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पपरी चचवड महानगरपािलका 
वै क य िवभाग मु य कायालय 

पपरी, पुण े४११ ०१८ 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध दवाखाना / णालयामं य ेता पुर या  
व पात ६ मिहने कालावधीसाठी एकि त मानधनावर भरणबेाबत 

 

   पपरी चचवड महानगरपािलके या वै कय िवभागातगत िविवध णालये व 
दवाखा याकरीता एकि त मानधनावर खालील त यात नमदू केललेी पद ेहगंामी व पात ६ मिहने 
कालावधीक रता भरावयाची आहते.  सदर पदाचं े पदनाम, पदसं या, शै िणक अहता, आर ण 
तपशील व अटी - शत  खालील माण:े 
अ. . पदनाम शै िणक अहता पद सं या आर ण 

१ ीरोग त  १) मा यता ा  िव ापीठाकडील 
एम.बी.बी.एस. व ीरोग िवषयातील 
पदवी  (एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी.) 
कवा पदिवका 

२) शास कय, िनमशास कय, खाजगी 
णालयातील ीरोग सतुीशा  

िवषयातील कमान ५ वषाचा अनभुव 
आव यक 

३) इंिडयन मडेील कौि स लकडील अथवा 
महारा  मिेडकल कौि स लकडील 
रिज ेशन आव यक 

 

०७ अन.ुजाती ०१ 
अन.ुजमाती ०१ 
िवजा अ ०१ 
इमाव ०१ 
एसईबीसी ०१  
ईड यएुस ०१ 
खुला ०१ 

२ बालरोग त  १) मा यता ा  िव ापीठाकडील एम.डी. / 
डी.एन.बी. (बालरोग) ही पद ु र 
प र ा उ ीण 

२) शास कय / िनमशास कय / खाजगी 
णालयातील कमान ५ वषाचा अनुभव 

३) इंिडयन मडेील कौि स लकडील अथवा 
महारा  मिेडकल कौि स लकडील 
रिज ेशन आव यक 

 

०७ अन.ुजाती ०१ 
अन.ुजमाती ०१ 
िवजा अ ०१ 
इमाव ०१ 
एसईबीसी ०१  
ईड यएुस ०१ 
खुला ०१ 

३ भलुत  १) सािंविधक िव ापीठाची एम.डी. / 
डी.एन.बी. ( ने थिेशया) पदवी 

२) त सम पदाचा कमान ३ वषाचा अनभुव 
अस यास याला ाधा य 

३) इंिडयन मडेील कौि स लकडील अथवा 
महारा  मिेडकल कौि स लकडील 
रिज ेशन आव यक 

 

०७ अन.ुजाती ०१ 
अन.ुजमाती ०१ 
िवजा अ ०१ 
इमाव ०१ 
एसईबीसी ०१  
ईड यएुस ०१ 
खुला ०१ 

४ फिजिशयन १) मा यता ा  िव ापीठाकडील एम.डी. / 
डी.एन.बी. (जनरल मिेडसीन) ही 
पद ु र प र ा उ ीण 

२) शास कय / िनमशास कय / खाजगी 
णालयातील कमान ५ वषाचा अनुभव 

३) इंिडयन मडेील कौि स लकडील अथवा 
महारा  मिेडकल कौि स लकडील 
रिज ेशन आव यक 

०७ अन.ुजाती ०१ 
अन.ुजमाती ०१ 
िवजा अ ०१ 
इमाव ०१ 
एसईबीसी ०१  
ईड यएुस ०१ 
खुला ०१ 
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५ - करण 
शा  
(रेिडओलॉ 
िज ट) 

१) मा यता ा  िव ापीठाकडील 
रेडीओलॉजी िवषयातील एम.डी. / 
डी.एन.बी. पदवीधारक आव यक 

२) सदर  कामकाजाचा कमान ५ वषाचा 
अनभुव आव यक 

३) इंिडयन मडेीकल कौि स लकडील अथवा 
महारा  मिेडकल कौि स लकडील 
रिज ेशन आव यक 

 
 

१  

६ ने त  १) मा यता ा  िव ापीठाकडील ने  
िवषयातील एम.डी. / एम.एस. / 
डी.एन.बी. ही पद ु र पदवी कवा 
डी.ओ.एम.एस. पद ु र पदिवका 
आव यक  

