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राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अतंर्गत म बंई महानर्रपाभिके अतंर्गत म बंई जिल्हा क्षयरोर् ननयतं्रण 

ससं्था कररता राष्ट्रीय क्षयरोर् द रीकरण कायगक्रमांतर्गत ररक्त असिेल्या पदाचंी पदिरती प्रक्रक्रयेसाठी 
खािीि तक््यामध्ये दर्गविल्याप्रमाणे ननव्िळ कंत्राटी स्िरूपात ि करार पध्दतीने मानधन तत्त्िािर 
कराियाची आहे. तरी इच्छ क ि पात्र उमेदिारांनी विहहत नम न्यात अिग उपसचंािक, आरोग्य सिेा, म बंई 
मडंळ ठाणे, प्रादेभर्क मनोरुग्णािय आिार, धमगिीर नर्र -२, ठाणे (प) ४००६०४ येथे हदनांक 
१४/०२/२०२३ त े२४/०२/२०२३ पयतं अिग सादर करािे. 
 

अ.

क्र. 

महानर्रपाभि
केचनेाि 

पदाचे नाि प्रिर्ग र्कै्षणणक अहगता ियोमयागदा एकत्रत्रत 
मानधन 

म ुंबई महानगरपालिका म ुंबई जिल्हा क्षयरोग ननयुंत्रण सुंस्था (NTEP काययक्रम) 

1 
म ुंबईमहानगरपा
लिका 

वैद्यकीयअधिकारी 
(जिल्हाक्षयरोगकें द्र) 

(Medical Officer 

District TB Center) 

इमाि 2, 

अद घ1, 

एक ण- 3 

Essential Qualification:-  

1. MBBS or equivalent degree from 

Institution recognized by Medical 

Council of India; Must have  

completed compulsory rotatory 

internship 

Preferential Qualification:-  

1.Diploma / MD Public Health / 

PSM / Community medicine / CHA 

/ Tuberculosis & Chest Diseases   

2. One year experience in NTEP 

3. Basic Knowledge of computers. 

उच्चतम 
ियोमयागदा  

७० िर्ग 
रु.60,000/- 

वररष्ठउपचारपययवेक्ष
क 

(Senior Treatment 

Supervisor) 

िि-ड 1, 

वि.मा.प्र 

1,इमाि 1, 

अ.द .घ. 2, 

एक ण- 5 

Essential Qualification: - 

1. Bachelor’s Degree OR 

Recognized Sanitary inspector’s 

Course.  

2. Certificate course in Computer 

Operation (minimum 2 months) 

3.Permanent two wheeler driving 

license  & should be able to drive 

two wheeler 

Preferential Qualification:-  

1.Tuberculosis health visitor’s 

recognized course Govt. 

recognized degree / diploma in 

social work or Medical social work  

2.Successful completion of basic 

training course (Govt. recognized) 

for multi-purpose health visitor. 

 

उच्चतम 
ियोमयागदा 
65 िर्ग 

रु.20,000/- 

 
 

प्रयोगशाळातुंत्रज्ञ 

(Lab Technician) 

 

अ. ि. 2, 

वििाअ 1, 

ि. ि. ड 1, 

वि.मा. प्र. 1, 

एक ण- 5 

Essential Qualification: -   

1. Intermediate (10+2) and 

Diploma or certified course in 

Medical Laboratory Technology or 

equivalant 

Preferential Qualification:-  

1. One Year experience in NTEP or 

Sputum smear microscopy 

2. Candidate with higher 

qualification (for example  

Graduates) shall preferred 

उच्चतम 
ियोमयागदा 
65 िर्ग 

रु.17,000/- 

 टी.बी.हेल्थव्हीिीटर िि-क 1, Essential Qualification: - उच्चतम रु.15,500/- 

उपसुंचािक, आरोग्य सेवा, म ुंबई मुंडळ ठाणे  

राष्रीय आरोग्य अलियान 

पदिरती िाहीरात 

http://www.nrhm.maharashtra.gov.in/
https://arogya.maharashtra.gov.in,/
https://portal.mcgm.gov.in/


(TB Health Visitor) इमाि 4, अद घ 

8. 

