
 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 

पद ु र सं था   यशवंतराव च हाण मृित णालय 
संत तुकारामनगर, पपरी-१८ 

 
जािहरात .१२३५/२०२१ 

 

दरमहा एक ीत  मानधनावर ता पुर या व पात  िविवध डॉ टरांची पदे भरणेबाबत.. 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या पद ु र सं था यशवंतराव च हाण मृित णालया या अ थायी अ थापनेवरील खालील नमुद केलेली पदे करार 

प दतीने दरमहा एकि त मानधनावर फ  ६ मिहने कालावधीकरीता ता पुर या व पात भरणेबाबत तुत जािहरातीत नमुद केले माणे पदांची 
शै िणक अहता व इतर बाब ची पुतता करणा-या पा  उमेदवारांकडून  ऑफलाईन/थेट प दतीने  अज मागिव यात येत आहेत.  
 
 अजाम ये चुक ची अथवा खोटी मािहती सादर करणा-या उमेदवारांना िनवडी या कोण याही ट यावर अपा  ठरिवणेत येईल. पदनाम, 
पदसं या, एकि त मानधन व आर ण खालील माणे... 

 
व र  िनवासी एकूण मंजुर पदे -६१ . 

 

 
किन  िनवासी एकूण मंजुर पदे -६३, 

 

अ.  िवभाग िनहाय 
 पदाचे  नाव 

एकूण पदे अनु. 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

िवजा
अ 

भज-ब भज-क भज-ड िवमा  इमाव आ.दु.घ खुला 
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 ३ सजरी ०३ ०१ - - - ०१ - ०१ 

 ४ ऑथ रोग ०३ ०१ - - - ०१ - ०१ 
 ५ रेिडओलॉजी ०३ ०१ - - - ०१ - ०१ 

 ६ बालरोग ICU ०३ ०१ - - - ०१ - ०१ 

 ७ क युिनटी(मेडी ०३ ०१ - - - ०१ - ०१ 
 ८ भुलशा  १० ०१ ०१                      ०१ - ०२ ०१ ०४ 
 ९ बालरोग ०३ ०१ - - - ०१ - ०१ 
१० इमज सी वॉड ०३ ०१ - - - ०१ - ०१ 
११ आय.सी.य ु १२ ०२ ०१                     ०१ - ०२ ०१ ०५ 
१२ णालय शासन ०२ ०१ -                       - -   - - ०१ 
१३ मानसोपचार ०१  आर ण अिधिनयम २००१ मधील कलम  ३(१)(घ) तरतुदीनुसार एकाक  पदास  

आर ण लागू नाही. 
०१ 

१४ कान,नाक घसा ०१ ०१ 
१५ वचा रोग ०१   ०१ 
१६ उरोरोग ०१  ०१ 
१७ ने रोग ०१ ०१ 
१८ डायलेिसस ०१  ०१ 
  एकूण-    ६१ १३ ०२ ०४ - १३ ०४ २५ 

अ.  िवभाग िनहाय 
 पदाचे  नाव 

एकूण पदे अनु. 
जाती 

अनु. 
जमाती 

िवजाअ भज-ब भज-क भज-ड िवमा  इमाव आदुघ खुला 
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 १ मेडीसीन १४ ०२ ०१ ०१ ०१ - - - ०३ ०१ ०५ 

 २ गायनॅक ०७ ०१ -              ०१ - ०१ ०१ ०३ 
 ३ सजरी ०३ ०१ - - - - - - ०१ - ०१ 

 ४ दंतरोग ०३ ०१ - - - - - - ०१ - ०१ 

 ५ डायलेिसस ०३ ०१ - - - - - - ०१ - ०१ 

 ६ बालरोग ICU ०४ ०१ - - - - - - ०१ ०१ ०१ 

 ७ इमज सी वॉड ०४ ०१ - - - - - - ०१ ०१ ०१ 
 ८ आय.सी.य ु १६ ०२ ०१ ०१ ०१ - - - ०३ ०२ ०६ 
 ९ उरोरोग ०२ थम अ.जा. यानंतर अ.ज.,िवजाभज,-{िवजाअ,भज-ब,भज-क,भज-ड},इ.मा.व,िवमा  व 

इड युएस या माने आळीपाळीने आर णाचे एक पद उपल ध आहे. 
०१ 

१० वचारोग ०२ ०१ 

११ ुटरमाय ो-
बायोलॉजी 

०२ ०१ 

१२ ुटर (पॅथो) ०२ ०१ 

१३ ने रोग ०१ आर ण अिधिनयम २००१ मधील कलम ३(१) (घ) तरतुदीनुसार एकाक  पदास 
आर ण लागू  नाही. 

