
 वाचले .  १) जािहरात . ब-२, .४४८  .वायसीएमएच/७/कािव/४६५/२०१९ द.०२/०८/२०१९ 
२) मा.अिध ाता  व िनवड सिमती यांनी िशफारस केलेली िनवड व ित ा यादी 
३)मा.आयु  यांचेकडील द. १९/०८/२०१९ रोजीचा मा य ताव 

               पपरी चचवड महानगरपािलका 
 पपरी-४११०१८ 
 यशवंतराव च हाण मृित णालय 
                                                                                 .वायसीएमएच/७/कािव/४८३/२०१९ 
 दनांक-२१/०८/२०१९ 
 
                     िवषय- यशवंतराव च हाण मृित णालयाकरीता एकि त मानधनावर ता पुर या 
                                 व पात  व र  िनवासी व किन  िनवासी पदांवर िनयु  आदेश  देणेबाबत... 

आदेश, 
  पपरी चचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये णांचा वाढता ाप 
िवचारात घेता स या आव यक असलेले २९ व र  िनवासी  व ६३ किन  िनवासी पदे एकि त मानधनावर ६ 
मिहने करीता भरणेकामी उपरो  वाचले .१ अ वये दैिनक वृ प ात व मनपा संकेत थळावर जािहरात कटन 

िस द करणेत आली असता सदरचे  व र  िनवासी व किन  िनवासी पदांकरीता आलेले सव अजाची छाननी 
क न यामधून पा  उमेदवारांपैक   दंतरोग िवभाग वगळता इतर पदांचे उमेदवारांची मुलाखती घेऊन गुणाणु मे 
िनवड व ित ा यादीनुसार उपरो  वाचले .२ अ वये गुणानु मे व आर णानुसार उमेदवारांची िनवड व 

ित ायादी तयार करणेत आलेली असून यामधून िनवड झाले या १५ व र  िनवासी व २४ किन  िनवासी  
उमेदवारांची उपल ध र  पदांचा िवचार क न  वै कय सेवा ही तातडीची बाब अस याने थम िनवड केले या 
एकूण १५ व र  िनवासी व २४ किन  िनवासी  उमेदवारांना ता पुर या व पात मानधनावर सहा मिहनेक रता 
िनयु  आदेश िनगत क न यास मा. थायी सिमती सभेची काय र मा यता घे यात येईल.  
  सबब, मी आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी-१८ या आदेशा वये मा. अिध ाता  व िनवड 
सिमती यशवंतराव च हाण मृती णालया यांनी मुलाखतीस उप थीत उमेदवारांची  गुणानु मे व 
आर णानुसार िनवड क न सोबत जोडले या प  अ  मधील १५ व र  िनवासी व  प  ब मधील २४ किन  
िनवासी असे एकूण ३९ उमेदवारांची िनयु्  करणेकामी िशफारस केलेली आहे. णालयास तातडीने डॉ टरांची 
आव यकता अस याने  व मागील उमेदवारांचा सहा मिह याचा िनयु  कालावधी द.१९/०८/२०१९ रोजी 
संपु ात येत अस याने एक दवस  सेवा खंडीत क न न ाने  िनवड झाले या १५ व र  िनवासी व २४ किन  
िनवासी उमेदवरांना आदेशा या दनांक-२१/०८/२०१९ पासून ते द.२०/०२/२०२० अखेर १८० दवस 
कालावधी साठी खालील अटी शत स अिधन रा न  ता पुर या व पात नेमणुक देणेस मंजुरी देत आहे. सोबतचे 

प  अ व ब  म ये नमुद व िनयु  केले या  एकूण ३९  व र  व किन  िनवासी उमेदवारांना दे यात येणारे 
एकि त मानधन यां या नावापुढे दशिवणेत आलेले आहे. 

अटी शत  - 
१) सदरचे पद िनवासी व पाचे अस याने संबंिधत किन /व र  िनवासी  यांना णालयाम येच २४ तास 

वा त  करावे लागेल.जे किन /व र  िनवासी  णालयात वा त  करत नाही असे िनदशनात आलेस यांची 
सेवा वरीत समा  करणेत येईल. 

२) किन /व र  िनवासी यांनी अपवादा मक प र थेतीत णालय सोडावयाचे अस यास णालय मुख यांची पुव 
परवानगी घेण ेआव यक  राहील. 

३) किन /व र  िनवासी  यांनी णांशी सुसंवाद साधुन वै कय सेवेतील यां या त ारी, शंका, अडचणी दुर 
करण.े णांशी वि थत संभाषण न केलेबाबत व तशा  त ारी आलेस आपली नेमणुक वरीत र  कऱणेत येईल. 

