


पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
वैद्यकीय पवभाग, मुख्य कायाािय 

पपिंपरी १८. 

 

        पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका वैद्यकीय पवभागािंतगात खािीिप्रमाणे  पदे एकत्रित      

    मानधन पध्दतीने  हिंगामी स्वरुपात 6 - 6 महहन्याच ेकािावधीसाठी भरणेबाबत. 
 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या वदै्यकीय पवभागातगतं खािीि नमदू केिेिी पदे दरमहा 
एकत्रित मानधनावर खािीि तक्त्यात नमदू केिेनसुार  हिंगामी स्वरुपात ६ - ६ महहने कािावधीकररता 
भरावयाची आहेत.   

 पदाच े नाव, पदसिंख्या, शकै्षणिक अहहता, मानधनाची रक्तकम याचा तपशीि खािीिप्रमािे आहे. 

 
 
 

अ.क्र. पदाचे नाव नेमणूक 
द्यावयाच्या 
रुग्णाियाच े नाव  
व मानधन र.रु. 

पदसिंख्या शैक्षणणक अहाता व पािता   

१) वाहनचािक रुग्णवाहहका 
पवभागासाठी 
 
मानधन  
र.रु. ९६००/- 

१५ १) मोटारवाहन ननयम १९३९ नुसार जड वाहन 
व जीप कार चािपवण्याचा परवाना 
आवश्यक. 

२) इयत्ता ७वी उत्तीणा, मराठी व हहिंदी भाषा 
बोिता येणे आवश्यक. 

३) जडवाहन/जीप/कार चािपवण्याचा ककमान ३ 
वषााचा अनुभव. 

४) स्वच्छ रेकॉडा व वाहन दरुुस्तीची माहहती 
असणे आवश्यक. 

५) शारीररक दृष्ट्या सक्षम व सिंबिंचधत 
पररसराची माहहती असणे आवश्यक. 

२) स्टाफनसा 
(आय.सी.यु. 
करीता)   

तािेरा रुग्णािय 
 
मानधन-  
र.रु. १५०००/- 

५ बी.एस्सी.(नलसिंग) 
ककमान १ वषे आय.सी.यु.मधीि कामाचा अनुभव 

३ स्टाफनसा  तािेरा रुग्णािय 
 
मानधन  
र.रु. ११०००/- 

१० बी.पी.एन.ए. /आर.जी.एन.एम. कोसा पूणा. महाराष्टर 
कौन्न्सि कडीि रन्जस्रेशन आवश्यक  



हटप-  

1)  प्रस्ततुच्या मानधनावर करावयाच्या नेमिुका ह्या पिुहपिे ता्परु्या /हिंगामी स्वरुपाच्या  आहेत. 
्यामळेु अर्हदारास मनपामधीि कोि्याही कायमपदी नेमिुकीचा हक्तक सािंगता येिार नाही. 

2)    ज्या हदवशी मनपास सदर या पदािंची आवश्यकता नसेि, ्यावेळी कोि्याही नोहिशीलशवाय  

 मानधनावरीि सेवा सिंपषु्िात आिण्यात येतीि. 
3) मिुाखतीस येण्याकरीता उमेदवारास कोि्याही प्रकारचा प्रवासभ्ता हदिा र्ािार नाही. 
4)    सवह उमेदवारािंनी मिुाखतीसाठी उपस्स्ित राहताना स्वत:चा नव्याने काढिेिा पासपोिह साईर्चा १ 

फोिो  शकै्षणिक अहहता, र्ातीचे प्रमािपि, व अनभुवाबाबतच्या आवश्यक ्या कागदपिािंच्या मळु 
प्रती व साक्षािंककत केिले्या एकेक प्रती सोबत आििे आवश्यक आहे.  

5) ननवड केिेल्या उमेदवारािंना मनपाने ठरवनु हदिेल्या अिी शतीनसुार कामकार् करिे बिंधनकारक 
राहहि. तसेच मनपाचे रुग्िवाहहका पवभागामध्ये ३ लशफ्िमध्ये कामकार् करावे िागेि. 

6)  या  पदािंना महाराष्र आरक्षि कायदा २००४ नसुार मागासवगीयािंचे आरक्षि िाग ुराहीि.  

7) उमेदवाराने करावयाचा अर्ाहचा नमनुा मनपाचे अचधकृत सिंकेत स्िळावर www.pcmcindia.gov.in 
वर उपिब्ध आहे. .   

8)    वाहनचािक या पदासाठी प्राप्त होिा-या उमेदवारािंच्या अर्ांची सिंख्या पवचारात घेऊन उमेदवारािंच्या 
िेखी, मौणखक व प्रा्यक्षक्षक मिुाखतीिंचा ननिहय अिहहदा घेण्यात येईि. याबाबतचा सिंपिूह अचधकार 
मा. आयकु्तत सो. यािंचेकड ेराहीि व तसे उमेदवारािंना कळपविेत येईि. 