- 
 

०१ 
 

  एकूण-    ६३ १० ०२          ०५ - १२ ०६ २४ 



 
वै कय अिधकारी सी.एम.ओ एकूण मंजुर पदे-५ ,वै कय अिधकारी िश ट ुटी एकूण मंजुर पदे ८ व  वै कय अिधकारी बी.टी.ओ एकूण पदे-०२  
 

                      
    शै िणक अहता व अनुभवानुसार ावयाचे दरमहा मानधन  

 अ. .  पदनाम शै िणक अहता एम.बी.बी.एस 
बी.डी.एस 

संबधीत 
िवषयाचा 
िड लोमा 

संबधीत 
िवषयांची 
पदवी 

१ व र  िनवासी एम .बी.बी.एस. +िड लोमा/MD/MS/DNB तसेच एम.एम.सी. 
रिज.अ ावत असणे आव यक. 

 -- ६०००० /-  ६५००० /-  

२ किन  िनवासी एम.बी .बी.एस .एम.एम.सी .रिज.अ ावत असणे आव यक.  ५५००० /-  - - 
३ किन  िनवासी बी .डी.एस /. एम .डी.सी .रिज.अ ावत असणे आव यक.  ५५००० /-   -  - 

 
वै कय अिधकारी सी.एम.ओ/िश ट ुटी/बी.टी.ओ 

 
अट  शत - 

१)  करार प दतीने मानधनावरील नेमणुका फ  ६ मिहने कालावधीसाठी ता पुर या हंगामी व पा या आहेत. 
२)  करार प दतीने िनयु  फ  सहा मिहने कालावधीसाठी दे यात आ यामुळे संबधीतांस महानगरपािलके या कोण याही संवगात सेवा 

समावेशणा बाबत कवा सामावून घे याबाबत व िनयिमत सेवेचा इतर कोणताही लाभ िमळ याचा अिधकार नसेल. तसेच ६ मिहने 
नेमणूक कालावधी पुण झा यानंतर पुन  नेमणूक िमळणार नाही. या सव बाबीचे अजदाराने र. .१००/- या टॅ पपेपरवर िविहत 
नमु यात हमीप  दे यात यावे. 

३) या दवशी  म.न.पास सदर पदाची आव यकता नसेल यावेळी कोण याही नो टिशवाय यांची मानधनावरील सेवा संपु ात आण यात 
येईल. 

४)  कागदप े तपासणीस व मुलाखतीस ये या-जा याकरीता उमेदवारास कोण याही कारचा भ ा दला जाणार नाही. 
५)  अजासोबत सादर केलेला अनुभवाचा दाखला खोटा अस याचे िनदशनास आ यास तो अनुभव ा  धरला जाणार नाही. संबधीत 

उमेदवार अपा  ठरिव यात येईल. 
६)  सव उमेदवारांनी कागदप े तपासणीसाठी उप थीत राहताना शै िणक अहता, जातीचे माणप , एम.एम.सी रिज. व 

अनुभवाबाबत या आव यक या मुळ ती व सां ा कत केले या स य ती उदा. गुणपि का (माकिशट) माणप , फोटो, अनुभव 
माणप  व इतर कागदप े सादर करणे बंधनकारक आहेत.  

७)  िनवड केले या उमेदवांराना मनपाने ठरवून दले या अटी व शत नुसार कामकाज करणे बंधनकारक राहील. णालयीन/कोरोना संबधी 
कामकाज करणेस नकार दलेस नेमणूक  ता काळ र  करणेत येईल. 

