िन ळ तात्पुरत्या व कंतर्ाटी वरुपावरील Programme Manager व Medical Social Worker
पदांबाबतची जािहरात
-------------------------------------------------------------------------------------Central Sector Scheme for Grant-in-aid for Promotion of AYUSH Intervention in

Public Health Initiatives (PHI) या कदर् पुर कृत योजनेअंतगर्त National Institute for Research in

Reproductive Health (ICMR), Parel, Mumbai यांचे सहकायार्ने या संचालनालयामाफर्त
"Osteoporosis Screening & Intervention Programme Using AYUSH Approach : A

Community based Programme in Maharashtra State" हा क प तीन वषार्च्या कालावधीमध्ये

राबिवणेसाठी खालील पदे िन वळ कंतर्ाटी व तात्पुरत्या

वरुपात (फक्त या

क पाकिरता)

भरण्याकिरता िविहत अटींची पूतर्ता करणाऱ्या पातर् व इच्छु क उमेदवारांकडू न अजर् मागिवण्यात येत
आहे .

२. पदांचा तपशील खालील माणे :SI. Contractual
NO. Staff post
1

Programme
Manager

2

Medical
Social
Worker

No.
Duty &
of
responsibility
Post
1
Over
all
Programme
management
and Project coordination
between NIRRH
and
AYUSH
Directorate and
other activities
of the project
1
Camp
arrangement
and
coordination
for
camps, patient
counseling and
follow up, Entry
of all patients
data and other
project records
and any project
related
other
jobs
assigned
by PI, Co-PI
and
Programme
Manager

Age

Qualification

Remumeration

Below
35
Years

MD
(Ayurved)
/MS
(Ayurved)
from
recognised
university

Rs.55,000/Per Month

Below
30
Years

Medical
Rs.20,000/Per Month
Social
Worker with
2
years
experience
& computer
proficiency

३. पातर् / इच्छु क उमेदवारांनी www.mahayush.gov.in व maharashtra.gov.in या संकेत थळावर
उपल ध करुन िदले या जािहरातीनुसार िविहत नमुन्यातीलच अजर् आव यक त्या

माणपतर्ाच्या

साक्षांिकत तीसह मा.संचालक, आयुष संचालनालय, महारा टर् राज्य, शासकीय दं त महािव ालय व
रुग्णालय इमारत, चौथा मजला, सट जॉजस रुग्णालय आवार, पी.डीमेलो रोड, फोटर् , मुंबई-400001

या पत्त्यावर िद.22.08.2017 रोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपयत पो टा ारे / ह तबटवडया ारे

पाठिवण्यात यावे. त्यानंतर संबिं धत ा त झाले या अजार्चा िवचार केला जाणार नाही. पो टाने िंकवा
अन्य मागार्ने अजर् उिशरा ा त झा यास हे संचालनालय जबाबदार राहणार नाही. अजर् पािठावताना

िलफाफयावर "पदाचे नाव - ..................................................या पदासाठी िन वळ कंतर्ाटी व
तात्पुरत्या वरुपातील िनयुक्तीसाठी अजर्" असे ठळक अक्षरात िलहावे.
४. खु या

वगार्तील उमेदवाराने रु.1000/- आिण मागासवगीर्य उमेदवाराने रु.500/- इतक्या

रक्कमेचा M/S. PHI OSTEOPOROSIS - DIRECTOR AYUSH या नावाने Payable at Mumbai

असलेला रा टर्ीयकृत बँकेचा धनाकषर् (Demand Draft) अजार्सोबत जोडणे आव यक आहे . तसेच
अजार्सोबत अजार्च्या नमुन्यात दशर्िवले या सवर् माणपतर्ांच्या साक्षांिकत ती जोडा यात, अन्यथा अजर्

र समजण्यात येईल.

५. ा त अजार्च्या छाननीनंतर पातर् उमेदवारांपैकी 5 उमेदवारांना मुलाखतीकिरता बोलािवले जाईल.
6. वरील दोन्ही पदांस मराठी, िंहदी व इंगर्जी भाषेचे ज्ञान असणे आव यक.
7. संगणक हाताळण्याचे ज्ञान असणे आव यक.
8. िनयुक्ती कालावधी व इतर अटी :अ) थम िनयुक्ती 1 वषार्किरता राहील. सदरहू सेवा समाधानकारक अस यास ही सेवा 1-1 वषार्नंतर
पुढे चालू ठे वण्याचे िनणर्य घेण्यात येईल. उक्त क प फक्त तीन वषार्च्या कालावधीकिरता अस याने
या कालावधीनंतर आपली िनयुक्ती पुढे चालू ठे वता येणार नाही अथवा िनयुक्ती करता येणार नाही.

