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----------------------------------------------------------------------------------------------
- 
जानहरात क्रमांक : 01 /2021                             नस्ती क्रमांक : मर्अै-2015/प्र.क्र.431/सेर्ा-3 
 

र्ैद्यकीय अनधकारी, गट-अ (सातर्ा र्तेन आयोग र्तेनस्तर 56100-177500) सर्ंगातील 899 नरक्त पदांची 
खालीलप्रमाणे जानहरात प्रनसध्द  करण्यात येत आहे .  
 
1. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नजल्ह्यातील सार्वजननक आरोग्य नर्भागांतगवत आरोग्य संस्थांमध्ये महाराष्ट्र र्दै्यकीय र् आरोग्य 
सेर्ा गट-“अ” या संर्गातील र्दै्यकीय अनधकारी या पदार्रील भरतीकरीता पात्र उमेदर्ारांकडून अजव मागनर्ण्यात येत 
आहेत .  

 

2.  महाराष्ट्र र्दै्यकीय र् आरोग्य सेर्ा गट-“अ” या संर्गातील र्दै्यकीय अनधकारी या पदार्र सरळ सेर्नेे 

पदभरती करण्यासाठी  http://arogya.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळामार्व त अजाचा नमूना उपलब्ध 

करुन देण्यात आला आहे.  

 

 

 

 

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


 

3.   उमेदर्ारांनी अजाचा नमूना डाऊनलोड करुन सदरचा अजव पनरपुणव भरुन अजासोबत आर्श्यक त्या सर्व 

कागदपत्रांच्या स्र्ाक्ांकीत प्रती जोडुन संचालक आरोग्य सेर्ा, आरोग्य भर्न, सेंट जॉजेस रुणालय पनरसर, 

मंुबई यांच्या नार्ांने त्या कायालयात हस्त बटर्ड्याने/ नोंदणीकृत डाकेने सादर करार्ा.  

4.   पदसंख्या :  899 (आठशे नव्याण्णर्) 
 
         सदर पदभरतीप्रनक्रयेस खालीलप्रमाणे सामानजक र् समांतर आरक्ण राहील  :- 

 

प्रर्गव अजा अज नर्जा-
अ 

भज-ब भज-क भ.ज.-
ड 

नर्माप्र इमार् इडब्लुएस  खुला एकूण 

पदसखं्या 44 26 11 11 13 7 43 92 90 562 899 

                       सदर पदाचंे प्रर्गवननहाय सामानजक/समांतर आरक्णाचे नर्र्रणपत्र खालीलप्रमाणे आहे:- 

सर्वसाधारण 29 17 7 8 8 5 28 59 58 359 578 

मनहला  13 8 3 3 4 2 13 28 27 169 270 

खेळाडु    2 1 1 -- 1 -- 2 5 5 28 45 

अनाथ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 6 

नदव्यागं 36 * 

 

(नटप:-  उपरोक्त नमुद केल्ह्यानुसार एकूण 899 पदांपैकी 36 पदे नदव्यांग व्यक्तींसाठी राखीर् येत असुन ही पदे अल्ह्पदृष्ट्टी र् 

अस्स्थव्यंग (एका पायाने नदव्यांग) संर्गासाठी प्रत्येकी 18 पदे आरक्ीत ठेर्ण्यात  आली आहेत. तसेच * उमेदर्ार ज्या 

प्रर्गाचा आहे त्या प्रर्गात नदव्यांगाच ेते पद दशवनर्ण्यात येईल. ) 

आरक्ण:  (मा.सर्ोच्च न्यायालयाने नसव्हील अपील क्र.3123/2020 र् इतर यानचकांमध्ये नद.09.09.2020 रोजी 

शासकीय नोकऱयांमधील ननयुक्त्या मध्ये एसईबीसी आरक्णाची अंमलबजार्णी करु नये असे आदेश नदलेले आहेत. 

उक्त मा.सर्ोच्च न्यायालयाच्या या अंतनरम आदेशाच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन नर्भागाने त्यांच्या नद.25.11.2020 

रोजीच्या पत्रान्र्ये, नद.05.11.2020 रोजी झालेल्ह्या मंनत्रमंडळ बैठकीत गृह, सार्वजननक आरोग्य र् र्दै्यकीय नशक्ण र् 

औषधी द्रव्ये नर्भाग या नर्भागातील नरक्त पदांच्या  50 % पदे भरण्यास मंनत्रमंडळाने मान्यता नदली  सदर मान्यतेच्या 

अनुषंगाने उक्त भरतीप्रनक्रया राबनर्ण्यात येईल.)  

