आरोय

वभाग ,यवतमाळ.

(महारा शासन)
वैयकय अधकार गट –अ ची पदे भर(यासाठ* जाह रात.
जाह रात , 01/2017

जा.,/पदभ/यिजप/आरोय/3था-3/1987/2017

1.यवतमाळ िज हयातील सावजनक आरोय वभागाअंतगत आरोय संथाम ये महारा"# वै%यक&य व आरोय
सेवा गट अ या संवगातील वै%यक&य अ(धकार* या पदावर*ल भरती कर*ता पा- उमेदवाराकडुन अज मागव1यात
येत आहे .
2. संथाम ये महारा"# वै%यक&य व आरोय सेवा गट अ या संवगातील वै%यक&य अ(धकार* या पदावर सरळ
सेवेने पदभरती कर1यासाठ4 yavatmal.nic.in व zpyavatmal.gov.in या संकेतथळामाफत अजाचा नमन
ु ा
उपल7ध क8न दे 1यात आला आहे .उमेदवाराने सदर अज डाउनलोड क8न संपुणत
 ः भरलेला अज,मुळ ;त<ाप- व
आव=यक >या कागदप-ा?या सा@ंAकत ;तीसह

िज हा आरोय अ(धकार* िज.प.यवतमाळ येथे Bद. 10/7/2017

पयत सांय.5.45 पयत सादर करावा.
3.पदसंGयाः- 13
4.आरJणानस
ु ार भरावयाचा पदांचा तपMशल खाल ल Pमाणे आहे .
अ.,.

पदाचे नाव

भरावयाची

PवगRSनहाय भरावयाची पदे

एकुण पदे

मह*ला
PवगR

1

वै%यAकय
अ(धकार*
गट- अ

13

समांतर आरJण
खेळाडु

समांतर
अपंग

आरJणा

Tयतीर Uत
(सवRसाधारण)

एकुण संGया

अ.जा.

0

0

0

0

0

अ.ज.

0

0

0

0

0

व.जा.अ.

1

0

0

0

1

भ.ज.ब

1

0

0

0

1

भ.ज.क.
्

1

0

0

0

1

भ.ज.ड.
्

1

0

0

0

1

वमा;

1

0

0

0

1

इमाव

3

1

0

0

2

खुला

5

2

0

0

3

13

3

0

0

10

एकुण

इतर

वर नमुद केले या पदसंNयेत व आर@णाम ये बदल हो1याची शPयता आहे .
5.वतत
ृ जाह*रात yavatmal.nic.in व zpyavatmal.gov.in या संकेतथळावर उपल7ध आहे .उपरोPत नमुद
पदासाठ4 अज क8 इ?छ4णा-या उमेदवारांनी वेतनSेणी पा-ता,वयोमयादा,अज शु क,सुचना,नवडीचे नकष
इ>याद* तपUशलासाठ4 सदर संकेतथळाला भेट %यावी.उमेदवारांनी अजाचा नमन
 ः भ8न
ु ा डाऊनलोड क8न संपुणत
सादर केलेला अज मुळ ;त<ा प- व आव=यक >या सं@ीWत ;ती एक-ीतपणे िज हा आरोय अ(धकार*
िज.प.यवतमाळ भावे मंगल कायालयासमोर,यवतमाळ येथे Bद. 10/7/2017 पयत कायालयीन वेळेत पाठवावा.
(Xटपः- वYरल पदा संदभाRत व3तत
3व[पाची जाह रात yavatmal.nic.in व zpyavatmal.gov.in या
ृ
संकेत3थळावर उल]ध क[न दे (यात आल आहे .