ब) िन वळ कंतर्ाटी व तात्पुरत्या

वरुपा ारे िनयुक्ती िदले या उमेदवारास राजीनामा

ावयाचा

झा यास त्यांनी एक मिहन्याची आगाऊ नोटीस Principal Investigator यांचक
े डे दे णे बंधनकारक
राहील. ते शक्य नस यास एक मिहन्याच्या मानधनाची रक्कम Principal Investigator यांचक
े डे जमा

के यानंतर त्याचा / ितचा राजीनामा मंजूर करता येईल.

क) िन वळ कंतर्ाटी व तात्पुरत्या वरुपा ारे िनयुक्ती िदले या उमेदवाराच्या कामकाजाचा आढावा

Principal Investigator व Co-Principal Investigator यांचक
े डू न िनयिमतपणे घेण्यात येईल.

उमेदवाराचा कामकाजाचा आढावा असमाधानकारक अस यास संबिं धत उमेदवारांची िनयुक्ती
पूवस
र् ूचना न दे ता समा त करण्याचे अिधकार Principal Investigator यांचक
े डे राहील.

ड) िन वळ कंतर्ाटी व तात्पुरत्या वरुपा ारे िनयुक्ती िदले या उमेदवारास Principal Investigator व

Co-Principal Investigator यांचे िनयंतर्णाखाली आप या पदाचे कतर् य व जबाबदाऱ्या पार पाडा या
लागतील.

ई) िन वळ कंतर्ाटी व तात्पुरत्या वरुपा ारे िनयुक्ती िदले या उमेदवारास िनयिमत िनयुक्तीसाठी
कोणताही हक्क राहणार नाही व मा.न्यायालयातही कंतर्ाटी व तात्पुरत्या वरुपाची िनयुक्ती कायम

करण्याबाबतचा दावा करता येणार नाही. तसेच कंतर्ाटी व तात्पुरत्या वरुपावरील काम करणाऱ्या

उमेदवारास सेवािनवृ ीचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

7. सवर् वगार्तील उमेदवारांना अजर् करण्यास मुभा राहील.
8. इतर कोणत्याही िठकाणी / सं थेत नोकरीत असणाऱ्या उमेदवारांनी मूळ सं थेचे ना-हरकत
माणपतर् आणणे बंधनकारक राहील.

9. कामकाजाच्या वेळेत खाजगी काम / यवसाय करता येणार नाही.
10. Principal Investigator व Co-Principal Investigator यांचक
े डू न वेळोवेळी िनि त होणारे

पदासबंधीचे आव यकते माणे बंधपतर् दे णे उमेदवारास बंधनकारक राहील. तसेच Principal
Investigator व Co-Principal Investigator यांचक
े डू न वेळोवेळी
करणे बंधनकारक राहील.

11. िन वळ कंतर्ाटी व तात्पुरत्या

वरुपा ारे िनयुक्ती

ा त िनदश / आदे शाचे पालन

िकर्येच्या कोणत्याही ट यावर फेरबदल

करण्याचे िंकवा र करण्याचे सवर् अिधकार Principal Investigator यांना राखीव आहे त.
14. अ.कर्.1 च्या पदासाठी अजर् करणारा उमेदवार महारा टर् वै क यवसायी अिधिनयम, 1961
अंतगर्त न दणीकृत असावा.

महत्वाची सूचना :उमेदवारांना सूिचत करण्यात येते की, आवेदनपतर्ाचा नमुना, अहर् ता व अटी इ.बाबतचा

सिव तर तपशील www.mahayush.gov.in व maharashtra.gov.in या संकेत थळावर
करण्यात आलेला आहे .

मुख्य शोधकतार्,

आयुष संचालनालय,

फोटर् , मुंबई - 400 001.

िसध्द

अजार्चा नमुना
मुख्य शोधकतार् व संचालक आयुष, आयुष संचालनालय, फोटर् , मुंबई - 400 001.
Central Sector Scheme for Grant-in-aid for Promotion of AYUSH Intervention in Public Health
Initiatives (PHI) या कदर् पुर कृत योजनेअंतगर्त National Institute for Research in Reproductive
Health (ICMR), Parel, Mumbai यांचे सहकायार्ने या संचालनालयामाफर्त "Osteoporosis Screening &

Intervention Programme Using AYUSH Approach : A Community based Programme in
Maharashtra State" हा

क प तीन वषार्च्या कालावधीमध्ये राबिवणेसाठी Programme Manager व

Medical Social Worker ही पदे िविश ट कालावधीसाठी िन वळ कंतर्ाटी व तात्पुरत्या वरुपात जािहरातीत
नमूद अटी व शतीर्च्या अधीन राहू न िनयुक्तीसाठी अजर्.
पासपोटर्

आकाराचा फोटो

िचकटवून त्यावर
वत: वाक्षरी
करावी.

