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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, 

यशवंतराव च हाण मृित णालय, 
संत तुकारामनगर, पपरी – ४११०१८. 

   दरमहा एकि त  मानधनावर ता पुर या व पाची (हंगामी) िविवध पद े भरणे बाबत 

      शु दीप क 
      पपरी चचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाक रता दरमहा एकि त 
मानधनावर िविवध पदे हंगामी ता पुर या व पात ६ मिहने कालावधीकरीता Walk in interview प दतीने 
भरावयाची आहेत. याकरीता उमेदवारांना Walk in interview  करीता बोलिव यात आले होते परंतु या 
दवशी शासक य कारणा तव मुलाखती घे यात आ या नाही. सदर दवशी खालील तपिशलात नमुद केले या 

पदांसाठी या उमेदवाराने यापुव  मुलाखतीसाठी अज सादर केलेले आहेत. यां या मुलाखती दनांक 
२५/०८/२०१४ रोजी दुपारी २.०० वाजता मा.आयु  क  ४ था मजला प. च.म.न.पा., पपरी १८ 
येथे सम  उपि थत रहावे. पा  उमेदवारांची यादी सोबत जोडललेी आहे. 
 

अ.  पदनाम गट सं या पद सं या मुलाखत दनांक 

१ सजन गट-अ ४ २५/०८/२०१४ 
२ कॅ सर सजन गट-अ १ २५/०८/२०१४ 
३ युरो सजन गट-अ १ २५/०८/२०१४ 
४ इंटेनिस ही ट गट-अ ४ २५/०८/२०१४ 
५ बालरोग सजन गट-अ १ २५/०८/२०१४ 
६ रेिडओलॉिज ट गट-अ २ २५/०८/२०१४ 
७ युरो फिजिशयन गट-अ १ २५/०८/२०१४ 
८ फिजिशयन गट-अ ६ २५/०८/२०१४ 
९ अि थरोग त  गट-अ २ २५/०८/२०१४ 

१० डायिलिसस टे िशयन गट-अ २ २५/०८/२०१४ 
११ सायकॅ ीक कौि सलर गट-क १ २५/०८/२०१४ 
१२ ो थे ट ट कम ऑथ ट ट गट- २ २५/०८/२०१४ 

१३ ऑडीओलॉिज ट गट- १ २५/०८/२०१४ 
१४ सांि यक  गट-क १ २५/०८/२०१४ 

१५ ने रोग िच क सा सहा यक 
 

गट-क १ २५/०८/२०१४ 

१६ ए स-रे टे िशयन गट-क १० २५/०८/२०१४ 

१७ सफाई कामगार 
(पो टमाटम िवभागासाठी) 

गट-ड ४ २५/०८/२०१४ 

१८ मदतनीस (कृि म अवयव 
क ाक रता) 

गट-ड १ २५/०८/२०१४ 

 
वरील माणे पदांकरीता येणा-या उमेदवाराने अजासोबत जोडले या कागदप ां या मुळ ती/ 

दाखले  उदा. १०वी, १२वी, पदवी, पदिवका, व इतर शै िणक पा ता अनुभवाचे दाखले इ. घेऊन 
मुलाखतीस उपि थत राहावे. मुलाखतीस हजर न राहणा-या उमेदवारांचा िवचार केला जाणार नाही, 
याची सव पदां या उमेदवारांनी न द यावी. 
 
             सही/- 
(मा.आय़  यां यामा यतेन)े            वै क य अिध क                   

.वायसीएमएच/पी.जी.-१/कािव/५९८/२०१४  पपरी चचवड महानगरपािलका  
द.२३/०८/२०१४.             पपरी – ४११०१८. 

        


