
  पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 
पद ु र सं था   यशवंतराव च हाण मृित णालय 
              संत तुकारामनगर, पपरी-१८ 
 
               

जािहरात . ३४५/२०२२ 
 

दरमहा एक ीत  मानधनावर ता पुर या व पात  िविवध डॉ टरांची पदे भरणेबाबत.. 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या पद ु र सं था यशवंतराव च हाण मृित णालयाम य ेकिन  िनवासी ,वै कय 

अिधकारी (सी.एम.ओ./ िश ट ुटी(आय.सी.य.ू/पो टमाटम सटर)/बी.टी.ओ) यां या मानधनावरील  नेमणुका फ  ६ 
मिहने कालावधीसाठी ता पुर या हंगामी व पा या, भरणेबाबत तुत जािहरातीत नमुद केले माणे पदांची शै िणक 
अहता व इतर बाब ची पुतता करणा-या पा  उमेदवारांकडून  ऑनलाईन प दतीन े अज मागिव यात येत आहेत.  
 
 अजाम ये चुक ची अथवा खोटी मािहती सादर करणा-या उमेदवारांना िनवडी या कोण याही ट यावर अपा  
ठरिवणेत येईल. पदनाम, पदसं या, एकि त मानधन व आर ण खालील माणे... 
 

किन  िनवासी एकूण मंजुर पदे -५४, 
 

  
वै कय अिधकारी सी.एम.ओ एकूण मंजुर पद-े५ ,वै कय अिधकारी िश ट ुटी एकूण मंजुर पद-े३ व  वै कय 
अिधकारी बी.टी.ओ एकूण पद-े०२  
 

अ.
 

िवभाग िनहाय 
 पदाचे  नाव 

एकूण 
पद े

अनु. 
जाती 

अनु. 
जमा
ती 

िवजा
अ 

भज-
ब 

भज-
क 

भज-
ड 

िवमा 
 

इमाव आदुघ खुला 

 १००% १३% ७% ३% २.५
% 

३.५
% 

२% २% १९% १०% ३८% 

 १ मेडीसीन १४ ०२ ०१ - ०१ - ०१ - ०३ ०१ ०५ 

 २ गायनॅक ०७ ०१ - - ०१ - - ०१ ०१ - ०३ 

३ दंतरोग ०३ - ०१ ०१ - - - - - - ०१ 

 ४ डायलेिसस ०२ - ०१ - - - - - - - ०१ 

 ५ बालरोग ICU ०३ - ०१ ०१ - - - - - - ०१ 

 ६ इमज सी वॉड ०३ - ०१ ०१ - - - - - - ०१ 

 ७ आय.सी.य ु २० ०२ ०१ ०१ - ०१ ०१ - ०४ ०२ ०८ 

 ८ उरोरोग ०२ - ०१ - - - - - - - ०१ 

 एकुण ५४ ०५ ०७ ०४ ०२ ०१ ०२ ०१ ०८ ०३ २१ 

अ.  िवभाग िनहाय 
 पदाचे  नाव 

एकूण पद े अनु. 
जाती 

अनु. 
जमाती 

िवजाअ भज-ब भज-क भज-ड िवमा  इमाव आ.दु.घ खुला 

 १००% १३% ७% ३% २.५
% 

३.५% २% २% १९% १०% ३८% 

 १ सी.एम.ओ ०५ - ०१ ०१ - ०१ - ०२ 

 २   वै कय अिध. 
िश ट ुटी(आय
.सी.य.ू/पो टमा
टम सटर) 

०३ - ०१ ०१ - - - ०१ 

 ३  लड बॅक 
बी.टी.ओ 

०२ ०१ - - - - - १ 

  एकूण      १० ०१ ०२ ०२ - ०१ - ०४ 



                        शै िणक अहता व अनुभवानुसार ावयाचे दरमहा मानधन  
 
 अ ..   पदनाम शै िणक अहता एम .बी.बी.एस  

/बी .डी.एस  
संबधीत 
िवषयाचा 
िड लोमा 

संबधीत 
िवषयांची 
पदवी 

१ किन  
िनवासी 

मा यता ा  िव ािपठाकडील MBBS पदवी उ ीण 
तसेच एम .एम.सी .रिज. अ यावत असणे आव यक. 

६४५५१/- - - 

२ किन  
िनवासी 

बी.डी.एस.असण ेआव यक एम .एम.सी .रिज. अ यावत 
असणे आव यक. 

६४५५१/-  -  - 

 
वै कय अिधकारी सी.एम.ओ/िश ट ुटी/बी.टी.ओ. 

