सार्वजननक आरोग्य नर्भाग
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आर्ार, संकुल इमारत,
१० र्ा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१
स्र्तंत्र ननर्ड मंडळ

नजल्हा शल्यनिनकत्सक संर्गव, महाराष्ट्र र्ैद्यकीय र् आरोग्य सेर्ा,गट-अ
धारीका क्रमांक नामानन-१४१८/प्र.क्र.४३३/सेर्ा-२
जानहरात क्रमांक- ०१ /२०१९
स्र्तंत्र ननर्ड मंडळामार्वत सार्वजननक आरोग्य नर्भाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अनधपत्याखालील आरोग्य सेर्ा
संिालनालयामधील नजल्हा शल्यनिनकत्सक संर्गव, महाराष्ट्र र्ैद्यकीय र् आरोग्य सेर्ा, गट-अ या पदाच्या एकूण १२३ जागांच्या
भरतीसाठी अजव मागनर्ण्यात येत आहे त. या पदासाठी अहव ताप्राप्त असलेले उमेदर्ार अजव करु शकतात.
२. उपलब्ध पदसंख्या-१२३
अ

एकूण पद संख्या

अराखीर्

अजा

अज

नर्जाअ

भज-ब

भज-क

भज-ड

नर्माप्र

इमाप्र

एसईबीसी

इडब्ल्यूएस

१२

०

०

०

०

३

१

०

४

४

०

०

१११

२८

१४

०६

०३

०२

०४

०२

०१

२३

१६

१२

एकूण पदे

१२३

२८

१४

०६

०३

०५

०५

०२

०५

२७

१६

१२

मनहला

३७

8

४

२

१

१

२

१

१

८

५

४

खेळाडू

६

२

१

०

०

०

०

०

०

१

१

१

नदवयांग(*)

५

२

१

०

०

०

०

०

०

१

१

०

क्र
१.

अनुशेषािी

२

िालू

पदे
आरक्षणा
िी पदे

(*) सार्वजननक आरोग्य नर्भाग, शासन ननणवय क्र. अपंग-२००४/५५/समन्र्य-२, नद. २७.०२.२००९ अनुसार प्रस्तुत संर्गासाठी र्क्त
एका पायाने अधू (O.L.) उमेदर्ार पात्र आहे त. नर्नहत नदवयांगत्र् असलेली पात्र नदवयांग वयक्ती उपलब्ध झाली नाही तर त्या
नदवयांगांच्या प्रकारासाठी आरनक्षत जागेिा अनुशेष पुढील भरतीर्षासाठी पुढे ओढण्यात येईल. तसेि ती जागा इतर कोणत्याही
उमेदर्ारांमधून भरण्यात येणार नाही.
2.1

र्र नमूद केलेल्या पदसंख्येत र् आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंनधत नर्भागाच्या सूिनेनुसार बदल होण्यािी शक्यता आहे .

2.2 शासन ननणवय, सार्वजननक आरोग्य नर्भाग क्रमांक अपंग 2004/55/समन्र्य-2, नद.27 र्ेब्रुर्ारी, 2009 अनुसार प्रस्तुत
पदासाठी र्क्त िलनर्लन नर्षयक नर्कलांगता असलेले उमेदर्ार पात्र आहे त.

2.३ मागासर्गव, खेळाडू र् नदवयांग यांिे आरक्षण शासनाने र्ेळोर्ेळी ननगवनमत केलेल्या आदे शानुसार राहील.
3.

र्ेतनश्रेणी :- र्ेतन मॅरीक्स मधील र्ेतन एस-२३ : ६७७००-२०८७०० (अंदानजत एकनत्रत र्ेतन रु.-८६०००/-)

४.

पात्रता- उमेदर्ार भारतीय नागनरक असार्ा.

