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-: जाहीरात :- 

थेट मलुाखत ( WALK IN INTERVIEW ) 

 पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिकेतीि  वदैयककय पवभागाचे अिंतगगत असणारे नपवन थेरगाव रुग्णािय , नपवन 

जििामाता रुग्णािय , ह.भ.प मल्हारराव कुटे रुग्णािय,आकुडी व नपवन भोसरी रुग्णािय , तािेरा रुग्णािय , यमनुानगर 
रुग्णािय व सािंगवी रुग्णािय व इतर ठिकाणी कामकािाकरीता पात्र व इच्छुक तज्ञ वदैयककय अचिका-यािंची एकत्रीत 

मानिन तत्वावर ११ मठहने कािाविीसािी पणुगत: तात्परुत्या स्वरुपात महापालिकेच्या रुग्णाियात पवपवि पवभागाकररता 
आवश्यकत ेनसुार मानसेवी तज्ञ / पवशषे तज्ञ वदैयककय अचिकारी यािंची ननयकु्ती करण्यासािी दिनाांक १३/०७/२०२२ त े

दिनाांक - १५/०७/२०२२ अखेर सकाळी १०.०० त ेदपुारी ३.०० तसेच त्यापढुीि प्रत्येक सोमवारी उपिब्ि िागानसुार खािीि 

पदासािी थेट मिुाखती (walk in interview ) आयोिीत करण्यात आिले्या आहेत. तरी पात्र व इच्छुक तज्ञ वदैयककय 

अचिका-यािंनी मिुाखतीस उपस्थीत रहाव.े  

         

अ.क्र तपलशि            शकै्षणणक अहगता कामकाजा कालावधी मासिक मानधन / ठोक वेतन 

र.रु. 

१ 

मनपाच्या रुग्णाियातीि 

पवपवि पवभागाकररता मानसवेी 
तज्ञ / पवशषे तज्ञ वदैयककय 

अचिकारी यािंची ननयकु्ती 
करणेबाबत 

१. तज्ञ वदैयकीय 

अचिकारी यािंना पदवी 
उत्तीणग असणे 

आवश्यक आहे. तसेच 

३ वष ेकामकािाचा 
अनभुव असणे 

आवश्यक आहे.  

       ११ मठहने रक्कम रुपये २००००/- 

 

दटप - उमेिवाराांच्या उपलब्धतेनुिार कामाचा अनुभव अट सिथथल करणेत येईल. 

 

अजज स्ववकारणे ववषयक मादहती 
• अजज स्ववकारण्याचे दठकाण – विैयकीय ववभाग प्रमखु याांचे कायाजलय, वप ांपरी थच ांचवड महानगरपासलका, ििुरा 

मजला , विैयकीय ववभाग मखु्य  कायाजलय, वप ांपरी-१८ 

• walk in interview  िाठी उपवथीतीची  वेळ १३/०७/२०२२ त ेदिनाांक -   १५/०७/२०२२  अखेर िकाळी १०.०० त े

िपुारी ३.०० वाजेपयजत तिेच तथेुन पढेु िर िोमवारी walk in interview  पद्धतीने  िकाळी १०.०० त ेिपुारी 
३.०० वाजेपयजत रादहल.   

अटी –शती 
१) मानसेवी तज्ञािंनी रुग्णाियात उपिब्ि असणारे तज्ञ वदैयकीय अचिकारी,  वदैयकीय अचिकारी व कमगचारी 

यािंच्या समवेत काम करावयाचे असनु रुग्णाियास िाग ुअसणारे सवग ननयम मानसेवी तज्ञावर बिंिनकारक 

राहतीि 

२) मानसेवी रुग्णाियातीि रुग्णािंना वदैयकीय सवेा उपिब्ि करुन देणे तसेच आिंतररुग्णाना उपचार 
करणेसिंबिीि आवश्यक असिेिा वेळ द्यावा िागेि. 

३) मानसेवी तज्ञािंना आिवड्यातनु ककमान २ ठदवस तसेच रुग्णाियािंचे आवश्यकतनेसुार काम करावे िागेि. 