एक ण- 13 

1.Graduate in science OR 

2.Intermediate (10+2) in science 

and experience of working as 

MPW/LHV/ANM/Health worker 

certificate or Higher course in 

Health Education/Counselling 

3.Tuberculosis health visitor’s 

Recognized course 

4.Certificate course in Computer 

operation (minimum two months) 

PreferentialQualification: - 

1. Training course for MPW 

ORRecognized Sanitary Inspector 

Course 

ियोमयागदा 
65 िर्ग 

  

सूक्ष्मिीवशास्त्रज्ञ 

(Microbiologist) 

वििाअ 1, 

इमाि 1, 

अद घ 1, ख िा 
1, 

एक ण- 4 

Essential Qualification: - 

1.M.D. Microbiologist (or)  

2. P.H.D. Medical Microbiologist 

/Applied Microbiologist/ General 

Microbiologist or related Field (or)  

3. M.Sc. Medical Microbiologist / 

Applied Microbiologist/ General 

Microbiologist. 

Preferential Qualification: - 

1.Three year of work experience in 

Bacteriology  

(or) 

2.Three year of work experience in 

Bacteriology  

(or) 

3. Five year of work experience in 

Bacteriology  

 

उच्चतम 
ियोमयागदा 
65 िर्ग 

MD, Ph. 

DMedical 

Microbiology 

75000/- 

M.Sc. Medical 

Microbiology 

40,000/- 

 

 

 

 

 

 

 

वररष्ठप्रयोगशाळातुं
त्रज्ञ 

(SR.LT) 

वििाअ 1, 

इमाि 1, 

एक ण- 2 

Essential Qualification: - 

1. M.Sc. Medical Microbiology 

Applied Microbiologist/ General 

Microbiologist/Biotechnology/ 

Biochemistry with or without 

DMLT 

(Or) 

2. B.Sc. Microbiology/ 

Biotechnology/ Biochemistry / 

chemistry /Life Science with or 

without DMLT. 

3. M.Sc. Medical Microbiologist / 

Applied Microbiologist/ General 

Microbiologist/ Biotechnology/ 

Biochemistry with or without 

DMLT 

(Or) 

4. B.Sc. Microbiology/ 

Biotechnology/ Biochemistry / 

chemistry /Life Science with or 

without DMLT. 

Preferential Qualification: - 

1. Three year of work experience 

in TB Bacteriology  

(or) 

2. Five year of work experience in 

TB Bacteriology. 

उच्चतम 
ियोमयागदा 
65 िर्ग 

25,000/- 

  

औषिननमायता 
(Pharmascist) 

अ.िा  1,ि. ि. 

ड 1, अद घ  2, 

एक ण- 4 

Essential Qualification: - 

Degree / Diploma in Pharmacy 

from recognized University. 

Preferential Qualification: - 

1.Two year experience in 

managing drug store in a reputed 

उच्चतम 
ियोमयागदा 
65 िर्ग 

17,000/- 



hospital / health centre recognized 

by Govt 

2. Candidate should be well 

conversant with various computer 

programming including Ms. Word, 

Excle & simple statistical packages. 

  

पी.पी.एम. 

समन्वयक 

(PPM 

Coordinater) 

अ. ि.1, 

इ. मा. ि. 1, 

एक ण- 2. 

 

Essential Qualification: - 

1. Post Graduate 

2. One year experience of working 

in field of Communication / 

ACSM/ Public Private  partnership 

/ Health projects/ programs 

3.  Permanent two wheeler driving 

license & should be able to drive 

two wheeler 

Preferential Qualification: - 

1.Preference to those who have 

worked in NTEP 

2. Certificate/ Diploma/ Degree/ 

Masters holders in Social Science/ 

Mass Media/ Communication/ 

Rural Development/ Advocacy/ 

Partnership/ related field 

3. Basic Knowledge of computer   

उच्चतम 
ियोमयागदा 
65 िर्ग 

रु.20,000/- 

  

सम पदेशक 

(Counsellor) 

अ.ि  1, 

एक ण- 1. 

Essential Qualification: - 

Bachelors (or equivalent) Degree 

in Social Work/ Sociology/ 

Psychology  

Preferential Qualification: - 

1. Master Digree/PG Diploma in 

Social Work/ Sociology/ 

Psychology. 

2. Psychology Experience in NTEP 

or worked as Counsellor. 

3. Basic knowledge of Computers 

उच्चतम 
ियोमयागदा 
65 िर्ग 

17,000/- 

  

साुंजययकीसहाय्यक 

(Statistical 

Assistant) 

अ.िा -2, 

एक ण- 2. 

 

Essential Qualification: - 

1.Graduate in any discipliner with 

Diploma in computer application 

or equivalent recognized by the 

council for Technical 

education/DOE ACC 

2.Typening Speed of 40 w.p.m. in 

English & local language 

3. Should be well conversant with 

various computer programmimg 

including Ms. Word, Excle & 

simple statistical packages. 

