
बृहन्मुबई महानगरपालऱका 
रा.ए.स्मा. रुग्णाऱय, परल, मुुंबई-४०० ०१२ 

क्र. केईएम/ऩी/५१९/ओडी दद. १६.१२.२०१९ 

जाहहरात 

 बृषनममुंबई मषानगरऩालऱकेच्या प्रममख रुग्णाऱयामध्ये खाऱीऱ अटी ळ ऴती ऩूणण करणा-या 
उमेदळाराुंकडून ळ बृषनममुंबई मषानगरऩालऱकेच्या रुग्णाऱयातून शळेालनळृत्त झाऱेऱे अलधष्ठाता, 
ळदै्यकीय अलधसक ळ उऩअलधष्ठाता याुंच्याकडून दद. १६.१२.२०१९ ते  ३१.१२.२०१९ या 
काऱाळधी मध्ये एक ळवाणकरीता (एका ळेली दकमान १७९ ददळशाकरीता एका ददळशाचा खुंड 
दळेून) कुं त्राटी तत्त्ळाळर प्रममख कायणकारी अलधकारी (शी.ई.ओ.) ऩदाकरीता अर्ण मागदळण्यात येत 
आषते. 

१ पदनाम प्रमुख काययकारी अलिकारी (सी.ई.ओ.) 

२ एकूण ऩद े ५ 

३ ऴसैलणक अषणता 

१. उमेदळार कोणत्याषी ऴाखेचा ऩदळीधर अशाळा. 

२. उमेदळार मानयताप्राप्त दळद्याऩीठाची एम.बी.ए. षले्थ केअर 
मनॅरे्मेंट (MBA HEALTH CARE MANAGEMENT) षी 
ऩदव्यमत्तर ऩदळी (ऩूणणळेल अभ्याशक्रम) उत्तीणण झाऱेऱा 
अशाळा.  

(बृषनममुंबई मषानगरऩालऱकेच्या रुग्णाऱयातून शळेालनळृत्त झाऱेऱे अलधष्ठाता, 
ळदै्यकीय अलधसक ळ उऩअलधष्ठाता याुंना षी अट ऱागू नाषी.) 

४ अनमभळ  

१. रुग्णाऱयीन प्रऴाशकीय कामकार्ाचा तीन ते ऩाच ळवाणचा 
अनमभळ अशाळा. 

२. उमेदळार माध्यलमक ऴाऱाुंनत प्रमाणऩत्र ऩरीसा दकुं ळा तत्शम 
दकुं ळा उच्चतम ऩरीसेत दकमान १०० गमणाुंची मराठी 
प्रश्नऩलत्रका अशऱेऱा मराठी दळवय घऊेन उत्तीणण अशण े
आळश्यक आष.े 

३. शुंगणकाच ेतशचे इुंटरनटेच ेअद्ययाळत हान अशणे आळश्यक 
राषीऱ. 

४. ळदै्यकीय (रुग्णाऱयीन कामाकार्ाशुंदभाणतीऱ) सेत्रातीऱ लनयम 
ळ कायद ेयाुंच ेशखोऱ हान अशण ेआळश्यक आष.े 

५. उत्तम ऱेखन ळ शुंळाद कौऴल्य अशण ेआळश्यक. 

५ ळयोमयाणदा 
दद.०१.०१.२०२० रोर्ी उमेदळाराच ेळय ३८ ळवाणऩयतं अशाळे 
(बृषनममुंबई मषानगरऩालऱकेच्या रुग्णाऱयातून शळेालनळृत्त झाऱेऱे अलधष्ठाता, 
ळदै्यकीय अलधसक ळ उऩअलधष्ठाता याुंना षी अट ऱागू नाषी.) 



६ करार काऱाळधी 
एक ळवण (एका ळेली दकमान १७९ ददळशाकरीता एका ददळशाचा 
खुंड दळेून) 

७ 
ऴारीदरक/मानलशक 
लथथती 

उत्तम अशाळी. 

८ ठोक ळेतन रु. ८०,०००/- द.म. 

९ कामाच ेथळरुऩ 
प्रममख रुग्णाऱयाच्या ज्या रुग्णाऱयात लनयमक्ती ददऱेऱी अशऱे त्या 
रुग्णाऱयाच्या खाते प्रममखाुंनी ददऱेऱी शळण कामे ऩार ऩाडण े
आळश्यक राषीऱ. 

