
    बहृन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा 

    जहाहहरहात

        बृहन म्ुंबई ्हहानगरपहाललिककतीलि सहार्वजलनक आररोगग खहाततगहाुंतग्वतत वरवरधत आस्हापनकरररीलितऔषधलन्हा्वतहा
सुंरगहा्वचीत पदक तहाततपमरततगहात सतररुपहातत कुंतहाटरी पधदतीनक भरहारगहाची आहकत.  तगहाकररीतहा अह्वतहाधहारक उ क्दरहारहाुंकडून अज्व
्हागवरणगहात गकत आहकत. 

एकूण ररकत जहागहा -  96

(अ) औषधनन्हामातहा पदहाचची अहमातहा खहालिालीलि प्र्हाणरमाणे आहरमाणे.
1. उ क्दरहारहाकडकतरहाजगतशहासनहाचगहाततुंतलशक्षणत ु्ंडळाची हाचीतफार्महा ््वसी्धीलितपदवरकहातकिंवा कुंरहात्हानगतहाप्राप्तहाप्ततवरद्यापीठाची हापीठाची पदविका कहाचीतपदवरकहा
किंवा कुंरहात्हानगतहाप्राप्तहाप्ततवरद्यापीठाची हापीठाची पदविका कहाचीतफार्महा ््वसी्धीलितपदरीतअसणकतआरश्यक आहगकतआहक. (पदरीसतप्राप्तहाधहानगतदकणगहात गकईलि.)
2. उ क्दरहारत्हहारहाष्ट्रतरहाजगतफार्महा ््वसीतक्मसी कौन्सिलनसलिकडकतनिलकडे नोंदणीकृततअसहारहा.
3. सुंगणकतवरषगकतजहानतउ क्दरहारतडरीओईएसीसीतसरोसहागटरीचकत'सीसीसी' किंवा कुंरहात'ओतसतर' किंवा कुंरहात'एतसतर' किंवा कुंरहात'बी सतर'
किंवा कुंरहात'सीतसतर' सतरहारररीलितप्राप्त्हाणपतततकिंवा कुंरहात्हहारहाष्ट्रतरहाजगतउचचतआन्सिलणततहाुंवतकतलशक्षणत ु्ंडळाची हाचक ए्एससीआगटरीतकिंवा कुंरहा
जीईसीटरीचकत प्राप्त्हाणपतत धहारकत असहारहा.  किंवा कुंरहात सदरत प्राप्त्हाणपतत सहादरत करणगहासत समट दकणगहाकररीतहात शहासनहानकत रकळाची रोरकळाची री
सुंगणकतहहातहाळाची णी/रहापरहाबहाबतत्हानगतहात किंवा दलिकलिहातअभगहासक्र्तपमण्वतककलिकलिहातअसहारहा. त्हावपतउ क्दरहारहाजरळाची त लनगमक्तीचगहा
रकळाची रीत उ क्दरहारहाजरळाची त सदरत प्राप्त्हाणपतत नसल्यगहासत तगहानक/लतनकत शहासनहानकत वरकिंवा हत ककलिकलिीत ए्एससीआगटरीत परिरक्षहा
नक्णमक्तीचगहातकिंवा दनहाुंकहापहासमनतदरोनतरषहावर्षांचगहातआततउत्तीरीण्वतहरोणकतआरश्यक आहगकतआहक. अनग्हाततगहाचीतसकरहातस्हाप्ततकरणगहाततगकईलि.
4.  उ क्दरहारत ्हाधगल्कत शहालिहानतत प्राप्त्हाणपतत परिरक्षहात किंवा कुंरहात ततस्त 50  गमणहाुंचहात किंवा कुंरहात 100  गमणहाुंचहा
(उचचसतर/लनमनसतर) ्रहाठाची पदविका कीतवरषगतघकऊनतउत्तीरीण्वतअसहारहा.

(ब)  ्हानधन - औषधलन्हा्वतहातगहाुंनहातरुत 18,000/- प्राप्तलतत्किंवा हनहातएरढेकत लनन्सिलचितत्हानधनत (पहारिरशहाल्क) दकणगहाततगकईलि.
तगहाुंनहातकरोणतगहाहरीतप्राप्तकहारचकतभत्तीरकत किंवा दलिकतजहाणहारतनहाहरीत. (सदरतकुंतहाटरीतपधदतीचहातकहालिहारधीतफार्मकत6 ्किंवा हनगहाचहातरहाहरीलितर
प्राप्ततगकक्तीत45 किंवा दरसहाुंनुंतरत1 किंवा दरसहाचहाततहाुंवतकतखुंडतदकणगहाततगकईलि.)