Preferential Qualification: - 

At least one year experience in 

related field. 

उच्चतम 
ियोमयागदा 
65 िर्ग 

17,000/- 

 

राष्रीय आरोग्य अलियान अुंतगयत राष्रीय क्षयरोग द रीकरण काययक्रमाुंतगयत म ुंबई 

महानगरपालिकेअुंतगयत ररक्त पद िरतीच्या अन षुंगाने मागयदशयक सूचना 
 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अतंर्गत राष्ट्रीय क्षयरोर् द रीकरण कायगक्रमांतर्गत प्रकल्प 

अमंिबिािणी आराखड्यान सार मंि र पदांपैकी ररक्त पदे िरण्या करीता िाहहरात 

www.nrhm.maharashtra.gov.in, https://arogya.maharashtra.gov.in, https://portal.mcgm.gov.in/ या संकेतस्थळािर 
प्रभसध्द करण्यात येत असून अिग कराियाच्या पध्दती बाबत सिगसाधारण स चना / माहहती खािीि प्रमाणे 

देण्यात येत आहेत. 

http://www.nrhm.maharashtra.gov.in/
https://arogya.maharashtra.gov.in,/
https://portal.mcgm.gov.in/


सिग सूचनांचे काळिीपूिगक िाचन करून अिग विहहत केिेल्या पध्दतीन सारच सादर करािा. 
अिाग मध्ये हदिेल्या नम द माहहतीच्या आधारे ि म िाखती दरम्यान सादर केिेल्या प्रमाणपत्रांच्या/ 
कार्दपत्रांच्या आधारे उमेदिार पात्र ि अपात्र ठरविण्यात येईि, ि ्या आधारे ्याचा समािेर् प ढीि ननिड 

प्रक्रक्रयेत करण्यात येईि. 

अिग स्िीकारण्यात आिा क्रकंिा प ढीि ननिड प्रक्रक्रयेत समािेर् करण्यात आिा म्हणिे 
उमेदिाराची ननिड झािी असा होणार नाही. ननिड प्रक्रक्रये दरम्यान कोण्याही िेळी क्रकंिा उमेदिाराच्या 
ननिडी नंतर अिगदार विहहत अहगता धारण करीत नसल्याने क्रकंिा कोण्या ही कारणास्ति अपात्र ठरत 

असल्याचे ननदर्गनास आल्यास अर्ा उमेदिाराची उमेदिारी / ननिड ता्काळ रद्द करण्यात येईि. 

 

क) अिय करण्याच्या अन षुंगाने स चना - 
1) सिग उमेदिारांनी खािीि नमूद र् र्ि भिकं िर ऑनिाईन र् र्ि फॉमग मध्येच अिग विहहत 

कािािधीत िरणे आिश्यक आहे. 

 म ुंबई महानगर पालिका स्तरावरीि ररक्त पदा कररता - 
Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGp3Kh1_jAmckRXRCpEEWfIEduVQh3Pvb

q3ve3dNm02o2XVw/viewform 

2) अिागत हदिेल्या प्र्येक म द्याची माहहती अचकू िरािी. एकदा िरिेिी माहहती अनंतम समिण्यात 

येईि ि ्यात कोणताही बदि करता येणार नाही याची नोंद घ्यािी. 
3) र् र्ि फॉमग परीप णग िरल्यािर ्याची वप्रटं काढािी. 
4) प णग िरिेल्या र् र्ि फॉमची स्िसाक्षांक्रकत प्रत ि (ट) मधीि म द्दा क्र.7 न सार सिग कार्दपत्र े

उपसंचािक, आरोग्य सेिा, म ंबई मंडळ ठाणे, प्रादेभर्क मनोरुग्णािय आिार, धमगिीर नर्र-2, ठाणे 

(प) 400604 येथे (र्ासकीय स ट्टीचे हदिस िर्ळून) प्र्यक्षात (By Hand) ि क रीअरन े सादर 
करण्यात यािेत. हदिेल्या म दतीनंतर सादर करण्यात येणा-या अिागचा विचार केिा िाणार नाही. 
(टपािाने / क रीयरन ेसादर करण्यात आिेिे अिग विहीत कािािधीत या कायागियात पोहोचतीि याची 
दक्षता घ्यािी. उर्ीरा प्राप्त अिागची दखि घेतिी िाणार नाही याची नोंद घ्यािीं.) 

