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महारा  वै क यवसायी अिधिनयम १९६१ अ वय े महारा  शासना ारे गठीत 

महारा  कौ सल ऑफ इंिडयन मेिडिसन, मुंबई या भारतीय िचिक सा प ती या वै कीय 

यवसाय या न दणी व िनयमनाचे काय करणा या पिरषदेतील सव न दणीकृत वै कीय 

यवसाय ना सिुचत कर यात येते की, स थतीत देशात व रा यात उ वले या कोरोना 

साथरोगा या पा भमूीवर रा य शासना ारे िद. २६/०३/२०२० रोजी कािशत शासन 

िनणयानुसार रा यातील सव पिरषदामंधील वै कीय यवसाय या सेवा अिध हण 

कर यासबंंधीचा वयं प ट िनणय घेतलेला आहे.  

शासना ारे ा त िनदशानुसार स या उ वले या साथ रोगा या पिर थतीम ये 

आव यकता भास यास आयषु डॉ टरांचा देखील समावशे साथरोग ितबंधक उपाय 

योजनामं य ेकरावा लाग ूशकतो. या टीने सव आयषु डॉ टरांच े िश ण हो याकिरता 

पिरषदेला कृती आराखडा तयार क न यानुसार पिरषदेतील सव न दणीकृत वै कीय 

यवसाय चे िश ण पणू कर यासंबंधी िनदश ा त झाल े होते. यानुसार पिरषदेने 

िश णाची योजना तयार केली असून, पिरषदे या सव न दणीकृत वै कीय यवसाय ना 

कळिव यात येते की, सदरहू िश ण सव न दणीकृत वै कीय यवसाय नी शिनवार, 

िद.११ एि ल २०२० पयत खालील वबेसाईटवर िदले या सुिवधे या आधारे ऑनलाईन 

प तीने पणू क न याव.े 

िश णाकिरता खालील वबेसाईटवर गे यानंतर यािठकाणी क  शासना ारे 

िदले या िश णा या हिडओ ल स यू ूब या आधारे बघून ऑनलाईन िश ण 

यावयाचे  आहे.  िश ण  स ां या  सव  ल स  बिघत यानंतर,  खालील वबेसाईटवर  
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यासंदभ तील पि का उपल ध राहणार असून या पि केतील बहुपय यी  

सोडव यानंतर अपेि त सं येत यो य उ रे िदले या वै कीय यवसाय ना सदर िश ण 

पणू के याबाबतच े माणप  याच वबेसाईटवर ऑनलाईन प तीने ा त होणार असून, ते 

या िठकाणी डाऊनलोड कर याची व ट कर याची सिुवधा उपल ध राहणार आहे याची 

सव नी न द यावी. 

पिरषदे या नीित-िनयमांत नमदू तरतुद नुसार साथरोगा या वळेी शासना या 

आव यकतेनुसार सेवा देणे बधंनकारक असनू यासदंभ त सव वै कीय यवसाय ना 

शासना ारे ा त िनदशाचं े तंतोतंत पालन करणे आव यक आहे. यासंदभ त शासना ारे 

ा त िनदशांच े पालन न के यास सबंिंधत वै कीय यवसायी नीित-िनयम भंगा या 

कायवाहीस पा  होऊन काय ातील तरतदुीनुसार कायवाही केली जाईल याची न द 

यावी. शासना ारे ा त िनदशानुंसार सव न दणीकृत वै कीय यवसाय ना अ याव यक 

बाब हणनू िनध िरत कालमय देत सदर िश ण पणू क न यासदंभ तील माणप  

िमळिवणे अिनवाय आहे, याची गांभीयपूवक न द यावी. 

िश णाकिरता वबेसाईट - www.mcimtraining.com 

सदर िश ण घे याकिरता खालील कायप तीचा अवलंब करावा. 

१) या वबेसाईटवर े नग (training) या सदराखाली िदलेले सव स ाचं े हिडओ पाहून 

िश णाचा अ यास म पणू करावा. 

२) यािशवाय अिधक मािहतीकिरता या वेबसाईटवर उपल ध असलेल े टडी मटेिरयल 

आिण एफ. ए. य.ू चा आपण संदभ किरता उपयोग क  शकतो. 

३) EXAM या सदराखाली आपला मोबाईल नंबर भ न या मोबाईलवर आले या ओ. टी. 

पी. या आधारे लॉिगन के यानंतर पढुील मािहती भर याकरता उपल ध होईल. 

४) EXAM या सदराखाली सव थम आपली आव यक ती सपंुण मािहती िबनचकूपणे भरावी. 

मािहती  भरतांना  खालील  सूचनांच े पालन  कराव.े चकुीची  मािहती  भर यास  संबंिधत  
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वै कीय यवसायी वतः जबाबदार राहील याची न द यावी. खोडसाळपणे अ य खो ा 

नावंाने, कवा न दणी माकंाचा वापर क न चकुीची मािहती भर यास या मोबाईल 

नंबरवर ओ.टी.पी. आला आहे तो य ती कायदेशीर कायवाहीस पा  राहील याची न द 

यावी. 

५) नावंा या सदराम ये आपल ेसपंूण नावं िलहाव,े नांवापूव  Dr. िलिह याची आव यकता 

नाही. 

६) रिज ेशन नंबर भरत असताना केवळ आकडेच (only digits) भराव.े (उदा. १२३४५) 

न दणी माकंा या आधी िलिहलेले आय (I) कवा न दणी माकंा या शवेटी िदलेले 

शे ुल िलिह याची आव यकता नाही (उदा. A, A1, B, C, D, E) 

७) मािगतलेली मािहती िदले या जागेम ये भरावी 

८) पिरषदे या न दणीकृत वै कीय यवसाय नी (डॉ टस) व आंतरवािसता िश णाथ नी 

(इंटन) यो य तो पय य िनवडून मािहती पूणपणे भरावी. 

९) पि केत िवचारले या बहुपय यी ाचंी उ रे ावयाची आहेत. ५०% पे ा अिधक 

गणु िमळा यानंतर ऑनलाईन अ यास म पणू के याबाबतचे माणप  ऑनलाईन 

प तीने ा त होईल. सदर माणप  डाउनलोड कवा ट क न याव.े या य त ना 

माणप  डाऊनलोड कर याकिरता काही तािं क अडचणी उ वतील यानंा 

माणप ाचा ीनशॉट देखील घेता येईल. 

१०) यांना ५०% पे ा कमी गणु िमळाले आहेत यानंा पु हा हिडओ व टडी मटेिरयलचा 

अ यास क न परी ा देता येईल. 

 
(डॉ. िदलीप उ मराव वांगे) 

बधंक 
महारा  कौ सल ऑफ इिंडयन मेिडिसन, मुंबई. 


