
बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

 

     जालहरातीचा मसमदा 
 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजलनक आरोग्य खात्यातीि सेठ ऐ.जे.बी. महानगरपालिका कान नाक घसा 

रुग्णाियाच्या आस्थापनेर्रीि 'कर्वलिलकत्सक आलर् र्ाक्उपिार तज्ञ' र्गव(ब) या सुंर्गावतीि खािीि तक्त्यात नमूद केिेिे 

अनूसूलित ररक्त पद भरण्यासाठी लर्लहत अहवताधारर् करर्ा-या उमेदर्ाराुंकडून लर्लहत नममन्यात अजव मागलर्ण्यात येत 

आहेत. 

 

अजज स्विकारण्याचा लदनाुंक:- १७.०२.२०२३ अजज स्विकारण्याचा अुंलतम लदनाुंक १५.०३.२०२३ 

पदाचे नाुंव/वगज:- कर्जलचलकत्सक आलर् वाक्उपचार तज्ञ (वगज-ब) एकूर् ररक्त पद – ०१ 

 

कप्पीकृत 

आरक्षर् 

अजा अज लर्जा 

(अ) 

भज 

(ब) 

भज 

(क) 

भज 

(ड) 

लर्माप्र इमार् खमिा/ 

अराखीर् 

एकूर् अजव स्विकारण्यािे लठकार् 

सर्वसाधारर् - - - - - - - - १ १ प्रममख रै्द्यकीय अलधकारी, 

सेठ ऐ.जे.बी. महानगरपालिका 

कान, नाक, घसा रूग्णािय, 

७, महर्षी दधीिी मागव, 

फोर्व, ममुंबई-४००००१ 

एकूर् - - - - - - - - १ १ 

 

अ) शैक्षलर्क अहजता :- 

1) उमेदर्ार मान्यता प्राप्त लर्द्यालपठािी ऑलडओिॉजी आलर् स्पीि थेरलप (Audiology & Speech Therapy ) ही पदर्ी 

धारर् करर्ारा असार्ा. 

2) उमेदर्ाराने र्ाक् श्रर्र् उपिार लकुं र्ा कर्वबलधर स्विनीक मधे्य काम केि्यािा लकमान एक र्र्षाांिा अनमभर् असार्ा. 

3) उमेदर्ार माध्यलमक शािाुंत प्रमार्पत्र परीक्षा लकुं र्ा तत्सम लकुं र्ा उच्चतम परीके्षत लकमान ५० गमर्ाुंिी मराठी 

प्रश्नपलत्रका असिेिा मराठी लर्र्षय घेऊन उलिर्व असरे् आर्श्यक आहे. 

4) उमेदर्ार डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायर्ीिे सी.सी.सी लकुं र्ा ओ स्तर लकुं र्ा ए स्तर लकुं र्ा बी स्तर लकुं र्ा सी स्तर स्तरार्रीि 

प्रमार्पत्र लकुं र्ा महाराष्ट्र  राज्य उच्च आलर् ताुंलत्रक लशक्षर् मुंडळािे एम.एस.सी.आय.र्ी लकुं र्ा जीईसीर्ीिे प्रमार्पत्र धारक 

असार्ा लकुं र्ा सदर प्रमार्पत्र सादर करण्यास सूर् देण्या करीता उमेदर्ाराने शासनाने रे्ळोरे्ळी सुंगर्क हाताळर्ी लकुं र्ा 

र्ापरा बाबत मान्यता लदिेिा अभ्यासक्रम पूर्व केिेिा असार्ा. 

तथालप, लनयमक्तीच्या रे्ळी उमेदर्ाराकडे सदर प्रमार्पत्र नसि्यास त्याने/लतने शासनाने लर्लहत केिेिी एम.एस.सी.आय.र्ी 

पररक्षा नेमर्मकीच्या लदनाुंका पासून दोन र्र्षाांच्या आत उलिर्व होरे् आर्श्यक आहे, अन्यथा त्याुंिी सेर्ा समाप्त करण्यात 

येईि. 

