पपरी चचवड महानगरपािलका , पपरी – ४११ ०१८.
वै क य िवभाग, मु य कायालय
दु र वनी . ०२०६७३३३३३३ E-mail – medical@pcmcindia.gov.in

-: जाहीरात :थेट मु लाखत ( WALK IN INTERVIEW )
पपरी चचवड महानगरपािलके तील वैदय कय िवभागाचे अं तगत असणारे थेरगाव णालय , िजजामाता णालय , ह.भ.पम हारराव
कु टे णालय,आकु ड , भोसरी णालय , तालेरा णालय , यमु नानगर णालय व सांगवी णालयातील कामकाजाकरीता पा व इ छु क त
वैदय कय अिधका-यांची क ांटी त वावर ०६ मिह यासाठी ता पुर या व पात मानधन त वावर िनयु कर यासाठी दनांक - ०९ /१२ / २०२१
ते दनांक - २३ /१२ /२०२१ अखेर सकाळी १०.०० ते दु पारी ३.०० तसे च यापुढील येक सोमवारी उपल ध जागानुसार खालील पदासाठी
थेट मुलाखती (walk in interview ) आयोजीत कर यात आले या आहेत. तरी पा व इ छु क त

वैदय कय अिधका-यांनी मु लाखतीस उप थीत

रहावे.
अ.

िवभाग

पदनाम

सं या

शै िणक अहता

मािसक मानधन /
ठोक वे तन र. .

वग
अ.जाती – ०२ ,
अ.जमाती–०१ तदनंतर

१.M.S/DNB(Obst.&
ीरोग त
(क टं ट ट)

१३

Gynaecology) ही पदवी उ ीण व

१,२५,०००/-

१ वष कामाचा अनु भव असणे
आव यक

िव.जा-अ, भज-ब , व भज-क, व
भज-ड व िवमा या माने -०१
इ.मा.व – ०३
ई.ड यु एस – ०१
खुला - ०५
अ.जाती – ०२ ,
अ.जमाती–०१ तदनंतर

१

ीरोग
िवभाग

रिज ार
( ीरोग
िवभाग )

१.M.S/DNB(Obst.&Gynaecology)
१३

ही पदवी / D.G.O. ही पदिवका

१,००,०००/-

िव.जा-अ, भज-ब , व भज-क, व
भज-ड व िवमा या माने -०१
इ.मा.व – ०३

उ ीण असणे आव यक.

ई.ड यु एस – ०१
खुला - ०५
अ.जाती – ०३ ,
अ.जमाती–०२ , िव.जा-अ- ०१
हाऊसमन
( ीरोग
िवभाग )

२४

१. MBBS ही पदवी उ ीण असणे
आव यक व कमान सहा मिहने
संबिधत िवषयाचा अनुभव असणे
आव यक

८०,०००/-

, भज-ब – ०१ , तदनंतर
भज-क, भज-ड व िवमा या
माने -०१
इ.मा.व – ०५
ई.ड यु एस – ०२
खुला - ०९
अ.जाती – ०२ ,
अ.जमाती–०१ ,

२

भुलत

भुलत
(क टं ट ट)

१२

१.M.D./DNB (Anaesthesia) ही
पदवी उ ीण व १ वष कामाचा
अनुभव असणे आव यक

१,२५,०००/-

िव.जा-अ , भज-ब , भज-क,
भज-ड व िवमा या माने -०१
इ.मा.व – ०२
ई.ड यु एस – ०१
खुला - ०५
अ.जाती – ०२ ,
अ.जमाती–०१ , िव.जा-अ ,

रिज ार
( भुलत
िवभाग)

१. M.S/DNB (Anaesthesia)) ही
१२

पदवी/ D A. ही पदिवका उ ीण
असणे आव यक.

१,००,०००/-

भज-ब , भज-क, भज-ड व
िवमा या माने -०१
इ.मा.व – ०२
ई.ड यु एस – ०१
खुला - ०५
अ.जाती – ०२ ,
अ.जमाती–०१ , िव.जा-अ ,

३

बालरोग
त

बालरोग त
(क टं ट ट)

१२

१.M.D/DNB(Paediatrics) ही पदवी
उ ीण व १ वष कामाचा अनुभव
असणे आव यक.

१,२५,०००/-

भज-ब , भज-क, भज-ड व
िवमा या माने -०१
इ.मा.व – ०२
ई.ड यु एस – ०१
खुला - ०५

.. २ ..

