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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 दरमहा एकि त मानधनावर भरणबेाबत 

 

   पपरी चचवड महानगरपािलके या वै क य िवभागातगत िविवध णालये व 
दवाखा याकरीता दरमहा एकि त मानधनावर खालील त यात नमूद केलेली पद ेहगंामी व पात ६ 
मिहने कालावधीक रता भरावयाची आहते.  सदर पदांच ेपदनाम, पदसं या, शै िणक अहता, आर ण 
तपशील व अटी - शत  खालील माणे: 
अ.

. 
पदनाम शै िणक अहता पदसं या आर ण 

१ ीरोग त  १) MBBS व M.D. (Obst. & 

Gynaecology) ही पदवी / D.G.O. ही 
पदिवका उ ीण असणे आव यक. 

२) उ ीण झालेनंतर १ वष कामाचा अनुभव 
असणे आव यक. 

३) महारा  मेिडकल कौि सलकडील न दणी 
बंधनकारक. 

०६ अनु.जाती ०१ 
अनु.जमाती ०१ 
इमाव ०१ 
एसईबीसी ०१ 
ईड युएस ०१ 
खुला ०१ 

२ बालरोग त  १) MBBS व M.D. (Paediatrics) ही पदवी / 

D.C.H. ही पदिवका उ ीण असणे आव यक. 

२) उ ीण झालेनंतर १ वष कामाचा अनुभव 
असणे आव यक.  

३) महारा  मेिडकल कौि सलकडील न दणी 
बंधनकारक. 

०७ अनु.जाती ०१ 
अनु.जमाती ०१ 
िवजाभज ०१ 
इमाव ०१ 
एसईबीसी ०१ 
ईड युएस ०१ 
खुला ०१ 

३ भुलत  १) MBBS व M.D. (Anaesthesia) ही पदवी 

/ D.A. ही पदिवका उ ीण असणे आव यक. 

२) उ ीण झालेनंतर १ वष कामाचा अनुभव 
असणे आव यक. 

३) महारा  मेिडकल कौि सलकडील न दणी 
बंधनकारक 

०६ अनु.जाती ०१ 
अनु.जमाती ०१ 
इमाव ०१ 
एसईबीसी ०१ 
ईड युएस ०१ 
खुला ०१ 

४ फिजिशयन १) MBBS व M.D. (Medicine) ही पदवी 
उ ीण असणे आव यक. 

२) उ ीण झालेनंतर ६ मिहने कामाचा अनुभव 
असणे आव यक. 

३) महारा  मेिडकल कौि सलकडील न दणी 
बंधनकारक 

०६ अनु.जाती ०१ 
अनु.जमाती ०१ 
इमाव ०१ 
एसईबीसी ०१ 
ईड युएस ०१ 
खुला ०१ 

५ रेिडओलॉिज ट १) MBBS व M.D. (Radiology) ही पदवी 

/D.M.R.D. ही पदिवका उ ीण असणे 
आव यक.  

२) उ ीण झालेनंतर ६ मिहने कामाचा अनुभव 
असणे आव यक. 

३) महारा  मेिडकल कौि सलकडील न दणी 
बंधनकारक 

 

०१ खुला ०१ 
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६ ने रोग त  १) MBBS व M.S. (Ophthalmology) ही 

पदवी/ D.O.M.S. ही पदिवका उ ीण असणे 
आव यक. 

२) उ ीण झालेनंतर १ वष कामाचा अनुभव 
असणे आव यक. 

३) महारा  मेिडकल कौि सलकडील न दणी 
बंधनकारक 

०१ खुला ०१ 

७ वै कय 
अिधकारी 
(एमबीबीएस) 

१) मा यता ा  िव ापीठाकडील M.B.B.S. ही 
पदवी उ ीण असणे आव यक. 

२) महारा  मेिडकल कौि सलकडील न दणी 
बंधनकारक. 

१२ अनु.जाती ०२ 
अनु.जमाती ०१ 
िवजाभज ०१ 
इमाव ०२ 
ईएसबीसी ०२ 
ईड युएस ०१ 
खुला ०३ 

८ वै कय 
अिधकारी 
(एमबीबी एस / 
बीएएमएस) 

१) मा यता ा  िव ापीठाकडील  M.B.B.S. / 

B.A.M.S. पदवी उ ीण असण ेआव यक. 

२) महारा  मिेडकल कौि सल / स ल कौि सल 
ऑफ इंडीयन मेिडसीन याचंेकडील न दणी 
बंधनकारक 

०९ अनु.जाती ०१ 
अनु.जमाती ०१ 
िवजाभज ०१ 
इमाव ०२ 
एसईबीसी ०१ 
ईड युएस ०१ 
खुला ०२ 

९ िनवासी 
वै कय 
अिधकारी 
(एमबीबीएस / 
बीएएमएस) 

१) मा यता ा  िव ािपठा कडील  M.B.B.S. / 

B.A.M.S. पदवी उ ीण असण ेआव यक. 

२) महारा  मिेडकल कौि सल / स ल कौि सल 
ऑफ इंडीयन मेिडसीन याचंेकडील न दणी 
बंधनकारक. 