ब) वयोमयाजदा :- 

अगोदर महानगरपालिकेच्या सेरे्त नसि्यास उमेदर्ारािे र्य ३८ र्र्षाां पेक्षा जास्त असता कामा नये (मागासर्लगवय 

उमेदर्ाराुंच्या बाबतीत र्य ४३ र्र्षाांपेक्षा अलधक असता कामा नये) 

क)वेतनशे्रर्ी :- रु. ३५४००- ११२४०० + अनमजे्ञयभते्त दरमहा (एम२१) 

 

ड) लदव्ाुंग आरक्षर्:- 
सदर पदा साठी लदव्ाुंग आरक्षर् नाही तथापी लदव्ाुंग उमेदर्ार सर्वसाधारर् गर्ातून अजव करू शकतात. मुंजूरी क्र.सह 

आ(सा.प्र)/३००/ लद: २३/०५/२०२२ अन्वये खािीि लदव्ाुंग प्रर्गावतीि व्क्ती/ उमेदर्ार सदर पदा कररता अजव करण्यास 

पात्र आहेत. 

अ) OA=One Arm  एक हात, OL=One Leg एक पाय, BL=Both Leg दोन्ही पाय, LC=Leprosy Cured कम ष्ठरोग ममक्त, 
Dw=Dwarfism र्ाढ खमुंर्रे्, AAV=Acid Attack Victims अ ॅलसड हि्िा बळी. 
ब) SLD= Specific Learning disability लर्लशष्ठ लशक्षर् घेण्यास असमथव 
क) MD=Multiple Disabilities involving एकालधक व्स्वक्तमत्व लर्कास (अ) र्  (ब) अुंतभूवत 
 

 

 

 

 



 

इ) लनवडीचे लनकष व कायज पध्दती- 

 

अ.क्र तपशीि एकूर् गमर् देण्यात येर्ारे गमर् 

1 मान्यता प्राप्त लर्द्यालपठािी ऑलडओिॉजी आलर् 

स्पीि थेरालप ( Audiology & Speech Therapy ) 

पदर्ी. 

१० गमर् लर्द्यापीठाच्या अुंलतम पदर्ी पररके्षत प्राप्त 

केिेि्या गमर्ाुंच्या र्के्कर्ारीच्या प्रमार्ात. 

उदा- जर उमेदर्ारािा ऑलडओिॉजी आलर् 

स्पीि थेरपीच्या अुंतीम र्र्षाविी पदर्ी पररके्षत 

१००० गमर्ाुं पैकी ८०० गमर् लमळािे असतीि तर 

त्यािा १० गमर्ाुं पैकी ८ गमर् देण्यात येतीि. 

2 र्ाक्श्श्रर्र् उपिार लकुं र्ा कर्वबलधर स्विनीक मधे्य 

काम केि्यािा लकमान एक र्र्षाांिा अनमभर् 

१० गमर् १ र्र्षाांच्या लकमान अनमभर्ासाठी गमर् नाहीत. 

परुंतम पमढीि प्रते्यक र्र्षावसाठी २ गमर् र् जास्तीत 

जास्त १० गमर् देण्यात येतीि. 

 
एकूर् गमर् २० गमर् 

 

 

उपरोक्त २० गमर्ाुं पैकी प्राप्त केिेि्या गमर्ाुंच्या आधारे लनर्ड यादी तयार करण्यात येईि.उमेदर्ाराने अुंलतम 

र्र्षाविी पदर्ी पररक्षा दमस-या प्रयत्नात उिीर्व केिी असि्यास, अुंलतम र्र्षावच्या पदर्ी पररके्षत उमेदर्ाराने प्राप्त केिेि्या 

एकूर् गमर्ाुंमधून १० गमर् र्जा केिे जातीि. लतस-या प्रयत्नात उिीर्व झािा असि्यास, पररके्षतीि एकूर् गमर्ाुं मधून २० गमर् 

र्जा करण्यात येतीि र् ३ पेक्षा अलधक प्रयत्नात पदर्ी पररक्षा उिीर्व झािेि्या उमेदर्ाराुंिा भरती साठी लर्िार केिा 

जार्ार नाही. 

