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पऩिंऩरी चचिंचळड मषानगरऩालऱका
ळैद्यकीय पळभाग, मुख्य कायााऱय
पऩिंऩरी

- ४११ ०१८

पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरकेच्मा पलपलध रुग्णारमािंभध्मे कयाय / किंत्राटी ऩध्दतीने तात्ऩयु त्मा
स्लरुऩाची ऩदे दयभशा एकत्रत्रत भानधनालय बयणेफाफत...
पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरकेच्मा लैद्मकीम पलबागातगंत पलपलध रुग्णारमे ल
दलाखान्माकयीता कयाय / किंत्राटी ऩध्दतीने खारीर तक्तत्मात नभूद केरेरी ऩदे शिं गाभी
स्लरुऩात

११

भहशने

कारालधीकरयता

तात्ऩुयत्मा

कारालधीकयीता

बयालमाची

आशे त.

वद्मस्स्थतीत बयालमाच्मा ऩदािंचे ऩदनाभ, ऩदविंख्मा, ळैषणणक अशहता, आयषण तऩळीर ल
अटी-ळती खारीरप्रभाणे आशे त:
अ.
क्र

ऩद

ऴैसणिक अषाता
1. M.D. (Obst. & Gynaecology)

ऩद

प्रळगाानश
ु ार

शिंख्या

आरसि

शी

ऩदली / D.G.O. शी ऩदपलका उत्तीणह
1

अनु.जाती-1

अवणे आलश्मक
स्त्रीयोग तस

2. उत्तीणह झारेनिंतय 6 भहशने काभाचा
अनुबल अवणे आलश्मक

3. भशायाष्ट्र

भेडडकर

6

अनु.जभाती-1
पलजाबज -1
खर
ु ा-3

कौस्न्वरकडीर

नोंदणी फिंधनकायक
1. M.D.(Paediatrics)

शी

ऩदली

/

D.C.H. शी ऩदपलका उत्तीणह अवणे
2

अनु.जाती-1

आलश्मक
फारयोग तस

2. उत्तीणह झारेनिंतय 6 भहशने काभाचा
अनुबल अवणे आलश्मक

3. भशायाष्ट्र

भेडडकर

6

अनु.जभाती-1
पलजाबज -1
खर
ु ा-3

कौस्न्वरकडीर

नोंदणी फिंधनकायक
1. M.D.
D.A.
3

(Anaesthesia)
शी

ऩदपलका

शी

उत्तीणह

ऩदली

/

अवणे

अन.ु जाती-1

आलश्मक
बूरतस

2. उत्तीणह झारेनिंतय 6 भहशने काभाचा
अनुबल अवणे आलश्मक

3. भशायाष्ट्र

भेडडकर

5

अन.ु जभाती-1
खर
ु ा-3

कौस्न्वरकडीर

नोंदणी फिंधनकायक
1. M.D. (Medicine) शी ऩदली उत्तीणह
अवणे आलश्मक.
4

2. उत्तीणह झारेनिंतय 6 भहशने काभाचा
फपस्जलळमन

अनब
ु ल अवणे आलश्मक

3. भशायाष्ट्र

भेडडकर

नोंदणी फिंधनकायक

3
कौस्न्वरकडीर

अनु जाती -1
खर
ु ा - 2

1. M.D.

(Radiology)

शी

ऩदली

/

D.M.R.D. शी ऩदपलका उत्तीणह अवणे
5

आलश्मक.
ये डडओरॉस्जस्ट

2. उत्तीणह झारेनिंतय ६ भहशने काभाचा
अनुबल अवणे आलश्मक

3. भशायाष्ट्र

भेडडकर

नोंदणी फिंधनकायक

1

खर
ु ा - 1

1

खर
ु ा - 1

कौस्न्वरकडीर

1. M.S. (Ophthalmology) शी ऩदली /
D.O.M.S. शी ऩदपलका उत्तीणह अवणे
6

आलश्मक.
नेत्रयोग तस

2. उत्तीणह झारेनिंतय 6 भहशने काभाचा
अनब
ु ल अवणे आलश्मक

3. भशायाष्ट्र

भेडडकर

कौस्न्वरकडीर

नोंदणी फिंधनकायक
1. भान्मता
7

लैद्मकीम
अचधकायी

एभ.फी.फी.एव.

प्राप्त

M.B.B.S. शी ऩदली उत्तीणह अवणे
आलश्मक.
2. भशायाष्ट्र

अनु.जाती - 2

पलद्मापऩठाकडीर

भेडडकर

अनु.जभाती - 1
15

कौस्न्वरकडीर

8

अचधकायी

तातडीक वेला
(वी.एभ.ओ.)

1. भान्मता

9

अचधकायी

एभ.फी.फी.एव/
फी.ए.एभ.एव

पलद्मापऩठा

कडीर

उत्तीणह

अवणे

M.B.B.S.ऩदली
आलश्मक.
2. भशायाष्ट्र

भेडडकर

खर
ु ा – 8

5

कौस्न्वरकडीर

प्राप्त

पलद्मापऩठा

कडीर

2. भशायाष्ट्र भेडडकर कौस्न्वर / वेंरर
कौस्न्वर

ऑप

इिंडीमन

8

10

लैद्मकीम
अचधकायी

(Shift duty)

प्राप्त

पलद्मापऩठा

कडीर

उत्तीणह

अवणे

M.B.B.S.ऩदली
आलश्मक.
2. भशायाष्ट्र

भेडडकर

11

लैद्मकीम
अचधकायी
एभ.फी.फी.एव/
फी.ए.एभ.एव.

1. भान्मता

प्राप्त

अनु.जाती - 1
8

कौस्न्वरकडीर

पलद्मापऩठा

कौस्न्वर

ऑप

इिंडीमन

मािंचक
े डीर नोंदणी फिंधनकायक

भेडडलवन

पलजाबज – 1
खर
ु ा – 4

अनु. जाती - 1

M.B.B.S. / B.A.M.S.ऩदली उत्तीणह
2. भशायाष्ट्र भेडडकर कौस्न्वर / वेंरर

अनु.जभाती - 1
इ.भा.ल. - 1

कडीर

अवणे आलश्मक.

पलजाबज – 1
खर
ु ा – 4

नोंदणी फिंधनकायक
ननलावी

अनु.जभाती-1
इभाल - 1

भेडडलवन

मािंचक
े डीर नोंदणी फिंधनकायक
1. भान्मता

अनु.जभाती-1

अनु.जाती- 1

M.B.B.S. / B.A.M.S. ऩदली उत्तीणह
अवणे आलश्मक.

अनु.जाती-1
खर
ु ा- 3

नोंदणी फिंधनकायक
1. भान्मता

लैद्मकीम

प्राप्त

बज फ – 1

इ.भा.ल. – 2

नोंदणी फिंधनकायक
लैद्मकीम

पलजा अ- 1

11

अनु.जभाती - 1
पलजाबज – 1
इ.भा.ल. – 2
खर
ु ा – 6

1. भान्मता

प्राप्त

B.D.S.
12

दिं तळल्म
चचफकत्वक

शी

पलद्माऩीठाकडीर

ऩदली

उत्तीणह

अवणे

आलश्मक.
2. Internship झारेनिंतय 1 लऴे काभाचा
अनुबल अवणे आलश्मक

3. भशायाष्ट्र

स्टे ट

डेंटर

मािंचक
े डीर नोंदणी फिंधनकायक

2

अन.ु जाती-1
खर
ु ा-1

कौस्न्वर

1. ळावनभान्म विंस्थेकडीर B.Pharm. शी
ऩदली

/

D.Pharm.

शी

ऩदपलका

अनु.जाती - 3

उत्तीणह अवणे आलश्मक
13

पाभाहलवस्ट

2. भशायाष्ट्र

स्टे ट

पाभहवी

मािंचक
े डीर नोंदणी फिंधनकायक

3. PPP

यस्जस्रे ळन

कौस्न्वर

अद्मालत

अन.ु जभाती - 1
20

अवणे

भहशने

काभाचा

अनब
ु ल

आलश्मक.

