बृह मुंबई महानगरपािलका
कॉि हेि सव थॅलासेिमया के अर,बालरोग र दोष ककरोग आिण
बोन मॅरो ा स ला टेशन क , बो रवली (पू.)
(लो. ट.म. वै

कय महािव ालय व सवसाधारण

णालय, शीव, मुंबई यांचे उपक )
. एलटीएच/ 338 /सीटीसीसी ए
िद. 24.07.2017

बीएमटीसी

जािहरात
बृह मुंबई महानगरपािलके तील लोकमा य

टळक महानगरपािलका सवसाधारण

णालय व वै

कय

महािव ालय, शीव अंतगत उभार यात आले या कॉि हेि सव थॅलासेिमया के अर, बालरोग र दोष ककरोग आिण बोन
मॅरो ा स ला टेशन क मागाठाणे, बो रवली (पू.) येथे सु

झाले या क ासाठी डॉ टर, िनम-वै क य कमचारी व इतर

कमचारी यांची पदे कं ाटी त वावर ता पुर या व पात भर यासाठी नाग रकांकडू न अज मागिव यात येत आहेत. िवहीत
नमु यातील अज http://portal.mcgm.gov या संकेत थळावर उपल ध आहेत. डॉ टर पदासांठी
तसेच िनम-वै क य कमचारी व इतर कमचारी या पदासाठी
लो. ट.म.स.

.300 + 5% GST,

.100 + 5% GST इतके

अज शु क

णालयातील, रोखपाल िवभागात (कायालियन वेळेत) भ न पावती अजासोबत जोडू न अज कॉि हेि सव

थॅलासेिमया के अर, बालरोग र दोष ककरोग आिण बोन मॅरो ा स ला टेशन क , पिहला मजला, कना कया ए सॉ टका
समोर, सीसीआय कं पाऊंड, बो रवली (पू.) मुंबई – 400 066. येथे सादर करावा. (दुर वनी . 022 28541017-18).
कं ाटी पदे
अनु

कं ाटी पदे

.
1
2
3

वै

कय बोन मॅरो

यारोपण त BMT Physician (Full Time)

वै

कय र दोष ककरोग त , Medical Hematologist-

Oncologist (Junior Consultant)
मानसेवी गॅ ोए टेरोलॉिज ट
Visiting Consultant Gastroenterologist

4
5

6

7
8
9
10

मानसेवी बाल रोग श य या त

आव यक
पदे

( .) मािसक
वेतन/मानधन

1

220000/-

1

69000/-

1

20000/-

1

20000/-

4

45000/-

1

60000/-

Visiting Consultant Pediatric Surgeon
सहा यक वै

कय अिधकारी

Assistant Medical Officer
क प

व थापक ( शासन)

(ठोक वेतन वजा

Project Manager (Admin)
- करण तं

पे शन)
1

20000/-

22

15000/-

2

9000/-

5

9000/-

X-ray Technician

प रचारीका (कं ाटी प तीने)
Staff Nurse
उद् वाहन चालक
Lift Man

चतुथ ण
े ी कामगार
IV Class Employee

िवहीत अहताः1) वै

कय बोन मॅरो

यारोपण त : D.M. Hematology and Fellowship in BMT with 3 years’

experience
2) वै

कय र दोष ककरोग त (किन ): M.D. Medicine and Fellowship in Hematology-Oncology/

BMT
3) मानसेवी गॅ ोए टेरोलॉिज ट: DM/DNB Gastroenterology
1) मानसेवी बालरोग श य या त : एम. सीएच. (पेिडऍ क सजरी) M.Ch. (Pediatric Surgery)
2) सहा यक वै

कय अिधकारीः

1. उमेदवार मा यता ा िव ापीठाची एम.बी.बी.एस. पदवी कं वा सन 1956 भारतीय वै

कय मंडळा या

अिधिनयमानुसार थम वा ि दतीय अनुसूिचम ये समािव असलेली अहता धारण करणारा असावा.
1. महारा मेिडकल कौि सलशी न दणीकृ त असणे आव यक आहे.
2. सदर पदाकरीता दोन िनवासी वै

कय अिधकारी पदापे ा कमी नाही एवढा (सहा मिह या या कालावधीचे

येक पद) (2 House post of 6-month duration) मा यता ा

णालयातून अनुभव धारण करणारा

असावा.
3)

क प

व थापक ( शासन): श यतो म.न.पा.

4)

- करण तं

णालयातील सेवा िनवृ

शास कय अिधकारी यांना ाधा य.

:

1. उमेदवार 12 वी नंतर महारा आरो य िव ान िव ापीठामाफत चालिवला जाणारा

- करण िवषयातील

बी.पी.एम. टी (Bachelor in Paramedical Technology in Radiology) हा पूणवेळ 3 वषाचा पदवी
अ यास म उ ीण झालेला असावा व याने 6 मिह यांची इं टनशीप पूण के लेली असावी.
कं वा

2. उमेदवार मा यता ा िव ापीठाची िव ान शाखेची पदाथ िव ान या मु य िवषयासह पदवी प र ा (B.Sc.
In Physics) उ ीण झालेला असावा व डाय ोि टक सटर /
वषाचा अनुभव असावा.

णालय येिथल

- करण िवषयक कामाचा 2

कं वा

3. उमेदवार हा 12 वी नंतर मा यता

सं थेकडू न / िव ापीठातून रे डीयो ाफ ही पदवीका (Diploma in

Radiogrophy) उ ीण झालेला असावा व डाय ेाि टक सटर /

णालय येिथल

- करण िवषयक कामाचा 2

वषाचा अनुभव असावा.

4. उमेदवारास खा यांतफ घे यात येणारी

वसाय चाचणी (Trade Test) परी ा उ ीण होणे आव यक आहे.

5) प रचारीका: जी.एन.एम. न सग उ ीण.
6) उद् वाहन चालक: उमेदवार महारा
िवजतं ी / तारतं ी या

शासना या सावजिनक बांधकाम िवभागाचा तारतं ी परवानाधारक कं वा

वसायाचे आयटीआय कं वा एनसीटी हीटी परी ा उ ीण के याचे

असावा.
7) चतुथ ण
े ी कामगार: दहावी पास

माणप धारक

वयोमयादाः1. वै

कय बोन मॅरो

यारोपण त – कमाल वयोमयादा 50 वष पयत

2. वै

कय र दोष ककरोग त (किन )- कमाल वयोमयादा 50 वष पयत

3. मानसेवी गॅ ोए टेरोलॉिज ट - कमाल वयोमयादा 50 वष पयत
4. मानसेवी बाल रोग श य या त – कमाल वयोमयादा 50 वष पयत
5. सहा यक वै
6.

क प

7.

- करण तं

कय अिधकारी – कमाल वयोमयादा 50 वष पयत

व थापक ( शासन) – कमाल वयोमयादा 65 वष
– कमाल वयोमयादा 38 वष पयत

8. प रचारीका - कमाल वयोमयादा 30 वष पयत
9. उद् वाहन चालक - कमाल वयोमयादा 30 वष पयत
10. चतुथ ेणी कामगार - कमाल वयोमयादा 30 वष पयत
सवसाधारण अटीः1. उमेदवाराने संबंिधत िवषयातील आव यक ती मा यता ा

िव ापीठातील/सं थेची पद ु र पदवी कं वा

भारतीय वै क य प रषदे या िनवडीसाठी आव यक असणारी त सम अहता धारण करणे आव यक आहे.
2. संबंिधत िवषयातील आव यक ती पदवी कं वा पदिवका

ा

के यानंतर उमेदवारास

ावसाियक अनुभव

असणे आव यक आहे.
3. उमेदवार महारा वै क य प रषदेत न दणीकृ त असणे आव यक आहे.
4. उमेदवार महारा रा य मा यिमक व उ

मा यिमक िश ण मंडळाची प र ा वा त सम कमान 50 गुणांची

पि का असलेला मराठी िवषय, घेऊन उ ीण झालेला असावा.
5. उमेदवाराने संगणकाचे ान कं वा महारा रा य उ आिण तांि क िश ण मंडळाचे MSCIT OR GECT चे
माणप
उपरो

धारण करणे आव यक आहे कं वा नेमणूक झा यावर दोन वषा या कालावधीत संगणक िवषयक
अहता ा करणे आव यक आहे. अ यथा, यांची िनयु

र कर यात येईल.

