
बृहन्म ुंबई्हहानगरपहाललिकहा
सहार्वजलनक्आररोग््य्खहाता

जहाहहरहात
बृहन्म ुंबई् हहानगरपहाललिककेअुंतगर्गत् सहारर्गजलनक् आर आरोोगो्ग्य् य खहाखातो्ग्यहायाचो्ग्यहा् आया आसय्हापनकेररथापनेवरीलि् लया आसत मस्तिषक्् आलिकेय ख् तुंत्रज्ञ् ोग्यहा् सुंरगहार्गत्ञ या संवर्गातीलि

य खहालिथापनेवरीलि्तकखातो्ग्यहात्न द्ककेलिकेलिथापनेवरी् ररकत््पदके्भरभरणो्ग्यहासहाासाठयासाठी्य खहालिथापनेवरी्न द्ककेलिकेेलेलो्ग्यहा्अहर्गतहा््हता धहारण्करणहा-ोग्यहा्र्अटथापनेवरीुंच्ञ या संवर्गाती्पमतर्गतहा्करणहा-ोग्यहा्इयाच् क
उकेदरहारहाुंकड न् रर रहत्नमनो्ग्यहाधो्ग्यके्अजर्ग्हाग ररभरणो्ग्यहात्ोग्यकेत्आहकेत.
अजर्ग्पहाासाठ ररभरणो्ग्यहाचहा्पखातत्हा- कहाोग्यर्गकहारथापनेवरी्आर आरोोगो्ग्य्अल्हता धकहारथापनेवरी्ोग्यहाुंचके्कहाोग्यहार्गलिोग्य, 3 रहा्जलिहा, एफ/दल्षिण् ररभहाग

डॉ.बहाबहासहाहकेब्आुंब्केडकर्हागर्ग, परकेलि, मुंबई-400012
अजर्ग्सहादर्करभरणो्ग्यहाच्ञ या संवर्गाती्तहारथापनेवरीय ख-  रद.16.03.2020 तके् रद.31.03.2020 ोग्यहा्कहालिहार्हता ध्ञ या संवर्गातीत्सकहाळ्ञ या संवर्गाती्10.00 तके्सहाोग्युंकहाळ्ञ या संवर्गाती्5.00 ोग्यहा्

कहाोग्यहार्गलिोग्य्ञ या संवर्गातीन्रकेळकेत्अजर्ग्सहादर्करहारहा. खातो्ग्यहानुंतर्पहाापत््त झहालिकेलिके्अजर्ग्लया आसरकहारलिके्जहाणहार्नहाहथापनेवरीत.

सुंरग्व- लसतषक््आलिाख्तुंत्रज
रातनशाणे-र.35400-112400 अलिक्अनमजा्य्भतत्ा

सहाुंतर्आरक्षण
सहाुंतर्आर्षिण अजहा अज  ररजहा

(अ)
भज
(ब)

भज
(क)

भज
(ड)

 ररहाप इहार एसईब्ञ या संवर्गातीस्ञ या संवर्गाती ईडबे्लेलो्ग्यमएस एक ण
हारक

य खमलिहा एक ण

सरर्गसहा्हता धहारण - - - - - - - - - - - 1 1
एक ण - - - - - - - - - - - 1 1

पदहाचा्नहारः  -     लसतषक््आलिाख्तुंत्रज  .

पदहाुंचे्कत्वव््याः  -
1) रॉडर्ग्तसकेच्ओप्ञ या संवर्गातीड्ञ या संवर्गाती््हता ध्ञ या संवर्गातीलि्रुोगण्हाुंचके्ई.ई.ज्ञ या संवर्गाती. कहाढणके
2) कहाढलिकेेलेलो्ग्यहा्ई.ई.ज्ञ या संवर्गाती. चहा्रकेकॉडर्ग्ासाठकेरणके.
3) र रर मस्तिषा्साठहाुंन्ञ या संवर्गाती्रकेळ आरोरकेळ्ञ या संवर्गाती्नके न् रदलिकेलिथापनेवरी्कहाके्करणके.

शैक्षलणक्अह्वतहाः  -

● उकेदरहार् बहारहार्ञ या संवर्गातीनुंतर् हहारहाष्ट्र् आर आरोोगोग्य्  ररज्ञहान्  ररान विदहाप्ञ या संवर्गातीासाठहाहाफर्गत् चहालि ररलिहा् जहाणहारहा् नो्ग्यमर आरोटकेकन् आरोलिॉज्ञ या संवर्गाती् (Neurotechnology)

 ररषोग्यहात्ञ या संवर्गातीलि् ब्ञ या संवर्गाती.प्ञ या संवर्गाती.ए.टथापनेवरी.  (  Bachelor  in  paramedical technology  in  Neurotechnology  )  31/2 रषहार्गचहा् पमणर्गरकेळ् पदर्ञ या संवर्गाती

अभ्ोग्यहासक्र्उत्ञ या संवर्गातीणर्ग्त झहालिकेलिहा्असहारहा.  रकुंरहा

●  उकेदरहार्हानोग्यतहापहाप्त्  ररान विदहाप्ञ या संवर्गातीासाठहाच्ञ या संवर्गाती्  ररज्ञहान्िज्ञान शहाय खकेत्ञ या संवर्गातीलि्पदर्ञ या संवर्गाती्पदहायर्ग्  ररज्ञहान् ( रफज्ञ या संवर्गातीकस)  (B.sc in physics)  पदर्ञ या संवर्गाती्प रर्षिहा

उत्ञ या संवर्गातीणर्ग्असहारहा. जो्ग्यहा्ई.ई.ज्ञ या संवर्गाती. केंदहाधो्ग्यके्रषर्गभरहात्क्ञ या संवर्गातीत्क्ञ या संवर्गाती्500 EEG चहाचभरणो्ग्यहा्ककेेलेलो्ग्यहा्जहातहात्अिज्ञान शहा्केंदहाधो्ग्यके्कहा्ककेेलेलो्ग्यहाचहा

6  रहनोग्यहाचहा्अनमभर्असहारहा.

● उकेदरहारहास्हहापहाललिककेयाचोग्यहा्य खहाखातोग्यहाहाफर्गत्घकेभरणोग्यहात्ोग्यकेणहारथापनेवरी् वोग्यरसहाोग्य्चहाचण्ञ या संवर्गाती् (Trade Test)  प रर्षिहा्उत्ञ या संवर्गातीणर्ग् ह आरोणके् आरश्ोग्यक
आहके.

● उकेदरहारहाुंस ''ड्ञ या संवर्गाती.ओ.ई., ए.स्ञ या संवर्गाती.स्ञ या संवर्गाती. स आरोसहाोग्यटथापनेवरीचके्(स्ञ या संवर्गाती.स्ञ या संवर्गाती.स्ञ या संवर्गाती.)  रकुंरहा्(ओ्या आसतर)  रकुंरहा्(ए्या आसतर)  रकुंरहा्(ब्ञ या संवर्गाती्या आसतर)  रकुंरहा्(स्ञ या संवर्गाती
या आसतर) या आसतरहाररथापनेवरीलि्पहाणपत्र् रकुंरहा्हहारहाष्ट्र्रहाजोग्य्आलण्तहाुंलत्रकआणि तांत्रिकी्लिज्ञान श्षिण्ुंडळहाचके्ए.एस.स्ञ या संवर्गाती.आोग्य.टथापनेवरी.  रकुंरहा््ज्ञ या संवर्गाती.ई.स्ञ या संवर्गाती.टथापनेवरी.
चके् ्पहाणपत्र््हता धहारण् करणके्आरश्ोग्यक्आहके्  रकुंरहा्सदर् पहाणपत्र्सहादर्करभरणोग्यहास्स ट् दकेभरणोग्यहाकरथापनेवरीतहा् उकेदरहारहानके्िज्ञान शहासनहानके
रकेळ आरोरकेळ्ञ या संवर्गाती् सुंगणक् ्हहातहाळण्ञ या संवर्गाती् /  रहापरहाबहाबत् हानोग्यतहा्  रदलिकेलिहा् अभ्ोग्यहासक्र् प णर्ग् ककेलिकेलिहा् असहारहा.  तयहा रप,  लनोग्यमक्ञ या संवर्गातीयाचोग्यहा् रकेळ्ञ या संवर्गाती
उकेदरहारहाजरळ्सदर्पहाणपत्र्नसेलेलोग्यहास्खातोग्यहानके्/लतनके्िज्ञान शहासनहानके् रर रहत्ककेलिकेलिथापनेवरी् ्ए.एस.स्ञ या संवर्गाती.आोग्य.टथापनेवरी.च्ञ या संवर्गाती्प रर्षिहा्नकेणमकआणि तांत्रिकीयाचोग्यहा
 रदनहाुंकहापहास न््2 रषहार्गयाचोग्यहा्आत्उत्ञ या संवर्गातीणर्ग्ह आरोणके्आरश्ोग्यक्आहके. अनोग्ययहा््खातोग्यहाच्ञ या संवर्गाती्सकेरहा्सहाप्त्करभरणोग्यहात्ोग्यकेईलि.

