पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाललका,
यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रूग्णालय,
संत तुकारामनगर, पिंिंरी – ४११०१८.

दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्िंुरत्या स्वरूिंािंी लवलवध िंदे भरणेबाबत
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाललके च्या यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रूग्णालयाकररता दरमहा एकलत्रत
मानधनावर लवलवध िंदे हंगामी तात्िंुरत्या स्वरूिंात ६ मलहने कालावधीकरीता भरावयािंी आहेत.त्यांिंे
िंदनाम, िंदसंख्या, शैक्षलणक अहहता, अटी खालीलप्रमाणे –
प्रिंत्र 'अ'
अ.
क्र

िंदनाम

१

मेडीकल ऑदिसर
( बी.टी.ओ)

िंदसंख्या

शैक्षलणक िंात्रता
मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी

२

(SC-1,OPEN-1)

MBBS/DCP उत्तीणह व FDA
Approved, MD Path प्राधान्य व
एम.एम.सी. रलि.अद्यावत असणे आवश्यक
मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी BSC उत्तीणह

२

ब्लड बँक टेदिलशयन (SC-

1,ST-1, OPEN-3)

५

शासन ककवा लवद्यािंीठ मान्यता प्राप्त

DMLT कोसह उत्तीणह, FD Approved

एकु ण मानधन

मुलाखत
ददनांक

MBBS- 45,000/Diploma-55,000/-

०६/०५/२०१७

Degree- 60,000/अनुभव (वषह)
0-3 िंेक्षा कमी-13,028/5 िंेक्षा िास्त -15,000/-

०५/०५/२०१७

Technician प्राधान्य
अनुभव (वषह)
३

ब्लड बँक कॉलन्सलर (SC-

1,OPEN-1)

२

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी M.S.W.

0-3 िंेक्षा कमी-13,028/-

कोसह उत्तीणह

5 िंेक्षा िास्त -15,000/-

०५/०५/२०१७

एम.एस.डब््यु.

अनुभव (वषह)

(Medical Social
४

Worker Blood Bank

२

)

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी M.S.W.

0-3 िंेक्षा कमी-13,028/-

कोसह उत्तीणह

5 िंेक्षा िास्त -15,000/-

०५/०५/२०१७

(SC-1,OPEN-1)
मान्यता प्राप्त संलवधालनक लवद्यािंीठािंी
िंॅथोलॉिीस्ट

५

(एकाकी िंदास आरक्षण

१

MD (Path) िंदवी /एम.एम.सी. रलि.

60,000/-

अद्यावत असणे आवश्यक

०६/०५/२०१७

मान्यता प्राप्त संलवधालनक लवद्यािंीठािंी

लागु नाही)

DPB िंदवी /एम.एम.सी. रलि. अद्यावत

55,000/-

असणे आवश्यक
मान्यता प्राप्त संलवधालनक लवद्यािंीठािंी

६

रे डीओलॉिीस्ट (OPEN -

२

MD(Radio) िंदवी /एम.एम.सी. रलि.

75,000/-

अद्यावत असणे आवश्यक

०६/०५/२०१७

मान्यता प्राप्त संलवधालनक लवद्यािंीठािंी

1 SC- 1)

DMRD िंदवी /एम.एम.सी. रलि.

65,000/-

अद्यावत असणे आवश्यक

७

वैद्यदकय अलधकारी
आय.सी.यु.
(OPEN-5, OBC-1,SC-

९

1 ST-1, VJA-1)

एम.बी.बी.एस व एम.एम.सी.
रलि.अद्यावत असणे आवश्यक.

45,000/-

०६/०५/२०१७

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी संगणक

८

डाटा एन्री ऑिंरे टर (SC-

1, OPEN -1)

शाखेिंी िंदवी/िंदलवका ककवा 12th व

२

ITI मधील COPA/PASS कोसह िंुणह,

13,028/-

०५/०५/२०१७

मराठी टंकलेखन ३० wpm , इं ग्रिी
टंकलेखन ४० wpm, टंकलेखन प्रमाणिंत्र

D/Gaikwad sir/मानधन/मानधन भरती एप्रिल २०१७ दुरुस्ती दद.19-4-2017

1

व कामािंा अनुभव आवश्यक

९

डायलेलसस टेदिलशयन
(SC-1, OPEN2)

३

१० वी िंास डायलेसीस करण्यािंा
प्रलतष्ठीत संस्थेिंा अनुभव

13,028/-

०५/०५/२०१७

४

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी एम.एस.
(िनरल) / डी.एन.बी. (िनरल) िंदवी , २
वषाहिंा अनुभव असणे आवश्यक व
एम.एम.सी. रलि.अद्यावत असणे आवश्यक

60,000/-

०६/०५/२०१७

सिहन

१०

(SC-1,ST-1, OPEN२)

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी
एम.सी.एिं.(कॅ न्सर)ककवा Fellow Ship
कॅ न्सर सिहन

११

(एकाकी िंदास आरक्षण

In Oncology After MS व
१

लागु नाही)

MS/DNB व ५ वषाहिंा अनुभव

न्युरो सिहन

१२

लागु नाही)

