विशेषज्ञ संिगातून पदाकरीता अजज सादर करणा-या इच्छू क उमेदिारांसाठी सूचना.
(शासन पत्र क्रमांक-नामवन-१४१९/प्र. क्र.३२९/सेिा -२ ,वद.०5 फेब्रुिारी २०२० अन्िये.
चेकविस्ट.
सदरहू कागदपत्रे जोडिी
ककिा नाही, असे नमूद
अ.क्र.

बाब

अजासोबत जोडाियाची कागदपत्रे

करािे.(योग्य रकान्यात

√ अशी खूण करािी.
होय

१.

भारतीय

राष्टरीयत्ि /अवधिास प्रमाणपत्र

नागरीकत्ि
२.

जन्मवदनांक

जन्म प्रमाणपत्र ककिा १० िी पास प्रमाणपत्र

/िय

(ज्यािर जन्मवदनांक नमूद हहे .
शासन सेित
े ीि उमेदिारांना उच्च ियोमयादा
िागू नसल्याने त्यांनी तशा हशयाचे कायािय
प्रमूखांचे विहीत प्रमाणपत्र जोडािे. सदरहू
प्रमाणपत्राचा नमूना सविस्तर जावहरातीत
स्ितंत्रपणे जोडिेिा हहे .कृपया
फेरअििोकािे

३.

शैक्षवणक अहज ता

१ एमबीबीएस गुणपवत्रका अंवतम िषज
२ एमबीबीएस पदिी प्रमाणपत्र
३ पदव्युत्तर पदिी ककिा पदविका यांचे
अंवतम िषाचे गुणपवत्रका
४ पदव्युत्तर पदिी ककिा पदविका यांचे
प्रमाणपत्र
५ अवतवरक्त अहज ता धारण करीत असल्यास
त्यासंबध
ं ीचे प्रमाणपत्र.

४.

व्यािसावयक

एमबीबीएस पदिी यांचे एमसीहय/एमएमसी

नोंदणी

यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
पदव्युत्तर पदिी ककिा पदिीका यांचे
एमसीहय/एमएमसी यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र.

५.

अनुभि

उमेदिारांनी ज्या हरोग्य संस्थेत प्रत्यक्षात
कामकाज केिे हहे, त्या कायािय प्रमूखांचे
िेटरहे डिरीि विहीत नमून्यातीि अनुभि
प्रमाणपत्र जोडािे.(उमेदिार शासकीय
सेिातंगजत कायजरत असल्यास ,सध्या ज्या
हरोग्य संस्थेत कायजरत हहे, तेथीि कायािय
प्रमूखांचे स्िाक्षरीत प्रमाणपत्र सोबत
जोडािे. अनुभि प्रमाणपत्राचा नमूना सविस्तर

नाही.

जावहरातीत स्ितंत्रपणे जोडिेिा हहे .
कृपया फेरअििोकािे.(खाजगी रुग्णाियातीि
अनुभि असल्यास, बॉम्बे नवसग अ्क्ट अंतगजत
उक्त रुग्णाियािा वकती खाटांची अनुज्ञाती
प्रात हहे, याबाबतचे सक्षम प्रावधकारी
प्रमाणपत्राची साक्षाककत छायाप्रत जोडािी.
अनूभि प्रमाणपत्र जोडिेिे नसल्यास,
पदाकरीता अजज विचारात घेता येणार नाही.
६.

स्ियंम प्रमाणपत्र

सदरहू नमूना सविस्तर जावहरातीत स्ितंत्रपणे
जोडिेिा हहे .कृपया फेरअििोकािे.हे
प्रमाणपत्र साध्या पेपरिर नमूद करुन जोडािे

७.

जात प्रिगज.

जात प्रमाणपत्र .

(मागास

जात िैधता प्रमाणपत्र.

प्रिगासाठी

2.5.मवहिांसाठी हरवक्षत पदांकरीता दािा
करणाऱ्या उमेदिारांनी मवहिा हरक्षणाचा
िाभ

घ्याियाचा

असल्यास

त्यांनी

अजामध्ये न चुकता महाराष्टराचे अवधिासी
(Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन
वक्रमीिेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत
(अनुसूवचत जाती ि अनुसवू चत जमाती
िगळू न स्पष्टटपणे दािा करणे हिश्यक
हहे .
2.6.सामावजक

ि

शैक्षवणकदृष्टया

मागासिगातीि

(एसईबीसी

उमेदिारांकरीता

शासन

वनणजय,

सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग,
क्र.सीबीसी-10/2018/प्र.क्र.130/मािक,
वद.07.12.2018 अन्िये विवहत करण्यात
हिेिे जातीचे प्रमाणपत्र अजासोबत
सादर करणे हिश्यक राहीि. तसेच,
शासन वनणजय, सामावजक न्याय ि विशेष
सहाय्य

विभाग

क्र.सीबीसी-

10/2013/प्र.क्र.35/मािक,वद.15.07.20
14 अन्िये शैक्षवणक ि सामावजकदृष्टया
मागासिगाकरीता

(ईएसबीसी

दे ण्यात

हिेिी जात प्रमाणपत्रे सामावजक ि
शैक्षवणकदृष्टया
(एसईबीसी

मागासिगातीि
हरक्षणाकरीता

ग्राह्य

धरण्यात येतीि.
2.7.हर्थथकदृष्टया
(ईडब्िूएस
वनणजय,

दु बि
ज

घटकांतीि

उमेदिारांकरीता
सामान्य

प्रशासन

शासन
विभाग,

क्र.राहधो-4019/प्र.क्र.31/16-अ,
वद.12.02.2019 अन्िये विवहत करण्यात
हिेिे प्रमाणपत्र अजासोबत सादर करणे
हिश्यक राहीि.
८.

नॉन-वक्रमीिेअर

ज्या उमेदिारांना िागू असेि त्यांनी िैध

प्रमाणपत्र.

मूदतीचे जोडािे, नसल्यास/अजज केिा
असल्यास तसा उल्िेख अजात करािा.सदरहू
प्रमाणपत्र मूिाखत/वनिडीचे िेळी सादर करणे
बंधनकारक राहीि.

९

अजाचे शूल्क

राष्टरीयकृत ब्क यांचे धनाकषज.
संचािक हरोग्य सेिा, मुंबई. या नािाने
जोडािे.तसेच या धनाकषाचा क्रमांक ि बॅंकेचे
नािाचा उल्िेख अजात करािा.
१ खुल्या प्रिगासाठी रु.५००/२ मागास प्रिगासाठी रु.३००/-

१०.

अजज

वद.१८ फेब्रुिारी २०२० (कायाियीन िेळेत

स्स्िकारण्याची
अंवतम मुदत
११.

अजज स्स्िकृतीचे

संचािक हरोग्य सेिा,

महत्िाची सूचना-

वठकाण ि पत्ता.

हरोग्य सेिा हयुक्तािय,

उमेदिारांनी उक्त मूदतीत

हरोग्य भिन, ५ िा माळा , सेंट जाजेस

हस्तदे य/डाकेने हपिा

रुग्णािय हिार, पी.वडमेिो रोड ,मुंबई.

अजज पोचेि, याची खात्री

वपन कोड 400 001

करािी.वििंबाने प्रात
होणाया अजाचा विचार
करण्यात येणार नाही,
याची नोंद घ्यािी.

