बह
म ई ्हहानगरपहाललिकहा
ृ न्ुंब

्हहानगरपहाललिकहा वैद्यककी्य क्र्मचहारारी ननवड ्ुंडळ

सहहाय्यक पहाध््यहापकहाुंचकांची पदे ी पदे नन्यल्त तत्ववहावर भरण्या्यहासहाठी जा्यासाठी जाहिरहाहिहरहात

महानगरपलिकेच्ा ववैद्कयकी् महाववद्ाि्े आणणि उपनगररी् रूगणिाि्ायांतंतीि खाािरीि

अततववशेषकृत

ववष्ातंतीि `सहाय्क पाध््ापक’ ्ा सयांवगागातंतीि ररकत पदे भरण्ाकररता व पतंतीक्षाा ्ादरी बनववण्ाकररता अर्ज मागगा
मागववण्ात

्ेत

आहेत.

सदर

र्ज मागाहहरात

हरी

ब.ृ मयां.ु म.न.पा.

ववैद्कयकी्

महाववद्ाि्े

आणणि

उपनगररी्

रूगणिाि्ायांतंतीि ववववध अततववशेषकृत ववष्ामधंतीि `सहाय्क पाध््ापक’ ह्ा सयांवगागातंतीि ररकत असिेिरी पदे

तन्लमत तत्वावर भरण्ासाठठी पसत
ृ केिेिरी आहे. तदअनुषयांगाने खाािरीि अततववशेषकृत ववष्ायांसाठठी सयांबयांधधत
उमेदवारायांनंती अर्ज मागगा करावेत.

वैद्यककी्य अनतववशी पदेष
अ क्र

ववष्य

ररकत पदे ी पदे

1

हृदे ्यररोगशहास्स

3

2

्जजाहिरहातुंतणशहास्स

3

3

आुंतरहासगर्मशहास्स

2

4

्णसवपुंडरोपचहारशहास्स

1

5

उररोशल्यधिचककत्वसहाशहास्स

1

6

समघटनशल्यधिचककत्वसहाशहास्स

1

7

्णसशल्यधिचककत्वसहाशहास्स

4

8

जठरांतचरचिकिकितिाशास

5

9

चरचिकिकितिालययन औषधशास

2

10

नवजात अर्भिकिशास

5

11

रचधराचरिरणशास

3

12

जठरांतशलयचरचिकिकितिाशास

1

13

मेकििकिल ऑनिकिकोललॉजय

5

14

िचज्भिकिल ऑनिकिकोललॉजय

1

एकणण

37

सदे र ररकत पदे ी पदे

्हहारहाष्ट्र अधि अधिनन्य् 2004 चहा क्र्हाुंक 8, नन्य् क्र.
3 (1) क अनव्यी पदे पहाररत की पदेलिी पदेल्यहा क्र्हाुंक बकांचीसकांचीसकांची 2001 / 1897/ पक्र 64 / 2001 / 16 हिदे नहाुंक10.02.2004 नमसहार अ.क्र. 1 ती पदे 14 वरारीलि शहाखहा
अनतववशी पदेष
नहाहारी.

स्वरूपहाच्यहा

असल्यहा्मळी पदे

आरक्षण

लिहागण

अनतववशी पदेषकृत शहाखी पदेतकांचीलि असल्यहानी पदे सदे र ररकत पदे हाुंकररतहा अजाहिरर्म करण्या्यहास नन:स्र्र्म वगर्मवहारारीतकांचीलि

उ्ी पदेदे वहार अपहास आही पदेत. तसी पदेच हारी पदे ी पदे खी पदेळहाडण , ्हिहलिहा आणिण अनहार् ्यहाुंच्यहासहाठी जा्यासाठी आरकक्षत नहाहारीत.
शैक्षणिणक अहर्मतहा :

वैद्यककी्य ë- (1) भारतंती् आ्ुववगाजान पररषदेने ववैद्कयकी् सयांस्थ ामधंतीि लशक्षाकायांसाठठी त्ार केिेल्या अ्ा अद््ावत