२) शास कय, िनमशास कय, खाजगी 
णालयातील ने  िवषयातील कमान ५ 

वषाचा अनभुव आव यक 
३) इंिडयन मडेील कौि स लकडील अथवा 

महारा  मिेडकल कौि स लकडील 
रिज ेशन आव यक 

 
 

१  

७ वै कय 
अिधकारी 
(एमबीबी 
एस) 

१) मा यता ा  िव ापीठाकडील 
एम.बी.बी.एस. पदवी आव यक 

२) इंिडयन मडेील कौि स लकडील अथवा 
महारा  मिेडकल कौि स लकडील 
रिज ेशन आव यक 

१४ अन.ुजाती ०२ 
अन.ुजमाती ०१ 
िवजा अ ०१ 
भज ब ०१ 
इमाव ०३ 
एसईबीसी ०२  
ईड यएुस ०१ 
खुला ०३ 
 

८ वै कय 
अिधकारी 
(बीएएमएस)  

१) मा यता ा  िव ापीठाकडील 
बी.ए.एम.एस. पदवी आव यक 

२) महारा  कौि स ल ऑफ इंिडयन मिेडसीन 
कडील न दणी आव यक  

२६ अन.ुजाती ०३ 
अन.ुजमाती ०२ 
िवजा अ ०१ 
भज ब ०१ 
भज क ०१ 
इमाव ०५ 
एसईबीसी ०३  
ईड यएुस ०३ 
खुला ०७ 
 

९ िनवासी 
वै कय 
अिधकारी  

१) मा यता ा  िव ापीठाकडील 
बी.ए.एम.एस. पदवी आव यक 

२) महारा  कौि स ल ऑफ इंिडयन मिेडसीन 
कडील न दणी आव यक  

१४ अन.ुजाती ०२ 
अन.ुजमाती ०१ 
िवजा अ ०१ 
भज ब ०१ 
इमाव ०३ 
एसईबीसी ०२  
ईड यएुस ०१ 
खुला ०३ 
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१० दंतश य 
िच क सक 

१) मा यता ा  िव ापीठाकडील 
दतंशा ातील बी.डी.एस. पदवीधर 
आव यक 

२) शास कय, िनमशास कय, खाजगी 
णालयात कमान ३ वष दतंश य 

िच क सक हणनु कामकाजाचा अनभुव 
आव यक 

३) इंिडयन कवा महारा  डे टल 
कौि स लकडील रिज ेशन असण ेआव यक 

३० अन.ुजाती ०४ 
अन.ुजमाती ०२ 
िवजा अ ०१ 
भज ब ०१ 
भज क ०१ 
िवमा  ०१ 
इमाव ०५ 
ईएसबीसी ०४  
ईड यएुस ०३ 
खुला ०८ 
 

११ फामािस ट १) मा यता ा  िव ापीठाकडील डी.फाम. 
(D.Pharm)  / बी.फाम (B.Pharm) 
पदवी आव यक 

२) इंिडयन / महारा  फामसी कौि स लकडील 
न दणी आव यक  

१६ अन.ुजाती ०२ 
अन.ुजमाती ०१ 
िवजा अ ०१ 
भज ब ०१ 
इमाव ०३ 
ईएसबीसी ०२  
ईड यएुस ०२ 
खुला ०४ 

१२ टाफनस १) महारा  न सग कौि स लकडील बी.ए सी. 
न सग अथवा जी.एन.एम. िश ण म पुण 

२) महारा  न सग कौि स लकडील न दणी 
आव यक  

६५ अन.ुजाती ०८ 
अन.ुजमाती ०५ 
िवजा अ ०२ 
भज ब ०१ 
भज क ०३ 
भज ड ०१ 
िवमा  ०१ 
इमाव १२ 
एसईबीसी ०८  
ईड यएुस ०७ 
खुला १७ 

१३ लबॅ 
टे  िशयन 

३) मा यता ा  िव ापीठाची बी.ए सी. ही 
पदवी आव यक 

४) शासनमा य सं थेकडील डी.एम.एल.टी. 
कोस उ ीण असण ेआव यक 

२२ अन.ुजाती ०३ 
अन.ुजमाती ०२ 
िवजा अ ०१ 
भज ब ०१ 
इमाव ०४ 
एसईबीसी ०३  
ईड यएुस ०२ 
खुला ०६ 