अ.

िवभाग

पदनाम

सं या

शै िणक अहता

मािसक
मानधन /
ठोक वे तन
र. .

१.M.D/DNB (Paediatrics) ही पदवी/
D.Ch.
रिज ार
( बालरोग
िवभाग )

अ.जाती – ०२ ,

ही पदिवका उ ीण असणे

अ.जमाती–०१ , िव.जा-अ , भज-

आव यक.
१२

वग

१,००,०००/-

ब , भज-क, भज-ड व िवमा या
माने -०१
इ.मा.व – ०२
ई.ड यु एस – ०१
खुला - ०५

बालरोग
त

३

१.MBBS ही पदवी उ ीण असणे आव यक
हाऊसमन
( बालरोग
िवभाग )

अ.जाती – ०३ ,

व कमान सहा मिहने संबिधत िवषयाचा
अनुभव असणे आव यक
२२

अ.जमाती–०२ , िव.जा-अ – ०१
८०,०००/-

, भज- ब ०१ , तदनंतर भज-क ,
भज-ड व िवमा या माने -०१ ,
इ.मा.व – ०४
ई.ड यु एस – ०२
खुला - ०८

४

मेडीिसन

फिजिशअन
(क टं ट ट)

१.M.D./DNB (Medicine) ही पदवी उ ीण

अ.जाती – ०२ ,

व ६ मिहने कामाचा अनु भव असणे आव यक.

अ.जमाती–०१ , िव.जा-अ , भजब , भज- क, भज- ड व िवमा
१,२५,०००/- या माने -०१

१२

इ.मा.व – ०२
ई.ड यु एस – ०१ ,
खुला - ०५

रिज ार
( मेडीिसन
िवभाग )

१.M.D./DNB (Medicine) /

अ.जाती – ०२ ,

DTCD/TDD/DD ही पदवी उ ीण असणे

अ.जमाती–०१ , िव.जा-अ , भज-

आव यक
१२

ब , भज-क, भज-ड व िवमा
१,००,०००/- या माने -०१
इ.मा.व – ०२
ई.ड यु एस – ०१ ,
खुला - ०५

१) M.D/DNB(Radiology) ही पदवी /
रे िडओलॉिज ट

५

रे िडओलाँिज
(क टं ट ट)

५

अ.जाती व अ.जमाती–०१ ,

िव.जा-अ , भज-ब , भज-क, भजD.M.R.D./D.M.R.E ही पदिवका उ ीण
ड व िवमा या माने ०१ ,
व ६ मिहने कामाचा अनु भव असणे
१,२५,०००/इ.मा.व – ०१
आव यक.
ई.ड यु एस–०१,
खुला - ०१
१) M.D/DNB(Radiology) ही पदवी /

रिज ार
( रेडीओलाँजी
िवभाग )

D.M.R.D./ D.M.R.E ही पदिवका
५

उ ीण

१,००,०००/-

अ.जाती व अ.जमाती–०१ ,
िव.जा-अ , भज-ब , भज-क, भजड व िवमा या माने ०१ ,
इ.मा.व – ०१
ई.ड यु एस–०१,
खुला - ०१

टप - उमेदवारां या उपल धते न ुसार कामाचा अनुभव अट िशिथल करणेत येईल.
अज ि वकारणे िवषयक मािहती


अज ि वकार याचे ठकाण – सहा.आरो य वैदयक य अिधकारी यांचे कायालय , पपरी चचवड महानगरपािलका,दु सरा मजला
,वैदयक य िवभाग मु य कायालय , पपरी १८



अज ि वकारणेची वे ळ सकाळी १०.०० ते दु पारी ३.०० वाजे पयत रािहल. तसेच थेट मु लाखत दु पारी३.०० ते ५.०० या वे ळेत
घे यात येईल.
अटी –शत

१) सदर जािहरात िह

ा प गुणव ा यादी तयार क न आव यकते माणे हणजेच महापािलके ला गरज भासे ल या माणे

गुणव ा यादीमधु न कं ाटी प तीने आव यक सं येन े पदां या िनयु या करणेत ये तील.
२) जािहरातीम ये नमुद के ले या पदाक रता कामकाज कालावधी ६ मिहने रािहल.
३)

ेि य तरावर सामाजीक बांधीलक ने काम कर याची आवड असावी तसेच शारीरीक दृ

ा काम कर यास स म असावा.