न््नतम शवैक्षाणणिक अहगाता तन्माविरी 1998 मधंतीि अनुस्चंती 1 मध््े नम्द केल्या अ्ानुसार ववैद्कयकी् ववशेष आणणि
ववैद्कयकी् अततववशेष ्ा ववष्ायांकररता नम्द केिेल्या अ्ा पदव्ा / पदव्ुत्तर पदव्ा धारणि केिेल्या अ्ा असाव्ात.
ककयां वा
भारतंती् आ्ुववगाजान पररषदेने ववैद्कयकी् सयांस्थ ामधंतीि लशक्षाकायांसाठठी त्ार केिेल्या अ्ा अद््ावत न््नतम शवैक्षाणणिक
अहगाता तन्माविरी 1998 मधंतीि अनुसच
् ंती दोन मध््े ववहरीत केिेल्या अ्ा तत्सम शवैक्षाणणिक अहगाता

आणणि
(2) मान्तापाप्त ववैद्कयकी् महाववद्ाि्ात तनवासंती / पबयांधक / पपाठक / पाठ्तनद् शक महणि्न 3 वष्

सयांबयांधधत ववष् (ज्ा ववष्ासाठठी अर्ज मागगा केिेिा असेि) लशकवण्ाचा अनुभव असणिे आवश्क आहे.

बह
ृ न्मुंबई ्हहानगरपहाललिकी पदेच्यहा उपनगरारी्य रूग्णहालि्यहाुं्ध््यी पदे बुं अधिपत्रिसत सी पदेवहा प णणर्म की पदेलिी पदेल्यहा उ्ी पदेदे वहारहाुंनहा पहा अधिहान्य
दे ी पदेण्या्यहात ्यी पदेईलि.

वी पदेतनशी पदेणकांची – सहाय्क पाध््ापक: र. 15600-39100 अधधक र. 6000 श्ेणिंती वेतन + नेहमंतीचे भत्ते
व्यरो््यहार्मदे हा –
1) उमेदवाराने अर्ज मागगा सादर कराव्ाच्ा अयांततम हदनायांकास

10/12/2019

* खाुल्या अ्ा पवगागासाठठी 35 वष् दरम्ान
* मागास पवगागासाठठी 40 वष् दरम्ान
बह
ृ न्मुंबई ्हहानगरपहाललिकी पदेच्यहा क्र्मचहा-्यहाुंसहाठी जा्यासाठी उचच व्यरो््यहार्मदे हा लिहागण नहाहारी.
2) ्हाजाहिरकांची सैननकहाुंनहा गट ‘अ’ व गट ‘ब’ ् अधिकांचीलि सी पदेवी पदे्ध््यी पदे व्यरो््यहार्मदे हा सवलित शहासन ननदे ि शहानमसहार पकरण
परत्ववी पदे लिहागण आही पदे.

BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA
MUNICIPAL MEDICAL STAFF SELECTION BOARD

Criteria for the interview of Asst. Professor
Panel

:

Total marks 30

Qualification:

Total marks 25

a) Possessing Minimum prescribed qualifications

20

b) For possessing additional qualifications
Additional University Degree- DNB/ Phd

3

Additional University Diploma/Fellowship

2

Deduction :
Passing qualifying exam. with IInd or more attempts.
Similar deductions to be made in respect of higher
qualifications.

2 per attempt.

3. Experience:

Total marks 25

a) Possessing Minimum Prescribed experience
b) For additional experience

12
4 per year of experience
( 2 per 6 months term)

Prizes:

Total marks 10

Prizes at University level

3 per prize

Prizes at college level or National conferences

1 per prize subject to
maximum of 3

The prizes for academic achievements only, to be considered.

5. Publications:

Total marks 10

in standard Indexed journals – Original articles
International

3 per publication

National

2 per publication

In non-standard journals / case reports

1 per publication
subject to maximum of 2

The articles accepted for publication should be taken into consideration if sufficient proof for
acceptance of the articles is produced before the Chairman of the Board
सवर्मसहा अधिहारण अटारी ë
1) ररकत पदायांच्ा उपिबधतेनुसार आणणि आवश्कतेनुसार नेमणि्का करण्ात ्ेतंतीि. ररकत पदानुसार
गुणिवत्ता ्ादरीतुन उचच गुणिवत्ताधारक उमेदवारायांचंती तनवड करण्ात ्ेईि. त ावप तनवड ्ादरी कोणित््ाहरी
वेळंती प्वगा स्चना न देता रदद करण्ाचे अधधकार बह
ृ नमुयांबई महानगरपालिका आ्ुकतायांना आहेत.
2) र्ज मागाहरीरातंतीमध््े हदिेल्या अ्ा पदायांचंती सयांख्ा बदिण्ासापेक्षा आहेत.
3) ववहरीत नमन
ु ्ातंतीि आवदेन पत्र स्थवहस्थताक्षारात भरावेत व सवगा दृष्टीने प रीने पणि
् गा असावेत. ववहरीत
नमुन्ामध््े नसिेिे व अप्णिगा अर्ज मागगा ववचारात घेतेतिे र्ज मागाणिार नाहरीत.

