
पपरी चचवड महानगरपािलका ,  
पपरी  - ४११ ०१८ 

जािहरात मांक  - ३८७ 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका वै क य िवभागा या कायम आ थापनेवरील गट 'अ' व गट 'ब' 
संवगातील खाली नमूद केले माणे  र  पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठी पा  असले या उमेदवारांकडून 
Online प दतीने अज www.pcmcindia.gov.in  या संकेत थळावर मागिव यात येत आहेत.  
1. Online अज वीकार याचा कालावधी द. ०६/०१/२०१४ रोजी सकाळी १०.०० वा. पासून  ते                 

द. १८/०१/२०१४  रोजी साय.ं ५.४५ वा. पयत राहील.  
2. खालील नमूद पदां या लेखी परी ा दनांक २५ जानेवारी २०१४ रोजी घे यात येतील. परी ेची वेळ व 

ठकाण लेखी परी ा वेश प ाम ये  दनांक २१/०१/२०१४ रोजी कळिव यात येईल. 
3. परी ेचा दनांक, लेखी परी ा, वेश प , मुलाखत प , परी ेचा िनकाल, अंितम िनवड यादी िस द 

करणे इ यादीबाबत मािहती वेळोवेळी www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर तसेच कायालयाच े
सचूना फलकावर िस द कर यात येईल. ते हा भरती क या पूण होईपयत उमेदवारांनी वेळोवेळी वरील 
संकेत थळावरील सूचना पहा ात. 

4. भर यात येणा-या पदांची नावे, वेतन ेणी, पदसं या, आर ण व पदांसाठी आव यक असणारी शै िणक 
अहता व अनुभव याबाबतचा तपशील खालील माणे आहे.  

5.  
अ.

. पदनाम प ेबँड व ेड वेतन आव यक शै िणक पा ता व अनुभव पद 
सं या आर ण समांतर 

आर ण 
१. अि थरोग 

त  
र. .१५६००-३९१०० 

ेड प े .६६०० 

1. मा यता ा  िव ापीठाकडील 
एम.बी.बी.एस. व अि थरोग 
िवषयातील एम.एस ही पदवी 
कवा पदिवका असणे आव यक. 

2. शासक य/ िनमशासक य/ खाजगी 
णालयातील अि थरोग 

िवषयातील ५ वषाचा अनुभव 
3. महारा  मेडीकल कौ सील कडील 

रिज ेशन आव यक. 

०१ अनु. जाती -- 

२. भूलत  र. .१५६००-३९१०० 
ेड प े .६६०० 

1. मा यता ा  िव ापीठाकडील 
एम.बी.बी.एस. आिण एम.डी  
Aneaesthesia परी ा उ ीण 
कवा Aneaesthesia पदिवका 

उ ीण.  
2. ५ वषाचा अनुभव. 
3. महारा  मेडीकल कौ सील कडील 

रिज ेशन आव यक. 

०१ अनु. जमाती -- 

३. सजन र. .१५६००-३९१०० 
ेड प े .६६०० 

1. मा यता ा  िव ापीठाकडील 
एम.डी (जनरल सजरी)/एम.एस. 
प र ा उ ीण असणे आव यक. 

2. जनरल सजरी कामाचा कमान 
०५ वषाचा अनुभव. 

3. महारा  मेडीकल कौ सील कडील 
रिज ेशन आव यक. 

०२ अनु. जाती-१  
खुला-१ 

 

४. फिजिशयन र. .१५६००-३९१०० 
ेड प े .६६०० 

1. मा यता ा  िव ापीठाकडील 
General Medicine 
िवषयातील एम.डी.  परी ा 
उ ीण. 

2. ५ वषाचा अनुभव. 
3. महारा  मेडीकल कौ सील कडील 

रिज ेशन आव यक. 

०२ अनु. जमाती-१  
खुला-१ 

 



५.  करण 
शा  

र. .१५६००-३९१०० 
ेड प े .६६०० 

1. मा यता ा  िव ापीठाकडील 
Radiology िवषयातील एम.डी 
परी ा कवा डी.एम.आर.डी.  
उ ीण  असणे आव यक. 