खर
ु ा - 10

अवणे

1. B.Sc. / M.sc Nursing / B.P.N.A.
/

14

R.G.N.M

कोवह

ऩूणह

अवणे

कौस्न्वर

कडीर

आलश्मक.
स्टापनवह

2. भशायाष्ट्र

नलवंग

अनु.जाती - 3

अनु.जभाती - 2
पलजा अ - 1
24

यस्जस्रे ळन आलश्मक.
3. 6

भहशने

काभाचा

आलश्मक.
15

रॅ फ
टे स्क्तनलळमन

काभाचा

आलश्मक.
16

एक्तव - ये
टे स्क्तनलळमन

अनुबल

अवणे

आलश्मक.

भहशने

बज फ – 1
बज क - 1
इ.भा.ल.- 4
खर
ु ा- 12

1. B.Sc., D.M.L.T. कोवह ऩुणह अवणे
2. 6

ब.ज.-फ – 1
इ.भा.ल.- 4

आलश्मक
4. 6

पलजा अ - 1

अनुबल

अवणे

5

अनु.जाती-1

अनु.जभाती-1
खर
ु ा-3

1. H.S.C. (Science) उत्तीणह ल एक्तव-ये
टे स्क्तनलळमन कोवह ऩण
ु ह अवणे आलश्मक

2. 6

भहशने

काभाचा

आलश्मक..

अनब
ु ल

अवणे

1

खर
ु ा-1

1

खर
ु ा-1

1. भान्मताप्राप्त पलद्माऩीठाचा B.P.T.H.
17

फपस्जओथेयपऩ
स्ट

शी ऩदली / Physiotherapy पलऴम
घेऊन पलसान ळाखेतीर ऩदलीधय
2. 6

भहशने

आलश्मक.
18

ऩुरूऴ कष
भदतनीव

काभाचा

अनुबल

अवणे

1. 7 ली उत्तीणह अवणे आलश्मक.
2. दलाखाना / रूग्णारम भधीर काभाचा
अनुबल अवणे आलश्मक.

4

अनु.जाती-1

अनु.जभाती-1
खर
ु ा - 2

1. 4 ली उत्तीणह अवणे आलश्मक.
19

वपाई वेलक
(भहशरा)

(दलाखाना

/

वापवपाईचे

रूग्णारमाभधीर
काभकाज,

ळौचारम

डडरीव्शयी

लॉडह

भधीर रुग्णािंना इननभा दे णे इ. काभकाज
तवेच

लळफ्ट

आलश्मक याहशर)

नव
ु ाय

काभकाभ

12

कयणे

उऩयोक्तत तक्तत्मात नभूद केरेल्मा तस लैद्मकीम अचधकायी ल लैद्मकीम अचधकायी ल इतय
तािंत्रत्रक विंलगाहतीर ऩदािंना ळैषणणक अशह ता ल त्मािंचा अनब
ु ल पलचायात घेऊन खारीर प्रभाणे
भानधन अदा कयण्मात मेईर:
अनभ
ु ळ

ऴैसणिक अषाता

5 ळवााऩयंत

5 ळवााऩेसा जास्त

एभ.फी.फी.एव

दयभशा य.रु. 45000/-

दयभशा य.रु. 50000/-

एभ.फी.फी.एव + ऩदव्मत्ु तय ऩदपलका

दयभशा य.रु. 50000/-

दयभशा य.रु. 55000/-

एभ.फी.फी.एव + ऩदव्मत्ु तय ऩदली

दयभशा य.रु. 60000/-

दयभशा य.रु. 65000/-

फी.ए.एभ.एव

दयभशा य.रु. 25000/-

दयभशा य.रु. 30000/-

दिं तळल्म चचकीत्वक

दयभशा य.रु. 35000/-

दयभशा य.रु. 40000/-

लैद्मकीम अचधकायी तातडीक वेला

लाम.वी.एभ. रुग्णारमाकयीता एकत्रत्रत दयभशा भानधन

ननलावी लैद्मकीम अचधकायी MBBS

दयभशा य.रु. 55000/-

(वी.एभ.ओ)

55000/-

ननलावी लैद्मकीम अचधकायी BAMS

दयभशा य.रु. 35000/-

अ.क्र. 13, 16

दयभशा य.रु. 17100/-

भध्मे नभद
ू ऩद

अ. क्र. 14 भधीर नभद
ू ऩद
अ. क्र. 15 भधीर नभद
ू ऩद
अ. क्र. 17 भधीर नभद
ू ऩद

य. रु.