4) अगोदरच बह
ृ नमुयांबई महानगरपालिकेच्ा सेवेत असिेल्या अ्ा एखााद्ा कमगाचा-्ािा अर्ज मागगा कराव्ाचा
असेि तर त््ाने / ततने त््ाच्ा / ततच्ा खाातेपमुखाायांचे ना हरकत पमाणिपत्र सादर करणिे आवश्क
आहे.

5) अलिकडच्ा काळात काढिेिे पारपत्र आकारातंतीि उमेदवाराचे छाा्ाधचत्र त््ाच्ा स्थवाक्षाररीसह अर्ज मागागावर
नम्द केिेल्या अ्ा हठकाणिंती धचक वावे.
6) उमेदवारायांनंती स्थवततः तनशशचत कराव्ाचे आहे कयकी ते आवेदरीत पदायांच्ा सवगा अहगाता व अ री प्णिगा करतात.
उमेदवार ववहरीत अहगाता व अ री प्णिगा कररीत नसल्या अ्ाचे कोणित््ाहरी क्षाणिंती व कुठल्या अ्ाहरी

प्प््ावर तनदगाशनास

आल्या अ्ास त््ाचंती उमेदवाररी रदद करण्ात ्ेईि. नेमणिक
् झािरी असल्या अ्ास सेवेतन
् कमंती करण्ात ्ेईि
व ्ाबाबत कोणिताहरी पत्र व्वहार ववचारात घेतेतिा र्ज मागाणिार नाहरी.
7) पत्र व्वहाराचा पत्ता सुस्थपष्टीने प

व वपनकोडसहरीत प्णिगा असावा. सोबत दर् ध्वनंती व भ्रमणिध्वनंती क्रमायांक

अर्ज मागागावर नम्द करणिे बयांधनकारक आहे. त््ाचपमाणिे ई मेि आ्डंतीसुदधा नम्द करावा.

8) सहाय्क पाध््ापक ्ा पदाकररता अर्ज मागगा करणिा-्ा उमेदवारायांना सयांगणिकाचे जान अवगत करणिे
आवश्क आहे. त््ाने / ततने डंतीओईएसंतीसंती सोसा् रीचे `संती.संती.संती.’ ककयां वा `ओ’ स्थतर ककयां वा `ए’ स्थतर
ककयां वा `बंती’ स्थतर ककयां वा `संती’ स्थतर पमाणिपत्र पररीक्षाा उत्तंतीणिगा केिेिरी असणिे आवश्क आहे ककयां वा त््ायांनंती
महाराष्टीने पष्ट्र राज् व तयांत्र लशक्षाणि मयांडळ, मुयांबई ्ायांचंती `एम.एस.संती.आ्. री.’ ककयां वा `र्ज मागंती.ई.संती. री.’ हरी पररीक्षाा
उत्तंतीणिगा केिेिरी असणिे आवश्क आहे ककयां वा तन्ुकतंतीच्ा हदनायांकापासन
् दोन वषागाच्ा कािावधंतीत उपरोकत
सयांगणिक अहगाता पाप्त करणिे आवश्क आहे अन् ा त््ायांचंती सेवा समाप्त करण्ात ्ेईि

9) पररपत्रक क्र. एमपंतीएम / 2 / 7984 हदनायांक- 20.06.2016 नुसार उमेदवार माध््लमक शािायांत

पमाणिपत्र ककयां वा तत्सम ककयां वा उचचतम पररीक्षाा 50 गुणिायांचा मराठठी ववष् घेतेऊन उत्तंतीणिगा झािेिा असावा.
अ) `` उमेदवार प म तन्ुकतंतीच्ा वेळंती उपरोकत मराठठी भाषेचंती पररीक्षाा उत्तंतीणिगा नसल्या अ्ास त््ा
उमेदवाराचंती तन्ुकतंती प म 2 वषागासाठठी मराठठी भाषा उत्तंतीणिगा होण्ासापेक्षा तात्परु त््ा स्थवरूपाचंती असेि.’’
ब)

