
नली भ ुंफई भशानगयऩालरका  
याष्ट्रीम ळशयी आयोग्म अलबमान ऩदबयती वन 2020-21 

याष्ट्रीम षमयोग द यीकयण कामयक्रभ 
आयोग्म वलबाग, 3 या भजरा, नभ ुंभऩा भ ख्मारम, प्रॉट न.1, 

वे.15ए, ककल्रे गालठाण जलऱ, वी.फी.डी. फेराऩूय, नली भ ुंफई -400614 
याष्ट्रीम ळशयी आयोग्म अलबमानाुंतगयत याष्ट्रीम षमयोग द यीकयण कामयक्रभावाठी खारीर तक्त्मात दळयवलल्माप्रभाणे 
कयाय त्लालय खारीर ऩदाुंवाठी ऩात्र उभेदलायाुंकडून अजय भागवलण्मात मेत आशेत. 

अ
क्र 

ऩदाचे नाल 
रयक्तत 
ऩदाुंची 
वुंख्मा 

आलश्मक ळैषणणक अशयता लमोभमायदा 
भालवक 
एकत्रत्रत 
लेतन 

जातीचा 
प्रलगय 

1 

लैद्मककम 
अधधकायी – 
लैद्मककम 

भशावलदमारम 

2 

Essential : - 1. MBBS or equivalent degree from 
Institution recognized by Medical Council of India; Must 
have  completed compulsory rotatory internship 
Preferential:- 1. Diploma/MD Public 
Health/PSM/Community medicine/CHA/Tuberculosis & 
Chest Diseases   
2. One year experience in RNTCP  
3. Basic Knowledge of computer. 

ख रा 38, 
याखील 43, 
NHM 

कभयचायी 5 
लऴे लळधथर, 
ननलृ् त ् 
ळावकीम 
अधधकायी / 
वलळऴेतस 
70 लऴे ल 
कभयचायी 

65 
लऴायऩमतं 

रु. 
40000/- 

अ.जा-1 
ख रा -1 

2 औऴध ननभायता 1 

Essential: -  
• Degree / Diploma in Pharmacy 
Preferential:-   
• 1 Year Experience in  Managing drug store in reputed 
Hospital/Health centre recognized by Govt. 

रु. 
14000/- 

ख रा -1 

3 रेखाऩार 1 

Essential: - 1.Graduate in Commerce. 
2. Two years of experience in maintenance of accounts 
on double entry system n recognized Society or 
Institution  
3.Experience in working with Accounting software for at 
least 2 years 
Preferential:-  1. Familiarity with audit in a recognized 
society or institute       
2. MBA/PGD in financial management 

रु. 
10000/- 

ख रा -1 

 
अटी व शर्ती 

1) उऩयोक्तत ्ऩदे शी कुं त्राटी स्लरुऩाची अव न ननम क्तती वशा भहशनमाुंच्मा कारालधी कयीता याशीर. 
2) जाहशयातीतीर ऩदे याज्म ळावनाची ननमलभत ऩदे नवून ननव्लऱ कुं त्राटी स्लरुऩातीर ऩदे आशेत. वदय 

ऩदालय कामभऩणाचा शक्तक याशणाय नाशी तवेच मा ऩदाुंवाठी ळावनाच ेवेला ननमभ राग ूनाशी, तवेच 
अजयदायारा ळावकीम ननमलभत वेलेत वाभालून घेणे ककुं ला ळावनाभापय त वेला वुंयषण ककुं ला ्माुंवुंफुंधधत 
दाला कयण्माचा अधधकायी याशणाय नाशी. वदयची कुं त्राटी ऩदे शी नली भ ुंफई भशानगयऩालरका कामयषेत्रात 
अवतीर. 

3) अजयदाय शा वुंफुंधधत ऩदावाठी ळायीरयक ल भानलवकदृष्ट्टमा वषभ अवाला तवेच अजयदायावलरुद्ध कोणताशी 
पौजदायी ग नशा दाखर झारेरा नवाला. 