{नर्.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड) साठी राखीर् पदे आंतरपनरर्तवनीय असून नर्.जा.(अ), भ.ज.(ब), 
भ.ज.(क), भ.ज.(ड) चे उमेदर्ार उपलब्ध झाले नाहीत तर शासन आदेशानुसार सदर पदे नर्.जा.(अ), भ.ज.(ब), 
भ.ज.(क), भ.ज.(ड) मधून आंतरपनरर्तवनीय ननयमानुसार भरण्यात येतील} 
 मागासर्गव, खेळाडू र् नदव्यांग यांच ेआरक्ण शासनाने र्ेळोर्ळेी ननगवनमत केलेल्ह्या आदेशानुसार राहील.  
 पदांच् या  र्  आरक्णाच् या  संख् येत  बदल  करण् याचे  अनधकार  राखुन  ठेर्ण् यांत  येत  आहेत    

 
 



4.1)  जाहीर करण्यात आल्ह्यानुसार 899 पदांर्र खालील नमूद नर्शेषज्ञ शाखेतील पदव्युत्तर पदर्ीधारक / 
पदनर्काधारक   उमेदर्ारांना नर्शेष प्राधान्य देण्यात येईल :-  
 

1) नभषक           
2) बालरोग तज्ञ    
3) शल्ह्य नचनकत्सक     
4) स्त्रीरोग तज्ञ    
5) भलू तज्ञ    
6) अस्थीव्यंगोपचार तज्ञ      
7) नेत्ररोग तज्ञ        
8) त्र्चारोग तज्ञ 
9) शरीरनर्कृती तज्ञ 
10) क्-नकरण तज्ञ        
11) मानसोपचार तज्ञ    

12) रक्तसंक्रमण अनधकारी  
      

5.  नदव्यांगासाठीचे आरक्ण :      शासन अनधसूचना ,सार्वजननक आरोग्य नर्भाग ,क्र. अपंग-2004/५५ /समन्र्य -

२, नद.27.02.2009, नुसार नदव्यांग उमेदर्ारामधील र्क्त क्ीणदृष्ट्टी र्  अस्स्थव्यंग (एका पायाने अपंग) उमेदर्ारच 

सदर पदासाठी पात्र असून जो उमेदर्ार अश्या प्रकारचे  नदव्यांग स्पष्ट्टपणे नमूद केलेले सक्म प्रानधकाऱयाच े

प्रमाणपत्र सादर करेल त्याच उमेदर्ाराचा सदर भरती प्रनक्रयेत नर्चार होईल . नदव्यांगांसाठीच ेआरक्ण ननश्चीत 

करतांना सामान्य प्रशासन नर्भाग , शासन ननणवय क्र.नदव्यांग-2018/प्र.क्र.144/16अ , नद.29.05.2019 मधील 

तरतुदी  अर्लंबनर्ण्यात आल्ह्या आहेत. 

6. र्तेनश्रणेी  : सातर्ा र्तेन आयोग (र्तेनस्तर, एस-20 रु.56100-177500) नुसार र्तेन अनुज्ञेय राहील   शासन 

ननणवय, सार्वजननक आरोग्य नर्भाग, क्र.मर्ैअ-2011/प्र.क्र.776/सेर्ा-3, नदनांक 14 नडसेंबर, 2011 अन्र्ये 

पदव्युत्तर पदनर्का धारक उमेदर्ारांना 3 अनतनरक्त र्तेनर्ाढी र् पदव्युत्तर पदर्ी धारक उमेदर्ारांना 6 अनतनरक्त 

र्तेनर्ाढी अनुज्ञेय राहतील. त्यामुळे नर्शेषज्ञ र्ैद्यकीय अनधकाऱयांच े र्तेन एमबीबीएस अहवताधारक र्दै्यकीय 

अनधकाऱयांपेक्ा जास्त असेल. तथानप, पदव्युत्तर र् पदर्ी धारक उमेदर्ारांना त्यांच्या शैक्नणक अहवतेनुसार र् 

आरोग्य संस्थेच्या आकृतीबंधानुसार पदस्थापना देण्यात येईल र् तेव्हांच त्यांना अनतनरक्त र्तेनर्ाढी अनुज्ञेय 

राहील. 

