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-: जाहीरात :- 

थेट मलुाखत ( WALK IN INTERVIEW ) 

 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललकेतील  वदैयकीय पवभागाचे अिंतगगत असणारे थेरगाव रुग्णालय , जजजामाता रुग्णालय , ह.भ.प 

मल्हारराव कुटे रुग्णालय,आकुडी , भोसरी रुग्णालय , तालेरा रुग्णालय , यमुनानगर रुग्णालय व सािंगवी रुग्णालयातील 

कामकाजाकरीता  पात्र व इच्छुक तज्ञ वदैयकीय अचिका-यािंची केसेस नुसार पँनल तयार करुन ननयुक्ती करण्यासाठी ददनािंक - 

१०/०२ / २०२२ ते ददनािंक -  १६/०२ /२०२२ अखेर सकाळी १०.०० ते दपुारी ३.०० तसेच त्यापढुील प्रत्येक सोमवारी थेट मुलाखती 
(walk in interview ) आयोजीत करण्यात आलेल्या आहेत. तरी पात्र व इच्छुक तज्ञ वदैयकीय अचिका-यािंनी मुलाखतीस उपस्थीत 

रहावे.  

 पॅनलवरील तज्ञ वदैयकीय अचिकारी यािंचे प्रत्येक केसेस नुसार मानिन खालील प्रमाणे  

 

अ.क्र पवभाग शैक्षणणक अहगता सजगरीचा प्रकार वेळ प्रत्येक केसेस  

नुसार मानिन 

१ 
भुलतज्ञ  

पवभाग 

१.M.D./DNB (Anaesthesia) 

ही पदवी उत्तीणग असणे 

आवश्यक ककिं वा 
२.D.A दह पदपवका उत्तीणग व १ वर्षे 

कामाचा अनुभव असणे 

आवश्यक 

Major Surgery 
सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० र.रु. ३०००/- 

रात्री ८.०० ते सकाळी ८.०० र.रु.४०००/- 

Minor Surgery 

सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० र.रु.२०००/- 

रात्री ८.०० ते सकाळी ८.०० र.रु.२५००/- 

२ 

स्त्रीरोग  

पवभाग 

 

१.M.S/DNB(Obst.& 

Gynaecology) ही पदवी ही 
उत्तीणग असणे आवश्यक. 

२.DGO दह पदपवका उत्तीणग व १ वर्ष े

कामाचा अनुभव असणे 

आवश्यक 

Major Surgery 
सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० र.रु. ३०००/- 

रात्री ८.०० ते सकाळी ८.०० र.रु.४०००/- 

Minor Surgery 

सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० र.रु.२०००/- 

रात्री ८.०० ते सकाळी ८.०० र.रु.२५००/- 

३ 
बालरोग 

पवभाग 

१.M.D/DNB(Paediatrics) ही 
पदवी उत्तीणग असणे आवश्यक 

ककिं वा  
२.D.ch दह पदपवका उत्तीणग व १ वर्षे 

कामाचा अनुभव असणे 

आवश्यक.  

LSCS Call 
सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० र.रु. १२००/- 

रात्री ८.०० ते सकाळी ८.०० र.रु.१५००/- 

Routine Call 

सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० र.रु. ३५०/- 

रात्री ८.०० ते सकाळी ८.०० र.रु. ५००/- 

४ मेडीलसन  

(किजज- - 

लशअन) 

M.D./DNB (Medicine) ही पदवी 
उत्तीणग व ६ मदहने कामाचा अनुभव 

असणे आवश्यक. 

Routine Call सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० र.रु. ७५०/- 

Emergancy 

Call 

रात्री ८.०० ते सकाळी ८.०० र.रु.८५०/- 

५ क्ष ककरण  

तिंत्रज्ञ  

(रेडीओ-  

लाँजी ) 

M.D/DNB(Radiology) ही पदवी / 

D.M.R.D./ D.M.R.E  ही पदपवका 
उत्तीणग  व ६ मदहने कामाचा अनुभव 

असणे आवश्यक 

Routine Call सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० र.रु. ४००/- 

Emergancy  

Call 

रात्री ८.०० ते सकाळी ८.०० र.रु. ६००/- 

 

दटप - उमेदवारािंच्या उपलब्ितेनुसार कामाचा अनुभव अट लशचथल करणेत येईल. 