● उकेदरहार्हाधो्ग्यलक्िज्ञान शहालिहाुंत्पहाणपत्र् रकुंरहा्तखातस्् रकुंरहा्उयाचच्त्प रर्षिकेत् रकहान् 50 गमणहाुंच्ञ या संवर्गाती्पश्न्पलत्रकहा्असलिकेलिहा्रहाासाठयासाठी
 ररषोग्य्घकेऊन्उखातत््ञ या संवर्गातीणर्ग्असणके्आरश्ो्ग्यक्आहके.

● रोग्य आरोोग्यहार्गदहा-  य खमेलेलो्ग्यहा् परगहार्गसहाासाठयासाठी्अजर्ग् करणहा-ोग्यहा् उकेदरहारहाचके् रोग्य्  रद.01.01.2020  र आरोज्ञ या संवर्गाती् 18  रषहार्गपके्षिहा् क्ञ या संवर्गाती् र् 38  रषहार्गपके्षिहा

अल्हता धक्असतहा्कहाहा्नोग्यके. हागहास्परगहार्गसहाासाठयासाठी्अजर्ग्करणहा-ोग्यहा्उकेदरहारहाुंचके्रोग्य्43 रषहाांपके्षिहा्अल्हता धक्असतहा्कहाहा्नोग्यके.

● अग आरोदरच्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा्सकेरकेत्असेलेलो्ग्यहास्उकेदरहारहासहाासाठयासाठी्कहालि्रोग्य आरोोग्यहार्गदहा्नहाहथापनेवरी.



लनरडेचा्लनक  षः  -
● लया आसत मस्तिषक्् आलिकेय ख् तुंत्रज्ञ् ोग्यहा् पदहायाचो्ग्यहा् िज्ञान शया शै्षिलणक् अहर्गतकेनमसहार् नो्ग्यमर आरोटकेकन् आरोलिॉज्ञ या संवर्गाती् (Neurotechnology)   ररषोग्यहात्ञ या संवर्गातीलि

ब्ञ या संवर्गाती.प्ञ या संवर्गाती.ए.टथापनेवरी. (Bachelor in paramedical technology in Neurotechnology)पदर्ञ या संवर्गाती्प रर्षिकेयाचो्ग्यहा्  रकुंरहा् ररज्ञहान्िज्ञान शहाय खकेत्ञ या संवर्गातीलि
पदहायर्ग्  ररज्ञहान(B.Sc in physics) पदर्ञ या संवर्गाती् प रर्षिकेयाचो्ग्यहा् अुंलत् रषहार्गयाचो्ग्यहा् गमणहाुंयाचो्ग्यहा् टकक्केरहारथापनेवरीनमसहार् उकेदरहारहाुंच्ञ या संवर्गाती् वो्ग्यरसहाोग्य
चहाचण्ञ या संवर्गातीकरथापनेवरीतहा् लनरड् ोग्यहादथापनेवरी् तोग्यहार् करभरणो्ग्यहात् ोग्यकेईलि.  वो्ग्यरसहाोग्य् चहाचण्ञ या संवर्गाती् प रर्षिकेत् उखातत््ञ या संवर्गातीणर्ग् त झहालिकेेलेलो्ग्यहा् उकेदरहारहाुंच्ञ या संवर्गाती
गमणरखातत्केनमसहार्अुंलत्लनरड्ोग्यहादथापनेवरी्तोग्यहार्करभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि्र्अुंलत्लनरड्ोग्यहादथापनेवरी्पया आसत्ृत्करभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि.

● उकेदरहारहानके्पदर्ञ या संवर्गाती्द मस-ोग्यहा्र्लतस-ोग्यहा्पोग्यखातन्हात्उखातत््ञ या संवर्गातीणर्ग्ककेलिथापनेवरी्असेलेलो्ग्यहास्पदर्ञ या संवर्गाती्परथापनेवरी्षिकेत्लळ ररलिकेेलेलो्ग्यहा्अुंलत्गमणहाुं्हता ध न
अनमक्रके्1 र्2 टकक्के्गमण्रजहा्ककेलिके्जहात्ञ या संवर्गातीलि.

● अुंलत्पदर्ञ या संवर्गाती्त्ञ या संवर्गातीनपके्षिहा्जहाया आसत््पोग्यखातन्हात्उखातत््ञ या संवर्गातीणर्ग्त झहालिकेेलेलो्ग्यहा्उकेदरहारहाुंचहा्लया आसत मस्तिषक््आलिकेय ख्तुंत्रज्ञ्पदहासहाासाठयासाठी् ररचहार्ककेलिहा
जहाणहार्नहाहथापनेवरी.

● पदर्ञ या संवर्गाती्परथापनेवरी्षिकेत्सहान्टकक्केरहारथापनेवरी्असकेलि्तर्पदर्ञ या संवर्गाती्परथापनेवरी्षिहा्उखातत््ञ या संवर्गातीणर्ग्त झहाेलेलो्ग्यहायाचो्ग्यहा्तहारय खहाुंनमसहार्पहा्हता धहानो्ग्य्दकेभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि.
● सहान्गमण््हता धहारण्करणहा-ोग्यहा्उकेदरहारहाुंनहा्जन््तहारय खकेनमसहार्रोग्य आरोजो्ग्यके मस्तिषा्साठतकेनके्पहा्हता धहानो्ग्य्दकेभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि.

लनरडेचे्कहा्य्वपद्धतेः  -
1. उयाचच््गमणरखातत्हा्हता धहारक्उकेदरहारहाुंच्ञ या संवर्गाती्य खमेलेलो्ग्यहा्परगहार्गचके्उकेदरहार्वार मह्ण न्लनरड्करभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि. हागहास्परगहार्गत्ञ या संवर्गातीलि्उकेदरहारहाुंनहा्य खमेलेलो्ग्यहा
   परगहार्गधो्ग्यके्भरत्ञ या संवर्गातीकरथापनेवरीतहा्अजर्ग्करभरणो्ग्यहाच्ञ या संवर्गाती्मभहा्रहाहथापनेवरीलि.
2. य खमेलेलो्ग्यहा्परगहार्गयाचो्ग्यहा्पदहाुंसहाासाठयासाठी्लनरड्त झहालिकेलिथापनेवरी्असकेलि्अिज्ञान शहा्उयाचच््गमणरखातत्हा्हता धहारक्हागहासरगहार्गयाचो्ग्यहा्उकेदरहारहाुंच्ञ या संवर्गाती्य खमेलेलो्ग्यहा्परगहार्गत्नकेण क
   करभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि.
3. अजहार्गच्ञ या संवर्गाती्पडतहाळण्ञ या संवर्गाती्करून्जो्ग्यहा्उकेरहारहाुंच्ञ या संवर्गाती्कहागदपत्रके्ोग्य आरोोगो्ग्य्र्प ररप णर्ग्असत्ञ या संवर्गातीलि्अिज्ञान शहा्उकेदरहारहाुंच्ञ या संवर्गाती्वो्ग्यरसहाोग्य्चहाचण्ञ या संवर्गाती्घकेभरणो्ग्यहाकरथापनेवरीतहा
    नहारके,  रदनहाुंक्र्रकेळ्या आसय्हालनक्स चनहा्फलिकहारर्पलसधद््करभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि.
4. भरत्ञ या संवर्गाती्पक्रआणि तांत्रिकीोग्यहा्प णर्ग्त झहाेलेलो्ग्यहारर्सहाहाईक्गमणरखातत्हा्ोग्यहादथापनेवरी्(Combined Merit List) पया आसत्ृत्करभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि.