४)  िनयु  कालावधी संप यानंतर सेवा समा ीबाबत वतं  आदेश िनगत केले जाणार नाहीत. तृतची मुदत 
संप यानंतर यांचा या पदावरील नेमणुक संदभात  कोण याही कराचा  ह  व दावा  राहणार नाही. 

५) नेमणुक कालावधीत िनयु  अिधका-यां या िनयं णाखाली काम करावे  लागेल या माण े  यां या सुचनांचे, 
िनदशांचे वेळोवेळी पालन करावे लागेल. व वेळोवेळी वरी  सागंतील ती कामे  करावी लागतील. 

६) नेमणुक कालावधी संप यापुव  नोकरी सोडावयाची झा यास यांनी एक महीना आगाऊ सुचना देऊन नेमणुक र  
क न यावी तशी आगाऊ सुचना न द यास यां याकडुन एक मही याचा मेहनताना वसुल कऱणेत येईल.  

७) िनयु  कालावधीत कामकाज असमाधानकारक अस याचे िनदशनात आ यास कवा त ारी आ यास िनयु  
कालावधी या कोण याही तरावर यांची सेवा समा ी कर याचे अिधकार मा.अिध ाता यांना राहतील. 

८) किन /व र  िनवासी यांनी णालयीन कामकाज करीत असताना णांचे केसपेपरवर िलह यात येणा-या नो स वर 
खाली वा री क न वत: चे नाव टाकणे कवा नावाचा िश ा उमटवण ेबंधनकारक राहील. 



९) किन /व र  िनवासी  यांनी संबधीत  शाखेतील सव णांची  अँडिमशन , इ हेि टगेश स ऑपरेश स, डी चाज 
याम ये सुस ता आणणे, Interns या कामावर देखरेख व िनयं ण ठेवणे, त  ड़ॉ टारां या स यानुसार पेशंटला 

टमट देण ेव वरील सव कामात सुसु ता राखणे ही मु य  कामे किन /व र  िनवासी  यांना  करावी लागतील. 
१०) या युिनट/ िडपाटमट  म ये किन /व र  िनवासी  चे  Postingकेलेल ेअसेल या युिनट/िडपाटमट या शास कय 

व संपुण णसेवेची व या अनुषंगाने उदभवणा-या सव कामांची (Patient Management) जबाबदारी अ यापक 
तर नंतर संबधीत व र  व किन  िनवासी  वर राहील. 

११) िडपाटमट /युिनटम ये काम करीत  असताना Internes व Clinical Teaching व Lecture ची जबाबदारी 
किन /व र  िनवासी  वर पुणपणे  राहील. 

१२) नेमणुक या संदभात किन /व र  िनवासी  ने दलेली कोणतीही माहीती खोटी आह.े असे िनदशनात आ यास व 
आपले कामकाज समाधानकारक नसलेस अथवा आप या सेवेची आव यकता नसलेस कोणतीही पुव सुचना न देता 
व तशी खा ी पट यास कोण याही कारची चौकशी न करता अथवा कारणे दाखवा नोटीस व त सम नोटीस न 
बजावता महापािलका सेवेततुन  कमी केले जाईल व याबाबत  संबधीत किन /व र  िनवासी  यांना कोटात दाद 
मागता य़ेणार नाही.  

१३) किन /व र  िनवासी  यांना ६ मही यातुन फ  ४ दवस करकोळ रजा िमळेल. अ य रजा (सावजिनक 
सु ासहीत) देय राहणार नाहीत. अ य कारणा तव गैरहजेरी िवनावेतनी कर यात येईल.अपवादा मक 
प रि थतीत ही रजा पुढ या मही यात देणेबाबत िवभाग मुखांना अिधकार राहतील. 

१४)  कतीही दवस एक ीत सेवा झाली तरी वेतनवाढ अथवा अ य कोणतेही भ े देय राहणार नाहीत. तसेच रजा 
वास भ ा सानु ह अनुदान व बोनस देय राहणार नाही. 

१५) नेमणुक कालावधी संप यानंतर यांना या पदावरील नेमणुक संबधाने कोण याही कारचा ह , दावा राहणार 
नाही.अशी सेवा एकुण (Aggregate) कतीही झाली तरी उमेदवारास सेवेत िनयिमत व पाची नेमणुक  आपोआप 
िमळणार नाही. 

१६) सदर किन /व र  िनवासी  यांनी उपि थतीसाठी बायोमे ीक दवसातुन दोन वेळा करणे व म टरवरती सही करणे 
बंधनकारक राहील.  या दवसाचा थं ब  नसेल या दवसाचा पगार अदा केला जाणार नाही. 