``

उमेदवार

माध््लमक

शािायांत

पमाणिपत्र

पररीक्षाा

मराठठी

भाषा

हा

ववष्

घेतेव ्न

ककयां वा

महानगरपालिकेमारगात घेतेण्ात ्ेणिाररी मराठठी भाषेचंती पररीक्षाा प म वावषगाक वेतनवाढ लमळण्ाप ्वळण्यापूर्वी उत्तंतीणिगा

न झाल्या अ्ास त््ास वावषगाक वेतनवाढ देण्ात ्ेणिार नाहरी. त ावप, उमेदवार तन्ुकतंतीपास्न 2 वषाषांच्ा
कािावधंतीत मराठठी भाषेचंती पररीक्षाा उत्तंतीणिगा झािे तर त््ायांना दे् असिेिरी वावषगाक वेतनवाढ देखांतीि मराठठी
भाषेचंती पररीक्षाा उत्तंतीणिगा झाल्या अ्ानयांतर प्वगािक्षांती पभावाने देण्ात ्ेईि.’’
क) `` सदर उमेदवार माध््लमक शािायांत पमाणिपत्र पररीक्षाा मराठठी भाषा हा ववष् घेतेव ्न ककयां वा
महानगरपालिकेमारगात घेतेण्ात ्ेणिाररी मराठठी भाषेचंती पररीक्षाा तन्ुकतंतीपास्न 2 वषाषांच्ा कािावधंतीत उत्तंतीणिगा
न झाल्या अ्ास त््ाचंती सेवा खायांडंतीत करण्ात ्ेईि.

10) उमेदवारायांनंती शाळा सोडल्या अ्ाचा दाखािा, र्ज मागनम दाखािा, अधधवास पमाणिपत्र, शवैक्षाणणिक अहगातेबाबतचंती
पमाणिपत्रे, माध््लमक व उचच माध््लमक शािायांत पररीक्षाा उत्तंतीणिगा झाल्या अ्ाबाबतचंती गुणिपत्रिका, सकत्रका, सक्षाम
अधधका-्ायांनंती हदिेिे र्ज मागातंतीचे पमाणिपत्र, र्ज मागात ववैधता पमाणिपत्र, उननत व पगत ग ात मोडत
नसल्या अ्ाबाबतचे नववनतम पमाणिपत्र ्ायांच्ा साक्षाायांकयकीत छाा्ायांककत पतंती ववै्कतंतीक अर्ज मागागासोबत र्ज मागोडणिे
आवश्क आहे. वववाहरीत महहिा उमेदवारायांनंती वववाह नोंदणिंती पमाणिपत्र, नावात बदि झाल्या अ्ाचे रार्ज मागपत्र
सादर करावे. तसेच ते नसल्या अ्ास वववाहरीत महहिा उमेदवार वववाहाप्वळण्यापूर्वीच्ा नावाने अर्ज मागगा करू शकतात.
पदवंती व पदव्ुत्तर पदवंती पररीक्षाा एकापेक्षाा र्ज मागास्थत प्त्नात उत्तंतीणिगा केिरी असल्या अ्ास तंती पररीक्षाा ककतंती
प्त्नात उत्तंतीणिगा केल्या अ्ाबाबतचे पमाणिपत्र सादर करणिे आवश्क आहे .

11) उमेदवारािा कोणित््ाहरी न्ा्ाि्ाने नवैततक अधतःपतन ककयां वा र फौर्ज मागदाररी स्थवरूपाच्ा खा ल्या अ्ात लशक्षाा
हदिरी असल्या अ्ास तो तन्ुकतंतीसाठठी अपात्र ठरेि. उमेदवाराने पोलिस स्थ ेशनकड्न च फौकशंती / न्ा्ाि्ंतीन
पकरणि पियांत्रिका, सकबत असल्या अ्ास / लशक्षाा झािेिरी असल्या अ्ास उमेदवाराने सयांबयांधधत पोलिस स्थ ेशनकड्न ``ना
हरकत पमाणिपत्र ’’ सादर करणिे अतनवा्गा आहे.