१४ अनु.जाती ०२ 
अनु.जमाती ०१ 
िवजा अ ०१ 
भज ब ०१ 
इमाव ०३ 
एसईबीसी ०२ 
ईड युएस ०१ 
खुला ०३ 

१० दतंश य 
िच क सक 

१) मा यता ा  िव ापीठाकडील B.D.S.ही 
पदवीउ ीण असण ेआव यक. 

२) Internship झालेनंतर 1 वष कामाचा 
अनुभव असणे आव यक 

३) महारा  टेट डटल कौि सल यांचेकडील 
न दणी बधंनकारक. 

०३ अनु.जाती ०१ 
इमाव ०१ 
खुला ०१ 

११ फामािस ट १) शासनमा य सं थेकडील B.Pharm. ही पदवी 

/ D.Pharm. ही पदिवका उ ीण असणे 
आव यक. 

२) महारा  टेट फामसी कौि सल यांचेकडील 
न दणी बधंनकारक 

३) P.P.P. रिज ेशन अ ावत असणे आव यक 

४) 6 मिहने कामाचा अनुभव असणे आव यक. 

११ अनु.जाती ०१ 
अनु.जमाती ०१ 
िवजाभज ०१ 
इमाव ०२ 
एसईबीसी ०२ 
ईड युएस ०१ 
खुला ०३ 
 

१२ टाफनस १) B.Sc. / M.sc. Nursing / B.P.N.A. / 

R.G.N.M.कोस पूण असणे आव यक. 

२) महारा  न सग कौि सलकडील रिज ेशन 
आव यक 

३) 6 मिहने कामाचा अनुभव असणे आव यक. 

३९ अनु.जाती ०५ 
अनु.जमाती ०३ 
िवजा अ ०१ 
भज ब ०१ 
भज क ०१ 
भज ड ०१ 
िवमा  ०१ 
इमाव ०७ 
एसईबीसी ०५ 
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ईड युएस ०४ 
खुला १० 

१३ लॅब टे  िशयन १) B.Sc. पदवी व D.M.L.T. कोस पुण असणे 
आव यक. 

२) 6 मिहने कामाचा अनुभव असणे आव यक 

०५ अनु.जाती ०१ 
इमाव ०१ 
एसईबीसी ०१ 
ईड युएस ०१ 
खुला ०१ 

१४ ए स रे 
टे  िशयन 

१) H.S.C. (Science) उ ीण व ए स-रे 
टे िशयन कोस पुण असणे आव यक 

२) 6 मिहन ेकामाचा अनुभव असणे आव यक 

०१ खुला ०१ 

१५ सफाई सेवक 
(मिहला) 

४ वी उ ीण असणे आव यक 
(दवाखाना / णालयामधील शौचालय 
साफसफाईचे कामकाज, िडली हरी वॉड मधील 

णांना इिनमा दणेे इ. कामकाज तसेच िश ट 
नुसार कामकाम करणे बंधनकारक रािहल) 

२६ ----- 

 
   उपरो  त यात नमूद केले या त  वै क य अिधकारी, वै क य अिधकारी व इतर तांि  क 
संवगातील पदांना शै िणक अहता व याचंा अनुभव िवचारात घेऊन खालील माणे मानधन अदा 
कर यात येईल: 

टप- 

१. तुत या मानधनावर करावया या नेमणुका ा पुणपणे ता पुर या / हंगामी व पा या आहते. 
यामुळे अजदारास मनपामधील कोण याही पदावर कायम व पी नेमणकु चा ह  सांगता येणार 

नाही. याबाबत िविहत नमु यात हमीप  िल न ावे लागेल.  
२. या दवशी मनपास सदर पदांची आव यकता नसेल, यावळेी कोण याही नो टशीिशवाय 

मानधनावरील सेवा संपु ात आण यात येतील. 
३. उपरो  पदांकरीता उमेदवाराने करावयाचा अजाचा नमुना सोबत जोडणते आलेला आह.े  अज 

करणा या इ छुक उमेदवारानंी मुलाखतीसाठी / लेखी परी ेसाठी उपि थत राहताना वत:चा 
न ाने काढलेला पासपोट साईजचा १ फोटो, शै िणक अहता, जातीचे माणप  व 
अनुभवाबाबत या आव यक या कागदप ां या मुळ ती व सा ां कत केले या ती (उदा. 
गुणपि का (माकशीट), स ट फकेट, जातीचा दाखला तसेच मेिडकल कौि सल कडील अ ावत 
न दणी / नुतनीकरण माणप  व इतर माणप े) सादर करणे बंधनकारक आह.े 

शै िणक अहता मानधन 

एम.बी.बी.एस दरमहा र. . ५५०००/- 

एम.बी.बी.एस + पद ु र पदिवका दरमहा र. . ६००००/- 

एम.बी.बी.एस + पद ु र पदवी दरमहा र. . ६५०००/- 

बी.ए.एम.एस. दरमहा र. . ३५०००/- 
दतंश य िच क सक दरमहा र. .४००००/- 

िनवासी वै क य अिधकारी MBBS 

िनवासी वै क य अिधकारी BAMS 

दरमहा र. . ६००००/- 

दरमहा र. . ४००००/- 

अ. . ११ ते १४ मधील नमूद पदे दरमहा र. . २२४००/- 

अ. . १५ मधील नमूद पद दरमहा र. . १९४००/- 
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४. अ. . १ ते ६ म ये नमूद केले या त  वै कय अिधका यांच ेपदाकरीता MBBS ही पदवी धारण 
करणे आव यक असेल. 