१४ ए स रे 
टे  िशयन 

३) भौितकशा  िवषयासह मा यता ा  
िव ापीठाकडील बी.ए सी. शाखचेी 
पदवी आव यक 

४) शासनमा यता ा  सं थकेडील ए स-रे 
टे  िशयन या िवषयातील ए स-रे 
टे  िशयन कोस आव यक 

०१  

१५ सफाई सवेक 
(मिहला) 

३) इय ा ४ थी उ ीण असणे आव यक 
४) शारी रक क ाचे काम कर यास स म 

असणे आव यक 

३५  

 
   उपरो  त यात नमदू केले या त  वै क य अिधकारी, वै क य अिधकारी व इतर तािं  क 
सवंगातील पदानंा शै िणक अहता, चिलत कमान वतेन दर व शासन िनणय िवचारात घेऊन खालील 
माण ेमानधन अदा कर यात येईल: 
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.. ४ .. 

 

 

टप -   

१. तुतच े जािहरातीनुसार पद े भरणकेरीता दशिव यात आले या आर णाम य े एसईबीसी या 
आर णाचा समावशे आह.े  तथािप सदर आर णाबाबत शासनाच े अथवा मा.सव  
यायालयाच ेपढुील आदेश होईपयत, एसईबीसी वगातील पद ेभरणते यणेार नाहीत. 

२. त  वै कय अिधकारी या सवंगाकरीता नमदू केले या अहतमे य े आव यकतनेसुार उमदेवार 
उपल ध न झा यास शै िणक तसचे अनभुव अहता िशिथल कर यात यईेल.    

३. सव इ छुक उमदेवारानंा प पण ेसिुचत कर यात यते ेक , वरील माणे नमदू केले या पदापंकै  
काही पदे ही महानगरपािलकेमाफत कोवीड१९ चे णाकंरीता सु  कर यात आले या DCHC 

(Dedicated Covid Health Centre) व DCH (Dedicated Covid Hospital) येथील आहते.  या 
ठकाणी कामकाज करणे उमदेवारांना बधंनकारक रािहल. 

४. कोवीड१९ ादभुावाच े पा भमूीवर लखेी प र ाचं े आयोजन करण े श य नस यान,े ततु 
जािहरातीनुसार उमदेवारान े सादर केलले े अज व यासोबत जोडललेी कागदप  े याचं े आधारे 
सबंिंधत उमदेवाराचंी िनवड यादी तयार केली जाणार आह.े  याक रता वरील माणे िनि  त 
केले या शै िणक अहतमेधील शवेट या वषातील गणुप कावरील गणु िवचारात घेऊन 
उमदेवाराची गणुानु म यादी तयार कर यात यईेल व या माण ेउमदेवाराचंी िनवड यादी व 

ित ा यादी तयार करणते यईेल.  
५. अ. . ०१ त े १४ म य े नमदू पदाकंरीता शै िणक अहतेनसुार शवेट या वषातील गणुपि का 

िवचारात घेऊन, याआधारे गणुानु म यादी तयार केली जाणार आह.े  यामळेु सव उमदेवारानंी 
याचं े गुणप क सादर करण े बधंनकारक आह.े  एम.बी.बी.एस. / बी.ए.एम.एस. अहताधारक 

उमदेवाराचंी याचं े ०४ वषाच े गुणप क सादर कराव.े  अ. . १५ म य े नमदू पदाकरीता  
अलिहदा िनणय घणेते यईेल. 

६. उमदेवाराचंी िनवड या पणु होईपयत कोण याही तरावर / कागदप ां या छाननीम य े
उमदेवार पा  नस याच े आढळून आ यास, सबंंिधत उमदेवार िनवडीकरीता / िनयु करीता 
अपा  रािहल.  

७. तुतच ेजािहरातीनसुार िनयु  के या जाणा या उमदेवारानंा कोवीड१९ िनयं णाकामी े ीय 
तसेच णालयीन कामकाज करण ेदखेील बधंनकारक रािहल. 

   
            .. ५ .. 