समान गमर् धारर् करर्ा-या अहवताधारक उमेदर्ाराुंना जन्तारखेनमसार र्योजेष्ठतेने प्राधान्य देण्यात येईि. 

 

फ) उमेदवाराने प्रमार्पत्र पडताळर्ी साठी उपस्वथित राहण्याचे लठकार्:- 

 

अ.क्र. प्रवगज लठकार् तारीख व वेळ 

1 खमिा प्रममख रै्द्यकीय अलधकारी, 

सेठ ऐ.जे.बी. महानगरपालिका कान, नाक, घसा रूग्णािय, 

७, महर्षी दधीिी मागव, फोर्व, ममुंबई-४००००१ 

लद. ०५.०४.२०२३ 

रे्ळ: सकाळी ११ ते दमपारी ४.०० र्ाजे 

पयांत 

 

सवजसाधारर् अटी:- 

1. ररक्त पदाुंच्या उपिब्धतेनमसार आलर् आर्श्यकतेनूसार नेमरू्क करण्यात येतीि. तथालप, लनर्ड यादी कोर्त्याही रे्ळी 

पूर्व सूिना न देता रद्द करण्यािे अलधकार ममुंबई महानगरपालिका आयमक्ताुंना आहेत. 

2. जालहरातीमधे्य लदिेि्या पदाुंिी सुंख्या र् अनमशेर्ष बदिण्यासापेक्ष आहे. 

3. अजव लर्लहत नममन्यात िहस्ताक्षरात, सर्व दृष्ट्ीने पमर्व असारे्त. लर्लहत नममन्यामधे्य नसिेिे र् लर्लहत लदनाुंका नुंतर प्राप्त 

झािेिे तसेि अपूर्व मालहतीिे अजव लर्िारात घेतिे जार्ार नाहीत. 

4. अगोदरि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सेरे्त असिेि्या एखाद्या कमविा-यािा र्र नममद केिेि्या पदाकरीता अजव 

करार्यािा असेि तर, त्याने/लतने त्याच्या/लतच्या खातेप्रममखाच्या ना-हरकत प्रमार्पत्रासह लर्लहत ममदतीत अजव कररे् 

आर्श्यक आहे. 

5. अलिकडच्या काळात काढिेिे पारपत्र आकारातीि उमेदर्ारािे छायालित्र त्याच्या िाक्षरी सह अजावर्र नममद 

केिेि्या लठकार्ी लिकर्र्ारे्. त्याि छायालित्राच्या ४ अलतररक्त प्रती पमढीि लनर्ड प्रलक्रयेसाठी उमेदर्ारा जर्ळ ठेर्रे् 

आर्श्यक आहे. 

6. अजावसाठी र्ापरण्यात येर्ारे कागद िाुंगि्या प्रती ुंिे (छायाुंकीत प्रती ुंसाठी र्ापरण्यात येर्ा-या) लिगि आकारातीि 

असारे्. 

7. अजव करण्यापूर्ी उमेदर्ाराुंनी ित: लनस्वश्ित करार्यािे आहे की ते आरे्दीत पदाुंच्या सर्व अहवता र् अर्ी पमर्व करतात, 

उमेदर्ार लर्लहत अहवता र् अर्ी पूर्व करीत नसि्यािे कोर्त्याही क्षर्ी लनदशवनास आि्यास त्याुंिी उमेदर्ारी रद्द 

करण्यात येईि. नेमरू्क झािी असि्यास सेरे्तून कमी करण्यात येईि र् याबाबत कोर्ताही पत्रव्र्हार लर्िारात 

घेतिा जार्ार नाही. 