4) उऩयोक्तत कुं त्राटी ऩदाुंकयीता दयभशा एकत्रत्रत भानधन देण्मात मेईर. 
5) वेलाननलृ् त वलळऴेतस / कभयचायी माुंच े ननलड झारेव वदय ऩदाुंकयीता भानधन याजम स्तयालरून प्राप्त 

वलहशत भागयदळयक वूचनाुंन वाय भोजभाऩ करुन अदा कयण्मात मेईर माची नोंद घ्माली. 
6) जाहशयातीभधीर रयकत ्ऩदाुंच्मा वुंख्मेत फदर शोऊ ळकतो तवेच े रयक्तत हठकाणाभध्मे फदर शोऊ ळकतो. 

माफाफतच ेवलय अधधकाय भा. आम क्तत,् नभ ुंभऩा माुंनी याखनू ठेलरे आशेत. 



7) अन बली ल उच्च ळैषणणक अशयता धायकाव प्राधानम हदरे जाईर. वलहशत ळैषणणक ऩात्रता नवल्माव 
वदयचा अजय अऩात्र ठयवलण्मात मेईर. 

8) ननलड प्रकक्रमेतीर ऩात्र/अऩात्र उभेदलायाुंची मादी तवेच भ राखतीव ऩात्र उभेदलायाुंची मादी मा कामायरमाच्मा 
नोटीव फोडयलय प्रलवद्ध कयण्मात मेईर ल तद्नुंतय ऩात्र उभेदलायाुंच्मा भ राखती घेण्मात मेतीर ल ननलड 
मादी प्रलवद्ध् कयण्मात मेईर माची नोंद घ्माली. 

9) उभेदलायाुंना एकाव ऩाच (1:5) माप्रभाणे घेण्मात मेईर. जास्त उभेदलाय झाल्माव छाननी अुंती एका ऩदाव 
ऩाच उभेदलाय मा्प्रभाणे ऩदान वाय ऩदली/ऩदवलका/पाभायलवस्ट इ. ळैषणणक ऩात्रतेच्मा अुंनतभ लऴायच्मा 
ऩरयषेतीर ग णल्तेन वाय भ राखतीव ग णाुंचा कट ऑप रालण्मात मेईर. 

10) ननलड मादीतीर ग णाक्रभाुंकाच े आधाये प्राधानमक्रभान े ऩदस्थाऩना हदरी जाईर. ्माफाफत उभेदलायाुंन े
क ठल्माशी दफालतत्राुंचा लाऩय केल्माव वदय उभेदलायाची ननलड यद्द कयण्मात मेईर. 

11) जाहशयातीच्मा हदलळी वदय ऩदावाठी कभार लमोभमायदा ख ल्मा प्रलगायवाठी 38 लऴ ेल भागाव प्रलागायवाठी 
43 लऴ े याशीर तवेच याष्ट्रीम आयोग्म अलबमान अुंतगयत कामययत अवल्मा 5 लऴ े लमोभमायदा लळधथर 
कयण्मात मेईर. 

12) लैदमकीम अधधकायी ऩदावाठी वेलाननलृ् त लैदमकीम अधधकायी ल वलळऴेतस माुंचवेाठी कभार लमोभमायदा 
70 लऴ,े कभयचायी माुंचवेाठी 65 लऴय कभार भमायदा याशीर. तवेच ळायीरयक ल भानलवकदृष्ट्टमावषभ 
अवल्माच े जजल्शा ळैल्मधचकी्वक माुंच ेलैदमकीम प्रभाऩण्ऩत्र वादय कयणे फुंधनकायक याशीर. ्माचनुंतय 
ननम क्तती आदेळ देण्मात मेईर. 

