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--------------------------------------------------------------------------------------- 
 संदभव :  

1. शासन ऄनधसूचना, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्र.अरटीअर-1091/प्र.क्र.226/सेर्ा-3,  
नदनांक 30 ऑक्टोबर, 2000 

2. शासन ऄनधसूचना, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्र.मर्ऄै-1007/458/प्र.क्र.375/07/सेर्ा-3,  
नदनांक 21 मे, 2009 

3. शासन ननणवय , सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्र.मर्ऄै-1007/प्र.क्र.375/सेर्ा-3,  
नदनांक 10 जून, 2009 

4. शासन ऄनधसूचना, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्र.मर्ऄै-2011/प्र.क्र.77/सेर्ा-3(नन.मं.), 
नदनांक 02 नोव्हेंबर, 2011 

5. शासन ननणवय , सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्र.मर्ऄै-2011/प्र.क्र.776/सेर्ा-3,  
नदनांक 14 नडसेंबर, 2011 

6. शासन ऄनधसूचना, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्र.मर्ऄै-2011/789/सेर्ा-3,  
नदनांक 18 जुल,ै 2013 

7. शासनपत्र सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्र. म.र्.ैऄ-१११३/७८९/४४५/१३/सेर्ा-3,  
नदनांक २७ सप्टेंबर २०१३ 

8. शासन ननणवय , सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्र.म.र्.ैऄ.-२०११/प्र.क्र.७४५/११/सेर्ा-3,  
नदनांक ३ ऑक्टोबर २०१३ 

   
----------------------------------------------------------------------------------------------
- 
जानहरात क्रमांक : 0२ /2021                             नस्ती क्रमांक : मर्ऄै-2015/प्र.क्र.431/सेर्ा-3 
 

र्दै्यकीय ऄनधकारी, गट-ऄ (सातर्ा र्तेन अयोग र्तेनस्तर, एस-20:- रु. 56,100-1,77,500) सर्गंातील नरक्त 
पदे भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे जानहरात प्रनसध्द  करण्यात येत अहे .  
 
1. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नजल्ह्यातील सार्वजननक अरोग्य नर्भागांतगवत अरोग्य संस्थांमध्ये महाराष्ट्र र्दै्यकीय र् अरोग्य 
सेर्ा गट-“ऄ” या संर्गातील र्दै्यकीय ऄनधकारी या   पदार्रील भरतीकरीता पात्र ईमेदर्ारांकडून ऄजव मागनर्ण्यात येत 
अहेत .  

 

२.  महाराष्ट्र र्दै्यकीय र् अरोग्य सेर्ा गट-“ऄ” या संर्गातील र्दै्यकीय ऄनधकारी या पदार्र सरळ सेर्नेे पदभरती 

करण्यासाठी  http://arogya.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळार्र ऄजाबाबतची मानहती ईपलब्ध करुन देण्यात 

 

http://maha-arogya.gov.in/


अली अहे. त्यानुसार https://www.maha-arogya.in/application_form.aspx या संकेतस्थळार्रून सदर ऄजव पूणव 

पणे ONLINE पद्धतीने भरार्याच ेअहेत. 

3.   ईमेदर्ारांनी ONLINE ऄजासोबत खाली नमूद केलेल्ह्या अर्श्यक त्या सर्व कागदपत्रांच्या स्र्-स्र्ाक्ांकीत प्रती 

UPLOAD करणे अर्श्यक अहे. ऄन्यथा अपला ऄजव स्र्ीकारला जाणार नाही. 

 १. जन्म प्रमाणपत्र ककर्ा जन्म तारखेसाठी ग्राय धरण्यात येणारे प्रमाणपत्र (School leaving) 

 2. महाराष्ट्राचा रनहर्ासी ऄसल्ह्याच ेऄनधर्ास (Domicile) प्रमाणपत्र 

 ३. राखीर् प्रर्गातून ऄजव केल्ह्यास जात र् जात र्धैता प्रमाणपत्र 

 ४. राखीर् प्रर्गातून ऄजव केल्ह्यास शासकीय ननयमानुसार अर्श्यक ऄसलेले र्धै Non-Creamy-Layer प्रमाणपत्र. 

 ५. ८.३ नुसार अंतरर्ानसता (Internship) पूणव केल्ह्याचे प्रमाणपत्र  

 ६. ऄजाच्या नदनांकास र्धै ऄसलेले महाराष्ट्र र्ैद्यक पनरषदेकडील (MMC) नोंदणी प्रमाणपत्र /Renual receipt 

 ७. ९ (२) नुसार ऄनुभर् प्रमाणपत्र. -  सोबत जोडलेल्ह् या  नमुन् यात.   

 ८. स्र्तःचा पासपोटव साइजचा फोटो ( JPEG file )  ( २  MB  पेक्ा जास् त  नसार्ी. ) 

 9.  स् र्स् र्ाक्रीचा  नमुना ( JPEG file ) ( २  MB  पेक्ा जास् त  नसार्ी. ) 

 10. महाराष्ट् र नागरी सेर्ा ( लहान कुटंूबाच े प्रनता ा पत्र )  ननयम २००५  नुसार-  सोबत जोडलेल्ह् या  नमुन् यात.   