8. उमेदर्ाराुंिा पत्रव्र्हारािा पिा समस्पष्ट् र् पूर्व असार्ा र् भ्रमर्ध्वनी क्रमाुंक र् इ-मेि आयडी अिूक असार्ा. 



9. उमेदर्ाराुंनी शाळा सोडि्यािा दाखिा/ जन् दाखिा/अलधर्ास प्रमार्पत्र, शैक्षलर्क अहवतेबाबतिी प्रमार्पते्र, 

व्ार्सालयक अहवता,सुंबुंलधत गमर्पलत्रका,सक्षम अलधका-याुंनी लदिेिे जाती प्रमार्पत्र,जाती रै्धता प्रमार्पत्र,अनमभर्ािे 

प्रमार्पत्र याुंच्या साक्षाुंकीत झेरॉक्स प्रती ुं अजावसोबत सादर कराव्ात. 

10. लर्र्ाहीत मलहिा उमेदर्ाराुंनी लर्र्ाह नोुंदर्ी प्रमार्पत्र, नार्ात बदि झाि्याबाबतिे राजपत्र सादर करारे्.तसेि ते 

नसि्यास लर्र्ाहीत मलहिा लर्र्ाहापूर्ीच्या नार्ाने अजव करु शकतात. 

11. उमेदर्ार एकापेक्षा अलधक प्रयत्नात अुंलतम र्र्षाविी पदर्ी/पदव्मिर पररक्षा उिीर्व झािा असि्यास सर्व प्रयत्नाुंच्या 

गमर्पलत्रकेच्या साक्षाुंकीत झेरॉक्स प्रती ुं सोबत जोडरे् आर्श्यक आहे अन्यथा त्या उमेदर्ाराुंिा लनर्डीसाठी लर्िार केिा 

जार्ार नाही. 

12. सर्व पदार्रीि उमेदर्ाराुंना महाराष्ट्र  शासनाकडीि आदेश क्र.एस.आर.र्ही-२००० प्र.क्र.१७/२०००/२०१२ 

लद.०१.०७.२००५ अन्वये लद.२८.०३.२००६ र् तदनुंतर जन्ािा आिेि्या ममिाुंिी सुंख्या २ पेक्षा अलधक असि्यास 

सुंबुंलधत उमेदर्ारािा नेमर्मकीसाठी लर्िार करण्यात येर्ार नाही.  तसे लर्हीत नममन्यात रु.१०० िे सँ्टप पेपरर्र 

नोर्राईज्ड केिेिे िहान कम र्मुंबािे प्रलतज्ञापत्र लनयमक्तीच्या रे्ळी सादर कररे् आर्श्यक राहीि.(अलर्र्ालहत 

अजवदारानमसमध्दा सदरिे प्रमार्पज्ञ सादर कररे् बुंधनकारक आहे.  त्यामधे्य त्याने/लतने िागू नाही असा शेरा नमूद 

करार्ा.) 

13. उमेदर्ारािा कोर्त्याही न्यायाियाने नैलतक अध:पतन लकुं र्ा फौजदारी िरुपाच्या खर्ि्यात लशक्षा लदिी असि्यास 

तो भरतीसाठी अपात्र ठरेि. उमेदर्ारालर्रुध्द पोलिस िौकशी/ न्यायाियीन प्रकरर् प्रिुं लबत असि्यास/लशक्षा झािेिी 

असि्यास, उमेदर्ाराने त्याबाबतिा तपशीि देरे् आर्श्यक आहे. 

14. लनर्ड झािेि्या उमेदर्ारािी सुंबुंलधत पदार्र लनयमक्ती करण्यापूर्ी सदर पदाच्या1 मलहन्याच्या रे्तनाएर्ढी रोख रक्कम 

अनामत म्हरू्न भरार्ी िागेि,लकुं र्ा तशा अथाविे (आशयािे) बुंधपत्र (Surety Bond) सादर करारे् िागेि. सदर 

समरलक्षत अनामत रक्कम भरुन समध्दा महानगरपालिकेमधे्य नेमरू्क न स्विकारि्यास लकुं र्ा पररलर्क्षाधीन कािार्धीत 

नोकरी सोडि्यास लकुं र्ा काही कारर्ास्तर् बडतफव  केि्यास त्याुंना भरिेिी अनामत रक्कम परत लमळण्यािा हक्क 

राहर्ार नाही. 

