
 

 

बहृन्मुंबई ्हानगरपालिका 
कॉम्प्रिहमे्प्सिव थॅलािेम्प्िया केअर, बािरोग रक्तदोष ककक रोग आलि  

बोन िॅरो ट्रासिप्लासटेशन कें द्र,  बोररवली  (पू.)  

 (िो.टि.्. वैद्यककय ्हालवद्यािय व सवकसाधारि रुग्िािय, शीव, म्ुंबई याुंचे उपकें द्र) 
 

  क्र. एििीएच/370 /सीिीसी, पीएचओ एण्ड बीए्िीसी                                        कद. 27.05.2019 

जालहरात 
 

 

 बृहसिमुंबई िहानगरपाम्प्लकेतील लोकिासय रटळक िहानगरपाम्प्लका िवविाधारण रुग्णालय व वैद्यककय 

िहाम्प्वद्यालय, शीव अुंतगवत उभारण्यात आलेल्या ्नपा-कॉम्प्रिहमे्प्सिव थॅलािेम्प्िया केअर, बािरोग रक्तदोष 

ककक रोग आम्प्ण बोन िॅरो ट्रासिप्लासटेशन कें द्र िागाठाण,े  बोररवली  (पू.) येथील कें द्रािाठी खालील निूद केलेली 

पद े कुंत्राटी तत्त्वावर 6 ्लहनयाुंच्या कािावधीसाठी तात्पमरत्या स्वरुपात भरण्यािाठी इच्छूक उिेदवाराुंकडून अर्व 

िागम्प्वण्यात येत आहते. म्प्वहीत निमसयातील अर्व http://portal.mcgm.gov.in या िुंकेतस्थळावर उपलब्ध 

आहते.  अनम.क्रुं .1 त े4 या पदाुंिाठी रु. 300+ 5% GST आलि अनम.क्रुं . 5 त े8 या पदाुंसाठी रू.100 + 5% GST 

इतके अर्व शमल्क ्नपा-कॉलरिहलेनसव थॅिेलस्ीया केअर, बािरोग रक्तदोष-ककक रोग आलि बोन ्ॅरो 

िानसप्िानिेशन कें द्र, बोरीविी (पूवक) येथे कद. 30.05.2019 ते कद. 11.06.2019 पयकत कायाकियीन का्काजाच्या 

कदवशी (शलनवार, रलववार व सावकजलनक समििी वगळून) स.10.00 त ेदम. 1.00 या वेळेत भरून, पावती अर्ाविोबत 

र्ोडून अर्व ्नपा-कॉम्प्रिहमे्प्सिव थॅलेम्प्ििीया केअर, बालरोग रक्तदोष-ककव रोग आम्प्ण बोन िॅरो ट्रासिप्लासटेशन कें द्र, 

पम्प्हला िर्ला, कनाककया एक्िॉरटका ििोर, सीसीआय कुं पाऊुं ड, बोररवली (पू.) म्ुंबई – 400 066. येथे िादर 

करावा. (दमरध्वनी क्र. 022 28541017-18).  

 

अनम क्र. पदाच ेनाव अहकता पद 

सुंख्या 

ठोक वेतन 

दर्हा 

1 

कलनष्ट बािरोग / िौढ रक्तदोष 

ककक रोग तज्ञ (Jr. Pediatric 

Adult / Hemato-Oncologist) 

MD/DNB(Medicine) or equivalent degree 

approved by MCI & Fellowship in Clinical 

Hematology. MD/DNB (Pediatrics) or 

equivalent degree approved by MCI & 

Fellowship in Pediatric Hematology Oncology 

01 69000/- 

2 
लवकृती शास्त्रज्ञ (पूिक वेळ) 

Pathologist (Full Time)   

M.D/DNB (Pathology) OR equivalent degree 

approved by MCI 
01 69000/- 

3 
्ानद हृदयरोग लचककत्सक 

(Visiting Cardiologist) 

D.M. / D.N.B (Cardiology) or equivalent 

degree approved by MCI. 
01 20000/- 

4 
सहाय्यक वैद्यकीय अलधकारी 

(Asstt.Medical Officer) 

a) M.B.B.S. or Degree Holder as per 

qualifications mentioned in Annex.I & II of 

MCI’s rule of 1956 

b) Registration of MMC is must. 

c) Experience of two posts of 6 mths 

duration in any MCI Recognised Hospital. 

01 45000/- 

http://portal.mcgm.gov.in/


5 आहारतज्ञ (Dietician) 

B.Sc. (Dietetics/Nutrition) from recognized 

University. Experience in Pediatric Oncology, 

Hematology and BMT will be preferred &/or 

PG degree in Dietetics/Nutrition will be given 

preference. 