 1१. परदेशातुन  एमबीबीएस पदर्ी घेतलेल्ह् या  ईमेदर्ाराची NBE गुणपनत्रका . .   

 1२. एमबीबीएस पदर्ी घेतलेल्ह् या  ईमेदर्ाराची चार र्षाची गुणपनत्रका  

 1३. नदव् यांग प्रमाणपत्र  (Online certificate )  ( नदव् यांग  ऄसल्ह् यास )  

 1४. (खेळाडू प्रर्गातून ऄजव करीत ऄसल्ह् यास) अंतरराष्ट् रीय स् तरार्रील खेळाडूच े प्रमाणपत्र तसेच शालेय नशक्ण र् 

नक्रडा नर्भागाचा  शासन ननणवय  क्र. रानक्रधो-२००२/प्र.क्र.६८/नक्रयूसे-२,  नदनांक १जुलै २०१६ मधील  सर्वसाधारण  

ऄहवतामधील मुद्दा क. ४ ( V) नुसार ऄजासोबत नर्भागीय ईपसंचालक यांनी क्रीडा प्रमाणपत्र योग्य ऄसल्ह्याबाबत र् 

खेळाडू कोणत्या संर्गासाठी पात्र ठरतो याबाबत प्रमानणत केलेले प्रमाणपत्र जोडणे अर्श्यक राहील.  

 ** All  other PDF  files except sr no. 8& 9 above should not be  more  than 5 MB each.   

4.   पदसंख्या :  सध्या एकुण नरक्त ऄसललेी पदे :-  
खालील तक्त्यात दशवनर्ल्ह्याप्रमाणे 1152 पदांसाठी (सामानजक र् समांतर अरक्ण नर्चारात घेता ) सदर स्र्तंत्र जाहीरात 

देण्यात येत ऄसुन त्यासाठी नव्याने ईमेदर्ारांकडुन ऄजव मागनर्ण्यात येत अहेत.   

(महत्र्ाच े- १.  या अधीच्या १.४.२०२१ रोजी च्या जानहरातीस ऄनुसरून ज्यांनी पदस्थापना घेतली अहे ऄशा र्दै्यकीय 

ऄनधकारी यांनी पुन्हा ऄजव करू नयेत. ऄसे ऄजव प्राप्त झाल्ह्यास ते रद्दबादल ठरनर्ण्यात येतील.  

 २. या अधीच्या १.४.२०२१ रोजी च्या जानहरातीमध्ये प्राप्त ऄजांचा या जानहराती साठी नर्चार केला जाणार 

नाही.  
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 ३.  जे र्ैद्यकीय ऄनधकारी ऄननधकृत गैरहजर अहेत ऄथर्ा ज्या ऄनधीकृत गैरहजर ऄनधका-यांना शासनाने 

एक संधी म्हणनू पुन्हा पदस्थापना नदलेली अहे परंतु त्या नठकाणी ऄसे र्ैद्यकीय ऄनधकारी रुजू न 

झाल्ह्यास र् त्यांनी या प्रनक्रयेत ऄजव केल्ह्याच ेकोणत्याही टप्यात ननदशवनास अल्ह्यास त्यांचा ऄजव तत्काळ 

रद्दबादल करण्यात येइल. तसेच त्यांनी सदर मानहती लपर्ून ननयुक्ती अदेश घेतल्ह्यास र् त्नंतर सदर 

बाब ईघडकीस अल्ह्यास त्यांच्या नर्ननयुक्त सेर्ा तत्काळ समाप्त करण्यात येतील. 

 ४. ज्या र्दै्यकीय ऄनधकारी यांनी या पूर्ी शासना माफव त ऄथर्ा नजल्ह्हानधका-यां माफव त ननयनमत र्दै्यकीय 

ऄनधकारी म्हणनू नेमणकू अदेश घेतले अहेत र् नंतर कोणत्याही कारणास्तर् राजीनामा सादर केला अहे 

ऄशा र्दै्यकीय ऄनधका-यांच ेराजीमाने मंजूर झालेले ऄसल्ह्याचे शासन अदेश ननगवनमत  झाले नसतील तर 

त्यांच े ऄजव ग्राय धरले जाणार नाहीत. सदर बाब ननर्ड प्रनक्रयेच्या कोणत् याही टप्यात ननदवशनास  

अल्ह्यास त्यांचा ऄजव तात्काळ रद्दबादल करण्यात येइल. तसेच त्यांनी सदर मानहती लपर्ून ननयुक्ती 

अदेश घेतल्ह्यास र् त्नंतर सदर बाब ईघडकीस अल्ह्यास त्यांच्या नर्ननयुक् त सेर्ा तात्काळ समाप्त 

करण्यात येतील. 