15. र्पािाद्वारे पाठलर्िेिे अजव, लर्लहत ममदतीत अजव स्विकारण्याच्या लठकार्ी प्राप्त न झाि्यास लकुं र्ा उलशरा प्राप्त  

झाि्यास सदर अजव लर्िारात घेतिे जार्ार नाहीत. 

16. पोस्टाच्या लर्िुं बाममळे कोर्तीही मालहती प्राप्त होण्यास लकुं र्ा कळलर्ण्यास लर्िुं ब झािा तर त्यािी जबाबदारी 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेर्र राहर्ार नाही. 

17. उमेदर्ाराुंना प्रमार्पते्र पडताळर्ीसाठी लनयोलजत स्थळी िखिावने उपस्वस्थत रहारे् िागेि. 

18. लनर्डप्रलक्रया समरु झाि्यानुंतर लकुं र्ा लनयमक्ती नुंतर कोर्त्याही क्षर्ी उमेदर्ाराने िमकीिी मालहती/प्रमार्पते्र/कागदपते्र 

सादर केि्यािे लकुं र्ा कोर्तीही मालहती दडून ठेर्ि्यािे लनदशवनास आि्यास, त्याुंिी उमेदर्ारी रद्दबाति करण्यात 

येईि. तसेि लनयमक्ती झािी असि्यास कोर्तीही पूर्वसमिना न देता त्याुंिी लनयमक्ती समाप्त करण्यात येईि. 

19. लजि्हा रोजगार र् ियुं रोजगार कायावियात नार् नोुंदर्ी केिेिी असि्यास प्रमार्पत्रािी साक्षाुंकीत छायाुंलकत प्रत 

अजावसोबत जोडरे् आर्श्य क आहे. 

20. लनर्ड झािेि्या उमेदर्ारािा लनयमक्ती नुंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका सेर्ालनयम, १९८९ तसेि बृहन्मुंबई 

महापालिका सेर्ा र्तवरू्क लनयम,१९९९ िागू होतीि.लनर्ड झािेि्या उमेदर्ाराुंना लनयमक्तीनुंतर नलर्न पररभालर्षत 

अुंशदान लनरृ्िी रे्तन योजना िागू होईि मात्र सध्या अस्वस्तत्वात असिेिी लनरृ्िीरे्तन योजना म्हर्जेि ममुंबई 

महानगरपालिका लनरृ्िीरे्तन लनयम (१९५३) आलर् सध्या अस्वस्तत्वात असिेिी सर्वसाधारर् भलर्ष्य लनर्ावहलनलध योजना 

िागू होर्ार नाही 

21. सदर भरती अुंतगवत लनयमक्ती ३ र्र्षाांच्या पररलर्क्षाधीन कािार्धीसाठी असेि र् ३ र्र्षाांनुंतरिे सेर्ासातत्य उमेदर्ाराच्या 

पररलर्क्षाधीन कािार्धीतीि कामलगरीर्र अर्िुं बमन असेि. 

22. शासन लनर्वय क्र.सुंलकर्व/२००७/पडताळर्ी/नलर्-26 लद. २१.११.२००७, तसेि,शासन पररपत्रक क्र.यालिका-३०१३ 

/प्र.क्र.१२० नलर्. मुंत्रािय लद. १९.११.२०१४ मधे्य लदिेि्या लनदेशानमसार अन्वये लनर्ड झािेि्या उमेदर्ारा लर्रुध्द 

कोर्ताही गमन्हा नोुंदलर्िेिा नाही  अथर्ा लसध्द झािेिा नाही असे िाररत्र्य प्रमार्पत्र सुंबुंलधत पोलिस से्टशनकडून 

प्राप्त झाि्यानुंतरि उमेदर्ारािी सबुंलधत पदार्र नेमरू्क केिी जाईि. 