४.१. र्य- नदनांक १ सप्टें बर, २०१९ रोजी अमागास र्गाकनरता ३८ र्षे र् मागास र्गवर्ारी कनरता ४३ र्षापेक्षा जास्त नसार्े.
४.२. महाराष्ट्र शासनाच्या सेर्ेतील कमविाऱयांना उच्ि र्योमयादा लागू नाही.
४.३. शासन आदे शानुसार अपंग र् माजी सैननक इत्यादासाठी र्योमयादा ननयमानुसार नशनथलक्षम राहील.
४.४. पात्र खेळाडू ं च्या बाबतीत कमाल र्योमयादा ४३ र्षापयंत नशनथलक्षम राहील.
४.५. अपर्ादात्मक शैक्षनणक अहव ता ककर्ा अनुभर् ककर्ा दोन्ही धारण करणाऱया उमेदर्ारांच्या बाबतीत उच्ि र्योमयादा नशनथल
करण्यानर्षयी ननर्डमंडळ नर्िार करु शकेल. परं तु मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदर्ार प्राप्त होत नसतील तेवहाि ही बाब नर्िारात
घेतली जाईल. अनुभर्ाच्या संदभात ज्या पदार्रील नकमान अनु भर् मानगतला असेल त्यापेक्षा र्नरष्ट्ठ पदार्रील अनुभर् र्योमयादा
नशनथल करण्यास्तर् नर्िारात घेतला जाईल.
४.६.

खेळाडू ं िे आरक्षण शासनाने यासंदभात र्ेळोर्ेळी ननगवनमत केलेल्या आदे शानुसार राहील. खेळाडू साठी राखीर् पदाकरीता

दार्ा करणाऱया उमेदर्ारांनी त्यांिी खेळाडू असल्याबाबतिी प्रमाणपत्र गट-अ पदासाठी खेळाडू कोटयातील पदासाठी पात्र
असल्यािे मुलाखतीच्या तारखेपूर्ी नक्रडा संिालनालयाकडू न प्रमानणत करुन घेणे बंधनकारक आहे . मुलाखतीच्या नदर्शी खेळाडू
कोटयातून गट-अ पदासाठी पात्र असल्यािे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्या उमेदर्ारांिा खेळाडू िा दार्ा ग्राहय धरला जाणार
नाही.
५.

शैक्षनणक अहव ता :-

५.१ M.B.B.S. degree of a statutory University or any other qualification specified in the First Schedule or Second
Schedule to the Indian Medical Council Act. 1956 and
Post-graduate degree in any clinical subject or a qualification accepted as equivalent by the Medical Council of India
and
५.२ अनुभर् :- Experience in a big hospital for not less than 5 years, gained after acquiring the M.B.B.S. degree.
5.३ परं तु पुढे असे नमूद करण्यात येते की, ननर्डीच्या कोणत्याही स्तरार्र, अनुसूनित जाती, अनुसूनित जमाती,
नर्.जा.(अ),भ.ज.(क) र् भ.ज.(ड) या र्गवर्ारीतील नर्नहत अनुभर्धारक पात्र उमेदर्ारांिी संख्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न
झाल्यास, अशा र्गवर्ारीतील आरनक्षत पदे भरण्याच्या

दृष्ट्टीने संबंधीत र्गवर्ारीतील उमेदर्ारांिा अनु भर् कालार्धी स्र्तंत्र

ननर्डमंडळाच्या स्र्ेच्छानधकारानुसार नशनथल करण्याबाबत नर्िार करण्यात येईल.
५.४

अनुसूनित जाती, अनुसूनित जमाती, नर्मुक्त जमाती ककर्ा भटक्या जमाती यातील उमेदर्ारांसाठी आरनक्षत नरक्त जागा

भरण्यासाठी त्यासाठीिी आर्श्यक शैक्षनणक अहव ता ककर्ा अनु भर् धारण करणारे उमेदर्ार पुरेशा संख्येत उपलब्ध झाले नाहीत तर
अशा र्गवर्ारीतील उमेदर्ारांना योग्य उमेदर्ारांिी ननर्ड करण्यासाठी ननर्ड करण्यासाठी तयार केलेल्या उच्ि शैक्षनणक अहव ता
आनण /ककर्ा अनु भर् कालार्धी नशथील करण्याबाबत ननर्ड मंडळ स्र्ेच्छानधकारानुसार नर्िार करु शकेल.
टीप :-मुलाखतीर्ेळी उमेदर्ारांने सादर करार्याच्या अनुभर् प्रमाणपत्रामध्ये र्नरल ५.२ मधील कतव वये र् जबाबदाऱयांिे स्र्रुप
असलेला अनुभर् नमूद केलेला असणे आर्श्यक आहे .

