
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 

 

                                                                                                                                                                     
 

 

 राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, बृहन म्ुंबई ्हानगरपाभिका, ्मुंबई याुंच्या अभिपत्याखािी सल्िागार आभि काययक्र् सहाय्यक 

पदाुंची िरतीप्रक्क्रि॑ या राबभिण्यात येिार आह.े सदर पद ेपमियतः कुंत्राटी तत्िािर असेि. यासाठी ्मिाखत घेण्यात येईि. 
 

 

अ. 

क्र 
पदाच ेनाि का्ाच ेठठकाि ियो्यायदा शकै्षभिक अहयता ि अनमिि 

पदाुंची 

सुंख्या 
्ानिन 

१ 

सल्िागार 

(Consultant 

Epidemiologist) 

बृहन म्ुंबई 

्हानगरपाभिका 

४५ 

िर्ायपेक्षा 

अभिक 

नसािे 

शैक्षभिक अहयता:  

१. ए्. बी.बी.एस., ए्.डी (पीएसए्) 

अनमिि: 

१. राष्ट्रीय आरोग्य काययक्र्ाच्या का्ाुंचा 

अनमिि असिले्या उ्ेदिाराुंना प्रािानय. 

३ 

कुंत्राटी 

तत्िािर 

दर्हा रु. 

७३,५००/- 

२ बािरोग तज्ञ बृहन म्ुंबई 

्हानगरपाभिका 

४५ 

िर्ायपेक्षा 

अभिक 

नसािे 

शैक्षभिक अहयता: 

१ ए्. बी.बी.एस., ए्.डी (बािरोग) 

अनमिि: 

१ राष्ट्रीय आरोग्य काययक्र्ाच्या का्ाुंचा 

अनमिि असिले्या उ्ेदिाराुंना प्रािानय 

४ 

कुंत्राटी 

तत्िािर 

दर्हा रु. 

७५,०००.०० 

३ 

साियजभनक 

आरोग्य 

व्यिस्थापक 

बृहन म्ुंबई 

्हानगरपाभिका 

४५ 

िर्ायपेक्षा 

अभिक 

नसािे 

शैक्षभिक अहयता: 

       १ ए्.बी.ए हले्थ केअर ककुं िा ए्.पी.एच  

अनमिि: 

राष्ट्रीय आरोग्य काययक्र्ाच्या का्ाुंचा अनमिि 

असिले्या उ्ेदिाराुंना प्रािानय 

१ 

कुंत्राटी 

तत्िािर 

दर्हा रु 

३२,०००.०० 

४ 
्ानसोपचार तज्ञ 

(Psychiatrist) 

बृहन म्ुंबई 

्हानगरपाभिका 

४५ 

िर्ायपेक्षा 

अभिक 

नसािे 

शैक्षभिक अहयता: 

१ ए्.बी.बी.एस.,ए्.डी 

(्ानसोपचारतज्ञ) 

अनमिि: 

राष्ट्रीय आरोग्य काययक्र्ाच्या का्ाुंचा अनमिि 

असिले्या उ्ेदिाराुंना प्रािानय 

२ 

कुंत्राटी 

तत्िािर 

दर्हा रु. 

७५,०००.०० 

स 

सियसािारि अटीः 

१. ठरक्त पदाुंच्या सुंख्येत उपिब्ितनेमसार बदि होऊ शकतो 

२. सदर पद ेही राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अुंतगयत  पमियतः कुंत्राटी तत्िािर असून त्याुंना ्हानगरपाभिकेचे अभिकारी स्जिे 

जािार नाही. 

३. सदर ्ानिन एकभत्रतपिे देण्यात येईि. 

 

बहृन्मुंबई ्हानगरपाभिका 

साियजभनक आरोग्य खाते 

्मुंबई भजल्हा एकाभत््क आरोग्य ि कम टमुंब कल्याि सुंस्था 

क्र.आ. अ /   २६  /  एन. यम.एच.ए्  क्द. ०७/०४/२०२२ 

 

 



 

 

४. भनिड यादीतीि उ्ेदिार ्मिाखतीस पात्र असतीि. 

५. उच्च भशक्षि आभि अनमिि असिेल्या उ्ेदिाराुंना प्रािानय क्दि ेजाईि. 

६. भनिड झािेल्या उ्ेदिाराुंची भनसमक्ती ३१ ्ाचय २०२३ पयंत असेि त्या दरम्यान जर त्याुंची का्भगरी स्ािानकारक असेि तरच 

पमढीि भनयमक्ती देण्यात येईि. 

७. जर करारपघ्दतीच्या कािाििी्िीि का्गीरी स्ािानकारक नयेि तर कोितीही पूिय समचना न देता सेिा स्ाप्त करण्यात 

येईि. 

८. पद सुंख्येत बदि, भनिड तसेच रद्द करण्याचे सिय अभिकार काययकारी आरोग्य अभिकारी याुंच्याकडे असतीि. 

९. सियसािारि सूचना. 

इच्छमक उ्ेदिाराुंनी िरीि न्ूदिरीि आिश्यक पात्रता ि अनमिि असिेल्या उ्ेदिाराने ्ूळ कागदपत्रासह क्द. ६ ्े 

२०२२ रोजी सायुं ५.०० िाजेपयंत सुंयमक्त- काययकारी आरोग्य अभिकारी (एन.यम.एच.ए्) कायायिय एफ/ दभक्षि भििाग १ िा 

्जिा रु् नुं. १३ डॉ. बाबासाहबे रोड परेि, याुंच्या कायायियात अजय सादर करािेत. 

१०. अजय साक्षाुंक्कत कागदपत्राुंच्या प्रभतसह सादर करािा. 

११. सुंपमिय अजय खािी न्मद केिले्या बाबींप्र्ािे को-या कागदािर पासपोटय फोटोसभहत सादर करािा. 
 

 

 ठळक अक्षरा्ध्य ेसुंपमिय नाि 

 सुंपकय ,पत्ता, ि दमरध्िनी / ्ोबइि क्र. (अभनिायय) ि ई – ्ेि आयडी 

 एस. एस. सी प्र्ािपत्रानमसार जन्तारीख 

 शैक्षभिक पात्रते्ध्ये न्ूद केिेल्या शैक्षभिक अहयतेच ेनाि, सुंस्था ि भिद्यापीठ उत्तीिय िर्य तसेच प्राप्त गमिासह टके्किारी 

न्ूद करािी 

 का्ाचा अनमिि न्ूद करताना त्या सुंस्थेचे नािए पदना्, कािाििी, जबाबदारी ि िूभ्का, िेतन ि अनय सुंबुंभित 

तपभशि स्पष्ट पि ेन्ूद करािा.  

 अजय भिभहत न्मनयात सिय दषृ्टीने पूिय असािा. भिभहत न्मनया्ध्य ेनसिेि ेि अपूिय अजय भिचारात घेति ेजािार नाहीत. 

 जे उ्ेदिार क्द.  ६ ्े २०२२  सायुं. ५.००नुंतर सादर केिेि ेअजय गृहीत जािार नाहीत. 

 भनिड यादीतीि पात्र उ्ेदिाराुंना ्मिाखातीसाठी आपल्या ्ोबाईि ि ई – ्ेि द्वारे सुंपकय  सािून कळभिण्यात येईि. 

 

 

                सही/- 

शहर प्रकल्प व्यिस्थापक       सहाय्यक आरोग्य अभिकारी सुंयमक्त- काययकारी आरोग्य अभिकारी    काययकारी आरोग्य अभिकारी  

     (एनयमएचए्)   (आरसीएच – २ / एनयमएचए्)     (कमक्ाबासुं) 

 