(क) वयो्यहामादहा - उ क्दरहारहाचकतरगतकिंवा द. 01.04.2021  ररोजीत18 रषहावर्षांपकक्षहातक्ीतरत65 रषहावर्षांपकक्षहातजहासततअसतहातकहा्हातनगक.

(ड) ननवडचीचरमाणे ननकषः-
शैक्षन्सिलणकत अह्वतकचगहात अुंलत्त रषहा्वचगहात गमणहाुंचगहात टक्केवाककरहाररीनमसहारत उ क्दरहारहाुंचीत लनरडत गहादरीत तगहारत करणगहात गकईलि.
प्राप्त्् प्राप्तगत्नहाततउत्तीरीण्वतझालेल्याहालिकल्यगहातउ क्दरहारहाुंनहात प्राप्तहाधहानगतदकणगहाततगकईलि.  उ क्दरहारत दरोनत किंवा कुंरहात तीनतप्राप्तगत्नहाुंततउत्तीरीण्व
झालेल्याहालिहातअसकलिततरतअुंलत्तगमणहाुं्धूनत5 गमण, 10 गमणतरजहातकरणगहाततगकतीलि. तीनतपकक्षहातजहासततप्राप्तगत्नहाुंततपररीक्षहा
उत्तीरीण्वतझालेल्याहालिकल्यगहातउ क्दरहारहाुंचहा वरचहारतककलिहातजहाणहारतनहाहरी.  स्हानतगमणतधहारणतकरणहा-गहातअह्वतहातप्राप्तहाप्ततउ क्दरहारहाुंनहा
जन्तहारखकनमसहारतरगरोजकष्ठतकनकतप्राप्तहाधहानगतदकणगहाततगकईलि.(सकरहालनरृत्तीरतक ््वचहा-गहासतप्राप्तहाधहानगतदकणगहाततगकईलि) रत(पदरीस
प्राप्तहाधहानगतदकणगहाततगकईलि.)

 तररीत वरहरीततअह्वतहातधहारणतकरणहा-गहातइच्मकतउ क्दरहारहाुंनीत वरहरीततन म्नगहातीलितआपलिकतअज्वतसहाुंक्षहाुंक्तीततककलिकल्यगहा
प्राप्त्हाणपतहाुंचतगहात्हागहाुंकिंवा कतत प्राप्ततीसहतखहालिीलित किंवा ठाची पदविका ककहाणीत किंवा दनहाुंक 17.05.2021 पहासूनत तकिंवा द.28.05.2021 पगवर्षांततसुंधगहाकहाळाची री
5.00 रहाजकपगवर्षांततसहादरतकरहारकतरततगहानुंतरतप्राप्तहाप्ततझालेल्याहालिकल्यगहातअजहा्वचहातवरचहारतककलिहातजहाणहारतनहाहरी. 

उ र्माणेदवहारहाुंनची अजमा     करहावयहाचरमाणे     हिकहाण
कहाग्वकहाररीतआररोगगतअलधकहाररी, 
सहार्वजलनकतआररोगगतखहातक, एफार्म/दन्सिलक्षणतवरभहागतकहागहा्वलिग,
लतसरहात्जलिहा, डॉ.बहाबहासहाहकबतआुंबकडकरत्हाग्व, 
परळाची , म्ुंबई- 400 012.

आरश्यक आहगकतअसल्यगहासतभरतीतप्राप्तकिंवा क्रगहात्हहापहाललिकहातप्राप्तशहासनहाकडूनतकधीहरीत्हाुंबवरलिीतकिंवा कुंरहातपमढेकतढेकलिलिीतजहाऊतशकतक.