6. समतु य अहता अस यास, भारतीय वै क य प रषदे ारे न दणीकृ त उमेदवारांनुसार

ाधा य म िनधारीत

कर यात येईल.
7. उमेदवारांनी िववाह न दणी

माणप , नावात बदल झा याचे राजप

सादर करावे. तसेच ते नस यास

िववािहत मिहला उमेदवार िववाहा पूव या नावाने अज क शकतात.
8. उमेदवाराने पदिवका/पदवी प र ा एकापे ा जा त य ांत उ ीण के ली अस यास ती परी ा कती य ांत
उ ीण के ली याचे माणप सादर करणे आव यक आहे.
9. उमेदवाराला कोण याही यायालयाने नैितक अध:पतन कं वा फौजदारी व पा या खट यात िश ा दली
अस यास, तसेच उमेदवारािव

पोिलस चौकशी/ यायालियन

करण

लंिबत अस यास/िश ा झालेली

अस यास उमेदवाराने याबाबत मािहती देणे आव यक आहे.
10. िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची मािहती/ माणप /े
कागदप े सादर के यास कं वा कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे िनदशनास आ यास याची उमेदवारी
र बातल कर यांत येईल. तसेच िनयु झालेली अस यास कोणतीही पूवसूचना न देता याची िनयु समा
कर यांत येईल.
11. उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयो यांचे ना हरकत माणप अजासोबत जोडावे.

12.

शासक य कं वा अ य कारणा तव िनवड

या कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर थांबिव याचे

अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.
13. उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.
14. िनवड झाले या उमेदवारास पये 100/- कं वा िवधी आकारा माणे (वेतन िमळकतीनुसार) बॉ ड पेपरवर
िविहत नमु यातील कं ाट करार करणे आव यक असून सदर

खच संबिं धत उमेदवारास करावा लागेल.

15. िनवड झाले या उमेदवारािव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला नाही असे
चा र य माणप संबिं धत पोलीस टेशनकडू न नेमणुक नंतर एक मिह या या आंत सादर करणे आव यक
राहील.
16. सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु
बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.

कोण याही वेळी पूवसूचना न देता र कर याचे अिधकार

17. सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग के याचे िनदशनास
आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यांत येईल.
18. कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा

ावयाचा अस यास याने 30

दवसांची पूवसूचना देणे बंधनकारक आहे.
िवशेष सुचना :
अ) यापूव संबिं धत कायालयात व अ य ठकाणी सादर के लेल/े ा
बृह मुंबई महानगरपािलके ने कोण याही

झालेले अज िवचारात घेतले जाणार नाहीत. तसेच

ला व इतर दुस-या सं थेला अज िवकणे, ि वकारणे इ याद चा अिधकार

दलेला नाही याची कृ पया न द यावी.
ब) जािहरातीची सुचना याच माणे मुलाखतीचा काय म कॉि हेि सव थॅलासेिमया के अर, बालरोग र दोष ककरोग
आिण बोन मॅरो ा स ला टेशन क ा या सुचना फलकावर लाव यात येईल. मुलाखतीचा काय म उमेदवारांना सुिचत
कर यात येईल.
क) डॉ टर, िनम-वै क य कमचारी व इतर कमचारी पदासाठी िविहत नमु यातील अज तसेच सदर पदासांठी असले या
अहता, अटी व शत http://portal.mcgm.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत.
अजाचे िविहत मु य लो. ट.म.स.
जोड यािशवाय अज ा

णालया या रोखपाल िवभागात (कायालियन वेळे10त) भ न याची पावती

धर यात येणार नाहीत.

िविहत नमु यातील सव बाब ची पूतता के लेले अज, अलीकडेच काढलेले पासपोट छायािच

यावर िचकटवुन

कॉि हेि सव थॅलासेिमया के अर, बालरोग र दोष ककरोग आिण बोन मॅरो ा स ला टेशन क , पिहला मजला, कना कया
ए सॉ टका समोर, सीसीआय कं पाऊंड, बो रवली (पू.) मुंबई – 400 066. (दुर वनी

. 022 28541017-18) येथे द.

26.07.2017 ते द. 02.08.2017 पयत स. 11.00 ते दु. 3.00 वाजेपयत सादर करणे आव यक आहे. द. 02.08.2017
दुपारी 3.00 या वेळेनंतर आलेले अज िवचारात घेतले जाणार नाहीत व याबाबतीतील कु ठ याही

कारचा प

ि वकारला जाणार नाही.

सही/संचालक (वै.िश. व . .)

वहार

वै . बोन मॅरो
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15

16
17
18

यारोपण त BMT Physician (Full Time)

उमेदवार मा यता ा सं था / िव पीठातून D.M. Hematology and Fellowship in
BMT with 3 years’ experience ही पदवी उ ीण असणे आव यक आहे.
उमेदवार महारा रा य मा यिमक व उ मा यिमक िश ण मंडळाची परी ा वा त सम
कमान 50 गुणांची
पि का असलेला मराठी िवषय घेऊन उ ीण झालेला असावा.
उमेदवाराने संगणकाचे ान कं वा महारा रा य उ आिण तांि क िश ण मंडळाचे
MSCIT OR GECT चे माणप धारण करणे आव यक आहे. कं वा नेमणूक झा यावर
दोन वषा या कालावधीत संगणक िवषयक उपरो अहता ा करणे आव यक आहे.
अ यथा, उमेदवाराची िनयु र कर यात येईल.
वयोमयादा – 50 वष
उमेदवार महारा वै कय प रषदेत न दणीकृ त असणे आव यक आहे.
समतु य अहता अस यास, भारतीय वै कय प रषदे दारे न दणीकृ त उमेदवारांनुसार
ाधा य म िनधा रत कर यात येईल.
उमेदवाराने िववाह न दणी माणप , नावांत बदल झा याचे राजप सादर करावे. तसेच ते
नस यास िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव या नावाने अज क शकतात.
उमेदवाराने पदिवका/पदवी परी ा एकापे ा जा त य ांत उ ीण के ली अस यास, ती
परी ा कती य ांत उ ीण के ली आहे, याबाबतचे माणप सादर करणे आव यक आहे.
उमेदवाराला कोण याही यायालयाने नैितक अंध: पतन कं वा फौजदारी व पा या खट यात
िश ा दली अस यास, तो िनयु साठी अपा ठरे ल.
िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची
मािहती/ माणप े/कागदप े/ सादर के यास कं वा कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे
िनदशनास आ यास याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु झालेली
अस यास कोणतीही पुवसुचना न देता याची िनयु समा कर यात येईल.
उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयो यांचे ना हरकत माणप अजासोबत
जोडावे.
शास कय कं वा अ य कारणा तव िनवड
या कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर
थांबिव याचे अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.
उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारास 100/- पयांचा अथवा िवधी आकारा माणे िमळकती नुसार
बॉ ड पेपरवर िविहत नमु यातील कं ाट करार करणे आव यक असुन सदर खच संबिं धत
उमेदवारास करावा लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारािव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला
नाही असे चा र य माणप संबंिधत पोलीस टेशनकडू न नेमणूक नंतर एक मिह या या आत
सादर करणे आव यक राहील.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु कोण याही वेळी पूवसुचना न देता र
कर याचे अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग
के याचे िनदशनास आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यात येईल.
कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा ावयाचा अस यास
याने तीस दवसांची पूवसुचना देणे बंधनकारक आहे.