८) सदर पदांना महारा  आर ण कायदा २००४ नुसार मागासवग यांचे आर ण लागू राहील. 
९)  व र  िनवासी व किन  िनवासी यांना २४ तास णालयात रा न काम करावे लागेल. या युिनटम ये कवा वॉडाम ये नेमणूक होईल 

यांचे अिधप याखाली काम करावे लागेल. 
१०)  यापुव  मागील सहा मिहने कालावधीत यशवंतराव च हाण मृती  णालयात काम केले या उमेदवारांनी पु हा अज क  नये. यां या 

अजाचा िवचार केला जाणार नाही. 
११) उमेदवारांनी  कायालयीन/ णालयीन कामकाजा या वेळा पाळणे बंधनकारक राहील. याम ये कोणतीही सवलत अनु ेय नाही. 
१२) उमेदवारांची नेमणूक झालेनंतर बायोमे ीक प दतीने हजेरी न दिवणे बंधनकारक राहील. व हजेरी म टरवर रोजचे रोज वा री करणे 

आव यक आहे. यािशवाय मानधन अदा केले जाणार नाही. 
१३)  िनयु  ािधकारी हणून मा.आयु  यांना िवशेष प र थीतीत कोण याही वेळी करार प दतीवरील सेवा समा  कर याचा अिधकारी 

राहील. 
१४)  करार प दतीने िनयु  झाले या अजदाराचे नेमून दलेले काम समाधानकारक नस यास कोणतेही सबळ कारण न देता यांची सेवा 

समा  कर यात येईल. 
१५)  करार प दतीने िनयु  झाले या अजदारास सेवाकाळाम ये काही आजार  उ व यास यास कायालय जबाबदार राहणार नाही. 
१६)  करार प दतीने िनयु  झाले या अजदाराने िनयु या ठकाणी िनयु  आदेश िनगिमत झाले या दनांकापासून आठ दवासा या आत 

जू होणे बंधनकारक राहील. अ यथा सदर िनयु  आपोआप संपु ात येईल. 
 

अ.  िवभाग िनहाय 
 पदाचे  नाव 

एकूण पदे अन.ु 
जाती 

अनु. 
जमाती 

िवजाअ भज-ब भज-क भज-ड िवमा  इमाव आ.दु.घ खुला 
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 २  याय वै क शा  
िश ट ुटी 

०८ ०१ ०१ ०१ - ०१ ०१ ०३ 

 ३  लड बॅक 
बी.टी.ओ 

०२ थम अ.जा. यानंतर अ.ज.,िवजाभज,-{िवजाअ,भज-ब,भज-क,भज-ड},इ.मा.व,िवमा  व 
इड युएस या माने आळीपाळीने आर णाचे एक पद उपल ध  होईल. 

०१ 

  एकूण      १५ ०२ ०१ ०२ - ०२ ०२ ०५ 

अ.  िवभागिनहाय पदाचे  नाव          शै िणक अहता  दरमहा मानधन र म 
 १ वै कय अिधकारी 

सी.एम.ओ 
मा यता ा  िव ािपठाकडील MBBS पदवी उ ीण. 
एम.एम. सी रिज. अ ावत असणे आव यक. 

      ७५०००/- 

 २ याय वै क शा  
वै कय अिधकारी  
(Shift Duty) 

मा यता ा  िव ािपठाकडील MBBS पदवी उ ीण  एम.एम. सी रिज. 
अ ावत असणे आव यक. 

      ७५०००/- 
 

३ लड बॅक 
वै कय  अिधकारी  

(बी.टी.ओ) 

मा यता ा  िव ापीठाची MBBS/DCP उ ीण व FDA approved, MD 
path ाधा य. 

