िन ळ ता पुर या व कं ाटी व पावरील AYUSH Doctor / Programme Manager
पदाबाबतची जािहरात
--------------------------------------------------------------------Central Sector Scheme for Grant-in-aid for Promotion of AYUSH

Intervention in Public Health Initiatives (PHI) या क

पुर कृत योजनेअत
ं गत National

Institute for Research in Reproductive Health (ICMR), Parel, Mumbai यांचे सहकाय ने
या संचालनालयामाफत "Osteoporosis Screening & Intervention Programme Using

AYUSH Approach : A Community based Programme in Maharashtra State" हा
क प सन 2017 पासून तीन वष या कालावधीम ये राबिवणेसाठी खालील पद िन वळ

कं ाटी व ता पुर या व पात (फ त या क पाकिरता) भर याकिरता िविहत अट ची पूतता
करणा या पा व इ छु क उमे दवारांकडू न अज मागिव यात येत आहे .
२. पदांचा तपशील खालील माणे :Contractual
Staff post

No.
Duty &
Age
of
responsibility
Post
AYUSH Doctor
1
Over
all Below
/ Programme
Programme
35
Manager
management
Years
and
Project
co-ordination
between
NIRRH
and
AYUSH
Directorate
and
other
activities
of
the project
३. पा

Qualification

Salary

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

Consolidated
Salary
Rs.40,000/Per Month

/ इ छु क उमेदवारांनी www.mahayush.gov.in या संकेत थळावर उपल ध क न

िदले या जािहरातीनुसार िविहत नमु यातीलच अज आव यक या
तीसह मा.संचालक, आयुष संचालनालय, महारा
णालय इमारत, चौथा मजला, सट जॉजस

माणप ा या सा ांिकत

रा य, शासकीय दंत महािव ालय व

णालय आवार, पी.डीमेलो रोड, फोट, मुंबई -

400 001 या प यावर िद.09.03.2020 रोजी सायंकाळी 6.15 वाजेपयत पो टा ारे /
ह तबटवडया ारे पाठिव यात यावे. यानंतर संबिं धत

ा त झाले या अज चा िवचार केला

जबाबदार

िलफाफयावर

जाणार नाही. पो टाने कवा अ य माग ने अज उिशरा
राहणार

नाही.

अज

पािठावताना

ा त झा यास हे संचालनालय
"पदाचे

नाव

-

..................................................या पदासाठी िन वळ कं ाटी व ता पुर या व पातील
िनयु तीसाठी अज" असे ठळक अ रात िलहावे.
४. खु या वग तील उमेदवाराने

.1000/- आिण मागासवग य उमेदवाराने .500/- इत या

र कमेचा M/S. PHI OSTEOPOROSIS - DIRECTOR AYUSH या नावाने Payable at
Mumbai असलेला रा

ीयकृत बँकेचा धनाकष (Demand Draft) अज सोबत जोडणे आव यक

आहे . तसेच अज सोबत अज या नमु यात दशिवले या सव
जोडा यात, अ यथा अज र समज यात येईल.
५. ा त अज या छाननीनंतर पा

ती

उमेदवारांना मुलाखतीकिरता बोलािवले जाईल.

6. वरील पदांस मराठी, हदी व इं जी भाषेचे
7. संगणक हाताळ याचे

माणप ां या सा ांिकत

ान असणे आव यक.

ान असणे आव यक.

8. िनयु ती कालावधी व इतर अटी :अ) थम िनयु ती 1 मिह याकिरता राहील. सदरहू सेवा समाधानकारक अस यास ही सेवा पुढे
चालू ठे व याचे िनणय घे यात येईल. उ त

क प सन 2017 पासून फ त तीन वष या

कालावधीकिरता अस याने या कालावधीनंतर आपली िनयु ती पुढे चालू ठे वता येणार नाही
अथवा िनयु ती करता येणार नाही.