7. र्य: 
 7.१  नदनांक 01 एनप्रल, 2021  रोजी प्रचनलत ननयमानुसार 38 र्षापेक्ा जास्त नसार्,े मागासर्गीय     

                  उमेदर्ारांच्या बाबतीत ननयमाप्रमाणे नशथीलक्म.  

  



 

        8.    शैक्नणक अहवता :  
8.१   र्ैद्यकीय अनधकारी (एम.बी.बी.एस) पदासाठी: सांनर्धीक नर्द्यानपठाची एम.बी.बी.एस. पदर्ी ककर्ा  

        भारतीय र्दै्यकीय पनरषद अनधननयम 1956 (1956चा 102) ला जोडलेल्ह्या प्रथम ककर्ा स्व्दतीय  

          अनुसूनचत नर्ननदीष्ट्ट केलेली समान अहवता ; 

      8.२     र्ैद्यकीय अनधकारी( नर्शेषज्ञ) पदासाठी :  सांनर्धीक नर्द्यापीठाची (4.1) येनथल नमूद अभ्यासक्रमातील  

                 पदव्युत्तर पदर्ी/पदनर्का ककर्ा भारतीय र्ैद्यकीय पनरषद अनधननयम, 1956 (1956 चा 102) ला जोडलेल्ह्या   

                प्रथम ककर्ा स्व्दतीय अनुसूनचत नर्ननदीष्ट्ट केलेल्ह्या समान अहवततेची पदव्युत्तर  पदर्ी ककर्ा पदनर्का. 

       8.३     31 माचव,2021 या नदनांकापूर्ी अथर्ा नदनांकास आंतरर्ानसता (Internship) पूणव असणारे उमेदर्ारच पात्र  

                        ठरतील.  

      8.४     उपरोक्त8.1 येनथल नमूद  शैक्नणक अहवता धारक उमेदर्ारांव्यनतनरक्त अन्य शैक्नणक अहवता धारकाच ेअजव       

                 नर्चारात घेतले जाणार नाहीत. 

         8.5        अजव करण्याचा अनंतम नदनांक 20 एनप्रल,   २०२१ असा राहील   

 9. ननर्ड प्रनक्रया :-  
     एकूण 100 
गुण 

तपनशल एमबीबीएस शैक्नणक अहवता 
धारकांसाठी गुणांच ेप्रमाण 

(Weightage) 

पदव्युत्तर पदर्ी/पदनर्का शैक्नणक 
अहवता धारकांसाठी गुणांच ेप्रमाण 

(Weightage) 
पदर्ी परीक्ेच्या सर्व र्षांमध्ये नमळालेले सरासरी गुण  60%(जास्तीत जास्त 60 गुण) लागू नाही. 
पदव्युत्तर पदनर्का ककर्ा पदव्युत्तर पदर्ी परीक्ेमध्ये 
नमळालेले सरासरी गुण 

लागू नाही. 60%(जास्तीत जास्त 60 गुण) 

शासन सेर्ते र्ैद्यकीय अनधकारी या पदार्र बंधपनत्रत 
ककर्ा कंत्राटी स्र्रुपात केलेली एकूण सेर्ा  
 
 
                            
 

आनदर्ासी भागातील सेर्सेाठी 
प्रत्येक सहामाहीला 4 गुण आनण 
नबगर आनदर्ासी भागातील 
सेर्सेाठी प्रत्येक सहामाहीला 3 
गुण याप्रमाणे जास्तीत जास्त २0 
गुण               

आनदर्ासी भागातील सेर्ेसाठी 
प्रत्येक सहामाहीला 4 गुण आनण 
नबगर आनदर्ासी भागातील 
सेर्सेाठी प्रत्येक सहामाहीला 3 गुण 
याप्रमाणे जास्तीत जास्त २0 गुण                                  

