
 
                                   पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 
                               यशवंतराव च हाण मृित णालय,    

                संत तुकारामनगर, पपरी – ४११०१८.   
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये कोिवड-१९ चे कामकाजाकरीता 
आय.सी.यु आिण एच.डी.यु िवभागात तातडीने खालील त यात नमुद केलेली  पदे कोिवड कालावधीकरीता  ता पुर या 
व पात ६ मिहने कालावधीकरीता भरावयाची आहेत . मानधनावर भरावयाची पदे , पदसं या, शै िणक अहता,आर ण 

व अटीशत   इ यादी  तपशील खालील माणे – 
 

अ.  पदनाम पद 
सं या शै िणक पा ता एकुण मानधन अज ि वकृती/ 

मुलाखत दनांक 

१ 

इंटेनिस ही ट 
(अ.जा-३,अ.ज-२, 

िवजा-अ-१,भज-ब-१, 
भज-क-१, इ.मा.व-४, 

एसईबीसी-४, 
ईड युएस-२,  

खुला-६) 
 
 

२४ 

मा यता ा  िव ापीठाची  
MD/DNB- MED,ANA, Chest पदवी  
व एम.एम.सी रिज. अ ावत. तसेच 
ICU मधील कामाचा अनुभव. 

           
१२५०००/- 
 
 

  
द.०३/०८/२० 

ते 
द.०८/०८/२० 

 
मा यता ा  िव ापीठाची  
DA/DTCD पदवी  व एम.एम.सी रिज. 
अ ावत असणे आव यक, तसेच 
ICU मधील कामाचा अनुभव. 

          
१०००००/- 
 
 

२ 

वै कय अिधकारी 
आय.सी.य ु

(अ.जा-१२,अ.ज-७, 
िवजा-अ-३,भज-ब-३,  
भज-क-३,भज-ड-२, 
िव.मा. -२, इ.मा.व-
१८, एसईबीसी-१२, 

ईड युएस-१०,  
खुला-२४) 

९६ 

एम.बी.बी.एस पदवी उ ीण ( ाधा य) 
एम.एम.सी/एम.सी.आय. रिज. आव यक 

७५०००/- 
 

  
द.०३/०८/२० 

त े
द.०८/०८/२० 

 

बी.ए.एम.एस पदवी उ ीण व 
M.C.I.M/C.C.I.M कडील न दणी 
आव यक 
बी.एच.एम.एस पदवी उ ीण व M.C.H  
कडील न दणी  आव यक. 

 
 
५००००/- 

३ 

किन  िनवासी 
दंतरोग 

(अ.जा-२,अ.ज-१, 
िवजा-अ-१,इ.मा.व-
२, एसईबीसी-२, 
ईड युएस-१,  

खुला-३) 

१२ बी.डी.एस./ एम.एस.डी.सी. 
रिज.अ ावत असणे आव यक. ५००००/- 

   
द.०३/०८/२० 

ते 
द.०८/०८/२० 

 

३ 

जी.एन.एम. टाफनस 
टाफनस 

(अ.जा-१७,अ.ज-९, 
िवजा-अ-४,भज-ब-३, 
भज-क-४,भज-ड-३ 
िवमा -२, इ.मा.व-
२४, एसईबीसी-१७, 

ईड युएस-१३,  
खुला-३२) 

 

१२८ 

उ  मा यिमक शालांत प र ा उ ीण, 
शासन मा य सं थेकडील जी.एन.एम/ 

ए.एन.एम कोस/BSC न सग पुण, 
महारा  न सग कॉि सलकडील रिज ेशन 

आव यक .  GNM 

 
 
 

३५०००/- 
 

द.०३/०८/२० 
ते 
द.०८/०८/२० 

 

                  ANM ३००००/- 

अटीव शत :- 
 
१.  उपरो  जािहरातीम ये नमुद केलेली पदे ही पुणपणे कोिवड-१९ चे कामकाजाकरीता ता पुर या हंगामी 

व पात भर यात येणार आहेत. यामुळे अजदारास कोण याही कायमपदी नेमणुक चा ह  राहणार नाही. 
याची सव उमेदवारांनी न द यावी.  



२. या दवशी मनपास सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी व िवनापरवाना गैरहजर रािहलेस कोण याही 
नो टशीिशवाय   यां या मानधनावरील सेवा संपु ात आण यात येतील. 