2. कमान ५ वषाचा अनुभव. 
3. महारा  मेडीकल कौ सील कडील 

रिज ेशन आव यक. 

०१ खुला  

६. वै क य 
अिधकारी 

र. .१५६००-३९१०० 
ेड प े .५४०० 

1. मा यता ा  िव ापीठाची 
एम.बी.बी.एस. पदवी परी ा 
उ ीण व इंटनिशप पूण केलेली 
असणे आव यक. 

2. रा य मेडीकल कौि सल कडील 
रिज ेशन  आव यक. 

१७ अनु.जाती   ०३ पैक  
मिहला-१ 

अनु.जमाती ०३ पैक  
मिहला-१ 

भ.ज.(क)  ०१  
भ.ज.(ड) ०१  
इमाव  ०२  
खुला  
 

०७ पैक  
मिहला-२ 
माजी 
सैिनक -१ 
िन:समथ 

 
(अपंग) –
१ 
(partially 

Sighted) 

५.१ वरील वगिनहाय आर णा या पदसं येत बदल हो याची श यता असनू याबाबतचे सव अिधकार     
मा. आयु ांना राहतील. 

५.२ शासन सामा य शासन िवभागाकडील प रप क .एस.आर. ही-१०९७/ . .३१/९८/१६ अ, दनांक  
१६/०३/१९९९ अ वय ेसमांतर आर णाच ेउमेदवार उपल ध न झा यास या सामािजक आर णातील 
उमेदवारांची  िनवड कर यात येईल. 

६) वयोमयादा :- 
६.१ उपरो  सव पदांसाठी  सव वगातील उमेदवारांचे वय जािहराती या शेवट या दनांकास कमान १८ 

वष पूण असणे आव यक राहील. वै क य अिधकारी पदाकरीता कमाल वयोमयादा  खुला वगाकरीता 
३३ वष तर मागास वगाकरीता ३८ वष राहील तर शासन प रप क . एस.आर. ही-
२००२/३७९/ . .२२/०२/१२, दनांक १ नो हबर २००३ नुसार अि थरोग त , भूलत , सजन, 
फिजिशयन, - करण शा  या पदांसाठी अज करणा-या खु या वगातील उमेदवारांसाठी कमाल 

वयोमयादा ३८ वष  व मागास वगातील उमेदवारांसाठी ४३ वष इतक  राहील.  
६.२ क प त/भूकंप त व िन:समथ (अपंग) उमेदवारांना कमाल वयोमयादा ४५ वष इतक  राहील.  
६.३ माजी सैिनकांसाठी यांनी सैिनक  सेवेत ितत केलेला अखंड कालावधी हा यां या वयातून वजा 

कर यात येईल तसेच यांना कमाल वयोमयादेत ३ वषाची सवलत राहील.  
६.४ वातं य सैिनकांचे पा य अस यास वयाची कमाल मयादा ४५ व अंशकालीन उमेदवार अस यास वयाची 

कमाल मयादा ४६ वष  राहील. खेळाडु यां यासाठी कमाल वयोमयादा ५ वषापयत िशिथल कर यात 
येईल. 

७) शै िणक अहता :- 
७.१. अज करणा या उमेदवारांनी जािहराती या दनांकास, या पदासाठी अज केला आहे, या पदाची शै िणक 

अहता व अनुभव धारण केला असणे  आव यक  आहे. 
८) परी ा शु काबाबत :- 

८.१ वरील सव पदांसाठी खु या वगातील  उमेदवारांनी र म . ३००/- व मागासवग य उमेदवारांनी   र म 
. १५०/- इतके परी ा शु क मा. आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ यांचे 

नावे बँक ऑफ बडोदा या कोण याही शाखेत संबंिधत बँके या कामकाजा या वेळेनुसार खाते मांक 
३१०६०२००००००८७ वर िविहत चलना दारे भरणे आव यक आहे. 