अट व शत^ः1. यवतमाळ िज हयातील सावजनक आरोय वभागाअंतगत आरोय संथाम ये महारा"# वै%यक&य व
आरोय सेवा गट अ या संवगातील वै%यक&य अ(धकार* या पदावर*ल भरती कर*ता पा- उमेदवाराकडुन
अज मागव1यात येत आहे .
2. संथाम ये महारा"# वै%यक&य व आरोय सेवा गट अ या संवगातील वै%यक&य अ(धकार* या पदावर
सरळ सेवेने पदभरती कर1यासाठ4 yavatmal.nic.in व zpyavatmal.gov.in या संकेतथळामाफत
अजाचा नमुना उपल7ध क8न दे 1यात येत आला आहे .
3. उमेदवारांनी अजाचा नमन
ु ा डाऊनलोड क8न संब(धत िज हया?या िज हा आरोय अ(धकार*, िज हा
पfरषद यवतमाळ येथे वहते /नgदणीकृत डाकेने सादर करावा.
4. अपंगासाठ4चे आर@णः-शासन अ(धसच
ु ना ,सावजनक आरोय वभाग h/अपंग/2/55 आ-2 Bदनांक 27
जुलै 2004 नस
ु ार अपंग उमेदवारामधील फPत @ीणi"ट* व अिथjयंग (एका पायाने अपंग) उमेदवारच
सदर पदासाठ4 पा- असुन जो उमेदवार अशा ;कारचे अपंग>व प"टपणे नमुद केलेले ;माणप- सादर
करे ल >याच उमेदवाराचा सदर भरती ;h&येत वचार होईल.
अपंगासाठ4चे आर@ण हे शासन पfरप-क,सामािजक nयाय व वशेष सहायय वभाग h/अपंग-2007
/;.h.61/सध
ु ार-3/Bदनांक 20 ए;ल 2006 नस
ु ार अवलंबव1यात आलेले आहे .
5. वेतनSेणीः- 15600-39100 अ(धक qेड वेतन 8.5400 व इतर
सावजनक

आरोय

वभाग

h.मवैअ-2011/;h-776/सेवा-3

Bदनांक

अनु<ेय भ>ते
14

rडसsबर

शासन नणय
2011

अnवये

पदjयु>तर पदवका धारक उमेदवारांना 3 अतर*Pत वेतनवाढ* व पदjयु>तर पदवी धारक उमेदवारांना 6
अतर*Pत वेतनवाढ* अनु<ेय राहतील.>यामळ
ु े वशेष< वै%यक&य अ(धका-याचे वेतन एमबीबीएस
अहताधारक वै%यक&य अ(धका-यांपे@ा जात असेल.

6.वय ◌ः6

(1) जाह*रात ;Uस द*?या Bदनांक रोजी वय 38 वषापे@ा जात नसावे. मागासवगwय उमेदवारांचे
बाबतीत नयमा;माणे Uशथील@म.

6.(2) शासAकय वै%यक&य सेवेत थायी/अथायी/बंधप-ीत व8पात कायरत असणा-या
उमेदवारा?या बाबतीत कमाल वयोमयादा जातीत जात 5 वषापयत Uशथील कर1यात
येईल.
6 (3) शासन नणय सावजनक आरोय वभाग h.म.वै.अ-२०११/;h745/11/सेवा-3 Bद.३०
ऑPटgबर 2013 या मधील नमुद वषयत< शाखेतील असाधारण Aकं वा अतवशेष<
शै@}णक अहताधारक केलेले उमेदवारां?या बाबत कमाल वयोमयादा जातीत जात 10
वषापयत Uशथील कर1यात येईल.

7.शैJ`णक अहRता ◌ः7.(1) वै%यक&य अ(धकार*(एम.बी.बी.एस) पदासाठ4 संवधीक व%यापीठाची एम.बी.बी.एस पदवी क&ंवा
भारतीय वै%यक&य पfरषद अ(धनयम 1956 (1956 ?या 102) ला जोडले या ;थम Aकं वा िjदतीय
अनस
ु ु(चत वनीद~"ट केलेल* अnय कोणतीह* अह ता.
7.(2) वै%यक&य अ(धकार* (वशेष त<) पदासाठ4ः- संवधीक व%यापीठाची बालरोग(चक&>सा Aकं वा
श य(चक&>सा Aकं वा औषधवै%यक Aकं वा -ीरोग Aकं वा ब(धर*करण Aकं वा मनोवकृत शा- Aकं वा
ने-श य(चक&>सा Aकं वा @Aकरण शा- Aकं वा वकृतीशा- Aकं वा अणु िजव शा- Aकं वा शर*र Aकं वा
रPत संhमण या वशेष< शाखेतील भारतीय वै%यक&य पfरषद अ(धनयम १९५६ (१९५६ ?या १०२)
ला जोडले या ;थम Aकं वा jद*तीय अनस
पदवका Aकं वा
्
ु ु(चत वनद~"ट केले या शाखेतील पदjयुततर
पदवी.
7.(3) 10/7/2017 या Bदनांकापुवw अथवा Bदनांकास आंतरवाUसता (Internship) पुण असणारे
उमेदवारच पा- ठरतील.
7.(4) शु द आयव
ु द/बी.ए.एम.एस.शै@}णक अहताधारक उमेदवारांनी या पदासाठ4 अज क8 नये
8.Sनवड P,याःएकुण 100 गण
ु
तपUशल

