी. 

रलज.अद्यावत असणे 

आवश्यक. 

४५०००/- 

लशफ्ट डु्यटी 

(रुग्णाियाच्या 

सोयीनुसार) 

२८/७/२०१६ 

४ 
डाटा एन्सरी 

ऑिंरेटर 

िंॅथोिॉजी 

(Open-1) 
१ 

१२ वी िंास, इंग्रजी 

टंकिेखन ४० श.प्र., 

मराठी टंकिेखन ३० 

श.प्र.लम. 

मान्सयताप्राप्त संस्थेिंे 

संगणक प्रलशक्षण 

प्रमाणिंि 

१२०००/- 
9.00 am To 

5.00 pm 
२८/७/२०१६ 

५ 
डायिलेसस 

टेदिलशयन 

डायिलेसस 

(Open-1) 
१ 

१० वी िंास 

डायिेसीस 

करण्यािंा प्रलतष्ठीत 

संस्थेिंा अनुभव 

१२०००/- 

लशफ्ट डु्यटी 

(रुग्णाियाच्या 

सोयीनुसार) 

२८/७/२०१६ 
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 अटी व शती :- 
 

१. मानधनावरीि नेमणुका िंुणहिंणे तात्िंुरत्या हगंामी स्वरूिंाच्या आहते. त्यामुळे अजहदारास 

कोणत्याही कायमिंदी नमेणुकीिंा हक्क राहणार नाही.  

२. ज्या ददवशी मनिंास दर िंदािंी आवश्यकता नसेि त्यावेळी कोणत्याही नोरटशीलशवाय                        

त्यांच्या मानधनावरीि सवेा संिंुटात आणण्यात यतेीि. 

३. िेखी िंररक्षेस व मिुाखतीस यणे्या-जाण्याकरीता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारिंा प्रवास भत्ता 

ददिा जाणार नाही. 

४. उिंरोक्त िंदांना लवलहत केिेनुसार तसिें शैक्षलणक अहहता व कामाच्या अनुभवानुसार मानधन अदा 

केिे जाईि. अजाहसोबत सादर केिेिा अनुभवािंा खोटा असल्यािंे लनदहशनात आिसे तो अनुभव  

ग्राह्य धरिा जाणार नाही. 

५. सवह उमेदवारांनी िखेी िंररक्षेसाठी व  मुिाखतीसाठी उिंलस्थत राहताना शैक्षलणक अहहता, जातीिं े

प्रमाणिंि व अनुभवाबाबतच्या आवश्यक त्या मुळ प्रती व स्वत: च्या स्वाक्षरीने व साक्षांदकत 

केिेल्या प्रती उदा. गुणिंलिका (माकह शीट) सर्टटदिकेट, िोटो,  इतर सादर करणे बंधनकारक आह.े  

६. लनवड केिेल्या उमेदवारानंा म.न.िंा.ने ठरवून ददिले्या अटी शतीनुसार कामकाज कऱणे बंधनकारक 

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

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

८. आरक्षणानसुार उमदेवार उिंिब्ध न झािसे सवहसाधारण प्रवगाहतीि उमदेवारािंंी नमेणकू करणते 

यईेि. 
 

मखु्य अटी खािीि प्रमाण ेराहतीि- 

 उमेदवारांना रूग्णाियीन कामकाजाच्या वेळा िंाळणे बंधनकारक राहीि. त्यामध्य े

कोणतीही  सवित अनुज्ञये नाही. 

 उमेदवारािंंी नमेणुक झािेनंतर बायोमेरीक िंध्दतीने हजरेी नोंदलवणे बंधनकारक 

राहीि. व हजरेी मस्टरवर रोजिं ेरोज स्वाक्षरी करणे आवश्यक आह.े त्यालशवाय िंगार 

अदा केिा जाणार नाही. 

 उमेदवारांना वयािंी अट िागु राहणार नाही.  
                       

तरी इच्छुक उमेदवारानंी वरीि िंदांकररता नावांिंुढे दशहलवण्यात आिेल्या ददनांकास 

यशवंतराव िंव्हाण स्मलृत रूग्णाियामधीि िंाणक्य प्रशासकीय कायाहियाशजेारीि हॉिमध्य े

स.१०.०० ते ११.०० वाजता आवश्यक त्या कागदिंिांच्या मुळ प्रती व साक्षांदकत केिले्या प्रतीसह 

समक्ष उिंलस्थत रहावे. तसेिं आिेल्या इच्छुक उमदेवारािंंे रलजस्रेशन सकाळी १०.०० ते ११.०० या 

 वेळेत केिे जाईि. वेळेनंतर आिेल्या उमेदवारािंंा लविंार केिा जाणार नाही. रलजस्रेशन झािेल्या 

उमेदवारांना सदर िंदासाठी घेतल्या जाणा-या िेखी िंरीक्षा /मुिाखतीबाबत समक्ष सुिंना ददल्या 

जातीि व त्याबाबतिंा तिंशीि महानगरिंालिकेच्या वेबसाईटवर प्रलसध्द केिा जाईि. सदर ददवशी 

आवश्यक तेवढे उमेदवार न लमळाल्यास वरीि िंद भरेिंयंत दर सोमवारी Walk In Interview 

आयोलजत केल्या जातीि. यासाठी समक्ष िंिव्यवहार केिा जाणार नाही.  

 
 

जाहीरात क्र.- ९५५    

रोटेशन क्र.- ब -१                      सही/- 

वेबसाईट – www.pcmcindia.gov.in                         आयकु्त 

क्र.वायसीएमएिं/िंीजी-१/कालव/१०९५/२०१६                          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

दद. १९/०७/२०१६.                     पिंिंरी – ४११०१८. 
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