 

 
अट  शत - 

१) िनवड झाले या उमेदवारांची िनयु  वाय.सी.एम. णालयामधील कोण याही िवभागाम य े सोई या दृ ीन े करणेत  
येईल. 
२)  ऑनलाईन प दतीन ेअज कर याची मुदत द. ०३/१२/२०२२ ते द. ०९/१२/२०२२ पयत  www.pcmcindia.gov.in  
       संकेत थळावर  उपल ध राहील. 
३)   वाय.सी.एम.एच.वर ि लक क न ऑनलाईन अज न दणी कर याक रता “Create New User”/आपले खात ेतयार करा”  
       याम य े नांव,व तदअनुषंिगक मािहती, वैध ई-मेल आयडी व मण वनी मांक न दिवण ेआव यक आहे.तसेच तदनंतर  
       उमेदवारान े कॅन केलेले छायािच  व वत:ची वा रीची ईमेज (५००KB पे ा मोठे नसलेले) अपलोड के यानंतर     
       न दणीकृत मण वनीवर OTP ा  होईल. OTP टाक यानंतर Save के या नंतर आपले (New User ID) खात े     
       तयार होईल. User ID-Password टाकुन ऑनलाईन फॉम भरावा. याम य ेपदनाम, जात- वग,प ा, शै णीक  
       अहता,अनुभव याची मािहती भरावी.व Save करावे. Print Preview वर ि लक क न भरलेली संपूण मािहती बरोबर  
       आहे का याची खा ी करावी. मािहती चुक ची वाट यास दु ती (Edit) करता येईल. खा ी झा यानंतर Final Submit   
       करावे. तसेच सदर ई-मेल आयडी व  मण वनी मांक भरती या पुण होईपयत वैध असण ेआव यक आहे. 
४)    या उमेदवारांना एकापे ा जा त पदांसाठी अज करावयाचे असतील अशा उमेदवारांनी एका संवगात अज पूणपण ेभ न  
       पु हा न ान ेरिज ेशन करावयाच ेआहे. न ान ेरिज ेशन करताना ई-मेल आयडी व मण वनी मांक     वापरावा. 
       सदर  User ID-Password जतन करणे आव यक आहे. 
५)    उमेदवारान ेअलीकड या काळातील पासपोट आकाराचा रंगीत फोटो अपलोड करावा.फोटोम य ेटोपी,गॉगल,मा कन े 
       चेहरा झाकला जाणार नाही याची द ता यावी. छायािच ाची ईमेज ५००KB पे ा मोठी नसावी. 
६)   उमेदवारांनी िवहीत नमु यातील ऑनलाईन अज भर यापुव  www.pcmcindia.gov.in संकेत थळावर जाउुन सिव तर   
      जािहरात अ यासावी, भरावयाची सव मािहती आपलेकड ेउपल ध आहे याची खा ी करावी व नंतरच उमेदवारान े 
      ऑनलाईन अज भरावा. िवहीत नमु यातील ऑनलाईन अजािशवाय अ य कोण याही कारच ेअज वीकारले जाणार  
       नाहीत. 
७)  िनवडयादी व ित ायादी अलािहदा संकेत थळावर िस द करणेत येतील.यासाठी उमेदवारान ेमहानगरपािलके या  
      संकेत थळावरील मािहती अ यावत(UPDATES) पाहणे आव यक आहे. 

अ.  िवभागिनहाय पदाचे  
नाव 

         शै िणक अहता  दरमहा मानधन र म 

 १ वै कय अिधकारी 
सी.एम.ओ. 

मा यता ा  िव ािपठाकडील MBBS पदवी उ ीण. 
एम.एम. सी रिज. अ यावत असणे आव यक. 

७५०००/- 

 २ वै कय अिधकारी 
िश ट ुटी(आय.सी.
य.ू /पो टमाटम सटर) 

मा यता ा  िव ािपठाकडील MBBS पदवी उ ीण  एम.एम. 
सी रिज. अ यावत असणे आव यक. 

७५०००/- 
 

३ लड बॅक वै कय  
अिधकारी  

(बी.टी.ओ) 

मा यता ा  िव ापीठाची MBBS/DCP उ ीण व FDA 
approved, MD path ाधा य.  एम.एम. सी रिज. अ यावत 
असणे आव यक. 