८.२ बँकेत शु क चलना दारे जमा केल्  यानंतर बँक चलनावर  Transaction ID/Journal Number  नमूद 
करेल जो Transaction ID/Journal Number Online अजावर भर  यािशवाय अज वीकृत केला 
जाणार नाही. 
 



८.३ मागासवगातील उमेदवाराकडे जात माणप  उपल ध  नस यास अथवा यास खु या वगातून अज 
करावयाचा अस यास यांनी खु या वगा माणे र म . ३००/- शु क भरावे व अजाम ये खु या 

वगाम ये  अज केला आहे ,अस ेनमूद करावे 
८.४ कोण याही प रि थतीम ये  सदर परी ा शु क परत केले जाणार नाही. 
८.५ परी ा शु क भर याबाबतची बँक चलनाची पावती लेखी परी ा/मुलाखती या वेळी सादर करणे 

आव यक आहे. 
८.६ माजी सैिनकांसाठी परी ा शु क माफ राहील. 
८.७ परी ा शु क वर नमूद के  या माणे फ  बँक ऑफ बडोदा या बँकेम ये चलना दारे जमा करावे. इतर 

व पात ा  होणारे परी ा शु क वीकारले जाणार नाही, याची उमेदवारांनी न द यावी. 
८.८ परी ा शु क दनांक १८/०१/२०१४ रोजी संबंिधत बँक कामकाजाचे वेळेनुसार दुपारी १.०० वा. पयतच 

वीकार यात येईल. 
९) अज सादर करणेबाबत आव यक सूचना :-  

९.१ उमेदवारांनी अज भर यापूव  www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर जाऊन जािहरात सिव तर 
अ यासावी व नंतरच आपला अज भरावा. अज फ  ऑनलाईन प दतीनेच वीकारले जातील.  

९.२ Online अज कर यासंबंधी या सव सिव तर सूचना www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर  उपल ध 
आहेत. या सव सूचना उमेदवारांनी काळजीपूवक  वाचून या सूचनांचे  अनुषंगाने भरावयाची  संपूण मािहती 
आप याकडे आहे कवा नाही याची खा ी क नच  अज भर यास सु वात करावी. 

९.३ उमेदवाराची मािहती संगणकावर एकि त  कर यात येणार आहे. उपरो  पदांसाठी  िविहत केलेले अज 
www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर दनांक ०६/०१/२०१४ रोजी सकाळी १०.०० वाज यापासून  
ते   द. १८/०१/२०१४ रोजी सायंकाळी ५.४५ वाजेपयत  उपल ध होतील.  अज भरावयास सु वात 
कर याअगादेर शु क संगणक य चलना दारे भरणे आव यक आहे. बँक चलनाचा नमुना 
www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर उपल ध  असून यातील आव यक मािहती भ न ट काढून 
यावी व शु क नमूद केले या बँकेत जमा करावे. बँकेत शु क चलना दारे जमा केल्  यानंतर बँक चलनावर  

Transaction ID/Journal Number  नमूद करेल जो Transaction ID/Journal Number on Line  
अजावर भर  यािशवाय अज वीकृत केला जाणार नाही. 

९.४ उमेदवारांनी शु क बॅकेत चलना दारे  जमा के यानंतर www.pcmcindia.gov.in  या संकेत थळावर जाऊन 
अज भरावा. अज भरत असताना फोटो, वा री, बँक चलनाची त कॅन upload  क न पुढे इतर आव यक 
मािहती  अजाम ये अचूक भरावी. 

९.५ उमेदवारांनी सव मािहती भर यानंतर Preview वर Click  करावे. यामुळे भरले या अजाच े पुन वलोकन 
(Review)  करता येईल. जर अजातील मािहती बदलावयाची अस यास  Next अथवा Preview बटन दाबून 
आप याला जी मािहती दु त करावयाची आहे, ती मािहती दु त करता येऊ शकेल. 

९.६ पुन वलोकन (Review) नंतर सव मािहती  बरोबर अस यास Submit बटनवर Click करावे. यानंतर  
आपला अज Submit होऊन आप  याला  याची ट  आऊट काढता येईल. 