01 18000/- 

6 पररचारीका (Staff Nurse) 
G.N.M. Nursing, Registration with 

Maharashtra Nursing Council – Necessary 
03 22000/- 

7  वाहन चािक (Driver) 

10th pass.  Heavy & Light Vehicle license is a 

must. Candidate with a minimum 2 yrs. 

experience will be given preference. 

01 
9000/- 

 

8  
चतमथकश्रेिी का्गार (IV Class 

employee) 

10th pass (10वी पास) – Experience in Hospital 

will be preferred. 
04 9000/- 

          

वयो्याकदााः- 

1. कलनष्ट बािरोग / िौढ रक्तदोष ककक रोग तज्ञ - 50 वषाकपयकत. 

2. लवकृती शास्त्रज्ञ – 50 वषाकपयकत 

3. ्ानद हृदयरोग लचककत्सकाः क्ाि वयो्याकदा- 50 वषाकपयंत. 

4. सहाय्यक वदै्यकीय अलधकारीाः क्ाि वयो्याकदा- 50 वषाकपयंत. 

5. आहारतज्ञ: क्ाि वयो्याकदा 38 वषाकपयकत. 

6. पररचारीका: किाल वयोियावदा 38 वषावपयवत. 

7. वाहनचािकाः क्ाि वयो्याकदा 38 वषाकपयकत. 

8. चतमथकश्रेिी का्गाराः क्ाि वयो्याकदा 38 वषाकपयंत.   

िवविाधारण अटीीः- 

1. िुंबुंम्प्धत म्प्वषयातील आवश्यक ती पदवी ककुं वा पदम्प्वका िाप्त केल्यानुंतर उिेदवाराि व्याविाम्प्यक 

अनमभव असल्यास िाधानय कदि ेजाईि. 

2. उिेदवाराुंनी म्प्ववाह नोंदणी ििाणपत्र, नावात बदल झाल्याचे रार्पत्र िादर करावे. तिचे त े

निल्याि म्प्ववाम्प्हत िम्प्हला उिेदवार म्प्ववाहा पूवीच्या नावाने अर्व करू शकतात. 

3. उिेदवाराने पदम्प्वका/पदवी पररक्षा एकापेक्षा र्ास्त ियत्ाुंत उत्तीणव केली अिल्याि ती परीक्षा ककती 

ियत्ाुंत उत्तीणव केली याचे ििाणपत्र िादर करणे आवश्यक आह.े 

4. उिेदवाराला कोणत्याही सयायालयाने नैम्प्तक अध:पतन ककुं वा फौर्दारी स्वरुपाच्या खटल्यात म्प्शक्षा 

कदली अिल्याि, तिेच उिेदवाराम्प्वरुद्ध पोम्प्लि चौकशी/सयायालम्प्यन िकरण िलुंम्प्बत 

अिल्याि/म्प्शक्षा झालेली अिल्याि उिेदवाराने त्याबाबत िाम्प्हती दणेे आवश्यक आह.े 

5.  म्प्नवडिकक्रया िमरु झाल्यानुंतर ककुं वा म्प्नयमक्तीनुंतर कोणत्याही क्षणी उिेदवारान ेचमकीची िाम्प्हती/ 

ििाणपत्रे/ कागदपत्रे िादर केल्याि ककुं वा कोणतीही िाम्प्हती दडवून ठेवल्याचे  म्प्नदशवनाि आल्याि 

त्याची उिेदवारी रद्दबातल करण्याुंत येईल. तिचे म्प्नयमक्ती झालेली अिल्याि कोणतीही पूवविूचना 

न दतेा त्याची म्प्नयमक्ती ििाप्त करण्याुंत  येईल. 

6.  उिेदवार नोकरी करीत अिल्याि पूवीच्या म्प्नयोक्त्याुंचे ना हरकत ििाणपत्र अर्ाविोबत र्ोडावे. 

7.  िशािकीय ककुं वा असय कारणास्तव म्प्नवड िकक्रया कोणत्याही वेळेि कोणत्याही टप्प्यावर 

थाुंबम्प्वण्याचे अम्प्धकार िहापाम्प्लका आयमक्त, बृहसिमुंबई िहानगरपाम्प्लका याुंना आहते. 

8.  उिेदवाराुंना  िमलाखतीिाठी  स्वखचावने  उपम्प्स्थत रहाव ेलागेल.   



9.  म्प्नवड झालेल्या उिेदवाराि रुपय े100/- ककुं वा म्प्वधी आकाराििाण े(वेतन म्प्िळकतीनमिार) बॉसड 

पेपरवर  म्प्वम्प्हत निमसयातील  कुं त्राट करार करणे आवश्यक अिून  िदरहू  खचव िुंबुंम्प्धत उिेदवाराि  

करावा  लागेल. 

