
 

 
 बहृन्मुंबई ्हानगरपालिका 

जाहिरात 
 बहृन्मुंबई ्हानगरपालिकेच्या (1) के.बी. भाभा रुग्णािय, वाुंदे्र (पश्चि्), (2) 
व्ही.एन. देसाई रुग्णािय, साुंताक्रम झ, (3) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आुंबडेकर रुग्णािय, 
काुंददविी (पश्चि्), (4) के.बी. भाभा रुग्णािय, कम िाा (पश्चि्), (5) शताब्दी रुग्णािय, 
गोवुंडी, (6) राजावाडी रुग्णािय, घाटकोपर या उपनगरीय रुग्णाियाुं्ध्ये डडप्िो्ॅट ऑफ 
नॅशनि बोडा प्रोग्रा् (डी.एन.बी.) कररता जादहरातीद्वारे कुं त्राटी तत्वावर खािी न्ूद 
केिेल्या ररकत पदाुंवर ननयमक्ती करण्याकररता अजा ्ागववण्यात येत आहेत.  
 
अ.क्र. पदाचे नाव पदाुंची सुंख्या (अुंदाजे) दर्हा ननश्चचत वेतन 
1 कननष्ठ ग्रुंथपाि 01 रुपये 25,000/- 
2 कननष्ठ आहारतज्ञ 04 रुपये 25,000/- 
3 ऑप्टो्ेट्रीस्ट 03 रुपये 25,000/- 
4 ऑडिओिॉश्जस्ट 04 रुपये 25,000/- 
5 एक्झीक्यमटटव्ह अलसस्टुंट 03 रुपये 15,000/- 
  एकूण - 15  

इच्छम क उ्ेदवाराुंनी ववटहत न्मनयातीि आपिे उ्ेदवारी अजज कायाजियीन का्काजाच्या 
टदवशी, टदनाुंक 16.09.2021 त े टदनाुंक 24.09.2021 या कािावधीत सकाळी 11.00 ते 
सायुंकाळी 4.00 वाजेपयतं िोक्ानय टटळक ्हानगरपालिका सवजसाधारण रुग्णाियाच्या 
आवक-जावक ववभागात (्हाववद्यािय इ्ारत, तळ ्जिा) प्रत्यक्ष सादर करावेत.  न्ूद 
केिेल्या कािावधीनुंतर प्राप्त झािेल्या अजांचा, अपूणज भरिेल्या अजांचा ववचार करण्यात 
येणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.   

शैक्षणिक अिहतााः 
(1) कननष्ठ ग्रुंथपाि – उ्ेदवार ्मुंबई ववद्यापीठ वा तत्स् ्ानयताप्राप्त 

ववद्यापीठातीि िायब्ररी सायनस्धीि पदवी ककुं वा पदववकाधारक असणे आवचयक 
आहे. उ्ेदवारास पूवीचा अनमभव असल्यास प्राधानय देण्यात येईि.   

(2) कननष्ठ आहारतज्ञ – उ्ेदवार ्ानयताप्राप्त सुंस्थेतीि वैधाननक ववद्यापीठाच्या हो् 
सायनस्धीि पदवीधारक असावा ककुं वा िायटटक्स, नयमट्रीशन ्धीि पदव्यमत्तर 
पदववकाधारक असावा.  उ्ेदवारास ्राठीच ेज्ञान असणे आवचयक आहे.  

(3) ऑप्टो्ेट्रीस्ट – उ्ेदवार हा शािाुंत (एस.एस.सी.) परीक्षेसह ऑप्टो्ेट्री्धीि 3 
वर्ांचा पदववकाधारक असावा ककुं वा उच्च ्ाध्यल्क शािाुंत (एच.एस.सी.) परीक्षेसह 
बी.एस्सी. ऑप्टो्ेट्री्धीि पदवीधारक असावा. पदवीधारक उ्ेदवारास प्राधानय 
देण्यात येईि.  



 

(4) ऑडिओिॉश्जस्ट – उ्ेदवार भारत, इुंग्िुंि, अ्ेररका, ऑस्ट्रलिया ककुं वा कॅनिा येथीि 
्ानयताप्राप्त सुंस्थेतीि ऑडिओिॉजी आणण स्पीच थेरपी्धीि पदवी ककुं वा 
पदववकाधारक असावा. पदवीधारक उ्ेदवारास प्राधानय देण्यात येईि. उ्ेदवारास 
्राठीच ेज्ञान असणे आवचयक आहे.  

(5) एक्झीक्यमटटव्ह अलसस्टुंट – उ्ेदवार हा किा, वाणणज्य ककुं वा ववज्ञान यापैकी 
कोणत्याही शाखेतीि पदवीधारक असावा आणण उ्ेदवार ्हाराष्ट्र शासनाची इुंग्रजी 
व ्राठी टुंकिेखनाची परीक्षा तसेच ए्.एस.- सीआयटी परीक्षा उत्तीणज असावा.  

 

सर्हसाधारि अटी र् शती : 

1) सदर ननयमक्ती ही ननव्वळ कुं त्राटी तत्वावर असेि. 
2) ननयमक्त करण्यात आिेल्या उ्ेदवाराुंची सेवा आवचयकता नसेि त्यावेळी कोणतीही 

पूवजसूचना न देता रद्द करण्यात येईि. 
3) अगोदरच ्हानगरपालिकेच्या सेवे्ध्ये असिेल्या क्जचा-याुंनी त्याुंच ेअजज त्याुंच्या 

खाते प्र्मखा्ार्ज त `ना हरकत प्र्ाणपतर्` सादर कराव.े 
4) अपूणज असिेिे अजज आणण ववटहत प्रपत्रा्ध्ये नसिेिे अजज ववचारात घेतिे जाणार 

नाहीत. 
5) अजाजवर स्वतःचे अद्ययावत पासपोटज आकाराचे छायाचचत्र स्वतःच्या स्वाक्षरीसह 

चचटकववण्यात यावे. 
6) उ्ेदवाराने अहजतेबाबत नोंद घ्यावी.  उ्ेदवार अहजता व शती पूणज करत नसल्यास व 

ननयमक्त केिे गेल्यास कोणतीही पूवजसूचना न देता त्याुंची सेवा त्वररत खुंडित 
करण्यात येईि व याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही. 