13) वलळऴेतस/ कभयचायी मा ऩदाुंकयीता ळावककम वेलेतून वेलाननलृ् त / स्लेच्छा वेलाननलृ् त वलळऴेतस / 
अधधकायी मा ऩदाुंकयीता अजय कयीत अवल्माव ्माुंनी ळाकीम वेलेत रूजू झारेरा हदनाुंक, कामयकाऱ, 
ऩदनाभ ल ननलृ् ती झारेरे लऴ,े वेलाननलृ् तीचा हदनाुंकाव लभऱारेरे अुंनतभ लेतन ल वेला ननलृ् ती नुंतय 
देम अवरेरे लेतन (ऩेनळन) माफाफची वुंऩूण ्य भाशीती अजायभध्मे नभ द कयाली. 

14) ळावकीम, ननभळावकीम तवेच याष्ट्रीम आयोगम अलबमान अुंतगयत अवणाऱ्मा अन बलाचा वलचाय ननलड 
प्रकीमेत कयण्मात मेईर. 

15) अजयदायारा कुं त्राटी कारालधीत वोईन वाय हठकाण फदरलून लभऱण्माच ेभागणी कयता मेणाय नाशी. 
16) उऩयोक्तत ऩदाुंऩैकी ताुंत्रत्रक ऩदाुंकयीता लैदमकीम अधधकायी, औऴध ननभायता इ. ऩदाुंकयीता त्वभ 

कौजनवरकडून यजजस्रेळन प्रभाणऩत्र जोडणे फुंधनकायक याशीर. अनमथा उभेदलायाव भ राखतीव अऩात्र 
ठयवलरे जाईर. 

17) बयती प्रकक्रमा स्थधगत कयणे / यद्द कयणे / ऩदबयती प्रकक्रमेत फदर कयण्माच ेवलय अधधकाय आम क्तत, 
नभ ुंभऩा माुंच ेस्थयालय याखील ठेलण्मात आरेर आशेत. माफाफत कोणताशी दाला कयता मेणाय नाशी. 

18) भ राखतीकरयता उऩजस्थत उभेदलायाुंना प्रलावब्ता अथला इतय क ठराशी ब्ता देम याशणाय नाशी.  
19)  उभेदलायाुंन ेवलशीत नभ नमातीर अजय ल आलश्मक कागदऩत्राुंच्मा छामाुंकीत प्रनतवश आऩरे अजय एक कोया 

लरपापा ज्मालय रु. 5/- टऩार नतकीट रालून स्लत:च ेनाल ल ऩ्ता प्रती लैदमकीम आयोग्म अधधकायी, 
आयोग्म वलबाग, 3 या भजरा, नभ ुंभऩा भ ख्मारम, प्रॉट न.1,व.े15ए, ककल्रे गालठाण जलऱ, 
वी.फी.डी. फेराऩूय, नली भ ुंफई -400614 माुंच्मा नाले हद. 10/08/2020 ते हद. 25/08/2020 ऩमतं 
कामायरमीन लेऱेत वादय कयाले. हद. 25/08/2020 नुंतय प्राप्त अजय ग्राशम ्धयरे जाणाय नाशी 
माुंची नोंद घ्माली. 

20)  वदयची बयतीची प्रकक्रमा ऩ णय झाल्मानुंतय लऴयबयात बवलष्ट्मात जय एखाद्मा हठकाणी कभयचायी माुंनी 
याजजनाभा हदरेभ ऱे जागा रयक्तत झारेव प्रनतषा मादीलयीर उभेदलायाव नलीन बयती प्रकक्रमा न कयता 
ननम क्तती आदेळ हदरे जातीर. 



21) खर ा प्रलगायवाठी 150/- रुऩमेचा ल याखील प्रलगायवाठी 100/- रुऩमेचा डडभाुंड ड्राप NMMC TB Control 
Society माुंच्मा नाल ेकाढण्मात माला. माुंच्मा नाल े डडभाुंड ड्राप नवल्माव उभेदलायाव अऩात्र ठयवलण्मात 
मेईर माुंची नोंद घ्माली. 

 खारीर प्रभाणे आलश्मक अवरेल्मा भूऱ कागदऩत्राुंच्मा वाषाुंककत केरेल्मा प्रती अजायच्मा नभ नमात 
जोडाव्मात. 