ब) िन वळ कं ाटी व ता पुर या व पा ारे िनयु ती िदले या उमेदवारास राजीनामा
झा यास

ावयाचा

यांनी 15 िदवसाची आगाऊ नोटीस Principal Investigator यांचेकडे दे णे

बंधनकारक राहील. ते श य नस यास एक मिह या या मानधनाची र कम Principal
Investigator यांचेकडे जमा के यानंतर याचा / ितचा राजीनामा मंजूर करता येईल.

क) िन वळ कं ाटी व ता पुर या व पा ारे िनयु ती िदले या उमेदवारा या कामकाजाचा
आढावा Principal Investigator व Co-Principal Investigator यांचेकडू न िनयिमतपणे

घे यात येईल. उमे दवाराचा कामकाजाचा आढावा असमाधानकारक अस यास संबिं धत
उमे दवारांची िनयु ती पूवसूचना न दे ता समा त कर याचे अिधकार Principal Investigator
यांचेकडे राहील.
ड) िन वळ कं ाटी व ता पुर या

व पा ारे िनयु ती िदले या उमेदवारास Principal

Investigator व Co-Principal Investigator यांचे िनयं णाखाली आप या पदाचे कत य व
जबाबदा या पार पाडा या लागतील.

ई) िन वळ कं ाटी व ता पुर या

व पा ारे िनयु ती िदले या उमेदवारास िनयिमत

िनयु तीसाठी कोणताही ह क राहणार नाही व मा. यायालयातही कं ाटी व ता पुर या

व पाची िनयु ती कायम कर याबाबतचा दावा करता येणार नाही. तसेच कं ाटी व ता पुर या
व पावरील काम करणा या उमेदवारास सेवािनवृ ीचे लाभ अनु ेय राहणार नाही.

7. सव वग तील उमेदवारांना अज कर यास मुभा राहील.
8. इतर कोण याही िठकाणी / सं थेत नोकरीत असणा या उमेदवारांनी मूळ सं थेचे ना-हरकत
माणप आणणे बंधनकारक राहील.

9. कामकाजा या वेळेत खाजगी काम / यवसाय करता येणार नाही.
10. Principal Investigator व Co-Principal Investigator यांचेकडू न वेळोवेळी िनि त
होणारे पदासबंधीचे आव यकते माणे बंधप

दे णे उमेदवारास बंधनकारक राहील. तसेच

Principal Investigator व Co-Principal Investigator यांचेकडू न वेळोवेळी
आदे शाचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

ा त िनदश /

11. िन वळ कं ाटी व ता पुर या व पा ारे िनयु ती ि ये या कोण याही ट यावर फेरबदल
कर याचे कवा र कर याचे सव अिधकार Principal Investigator यांना राखीव आहेत.
14. सदरहू पदासाठी अज करणारा उमेदवार महारा
अंतगत न दणीकृत असावा.

वै क यवसायी अिधिनयम, 1961

मह वाची सूचना :उमे दवारांना सूिचत कर यात येते की, आवेदनप ाचा नमुना, अहता व अटी
इ.बाबतचा सिव तर तपशील www.mahayush.gov.in या संकेत थळावर िस द कर यात
आलेला आहे.

मु य शोधकत ,

आयुष संचालनालय,

फोट, मुंबई - 400 001.

अज चा नमुना
मु य शोधकत व संचालक आयुष, आयुष संचालनालय, फोट, मुंबई - 400 001.
Central Sector Scheme for Grant-in-aid for Promotion of AYUSH Intervention in
Public Health Initiatives (PHI) या क

पुर कृत योजनेअंतगत National Institute for

Research in Reproductive Health (ICMR), Parel, Mumbai यांचे सहकाय ने या
संचालनालयामाफत "Osteoporosis Screening & Intervention Programme Using
AYUSH Approach : A Community based Programme in Maharashtra State" हा
क प सन 2017 पासून तीन वष या कालावधीम ये राबिवणेसाठी AYUSH Doctor /

Programme Manager हे पद िविश ट कालावधीसाठी िन वळ कं ाटी व ता पुर या व पात
जािहरातीत नमूद अटी व शत या अधीन राहू न िनयु तीसाठी अज.