23. उमेदर्ार नोकरी करीत असि्यास,पूर्ीच्या लनयोक्त्यािे नाहरकत प्रमार्पत्र' जोडिेिे असारे्. 

24. लनर्ड झािेि्या उमेदर्ाराुंना लनयमक्तीनुंतर महापालिकेिे सेर्ालनर्ासस्थान उपिब्ध करुन लदिे जार्ार नाही र् 

लनर्ासस्थान देण्यािी जबाबदारी प्रशासनािी राहर्ार नाही. 

25. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमधे्य मागासर्गीय आरक्षर्ािा िाभ घेऊन कायवरत असिेि्या उमेदर्ाराकडे लनयमक्तीच्या 

रे्ळी जात रै्धता प्रमार्पत्र उपिब्ध नसि्यास शासन लनर्वय क्र.बीसीसी/२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६बी 

लद.१२.१२.२०११ नमसार लनयमक्तीनुंतर सहा मलहन्याुंच्या आत जातरै्धता प्रमार्पत्र सादर कररे् आर्श्यक आहे.  त्यािा 

जात प्रमार्पत्रािी रै्धता तपासण्याच्या अलधन राहून त्यास तात्पमरती लनयक्ती देण्यात येईि.   तथालप, लनयमक्तीनुंतर एक 

मलहन्याच्या आत उमेदर्ाराने सुंबुंलधत पडताळर्ी सलमतीकडे दार्ा दाखि करून त्याबाबतिी पोुंिपार्ती लनयमक्ती 

प्राधलिका-याुंना सादर कररे् आर्श्यक आहे  मागासर्गीय कमविा-याने जात पडताळर्ीसाठी आर्श्यक ती कागदपते्र 



सादर करून सुंबुंलधत पडताळर्ी सलमतीकडून त्यािी पोिपार्ती सादर न केि्यास, तसेि त्याुंनी सादर केिेिे जात 

प्रमार्पत्र सुंबुंलधत जात प्रामर्पत्र पडताळर्ी सलमतीने अरै्ध ठरलर्ि्यािे कळलर्ण्यात आि्यास त्याक्षर्ी त्याुंना 

कोर्तीही सूिना न देता / त्याुंच्यालर्रुध्द कोर्तीही खात्यातुंगवत िौकशीिी कारर्ाई न करता त्याुंिे लनयमक्तीिे आदेश 

त्वरीत रद्द करण्यात येतीि यािी नोुंद घ्यार्ी. 

26. उमेदर्ार हा महाराष्ट्र ातीि रलहर्ासी असार्ा. 

27. अजव सादर करण्यािी पध्दत:- 

पात्रता लनकर्षाुंिी पमतवता करर्ा-या उमेदर्ाराुंनी लर्लहत नममन्यातीि अजव सर्व प्रमार्पत्राुंच्या साक्षाुंकीत प्रती ुंसह 

जालहरातीत नमूद केिेि्या लठकार्ी र्पािाद्वारे लकुं र्ा रै्यस्वक्तकररत्या पाठलर्रे् आर्श्यक आहे. लर्लहत ममदतीनुंतर 

प्राप्त झािेिे अजव स्विकारण्यात येर्ार नाहीत 

28. लनर्ड सलमतीने तयार केिेिी लनर्डसूिी 1 र्र्षावसाठी लकुं र्ा नलर्न भरती प्रलक्रयेसाठी जालहरात देण्यात येईि त्या 

लदनाुंका पयांत या दोन्हीपैकी जे आधी घडेि त्या लदनाुंकापयांत लर्धीग्राह्य ठरेि. त्यानुंतरही लनर्ड सूिी व्पगत होईि 

 

लवशेष सूचना:- 

1. यापूर्ी सुंबुंलधत कायावियात र्ा अन्य लठकार्ी सादर केिेिे/ प्राप्त झािेिे अजव लर्िारात घेतिे जार्ार नाही तसेि 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कोर्त्याही व्क्तीिा र् इतर दमस-या सुंस्थेिा अजव लर्करे्, स्विकाररे् इत्यादी ुंिा 

अलधकार लदिेिा नाही यािी कृपया सर्ाांनी नोुंद घ्यार्ी. 

