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फृशनभमफ
ुं ई भशानगयऩालरका

या.ए.स्भा. रुग्णारम, ऩयऱ, भमफ
ुं ई-४०० ०१२
जाहशयात

फृशनभमफ
ुं ई भशानगयऩालरकेच्मा या.ए.स्भा. रुग्णारमाच्मा आस्थाऩनेलयीर भलस्तष्क आरेख तुंत्रस

(ई.ई.जी. तुंत्रस) मा वुंलगाातीर खारीर तक्त्मात नभमद केरेरी रयक्त ऩदे बयण्मावाठी खारी नभमद

केरेल्मा अशाता धायण कयणा-मा ल अटीुंची ऩमताता कयणा-मा इच्छम क उभेदलायाुंकडून रलरशत नभमनमात अजा
भागरलण्मात मेत आशेत.

अजज वादय कयण्माचे हिकाण-

I)

या.ए.स्भायक रुग्णारम, (आलक जालक रलबाग)
वेठ गो.वम.लै.भशारलद्यारम इभायत,
तऱभजरा,आचामा दोंदे भागा,
ऩयऱ, भमफईुं -४०००१२.

II)

अजज लस्लकायण्माची तायीख़ – रदनाुंक – ०१.१२.२०२० ते १८.१२.२०२०
लेऱ - वकाऱी ११.०० ते दऩायी
०४.०० लाजेऩमंत
म

(रलरशत रदनाुंक ल लेऱेनत
ुं य अजा लस्लकायण्मात मेणाय नाशीत तवेच
ऩोस्टाने अथला स्ऩीड ऩोस्टने तवेच कमयीअयने प्राप्त शोणाये अजा रलचायात
घेतरे जाणाय नाशीत)

वुंलगज- भलस्तष्क आरेख तुंत्रस (ई.ई.जी. तुंत्रस)

लेतनश्रेणी- रु. ३५४००-११२४००/- अलधक अनमसेम बत्ते
वभाुंतय आयषण

अ.
क्र

प्रलगजलनशाम आयषण
वलावाधायण

एकूण

III)
१.

अ

जा

अज

हलजा

बज

बज

बज

हलभा

(अ)

(फ)

(क)

(ड)

प्र

इभाल

ळै.वा.
द म .घ

आ.दम.
घ.

खमरा

एकूण

१

-

-

-

-

-

-

१

-

-

१

३

१

-

-

-

-

-

-

१

-

-

१

३

ऩदाची कतजव्मेलॉडा तवेच ओऩीडी भधीर रुग्णाुंचे ई.ई.जी. काढणे.

२. काढरेल्मा ई.ई.जी. चा येकॉडा ठे लणे.
३. लयीष्ाुंनी लेऱोलेऱी नेभून रदरेरी काभे कयणे.

IV) ळैषलणक अशजता-

१. उभेदलाय 12 ली नुंतय भशायाष्ट्र आयोग्म रलसान रलद्याऩीठाभापात चाररलरा जाणाया
नममयोटेक्तनोरॉजी (Neurotechnology)

रलऴमातीर फी.ऩी.एभ.टी. (Bachelor in Paramedical

Technology in Neurotechnology) 3 ½ लऴााचा ऩूणल
ा ेऱ ऩदली अभ्मावक्रभ उत्तीणा झारेरा अवाला.
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हकुंला

२. उभेदलाय भानमता प्राप्त रलद्याऩीठाची रलसान ळाखेची ऩदाथा रलसान (B.Sc. in Physics) ऩदली
ऩयीषा उत्तीणा अवाला. ज्मा ईईजी केंद्राभध्मे लऴाबयात कभीत कभी 600 EEG चाचण्मा केल्मा
जातात अळा केंद्राभध्मे काभ केल्माचा 6 भरशनमाचा अनमबल अवाला.

३. उभेदलायाव भशाऩालरकेच्मा खा्माभापात घेण्मात मेणायी व्मलवाम चाचणी (Trade Test) ऩयीषा
उत्तीणा शोणे आलश्मक आशे.

४. उभेदलायाुंव डी.ओ.ई.ए.वी.वी वोवामटीचे (वी.वी.वी) रकुं ला (ओ स्तय) रकुं ला (ए स्तय) रकुं ला
(फी स्तय) रकुं ला (वी स्तय) स्तयालयीर प्रभाणऩत्र रकुं ला भशायाष्ट्र याज्म आलण ताुंलत्रकी लळषण

भुंडऱाचे एभ.एव.वी.आम.टी रकुं ला जी.ई.वी.टी. प्रभाणऩत्र धायण कयणे आलश्मक आशे. रकुं ला
वदय प्रभाणऩत्र वादय कयण्माव वूट देण्माकयीता उभेदलायाने ळावनाने लेऱोलेऱी वुंगणक

शाताऱणी/लाऩयाफाफत भानमता रदरेरा अभ्मावक्रभ ऩूणा केरेरा अवाला. तथारऩ, लनममक्तीच्मा
लेऱी

उभेदलायाजलऱ

वदय

प्रभाणऩत्र

नवल्माव

्माने/लतने

ळावनाने

रलरशत

केरेरी

एभएववीआमटी ची ऩरयषा नेभणमकीच्मा रदनाुंकाऩावून दोन लऴााच्मा आत उत्तीणा शोणे आलश्मक
आशे. अनमथा ्माची वेला वभाप्त कयण्मात मेईर.

