
                  

                 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, 

  यशवतंराव िंव्हाण स्मलृत रूग्णािय, 

  सतं तकुारामनगर, पिंिंरी – ४११०१८. 

दरमहा एकत्रीत  मानधनावर तात्िंुरत्या स्वरूिंािंी (हगंामी) लवलवध िंदे भरणबेाबत 

      पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रूग्णाियाकररता दरमहा 

एकलत्रत मानधनावर स्टाफनसस ही िंद े हगंामी तात्िंुरत्या स्वरूिंात ६ मलहने कािावधीकरीता 

भरावयािंी आहते. त्यांिं ेिंदनाम, िंदसखं्या, शैक्षलणक अहसता, अटी यािंा तिंलशि खािीिप्रमाणे 

आह.े 

प्रिंत्र 'अ' 

अ.क्र िंदनाम िंद सखं्या शकै्षलणक अहसता / अनभुव मिुाखत ददनाकं 

१ 
स्टाफनसस 

(जी.एन.एम.) 

( वायसीएमएिं कररता 

१२५ ) 

उच्च माध्यलमक शािांत िंररक्षा 

उत्तीणस, शासन मान्य संस्थेकडीि 

जी.एन.एम. कोसस िंुणस, महाराष्ट्र 

नर्ससग कॉलन्सिकडीि रलजस्रेशन 

आवश्यक मान्यताप्राप्त 

रूग्णाियात काम केल्यािंा 

अनुभव आवश्यक 

१७/०६/२०१५ 

 

                                   वररि िंदांना अनुभवानसुार द्यावयािं ेमानधनखािीि प्रमाण ेआह.े 

प्रिंत्र 'ब' 

अ.क्र. िंदनाम 

अनभुव 

० त े३ वर्ासिंके्षा 

कमी 

३ त े५ वर्स ५ वर्ासच्या 

िंुढे 

शरेा 

१ स्टाफनसस (जी.एन.एम.) १६,०००/- १८,०००/- २०,०००/- --- 

 

       

१. मानधनावरीि नेमणुका िंुणसिंणे तात्िंुरत्या हगंामी स्वरूिंाच्या आहते. त्यामुळे  अजसदारास 

कोणत्याही कायमिंदी नेमणुकीिंा हक्क राहणार नाही.  

२. ज्या ददवशी म.न.िंा.स सदर िंदािंी आवश्यकता नसेि त्यावेळी कोणत्याही नोरटशी लशवाय                        

त्यांिंी मानधनावरीि सेवा संिंुष्टात आणण्यात येतीि. 

३. मुिाखतीस येण्याकरीता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारिंा प्रवास भत्ता ददिा जाणार नाही. 

४. उिंरोक्त िंदांना लवलहत केिेनुसार तसेिं शैक्षलणक अहसता व कामाच्या अनुभवानुसार मानधन अदा 

केिे जाईि. अजाससोबत सादर केिेिा  अनुभवािंा दाखिा खोटा असल्यािंे लनदसशनात आिेस तो 

अनुभव  ग्राह्य धरिा जाणार नाही. 

५. सवस उमेदवारांनी मुिाखतीसाठी उिंलस्थत राहताना शैक्षलणक अहसता, जातीिंे प्रमाणिंत्र व 

अनुभवाबाबतच्या आवश्यक त्या मुळ प्रती व साक्षांदकत केिेल्या सत्य प्रती उदा. गुणिंलत्रका 

(माकस शीट) सर्टटदफकेट, फोटो,  इतर सादर करणे बंधनकारक आह.े   

६. लनवड केिेल्या उमेदवारांना म.न.िंा.ने ठरवून ददिेल्या अटी शतीनुसार कामकाज करणे 

बंधनकारक रालहि. त्याप्रमाणे काम करणेस नकार  ददिेस नेमणुक  रद्द करण्यात येईि.  

७. सदर िंदांना महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ नुसार मागासवगीयांिंे आरक्षण िागू राहीि. 



 

८. आरक्षणानुसार उमेदवार उिंिब्ध न झािेस सवससाधारण प्रवगासतीि उमेदवारांिंी नेमणूक करणेत 

येईि. 

मुख्य अटी खािीि प्रमाण ेराहतीि- 

 उमेदवारांना रूग्णाियीन कामकाजाच्या वेळा िंाळणे बंधनकारक राहीि. त्यामध्ये कोणतीही  

सवित अनुजे्ञय नाही. 

 उमेदवारांिंी नेमणुक झािेनंतर बायोमेरीक िंध्दतीने हजेरी नोंदलवणे बंधनकारक राहीि व हजेरी     

      मस्टरवर रोजिें रोज स्वाक्षरी करणे आवश्यक आह.े त्यालशवाय िंगार अदा केिा जाणार नाही. 

 उमेदवारांना वयािंी अट िागु राहणार नाही.  

 उमेदवारांिंी नेमणुक झािेनंतर सदर उमेदवारास ६ महीन्यािंा बंधिंत्र म्हणुन एक महीन्यािंे 

एकलत्रत मानधन इतकी रक्कम लडिंॉलझट म्हणुन ठेवावी िागेि ककवा िंहील्या मलहन्यािंा िंगार हा 

६ महीने िंुणस झािेनंतर अदा केिा जाईि िंरंतु तसे िेखी हमीिंत्र लिहुन द्यावे िागेि. 

 नेमणुक झािेल्या प्रत्येक उमेदवारांस सदरिंी नोकरी ही कायमस्वरूिंी नाही त्याबाबतिंी समज 

तथा हमीिंत्र लिहुन द्यावे िागेि.                              

तरी इच्छुक उमेदवारांनी वरीि िंदांकररता नावांिंुढे दशसलवण्यात आिले्या ददनांकास 

यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रूग्णाियामधीि िंाणक्य प्रशासकीय कायासियाशेजारीि हॉिमध्य े

स.१०.०० ते ११.००  वाजता आवश्यक त्या कागदिंत्रांच्या मुळ प्रती व साक्षांदकत केिेल्या 

प्रतीसह समक्ष उिंलस्थत रहावे. तसिें आिले्या इच्छुक उमेदवारांिंे रलजस्रेशन सकाळी १०.०० ते 

११.०० या वेळेत केिे जाईि. वेळेनंतर आिेल्या उमेदवारांिंा लविंार केिा जाणार नाही. 

रलजस्रेशन झािले्या उमदेवारांना सदर िंदासाठी घेतल्या जाणा-या िंरीक्षा /मुिाखती बाबत 

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 िंत्रव्यवहार केिा 

जाणार नाही.  

 

जाहीरात क्र.-९३ 

रोटेशन क्र.-   ब-३           सही/-       
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क्र.वायसीएमएिं/िंीजी-१/कालव/४६८/२०१५   पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

दद.०८/०६/२०१५.           पिंिंरी – ४११०१८. 
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