१७)  ता पुर या व रपातील मानधनावरील िनयु  नोकरी नाही. यामुळे वेतन ेणीत िनयु  िमळावी हणून िनवेदन 
सादर करणार नाही कवा तसा बा  दबाव आणणार नाही. याबाबत  .१००/- या टॅ प पेपरवर नोटराई ड 
हमीप  िल न ाव ेलागेल. 

१८) आयकर िनयमा माणे  देय मानधनामधून TDS वजा क न  अंितम र म  अदा करणेत येईल. 
१९) कामावर वेळेवर हजर रा न ओळखप  व गणवेश प रधान करण.े बंधनकराक राहील अ यथा दंडा मक कारवाई 

कऱणेत येईल. तसेच वॉड इनचाज िनयं ीत अिधकारी यांचे सुचनेनुसार कामकाज करणे बंधनकारक राहील. 
२०)  नेमणुक झाले या उमेदवारांनी जु झा याबरोबर बँक ऑफ बडोदा ,पी.सी.एम.सी. म ये खाते उघडुन याचा 

मांक व पॅन काडची झेरॉ स संबधीत पगार िलपीकाकडे ावे. सदर बाब ची पुतता न केलेस पगारास िवलंब 
झालेस यास णालयीन शासन जबाबदार राहणार नाही. 

२१) आदेशा या दनांकापासुन ७ दवसां या आत जु न  झालेस सदरचा आदेश र  कर यात येईल. याबाबत वेगळा   
     प वहार  केला    जाणार नाही.                                                                       सही/- 

.                                                                                       ( ावण हड कर) 
      आयु  

पपरी चचवड महानगरपािलका 
             पपरी-४११०१८ 

ती ी/ ीम.---------------------------------------- 
त,     १) लेखा िवभाग 

           २)स हर म/ओटी िवभाग  
१) संबधीत पगारबील िलपीक   २/- मािहतीसाठी व पुढील कायवाही.     

 संबधीतांचे वेदन अदायक  करतांना थ ब रपोटवर संबधीत िवभागाचे शाखा मुखांचे वा ऱी नस यास वेतन अदा क  नये 
याबाबत यो य ती द ता यावी.                  सही/- 
        अिध ाता 
      यशवंतराव च हाण मृती णालय पद ु र सं था 
              



 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ 
यशवंतराव च हाण मृती णालय 

जािहरात . ब-२, ४४८/२०१९, दनांक-०२/०८/२०१९ 
 

िनवड सिमतीने िशफारस केले या िनवडयादीनुसार ता पुर या व पात एकि त मानधनावर ६ मिहनेकरीता  
किन  िनवासी पदांची िनवड यादी. 

(िनयु  कालावधी द.२१/०८/२०१९ ते दनांक-२०/०२/२०२० पयत) 
प  - ब 

किन  िनवासी 
 
अ. . उमेदवाराचे नाव वग िनवड वग िनयु  िवभाग मानधन  

ती 
मिहना  
र. पय े

 शेरा 

१ डॉ.िनिशगंधा सुरेश जाधव खुला िनवड- खुला-१ मेडीसीन ४५०००/-  
२ डॉ. ानेश मोहन पाटील खुला िनवड- खुला-२ मेडीसीन ५००००/-  
३ डॉ. साद चं कांत भांडगे खुला िनवड- खुला-३ मेडीसीन ४५०००/-  
४ डॉ.नेहा साबीर खान खुला िनवड- खुला-४ मेडीसीन ४५०००/-  
५ डॉ. सिचन ह रभाऊ रेड े एसईबीसी िनवड एसईबीसी-१ मेडीसीन ४५०००/-  
६ डॉ. सिम ा सुभाष वाघचौरे इमाव िनवड- इमाव-१ मेडीसीन ४५०००/-  
७ डॉ. सुिनल शाम झोल अ.जा िनवड- अजा-१ मेडीसीन ४५०००/-  
८ डॉ. िववेक िभमराव सरोद े अ.जा िनवड- अजा-२ मेडीसीन ४५०००/-  
९ डॉ. प नाभ िनतीन देशपांड े खुला िनवड- खुला-१ सजरी ४५०००/-  

१० डॉ. िजवन महादेव पाटील खुला िनवड-खुला-२ सजरी ४५०००/-  
११ डॉ.पाथ अ द य प  े खुला िनवड-खुला-१ ीरोग ५००००/-  
१२ डॉ. मौिलका िश रष शाह खुला िनवड- खुला-२ ीरोग ५००००/-  