7) स्वतःचा पोष्टाचा पत्ता पीनकोि क्र्ाुंकासटहत पूणज असावा आणण  ्ोबाईि नुंबर, 
ई-्ेि आयिीसह पूणज न्ूद करण्यात यावा.   

8) उ्ेदवारास ्राठी लिटहता, वाचता व बोिता आिे पाटहजे. 
9) खमल्या प्रवगाजतीि उ्ेदवाराच ेवय 18 वर् ेत े38 वर् ेतसेच ्ागासवगीय उ्ेदवाराचे 

वय 18 वर्े त े43 वर्े या दरम्यान असावे. 
10) उ्ेदवाराने शाळा सोिल्याचा दाखिा, जन्ाचा दाखिा, अचधवास प्र्ाणपत्र, 

शैक्षणणक दाखिे, ्ाध्यल्क व उच्च ्ाध्यल्क पररक्षाच्या गमण पत्रत्रका अजाजसोबत 
जोिाव्यात. 

11) वववाटहत ्टहिाुंनी त्याुंचा वववाहाचा दाखिा, गॅझटेची प्रत, नाुंव बदिल्याचा 
दाखिा इ. अजाजसोबत जोिावे.  उ्ेदवाराुंनी एक पेक्षा जास्त प्रयत्नात पररक्षा 



 

उत्तीणज केिेल्या असल्यास त्याप्र्ाणे प्र्ाणणत केिेल्या प्र्ाणपत्राच्या प्रती 
जोिाव्यात.  

12) ननवि झािेल्या उ्ेदवाराची ्मुंबई ्हानगरपालिकेच्या कोणत्याही उपनगरीय 
रुग्णािया्ध्ये जेथे पद ररक्त असेि तेथे ननयमक्त करण्यात येईि. 

13) उ्ेदवाराने खोटी प्र्ाणपत्र ेसादर केल्यास ककुं वा अपूणज अजज सादर केल्यास, ववटहत 
पात्रता धारण करीत नसल्यास त्याुंची उ्ेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात 
येईि. 

14) ननवि झािेल्या उ्ेदवारास ननयमक्तीनुंतर प्रत्येक तीन ्टहनयाुंनुंतर एक टदवसाचा   
ताुंत्रत्रक खुंि देण्यात येईि.  

15) उ्ेदवारािा ्मिाखतीसाठी स्वखचाजने उपश्स्थत रहावे िागेि. 
16) उ्ेदवाराुंना ववनुंती आहे की, ्मिाखतीस येताुंना त्याुंनी अजाजसोबत सादर केिेल्या 

शैक्षणणक अहजता व अनय प्र्ाणपत्राुंच्या छायाुंककत प्रतीुंची सवज ्ूळ प्र्ाणपत्रे 
पिताळणीसाठी सोबत घेऊन यावीत.  

17) उ्ेदवाराुंच्या ्मिाखती टदनाुंक 28.09.2021 रोजी सकाळी 10.00 वाजता, 
कॅम्यमननटी ्ेडिसीन हॉि, पटहिा ्जिा, िोक्ानय टटळक ्हानगरपालिका 
वैद्यकीय ्हाववद्यािय इ्ारत, शीव, ्मुंबई-400022 येथे घेण्यात येतीि. 

18) उ्ेदवाराुंची कायाजियीन का्काजाची वेळ सो्वार त े शननवार कायाजियीन 
सोईनमसार सकाळी 9.00 ते  सायुंकाळी 4.00 वाजेपयतं राहीि. आवचयकता भासिी 
तर सक्ष् प्राचधकारी कायाजियीन वेळेत बदि करु शकतीि.  

19) अजाजचा न्मना आणण वैयश्क्तक ्ाटहतीपत्रक न्मना िोक्ानय टटळक 
्हानगरपालिका सवजसाधारण रुग्णािय, कॉिेज त्रबश्ल्िुंग, तळ ्जिा, रोख ववभाग, 
खोिी क्र. 15 येथे टदनाुंक 16.09.2021 पासून टदनाुंक 24.09.2021              
पयतं सो्वार त ेशमक्रवार, सकाळी 11.00 त ेदमपारी 3.00 या वेळेत रुपये 100/- 
अचधक जीएसटी रु. 5/- अस ेएकूण रुपये 105/- या ककुं ्तीस उपिब्ध राटहि.  
 
           Sd/-                             Sd/- 

          िॉ. प्रदीप जाधव,             िॉ. ्ोहन जोशी 
     प्र्मख वैद्यकीय अचधक्षक व      अचधष्ठाता, िो.टट.्.स.रुग्णािय 
  खाते प्र्मख (्ाध्यल्क आरोग्य सेवा)   

            

हटपाः उमेदर्ाराने अजह वर्कत घेतल्याच्या मूळ पार्तीची छायाांककत प्रत अजाहसोबत जोडिे 
अननर्ायह आिे.  त्याशशर्ाय अजह स्र्ीकारले जािार नािीत याची कृपया नोंद घ्यार्ी. 
 
 
चां.खें./140921 