(  इ  )   कुंतहाटाली ततवहावर ननयमकत करहावयहाच्ययहा औषधनन्हामातहा यहा पदहाकरालीतहा अटाली व शती व शर्ती   -

1. कुंतहाटरीतततरहाररतलनगमकतहरोणहारकतऔषधलन्हा्वतहातहकतततस्तपदहाकररीतहातवरहरीततककलिकल्यगहातअह्वतहातधहारणतकरणहारकतअसहारक.
2. कुंतहाटरीतततरहाररतलनगमकतहरोणहा-गहातऔषधलन्हा्वतहातगहाुंनहात्हहानगरपहाललिककचगहातलनगल्ततसकरकसहाठाची पदविका कीतहक्केवाकतसहाुंगतहातगकणहार
नहाहरी.
3. कुंतहाटरीतपधदतीरररीलितऔषधलन्हा्वतहातगहाुंचीतउचतचत्तरगरो्गहा्वदहा 65 रष्षेतरहाहरीलि. (18 तकत65)
4. करहारहाचगहातकहालिहारधीततकुंतहाटरीतपधदतीरररीलितऔषधलन्हा्वतहातगहाुंनहातकरहारनहा्हातसहादरतकरहारकतलिहागकलि.
5. औषधलन्हा्वतहातगहाुंनहातप्राप्तलतत्हाहकतरुत18000/- प्राप्तलतत्किंवा हनहात्हानधनतदकणगहाततगकईलि. तगहाुंनहातअनगतकरोणतगहाहरीतप्राप्तकहारचक
भत्तीरकतकिंवा दलिकतजहाणहारतनहाहरीत.
6. तसकचतसदरतपदकतवरलशष्टतकहालिहारधीसहाठाची पदविका कीचतत(  ) Tenure post असमनतसदरतपदतकहालिहारधीतसुंपल्यगहानुंतरतसुंपमष्टहाततगकईलि.
7.  नक्णमक्तीचगहात वरकिंवा हतत कहालिहारधीतत वररन्सिलक्षतत कहा्त पमण्वत करणगहाचीत जबहाबदहाररीत लनगमकत ककलिकल्यगहातऔषधलन्हा्वतहात गहाुंची
रहाहरीलितरततसक ह्ीतपतततगहाुंचककडमनतघकणगहाततगकईलि.
8.  करहारहाचगहातकहालिहारधीततसुंबुंलधततऔषधलन्हा्वतहातगहाुंनहातकरोणतकहरीतप्राप्तशहासक्तीगतअ्रहातअल ््वकतसुंबुंधहाततअलधकहारतप्राप्तदहान
करणगहात गकणहारतनहाहरीत.
9.  करहारहाचगहात कहालिहारधी्धगकत सदरतऔषधलन्हा्वतहात गहाुंनहात म्ुंबईत ्हहानगरपहाललिकहात सकरहात लनग्हारलिी्धीलित लनग्त लिहागू
रहाहणहारतनहाहरी. हरीतनक्णमकतलनवरळाची तकुंतहाटरीतपधदतीररतअसकलि.
10 कुंतहाटतपधदतीचकतकहा्तकरणहा-गहातऔषधलन्हा्वतगहाचकतकहा्तकरहारहाचगहातकहालिहारधी्धगकतजरतअस्हाधहानकहारकतअसकलिततर
अशहा औषधलन्हा्वतगहाचीतकुंतहाटतपधदतीरररीलितलनगमक्ती, करोणतीहरीतपमर्वतसमचनहातनतदकतहातसुंपमष्टहाततआणणगहाततगकईलि.
11.  अज्वत वरकिंवा हतत न म्नगहातत सरहसतहाक्षरहातत सर्वत दृष्टीनकत पूण्वत असहारकत.  वरकिंवा हतत न म्नगहा्धगकत नसलिकलिकत रत अपूण्वत अज्व
वरचहारहाततघकतलिक जहाणहारतनहाहरी.
12.  अललिकडचगहात कहाळाची हातत कहाढेलिकलिकत पहारपतत आकहारहातीलित उ क्दरहारहाचकत ्हागहालचतत तगहाचगहात सरहाक्षररीसहत अजहा्वररत न्ूद
ककलिकल्यगहा किंवा ठाची पदविका ककहाणीतलचकटरहारक. तगहाचत्हागहालचतहाचगहातदरोनतअलतरिरकतप्राप्ततीतपमढेरीलितलनरडतप्राप्तकिंवा क्रगकसहाठाची पदविका कीतउ क्दरहारहाजरळाची तठाची पदविका ककरणक
आरश्यक आहगकतआहक.
13. अजहा्वसहाठाची पदविका कीतरहापरणगहाततगकणहाररीतकहागदतचहाुंगल्यगहातप्राप्ततीचकत (्हागहाुंकिंवा कततप्राप्ततीसहाठाची पदविका कीतरहापरणगहाततगकणहा-गहा) ललिगलित( )Legal