खहालिीलिप्रहाणा्प्रहारापत््त झहालिाालेल््यहा्गमणहाुंुणांच््यहा्आिहारा्गमणरतत्हा््यहादी्त्यहार्करयार करण््यहात््याईलि.

अ  )   शैक्षलणक्अह्वतहा्  -   एकम ण्गमण्–्  40

अ.क्र. ोग्यहा्पदहाकरथापनेवरीतहा्आरश्ो्ग्यक्टकक्केरहारथापनेवरी य खमलिहा्परगहार्ग्क ररतहा एकम ण्गमण्40
1 उकेदरहार् 12  र्ञ या संवर्गाती् नुंतर् हहारहा मस्तिष्ट्र् आर आरोोगो्ग्य्  ररज्ञहान्  ररान विदहाप्ञ या संवर्गातीासाठहाहाफर्गत

चहालि ररलिहा् जहाणहारहा् नो्ग्यमर आरोटकेकन् आरोलिॉज्ञ या संवर्गाती् (Neurotechnology)   ररषोग्यहात्ञ या संवर्गातीलि
ब्ञ या संवर्गाती.प्ञ या संवर्गाती.ए.टथापनेवरी.  (Bachelor  in  paramedical  technology  in
Neurotechnology) 3 ½ रषहाांचहा्पमणर्गरकेळ्पदर्ञ या संवर्गाती्अभ्ो्ग्यहासक्रहायाचो्ग्यहा्अुंलत
रषहार्गयाचो्ग्यहा्प रर्षिकेत्ञ या संवर्गातीलि्एक ण्गमण

50%  रकुंरहा्अल्हता धक 20 
60%  रकुंरहा्अल्हता धक अलत ररकत््10 गमण
70%  रकुंरहा्अल्हता धक अलत ररकत््10 गमण

2
उकेदरहार् हानो्ग्यतहापहाापत््  ररान विदहाप्ञ या संवर्गातीासाठहाच्ञ या संवर्गाती्  ररज्ञहान् िज्ञान शहाय खकेत्ञ या संवर्गातीलि् पदहायर्ग्  ररज्ञहान
(B.Sc in physics) पदर्ञ या संवर्गाती्प रर्षिहा्उखातत््ञ या संवर्गातीणर्ग्असहारहा. जो्ग्यहा्ईईज्ञ या संवर्गाती्केंदहाधो्ग्यके
रषर्गभरहात् क्ञ या संवर्गातीत् क्ञ या संवर्गाती् 500  EEG  चहाचभरणो्ग्यहा् ककेेलेलो्ग्यहा् जहातहात् अिज्ञान शहा् खातो्ग्यहा
केंदहाधो्ग्यके्कहा्ककेेलेलो्ग्यहाचहा्6  रहनो्ग्यहाुंचहा्अनमभर्असहारहा.

50%  रकुंरहा्अल्हता धक 20 
60%  रकुंरहा्अल्हता धक अलत ररकत््10 गमण
70%  रकुंरहा्अल्हता धक अलत ररकत््10 गमण

ब  )   अनमभर्  -   एकम ण्गमण्–्  20
1. ोग्यहा््षिकेत्रहात्कहा्करभरणो्ग्यहाचहा्5 रषहार्गचहा्अनमभर - 5 गमण

2. 5 रषहाांपके्षिहा्अल्हता धक्अनमभरहासहाासाठयासाठी्अलत ररकत् - 5 गमण

3. Intra oprative EEG, ECOG monitoring

   कहा्ककेेलेलो्ग्यहाचहा्अनमभर - 5 गमण

4. अजर्गदहार्Epilepsy, surgery unit धो्ग्यके्पलिज्ञान श्षिण

    घकेतलिकेलिके्असेलेलो्ग्यहास् रकुंरहा््Botox Injection दकेभरणो्ग्यहाचहा्

    अनमभर्असेलेलो्ग्यहास् - 5 गमण

(उपर आरोकत््सरर्ग्अनमभरहाुंबहाबत्पहाणपत्र्आरश्ो्ग्यक्आहके.)



क  )   व््यरसहा्य्चहाचणे्  -   एकम ण्गमण्–्  40
उकेदरहारहानके् अजहार्गसह् सहादर् ककेलिकेेलेलो्ग्यहा् िज्ञान शया शै्षिलणक् अहर्गतहा् र् अनमभरहायाचो्ग्यहा् पहाणपत्रहायाचो्ग्यहा् आ्हता धहारके् िज्ञान शया शै्षिलणक् अहर्गतकेचके् 40  गमण् र

अनमभरहाचके् 20  गमण् अिज्ञान शहा् एक ण् 60  गमणहाुंपया शैकआणि तांत्रिकी् उकेदरहारहास् लळहालिकेेलेलो्ग्यहा् एक ण् गमणहाुंपहाणके् उयाचच्् गमणरखातत्हा् ्हता धहारक् पहात्र् उकेदरहारहाुंच्ञ या संवर्गाती

वो्ग्यरसहाोग्य्चहाचण्ञ या संवर्गाती्घकेभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि.

िज्ञान शया शै्षिलणक् अहर्गतकेचके् 40  गमण् अल्हता धक् अनमभरहाचके् 20  गमण् अल्हता धक् वो्ग्यरसहाोग्य् चहाचण्ञ या संवर्गातीचके् 40  गमण् अिज्ञान शहा् एक ण् 100  गमणहाुंपया शैकआणि तांत्रिकी

उकेदरहारहानके्लळरलिकेेलेलो्ग्यहा्एक ण्गमणहाुंयाचो्ग्यहा्आ्हता धहारके्गमणरखातत्हा्ोग्यहादथापनेवरी्तोग्यहार्करभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि.

वो्ग्यरसहाोग्य्चहाचण्ञ या संवर्गाती्घकेभरणो्ग्यहाक ररतहा्नहारके,  रदनहाुंक्र्रकेळ्या आसय्हालनक्समचनहा्फलिकहारर्पलसधद््करभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि.

उपर आरोकत्् बहाबत्ञ या संवर्गातीत् आरश्ो्ग्यकतहा् भहासेलेलो्ग्यहास् आरश्ो्ग्यक् तके् बदलि् पिज्ञान शहासनहाकड न् करभरणो्ग्यहात् ोग्यकेत्ञ या संवर्गातीलि.  आरश्ो्ग्यक् असेलेलो्ग्यहास् भरत्ञ या संवर्गाती

प रक्रोग्यहा्हहापहाललिकहा्पिज्ञान शहासनहाकड न्क्हता ध्ञ या संवर्गातीहथापनेवरी्यहाुंब ररलिथापनेवरी् रकुंरहा्पमढके्ढकलिलिथापनेवरी््जहाऊ्िज्ञान शकतके.

सर्वसहािहारण्अटीः  -
  1. ररक्पदहाुंयाचोग्यहा्उपलिब्हता धतकेनमसहार्आलण्आरश्ोग्यकतकेनमसहार्नकेण कहा्करभरणोग्यहात्ोग्यकेत्ञ या संवर्गातीलि. तयहा रप, लनरड्ोग्यहादथापनेवरी्क आरोणखातोग्यहाहथापनेवरी्रकेळ्ञ या संवर्गाती्प रर्ग्स चनहा

    न्दकेतहा्रद्द्करभरणोग्यहाचके्अल्हता धकहार्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा्आोग्यमकहाुंनहा्आहके.