०६/०५/२०१७

एम.एम.सी. रलि.अद्यावत असणे आवश्यक
आवश्यक व एम.एम.सी. रलि.अद्यावत
असणे

(एकाकी िंदास आरक्षण

70,000/-

65,000/-

मान्यता प्राप्त लवद्यालिंठािंी
१

सुिंरस्िंेशाललटी MCH/ DNB ( न्युरो )

70,000/-

०६/०५/२०१७

एम.एम.सी. रलि.अद्यावत असणेआवश्यक
मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी DNB

(MED)MD, MD(ANA), MD

इं टेनलसव्हीस्ट

१३

(SC-1,ST-1 OPEN-

४

2)

Chest िंदवी एम.एम.सी. रलि.अद्यावत
मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी DA/ DTCD

१५

१६

१

(Paed surgery) / DNB (Paed

लागु नाही)

surgery) िंदवी व एम.एम.सी.

न्युरो दिलिलशयन

मान्यता प्राप्त लवद्यालिंठािंी

(एकाकी िंदास आरक्षण

१

सुिंरस्िंेशाललटी DM (Neuro)/
एम.एम.सी. रलि.अद्यावत असणे आवश्यक

दिलिलशयन

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी

1, OPEN-3)

70,000/-

०६/०५/२०१७

70,000/-

०६/०५/२०१७

रलि.अद्यावत असणे आवश्यक .

लागु नाही)
(SC-1, ST-1, VJ-A-

55,000/-

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी MCH

बालरोग सिहन

(एकाकी िंदास आरक्षण

०६/०५/२०१७

असणे आवश्यक
िंदवी व एम.एम.सी. रलि.अद्यावत असणे
आवश्यक

१४

60,000/-

६

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

60,000/-

०६/०५/२०१७

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी एम.एस./

(ORTHO) डी.एन. बी.िंदवी, २ वषाहिंा
१७

अलस्थरोग तज्ञ
(SC-1,OPEN-1)

२

अनुभव असणे आवश्यक व एम.एम.सी.
रलि.अद्यावत असणे आवश्यक

60,000/०६/०५/२०१७

लडप्लोमा (ORTHO) व एम.एम.सी.
रलि.अद्यावत असणे आवश्यक

55,000/-

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी कान नाक घसा
१८

कान नाक घसा तज्ञ
(SC-1,OPEN-1)

२

उरो रोग तज्ञ
१९

(एकाकी िंदास आरक्षण
लागु नाही)

१

मधील MS/DLO ही िंदवी उत्तीणह, २
वषाहिंा अनुभव असणे आवश्यक व
एम.एम.सी. रलि.अद्यावत असणे
आवश्यक.
एम.डी.िंेस्ट िंदवी/DNB व एम.एम.सी.
रलि.अद्यावत असणे आवश्यक.

Diploma-55,000/Degree- 60,000/-

60,000/-

०६/०५/२०१७

०६/०५/२०१७
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DTCD व एम.एम.सी. रलि.अद्यावत
असणे आवश्यक.
िामाहलसस्ट
२०

(SC-1, ST-1, OPEN-

५

03)

२२

२३

कौलन्सल कडील नोंदणी व PPP
ररलनव्हल

एक्स-रे टेदिलशयन
२१

उच्च माध्यलमक शालांत िंररक्षा उत्तीणह,
शासन मान्य संस्थेकडील डी. िामह/बी.िामह
ही िंदवीका उत्तीणह, महाराष्ट्र िामहसी

अनुभव (वषह)
0-3 िंेक्षा कमी-13,028/-

अनुभव (वषह)

OPEN-4)
सांलख्यकी

मान्यता प्राप्त लवद्यािंीठािंी

अनुभव (वषह)

(SC-1, ST-1,VJA-1,

७

0-3 िंेक्षा कमी-13,028/-

0-3 िंेक्षा कमी-13,028/-

लागु नाही)

रुग्णालयातील सांलख्यकी कामािंा अनुभव.

5 िंेक्षा िास्त-15,000/-

िी.एन.एम.स्टािनसह

उच्च माध्यलमक शालांत िंररक्षा उत्तीणह,
शासन मान्य संस्थेकडील िी.एन.एम.

अनुभव (वषह)

कोसह/BSC नर्ससग िंुणह, महाराष्ट्र नर्ससग

0-3 िंेक्षा कमी-16,000/-

कॉलन्सलकडील रलिस्रेशन आवश्यक
मान्यताप्राप्त रूग्णालयात काम के ्यािंा
अनुभव आवश्यक
माध्यलमक शालांत िंररक्षा उत्तीणह

3 ते 5-18,000/5 िंेक्षा िास्त-20,000/-

(NTB-1, ST-5,OBC9,OPEN-7,VJ-3,

१

२८

(SSC), शासन मान्य संस्थेकडील
ए.एन.एम.स्टािनसह

(OPEN-3)

३

ए.एन.एम. कोसह िंुणह, महाराष्ट्र नर्ससग
कॉलन्सलकडील रलिस्रेशन
आवश्यक.शासकीय लनमशासकीय
रूग्णालयात काम के ्यािंा अनुभव
आवश्यक