आकहारहातीलितअसहारक.
14. उ क्दरहारहाुंनीतसरततःत लनन्सिलचिततकरहारगहाचकतआहकत किंवा कततकतआरककिंवा दततपदहाुंचगहातसर्वतअह्वतहातरतअटरीतपूण्वतकरतहात. उ क्दरहार
वरकिंवा हततअह्वतहातरतअटरीतपूण्वतकररीततनसल्यगहाचकतकरोणतगहाहरीतक्षणीतलनदश्वनहासतआल्यगहासततगहाचीतउ क्दरहाररीतरद्दतकरणगहाततगकईलि.
नक्णूकतझालेल्याहालिीतअसल्यगहासतकुंतहाटरीतउ क्दरहाररीतरद्दतकरणगहाततगकईलि.
15. पतवगरहहारहाचहातपत्तीरहातसमसपष्टतरतपूण्वतअसहारहा.
16. उ क्दरहारहाुंनीतशैक्षन्सिलणकतअह्वतकबहाबतचीत तप्राप्त्हाणपतक, वगहारसहालगकतअह्वतहा, सुंबुंलधततगमणपवतकहा, अनमभरहाचकतप्राप्त्हाणपतत ,
तगहाुंचगहात म्ळाची तप्राप्ततीतरतसहाक्षहाुंकिंवा कततझालेल्याकरॉक्केवासतप्राप्ततीसहतउपन्सिलस्ततरहहारक.
17. उ क्दरहारहाुंनहातलनरडरीचगहातकिंवा ठाची पदविका ककहाणीतसरखचहा्वनकतउपन्सिलस्ततरहहारकतलिहागकलि.
18.  लनरडत झालेल्याहालिकल्यगहात उ क्दरहारहाुंचीत म्ुंबईत ्हहानगरपहाललिककचगहात कहाग्वक्षकतहातीलित करोणतकहरीत रुगणहालिग/दरहाखहानहा/वरभहाग
कहागहा्वलिगक/प्राप्तसमतीगृहक/सेंकिंवा टनलितसेंटरतगक क्त लनगमक्तीतकरणगहाततगकईलि. रतआरश्यक आहतगकततक क्त तीनतसतहातत ( )  Shift कहा्तकरहारक
लिहागकलि. 
19.  लनरडत प्राप्तकिंवा क्रगहात समरुत झालेल्याहाल्यगहानुंतरत किंवा कुंरहात लनगमक्तीनुंतरत करोणतगहाहरीत क्षणत उ क्दरहारहानकत चमक्तीचीत ्हाकिंवा हती/प्राप्त्हाणपतक/
कहागदपतकत सहादरत ककल्यगहाचकत किंवा कुंरहात करोणतीहरीत ्हाकिंवा हतीत दडरूनत ठाची पदविका ककरल्यगहाचकत लनदश्वनहासतआल्यगहासत तगहाुंचीत उ क्दरहाररीत रद्दबहातलि
करणगहाततगकईलि. तसकचतलनगमक्तीतझालेल्याहालिीतअसल्यगहासतकरोणतीहरीतपूर्वतसूचनहातनतदकतहाततगहाुंचीतकुंतहाटरीतलनगमक्तीतस्हाप्ततकरणगहात
गकईलि.
20.  लनरडत झालेल्याहालिकल्यगहात उ क्दरहारहालिहात लनगमक्तीनुंतरत म्ुंबईत ्हहानगरपहाललिकहात (सकरहा)  लनग्त 1989  तसकचत बृहन म्ुंबई
्हहानगरपहाललिकहातसकरहात(रत्वणूक) लनग्त1999 लिहागूतहरोणहारतनहाहरीत.



ववशरमाणेष समचनहाः

1.सदरतकुंतहाटरीतपधदतीचहातकहालिहारधीतफार्मकत6 ्किंवा हनगहाचहातरहाहरीलि.(प्राप्ततगकक्तीत45 किंवा दरसहाुंनुंतरत1 किंवा दरसहाचहातसकरहातखुंडतदकणगहात

गकईलि.)

2.कुंतहाटरीत पधदतीररत नक्णूकत ककलिकल्यगहात उ क्दरहारहाुंचीत सकरहात तगहाुंनहात पूर्वसमचनहात नत दकतहात सुंपमष्टहातत आणणतगहाचकत अलधकहार

प्राप्तशहासनहासतरहाहतीलि.

3.कुंतहाटरीत कहालिहारधीतत कहा्त करणहा-गहात उ क्दरहारहाुंचीत सकरहात तहातपूरतगहात सररुपहाचीत असल्यगहानकत तगहाुंचीत सदरत सकरहा

सकरहाजकष्ठतकसहाठाची पदविका कीतवरचहारहाततघकतलिीतजहाणहारतनहाहरीतकिंवा कुंरहातसदरतसकरकलिहातसकरहाजकष्ठतकसहाठाची पदविका कीतप्राप्तहाधहानगतदकणगहाततगकणहारतनहाहरी.

4.लनरडतझालेल्याहालिकल्यगहातउ क्दरहारहाुंनीतसुंबुंलधततपदहाररत लनगमक्तीतकरणगहापूरापूर्वीतसरोबततजरोडलिकल्यगहात करहारनहामतगहाचतगहातन म्नगहातप्राप्त्हाणक

200 रुपगहाचगहातबहाबाँनडतपकपरररतकरहारनहा्हातद्यापीठाची हारहातलिहागकलि.

5.गहापूरापूर्वीत सुंबुंलधतत कहागहा्वलिगहातत रतअनगत किंवा ठाची पदविका ककहाणीत सहादरतककलिकलिकत रत परोष्टहानकत प्राप्तहाप्ततझालेल्याहालिकलिकत अज्वत वरचहारहातत घकतलिकत जहाणहार

नहाहरीत.तसकचत बृहन म्ुंबईत ्हहानगरपहाललिककनकत करोणतगहाहरीत वगक्तीलिहात रत इतरत दमस-गहात सुंस क्लिहात अज्वत वरकणक,न्सिलसरकहारणक

इतगहाुंदरीचहातअलधकहारतकिंवा दलिकलिहातनहाहरी, गहाचीतकृपगहातसरहावर्षांनीतनिलकडे नोंदतघ्गहारी.

6.जरतएखहादगहातउ क्दरहारहानकतभरतीचगहातकरोणतगहाहरीतटपगहाररतदबहारतआणणगहाचहातप्राप्तगत्नतककल्यगहासतकिंवा कुंरहातअनमलचतत्हाधग्हाुंचहा

अरलिुंबतककल्यगहाचकतकिंवा कुंरहाततरोतगहातवगक्तीुंचीतवगरस्हातककल्यगहाचकतआढेळाची ल्यगहासततगहालिहातलनरडरीतूनतअपहाततठाची पदविका करवरणगहाततगकईलि.

7.्धगस्/ठाची पदविका कक/ म्ुंबईत ्हहानगरपहाललिककतत सुंबुंधत असल्यगहाचकत भहासवरणहा-गहात वगक्तीत गहाुंचहात गैर्हागहा्वनकत नरोकररीत ल्ळाची रून

दकणगहाचगहातआशहासनहापहासूनतसहारधतरहाहणगहाचगहातउ क्दरहारहाुंनहातसूचनहातदकणगहाततगकततआहकत.

8.प्राप्तशहासक्तीगतकिंवा कुंरहातअनगतकहारणहासतरतभरतीतप्राप्तकिंवा क्रगहातकरोणतगहाहरीतरकळाची कसतकिंवा कुंरहातकरोणतगहाहरीतटपगहाररत्हाुंबवरणगहाचकतअलधकहार

म्ुंबईत्हहापहाललिकहातआगमकतगहाुंनहातआहकत.

9.सकरहागरोजनहातकहागहा्वलिग/प्राप्तकल्यपतअलधकहाररीतगहाुंचगहाकडकतनिलकडे नोंदणीतककलिकल्यगहातउ क्दरहारहाुंनहातदकखीलितगहातजहाकिंवा हरहातीनमसहारतरैगवकक

्हाकिंवा हतीपतहासहतआन्सिलणतआरश्यक आहगकततगहातप्राप्त्हाणपतहाुंचगहात्ूळाची तरतसहाुंक्षहाकिंवा कततप्राप्ततीुंसहतहजरतरहाहणकतआरश्यक आहगकतआहक.

10.गमणरत्तीरकनमसहारतस्हालनकतउ क्दरहारहाुंचहातप्राप्तहाधहानगहानकतवरचहारतकरणगहाततगकईलितपरुंतूतअुंलत्तलनण्वगतप्राप्तशहासनहाचहातरहाहरीलि.

11.उ क्दरहारहानकत एकदहातअज्वतककल्यगहानुंतरत वरकिंवा हतत रकळाची तस्हाप्ततझालेल्याहाल्यगहानुंतरतकरोणतकहरीतकहागदपतकत नुंतरतआणूनत किंवा दल्यगहासततक

कहागदपतकतगहाहगतधरलिकतजहाणहारतनहाहरीतरततगहाचहातअज्वतअपूण्वतस्जूनतअपहाततठाची पदविका करवरणगहाततगकईलि.

     सहाली/-
 डॉ. ु्ंगलिहा गो्हाररमाणे         

                            कहायमाकहाराली आरोग य अधधकहाराली(प्र)
       



बहृन म्ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
वैयककतक ्हाहहतचीपत (BIO-DATA)

           पदहाचरमाणे नहावः-  कुंतहाटाली औषधनन्हामातहा 
उ क्दरहारहाुंनकततगहाुंचगहात
अललिकडकतकहाढेलिकलिकतपहारपतत
आकहारहाचकत्हागहालचततलिहारून
फार्मरोटरोररतसरहाक्षररीतकरहारीत
2.5 सक.्ी. 3 x सक.्ी.

1.(अ) सुंपूण्व नहाुंर (आडनहाुंर प्राप्त््)(्रहाठाची पदविका कीत) :-----------------------------------------------------

    (ब) रकिंवा डलिहाुंचक/पतीचक सुंपूण्व नहाुंरतत        :-----------------------------------------------------

    (क) वररहाहहापूरापूर्वीचक सुंपूण्व नहार (्किंवा हलिहाुंकरिरतहा) :------------------------------------------------------

2.पत्तीरहा र दमरधरनी /्रोबहाईलि क्र. /इ््व-्कलितआगडरी :-------------------------------------------------------

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

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

 –-----------------------------------------------------

       3. जहात प्राप्तरग्व  :------------------------------------------------------

4.ललिुंग: पमरुषतःषतः सी:
5.अ) जन्किंवा दनहाुंक:      :- किंवा दुंनहाक ्किंवा हनहा रष्व   

ब)  किंवा द. 01.04.2021 ररोजी असलिकलिक रग---------------- रष्षे---------------- ्किंवा हनक
6.शैक्षन्सिलणक अह्वतहा:- 

शैक्षणणक अहमातहा शहालिहाुंत पररक्षहा ्ुंडळ / 
ववदयहापचीिहाचरमाणे नहाव

गमणहाुंचहा तपशचीलि टककरमाणेवहाराली शहालिहाुंत पररक्षरमाणेतचीलि गमण

प्राप्तहाप्ततगमण पैक्ती ्रहाठाची पदविका की इुंगजी

7. ्हहारहाष्ट्र रहाजग फार्महा््वसी क्मसी कौन्सिलनसलि निलकडे नोंदणी क्रुं., किंवा दनहाुंकतरतवरधीगहाह्यतहात:

8. सुंगणकवरषगक जहान: -  MS CIT किंवा कुंरहातशहासनहानकतवरकिंवा हत : आहक/नहाहरी
  ककलिकल्यगहातसुंगणकवरषगकतअभगहासक्र्हाचकतप्राप्त्हाणपत

9.स्हालनकतपरोललिसतठाची पदविका कहाणगहाचहातसुंपूण्वतपत्तीरहा : -------------------------------------------
          -------------------------------------------

 आपलिहा/आपलिीतवरशहास,ू 

किंवा दनहाुंक:
किंवा ठाची पदविका ककहाणतः-    अज्वदहारहाचीतसहरीत/-