10.  म्प्नवड झालेल्या उिेदवाराम्प्वरुध्द  कोणताही  गमसहा नोंदम्प्वलेला नाही  अथवा म्प्िध्द झालेला  नाही 

अिे चाररत्र्य  ििाणपत्र िुंबुंम्प्धत पोलीि स्टेशनकडून  निेणमकी नुंतर  एक िम्प्हसयाच्या  आुंत िादर 

करणे आवश्यक राहील. 

11.  िदर कुं त्राटी तत्त्वावरील  पदधारकाुंची  म्प्नयमक्ती  कोणत्याही  वेळी पूवविूचना न दतेा रद्द करण्याच े 

अम्प्धकार  बृहसिमुंबई िहानगरपाम्प्लका  आयमक्ताुंना  आहते. 

12.  िदर कुं त्राटी  तत्त्वावरील  पदधारकाच्या   म्प्नयमक्ती कालावधीिध्ये   उिेदवाराने म्प्शस्तभुंग केल्याचे 

म्प्नदशवनाि आल्याि त्याुंची म्प्नयमक्ती तात्काळ रद्द करण्याुंत  येईल. 

13.   कम ठल्याही  कारणास्तव  म्प्नवड झालेल्या उिेदवाराि  पदाचा रार्ीनािा द्यावयाचा अिल्याि त्यान े

30 कदविाुंची  पूवविूचना दणेे बुंधनकारक आह.े 

म्प्वशषे िमचना :  

 

अ) यापूवी िुंबुंम्प्धत कायावलयात व असय रठकाणी िादर केलेले/िाप्त झालेल ेअर्व म्प्वचारात घतेले र्ाणार 

नाहीत. तिेच बृहसिमुंबई िहानगरपाम्प्लकेने कोणत्याही व्यक्तीला व इतर दमि-या िुंस्थेला अर्व म्प्वकण,े 

म्प्स्वकारणे इत्यादींचा अम्प्धकार कदलेला नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. 

आ) िपािाने आिेि ेअजक लवचारात घेतिे जािार नाहीत. 

 

अजाकचे लवलहत म्ल्य अनम. क्रुं .1 त े4 या पदाुंसाठी रु 300+ 5% GST आलि अनम. क्रुं .5 त े8 या पदाुंसाठी  

रू. 100 + 5% GST ्नपा. - कॉलरिहलेनसव थॅिासले्या केअर, बािरोग रक्तदोष ककक रोग आलि बोन ्ॅरो 

ट्रानसप्िानिेशन कें द्र, पलहिा ्जिा, कनाककया एक्सॉटिका स्ोर, ्ागाठाि,े बोटरविी (पू.) म्ुंबई – 400 066 

येथे कद.30.05.2019 त ेकद. 11.06.2019 रोजी (शलनवार, रलववार व सावकजलनक समििी वगळून) (स. 10.00 

ते दम. 1.00 पयंत) भरून, त्याची पावती अजाकसोबत जोडावी. पावती जोडल्यालशवाय अजक ग्राह्य धरण्यात येिार 

नाहीत. 

लवलहत न म्नयातीि सवक बाबींची पूतकता केिेिे अजक, आलि सवक ि्ािपत्ाुंच्या छायाुंककत िती, अिीकडचे 

काढिेि ेपासपोिक छायालचत् त्यावर लचकिवमन कॉलरिहलेनसव थॅिेलस्ीया केअर, बालरोग रक्तदोष-ककव रोग आलि 

बोन ्ॅरो ट्रानसप्िानिेशन कें द्र, पलहिा ्जिा, कनाककया एक्सॉटिका स्ोर, सीसीआय कुं पाऊुं ड, बोटरविी (पू.) 

म्ुंबई – 400 066. (दमरध्वनी क्र. 022 28541017-18) येथे कद.30.05.2019 त ेकद.11.06.2019 पयंत स. 

10.00 त ेदम. 1.00 वाजेपयंत सादर करिे आवश्यक आह.े कद.11 .06.2019 दमपारी 1.00 या वेळेनुंतर आििे े

अजक लवचारात घेतिे जािार नाहीत व त्याबाबतीतीि कम ठल्याही िकारचा पत्व्यवहार लववकारिा जािार नाही.  

पात् उ्ेदवाराुंची यादी व म्िाखतीचा कदनाुंक ्नपा-कॉम्प्रिहमे्प्सिव थॅलेम्प्ििीया केअर, बालरोग 

रक्तदोष-ककव रोग आम्प्ण बोन िॅरो ट्रासिप्लासटेशन कें द्र, पम्प्हला िर्ला, कनाककया एक्िॉरटका ििोर, िीिीआय 

कुं पाऊुं ड, बोररवली (पू.) च्या समचना फिकावर िावण्यात येईि. 

          

 

          सही/- 

   उप आयमक्त (िा.आ.)  