शासन सेर्ते नसल्ह्यास पदर्ी परीक्ा उत्तीणव होऊन 
झालेली एकूण र्षव 

प्रत्येक र्षाला 2 गुण याप्रमाणे 
जास्तीत जास्त २0 गुण     

प्रत्येक र्षाला 2 गुण याप्रमाणे 
जास्तीत जास्त २0 गुण    

एकूण गुण 100 100 
 

नटप :-  
1) सार्वजननक आरोग्य नर्भागांतगवत र्ैद्यकीय अनधकारी गट-अ ( सातर्ा र्ेतन आयोग र्तेनस्तर, एस-20 

रु.56100-177500 ) या संर्गात कायवरत असणारे ननयमीत र्दै्यकीय अनधकारी  अजव करण्यास पात्र नाहीत र्  
सदरचे अजव ग्राय धरले जाणार नाहीत. 

  



 
2) शासन ननणवय, सार्वजननक आरोग्य नर्भाग, क्र.मर्अै-2019/प्र.क्र.165/सेर्ा-3, नदनांक 19 माचव २०१९ अन्र्ये 

आनदर्ासी भागातील आरोग्य ससं्था घोनषत करण्यात आल्ह्या असून तेथे बंधपनत्रत /कंत्राटी र्दै्यकीय अनधकारी 
म्हणनू केलेल्ह्या कामाचा अनुभर् मूल्ह्यांकनासाठी नर्चारात घेण्यात येईल. 

3) उमेदर्ाराने सक्म प्रानधकाऱयाने नदलेले अनुभर्ाचे सोबत जोडलेल्ह्या नर्नहत नमुन्यातील प्रमाणपत्र जोडणे 
आर्श्यक आहे. प्रमाणपत्र देण्यासाठी संबंनधत संस्था/ कायालय यांच ेप्रमुख हे सक्म प्रानधकारी असतील.  

4) उमेदर्ाराची सेर्ा ही प्रत्येक सहामाही मध्ये मोजण्यात येईल. सहा महीन्यापेक्ा कमी सेर्सेाठी गुण 
(Weightage) देण्यात येणार नाहीत. 

5) अनुभर्ासाठीच्या गुणांच्या मूल्ह्यांकनासाठी 31 माचव, 2021 हा अनंतम नदनांक राहील. 
6) ननर्ड प्रनक्रयेसाठी नर्नहत करण्यांत आलले्ह्या ननकषानुसार गुणांच े मूल्ह्यांकन करण्यासाठी सर्व गुणपत्रके/ 

प्रमाणपत्रे यांच्या साक्ांकीत प्रती उमेदर्ाराने अजासोबत जोडणे आर्श्यक आहे. अन्यथा, उमेदर्ाराचा अजव 
रद्दबातल करण्यांत येईल.  

7) प्राप्त अजांची छाननी करुन संचालक आरोग्य सेर्ा, मंुबई यांच्या स्तरार्रुन नर्हीत कायवपध्दतीनुसार पात्र 
उमेदर्ारांची गुणर्त्ता यादी प्रनसध्द करण्यात येईल. 

8) केर्ळ गुणर्त्तनुेसार पात्र ठरलेल्ह्या उमेदर्ारांनाच ननयुक्तीच्या नठकाणाचा पसंतीक्रम दशवनर्ण्याकरीता मूळ 
प्रमाणपत्रांसह (छायांकीत प्रती चालणार नाहीत) र् प्रर्शेपत्रासह समुपदेशनाकरीता व्यक्तीश: उपस्स्थत राहणे 
आर्श्यक आहे. उमेदर्ाराऐर्जी प्रनतननधी आल्ह्यास उमेदर्ारी अपात्र राहील. 

9) आरोग्य सेर्ा आयुक्तालयामार्व त सादर करण्यात येणारी गुणर्त्ता यादी आनण उमेदर्ारांच्या ननयुक्तीचा 
पसंतीक्रम याची तपासणी करुन उमेदर्ारास ननयुक्ती आदेश शासनाकडून समुपदेशनाच्या नदर्शीच देण्यात 
येतील.  

10) ननयुक्ती आदेशानंतर नर्नहत मुदतीत संबंनधत र्ैद्यकीय अनधकारी ननयुक्तीच्या नठकाणी रुजू झाल्ह्यानंतर त्यांची 
सेर्ाथव प्रणालीमध्ये नोंद करण्यात येईल. 