१३ डॉ. सोनल िशवकुमार अ वाल खुला िनवड-खुला-३ ीरोग ५००००/-  
१४ डॉ. िव म िवलासराव सातारकर इमाव िनवड- इमाव-१ ीरोग ५००००/-  
१५ डॉ. िसमा राजकुमार िबसवास अ.जा िनवड- अजा-१ ीरोग ४५०००/-  
१६ डॉ.जयेश अिवनाश भानुशाली खुला िनवड-खुला-१ ऑथ रोग ५००००/-  
१७ डॉ.सुिनल शंकरराव गायकवाड अ.जा िनवड-अजा-१ ऑथ रोग ५००००/-  

१८ डॉ. संिगता ानोबा िचवळे अ.ज िनवड खुला-१ बालरोग ५००००/-  
१९ डॉ. ेहल सुभाषराव उ रवार इमाव. िनवड-इमाव-१ भुलशा  ५००००/-  
२० डॉ. अिमत सुभाष चौधरी इमाव िनवड-खुला ने रोग ५००००/-  
२१ डॉ. दपा सुर  पाटील खुला िनवड-खुला-१ मानसोपचार ५००००/-  
२२ डॉ. सौ या गोपाल णन नायर खुला िनवड-खुला-१ उरोरोग ४५०००/-  
२३ डॉ. िस दाथ संतोष ीवा तव खुला िनवड- खुला-१ कान,नाक,घसा ५००००/-  
२४ डॉ. खलील द तगीर जमादार खुला िनवड-खुला-१  रेिडओलॉजी ५००००/-  

 आदेश . वायसीएमएच/७/कािव/४८३/२०१९ 
दनांक- २१/०८/२०१९ चे लगत 

              सही/- 
                              ( ावण हड कर) 
                                     आयु  
                                                   पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                                                                   पपरी-४११०१८ 

 
 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ 
यशवंतराव च हाण मृती णालय 

जािहरात . ब-२, ४४८/२०१९, दनांक- ०२/०८/२०१९ 
 

िनवड सिमतीने िशफारस केले या िनवडयादीनुसार ता पुर या व पात एकि त मानधनावर ६ मिहनेकरीता 
व र  िनवासी  पदांची िनवड यादी. 

 
(िनयु  कालावधी दनांक- २१/०८/२०१९ ते दनांक- २०/०२/२०२० पयत) 

प  अ 
व र  िनवासी 

अ. . उमेदवाराचे नाव वग िनवड वग िनयु  िवभाग मानधन  
ती मिहना  
र. पय े

 शेरा 

१ डॉ. सुषमा स यनाराण चांडक  खुला  िनवड खुला-१ सजरी ५५०००/-  
२ डॉ. कांबळे राजर  नरेश एस.सी. िनवड अ.जा-१ सजरी ५५०००/-  
३ डॉ. राऊत चं शेखर धमराज खुला िनवड खुला-१ गायनॅक ५५०००/-  
४ डॉ.रंगारी भारती शंकर ए.सी. िनवड अ.जा-१ गायनॅक ५५०००/-  
५ डॉ.इंगळे अि नी परशुराम इ.मा.व.  िनवड इमाव-१ गायनॅक ५५०००/-  
६ डॉ.कुलकण  िनलेश िवलास खुला  िनवड-खुला-१ ऑथ रोग ५५०००/-  
७ डॉ. मढे िच ानंद शरद इ.मा.व िनवड- इमाव-१ ऑथ रोग ५५०००/-  
८ डॉ.गावडे कांचन गुलाबराव खुला िनवड-खुला-१ बालरोग ५५०००/-  
९ डॉ. पगळे सुिजत िशवाजीराव NT-२     िनवड-खुला-१ भुलशा  ५५०००/-  

१० डॉ. देशमुख कुलदीप अर वदराव इ.मा.व      िनवड-इमाव-१ भुलशा  ५५०००/-  
११ डॉ.िमसाळ व न उ मराव NT-C िनवड-खुला-१ रेिडओलॉजी ५५०००/-  
१२ डॉ. म गु गौरव दीपक खुला िनवड-खुला-१ मानसोपचार ५५०००/-  
१३ डॉ.जरंडीकर अपूवा अिनल खुला िनवड-खुला-१ कान,नाक,घसा ५५०००/-  
१४ डॉ.पोनािथल अिभषेक दीप खुला िनवड-खुला-१ वचारोग ५५०००/-  

१५ डॉ. इरोळे सोनल अशोक खुला िनवड-खुला-१ ने रोग ५५०००/-  
 आदेश . वायसीएमएच/७/कािव/४८३/२०१९ 
दनांक-२१/०८/२०१९ चे लगत 

 सही/- 
              ( ावण हड कर) 
                                     आयु  
                                                   पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                                                                   पपरी-४११०१८ 

 
 
 
 

 