५. उभेदलाय भाध्मलभक ळाुंरात प्रभाणऩत्र रकुं ला त्वभ रकुं ला उच्चतभ ऩयीषेत रकभान ५० गमणाुंची
प्रश्नऩलत्रका अवरेरा भयाठी रलऴम घेऊन उत्तीणा अवणे आलश्मक आशे

लमोभमाजदा- खमल्मा प्रलगाावाठी अजा कयणा-मा उभेदलायाचे लम रद.०१.१२.२०२० योजी १८ लऴााऩेषा

कभी ल ३८ लऴााऩेषा अलधक अवता काभा नमे. भागाव प्रलगाावाठी अजा कयणा-मा उभेदलायाुंचे लम ४३
लऴााऩेषा अलधक अवता काभा नमे. अगोदयच भमफ
ुं ई भशानगयऩालरका वेलेत अवल्माव उभेदलायाुंवाठी
कभार लमोभमाादा नाशी.
V) लनलडीचे लनकऴ –
१. भलस्तष्क आरेख तुंत्रस (ई.ई.जी. तुंत्रस)
आयोग्म

रलसान

रलद्याऩीठाभापात

मा ऩदाच्मा ळैषलणक अशजतेनमवाय 12 ली नुंतय भशायाष्ट्र

चाररलरा

जाणाया

नममयोटेक्तनोरॉजी

(Neurotechnology)

रलऴमातीर फी.ऩी.एभ.टी. (Bachelor in Paramedical Technology in Neurotechnology) ऩूणल
ा ेऱ
ऩदली ऩयीषेच्मा हकुंला भानमता प्राप्त रलद्याऩीठाची रलसान ळाखेची ऩदाथा रलसान (B.Sc. in Physics)
शा एकच प्रभमख रलऴम (Major Subject) घेऊन ऩदली ऩयीषा अुंलतभ लऴााच्मा गमणाुंच्मा अुंलतभ लऴााच्मा

गमणाुंच्मा टक्तकेलायीनमवाय उभेदलायाुंची व्मलवाम चाचणीकयीता लनलड मादी तमाय कयण्मात मेईर.
व्मलवाम चाचणी उत्तीणा उभेदलायाुंची गमणलत्ते नव
म ाय अुंलतभ लनलड मादी तमाय कयण्मात मेईर ल
अुंलतभ लनलड मादी प्रवमत कयण्मात मेईर.

२. उभेदलायाने ऩदली दमव-मा हकुंला लतव-मा प्रमत्नात उत्तीणज केरी अवल्माव ऩदली ऩयीषेत लभऱलरेल्मा
अुंलतभ गमणाुंभधमन अनमक्रभे १ ल २ टक्के गूण लजा केरे जातीर.

३. अुंलतभ ऩदली ऩयीषा 3 ऩेषा जास्त प्रमत्नात (Attempt) उत्तीणा केरेल्मा उभेदलायाुंचा भलस्तष्क आरेख
तुंत्रस (ई.ई.जी. तुंत्रस)ऩदावाठी रलचाय केरा जाणाय नाशी.

४. ऩदली ऩयीषेत वभान टक्तकेलायी अवेर तय ऩदली ऩयीषा उत्तीणा झाल्माच्मा तायखाुंनव
म ाय प्राधानम
देण्मात मेईर.

५. वभान गमण धायण कयणा-मा उभेदलायाना जनभ तायखेनव
म ाय लमोजेष्तेने प्राधानमा देण्मात मेईर.
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VI) लनलडीची कामजऩध्दती :
१) उच्च गमणलत्ताधायक उभेदलायाुंची खमल्मा प्रलगााचे उभेदलाय म्शणून लनलड कयण्मात मेईर.
भागाव प्रलगाातीर उभेदलायाुंना खमल्मा प्रलगााभध्मे बयतीकरयता अजा कयण्माची भमबा याशीर.

२) खमल्मा प्रलगााच्मा ऩदाुंवाठी लनलड झारेरी अवेर अळा उच्च गमणलत्ताधायक भागाव प्रलगाातीर
उभेदलायाुंची खमल्मा प्रलगाात नेभणूक कयण्मात मेईर.

३) अजााची ऩडताऱणी करून ज्मा उभेदलायाुंची कागदऩत्रे मोग्म ल ऩरयऩूणा अवतीर अळा

उभेदलायाुंची व्मलवाम चाचणी घेण्माकरयता नाले, रदनाुंक ल लेऱ स्थालनक वूचना परकालय
प्रलवद्ध कयण्मात मेईर.

४) बयती प्रक्रीमा ऩूणा झाल्मालय वाभाईक गमणलत्ता मादी (Combined Merit list ) प्रवृत कयण्मात
मेईर.

VII) खारीरप्रभाणे प्राप्त झारेल्मा गमणाुंच्मा आधाये गमणलत्ता मादी तमाय कयण्मात मेईर.
अ) ळैषलणक अशजता- एकूण गूण ४०
अ.क्र.

मा ऩदाकयीता आलश्मक ऩात्रता

लनशाम

(एकूण गूण ४०)

गूणाुंचा

तऩळीर

उभेदलाय 12 ली नुंतय भशायाष्ट्र आयोग्म रलसान

५० % रकुं ला ्माऩेषा अलधक - २० गूण

नममयोटेक्तनोरॉजी

६० % रकुं ला ्माऩेषा अलधक -३० गूण

रलद्याऩीठाभापात
१

टक्केलायी

रलऴमातीर

चाररलरा

जाणाया

(Neurotechnology)

फी.ऩी.एभ.टी.

