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पध्दतीने तात्पुरत्या

स्वरुपात ६ महिनेचे कालावधीसाठी Walk in interview पध्दतीने भरणेबाबत ...

स्वरुपात ६ महिने कालावधीकररता नेमावयाची आिे त.

दरमिा एकत्रित मानधनावर खालील तक्तत्यात नमद
ू केलेली पदे िं गामी

सद्यस्स्ितीत ररक्तत असलेल्या पदांचे पदनाम, पदसंख्या, शैक्षणणक अिहता, अटी
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मानधन
१

सी एम ओ

तािेरा (आय.सी.यु.,

४
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मान्यताप्राप्त पवद्यापीठाकडीि

तातडीक पवभाग, वॉडा)

अटी व शती खािीिप्रमाणे1.
2.

मानधनावरील नेमणुका पण
ह णे तात्परु त्या िं गामी स्वरुपाच्या आिे त.
ु प

नेमणुकीचा िक्तक रािणार नािी.

एम.बी.बी.एस.उत्तीणा, कामाचा अनुभव आवश्यक

त्यामळ
ु े अर्हदारास कोणत्यािी कायमपदी

ज्या हदवशी मनपास सदर पदाची आवश्यकता नसेल त्यावेळी कोणत्यािी नोहटशीशशवाय त्यांच्या मानधनावरील
आणण्यात येतील.

3.
4.

सेवा संपुष्टात

मुलाखतीस येण्याकरीता उमेदवारास कोणत्यािी प्रकारचा प्रवासभत्ता हदला र्ाणार नािी.

सवह उमेदवारांनी मल
ु ाखतीसाठी उपस्स्ित रािताना शैक्षणणक अिहता, र्ातीचे प्रमाणपि, व अनभ
ु वाबाबतच्या आवश्यक त्या

कागदपिांच्या मुळ प्रती व साक्षांककत केलेल्या प्रती उदा- गण
ु पत्रिका(माकहशीट), सटीफीकेट, इतर सादर करणे बंधनकारक
आिे .
5.
6.
7.

ननवड केलेल्या उमेदवारांना मनपाने ठरवुन हदलेल्या अटी शतीनुसार कामकार् करणे बंधनकारक राहिल.
सदर पदांना मिाराष्र आरक्षण कायदा २००४ नुसार मागासवगीयांचे आरक्षण लागु रािील.

आरक्षणानस
ु ार उमेदवार उपलब्ध न झालेस सवहसाधारण प्रवगाहतील उमेदवारांची नेमणक
ु करणेत येईल.

8.

उमेदवारांना रुग्णालयीन कामकार्ाच्या वेळा पाळणे बंधनकारक रािील.

त्यामध्ये कोणतीिी सवलत अनुज्ञेय नािी.

9..

उमेदवारांची नेमणुक झालेनंतर बायोमेहरक पध्दतीने िर्ेरी नोंदववणे बंधनकारक रािील.

10.

वैद्यकीय अधधका-यांना रुग्णालयीन ३ शशफटमध्ये कामकार् करावे लागेल.

11.

उमेदवारांना वयाची अट लागु रािणार नािी.
तरी इच्छुक उमेदवारांनी

र्ाहिरात प्रशसध्द झालेनंतरचे येणा-या सोमवारी

दप
ु ारी 3.00 वार्ता

धचंचवड मिानगरपाशलका, वपंपरी- 411 018 यांचे कक्षात मुलाखती कररता (Walk In Interview)

मा. आयुक्तत, वपंपरी

अर्ह व

आवश्यक त्या

कागदपिांच्या मुळ प्रती व साक्षांककत केलेल्या प्रतींसि समक्ष उपस्स्ित रिावे.

उमेदवारांनी कागदपिे पडताळणीसाठी मल
ु ाखतीच्या १ तास अगोदर वैद्यकीय ववभागात (दस
ु रा मर्ला), वपंपरी धचंचवड

मिानगरपाशलका भवन येिे िर्र रिावे.
मुलाखतीचे स्िळ-

मा.आयुक्तत कक्ष,

वपं.धचं.म.न.पा., वपंपरी – 411 018.
र्ाहिरात क्रमांक -४११
वेबसाईट –

सिी/आयक्
ु त

www.pcmcindia.gov.in
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वपंपरी धचंचवड मिानगरपाशलका,
वपंपरी – 411 018