11) नर्नहत मुदतीत ननयुक्तीच्या पदार्र रुजू न झालले ेउमेदर्ार त्यांच्या ननयुक्तीचा हक्क गमार्तील. 
12) नर्ननयुक्त र्ैद्यकीय अनधकाऱयांसाठी मुख्यालयी राहणे अत्यार्श्यक राहील. त्यांचे र्ेतन हे बायोमेरीक 

हजेरीशी संलग्न असेल. 
 

१0. सर्वसाधारण : 
      १0.१ ननर्ड झालेले उमेदर्ारांना दोन र्षाचा पनरनर्क्ा कालार्धी असेल. 
      १0.२ महाराष्ट्र र्दै्यकीय आनण आरोग्य सेर्ा गट-अ (सातर्ा र्तेन आयोग, र्तेनस्तर एस-23, 67700- 
              208700) या पदार्र पदोन्नतीकरीता उमेदर्ारास संधी असून त्याकरीता त्या पदाकरीता आर्श्यक     
                 असलेल्ह्या अहवता पूणव करणे आर्श्यक राहील. 
       १0.३ ननर्ड झालले्ह्या उमेदर्ारास कोणत्याही प्रकारचा खाजगी व्यर्साय करता येणार नाही. परंतु त्यांना  
             ननयमानुसार व्यर्साय रोध भत्ता अनुज्ञेय राहील.  
      १0.४ ननर्ड झालले्ह्या उमेदर्ाराने पदस्थापनेच्या नठकाणी रुजु होतांना संबंनधत कायालय प्रमुखास “ते नकमान  
               ५ र्षाची शासकीय सेर्ा करतील ककर्ा न केल्ह्यास शासनाने र्ळेोर्ेळी नर्हीत केललेी रक्कम दंड म्हणनू  
            भरण्यास तयार आहेत” असे बंधपत्र देणे अननर्ायव असेल.  
     १0.५ ननर्ड झालेल्ह्या उमेदर्ाराच ेजानहरातीच्या नदनांकास महाराष्ट्र मेडीकल कौस्न्सल ॲक्ट, १९६५ (महाराष्ट्र  
              XLVI, १९६५) ककर्ा इंनडयन मेडीकल कौस्न्सल ॲक्ट, १९५६ (१९५६ चा १०२) नुसार त्याच/े नतच ेनांर् नोंद  
             असणे अननर्ायव आहे. 

  



 
11.   महत्र्ाच:े  
         11.1  उमेदर्ारानी आर्देनपत्रात नमूद केलेल्ह्या मानहतीच्या अचकूते बाबत आनण सत्यतेबाबत स्र्यंप्रमाणपत्र  
                 सादर करार् े. स्र्यंप्रमानणत सादर केललेी मानहती खोटी ठरल्ह्यास अजवदार ननयमानुसार कारर्ाईस  
              पात्र रानहल.  
       11.2   स्र्यंप्रमाणपत्राचा नमुना http://arogya.maharashtra.gov.inसंकेतस्थळार्र उपलब्ध आहे .  
         11.3   आर्ेदन पत्रासोबत सदर स्र्यंप्रमाणपत्र जोडून पाठर्णे आर्श्यक आहे . अन्यथा आर्देनपत्र अपूणव  
               समजून रे्टाळले जाईल .  

                 11.4  प्रमाणपत्रांच्या  पडताळणी प्रनक्रयेर्ळेी उमेदर्ारांनी सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आर्श्यक  आहे . 
 

१2. अजव :- 
       १2.१  सदर अजव महाराष्ट्र शासनाच्या http://arogya.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळार्र जाहीरात  
                              प्रनसद्ध झाल्ह्याच्या नदनांका पासून उपलब्ध होतील.  