वै

कय र दोष ककरोग त , Medical Hematologist-Oncologist (Junior Consultant)

1

उमेदवार मा यता ा सं था / िव ापीठातून M.D. (Medicine) and Fellowship in
Hematology-Oncology/ BMT ही पदवी उ ीण असणे आव यक आहे.
उमेदवार महारा रा य मा यिमक व उ मा यिमक िश ण मंडळाची परी ा वा त सम
कमान 50 गुणांची
पि का असलेला मराठी िवषय घेऊन उ ीण झालेला असावा.
उमेदवाराने संगणकाचे ान कं वा महारा रा य उ आिण तांि क िश ण मंडळाचे
MSCIT OR GECT चे माणप धारण करणे आव यक आहे. कं वा नेमणूक झा यावर
दोन वषा या कालावधीत संगणक िवषयक उपरो अहता ा करणे आव यक आहे.
अ यथा, उमेदवाराची िनयु र कर यात येईल.
वयोमयादा – 50 वष
उमेदवार महारा वै कय प रषदेत न दणीकृ त असणे आव यक आहे.
समतु य अहता अस यास, भारतीय वै कय प रषदे दारे न दणीकृ त उमेदवारांनुसार
ाधा य म िनधा रत कर यात येईल.
उमेदवाराने िववाह न दणी माणप , नावांत बदल झा याचे राजप सादर करावे. तसेच ते
नस यास िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव या नावाने अज क शकतात.
उमेदवाराने पदिवका/पदवी परी ा एकापे ा जा त य ांत उ ीण के ली अस यास, ती
परी ा कती य ांत उ ीण के ली आहे याबाबतचे ताणप सादर करणे आव यक आहे.
उमेदवाराला कोण याही यायालयाने नैितक अंध: पतन कं वा फौजदारी व पा या खट यात
िश ा दली अस यास, तो िनयु साठी अपा ठरे ल.
िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची
मािहती/ माणप े/कागदप े/ सादर के यास कं वा कोणातीही मािहती दडवून ठे व याचे
िनदशनास आ यास याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु झालेली
अस यास कोणतीही पुवसुचना न देता याची िनयु समा कर यात येईल.
उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयो यांचे ना हरकत माणप अजासोबत
जोडावे.
शास कय कं वा अ य कारणा तव िनवड
या कोण याही वेळेस को याही ट यावर
थांबिव याचे अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.
उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारास 100/- पयांचा अथवा िवधी आकारा माणे िमळकती नुसार
बॉ ड पेपरवर िविहत नमु यातील कं ाट करार करणे आव यक असुन सदर खच संबिं धत
उमेदवारास करावा लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारािव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला
नाही असे चा र य माणप संबिं धत पोलीस टेशनकडू न नेमणूक नंतर एक मिह या या आत
सादर करणे आव यक राहील.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु कोण याही वेळी पूवसुचना न देता र
कर याचे अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग
के याचे िनदशनास आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यात येईल.
कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा ावयाचा अस यास
याने तीस दवसांची पूवसुचना देणे बंधनकारक आहे.

2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15

16
17
18

मानसेवी गॅ ोए टेरोलॉिज ट (Consultant Gastroenterologist)
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उमेदवार मा यता ा सं था / िव पीठातून DM/DNB Gastroenterology ही पदवी
उ ीण असणे आव यक आहे.
उमेदवार महारा रा य मा यिमक व उ मा यिमक िश ण मंडळाची परी ा वा त सम
कमान 50 गुणांची
पि का असलेला मराठी िवषय घेऊन उ ीण झालेला असावा.
उमेदवाराने संगणकाचे ान कं वा महारा रा य उ आिण तांि क िश ण मंडळाचे
MSCIT OR GECT चे माणप धारण करणे आव यक आहे. कं वा नेमणूक झा यावर
दोन वषा या कालावधीत संगणक िवषयक उपरो अहता ा करणे आव यक आहे.
अ यथा, उमेदवाराची िनयु र कर यात येईल.
वयोमयादा – 50 वष
उमेदवार महारा वै कय प रषदेत न दणीकृ त असणे आव यक आहे.
समतु य अहता अस यास, भारतीय वै कय प रषदे दारे न दणीकृ त उमेदवारांनुसार
ाधा य म िनधा रत कर यात येईल.
उमेदवाराने िववाह न दणी माणप , नावांत बदल झा याचे राजप सादर करावे. तसेच ते
नस यास िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव या नावाने अज क शकतात.
उमेदवाराने पदिवका/पदवी परी ा एकापे ा जा त य ांत उ ीण के ली अस यास, ती
परी ा िमती य ांत उ ीण के ली आहे याबाबतचे ताणप सादर करणे आव यक आहे.
उमेदवाराला कोण याही यायालयाने नैितक अंध: पतन कं वा फौजदारी व पा या खट यात
िश ा दली अस यास, तो िनयु साठी अपा ठरे ल.
िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची
मािहती/ माणप े/कागदप े/ सादर के यास कं वा कोणातीही मािहती दडवून ठे व याचे
िनदशनास आ यास याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु झालेली
अस यास कोणतीही पुवसुचना न देता याची िनयु समा कर यात येईल.
उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयो यांचे ना हरकत माणप अजासोबत
जोडावे.
शास कय कं वा अ य कारणा तव िनवड
या कोण याही वेळेस को याही ट यावर
थांबिव याचे अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.
उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारास 100/- पयांचा बॉ ड पेपरवर िविहत नमु यातील कं ाट करार
करणे आव यक असुन सदर खच संबिं धत उमेदवारास करावा लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारािव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला
नाही असे चा र य माणप संबिं धत पोलीस टेशनकडू न नेमणूक नंतर एक मिह या या आत
सादर करणे आव यक राहील.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु कोण याही वेळी पूवसुचना न देता र
कर याचे अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग
के याचे िनदशनास आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यात येईल.
कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा ावयाचा अस यास
याने तीस दवसांची पूवसुचना देणे बंधनकारक आहे.

प रचारीका
1

उमेदवार मा यता ा सं था / िव पीठातून जी.एन.एम. न सग ही पदवी उ ीण असणे
आव यक आहे.

2

उमेदवार महारा रा य मा यिमक व उ मा यिमक िश ण मंडळाची परी ा वा त सम
कमान 50 गुणांची
पि का असलेला मराठी िवषय घेऊन उ ीण झालेला असावा.

3

उमेदवाराने संगणकाचे ान कं वा महारा रा य उ आिण तांि क िश ण मंडळाचे
MSCIT OR GECT चे माणप धारण करणे आव यक आहे. कं वा नेमणूक झा यावर
दोन वषा या कालावधीत संगणक िवषयक उपरो अहता ा करणे आव यक आहे.
अ यथा, उमेदवाराची िनयु र कर यात येईल.

4

वयोमयादा – 30 वष

5

उमेदवार महारा प रषदेत न दणीकृ त असणे आव यक आहे.

6

उमेदवाराने िववाह न दणी माणप , नावांत बदल झा याचे राजप सादर करावे. तसेच ते
नस यास िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव या नावाने अज क शकतात.

7

उमेदवाराला कोण याही यायालयाने नैितक अंध: पतन कं वा फौजदारी व पा या खट यात
िश ा दली अस यास, तो िनयु साठी अपा ठरे ल.

8

िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची
मािहती/ माणप े/कागदप े/ सादर के यास कं वा कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे
िनदशनास आ यास याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु झालेली
अस यास कोणतीही पुवसुचना न देता याची िनयु समा कर यात येईल.

9

उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयो यांचे ना हरकत माणप अजासोबत
जोडावे.

10

शास कय कं वा अ य कारणा तव िनवड
या कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर
थांबिव याचे अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.

11

उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.

12

िनवड झाले या उमेदवारास 100/- पयांचा बॉ ड पेपरवर िविहत नमु यातील कं ाट करार
करणे आव यक असुन सदर खच संबिं धत उमेदवारास करावा लागेल.