9)  अ. क्र. 2 व 3 चे पदासाठी इच्छूक उमेदवारािंनी हद. १२/०२/२०१४ रोजी Walk In Interview 
करीता मा. आयकु्त, पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका,  4 था मजिा पप िंपरी, पणेु – 18.  येथ े
दपुारी ३ वाजता स्वत:चा नव्याने काढिेिा पासपोटा साईजचा १ फोटो तसेच आवश्यक त्या 
कागदपिािंच्या मळू प्रती व साक्षािंककत केिेल्या प्रतीसह समक्ष उपन्स्थत रहावे. कागदपिािंच्या मळु 
प्रती सोबत न आिल्यास मिुाखत घेण्यात येिार नाही याची उमेदवारािंनी नोंद घ्यावी. 

10)  अ.क्र. 1 वर नमदू केिेिे वाहनचािक या पदासाठी नमदू केिेिी पािता धारि करिा-या 
उमेदवारािंनी हद.१२/०२/२०१४ पयतं मा. आयकु्त, पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, वदै्यकीय पवभाग, 
2 रा मजिा पप िंपरी, पणेु - 18. या प््यावर अर्ह करावेत मदुनीनिंतर आिेिे अर्ह अपाि करण्यात 
येतीि याची उमदेवारािंनी नोंद घ्यावी. प्राप्त झािेल्या अर्ाचंी छाननी करुन पाि ठरिेल्या 
उमेदवारािंच्या मिुाखतीचे वेळापिक मनपाचे www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्िळावर प्रलसध्द 
करण्यात येतीि व उमेदवारािंना स्वतिंिपिे तसे कळपविेत येईि. 

            सही/- 
          आयुक्त 

       पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
            पपिंपरी – ४११ ०१८. 

 स्थळप्रतीवर मा. आयकु्त सो. यािंची स्वाक्षरी अस े

          आरोग्य वदै्यकीय अचधकारी 
             पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
         पप िंपरी – १८. 
जाहहरात क्रमािंक – ४३८ 

 वैद्य/१/कापव/१४१/२०१४.                               

 हद.  ०१/०२/२०१४.   

 

 

http://www.pcmcindia.gov.in/
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 उमेदवाराने करावयाचा अजााचा नमुना 

प्रनत,  
मा. आयुक्त. 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
पपिंपरी, पुिे – ४११ ०१८. 
पवषय – मानधनावरीि -------------------------------------------- या पदासाठी अजा. 

महोदय, 

सिंदभीय र्ाहहरातीनसुार मी--------------------------------------------------हिंगामी पध्दतीने दरमहा 
एकत्रित मानधनावर-----------------------------------या पदासाठी आवश्यक ती अहहता धारि करीत असनू 
या पदासाठी ननवड होण्याकरीता पवहीत नमनु्यातीि अर्ह सादर करीत आहे.  

आडनाव         स्वत:च ेनाव         वडीि/पतीचे नाव 

1) सिंपिूह नाव :- ----------------------------------------------------------------------------------------- 
2) पिव्यवहाराचा प्ता :--------------------------------------------------------------------------------- 

                  -------------------------------------------------------------------------------- 

                  ------------------------------------------ मोबाईि क्र. ----------------------- 

3) र्न्मतारीख : ------------------------------ 
4) लि िंग  : परुुष   स्िी    
5) रस्र्स्रेशन क्रमािंक ------------------------------------- ( स्िाफनसह करीता )  
6) वाहन परवाना क्रमािंक --------------------------------- 
7) र्ात -     प्रवगह –  

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

 
8) अर्हदाराने धारि केिेल्या शकै्षणिक अहहतचेा तपशीि – 

 
अ.क्र. शकै्षणणक अहाता सिंस्था  उत्तीणा वषा लमळािेिे 

गणु 
टक्केवारी 

      

      

      

 
9) तािंत्रिक व इतर अहहता तपशीि –1) ------------------------------------------------------------------ 

    2) ----------------------------------------------------------------- 
    3)------------------------------------------------------------------ 

  



  
10) अनभुवाचा तपशीि    

अ.क्र.  सिंस्िेचे नाव सिंस्िेचा प्ता 
दरुध्वनीसह 

पद कािावधी 

     
     
     
     
 
 
वर नमदू केिेिा तपशीि खरा व बरोबर असनू ्याबाबत आवश्यक प्रमािपिािंच्या प्रमाणित प्रती 

सोबत र्ोडत आहे. मी असेही प्रमाणित करतो/करत ेकी , वर हदिेिी माहहती खोिी अगर चकूीची आढळून 
आल्यास या माहहतीच्या आधारे नोकरीवरुन कमी करण्यास मी पाि राहीन, तसेच माझ्यापवरुध्द कायदेशीर 
कारवाई केल्यास माझी कोितीही तक्रार राहिार नाही. 

 

स्थळ – 

अजादाराची सही  

  

हदनािंक – 

सहपि े– अजाासोबत खािीि प्रमाणपिािंच्या प्रमाणणत सत्यप्रती जोडणे आवश्यक आहे. 

१) शकै्षणणक व इतर अहातचेी प्रमाणपि  
२) अनभुवाचे प्रमाणपि  
३) जात प्रमाणपि 

 

 

 