2.जहा रहरहात्ञ या संवर्गातीुंधोग्यके् रदलिकेेलेलोग्यहा्पदहाच्ञ या संवर्गाती्सुंखोग्यहा्आलण्अनमिज्ञान शकेष्बदलिभरणोग्यहासहापके्षि्आहके.

3.अजर्ग/रया शैोग्य रकक्हा रहत्ञ या संवर्गातीपत्र(Bio data)  रर रहत्नमनोग्यहात्या आसरहया आसतहा्षिरहात, सरर्ग्दृदृष्ञ या संवर्गातीनके्प णर्ग्असहारके.  रर रहत्नमनोग्यहाधोग्यके्नसलिकेलिके्र्अप णर्ग

रया शैोग्य रकक्हा रहत्ञ या संवर्गातीपत्र् ररचहारहात्घकेतलिके्जहाणहार्नहाहथापनेवरीत.

4.अग आरोदरच्बृहनमुंबई्हहापहाललिककेयाचोग्यहा्सकेरकेत्असलिकेेलेलोग्यहा्एय खहाान विदहा्कर्गचहा-ोग्यहाुंलिहा्रर्न द्ककेलिकेेलेलोग्यहा्पदहाक ररतहा्अजर्ग्करहारोग्यहाचहा्असकेलि्तर

खातोग्यहानके/लतनके्खातोग्यहायाचोग्यहा/लतयाचोग्यहा्य खहातकेपमय खहानके् रदलिकेलिके्नहा-हरकत्पहाणपत्र्सहादर्करणके्आरश्ोग्यक्आहके.

5.अललिकडयाचोग्यहा् कहाळहात् कहाढलिकेलिके् पहारपत्र् आकहारहात्ञ या संवर्गातीलि् उकेदरहारहाचके् हाोग्यहालचत्र् खातोग्यहायाचोग्यहा् या आसरहा्षिरथापनेवरीसह् अजहार्गरर् न द् ककेलिकेेलेलोग्यहा्  रासाठकहाण्ञ या संवर्गाती

लचकटरहारके. खातोग्यहाच्हाोग्यहालचत्रहायाचोग्यहा्चहार्अलत ररक्पत्ञ या संवर्गाती्पमढथापनेवरीलि्लनरड्प रकोग्यकेसहाासाठयासाठी्उकेदरहारहाजरळ्ासाठकेरणके्आरश्ोग्यक्आहके.

6. अजहार्गसहाासाठयासाठी्रहापरभरणोग्यहात्ोग्यकेणहारके्कहागद्चहाुंगेलेलोग्यहा्पत्ञ या संवर्गातीचके्(हाोग्यहाुं रकत्पत्ञ या संवर्गातीसहाासाठयासाठी्रहापरभरणोग्यहात्ोग्यकेणहा-ोग्यहा) ए-4 आकहारहात्ञ या संवर्गातीलि्असहारके.

7. उकेदरहारहाुंन्ञ या संवर्गाती्या आसरतलनलश्चित्करहारोग्यहाचके्आहके्कआणि तांत्रिकी्तके्आरके रदत्पदहाुंयाचोग्यहा्सरर्ग्अहर्गतहा्र्अटथापनेवरी्प णर्ग्करतहात.  उकेदरहार्  रर रहत्अहर्गतहा्र

अटथापनेवरी्प णर्ग्करथापनेवरीत्नसेलेलोग्यहाचके्क आरोणखातोग्यहाहथापनेवरी््षिण्ञ या संवर्गाती्लनदिज्ञान शर्गनहास्आेलेलोग्यहास्खातोग्यहाुंच्ञ या संवर्गाती्उकेदरहारथापनेवरी्रद्द्करभरणोग्यहात्ोग्यकेईलि.नकेण क्त झहालिथापनेवरी्असेलेलोग्यहास्सकेरकेत न

क्ञ या संवर्गाती्करभरणोग्यहात्ोग्यकेईलि्र्ोग्यहाबहाबत्क आरोणतहाहथापनेवरी्पत्रवोग्यरहहार् ररचहारहात्घकेतलिहा्जहाणहार्नहाहथापनेवरी.

8.पत्रव्यहहारहाचहा्पपतहा्समसपष्ट्र्पपण्व्असहारहा.

9. इतर्रहाजोग्यहात न्हहारहाष्ट्र्रहाजोग्यहात्या आसयलिहाुंतरथापनेवरीत्त झहालिकेेलेलोग्यहा्हागसरगा मागसवर्गीोग्य्उकेदरहारहाुंचहा्आरल्षित्पदहाकरथापनेवरीतहा् ररचहार्ककेलिहा्जहाणहार्नहाहथापनेवरी. 

10.उकेदरहारहाुंन्ञ या संवर्गाती् जन् दहाय खलिहा/अल्हता धरहास् पहाणपत्र,  िज्ञान शया शै्षिलणक् अहर्गतकेबहाबतच्ञ या संवर्गाती् पहाणपत्रके,िज्ञान शहाळहा् स आरोडेलेलोग्यहाचहा् दहाय खलिहा,  वोग्यहारसहालोग्यक

अहर्गतहा,सुंबुंल्हता धत्गमणपलत्रकहा, जहात्पहाणपत्र, जहात्रया शै्हता धतहा्पहाणपत्र, नॉन् रक्र्ञ या संवर्गाती्लिकेअर्पहाण, ोग्यहाुंयाचोग्यहा् ळपत्ञ या संवर्गाती्र्सहा्षिहाुं रकत्हाोग्यहाुं रकत

पत्ञ या संवर्गातीुंसह्उपलया आसयत्रहहारके. तसकेच्सदर्पहाणपत्रहाुंयाचोग्यहा्हाोग्यहाुं रकत/सहा्षिहाुं रकत्पत्ञ या संवर्गाती्अजहार्गस आरोबत ज आरोडणके्आरश्ोग्यक्आहके.  रररहा रहत् रहलिहा

उकेदरहारुंन्ञ या संवर्गाती्  रररहाह् नोंदण्ञ या संवर्गाती् पहाणपत्र,  नहारहाुंत् बदलि् त झहाेलेलोग्यहाबहाबतचके् रहाजपत्र् सहादर् करहारके.  तसकेच् तके् नसेलेलोग्यहास्  रररहा रहत्  रहलिहा

 रररहाहप रा मागसवर्गीयाचोग्यहा्नहारहाुंनके्अजर्ग्करु्िज्ञान शकतहात.  उादरहार्एकहा्पाक्षहा्अलिक्प्र्यरयतहात्अुंलत्रषहा्वचे्पदरे्पहरक्षहा्उपतेण्व्त झहालिहा्असालेल्यहास

सर्व्प्र्यरयतहाुंुणांच्यहा्गमणपलत्रकहा्सरोबत्जरोडणा्आरोडणे आवश्यक्आहा. अन्यथहा्त्यहा्उादरहारहाचहा्लनरडेसहाठाठी्हरचहार्कालिहा्जहाणहार्नहाही.

11.उकेदरहारहालिहा् क आरोणखातोग्यहाहथापनेवरी् नोग्यहाोग्यहालिोग्यहानके् नया शैलतक् अ्हता धपतन्  रकुंरहा् फ फौजदहारथापनेवरी् या आसररुपहायाचोग्यहा् य खटेलेलोग्यहात् लिज्ञान श्षिहा्  रदलिथापनेवरी् असेलेलोग्यहास् त आरो

भरत्ञ या संवर्गातीसहाासाठयासाठी् अपहात्र् ासाठरकेलि.  उकेदरहारहा रररुधद् प आरोलिथापनेवरीस् च फौकिज्ञान श्ञ या संवर्गाती/नोग्यहाोग्यहालिोग्य्ञ या संवर्गातीन् पकरण् पलिुं रबत् असेलेलोग्यहास् /लिज्ञान श्षिहा् त झहालिकेलिथापनेवरी् असेलेलोग्यहास,

उकेदरहारहानके्खातोग्यहाबहाबतचहा्तपिज्ञान श्ञ या संवर्गातीलि्दकेणके्आरश्ोग्यक्आहके.