5) अियदाराने प्रत्यक्ष िरिेल्या ग गिफॉमयची प्रत या कायायियास प्राप्त न झाल्यास असा अर्ज अपरू्ज 

समर्ण्यात येऊन तो रद्द करण्यात यईेल, याची नोंद घ्यावी. 

 

ख) वयोमयाजदा - 

1) गुगल अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या ददनाांकास म्हर्र्ेच दद. २३/०२/२०२३ रोर्ी उमेदवाराचे वय 

र्ाहहरातीत हवहहत केलेल्या वयोमयाजदते असरे् आवश्यक आह.े 

2) मा.आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अहभयानसांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, मुांबई याांचे दद.25 मे 2019 

रोर्ीच्या पत्रानुसार अर्ज करण्याच्या शेवटच्या ददनाांकास उमेदवाराचे एमबीबीएस, हवशेषतज्ञ आहर् 

अहतहवहशष्ठहवशेषतज्ञयाांची वयोमयाजदा 70 वषज व रुग्र्सेवेशी सांबांहित इतर पदाांची वयोमयाजदा 65 वषज 

राहील. वयाच्या 60 ककवा त्यापेक्षा अहिक वयाच्या उमेदवारदाांनी हर्ल्हा शल्यहचदकत्सक याांच ेकडुन 

प्राप्त केलेले शारररीकदषृ्टया व मानहसकदषृ्टया सक्षम असल्याचे प्रमार्पत्र अर्ाज सोबत र्ोडरे् बांिनकारक 

राहील. 



 

ग) अर्ज भरण्याबाबतच्या सचुना - 

1) उमेदवाराने स्वतःचे पूर्ज नाव माध्यहमक शाळा प्रमार्पत्राप्रमार्ेच अचूकपरे् नोंदवावे. अर्ाज सोबत 

माध्यहमक शालाांतपरीक्षा प्रमार्पत्राची प्रत र्ोडावी. 

2) माध्यहमक शालाांतपरीक्षा प्रमार्पत्रामध्ये नमूद केलेली र्न्मतारीखच अर्ाजत नमूद करावी.  

3) र्ाहहरात प्रहसध्द केलेल्या ददनाांका पयजत असर्ारे उमेदवाराचे वय (ददवस, महहने व वषज) अर्ाजत अचूक 

नमुद कराव.े 

4) अर्ाजत उमेदवाराचे ललग या बाबतची माहहती नमूद करावी. 

5) अर्ज करीत असर्ारी अर्जदार हववाहहत असल्यास हववाहनोंदर्ी प्रमार्पत्र तसेच नाव बदल असल्यास 

रार्पत्र (Gazette) अर्ाज सोबत सादर कररे् आवश्यक आह.े 

6) अर्ाज मध्ये उमेदवाराने स्वतःचा वैिई-मेलआयडी/ पयाजयीई-मेल आयडी, चालू भ्रमर्ध्वनीचा क्रमाांक/ 

पयाजयी भ्रमर्ध्वनीचा क्रमाांक नमूद कररे् बांिनकारक आह.े मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवाराांना 

मुलाखतीसांदभाजत दणे्यात यरे्ा-या सुचना ई-मेल व्दारे दणे्यात येतील. पात्र उमेदवाराांची यादी उपरोक्त 

नमुद सांकेतस्थळावर प्रहसद्ध करण्यात येईल. सदर ई-मेल आयडी पद भरती प्रदक्रया पुर्ज होई पयंत चाल ू

राहील व ई-मेल वेळोवेळी तपासण्याची र्बाबदारी उमेदवाराची राहील. 

7) पद भरतीबाबत पात्र/ अपात्र ठरर्ाऱ्या उमेदवाराांची यादी आहर् पदभरतीबाबतच्या आवश्यक सुचना व 

सुिारर्ा वेळो वेळीसदर www.nrhm.maharashtra.gov.in, https://arogya.maharashtra.gov.in, 

https://portal.mcgm.gov.in/ सांकेतस्थळावर प्रकाहशत करण्यात यतेील याकररता वेळोवेळी सांकेतस्थळा 

वर भेट दरेे् दखेील बांिनकारक आह.े 

8) उमेदवार महाराष्ट्रराज्याचा अहिवास आह ेककवा कसहेनेमूद कररे् आवश्यक आह,े असल्यास त्याबाबतच े

हवहीत प्रमार्पत्र (Domicile Certificate) अर्ाज सोबत सादर कररे् आवश्यक आह.े 

9) उमेदवाराने आपला र्ातीचा तपशील अचूकपरे् नमूद करावा. 

