
बृहन्मुंबई ्हानगरपालिका 
सार्वजलनक आरोग्य खाते 

कस्तुरबा रुग्णालय 

एचओ/11935 /केएच दिनाुंक 03.04.2021 
सूचना 

              कस्तमरबा रुग्णाियाच्या आस्थापनरे्रीि सुंर्गावतीि क्ष-दकरण सहाय्यक सुंर्गावचे 1 पि    कुं त्राटी   पद्धतीन े
भरण्यासाठी दिनाुंक 08.04.2021रोजी सायुंकाळी 4=00 र्ाजेपयंत खािी न्ूि केिेिी अहवता धारण करणार् या 
उ्ेिर्ाराुंकडून अजव ्ागदर्ण्यात येत आहते.  
अर्हता –  
1)उ्ेिर्ार 12 र्ी न ुंतर ्हाराष्ट्र आरोग्य दर्ज्ञान दर्द्यापीठा्ार्व त चािदर्िा  जाणारा क्ष दकरण दर्षयातीि 
बी.पी.ए्.टी  (Bachlor in Paramedical Technology in Rediography) 3 र्षावचा पूणवर्ेळ पिर्ी अभ्यासक्र् 
उत्तीणव झािेिा असार्ा. र् त्यान े6 ्दहनयाच ेइुंटनवलिप पूणव केिेिी असार्ी. 
दकुं र्ा  
उ्ेिर्ार ्ानयताप्राप्त दर्द्यापीठाची दर्ज्ञान िाखेची पिाथव  दर्ज्ञान (B.Sc in Physics) पिर्ी परीक्षा उत्तीणव असार्ा. र् 
रुग्णाियातीि क्ष-दकरण दर्भागातीि का्काजाचा 2 र्षावचा अनमभर् असार्ा. 
दकुं र्ा  
उ्ेिर्ार हा 12 र्ी न ुंतर रदेडयोग्रार्ी दर्षयातीि पिदर्का परीक्षा (12th +Diploma इन Radiography) परीक्षा उत्तीणव 
असार्ा र्  क्ष-दकरण दर्भागातीि का्काजाचा 2 र्षावचा अनमभर् असार्ा. 
3) उ्ेिर्ारास सुंगणकाचे ज्ञान असणे आर्श्यक आह े उ्ेिर्ार डीओईएसीसी सोसायटीचे ‘सीसीसी दकुं र्ा ‘ओ स्तर’ 
दकुं र्ा ‘ए स्तर’ दकुं र्ा ‘बी स्तर ‘ दकुं र्ा ‘सी स्तर ‘ स्तरार्रीि प्र्ाणपत्र दकुं र्ा  ्हाराष्ट्र राज्य उच्च आलण ताुंलत्रक लिक्षण 
्ुंडळाच े ए्एससीआटी दकुं र्ा जीईसीटीचे प्र्ाणपत्र धारक असार्ा. दकुं र्ा इतर प्र्ाणपत्र सािर करण्यास सूट 
िणे्याकदरता िासनान ेरे्ळोरे्ळी सुंगणक हाताळणी/र्ापराबाबत ्ानयता दििेिा अभ्यासक्र् पूणव केिेिा असार्ा.  
4)  उ्ेिर्ार ्ाध्यल्क िािाुंत प्र्ाणपत्र परीक्षा दकुं र्ा तत्स् दकुं र्ा उच्चत् परीक्षा दक्ान 50 गमणाुंची प्रश्नपलत्रका 
असिेिा ्राठी दर्षय घऊेन उत्तीणव असार्ा.  
              कंत्राटी पद्धतीवरील ननयुक्ती खालील अटी  व शतीनुसार रार्ील  

1) कुं त्राटी तत्र्ार्र लनयमक्त होणार् या क्ष-दकरण सहाय्यक याुंना ्हानगरपालिकेच्या लनयल्त सरेे्साठी हक्क साुंगता 
येणार नाही. 

2) कुं त्राटी तत्र्ार्रीि क्ष-दकरण सहाय्यक याुंची र्याची अट 33 र्षे राहीि. 
3) कराराच्या कािार्धीत कुं त्राटी तत्र्ार्रीि क्ष-दकरण सहाय्यक याुंना ह्ीपत्र सािर करारे् िागेि.  
4) कुं त्राटी तत्र्ार्रीि क्ष-दकरण सहाय्यक याुंना िर्हा रु. 14000/- 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 प्रिासन एक  ्दहनयाची पूर्वसूचना िऊेन त्याुंची सरे्ा सुंपमष्टात आणेि. 
7) ने् णूकीच्या दर्दहत कािार्धीत दर्र्लक्षत का् पूणव करण्याची जबाबिारी लनयमक्त केिेल्या क्ष-दकरण सहाय्यक 

याुंची राहीि र् तस ेह्ीपत्र त्याुंचकेडून घेण्यात येईि. 
8) कराराच्या कािार्धीत सुंबुंलधत क्ष-दकरण सहाय्यक याुंना कोणतेही प्रिासकीय अथर्ा आलथवक सुंबुंधात 

अलधकार प्रिान करण्यात येणार नाहीत. 



9) कराराच्या कािार्धीत सिर क्ष-दकरण सहाय्यक याुंना ्मुंबई ्हानगरपालिका सरे्ा लनय्ार्िीतीि लनय् िागू 
राहणार नाहीत. ही ने् णूक केर्ळ कुं त्राटी पध्ितीर्र राहीि.  

10)  कुं त्राट पद्धतीन ेका् करणार ्या क्ष-दकरण सहाय्यकाच े का् काराराच्या कािार्धीत अस्ाधानकारक असेि 
तर अिा क्ष-दकरण सहाय्यक कुं त्राट पद्धतीर्रीि लनयमक्ती कोणतीही पूर्वसूचना न ितेा सुंपमष्टात आणण्यात 
येईि.       

           इच्छमक उ्ेिर्ाराुंनी दिनाुंक 08.04.2021 रोजी सायुंकाळी 4=00 र्ाजेपयतं  र्दै्यकीय अलधक्षक कस्तमरबा     
           रुग्णािय याुंच ेकायावियात अजव सािर करारे्त.  
           दिनाुंक  08.04.2021 नुंतर येणार् या अजांचा दर्चार केिा जाणार नाही. 
 
 
                                                                                /- 
                                                                                                 र्दै्यकीय अलधक्षक  
                                                                                                      कस्तमरबा रुग्णािय  
 

  