2. जर एखाद्या उमेदर्ाराने भरतीच्या कोर्त्याही र्प्प्यार्र दबार् आर्ण्यािा प्रयत्न केि्यास लकुं र्ा अनमलित 

माध्यमाुंिा अर्िुं ब केि्यािे लकुं र्ा तोतया व्क्तीिी व्र्स्था केि्यािे आढळि्यास त्यािा लनर्डीतून अपात्र 

ठरलर्ण्यात येईि. 

3. मध्यस्थ/ठक/ममुंबईमहानगरपालिकेत सुंबुंध असि्यािे भासलर्र्ा-या व्क्ती याुंच्या गैरमागावने नोकरी लमळरू्न 

देण्याच्या आश्र्ासनाुंपासून सार्ध राहण्यािी उमेदर्ाराुंना सूिना देण्यात येत आहेत. 

4. प्रशासकीय लकुं र्ा अन्य कारर्ास्तर् भरती प्रलक्रया कोर्त्याही रे्ळेस लकुं र्ा कोर्त्याही र्प्प्यार्र थाुंबलर्ण्यािे 

अलधकार मा. महानगरपालिका आयमक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका याुंना आहेत. 

5. सेर्ायोजन कायाविये/ प्रकि्प अलधकारी याुंच्याकडे नोुंदर्ी केिेि्या उमेदर्ाराुंनी देखीि या जालहरातीनमसार अजव 

आर्श्यक त्या प्रमार्पत्राच्या साक्षाुंलकत झेरॉक्स प्रती ुंसह सादर कररे् आर्श्यक आहे. 

 

           सही /- 

         प्रममख वैद्यकीय अलधकारी 

    सेठ ऐ.जे.बी. बृमपा कान, नाक, घसा रूग्णािय 

 

 

 

 

 

 

  



बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

     अजाजचा नममना 

 

 
 

 

पदािे नार्:- कर्वलिलकत्सक आलर् र्ाक्उपिार तज्ञ 

(लह मालहती अजावच्या लिफाफ्यार्रही लिलहरे् आर्श्यक आहे) 

 

प्रलत, 

कायवकारी आरोग्य अलधकारी, सार्वजलनक आरोग्य खाते 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजलनक आरोग्य खात्यामधे र्र नमूद केिेि्या पदा करीता लद............च्या जालहराती 

नमसार मी खािी सही करर्ार लर्नुंती अजव सादर करीत आहे. 

 

1. (अ) सुंपूर्वनार् (आडनार् प्रथम):-................................................................................. 

(ब) र्लडिाुंिे/पतीिे सुंपूर्व नार्:-................................................................................. 

(क) लर्र्ाहा पूर्ीिे सुंपूर्व नार् (मलहिाुंकररता):-........................................................................... 

 

2. (अ) पिा:-.................................................................................  

................................................................................ 

(ब) भ्रमर्ध्वनी क्रमाुंक:-.....................................ई-मेि.................................... 

3.लिुं ग:- पमरुर्ष:   स्त्री: 

 

4. (अ) जात......................पोर्जात.......................प्रर्गव................................ 

