
                                     
पऩऩंयी चिंिलड भहानगयऩाचरका, 

मळलतंयाल िव्हाण स्भतृी रूग्णारम,  

संत तुकायाभ नगय, पऩंऩयी – ४११०१८ 

मळलतंयाल िव्हाण स्भतृी रूग्णारमात तात्ऩुत्मा स्लरूऩात ६ भहहने कयीता एकपित भानधनालय ऩदे 
बयणे.  

 

पऩऩंयी चिंिलड भहानगयऩाचरकेच्मा मळलतंयाल िव्हाण स्भतृी रूग्णारमाकयीता  लेगलेगळ्मा 
पलबागाभघ्मे तात्ऩुयत्मा स्लरूऩात ६ भहहने कारालधीकयीता हाऊसभन/यजिस्टाय/ नेफ्रॉरॉजिस्ट/ डाटा 
एन्ट्री ऑऩयेटय ही ऩदे भानधनालय बयालमािी आहेत. त्मािंा तऩचळर खारीरप्रभाणे आहे. 

 

अ.क्र रजिस्टार एकूण 

पद े
SC ST VJ-A NT-B NT-C NT-D SBC OBC OPEN 

२ २१ ०३ ०२ ०१ - ०१ - - ०४ १० 

मजेडजसन – ०३, सिजरी – ०३, गायनकॅ-०३, आथोपजेडक – ०३, बालरोग -०३, भलूशास्त्र -०३, रेजडओलॉिी  -०३,  

 

अ.क्र नफे्रॉलॉजिस्ट 

एकूण पद े
SC ST VJ-A NT-B NT-C NT-D SBC OBC OPEN 

३ ०१ - - - - - - - - ०१ 

नफे्रॉलॉजिस्ट  - ०१         

 

अ.क्र डाटा एन्ट्री 

ऑपरेटर  एकूण 

पद े

SC ST VJ-A NT-B NT-C NT-D SBC OBC OPEN 

४ १४ ०२ ०१ ०१ - ०१ - - ०२ ०७ 

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर -  १४ 

 

वरील पदासंाठी आवश्यक असणारी शकै्षजणक पात्रता व त्यानसुार दणे्यात यणेारे एकजत्रत मानधन खालीलप्रमाण े

आह.े 

अ.क्र. पदाच ेनाव शकै्षजणक पात्रता  एम.बी.बी.एस. 

/ बी.डी.एस./  

सबजंधत 

जवषयाचा 

जडप्लोमा 

सबजंधत 

जवषयाची 

पदवी 

एकजत्रत 

मानधन 

१ रजिस्रार सबंजंधत जवषयाचा जडप्लोमा/पदवी 

 

-- ४०,०००/- ४५,०००/- -- 

२ हाऊसमन एम.बी.बी.एस. / जडप्लोमा/ पदवी/ 

बी.डी.एस./एम.डी.एस 

३५,०००/- ४०,०००/- ४५,०००/- -- 

३ 
नफे्रॉलॉजिस्ट 

D.M.(Nephrology)  -- -- ७०,०००/- 

४ डाटा एन्ट्री 

ऑपरेटर 

सबजंधत सगंणक जवषयाची 

पदवी/पदजवका किकवा ITI मधील 

COPA PASA कोसज पणुज 

-- -- -- १०,०००/- 

 

अ.क्र हाऊसमन एकूण 

पद े
SC ST VJ-A NT-B NT-C NT-D SBC OBC OPEN 

१ ७३ १० ०५ ०२ ०२ ०३ ०१ ०१ १४ ३५ 

मजेडजसन – १२, सिजरी – ०९, गायनकॅ-०९, आथोपजेडक – ०९, कॅन्ट्सर -०१, बालरोग -०९, भलूशास्त्र -०९, 

नते्ररोग- ०२, कान,नाक,घसा-०२, त्वचारोग -०२, मानसोपचार -०२, चसे्ट-०२, रेजडओलॉिी  -०३, दतंरोग- ०२    



१. भानधनालयीर नेभणकुा ऩुणणऩणे तात्ऩुयत्मा हंगाभी स्लरूऩाच्मा आहेत. त्माभुऱे अिणदायास 
कोणत्माही कामभ ऩदी नेभणकुीिा हक्क याहणाय नाही .  

२. ज्मा हदलळी भ.न.ऩास सदय ऩदािी आलश्मकता नसेर त्मालेऱी कोणत्माही नोहटळी 
चळलाम त्मांच्मा भानधनालयीर सेला सऩंषु्टात आणण्मात मेतीर. 