13

िनवड झाले या उमेदवारािव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला
नाही असे चा र य माणप संबिं धत पोलीस टेशनकडू न नेमणूक नंतर एक मिह या या आत
सादर करणे आव यक राहील.

14

सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु कोण याही वेळी पूवसुचना न देता र
कर याचे अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.

15

सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग
के याचे िनदशनास आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यात येईल.

16

कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा
याने तीस दवसांची पूवसुचना देणे बंधनकारक आहे.

ावयाचा अस यास

चतुथ ेणी कामगार
1

उमेदवार मा यता ा सं थेतून इय ा दहावी उ ीण असणे आव यक आहे.

2

उमेदवार महारा रा य मा यिमक व उ मा यिमक िश ण मंडळाची परी ा वा त सम
कमान 50 गुणांची
पि का असलेला मराठी िवषय घेऊन उ ीण झालेला असावा.

3

उमेदवाराने संगणकाचे ान कं वा महारा रा य उ आिण तांि क िश ण मंडळाचे
MSCIT OR GECT चे माणप धारण करणे आव यक आहे. कं वा नेमणूक झा यावर
दोन वषा या कालावधीत संगणक िवषयक उपरो अहता ा करणे आव यक आहे.
अ यथा, उमेदवाराची िनयु र कर यात येईल.

4

वयोमयादा – 30 वष

7

उमेदवाराने िववाह न दणी माणप , नावांत बदल झा याचे राजप सादर करावे. तसेच ते
नस यास िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव या नावाने अज क शकतात.

8

उमेदवाराने पदिवका/पदवी परी ा एकापे ा जा त य ांत उ ीण के ली अस यास, ती
परी ा कती य ांत उ ीण के ली आहे याबाबतचे माणप सादर करणे आव यक आहे.

9

उमेदवाराला कोण याही यायालयाने नैितक अंध: पतन कं वा फौजदारी व पा या खट यात
िश ा दली अस यास, तो िनयु साठी अपा ठरे ल.

10

िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची
मािहती/ माणप े/कागदप े/ सादर के यास कं वा कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे
िनदशनास आ यास याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु झालेली
अस यास कोणतीही पुवसुचना न देता याची िनयु समा कर यात येईल.

11

उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयो यांचे ना हरकत माणप अजासोबत
जोडावे.

12

शास कय कं वा अ य कारणा तव िनवड
या कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर
थांबिव याचे अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.

13

उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.

14

िनवड झाले या उमेदवारास 100/- पयांचा बॉ ड पेपरवर िविहत नमु यातील कं ाट करार
करणे आव यक असुन सदर खच संबिं धत उमेदवारास करावा लागेल.

15

िनवड झाले या उमेदवारािव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला
नाही असे चा र य माणप संबिं धत पोलीस टेशनकडू न नेमणूक नंतर एक मिह या या आत
सादर करणे आव यक राहील.

16

सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु कोण याही वेळी पूवसुचना न देता र
कर याचे अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.

17

सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग
के याचे िनदशनास आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यात येईल.

18

कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा
याने तीस दवसांची पूवसुचना देणे बंधनकारक आहे.

ावयाचा अस यास

क प

व थापक ( शासन)

1

श यतो म.न.पा.

2

वयोमयादा – 65 वष

3

िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची
मािहती/ माणप े/कागदप े/ सादर के यास कं वा कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे
िनदशनास आ यास याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु झालेली
अस यास कोणतीही पुवसुचना न देता याची िनयु समा कर यात येईल.

4

शास कय कं वा अ य कारणा तव िनवड
या कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर
थांबिव याचे अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.

5

उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.

6

िनवड झाले या उमेदवारास 100/- पयांचा बॉ ड पेपरवर िविहत नमु यातील कं ाट करार
करणे आव यक असुन सदर खच संबिं धत उमेदवारास करावा लागेल.

7

सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु कोण याही वेळी पूवसुचना न देता र
कर याचे अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.

8

सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग
के याचे िनदशनास आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यात येईल.

9

कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा
याने तीस दवसांची पूवसुचना देणे बंधनकारक आहे.

णालयातील सेवा िनवृ

शास कय अिधकारी यांना ाधा य

ावयाचा अस यास

मानसेवी बाल रोग श य या त
1

एम. सीएच.(पेिडऍ क सजरी) M.Ch. (Pediatric Surgery)

2

उमेदवार महारा रा य मा यिमक व उ मा यिमक िश ण मंडळाची परी ा वा त सम
कमान 50 गुणांची
पि का असलेला मराठी िवषय घेऊन उ ीण झालेला असावा.
उमेदवाराने संगणकाचे ान कं वा महारा रा य उ आिण तांि क िश ण मंडळाचे
MSCIT OR GECT चे माणप धारण करणे आव यक आहे. कं वा नेमणूक झा यावर
दोन वषा या कालावधीत संगणक िवषयक उपरो अहता ा करणे आव यक आहे.
अ यथा, उमेदवाराची िनयु र कर यात येईल.
वयोमयादा – 50 वष
उमेदवार महारा वै कय प रषदेत न दणीकृ त असणे आव यक आहे.
समतु य अहता अस यास, भारतीय वै कय प रषदे दारे न दणीकृ त उमेदवारांनुसार
ाधा य म िनधा रत कर यात येईल.
उमेदवाराने िववाह न दणी माणप , नावांत बदल झा याचे राजप सादर करावे. तसेच ते
नस यास िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव या नावाने अज क शकतात.
उमेदवाराने पदिवका/पदवी परी ा एकापे ा जा त य ांत उ ीण के ली अस यास, ती
परी ा कती य ांत उ ीण के ली आहे याबाबतचे ताणप सादर करणे आव यक आहे.
उमेदवाराला कोण याही यायालयाने नैितक अंध: पतन कं वा फौजदारी व पा या खट यात
िश ा दली अस यास, तो िनयु साठी अपा ठरे ल.
िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची
मािहती/ माणप े/कागदप े/ सादर के यास कं वा कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे
िनदशनास आ यास याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु झालेली
अस यास कोणतीही पुवसुचना न देता याची िनयु समा कर यात येईल.
उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयो यांचे ना हरकत माणप अजासोबत
जोडावे.
शास कय कं वा अ य कारणा तव िनवड
या कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर
थांबिव याचे अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.
उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारास 100/- पयांचा बॉ ड पेपरवर िविहत नमु यातील कं ाट करार
करणे आव यक असुन सदर खच संबिं धत उमेदवारास करावा लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारािव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला
नाही असे चा र य माणप संबिं धत पोलीस टेशनकडू न नेमणूक नंतर एक मिह या या आत
सादर करणे आव यक राहील.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु कोण याही वेळी पूवसुचना न देता र
कर याचे अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग
के याचे िनदशनास आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यात येईल.
कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा ावयाचा अस यास
याने तीस दवसांची पूवसुचना देणे बंधनकारक आहे.
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कय अिधकारी

