
पपरी चचवड महानगरपािलका 
               यशवंतराव च हाण मृित णालय 

                       संत तुकारामनगर, पपरी – ४११०१८ 
 

 दरमहा  शासक य वेतन ेणीनुसार हंगामी व पात (३६४ दवस) 
कालावधीकरीता िविवध पदेभरणेबाबत 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये नवीन 
पद ु र सं था सु  करावयाची आह.े यासाठी पुढील िविवध पदे (३६४ दवस) कालावधीक रता 
भरावयाची आहेत. यांचे पदनाम, पदसं या, शै िणक अहता व अटी खालील माणे –  
                                            प -अ 

अ.  पदनाम व वेतन ेणी पदसं या व 
आर ण वयोमयादा शै िणक अहता / अनुभव / संशोधन 

१ 

ा यापक  औषध वै क  
(मेडीसीन / जनरल मेडीसीन) 
(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष  

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(मेडीसीन) / एम.डी.(जनरल 
मेडीसीन) ही पद ु र पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील मेडीसीन 
िवषयाचा सहयोगी ा यापक/ पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव कवा ३ 
वषाचा अनुभव (४ शोध नबध, ४ 
मा य़ता ा  िनयतकािलका कािशत) असणे 
आव यक 

२ 

ा यापक ( ी रोग व सुती 
शा ) 
(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची एम.डी.( ी रोग 
व सुती शा ) ही पद ु र पदवी 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील ी रोग व 

सुती शा  िवषयाचा सहयोगी 
ा यापक/ पाठक पदावरील ४ वषाचा 

अनुभव कवा ३ वषाचा अनुभव (४ शोध 
नबध, ४ मा य़ता ा  िनयतकािलका 
कािशत) असणे आव यक 

३ 
ा यापक (कान, नाक,घसा)   

(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची एम.डी.(कान 
नाक घसा) ही पद ु र पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील कान नाक 
घसा िवषयाचा सहयोगी ा यापक/ पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव कवा ३ 
वषाचा अनुभव (४ शोध नबध, ४ 
मा य़ता ा  िनयतकािलका कािशत) 
असणे आव यक 

४ 
ा यापक (अि थरोग) 

(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(अि थरोग) ही पद ु र पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील अि थरोग 
िवषयाचा सहयोगी ा यापक/ पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव कवा ३ 
वषाचा अनुभव (४ शोध नबध, ४ 



मा य़ता ा  िनयतकािलका कािशत) 
असणे आव यक 

५ 
ा यापक (बालरोग) 

(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(बालरोग) ही पद ु र पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील बालरोग 
िवषयाचा सहयोगी ा यापक/ पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव कवा ३ 
वषाचा अनुभव (४ शोध नबध, ४ 
मा य़ता ा  िनयतकािलका कािशत) 
असणे आव यक 

६ 
ा यापक (जनरल सजरी) 

(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची एम.डी.( 
सजरी )/ एम.डी.( जनरल सजरी) ही 
पद ु र पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील जनरल 
सजरी िवषयाचा सहयोगी 

ा यापक/ पाठक पदावरील ४ वषाचा 
अनुभव कवा ३ वषाचा अनुभव (४ शोध 
नबध, ४ मा य़ता ा  िनयतकािलका 
कािशत) असणे आव यक 

७ 
ा यापक  (रेडीओलॉजी) 

(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(रेडीओलॉजी) ही पद ु र पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील 
रेडीओलॉजी िवषयाचा सहयोगी 

ा यापक/ पाठक पदावरील ४ वषाचा 
अनुभव कवा ३ वषाचा अनुभव (४ शोध 
नबध, ४ मा य़ता ा  िनयतकािलका 
कािशत) असणे आव यक 

८ 

ा यापक  (मानसोपचार 
शा ) 
(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(मानसोपचार शा ) ही पद ु र 
पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील 
मानसोपचार शा  िवषयाचा सहयोगी 

ा यापक/ पाठक पदावरील ४ वषाचा 
अनुभव कवा ३ वषाचा अनुभव (४ शोध 
नबध, ४ मा य़ता ा  िनयतकािलका 
कािशत) असणे आव यक 

९ 
ा यापक  (भुल शा ) 

(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(भुलशा ) ही पद ु र पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील भुलशा  
िवषयाचा सहयोगी ा यापक/ पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव कवा ३ 
वषाचा अनुभव (४ शोध नबध, ४ 
मा य़ता ा  िनयतकािलका कािशत) 
असणे आव यक 