   

         सदर पदभरतीप्रनक्रयेस खालीलप्रमाणे सामानजक र् समांतर अरक्ण राहील  :- 

 प्रर्गव ऄजा ऄज नर्जा-ऄ भज-ब भज-क भ.ज.-ड नर्माप्र आमार् आडब्लुएस खुला एकूण 
पदसंख्या 54 31 14 14 15 9 43 226 115 631 1152 

सदर पदांच ेप्रर्गवननहाय सामानजक / समांतर अरक्णाच ेनर्र्रणपत्र खालीलप्रमाणे अहे. 

सर्वसाधारण 35 20 9 9 11 5 28 148 75 404 744 
मनहला 30%  16 9 5 4 4 3 13 67 35 189 345 
खेळाडु  (5 % 
)  

3 2 -- 1 -- 1 2 11 5 32 57 

ऄनाथ (एकुण 
खुल्ह्या 
पदांच्या 1 %) 

 6 6 

नदव्यांग  (4 
% )  

46* 
 

 

 - जानहरातीत नमूद पदांच्या संख्येत र्ाढ ऄथर्ा घट होण्याची शक्यता अहे, सदर ऄनधकार ननयुक्ती प्रानधकारी 

यांनी राखून ठेर्ले ेअहेत. 

{नटप:- ईपरोक्त तक्त्यात नदव्यांगासाठी 46 पदे राखीर् येत ऄसुन ती पदे सा.अ.नर्., शा.नन. क्र.संकीणव-

2020/प्र.क्र.103/सम-2, नद.17.06.2021 मधील तरतुदीनुसार ऄस्थीव्यंग (एका पायाने ऄपंग (50 %)) या संर्गातील 



व्यक्तींसाठी अरक्ीत ठेर्ण्यात येत अहेत. तसेच * ईमेदर्ार ज्या प्रर्गाचा अहे त्या प्रर्गात नदव्यांगाच ेते पद दशवनर्ण्यात 

येइल.} 

    {नर्.जा.(ऄ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) साठी राखीर् पदे अंतरपनरर्तवनीय  ऄसून नर्.जा.(ऄ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 

भ.ज.(ड) च ेईमेदर्ार ईपलब्ध झाले नाहीत तर शासन अदेशानुसार सदर पदे नर्.जा.(ऄ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) 

मधून अंतरपनरर्तवनीय ननयमानुसार भरण्यात येतील} 

 मागासर्गव, खेळाडू र् नदव्यांग यांच ेअरक्ण शासनाने र्ेळोर्ळेी ननगवनमत केलेल्ह्या अदेशानुसार राहील.  
 
4.1)  जाहीर करण्यात अल्ह्यानुसार 1152 पदांर्र खालील नमूद नर्शेषा  शाखेतील पदव्युत्तर पदनर्का / 

पदर्ीधारक ईमेदर्ारांना नर्शेष प्राधान्य देण्यात येइल:-  
 

1) ऄनतनर्शेषोपचार ता  
2) बालरोग ता     
3) नभषक           
4) भलू ता     
5) स्त्रीरोग ता     
6) शल्ह्य नचनकत्सक     

7) कान नाक घसा ता  
8) नेत्ररोग ता         
9) ऄस्थीव्यंगोपचार ता       
10) त्र्चारोग ता  
11) शरीरनर्कृती ता  
12) रक्तसंक्रमण ऄनधकारी 
13) क्-नकरण ता         
14) मानसोपचार ता     

15) पी.एस.एम. 
 
४.२) ईपरोक्त ४.१ मध्ये नमुद नर्षयांव्यनतनरक्त आतर नर्षयातील पदर्ी ककर्ा पदनर्का ककर्ा समकक् 
प्रमाणपत्रे धारण केलेल्ह्या ईमेदर्ारांची गणना ननव्र्ळ MBBS ईमेदर्ार म्हणनू करण्यात येइल र् त्यांची 
ननयुक् ती प्राधान्याने प्राथनमक अरोग्य कें दे्र र् प्राथनमक अरोग्य पथके येथे करण्यात येइल. तसेच त्यांना ३ / ६ 
ऄनतनरक्त र्तेन र्ाढी लागू राहणार नाहीत. 
 
४.३) नर्शेषा  ईमेदर्ारांना ३/६ र्तेन र्ाढी लागू ऄसल्ह्याने त्याचंी पदस्थापना त्यांच्या शैक्नणक ऄहवतेनुसार र् 
अरोग्य संस्थेच्या अकृतीबंधानुसारच ननयुक् ती  अदेश देण्यात येइल. 

