
         पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका पपिंपरी-४११०१८ 

यशविंतराव चव्हाण स्मृलत रूग्णािय, 

सिंत तकुारामनगर, पपिंपरी – ४११०१८. 

दरमहा एकत्रीत  मानधनावर तात्परुत्या स्वरूपात  CMO & Shift Duty वदै्यककय अलधकारी  

                                                पद ेभरणबेाबत 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या यशविंतराव चव्हाण स्मृलत रूग्णाियाकररता दरमहा एकलत्रत मानधनावर 

वैद्यककय अलधकारी तातडीक सेवा  सी.एम.ओ. व वैद्यककय अलधकारी लशफ्ट डयुटी  ही पद ेतात्पुरत्या स्वरूपात 

६ मलहन े कािावधीकरीता भरावयाची आहते. त्यािंचे पदनाम, पदसिंख्या,शौक्षलणक अहहता,आरक्षण,मानधन, 

लनयम/अटी/शती खािीि प्रमाणे नमुद केिेल्या आहते. 

                         वदै्यककय अलधकारी (CMO& Shift Duty) एकूण पद े-13         

मुिाखात कद.०१/१०/२०१८    

    

 वरीि पदािंना आवश्यक असणारी शकै्षलणक पात्रता व त्यानसुार द्यावयाचे मानधन खािीिप्रमाण े

आह.े 

अ.क्र पदनाम                                     शकै्षलणक पात्रता मानधन प्र.मलहना र.रू.  

  १ 

वदै्यककय अलधकारी 

(CMO) 

1) मान्यता प्राप्त लवद्यालपठाकडीि 

MBBS पदवी उत्तीणह असणे 

आवश्यक. 

2) महाराष्ट्र मेडीकि कौन्सीिकडीि 

नोंदणी बिंधनकारक . ेयावत असणे 

आवश्यक.  

    ५५०००/- 

अ.क्र लवभाग लनहाय पदाच े
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  २ 

वदै्यककय अलधकारी 

(Shift Duty) 

1) मान्यता प्राप्त 

लवद्यालपठाकडीि MBBS 

पदवी उत्तीणह असणे 

आवश्यक 

2) महाराष्ट्र मेडीकि कौन्सीिकडीि 

नोंदणी आवश्यक 

 पाच वर्ाहपेक्षा जास्त अनुभव 

र.रू.५००००/- 

पाच वर्ाहपयंत अनुभव 

र.रू.४५०००/- 

अटी व शती- 

 १.मानधनावरीि नेमणुका पुणहपणे तात्पुरत्या हिंगामी स्वरूपाच्या आहते. त्यामुळे  अजहदारास कोणत्याही 

कायमपदी  

    नेमणुकीचा हक्क राहणार नाही.  

२. ज्या कदवशी म.न.पास सदर पदाची आवश्यकता नसेि त्यावेळी कोणत्याही नोरटशीलशवाय त्यािंची 

मानधनावरीि  

     सेवा सिंपुष्टात आणण्यात येईि. 

३. िेखी पररक्षेस व मुिाखतीस येण्या-जाण्याकरीता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारचा प्रवास भत्ता कदिा 

जाणार नाही. 

४. उपरोक्त पदािंना लवलहत केिनेुसार तसचे शैक्षलणक अहहता व कामाच्या अनभुवानुसार मानधन अदा केि े

जाईि. अजाहसोबत सादर केिेिा अनुभवाचा दाखिा खोटा असल्याचे लनदहशनात आिेस तो अनुभव ग्राह्य 

धरिा जाणार नाही. 

५. सवह उमेदवारािंनी िेखी पररक्षेसाठी व मुिाखतीसाठी उपलस्ित राहताना शैक्षलणक अहहता,जातीचे प्रमाणपत्र 

व अनुभवाबाबतच्या आवश्यक त्या मुळ प्रती व साक्षािंककत केिेल्या सत्य प्रती उदा. गुणपलत्रका (माकहशीट) 

सर्टहकिकेट, िोटो,  इतर सादर करणे बिंधनकारक आह.े   

६. लनवड केिेल्या उमेदवारािंना म.न.पा.ने ठरवून कदिेल्या अटी शतीनुसार कामकाज कऱणे बिंधनकारक 

रालहि. त्याप्रमाणे काम करणेस नकार कदिेस नेमणुक  रद्द करण्यात येईि.  

७. सदर पदािंना महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ नसुार मागासवगीयािंचे आरक्षण िागू राहीि. 

८. वररष्ठ व कलनष्ठ लनवासी यािंना २४ तास रूग्णाियात राहुनकाम करावे िागेि.ज्या युलनटमध्ये ककिं वा 

वााँडाहमध्ये नेमणुक होईि त्यािंचे अलधपत्याखािी काम करावे िागेि. 

 

मखु्य अटी खािीि प्रमाण ेराहतीि- 

 उमेदवारािंना रूग्णाियीन कामकाजाच्या वेळा पाळणे बिंधनकारक राहीि. त्यामध्ये कोणतीही  

सवित अनुज्ञेय नाही. 

 उमेदवारािंची नेमणुक झािेनिंतर बायोमेट्रीक पध्दतीन ेहजरेी नोंदलवणे बिंधनकारक राहीि व 

हजेरी मस्टरवर रोजच ेरोज स्वाक्षरी करणे आवश्यक आह.े त्यालशवाय पगार अदा केिा 

जाणार नाही. 



 उमेदवारािंना वयाची अट िागु राहणार नाही.  

 

तरी इच्छुक उमेदवारािंनी वरीि पदािंकररता   पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या यशविंतराव चव्हाण 

स्मृलत रूग्णािय  सिंत तुकारामनगर पपिंपरी  येिीि चाणक्य प्रशासकीय कायाहियातीि हॉिमध्ये  कद.०१/१० 

/२०१८ रोजी स.१०.००  वाजता आवश्यक त्या कागदपत्रािंच्या मुळ प्रती व साक्षािंककत केिेल्या प्रतीसह समक्ष 

उपलस्ित रहावे. तसेच आिले्या इच्छुक उमेदवारािंचे रलजस्टे्रशन सकाळी १०.०० ते १२.०० या वेळेत केि े

जाईि. वेळेनिंतर आिेल्या उमेदवारािंचा लवचार केिा जाणार नाही. रलजस्टे्रशन झािेल्या उमेदवारािंना सदर 

पदासाठी घेतल्या जाणा-या िेखी परीक्षा व मुिाखतीबाबत समक्ष सुचना कदल्या जातीि व त्याबाबतचा 

तपशीि महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर प्रलसध्द केिा जाईि. सदर कदवशी आवश्यक तेवढे उमेदवार न 

लमळाल्यास वरीि पद भरेपयंत दर सोमवारी Walk In Interview आयोलजत केल्या जातीि. यासाठी समक्ष 

पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही.  

 

जाहीरात क्र.  ब-३ 

रोटेशन क्र.-   ब-  २३१              सही/- 

वेबसाईट –www.pcmcindia.gov.in        अलत. आयकु्त (१)  

क्र.वायसीएमएच/७/कालव/५०४/ २०१८         पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

कद.- १९ /०९/२०१८.             पपिंपरी – ४११०१८. 
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