(Bachelor

in

Paramedical Technology in Neurotechnology)
3 ½ लऴााचा ऩूणल
ा ेऱ ऩदली अभ्मावक्रभाच्मा

७० % रकुं ला ्माऩेषा अलधक - ४० गूण

उभेदलाय भानमता प्राप्त रलद्याऩीठाची रलसान

५० % रकुं ला ्माऩेषा अलधक - २० गूण

ऩदली ऩयीषा उत्तीणा अवाला. ज्मा ईईजी

६० % रकुं ला ्माऩेषा अलधक -३० गूण

चाचण्मा केल्मा जातात अळा केंद्राभध्मे काभ

७० % रकुं ला ्माऩेषा अलधक - ४० गूण

अुंलतभ लऴााचे गूण ्

ळाखेची ऩदाथा रलसान (B.Sc. in Physics)
२

केंद्राभध्मे लऴाबयात कभीत कभी 600 EEG
केल्माचा 6 भरशनमाचा अनमबल अवाला.

फ) अनमबल – एकूण गूण- २०
१. मा षेत्रात काभ कयण्माचा ५ लऴााचा अनमबल
२. ५ लऴााऩेषा अलधक अनमबलावाठी अलतरयक्त

३. Intra Oprative EEG, ECOG monitorin काभ केल्माचा अनमबल

- ५ गूण

- ५ गूण

– ५ गूण

४. अजादाय Epilepsy, Surgery unit भध्मे प्रलळषण घेतरेरे अवल्माव रकुं ला Botox Injection देण्माचा
अनमबल अवल्माव

-५ गूण

(उऩयोक्त वला अनमबलाुंफाफत प्रभाणऩत्र आलश्मक आशे. प्रभाणऩत्र नवल्माव कोणतेशी गूण रदरे जाणाय
नाशीत.)
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क) व्मलवाम चाचणी- एकूण गूण- ४०

उभेदलायाने अजावश वादय केरेल्मा ळैषलणक अशाता ल अनमबलाच्मा प्रभाणऩत्राच्मा आधाये अशातेचे

४० गूण ल अनमबलाचे २० गूण अळा एकूण ६० गमणाुंऩक
ै ी उभेदलायाव लभऱारेल्मा एकूण गूणाुंप्रभाणे उच्च
गमणलत्ता धायक ऩात्र उभेदलायाुंची व्मलवाम चाचणी घेण्मात मेईर.

ळैषलणक अशातेचे ४० गूण ल अनमबलाचे २० गूण अलधक व्मलवाम चाचणीचे ४० गूण अळा एकूण

१०० गमणाुंऩक
ै ी उभेदलायाने लभऱलरेल्मा एकूण गमणाुंच्मा आधाये गमणलत्ता मादी तमाय कयण्मात मेईर.
मेईर.

व्मलवाम चाचणी घेण्माकयीता नाले, रदनाुंक ल लेऱ स्लतुंत्रऩणे वूचना परकालय प्रलवध्द कयण्मात
उऩयोक्त फाफतीत आलश्मकता बावल्माव आलश्मक ते फदर प्रळावनाकडून कयण्मात मेतीर.

आलश्मक अवल्माव बयती प्ररक्रमा भशाऩालरका प्रळावनाकडून कधीशी थाुंफरलरी रकुं ला ऩमढे ढकररी जाऊ
ळकते.

VIII) वलजवाधायण अटी –
१.

रयक्त ऩदाुंच्मा उऩरब्धतेनव
म ाय आलण आलश्मकतेनव
म ाय नेभणमका कयण्मात मेतीर. तथारऩ, लनलड

मादी कोण्माशी लेऱेव ऩूला-वमचना न देता यद्द कयण्माचे अथला लाढरलण्माचे अलधकाय फृशनभमफ
ुं ई
भशानगयऩालरका आममक्ताुंना आशेत.
२. जारशयातीभध्मे रदरेल्मा ऩदाुंची वुंख्मा आलण अनमळेऴ मात फदर शोऊ ळकतो. मास्तल, प्र्मेक ऩदाच्मा
फदर झारेल्मा रयक्त ऩदानमवाय गमणलत्ता मादीतून उच्च गमणलत्ताधायक उभेदलायाुंची लनलड कयण्माचे
अलधकाय फृशनभमफ
ुं ई भशानगयऩालरका आममक्ताुंकडे याशातीर.
३. उभेदलायाचा रलरशत नभमनमातीर अजा स्लशस्ताषयात ल वला दृष्टीने ऩूणा अवाला. भोफाईर क्रभाुंक, ईभेर आमडी आलण ऩत्रव्मलशायाचा ऩत्ता (रऩन-कोड वश) वमस्ऩष्ट ल ऩूणा अवाला. हलहशत नभमनमाभध्मे
नवरेरे ल अऩूणज अजज हलचायात घेतरे जाणाय नाशी.
४. अगोदयच फृशनभमफ
ुं ई भशानगयऩालरकेच्मा वेलेत अवरेल्मा एखाद्या कभाचाऱमारा बयतीकरयता अजा
कयालमाचा अवेर तय ्माने/लतने ्माच्मा/लतच्मा खाते प्रभमखाुंचे ना-शयकत प्रभाणऩत्र अजा वादय
कयण्माऩूली अथला प्र्मष लनममक्तीऩूली लनममक्ती प्रालधकाऱमाुंना वादय कयणे आलश्मक याशीर.
५. अलरकडच्मा काऱात काढरेरे ऩायऩत्र आकायातीर उभेदलायाचे छामालचत्र ्माच्मा स्लाषयीवश अजाालय
नभूद केरेल्मा रठकाणी लचकटलाले. ्माच छामालचत्राच्मा तीन अलतरयक्त प्रती ऩमढीर लनलड प्ररक्रमेवाठी
उभेदलायाने स्लत्जलऱ ठे लणे आलश्मक आशे.
६. अजाजवािी लाऩयण्मात मेणाये कागद चाुंगल्मा प्रतीचे (छामाुंहकत प्रतीवािी लाऩयण्मात मेणाऱमा) ए-४
आकायातीर अवाले. स्ऩीड ऩोस्ट अथला टऩाराने प्राप्त झारेरे अजज बयतीप्रहक्रमेकहयता हलचायात घेतरे
जाणाय नाशीत. उभेदलायाने कागदऩत्रे ऩडताऱणीच्मालेऱी स्लत; उऩलस्थत याशणे आलश्मक आशे .
७. उभेदलायाुंनी स्लत् लनलित कयालमाचे आशे की ते आलेरदत ऩदाुंच्मा वला अशाता ल अटी ऩूणा कयतात.
उभेदलाय रलरशत अशाता ल अटी ऩूणा कयीत नवल्माचे कोण्माशी षणी लनदळानाव आल्माव ्माची