       
5.  नदव्यांगासाठीचे अरक्ण :    सा.अ.नर्., शा.नन. क्र.संकीणव-2020/प्र.क्र.103/सम-2, नद.17.06.2021 मधील 

तरतुदीनुसार नदव्यांग ईमेदर्ारामधील फक्त ऄस्स्थव्यंग  (एका पायाने ऄपंग (50 %)) ईमेदर्ारच सदर पदासाठी 



पात्र ऄसून जो ईमेदर्ार ऄश्या प्रकारच्या नदव्यांग स्पष्ट्टपणे नमूद केलेले सक्म प्रानधकाऱ्याच े ONLINE पद्धतीने 

ननगवनमत केलेले प्रमाणपत्र सादर करेल त्याच ईमेदर्ाराचा सदर भरती प्रनक्रयेत नर्चार होइल . नदव्यांगांसाठीच े

अरक्ण ननरृीत करतांना सामान्य प्रशासन नर्भाग, शासन ननणवय क्र.नदव्यांग-2018/प्र.क्र.144/16ऄ , 

नद.29.05.2019 मधील तरतुदी  ऄर्लंबनर्ण्यात अल्ह्या अहेत. 

6. र्तेनश्रणेी  : सातर्ा र्तेन अयोग (र्तेनस्तर, एस-20 रु.56100-177500) नुसार र्तेन ऄनुा ेय राहील शासन 

ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्र.मर्ैऄ-2011/प्र.क्र.776/सेर्ा-3, नदनांक 14 नडसेंबर, 2011 ऄन्र्ये 

पदव्युत्तर पदनर्का धारक ईमेदर्ारांना 3 ऄनतनरक्त र्तेनर्ाढी र् पदव्युत्तर पदर्ी धारक ईमेदर्ारांना 6 ऄनतनरक्त 

र्तेनर्ाढी ऄनुा ेय राहतील. तथानप, पदव्युत्तर र् पदर्ी धारक ईमेदर्ारांना त्यांच्या शैक्नणक ऄहवतेनुसार र् अरोग्य 

संस्थेच्या अकृतीबंधानुसार पदस्थापना देण्यात येइल र् तेव्हांच त्यांना ऄनतनरक्त र्तेनर्ाढी ऄनुा ेय राहतील. 

 7. र्य: 
 7.१ नदनांक ९ ऑगस् ट, 2021 रोजी प्रचनलत ननयमानुसार 38 र्षापेक्ा जास्त नसार्,े मागासर्गीय ईमेदर्ारांच्या 

बाबतीत ननयमाप्रमाणे नशथीलक्म.  

        8.    शैक्नणक ऄहवता :  
 8.१   र्दै्यकीय ऄनधकारी (एम.बी.बी.एस) पदासाठी: सांनर्धाननक नर्द्यानपठाची एम.बी.बी.एस. पदर्ी ककर्ा भारतीय 

र्दै्यकीय पनरषद ऄनधननयम 1956 (1956 चा 102) ला जोडलेल्ह्या प्रथम ककर्ा स्व्दतीय ऄनुसूनचत नर्ननदीष्ट्ट 

केलेली समान ऄहवता ; 

 8.२  र्ैद्यकीय ऄनधकारी ( नर्शेषा ) पदासाठी :  सांनर्धाननक नर्द्यापीठाची (4.1) येनथल नमूद ऄभ्यासक्रमातील 

पदव्युत्तर पदर्ी/पदनर्का ककर्ा भारतीय र्दै्यकीय पनरषद ऄनधननयम, 1956 (1956 चा 102) ला जोडलेल्ह्या 

प्रथम ककर्ा स्व्दतीय ऄनुसूनचत नर्ननदीष्ट्ट केलेल्ह्या समान ऄहवतेची पदव्युत्तर  पदर्ी ककर्ा पदनर्का. 

  8.३   नद.९  ऑगस् ट , 2021 या नदनांकापूर्ी ऄथर्ा नदनांकास अंतरर्ानसता (Internship) पूणव ऄसणारे ईमेदर्ारच पात्र  

                 ठरतील. सदर प्रमाणपत्र ऄजासोबत UPLOAD न केल्ह्यास ऄजव रद्दबादल ठरनर्ण्यात येइल. 

  8.४   भारता बाहेर र्ैद्यकीय नशक्ण घेतलले्ह्या ईमेदर्ारांसाठी भारताची NBE परीक्ा ईत्तीणव ऄसणे ऄननर्ायव राहील. 
तसेच ऄजांच्या छाननी साठी त्याचे  NBE परीक्ेतील प्राप्त गुणच नर्चारात घेतल ेजातील.  NBE परीक्ेच े गुण 
पत्रक ऄजासोबत न जोडल्ह्यास त्यांचा ऄजव रद्दबादल ठरनर्ण्यात येइल. 

  ८.५   ईपरोक्त 8.1 येनथल नमूद शैक्नणक ऄहवता धारक ईमेदर्ारांव्यनतनरक्त ऄन्य शैक्नणक ऄहवता धारकाचे ऄजव 
नर्चारात घेतल ेजाणार नाहीत. 

  8.६   नदनांक ९  ऑगस् ट , 2021  सकाळी १०.०० पासून नदनांक २१  ऑगस्ट २०२१  रात्री  ११.५९  र्ाजे पयंत ONLINE 
ऄजव भरता येइल. 