०५/०५/२०१७

5 िंेक्षा िास्त-14,000/-

B.SC(STATISTICS) िंदवी व

(एकाकी िंदास आरक्षण

०५/०५/२०१७

5 िंेक्षा िास्त-15,000/-

१२ वी उत्तीणह, शासन मान्य संस्थेकडील
एक्स-रे टेदिलशयन कोसह िंुणह, रुग्णालय
कामािंा अनुभव असणे आवश्यक

SBC-3)

२४

55,000/-

०५/०५/२०१७

०४/०५/२०१७

अनुभव (वषह)
0-3 िंेक्षा कमी-13,000/3 ते 5-15,000/5 िंेक्षा िास्त-17,000/-

०४/०५/२०१७

अटी व शती:१. मानधनावरील नेमणुका िंुणहिंणे तात्िंुरत्या हंगामी स्वरूिंाच्या आहेत. त्यामुळे अिहदारास
कोणत्याही कायमिंदी नेमणुकीिंा हक्क राहणार नाही.
२. ज्या ददवशी मनिंास दर िंदािंी आवश्यकता नसेल त्यावेळी कोणत्याही नोरटशीलशवाय
त्यांच्या मानधनावरील सेवा संिंुष्टात आणण्यात येतील.
३. लेखी िंररक्षेस व मुलाखतीस येण्या-िाण्याकरीता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारिंा प्रवास भत्ता
ददला िाणार नाही.
४. उिंरोक्त िंदांना लवलहत के लेनुसार तसेिं शैक्षलणक अहहता व कामाच्या अनुभवानुसार मानधन अदा
के ले िाईल. अिाहसोबत सादर के लेला अनुभवािंा खोटा अस्यािंे लनदहशनात आलेस तो अनुभव
ग्राह्य धरला िाणार नाही.
५. सवह उमेदवारांनी लेखी िंररक्षेसाठी व मुलाखतीसाठी उिंलस्थत राहताना शैक्षलणक अहहता, िातीिंे
प्रमाणिंत्र व अनुभवाबाबतच्या आवश्यक त्या मुळ प्रती व स्वत: च्या स्वाक्षरीने व साक्षांदकत
के ले्या प्रती उदा. गुणिंलत्रका (माकह शीट) सर्टटदिके ट, िोटो, इतर सादर करणे बंधनकारक आहे.
६. लनवड के ले्या उमेदवारांना म.न.िंा.ने ठरवून ददले्या अटी शतीनुसार कामकाि कऱणे बंधनकारक
रालहल. त्याप्रमाणे काम करणेस नकार ददलेस नेमणुक र्द  करण्यात येईल.
७. सदर िंदांना महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ नुसार मागासवगीयांिंे आरक्षण लागू राहील.
८. आरक्षणानुसार उमेदवार उिंलब्ध न झालेस सवहसाधारण प्रवगाहतील उमेदवारांिंी नेमणूक करणेत
येईल.
मुख्य अटी खालील प्रमाणे राहतील उमेदवारांना रूग्णालयीन कामकािाच्या वेळा िंाळणे बंधनकारक राहील. त्यामध्ये
कोणतीही सवलत अनुज्ञय
े नाही.
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 उमेदवारांिंी नेमणुक झालेनंतर बायोमेरीक िंध्दतीने हिेरी नोंदलवणे बंधनकारक राहील.
व हिेरी मस्टरवर रोििंे रोि स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. त्यालशवाय िंगार अदा के ला
िाणार नाही.
 उमेदवारांना वयािंी अट लागु राहणार नाही.
तरी इच्छु क उमेदवारांनी वरील िंदांकररता नावांिंढ
ु े दशहलवण्यात आले्या ददनांकास यशवंतराव
िंव्हाण स्मृलत रूग्णालयामधील िंाणक्य प्रशासकीय कायाहलयाशेिारील हॉलमध्ये स.१०.०० ते
११.०० वािता आवश्यक त्या कागदिंत्रांच्या मुळ प्रती व साक्षांदकत के ले्या प्रतीसह समक्ष उिंलस्थत
रहावे. तसेिं आले्या इच्छु क उमेदवारांिंे रलिस्रेशन सकाळी १०.०० ते ११.०० या वेळेत के ले िाईल.
वेळेनंतर आले्या उमेदवारांिंा लविंार के ला िाणार नाही. रलिस्रेशन झाले्या उमेदवारांना
सदरिंदासाठी घेत्या िाणा-या लेखी िंरीक्षा /मुलाखतीबाबत समक्ष सुिंना दद्या िातील व
त्याबाबतिंा तिंशील महानगरिंाललके च्या वेबसाईटवर प्रलसध्द के ला िाईल. सदर ददवशी आवश्यक
तेवढे उमेदवार न लमळा्यास वरील िंद भरे िंयंत दर सोमवारी Walk In Interview आयोलित के ्या
िातील. यासाठी समक्ष िंत्रव्यवहार के ला िाणार नाही.
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सही/आयुक्त
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाललका
पिंिंरी – ४११०१८.
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