        12.2 उमेदर्ाराने खाली नमूद केलेल्ह्या शुल्ह्काचा राष्ट्रीयकृत बँकेचा डीमांड ड्राफ्ट “संचालक, आरोग्य सेर्ा,   
                      मंुबई” ककर्ा “The Director, Health Services, Mumbai” यांच्या नांर् ेकाढून अजासोबत जोडार्ा  
                 आनण संपूणव भरलेल्ह्या अजव नमुद केलेल्ह्या आर्श्यक प्रमाणपत्रांच्या साक्ांनकत छायांनकत प्रती र्  
                     स्र्यंप्रमाणपत्र त्यासोबत जोडार्.े 
         12.3  स्र्यंप्रमाणपत्र र् आर्श्यक कागदपत्रांसह पूणव भरललेा अजव संचालक आरोग्य सेर्ा, सेंट जॉजेस  
                   हॉस्पीटल आर्ार, आरोग्य भर्न, मंुबई कायालयात  नद.20 एनप्रल २०२१ पूर्ी कायालयीन र्ेळेपुर्ी  
              पाठनर्ण्यात यार्ा. अन्य नठकाणी सादर केललेा अजव ग्राय ठरणार नाही . 

                १2.४   ननधारीत नदनांक र् र्ेळेनंतर टपालाने अथर्ा अन्य मागाने आलले ेअजव कोणत्याही पनरस्स्थतीत स्स्र्कारले 
                    जाणार नाहीत. 
 13. शुल्ह्क :-  

1. खुल्ह्या प्रर्गाच्या उमेदर्ारासाठी - रु. 1,000/-  
ब.   मागास प्रर्गाच्या उमेदर्ारांसाठी  - रु. 500/-  
क.  र्क्त राष्ट्रीयकृत बँकेच्या डीमांड ड्राफ्टद्वारे शुल्ह्क अदा करण्यात यार्े. 
14.    या प्रनक्रयेच्या अनुषंगाने काही अडचणी /शंका असल्ह्यास पुढे नमूद दूरध् र्नी क्रमाकाशी संबंनधत उमेदर्ाराने 

संपकव  साधार्ा (कायालयीन र्ळेेत)  

१) संचालक कक् -०२२ २२६२१००६,               २) सहसंचालक (अ र् प्र ) - ०२२ २२६२११८६,                      

३) मुख् य प्रशासकीय अनधकारी ०२२ २२६७४३९३ 

 
 
  स्थळ  :  मंुबई                       (र्. मंु. भरोस)े 
                   उप सनचर् तथा स्र्तंत्र ननर्ड मंडळाच ेसदस्य सनचर् 
  नदनांक  :    ३१.03.2021                                                   सार्वजननक आरोग्य नर्भाग,  
                                         १0 र्ा मजला, संकुल इमारत, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय 

                                                                                 आर्ार  मंुबई-400001 
 

 

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


Post Applied For :

Name in English

Name in Marathi

Father's/Guardian's 

Name

Mother's Name 

Gender (Strike out 

which is not 

applicable)

Marital 

Status :

Date of Birth 

(DD/MM/YYYY)

Years:-- Months ;-- Days :--

Mother Tongue Email-ID :

Contact /Mobile No. Alternate 

Mobile No.

Correspondence 

Address in English

Correspondence 

Address in Marathi

Permant Address in 

English

Permant Address in 

Marathi

Whether Spouse 

working with Govt. 

Department?

(YES / NO)

Profession of the 

Spouse 

Reservation

Category

Caste Sub Caste

Non- Creamy Layer 

Certificate attaced 

(Y/N), (If applicable)

Annual 

Income

Domecile of 

Maharashtra 

(Y/N)

Social Reservation if 

any

Physically 

Handicapped (Y/N), 

               GOVERNMENT OF MAHARASHTRA  

                    (RECRUITMENT OF MEDICAL OFFICER GROUP A)

Age as on Date 

01.04.2021

If Yes , specify details

Nationality

MALE / FEMALE / TRANS GENDER

If falls under reservation fill following details

Father's/Guardian's 

Occupation

Married / Unmarried

IF YES Specify     Spouse 

Place Of Posting and 

Department

Caste Validity attached (Y/N)Caste Certificate attached (Y/N)

MEDICAL OFFICER - Group - A

Recent passport size photograph

Candidate Signatire(in Box)



Fees Details

Sr. No.

1

General Information

Read (Y.N) Write (YN) Speak (Y/N)

Day (dd)- Month 

(mm): -

Year (YYYY) :-

Date of MMC/ IMC 

Registration

Registratio

n Number

Has Successfully 

Completed Ms-CIT?