 

 



.   9. ननर्ड प्रनक्रया :-  

१. काही नर्द्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदर्ी / पदनर्के साठी गुणां ऐर्जी GRADATION देण्यात येत ऄसल्ह्याने 
त्यांच्या गुणांबाबत नननरृतता ठरनर्ता येत नाही र् त्यामुळे गुणानुक्रम लार्ण्यास ऄडचण होते. सबब प्राप्त 
ऄजांची छाननी तसेच ऄंनतम गुणर्त्ता यादी ईमेदर्ारांच्या ननव्र्ळ MBBS च्या गुणांर्र र् ऄनुभर्ार्र 
अधानरत करण्यात येआल, यात  

I. MBBS पदर्ी परीक्ेच्या सर्व र्षांमध्ये नमळालेले सरासरी गुणांचे ९५ टक्क्यात पनरर्तवन करण्यात 
येइल. ( भारता बाहेर र्ैद्यकीय नशक्ण घेतलेल्ह्या ईमेदर्ारांसाठी NBE परीक्ेतील प्राप्त गुणच 
नर्चारात घेतले जातील) 

II. ऄनुभर्ाचे गुण देण्यासाठी एकूण सेर्ा नर्चारात घेताना प्रत्येक र्षाकनरता १ गुण याप्रमाणे गुण 
देण्यात येतील. परंतु ऄनुभर्ाच ेगुण जास्तीत जास्त ५ आतके राहतील.  

२. ऄनुभर्ासाठी पुढील संस्थां मध्ये केलेली सेर्ा गुणांसाठी ग्राय धरण्यात येइल. 
i. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजननक अरोग्य नर्भागातील संस्था मध्ये केलेली कंत्राटी र् बंधपनत्रत 

सेर्ा. 
ii. महाराष्ट्र शासनाच्या र्ैद्यकीय नशक्ण र् संशोधन नर्भागातील संस्था मध्ये केलेली कंत्राटी र् 

बंधपनत्रत सेर्ा. (Senior ऄथर्ा Junior Resident). परंतु प्व्युत्तर पदर्ी ऄथर्ा पदनर्केचे 
नशक्ण घेताना बंधनकारक ऄसलेली Resident  म्हणनू केलेली सेर्ा गुणांसाठी ग्राय धरण्यात 
येणार नाही. तथानप, Post  Graduation झाल्ह्यानंतर जर ऄशी सेर्ा नदली ऄसेल तर, ती ग्राय 
धरण्यात येइल. 

iii. कें द्र शासनाच्या सेर्ा. 
iv. कें द्र / राज्य शासन ऄंनकत संस्था मधील सेर्ा. 
v. महापानलकांमधील सेर्ा. 
vi. महाराष्ट्र शासना नशर्ाय आतर राज्यातील शासकीय सेर्ा ( Experience certificate  should be 

in English)  
 

  ईपरोक्त  सेर्ांव्यनतनरक्त आतर खाजगी संस्था मधील सेर्ा ऄनुभर्ासाठी र् गुणांसाठी ग्राय धरली जाणार 
नाही.  

एकूण 100 गुण 
तपनशल एमबीबीएस शैक्नणक ऄहवता धारकांसाठी गुणांच ेप्रमाण 

(Weightage) 
पदर्ी परीक्ेच्या सर्व र्षांमध्ये नमळालेले सरासरी 
गुणांच े९५ टक्क्यात पनरर्तवन करण्यात येइल  

 (जास्तीत जास्त ९५ गुण)  

ईपरोक्त २ मध्ये दर्शशनर्लेल्ह्या सेर्ां करीता ऄनुभर्ाचे 
गुण 

प्रत्येक र्षासाठी १ गुण याप्रमाणे जास्तीत जास्त ५ गुण. )  

एकूण गुण 100 
 

३. पदव्युत्तर पदर्ी / पदनर्का धारक र् पदर्ी धारक ईमदेर्ारांचा ऄनुक्रमे नर्शेषा  ननहाय र् ननव्र्ळ MBBS 
नुसार स्र्तंत्र गुणानुक्रम लार्ण्यात येइल.  
यात नर्शेषा ांसाठी खालील क्रम नर्चारात घेण् यात येइल.  

I. ऄनतनर्शेषोपचार  ता   
II. पदव्युत्तर पदर्ी (MD/MS) 
III. DNB 



IV. मान् यता प्राप् त  नर्द्यापीठाच् या पदव्युत्तर पदर्ीका (University Diploma) 
V. FCPS 
VI. CPS पदव्युत्तर पदर्ीका 

 
नटप :-  
1) सार्वजननक अरोग्य नर्भागांतगवत र्ैद्यकीय ऄनधकारी गट-ऄ ( सातर्ा र्तेन अयोग र्ेतनस्तर, एस-20 

रु.56100-177500 ) या संर्गात कायवरत ऄसणारे ननयमीत र्ैद्यकीय ऄनधकारी  ऄजव करण्यास पात्र नाहीत र्  
सदरचे ऄजव ग्राय धरले जाणार नाहीत. सदर बाब लपर्ून ऄजव केलेला कोणत्याही टप्यार्र अढळल्ह्यास 
त्यांना प्रनक्रयेतून बाद करण्यात येउन त्यांच्यार्र ननयमानुसार नशस्त भंगाची कारर्ाइ करण्यात येइल.  

