
 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णािय, पदव्युत्तर सिंस्था 

सिंत तकुारामनगर, पपिंपरी- ४११०१८. 

जालहरात क्रमािंक- ९०४/२०२१  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णाियातीि अस्थायी आस्थापनेवर 

हिंगामी स्वरूपात ३ वर्षे कािावधीकरीता गट अ व गट ब मधीि खािीि पद ेभरणेकामी खािीि पदािंसाठी 

अहहताधारक उमेदवारािंकडून अजह मागलवण्यात येत आह.े सदर लवर्षयाची जालहरात पपिंपरी पचिंचवड 

महापालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्थळावर प्रलसद्ध करण्यात आिी आह.े तरी सहाय्यक 

प्राध्यापक सवहसाधारण शल्यलचकीत्सा या पदाचे दरुूस्तीसह पुनश्च: पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या 

www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्थळावर प्रलसद्ध करणेत येत आह.े  

अ. 

क्र. 

पदनाम पदसिंख्या अ. 

क्र. 

पदनाम पदसिंख्या 

१. प्राध्यापक रेलडओिॉजी ०१ १०. सहाय्यक प्राध्यापक स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र ०४ 

२. प्राध्यापक त्वचारोगशास्त्र ०१ ११. सहाय्यक प्राध्यापक भुिशास्त्र ०३ 

३. सहयोगी प्राध्यापक मेडीसीन ०१ १२. सहाय्यक प्राध्यापक अस्थीरोग 

शल्यलचककत्सा 

०३ 

४. सहयोगी प्राध्यापक रेलडओिॉजी ०२ १३. सहाय्यक प्राध्यापक त्वचारोग शास्त्र ०१ 

५. सहयोगी प्राध्यापक नेत्ररोग लचककत्सा ०१ १४. सहाय्यक प्राध्यापक उरोरोग शास्त्र ०१ 

६. सहाय्यक प्राध्यापक सवहसाधारण 

शल्यलचकीत्सा  

०३ १५. Antenatal Medical officer-cum-

lecturer/Assistant Professor 

०१ 

७. सहाय्यक प्राध्यापक मेडीसीन ०६ १६. Maternity and Child Welfare 

Officer-cum-lecturer/Assistant 

Professor 

०१ 

८. सहाय्यक प्राध्यापक बािरोगलचककत्सा ०३ १७. Epidemiologist Cum-Assistant 

Professor 

०१ 

९. सहाय्यक प्राध्यापक रेलडओिॉजी ०२ एकुण  ३५ 

  

 वरीि सवह सिंवगाहतीि प्रवगहलनहाय ररक्त पद,े प्रत्येक सिंवगाहकरीता सेवा प्रवेश लनयमानुसार आवश्यक 

असणारी शैक्षलणक अहहता, वयोमयाहदा तसेच अजह करण्याची अिंलतम तारीख  व लनयुक्तीच्या अटी, शती यािंच े

तपशीि पपिंपरी पचिंचवड महापालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्थळावर खािीि प्रमाणे 

प्रलसद्ध करण्यात आिेिे आह.े  

 तरी इच्छुक पात्र उमेदवारािंनी आपिे आवेदन पत्र जालहरातीत नमुद केिेल्या काि मयाहदमेध्ये 

यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णािय, चाणक्य कायाहिय, पलहिा मजिा, सिंत तकुारामनगर, पपिंपरी, पुणे- 

४११०१८ येथे सादर करावेत.   