९.७ पूणत: मािहती भरले या अजाची ट आऊट काढून यावी. ट काढले या अजाची त जपून ठेवावी. कारण 
अजाची ट लेखी परी ा व मुलाखतीकरीता सोबत आणणे आव यक आहे. 

९.८ इंटरनेटवर उपल ध होणारा अज मांक जपून ठेवावा. कारण परी ेचे वेशप  डाऊनलोड  करताना आपणांस  
ा  होणारा अज मांक व आपली ज मतारीख अचूक नमूद के यानंतरच आपले वेशप  आपणांस डाऊनलोड  

करता येईल. 
९.९ चुक चा अज मांक व चुक ची ज मतारीख नमूद के यास आपणांस वेशप   डाऊनलोड करता येणार नाही, 

याची उमेदवारांनी न द यावी 
९.१० अज सादर केले या उमेदवारांस कागदप ां या छाननीिशवाय लेखी परी ेस बस याची परवानगी दे यात येत 

आहे. यामुळे उमेदवार लेखी परी ा उ ीण झाला तरी आव यक कागदप ांची पूतता के यािशवाय 
िनवडीस/मुलाखतीस पा  राहणार नाही. केवळ परी ा उ ीण झा यामुळे उमेदवारांस िनवडीचा/ मुलाखतीचा 
कोणताही ह  ा  होणार नाही. यामुळे उमेदवारांस संबिधत पदां या पा ते या अटी अ यासूनच अज 
करावा.  

९.११ भरती ये या संदभातील सव मािहती  व यानुषंगाने होणा या बदलाबाबतची सव मािहती 
www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर उपल ध होईल, याची उमेदवारांनी न द यावी. 

९.१२ शासक य/िनमशासक य/महापािलका सेवेत  कायरत असणा या कमचा यांनी अज कर यापूव  कायालय 
मुखाची परवानगी यावी. सदर परवानगी घेत याबाबतचे आदेश मुलाखती या वेळी सादर करणे आव यक 

आहे. 
९.१३ िविहत दनांकानंतर व िविहत वेळेनंतर आलेला कोणताही अज संगणक य णलीम ये वीकृत केला जाणार 

नाही. 



९.१४ उमेदवाराने अजाम ये नमूद केलेली सव मािहती बरोबर  आहे असे गृहीत ध न कोण याही ट यावर  
पडताळणी या अधीन रा न  अज वीकृत कर यात येतील. पा  उमदेवाराची य  िनवड कर यापूव  
कर यात येणा या कागदप े छाननीम ये अजातील मािहती खोटी, िवसंगत अस याचे प  झा यास उमेदवार  
िनवडीसाठी अपा  ठरिव यात येईल. 

९.१५ ऑनलाईन येबाबत कोणतीही त ार अस यास मण वनी  मांक 9096173468 वर सकाळी १०.०० ते 
५.४५ या वेळेत संपक साधावा. तथािप अज भर यासंबंधी , वेशप  उपलब्  धतेसाठी उमेदवारांनी 
support@pcmc.applyjobz.com या ई-मेल आयडीवर ई-मेल पाठव यानंतर उमेदवारांना यां या 
अडचणीचे िनराकरण क न तसा SMS संदेश उमेदवारां या  मण वनीवर  कवा मेल आयडीवर ई-मेल 
पाठव यात येईल. यासाठी उमेदवाराने  अजाम ये यांचा मण वनी  मांक व  ई-मेल इ या द मािहती 
भरणे अिनवाय आहे. 

१०) लेखी परी ा – वेशप  :- 
१०.१ जािहरातीत नमूद पदांक रता अज केले या लेखी परी ेकरीता पा  ठरले या उमेदवारांचे लेखी परी ेचे 

वेशप  व सचूनाप   www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर दनांक २१/०१/२०१४ रोजी 
टाक यात येतील. (अपलोड कर यात येतील) उमेदवारांनी लेखी परी ा वेशप  व सुचनाप  वत: 
संकेत थळाव न काढुन यावे. 