एमबीबीएस-७५०००/- 
पदिवका-८००००/- 

 



 ८)  वै कय अिधकारी(सी.एम.ओ./ िश ट ुटी(आय.सी.यू./पो टमाटम सटर)/बी.टी.ओ) यां या मानधनावरील व किन  
िनवासी  यां या िव ावेतनावरील नेमणुका फ  ६ मिहने कालावधीसाठी ता पुर या हंगामी व पा या आहेत.तसेच व र  
िनवासी  यां या िव ावेतनावरील नेमणूका ३६४ दवसांसाठी ता पुर या हंगामी व पा या आहेत. 
 ९) करार प दतीने िनयु  फ  सहा मिहने कालावधीसाठी दे यात आ यामुळे सबंंधीतांस महानगरपािलके या कोण याही  
     संवगात सेवा समावेशणा बाबत कवा सामावून घे याबाबत व िनयिमत सेवेचा इतर कोणताही लाभ िमळ याचा 
अिधकार  नसेल. तसेच ६ मिहने नेमणूक कालावधी पुण झा यानंतर पुन  नेमणूक िमळणार नाही. या सव बाबीचे अजदाराने 
िविहत नमु यात हमीप  दे यात यावे. 
१०) या दवशी  म.न.पास सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नो टशीिशवाय यांची मानधनावरील सेवा 
      संपु ात आण यात येईल. 
११) कागदप े तपासणीस व मुलाखतीस ये या-जा याकरीता उमेदवारास कोण याही कारचा भ ा दला जाणार नाही. 
१२) अजासोबत सादर केलेला अनुभवाचा दाखला खोटा अस याचे िनदशनास आ यास तो अनुभव ा  धरला जाणार नाही.     
       संपु ात आण यात येईल. 

           १३) सव उमेदवारांनी कागदप े तपासणीसाठी उप थीत राहताना शै िणक अहता, जातीचे माणप , एम.एम.सी रिज. व      
                  अनुभवाबाबत या आव यक या मुळ ती व सां ा कत केले या स य ती उदा. गुणपि का (माकिशट) माणप , फोटो,  
             अनुभव माणप  व इतर कागदप े सादर करणे बंधनकारक आहेत.  
 १४) िनवड केले या उमेदवांराना मनपाने ठरवून दले या अटी व शत नुसार कामकाज करणे बंधनकारक राहील. 

णालयीन/कोरोना संबधी कामकाज करणेस नकार दलेस नेमणूक  ता काळ र  करणेत येईल. 
१५)सदर पदांना महारा  आर ण कायदा २००४ नुसार मागासवग यांचे आर ण लागू राहील. 
१६) व र  िनवासी व किन  िनवासी यांना २४ तास णालयात रा न काम करावे लागेल. या युिनटम ये कवा 
वॉडाम ये नेमणूक होईल यांचे अिधप याखाली काम करावे लागेल. 
१७) यापुव  मागील सहा मिहने कालावधीत यशवंतराव च हाण मृती  णालयात काम केले या उमेदवारांनी पु हा 
अज क  नये. यां या अजाचा िवचार केला जाणार नाही. 
१८)उमेदवारांनी  कायालयीन/ णालयीन कामकाजा या वेळा पाळणे बंधनकारक राहील. याम ये कोणतीही सवलत 
अनु ेय नाही. 
१९)उमेदवारांची नेमणूक झालेनंतर बायोमे ीक प दतीने हजेरी न दिवणे बंधनकारक राहील. व हजेरी म टरवर रोजचे 
रोज वा री करणे आव यक आहे. यािशवाय िव ावेतन/मानधन अदा केले जाणार नाही. 
२०) िनयु  ािधकारी हणून मा.आयु  यांना िवशेष प र थीतीत कोण याही वेळी सदरील सेवा समा  कर याचा 
अिधकारी राहील. 
२१) करार प दतीने िनयु  झाले या अजदाराचे नेमून दलेले काम समाधानकारक नस यास कोणतेही सबळ कारण न 
देता यांची सेवा समा  कर यात येईल. 
२२) करार प दतीने िनयु  झाले या अजदारास सेवाकाळाम ये काही आजार  उ व यास यास कायालय जबाबदार 
राहणार नाही. 
२३) करार प दतीने िनयु  झाले या अजदाराने िनयु या ठकाणी िनयु  आदेश िनगिमत झाले या दनांकापासून 
आठ दवासा या आत जू होणे बंधनकारक राहील. अ यथा सदर िनयु  आपोआप संपु ात येईल. 
२४)करार प दतीने िनयु  कर यात आले या  सोपिवलेली सेवा पार  पाड या या कामात यय िनमाण होईल 
अशा ावसाियक कामात गंुतलेली नसावी. तसेच यांना ा  होणारी कागदप े/मािहती व आधारसामु ी बाबत 
गोपिनयता पाळणे आव यक राहील. 
२५) िनवड झाले या उमेदवारांस एकि त िव ावेतन/मानधना ित र  अ य कोण याही सोयी सुिवधा, ह  व इतर 
आ थक लाभ देय राहणार नाही. 
२६) अजदाराने अज केला अथवा िविहत अहता धारण केली हणजे िनयु चा ह  ा  झाला असे नाही. िनवडी या 
कोण याही ट यावर अजदार पा ता धारण न करणारा, गैरवतन करताना/दबाबतं ाचा वापर करताना आढळ यास 
याची उमेदवारी/िनवड र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु  झा यानंतरही कोणतीही पुवसुचना न देता यांची 