     



१० ा यापक (पँथोलॉजी)  
(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(पँथोलॉजी) ही पद ु र पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील पँथोलॉजी 
िवषयाचा सहयोगी ा यापक/ पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव कवा ३ 
वषाचा अनुभव (४ शोध नबध, ४ 
मा य़ता ा  िनयतकािलका कािशत) 
असणे आव यक 

११ 

ा यापक (उरोरोग शा  
(प मोनोलॉजी))        
(३७४००-६७००० एजीपी 
के ेड प-े१००००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(उरोरोग शा  (प मोनोलॉजी) ही 
पद ु र पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील मेडीसीन 
िवषयाचा सहयोगी ा यापक/ पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव कवा ३ 
वषाचा अनुभव (४ शोध नबध, ४ 
मा य़ता ा  िनयतकािलका कािशत) 
असणे आव यक 
 

१२ 

सहयोगी ा यापक 
(मेडीसीन) 
(३७४००-६७००० एजीपी 

ेड पे-९०००) 

३ 
(खुला  २, 
अनु.जाती 

१) 

 
 
खु या वगासाठी 
४० वष  
 
 
मागास वगासाठी 
४५ वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची एम.डी. 
(मेडीसीन) / एम.डी.(जनरल मेडीसीन) / 
एम.एस. (मेडीसीन) / डी.एन.बी. 
(मेडीसीन) ही पद ु र पदवी 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील मेडीसीन 
िवषयाचा सहा यक ा यापक / पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव व DNB 
उमेदवारासाठी ५ वषाचा अनुभव (२ शोध 
नबध, १ आंतररा ीय जनल कािशत) 

असणे आव यक 

१३ 

सहयोगी ा यापक ( ी रोग 
व सुती शा ) 
(३७४००-६७००० एजीपी 

ेड पे-९०००) 

२ 
(खुला  १, 
अनु.जाती 

१) 

 
 
 
खु या वगासाठी 
४० वष  
 
मागास वगासाठी 
४५ वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची एम.डी.( ी 
रोग व सुित शा ) / एम.एस.( ी रोग व 

सुित शा )/डी.एन.बी. ही पद ु र 
पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील सुित 
त  िवषयाचा सहा यक ा यापक 
/ पाठक पदावरील ४ वषाचा अनुभव व 
DNB उमेदवारासाठी ५ वषाचा अनुभव 
(२ शोध नबध, १ आंतररा ीय जनल 

कािशत) असणे आव यक 

१४ 

सहयोगी ा यापक (कान, 
नाक,घसा) (३७४००-
६७००० एजीपी ेड प-े
९०००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४० वष  
 
मागास वगासाठी 
४५ वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची एम.एस. 
(ENT)/एम.डी/डी.एन.बी. ही पद ु र 
पदवी  

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील कान 
नाक घसा श यिच क सा िवषयाचा 
सहा यक ा यापक / पाठक पदावरील ४ 



वषाचा अनुभव व DNB उमेदवारासाठी 
५ वषाचा अनुभव (२ शोध नबध, १ 
आंतररा ीय जनल कािशत) असणे 
आव यक 

१५ 

सहयोगी ा यापक 
(अि थरोग) (३७४००-
६७००० एजीपी ेड प-े
९०००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४० वष  
 
मागास वगासाठी 
४५ वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.एस.(अि थरोग 
श यिच क सा)/एम.डी./डी.एन.बी. ही 
पद ु र पदवी 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील 
अि थरोग िच क सािवषयाचा सहा यक 

ा यापक / पाठक पदावरील ४ वषाचा 
अनुभव व DNB उमेदवारासाठी ५ वषाचा 
अनुभव (२ शोध नबध, १ आंतररा ीय 
जनल कािशत) असणे आव यक 
 

१६ 

सहयोगी ा यापक  
(बाल रोग)  
(३७४००-६७००० एजीपी 

ेड पे-९०००) 

१ 
(अनार ीत) 

खु या वगासाठी 
४० वष  
 
मागास वगासाठी 
४५ वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(बालरोग)/एम.एस./डी.एन.बी. ही 
पद ु र पदवी  

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील 
बालरोगिच क सा िवषयाचा सहा यक 

ा यापक / पाठक पदावरील ४ वषाचा 
अनुभव व DNB उमेदवारासाठी ५ 
वषाचा अनुभव (२ शोध नबध, १ 
आंतररा ीय जनल कािशत) असणे 
आव यक 