१०.२ ज्  या उमेदवाराचे लेखी परी ा वेशप  व सचूनाप  संकेत थळाव न उपल ध होणार नाहीत. यांनी 
दनांक २३/०१/२०१४  पूव  मा. आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका यांचेकड े वेशप  व 

सुचनाप  िमळ याबाबत अज करावा. यांना शासन िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका येथुन 
लेखी परी ा वेशप  व सुचनाप   उपल ध क न दे यात येईल. 

११) मागासवग य व समांतर आर णाबाबत :-  
११.१ महारा  शासन, सामा य शासन िवभाग, शासन प रप क मांक बीसीसी-२०१२/ . .३३२/१२/१६-ब, 

दनांक १८/०५/२०१३ व शासन प रप क मांक बीसीसी-२०१२/ . .३३२/१२/१६-ब, दनांक 
३०/०७/२०१३ नुसार मागासवग य वगातील पदांसाठी अज करणा या  उमेदवारांनी  यां या जातीचे स म 
अिधका यांनी दलेले जात माणप  व  जातवैधता माणप  सादर करणे आव यक आहे. जातवैधता 

माणप  उपल ध नस यास उमेदवाराची अंितम िनवड  झा यानंतर ६ मिह या या आत जात पडताळणी  
सिमतीचे जात वैधता माणप   सादर करणे आव यक राहील, अ यथा उमेदवाराची िनयु  र  केली जाईल. 

११.२ महारा  रा य लोकसेवा  अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, िनरिधसूिचत जमाती(िवमु  जमाती) भट या 
जमाती, िवशेष मागास वग, इतर मागास वग यां यासाठी आर ण अिधिनयम २००१ सन २००४ चा 
महारा  अिधिनयम मांक ८ हा अिधिनयम महारा   शासनाने दनांक २९/०१/२००४ पासून  अंमलात 
आणला आहे. यानुसार उ त व गत गटाचे ( िमलेअर) त व िव.जा.अ., भ.ज.ब., भ.ज.क., भ.ज.ड., 
इ.मा.व. आिण िव.मा. . यांना लागू आहे. या वगातील उमदेवारांनी ते उ त/ गत गटात मोडत नस याचे 
चालू वषाचे (नॉन िमलेअर)  माणप  लेखी परी े या/मुलाखती या वेळी सादर करणे आव यक राहील. 
अ यथा सदर उमेदवार आर णाचा लाभ घे यास अपा  ठरतील. 

११.३ खुला वग, इतरमागास, िवमु  जाती(अ), भट या जमाती(ब), भट या जमाती(क), भट या जमाती(ड), 
िवशेष मागास वग या वगातील मिहला आर णाचा लाभ घेणा-या उमेदवारांनी उ त /गट 
( मीलेअर)म य े मोडत नस याबाबतच े शासनान े जािहर केले या स म अिधका-याच े चालू वषाच े (नॉन 

िमलेअर)  माणप  लेखी परी ा व मुलाखती या वेळी सादर करण े आव यक राहील. अ यथा सदर 
उमेदवार  मिहला आर णाचा लाभ घे यास अपा  ठरतील. 

१२) लेखी परी ेचे व प :- 
१२.१ लेखी परी ा ही या पदाची शै िणक अहता व  पदा या कामाचे व प यांचेशी संबंिधत राहील. 

 उपरो  पदाकरीता १८० गुणांची  लेखी परी ा व २० गुणांची मौिखक परी ा घे यात येणार आहे. 

१२.२ लेखी परी ेची पि का व तुिन , ब पयायी व पाची असेल. तसेच ओएमआर उ रपि का वतं  
दे यात येईल.  याचा नमुना संकेत थळावर ठेवणेत आला असून, उ रपि कांची तपासणी ओएमआर 
मशीनवर करणेत येणार आहे. 

१२.३ समान गुण असणा  या उमेदवारांचा गुणव ा म, सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय . 
िनम/२००७/ करण . ४६/७/१३ अ, द. २७/०६/२००८  मधील मु ा .६ म ये दले या िनकषावर 

लावला जाईल.  
१२.४ गुणव ा यादीत अंतभाव हो यासाठी उमेदवाराने एकूण गुणा या ४५% गुण ा  करणे आव यक आहे.  