1. उमेदवार मा यता ा िव ापीठाची एम.बी.बी.एस. पदवी कं वा सन 1956 भारतीय वै कय
मंडळा या अिधिनयमानुसार थम वा ि दतीय अनुसूिचम ये सामािव असलेली अहता धारण
करणारा असावा.
2. महारा मेिडकल कौि सलशी न दणीकृ त असणे आव यक आहे.
3. सदर पदाकरीता दोन िनवासी वै कय अिधकारी पदापे ा कमी नाही एवढा (सहा मिह या या
कालावधीचे येक पद) (2 House post of 6-month duration) मा यता ा
णालयातून
अनुभव धारण करणारा असावा.
उमेदवार महारा रा य मा यिमक व उ मा यिमक िश ण मंडळाची परी ा वा त सम
कमान 50 गुणांची
पि का असलेला मराठी िवषय घेऊन उ ीण झालेला असावा.
उमेदवाराने संगणकाचे ान कं वा महारा रा य उ आिण तांि क िश ण मंडळाचे
MSCIT OR GECT चे माणप धारण करणे आव यक आहे. कं वा नेमणूक झा यावर
दोन वषा या कालावधीत संगणक िवषयक उपरो अहता ा करणे आव यक आहे.
अ यथा, उमेदवाराची िनयु र कर यात येईल.
वयोमयादा – 50 वष
उमेदवार महारा वै कय प रषदेत न दणीकृ त असणे आव यक आहे.
समतु य अहता अस यास, भारतीय वै कय प रषदे दारे न दणीकृ त उमेदवारांनुसार
ाधा य म िनधा रत कर यात येईल.
उमेदवाराने िववाह न दणी माणप , नावांत बदल झा याचे राजप सादर करावे. तसेच ते
नस यास िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव या नावाने अज क शकतात.
उमेदवाराने पदिवका/पदवी परी ा एकापे ा जा त य ांत उ ीण के ली अस यास, ती
परी ा कती य ांत उ ीण के ली आहे याबाबतचे ताणप सादर करणे आव यक आहे.
उमेदवाराला कोण याही यायालयाने नैितक अंध: पतन कं वा फौजदारी व पा या खट यात
िश ा दली अस यास, तो िनयु साठी अपा ठरे ल.
िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची
मािहती/ माणप े/कागदप े/ सादर के यास कं वा कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे
िनदशनास आ यास याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु झालेली
अस यास कोणतीही पुवसुचना न देता याची िनयु समा कर यात येईल.
उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयो यांचे ना हरकत माणप अजासोबत
जोडावे.
शास कय कं वा अ य कारणा तव िनवड
या कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर
थांबिव याचे अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.
उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारास 100/- पयांचा बॉ ड पेपरवर िविहत नमु यातील कं ाट करार
करणे आव यक असुन सदर खच संबिं धत उमेदवारास करावा लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारािव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला
नाही असे चा र य माणप संबिं धत पोलीस टेशनकडू न नेमणूक नंतर एक मिह या या आत
सादर करणे आव यक राहील.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु कोण याही वेळी पूवसुचना न देता र
कर याचे अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग
के याचे िनदशनास आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यात येईल.
कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा ावयाचा अस यास
याने तीस दवसांची पूवसुचना देणे बंधनकारक आहे.

- करण तं
1

1. उमेदवार 12 वी नंतर महारा आरो य िव ान िव ापीठामाफत चालिवला जाणारा - करण िवषयातील
बी.पी.एम.टी (Bachelor in Paramedical Technology in Radiology) हा पूणवेळ 3 वषाचा पदवी
अ यास म उ ीण झालेला असावा व

याने 6 म॥िह यांची इं टरशीप पूण के लेली असावी.

कं वा

2. उमेदवार मा यता ा िव ापीठाची िव ान शाखेची पदाथ िव ान या मु य िवषयासह पदवी प र ा
(B.Sc. In Physics) उ ीण झालेला असावा व डाय ोि टक सटर /

णालय येिथल

- करण िवषयक

कामाचा 2 वषाचा अनुभव असावा. कं वा

3. उमेदवार हा 12 वी नंतर मा यता

सं थेकडू न / िव ापीठातून रेडीया ाफ ही पदवीका (Diploma in

Radiogrephy) उ ीण झालेला असावा व डाय ेाि टक सटर /

णालय येिथल

करण िवषयक कामाचा

2 वषाचा अनुभव असावा.

4. उमेदवारास खा यांतफ घे यात येणारी
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16

वसाय चाचणी (Trade Test) परी ा उ ीण होणे आव यक

आहे.
उमेदवार महारा रा य मा यिमक व उ मा यिमक िश ण मंडळाची परी ा वा त सम कमान 50
गुणांची
पि का असलेला मराठी िवषय घेऊन उ ीण झालेला असावा.
उमेदवाराने संगणकाचे ान कं वा महारा रा य उ आिण तांि क िश ण मंडळाचे MSCIT OR
GECT चे माणप धारण करणे आव यक आहे. कं वा नेमणूक झा यावर दोन वषा या कालावधीत
संगणक िवषयक उपरो अहता ा करणे आव यक आहे. अ यथा, उमेदवाराची िनयु र कर यात
येईल.
वयोमयादा – 38 वष
उमेदवाराने िववाह न दणी माणप , नावांत बदल झा याचे राजप सादर करावे. तसेच ते नस यास
िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव या नावाने अज क शकतात.
उमेदवाराने पदिवका/पदवी परी ा एकापे ा जा त य ांत उ ीण के ली अस यास, ती परी ा कती
य ांत उ ीण के ली आहे याबाबतचे ताणप सादर करणे आव यक आहे.
उमेदवाराला कोण याही यायालयाने नैितक अंध: पतन कं वा फौजदारी व पा या खट यात िश ा
दली अस यास, तो िनयु साठी अपा ठरे ल.
िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची
मािहती/ माणप े/कागदप े/ सादर के यास कं वा कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे िनदशनास
आ यास याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु झालेली अस यास कोणतीही
पुवसुचना न देता याची िनयु समा कर यात येईल.
उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयो यांचे ना हरकत माणप अजासोबत जोडावे.
शास कय कं वा अ य कारणा तव िनवड
या कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर थांबिव याचे
अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.
उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारास 100/- पयांचा बॉ ड पेपरवर िविहत नमु यातील कं ाट करार करणे
आव यक असुन सदर खच संबंिधत उमेदवारास करावा लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारािव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला नाही असे
चा र य माणप संबंिधत पोलीस टे शनकडू न नेमणूक नंतर एक मिह या या आत सादर करणे
आव यक राहील.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु कोण याही वेळी पूवसुचना न देता र कर याचे
अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग के याचे
िनदशनास आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यात येईल.

कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा
याने तीस दवसांची पूवसुचना देणे बंधनकारक आहे.