एमबीबीएस अहता धारकासाठ4 पदjयु>तर
गुणांचे ;माण(weightage)

शै@}णक

पदवी/पदवका
अहताधारकासाठ4

गण
ु ांचे ;माण(weightage)
पदवी पfर@े?या सव वषाम ये

60%

Uमळालेले सरासर* गुण

गुण)

पदjयु>तर
पदjय>ु तर

पदवका
पदवी

(जातीत

जात

60 लागु नाह*

Aकं वा लागु नाह*

60% (जातीत जात 60 गुण)

पfर@ेम ये

Uमळालेले सरासर* गण
ु
शासन सेवेत वै%यक&य अ(धकार* आद*वासी भागातील सेवेसाठ4

आद*वासी भागातील सेवेसाठ4

या

;>येक सहामाह*ला 4 गुण

पदावर

अथायी

क&ंवा ;>येक सहामाह*ला 4 गुण

बंधप-ीत व8पात केलेल* एकुण आ}ण बगर आद*वासी

आ}ण बगर आद*वासी

सेवा

भागातील सेवेसाठ4 ;>येक

भागातील सेवेसाठ4 ;>येक

Aकं वा

सहामाह*ला 3 गुण या ;माणे

सहामाह*ला 3 गुण या ;माणे

जातीत 20 गुण

जातीत जात 20 गुण

Aकं वा

Aकं वा

शासन

सेवेत

नस यास

पदवी ;>येक वषाला 2 गण
ु या

पfर@ा उतीण होवन
ु झालेले एकुण ;माणे जातीत जात 20
वष

गुण

एकुण गण
ु

100

;>येक वषाला 2 गण
ु या ;माणे
जातीत जात 20 गुण
100

Xटपः1.शासन नणय,सावजनक आरोय वभाग h/मवैअ-1010/390/;.h.366/सेवा-3 Bदनांक 19 जन
ु
2010 अnवये आद*वासी भागातील आरोय संथा घोषीत कर1यात आ या असन
ु
संथामधील वै%यक&य अ(धकार* पदावर*ल कामाचा अनभ
ु व
2.उमेदवाराने स@म ;ा(धका-याने Bदलेले अनभ
ु वाचे

सदर आरोय

मु यांकनासाठ4 वचारात घे1यात येईल.

;माणप- जोडणे आव=यक आहे .;माणप-

दे 1यासाठ4 संब(धत संथा/कायालय यांचे ;मुख हे स@म ;ा(धकार* असतील.
3.उमेदवाराची सेवा ह* ;>येक सहामाह* म ये मोजणयात
येईल.सहा मह*1यापे@ा कमी सेवेसाठ4 गुण
्
(weightage) दे 1यात येणार नाह*त.
4.अनभ
ु वासाठ4?या गुणां?या मु यांकनासाठ4 10/7/2017 हा अंतीम Bदनांक राह*ल.
5.नवड ;h&येसाठ4 वह*त कर1यात आले या नकषानस
ु ार गुणांचे मु यांकन कर1यासाठ4 सव
गण
ु प-के /;माणप-े यां?या सा@ांAकत ;ती उमेदवारांने अजासोबत जोडणे आव=यक आहे .अnयथा
उमेदवाराचा अज रबादल कर1यात येईल.
6.;ाWत अजाची छाननी क8न Bदनांक 26/10/2016 ?या शासन पfरप-कानुसार गठ4त कर1यात
आले या

सUमतीमाफत व Bदनांक 24/6/2016 ?या शासन पfरप-कात नमद
ु वह*त कायप दतीनस
ु ार

पा- उमेदवाराची गुणव>ता याद* तयार कर1यात येईल.
7.केवळ गुणव>तेनस
ु ार पा- ठरले या उमेदवारांनाच नयP
ु ती?या Bठकाणाचा पसंतीhम दशव1याकर*ता
समप
ु दे शनाकर*ता बोलव1यात येईल.
8.सUमतीने सादर केलेल* गुणव>ता याद* आ}ण उमेदवारां?या नयP
ु तीचा पंसतीhम याची तपासणी
क8न

उमेदवारास

नयुPती

आदे श

आरोय

वभाग

िज.प.यवतमाळ

yavatmal.nic.in

व

zpyavatmal.gov.in संकेतथळावर ;Uस द कर1यात येईल.