10) इतर मागासवगज, हवमुक्त र्ाती व भटक्यार्माती, हवशेष मागासप्रवगज, आर्थथकदषृ्ट्यादबुजल घटक प्रवगाजत 

मोडर्ा-या उमेदवाराांनी नॉन-दक्रमीलेअर प्रमार्पत्र सादर कररे् आवश्यक राहील. अन्यथा अशा 

उमेदवाराांचे अर्ज नाकारण्यात येतील. 

11) अर्जदाराने आपला सध्याचा पत्ता व कायमस्वरूपी पत्ता गुगल फॉमज मध्ये अचूक नमूद करावा. 

12) अर्जदारा हवरुद्ध कोर्ताही फौर्दारी गुन्हा दाखल झालेला नसावा, याबाबतचे हमी पत्र दणे्यात याव.े 

 

घ) शकै्षहर्क अहजता/ पात्रता - 

1) शैक्षहर्क अहजतेबाबतचा सहवस्तर व अचूक तपशील नोंद करावा. 

2) गुगल अर्जसादर करावयाच्या शेवटच्या तारखेला उमेदवाराकड े र्ाहहरातीमध्य े नमुद केलेली शैक्षहर्क 

अहजता असरे् आवश्यक आह.े 

3) अर्ज भरत असताना अांहतम वषाजच्या हमळालेल ेगुर् व गुर्ाांची टके्कवारी अचूकपरे् नमूद करावी. गे्रड अथवा 

अन्य शे्रर्ी नमूद न करता गुर् व गुर्ाांची टके्कवारी नमूद कररे् अहनवायज आह.े प्रमार्पत्रात नमूद गुर् व 

गुर्ाांची टके्कवारी अर्ाजत नमुद टके्कवारीन र्ुळल्यास असे अर्जना मांर्ूर करण्यात येतील. 

4) अांहतम प्रमार्पत्रा मध्ये गे्रड अथवा शे्रर्ी नमुद असल्यास सांबांहित सांस्थ ेकडून त्याच ेगुर्ाां मध्ये सांबांहित 

सांस्थे कडून प्रमाहर्त करून घ्याव.े मुलाखतीच्या वेळीती सादर करावी. 

5) उमेदवाराांची गुगल फॉमजमध्ये नमुद माहहतीनुसार अर्ाजची छाननी करण्यात येईल.  

6) पात्र उमेदवाराांनी मुलाखतीच्या दरम्यान आवश्यक शैक्षहर्क अहजतेच्या मूळ गुर् पहत्रका सादर न केल्यास 

सदरील उमेदवाराांना अपात्र ठरहवले र्ाईल. 

7) पदाकरीता आवश्यक शैक्षहर्क अहजता/ पात्रता ही शासकीय मान्यता प्राप्त हवद्यापीठातूनच प्राप्त केलेली 

असरे् आवश्यक आह.े 
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ड) अनभुव - 

1) शैक्षहर्क अहजता व आवश्यक अहतररक्त शैक्षहर्क अहजता प्राप्त केल्यानांतरचा फक्त शासकीय व हनमशासकीय 

अनुभव ग्राह्य िरण्यात येईल. त्यानुसार शैक्षहर्क अहजता िारर् करण्यापूवीच्या अनुभवाची नोंद करण्यात 

येऊ नय.े त्या अनुभवाची पररगर्ना करण्यात येर्ार नाही. 

2) अनुभवाचा तपशील नमूद करीत असताना ज्या शासकीय व हनमशासकीय कायाजलयाचे अनुभव प्रमार्पत्र 

प्राप्त आह े अशाच शासकीय व हनमशासकीय कायाजलयाचा तपशील फॉमज मध्ये नमूद करावा. अनुभव 

प्रमार्पत्र नसल्यास सदरचा अनुभव ग्राह्य िरण्यात येर्ार नाही. अनुभव प्रमार्पत्रामध्ये अनुभवाचा 

कालाविी सुस्पष्टपरे् नमूद असावा. 

3) अनुभव प्रमार्पत्रामध्ये तपशील नमूद करताना रूर् ू ददनाांक व कायजमुक्तीचा ददनाांक अचूकपरे् नमूद 

करावा. सदर कालाविी अनुभव प्रमार्पत्रानुसारच नोंदहवण्याची दक्षता घ्यावी. यामध्य े तफावत 

आढळल्यास सदर प्रमार्पत्र अवैि ठरहवले र्ाईल. 