Page 5 of 11
उभेदलायी यद्द

कयण्मात मेईर, नेभणूक झारी अवल्माव वेलेतून कभी कयण्मात मेईर ल माफाफत

कोणताशी ऩत्रव्मलशाय रलचायात घेतरा जाणाय नाशी.
८. इतय याज्मातून भशायाष्ट्र याज्मात स्थराुंतरयत झारेल्मा भागावलगीम उभेदलायाुंचा आयलषत ऩदाुंकरयता
रलचाय केरा जाणाय नाशी.
९. उभेदलाुंयाने लनममक्तीऩूली खारी नभूद केरेल्मा प्रभाणऩत्रे /कागदऩत्रे माुंच्मा भूऱ प्रती तवेच ्माच्मा
छामाुंरकत प्रती तऩावणीवाठी लनममक्ती प्रालधका-माकडे वादय कयणे आलश्मक आशे.
अ) ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जनभदाखरा/अलधलाव प्रभाणऩत्र (Domicile Certificate),
आ) भाध्मलभक ळाराुंत ऩयीषा (एव.एव.वी.)ल उच्च भाध्मलभक ळाराुंत ऩयीषा (एच.एव.वी.) माुंच्मा

गमणऩलत्रका ल उत्तीणातेची प्रभाणऩत्रे , गमणऩलत्रकेच्मा दोनशी फाजूची छामाुंकीत प्रत वादय कयणे
आलश्मक आशे,
इ) ऩदली ऩयीषेच्मा वला वत्र/लऴांच्मा गमणऩलत्रका, उत्तीणा झाल्माफाफतचे प्रभाणऩत्र तवेच गमणऩलत्रकेच्मा

दोनशी फाजूची छामाुंकीत प्रत वादय कयणे आलश्मक आशे. तथारऩ ऩदली ऩयीषेची भमऱ गमणऩलत्रका
ऩमढीर अभ्मावक्रभावाठी रलद्याऩीठ अथला भशारलद्यारम माुंच्माकडे वमऩमद ा केरी अवल्माव ्माफाफतचे
वुंफलुं धत रलद्याऩीठ/भशारलद्यारम माुंच्मा वषभ प्रालधकाऱमाच्मा स्लाषयीचे प्रभाणऩत्र ल ्माुंनीच
वाषाुंरकत केरेरी ऩदली ऩयीषेची छामाुंरकत गमणऩलत्रका आणणे आलश्मक आशे,
ई) ऩदली ऩयीषा एकाऩेषा अलधक प्रमत्नाुंत उत्तीणा झारेरे अवल्माव प्र्मेक प्रमत्नाुंची गमणऩलत्रका ल

एकूण प्रमत्नाुंचे प्रभाणऩत्र आलश्मक आशे,
उ) वला भागावप्रलगााच्मा उभेदलायाुंच्मा फाफतीत वषभ प्रालधकाऱमाने रदरेरे जातीचे प्रभाणऩत्र,

जातलैधता प्रभाणऩत्र आलण अनमवूलचत जाती ल अनमवूलचत जभाती लगऱून अनम भागावलगीम
उभेदलायाुंच्मा फाफतीत ते उननत ल प्रगत गटात भोडत नवल्माफाफतचे अरीकडीर प्रभाणऩत्र (latest
Non Creamy-layer Certificate) लनममक्ती ऩूली वादय कयणे आलश्मक आशे. तथाऩी, भागावलगीम
आयलषत ऩदालय लनलड झारेल्मा भागावलगीम उभेदलायाुंकडे लनममक्तीच्मा लेऱी जातलैधता प्रभाणऩत्र
उऩरब्ध

नवल्माव

ळावन

लनणाम

क्र.फीवीवी/२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६

फी

रद.

१२.१२.२०११ नमवाय भागावलगीम आयलषत ऩदालय लनलड झारेरा वुंफलधत उभेदलाय
लनममक्तीनुंतय वशा भरशनमाच्मा आत जात लैधता प्रभाणऩत्र वादय करू ळकेर. भागावलगीमाुंवाठी
आयलषत अवरेल्मा ऩदालय लनममक्ती झारी अवल्माव जात प्रभाणऩत्राची लैधता तऩावण्माच्मा
अलधन याशून ्माव ता्ऩमयती लनममक्ती देण्मात मेईर. तथाऩी, लनममक्तीनुंतय एक भरशनमाच्मा आत
उभेदलायाुंने वुंफलधत ऩडताऱणी वलभतीकडे दाला दाखर करून ्माफाफतची ऩोशोचऩालती लनममक्ती
प्रालधकाऱमाुंना वादय कयणे आलश्मक आशे,
ऊ) उभेदलाय वयकायी, लनभ-वयकायी रकुं ला खाजगी नोकयीत अवल्माव लनमोक्त्माचे (Employer) ना-

