
 

                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          
 

 रा ीय नागरी आरो य अिभयान, बृह मुंबई महानगरपािलका, मुंबई यां या अिधप याखाली स लागार आिण काय म सहा यक 

पदांची भरती ॑ या राबिव यात येणार आह.े सदर पद ेपुणतः कं ाटी त वावर असेल. यासाठी मुलाखत घे यात येईल. 
 

 

अ. 

 
पदाचे नाव कामाच े ठकाण वयोमयादा शै िणक अहता व अनभुव 

पदाचंी 

सं या 
मानधन 

१ 

स लागार 

(Consultant 

Epidemiologist) 

बृह मुंबई 
महानगरपािलका 

४५ 

वषापे ा 

अिधक 

नसाव े

शै िणक अहता:  

१. एम. बी.बी.एस., एम.डी (पीएसएम) 

अनभुव: 

१. रा ीय आरो य काय मा या कामाचंा 

अनभुव असले या उमेदवारानंा ाधा य. 

३ 

कं ाटी 

त वावर 

दरमहा . 

७३,५००/- 

२ बालरोग त  बृह मुंबई 

महानगरपािलका 

४५ 

वषापे ा 

अिधक 

नसाव े

शै िणक अहता: 

१ एम. बी.बी.एस., एम.डी (बालरोग) 

अनभुव: 

१ रा ीय आरो य काय मा या कामाचंा 

अनभुव असले या उमेदवारानंा ाधा य 

४ 

कं ाटी 

त वावर 

दरमहा . 

७५,०००.०० 
स 
सवसाधारण अटीः 

१. र  पदां या सं येत उपल धतनेुसार बदल होऊ शकतो 

२. सदर पद ेही रा ीय नागरी आरो य अिभयान अंतगत  पुणतः कं ाटी त वावर असून यांना महानगरपािलकेचे अिधकारी समजल े

जाणार नाही. 

३. सदर मानधन एकि तपण ेदे यात येईल. 

४. िनवड यादीतील उमदेवार मुलाखतीस पा  असतील. 

५. उ  िश ण आिण अनुभव असले या उमेदवारांना ाधा य दल ेजाईल. 

६. िनवड झाले या उमेदवारांची िनसु  ३१ माच २०२३ पयत असेल या दर यान जर यांची कामिगरी समाधानकारक असेल तरच 

पुढील िनयु  दे यात येईल. 

७. जर करारप दती या कालावधीमधील कामगीरी समाधानकारक नयेल तर कोणतीही पूव सुचना न देता सेवा समा  कर यात 

येईल. 

८. पद सं येत बदल, िनवड तसेच र  कर याच ेसव अिधकार कायकारी आरो य अिधकारी यां याकडे असतील. 

९. सवसाधारण सूचना. 

इ छुक उमेदवारांनी वरील नमूदवरील आव यक पा ता व अनुभव असले या उमेदवाराने मळू कागदप ासह              

द.  ०५/ ०८ / २०२२ रोजी सायं ५.०० वाजेपयत संयु - कायकारी आरो य अिधकारी (एन.य.ुएच.एम) कायालय एफ/ दि ण 

 

बहृ मुबंई महानगरपािलका 
सावजिनक आरो य खाते 

मुबंई िज हा एकाि मक आरो य व कुटंुब क याण सं था 

.आ. अ /   ४३५ /  एन. य.ुएच.एम  द. २६ जुल ै२०२२ 

 



िवभाग १ ला मजला म नं. १३ डॉ. बाबासाहेब रोड परेल, यां या कायालयात अज सादर करावेत. 

१०. अज सा ां कत कागदप ां या ितसह सादर करावा. 

११. संपुण अज खाली नमुद केले या बाब माण ेको-या कागदावर पासपोट फोटोसिहत सादर करावा. 
 

 

 ठळक अ राम य ेसंपुण नाव 

 संपक,प ा, व दरु वनी / मोबइल . (अिनवाय) व ई – मेल आयडी 

 एस. एस. सी माणप ानुसार ज मतारीख 

 शै िणक पा तेम य ेनमूद केले या शै िणक अहतेच ेनाव, सं था व िव ापीठ उ ीण वष तसेच ा  गुणासह ट े वारी 

नमूद करावी 

 कामाचा अनुभव नमूद करताना या सं थेच ेनावए पदनाम, कालावधी, जबाबदारी व भूिमका, वेतन व अ य संबंिधत 

तपिशल प  पण ेनमूद करावा.  

 अज िविहत नमु यात सव दृ ीने पूण असावा. िविहत नमु याम य ेनसलेल ेव अपूण अज िवचारात घेतल ेजाणार नाहीत. 

 जे उमेदवार द.  ०५/ ०८ / २०२२  साय.ं ५.०० नंतर सादर केलेल ेअज गृहीत जाणार नाहीत. 

 िनवड यादीतील पा  उमेदवारांना मुलाखातीसाठी आप या मोबाईल व ई – मेल ारे संपक साधून कळिव यात येईल. 

 

 

                     सही/-       

         कायकारी आरो य अिधकारी 

            

 

 

 

 


