
बहृन्मुंबई ्हानगरपालिका 
िो.टी.्. वदै्यकीय ्हाववद्यािय व सववसाधारण रूग्णािय, शीव, ्मुंबई 400022 

दरूध्वनी क्रुं . - 02224066381-89/ 
कॉम्प्रिहेम्प्नसव्हथिेॅसेल्याकेअर, बािरोग, रक्तदोष, ककव रोग आणण बोन ्ॅरो ट्रानसपिाुंटेशन कें द्र 

्ागाठाणे, बोररविी (प)ू 
दरूध्वनी क्रुं . – 022 28541017-18. 

 

अर्ावचा न म्ना 

पदाचे नाव: _____________________________________ 
 
ितत, 
अधधष्ठाता, 
िो.टी.्. वैद्यकीय ्हाववद्यािय व 
सववसाधारण रूग्णािय, शीव,  
्मुंबई – 400022. 
 
बहृन्मुंबई ्हानगरपालिकेत िो.टी.्. वैद्यकीय ्हाववद्यािय व सववसाधारणरूग्णािय, शीव, 

्मुंबई 400022 /कॉम्प्रिहेम्प्नसव्हथिेॅसेल्याकेअर, बािरोग, रक्तदोष, ककव रोग आणण बोन ्ॅरो 

ट्रानसपिाुंटेशन कें द्र ्ागाठाणे, बोररविी (पू)्ध्ये ____________________________________ 

पदाकररता ददनाुंक ____________ च्या र्ादहरातीनमसार ्ी खािी सही करणार ववनुंती अर्व 

करत आहे. ्ाझी सववस्तर ्ादहती खािीिि्ाणे आहे : 

1) (अ) सुंपूणव नाव (आडनाव िथ्) : 

_________________________________________ 

_________________________________________________________________  

2) पत्ता (काय्चा) : ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3) पत्ता (पत्रव्यवहाराचा) :_________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) पदाच ेनाव _______________________पदाचा सुंकेताुंक _____________________ 

5) र्न् ददनाुंक: _____________________________ 

6) वर्न: ________________ ककिोउुंची: ___________________ सें.्ी. 

7) वय: 

8) शैक्षणणक अहवता: ___________________________________________________ 

्ी यानवये िततज्ञापूववक असे र्ाहीर करतो / करते की, वरीि ्ादहती र्ाणीवपूववक तसेच 

ववश्वासपूववक ददिी असून, ती खरी आहे. र्ादहरातीत ददिेल्या सवव तनकषाुंवर व शैक्षणणक 

अहवतेनमसार ्ी पात्र आहे. त्यापैकी कोणतीही ्ादहती खोटी आढळल्या्मळे ्ाझा अर्व फेटाळून 

िावल्यास ककुं वा तनवडीच्या कम ठल्याही टपपयावर ्ाझी उ्ेदवारी रद्द केल्यास ्ाझी काहीही 

तक्रार राहणार नाही.  

सोबत : ि्ाणपत्राुंच्या ि्ाणणत िततलिपी 

आपिा / आपिी ववश्वासू, 

 
 
अर्वदाराची सही 
(अर्वदाराच ेनाव) 

ददनाुंक:  
 



बहृन्मुंबई ्हानगरपालिका 
िो.टी.्. वदै्यकीय ्हाववद्यािय व सववसाधारण रूग्णािय, शीव, ्मुंबई 400022 

दरूध्वनी क्रुं . - 0224063081-89/ 
कॉम्प्रिहेम्प्नसव्हथिेॅसेल्याकेअर, बािरोग, रक्तदोष, ककव रोग आणण बोन ्ॅरो ट्रानसपिाुंटेशन कें द्र 

्ागाठाणे, बोररविी (प)ू 
दरूध्वनी क्रुं . – 022 28541017-18. 

वयैम्प्क्तक ्ादहतीपत्र (BIO-DATA) 
 

1) सुंपूणव नाव (आडनाुंव िथ्) ्राठीत: ______________________________________ 

2) वडडिाुंच ेसुंपूणव नाव: __________________________________________________ 

3) वववाहापूवीच ेसुंपूणव नाव (्दहिाुंकररता): ____________________________________ 

4) पत्ता व दरूध्वनी क्र्ाुंक: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5) लिुंग– पमरुष ______________स्री _________________ 

6) र्न्ददनाुंक: ददनाुंक________ ्दहना________ वषव _________ 

ददनाुंक ________________ रोर्ी असिेिे वय ________ ्दहने _______ ददवस____ 

7) शैक्षणणक अहवता: 