१७ 
सहयोगी ा यापक (जनरल 
सजरी) (३७४००-६७००० 
एजीपी ेड प-े९०००) 

२ 
(खुला  १, 
अनु.जाती 

१) 

 
 
 
खु या वगासाठी 
४५ वष  
 
मागास वगासाठी 
५० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.एस.(सजरी) / एम.एस. (जनरल 
सजरी)/ एम.डी./ डी.एन.बी. / ही 
पद ु र पदवी, 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील सव 
साधारण श यिच क सक िवषयाचा 
सहा यक ा यापक / पाठक पदावरील ४ 
वषाचा अनुभव व DNB उमेदवारासाठी 
५ वषाचा अनुभव (२ शोध नबध, १ 
आंतररा ीय जनल कािशत) असणे 
आव यक 

१८ 

सहयोगी ा यापक  
(रेडीओलॉजी) 
(१५६००-३९१०० एजीपी 

ेड पे-९०००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
 
खु या वगासाठी 
४० वष  
 
मागास वगासाठी 
४५ वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची एम.डी.      
( रेडीओ डाय ॉिसस्) / एम.डी. ( रेडीओलॉजी) 
/एम.एस. (रेडीओलॉजी)/ डी.एन.बी. ही 
पद ु र पदवी  

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची मा यता ा  
असले या सं थेतील रेडीओलॉजी ट िवषयाचा 
सहा यक ा यापक / पाठक पदावरील ४ 
वषाचा अनुभव व DNB उमेदवारासाठी ५ 
वषाचा अनुभव(२ शोध नबध,१ आंतररा ीय 
जनल कािशत) असणे आव यक 



१९ 

सहयोगी ा यापक  
(मानसोपचार शा ) 
(१५६००-३९१०० एजीपी 

ेड पे-९०००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
 
 
खु या वगासाठी 
४० वष  
 
मागास वगासाठी 
४५ वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(मानसोपचार) / 
एम.डी.(मानसोपचार औषधशा )एम.डी. 
in Medicine with  Diploma  in 
Psychological  Med. / एम.एस. 
/डी.एन.बी. ही पद ु र पदवी 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील 
मानसोपचार शा िवषयाचा सहा यक 

ा यापक / पाठक पदावरील ४ वषाचा 
अनुभव व DNB उमेदवारासाठी ५ वषाचा 
अनुभव (२ शोध नबध,१ आंतररा ीय 
जनल कािशत) असणे आव यक 

२० 

सहयोगी ा यापक  (भुल 
शा ) 
(१५६००-३९१०० एजीपी 

ेड पे-९०००) 

१ 
(अनार ीत) 

खु या वगासाठी 
४० वष  
मागास वगासाठी 
४५ वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(अने थेिशयालॉजी) / एम.एस. 
(अने थेिशयालॉजी) /डी.एन.बी.ही 
पद ु र पदवी  

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील भुलशा  
िवषयाचा सहा यक ा यापक / पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव व DNB 
उमेदवारासाठी ५ वषाचा अनुभव (२ शोध 
नबध, १ आंतररा ीय जनल कािशत) 

असणे आव यक 

२१ 

सहयोगी ा यापक 
(पँथोलॉजी) 
(३७४००-६७०००एजीपी 

ेड पे-९०००) 

१ 
(अनार ीत) 

 
 
खु या वगासाठी 
४० वष  
 
मागास वगासाठी 
४५ वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची एम.एस. 
(पॅथोलॉिज)/एम.डी/डी.एन.बी. ही 
पद ु र पदवी 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या सं थेतील पँथोलॉजी 
िवषयाचा सहा यक ा यापक / पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव व DNB 
उमेदवारासाठी ५ वषाचा अनुभव (२ शोध 
नबध, १ आंतररा ीय जनल कािशत) 

असणे आव यक 

२२ 

सहा यक ा यापक 
(मेडीसीन)   (३७४००-
६७००० एजीपी के ेड प-े
६०००) 

४ 
(खुला  २, 
अनु.जाती 

१, 
अनु.जमाती 

१) 

 
 
 
खु या वगासाठी 
३५ वष  
 
मागास वगासाठी 
४० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(मेडीसीन) / एम.डी.(जनरल 
मेडीसीन)/ एम.एस. 
(मेडीसीन)/डी.एन.बी. (मेडीसीन) ही 
पद ु र पदवी 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या मेडीकल कॉलेज 
मधील मेडीसीन िवषया या अ यापना 
वरील सहा यक ा यापक / पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव व DNB 
उमेदवारासाठी ५ वषाचा अनुभव (२ शोध 
नबध, १ आंतररा ीय जनल कािशत) 