2) ऄनुभर्ाच ेगुण देताना प्रत्येक र्षासाठी १ गुण याप्रमाणे जास्तीत जास्त ५ गुण देण्यात येतील. परंतु १ र्षव पेक्ा 
कमी सेर्सेाठी गुण देण्यात येणार नाहीत. 

3) ईमेदर्ाराने नर्नहत नमुन्यातील सक्म प्रानधकाऱ्याने नदलेले ऄनुभर्ाच े प्रमाणपत्र जोडणे अर्श्यक अहे. 
प्रमाणपत्र देण्यासाठी संबंनधत संस्था/ कायालय यांच ेप्रमुख हे सक्म प्रानधकारी ऄसतील.  

4) ऄनुभर्ासाठीच्या गुणांच्या मूल्ह्यांकनासाठी ३१ जुल,ै 2021 हा ऄंनतम नदनांक राहील. 
5) ननर्ड प्रनक्रयेसाठी नर्नहत करण्यांत अलेल्ह्या ननकषानुसार गुणांच े मूल्ह्यांकन करण्यासाठी सर्व गुणपत्रके/ 

प्रमाणपत्रे यांच्या स्र्-साक्ांकीत प्रती ईमेदर्ाराने ऄजासोबत upload करणे अर्श्यक अहे. ऄन्यथा, 
ईमेदर्ाराचा ऄजव रद्दबातल होइल. 

6) ईमेदर्ाराकडे ऄजव करण्याच्या नदनाकास महाराष्ट्राच ेर्धै ऄनधर्ास (DOMICILE) प्रमाणपत्र  ऄसणे ऄननर्ायव 
अहे. तसेच सदर प्रमाणपत्र ऄजासोबत upload करणे अर्श्यक अहे. ऄन्यथा, ईमेदर्ाराचा ऄजव रद्दबातल 
होइल. 

7) ईमेदर्ाराकडे महाराष्ट्राच े ऄजव करण्याच्या नदनाकास र्धै MMC प्रमाणपत्र / Renewal Receipt ऄसणे 
ऄननर्ायव अहे. तसेच सदर प्रमाणपत्र ऄजासोबत  upload करणे अर्श्यक अहे. ऄन्यथा, ईमेदर्ाराचा ऄजव 
रद्दबातल होइल. 

8) शासकीय ननयमानुसार लागू ऄसलेल्ह्या राखीर् प्रर्गातुन ऄजव करणा-या ईमेदर्ाराकडे ऄजव करण्याच्या 
नदनाकास जात प्रमाणपत्र, जात र्धैता प्रमाणपत्र र् र्धै नॉन नक्रनमलेऄर (NCL) प्रमाणपत्र ऄसणे ऄननर्ायव अहे. 
तसेच सदर प्रमाणपत्र ऄजासोबत upload करणे अर्श्यक अहे. ऄन्यथा, ईमेदर्ाराचा ऄजव रद्दबातल 
करण्यांत येइल. 

9) प्राप्त ऄजांची छाननी करुन नर्हीत कायवपध्दतीनुसार पात्र ईमेदर्ारांची गुणर्त्ता यादी https://www.maha-
arogya.in/common_dashbord.aspx संकेतस्थळार्र प्रनसध्द करण्यात येइल. 

10) केर्ळ गुणर्त्तेनुसार पात्र ठरलेल्ह्या ईमेदर्ारांनाच ननयुक्तीच्या नठकाणचा पसंतीक्रम दशवनर्ण्याकरीता मूळ 
प्रमाणपत्रांसह (छायांकीत प्रती चालणार नाहीत) समुपदेशनाकरीता व्यक्तीश: ईपस्स्थत राहणे ऄननर्ायव अहे. 
तथानप खाली नमूद कारणांसाठी ईमेदर्ाराने प्राधीकारपत्र नदलेल्ह्या व्यक्तीस समुपदेशनासाठी ईपस्स्थत 
राहता येइल. परंतु ऄशा प्रकरणी प्रानधकृत व्यक्तीने घेतलेल्ह्या ननणवयानुसार शासन स्तरार्रून ननगवनमत 
करण्यात येणा-या अदेशात त्यानंतर कोणताही बदल करता येणार नाही. 

i. ईमेदर्ार स्र्तः COVID +ve ऄसल्ह्यास. (प्रानधकृत व्यक्तीसोबत ईमेदर्ाराचा ४८ तासातील 
COVID-१९ RTPCR  ऄहर्ाल ऄसणे अर्श्यक राहील) 

https://www.maha-arogya.in/
https://www.maha-arogya.in/


ii. गभवर्ती स्त्री ईमेदर्ार ज्यांना प्रर्ास करण्यास ऄनुमती नाही. (परंतु या साठी नजल्ह्हा शल्ह्य 
नचनकत्सक यांच ेककर्ा त्यांनी Counter Sign केलेले प्रमाणपत्र अर्श्यक अहे.) 

iii. ईमेदर्ार स्र्तः अंतररुग्ण म्हणून रुग्णालयात दाखल ऄसेल तर. (परंतु या साठी नजल्ह्हा शल्ह्य 
नचनकत्सक यांच ेककर्ा त्यांनी Counter Sign केलेले प्रमाणपत्र अर्श्यक अहे.) 