िनयु  समा  कर यात येईल. 
२७)अपा  ठरले या उमेदवारां या बाबतीत कोणताही प वहार केला जाणार नाही. 
२८) मनपा/ णालयीन सेवेत असताना उमेदवारां या चुक मुळे मनपाचे/ णालयाचे कोण याही कारचे नुकसान 
झा यास याची भरपाई क न घेणेत येईल. 
२९) वय, शै िणक अहता, मागासवग, अनुभव, अंितम प र ा वषातील गुण इ यादी अजाम ये नमुद करणे आव यक 
आहे. अजातील संबंधीत रका यात प पणे नमुद केले नस यास अशा अजाचा िवचार केला जाणार नाही. उमेदवाराने 
अज सादर केलेनंतर याम ये कोण याही कारचा बदल करता येणार नाही. 
३०)कागदप ांचे तपासणीचे वेळी शै िणक अहता धारण न करणे/अपुण कागदप े सादर करणारे उमेदवारास 
िनवडीसाठी अपा  ठरिव यात येईल. 
३१) अजदारांनी आप या वैय क मािहतीत यांचा अचुक ई-मेल, प ा व मोबाईल मांक देणे बंधनकारक आहे. 



३२) उमेदवारांना कागदप े पडताळणीसाठी पा  उमेदवारांची यादी िनवेदने,िनवड व ित ायादी व इतर सुचना ा 
वेळोवळी मनपाचे www.pcmcindia.gov.in  या संकेत थळावर िस द कर यात येतील. याबाबत उमेदवारांना लेखी 
प वहार केला जाणार नाही. यामुळे उमेदवारांनी भरती या पुण होईपयत वेळोवेळी संकेत थळावरील सुचना 
पहा ात. संकेत थळावरील सुचना पािह या नाहीत या कारणा तव आले या कोण याही त ारीची दखल घेतली जाणार 
नाही. तसेच याबाबत उमेदवारांने सम   यशवंतराव च हाण मृती णालय चाण य कायालयाम ये येवून िवचारणा 
क  नये. 
३३) अज करणा-या उमेदारांनी द. ०९/ १२/२०२२ पयत या पदासाठी अज सादर केला आहे. या पदाची आव यक 
शै िणक अहता, अनुभव, एम.एम.सी रिज. व इतर सव अहताधारण करणे/अटीची पुतता करणे आव यक आहे. 
३४) ऑनलाईन अज करणा-या उमेदवारांनी एका पदासाठी एकच अज करावा. इतर पदांसाठी ऑनलाईन अज 
करावयाचा अस यास  येक पदासाठी वतं  ऑनलाईन अज सादर करावा. एकाच ऑनलाईन अजावर इतर पदांचा 
उ लेख क न नये असे अज िवचारात घेतले जाणार नाही. 
३५)उमेदारांना वयाची अट लागू राहणार नाही. 
 

तरी इ छुक उमेदवारांनी  वरील पदांक रता दनांक- ०३/१२/२०२२ ते द. ०९/१२/२०२२ अखेर मनपाचे 
www.pcmcindia.gov.in  या संकेत थळावर ऑनलाईन अज भरावा.पो टाने आले या अजाचा िवचार केला जाणार 
नाही. मुदतीनंतर आले या उमेदवारां या ऑनलाईन अजाचा िवचार केला जाणार नाही. रिज ेशन झाले या 
उमेदवारांना सदर पदासाठी घेत या जाणा-या लेखीप र ा/मौखीक मुलाखतीबाबत मनपाचे www.pcmcindia.gov.in  
या संकेत थळावर सुचना द या जातील व याबाबतचा तपशील मनपाचे वेबसाईटवर िस द केला जाईल. सदर 
कालावधीत आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास वरील पदे भरेपयत दर सोमवारी Walk In Interview आयोिजत 
के या जातील. यासाठी सम  प वहार केला जाणार नाही.  
 
 
जाहीरात . ३४५ /२०२२                 सही/- 
                                                         (शेखर सह) 
वेबसाईट –www.pcmcindia.gov.in              आयु   

.वायसीएमएच/७/कािव/४४८ /२०२२               पपरी चचवड महानगरपािलका 
दनांक-    ३०/११/२०२२.                           पपरी – ४११०१८. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