दयभशा य.रु. 20000/-

दयभशा य.रु. 22000/-

दयभशा य.रु. 18100/-

दयभशा य.रु. 20100/-

दयभशा य.रु. 18100/-

दयभशा य.रु. 20100/-

अ.क्र. 18 भधीर नभद
ू ऩद

दयभशा य.रु. 15100/-

अ. क्र. 19 भधीर नभद
ू ऩद

दयभशा य.रु. 15100/-

अटी ळ ऴती 1. प्रस्तुतच्मा नेभणुका ह्मा ऩुणऩ
ह णे कयाय / किंत्राटी ऩध्दतीच्मा शिं गाभी स्लरुऩात कयण्मात मेणाय
आशे त. त्माभुऱे अजहदायाव भशाऩालरकेभधीर कोणत्माशी ऩदालय कामभस्लरुऩी नेभणुकीचा शक्तक

वािंगता मेणाय नाशी. माफाफत भशाऩालरकेने पलहशत केरेल्मा नभुन्मात शभीऩत्र लरशुन द्माले
रागेर.
2. ज्मा हदलळी भशाऩालरकेव मा ऩदािंची आलश्मकता नवेर, त्मालेऱी कोणत्माशी नोहटळीलळलाम वेला
विंऩुष्ट्टात आणण्मात मेतीर, माची उभेदलायािंनी स्ऩष्ट्टऩणे नोंद घ्माली.

3. अ.क्र. १ ते १२ लयीर ऩदािंकयीता अजह कयणा-मा उभेदलायािंनी भुराखतीवाठी ल अ.क्र. १३ ते १९
लयीर ऩदािंकयीता अजह कयणा-मा उभेदलायािंनी रेखी ऩयीषेवाठी उऩस्स्थत याशताना स्लत:चा
नव्माने काढरेरा ऩावऩोटह आकायाचे १ यिं गीत छामाचचत्र, ळैषणणक अशहता, जातीचे प्रभाणऩत्र ल
अनुबलाकयीता आलश्मक त्मा कागदऩत्रािंच्मा भुऱ प्रती ल वाषािंफकत केरेल्मा प्रती उदागुणऩत्रत्रका (भाकहळीट), वहटह फपकेट, जातीचा दाखरा तवेच भेडडकर कौस्न्वर कडीर अदममालत
नोंदणी / नुतनीकयण प्रभाणऩत्र ल इतय प्रभाणऩत्रे वादय कयणे फिंधनकायक आशे .

4. रेखी ऩयीषेव मेण्माकयीता उभेदलायाव कोणत्माशी प्रकायचा प्रलावबत्ता हदरा जाणाय नाशी.
5. ननलड केरेल्मा उभेदलायािंना भशाऩालरकेने ननस्श्चत केरेल्मा अटी ल ळतींनुवाय काभकाज कयणे
फिंधनकायक

याहशर.

तवेच

भशाऩालरकेच्मा

रुग्णारमाभध्य़े

काभकाज कयाले रागेर.

आलश्मकतेनुवाय

३

लळफ्टभध्मे

6. लयीर वलह ऩदािंना आयषण कामद्मानुवाय आयषण रागु याशीर.

7. लम लऴे 60 ऩूणह अवणा-मा उभेदलायािंनी उऩयोक्तत नभूद ऩदािंवाठी अजह करुन नमेत, अवे अजह
अऩात्र वभजण्मात मेतीर.