4) ज्या पदाकरीता अर्ज केला आह े त्या पदा करीता आवश्यक असलेला अनुभवच ग्राह्य िरण्यात येईल. या 

व्यहतररक्त इतर अनुभव असल्यास असा अनुभव हवचारात घेतला र्ार्ार नाही.  

 

च) सांगर्कअहजता - 

1) MSCIT प्रमार्पत्र िारर् करीत असल्याचा तपशील नमूद करावा. 

2) Certificate course in Computer operation (minimum two months)प्रमार्पत्र िारर् करीत 

असल्याचा तपशील नमूद करावा. 

 

छ) लहान कुटुांबाच ेप्रमार्पत्र - 

1) लहान कुटुांबाची अट दद.23/07/2020 पासुन लाग ूकरण्यात आली असून दद.23/07/2020 पासुन दोन 

पेक्षा अहिक हयात मुले असर्ारे उमेदवार राष्ट्रीय आरोग्य अहभयानाच्या पदभरतीसाठी अर्ज करण्यात 

पात्र ठरर्ार नाहीत. 

2) हवहीत नमुन्यातील प्रमार्पत्र मुलाखतीस पात्र उमेदवारान ेमुलाखती दरम्यान सादर कररे् अहनवायज आह.े 

 

र्) अर्ज शुल्क - 

1) उमेदवारास अर्ाज सोबत अर्ज शुल्काचा िनाकषज र्ोडरे् आवश्यक आह.े खुल्या प्रवगाजतील उमेदवाराांकरीता 

रू.१५०/- व राखीव प्रवगाजतील उमेदवाराांकरीता रू.१००/- रकमेचा िनाकषज (हडमाांड ड्राफ्ट) अर्ज शुल्क 

असेल. िनाकषज पुढील नाव े काढावा. "DEPUTY DIRECTOR OF HEALTH SERVICES MUMBAI 

CIRCLE THANE” 

2) योग्य िनाकषज (Demand Draft) हशवाय प्राप्त होर्ारे अर्ज हवचारात घेतले र्ार्ार नाहीत. ते अपात्र 

करण्यात यतेील, याची नोंद घ्यावी. 

 

झ) उमेदवाराचा फोटो व स्वाक्षरी - 

1) उमेदवाराने गुगल फॉमजची लप्रट काढल्यावर फोटो करीता राखीव र्ागे वर त्याचे अली कडील काढलेला 

सुस्पष्ट फोटो हचकटवावा. फोटो स्टेपल करू नय.े 

2) स्वाक्षरी करीता राखीव र्ागेत स्वाक्षरी करावी. 

 

त्र) हनवड प्रदक्रया - 



1) सदर पद भरतीच्या अनुषांगाने प्राप्त होर्ा-या अर्ाजच्या सांख्येनुसार हनवड प्रदक्रया केवळ मुलाखतीद्वारे 

ककवा लेखी व मुलाखतीव्दारे ठरहवण्याचे सवज अहिकार मा.अध्यक्ष, हनवड सहमती तथा उपसांचालक, 

आरोग्य सेवा, मुांबई मांडळ ठारे् याांच्या कड ेराखनु ठेवल ेआहते. 

2) मुलाखतीव्दारे हनवडकरावयाची असल्यास मा. अध्यक्ष, हनवड सहमती याांच्या मान्यतेने मा.अहतररक्त 

अहभयान सांचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अहभयान, मुांबई याांच्या दद. 17/03/2022 रोर्ीच्या पत्रा नसुार 

हनकष लावून १:३ व १:५ उमेदवाराांची हनवड मुलाखतीसाठी करण्यात येईल. मुलाखतीने उमेदवार 

हनवडताना उमेदवाराचे गुर्ाांकन पदवी परीक्षेतील अांहतम वषाजचे गुर्, अहतररक्तअहजता, अनुभव आहर् 

मुलाखतीचे गुर् हवचारात घऊेन खालील तक्त्यानसुार करण्यात येईल. 

अ पदा करीता आवश्यक दकमान अहजता अांहतम वषाजतील एकूर् प्राप्त गुर्ाांच्या 

(टके्कवारीच्या) प्रमार्ात ५० गुर्. 