१३) िनवड प दत :- 
१३.१ जािहरातीम ये नमूद पदांक रता उमेदवारांची िनवड लेखी प र ा व मुलाखत या दो हीम य ेिमळणा  या 

एकूण गुणा या आधारे गुणानु मे तयार केले या यादीनुसार कर यात येईल. 
 



१४)  इतर अटी व शत  : 
१४.१ शासन िनणय . रपभ/ . .६६/२०११/ई-१०, द. २७ जून २०११ नुसार मुलाखती या  वेळी 

उमेदवारांने अिधवास माणप  (Domicile Certificate) अथवा महारा  रा यात  ज म झाला 
अस याची न द असणारा ज माचा दाखला अथवा शाळा सोड याचा दाखला सादर  करणे आव यक 
राहील. 

१४.२ शासन िनणय सामा य शासन िवभाग मांक शासन २०००/ . .६१/२०११/३९, दनांक १९ माच  
२००३ अनुषंिगक सुधा रत शासन िनणयानुसार उपरो  पदाकरीता  अज करणा या  उमेदवारांनी  
संगणक हाताळणी/वापराबाबतची  शासनाने िविहत केलेल े माणप  िनयु या दनांकापासून  एक 
वषा या आत ा  करणे आव यक राहील. अ यथा त्  यांची सेवा समा  होईल. शासन िनणय मािहती 
तं ान(सा. .िव) िवभाग, शा.िन. . मातस २०१२/ . .२०१२/ . .२७७/३९, द. ०४/०२/२०१३ 
अ वये शासनाने िविहत केलेले  संगणक अ यास म/मािहती तं ानिवषयक परी ा उ ीण झाले या 
उमेदवारांना संगणक अहता परी ा उ ीण अस याचे समज यात येईल 

१४.३ िनवड झाले या उमेदवारांना महारा  शासन िव  िवभागाकडील शासन िनणय मांक अंिनयो-
१००५/सेवा-४, द. ३१/१०/२००५ नुसार नवीन अंशदान िनवृ ी वेतन योजना हणजेच प रभािषत 
अंशदान िनवृती योजना ( Defined contribution Pension System) लागु राहील.   

१४.४ दनांक ०१/११/२००५ पूव  शासक य/िनमशासक य सेवेत दाखल झाले या उमेदवाराची सदर पदासाठी 
िनवड झा यास संबंिधत शासक य/िनमशासक य कायालयांनी, अशा उमेदवारा या  सेवािनवृ ी वेतन 
अंशदान (पे शन कॉ यु युशन) व रजा वेतन अंशदान (िल ह सॅलरी कॉ यु युशन)  ची र म पपरी 
चचवड महानगरपािलकेकडे वग के यास अशा कमचा-यांना महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम 

१९८२ नुसार िनवृ ीवेतन योजना लागू राहील.   
१४.५ लेखी परी ेचे वेशप , लेखी परी ेचा िनकाल, मुलाखतीचा दनांक व िनवड यादी पपरी चचवड 

महानगरपािलके या नोटीस बोडावर तसेच www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर िस द कर यात 
येईल. याबाबत वतं  प  वहार केला जाणार नाही याची उमेदवारांनी द ता यावी.  

१४.६ उमेदवारांने यापूव  जरी यांच ेनांव रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क ाकड े (सेवायोजन  कायालय 
/एकाि मक आ दवासी क प कायालय/िज हा सैिनक कायालय व िज हा पुनवसन कायालय येथे  
न दिवल ेअसेल व यांचे नावाची संबंिधत कायालयाकडून िशफारस कर यात आली असली, तरी यांनी या 
पदांचा भरतीसाठी वतं पणे Online अज करणे आव यक आहे. 

१४.७ महारा  शासनाकडील आदेश . एस.आर. ही -२०००/ १७/२०००/१२, द. ०१/०७/२००५ अ वये 
द. २८/०३/२००६ व त ंतर ज माला आले या मुलांची सं या २ पे ा अिधक अस यास संबिधत 

उमेदवाराचा नेमणुक साठी िवचार कर यात येणार नाही. तस े िविहत नमु यात र. .१००/- च े टॅ प 
पेपरवर नोटराईज केलेल े ित ापन िनयु या वेळी सादर करणे आव यक राहील. 