12) तनवड झािेल्या अ्ा उमेदवारायांना सयांबयांधंतीत पदावर तन्ुकतंती करण्ाप्वळण्यापूर्वी 1 महहन्ाच्ा वेतनाएवढरी रोखा

रककम सुरक्षाा अनामत महणि्न भरावंती िागेि ककयां वा तशा अ ागाचे (आश्ाचे) र्ज मागामंतीनपत्र सादर करावे
िागेि. सदर भरिेिरी सुरक्षाा अनामत रककम भरनसुध्दा महानगरपलिकेमध््े नेमणि्क न शस्थवकारल्या अ्ास

ककयां वा पररववक्षााधंतीन कािावधंतीत नोकररी सोडल्या अ्ास ककयां वा काहरी कारणिास्थतव बडतरगा केल्या अ्ास त््ायांनंती
भरिेल्या अ्ा अनामत रककमेचा त््ायांना परतावा लमळण्ाचा हकक राहणिार नाहरी.
13) तनवड झािेल्या अ्ा उमेदवाराचंती तन्ुकतंती बह
ृ नमुयांबई महानगरपालिकेच्ा का्गाक्षाेत्रातंतीि कोणित््ाहरी
ववैद्कयकी् महाववद्ाि्ात/ रूगणिाि्ात करण्ात ्ेईि व त््ाचंती महानगरपालिकेतंतीि कोणित््ाहरी
ववैद्कयकी् महाववद्ाि्ात/ रूगणिाि्ात आवश्कतेनुसार बदिरी करण्ात ्ेईि.
14) तनवड पकक्र्ा सुरू झाल्या अ्ानयांतर ककयां वा तन्ुकतंतीनयांतर कोणित््ाहरी क्षाणिंती उमेदवाराने चुकयकीचंती माहरीतंती /
पमाणिपत्रे / कागदपत्रे सादर केल्या अ्ाचे ककयां वा कोणितंतीहरी माहरीतंती दडव्न ठेवल्या अ्ाचे तनदगाशनास आल्या अ्ास

त््ाचंती उमेदवाररी रददबाति करण्ात ्ेईि. तसेच तन्ुकतंती झािेिरी असल्या अ्ास कोणितंतीहरी प्वगास्चना न
देता त््ाचंती तन्ुकतंती समाप्त करण्ात ्ेईि.
15)

तनवड झािेल्या अ्ा उमेदवारास तन्ुकतंती नयांतर मुयांबई महानगरपालिका (सेवा) तन्म,1989 तसेच

बह
ृ नमुयांबई महानगरपालिका सेवा (वतगाणि्क) तन्म,1999 वेळोवेळंती होणिा-्ा सुधारणिेनुसार िाग् होतंतीि.

16) उमेदवार महानगरपालिका सेवेत हद. 05.05.2008 पास्न का्गारत असल्या अ्ास तनवड झािेल्या अ्ा

उमेदवारायांना तन्ुकतंती नयांतर नववन पररभावषत अयांशदान तनवत्त
ृ ंती वेतन ्ोर्ज मागना िाग् होईि. सध््ा

अशस्थतत्वात असिेिरी तनवत्त
ु ई महानगरपालिका तनवत्त
ृ ंती वेतन ्ोर्ज मागना महणिर्ज मागेच मयांब
ृ ंती वेतन तन्म 1953
आणणि सध््ा अशस्थतत्वात असिेिरी सवगासाधारणि भववष्टीने प्तनवागाह तनधंती ्ोर्ज मागना िाग् होणिार नाहरी.

17) तनवड झािेल्या अ्ा उमेदवाराचंती तन्ुकतंती तंतीन वषागाच्ा पररववक्षााधंतीन कािावधंतीसाठठी असेि व तंतीन
वषागानयांतरचे सेवासातत््, पररववक्षााधंतीन कािावधंतीतंतीि कामधगररीवर अवियांब्न असेि.

18) तनवड झािेल्या अ्ा उमेदवाराववरूदध कोणिताहरी गुनहा नोंदवविेिा नाहरी अ वा लसदध झािेिा नाहरी असे

चाररत्् पमाणिपत्र सयांबयांधधत पोलिस ठाण्ाकड्न पाप्त झाल्या अ्ानयांतरच त््ाचंती सदर पदावर नेमणिक
् केिरी
र्ज मागाईि.

19) उमेदवारायांना मुिाखातंतीसाठठी स्थवखाचागाने उपशस्थ तंतीत रहावे िागेि.
20) उमेदवार नोकररी कररीत असल्या अ्ास प्वळण्यापूर्वीच्ा तन्ोकत््ाचे `ना हरकत पमाणिपत्र’ अर्ज मागागासोबत र्ज मागोडावे.
21) पशासकयकी् ककयां वा अन् कारणिास्थतव तनवड पकक्र्ा कोणित््ाहरी वेळेस कोणित््ाहरी

प्प््ावर

ायांबववण्ाचे अधधकार महानगरपालिका आ्ुकत बह
ृ नमुयांबई महानगरपालिका ्ायांना आहेत.
22) तनवड झािेल्या अ्ा उमेदवारायांना तन्ुकतंतीनयांतर महापालिकेचे सेवातनवासस्थ ान उपिबध करून देण्ाचंती
र्ज मागबाबदाररी पशासनाचंती राहणिार नाहरी.