शयकत प्रभाणऩत्र,
ऋ) रललारशत भरशरा उभेदलायाुंच्मा फाफतीत रललाश नोंदणी प्रभाणऩत्र तवेच नालात फदर झाल्माफाफतचे
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याजऩत्र वादय कयणे आलश्मक आशे, तवेच ते नवल्माव रग्नाऩूलीच्मा नालाने वमध्दा अजा करु
ळकतात.
१०. उभेदलायारा कोण्माशी नमामारमाने नैलतक अध्ऩतन रकुं ला पौजदायी स्लरुऩाच्मा खटल्माभध्मे लळषा
रदरी अवल्माव तो बयतीवाठी अऩात्र ठयेर. उभेदलायाुंरलरुद्ध ऩोरीव चौकळी/नमामारमीन प्रकयण
प्ररुंरफत अवल्माव/लळषा झारेरी अवल्माव उभेदलायाने ्माफाफतचा तऩळीर देणे आलश्मक आशे.
११. लनलड झारेल्मा उभेदलायाची वुंफलुं धत ऩदालय लनममक्ती कयण्माऩूली उभेदलायारा वदय ऩदाच्मा एक
भरशनमाच्मा लेतनाएलढी योख यक्तकभ अनाभत यक्तकभ म्शणून बयाली रागेर रकुं ला तळा आळमाचे फुंधऩत्र
(Bond) वादय कयाले रागेर. वदय बयरेरी वमयषा अनाभत यक्तकभ ऩरयरलषाधीन कारालधी ऩूणा
झाल्मानुंतय उभेदलायाव रफनव्माजी ऩयत लभऱे र.

