
बहृ�मुबंई महानगरपा�लका
साव�ज�नक आरो�य खाते

जा�हरात
साव�ज�नक आरो�य खा�यांतग�त �हदंु �दयस�ाट बाळासाहेब ठाकरे पॉ�लि�ल�नक व डाय� नॉि�टक क� �

तसेच �हदं ु�दयस�ाट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना येथे खाल�ल त��यात नमदू
1) व�ैयक�य अ�धकार� एम.बी.बी.एस व 2) �व�वध �वशषेत� यांची �थम सहा म�ह�यांसाठ� �न�वळ
ता�परु�या �व�पात कं�ाट� त�वावर �नय�ुती कर�याक�रता अ�त आय�ुत महानगरपा�लका यांची �.
AMC/WS/D/2839/08-12-2022 व AMC/WS/D/21698/12-09-2022 अ�वये अन�ुमे मजंरु� �ा�त झाल�
आहे. �याकर�ता खाल�ल पदे कं�ाट� त�वावर भर�याकर�ता ऑनलाईन प�दतीने (गगुल फॉम�) (व�ैयक�य
अ�धकार� (MBBS) गगुल फॉम� -: https://forms.gle/XSQTY4wEiDTfvUbN8 (�वशषेत� (Consultant ) गगुल फॉम�
-: https://forms.gle/3qTWrESVzNQP6Nqm8 वर .�द.10.01.2023 ते 12.01.2023 रोजी स�ंयाकाळी 06.00
वाजेपय�त अज� माग�व�यात येत आहे. याची स�व�तर मा�हती व अजा�चा नमनुा मनपा सकेंत �थळावर केवळ
तीन �दवासांक�रता �द�श�त कर�यात येईल.

अन ु�.
पदनाम मानधन श�ै�णक अह�ता

1
व�ैयक�य
अ�धकार�
एम बी बी
एस

�कमान
�.70000/-
कमाल �.
1,10,000 ��त
म�हना
(After 50

patients per day
Rs.40 per patient
maximum upto
Rs. 1,600 per
day)

1. उमेदवाराकडे मा�यता�ा�त �व�यापीठाची "(एम बी बी एस)"
पदवी असणे आव�यक आहे.

2. उमेदवार महारा�� मेडीकल कौि�सलन न�दणीकृत असावा.
3. सगंणक �वषयक �ानः MS-CIT �कंवा शासनाने �व�हत

केले�या
सगंणक �वषयक अ�यास�माचे �माणप� आव� यक.

4. उमेदवाराचे �दनांक 01.01.2023 रोजी वय 64 वषा�पे�ा
अ�धक अस ूनये.

2 �व�वध त�
�कमान
�.1500/- ��त
भेट कमाल �.
4,000 ��त
�दन ��त भेट
(After 5 patients

per day

Rs.250 per
patient maximum
upto Rs. 4,000

per day)

1. ��ी-रोग शा��, जनरल मेडीसीन, बालरोग शा��, �वचा
रोग,इ�याद� �वषयातील पदवी / पदवीका

2. उमेदवार महारा�� मेडीकल कौि�सल न�दणीकृत असावा तसेच
Additional Qualfication मेडीकल कौि�सल कडे न�दणीकृत
असावे.

https://forms.gle/XSQTY4wEiDTfvUbN8
https://forms.gle/XSQTY4wEiDTfvUbN8
https://forms.gle/3qTWrESVzNQP6Nqm8


उपरो�त अह�ता धारण कर�या-या उमेदवारांनी ऑनलाईन प�दतीने (गगुल फॉम�) �द.10 01.2023 ते
12.01.2023 अज� व  सबं�ंधत सव� कागदप�ास�हत �कॅन क�न पाठवावे,

गणुव�ा याद� �माणे �नवड झाले�या कं�ाट� व�ैयक�य अ�धका-याना ई-मेल �वारे कळ�व�यात येईल.
दरु�वनी वर कोणतहे� मा�हती कळ�वल� जाणार नाह� ई-मेल ची खा�ी करणे याची सव��वी जबाबदार� उमेदवाराची
असेल. श�ैणीक अह�तबेाबत तसेच अनभुवाचे कागदप�े जोडणे अ�नवाय� असेल. �द.12.01.2023 रोजी
स�ंयाकाळी 06.00 वाजे नतंरचे अज� �वचारात घेतले जाणार नाह�त याची कृपया न�द �यावी.

�व�वध त�ांना �र�त पदानसुार व जसे-जसे पॉ�लि�लनीक काया��वीत कर�यात येतील �यानसुार
�नय�ुती आदेध कागद प�ांची पडताळणी सापे� दे�यात येतील.

सह�/-

काय�कार� आरो�य अ�धकार�




