
बहृन्मुंबई ्हानगरपालिका 
सार्वजलनक आरोग्य खात,े 

कस्तमरबा रुग्णािय. 

क्र.एचओ/ 2648 / केएच   दि.  27/07/.2020 
 

जालहरात 
  कस्तमरबा रुग्णािय येथे “कोलहहड – 19” बालित रुग्णाुंकररता असिेल्या लर्भागाुं्ध्ये, 

इुंटेलस्टहहीस्ट  / ए्डी ्ेलडसीन, सहाय्यक र्ैद्यकीय  अलिकारी  याुंची फक्त तीन ्लहनयाुंकररता कुंत्राटी 

पध्ितीने ने्णमक करण्यासाठी अजव ्ागलर्ण्यात येत आहते.  र्ैद्यदकय अलिक्षक, कस्तमरबा रुगणािय याुंच े

प्रशासकीय कायाविय येथे दिनाुंक 31.07.2020 रोजी सायुंकाळी 4.00 र्ाजेपयंत सािर करार्ेत. 

कुं त्राटी पि े– तीन ्लहनयाुंकररता 

अनम.क्र. सुंर्गव एकूण पि े लनलित ठोक प्रलत्ाह र्ेतन 

1 इुंटेलस्टहहीस्ट  / ए्डी ्ेलडसीन  5 200000/- 

2 सहाय्यक र्ैद्यकीय अलिकारी –  

BAMS 

BHMS 

4 

 

 

60000/- 

50000/- 

शैक्षलणक अहवता -  

1) इुंटेलस्टहहीस्ट  / ए्डी ्ेलडसीन –  

 1- उ्ेिर्ार ्ानयताप्राप्त लर्द्यालपठाचा पिर्ीिारक / अलतलर्शेषकृत शाखेचा पिर्ीिारक  

     असार्ा. 

 2 - उ्ेिर्ार ्हाराष्ट्र ्ेलडकि कौलनसि अथर्ा भारतीय आयमर्र्वज्ञान सुंस्थेचा नोंिणीकृत  

      असार्ा. 

 3 – उ्ेिर्ारास क्ीत क्ी 2 र्षावचा अनमभर् असणे आर्श्यक आह.े 

2) सहाय्यक र्ैद्यकीय अलिकारी – MBBS,  BAMS,  BHMS 

 1- उ्ेिर्ार ्ानयताप्राप्त लर्द्यालपठाचा पिर्ीिारक / अलतलर्शेषकृत शाखेचा पिर्ीिारक  

     असार्ा. 

 2 - उ्ेिर्ार ्हाराष्ट्र ्ेलडकि कौलनसि /भारतीय आयमर्र्वज्ञान सुंस्थेचा अथर्ा योग्य  

      सुंस्थेचा (आयमर्ेि र् होल्ओपॅलथक सुंस्थेचा ) नोंिणीकृत असार्ा. 



सर्वसािारण अटी –  

1) ्लहिा उ्ेिर्ाराुंनी लर्र्ाहनोंिणी प्र्ाणपत्र, नार्ात बिि झाल्याचे राजपत्र सािर करार्.े तसेच  

 ते नसल्यास लर्र्ालहत ्लहिा उ्ेिर्ार लर्र्ाहापूर्ीच्या नार्ान ेअजव करु शकतात. 

2)  उ्ेिर्ाराने पिलर्का / पिर्ी परीक्षा एकापेक्षा जास्त प्रयत्ाुंत उत्तीणव केिी असल्यास ती परीक्षा 

 दकती प्रयत्ाुंत उत्तीणव केिी याचे प्र्ाणपत्र सािर करणे आर्श्यक आह.े 

3) उ्ेिर्ारािा कोणत्याही नयायाियान ेनैलतक अघ: पतन ककुं र्ा फौजिारी स्र्रुपाच्या खटल्यात  

 लशक्षा दििी असल्यास, तसचे उ्ेिर्ारालर्रुध्ि पोिीस चौकशी/ नयायाियीन प्रकरण प्रिुंलबत 

 असल्यास/ लशक्षा झािेिी असल्यास उ्ेिर्ाराने त्याबाबत ्ालहती घेणे आर्श्यक आह.े 

4) लनर्डप्रदक्रि॑ या समरु झाल्यानुंतर ककुं र्ा लनयमक्तीनुंतर कोणत्याही क्षणी उ्ेिर्ाराने चमकीची ्ालहती /  

 प्र्ाणपत्रे/ कागिपत्रे सािर केल्यास ककुं र्ा कोणतीही ्ालहती िडर्ून ठेर्ल्याचे लनिशवनास आल्यास  

 त्याची  उ्ेिर्ारी रद्दबाति करण्यात येईि. तसेच लनयमक्ती झािेिी असल्यास कोणतीही  

 पूर्वसूचना न ितेा त्याची लनयमक्ती स्ाप्त करण्यात येईि. 

5) उ्ेिर्ार नोकरी करीत असल्यास पूर्ीच्या लनयोक्त्याुंचे ना हरकत प्र्ाणपत्र अजावसोबत जोडार्े. 

6) प्रशासकीय ककुं र्ा अनय कारणास्तर् लनर्डप्रदक्रि॑ या कोणत्याही र्ेळेस कोणत्याही टप्पप्पयार्र    

 थाुंबलर्ण्याचे अलिकार ्हापालिका आयमक्त, बृहन म्ुंबई ्हानगरपालिका याुंना आहते. 

7)  उ्ेिर्ाराुंना म्िाखतीसाठी स्र्खचावने उपलस्थत रहार्े िागेि. 

8) लनर्ड झािेल्या उ्ेिर्ाराुंस रुपये 100/-  ककुं र्ा  लर्लि आकाराप्र्ाणे   (र्ेतन ल्ळकतीनमसार)  

 बॉड पेपरर्र लर्लहत न म्नयातीि कुंत्राट करार करणे आर्श्यक असून सिरहू खचव सुंबुंलित  

 उ्ेिर्ारास करार्ा िागेि. 

9) लनर्ड झािेल्या उ्ेिर्ारालर्रुध्ि  कोणताही गमनहा नोंिलर्िेिा नाही अथर्ा लसध्ि झािेिा नाही  

 असे चाररत्र्य प्र्ाणपत्र सुंबुंलित पािीस स्टेशनकडून ने् णमकीनुंतर एक ्लहनयाच्या आत सािर 

 करणे आर्श्यक राहीि. 

10)  सिर कुंत्राटी तत्र्ार्रीि पिर्ीिारकाुंची लनयमक्ती कोणत्याही र्ेळी पूर्वसूचना न ितेा रद्द करण्याच े 

 अलिकार बृहन म्ुंबई ्हानगरपालिका आयमक्ताुंना आहते. 

11)  सिर कुंत्राटी तत्र्ार्रीि पिर्ीिारकाच्या लनयमक्ती कािार्िी्ध्य ेउ्ेिर्ाराने लशस्तभुंग केल्याच े 

 लनिशवनास आल्यास त्याुंची लनयमक्ती तात्काळ रद्द करण्यात येईि. 

12)  कम ठल्याही कारणास्तर् लनर्ड झािेल्या उ्ेिर्ारास पिाचा राजीना्ा द्यार्याचा असल्यास त्याने  

 30 दिर्साुंची पूर्वसूचना िणेे बुंिनकारक आह.े 

 

 

 

 

 



लर्शेष सूचना : –  

अ) यापूर्ी सुंबुंलित कायावियात र् अनय रठकाणी सािर केिेि े/प्राप्त झािेिे अजव लर्चारात घेति े 

 जाणार नाहीत.  तसेच बृहन म्ुंबई ्हानगरपालिकेन ेकोणत्याही व्यक्तीिा र् इतर िमस-या सुंस्थेिा  

 अजव लर्कण,े  स्र्ीकारणे इत्यािींचा अलिकार दििेिा नाही याची कृपया नोंि घ्यार्ी. 

