बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
जहाहहरहात
बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिककतीलि सहार्वजलनक आररोगग खहाततगहाुंतग्वततवरवरधतआस्हापनकरररीलि प्रगरोगशहाळहाततुंत्रज
सुंरगहा्व्गाचीत पदक तहाततपमरततगहात सतररुपहातत कुंत्रहाटरी पधदतीनक भरहारगहा्गाची आहकत. तगहाकररीतहा अह्वतहाधहारक उ्कदरहारहाुंकडून
अज्व ्हागवरणगहात गकत आहकत.

एकूणतवरक्ततजहागहात- 89
(अ) प्रयरयोगशहाळहा तुंत्रज प पदहादाचपदाची अही अर्हतहा ता खहालिा खालीलि प्र्हाप्रमाण प्रमाणे आह प्रमाणे.
1.उ्कदरहारत्हानतगतहाप्रहाापतततवरविदहावपयापिठहा्गाचीतवरजहानतशहाखकतीलित (Degree in B.Sc)पदरीतधहारणतकरणहारहातअसहारहा

आलणत ्हानतगतहाप्रहाापतततवरविदहावपयापिठहा्गाचीत (MSBTE) ्गाचीत / डी.ए्.एलि.टरीत (D.M.L.T.) पदवरकहात उतततीण्वत असहारहा.
(B.Sc.+ D.M.L.T.)

वकुंरहा

उ्कदरहारहानकत 12 रीत नुंतरत ्हहारहाषतट्रत आररोगतगत वरजहानत वरविदहावपयापिठत गहाुं्गाचककडीलित लन्त रील निम वैविदकनिम वैद्यकीगत तुंत्रजहानत गहा

शहाखकतीलित लिबबरोरकटररीत ्कडीसीनत गहात वरषगहातीलित (Bachelor of Paramedical Technology in Laboratory
Medicine) पदरीतधहारणतकरणहारहातअसहारहा.

2.उ्कदरहारत्हहारहाषतट्रतरहााजतगत्हाधतगल्कतरतउव उचत्गाचत्हाधतगल्कतलशक्षणत्ुंडळहा्गाचीतशहालिहाुंततपररीक्षहातरततततस्तपररीक्षहा
वक्हानत50 गमणहाुं्गाचीतप्रशतनतपलत्रकहातअसलिकलिहात्रहायापिठमराठीतवरषगतय घकऊनतउतततीण्वतर्ण झहालिकलिहातअसहारहा.

3.उ्कदरहारहाुंनहात सुंगणकत वरषगकत जहानत अरगतत करणकत आरशतगकत आहक. ततगहानक/लतनकत (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.)
सरोसहागटरी्गाचकत 'सीसीसी' वकुंरहात 'ओत सतर' वकुंरहात 'एत सतर' वकुंरहात 'बी सतर' वकुंरहात 'सीत सतर' सतरहारररीलि

प्र्हाणपत्रत वकुंरहात ्हहारहाष्ट्रत रहााजगत उव उच्गाचत आलणत तहाुंलत्रकत लशक्षणत ्ुंडळहा्गाचक ए्.एस.सी.आग.टरी. वकुंरहा
जी.ई.सी.टरी.्गाचकतप्र्हाणपत्रतधहारकतकरणकतआरशतगकतआहकतअ्रहात2 रषहा्वततउतततीण्वतहरोणकतआरशतगकतआहक.
(ब) ्हानधन - प्रगरोगशहाळहाततुंत्रजतगहाुंनहातरुत18,000/- प्रलतत्वहनहातएरढकत लनलिश्चितत्हानधन(पहावरशहाल्क) दकणगहात
गकईलि. तगहाुंनहातकरोणतगहाहरीतप्रकहार्गाचकतभ भतकतवदलिकतजहाणहारतनहाहरीत.(सदरतकुंत्रहाटरीतपधदती्गाचहातकहालिहारधीतफक्तत6 ्वहनगहा्गाचहा
रहाहरीलितरतप्रतगककनिम वैद्यकीत45 वदरसहाुंनुंतरत1 वदरसहा्गाचहाततहाुंलत्रकतखुंडतदकणगहाततगकईलि.)