ावयाचा अस यास

उद् वाहन चालक
1

3. उमेदवार महारा

शासना या सावजिनक बांधकाम िवभागाचा तारतं ी परवानाधारक कं वा

िवजतं ी / तारतं ी या

वसायाचे आयटीआय कं वा एनसीटी हीटी परी ा उ ीण के याचे

माणप धारक असावा.
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16

उमेदवार महारा रा य मा यिमक व उ मा यिमक िश ण मंडळाची परी ा वा त सम
कमान 50 गुणांची
पि का असलेला मराठी िवषय घेऊन उ ीण झालेला असावा.
उमेदवाराने संगणकाचे ान कं वा महारा रा य उ आिण तांि क िश ण मंडळाचे
MSCIT OR GECT चे माणप धारण करणे आव यक आहे. कं वा नेमणूक झा यावर
दोन वषा या कालावधीत संगणक िवषयक उपरो अहता ा करणे आव यक आहे.
अ यथा, उमेदवाराची िनयु र कर यात येईल.
वयोमयादा – 30 वष
उमेदवाराने िववाह न दणी माणप , नावांत बदल झा याचे राजप सादर करावे. तसेच ते
नस यास िववािहत मिहला उमेदवार िववाहापूव या नावाने अज क शकतात.
उमेदवाराने पदिवका/पदवी परी ा एकापे ा जा त य ांत उ ीण के ली अस यास, ती
परी ा कती य ांत उ ीण के ली आहे याबाबतचे ताणप सादर करणे आव यक आहे.
उमेदवाराला कोण याही यायालयाने नैितक अंध: पतन कं वा फौजदारी व पा या खट यात
िश ा दली अस यास, तो िनयु साठी अपा ठरे ल.
िनवड
या सु झा यानंतर कं वा िनयु नंतर कोण याही णी उमेदवाराने चुक ची
मािहती/ माणप े/कागदप े/ सादर के यास कं वा कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे
िनदशनास आ यास याची उमेदवारी र बातल कर यात येईल. तसेच िनयु झालेली
अस यास कोणतीही पुवसुचना न देता याची िनयु समा कर यात येईल.
उमेदवार नोकरी करीत अस यास पूव या िनयो यांचे ना हरकत माणप अजासोबत
जोडावे.
शास कय कं वा अ य कारणा तव िनवड
या कोण याही वेळेस कोण याही ट यावर
थांबिव याचे अिधकार महापािलका आयु , बृह मुंबई महानगरपािलका यांना आहेत.
उमेदवारांना मुलाखतीसाठी वखचाने उपि थत रहावे लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारास 100/- पयांचा बॉ ड पेपरवर िविहत नमु यातील कं ाट करार
करणे आव यक असुन सदर खच संबिं धत उमेदवारास करावा लागेल.
िनवड झाले या उमेदवारािव द कोणताही गु हा न दिवलेला नाही अथवा िस द झालेला
नाही असे चा र य माणप संबिं धत पोलीस टेशनकडू न नेमणूक नंतर एक मिह या या आत
सादर करणे आव यक राहील.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारकांची िनयु कोण याही वेळी पूवसुचना न देता र
कर याचे अिधकार बृह मुंबई महानगरपािलका आयु ांना आहेत.
सदर कं ाटी त वावरील पदधारका या िनयु कालावधीम ये उमेदवाराने िश तभंग
के याचे िनदशनास आ यास यांची िनयु ता काळ र कर यात येईल.
कु ठ याही कारणा तव िनवड झाले या उमेदवारास पदाचा राजीनामा ावयाचा अस यास
याने तीस दवसांची पूवसुचना देणे बंधनकारक आहे.

वै

कय बोनमॅरो

यारोपण त

BMT Physician
1. िवभागात मन लावून काम करणे आिण आव यकते माणे संचालक (Director) यांनी नेमून
दलेली कत े पार पाडणे.
2. शै िणक सं थेशी संलंि त अस यामुळे संशोधन काय, संशोधना मक काशन, कायशाळा/
सभा/सेिमनार यांतील सहभागा या दृ ीने य शील राहणे.
3. बाहेरील कत ावर जावयाचे झा यास याबाबत व र ांना मािहती देणे, जेणे क न संपक
साधणे सोयीचे होईल.
4.

ण,

णांचे नातेवाईक, लोक ितिनधी, कमचारी व पा यांशी न पणे व स यतेने

वागणे.
5. हजेरीपटावर िनयिमत ठरवून दले या वेळेवर वा री के ली पािहजे, अ यथा यांना
कामावर अनुपि थत असे ाहय धरले जाईल.
6. कोणतीही मंजुरीिवना घेतलेली रजा ही िवना वेतनीय रजा कं वा रजेिशवाय अनुपि थती
असे गणले जाईल. हे ठरिव याचा अिधकार शासनास असेल.
7. कोण याही बेकायदेशीर संपात कं वा काय मात भाग घेता येणार नाही. यामुळे
य

र या वा अ य

8. िनवासी वै

र या या क ातील

णांना ास होईल.

कय डॉ टरांना मागदशन करणे व यां यावर ल ठे वणे.

वै

कय र दोष - ककरोग त

(किन )

Medical Hematologist-Oncologist (Jr. Consultant)
1. िवभागात मन लावून काम करणे आिण आव यकते माणे संचालक (Director) यांनी नेमून
दलेली कत े पार पाडणे.
2. शै िणक सं थेशी संलंि त अस यामुळे संशोधन काय, संशोधना मक काशन, कायशाळा/
सभा/सेिमनार यांतील सहभागा या दृ ीने य शील राहणे.
3. बाहेरील कत ावर जावयाचे झा यास याबाबत व र ांना मािहती देणे, जेणे क न संपक
साधणे सोयीचे होईल.
4.

ण,

णांचे नातेवाईक, लोक ितिनधी, कमचारी व पा यांशी न पणे व स यतेने

वागणे.
5. हजेरीपटावर िनयिमत ठरवून दले या वेळेवर वा री के ली पािहजे, अ यथा यांना
कामावर अनुपि थत असे ाहय धरले जाईल.
6. कोणतीही मंजुरीिवना घेतलेली रजा ही िवना वेतनीय रजा कं वा रजेिशवाय अनुपि थती
असे गणले जाईल. हे ठरिव याचा अिधकार शासनास असेल.
7. कोण याही बेकायदेशीर संपात कं वा काय मात भाग घेता येणार नाही. यामुळे
य

र या वा अ य

8. िनवासी वै

र या या क ातील

णांना ास होईल.

कय डॉ टरांना मागदशन करणे व यां यावर ल ठे वणे.

मानसेवी गॅ ोए ोलॉिज ट
Visiting Gastroenterologist
1. िवभागात मन लावून काम करणे आिण आव यकते माणे संचालक (Director) यांनी नेमून
दलेली कत े पार पाडणे.
2. शै िणक सं थेशी संलंि त अस यामुळे संशोधन काय, संशोधना मक काशन, कायशाळा/
सभा/सेिमनार यांतील सहभागा या दृ ीने य शील राहणे.
3. बाहेरील कत ावर जावयाचे झा यास याबाबत व र ांना मािहती देणे, जेणे क न संपक
साधणे सोयीचे होईल.
4.

ण,

णांचे नातेवाईक, लोक ितिनधी, कमचारी व पा यांशी न पणे व स यतेने

वागणे.
5. हजेरीपटावर िनयिमत ठरवून दले या वेळेवर वा री के ली पािहजे, अ यथा यांना
कामावर अनुपि थत असे ाहय धरले जाईल.
6. आठवडयातून तीन वेळा

णांची तपासणी करणे व स ला देण.े आव यकता भास यास

म ये कधीही सेवा दे यास उपल ध असणे.
7. कोणतीही मंजुरीिवना घेतलेली रजा ही िवना वेतनीय रजा कं वा रजेिशवाय अनुपि थती
असे गणले जाईल. हे ठरिव याचा अिधकार शासनास असेल.
8. कोण याही बेकायदेशीर संपात कं वा काय मात भाग घेता येणार नाही. यामुळे
य

र या वा अ य

9. िनवासी वै

र या या क ातील

णांना ास होईल.

कय डॉ टरांना मागदशन करणे व यां यावर ल ठे वणे.

प रचा रका
Staff Nurse
णांची सवसाधारण शु ुषा:
1. प रसेिवका यांनी सांिगत या माणे काय करणे.
2. णांना दाखल करणे व सुटृी देण.े
3. ण व यां या नातेवाईकांना मािहती देणे व मदत करणे.
4. णांना ान देण,े अंग पुसणे, त डाची, के सांची, नखांची काळजी घे यासाठी मदत करणे.
5. णांना श या ण न हो यासाठी यांची काळजी घेण.े
6. णांना मल, मू ासाठी भांडे देण.े
7. णश या बनिव यास मदत करणे.
8. णांना जेवण दे यास, भरिव यास मदत करणे.
9. णांना आजारा माणे यांचे आहार बनिवणे व देणे.
10. णांना औषधे व इंजे शन देणे व मदत करणे.
11. औषधांची पूरक मा ा तयार करणे व देण.े
12. औषधे व इंजे शनची सूची तयार करणे.
13. णांचा टी.पी.आर. घेणे व यांची न द ठे वणे.
14. डॉ टरांसोबत ण तपासणीसाठी उपि थत असणे.
15. णांना एिनमा देणे, लघवीसाठी नळी घालणे, जखमेची मलमप ी करणे, ाणवायू देणे व
आव यकते माणे तयारी करणे.
16. णांची एखादया कृ ती अगोदरची व नंतरची काळजी घेणे.
17. णांची लघवी व र तपासणी करणे.
18. णांना एका िवभागातून दुस-या िवभागात नेतांना सोबत जाणे.
19. णांचे िनदान कर यासाठी लागणारे नमुने घेणे व यांचे नांव, नंबर िल न पाठिवणे व
यांची न द ठे वणे.
20. आप या िवभागातील लेजर सांभाळणे.
21. प रसेिवके या अनुपि थत प रसेिवके चे काम पाहणे.
22. ण, णांचे नातेवाईक, लोक ितिनधी, कमचारी व पा यांशी न पणे व स यतेने
वागणे.
23. हजेरीपटावर िनयिमत ठरवून दले या वेळेवर वा रीके ली पािहजे, अ यथा यांना
कामावर अनुपि थत असे ाहय धरले जाईल.
24. कोणतीही मंजूरीिवना घेतलेली रजा ही िवना वेतनीय रजा कं वा रजेिशवाय अनुपि थती
असे गणले जाईल. हे ठरिव याचा अिधकार शासनास असेल.
25. कोण याही बेकायदेशी संपात कं वा काय मात भाग घेता येणार नाही. यामुळे
य र या वा अ य र या या क ातील णांना ास होईल.