३. भुराखतीस मेण्माकयीता उभेदलायास कोणत्माही प्रकायिा प्रलासबत्ता हदरा िाणाय नाही.  

४. उऩयोक्त ऩदांना पलहहत केरेनुसाय तसेि ळैऺ जणक अहणता ल काभाच्मा अनुबलानसुाय 
भानधन अदा केरे िाईर.  

५. सलण उभेदलायानंी भुराखतीसाठी उऩजस्थत याहताना ळैऺ जणक अहणता, िातीिे प्रभाणऩि ल 
अनुबलाफाफतच्मा आलश्मक त्मा भुऱ प्रती ल साऺांहकत केरेल्मा प्रती उदा. गुणऩपिका 
(भाकण ळीट) सहटणहपकेट, इतय सादय कयणे फधंनकायक आहे.   

६. चनलड केरेल्मा उभेदलायानंा भ.न.ऩा.ने ठयलून हदरेल्मा अटी ळतीनुसाय काभकाि कऱणे 
फंधनकायक याहहर. 

७. सदय ऩदांना भहायाष्ट्र आयऺण कामदा २००४ नुसाय भागासलगीमांिे आयऺण रागू याहीर. 
८. आयऺणनुसाय उभेदलाय उऩरब्ध न झारेस सलणसाधायण प्रलगाणतीर उभेदलायांिी नेभणकू 

कयणेत मेईर. 
९. यजिस्टाय / हाऊसभन लैद्यहकम अचधकायी मानंा २४ तास रूग्णारमात याहून काभ कयाले 

रागेर.ज्मा मुचनटभध्मे हकंला ज्मा लाडाणभध्मे नेभणकू होईर.त्मािें अचधऩत्माखारी काभ 
कयाले रागेर. 

१०. उभेदलायांना रूग्णारमीन काभकािाच्मा लेऱा ऩाऱणे फधंनकायक याहीर. त्माभध्मे 
कोणतीही  सलरत अनुऻेम नाही. 

११. उभेदलायांिी नेभणकु झारेनतंय फामोभेरीक ऩध्दतीने हिेयी नंदपलणे फधंनकायक याहीर. 
त्माचळलाम ऩगाय अदा केरा िाणाय नाही. 

१२. उभेदलायांना लमािी अट रागु याहणाय नाही.                               

तयी इच्छुक उभेदलायानंी Walk In Interview करयता लयीर अ.क्र. १ ते ३ ऩदाकरयता     
हद.२७/०५/२०१४ योिी भा.आमुक्त कऺ ४ था भिरा पऩ.ंचि.ंभ.न.ऩा., पऩऩंयी १८ मेथे दऩुायी ३.०० 
लािता आलश्मक त्मा कागदऩिांच्मा भुऱ प्रती ल साऺाहंकत केरेल्मा प्रतीसह सभऺ उऩजस्थत यहाले. 
सदयिी ऩदे बयेऩमतं दय सोभलायी Walk In Interview आमोजित केरे िातीर.तसेि अ.क्र.४ ऩदाकरयता 
हदनाकं. २९/०५/२०१४ मा हदलळी Walk In Interview आमोजित केरेरे आहेत. उभेदलायांनी आलश्मक 
त्मा कागदऩिांच्मा भऱु प्रती ल साऺांहकत केरेल्मा प्रतीसह सभऺ भुराखतीसाठी सकाऱी १०.०० 
लािता मळलतंयाल िव्हाण स्भतृी रूग्णारम पऩऩंयी १८ िाणक्म हॉर मेथे उऩजस्थत यहाले. मासाठी 
सभऺ ऩिव्मलहाय केरा िाणाय नाही. तसेि आरेल्मा इच्छुक उभेदलायािें यजिस्रेळन सकाऱी १०.०० ते 
११.०० मा लेऱेत केरे िाईर. लेऱेनतंय आरेल्मा उभेदलायािंा पलिाय केरा िाणाय नाही. 

 

िाहहयात क्रभाकं – २९   योटेळन फ  - ३ 

लेफसाईट – www.pcmcindia.gov.in                सही/-  
क्र.लामसीएभएि/ऩी.िी.१/कापल/३०८/२०१४       आमुक्त, 
हद. १९/०५/२०१४     पऩऩंयी चििंलड भहानगयऩाचरका  

पऩऩंयी – ४११०१८ 

 
 

 िाहीयातीिा भसदुा प्रचसध्दीसाठी 

 

  सही /- 

आमकु्त, 
पऩऩंयी चिंिलड भहानगयऩाचरका 

पऩऩंयी – ४११०१८ 

 

 

http://www.pcmcindia.gov.in/