12.लनरड्त झहालिकेेलेलोग्यहा्उकेदरहारहाुंच्ञ या संवर्गाती्सुंबुंल्हता धत्पदहारर्लनोग्यमक्ञ या संवर्गाती्करभरणोग्यहाप रा मागसवर्गी्सदर्पदहायाचोग्यहा्एक् रहनोग्यहाुंयाचोग्यहा्रकेतनहाएरढथापनेवरी्र आरोय ख्रकक्अनहात

वार महण न्भरहार्ञ या संवर्गाती्लिहागकेलि्  रकुंरहा्तिज्ञान शहा्अयहार्गचके(आिज्ञान शोग्यहाचके) बुं्हता धपत्र्(  )Surety Bond  सहादर्करहारके्लिहागकेलि.  सदर्अनहात्रकक्भरुन

समधदहा्नपहाधोग्यके्नकेण क्न्लया आसरकहारेलेलोग्यहास् रकुंरहा्प रर रर्षिहा्हता ध्ञ या संवर्गातीन्कहालिहार्हता ध्ञ या संवर्गातीत्न आरोकरथापनेवरी्स आरोडेलेलोग्यहास् रकुंरहा्कहाहथापनेवरी्कहारणहाया आसतर्बडतफर्ग्ककेेलेलोग्यहास

खातोग्यहाुंनहा्भरलिकेलिथापनेवरी्अनहात्रकक्परत्लळभरणोग्यहाचहा्हकक्रहाहणहार्नहाहथापनेवरी.

13.टपहालिहादहारके् पहाासाठ ररलिकेलिके्अजर्ग्  ररहथापनेवरीत् मदत्ञ या संवर्गातीत् अजर्ग् लया आसरकहारभरणो्ग्यहायाचो्ग्यहा्  रासाठकहाण्ञ या संवर्गाती्पहाापत्् त झहालिके् नहाहथापनेवरीत्  रकुंरहा्उलिज्ञान शरहा् पहाापत्् त झहालिकेलिके्अजर्ग
 ररचहारहात्घकेतलिके्जहाणहार्नहाहथापनेवरीत.
14.प आरोया आसट्हायाचो्ग्यहा् ररलिुंबहामळके्क आरोणत्ञ या संवर्गातीहथापनेवरी्हा रहत्ञ या संवर्गाती्पहाापत््ह आरोभरणो्ग्यहास् रकुंरहा्कळ ररभरणो्ग्यहास् ररलिुंब्त झहालिहा्तर्खातो्ग्यहाच्ञ या संवर्गाती्जबहाबदहारथापनेवरी्हहानगरपहाललिककेरर

रहाहणहार्नहाहथापनेवरी.

15. ररकत््पदहाुंयाचो्ग्यहा्तमलिनकेत्जहाया आसत््पहाणहात्अजर्ग्पहाापत््त झहाेलेलो्ग्यहास्उकेदरहारहाुंयाचो्ग्यहा्िज्ञान शया शै्षिलणक्अहर्गतकेत्ञ या संवर्गातीलि्गमणरखातत्केनमसहार्कपहात्ोग्यहादथापनेवरी्तोग्यहार

करभरणो्ग्यहात्ोग्यकेऊन, खातो्ग्यहानमसहार्उकेदरहारहाुंनहा्वो्ग्यरसहाोग्य्चहाचण्ञ या संवर्गाती्प रर्षिकेस्ब आरोलि ररभरणो्ग्यहाचहा्अल्हता धकहार्हहानगरपहाललिककेकडके्रहाय ख न्ासाठकेरभरणो्ग्यहात्ोग्यकेत

आहके.

16. उकेदरहारहाुंनहा्वो्ग्यरसहाोग्य्चहाचण्ञ या संवर्गाती्प रर्षिकेसहाासाठयासाठी्लनोग्य आरोलजत्या आसय्ळ्ञ या संवर्गाती्या आसर्य खचहार्गनके्उपलया आसयत्रहहारके्लिहागकेलि.

17.लनरड्त झहालिकेेलेलोग्यहा्उकेदरहारहाुंच्ञ या संवर्गाती्म ुंबई्हहानगरपहाललिककेयाचोग्यहा्कहाोग्यर्ग्षिकेत्रहात्ञ या संवर्गातीलि्क आरोणखातोग्यहाहथापनेवरी्रुोगण्हालिोग्यहात्लनोग्यमक्ञ या संवर्गाती्करभरणोग्यहात्ोग्यकेईलि्र्खातोग्यहाुंच्ञ या संवर्गाती

सकेरहा्हहापहाललिककेयाचोग्यहा्क आरोणखातोग्यहाहथापनेवरी्रुोगण्हालिोग्यहात्बदलिथापनेवरी्ोग्य आरोोगोग्य्असकेलि.

18.लनरड्प रकोग्यहा् समरु्त झहाेलेलोग्यहानुंतर्  रकुंरहा् लनोग्यमक्ञ या संवर्गातीनुंतर्क आरोणखातोग्यहाहथापनेवरी््षिण्ञ या संवर्गाती् उकेदरहारहानके् चमकआणि तांत्रिकीच्ञ या संवर्गाती्हा रहत्ञ या संवर्गाती/  पहाणपत्रके/कहागदपत्रके्सहादर

ककेेलेलोग्यहाचके्  रकुंरहा्क आरोणत्ञ या संवर्गातीहथापनेवरी्हा रहत्ञ या संवर्गाती् दडर न्ासाठकेरेलेलोग्यहाचके् लनदिज्ञान शर्गनहास्आेलेलोग्यहास् खातोग्यहाच्ञ या संवर्गाती्उकेदरहारथापनेवरी्रद्दबहातलि्करभरणोग्यहात्ोग्यकेईलि.  तसकेच् लनोग्यमक्ञ या संवर्गाती

त झहालिथापनेवरी्असेलेलोग्यहास्क आरोणत्ञ या संवर्गातीहथापनेवरी्प रर्ग्स चनहा्न्दकेतहा्खातोग्यहाच्ञ या संवर्गाती्लनोग्यमक्ञ या संवर्गाती्सहाप्त्करभरणोग्यहात्ोग्यकेईलि.

19.लजेलेलह्हा्र आरोजगहार्र्या आसर्ोग्युंर आरोजगहार्कहाोग्यहार्गलिोग्यहात्नहार्नोंदण्ञ या संवर्गाती्ककेलिकेलिथापनेवरी्असेलेलो्ग्यहास्पहाणपत्रहाच्ञ या संवर्गाती्सहा्षिहाुंकआणि तांत्रिकीत्हाोग्यहापत्अजहार्गस आरोबत्ज आरोडणके
आरश्ो्ग्यक्आहके.
20.लनरड्त झहालिकेेलेलोग्यहा्उकेदरहारहालिहा्लनोग्यमक्ञ या संवर्गातीनुंतर्बृहनमुंबई्हहानगरपहाललिकहा्सकेरहा्लनोग्य, 1989 तसकेच्बृहनमुंबई्हहानगरपहाललिकहा्सकेरहा

(रतर्गण क)  लनोग्य् 1999  लिहाग ् ह आरोत्ञ या संवर्गातीलि. लनरड्त झहालिकेेलेलोग्यहा्उकेदरहारहालिहा् लनोग्यमक्ञ या संवर्गातीनुंतर्न ररन्प ररभहा रषत् अुंिज्ञान शदहान् लनरृत्ञ या संवर्गाती् ोग्य आरोजनहा्लिहाग 

ह आरोईलि.  हात्र्सधोग्यहा्अलया आसतखातरहात्असलिकेलिथापनेवरी् लनरृत्ञ या संवर्गातीरकेतन्ोग्य आरोजनहा् वार महणजकेच्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा् लनरृत्ञ या संवर्गाती् रकेतन् लनोग्य् (1953)  आलण

सधोग्यहा्अलया आसतखातरहात्असलिकेलिथापनेवरी्सरर्गसहा्हता धहारण्भ रर मस्तिषोग्य्लनरहार्गहलन्हता ध्ञ या संवर्गाती्ोग्य आरोजनहा्लिहाग ्ह आरोणहार्नहाहथापनेवरी.