उभेदलायाने वमयषा अनाभत यक्तकभ बरुनवमद्धा

भनऩाभध्मे नेभणूक न लस्लकायल्माव रकुं ला ऩरयरलषाधीन कारालधीत काशी कायणास्तल फडतपा केल्माव
्माुंना, ्माुंनी बयरेरी वमयषा अनाभत यक्तकभ ऩयत लभऱण्माचा शक्तक याशाणाय नाशी.
१२. रयक्त ऩदाुंच्मा तमरनेत जास्त प्रभाणात अजा प्राप्त झाल्माव उभेदलायाुंचमा ळैषलणक अशातेतीर
गमणलत्ते नव
म ाय कऩात मादी तमाय कयण्मात मेऊन, ्मानमवाय उभेदलायाुंना व्मलवाम चाचणी ऩयीषेव
फोररलण्माचा अलधकाय भशानगयऩालरकेकडे याखून ठे लण्मात मेत आशे.
१३. उभेदलायाुंना व्मलवाम चाचणी ऩयीषेवाठी लनमोलजत स्थऱी स्लखचााने उऩलस्थत यशाले रागेर.
१४. लनलड झारेल्मा उभेदलायाुंची भमफ
ुं ई भशानगयऩालरकेच्मा कामाषेत्रातीर कोण्माशी कामाारमात लनममक्ती
कयण्मात मेईर ल ्माुंची वेला भशाऩालरकेच्मा कोण्माशी कामाारमात फदरी मोग्म अवेर. तवेच लनलड
झारेल्मा उभेदलायाुंना आलश्मकतेनव
म ाय ऩाळमाुंभध्मेशी (Shift duties) काभ कयाले रागेर.
१५. लनलड प्ररक्रमा वमरू झाल्मानुंतय रकुं ला लनममक्तीनुंतय कोण्माशी षणी उभेदलायाने चमकीची
भारशती/प्रभाणऩत्रे /कागदऩत्रे वादय केल्माचे रकुं ला कोणतीशी भारशती दडलून ठे लल्माचे लनदळानाव आल्माव
्माची उभेदलायी यद्दफातर कयण्मात मेईर. तवेच लनममक्ती झारी अवल्माव कोणतीशी ऩूला वूचना न देता
्मारा वेलेतून कभी कयण्मात मेईर.
१६. लजल्शा योजगाय ल स्लमुंयोजगाय कामाारमात नाल नोंदणी केरेरी अवल्माव प्रभाणऩत्राची वाषाुंरकत
छामाप्रत अजाावोफत जोडण्मात माली.
१७. लनलड झारेल्मा उभेदलायारा लनमलभत तत्त्लालय लनममक्तीनुंतय भमफ
ुं ई भशानगयऩालरका (वेला) लनमभ,
1989 तवेच फृशनभमफ
ुं ई भशानगयऩालरका वेला (लताणूक) लनमभ, १९९९ रागू शोतीर. तवेच ळावन लनणाम
क्र. अुंलनमो/१००५/१२६/वेला-४ रद. ३१.१०.२००५ अनलमे नलीन ऩरयबारऴत अुंळदान लनलृत्तीलेतन
मोजना रागू शोईर.वध्मा अलस्त्लात अवरेरी लनलृत्तीलेतन मोजना म्शणजेच भमफ
ुं ई भशानगय ऩालरका
लनलृत्तीलेतन लनमभ १९५३ आलण वध्मा अलस्तत्त्लात अवरेरी बरलष्म लनलााश लनधी मोजना रागू शोणाय
नाशी.
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१८. वदय बयती-अुंतगात लनममक्ती तीन लऴााच्मा ऩरयरलषाधीन कारालधीवाठी (नैलभरत्तक यजा वोडून अनम
कोण्माशी यजेचा/अनमऩलस्थतीचा कारालधी लगऱून) अवेर ल तीन लऴांनत
ुं यचे वेला-वात्म उभेदलायाच्मा
ऩरयरलषाधीन कारालधीतीर काभलगयीलय अलरुंफून अवेर.
१९. ळावन लनणाम क्र. वुंरकणा/२००७/ऩडताऱणी/नरल-२६ रद. २१.११.२००७ अनलमे, लनलड झारेल्मा
उभेदलायाुंरलरुद्ध कोणताशी गमनशा नोंदरलरेरा नाशी अथला लवद्ध झारेरा नाशी अवे चारयत्र्म-प्रभाणऩत्र
वुंफलुं धत ऩोलरव ठाण्माकडून प्राप्त झाल्मानुंतयच ्माची/लतची वदय ऩदालय नेभणूक केरी जाईर. तवेच
ळावन ऩरयऩत्रक क्र.मालचका-३०१३/प्र.क्र.१२० नरल भुंत्रारम रद.१९.११.२०१४ भध्मे रदरेल्मा
लनदेळानमवाय लनलड झारेल्मा उभेदलायाने वुंफलुं धत ऩोलरव स्टेळन कडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩत्र
प्राप्त केल्मानुंतय लनममक्ती देण्मात मेईर.
२०. लनलड झारेल्मा उभेदलायाुंची लैद्यकीम तऩावणी भनऩा लैद्यकीम ऩयीषक माुंच्मा भापात कयण्मात
मेईर. ल ्माुंनी नोकयीव ऩात्र ठयरलल्मानुंतय ्माुंची लनममक्ती कयण्मात मेईर.
२१. लनलड झारेल्मा उभेदलायाुंना लनममक्तीलनुं भशाऩालरकेचे लनलावस्थान उऩरब्ध करुन रदरे जाणाय नाशी
ल लनलावस्थान देण्माची जफाफदायी प्रळावनाची याशणाय नाशी.
२२. उभेदलाय नोकयी कयीत अवल्माव ऩूलीच्मा लनमोक्त्माुंचे ना शयकत प्रभाणऩत्र अवाले.
२३. उभेदलायाुंना कोणताशी बत्ता अथला खचा रदरा जाणाय नाशी. उभेदलायाुंना लनममक्तीच्मा कामालाशीवाठी
स्लखचााने उऩलस्थत यशाले रागेर.
२४. उभेदलाय शा भशायाष्ट्रातीर यरशलावी अवाला. उभेदलायाकडे अलधलाव प्रभाणऩत्र तवेच जनभ
तायखेचा दाखरा उऩरब्ध नवल्माव, ्मा उभेदलायाने आऩरा ळाऱा वोडल्माचा दाखरा वादय कयणे
आलश्मक याशीर. ऩयुंतम वदय ळाऱा वोडल्माच्मा दाखल्माभध्मे ्मा उभेदलायाचा जनभ भशायाष्ट्र याज्मात
झारा अवल्माची नोंद अवणे आलश्मक आशे.
२५. प्रळावकीम रकुं ला अनम कायणास्तल बयती प्ररक्रमा कोण्माशी लेऱेव कोण्माशी टप्पप्पमालय थाुंफरलण्माचे
अलधकाय भशानगयऩालरका आममक्त, फृशनभमफ
ुं ई भशानगयऩालरका माुंना आशेत.
२६. तमाय केरेरी लनलड वूची एक लऴाावाठी रकुं ला नलीन बयती प्ररक्रमेवाठी जारशयात देण्मात मेईर ्मा
रदनाुंकाऩमंत; मा दोनशीऩैकी जे आधीचे घडेर ्मा रदनाुंकाऩमंत रललधग्राशम अवेर. ्मानुंतय शी लनलडवूची
व्मऩगत शोईर.

तथाऩी,वदय रलधीग्राशम कारालधी भध्मे फदर कयण्माचे अलधकाय भशानगयऩालरका

आममक्ताुंकडे याशतीर.
२७. काशी अऩरयशामा कायणास्तल तायखाुंभध्मे फदर कयाला रागल्माव ्माफाफतची भारशती फृशनभमफ
ुं ई
भशानगयऩालरकेच्मा वुंकेतस्थऱालय प्रलवध्द कयण्मात मेईर. माफाफत रेखी स्लरुऩात कोण्माशी प्रकाये
ऩत्रव्मलशाय केरा जाणाय नाशी.
२८. उभेदलायाने मा बयतीप्ररक्रमे वुंदबाात लेऱोलेऱी प्रलवध्द शोणायी भारशती