आ पदा करीता आवश्यक अहतररक्त अहजता/ 

पदव्युत्तर अहजता 

अांहतम वषाजतील एकूर् प्राप्त गुर्ाांच्या 

(टके्कवारीच्या) प्रमार्ात १० गुर् 

इ पदा करीता आवश्यक अनुभव प्रत्येक वषाज करीता ५गुर् (कमाल २० गुर्) 

ई आवश्यकतेनुसार मुलाखत २० गुर् 

3) मा. सहसांचालक (अताांहत्रक) राआअ, मुांबई याांच्या दद.20/07/2016 रोर्ीच्या पत्रा नसुार 

लबदनुामावलीनुसार राखीव प्रवगाजस अनुसरुन पद भरती र्ाहीरात ददल्यानांतर पुढील प्रदक्रये व्दारे 

अपेहक्षत राखीव प्रवगाजचे उमेदवार पुरेशा प्रमार्ामध्ये उपलब्ि न झाल्यास ररक्त पदाांच्या भरतीची 

आवश्यकता लक्षात घेऊन व राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान कालमयाजदते राबहवण्याचे अहभयान आहहेीबाब 

लक्षात घेऊन 11 महहने कालाविीसाठी प्रहतक्षा यादीतील हनवड केलेल्या, खुल्या प्रवगाजतील पात्र 

उमेदवाराांना तात्पुरती हनयकु्ती दणे्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 

4) सामान्य प्रशासन हवभागाच्या दद.13/08/2014 व दद.19/12/2018 च्या शासन हनर्जयानुसार 

मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवाराांची हनवड करण्यात येईल. 

 

ट) सवज सािारर् सचुना- 

1) गुगल ललक माफज त उपलब्ि करुन दणे्यात आलेला अर्ज उमेदवाराांनी भररे् आवश्यक आह.े 

2) सदर पद भरती प्रदक्रयेबाबतच्या सवज आवश्यक सुचना व माहहती आरोग्य हवभागाच्या अहिकृत 

सांकेतस्थळावरच वेळो वेळी प्रहसध्द करण्यात येईल. या करीता उमेदवाराांनी 
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सांकेस्थळास भेट दऊेन माहहती प्राप्त करुन घेर् े अहनवायज राहील. पद भरतीच्या अनुषांगाने कोर्त्याही 

उमेदवारास वैयहक्तक सांपकज  सािण्यात येर्ार नाही. 

3) र्ाहीरातीत नमूद केलेली पद ेही पुर्जतः कां त्राटी स्वरुपाची असून (11 महहन)े ती राज्य शासनाची हनयहमत 

पद ेनाहीत या पदाांचा राज्य शासनाच्या पदाांशी काहीही सांबांि नसून उमेदवार राज्य शासनाांच्या हनयहमत 

पदावर समायोर्न करण्याांची मागर्ी करु शकर्ार नाही. 

4) र्ाहीरातीत नमूद केलेले पदाचे वेतन ह ेएकहत्रत मानिन आह.े 

5) हनवड झालेल्या उमेदवाराांना (UPHC) नागरी प्राथहमक आरोग्य कें द्र, ज्या महानगरपाहलके कररता अर्ज 

सादर केलेला आह ेत्या महानगरपाहलकेतील ररक्त असलले्या UPHC च्या रठकार्ी हनयुक्ती दणे्यात येईल, 

याची नोंद घ्यावी. हनयुक्ती आदशे ददल्यानांतर 7 ददवसाांच्या आत हनयुक्तीचे रठकार्ी रुर्ू होर् ेबांिनकारक 

राहील. (उमेदवाराांने कोर्त्या ही दबावतांत्राचा वापर केल्यास सदर उमेदवाराची हनवड रद्द कररे्त येईल, 

अन्यथा त्याांची हनयुक्ती आदशे सांपुष्टात आरू्न, प्रहतक्षाहिन यादीतील पुढील उमेदवाराांस हनयुक्ती दणे्यात 

येईल.) 

6) गुगल फॉमज भरण्याांची अांहतम तारीख दद. २३/०२/२०२३ रोर्ी रात्री ११.५९ वार्ेपयंत असेल.  
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7) गुगल फॉमज पुर्ज भरल्यावर त्याची लप्रट काढावी, व इच्छुक उमेदवाराांनी गुगल फॉमज सोबत खालील 

कागदपत्रे 1 त े 14 र्ोडण्यात यावीत. व उपसांचालक, आरोग्य सेवा, मुांबई मांडळ ठारे्, प्रादहेशक 

मनोरुग्र्ालय आवार, िमजवीर नगर- 2, ठारे् (प) 400604 या पत्त्यावर दद. २४/०२/२०२३ पुवी 

पोहोचेल अशा रीतीन े हस्तदये सादर करावा ककवा टपालाने/ कुरीयरने हमळेल अशा रीतीन े

पाठवावा.कायाजलयीन कामकार्ाच्या ददवशी (शहनवार, रहववार व सावर्जहनक सट्टीचे ददवस वगळून) 

कायाजलयीन वेळेत सकाळी 09.45 ते सायांकाळी 6.15 वार्े पयंत स्वीकारले र्ातील. 