शकै्षणणक 
अहवता 

शािाुंत परीक्षा 
्ुंडळ/ववद्यापीठाचे 
नाव 

गमणाुंचा तपशीि उच्च ्ाध्यल्क 
शािाुंत परीक्षेतीि 

गमण 

उ्ेदवार ककती 
ियत्नात परीक्षा उत्तीणव 
झािा 

  िापत गमण पकैी टक्केवारी ्राठी इुंग्रर्ी  
दहावी        
बारावी        
पदवी        
पदववका  

  

      

पदव्यमत्तर        



फेिोलशप        
 

8) अनमभव: ________________________________________ 

9) स्थातनक पोिीस ठाण्याचा पूणव पत्ता: _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10)उुंची: ___ फूट __ इुंच, वर्न: _____ कक.ग्रा.,  शरीराची ठेवण: ककरकोळ / ्ध्य् / समद्रमढ 

वणव: ________ नेत्र वणव: ________ वैयम्प्क्तक खनू: _________________________ 

11)सुंगणकववषयक ज्ञान: MS-CIT ककुं वा शासनाने ववदहत  

केिेल्या सुंगणक ववषयक अभ्यासक्र्ाच ेि्ाणपत्र:                   आहे / नाही  

12)उ्ेदवार सध्या नोकरी करीत आहे ककुं वा नाही ?होय / नाही 

असल्यास त्याबाबतचा तपशीि: __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

13)उ्ेदवाराववरुद्ध पोिीस चौकशी / नयायाितयन िकरण ििुंबबत / 
िस्ताववत आहे का ? असल्यास त्याबाबतचा तपशीि द्यावा. होय / नाही 

14)उ्ेदवारास पूवी लशक्षा झािी होती का ? लशक्षा झािी होय / नाही 
असल्यास, लशक्षेचा तपशीि न्ूद करण्यात यावा व  
नयायाियीन तनणवयाची ि्ाणणत ित अर्ावसोबत र्ोडण्यात यावी. 

आपिा / आपिी ववश्वासू, 
 
 
   अर्वदाराची सही 
   (अर्वदाराच ेनाव) 

ददनाुंक: 
 



बहृन्मुंबई ्हानगरपालिका 
िोक्ानय दटळक ्हानगरपालिका सववसाधारण रुग्णािय, शीव, ्मुंबई – 22. 

 
 

र्ादहरात 

      िोक्ानय दटळक ्हानगरपालिका सववसाधारण रुग्णािय व वैद्यकीय ्हाववद्यािय 
तसेच कॉम्प्रिहेम्प्नसव्ह थिेॅसेल्या केअर, बािरोग रक्तदोष ककव रोग आणण बोन ्ॅरो 
ट्रानसपिाुंटेशन कें द्र, बोरीविी याुंच्या आस्थापनेवरीि ियोशाळा तुंत्रज्ञ सुंवगावतीि ररक्त पदे कुं त्राटी 
पध्दतीने (सहा ्दहनयाुंसाठी र्ादहरातीद्वारे थेट ्मिाखतीद्वारे भरण्यासाठी अर्व ्ागववण्याुंत येत 
आहेत. सदर अर्ावचा न्मना ्नपाच्या www.portal.mcgm.gov या सुंकेत स्थळावर िदलशवत 
करण्यात आिा आहे. सवर अर्व डाऊनिोड करुन अर्ावच े शमल्क 100+ GST (5%) 
िो.दट.्.स.रुग्णािय, रोख ववभाग, तळ्र्िा येथे दद. 13.02.2018 पयतं भराव.े  

पदाच ेनाुंवः- ियोशाळा तुंत्रज्ञ. 

शैक्षणणक अहवता- 

1. उ्ेदवार ्ानयतािापत ववद्यापीठाची ववज्ञान शाखेतीि (Degree in B.Sc.) पदवी धारण 
करणारा असावा आणण ्ानयतािापत ववद्यापीठाची (Maharashtra State Board of 
Technical Education) ची डी.ए्.एि.टी.पदववका (Diploma in Medical Laboratory 
Technology) उत्तीणव झािेिा असावा. (B.Sc.+ DMLT) 

ककुं वा 

2. उ्ेदवाराने 12 वी नुंतर ्हाराष्ट्र आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ याुंचकेडीि तन् वैद्यकीय 
तुंत्रज्ञान या शाखेतीि िॅबोरेटरी ्ेडडलसन या ववषयातीि (Batchlor of Paramedical 
Technology in Laboratory Medicine) पदवी धारण करणारा असावा. 

a. उ्ेदवार ्हाराष्ट्र राज्य ्ाध्यल्क व उच्च ्ाध्यल्क लशक्षण ्ुंडळाची परीक्षा वा तत्स् 
कक्ान 100 गमणाुंची िश्नपबत्रका असिेिी ्राठी ववषय घेऊन उत्तीणव झािेिा असावा. 

b. उ्ेदवाराने खात्या्ाफव त घेण्याुंत येणा-या चाुंचणीत उत्तीणव होणे आवश्यक आहे.  

c. उ्ेदवारािा सुंगणकाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्याने/ततने डी.ओ.ई.,ए.सी.सी. 
सोसायटीच ेसी.सी.सी. ककुं वा ओ स्तर ककुं वा ए, बी ककुं वा सी स्तरावरीि ि्ाणपत्र ककुं वा  



्हाराष्ट्र राज्य उच्च आणण ताुंबत्रक लशक्षण ्ुंडळाच ेMSCIT OR GECT च ेि्ाणपत्र 
धारण करणे आवश्यक आहे. 