ल वूचना फृशनभमफ
ुं ई

भशानगयऩालरकेच्मा वुंकेतस्थऱालय प्रलवध्द शोणाय अवल्माने बयतीप्ररक्रमा ऩूणा शोईऩमंत कृऩमा लयीर
लेफवाईट उभेदलायाुंनी लेऱोलेऱी ऩशाली.
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२९. लनलड प्ररक्रमेत कोण्माशी स्तयालय लनणाम घेण्माचे अुंलतभ अलधकाय फृशनभमफ
ुं ई भशानगयऩालरका
आममक्ताुंना याशतीर.
IX) अजज वादय कयण्माची ऩध्दत
ऩात्रता लनकऴाची ऩमताता कयण्मा-मा उभेदलायाुंनी रलरशत नभमनमातीर अजा वला प्रभाणऩत्राुंच्मा वाषारकुं त
प्रतीुंवश जारशयातीतीर नभमद केरेल्मा रठकाणी वादय कयण्मात कयण्मात माव्मात. ऩोस्टाने अथला कमयीअय
ने आरेरे अजा स्लीकायरे जाणाय नाशीत. रलरशत भमदतीनुंतय प्राप्त झारेरे अजा स्लीकायण्मात मेणाय
नाशीत.
X) हलळेऴ वूचना १. माऩूली वादय केरेरे/प्राप्त झारेरे अजा रलचायात घेतरे जाणाय नाशीत. तवेच फृशनभमफ
ुं ई
भशानगयऩालरकेने कोण्माशी व्मक्तीरा ल इतय दव-मा
वुंस्थेरा अजा रलकणे, लस्लकायणे इ्मादीुंचा
म
अलधकाय रदरेरा नाशी, माची कृऩमा वलांनी नोंद घ्माली.
२. वेलामोजन कामाारम प्रकल्ऩ अलधकायी माुंच्माकडे नोंदणी केरेल्मा उभेदलायाुंनी देखीर मा
जारशयातीनमवाय अजा वादय कयणे आलश्मक आशे.
३. जय एखाद्या उभेदलायाने बयतीच्मा कोण्माशी टप्पप्पमालय दफाल आणण्माचा प्रमत्न केल्माव रकुं ला
अनमलचत भाध्मभाुंचा अलरुंफ केल्माचे रकुं ला तोतमा व्मक्तीुंची व्मलस्था केल्माचे आढऱल्माव ्मारा
लनलडीतून अऩात्र ठयरलण्मात मेईर.
४. भध्मस्थ/ठग/भमफ
ुं ई भशानगयऩालरकेत वुंफध
ुं अवल्माचे बावरलणाऱमा व्मक्ती माुंच्मा गैयभागााने नोकयी
लभऱलून देण्माच्मा आश्वावनाऩावून वालध याशाण्माच्मा उभेदलायाुंना वूचना देण्मात मेत आशेत.
५. प्रळावकीम रकुं ला अनम कायणास्तल बयती प्ररक्रमा कोण्माशी लेऱेव रकुं ला कोण्माशी टप्पप्पमालय
थाुंफरलण्माचे अलधकाय फृशनभमफई भशानगयऩालरका आममक्त माुंना आशेत.

वशी/अलतहयक्त आममक्त
(ऩलिभ उऩनगये)

Page 9 of 11

फृशनभम फ
ुं ई भशानगयऩालरका

उभेदलायाुंने तमाुंचे अलरकडे

अजाजचा नभम ना

काढरेरे ऩायऩत्र आकायाचे
छामालचत्र रालून पोटोलय

ऩदाचे नाल – भलस्तष्क आरेख तुंत्रस (ई.ई.जी. तुंत्रस)

स्लाषयी कयाली.
2.5 वे भी x 3 वे भी

प्रलत,
अलधष्ठाता,
या.ए.स्भा.रुग्णारम, ऩयऱ, भमफ
ुं ई-४०० ०१२
फृशनभमफ
ुं ई
रद.

१.

.

भशानगयऩालरकेच्मा

वालाजलनक

आयोग्म

खा्माभध्मे

लय

नभमद

केरेल्मा

ऩदाकयीता

.२०२० च्मा जारशयाती नमवाय भी खारी वशी कयणाय रलनुंती अजा वादय कयीत आशे.

(अ) वुंऩूणा नाल (आडनाल प्रथभ) भयाठीत –___________________________________________

_________________________________________________

(फ) लरडराुंचे / ऩतीचे वुंऩूणा नाल –_________________________________________________
(क) रललाशाऩूलीचे वुंऩूणा नाल (भरशराुंकरयता) –________________________________________

२.

(अ) ऩत्ता (ऩोस्टर रऩनकोड वश).__________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(फ) दयू ध्लनी क्र.

भ्रभणध्लनी क्र.

(क) ई-भेर-

३. लरुंग –
४.

ऩमरुऴ -

स्त्री –

जात्_________________ ऩोटजात् ________________
अजा वादय कयालमाचा प्रलगा :

५.

(अजा/इभाल/खमरा)

जात लैधता प्रभाणऩत्र आशे का ?

शोम / नाशी

(अवल्माव छामाुंरकत प्रत वोफत जोडाली. )

६.

उभेदलाय उननत ल प्रगत गटात भोडत आशे का ? शोम / नाशी

(अवल्माव छामाुंरकत प्रत वोफत जोडाली.

७.

(अ) जनभरदनाुंक -

रद.०१.१२.२०२० योजी लम

(फ) लम-

लऴा

भरशने

रदलव

८. ळैषलणक अशाता –
गम णाुंचा तऩळीर
ळैषणीक अशजता

हलद्याऩीिाचे नाल

गमण

ऩैकी

टक्केलायी

ळाराुंत ऩयीषेतीर
गू ण

उभेदलाय हकती
प्रमत्नात

भयािी

इुं ग्रजी

-

-

ऩहयषा उत्तीणज
झारा

उभेदलाय 12 ली नुंतय भशायाष्ट्र
आयोग्म

रलसान

रलद्याऩीठाभापात

चाररलरा जाणाया नममयोटे क्तनोरॉजी
(Neurotechnology)
फी.ऩी.एभ.टी.
Paramedical

रलऴमातीर

(Bachelor

in

Technology

in

Neurotechnology)

ऩूणल
ा ेऱ

ऩदली

अभ्मावक्रभ
फी.एववी. (ऩदाथारलसान)
B.SC. (PHYSICS) ALL SEMISTER

[फीऩीएभटी ल फी.एव.वी. (ऩदाथारलसान) ऩदलीच्मा वला लऴााच्मा/वत्राुंच्मा गमणऩलत्रका तवेच ATTEMPT
CERTIFICATE जोडणे आलश्मक आशे.]
D/TEMPORARY/TEMP/ADV
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९. वुंगणक रलऴमक सान- MSCIT रकला ळावनाने रलरशत केरेल्मा वुंगणकरलऴमक अभ्मावक्रभाचे प्रभाणऩत्र –
आशे/नाशी