ा प

.. ३..
इतर अटी व शत
१) सदरची नेमणु क ता पुरती अस याने उमेदवारांची िनवड थािनक प रि थती

व गरजे न ुसार कर यात येणार आहे.याबाबत

कोणतीही िवचारणा दु र वनीवर कर यात येवु नये .
२) वय वष ६० वष पुण असणा-या उमेदवारांनी उपरो

नमुद पदासाठी अज क नये त असे अज अपा समजणे त ये तील.

३) व रल शै िणक पा ता व अनुभव आव यक राहील.
४) सदरचे पद संपु ण पणे कं ाटी व पाचे आहे.
५) सदर पदा या कं ाटी ने मणुका (objective Assessment) प तीने walk in interview ारे कर यात ये तील.
६) उमेदवारांची पा ता व अनुभवा या मु ळ कागदप ासह एक पासपोट आकाराचा फोटो व आव यक मु ळ कागदप ां या छायां कत
स य तीचा एक संच घे वुन मु लाखतीस हजर रहाणे आव यक आहे . ाथिमक कागदप ां या छाननीनं तर पा ठरणा-या उमेदवारां या
मुलाखती घे यात येतील.मुलाखतीसाठी पा

उमेदवारांची सं या खुप मो

ा माणात अस यास मा. आयु

सो यांचे मा य
ते ने

मा कग पँटन तयार क न िनवड यादी तयार करणेत येवुन यानुसार िनयु याकरणेत येतील.
७) उमेदवारां या ज म तारखे या पुरा ासाठी ज मतारखेचा दाखला कवा शाळा सोड या या दाख याची सा ा कत

त अथवा

ज मतारखेची न द असले ली शालांत प र े या उ ीण स ट फके टची सा ां कत त जोडणे आव यक आहे .
८) उमेदवार मागसवग य अस यास जातीचा प उ ले ख क न कोणकोण या वगात मोडत आहे यांचा उ ले ख करावा
९) अजदार मिहला अस यास िववाह न दणी माणप जोडणे आव यक आहे. ( शासनमा य )
१०) िविहत पा ता धारण न करणा-या उमेदवारांचे अज व अपुण कवा चुक चे भरले ल े अज , वय , शै िणक अहता , गुणप क,जातीचा
दाखला, अनुभव इ यादी संदभातील आव यक या माणप ा या सा ां कत स य ती (through copy) जोडलेल े नसले ल े अज
अपा समज यात येतील.
११) िनवड झाले या उमेदवारांनी िवहीत नमु यात करारनामा/हमीप क न द यानं तर कं ाटी प तीने ने मणुक दली जाईल.
१२) मुलाखतीसाठी येणा-या उमेदवारांना वचाने मु लाखतीसाठी उप थीत रहावे लागे ल.
१३) व रल पदे ही संपुण पणे कं ाटी व पाची अस याने या पदावर कायम व पाची िनयु
१४) ा प गुणव ा यादी(पँनल) मधु न िनयु

माग याचा ह असणार नाही.

कर यात येणा-या उमेदवारांना ४८ तासाम ये जु होणे आव यक राहील.

१५) व रल पदासाठी कामाचे व प ठरिव याचे सव वी अिधकार वैदय कय िवभाग मु खांना राहतील.
१६) सदर पदांना दररोज जािहरातीत नमुद के ले न ुसार (

णालय सोईनु सार ) सेवा देणे बंधनकारक असे ल तथापी पदांची कामकाजाची

वेळ िनि त कर याचे अिधकार वैदयक य िवभाग मुख यांचे असतील.
१७) अपा ठरिवले या उमेदवारां या बाबतीत कोणताही प
सव अिधकार मा. महापािलका आयु

वहार के ला जाणार नाही. बोलवले या उमेदवारांस िनयु

दे याबाबतचे

यांनी वत:कडे राखुन ठे वले ल े आहेत या बाबत कोणालाही कोण याही कारचा दावा सांगता

येणार नाही.
१८) पदां या सं येत कमी / जा त बदल हो याची श यता आहे. याबाबत अजदाराला कोण याही कारचा दावा सांगता येणारनाही.
मुलाखत थिगत करणे व र करणे , अंशत: बदल करणे या बाबतचे सव अिधकार आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका हे वत:
कडे राखुन ठे वतील याबाबत कोणालाही कोण याही कारचा दावा सांगता येणार नाही.
१९) महापािलके या अ थापनेवरील िनयमीत कमचा-या या लाभदायी योजना कं ाटी कमचा-यांना लागु होणार नाही.
२०) िनवडी या कोण याही ट यावर अजदार अहता धारण न करणार आढळ यास ,गैरवतन करताना आढळ यास दबावतं ाचा वापर
करताना आढळ यास उमेदवारी आपोआप र