11) समपुदेशनाच् या  नदर्शी र्  नमुद  र्ळेेत  ईमेदर्ार ऄथर्ा ईपरोक् त  (१० ) नुसार  प्रनतननधी  ईपस्स्थत  न 
राहील्ह् यास ननयुक् तीसाठी त् याचंी ननर्ड केली जाणार नाही र् त् यांना त् याबाबतचा  कोणताही हक्     सागंता  
येणार नाही.  

12) मूळ प्रमाणपत्रे शैक्नणक कारणास्तर् एखाद्या संस्थेत जमा ऄसल्ह्यास त्या संस्था प्रमुखाचे सही नशक्यासह 
ऄजाच्या नदनांकाच ेनदर्शीच ेमूळ प्रमाणपत्रे त्या संस्थेत जमा ऄसल्ह्याबाबतच ेप्रमाणपत्र सादर करणे अर्श्यक 
अहे, ऄन्यथा समुपदेशन प्रनक्रयेतून त्या ईमेदर्ारास बाद करण्यात येइल.  

13) अरोग्य सेर्ा अयुक्तालयामाफव त सादर करण्यात येणारी गुणर्त्ता यादी अनण ईमेदर्ारांच्या ननयुक्तीचा 
पसंतीक्रम याची तपासणी करुन ईमेदर्ारास ननयुक्ती अदेश शासनाकडून समुपदेशनाच्या नदर्शीच देण्यात 
येतील.  

14) ननयुक्ती अदेशानंतर नर्नहत मुदतीत संबंनधत र्ैद्यकीय ऄनधकारी ननयुक्तीच्या नठकाणी रुजू झाल्ह्यानंतर त्यांची 
सेर्ाथव प्रणालीमध्ये नोंद करण्यात येइल. 

15) नर्नहत मुदतीत ननयुक्तीच्या पदार्र रुजू न झालेले ईमेदर्ार त्यांच्या ननयुक्तीचा हक्क गमार्तील. 
16) नर्ननयुक्त र्ैद्यकीय ऄनधकाऱ्यांसाठी मुख्यालयी राहणे ऄत्यार्श्यक राहील. त्यांच े र्तेन हे बायोमेरीक 

हजेरीशी संलग्न ऄसेल. 
17) नद. 1.0४.2021 च्या जाहीरातीस ऄनुसरुन ननर्ड झालेले ईमेदर्ार प्रस्तुत जाहीरातीस ऄनुसरुन ऄजव 

करण्यास पात्र नाहीत.  
 

१0. सर्वसाधारण : 
१0.१  ननर्ड झालेले ईमेदर्ारांना दोन र्षाचा पनरनर्क्ा कालार्धी ऄसेल. 
१0.२  महाराष्ट्र र्दै्यकीय अनण अरोग्य सेर्ा गट-ऄ (सातर्ा र्तेन अयोग, र्तेनस्तर एस-23, 67700-

208700) या पदार्र पदोन्नतीकरीता ईमेदर्ारास संधी ऄसून त्याकरीता त्या पदाकरीता अर्श्यक 
ऄसलेल्ह्या ऄहवता पूणव करणे अर्श्यक राहील. 

१0.३ ननर्ड झालेल्ह्या ईमेदर्ारास कोणत्याही प्रकारचा खाजगी व्यर्साय करता येणार नाही. परंतु त्यांना 
ननयमानुसार व्यर्साय रोध भत्ता ऄनुा ेय राहील.  

१0.४  ननर्ड झालेल्ह्या ईमेदर्ाराने पदस्थापनेच्या नठकाणी रुजु होतांना संबंनधत कायालय प्रमुखास “ते नकमान 
५ र्षाची शासकीय सेर्ा करतील ककर्ा न केल्ह्यास शासनाने र्ेळोर्ळेी नर्हीत केलेली रक्कम दंड म्हणून 
भरण्यास तयार अहेत” ऄसे बंधपत्र देणे ऄननर्ायव ऄसेल.  

१०.५  शासन ननणवय नद. १९.०३.२०१९ मधील ऄटी र् शती नुसार सदर ईमेदर्ारास कमीतकमी ३ र्षाची 
ननयनमत सेर्ा (रजा कालार्धी र्गळून ) झाल्ह्यनशर्ाय सेर्ांतगवत प्व्युत्तर प्रनशक्णासाठी जाता येणार 
नाही.  