अजग जस्वकारणे पवर्षयक मादहती 
• अजग जस्वकारण्याचे दठकाण – सहा.आरोग्य वैदयकीय अचिकारी यािंचे कायागलय , पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका,दसुरा 

मजला , वदैयकीय पवभाग मुख्य  कायागलय , पप िंपरी १८ 

• अजग जस्वकारणेची वेळ सकाळी १०.०० ते दपुारी ३.०० वाजेपयगत रादहल.  

अटी –शती 
१) जादहरातीमध्ये नमुद केलेल्या पँनलचा कामकाज कालाविी १ वर्षागचा असेल तसेच मनपा गरजेनुसार पढुील 

कालाविीकरीता  मा. आयकु्त सो यािंचे मान्यतेने मुदतवाढ देणेत येईल,  



 

इतर अटी व शती 
१) सदरची नेमणकु तात्पुरती असल्याने उमेदवारािंची ननवड स्थाननक पररजस्थती  व गरजेनसुार करण्यात येणार आहे. 

याबाबत कोणतीही पवचारणा दरुध्वनीवर करण्यात येवु नये. 

२) वय वर्षग ६० वरे्ष पुणग असणा-या उमेदवारािंनी उपरोक्त नमुद पदासाठी अजग करु नयेत असे अजग अपात्र समजणेत येतील. 

३) वरील शकै्षणणक पात्रता व अनभुव आवश्यक राहील. 

४) प्रत्येक रुग्णालयात उपलब्ि तज्ञ वदैयकीय अचिकारी यािंचे सिंख्येनुसार ५ ते ७ तज्ञ वदैयकीय अचिका-यािंचे पँनल 

करणेत येईल. 

 

     .. २ .. 

५) सदरचे पद सिंपुणगपणे किं त्राटी स्वरुपाचे आहे. 

६) सदर पदाच्या किं त्राटी नेमणकुा (objective Assessment) पद्ितीने walk in interview द्वारे करण्यात येतील. 

७) उमेदवारािंची पात्रता व अनुभवाच्या मुळ कागदपत्रासह एक पासपोटग आकाराची िोटो व आवश्यक मुळ कागदपत्रािंच्या 
छायािंककत सत्यप्रतीचा एक सिंच घेवुन मुलाखतीस हजर रहाणे आवश्यक आहे.  मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारािंची सिंख्या 
खपु मोठ्या प्रमाणात असल्यास मा. आयुक्त सो यािंचे मान्यतेने माककिं ग पँटनग तयार करुन ननवड यादी तयार करणेत 

येवनु त्यानुसार ननयकु्त्या करणेत येतील.   

८) उमेदवारािंच्या जन्म तारखेच्या पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला ककिं वा शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची सािंक्षाककिं त प्रत 

अथवा जन्मतारखेची नोंद असलेली शालािंत पररक्षेच्या उत्तीणग सदटगकिकेटची साक्षािंककत प्रत जोडणे आवश्यक आहे.  

९) उमेदवार मागसवगीय असल्या जातीचा स्पष्ट उल्लेख करुन कोणकोणत्या प्रवगागत मोडत आहे याचा उल्लेख करावा 
१०) अजगदार मदहला असल्यास पववाह नोंदणी प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. ( शासनमान्य ) 

११) पवदहत पात्रता िारण न करणा-या उमेदवारािंचे अजग व पणुग ककिं वा चकुीचे भरलेले अजग , वय , शकै्षणणक अहगता , 

गुणपत्रक,जातीचा दाखला, अनुभव इत्यादी सिंदभागतील आवश्यक त्या प्रमाणपत्राच्या साक्षािंककत सत्यप्रती (True 

copy) जोडलेले नसलेले अजग अपात्र समजण्यात येतील. 

१२) ननवड झालेल्या उमेदवारािं नी पवहीत नमुन्यात कारारनामा करुन ददल्यानिंतर किं त्राटी पद्ितीने नेमणकु ददली जाईल. 