21.सदर् भरत्ञ या संवर्गाती् अुंतगर्गत् लनोग्यमक्ञ या संवर्गाती् त्ञ या संवर्गातीन् रषहार्गयाचोग्यहा प रर रर्षिहा्हता ध्ञ या संवर्गातीन् कहालिहार्हता ध्ञ या संवर्गातीसहाासाठयासाठी्असकेलि् र् त्ञ या संवर्गातीन् रषहार्गनुंतरचके् सकेरहासहातखातोग्य्उकेदरहारहायाचोग्यहा

प रर रर्षिहा्हता ध्ञ या संवर्गातीन्कहालिहार्हता ध्ञ या संवर्गातीत्ञ या संवर्गातीलि्कहालगरथापनेवरीरर्अरलिुंब न्असकेलि.

22.लनरड्त झहालिकेेलेलोग्यहा्उकेदरहारहाुं रररुधद्क आरोणतहाहथापनेवरी्गमनहहा्नोंद ररलिकेलिहा्नहाहथापनेवरी्अयरहा्लसधद्त झहालिकेलिहा्नहाहथापनेवरी्असके्चहा ररचारितोग्य्पहाणपत्र्सुंबुंल्हता धत

प आरोललिस्या आसटकेिज्ञान शनकड न्पहाप्त्त झहाेलेलोग्यहानुंतरच्उकेदरहारहाच्ञ या संवर्गाती्सुंबुंल्हता धत्पदहारर्लनोग्यमक्ञ या संवर्गाती्ककेलिथापनेवरी्जहाईलि.

23. लनरड्त झहालिकेेलेलोग्यहा्उकेदरहारहाुंच्ञ या संवर्गाती्रया शैान विदकआणि तांत्रिकीोग्य्तपहासण्ञ या संवर्गाती्नपहा्रया शैान विदकआणि तांत्रिकीोग्य्प रर्षिक्ोग्यहाुंयाचोग्यहाहाफर्गत्करभरणोग्यहात्ोग्यकेईलि. र्खातोग्यहाुंन्ञ या संवर्गाती्न आरोकरथापनेवरीस्पहात्र

ासाठर ररेलेलोग्यहानुंतरच्खातोग्यहाुंच्ञ या संवर्गाती््लनोग्यमक्ञ या संवर्गाती्करभरणोग्यहात्ोग्यकेईलि.

24. लनरड्त झहालिकेेलेलोग्यहा्उकेदरहारहाुंनहा्लनोग्यमक्ञ या संवर्गातीनुंतर्हहापहाललिककेचके्लनरहासया आसयहान्उपलिब्हता ध्करुन् रदलिके्जहाणहार्नहाहथापनेवरी्र्लनरहासया आसयहान्दकेभरणोग्यहाच्ञ या संवर्गाती

जबहाबदहारथापनेवरी्पिज्ञान शहासनहाच्ञ या संवर्गाती्रहहाणहार्नहाहथापनेवरी.

  25. उकेदरहार्न आरोकरथापनेवरी्करथापनेवरीत्असेलेलो्ग्यहास्प रा मागसवर्गीयाचो्ग्यहा्लनोग्य आरोकखातो्ग्यहाुंचके्नहा्हरकत्पहाणपत्र्असहारके.

 26. िज्ञान शहासन्लनणर्गोग्य्क्र.ब्ञ या संवर्गातीस्ञ या संवर्गातीस्ञ या संवर्गाती/2011/प.क्र.1064/2011/16-ब् रद.12.12.2011 नमसहार्हागहासरगा मागसवर्गीोग्य्उकेदरहारहानके्लनोग्यमकत््ञ या संवर्गाती्आदकेिज्ञान शहायाचो्ग्यहा

       रदनहाुंकहापहास न्सहहा् रहनो्ग्यहाुंयाचो्ग्यहा्आत्आपेलेलो्ग्यहा्जहात्पहाणपत्रहाच्ञ या संवर्गाती्रया शै्हता धतहा्सुंबुंल्हता धत्पडतहाळण्ञ या संवर्गाती्सलत्ञ या संवर्गातीकड न्करून्घकेणके्बुं्हता धनकहारक्

      आहके. परुंतम् जहात्पडतहाळण्ञ या संवर्गाती्सलत्ञ या संवर्गातीनके्जहात्पहाणपत्र्अरया शै्हता ध्ासाठर ररलिके्तर्उकेदरहारहास् रदलिकेलिथापनेवरी्लनोग्यमकत््ञ या संवर्गाती्रद्द्करभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईलि.

 27. लनरड्सलत्ञ या संवर्गातीनके्तोग्यहार्ककेलिकेलिथापनेवरी्लनरडस च्ञ या संवर्गाती्एक्रषहाांसहाासाठयासाठी् रकुंरहा्न ररन्भरत्ञ या संवर्गाती्प रक्रोग्यकेसहाासाठयासाठी्जहा रहरहात्दकेभरणो्ग्यहात्ोग्यकेईेलेल््खातो्ग्यहा् रदनहाुंकहापोग्यांत

     ोग्यहा्द आरोनह्थापनेवरी्पया शैकआणि तांत्रिकी्जके्आ्हता ध्ञ या संवर्गाती्घडकेलि्खातो्ग्यहा् रदनहाुंकहा्पोग्यांत् रर्हता ध्ञ या संवर्गातीधीगहाहोग्य्ासाठरकेलि. खातो्ग्यहानुंतर्हथापनेवरी्लनरडस च्ञ या संवर्गाती्वो्ग्यपगत्ह आरोईलि.



    अज्व्सहादर्करयार करण््यहाचे्पधद्तः  -

पहात्रतहा् लनकषहाुंच्ञ या संवर्गाती्पमतर्गतहा्करणहा-ोग्यहा्उकेदरहारहाुंन्ञ या संवर्गाती्  ररहथापनेवरीत्नमनो्ग्यहात्ञ या संवर्गातीलि्अजर्ग्सरर्ग्पहाणपत्रहाुंयाचो्ग्यहा्सहा्षिहाुंकआणि तांत्रिकीत्पत्ञ या संवर्गातीुंसह्जहा रहरहात्ञ या संवर्गातीत

न द्ककेलिकेेलेलो्ग्यहा् रासाठकहाण्ञ या संवर्गाती्टपहालिहादहारके् रकुंरहा्रया शैोग्य रकक ररखातो्ग्यहा्पहाासाठ ररणके्आरश्ो्ग्यक्आहके.  रर रहत्मदत्ञ या संवर्गातीनुंतर्पहाापत््त झहालिकेलिके्अजर्ग्लया आसरकहारभरणो्ग्यहात

ोग्यकेणहार्नहाहथापनेवरीत.

हरशाष्समचनहाः  -
1. ोग्यहाप रा मागसवर्गी्सुंबुंल्हता धत्कहाोग्यहार्गलिोग्यहात्रहा्अनोग्य् रासाठकहाण्ञ या संवर्गाती्सहादर्ककेलिकेलिके/ पहाप्त्त झहालिकेलिके्अजर्ग् ररचहारहात्घकेतलिके्जहाणहार्नहाहथापनेवरीत. तसकेच्बृहनमुंबई

हहानगरपहाललिककेनके्क आरोणखातोग्यहाहथापनेवरी् वोग्यक्ञ या संवर्गातीलिहा् र् इतर् द मस-ोग्यहा्सुंया आसयकेलिहा्अजर्ग्  ररकणके,  लया आसरकहारणके् इखातोग्यहाुंदथापनेवरीचहा्अल्हता धकहार्  रदलिकेलिहा् नहाहथापनेवरी् ोग्यहाच्ञ या संवर्गाती

कृपोग्यहा्सरहाांन्ञ या संवर्गाती्नोंद् घोग्यहार्ञ या संवर्गाती.