3. वयो्यावदा- उ्ेदवाराच े वय दद. 31.12.2017 रोर्ी 18 वषांपेक्षा क्ी व 38 वषांपेक्षा 
अधधक असता का्ा नये. 

4. तनम्प्श्चत वेतन दर्हा रुपये 18000/- (कोणताही भत्ता अनमजे्ञय नाही) 
5. त्याुंची कुं त्राट तत्वावर तनयमक्ती 6 ्दहनयाुंपेक्षा र्ास्त नाही अशािकारे करण्यात येईि. 

सदर कािावधीत    
तनयल्त तत्वावर ियोगशाळा तुंत्रज्ञाुंची पदे भरण्यास ्ुंरू्री िापत होऊन तनयल्त पदावर 
ियोगशाळा तुंत्रज्ञाची तनयमक्ती करण्यासापेक्ष रे् िवकर असेि त्या ददनाुंका रोर्ी कुं त्राटी 
ियोगशाळा तुंत्रज्ञाुंची ने्णमक सुंपमष्टात केिी र्ाईि. 

निकडीचे निकष- 

     पदाुंच्या सेवा िवेश तनय्ानमसार ववदहत केिेिी अहवता/ अटी /शती धारण करीत असिेल्या 
उ्ेदवाराुं्धनू शैक्षणणक अहवतेच्या/ व्यवसातयक पररक्षेत उ्ेदवाराुंनी िापत केिेल्या गमणाुंनमसार/ 
टक्केवारीनमसार तसेच व्यवसाय चाचणी उत्तीणव झािेल्या उ्ेदवाराुंची सा्ाईक गमणवत्ता यादी 
तयार करण्यात येईि. 

उ्ेदवाराुंनी तनवड िकक्रयेसाठी उपम्प्स्थत रहावयाच ेदठकाण- 

अधधष्ठाता याुंच े कायाविय, ्हाववद्यािय इ्ारत, तळ ्र्िा, िोक्ानय दटळक 
्हानगरपालिका सववसाधारण रुग्णािय व वैद्यककय ्हाववद्यािय, ्मुंबई- 400022 

उ्ेदवाराने टक्केवारीनमसार तनवड िकक्रयेसाठी हर्र रहावयाच ेवेळापत्रक- 

पदना्- ियोगशाळा तुंत्रज्ञ 

अ.क्र. िवगव बी.एससी/डी.ए्.एि.टी. पदववका परीक्षेची 
टक्केवारी 

तारीख व वेळ 

1 सववसाधारण बी.एससी 50 टक्के, डी.ए्.एि.टी. 50 टक्के 
ककुं वा त्यापेक्षा अधधक टक्केवारी िापत झािेिे 
उ्ेदवार 

दद. 14.02.2018 

2 सववसाधारण बी.एससी 45 टक्के, डी.ए्.एि.टी. 45 टक्के 
ककुं वा त्यापेक्षा अधधक टक्केवारी िापत झािेिे 
उ्ेदवार 

दद. 15.02.2018 

 



     उ्ेदवाराने शैक्षणणक अहवतेबाबतची ि्ाणपत्र/ेव्यावसातयक अहवता/सुंबुंधधत 
गमणपबत्रका/अनमभवाचे ि्ाणपत्र याुंच्या ्मळ िती व साक्षाुंककत झरेॉक्स ितीुंसह उपम्प्स्थत रहावे. 
तसेच उ्ेदवाराने अलिकडच्या काळात काढिेिे पारपत्र आकारातीि 4 छायाधचत्र (Photo) सोबत 
आणणे आवश्यक आहे. 

     सदर कुं त्राटी तनयमक्ती उच्चत् गमणाुंनमसार करण्यात येईि. त्याचबरोबर सदर र्ादहरातीुं्ध्ये 
बदि ककुं वा रद्द करण्याचा अधधकार अधधष्ठाता िो.दट.्.स. रुग्णािय याुंचा राहीि. 

 

     सही/-                                 
                                                                      अधिष्ठात्री 
               लो.टि.म.स. रुग्णालय 
 
 