8. वदय

उभेदलायािंना

नेभून

हदरेल्मा

भशाऩालरकेच्मा

कोणत्माशी

दलाखाना

/

रुग्णारमाभध्मे

काभकाज कयाले रागेर. तथापऩ, नेभून हदरेल्मा दलाखाना / रुग्णारमाभध्मे आलश्मकता नवरेव

अन्म हठकाणी स्थानािंतयण कयण्मात मेईर. त्माचफयोफय आलश्मकतेनव
ु ाय अन्म रुग्णारमे /
दलाखान्मािंभध्मे दे खीर काभकाज कयाले रागेर.

9. वपाई वेलक मा ऩदालयीर उभेदलायािंना दलाखाना/रुग्णारमाभध्मे ळौचारम वापवपाईचे काभकाज
कयणे फिंधनकायक याशीर.
10. उभेदलायाने कयालमाचा अजाहचा नभन
ु ा वोफत जोडणेत आरेरा आशे . वदय नेभणक
ू ीच्मा अनऴ
ु िंगाने
गण
ु ानक्र
ु भ मादी, अिंनतभ ननलड मादी तवेच ननमक्त
ु ती आदे ळ भशाऩालरकेच्मा विंकेतस्थऱालय

प्रलवध्द केरे जातीर. ते विंफिंचधत उभेदलायािंनी उऩरब्ध करुन घेऊन भुदतीत लैद्मफकम पलबागात

रुजू व्शालमाचे आशे . माकयीता कोणत्माशी उभेदलायाव स्ळिंतत्रऩिे ऩत्रव्यळषार अथळा दरू ध्ळनी /
sms द्ळारे शिंऩका कयण्मात मेणाय नाशीत माची नोंद घ्माली.

11. अ.क्र. १ ते १९ ळरीऱ ऩदािंशाठी अजा करिा-या उमेदळारािंनी खाऱीऱ तक्त्यात नमूद केऱेल्या
ळेलाऩत्रकाप्रमािे मुऱाखतीशाठी / ऱेखी ऩरीसेशाठी उऩस्स्थत रषाळे. तशेच शदर उमेदळारािंनी

खाऱीऱ ळेलाऩत्रकामध्ये नमुद केऱेल्या ददनािंकाश शकाली १० ते ११ या ळेलेत पऩिंऩरी चचिंचळड
मषानगरऩालऱकेचे यऴळिंतराळ चव्षाि स्मत
ृ ी रुग्िाऱय, ऩदषऱा मजऱा, चािक्तय षॉऱ, शिंत

तुकाराम नगर, पऩिंऩरी १८ या दठकािी नाळ नोंदिीशाठी पळदषत नमुन्यातीऱ अजा, मुल कागदऩत्रे
ळ ्यािंचे शासािंककत झेरॉक्तश प्रतीिंशष उऩस्स्थत रषाळे. नोंदिी करण्यात आऱेल्या उमेदळारािंनाच
ऱेखी ऩररसेऱा / मुऱाखतीऱा बशण्याची ऩरळानगी दे िेत येईऱ.
अ.क्र.

जादषरातीतीऱ ऩदाचे
अनुक्रमािंक

नाळ नोंदिीची ळेल

मुऱाखतीची / ऱेखी ऩरीसेचा
शिंभाव्य ददनािंक

1

१२ ते १४

व. ०९.०० ते ११.००

१५-०३-२०१८

2

१५ ते १९

व. ०९.०० ते ११.००

१६-०३-२०१८

3

०१ ते ११

व. ०९.०० ते ११.००

१७-०३-२०१८

12. लयीर अ.क्र. ११ भध्मे नभुद केरेल्मा तक्तत्माभधीर भुराखतीची / रेखी ऩयीषेचा हदनािंक माभध्मे
उभेदलायािंचे उऩरब्ध शोणाऱ्मा विंख्मेनुवाय फदर शोऊ ळकतो.