१३) मुलाखतीसाठी येणा-या उमेदवारािंना स्वचागने मुलाखतीसाठी उपस्थीत रहावे लागेल. 

१४) वरील पदे ही सिंपुणगपणे किं त्राटी स्वरुपाची असल्याने या पदावर कायम स्वरुपाची ननयुक्ती मागण्याचा हक्क असणार 
नाही. 

१५) प्रारुप गुणवत्ता यादी(पँनल) मिुन ननयुक्ती करण्यात येणा-या उमेदवारािंना ४८ तासामध्ये रुजु होणे आवश्यक राहील. 

१६) वरील पदासाठी कामाचे स्वरुप ठरपवण्याचे सवगस्वी अचिकार वदैयकीय पवभाग प्रमुखािंना राहतील.  

१७) सदर पदािंना दररोज जादहरातीत नमुद केलेनुसार ( रुग्णालय सोईनुसार ) सेवा देणे बिंिनकारक असेल तथापी पदािंची 
कामकाजाची वेळ ननजश्चत करण्याचे अचिकार वैदयकीय पवभाग प्रमुख यािंचे असतील. 

१८) अपात्र ठरपवलेल्या उमेदवारािंच्या बाबतीत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. बोलवलेल्या उमेदवारािंस ननयुक्ती 
देण्याबाबतचे सवग अचिकार मा. महापाललका आयुक्त यािंनी स्वत:कड े राखनु ठेवलेले आहेत या बाबत कोणालाही 
कोणत्याही प्रकारचा दावा सािंगता येणार नाही. 

१९) पदािंच्या सिंख्येत कमी / जास्त बदल होण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत अजगदाराला कोणत्याही प्रकारचा दावा सािंगता 
येणार नाही. मुलाखत स्थचगत करणे व रद्द करणे , अिंशत: बदल करणे या बाबतचे सवग अचिकार आयुक्त, पप िंपरी 
चचिंचवड महानगरपाललका हे स्वत: कड े राखनु ठेवतील याबाबत कोणालाही कोणत्याही प्रकारचा दावा सािंगता येणार 
नाही. 

२०) महापाललकेच्या अस्थापनेवरील ननयमीत कमगचा-याच्या लाभदायी योजना किं त्राटी कमगचा-यािंना लागु होणार नाही.  
२१) ननवडीच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर अजगदार अहगता िारण न करणार आढळल्यास ,गैरवतगन करताना आढळल्यास 

दबावतिंत्राचा वापर करताना आढळल्यास उमेदवारी आपोआप रद्द होईल तसेच ननयुक्ती झाली असल्यास कोणतीही 
पुवगसुचना न देता त्याची ननयुक्ती समाप्पत करण्यात येईल. 

२२) मानिनावरील ननयुक्त केलेल्या पदाचे काम सोडताना ककमान एक मदहना अगोदर लेखी पुवग सुचना कायागलयास देणे 

बिंिनकारक रादहल अन्यथा एक मदहन्याचे मानिन मनपा कोर्षागारात जमा करणे बिंिनकारक रादहल. राजीनामा सादर 
न करता परस्पर काम सोडुन गेल्यास मानिन कपात करण्यात येईल.  



२३) ननयुक्ती सिंदभागत अिंनतम अचिकार आयुक्त ,पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका पप िंपरी १८ यािंना राहतील आणण 

ननवड/ननयुक्ती प्रकक्रया कोणत्याही टप्पप्पयावर ,कोणतेही कारण न देता बदल अथवा रद्द करण्याचे अचिकार त्यािंनी 
राखनु ठेवले आहे.  

२४)  सदर जादहरात पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका नोटीस बोडग आणण www.pcmcindia.gov.in या सिंकेत स्थळावर 
उपलब्ि असुन सदरहु भरती प्रकक्रया सिंदभागत अचिक मादहती नमुद सिंकेत स्थळावर प्रलसद्ि करण्यात येईल. 

 

          सही/- 

(राजेश पाटील) 

आयुक्त 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका 
पप िंपरी ४११ ०१८ 

जादहरात  क्रमािंक –  

ददनािंक -       /     /२०२२ 

जा.क्र -वदैय/३/कापव/१५४/२०२२ 

ददनािंक- ०८/०२/२०२२ 
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