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पप िंपरी धचिंचवड महानगरपालिकेच्या वायसीएम रुग्णाियामध्ये हिंगामी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपाची पदे  

दरमहा एकत्रित मानिनावर भरणेबाबत. .   

 

 

 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय पवभागातगतं वायसीएम  रुग्णाियाकररता दरमहा एकत्रित मानधनावर खािी 
तक्त्यात नमूद केिेिे पद हिंगामी स्वरुपात ६ महहने कािावधीकररता भरावयाच ेआहे. सद्यस्स्ितीत ररक्तत असिेल्या पदाच े 
पदनाम, पदसिंख्या, शैक्षणणक अहहता, अटी खािीिप्रमाणे  

 

पदनाम रुग्णािय  
पद 

सिंख्या 
शैक्षणणक अहाता /अनुभव 

दरमहा एकत्रित 
मानिन 

पेडडयाट्रीक सर्हन  वायसीएम रुग्णािय १ 

 

 

मान्यता प्राप्त पवद्यापपठा कडीि एम.बी.बी 
एस., एम.एस. एम.सी.एच. 

र.रु. ७००००/- 

 

टिप- 
1. मानधनावरीि नेमणुका पुणहपणे ता्पुर्या हिंगामी स्वरुपाच्या आहेत.  ्यामुळे अर्हदारास कोण्याही कायमपदी नेमणुकीचा 

हक्तक राहणार नाही. 
2.   ज्या हदवशी मनपास सदर पदाची आवश्यकता नसेि ्यावेळी कोण्याही नोहटशीलशवाय ्यािंच्या  

मानधनावरीि  सेवा सिंपुष्टात आणण्यात येतीि. 
3. मुिाखतीस येण्याकरीता उमेदवारास कोण्याही प्रकारचा प्रवासभ्ता हदिा र्ाणार नाही. 
4. सवह उमेदवारािंनी मुिाखतीसाठी उपस्स्ित राहताना शैक्षणणक अहहता, र्ातीच ेप्रमाणपि, व अनुभवाबाबतच्या आवश्यक ्या 

कागदपिािंच्या मुळ प्रती व साक्षािंककत केिेल्या प्रती उदा- गणुपत्रिका(माकह शीट), सटीफीकेट, इतर सादर करणे बिंधनकारक 
आहे. 

5. ननवड केिेल्या उमेदवारािंना मनपाने ठरवुन हदिेल्या अटी शतीनुसार कामकार् करणे बिंधनकारक राहहि. 
6.     आरक्षणानुसार उमेदवार उपिब्ध न झािेस सवहसाधारण प्रवगाहतीि उमेदवारािंची नेमणुक करणेत येईि.  

 मुख्य अिी खािीि प्रमाणे राहतीि- 
 तज्ञ डॉक्तटरािंना दररोर् स. 9-2 या वेळेत ओ.पी.डी व रुग्णाियाच ेकामकार् करणे बिंधनकारक राहहि. तसेच 

दररोर् इमरर्न्सी ऑनकॉि डयुटी करावी िागेि.   

 मनपा रुग्णाियाच ेपररसरात वास्तव्य करणा-या तज्ञ वैद्यककय अचधका-यािंना प्राधान्य देण्यात येईि. 
  उमेदवारािंना रुग्णाियीन कामकार्ाच्या वेळा पाळणे बिंधनकारक राहीि.  ्यामध्ये कोणतीही सवित अनुजे्ञय 

नाही.  

 उमेदवारािंची नेमणुक झािेनिंतर बायोमेहट्रक पध्दतीने हर्ेरी नोंदपवणे बिंधनकारक राहीि. 
 उमेदवारािंना वयाची अट िागु राहणार नाही.  

 

तरी इच्छुक उमेदवारािंनी सदरची र्ाहहरात प्रलसध्द झािेनिंतर  दर सोमवारी दपुारी 3.00 वार्ता  मा. आयुक्तत, पप िंपरी 
चचिंचवड महानगरपालिका, पप िंपरी- 411 018 यािंच ेकक्षात होणा-या Walk In Interview मध्ये अर्ह व आवश्यक ्या कागदपिािंच्या 
मुळ प्रती व साक्षािंककत केिेल्या प्रतीिंसह समक्ष उपस्स्ित रहावे. 

 उमेदवारािंनी कागदपिे पडताळणीसाठी मुिाखतीच्या १ तास अगोदर वैद्यकीय पवभागात  

 (दसुरा मर्िा), पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका भवन येिे हर्र रहावे.   
 

मुिाखतीच ेस्िळ- मा.आयुक्तत कक्ष,         
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