(अवल्माव प्रभाणऩत्र वोफत जोडाले)

१०. भाध्मलभक ळाराुंत प्रभाणऩत्र त्वभ उच्चतभ ऩयीषेत रकभान ५० गमणाुंची प्रश्नऩलत्रक अवरेरा भयाठी रलऴम
घेऊन उत्तीणा आशे-

आशे/नाशी

(अवल्माव प्रभाणऩत्र वोफत जोडाले)

११. अनमबलअ) ई.ई.जी. तुंत्रस मा षेत्रात काभ कयण्माचा अनमबल रकती लऴा - ___________________
(अवल्माव प्रभाणऩत्र वोफत जोडाले)
आ) Intra Oprative EEG, ECOG monitorin काभ केल्माचा अनमबल आशे का- _______________
(अवल्माव प्रभाणऩत्र वोफत जोडाले)
इ) Epilepsy, Surgery unit भध्मे प्रलळषण घेतरेरे अवल्माव रकुं ला Botox Injection देण्माचा अनमबल आशे
का - ______________ (अवल्माव प्रभाणऩत्र वोफत जोडाले)

१२. स्थालनक ऩोरीव ठाण्माचा वुंऩूणा ऩत्ता -_______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

१३. उभेदलाय वध्मा नोकयी कयीत आशे रकुं ला नाशी, अवल्माव ्माफाफतचा तऩळीर- _____________________
______________________________________________________________________________
(अवल्माव ्माफाफतचा तऩळीर देलून वध्माच्मा लनमोक्त्माचे ना-शयकत प्रभाणऩत्र जोडाले.)

१४. अ) उभेदलायाव ऩूली लळषा झारी शोती का ?

शोम / नाशी

फ) लळषा झारी अवल्माव ्माचा तऩळीर नभूद कयण्मात माला ल नमामारमीन लनणामाची
प्रभालणत प्रत अजाावोफत जोडण्मात माली.______________________________________

१५. उभेदलाय फृशनभमफुं ई भशानगयऩालरकेचा कभाचायी आशे का-

शोम/नाशी.

अ. उभेदलायारलरुध्द खा्माुंतगात चौकळी प्ररुंरफत ला प्रस्तारलत आशे का-

शोम/नाशी

आ. अवल्माव तऩळीर द्याला.
इ. कभाचायी भशानगयऩालरकेच्मा वेलालनलावस्थानात याशत आशे का(याशत अवल्माव रलनाबाडे रकुं ला वलरत बाडे तऩळीर देणे तवेच वेला लनलावस्थानाचा ऩूणा ऩत्ता द्याला)

रशान कमटम ुं फाचे प्रलतसाऩत्र (नभमना अ)
भी श्री/श्रीभती/कमभायी_____________________________________________________
श्री.___________________________________________माुंचा/माुंची भमरगा/भमरगी/ऩत्नी, लम-____ लऴा,
याशणाय___________________________________________________ _________________________
_____________________________________________________________________________
माद्वाये ऩमढीरप्रभाणे अवे जाशीय कयतो/कयते की,
१. भी ________________________ मा ऩदावाठी भाझा अजा दाखर केरेरा आशे.
२. आज योजी भरा __________ (वुंख्मा) इतकी शमात भमरे आशेत, ्माऩैकी रदनाुंक २८ भाचा २००५ नुंतय
जनभारा आरेल्मा भमराुंची वुंख्मा ________ आशे. (अवल्माव जनभरदनाक नभमद कयाला.)
३. शमात अवरेरी भमराुंची वुंख्मा दोनऩेषा अलधक अवेर तय रदनाुंक २८ भाचा २००५ ल तद्न
ुं तय जनभारा
आरेल्मा भमराभमऱे मा ऩदावाठी भी अनशा ठयरलण्माव ऩात्र शोईर माची भरा जाणील आशे.

अजादायाची वशी
(नाल-

)

भी मा अनलमे प्रलतसाऩूला अवे जाशीय कयतो/कयते की, लयीर भारशती जाणीलऩूलाक तवेच रलश्वावऩूलाक
रदरी अवून ती खयी आशे. जारशयातीत रदरेल्मा वला लनकऴाुंनव
म ाय ल ळैषलणक अशातेनव
म ाय भी
___________________ ऩदाकयीता ऩात्र आशे. ्माऩैकी कोणतीशी भारशती खोटी आढऱल्माभमऱे भाझा अजा
पेटाऱून रालल्माव रकुं ला लनलडीच्मा कमठल्माशी टप्पमालय भाझी उभेदलायी यद्द केल्माव तवेच उऩयोक्त् रदरेल्मा
D/TEMPORARY/TEMP/ADV
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भारशतीच्मा आधाये लनममक्ती झारेरी अवल्माव वेलेतून कभी केल्माव ्माफाफत भाझी काशी तक्राय याशणाय
नाशी. अजााद्वाये रदरेरी भारशती खोटी आढऱल्माव फृशनभमफ
ुं ई भशानगयऩालरका भाझ्मारलरुध्द कामदेळीय कायलाई
करु ळकते माची भरा जाणील आशे.

रदनाुंक :
रठकाण :
वोफत१.
२.
३.
४.

D/TEMPORARY/TEMP/ADV

आऩरा/आऩरी हलश्वावू