होईल तसेच िनयु

झाली अस यास कोणतीही पुव सु चना न दे ता याची िनयु

समा कर यात येईल.
२१) मानधनावरील िनयु

के ले या पदाचे काम सोडताना कमान एक मिहना अगोदर लेखी पुव सु चना कायालयास देणे बं धनकारक

रािहल अ यथा एक मिह याचे मानधन मनपा कोषागारात जमा करणे बंधनकारक रािहल. राजीनामा सादर न करता पर पर काम
सोडु न गे यास मानधन कपात कर यात येईल.
२२) िनयु

संदभात अंितम अिधकार मा. आयु

, पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी १८ यांना राहतील आिण िनवड/िनयु

या कोण याही ट यावर ,कोणतेही कारण न दे ता बदल अथवा र कर याचे अिधकार यांनी राखुन ठे वले आहे .
२३) 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/(राजेश पाटील)

आयु
पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी ४११ ०१८
जािहरात

मांक –

दनांक - ०३/१२ /२०२१
जा. -वैदय/३/कािव/
दनांक - ०३/१२/२०२१

/२०२१
(डाँ.ल मण गोफणे)

सहा.आरो य वैदयक य अिधकारी
पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी ४११ ०१८

पपरी चचवड महानगरपािलका , पपरी – ४११ ०१८.
वै क य िवभाग, मु य कायालय
दु र वनी . ०२०६७३३३३३३ E-mail – medical@pcmcindia.gov.in

-: जाहीरात :थेट मु लाखत ( WALK IN INTERVIEW )
पपरी चचवड महानगरपािलके तील वैदय कय िवभागाचे अं तगत असणारे थेरगाव णालय , िजजामाता णालय , ह.भ.पम हारराव
कु टे णालय,आकु ड , भोसरी णालय , तालेरा णालय , यमु नानगर णालय व सांगवी णालयातील कामकाजाकरीता पा व इ छु क त
वैदय कय अिधका-यांची पँनल पदधतीने क ांटी त वावर १२ मिह यासाठी ता पुर या व पात मानधन त वावर िनयु
कर यासाठी
दनांक -०९ /१२/ २०२१ ते दनांक - २३/१२ /२०२१ अखेर सकाळी १०.०० ते दु पारी ३.०० तसेच यापुढील येक सोमवारी उपल ध
जागानुसार खालील पदासाठी थेट मु लाखती (walk in interview ) आयोजीत कर यात आले या आहे त. तरी पा

व इ छु क त

वैदय कय

अिधका-यांनी मु लाखतीस उप थीत रहावे.
पँनलव रल त वैदय कय अिधकारी यांचे

अ.

पदनाम

शै िणक अहता
१.M.S/DNB(Obst.&GynaeCO-logy)

ीरोग

१

त

येक के सेस नुसार मानधन खालील माणे

सजरीचा
कार

सकाळी ८.०० ते रा ी ८.००
रा ी ८.०० ते सकाळी ८.००
सकाळी ८.०० ते रा ी ८.००
रा ी ८.०० ते सकाळी ८.००

येक के सेस
नुसार मानधन
र. .३०००/र. .४०००/र. .२०००/र. .२५००/-

सकाळी ८.०० ते रा ी ८.००
रा ी ८.०० ते सकाळी ८.००
सकाळी ८.०० ते रा ी ८.००
रा ी ८.०० ते सकाळी ८.००

र.
र.
र.
र.

.२०००/.२५००/.१५००/.२०००/-

Routine Call

सकाळी ८.०० ते रा ी ८.००
रा ी ८.०० ते सकाळी ८.००
सकाळी ८.०० ते रा ी ८.००
रा ी ८.०० ते सकाळी ८.००

र.
र.
र.
र.