१४.८ िन:समथ (अपंग) साठी ठेव यात आले या आर णाचा लाभ िमळ यासाठी मा.िज हा श य 
िच क सकांकडील िन:समथ (अपंग)च े माणप  आव यक आहे. तसेच िन:समथ (अपंग) माण 
कमान ४०% असणे आव यक आहे.  

१४.९ मिहला उमेदवार िववािहत अस यास िववाह न दणी माणप  कवा नावांत बदल झा यासंबंधी अिधसूचीत 
केले या राजप ाची सा ांक त त लेखी परी ा/मुलाखती या वेळी सादर करणे  आव यक आहे.  

१४.१० उमेदवाराने तो कोण या वगातून अज करीत आहे, याचा प  उ लेख अजात करावा. उमेदवाराकडे 
जात माणप  उपल ध नस यास अथवा उमेदवार या मागास वगातील आहे, या वगासाठी तुत 
भरतीम ये आरि त पदे नस यास, तो खु या वगातून अज क  इि छत असेल तर याने अजाम ये  तसे 
प  नमूद करणे आव यक आहे. 

१४.११ पा  उमेदवारांना मुलाखतीस  बोलावल्  यानंतर कागदप े पडताळणीसाठी शै िणक अहता, अनुभव, 
जाती माणप , जातवैधता माणप , नॉन िमलेअर माणप , वयाबाबतचा पुरावा, अिधवास 

माणप , महारा  मेडीकल कौि सलकडील न दणी माणप (अ यावत न दणी नुतनीकरणासह) 
याबाबतची  मूळ कागदप  ेव याची येक   एक सा ां कत तीसह उपि थत राहणे आव यक आहे. 

१४.१२ मुलाखतीसाठी पा  उमेदवारांना मुलाखतीसाठी ठेव यात आले या गुणांकरीता तपासावया या मूळ 
कागदप ां या अहतेत मूळ कागदप ांिशवाय आव यक असेल तसे करणिनहाय खालील कागदप े 
तपासणी सिमतीकडून तपासले जातील. 
1. नावात बदल के  याबाबतचे माणप  
2. छोटे कंुटंुबाचे माणप   
3. संगणक अहता माणप  



१४.१३ िनवड या सु  झालेनंतर कवा िनयु  दल्  यानंतर कोण याही णी उमेदवाराने अजात व 
मुलाखती या वेळी दलेली मािहती अगर कागदप े खोटी सादर के याचे कवा खरी मािहती दडवून 
ठेव याचे िनदशनास आ यास या उमेदवारांची उमेदवारी/िनयु  कोण याही ट यांवर र  कर यात 
येईल. 

१४.१४ उपरो  र  पदांसाठी ा  होणारे अज  िवचारात घेऊन लेखी परी ा व मुलाखत घे यात येईल अथवा 
केवळ मुलाखती घे यात येतील, याची उमेदवारांनी न द यावी. 

१४.१५ पा  उमेदवारांना लेखी परी ेसाठी/मुलाखतीसाठी वखचाने यावे लागेल. 
१४.१६ सव वै क य अिधका यांना शव िव छेदन (Post Mortem) चे काम करावे लागेल. 
१४.१७ भरती येबाबतचे सव अिधकार महापािलका आयु  यांना असून कोण याही ट यावर भरती थिगत 

कर याचे अिधकार आयु  यांनी राखून ठेवले आहेत. 
 

 
 सही/- 

(डॉ. ीकर परदेशी) 
आयु  

पपरी चचवड महानगरपािलका, 
पपरी ४११ ०१८ 

 
 सही/- 

मांक शा/१/कािव/ ०३/२०१४             सहा यक आयु ( शासन) 
दनांक  ०४/०१/२०१४              पपरी चचवड महानगरपािलका, 

 पपरी ४११ ०१८ 
                                                                                                       