(ब) जातरै्धता प्रमार्पत्र: आहे/ नाही 

 

5. जन्लदनाुंक:लदनाुंक__________   मलहना ___________ र्र्षव _____________ 

लद................रोजी असिेिे र्य.............र्रे्ष..............मलहने.............लदर्स 

 

6. शैक्षलर्क अहवता:- 

शैक्षलर्क अहवता शािाुंत पररक्षा 

मुंडळ/ 

लर्द्यापीठािे नार् 

गमर्ाुंिा तपशीि उिीर्वतेिे 

प्रयत्न 

र्के्कर्ारी एस.एस.सी/ एि.एस.सी पररके्षतीि 

मराठी लर्र्षयातीि गमर् 

प्राप्त गमर् पैकी मराठी लर्र्षयातीि प्राप्त गमर् ५० पैकी 

एस.एस.सी 
       

एि.एस.सी (सायन्स) 
       

ऑलडओिॉजी आलर् 

स्पीि थेरालप पदर्ी 

       

 

 

 

 

7. सुंगर्क लर्र्षयक ज्ञान:  एम.एस.सी.आय.र्ी लकुं र्ा शासनाने लर्लहत केिेि्या 

सुंगर्क लर्र्षयक अभ्यासक्रमािे प्रमार्पत्र :- आहे/ नाही 
 

8. अनमभर्:-   ................................................................................. 

 

9. स्थालनक पोलिस ठाण्यािा सुंपूर्वपिा:-............................................................................... 

 

10. सेर्ायोजन कायावियािे नोुंदर्ीपत्र असि्यास 

पारपत्र 

आकारातीि 

फोटो 



त्यािा क्रमाुंक र् लदनाुंक, नमतर्ीकरर्ािा लदनाुंक....................................................................... 

 

11. (अ) उमेदर्ारास पूर्ी लशक्षा झािी होती का? :-...................................................................... 

(ब) लशक्षा झािी असि्यास त्यािा तपशीि नमूद करण्यात यार्ा 

र् न्यायाियीन लनर्वयािी प्रमालर्त प्रत अजावसोबत जोडण्यात यार्ी:-............................................... 

 

12. उमेदर्ारा लर्रुध्द पोलिस िौकशी/न्यायाियीन प्रकरर् प्रिुं लबत र्ा प्रस्तालर्त आहे का 

असि्यास त्यािा तपशीि नमूद करण्यात यार्ा:-  ..................................................................... 

 

13. सध्या अजवदार इतरत्र नोकरीस आहे का? असि्यास त्याबाबतिा तपशीि देऊन, 

सध्याच्या लनयोक्त्यािे ना-हरकतप्रमार्पत्र जोडारे्:-................................................................... 

 

उुंिी..........फूर्.......इुंि, 

र्जन.........लकिोग्रॅम, 

शरररािी ठेर्र्: लकरकोळ/मध्यम/समदृढ, 

र्र्व........ 

नेत्रर्र्व........ 

रै्यस्वक्तक खमर्............................... 

मी यान्वये प्रलतज्ञा पूर्वक असे जालहर करते की, र्रीि मालहती जालर्र्पूर्वक तसेि लर्श्र्ास पूर्वक लदिी असून, खरी आहे. 

जालहरातीत लदिेि्या सर्व लनकर्षाुंनमसार र् शैक्षलर्क अहवते नमसार मी पात्र आहे. त्यापैकी कोर्तीही मालहती खोर्ी 

आढळि्या मूळे माझा अजव फेर्ाळून िार्ि्यास, लकुं र्ा लनर्डीच्या कम ठि्याही र्प्प्यार्र माझी उमेदर्ारी रद्द केि्यास 

त्याबाबत माझी काहीही तक्रार राहर्ार नाही. अजावद्वारे लदिेिी कोर्तीही मालहती खोर्ी आढळि्यास बृहन्मुंबई 

महानगरपालिका माझ्या लर्रुध्द कायदेशीि कारर्ाई करु शकते यािी मिा जालर्र् आहे. 

 

सोबत: 1)                     आपिा/आपिी  लर्श्र्ासू, 

           2) 

लदनाुंक:             अजवदारािी सही/- 

लठकार्:                           (अजवदारािे नार्) 

 

 