(Y/N) If Yes Yr. of 

Passing

% of Marks 

Obtained

Preferred Area of 

Posting

Year

1st year

2nd year

3rd year

4th year

Total

Percentage Marks in 

MBBS (Of total 4 years)

Subject

Sr. No. Faculty Program Specialisa

tion

Board/ 

University

Passing 

Year

Class Total Marks 

Obtain

Total Out Of 

Marks

Percentage

1

2

From To

1

2

3

4

5

6

Years Years Months

Months Years Months

Days Years Months

MBBS Yearwise Marks:

Marks Out of Marks

Total Experience :

Qualifying Examination:

Experience : (As per attached experience certificate)
Exact dates to be given

A) Before Essential 

Qualification 

B) After eassental Qualification 

C) After higher  Qualification 

Date of Renewal (If any)

Demand Draft No. Amount Issue DateBank Name

( dd/mm/yyyy)( dd/mm/yyyy)

Possesses Adequate Knowledge to read, write and speake 

Date of Completion Of Compulsory Rotating Internship (Internship 

must be completed on or before 31.03.2021)

QUALIFICATION DETAILS

Is the office/ 

Institution 

owned by 

Govt. of 

Maharashtra  

(Y/N)

If yes, Nature Of 

Appointment (Specify  - 

Bonded / Contractual)

Total 

Experience

Organisation Name and 

address

Post HeldSr. No.

Has any other Post Graduate Degree/Diploma in other Medical Subject If yes give details below



Sr. No.

1

2

3

4

A) MBBS

B)  PG.

6 MS- CIT  ( 

Yes / No)

7

Place :

Date :

Proof of age ( Yes / No)

Caste Certificate ( Yes / No)

 Cast Validity( Yes / No)

Non Creamy layer 

( Yes / No)

I hereby  declare that all the information  furnished by me in this application  form is true, complete and correct to the best of my knowledge and 

belif. I do understand that I need to obtain and produce all the reqired original certificates enlisted in the form by me at the time of document 

verification. I understand that entries made by me in this application form are final and binding on me. I further declare that in the event any 

information being found false or  incorred I shall be liable for disqualification as mentioned in the notification.

Singnature of the candidate 

Experience Certificate - ( Yes / No)

5 Qualification 

 Documents :

Required Documents Attached:

1. Marks memo ( Yes / No)

2. Degree Certificate  (Yes / No)

3. MMC  ( Yes / No)

1. Marks memo ( Yes / No)

2. Degree Certificate ( Yes / No)

3. MMC  ( Yes / No)



SELF DECLARATION AFFIDAVIT 

Affidavit to be furnished on 100 Rs. Stamp Paper by person along with the application for 
the post of medical Officer MHHS Group A in the pursuance of the Advertisement Number 
01/2021 dated 31.03.2021 published by selection Board For Medical Officer Recruitment 
Established by Public Health Dept. Govt. of Maharashtra. 

I  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Son/daughter /wife of . . . . . . . . . . . . . Aged about 
…………..years, resident of …………………………………………………………do here by 
solemnly affirm/state on oath as under :- 

1. I have submitted my application of the post of Medical Officer (Gr.-A) in pursuance of 
the advertisement No. 01/2021 dated   31

st
 March 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 fulfill all the 
conditions of eligibility regarding age limit's educational qualification, experience if 
any concession etc. 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 or I am detected ineligible; 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 this affidavit on oath is found to be false i.e. not supported by 
documentary   proof at the time of verification by Selection Board. I will be liable to be  
Blacklisted and Debarred from all further examination and selection processes of  the 
Selection board and liable for disciplinary proceeding, if already in government 
service.  
 
Place : 
Date:                                                                            Signature of Deponent  

 



 

 

 

LETTER HEAD OF CONCERN HEALTH INSTITUTE 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

EXPERIENCE ECRTIFICATE FORMAT 

 

This is to certify that, Dr. ………………………………………. is / was 

working in the ……………………… health Institute, Taluka …….., 

District…………, Circle …………….. from ……….. to………….. is 

satisfactory / Unsatisfactory. 

 

 

 

 

 

Place :      Office seal. 

Date:       Signature of Institute Head. 

  

 

Name 
of 
Institute 

Type of 
Institute 
(Specify 

code 
number as 

per PHD GR 
19.03.2019)  

Working as Medical 
Officer 

From 
Date 

To 
Date 

Total Period 

Tribal Non 
Tribal  

Bonded Contractual Years Months 

         

         

         

         


