
 
पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 

वदै्यकीय ववभाग, मखु्य कायाालय 
वप िंपरी १८. 

 
 पवपवध टेक्ननलियन व पॅरामेडीकि सिंवगाातीि पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हिंगामी स्वरुपात ६ 
महहन्याच ेकािावधीसाठी भरणेबाबत.  
  

 वप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललकेच्या वदै्यकीय ववभागातगतं ववववध  रुग्णालयािंकररता दरमहा एकत्रित  
मानधनावर खालीि तक्त्यात नमदू केलेली पदे हिंगामी स्वरुपात ६ महहने कालावधीकररता नेमावयाची आहेत. 
त्याचा तपिीि खािीिप्रमाणे.  

अ. 
क्र. 

पदनाम पद 
सिंख्या 

िकै्षणणक अहाता /अनभुव मानधन प्रवगाानसुार 
आरक्षण 

१ ई.सी.जी,  
टेक्ननलियन 

१ शासनमान्य ्सिंस्थकेडील ई.सी.जी. टेक्क्तनलशयन 
कोसा पणुा व कामाचा अनभुव आवश्यक 

१०७९९/- खुला - १ 

 
२ 

 
िॅब टेक्ननलियन 

 

२ बी.एस.सी., डी.एम.एल.टी. कोस ्ा पणु ्ा  
व कामाचा अनभुव आवश्यक.  

१०७९९/- अन.ु जाती- १ 
खुला - १ 

 
३ 

एनस रे  
टेक्ननलियन 

२ एच.एस.सी., एक्तस- रे टेक्क्तनलशयन कोसा  
पणुा व कामाचा अनभुव आवश्यक 

१०७९९/- अन.ु जाती- १ 
खुला - १ 

४ नेि चचककत्सा 
अचधकारी 

 
१ 

एच.एस.सी., सहा. नेिर्ोग चचकक्सा 
डडप्लोमा उ्तीणा व कामाचा अनभुव आवश्यक 

१०७९९/- खुला - १ 

५ किक्जओथेरपपस्ट १ मान्यताप्राप्त ववद्यापीठाचा  ( किक्जओथरेपी)   
ववषय घेऊन शास्ि शाखेतील पदवीधर व 
कामाचा अनभुव आवश्यक  

१०७९९/- खुला – १ 

७ परुुष कक्ष  
मदतनीस 

४ 
 

सातवी पास, व इतर दवाखाना/रुग्णालय मधील 
कामाचा अनभुव आवश्यक. 

९७६४/- अन.ु जाती – १ 
अन.ु जमाती – १ 
खुला - २ 

 
हटप -   
1)  प्रस्ततुच्या मानधनावर करावयाच्या नेमणुका ह्या पणुापणे ता्परु्या /हिंगामी स्वरुपाच्या आहेत,            

्यामळेु अजादारास मनपामधील कोण्याही कायमपदी नेमणुकीचा हक्तक सािंगता येणार नाही. 
2)    ज्या हदवशी मनपास सदर या पदािंची आवश्यकता नसेल, ्यावेळी कोण्याही नोहटशीलशवाय  
 मानधनावरील सेवा सिंपषु्टात आणण्यात येतील. 



3) मलुाखतीस येण्याकरीता उमेदवारास कोण्याही प्रकारचा प्रवासभ्ता हदला जाणार नाही. 
4)    सवा उमेदवारािंनी लेखी परीक्षेस उपक्स्थत राहताना स्वत:चा नव्याने काढलेला पासपोटा साईजचा १ 

िोटो  शकै्षणणक अहाता, जातीचे प्रमाणपि, व अनभुवाबाबतच्या आवश्यक ्या कागदपिािंच्या मळु 
प्रती व साक्षािंककत केलले्या एकेक प्रती सोबत आणणे आवश्यक आहे.  

5) ननवड केलेल्या उमेदवारािंना मनपाने ठरवनु हदलेल्या अटी शतीनसुार कामकाज करणे बिंधनकारक 
राहहल.  