.१२००/.१५००/.३५०/.५००/-

Routine Call

सकाळी ८.०० ते रा ी ८.००

र. .७५०/-

रा ी ८.०० ते सकाळी ८.००

र. .८५०/-

सकाळी ८.०० ते रा ी ८.००

र. .४००/-

रा ी ८.०० ते सकाळी ८.००

र. .६००/-

Major Surgery

ही पदवी उ ीण असणे आव यक.
कवा
२.D.G.O. ही पदिवका उ ीण व १ वष

Minor Surgery

वे ळ

कामाचा अनु भव आव यक.
१.M.D./DNB (Anaesthesia) ही
२

भुलत

पदवी उ ीण असणे आव यक.
कवा

Major Surgery
Minor Surgery

२. D A. ही पदिवका उ ीण व १ वष
कामाचा अनु भव असणे आव यक.

बालरोग
त

३

१.M.D/DNB(Paediatrics) ही पदवी
उ ीण असणे आव यक.
कवा
२. D.Ch. ही पदिवका उ ीण व १ वष

LSCS Call

कामाचा अनु भव असणे आव यक
१.M.D./DNB (Medicine) ही पदवी
४

मेिडसीन

उ ीण व ६ मिहने कामाचा अनुभव असणे Emergancy
आव यक.
Call
१)M.D/DNB(Radiology) ही पदवी /

रे डीओलाँिज

५

Routine Call

D.M.R.D./D.M.R.E ही पदिवका उ ीण Emergancy
व ६ मिहने कामाचा अनु भव असणे
Call
आव यक.

टप - उमेदवारां या उपल धते न ुसार कामाचा अनुभव अट िशिथल करणेत येईल.
अज ि वकारणे िवषयक मािहती


अज ि वकार याचे ठकाण – सहा.आरो य वैदयक य अिधकारी यांचे कायालय , पपरी चचवड महानगरपािलका, दु सरा मजला ,
वैदयक य िवभाग मु य कायालय , पपरी १८



अज ि वकारणेची वे ळ सकाळी १०.०० ते दु पारी ३.०० वाजे पयत रािहल. तसेच थेट मु लाखत दु पारी३.०० ते ५.०० या वे ळेत
घे यात येईल.
अटी –शत

४) सदर जािहरात िह

ा प गुणव ा यादी तयार क न आव यकते माणे हणजेच महापािलके ला गरज भासे ल या माणे

ा प

गुणव ा यादीमधु न कं ाटी प तीने आव यक सं येन े पदां या िनयु या करणेत ये तील.
५) जािहरातीम ये नमुद के ले या पदाक रता कामकाज कालावधी १२ मिहने रािहल.
६)

ेि य तरावर सामाजीक बांधीलक ने काम कर याची आवड असावी तसेच शारीरीक दृ

ा काम कर यास स म असावा.

इतर अटी व शत
१)

सदरची ने मणुक ता पुरती अस याने उमेदवारांची िनवड थािनक प रि थती

व गरजेन ुसार कर यात येणार आहे . याबाबत

कोणतीही िवचारणा दु र वनीवर कर यात येवु नये .
२) वय वष ६० वष पुण असणा-या उमेदवारांनी उपरो
३) व रल शै िणक पा ता व अनुभव आव यक राहील.

नमुद पदासाठी अज क नये त असे अज अपा समजणे त ये तील.

.. २ ..

४)

येक

णालयात उपल ध त वैदयक य अिधकारी यांचे सं ये न ुसार५ ते ७ त वैदय कय अिधका-यांचे पँ नल करणेत येईल.

५) सदरचे पद संपु ण पणे कं ाटी व पाचे आहे.
६) सदर पदा या कं ाटी ने मणुका (objective Assessment) प तीने walk in interview ारे कर यात ये तील.
७) उमेदवारांची पा ता व अनुभवा या मु ळ कागदप ासह एक पासपोट आकाराचा फोटो व आव यक मु ळ कागदप ां या छायां कत
स य तीचा एक संच घे वुन मु लाखतीस हजर रहाणे आव यक आहे . ाथिमक कागदप ां या छाननीनं तर पा ठरणा-या उमेदवारां या
मुलाखती घे यात येतील.मुलाखतीसाठी पा

उमेदवारांची सं या खुप मो

ा माणात अस यास मा. आयु

सो यांचे मा य
ते ने

मा कग पँटन तयार क न िनवड यादी तयार करणेत येवनु यानुसार िनयु या करणेत येतील.
८) उमेदवारां या ज म तारखे या पुरा ासाठी ज मतारखेचा दाखला कवा शाळा सोड या या दाख याची सा ा कत