 

पदनाम शै िणक अहता मानधन दरमहा र.  
वै कय अिधकारी एम.बी.बी.एस. ७५,०००/- 
त  वै कय अिधकारी एम.बी.बी.एस + पद ु र पदवी / 

पदिवका 
८५,०००/- 

वै कय अिधकारी / िनवासी 
वै कय अिधकारी 

बी.ए.एम.एस. ५०,०००/- 

दंतश य िच क सक दंतश य िच क सक ५०,०००/- 
फामािस ट, टाफनस, लबॅ 
टे  िशयन, ए स रे टे  िशयन 

अ. . ११ त े१४ मधील नमदू पदे २३,३००/- 

सफाई सवेक (मिहला) अ. . १५ मधील नमदू पद २०,३००/- 



E:\ABB\Mandhan2020\Oct2020\Recruitment_Advt_&_Other.docx 

.. ५ .. 
 

८. तुत या नेमणकुा ा पणुपण े ता पुर या / हगंामी व पा या आहते.  यामळेु अजदारास 
महानगरपािलकेमधील कोण याही पदावर कायम व पी नमेणकु चा ह  सागंता यणेार नाही. 
याबाबत िविहत नमु यात हमीप  िल न ाव ेलागले.  

९. या दवशी महानगरपािलकेस सदर पदाचंी आव यकता नसले, यावळेी कोण याही 
नो टशीिशवाय मानधनावरील सवेा सपंु ात आण यात यतेील. 

१०. उपरो  पदाकंरीता उमदेवारान ेकरावयाचा अजाचा नमनुा सोबत जोडणते आलेला आह.े  अज 
करणा या इ छुक उमदेवारानंी अज सादर करताना यासोबत वत:चा न ाने काढललेा पासपोट 
आकाराचा १ फोटो, ज मतारखचेा परुावा, शै िणक अहता, जातीच े माणप  व 
अनभुवाबाबत या आव यक या कागदप ां या वयसंा ां कत केले या ती (उदा. गणुपि का 
(माकशीट), स ट फकेट, अनुभव माणप , जातीचा दाखला तसचे सबंिंधत रा य न दणी 
कौि सल कडील अ ावत न दणी / नुतनीकरण माणप  व इतर कागदप )े सादर करण े
बधंनकारक आह.े 

११. िनवड केले या उमदेवारानंा महानगरपािलकेन ेठरवनु दले या अटी शत नसुार कामकाज करण े
बधंनकारक रािहल. तसचे महानगरपािलके या णालयामं य़ े आव यकतेनसुार ३ िश टम य े
कामकाज कराव ेलागेल. 

१२. वरील पदाकंरीता महारा  रा य आर ण कायदा २००४ लागू रािहल.  तथािप जािहरातीम य े
नमदु केले या आर णानसुार आव यक उमदेवार उपल ध न झा यास, वै कय अ याव यक 
सवेचेा िवचार क न सदरची पद े र  न ठेवता गणुानु म यादीमधील पढुील उमदेवारानंा संधी 
दे याबाबत िवचार केला जाईल.  तथािप सदरची पद े र  ठेवणे अथवा उमदेवाराचंी नमेणकु 
करणबेाबतच ेसपुंण अिधकार मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका, यानंी राखनू ठेवलले े
आहते.  

१३. कोरोना (कोवीड१९) िवषाणू या ससंगाच ेपा भमूीवर वय वष ५० पणू असणा या उमदेवारानंी 
उपरो  नमदू पदासंाठी अज क न नयते, अस ेअज अपा  समज यात यतेील. 

१४. सदर उमदेवारानंा महानगरपािलके या वै कय िवभागातंगत असणा या दवाखाना / 
णालयाम ये कामकाज कराव े लागले.  तथािप, नमेनू दले या दवाखाना / णालयाम य े

आव यकता नसलसे अ य ठकाणी िनयु  दे यात यईेल. याचबरोबर आव यकतनेसुार अ य 
णालय े/ दवाखा यामं य ेकामकाज कराव ेलागले. 

१५. सफाई सवेक या पदावरील मिहला उमदेवारानंा उमदेवारानंा णालयीन कामकाजाचा अनभुव 
असण ेआव यक रािहल तसचे दवाखाना / णालयाम य ेशौचालय साफसफाईच ेकामकाज करण े
बधंनकारक राहील. 