6)  या पदािंना महाराष्र आरक्षण कायदा २००१ नसुार मागासवगीयािंचे आरक्षण लाग ुराहील.  
7)  आऱक्षणानसुार उमेदवार उपलब्ध न झालेस सवासाधारण प्रवगाातील उमेदवारािंची नेमणूक करणेत 

येईल. 
8) जाहहरात व उमेदवाराने करावयाचा अजााचा नमनुा मनपाचे अचधकृत सिंकेत स्थळावर 

www.pcmcindia.gov.in वर उपलब्ध आहे. 
9) सदर पदासाठी लेखी परीक्षा घेणेत येईल तसेच कमी उमेदवार हजर झालेस िक्तत मौणखक मलुाखती 

घेऊन ननवड करणेत येईल.  
10)  सदर पदािंसाठी इच्छूक उमेदवारािंनी हद. २९/०७/२०१४ रोजी वदै्यककय मखु्य कायाािय, दसुरा मजिा 

पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिका भवन, पप िंपरी १८. येथ ेसकाळी १० वाजता स्वत:चा नव्याने काढिेिा 
पासपोटा साईजचा १ िोटो तसेच आवश्यक त्या कागदपिािंच्या मळू प्रती व साक्षािंककत केिेल्या 
प्रतीसह समक्ष उपक्स्थत रहावे. कागदपिािंच्या मळु प्रती सोबत न आणल्यास लेखी परीक्षेस भाग 
घेता येणार नाही याची उमदेवारािंनी नोंद घ्यावी. 

 
             सही/- 

आयनुत 
वप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका, 

            वप िंपरी – ४११ ०१८ 
( स्थळ प्रतीवर मा. आयुनत सो. यािंची स्वाक्षरी असे) 
 

जाहहरात क्रमािंक – १७१ 
वेबसाईट – www.pcmcindia.gov.in 
क्र. वदै्य/१/कापव/८५१/२०१४.                               
   हद. १९/०७/२०१४.           सही/- 

आरोग्य वदै्यककय अचधकारी 
वप िंपरी चच िंचवड महानगरपाललका 

वप िंपरी – ४११ ०१८. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcmcindia.gov.in/


 

 
उमेदवाराने करावयाचा अजााचा नमुना 
 

प्रतत,  
मा. आयनुत. 
वप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका 
वप िंपरी, पणेु – ४११ ०१८. 
 

पवषय – मानधनावरीि -------------------------------------------- या पदासाठी अजा. 
 

महोदय, 
सिंदभीय जाहहरातीनसुार मी--------------------------------------------------हिंगामी पध्दतीने 

दरमहा एकत्रित मानधनावर-----------------------------------या पदासाठी आवश्यक ती अहाता धारण 
करीत असनू या पदासाठी ननवड होण्याकरीता ववहीत नमनु्यातील अजा सादर करीत आहे.  

आडनाव         स्वत:च ेनाव         वडील/पतीचे नाव 
1) सिंपणूा नाव :- --------------------------------------------------------------------------------------- 
2) पिव्यवहाराचा प्ता :------------------------------------------------------------------------------ 

                  ----------------------------------------------------------------------------- 
                  -------------------------------------मोबाईल क्र. ------------------------- 

3) जन्मतारीख : ------------------------------ 
4) लल िंग  : परुुष   स्िी  
5) जात -     प्रवगा –  

SC ST OBC SBC VJNT-A NT-B NTC NT-D     OPEN 

 
6) रक्जस्रेशन क्रमािंक - ------------------------------------ 
7) अजादाराने धारण केलेल्या शकै्षणणक अहातचेा तपशील – 

अ.क्र. िकै्षणणक 
अहाता 

सिंस्था / 
पवद्यापीठ 

उत्तीणा 
वषा 

लमळािेिे 
गणु 

टनकेवारी 

      
      
      
      
      
      

 

  



8) तािंत्रिक व इतर अहाता तपशील –------------------------------------------------------------------           
                          ------------------------------------------------------------------ 

9) अनभुवाचा तपशील 
अ.क्र. सिंस्थेचे नाव सिंस्थेचा पत्ता 

दरुध्वनीसह 
पद कािावधी 

     
     
     
     

 
वर नमदू केलेला तपशील खरा व बरोबर असनू ्याबाबत आवश्यक प्रमाणपिािंच्या प्रमाणणत 

प्रती सोबत जोडत आहे. मी असेही प्रमाणणत करतो/करत ेकी, वर हदलेली माहहती खोटी अगर चूकीची 
आढळून आल्यास या माहहतीच्या आधारे नोकरीवरुन कमी करण्यास मी पाि राहीन.  

 
स्थळ – 

अजादाराची सही  
         
सहपि े– अजाासोबत खालील प्रमाणपिािंच्या प्रमाणणत स्यप्रती जोडणे आवश्यक आहे. 

1. शकै्षणणक व इतर अहातचेी प्रमाणपि. 
2. अनभुवाचे प्रमाणपि. 
3. जात प्रमाणपि. 

 
 
 
 
 