  एम.एम. सी रिज. अ ावत असणे आव यक  

एमबीबीएस-७५०००/-    
     पदिवका-८००००/- 
      पदवी-   ८५०००/-               



 
१७) करार प दतीने िनयु  कर यात आले या  सोपिवलेली सेवा पार  पाड या या कामात यय िनमाण होईल अशा ावसाियक 

कामात गुंतलेली नसावी. तसेच यांना ा  होणारी कागदप े/मािहती व आधारसामु ी बाबत गोपिनयता पाळणे आव यक राहील. 
१८)  िनवड झाले या उमेदवारांस एकि त मानधना ित र  अ य कोण याही सोयी सुिवधा, ह  व इतर आ थक लाभ देय राहणार नाही. 
१९)  अजदाराने अज केला अथवा िविहत अहता धारण केली हणजे िनयु चा ह  ा  झाला असे नाही. िनवडी या कोण याही ट यावर 

अजदार पा ता धारण न करणारा, गैरवतन करताना/दबाबतं ाचा वापर करताना आढळ यास याची उमेदवारी/ िनवड र बातल 
कर यात येईल. तसेच िनयु  झा यानंतरही कोणतीही पुवसुचना न देता यांची िनयु  समा  कर यात येईल. 

२०) अपा  ठरले या उमेदवारां या बाबतीत कोणताही प वहार केला जाणार नाही. 
२१)  मनपा/ णालयीन सेवेत असताना उमेदवारां या चुक मुळे मनपाचे/ णालयाचे कोण याही कारचे नुकसान झा यास याची भरपाई 

क न घेणेत येईल. 
२२)  वय, शै िणक अहता, मागासवग, अनुभव, अंितम प र ा वषातील गुण इ यादी अजाम ये नमुद करणे आव यक आहे. अजातील संबंधीत 

रका यात प पणे नमुद केले नस यास अशा अजाचा िवचार केला जाणार नाही. उमेदवाराने अज सादर केलेनंतर याम ये कोण याही 
कारचा बदल करता येणार नाही. 

२३) कागदप ांचे तपासणीचे वेळी शै िणक अहता धारण न करणे/अपुण कागदप े सादर करणारे उमेदवारास िनवडीसाठी अपा  ठरिव यात 
येईल. 

२४)  अजदारांनी आप या वैय क मािहतीत यांचा अचुक ई-मेल, प ा व मोबाईल मांक देणे बंधनकारक आहे. 
२५)  उमेदवारांना कागदप े पडताळणीसाठी पा  उमेदवारांची यादी िनवेदने,िनवड व ित ायादी व इतर सुचना ा वेळोवळी मनपाचे 

www.pcmcindia.gov.in  या संकेत थळावर िस द कर यात येतील. याबाबत उमेदवारांना लेखी प वहार केला जाणार 
नाही. यामुळे उमेदवारांनी भरती या पुण होईपयत वेळोवेळी संकेत थळावरील सुचना पहा ात. संकेत थळावरील सुचना पािह या 
नाहीत या कारणा तव आले या कोण याही त ारीची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच याबाबत उमेदवारांने सम   यशवंतराव च हाण 
मृती णालय चाण य कायालयाम ये येवून िवचारणा क  नये. 

२६)  अज करणा-या उमेदारांनी द.०७/१२/२०२१ पयत या पदासाठी अज सादर केला आहे. या पदाची आव यक शै िणक अहता, अनुभव, 
एम.एम.सी रिज. व इतर सव अहताधारण करणे/अटीची पुतता करणे आव यक आहे. 

२७)  अज करणा-या उमेदवारांनी एका पदासाठी एकच अज करावा. इतर पदांसाठी अज करावयाचा अस यास  येक पदासाठी वतं  अज 
सादर करावा. एकाच अजावर इतर पदांचा उ लेख क न नये असे अज िवचारात घेतले जाणार नाही. 

२८) उमेदारांना वयाची अट लागू राहणार नाही. 
 

तरी इ छुक उमेदवारांनी  वरील पदांक रता दनांक-०१/१२/२०२१ ते  द.०७/१२/२०२१ अखेर पद ुतर सं था यशवंतराव च हाण मृित 
णालयामधील चाण य शासक य कायालयातील हॉलम ये स.१०.०० ते साय-ं५.०० या वेळेत िविहत नमु यातील अज  प रपुण भ न यासोबत 