५.५ ननर्ड झालेल्या उमेदर्ारांना खाजगी वयर्साय करण्यास प्रनतरोनधत करण्यात येईल. तथानप, त्याऐर्जी त्यांना ननयमानुसार
अनुज्ञेय असलेला पूरक भत्ता दे ण्यात येईल.
५.६ नशर्ारसपात्र ठरलेल्या उमेदर्ारांनी सेर्ा शतीनुसार नकमान 5 र्षव शासन सेर्ा करण्याबाबतिे बंधपत्र दे णे बंधनकारक आहे
ककर्ा त्याऐर्जी दं ड म्हणून रु.500/- अथर्ा शासन ननधानरत करे ल इतकी रक्कम शासनास अदा करणे आर्श्यक आहे .
५.७

इंनडयन मेनडकल कौन्न्सल ॲक्ट, 1956 च्या अंतगवत इंनडयन मेनडकल रनजस्टर मध्ये नोंदणीकृत नसतील तर ननयुक्ती

पदार्र हजर होण्यापुर्ी त्यांनी स्र्त:िे नार् महाराष्ट्र मेनडकल कौन्न्सल ॲक्ट,1965 च्या अंतगवत नोंदणीकृत असणे आर्श्यक
आहे .
५.८ प्रस्तुत पदाकरीता पनरनर्क्षा कालार्धी दोन र्षािा राहील.
५.९ सदर पदाकरीता सादर करण्यात येणा-या अजासोबत शैक्षनणक पात्रता र् अनुभर् प्रमाणपत्रािी साक्षाककत प्रत जोडणे अननर्ायव
राहील.
६.

प्रस्तुत जानहरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षनणक अहव ता र् अनुभर् इत्यादी अहव ता र् अनुभर् नकमान असून, नकमान अहव ता र्

अनुभर् धारण केली म्हणून उमेदर्ार मुलाखतीस बोलनर्ण्याकनरता पात्र असणार नाही. जानहरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या
अजांिी संख्या र्ाजर्ी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आनण अजव सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदर्ारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर
नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदर्ारांिी संख्या मयानदत करण्याच्या दृष्ट्टीने जानहरातीत नदलेल्या शैक्षनणक अहव ता आनण / अथर्ा
अनुभर् यापैक्षा जादा शैक्षनणक अहव ता / अनुभर् याच्या आधारे ननकष नननित करुन अथर्ा िाळणी पनरक्षे वदारे मुलाखतीस पात्र
उमेदर्ारांिी संख्या मयानदत करण्यात येईल. िाळणी परीक्षा घेण्यािे नननित झाल्यास, अहव ता आनण / अथर्ा अनु भर् नशथील केला
जाणार नाही. आरोग्य सेर्ा संिालनालयाच्या र्ेबसाईटर्र प्रनसध्द करण्यात आलेली मानहती र् जानहरात अनधकृत समजण्यात
येईल.
६.१ जे उमेदर्ार िुकीिी मानहती सादर करतील त्यांना या र् पुढील सर्व ननर्डीसाठी अपात्र ठरनर्ण्यात येईल.
६.२. उमेदर्ारानी आर्ेदनपत्रात नमूद केलेल्या मानहतीच्या अिूकते बाबत आनण सत्यतेबाबत स्र्यंप्रमाणपत्र सादर करार्े .
स्र्यंप्रमानणत सादर केलेली मानहती खोटी ठरल्यास अजवदार ननयमानुसार कारर्ाईस पात्र रानहल.
६.३. स्र्यंप्रमाणपत्रािा नमुना http://arogya.maharashtra.gov.inसंकेतस्थळार्र उपलब्ध आहे .
६.४.

आर्ेदन पत्रा सोबत सदर स्र्यंप्रमाणपत्र जोडू न पाठर्णे आर्श्यक आहे . अन्यथा आर्ेदनपत्र अपूणव समजून र्ेटाळले

जाईल .
६.५

मुलाखतीसाठी अहव ताप्राप्त ठरलेल्या उमेदर्ारांना, मुलाखतीिे र्ेळी सर्व आर्श्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे

बंधनकारक आहे . सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीिे र्ेळी सादर न केल्यास अथर्ा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्यािे
नाकारले जाईल, यािी कृपया नोंद घ्यार्ी.
७.
७.१

अजव सादर करणे:सदर अजव महाराष्ट्र शासनाच्या http://arogya.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळार्र नदनांक ०४ सप्टें बर २०१९
पासून उपलब्ध होतील.