2.  जर् एय खहाान विदहा् उकेदरहारहानके् भरत्ञ या संवर्गातीयाचोग्यहा् क आरोणखातोग्यहाहथापनेवरी् टापापोग्यहारर् दबहार् आणभरणोग्यहाचहा् पोग्यत्न् ककेेलेलोग्यहास्  रकुंरहा् अनमलचत् हाधोग्यहाुंचहा् अरलिुंब

ककेेलेलोग्यहाचके् रकुंरहा्त आरोतोग्यहा्वोग्यक्ञ या संवर्गातीुंच्ञ या संवर्गाती्वोग्यरया आसयहा्ककेेलेलोग्यहाचके्आढळेलेलोग्यहास्खातोग्यहालिहा्लनरड्ञ या संवर्गातीत न्अपहात्र्ासाठ रररभरणोग्यहात्ोग्यकेईलि.

3.  धोग्यया आसय/ासाठक/मुंबई् हहानगरपहाललिककेत् सुंबुं्हता ध् असेलेलोग्यहाचके् भहास ररणहा-ोग्यहा् वोग्यक्ञ या संवर्गाती,  ोग्यहाुंचहा् गया शैरहागहार्गनके् न आरोकरथापनेवरी् लळर न् दकेभरणोग्यहायाचोग्यहा

आशहासनहापहास न्सहार्हता ध्रहाहभरणोग्यहायाचोग्यहा्उकेदरहारहाुंनहा्स चनहा्दकेभरणोग्यहात्ोग्यकेत्आहकेत.

4.  पिज्ञान शहासकआणि तांत्रिकीोग्य्  रकुंरहा् अनोग्य् कहारणहाया आसतर् भरत्ञ या संवर्गाती् प रक्रोग्यहा् क आरोणखातोग्यहाहथापनेवरी् रकेळकेस्  रकुंरहा् क आरोणखातोग्यहाहथापनेवरी् टापापोग्यहारर् यहाुंब ररणोग्यहाचके् अल्हता धकहार् मुंबई

हहापहाललिकहा्आोग्यमक, ोग्यहाुंनहा्आहकेत.

5.  सकेरहाोग्य आरोजन् कहाोग्यहार्गलिोग्य/पकेलेलप् अल्हता धकहारथापनेवरी् ोग्यहाुंयाचोग्यहाकडके् नोंदण्ञ या संवर्गाती् ककेलिकेेलेलोग्यहा् उकेदरहारहाुंन्ञ या संवर्गाती् दकेय ख्ञ या संवर्गातीलि् ोग्यहा् जहा रहरहात्ञ या संवर्गातीनमसहार् रया शैोग्य रकक

हा रहत्ञ या संवर्गातीपत्रहासह्आलण्आरश्ोग्यक्खातोग्यहा्पहाणपत्रहाुंयाचोग्यहा् ळ्र्सहा्षिहाुं रकत्पत्ञ या संवर्गातीसह्हजर्रहाहणके्आरश्ोग्यक्आहके.

सही्/-  सही्/-    सही्/-   सही्/-  सही्/-
कहा्य्वकहारी्आररोग्य्अलिकहारी्     प्रमख्क्वचहारी्अलिकहारी्     उपहा्यमक(सहा.आ)     सह्आ्यमकत्(सहा.प्र.)      अलत.आ.(प्उप)



बृहन्म ुंबई्हहानगरपहाललिकहा
सहार्वजलनक्आररोग््य्खहाता

रै्यहकक्हाहहतेपत्र     ( - )BIO DATA  

पदहाचा्नहारः- लसतषक््आलिाख्तुंत्रज्(ई.ई.जे.तुंत्रज)

पलत,
कहाोग्यर्गकहारथापनेवरी्आर आरोोगो्ग्य्अल्हता धकहारथापनेवरी्ोग्यहाुंचके्कहाोग्यहार्गलिोग्य, 
3 रहा्जलिहा, एफ/दल्षिण् ररभहाग
डॉ.बहाबहासहाहकेब्आुंब्केडकर्हागर्ग, परकेलि, मुंबई-400012

बृहन्म ुंबई् हहानगरपहाललिककेयाचो्ग्यहा् सहारर्गजलनक् आर आरोोगो्ग्य् य खहाखातो्ग्यहाधो्ग्यके् रर् न द् ककेलिकेेलेलो्ग्यहा् पदहाकरथापनेवरीतहा्  रद...............याचो्ग्यहा्
जहा रहरहात्ञ या संवर्गातीनमसहार््ञ या संवर्गाती्य खहालिथापनेवरी्सहथापनेवरी्करणहार् ररनुंत्ञ या संवर्गाती्अजर्ग्सहादर्करथापनेवरीत्आहके.

1. (अ) सुंप णर्ग्नहार्(आडनहार्पय) रहाासाठयासाठीत् ---------------------------------------------

        (ब) रड्ञ या संवर्गातीलिहाुंचके/पत्ञ या संवर्गातीचके्सुंप णर्ग्नहार््् ---------------------------------------------

        (क)  रररहाहहाप रा मागसवर्गीचके्सुंप णर्ग्नहार्( रहलिहाुंक ररतहा) ---------------------------------------------

2.  अ) पतहा्(प आरोया आसटलि् रपनक आरोडसह)                  ------------------------------------------
     -------------------------------------------
     -------------------------------------------

         ब) द मरधरन्ञ या संवर्गाती्क्रहाुंक्(एसटथापनेवरीड्ञ या संवर्गाती्क्रहाुंकहासह)      भ्रणधरन्ञ या संवर्गाती

         क) ई-केलि्आोग्यड्ञ या संवर्गाती्््

3. ललिुंगपमरुष््््््््््््््््््््््््््््््स्ञ या संवर्गाती

4. जहात -------------------प आरोट्जहात------------------- परगर्ग -------------------

        5. अ) जन् रदनहाुंक््् रदनहाुंक------- रहनहा------रष्

   ब)  रद.-------- र आरोज्ञ या संवर्गाती्असलिकेलिके्रोग्य्--------------रष््------------ रहनके-------------  रदरस

        6. िज्ञान शया शै्षिलणक्अहर्गतहा्

अ.
क्र.

िज्ञान शया शै्षिलणक्अहर्गतहा  ररान विदहाप्ञ या संवर्गातीासाठहाचके
नहार

गमणहाुंचहा्तपिज्ञान श्ञ या संवर्गातीलि िज्ञान शहालिहाुंत
परथापनेवरी्षिकेत्ञ या संवर्गातीलि्गमण्

उत्ञ या संवर्गातीणर्गतकेचके
पोग्यत्न

1 12 र्ञ या संवर्गाती्नुंतर्हहारहा मस्तिष्ट्र्आर आरोोगो्ग्य् ररज्ञहान्
 ररान विदहाप्ञ या संवर्गातीासाठहाहाफर्गत्चहालि ररलिहा्जहाणहारहा्ब्ञ या संवर्गाती.प्ञ या संवर्गाती.ए.टथापनेवरी.
(Bachelor in paramedical technology in 
Neurotechnology)  नो्ग्यमर आरोटकेकन् आरोलिॉज्ञ या संवर्गाती्
(Neurotechnology) ोग्यहा् ररषोग्यहात्ञ या संवर्गातीलि््पमणर्गरकेळ्पदर्ञ या संवर्गाती
अभ्ो्ग्यहासक्र्

पहाप्त
गमण

पया शैकआणि तांत्रिकी टकककेरहारथापनेवरी रहाासाठयासाठी इुंधीगज्ञ या संवर्गाती

2 ब्ञ या संवर्गाती.एस.स्ञ या संवर्गाती. (Physics)पदर्ञ या संवर्गाती
(All Semesters)

ब्ञ या संवर्गाती.एस.या आसस््ञ या संवर्गाती.पदर्ञ या संवर्गाती्(B.Sc. In Physics) पदर्ञ या संवर्गाती्परथापनेवरी्षिकेयाचोग्यहा्सरर्ग्गमणपलत्रकहा्तसकेच्Attempt Certificate ज आरोडणके्आरश्ोग्यक्आहके.