असणे आव यक 
     



२३ सहा यक ा यापक ( ी रोग 
व सुती शा ) 
(३७४००-६७००० एजीपी 

ेड पे-६०००) 

२ 
(खुला  १, 
अनु.जाती 

१) 

 
 
खु या वगासाठी 
३५ वष  
 
मागास वगासाठी 
४० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची एम.डी.( ी 
रोग व सुती त ) /एम.एस. ( ी रोग व 

सुती त )/डी.एन.बी. ( ी रोग व सुती 
त ) ही पद ु र पदवी 

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या मेडीकल कॉलेज 
मधील ी रोग व सुती त  िवषया या 
अ यापना वरील सहा यक ा यापक 
/ पाठक पदावरील ४ वषाचा अनुभव व 
DNB उमेदवारासाठी ५ वषाचा अनुभव 
(२ शोध नबध, १ आंतररा ीय जनल 

कािशत) असणे आव यक 

२४ 
सहा यक  ा यापक (जनरल 
सजरी) (३७४००-६७००० 
एजीपी ेड प-े६०००) 

२ 
(खुला  १, 
अनु.जाती 

१) 

 
 
खु या वगासाठी 
३५ वष  
 
 
मागास वगासाठी 
४० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(जनरल सजरी) / एम.एस. (जनरल 
सजरी) / डी.एन.बी. (जनरल सजरी) ही 
पद ु र पदवी  

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या मेडीकल कॉलेज 
मधील जनरल सजरी िवषया या अ यापना 
वरील सहा यक ा यापक / पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव व DNB 
उमेदवारासाठी ५ वषाचा अनुभव (२ शोध 
नबध, १ आंतररा ीय जनल कािशत) 

असणे आव यक 

२५ 

सहा यक ा यापक  
(रेडीओलॉजी) 
(१५६००-३९१०० एजीपी 

ेड पे-६०००) 

२ 
(खुला  १, 
अनु.जाती 

१) 

 
 
 
खु या वगासाठी 
३५ वष  
 
मागास वगासाठी 
४० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(रेडीओलॉजी) / एम.एस. 
(रेडीओलॉजी)/डी.एन.बी. (रेडीओलॉजी) 
ही पद ु र पदवी  

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या मेडीकल कॉलेज 
मधील रेडीओलॉजी िवषया या अ यापना 
वरील सहा यक ा यापक / पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव व DNB 
उमेदवारासाठी ५ वषाचा अनुभव (२ शोध 
नबध, १ आंतररा ीय जनल कािशत) 

असणे आव यक 

२६ 
सहा यक  ा यापक (बाल 
रोग) (३७४००-६७००० 
एजीपी ेड प-े६०००) 

२ 
(खुला  १, 
अनु.जाती 

१) 

 
 
 
खु या वगासाठी 
३५ वष  
 
मागास वगासाठी 
४० वष 

१) मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.डी.(बालरोग) / एम.एस. 
(बालरोग)/डी.एन.बी. (बालरोग) ही 
पद ु र पदवी  

२) मेडीकल कौि सल ऑफ इंडीयाची 
मा यता ा  असले या मेडीकल कॉलेज 
मधील बालरोग िवषया या अ यापना 
वरील सहा यक ा यापक / पाठक 
पदावरील ४ वषाचा अनुभव व DNB 
उमेदवारासाठी ५ वषाचा अनुभव (२ शोध 
नबध, १ आंतररा ीय जनल कािशत) 

असणे आव यक 
     



२७ कोड ग लक (९३००-
३४८०० ेड पे-४२००) 

१ 
(अनार ीत) 

खु या वगासाठी 
३३ वष  
मागास वगासाठी 
३८ वष 

१) कोण याही शाखेची पदवी शा  शाखेची 
पदवी उ ीण असणे आव यक 

२) मा यता ा  िव ापीठांची  बी.िलब.  ही 
पदवी उ ीण असणे आव यक  

२८ 
ऑ युपेशनल थे रिप ट 
(९३००-३४८०० जीपी ेड 
पे-४६००) 

१ 
(अनार ीत) 

खु या वगासाठी 
३३ वष  
मागास वगासाठी 
३८ वष 

मा यता ा  िव ापीठाची शा  शाखेची 
(ऑ युपेशनल थे रिप ट) पदवी उ ीण 

२९ 
डाँ युमटिल ट (९३००-
३४८०० जीपी ेड प-े
४२००) 

१ 
(अनार ीत) 

खु या वगासाठी 
३३ वष  
 
मागास वगासाठी 
३८ वष 

१) शा  शाखेची पदवी उ ीण असणे 
आव यक 

२) मा यता ा  िव ापीठाची लाय री 
साय स मधील बी.िलब. ही पदवी असणे 
आव यक. 