            सहि/- 

आयुक्त 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

पपिंपरी-४११०१८ 

क्रमािंक-वायसीएमएच/७/कालव/१५५/२०२१ 

कदनािंक-०८/०६/२०२१ 
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    पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी-४११०१८ 

    पदव्युत्तर सिंस्था, यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णािय, 

               सिंत तुकारामनगर, पपिंपरी-४११०१८ 

हिंगामी स्वरूपात पदव्यतु्तर वदै्यकीय सिंस्थमेध्य ेसहाय्यक प्राध्यापक 

सवहसाधारण शल्य लचकीत्सा या पदाच्या वाढीव दरुूस्ती पदभरती 

बाबत. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णाियामध्ये पदव्युत्तर सिंस्थेकरीता 

खािीि पद ेहिंगामी स्वरूपात ३ वर्षे कािावधीकरीता भरावयाची आहते. त्यािंचे पदानाम, पदसिंख्या, शैक्षलणक 

अहहता, अटी व शती खािीिप्रमाणे- 

अ.क्र. पदनाम व एकुण मानधन माह े 

जानेवारी २०२१ च्या 

वेतनसिंरचनेनुसार 

पदसिंख्या शैक्षलणक पात्रता वयोमयाहदा 

१. सहाय्यक प्राध्यापक 

सवहसाधारण शल्यलचकीत्सा 

र. रू. ७७,१३७/- 

(१५,६००-३९,१००-गे्रड पे-६,०००/-) 

खुिा-१ 

ईडबल्युएस-१ 

लव.जा.भ.ज-१ 

मान्यता प्राप्त लवद्यालपठाची एम.एस / डी.एन.बी 

(शल् यलचककत्सा) ही पदव्युत्तर पदवी 

एका मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महालवद्याियात ३ 

वर्षह कलनष्ठ लनवासी आलण मान्यताप्राप्त वैद्यकीय 

महालवद्याियात सिंबिंलधत लवर्षयात १ वर्षह वररष्ठ 

लनवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव 

 

खुल्या प्रवगाहसाठी  

४० वर्षे 

मागास प्रवगाहसाठी 

४५ वर्षे 

 

 अटी व शती – 

१. राष्ट्रीय आयुर्वहज्ञान आयोग (NMC) लनधाहरीत केििेी वैद्यककय सिंस्थातीि अध्यापकासाठीची ककमान अहहता 

१९९८ (२०२० पयंतच्या सुधारणािं सहीत) नुसार उमेदवाराची पात्रता असावी.     

२. सवह नेमणुका ह्या ३ वर्षाहसाठी हिंगामी स्वरूपाच्या आहते, अजहदारास कोणत्याही कायमपदी नेमणूकीचा हक्क 

राहणार नाही.  

३. सवह पदािंना अदा करणेत यणेारे मानधन ह ेसहाव्या वेतन आयोग आधारीत अनुज्ञेय राहीि. महागाई भत्ता (DA)  

महाराष्ट्र शासनान ेवेळोवेळी कदिेल्या लनदेशानुसार देय राहीि. 

४. लनवड झािले्या उमेदवारािंना व्यवसायरोध भत्ता लमळण्यासाठी खाजगी व्यवसाय करीत नसल्याबाबत िेखी 

लवकल्प भरून दणेे आवश्यक आह.ेखाजगी व्यवसाय करणा-या अध्यापकािंना व्यवसाय रोध भत्ता देय राहणार 

नाही.     

५. उमेदवारािंनी मुिाखतीसाठी उपलस्थत राहताना शैक्षणीक अहहता, जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैद्यता प्रमाणपत्र, 

अनुभव प्रमाणपत्र, पासपोटह साईज फोटो,महाराष्ट्र वैद्यक पररर्षद (MMC) अथवा केद्रीय वैद्यक पररर्षद (NMC) 

चे नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच कागदपत्रािंच्या मुळ प्रती व साक्षािंककत केिेल्या प्रती उदा. प्रमाणपते्र, फोटो इत्यादी 

सादर करण ेबिंधनकारक आह.े  

६. मुिाखतीस येण्याजाण्याकरीता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारचा भत्ता कदिा जाणार नाही. 