चतुथ ेणी कामगार
IV Class Employee
1.

ण क ाची साफसफाई करणे, याचबरोबर

ानगृह, शौचालय व बाहेरील जागा व छ

करणे.
2. कच-याची यो य कारे िव हेवाट लावणे.
3.

णांचे कपडे व चादरी िनजतुक करण करणे व धुण.े

4. अिधपरीचारीकांस

णसेवेसाठी मदत करणे.

5.

णांचे मल, मु व यांचे भांडे व यांची िव हेवाट यो य कारे लावणे.

6.

णांची मलमप ी के यानंतर वापरले या सामानाची िव हेवाट लावणे.

7. क ातील शवाला यो य कारे बांधून यांना शवागारात नेणे.
8.

णालयातील पाय-या, व-हांडे व प रसर व छ ठे वणे.

9. वापरात येणारे मेकॅिनटोश व छ करणे व ठे वणे.
10.

णां या िनदानासाठी लागणा-या र , लघवी व अ य नमुने योगशाळे त घेऊन जाणे व
यांचे रपोट घेऊन येण.े

11. वाडातील

ण व यांचे नातेवाईक यांना आवरणे.

12. व र ांनी दले या आदेशानुसार काम करणे.

मानसेवी बाल रोग श य या त
Visiting Consultant Pediatric Surgeon
1. िवभागात मन लावून काम करणे आिण आव यकते माणे संचालक (Director) यांनी नेमून
दलेली कत े पार पाडणे.
2. शै िणक सं थेशी संलंि त अस यामुळे संशोधन काय, संशोधना मक काशन, कायशाळा/
सभा/सेिमनार यांतील सहभागा या दृ ीने य शील राहणे.
3. बाहेरील कत ावर जावयाचे झा यास याबाबत व र ांना मािहती देणे, जेणे क न संपक
साधणे सोयीचे होईल.
4.

ण,

णांचे नातेवाईक, लोक ितिनधी, कमचारी व पा यांशी न पणे व स यतेने

वागणे.
5. हजेरीपटावर िनयिमत ठरवून दले या वेळेवर वा री के ली पािहजे, अ यथा यांना
कामावर अनुपि थत असे ाहय धरले जाईल.
6. आठवडयातून तीन वेळा

णांची तपासणी करणे व स ला देण.े आव यकता भास यास

म ये कधीही सेवा दे यास उपल ध असणे.
7. कोणतीही मंजुरीिवना घेतलेली रजा ही िवना वेतनीय रजा कं वा रजेिशवाय अनुपि थती
असे गणले जाईल. हे ठरिव याचा अिधकार शासनास असेल.
8. कोण याही बेकायदेशीर संपात कं वा काय मात भाग घेता येणार नाही. यामुळे
य

र या वा अ य

9. िनवासी वै

र या या क ातील

णांना ास होईल.

कय डॉ टरांना मागदशन करणे व यां यावर ल ठे वणे.

सहा यक वै

कय अिधकारी

Assistant Medical Officer
1. िवभागात मन लावून काम करणे आिण आव यकते माणे संचालक (Director) यांनी नेमून
दलेली कत े पार पाडणे.
2. शै िणक सं थेशी संलंि त अस यामुळे संशोधन काय, संशोधना मक काशन, कायशाळा/
सभा/सेिमनार यांतील सहभागा या दृ ीने य शील राहणे.
3. बाहेरील कत ावर जावयाचे झा यास याबाबत व र ांना मािहती देणे, जेणे क न संपक
साधणे सोयीचे होईल.
4.

ण,

णांचे नातेवाईक, लोक ितिनधी, कमचारी व पा यांशी न पणे व स यतेने

वागणे.
5. हजेरीपटावर िनयिमत ठरवून दले या वेळेवर वा री के ली पािहजे, अ यथा यांना
कामावर अनुपि थत असे ाहय धरले जाईल.
6. कोणतीही मंजुरीिवना घेतलेली रजा ही िवना वेतनीय रजा कं वा रजेिशवाय अनुपि थती
असे गणले जाईल. हे ठरिव याचा अिधकार शासनास असेल.
7. कोण याही बेकायदेशीर संपात कं वा काय मात भाग घेता येणार नाही. यामुळे
य

र या वा अ य

8. िनवासी वै

र या या क ातील

णांना ास होईल.

कय डॉ टरांना मागदशन करणे व यां यावर ल ठे वणे.

क प

व थापक ( शासन)

Project Manager (Admin)
1. िवभागात मन लावून काम करणे आिण आव यकते माणे संचालक (Director) यांनी नेमून
दलेली कत े पार पाडणे.
2. बाहेरील कत ावर जावयाचे झा यास याबाबत व र ांना मािहती देणे, जेणे क न संपक
साधणे सोयीचे होईल.
3. हजेरीपटावर िनयिमत ठरवून दले या वेळेवर वा री के ली पािहजे, अ यथा यांना
कामावर अनुपि थत असे ाहय धरले जाईल.
4. कोणतीही मंजुरीिवना घेतलेली रजा ही िवना वेतनीय रजा कं वा रजेिशवाय अनुपि थती
असे गणले जाईल. हे ठरिव याचा अिधकार शासनास असेल.
5. कोण याही बेकायदेशीर संपात कं वा काय मात भाग घेता येणार नाही. यामुळे
य
6. िनम वै

र या वा अ य

र या या क ातील

णांना ास होईल.

कय कमचारी, कायालयीन कमचारी, चतुथ ेणी कमचारी व सुर ा र क

यां यावर देखरे ख करणे.
7. सव कायालयीन कामकाजावर देखरेख करणे.

- करण तं
X-Ray Technician
1. िवभागात मन लावून काम करणे आिण आव यकते माणे संचालक (Director) यांनी नेमून
दलेली कत े पार पाडणे.
2. बाहेरील कत ावर जावयाचे झा यास याबाबत व र ांना मािहती देणे, जेणे क न संपक
साधणे सोयीचे होईल.
3.

ण,

णांचे नातेवाईक, लोक ितिनधी, कमचारी व पा यांशी न पणे व स यतेने

वागणे.
4. हजेरीपटावर िनयिमत ठरवून दले या वेळेवर वा री के ली पािहजे, अ यथा यांना
कामावर अनुपि थत असे ाहय धरले जाईल.
5. कोणतीही मंजुरीिवना घेतलेली रजा ही िवना वेतनीय रजा कं वा रजेिशवाय अनुपि थती
असे गणले जाईल. हे ठरिव याचा अिधकार शासनास असेल.
6. कोण याही बेकायदेशीर संपात कं वा काय मात भाग घेता येणार नाही. यामुळे
य

र या वा अ य

र या या क ातील

णांना ास होईल.

उद् वाहन चालक
Liftman
1. िवभागात मन लावून काम करणे आिण आव यकते माणे संचालक (Director) यांनी नेमून
दलेली कत े पार पाडणे.
2. बाहेरील कत ावर जावयाचे झा यास याबाबत व र ांना मािहती देणे, जेणे क न संपक
साधणे सोयीचे होईल.
3.