१)

संपण
ू र् नाव :आडनाव

2)

पतर् यवहाराचा

(िपनकोडसह) :-

वत:चे नाव

विडलांचे / पतीचे नाव

प ा

मणध्वनी कर्. :ई-मेल प ा :3)

एसटीडी कोडसह घरचा दु .

4)

जन्म िदनांक :-

5)

अजर्दार महारा टर्ाचा रिहवासी आहे का :-

6)

अजर् ि वकारण्याच्या शेवटच्या िदनांकास वय :-

7)

रा टर्ीयत्व :-

8)

ज्या

कर्मांक :-

वय

मिहने

िदवस

वगार्साठी अजर् करावयाचा आहे त्या िठकाणी (3) अशी खूण करावी. एकापेक्षा जा त खुणा

के यास अजर् अपातर् ठरिवला जाईल.
अ.जा. (SC)

अ.ज. (ST)

9)

जात वैधता माणपतर् आहे का होय / नाही

10)

शैक्षिणक अहर् ता :-

अ.कर्.
1
2
3
4

िव.जा.(अ) (VJ-A)

बोडार्चे / िव ापीठाचे नाव उ ीणर् केले या पिरक्षा

उ ीणर् के याचे वषर्

खुला (OPEN)

ा त टक्केवारी

11)

न दणी कर्मांक :-

12)

अवगत असणाऱ्या भाषा (योग्य िठकाणी (3) अशी खूण करावी)
मराठी

13)

िंहदी

इंगर्जी

सं कृत

अन्य

कामाचा अनुभव ( माणपतर्ाच्या साक्षांिकत ती जोड या असतील तरच गर्ाहय धरला जाईल) :-

अ.कर्.

सं थेचे नाव

धारण केलेले
पद

वेतन

अनुभवाचा

कामाचे

कालावधी

वरुप

1
2
3
4
14)

अजार्सोबत खालील माणपतर्े जोडली आहे त (होय / नाही (3) करावे) :होय
1
2

नाही

जन्मतारखेच्या पु ठयथर् जन्मतारखेचा दाखला िंकवा एस.एस.सी. माणपतर्
थम, ि तीय, अंितम बी.ए.एम.एस. पिरक्षेच्या गुणपितर्का / माणपतर्

3

पद यु र पदवी माणपतर्

4

दहावी, बारावी उ ीणर् गुणपितर्का व माणपतर्

5

Bachelor in Social Work अंितम परीक्षा गुणपितर्का व माणपतर्

6

इंगर्जी व मराठी टायिपग 40 W.P.M. परीक्षा उ ीणर् माणपतर्

7

संगणक हाताळणीबाबतचे शासन मान्य माणपतर् / MSCIT परीक्षा उ ीणर्

8

न दणी माणपतर्

9

जात माणपतर्

10

जात वैधता माणपतर्

माणपतर्

ितज्ञापतर्
मी

ी./ ीमती / कुमारी.............................................................................. ितज्ञापूवक
र्
नमूद

करतो / करते की, वर नमूद केलेली मािहती पूणर्त: खरी असून ती खोटी आढळ यास माझी उमेदवारी
िनयुक्तीच्या िठकाणी कोणत्याही ट यावर िंकवा िनयुक्तीनंतर र

करण्यात येईल् आिण माझेिवरुध्द

कायदे शीर कायर्वाही होईल, याची मला जाणीव आहे . सदरची नेमणूक िन वळ कंतर्ाटी व तात्पुरत्या
वरुपाची अस यामुळे

क पाचा कालावधी संपु टात आ यानंतर माझी िन वळ कंतर्ाटी व तात्पुरत्या

वरुपाची नेमणूक आपोआप र

िनयुक्तीबाबतचा व अन

दे तो / दे त आहे .

होईल, याची मला जाणीव आहे . सदर पदावरील कायम वरुपी

कोणत्याही कारचा दावा मा.न्यायालयात मी सादर करणार नाही याची मी हमी

िठकाण :

िदनांक :

उमेदवाराची वाक्षरी
( संपण
ू र् नावासिहत)