१० 
अर्ण करण्याचा 
ददनाुंक 

हद. १६.१२.२०१९ ते  ३१.१२.२०१९ 

११ अर्ाणच ेऴमल्क 

(रु. १०००/- + जी.एस.टी.) अर्ाणचे ऴमल्क प्रथताळ दळभाग, 
रा.ए.थमा. रुग्णाऱय, ऩरल येथमन चऱन प्राप्त करुन म.न.ऩा. 
लतर्ोरीत भरल्यानुंतर अर्ाणची नममना प्रत दणे्यात येईऱ. अर्ाणच े
ऴमल्क भरल्याबाबतची ऩाळती शोबत र्ोडण ेआळश्यक राषीऱ. 

१२ 
अर्ण करण्याची 
ऩध्दत 

नममना अर्ाणची प्रत प्रथताळ दळभाग, रा.ए.थमा. रुग्णाऱय, ऩरल, 
ममुंबई- ४०००१२ येथे दद. १६.१२.२०१९ ते         
३१.१२.२०१९ ऩयतं कायाणऱयीन कामकार्ाच्या ददळऴी शकाली 
१०.३० ते शुंध्याकाली ४.३० ऩयतं उऩऱब्ध षोईऱ. ऩूणण भरऱेऱा 
अर्ण प्रमाणऩत्राुंच्या शासादकुं त प्रतीशष   आळक र्ाळक दळभाग, 
रा.ए.थमा. रुग्णाऱय, तल मर्ऱा, मषादळद्याऱय इमारत, ऩरल, 
ममुंबई- ४०० ०१२ येथे दद. १६.१२.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ 
ऩयतं कायाणऱयीन कामकार्ाच्या ददळऴी शकाली १०.३० ते 
शुंध्याकाली ४.३० ऩयतं थळीकारण्यात येईऱ. 

१३ 
लनळडीची 
कायणऩध्दती 

१. ममऱाखत 

२. ळदै्यकीय तऩाशणी 
३. ऩोलऱश चौकऴी 
४. कुं त्राट करार 

१४ 
शामानय अटी आलण 
ऴती 

१. अर्ाणची ऩडतालणी करताना चमकीची मादषती भरऱेऱी 
आढलल्याश शदर अर्ण कोणतीषी शमचना न दतेा रद्द करण्यात 
येईऱ. 

२. शदर लनयमक्तत्या एक ळवण (एका ळेली दकमान १७९ 
ददळशाकरीता एका ददळशाचा खुंड दळेून) कुं त्राट 



काऱाळधीकदरता अशल्यान,े त्याुंना शदर मषानगरऩालऱकेमध्ये 
कोणत्याषी ऩदाळर कोणत्याषी प्रकारचा षक्तक शाुंगता येणार 
नाषी. 

३. करार काऱाळधीतीऱ शळेा षी लनळृत्ती ळेतन, बोनश, रर्ा 
प्रळाश शळऱत, रर्ा रोखीकरण  दकुं ळा अनय कोणत्याषी 
आलथणक ऱाभाशाठी ळ शळेादळवयक ऱाभाुंशाठी दळचारात 
घतेऱी र्ाणार नाषी. 

४. कराराच्या एक ळवण (एका ळेली दकमान १७९ ददळशाकरीता 
एका ददळशाचा खुंड दळेून) काऱाळधीत शीईओ याुंना ५-५ 
ददळशाची दकरकोल रर्ा अनमहेय आष.े अनय कोणत्याषी रर्ा 
त्याुंनी उऩभोगल्याश त्यानमशार ळेतन कऩात करण्यात येईऱ. 

५. करार काऱाळधीत कामलगरी अशमाधानकारक दकुं ळा गरैलऴथत 
अशल्याश कोणतीषी ऩूळणशचूना न दतेा त्याुंचा लनयमक्तीचा 
करार शमाप्त करण्यात येईऱ. 

६. ळरीऱ अटी/ऴती मध्ये बदऱ/ळाढ करण्यात आल्याश त्या शळण 
शीईओुंना बधनकारक अशतीऱ. 

 

                                                                                                       शषी/- 

                     अलिष्ठाता                               

               रा.ए.थमा. रुग्णाऱय 
 