(क) वयरयो्यहाी अर्ह पदहा - उ्कदरहारहा्गाचकतरगतवद.01.04.2021 ररोजीत18 रषहाषांपकक्षहातक्ीतरत65 रषहाषांपकक्षहातजहासततअसतहातकहा्हा
नगक.

(ड) लनवडपदाचीदाच प्रमाणे लनकषः- शील निम वैक्षलणकत अह्वतकव उचगहात अुंलत्त रषहा्वव उचगहात गमणहाुंव उचगहात ट्या टकककरहाररीनमसहारत उ्कदरहारहाुं्गाचीत लनरडत गहादरी

तगहारतकरणगहात गकईलि. प्र्् प्रगरयतहाततउ भतीण्वत र्ण झहालिक्ण झालेलगहातउ्कदरहारहाुंनहातप्रहाधहानगतदकणगहाततगकईलि. उ्कदरहारतदरोनतवकुंरहा
तीनतप्रगरयतहाुंततउ भतीण्वतर्ण झहालिहातअसकलिततरतअुंलत्तगमणहाुं्धूनत5 गमण, 10 गमणतरजहातकरणगहाततगकतीलि. तीनतपकक्षहातजहासत
प्रगरयतहाुंतत पररीक्षहात उ भतीण्वत र्ण झहालिक्ण झालेलगहात उ्कदरहारहाुं्गाचहा वर्गाचहारत ककलिहातजहाणहारतनहाहरी. स्हानतगमणत धहारणत करणहा-गहात अह्वतहा

प्रहाप्ततउ्कदरहारहाुंनहातजन्तहारखकनस
म हारतरगरोजकष्ठतकनकत प्रहाधहानगतदकणगहाततगकईलि.(सकरहालनरृ भततक््व्गाचहा-गहासतप्रहाधहानगतदकणगहात
गकईलि) रत(पदरीसतप्रहाधहानगतदकणगहाततगकईलि.)

तररीत वरहरीतत अह्वतहात धहारणत करणहा-गहात इव उच्मकत उ्कदरहारहाुंनीत वरहरीतत न्मनगहातीलित आपलिकत अज्वत सहाुंक्षहाुंकनिम वैद्यकीत

ककलिक्ण झालेलगहातप्र्हाणपत्रहाुंव उचतगहात्हागहाुंवकततप्रतीसहतखहालिरीलितवयापिठकहाणीतवदनहाुंकत17.05.2021 पहासूनततवद.28.05.2021 पगषांत
सुंधगहाकहाळीत05.00 रहाजकपगषांततसहादरतकरहारकतरततगहानुंतरतप्रहाप्ततर्ण झहालिक्ण झालेलगहातअजहा्व्गाचहातवर्गाचहारतककलिहातजहाणहारतनहाहरी.
उ् प्रमाणे पदवहारहाुंनपदाची अजी अर्ह करहावयहादाच प्रमाणे हिकहाप्रमाण
कहाग्वकहाररीतआररोगगतअलधकहाररी,

सहार्वजलनकतआररोगगतखहातक, एफ/दलक्षणतवरभहागतकहागहा्वलिग,
लतसरहात्जलिहा, ड..बहाबहासहाहकबतआुंबकडकरत्हाग्व,
परळ, ्म ुंबई- 400 012.

आरशगकतअस्ण झालेलगहासतभरतीतप्रवप्रक्रिगहात्हहापहाललिकहातप्रशहासनहाकडूनतकधीहरीत्हाुंबवरलिरीतवकुंरहातपमढकतढकलिलिरीतजहाऊत
शकतक.

(इ) कुंत्रहाटा खाली ततवहावर लनयमक्त करहावयहावयाचयहा प्रयरयोगशहाळहा तुंत्रज यहा प पदहाकरा खालीतहा अटा खाली व शतव शर्ती 1. कुंत्रहाटरीतततरहाररतलनगमक्ततहरोणहारकत प्रगरोगशहाळहाततुंत्रजतहकतततस्तपदहाकररीतहातवरहरीततककलिक्ण झालेलगहातअह्वतहातधहारणतकरणहारक
असहारक.
2. कुंत्रहाटरीत ततरहाररत लनगमक्तत हरोणहा-गहात प्रगरोगशहाळहात तुंत्रजत गहाुंनहात ्हहानगरपहाललिककव उचगहात लनगल्तत सकरकसहायापिठमराठीत ह्या टकक
सहाुंगतहातगकणहारतनहाहरी.
3. कुंत्रहाटरीतपधदतीरररीलितप्रगरोगशहाळहाततुंत्रजतगहाुं्गाचीतउव उचत्गाचत्तरगरो्गहा्वदहा 65 रष्षेतरहाहरीलि. (18 तकत65)
4. करहारहाव उचगहातकहालिहारधीततकुंत्रहाटरीतपधदतीरररीलितप्रगरोगशहाळहाततुंत्रजतगहाुंनहातकरहारनहा्हातसहादरतकरहारकतलिहागकलि.
5. प्रगरोगशहाळहाततुंत्रजतगहाुंनहातप्रलतत्हाहकत रुत 18000/- प्रलतत्वहनहात्हानधनत दकणगहाततगकईलि. तगहाुंनहातअनगत करोणतगहाहरी
प्रकहार्गाचकतभ भतकतवदलिकतजहाणहारतनहाहरीत.
6. तसक्गाचत सदरत पदकत वरलशष्टत कहालिहारधीसहायापिठमराठी्गाच (Tenure post) असमनत सदरत पदत कहालिहारधीत सुंप्ण झालेलगहानुंतरत सुंपमष्टहात
गकईलि.
7. नक्णमकनिम वैद्यकीव उचगहातवरवहततकहालिहारधीततवररलक्षततकहा्तपमण्वत करणगहा्गाचीतजबहाबदहाररीतलनगमक्ततककलिक्ण झालेलगहात प्रगरोगशहाळहाततुंत्रज
गहाुं्गाचीतरहाहरीलितरततसक ह्ीतपत्रततगहाुं्गाचककडमनतय घकणगहाततगकईलि.
8. करहारहाव उचगहात कहालिहारधीतत सुंबुंलधतत प्रगरोगशहाळहात तुंत्रजत गहाुंनहात करोणतकहरीत प्रशहासकनिम वैद्यकीगत अ्रहात अल््वकत सुंबुंधहात
अलधकहारतप्रदहानतकरणगहात गकणहारतनहाहरीत.
9. करहारहाव उचगहातकहालिहारधी्धगकत सदरतप्रगरोगशहाळहाततुंत्रजतगहाुंनहात्म ुंबईत्हहानगरपहाललिकहातसकरहातलनग्हारलिरी्धीलितलनग्
लिहागूतरहाहणहारतनहाहरी. हरीतनक्णमकतलनवरळतकुंत्रहाटरीतपधदतीररतअसकलि.
10 कुंत्रहाटतपधदती्गाचकत कहा्तकरणहा-गहातप्रगरोगशहाळहाततुंत्रजहाुं्गाचकत कहा्तकरहारहाव उचगहातकहालिहारधी्धगकत जरतअस्हाधहानकहारक
असकलित तरत अशहात प्रगरोगशहाळहात तुंत्रजहाुं्गाचीत कुंत्रहाटत पधदतीरररीलित लनगमक्ती, करोणतीहरीत पमर्वत सम्गाचनहात नत दकतहात सुंपमष्टहात
आणणगहाततगकईलि.
11. अज्वत वरवहतत न्मनगहातत सरहसतहाक्षरहातत सर्वत दृष्टीनकत पूण्वत असहारकत. वरवहतत न्मनगहा्धगकत नसलिकलिकत रत अपूण्वत अज्व
वर्गाचहारहाततय घकतलिक जहाणहारतनहाहरी.
12. अललिकडव उचगहातकहाळहाततकहाढलिकलिकतपहारपत्रतआकहारहातीलितउ्कदरहारहा्गाचकत्हागहाल्गाचत्रततगहाव उचगहातसरहाक्षररीसहतअजहा्वररतन्ूद
ककलिक्ण झालेलगहा वयापिठकहाणीतल्गाचकटरहारक. तगहा्गाचत्हागहाल्गाचत्रहाव उचगहातदरोनतअलतवरक्ततप्रतीतपमढरीलितलनरडतप्रवप्रक्रिगकसहायापिठमराठीत उ्कदरहारहाजरळ
यापिठकरणकतआरशगकतआहक.
13. अजहा्वसहायापिठमराठीत रहापरणगहातत गकणहाररीत कहागदत ्गाचहाुंग्ण झालेलगहात प्रती्गाचकत (्हागहाुंवकतत प्रतीसहायापिठमराठीत रहापरणगहातत गकणहा-गहा) ललिगलि
(Legal) आकहारहातीलितअसहारक.

14. उ्कदरहारहाुंनीत सरततःत लनलिश्चितत करहारगहा्गाचकत आहकत वकत तकत आरकवदतत पदहाुंव उचगहात सर्वत अह्वतहात रत अटरीत पूण्वत करतहात.
उ्कदरहारतवरवहततअह्वतहातरतअटरीतपूण्वत कररीततनस्ण झालेलगहा्गाचकत करोणतगहाहरीतक्षणीतलनदश्वनहासतआ्ण झालेलगहासततगहा्गाचीतउ्कदरहाररीतरद
करणगहाततगकईलि. नक्णूकतर्ण झहालिरीतअस्ण झालेलगहासतकुंत्रहाटरीतउ्कदरहाररीतरदतकरणगहाततगकईलि.
15. पत्रवगरहहारहा्गाचहातप भतहातसमसपष्टतरतपूण्वतअसहारहा.
16. उ्कदरहारहाुंनीत शील निम वैक्षलणकत अह्वतकबहाबत्गाचीत त प्र्हाणपत्रक , वगहारसहालगकत अह्वतहा, सुंबुंलधतत गमणपलत्रकहा, अनमभरहा्गाचक
प्र्हाणपत्र, तगहाुंव उचगहात्मळतप्रतीतरतसहाक्षहाुंवकततर्ण झकर.्या टकसतप्रतीसहतउपलस्ततरहहारक.
17. उ्कदरहारहाुंनहातलनरडीव उचगहातवयापिठकहाणीतसरख्गाचहा्वनकतउपलस्ततरहहारकतलिहागकलि .
18. लनरडतर्ण झहालिक्ण झालेलगहातउ्कदरहारहाुं्गाचीत्म ुंबईत्हहानगरपहाललिककव उचगहातकहाग्वक्षकत्रहातीलितकरोणतकहरीतरुगणहालिग/दरहाखहानहा/वरभहाग
कहागहा्वलिगक/प्रसमतीगृहक/संवटनलित संटरत गक्कत लनगमक्तीत करणगहातत गकईलि. रत आरशतगकत तक्कत तीनत सत्रहातत (Shift) कहा्
करहारकतलिहागकलि.
19. लनरडतप्रवप्रक्रिगहातसमरुतर्ण झहा्ण झालेलगहानुंतरतवकुंरहातलनगमक्तीनुंतरतकरोणतगहाहरीतक्षणतउ्कदरहारहानकत ्गाचमकनिम वैद्यकी्गाचीत्हावहती/प्र्हाणपत्रक/
कहागदपत्रकत सहादरत कक्ण झालेलगहा्गाचकत वकुंरहात करोणतीहरीत ्हावहतीत दडरूनत यापिठकर्ण झालेलगहा्गाचकत लनदश्वनहासत आ्ण झालेलगहासत तगहाुं्गाचीत उ्कदरहाररी
रदबहातलितकरणगहाततगकईलि. तसक्गाचतलनगमक्तीतर्ण झहालिरीतअस्ण झालेलगहासतकरोणतीहरीतपूर्वत सू्गाचनहातनतदकतहाततगहाुं्गाचीतकुंत्रहाटरीतलनगमक्ती
स्हाप्ततकरणगहाततगकईलि.
20. लनरडत र्ण झहालिक्ण झालेलगहात उ्कदरहारहालिहात लनगमक्तीनुंतरत ्म ुंबईत ्हहानगरपहाललिकहात (सकरहा) लनग्त 1989 तसक्गाचत बृहन्म ुंबई
्हहानगरपहाललिकहातसकरहात(रत्वणूक) लनग्त1999 लिहागूतहरोणहारतनहाहरीत.
हवश प्रमाणेष समदाचनहाः
1.सदरत कुंत्रहाटरीतपधदती्गाचहातकहालिहारधीतफक्तत 6 ्वहनगहा्गाचहातरहाहरीलि.(प्रतगककनिम वैद्यकीत 45 वदरसहाुंनुंतरत 1 वदरसहा्गाचहातसकरहातखुंड
दकणगहाततगकईलि.)

2.कुंत्रहाटरीत पधदतीररत नक्णूकत ककलिक्ण झालेलगहातउ्कदरहारहाुं्गाचीतसकरहाततगहाुंनहातपूर्वस्गाच
म नहात नतदकतहातसुंपमष्टहातत आणणतगहा्गाचकत अलधकहार
प्रशहासनहासतरहाहतीलि.

3.कुंत्रहाटरीत कहालिहारधीतत कहा्त करणहा-गहात उ्कदरहारहाुं्गाचीत सकरहात तहातपूरतगहात सररुपहा्गाचीत अस्ण झालेलगहानकत तगहाुं्गाचीत सदरत सकरहा
सकरहाजकष्ठतकसहायापिठमराठीतवर्गाचहारहाततय घकतलिरीतजहाणहारतनहाहरीतवकुंरहातसदरतसकरकलिहातसकरहाजकष्ठतकसहायापिठमराठीतप्रहाधहानगतदकणगहाततगकणहारतनहाहरी.

4.लनरडत र्ण झहालिक्ण झालेलगहात उ्कदरहारहाुंनीत सुंबुंलधतत पदहाररत लनगमक्तीत करणगहापूरापूर्वीत सरोबतत जरोडलिक्ण झालेलगहात करहारनहामतगहाव उचतगहात न्मनगहा
प्र्हाणकत200 रुपगहाव उचगहातबहाबाँनडतपकपरररतकरहारनहा्हातविदहारहातलिहागकलि.

5.गहापूरापूर्वीत सुंबुंलधतत कहागहा्वलिगहातत रत अनगत वयापिठकहाणीत सहादरत ककलिकलिकत रत परोष्टहानकत प्रहाप्तत र्ण झहालिकलिकत अज्वत वर्गाचहारहातत य घकतलिक

जहाणहारत नहाहरीत.तसक्गाचत बृहन्म ुंबईत ्हहानगरपहाललिककनकत करोणतगहाहरीत वगक्तीलिहात रत इतरत दस
म -गहात सुंस्कलिहात अज्व
वरकणक,लसरकहारणकतइतगहाुंदरी्गाचहातअलधकहारतवदलिकलिहातनहाहरी, गहा्गाचीतकृपगहातसरहाषांनीतननोंदतघगहारी.

6.जरत एखहादगहात उ्कदरहारहानकत भरतीव उचगहात करोणतगहाहरीत टापगहाररत दबहारत आणणगहा्गाचहात प्रगरयतत कक्ण झालेलगहासत वकुंरहात अनमल्गाचत
्हाधग्हाुं्गाचहात अरलिुंबत कक्ण झालेलगहा्गाचकत वकुंरहात तरोतगहात वगक्तीुं्गाचीत वगरस्हात कक्ण झालेलगहा्गाचकत आढळ्ण झालेलगहासत तगहालिहात लनरडीतूनत अपहात्र
यापिठरवरणगहाततगकईलि.

7.्धगस्/यापिठक/्म ुंबईत ्हहानगरपहाललिककतत सुंबुंधत अस्ण झालेलगहा्गाचकत भहासवरणहा-गहातवगक्तीत गहाुं्गाचहातगील निम वैर्हागहा्वनकत नरोकररीत ल्ळरून
दकणगहाव उचगहातआशहासनहापहासूनतसहारधतरहाहणगहाव उचगहातउ्कदरहारहाुंनहातसू्गाचनहातदकणगहाततगकततआहकत.
8.प्रशहासकनिम वैद्यकीगत वकुंरहात अनगत कहारणहासतरत भरतीत प्रवप्रक्रिगहात करोणतगहाहरीत रकळकसत वकुंरहात करोणतगहाहरीत टापगहाररत ्हाुंबवरणगहा्गाचक
अलधकहारत्म ुंबईत्हहापहाललिकहातआगमक्ततगहाुंनहातआहकत.
9.सकरहागरोजनहात कहागहा्वलिग/प्रक्ण झालेलपत अलधकहाररीत गहाुंव उचगहाकडकत ननोंदणीत ककलिक्ण झालेलगहात उ्कदरहारहाुंनहात दकखीलित गहात जहावहरहातीनमसहार
रील निम वैगवक्तकत ्हावहतीपत्रहासहत आलणत आरशगकत तगहात प्र्हाणपत्रहाुंव उचगहात ्ूळत रत सहाुंक्षहावकतत प्रतीुंसहत हजरत रहाहणकत आरशगक
आहक.

10.गमणर भतकनस
म हारत स्हालनकत उ्कदरहारहाुं्गाचहात प्रहाधहानगहानकत वर्गाचहारत करणगहातत गकईलित परुंतूत अुंलत्त लनण्वगत प्रशहासनहा्गाचहा
रहाहरीलि.

11.उ्कदरहारहानकत एकदहातअज्वत कक्ण झालेलगहानुंतरतवरवहततरकळतस्हाप्ततर्ण झहा्ण झालेलगहानुंतरतकरोणतकहरीतकहागदपत्रकत नुंतरतआणूनतवद्ण झालेलगहास
तकतकहागदपत्रकत गहाहगतधरलिकतजहाणहारतनहाहरीतरततगहा्गाचहातअज्वतअपूण्वतस्जूनतअपहात्रतयापिठरवरणगहाततगकईलि.

सहा खाली/डॉ. ्ुंगलिहा गरयो्हार प्रमाणे
कहायी अर्हकहारा खाली आररयोगय अलधकहारा खाली(प्र)

बृहन्म ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
वैयहक्तक ्हाहहतपदाचीपत्र (BIO-DATA)
प पदहादाच प्रमाणे नहावः- कुंत्रहाटा खाली प्रयरयोगशहाळहा तुंत्रज
उ्कदरहारहाुंनकततगहाुंव उचगहात
अललिकडकतकहाढलिकलिकतपहारपत्रत

आकहारहा्गाचकत्हागहाल्गाचत्रतलिहारून
फरोटरोररतसरहाक्षररीतकरहारीत
2.5 सक.्ी. x3 सक.्ी.

1.(अ) सुंपूण्व नहाुंर (आडनहाुंर प्र््)(्रहायापिठमराठीत)

:-----------------------------------------------------

(ब) रवडलिहाुं्गाचक/पती्गाचक सुंपूण्व नहाुंरत

:-----------------------------------------------------

(क) वररहाहहापूरापूर्वी्गाचक सुंपूण्व नहार (्वहलिहाुंकवरतहा)

:-----------------------------------------------------

2.प भतहा र दरम धरनी /्रोबहाईलि प्रक्रि./इ/्व-्कलितआगडी

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–-----------------------------------------------------

3. जहात प्ररग्व

:------------------------------------------------------

4.ललिुंग: पमरूषतःत

सी:

5.अ) जन्वदनहाुंक :-

वदुंनहाक

्वहनहा

रष्व

ब) वद.01.04.2021 ररोजी असलिकलिक रग---------------- रष्षे---------------- ्वहनक
6.शील निम वैक्षलणक अह्वतहा:शैक्षलप्रमाणक अही अर्हतहा

शहालिहाुंत पहरक्षहा ्ुंडळ /

गमप्रमाणहाुंदाचहा तपशपदाचीलि

हवदहापपदाचीिहादाच प्रमाणे नहाव

प्रहाप्ततगमण पील निम वैकनिम वैद्यकी

7.सुंगणकवरषगक जहान: MS-CIT वकुंरहातशहासनहानकतवरवहत

:

टकक प्रमाणेवहारा खाली

शहालिहाुंत पहरक्ष प्रमाणेतपदाचीलि गमप्रमाण

्रहायापिठमराठी

इुं गजी

आहक/नहाहरी

ककलिक्ण झालेलगहातसुंगणकवरषगकतअभगहासप्रक्रि्हा्गाचकतप्र्हाणपत्र
8.स्हालनकतपरोललिसतयापिठहाणगहा्गाचहातसुंपूण्वतप भतहा

: ------------------------------------------------------------------------------------

आपलिहा/आपलिरीतवरशहासू,
वदनहाुंक:
वयापिठकहाणतः-

अज्वदहारहा्गाचीतसहरीत/-