१०.६  जर ननर्ड होउन रुजू झाललेा ईमेदर्ार ईपरोक्त नमूद कालार्धी अधी परस्पर प्व्युत्तर प्रनशक्णासाठी 
गेल्ह्यास, त्यांच्या सेर्ा तात्काळ समाप्त कण्यात येतील. 



१0.६  ननर्ड झालेल्ह्या ईमेदर्ाराच ेजानहरातीच्या नदनांकास महाराष्ट्र मेडीकल कौस्न्सल ॲक्ट, १९६५ (महाराष्ट्र 
XLVI, १९६५) नुसार त्याच/े नतचे नांर् नोंद ऄसणे ऄननर्ायव अहे. 

 
11.   महत्र्ाच:े  
11.1  ईमेदर्ारानी अर्देनपत्रात नमूद केलेल्ह्या मानहतीच्या ऄचकूते बाबत अनण सत्यतेबाबत स् र्सांक्ांनकत 

स्र्यंप्रमाणपत्र ऄजासोबत UPLOAD करार्े. स्र्यंप्रमानणत सादर केलेली मानहती खोटी ठरल्ह्यास 
ऄजवदार ननयमानुसार कारर्ाइस पात्र रानहल.  

11.2   स्र्यंप्रमाणपत्राचा नमुना https://www.maha-arogya.in/application_form.aspxया संकेतस्थळार्र        
ईपलब्ध अहे .  
11.3   प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रनक्रयेर्ळेी ईमेदर्ारांनी सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे अर्श्यक  अहे . 
 
१2. ऄजव :- 
 

  १2.१  महाराष्ट्र र्ैद्यकीय र् अरोग्य सेर्ा गट-“ऄ” या संर्गातील र्दै्यकीय ऄनधकारी या पदार्र सरळ सेर्नेे 
पदभरती करण्यासाठी  http://arogya.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र ऄजाबाबतची 
मानहती ईपलब्ध करुन देण्यात अली अहे. त्यानुसार https://www.maha-
arogya.in/application_form.aspx या संकेतस्थळार्रून जाउन सदर ऄजव पूणवपणे ONLINE पद्धतीने 
भरार्याच ेअहेत. 

 12.2  ईमेदर्ाराने ऄजाच ेशुल्ह्क ONLINE पध्दतीने भरार्े.   
 12.3  स्र्यंप्रमाणपत्र र् अर्श्यक कागदपत्रांसह पनरपूणव ऄजव नदनांक ९ ऑगस् ट  २०२१ सकाळी १०.०० पासून ते 

२१.०८.२०२१ रात्री ११.५९  पयंत  https://www.maha-arogya.in/application_form.aspx या 
संकेतस्थळार्र ONLINE पद्धतीने भरार्ते. 

 12.4 टपालाने ऄथर्ा ऄन्य मागाने अलेले ऄजव कोणत्याही पनरस्स्थतीत स्स्र्कारले जाणार नाहीत. 
  
  13. शुल्ह्क :-  

1. खुल्ह्या प्रर्गाच्या ईमेदर्ारासाठी - रु. १,५00/-  
२.   मागास प्रर्गाच्या ईमेदर्ारांसाठी  - रु. १,०00/-  
3.   एकदा भरलेले शुल्ह् क कोणत् याही कारणास् तर् परत नमळणार नाही. 

 
 
  स्थळ  :  मंुबइ                       ( नर्. ल. लहाने ) 
                   सह सनचर् तथा स्र्तंत्र ननर्ड मंडळाच ेसदस्य सनचर् 
  नदनांक  :   ९.0८.2021                                                                   सार्वजननक अरोग्य नर्भाग,  
                                         १0 र्ा मजला, संकुल आमारत, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय 
                                                                                                                                               अर्ार  मंुबइ-400001 
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SELF DECLARATION 

 

I do here by solemnly state on oath as under:- 

 

1. I have submitted my application for the post of Medical Officer (Group “A”) in pursuance of 

the advertisement NO.  02/2021 dated 9th August 2021. 

2. I have read the provisions in the rules and Notification of the selection board carefully and I 

hereby undertake to abide by them. I further declare that I fulfil all the conditions of the 

eligibility regarding age limits, educational qualification, experience prescribed for the post 

herein above. 

3. I hereby declare that the statement made in this application are true complete and correct to 

the best of my knowledge and belief. In the event of my information being found false or 

incorrect, I am liable to be dismissed from service. 

4. I hereby declare that I am not a permanent employee of the Public Health Department. 

5. If information given in application is found to be false i.e. not supported by documentary 

proof at the time of verification by selection board, I would be liable to be blacklisted and 

debarred from all further examination and selection process of the Selection board and liable 

for disciplinary proceeding, if already in government service. 
 

 
 
 
Place ;- 
Date :-          Signature of candidate 
         (Name of candidate) 
         (Mobile number) 