त अथवा

ज मतारखेची न द असले ली शालांत प र े या उ ीण स ट फके टची सा ां कत त जोडणे आव यक आहे .
९) उमेदवार मागसवग य अस यास जातीचा प उ ले ख क न कोणकोण या वगात मोडत आहे यांचा उ ले ख करावा
१०) अजदार मिहला अस यास िववाह न दणी माणप जोडणे आव यक आहे. ( शासनमा य )
११) िविहत पा ता धारण न करणा-या उमेदवारांचे अज व अपुण कवा चुक चे भरले ल े अज, वय , शै िणक अहता , गुणप क,जातीचा
दाखला, अनुभव इ यादी संदभातील आव यक या माणप ा या सा ां कत स य ती (through copy) जोडलेल े नसले ल े अज
अपा समज यात येतील.
१२) िनवड झाले या उमेदवारांनी िवहीत नमु यात करारनामा/हमीप क न द यानं तर कं ाटी प तीने ने मणुक दली जाईल.
१३) मुलाखतीसाठी येणा-या उमेदवारांना वचाने मु लाखतीसाठी उप थीत रहावे लागे ल.
१४) व रल पदे ही संपुण पणे कं ाटी व पाची अस याने या पदावर कायम व पाची िनयु
१५) ा प गुणव ा यादी(पँनल) मधु न िनयु

माग याचा ह असणार नाही.

कर यात येणा-या उमेदवारांना ४८ तासाम ये जु होणे आव यक राहील.

१६) व रल पदासाठी कामाचे व प ठरिव याचे सव वी अिधकार वैदय कय िवभाग मु खांना राहतील.
१७) सदर पदांना दररोज जािहरातीत नमुद के ले न ुसार (

णालय सोईनु सार ) सेवा देणे बंधनकारक असे ल तथापीपदांची कामकाजाची

वेळ िनि त कर याचे अिधकार वैदयक य िवभाग मुख यांचे असतील.
१८) अपा ठरिवले या उमेदवारां या बाबतीत कोणताही प
सव अिधकार मा. महापािलका आयु

वहार के ला जाणार नाही. बोलवले या उमेदवारांस िनयु

दे याबाबतचे

यांनी वत:कडे राखुन ठे वले ल े आहेत या बाबत कोणालाही कोण याही कारचा दावा सांगता

येणार नाही.
१९) पदां या सं येत कमी / जा त बदल हो याची श यता आहे. याबाबत अजदाराला कोण याही कारचा दावा सांगता येणारनाही.
मुलाखत थिगत करणे व र करणे , अंशत: बदल करणे या बाबतचे सव अिधकार आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका हे वत:
कडे राखुन ठे वतील याबाबत कोणालाही कोण याही कारचा दावा सांगता येणार नाही.
२०) महापािलके या अ थापनेवरील िनयमीत कमचा-या या लाभदायी योजना कं ाटी कमचा-यांना लागु होणार नाही.
२१) िनवडी या कोण याही ट यावर अजदार अहता धारण न करणार आढळ यास ,गैरवतन करताना आढळ यास दबावतं ाचा वापर
करताना आढळ यास उमेदवारी आपोआप र

होईल तसेच िनयु

झाली अस यास कोणतीही पुव सु चना न दे ता याची िनयु

समा कर यात येईल.
२२) मानधनावरील िनयु

के ले या पदाचे काम सोडताना कमान एक मिहना अगोदर लेखी पुव सु चना कायालयास देणे बं धनकारक

रािहल अ यथा एक मिह याचे मानधन मनपा कोषागारात जमा करणे बंधनकारक रािहल. राजीनामा सादर न करता पर पर काम
सोडु न गे यास मानधन कपात कर यात येईल.
२३) िनयु

संदभात अंितम अिधकार मा. आयु

, पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी १८ यांना राहतील आिण िनवड/िनयु

या कोण याही ट यावर ,कोणतेही कारण न दे ता बदल अथवा र कर याचे अिधकार यांनी राखुन ठे वले आहे .
२४) 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/(राजेश पाटील)

आयु
पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी ४११ ०१८

जािहरात

मांक –

दनांक - ०३/ १२ /२०२१
जा. -वैदय/३/कािव/ ६६९/२०२१
दनांक - ०३/१२/२०२१

(डाँ.ल मण गोफणे)

सहा.आरो य वैदयक य अिधकारी
पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी ४११ ०१८