ब) टपािाने आिेिे अजव लर्चारात घेतिे जाणार नाही. 

क) म्िाखतीच्या र्ेळी आर्श्यक त्या प्र्ाणपत्राुंच्या ्ूळ प्रतींसह साक्षाुंदकत छायाुंदकत प्रतींसह  

 उपलस्थत राहार्.े 

ड) उ्ेिर्ारास पूर्ावनूभर् असल्यास त्याच्या प्र्ाणपत्राुंच्या ्ूळ प्रतींसह साक्षाुंदकत छायाुंदकत  

 प्रतींसह म्िाखतीस उपलस्थत रहार्े. 

इ) म्िाखतीचे स्थळ : र्ैद्यकीय अलिक्षक कायाविय, कस्तमरबा रुग्णािय, चचुंचपोकळी, म्ुंबई – 11. 

फ)  म्िाखती दि. 01.08.2020 रोजी सकाळी 11.30 र्ा.   ते 4.00 र्ाजेपयंत घेतल्या  

 जातीि. 

 इच्छमक उ्ेिर्ाराुंनी शैक्षलणक अहवतेच्या छायाुंदकत प्रती र् अिीकडचे काढिेि ेपासपोटव छायालचत्र  

 त्यार्र लचकटरू्न लर्लहत न म्नयातीि सर्व बाबींची पूतवता केिेिे अजव कस्तमरबा रुग्णाियाच्या  

 आर्क / जार्क लर्भागात दि. 28.07.2020 त ेदि. 31.07.2020 पयंत कायावियीन र्ेळेत  

 सकाळी 11.00 ते िमपारी 4.00 र्ाजेपयंत सािर करणे आर्श्यक आह.े दि. 31.07.2020 

           िमपारी 4.00 या र्ेळेनुंतर आिेिे अजव लर्चारात घेति ेजाणार नाहीत र् त्याबाबतीतीि कम ठल्याही  

 प्रकारचा पत्रव्यर्हार लस्र्कारिा जाणार नाही. 

 

  

 

           सही/-  

          डॉ. चुंद्रकाुंत पर्ार 

 र्ैद्यदकय अलिक्षक 

कस्तमरबा रुग्णािय 

  



Application for the post Of ……………………… 

 

 

 

1. Name of full ……………………………………………………………..………………. 

2. Address ………………………………………………………………….………………. 

3.  Post or posts applied (in order  :-  1) ……………………………………………………. 

 Of preference) 

4. Collage where Medical education was taken……………………………………………. 

5. Date of Birth ………………….. Race and Caste ……………………….………………. 

            Religion ……………………………..………………. 

6. Degrees and Diploma ……………. (b) University …………………..…………………. 

7. Please state the date of year passing the following examination and the attempt at which 

 they were passed, giving details in each case as to whether the examination was passed 

 with distinction and whether any prizes or scholarships were won giving their name :- 

 Date of Attempt 

Passing 

Gap Names of Scholarship and 

Prices or Distinction, etc. 

University. 

    

(a)  Matriculation   - 

(b)  Intermediate Science  - 

(c)  Any other in the Arts  - 

      or Science faculty  

(d)  First M.B.B.S.  - 

(E)  Second M.B.B.S.   - 

(F) Third M.B.B.S.  - 

8.  Post graduate qualification- 

9. Whether registered with the Maharashtra Medical Council and if so, registration 

No……………………………. 

10. Whether registered as a post-graduate student at the University and if so, from which date 

and for which degree/diploma ……………………………… and in what subject 

…………………………………… 

11. Experience  ……………………………………………………………… 

   

 The above information is true to my knowledge and belief I shall abide by the rules of 

appointment to Intensivist/MD Medicine,  Asstt.Medical Officer – BAMS, BHMS as amended 

from time to time. I have not taken up any post in the municipal corporation of Greater Mumbai 

and left it without completing its tenure.    

           Signature, 

Mumbai …………………… 

 

 

 

 

Photo 