७.2

उमेदर्ाराने खाली नमूद केलेल्या शुल्कािा राष्ट्रीयकृत बँकेिा डीमांड ड्राफ्ट “संिालक, आरोग्य सेर्ा, मुंबई” ककर्ा “The

Director, Health Services, Mumbai” यांच्या नांर्े काढू न अजासोबत जोडार्ा आनण संपूणव भरलेल्या अजव नमुद केलेल्या
आर्श्यक प्रमाणपत्रांच्या साक्षांनकत छायांनकत प्रती र् स्र्यंप्रमाणपत्र त्यासोबत जोडार्े.

७.3

स्र्यंप्रमाणपत्र र् आर्श्यक कागदपत्रांसह पूणव भरलेला अजव संिालक आरोग्य सेर्ा, आरोग्य सेर्ा संिालनालय,

आरोग्य भर्न, मुंबई-४०० ००१ यांिक
े डे हस्तबटर्डयावदारे अथर्ा नोंदणीकृत डाकेवदारे नदनांक २५ सप्टें बर 2019 पयंत
कायालयीन र्ेळेपुर्ी पाठनर्ण्यात यार्ा.
या पानकटार्र नजल्हा शल्यनिनकत्सक या सर्ंगातील पदाकनरता अजव असे ठळकपणे नोंदर्ार्े.नर्हीत नदनांकापुर्ी सादर केलेले
अजव पोहोितील,याबाबत संबंनधत उमेदर्ारांनी खात्री करार्ी.मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अजव तसेि यासंदभातील उमेदर्ारांिी
अनभर्ेदन नर्िारात घेतले जाणार नाही.त्यामुळे नर्हीत मुदतीत अजव पाठनर्ण्यािी उमेदर्ारांनी खबरदारी घ्यार्ी.
७.४ ननधारीत नदनांक र् र्ेळेनंतर टपालाने अथर्ा अन्य मागाने आलेले अजव कोणत्याही पनरन्स्थतीत न्स्र्कारले जाणार नाहीत.
8. शुल्क :अ) खुल्या प्रर्गाच्या उमेदर्ारासाठी - रु. 500/ब) मागास प्रर्गाच्या उमेदर्ारांसाठी - रु. 300/क) र्क्त राष्ट्रीयकृत बँकेच्या डीमांड ड्राफ्टद्वारे शुल्क अदा करण्यात यार्े.
9.१ समांतर आरक्षणाबाबत शासन पनरपत्रक, सामान्य प्रशासन नर्भाग, क्रमांक -एसअसाच्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, नदनांक
१३ ऑगस्ट, २०१४ आनण तद्नंतर शासनाने यासंदभात र्ेळोर्ेळी ननगवनमत केलेल्या आदे शानु सार कायवर्ाही करण्यात येईल.
९.२. िाळणी परीक्षा झाल्यास त्या पनरक्षेिे गुण र् मुलाखतीिे गुण एकनत्रतनरत्या नर्िारात घेऊन तसेि िाळणी परीक्षा न झाल्यास
केर्ळ मुलाखतीिे गुणांआधारे उमेदर्ारांिी नशर्ारस करण्यात येईल.
९.३. मुलाखतीच्यार्ेळी उमेदर्ाराकडे मोबाईल र्ोन अथर्ा तत्सम इतर कोणत्याही प्रकारिी इलेक्राननक्स साधने असू नयेत.
९.४. आरक्षणािा दार्ा केलेल्या उमेदर्ारांनी मूळ जात प्रमाणपत्र, जात र्ैधता प्रमाणपत्र तसेि आर्श्यकतेनुसार नॉन नक्रनमलेअर
प्रमाणपत्र सादर करणे आर्श्यक आहे . मनहला आरक्षणाकनरता नॉन नक्रनमलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे .
९.५. ननर्ड झालेला उमेदर्ार संपूणव महाराष्ट्र राज्यात कोठे ही बदली होण्यास पात्र राहील.
९.६. ननर्ड झालेल्या उमेदर्ारास प्रिनलत ननयमानुसार पदस्थापना दे ण्यात येईल.
९.७. सदर ननर्डप्रनक्रयेच्या र्रील ननधानरत कायवक्रमात सुधारणा/बदल करण्यािा हक्क शासन राखून ठे र्त आहे .
नठकाण- मुंबई.
नदनांक- ०४ सप्टे बंर ,२०१९

स्र्ाक्षरीत/( ता.मा.कोळे कर )
सह सनिर् तथा स्र्तंत्र ननर्ड मंडळािे सदस्य सनिर्,
सार्वजननक आरोग्य नर्भाग, मंत्रालय, मुंबई.

APPLICATION FORM
Exam Year-2019

Adv. No.

01 /2019

MAHARASHTRA MEDICAL & HEALTH SERVICES GROUP-A
CIVIL SURGEN CADRE

PHOTO

Personal Details :-

Salutation
Full Name (in
English)
Date of Birth

Full Name (Devnagiri)
Gender

Mother’s Name
Marital Status
Age on Date
Years:

Months:

Days:

Email ID:
Mobile Number

Landline Number

Aadhar Details :Are you holding on Aadhar Card:
Aadhar Number
Aadhar Name (Name exactly as on Aadhar Card

Physical Datails :Height
(in cms)

Weight (in kgs)

Correspondence Address :House No.

Street

Building

Locality

Landmark
District

State
Taluka

Village / City

Pin Code

Permanent Address :House No.

Street

Building

Locality

Landmark

State

District

Taluka

Village /
City

Pin Code

Caste / Category Details :Category

Do you belong to
non-creamy layer

Caste Certificate
No.

Issuing District

Do you have a
Caste validity
certificate

Certificate Number

Other Details :Nationality

Mother Tongue

Can you read,

Read

Write

write and speak
Marathi

Speak

Maharashtra

Certificate Number

Domiciled
District
Person with
disability
Do you require
scribe due to
Person
disability
Due to person
with disability,
do you require
Compensation
Time?
Whether exserviceman
Whether liable to
be disqualified
for Government
services
according to
provisions of
Maharashtra
Civil Services
(Declaration of
small family)
Rules 2005

Extra activities

Hobbies

Additional
Qualifications
Are you an
Employee of
Government of
Maharashtra
Are you a
meritorious
sports person

Date

Arrangement for
scribe

Court Cases/Misconduct :Whether any prosecution is pending in
any Court of Law
Whether any disciplinary or similar
actions is initiated by Government /
Semi Government Organisations
Was any Court Case filed against you
Whether any disciplinary or similar
actions are initiated by Bar Council or
Medical Council or Association of other
Professional/Vocational Institution?
Whether debarred or black listed at the
Examination/Selection held by SSC
Board/MPSC/Other P.S.C./UPSC or any
other Organisations
Qualification Details :Qualification
Type

Name
of
Degree

Subject

Board/
University

Result
Date

Attempts

%

Duration

Class

Mode

Years

Months

Result

Experience Details :Organisation /
Department

Designation

Nature
of Post

Nature of
Appointment

Pay
Band

Monthly
Gross
Salary

From
Date

To
Date

Days

Declaration :-

Declaration: I,
, hereby declare that I have read the
advertisement/notification for the post and have read the information about the post
carefully. I accept it, I have assured for myself that I will fulfil all the terms and
conditions mentioned in the advertisement/notification.
All the information,
provided in this applications is true and correct to the best of my knowledge. I am
aware that I will be liable for appropriate action (including loss of job) if the
information provided is found to be incorrect.
Place:
Date:

Signature of Applicant

स्र्यंमप्रमाणपत्र (शपथपत्र )
मी असे प्रमानणत करतो/करते की, माझी पुर्ग
व ामी नदलेली मानहती ही अिूक आनण माझया संपुणव
मानहतीप्रमाणे र् नर्श्र्ासाप्रमाणे खरी आहे.
मी पुणवपणे जानणपुर्क
व सांगतो/सांगते की, हा नमुना भरतांना खोटी मानहती पुरनर्ली ककर्ा महत्र्ािी
मानहती दडर्ून ठे र्ली तर या प्रानधकरणाला माझे ननयुक्तीपत्र रद्य करण्यािा पुणव अनधकार आहे , आनण
त्यािा पनरणाम म्हणून मी दे खील र्ौजदारी /नागरी/र्ैध कारर्ाईस पात्र आहे.
शासना अतंगवत ननयुक्ती होण्यासाठी माझया पात्रतेला हानी पोहिेल अशा पनरन्स्थतीिी मला जानणर्
नाही.
नठकाणनदनांक-

उमेदर्ारांिी सही

SELF DECLARATION (AFFIDAVIT)

I, Certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my
knowledge and belief , I am fully aware that my providing false information or
suppressing material information while filling this form , the authorities have full
right to terminate my appoint letter and I am also liable for appropriate
criminal/civil/legal action as a consequence.
I am not aware of my any circumstances which might impair my fitness for
employment under Government.

Place:
Signature of the candidate
Date:

