
बृहन्मुंबई ्हानगरपालिका 
सार्वजलनक आरोग्य खाते 

कस्तमरबा रुग्णािय 
एचओ/ 157   /केएच दिनाुंक 15.04.2020 

सूचना 
         कस्तमरबा रुग्णाियात समरू करण्यात आिेल्या  डायलिलसस  कें द्रासाठी  6 कलनष्ठ तुंत्रज्ञ र् 2 र्दरष्ठ  तुंत्रज्ञ 
कुं त्राटी   पद्धतीन े सहा ्दहनयाच्या कािार्धीकदरता भरण्यासाठी दिनाुंक 22.04.2020  पयवनत खािी न्ूि केिेिी 
अहवता धारण करणार् या े्ेिर्ाराुंकडून अजव ्ागदर्ण्यात येत आहते.  
1)अर्हता –  
   वरिष्ठ  ततं्रज्ञ 
े्ेिर्ार दर्ज्ञान दर्षय घऊेन बारार्ी पदरक्षा ेत्तीणव असार्ा. तसचे त्यान ेडायलिलसस टेक्नोिॉजीचा सहा ्दहनयाचा  
अभ्यासक्र् पूणव केिेिा असार्ा. तसचे े्ेिर्ारिा 3 र्षावचा  डायलिलसस टेक्नोिॉजी तुंत्रज्ञ पिाचा अनमभर् असार्ा. 
अनमभर्ी े्ेिर्ारास प्राधानय िणे्यात येईि. 
    कननष्ठ ततं्रज्ञ 
े्ेिर्ार दर्ज्ञान दर्षय घऊेन बारार्ी पदरक्षा ेत्तीणव असार्ा. तसचे त्यान ेडायलिलसस टेक्नोिॉजीचा सहा ्दहनयाचा  
अभ्यासक्र् पूणव केिेिा असार्ा. अनमभर्ी े्ेिर्ारास प्राधानय िणे्यात येईि 
 
              कंत्राटी पद्धतीविील ननयुक्ती खालील अटी  व शतीनुसाि िार्ील  

1) कुं त्राटी तत्र्ार्र लनयमक्त होणार े कलनष्ठ तुंत्रज्ञ र् र्दरष्ठ तुंत्रज्ञ  ह े तत्स् पिाकदरता दर्दहत केिेल्या अहवता 
धारण करणार ेअसारे्त. 

2) कुं त्राटी तत्र्ार्र लनयमक्त होणार् या कलनष्ठ तुंत्रज्ञ र्   र्दरष्ठ  तुंत्रज्ञ  याुंना ्हानगरपालिकेच्या लनयल्त सरेे्साठी 
हक्क साुंगता येणार नाही. 

3) कराराच्या कािार्धीत कुं त्राटी तत्र्ार्रीि कलनष्ठ तुंत्रज्ञ र्   र्दरष्ठ  तुंत्रज्ञ  याुंना ह्ीपत्र सािर करारे् िागेि  
4) कुं त्राटी तत्र्ार्रीि कलनष्ठ तुंत्रज्ञ याुंना िर्हा रु. 25000/-र् र्दरष्ठ तुंत्रज्ञ याुंना रु.30000/- इतके ्ानधन 

िणे्यात येईि. त्याुंना अनय कोणत्याही प्रकारच ेभते्त दििे जाणार नाहीत. 
     5) कराराच्या कािार्धीत र्ादषवक 15 दिर्साुंपेक्षा जास्त  (सहा ्हीन े-7 दिर्स ) दकरकोळ रजा िये  राहणार  
 नाही. 

6) ्नपा प्रशासन एक ्दहनयाची पूर्वसूचना िऊेन त्याुंची सरे्ा सुंपमष्टात आणेि. 
     7) ने् णूकीच्या दर्दहत कािार्धीत दर्र्लक्षत का् पूणव करण्याची जबाबिारी लनयमक्त केिेल्या कलनष्ठ तुंत्रज्ञ र्      
         र्दरष्ठ  तुंत्रज्ञ  याुंची राहीि र् तस ेह्ीपत्र त्याुंचकेडून घणे्यात येईि. 
    8) कराराच्या कािार्धीत सुंबुंलधत कलनष्ठ तुंत्रज्ञ र्  र्दरष्ठ  तुंत्रज्ञ  याुंना कोणतेही प्रशासकीय अथर्ा आलथवक   
       सुंबुंधात अलधकार प्रिान करण्यात येणार नाहीत. 
   9) कराराच्या कािार्धीत सिर कलनष्ठ तुंत्रज्ञ र्   र्दरष्ठ  तुंत्रज्ञ  याुंना ्मुंबई ्हानगरपालिका सरे्ा लनय्ार्िीतीि  
       लनय् िागू राहणार नाहीत. ही ने् णूक केर्ळ कुं त्राटी पध्ितीर्र राहीि  
 10) कुं त्राट पद्धतीन ेका् करणार् या कलनष्ठ तुंत्रज्ञ र्   र्दरष्ठ  तुंत्रज्ञ याुंच े का् कराराच्या कािार्धीत      
     अस्ाधानकारक असिे तर अशा कलनष्ठ तुंत्रज्ञ र्   र्दरष्ठ  तुंत्रज्ञ  कुं त्राट पद्धतीर्रीि लनयमक्ती कोणतीही  
     पूर्वसूचना न ितेा सुंपमष्टात आणण्यात येईि. 
 



        इच्छमक े्ेिर्ाराुंनी दिनाुंक 22.04.2020 पयवनत र्दै्यकीय अलधक्षक कस्तमरबा रुग्णािय याुंच े कायावियात अजव 
शकै्षलणक अहवता र् अनमभर्ाच्या कागिपत्रासह  सािर करार्ेत. दकुं र्ा kasturba.hospital@yahoo.com  या email id 
र्र दिनाुंक 22.04.2020 रोजी सायुंकाळी 5.00 र्ाजेपयतं पाठर्ार्ा. त्यानुंतर येणार् या अजांचा दर्चार केिा जाणार 
नाही. 
 
 
 
              सही/- 
                                                                                                र्दै्यकीय अलधक्षक  
                                                                                               कस्तमरबा रुग्णािय  
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