1) ळैषणणक अशयतेफाफतची प्रभाणऩत्र ेल ग णऩत्रत्रका 
2) जातीच ेप्रभाणऩत्र 
3) ळाऱा वोडल्माचा दाखरा / जनभतायखेचा दाखरा 
4) प्रभाणणत केरेरे अन बल प्रभाणऩत्र े
5) ऩावऩोटय आकायाच े2 पोटो 
6) ळावकीम अन बल अवल्माव अन बल प्रभाणऩत्र 
7) NMMC TB Control Society माुंच्मा नाल ेडडभाुंड ड्राप 
8) नालात फदर अवल्माव ऩ याला 
9) आधायकाडय 
10) ऩॅनकाडय 

 
 

 

                                          लैद्मककम आयोग्म अधधकायी तथा वदस्म वधचल 
  एकाज्भक आयोग्म ल क ट ुंफ कल्माण वोवामटी 

नली भ ुंफई भशानगयऩालरका 
  



अजाचा नमनुा    

_______________________ या पदासाठी अजज 
                              

 

प्रतत,   
वैद्यतिय आरोग्य अतधिारी, 
नवी मुुंबई महानगरपातििा 
 

 
1) सुंपणुज नाव:-     मराठी    इुंग्रजी (िॅपीटि िेटर) 
1) आडनाव   
2) स्वत:चे नाव   
3) वतडिाुंचे / पतीचे नाव   
4) आईचे नाव   
2) पत्रव्यवहारासाठी सुंपणूज  पत्ता (तपनिोड सतहत)   :-    

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

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

3) दरूध्वनी / भ्रमणध्वनी  क्रुं .:------------------------------------- 4 ) ईमेि आयडी :- ----------------------------------------- 
 

5) जन्मतारीख :-  ----------------------     तद. 01/08/2020 रोजीचे वय :-  ------------- 

6) िोणत्या प्रवगासाठी अजज िेिेिा आहे, त्याप्रमाणे चौिटीमध्ये  √ अळी ख ण कयाली. 

अ.जा. अ.ज. तव.जा.अ. भ.ज. (फ) भ.ज. (क) भ.ज. (ड) तव. मा.प्र. इ.मा.व. एसईबीसी 
आर्थथि 

मागास वगज खिुा 

           

7) शैक्षतणि अहजता :- 
अ.क्र. उत्तीणज िेिेिी परीक्षा तवद्यापीठ / मुंडळाचे नाव उत्तीणज झाल्याचे वषज तवषय टक्िेवारी 

1      

2      

3      

4      

5      

8) अनभुव :- 
 

सुंस्थेचे नाव व पत्ता 
िािावधी 

एिुण वषज सेवा सोडण्याचे िारण 
पासनू पयंत 

     

     

     

9) आपणा तवरूध्द न्यायप्रतवष्ट प्रिरण, फौजदारी, तशस्तभुंगतवषयि प्रिरण वा तत्सम इ. िारवाई चाि ुआहे िाय? असल्यास 
थोडक्यात तपतशि द्यावा.                 होय / नाही 
10) अजा सोबत खािीि (छायाुंतित) सत्य प्रती जोडिेल्या आहेत. 
 

1.       4. 
2.       5. 
3.       6. 

11) अजजदार  महाराष्राचा अतधवासी आहे िा?       होय / नाही. 
  

मी, असे प्रमातणत िरतो िी , वर नमदु िेिेिी सवज मातहती खरी असनू, ती खोटी आढळल्यास माझी उमेदवारी 
तनयकु्तीच्या िोणत्याही टप्पप्पयावर रदद् िरण्यात येईि आतण माझे तवरुध्द िायदेशीर िारवाई होईि याची मिा जाणीव आहे. 
   
         सही /-  
         नाव  --------------------------------------  

 

पासपोटज 
आिाराचा 

फोटो तचिटवून 

साक्षाुंतित िराव े