५. तुतचे परी ेस ये याकरीता उमेदवारास कोण याही कारचा वासभ ा दला जाणार नाही. 

६. िनवड केले या उमदेवारांना मनपाने ठरवुन दले या अटी शत नुसार कामकाज करणे बंधनकारक 
रािहल. तसेच मनपाचे णालयाम य़े आव यकतेनुसार ३ िश टम ये कामकाज करावे लागेल. 

७. वरील सव पदांना मागासवग यांच ेआर ण लाग ुराहील.  
८. वय वष ६० पूण असणा-या उमदेवारांनी उपरो  नमूद पदांसाठी अज क न नयेत, असे अज 

अपा  समज यात येतील. 
९. सदर उमेदवारांना महानगरपािलके या वै कय िवभागांतगत असणा या दवाखाना / 

णालयाम य े कामकाज करावे लागेल.  तथािप, नेमनू दले या दवाखाना / णालयाम य े
आव यकता नसलेस अ य ठकाणी िनयु  दे यात येईल. याचबरोबर आव यकतेनुसार अ य 

णालये / दवाखा यांम य ेकामकाज कराव ेलागले. 
१०. सफाई सेवक या पदावरील मिहला उमेदवारांना दवाखाना / णालयाम ये शौचालय 

साफसफाईचे कामकाज करणे बंधनकारक राहील 
११. अ. . १ त े १५ वरील पदासंाठी अज करणा-या उमदेवारानंी खालील त यात नमदू केले या 

वळेाप का माण ेमलुाखतीसाठी / लखेी परी सेाठी उपि थ त रहाव.े  तसचे सदर उमदेवारानंी 
खालील वळेाप काम य ेनमदु केले या दनाकंास व वळेेत नाव न दणीसाठी िविहत नमु यातील 
अज, मळु कागदप  ेव याचं ेछायां कत (स य ती) त सह उपि थत रहाव.े  न दणी कर यात 
आले या उमदेवारानंाच लखेी प र लेा / मलुाखतीला बस याची परवानगी दणेेत यईेल.  

अ. . जािहरातीतील पदाचे  
अनु माकं 

मलुाखतीचा / 
लेखी परी चेा 

दनाकं  

ठकाण अज ि वकारण े
व नाव 

न दणीची वळे 
१ अ. . १ ते १० १०-०१-२०१९ यशवंतराव च हाण मृती 

णालय, संत तुकाराम नगर, 
पपरी, पुणे ४११ ०१८ 

सकाळी ९ ते 
११ पयत 

२ अ. . ११, १३ व १४ ११-०१-२०२० प. च.म.न.पा.च े मा यिमक 
िव ालय, काळभोर नगर, 
चचवड, पुणे 

३ अ. . १२ व १५ १२-०१-२०२० 

१२. वरील त यामधील मुलाखतीचा / लेखी परी ेचा दनाकं व ठकाण याम य ेउमेदवारांचे उपल ध 
होणा-या सं येनुसार बदल होऊ शकतो.  

१३. तुत जािहरातीनुसार न दणीचे वेळी उमेवाराने सादर केलेले अज व यासोबत जोडलेली कागदप े 
यांच े आधारे संबिंधत उमेदवारांना परी ेस बस याची परवानगी दली जाणार आह.े  तथािप 
उमेदवारांची िनवड या पुण होईपयत कोण याही तरावर / कागदप ां या छाननीम य े
उमेदवार पा  नस याच ेआढळून आ यास, सबंंिधत उमेदवार िनवडीकरीता / िनयु करीता अपा  
रािहल.  

१४. सदर या नेमणूका कोण याही तरावर र  कर याच ेसव अिधकार महापािलका आयु  यांनी राखून 
ठेवलेले आहते.  

१५. तुतचे जािहरातीकरीता करावया या अजाचा नमुना जािहरातीसोबत उपल ध क न दणेेत 
आलेला आह.े सदरचे अजासह उमेदवाराने िनि त केले या ठकाणी उपि थत रहावे. याकरीता 
महापािलकेमाफत वतं पणे अज उपल ध क न दला जाणार नाही, याची न द यावी. 

१६. अ. . १ ते ६ म य ेनमूद त  वै कय अिधकारी ही पद ेमुलाखती ारे भरणेत येथील. याकरीता 
महापािलकेने Marking Pattern िवहीत केलेला असून यानुसारच गुण िनि त केले जाणार आहते.  
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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.       -      -२० 
 

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 
नाव आडनाव 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 या मािहती या आधारे महापािलका सेवतेून 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 