४) रुग्णाियात सिंबचित शाखेतीि यनुनटवर नेमणुक केिले्या नन िंयत्रण अचिका-यािंचे ननयिंत्रण राहतीि  

५) मानसेवी म्हणुन करणेत आिेिी ननयकु्ती ठह पवहीत केिेिे रुग्णािय व आवश्यकतनेसुार इतर रुग्णाियात 

राहीि. सदर ननयकु्ती नमदु  करण्यास आिेल्या कािाविीसािी करण्यात आिेिी असिी तरी मानसेवी 
तज्ञाकडुन रुग्णाियात कामकािात अडचणी आणणे, अचिकारािंचा गरैवापर करणे व अन्य गरैप्रकार घडल्यास 

अथवा कामकािात टाळाटाळ केल्यास ननयकु्तीच्या कािाविीत केव्हाही सेवा समाप्त करण्यात येईि. 



६)  मानसेवी तज्ञािंनी रुग्णाियातीि रुग्णािंना रुग्णाियातच सेवा देणे बिंिनकारक राठहि. तसेच सदर रुग्णािंना 
अन्य कोणत्याही खािगी दवाखान्यात औषिोपचारासािी पािपवता येणार नाही. 

७) नेमणुकीच ेसिंदभागत मानसेवी तज्ञािंनी ठदिेिी माठहती खोटी आहे अस े ननदशगनास आल्यास व तशी खात्री 
पटल्यास कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता अथवा तत्सम नोटीस न बिावता महापालिकेच्या 
रुग्णाियातच मानसेवी तज्ञ पदावर ठदिेिी ननयकु्ती रद्द करणेत येईि व त्याबाबत कोटागत दाद मागता 
येणार नाही. 

 

 

 

 

८) ननवड झािेल्या उमेदवारािंनी पवहीत नमनु्यात कााँन्राँक्ट कारारनामा करुन ठदल्यानिंतर किं त्राटी पद्ितीने नेमणुक 

ठदिी िाईि. 

९) मिुाखतीसािी येणा-या उमेदवारािंना स्वचागन ेमिुाखतीसािी उपस्थीत रहाव ेिागेि. 

१०) वररि पदे ही सिंपणुगपणे किं त्राटी स्वरुपाची असल्याने या पदावर कायम स्वरुपाची ननयकु्ती मागण्याचा हक्क 

असणार नाही. 
११) वररि पदासािी कामाचे स्वरुप िरपवण्याचे सवगस्वी अचिकार वदैयककय पवभाग प्रमखुािंना राहतीि.  

१२) अपात्र िरपविेल्या उमेदवारािंच्या बाबतीत कोणताही पत्रव्यवहार केिा िाणार नाही. बोिपविेल्या उमेदवारािंस 

ननयकु्ती देण्याबाबतचे सवग अचिकार मा. महापालिका आयकु्त यािंनी स्वत:कड े राखुन िेविेि ेआहेत या बाबत 

कोणािाही कोणत्याही प्रकारचा दावा सािंगता येणार नाही. 
१३) महापालिकेच्या अस्थापनेवरीि ननयमीत कमगचा-याच्या िाभदायी योिना किं त्राटी कमगचा-यािंना िाग ुहोणार नाही.  
१४) ननवडीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अिगदार अहगता िारण न करणार आढळल्यास ,गरैवतगन करताना आढळल्यास , 

सेवा देण्यास टाळाटाळ केल्यास , रुग्णाियाची वळे न पाळल्य़ास व दबावतिंत्राचा वापर करताना आढळल्यास 

उमेदवारी आपोआप रद्द होईि तसेच ननयकु्ती झािी असल्यास कोणतीही पवुगसचुना न देता त्याची ननयकु्ती 
समाप्त करण्यात येईि. 

१५) ननयकु्ती सिंदभागत अिंनतम अचिकारी आयकु्त ,पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिका पप िंपरी १८ यािंना राहतीि आणण 

ननवड/ननयकु्ती प्रकक्रया कोणत्याही टप्प्यावर, कोणतहेी कारण न देता बदि अथवा रद्द करण्याचे अचिकार त्यािंनी 
राखुन िेविे आहे.  

१६)  सदर िाठहरात पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिका नोटीस बोडग आणण www.pcmcindia.gov.in या सिंकेत 

स्थळावर उपिब्ि असनु सदरहु भरती प्रकक्रया सिंदभागत अचिक माठहती नमदु सिंकेत स्थळावर प्रलसद्ि करण्यात 

येईि. 

 

          िही/- 

(राजिे पाटील) 

आयकु्त 

वप ांपरी थच ांचवड महानगरपासलका 
वप ांपरी ४११ ०१८ 

 

जादहरात  क्रमाांक – १०६ 

दिनाांक - ३०/०६/२०२२ 

जा.क्र -विैय/३/कावव/४५९ /२०२२ 

दिनाांक - ३०/०६/२०२२ 

 

 