ण,

णांचे नातेवाईक, लोक ितिनधी, कमचारी व पा यांशी न पणे व स यतेने

वागणे.
4. हजेरीपटावर िनयिमत ठरवून दले या वेळेवर वा री के ली पािहजे, अ यथा यांना
कामावर अनुपि थत असे ाहय धरले जाईल.
5. कोणतीही मंजुरीिवना घेतलेली रजा ही िवना वेतनीय रजा कं वा रजेिशवाय अनुपि थती
असे गणले जाईल. हे ठरिव याचा अिधकार शासनास असेल.
6. कोण याही बेकायदेशीर संपात कं वा काय मात भाग घेता येणार नाही. यामुळे
य

र या वा अ य

र या या क ातील

णांना ास होईल.

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI
COMPREHENSIVE THALASSEMIA CARE,
PEDIATRIC HEMATOLOGY-ONCOLOGY & BMT CENTRE
(A Satellite Centre of LTM Medical College & General Hospital, Sion)
No. LTH/338/CTCC & BMTC
Dt. 24.07.2017

ADVERTISEMENT
Applications are invited from the citizens of India to fill up the post of Doctors, Paramedical Staff
and other Staff on Contractual Basis for the MCGM Comprehensive Thalassemia Care, PHO &
BMT Centre (A Satellite Centre of LTM Medical College & General Hospital, Sion). Application
forms for various posts are available on http://portal.mcgm.gov.in. Applicant should pay Rs. 300/- +
5% GST for doctor’s posts (S. No. 1 to 5), Rs. 100/- + 5% GST for other posts in the cash section of
LTM Medical College & Hospital (during office hours), attach the receipt to the application and
submit the same at Comprehensive Thalassemia Care, PHO & BMT Centre, 1 st floor, opp. Kanakia
Exotica, CCI Compound, Borivli (E), Mumbai – 400 066. Cont. No. 022 28541017-18.
CONTRACTUAL POSTS

Sr.
No.
1
2

Contractual Post

No. of Post

3
4
5
6

BMT Physician (Full Time)
Medical Hematologist-Oncologist
(Jr. Consultant)
Visiting Gastroenterologist
Visiting Pediatric Surgeon
Assistant Medical Officer
Project Manager (Admin)

1
1
1
1
4
1

7
8
9
10

X-Ray Technician
Staff Nurse
Lift Man
IV Class Employee

1
22
2
5

(INR)Monthly Fixed
Salary
2,20,000/69,000/20,000/20,000/45,000/60,000/- (Monthly
fixed salary minus
pension)
20,000/15,000/9,000/9,000/-

Qualification:
1. BMT Physician: D.M. (Hematology) & Fellowship in BMT with 3 years’ experience.
2. Medical Hematologist-Oncologist (Jr. Consultant): M.D. (Medicine) & Fellowship in
Hematology-Oncology/BMT.
3. Visiting Gastroenterologist: D.M. / D.N.B. Gastroenterology.
4. Visiting Pediatric Surgeon: M.Ch. (Pediatric Surgery)

5. Assistant Medical Officer:
a. M.B.B.S. or Degree Holder as per Qualifications mentioned in Annexure I & II of MCI’s
rule of 1956.
b. Registration of MMC is must.
c. Experience of not below than House Officer Post (2 house posts of six months duration) from
recognized hospital.
6. Project Manager (Admin): Preferably Retired Administrative Officer of Municipal Hospital.
7. X-Ray Technician:
a. Three years degree course of Bachelor in Paramedical Technology in Radiology (BPMT)
from MUHS with six months internship. Or
b. B. Sc. in Physics from recognized university with 2 years’ experience of X-Ray
Technician at diagnostic centre / hospital. Or
c. Diploma in Radiology after Standard XII from recognized university / college with 2
years’ experience of X-Ray Technician at diagnostic centre / hospital.
8. Staff Nurse: GNM Nursing Course after Standard XII.
9. Liftman: Wireman license from PWD department of Maharashtra Government or certificate
from ITI/ NCTVT diploma of wireman
10. IV Class Employee: 10th Standard
AGE LIMIT:
1. BMT Physician: upto 50 years
2. Medical Hematologist- Oncologist (Jr. Consultant): upto 50 years
3. Visiting Gastroenterologist: upto 50 years
4. Visiting Pediatric Surgeon: upto 50 years
5. Assistant Medical Officer: upto 50 years
6. Project Manager (Admin): upto 65 years
7. X-Ray Technician: upto 38 years
8. Staff Nurse: upto 30 years
9. Liftman: upto 30 years
10. IV Class Employee: upto 30 years
GENERAL CONDITIONS:
1. Candidate must possess Post-graduate degree in their respective subject from MCI
recognized University/College or possess the qualification required for selection in MCI.
2. Candidate must have experience in the subject after passing Degree or Diploma.
3. Candidate must have registered with Maharashtra Medical Council.
4. Candidate must have passed Maharashtra State Secondary or Higher Secondary School
Examination with atleast 50 marks paper in Marathi Subject.
5. Candidate must have knowledge about computers and must have MSCIT or GECT
certificate. Or he/she should pass above examination and submit the certificate within 2 years
of his/her appointment or his appointment will be cancelled.
6. If the qualification is same, the preference will be given to the candidate who possesses a
Medical Council of India recognized degree.
7. Candidate should submit marriage certificate, name change in Govt. Gazzette. If not married
female candidate can apply in her previous name.

8. If candidate has passed Degree or Diploma in one or more than one attempt, he should
submit the attempt certificate.
9. Candidate should inform regarding any punishment by / pending criminal or civil case in the
Court of Law and police enquiry, if any.
10. If candidate has given false information or submitted false certificates or hides information
during the time of interview or after selection, his selection will be cancelled. If he/she is
appointed, his/her appointment will be cancelled.
11. If candidate is employed elsewhere, he/she should submit the No Objection Certificate from
his previous employer.
12. Municipal Commissioner of Brihanmumbai Mahanagar Palika, has the right to stop the
selection procedure on administrative or any other grounds.
13. Candidate should attend the interview with his/her own expenses.
14. Selected candidates would have to sign a contract agreement in given format on Rs. 100/- or
as per legal charges (as per salary) bond paper. This expense should be borne by the
candidate.
15. Candidate should submit the character certificate from the respective Police Station within
one month of his appointment.
16. This contractual appointment may be cancelled at any time by Hon. Municipal
Commissioner of Brihanmumbai Mahanagar Palika, without information.
17. If the contractual employee’s behavior is not found satisfactory during his service, his/her
services will be terminated immediately.
18. A 30 days intimation will be mandatory in case the candidate wishes to resign.
SPECIAL INSTRUCTIONS:
1. The application submitted before the date of this advertisement will not be considered.
Brihanmumbai Mahanagar Palika has not given any authority to any person or company for
sale of application forms.
2. The copy of the advertisement, interview schedule will be displayed on the Notice Board of
Comprehensive Thalassemia Care, PHO and BMT Centre. The interview schedule will be
informed to the candidate.
3. The application forms along with the qualification, terms and conditions for the posts of
Doctors and other posts, are available on the site http//portal.mcgm.gov.in
The fee of application form should be paid in the Cash Section of LTMG, Hospital, Sion (in office
hours) and receipt should be attached to the application form, otherwise the application will not be
considered.
The complete application in proper format should be submitted with passport size of photo, from
Dt. 26.07.2017 to Dt. 02.08.2017 from 11.00 am to 3.00 pm (except Sundays and Holidays) at
Comprehensive Thalassemia Care, PHO and BMT Centre, Opp. Kanakia Exotica, CCI Compound,
Borivli (East), Mumbai 400 066. (Tel No. 022 28541017-18). The application received after 3.00 pm
on Dt. 02.08.2017 will not be accepted and no correspondence will be taken into consideration.

S/d
Director (ME & MH)