३० 

टँि टिशयन कम 
अिस. ोफेसर (१५६००-
३९१०० एजीपी ेड प-े
६०००) 

१ 
(अनार ीत) 

खु या वगासाठी 
३३ वष  
 
मागास वगासाठी 
३८ वष 

१) एम.एस. टँि टिशयन (PSM) 
२) मेडीकल कॉि सल ऑफ इंडीयाची मा यता 

ा  असले या मेडीकल कॉलेजमधील 
संबधीत िवषया या अ यापनाचा ३ 
वषाचा अनुभव असणे आव यक. 

३१ 
ोथेि टक अँ ड आथ टीक 

टे िशयन(९३००-३४८०० 
जीपी ेड प-े४६००) 

१ 
(अनार ीत) 

खु या वगासाठी 
३३ वष  
मागास वगासाठी 
३८ वष 

ोथेि टक अँ ड आथ टीक टे िशयन  या 
िवषयातील ३ वषाचा पदिवका उ ीण असणे 

आव यक. 

३२ कँटालॉगर (९३००-३४८०० 
जीपी ेड प-े४२००) 

१ 
(अनार ीत) 

खु या वगासाठी 
३३ वष  
मागास वगासाठी 
३८ वष 

१) शा  शाखेची पदवी उ ीण  असणे 
आव यक 

२) मा यता ा  िव ापीठाची बी.िलब. ही 
उ ीण असणे आव यक. 

  
१) वर नमूद केले या वयोमयादेनुसार उमेदवार उपल ध न झा यास वयाची अट िशथील क न 

सदरची पदे भर यात येतील. शासना या वयाची अट क ीय वै क प रषदे या िनयमानुसार 
राहील. 

२) भारतीय वै क प रषदेने िनधा रत केलेली वै क य सं थांतील अ यापकांसाठीची कमान 
अहता१९९८ (मे २०१५ पयत या सुधारणां सहीत) चे इ छुक उमेदवारांनी अवलोकन कराव.े 

३) मुलाखतीस ये याजा याकरीता उमेदवारास कोण याही कारचा वास भ ा दला जाणार 
नाही. 

४) उपरो  पदांना वेतन िविहत केलेनुसार तसेच शै िणक अहता व कामा या शासक य 
वेतन ेणीनुसार अदा केले जाईल. अजासोबत सादर केलेली माहीती / कागदप े खोटी 
अस याचे िनदशनात आलेस ती उमेदवारी ा  धरली जाणार नाही. 

५) खाजगी वै क य वसाय करणा-या उमेदवारांना देखील सदर पदांक रता अज कर याची 
मुभा राहील. तथािप यानुसार सहा. ा यापक क रता र. . ६०,०००/- (५ वषापे ा कमी 
अ यापनाचा अनुभव) व र. . ७०,०००/- (५ वष व यापे ा अिधक अ यापनाचा अनुभव), 
सहयोगी ा यापक क रता र. . ८०,०००/- व ा यापक क रता र. . १,००,०००/- इतके 
एकि त मानधन अदा कर यात येईल.   

६) वर नमूद केले या सव पदांक रता कामकाजाची वेळ ही स.९.०० ते ५.०० अशी राहील.  
७) उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी उपि थत राहताना शै िणक अहता, जातीचे माणप ,अनुभव व 

इतर आव यक कागदप ां या मुळ ती व सा ां कत केले या ती उदा. 
गुणपि का, माणप ,े फोटो इ. सादर करणे बंधनकारक आह.े 



८) िनवड केले या उमेदवारांना म.न.पा.ने ठरवून दले या अटी व शत नुसार कामकाज कऱणे 
बंधनकारक रािहल. या माणे काम करणेस नकार दलेस नेमणुक र  करणेत येईल. 