9.नयP
ु ती आदे शानंतर संब(धत वै%यक&य अ(धकार* नयुPती?या Bठकाणी 8जु झा यानंतर >यांची
सेवाथ ;णाल*म ये नgद कर1यात येईल.
10.नवनयP
ु त वै%यक&य अ(धका-यांसाठ4 मN
ु यालयी राहणे

अ>याव=यक राह*ल.>यांचे वेतन हे

बायोमॅ#*क हजेर*शी संलन असेल.
9.सवRसाधारण
9 (1) नवड झाले या उमेदवारांना दोन वषाचा पfरव@ा कालावधी असेल.
9 (2) महारा"# वै%यक&य

आ}ण आरोय सेवा गट अ (वेतनSेणी 8.15600-39100+ qेड वेतन

8.6600) या पदावर पदोnनतीकर*ता उमेदवारास संधी असन
>याकर*ता >या पदाकर*ता
ु
आव=यक असले या अह ता पण
ु  करणे आव=यक राह*ल.
9 (3) नवड झाले या उमेदवारास कोण>याह* ;कारचा खाजगी jयवसाय करता येणार नाह* परं तु
>यांना नयमानुसार jयवसाय रोध भ>ता अन<
ु ेय राह*ल.
9 (4) नवड झाले या उमेदवाराने “ते Aकमान 5 वषाची शासAकय सेवा करतील Aकं वा न के यास
शासनाने वेळोवेळी वह*त केलेल* रPकम दं ड हणन
ु भर1यास तयार आहे त” असे बंधप- दे णे
अनवाय असेल.

9(5) नवड झाले या उमेदवाराने महारा"# मेडीकल कौnसील अॅPट 1965 (महारा"# XLVI,1965)
Aकं वा इंडीयन मेडीकल कौnसील अॅPट 1956 (1956 ?या 102 ) नस
ु ार >याचे/तीचे नाव नgदवणे
अनवाय आहे .
10.महoवाचेः10(1) उमेदवारांनी 100 8पयांचा म
ु ांकप-ावर नोटर* समोर आवेदनप-ात नमद
ु केले या
माह*ती?या अचक
ु तेबाबत आ}ण स>यतेबाबत ;त<ाप- सादर करावे.
10 (2) ;त<ा प-ाचा नमन
ु ा yavatmal.nic.in व zpyavatmal.gov.in या संकेतथळावर उपल7ध
आहे .
10 (3) आवेदनप-ासोबत सदर ;त<ाप- जोडुन पाBठवणे आव=यक आहे .अnयथा आवेदनप- अपुण
समजन
ु फेटाळले जाईल.
10 (4) ;माणप-ां?या पडताळणी साठ4 ;h&येवेळी उमेदवारांनी सव मुळ ;माणप-े सादर करणे
आव=यक आहे .
11.अजR
11 (1) सदर अज yavatmal.nic.in व zpyavatmal.gov.in या संकेतथळावर Bद.२३/७/२०१७ पासन
ु
उपल7ध होतील.
11 (2) उमेदवाराने खाल* नमुद केले या शु काचा रा"#*यकृत बॅकेचा डीमांड ाWट “िज हा

आरोय

अ(धकार* िज.प.यवतमाळ” यांचे नावाने काढुन अजासोबत जोडावा आणी संपुण भरलेला अज नमुद
केले या आव=यक ;माणप-ा?या सां@ाAकं त छायांAकत ;ती व ;त<ाप- >यासोबत जोडावे.
11

(3)

मुळ

;त<ाप-

व

आव=यक

कागदप-ासह

संपुण

भरलेला

अज

आरोय

वभाग

िज.प.यवतमाळ या कायालयात Bदनांक 10/7/2017 पयत कायालयीन वेळेत (सायं 5.45 पयत)
पाठवावा.
11 (4) उपरोPत Bदनांकानंतर ;ाWत होणारे अज कोण>याह* पfरिथतीत िवकार या जाणार नाह*त.
11 (5) ऑन लाईन अजा?या उपल7धतेसंबधी कोणतीह* अडचण आ यास उमेदवाराने दरु pवनी
,.07232- 242298 या वर संपक साधावा.
12 शq
ु कःअ.खु या ;वगा?या उमेदवारासाठ4ः- 8. 300/ब.मागास ;वगा?या उमेदवारासाठ4ः- 8. 150/क.फPत रा"#*यकृत बॅके?या डीमांड ाWट jदारे शु क अदा करावे.
सदय /स(चव

सदय

अ य@

िज हा आरोय अ(धकार*

मुNय कायकार* अ(धकार*

िज हा नवड सUमती तथा

िज हा पfरषद,यवतमाळ

िज हा पfरषद,यवतमाळ

िज हा(धकार* यवतमाळ.