1) पुर्ज माहहती भरलेल्या गुगल फॉमजची लप्रट 

2) वयाचा पुरावा 

3) पदवी/ पदहवका प्रमार्पत्र (सवज वषांचे प्रमार्पत्र) 

4) गुर्पहत्रका 

5) कौहन्सल रहर्स्रेशन प्रमार्पत्र (As Applicable) 

6) शासकीय/ हनमशासकीय सांस्था मध्ये केलेल्या कामाच ेअनुभवप्रमार्पत्र कागदपत्रे 

7) र्ात/ वैिता प्रमार्पत्र इछायाांदकत प्रतीं सह 

8) आिार काडज 

9) पॅन काडज 

10) सध्याचा फोटो 

11) अर्जदार हववाहहत असल्यास हववाह नोंदर्ी प्रमार्पत्र तसेच नाव बदल असल्यास रार्पत्र 

(Gazette) 

12) वाहन चालहवण्याचा परवाना 

13) लहान कुटुांबाच ेप्रमार्पत्र  (प्रहतज्ञापत्र) 

14) फौर्दारी गुन्हा दाखल नसल्याचे हमीपत्र 

15) Demand Draft  

16) गुगलफॉमजचाअर्ज, िनाकषज व आवश्यक कागदपत्रे एकाच हलफाफ्यात बांद करुन सादर कराव.े सदर 

हलफाफ्यावर अर्ज केलेल्या महानगरपाहलकेच े नाव, अर्जदाराचे नाव व पदाच े नाव नमूद करावे. 

महानगरपाहलकेचे नाव नमूद न केलेले अर्ज ग्राहय िरण्यात येर्ार नाही. 

17) सदर पद भरती प्रदक्रयते आवश्यकते नुसार बदल करण्याच ेवासदर पद भरती अांशतः ककवा पुर्ज रद्द  

    करण्याचे अहिकार अध्यक्ष, हनवड सहमती तथा उपसांचालक, आरोग्य सेवा, मुांबई मांडळ ठारे् याांना       

    राखनू ठेवल ेआहते. 

 

      

    अध्यक्ष 

हनवडसहमती 

     तथा 

      उपसांचालक, आरोग्य सवेा, मुांबई मांडळ ठारे्. 

 

 

 

 

 

 

 



 

फौर्दारी गनु्हा दाखल नसलबेाबतच े

हमीपत्र 

 

मी. श्री./ श्रीमती/ कुमारी ___________________ वय ___ वषज सध्या 

राहर्ार __________________________________________________, असे हलहुन 

दतेे/ दतेो की, या पत्यावर ___ वषाज पसून आर् पयंत राहत आहे.  

तरी मी वास्तव्य करीत असलेल्या वरील नमूद कालाविीत माझेहवरुद्ध मी 

राहत असलेल्या कायजक्षेत्रातील पोलीस स्टेशनच्या आहभलेखावर काहीएक 

दखलपात्र गुन्हाअथवा आक्षेपाहज नोंदी नाही. 

 

 

 

सही/- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रहतज्ञापत्र  
नमुना अ 

 

मी. श्री/श्रीमती/ कुमारी _____________________ 
 

श्री. _____________________ याांचा/याांची मुलगा/  
 

मुलगी / पत्नी वय ........... वषज,राहर्ार _____________ 

_______________________________ 
 

या द्वारे असे र्ाहहर करतो / करते की,  

(१) मी ______________ या पदासाठी माझा अर्ज 

दाखल केललेा आह.े  
(२) आर् रोर्ी मला (सांख्या) ........... इतकी हयात मुले आहते. त्यापैकी 

ददनाांक ०१ र्ानेवारी, २०२३ या नांतर र्न्माला आलले्या मलुाांची 

सांख्या ...... आह.े ( असल्यास र्न्म ददनाांक नमूद करावा.) 
(३) ददनाांक ०१ र्ानेवारी, २०२३ रोर्ी हयात असलले्या मुलाांची सांख्या 

दोनपेक्षा अहिक असले तर ददनाांक ०१ र्ानेवारी, २०२३ व तद नांतर 

.................र्न्माला आलेल्या मुलाांमुळे या पदासाठी मी अनहज ठरहवण्यास पात्र 

होईल. याची मला र्ार्ीव आह.े 
 
रठकार् : 
 
सही/- 
 
ददनाांक :- 