९) सदर पदांना महारा  आर ण कायदा २००४ नुसार मागासवग यांचे आर ण लागू राहील. 
१०) वरील सव नेमणुका ा हंगामी व पा या आहेत. यामुळे अजदारास कोण याही 

कायमपदी नेमणुक चा ह  राहणार नाही. 
११) या दवशी मनपास सदर पदाची आव यकता नसेल, यावेळी कोण याही नो टशीिशवाय 

यां या सेवा संपु ात आण यात येतील. 
१२) सदर जािहरातीसमवेत असले या Bio Data म ये मािहती भर यात येवून ते 

मुलाखती या वेळी सोबत आण यात याव.े  
 
मु य अटी खालील माणे राहतील- 

 त  डॉ टरांना दररोज क ीय वै क प रषदे या िनयमानुसार णालयाचे व 
सं थेचे कामकाज करणे बंधनकारक रािहल. तसेच आठवडयातुन कमान एक 
दवस ( कवा या न अिधक) तातडीक सेवा करावी लागेल. 

 उमेदवारांना णालयीन कामकाजा या वेळा पाळणे बंधनकारक राहील. 
याम ये कोणतीही  सवलत अनु ेय नाही. 

 उमेदवारांची नेमणुक झालेनंतर बायोमे ीक (थं ब इं ेशन)प दतीने हजेरी 
न दिवणे बंधनकारक राहील व हजेरी पु तकावर रोजचे रोज वा री करणे 
आव यक आह.े यािशवाय पगार अदा केला जाणार नाही. 

तरी इ छुक उमेदवारांनी वरील पदाकं रता द.३०/०३/२०१७ रोजी स.११.०० ते द.ु 
२.०० या वेळेत वै क य मु य कायालय, पपरी चचवड महानगरपािलका, दुसरा मजला, मुंबई 
पुणे रोड, पपरी, पुणे – ४११ ०१८ येथे आव यक या कागदप ां या मुळ व सां ा कत केले या 

ितसह सम  उपि थत रहाव.े उपि थत होणा-या उमेदवारांना सदर पदासाठी घेत या जाणा-या 
मुलाखतीबाबत सम  सुचना द या जातील व याबाबतचा तपशील महानगरपािलके या 
वेबसाईट (www.pcmcindia.gov.in) वर िस द केला जाईल. सदर दवशी आव यक तेवढे 
उमेदवार न िमळा यास / कवा पदर र  झा यास दर सोमवार ते शु वार दुपारी ३.०० वा. 
यशवंतराव च हाण मृित णालय येथे Walk In Interview आयोिजत के या जातील. 
 
जाहीरात .४६७ 
रोटेशन . ब १                                                                                 सही/- 
वेबसाईट –www.pcmcindia.gov.in                           आयु  

.वायसीएमएच/८/कािव/३१०/२०१७                               पपरी चचवड महानगरपािलका 
दनांक  १८/०३/२०१७.              पपरी – ४११०१८. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Date -                                                                   (Signature) 

Instructions –  

1. Please fill in the form and mail at medical@pcmcindia.gov.in before 28th March 2017.                                                    
2. Please submit separate annexure for point no. 3, 4, 5 & 6 giving the proof for the same, before 
28thth mar 2017.       
 
 

Sr. 
No. 

To be filled in by the Applicant To be filled 
in by the 
Applicant 

Remarks     
(To be filled 
in by PCMC) 

1. Name – 
Age –  
Contact No – 
Mail ID –  

 
----- 

 

2. Present address -  
 
 
 
 

 
 

----- 

 

3. Education  
    Graduation – 
    Post Graduation – 
    Any other Qualification –  
(Annexure I – Degree certificate) 
(Annexure II – Registration Certificate) 

 
 
 

----- 

 

4. Experience  
As Lecturer 
As Associate Professor 
As Professor 
(Annexure III – Experience Certificates) 

 
--------Years 
--------Years 
--------Years 

 

5. a. No. of Publications in Journals included in Medical 
Databases,  
    Medical Literature Analysis & Retrieval System 
(Medlars) etc  
        In International Journal 
        In National Journal                                                                       
(Annexure IV A– List of Publications) 

 
 

--------- (No.) 
--------- (No.) 

 

 b. No. of Publications in Journals, not included in 
Medical  
    Databases, but published in Journal of National 
Societies /   
    Professional  Associations  
    In International Journal 
    In National Journal 
(Annexure IV B – List of Publications) 

 
 
 

--------- (No.) 
--------- (No.) 

 

6. No. of PG Students for whom you have worked as 
Guide  
    Post Graduate Degree Students 
    Post Graduate Diploma Students 
(Annexure V – Year wise list of Students) 

 
---------- (No.) 
---------- (No.) 

 

    

Bio Data of the Applicant for the post of Professor / Associate Professor at  
proposed MUHS - PCMC PG Institute 