७. सवह पदाकरीता कामकाजाची वेळ ही पदवु्यत्तर सिंस्थेतीि अध्यापकािंप्रमाणे असेि. तज्ञ अध्यापकािंना दररोज 

राष्ट्रीय आयुर्वहज्ञान आयोग (NMC) लनयमानुसार व रुग्णाियाच्या गरजे नुसार कामकाज करण े बिंधनकारक 

राहीि. तसेच रुग्णाियीन सेवेच्या आवश्यकतेनुसार तातडीक सेवा करावी िागिे.  

८.  नेमणुक केिले्या उमेदवारािंना लनयुक्ती आदशेात महानगरपालिकेने ठरवून कदिेल्या अटी व शतीनुसार कामकाज 

करणे बिंधनकारक राहीि. 

९. ज्या कदवशी मनपास नेमणूक केिेल्या उमेदवारािंची आवश्यक् ता नसेि, त्यावेळी कोणतीही नोटीस न देता   

त्यािंच्या सेवा सिंपुष्टात आणण्यात येतीि. 

१०. सदर जलहराती समवेत असिेल्या लवलहत नमुन्यामध्य ेआवेदन पत्र सादर करणे बिंधनकारक आह.े 



११. उमेदवारािंची नेमणुक झािेनिंतर बायोमेट्रीक (थम्ब इिंप्रेशन) पध्दतीने हजेरी नोंदलवणे बिंधनकारक राहीि व 

त्याबरोबरच हजेरी पुस्तकावर  रोजचे रोज स्वाक्षरी करणे आवश्यक आह.े त्या लशवाय वेतन अदा केिे जाणार 

नाही. 

१२. वयोमयाहदेतीि अट पुणह करणारे उमेदवार उपिब्ध नसल्यास वरीि पदािंबाबत वयाची अट लशथीि करण्याचे 

अिंलतम अलधकार मा. आयुक्त सो. यािंना राहतीि. शासकीय / लनमशासकीय स्थालनक स्वराज्य सिंस्थामध्ये कायहरत 

असणा-या अध्यापकािंसाठी वयोमयाहदा लशलथिक्षम असिे. 

१३. सरळसेवा पदभरतीन े उमेदवार वरीि पदािंवर लनयकु्त होऊन रूज ू झाल्यास आपिी लनयकु्ती तात्काळ सिंपषु्टात 

येईि.  

१४. सदर पदािंची सिंख्या कमी जास्त अथवा रद्द करण्याचे अलधकार मा. आयुक्त यािंना राहतीि. तसेच आरलक्षत 

पदावर उमेदवार उपिब्ध न झाल्यास गुणवते्तनूसार इतर अहहताधारक उमेदवाराचा त्या जागेवर लनवड 

करण्यासाठी लनवड सलमती लनणहय घऊे शकेि. 

तरी इच्छुक उमेदवारािंनी वरीि पदािंकरीता पान क्र. ३ वरीि अजह जालहरातीच्या कदनािंकापासून         

०४/०६/२०२१ ते कदनािंक- २१/०६/२०२१ पयंत सकाळी १०.०० ते सायिंकाळी ५.०० या वेळेत 

पदव्युत्तर सिंस्था, यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णािय, चाणक्य कायाहिय, पलहिा मजिा, सिंत तुकाराम नगर, 

पपिंपरी-४११०१८ येथे पूणह भरून स्वाक्षरीसह आवश्यक त्या कागदपत्रािंच्या छायािंककत व साक्षािंककत केिेल्या 

प्रपतिंसह समक्ष जमा करावे. कदनािंक-  २१/०६/२०२१ च्या सायिंकाळी ५.०० वाज े निंतर आिेल्या अजांचा 

लवचार केिा जाणार नाही.  

 

               सहि/- 

जालहरात क्र. ९०४             आयुक्त 

रोटेशन क्र.        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

वेबसाईट- www.pcmcindia.gov.in                पपिंपरी-४११०१८ 

क्र. वायसीएमएच/७/कालव/१५६/२०२१ 

कदनािंक- ०८/०६/२०२१   
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