     7. सुंगणक ररषहाोग्यक्ज्ञहान्MS-CIT  रकुंरहा्िज्ञान शहासनहानके् रर रहत्ककेलिकेेलेलोग्यहा्सुंगणक ररषोग्यक्अभ्ोग्यहासक्रहाचके्पहाणपत्र््आहके/नहाहथापनेवरी
        (पहाणपत्र्स आरोबत्ज आरोडहारके)

     8. हाधो्ग्यलक्िज्ञान शहालिहाुंत्पहाणपत्र् रकुंरहा्तखातस््उयाचच्त्प रर्षिकेत् रकहान्50 गमणहाुंच्ञ या संवर्गाती्पश्न्पलत्रकहा्असलिकेलिहा्रहाासाठयासाठी् ररषोग्य्घकेऊन
        उखातत््ञ या संवर्गातीणर्ग्आहके््आहके/नहाहथापनेवरी(पहाणपत्र्स आरोबत्ज आरोडहारके)

 उकेदरहारहानक्े खातोग्यहाुंचके
अललिकडके् कहाढलिकेलिके् पहारपत्र
आकहारहाचके हाोग्यहालचत्र्लिहार न
फ आरोट आरोरर्या आसरहा्षिरथापनेवरी्करहार्ञ या संवर्गाती
2.5 सके.्ञ या संवर्गाती्X 3 सके.्ञ या संवर्गाती.



      9. अनमभर

      अ) ई.ई.ज्ञ या संवर्गाती. तुंत्रज्ञ्ोग्यहा््षिकेत्रहात्कहा्करभरणो्ग्यहाचहा्अनमभर् रकत्ञ या संवर्गाती्रष््-----------------(पहाणपत्र्स आरोबत्ज आरोडहारके)

      ब) Intra oprative EEG,ECOG Monitoring कहा्ककेेलेलो्ग्यहाचहा्अनमभर्आहके्कहा्----------(पहाणपत्र्स आरोबत्ज आरोडहारके)

      क) Epilepsy, Surgery unit धो्ग्यके्पलिज्ञान श्षिण्घकेतलिके्असेलेलो्ग्यहास् रकुंरहा्Botox Injection दकेभरणो्ग्यहाचहा्अनमभर्आहके्कहा-----(पहाणपत्र्

          स आरोबत्ज आरोडहारके)

      10. या आसयहालनक्प आरोलिथापनेवरीस्ासाठहाभरणोग्यहाचहा्सुंप णर्ग्पतहा््््््््््््््््््््््् ------------- - ------------------------

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

      11. अ) उकेदरहार्सधो्ग्यहा्न आरोकरथापनेवरी्करथापनेवरीत्आहके् रकुंरहा्नहाहथापनेवरी्, असेलेलो्ग्यहास्खातो्ग्यहाबहाबतचहा्तपलिज्ञान शलि-----------------------

           ब) असेलेलो्ग्यहास्खातो्ग्यहाबहाबतचहा्तपिज्ञान श्ञ या संवर्गातीलि्दकेऊन्सधो्ग्यहायाचो्ग्यहा्लनोग्य आरोकखातो्ग्यहाचके्नहा-हरकत्पहाणपत्र्ज आरोडहारके-----------------

      12. अ) उकेदरहारहास्प रा मागसवर्गी्लिज्ञान श्षिहा्त झहालिथापनेवरी्ह आरोत्ञ या संवर्गाती्कहा? ह आरोोग्य/नहाहथापनेवरी.

           ब) लिज्ञान श्षिहा्त झहालिथापनेवरी्असेलेलोग्यहास्खातोग्यहाुंचहा्तपलिज्ञान शलि्न द्करभरणोग्यहात्ोग्यहारहा्र्नोग्यहाोग्यहालिोग्य्ञ या संवर्गातीन्लनणर्गोग्यहाच्ञ या संवर्गाती्पहालणत्पत्अजहार्गस आरोबत््््््

               ज आरोडभरणोग्यहात्ोग्यहार्ञ या संवर्गाती. 

      13. उकेदरहार्बृहन्म ुंबई्हहानगरपहाललिककेचहा्कर्गचहारथापनेवरी्आहके्कहा- ह आरोोग्य/नहाहथापनेवरी

           अ) उकेदरहारहा् रररुधद्य खहाखातो्ग्यहाुंतगर्गत्च फौकिज्ञान श्ञ या संवर्गाती पलिुं रबत्रहा्पया आसतहा ररत्आहके्कहा- ह आरोोग्य/नहाहथापनेवरी

 ब) असेलेलोग्यहास्खातो्ग्यहाबहाबतचहा तपिज्ञान श्ञ या संवर्गातीलि्ान विदहारहा.

           क) कर्गचहारथापनेवरी्हहानगरपहाललिककेयाचो्ग्यहा्सकेरहालनरहासया आसय्हानहात्रहाहत्आहके्कहा्(रहाहत्असेलेलो्ग्यहास् ररनहाभहाडके् रकुंरहा्सरलितभहाडके्तपिज्ञान श्ञ या संवर्गातीलि

               दकेणके्तसकेच्सकेरहा्लनरहासया आसय्हानहाचहा्पमणर्ग्पखातत्हा्ान विदहारहा)

्ञ या संवर्गाती्ोग्यहा्अजहार्गनरोग्यके्पलतज्ञहाप रर्गक्असके्जहा रहर्करत आरो/करतके्कआणि तांत्रिकी, ररथापनेवरीलि्हा रहत्ञ या संवर्गाती्जहालणरप रर्गक्तसकेच् ररशहासप रर्गक् रदलिथापनेवरी्अस न, त्ञ या संवर्गाती्

य खरथापनेवरी्आहके. जहा रहरहात्ञ या संवर्गातीत् रदलिकेेलेलोग्यहा्सरर्ग्लनकषहाुंनमसहार्र्िज्ञान शया शै्षिलणक्अहर्गतकेनमसहार््ञ या संवर्गाती--------------------------पदहाकरथापनेवरीतहा्पहात्र्आहके. 

ररथापनेवरीलिपया शैकआणि तांत्रिकी्क आरोणत्ञ या संवर्गातीहथापनेवरी्हा रहत्ञ या संवर्गाती्य ख आरोटथापनेवरी्आढळेलेलोग्यहामळके्हात झहा्अजर्ग्फकेटहाळ न्लिहारेलेलोग्यहास् रकुंरहा्लनरड्ञ या संवर्गातीयाचोग्यहा्कम ासाठेलेलोग्यहाहथापनेवरी्टापापोग्यहारर्हात झ्ञ या संवर्गाती्उकेदरहारथापनेवरी्

रद्द्ककेेलेलोग्यहास्खातोग्यहाबहाबत्हात झ्ञ या संवर्गाती्कहाहथापनेवरीहथापनेवरी्तक्रहार्रहाहणहार्नहाहथापनेवरी. अजहार्गदहारके् रदलिकेलिथापनेवरी्क आरोणत्ञ या संवर्गातीहथापनेवरी्हा रहत्ञ या संवर्गाती्य ख आरोटथापनेवरी्आढळेलेलोग्यहास्बृहनमुंबई्

हहानगरपललिकहा्हाझोग्यहा रररुधद्कहाोग्यदकेिज्ञान श्ञ या संवर्गातीर्कहाररहाई्करु्िज्ञान शकतके्ोग्यहाच्ञ या संवर्गाती्लिहा्जहाण्ञ या संवर्गातीर्आहके.  

 रदनहाुंक- 
 रासाठकहाण- 

                      आपलिहा/ आपलिथापनेवरी् ररशहास ्

                                             (अजर्गदहारहाच्ञ या संवर्गाती्सहथापनेवरी्र्नहार)     
स आरोबत-1)
        2)
        3)
        4)