१६. तुतच े जािहरातीमधील पदांकरीता करावया या अजाचा नमनुा जािहरातीसोबत उपल ध 
क न दणेते आललेा आह.े सदरचा अज उपल ध क न घऊेन उमदेवाराने सादर करणे अपिे त 
आह.े  याकरीता महापािलकेमाफत वतं पण ेअज उपल ध क न दला जाणार नाही, याची न द 
यावी. 

१७. अ. . १ ते १५ वरील नमदू केले या अहताधारक इ छुक उमदेवारानंी याचं ेअज द. १४-१२-
२०२० अखरे स. १०.०० त ेद.ु ४.०० या वळेेत पपरी चचवड महानगरपािलका भवन, पपरी 
४११०१८ यथे ेमहापािलका मु य कायालयाच े वशे ाराजवळ ठेवणते आले या पटेीम य ेजमा 
करावते.  कायालयाम य ेसम  अज ि व कारल ेजाणार नाहीत. 

 
            .. ६ .. 
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उमदेवारान ेकरावयाचा अजाचा नमनुा 

ित,  
मा. आयु . 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी, पुण े४११ ०१८ 

 
 िवषय - करार/कं ाटी/मानधन प दतीन ेभरावया या ------------------------ या पदासाठी अज 

सदंभ - वै कय िवभागाकडील जािहरात द.      -        -२०२० रोजीची जािहरात 
 

महोदय, 
   उपरो  संद भय जािहरातीनुसार मी मनपाचे णालय / दवाखा याम य े करार / कं ाटी / मानधन 
प दतीने भरावया या --------------------------------- या पदासाठी आव यक ती अहता धारण करीत असून या 
पदासाठी िनवड हो याकरीता िवहीत नमु यातील अज सादर करीत आह:े 
अ. . तपशील मािहती 

१ संपुण नाव 
आडनाव नाव वडील / पतीच ेनाव 

   
२ प वहाराचा 

संपुण प ा 
 

३ ई-मेल मोबाईल . 
४ ज मतारीख  
५ लग पु ष ी  
६ स ि थ तीत महापािलकेत कामकाज करीत आह ेकाय होय    /   नाही 

होय अस यास  दवाखा याचे नाव - पदनाम - 

७ जात -   जातीचा वग -   

SC ST VJ (A) NT (B) NT (C) NT (D) OBC SBC SEBC EWS OPEN 

           

८ शै िणक अहतेचा तपशील 
शै िणक अहता उ ीण वष िमळालले ेगणु ट े वारी 

    
    
    

९ तांि क व इतर 
अहता तपशील 

 
 

१० अनुभवाचा तपशील 
अ. . सं थचे ेनाव, प ा व दरु वनी माकं पदनाम कालावधी 
    
    
    

 सदरची पद ेही ता पुर या / हगंामी व पातील नेमणुक ची असून ६ मिह यांकरीता या नेमणुक ची आहते याची मला 
जाणीव असून याबाबत मी भिव यात कोठेही व कोणताही दावा दाखल करणार नाही.  तसेच स ि थ तीत मी या 
महापािलकेम ये मानधन व पात कायरत नाही.  वरील माणे नमूद केलेली सव मािहती, तपशील खरा व बरोबर असून 
याबाबत आव यक कागदप ां या मािणत स य ती सोबत जोडत आहे. मी असेही मािणत करतो / करते क , वर दलेली 

मािहती खोटी / चूक ची अथवा अपुरी अस याचे आढळून आ यास नेमणुक या कोण याही ट यावर या मािहती या आधारे 
महापािलका सेवेतून कमी कर यास तसेच या भरतीकरीता या अपा तेस मी वत: जबाबदार रािहल.  याबाबत मा यािव द 
कायदशेीर कारवाई दखेील के यास माझी कोणतीही त ार राहणार नाही.   

थळ -           अजदाराची सही - 

द.   /         /२०     अजदाराच ेनाव ------------------------------------- 

 

सहप  े-  अजासोबत खालील माणप ां या मािणत स य ती जोडण ेआव यक आह.े 
१) शै िणक व इतर अहतेची माणप े २) अनुभवाची माणप  े    ३) जात माणप         
४) अ यावत रिज ेशन माणप         ५) इतर कागदप े. 
  

फोटो 