13. वदयच्मा जाहशयातीनुवाय किंत्राटी नेभणूका कयण्माचे अथला कोणत्माशी स्तयालय बयती यद्द
कयण्माचे वलह अचधकाय आमुक्तत, पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका मािंनी याखन
ू ठे लरेरे आशे त,
माची वलह विंफिंचधतािंनी नोंद घ्माली.

Scanned by CamScanner

उमेदळाराने कराळयाच्या अजााचा नमन
ु ा
प्रनत,

मा.आयक्त
ु त

पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका
पऩिंऩयी, ऩण
ु े – ४११ ०१८.

पळवय – करार / किंत्राटी ऩध्दतीने भराळयाच्या ------------------------ या ऩदाशाठी अजा.

मषोदय,

शिंदभा – ळैद्यककय पळभागाकडीऱ जादषरात क्र. -------- दद.

/

/२०१८

विंदबीम जाहशयातीनव
ु ाय भी भशानगयऩालरकेच्मा रुग्णारम / दलाखान्माभध्मे कयाय / किंत्राटी ऩध्दतीने

बयालमाच्मा ----------------------------- मा ऩदावाठी आलश्मक ती अशहता धायण कयीत अवन
ू मा ऩदावाठी ननलड
शोण्माकयीता पलशीत नभन्
ु मातीर अजह वादय कयीत आशे:
आडनाळ

1) विंऩण
ू ह नाल :-

स्ळत:चे नाळ

ळडीऱ/ऩतीचे नाळ

-----------------------------------------------------------------------------------------

2) ऩत्रव्मलशायाचा विंऩण
ू ह ऩत्ता :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई-भेर आम डी ------------------------------------------ भोफाईर क्रभािंक -------------------

3) जन्भतायीख : -----------------------------4) लरिंग : ऩरु
ु ऴ

स्त्री

5) वद्मस्स्थतीत भशाऩालरकेत काभकाज कयीत आशे काम -

शोम / नाशी

शोम अवल्माव – रुग्णारमाचे नाल ------------------------------------- ऩदनाभ -----------------------

6) यस्जस्रे ळन क्रभािंक ------------------------------------7) जात -

प्रलगह –

SC

ST

VJ-A

NT-B

NT-C

NT-D

OBC

SBC

OPEN

8) अजहदायाने धायण केरेल्मा ळैषणणक अशहतच
े ा तऩळीर –
अ.क्र.

ऴैसणिक अषाता

शिंस्था

उ्तीिा ळवा

लमलाऱेऱे गि
ु

टक्तकेळारी

9) तािंत्रत्रक ल इतय अशहता तऩळीर – 1) ------------------------------------------------------------10) अनब
ु लाचा तऩळीर अ.क्र.

शिंस्थेचे नाळ

2) ------------------------------------------------------------शिंस्थेचा ऩ्ता - दरु ध्ळनीशष

ऩद

काऱाळधी

लय नभद
ू केरेरा तऩळीर खया ल फयोफय अवन
ू त्माफाफत आलश्मक कागदऩत्रािंच्मा प्रभाणणत वत्मप्रती

वोफत जोडत आशे . भी अवेशी प्रभाणणत कयतो/कयते की, लय हदरेरी भाहशती खोटी अगय चक
ू ीची आढऱून
आल्माव मा भाहशतीच्मा आधाये नोकयीलरुन कभी कयण्माव भी ऩात्र याशीन. तवेच भाझ्मापलरुध्द कामदे ळीय
कायलाई केल्माव भाझी कोणतीशी तक्राय याशणाय नाशी.
स्थल –

ददनािंक –

/

/२०१८

अजादाराची शषी -------------

अजादाराचे नाळ ----------------------

शषऩत्रे – अजााशोबत खाऱीऱ प्रमािऩत्रािंच्या प्रमाणित श्यप्रती जोडिे आळश्यक आषे .
१) ऴैसणिक ळ इतर अषातच
े ी प्रमािऩत्र , २) अनभ
ु ळाची प्रमािऩत्रे,
४) अद्ययाळत रस्जस्रे ऴन प्रमािऩत्र,

५) इतर कागदऩत्रे

३) जात ळैधता प्रमािऩत्र