पासपोट
आकाराचा फोटो
िचकटवून यावर
वत: वा री
करावी.

१)

संपूण नाव :आडनाव

2)

प

यवहाराचा

(िपनकोडसह) :मण वनी

वत:चे नाव

विडलांचे / पतीचे नाव

प ा

. :-

ई-मेल प ा :3)

एसटीडी कोडसह घरचा दु .
मांक :-

4)

ज म िदनांक :-

5)

अजदार महारा ाचा रिहवासी आहे का :-

6)

अज

7)

रा ीय व :-

8)

वय :या

वकार या या शेवट या िदनांकास

वय

मिहने

िदवस

वग साठी अज करावयाचा आहे या िठकाणी () अशी खूण करावी. एकापे ा

जा त खुणा के यास अज अपा ठरिवला जाईल.
अ.जा. (SC)
9)

अ.ज. (ST)

जात वैधता माणप आहे का होय / नाही

िव.जा.(अ) (VJ-A)

खुला (OPEN)

10)

शै िणक अहता :-

अ. .

बोड चे / िव ापीठाचे

उ ीण केले या

नाव

पिर ा

उ ीण के याचे वष

ात
ट केवारी

1
2
3
4
11) न दणी
12)

मांक :-

अवगत असणा या भाषा (यो य िठकाणी () अशी खू ण करावी)
मराठी

13)

हदी

इं जी

सं कृत

अय

कामाचा अनुभव ( माणप ा या सा ांिकत ती जोड या असतील तरच
जाईल) :-

अ. .

सं थेचे नाव

धारण केलेले
पद

वेतन

ाहय धरला

अनुभवाचा कालावधी

कामाचे
व प

1
2
3
4
14)

अज सोबत खालील माणप े जोडली आहे त (होय / नाही () करावे) :होय नाही

1

ज मतारखे या पु ठयथ ज मतारखे चा दाखला कवा एस.एस.सी. माणप

2

दहावी उ ीण गुणपि का व माणप

3

बारावी उ ीण गुणपि का व माणप

4

थम, ि तीय, अंितम बी.ए.एम.एस. पिर े या गुणपि का / माणप

5

आंतरवािसयता माणप (Internship Completion Certificate)

6

बी.ए.एम.एस. पदवी माणप

7

पद यु

8

पद यु र परी ा माणप (M.D.Certificate)

9

MCIM न दणी माणप

10

Additional Qualification (PG) Certificate

11

संगणक हाताळणीबाबतचे शासन मा य माणप / MSCIT परी ा उ ीण माणप

12

जात माणप

13

जात वैधता माणप

14

अनुभव माणप (Experience Certificate)

15

लहान कुटु ं बाचे माणप (Small Family Certificate)

16

डोमासाईल माणप

17

परी ा गुणपि का (M.D.Marksheet)

वयं-सा ांकनासाठी वयं घोषणाप

ित ाप
मी

ी./ ीमती / कुमारी......................................................................... ित ापूवक

नमूद करतो / करते की, वर नमूद केलेली मािहती पूणत: खरी असून ती खोटी आढळ यास

माझी उमेदवारी िनयु ती या िठकाणी कोण याही ट यावर कवा िनयु तीनंतर र कर यात
येईल् आिण माझेिव

द कायदे शीर कायवाही होईल, याची मला जाणीव आहे . सदरची

नेमणूक िन वळ कं ाटी व ता पुर या व पाची अस यामुळे

क पाचा कालावधी संपु टात

आ यानंतर माझी िन वळ कं ाटी व ता पुर या व पाची नेमणूक आपोआप र होईल, याची
मला जाणीव आहे . सदर पदावरील कायम व पी िनयु तीबाबतचा व अन

कोण याही

कारचा दावा मा. यायालयात मी सादर करणार नाही याची मी हमी दे तो / देत आहे.
िठकाण :
िदनांक :

उमेदवाराची वा री
( संपूण नावासिहत)