३. लेखी प र ेस/ Walk In Interview करीता  ये या-जा याकरीता उमेदवारास कोण याही कारचा वास 
भ ा दला जाणार नाही. 

४. उपरो  पदांना िविहत केलेनुसार तसेच शै िणक अहता व कामा या अनुभवानुसार मानधन अदा केले 
जाईल. अजासोबत सादर केलेला अनुभवाचा दाखला खोटा अस याचे िनदशनात आलेस तो अनुभव  ा  
धरला जाणार नाही. 

५. सव उमेदवारांनी लेखी प र ेसाठी/ मुलाखतीसाठी उपि थत राहताना शै िणक अहता, जातीचे माणप  व 
अनुभवाबाबत या आव यक या मुळ ती व वत: या वा रीने  सा ां कत केले या ती उदा. गुणपि का 
(माकशीट) स ट फकेट, फोटो,  इ. सादर करणे बंधनकारक आहे.  

६. िनवड केले या उमेदवारांना म.न.पा.ने ठरवून दले या अटी शत नुसार कामकाज कऱणे बंधनकारक रािहल. 
या माणे काम करणेस नकार  दलेस नेमणुक  र  कर यात येईल.  

७. सदर पदांना महारा  आर ण कायदा २००४ नुसार मागासवग यांचे आर ण लागू राहील. 
८. सदरची पदे आर णानुसार भर यात येतील. उपरो  आर णानुसार पुरेसे उमेदवार उपल ध न झा यास  

अशा वेळेस पदे र  न ठेवता जािहरातीमधील पदे  गुणानु मे यादीतील  उमेदवारांना नेमणुका देऊन 
भर यात येतील याची उमेदवारांनी न द यावी. 

९. क शासनाने व प.िच.म.न.पा. ने देऊ केलेले िवमा योजनेचे संर ण लागू करणेत येईल. 
१०.  िनवड झाले या उमेदवारांसाठी  िनयमा माणे िवलगीकरणाची रजा दली जाईल. 
११.  तसेच कोिवड सेवा कालावधी दर यान व िवलगीकरणा या दर यान राह याची व था केली जाईल. 

 
मु य अटी खालील माणे राहतील- 
 उमेदवारांना णालयीन कामकाजा या वेळा पाळणे बंधनकारक राहील. याम ये कोणतीही  

सवलत अनु ेय नाही. 
 उमेदवारांची नेमणुक झालेनंतर बायोमे ीक प दतीने हजेरी न दिवणे बंधनकारक राहील. व 

हजेरी म टरवर रोजचे रोज वा री करणे आव यक आहे. यािशवाय पगार अदा केला जाणार 
नाही. 

  उमेदवारांचे वय  ५० वषापे ा जा त नसावे. तसेच यांना दघ व पाचा आजार नसावा.  
 

तरी इ छुक उमेदवारांनी वरील पदांक रता नावांपुढे दशिव यात आले या दनांकास यशवंतराव च हाण 
मृित णालयामधील चाण य शासक य कायालयाशेजारील हॉलम ये द.०३/०८/२०२० ते 
द.०८/०८/२०२० पयत रोज  सकाळी -१०.०० ते   सायंकाळी ५.०० वाजेपयत िविहत नमु यातील 

अजासोबत आव यक या कागदप ां या मुळ ती व सा ां कत केले या तीसह सम  उपि थत रहावे. तसेच 
आले या इ छुक उमेदवारांचे रिज ेशन सकाळी १०.०० ते  सायंकाळी ५.०० या वेळेत केले जाईल. रिज ेशन 
झाले या उमेदवारांना सदर पदासाठी घेत या जाणा-या लेखीपरी ा /मुलाखतीबाबत सम  सुचना द या 
जातील व याबाबतचा तपशील महानगरपािलके या वेबसाईटवर िस द केला जाईल. सदर दवशी आव यक 
तेवढे उमेदवार न िमळा यास वरील पदे भरेपयत कोिवड कालावधीकरीता  Walk In Interview आयोिजत 
के या जातील. यासाठी सम  प वहार केला जाणार नाही.  

 
 

जाहीरात .- ४२३ सही/- 
रोटेशन .-  ब-१             ( ावण हड कर) 
वेबसाईट –www.pcmcindia.gov.in                                आयु  

.वायसीएमएच/७/कािव/ ५९६/२०२०                                                   पपरी चचवड महानगरपािलका 
दनांक. ३० /०७/२०२०.                                 पपरी – ४११०१८. 

 
 

 

 

 

 