आव यक या कागदप ां या सा ां कत केले या ती व मुळ तीसह सम  उपि थत रा न अज सादर करावा. पो टाने आले या अजाचा िवचार केला 
जाणार नाही. आले या इ छुक उमेदवारांचे रिज ेशन द.०७/१२/२०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते  सायं ५.०० या वेळेत केले जाईल. वेळेनंतर आले या 
उमेदवारां या अजाचा िवचार केला जाणार नाही. रिज ेशन झाले या उमेदवारांना सदर पदासाठी घेत या जाणा-या लेखीप र ा/मौखीक मुलाखतीबाबत 
सम  सुचना द या जातील व याबाबतचा तपशील मनपाचे वेबसाईटवर िस द केला जाईल. सदर दवशी आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास 
वरील पदे भरेपयत दर सोमवारी Walk In Interview आयोिजत के या जातील. यासाठी सम  प वहार केला जाणार नाही.  

 
 
जाहीरात .१२३५/२०२१  सही/- 
रोटेशन .-                             (राजेश पाटील) 
वेबसाईट –www.pcmcindia.gov.in         आयु   

.वायसीएमएच/७/कािव/१३८८/२०२१           पपरी चचवड महानगरपािलका 
दनांक- २९/११/२०२१.                   पपरी – ४११०१८. 

 
 
 

 



   उमेदवाराने करावया या अजाचा नमुना 
  

ित,        
मा.आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११०१८.  

 
 
     िवषय–  यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये  ता पुर या व पात मानधनावरील 

       ----------------------------------------------------या पदासाठी अज. 
     संदभ-  वायसीएमएच/७/कािव/ १३८८/२०२१ द.२९ /११/२०२१, जािहरात .१२३५/२०२१  

 
 

महोदय, 
 
 संद भय  जािहरातीनुसार  मी ी/ ीम.------------------------------------------------  हंगामी  

प दतीने ता पुर या व पात  दरमहा  एकि त  मानधनावर ------------------------------------------ या 

पदासाठी जािहरातीमधील  आव यक  ती अहता  धारण  करीत  असुन  या पदासाठी  िनवड हो यासाठी  

िवहीत  नमु यातील  अज सादर करीत आहे. 

                आडनाव       वत:चे नाव    विडल/पितच े
ENGLISH 

 
१) संपुण नाव   (मराठीत) – ---------------------------------------------------------------------------- 

 
२) प वहारचा प ा-  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

३) ज म दनांक -         /         /             मोबाईल . – 

४) लग -  पु ष    ी-                        ईमेल आयडी - 

५) जात -    वग –  

६) महारा  मेडीकल/इंडीयन  मेडीकल  कौि सल/नसस कौि सल  कडील  न दणी  . -----------------

दनांक -      /       / 

 
फोटो 

 



७)  अजदाराने  धारण केले या  शै िणक  अहतेचा तपिशल – 

अ. . शै िणक सं था िव ापीठ उ ीण 
वष 

िमळालेले 
गुण ट े वारी 

१      

२      

३      

४      

८) ता क व इतर  अहता तपिशल - --------------------------------------------------------- 
      अनुभवाचा तपिशल – 

अ. . सं थेचे नाव सं थेचा प ा दुर वनीसह पद कालावधी 

१  
 
 

  

२  
 
 

  

३     

 

 
 

वरील नमुद केलेला तपिशल खरा व बरोबर असुन याबाबत  आव यक माणप ां या  

मािणत ती सोबत जोडत आहे. मी असेही मािणत  करतो/ करते क   वर दलेली  मािहती 

खोटी अगर चुक ची आढळुन आ यास या मािहती या आधारे नोकरीव न कमी कर यास मी पा  

राहीन, तसेच मा यािव द कोणतीही कायदेिशर कारवाई के यास माझी काहीही त ार राहणार 

नाही. 

अजदाराची सही 

थळ –  पपरी-१८       (नाव- ी./ ीम- -----------------------------------)                                

दनांक-      /      /२०२१.       

सहप –े अजासोबत खालील माणप ां या  मािणत  स य ती जोडले य़ा आहेत.  
( या माने जोडले या आहेत या माणे िलहणे) 

  १) ---------------------------------------------------- 

  २) ---------------------------------------------------- 

  ३) ---------------------------------------------------- 

  ४) ---------------------------------------------------- 

एकुण अनुभव -           वष  - मिहन-े दवस- 



 


