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-: जाहीरात :- 

थेट मुलाखत ( WALK IN INTERVIEW ) 

 पपरी चचवड महानगरपािलकेतील  वैदय कय िवभागाचे अंतगत असणारे निवन थेरगाव णालय , निवन िजजामाता 
णालय , ह.भ.प म हारराव कुटे णालय,आकुड  व निवन भोसरी णालय , तालेरा णालय , यमुनानगर णालय व सांगवी 
णालय व इतर ठकाणी कामकाजाकरीता पा  व इ छुक त  वैदय कय अिधका-यांची एक ीत मानधन त वावर ११ मिहने 

कालावधीसाठी पुणत: ता पुर या व पात महापािलके या णालयात िविवध िवभागाक रता आव यकते नुसार मानसेवी त  / 
िवशेष त  वैदय कय अिधकारी यांची िनयु  कर यासाठी दनांक १३/०७/२०२२ ते दनांक - १५/०७/२०२२ अखेर सकाळी 
१०.०० ते दुपारी ३.०० तसेच यापुढील येक सोमवारी उपल ध जागानुसार खालील पदासाठी थेट मुलाखती (walk in 
interview ) आयोजीत कर यात आले या आहेत. तरी पा  व इ छुक त  वैदय कय अिधका-यांनी मुलाखतीस उप थीत रहावे.  

         
अ.  तपिशल            शै िणक अहता कामकाजा कालावधी मािसक मानधन / ठोक वेतन र. . 

१ 

मनपा या णालयातील िविवध 
िवभागाक रता मानसेवी त  / 
िवशेष त  वैदय कय अिधकारी 
यांची िनयु  करणेबाबत 

१. त  वैदयक य 
अिधकारी यांना पदवी 
उ ीण असणे आव यक 
आहे. तसेच ३ वष 
कामकाजाचा अनुभव 
असणे आव यक आहे.  

       ११ मिहन े र म पये २००००/- 

 
टप - उमेदवारां या उपल धतेनुसार कामाचा अनुभव अट िशिथल करणेत येईल. 

 

अज ि वकारणे िवषयक मािहती 
 अज ि वकार याचे ठकाण – वैदयक य िवभाग मुख यांचे कायालय, पपरी चचवड महानगरपािलका, दुसरा मजला , 

वैदयक य िवभाग मु य  कायालय, पपरी-१८ 
 walk in interview  साठी उप थीतीची  वेळ १३/०७/२०२२ ते दनांक -   १५/०७/२०२२  अखेर सकाळी १०.०० ते 

दुपारी ३.०० वाजेपयत तसेच तेथुन पुढे दर सोमवारी walk in interview  प तीन े सकाळी १०.०० ते दुपारी ३.०० 

वाजेपयत रािहल.   

अटी –शत  

१) मानसेवी त ांनी णालयात उपल ध असणारे त  वैदयक य अिधकारी,  वैदयक य अिधकारी व कमचारी यां या 
समवेत काम करावयाचे असुन णालयास लागु असणारे सव िनयम मानसेवी त ावर बंधनकारक राहतील 

२) मानसेवी णालयातील णांना वैदयक य सेवा उपल ध क न देणे तसेच आंतर णाना उपचार करणेसंबधील 
आव यक असलेला वेळ ावा लागेल. 

३) मानसेवी त ांना आठव ातुन कमान २ दवस तसेच णालयांचे आव यकतेनुसार काम करावे लागेल. 
४) णालयात संबिधत शाखेतील युिनटवर नेमणुक केले या नय ण अिधका-यांचे िनयं ण राहतील  
५) मानसेवी हणुन करणेत आलेली िनयु  िह िवहीत केलेले णालय व आव यकतेनुसार इतर णालयात राहील. 

सदर िनयु  नमुद  कर यास आले या कालावधीसाठी कर यात आलेली असली तरी मानसेवी त ाकडुन 
णालयात कामकाजात अडचणी आणणे, अिधकारांचा गैरवापर करणे व अ य गैर कार घड यास अथवा 

कामकाजात टाळाटाळ के यास िनयु या कालावधीत के हाही सेवा समा  कर यात येईल. 
६)  मानसेवी त ांनी णालयातील णानंा णालयातच सेवा देणे बंधनकारक रािहल. तसेच सदर णांना अ य 

कोण याही खाजगी दवाखा यात औषधोपचारासाठी पाठिवता येणार नाही. 
७) नेमणुक चे संदभात मानसेवी त ांनी दलेली मािहती खोटी आहे असे िनदशनास आ यास व तशी खा ी पट यास 

कोण याही कारची चौकशी न करता अथवा त सम नोटीस न बजावता महापािलके या णालयातच मानसेवी त  
पदावर दलेली िनयु  र  करणेत येईल व याबाबत कोटात दाद मागता येणार नाही. 

 

 

 

 



८) िनवड झाले या उमेदवारांनी िवहीत नमु यात काँ ँ ट कारारनामा क न द यानंतर कं ाटी प तीने नेमणकु दली 
जाईल. 

९) मुलाखतीसाठी येणा-या उमेदवारांना वचाने मुलाखतीसाठी उप थीत रहावे लागेल. 
१०) व रल पदे ही संपुणपणे कं ाटी व पाची अस याने या पदावर कायम व पाची िनयु  माग याचा ह  असणार नाही. 
११) व रल पदासाठी कामाचे व प ठरिव याचे सव वी अिधकार वैदय कय िवभाग मुखांना राहतील.  
१२) अपा  ठरिवले या उमेदवारां या बाबतीत कोणताही प वहार केला जाणार नाही. बोलिवले या उमेदवारांस िनयु  

दे याबाबतचे सव अिधकार मा. महापािलका आयु  यांनी वत:कडे राखुन ठेवलेले आहेत या बाबत कोणालाही 

कोण याही कारचा दावा सांगता येणार नाही. 
१३) महापािलके या अ थापनेवरील िनयमीत कमचा-या या लाभदायी योजना कं ाटी कमचा-यांना लागु होणार नाही.  
१४) िनवडी या कोण याही ट यावर अजदार अहता धारण न करणार आढळ यास ,गैरवतन करताना आढळ यास , सेवा 

दे यास टाळाटाळ के यास , णालयाची वेळ न पाळ य़ास व दबावतं ाचा वापर करताना आढळ यास उमेदवारी 
आपोआप र  होईल तसेच िनयु  झाली अस यास कोणतीही पुवसुचना न देता याची िनयु  समा  कर यात येईल. 

१५) िनयु  संदभात अंितम अिधकारी आयु  , पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी १८ यांना राहतील आिण 
िनवड/िनयु  या कोण याही ट यावर, कोणतेही कारण न देता बदल अथवा र  कर याचे अिधकार यांनी राखुन 
ठेवले आहे.  

१६)  सदर जािहरात पपरी चचवड महानगरपािलका नोटीस बोड आिण www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर 

उपल ध असुन सदर  भरती या संदभात अिधक मािहती नमुद संकेत थळावर िस  कर यात येईल. 
 

          सही/- 
(राजशे पाटील) 

आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी ४११ ०१८ 
 

जािहरात  मांक – १०६ 

दनांक - ३०/०६/२०२२ 
जा.  -वैदय/३/कािव/४५९ /२०२२ 
दनांक - ३०/०६/२०२२ 

 

 