23) तनवड सलमतंतीने त्ार केिेिरी तनवडस्चंती एक वषागासाठठी ककयां वा नववन भरतंती पकक्र्ेसाठठी र्ज मागाहरीरात

देण्ात ्ेईि त््ा हदनायांकाप्षांत ककयां वा दोनहरीपवैकयकी र्ज मागे आधंती घेतडेि त््ा हदनायांकाप्षांत ववधंतीग्राहय ाह् ठरेि
त््ानयांतर हरी तनवडस्चंती व्पगत होईि.
ववशी पदेष सणचनहा
्ाप्वळण्यापूर्वी सयांबयांधधत का्ागाि्ात वा अन् हठकाणिंती सादर केिेिे / पाप्त झािेिेअर्ज मागगा ववचारात घेतेतेिे र्ज मागाणिार

नाहरीत. तसेच बह
ु -्ा सयांस्थ ेिा अर्ज मागगा ववकणिे,
ृ नमुयांबई महानगरपालिकेने कोणित््ाहरी व्कतंतीिा व इतर दस
शस्थवकारणिे इत््ादरीयांचा अधधकार हदिेिा नाहरी, ्ाचंती कृप्ा नोंद घ्ावंती.
र्ज मागर एखााद्ा उमेदवाराने भरतंतीच्ा कोणित््ाहरी



प्प््ावर दबाव आणिण्ाचा प्त्न केल्या अ्ास ककयां वा

अनुधचत माध््मायांचा अवियांब केल्या अ्ाचे ककयां वा तोत्ा व्कतंतीयांचंती व्वस्थ ा केल्या अ्ाचे आढळल्या अ्ास त््ािा
तनवडंतीत्न अपात्र ठरववण्ात ्ेईि.
मध््स्थ

/ ठक / मुयांबई महानगरपालिकेत सयांबयांध असल्या अ्ाचे भासववणिा-्ा व्कतंती, ्ायांच्ा गवैरमागागाने

नोकररी लमळव्न देण्ाच्ा आशवासनापास्न सावध रहावे.

र्ज मागाहरीरातंतीचंती स्चना त््ाचपमाणिे मुिाखातंतीचा का्गाक्रम सवगा चारहरी ववैद्कयकी् महाववद्ाि्ायांमध््े स्चना

रिकायांवर िावण्ात ्ेईि. पात्र उमेदवारायांस मि
ु ाखातंतीचे ररतसर पत्र पाठववण्ात ्ेईि. परयांतु र्ज मागर पत्र
लमळािे नाहरी तररी पात्र उमेदवारायांना स्चना करण्ात ्ेते कयकी, त््ायांनंती चारहरी ववैद्कयकी् महाववद्ाि्ायांमध््े
मुिाखातंतीच्ा का्गाक्रमाचंती स्चना रिकावररीि स्चना अवगत करून मुिाखातंतीस उपशस्थ त रहावे.

ववहिहत न्मन्यहातकांचीलि अजाहिरर्म खहालिारीलि कहा्यहार्मलि्यहात उपलिब् अधि आही पदेत.
1) अधधष्टीने पठाता, सेठ गो. सु. ववैद्कयकी् महाववद्ाि् व के. ई. एम. रूगणिाि्, ्ायांचे का्ागाि्, परळ,
मयांब
ु ई – 400 012
2) अधधष्टीने पठाता,

ो. रा. ववैद्कयकी् महाववद्ाि् व बा. ्. ि. ना्र धमागा. रूगणिाि्, ्ायांचे का्ागाि्, मुयांबई

सेष्ट्रि, मुयांबई – 400 008

3) अधधष्टीने पठाता, िो. ह . ववैद्कयकी् महाववद्ाि् व िो. ह . म. स. रूगणिाि्, ्ायांचे का्ागाि्, सा्न,
मुयांबई – 400 022
सदर अर्ज मागगा हदनायांक-

25.11.2019 ते 10.12.2019 प्षांत का्ागाि्ंतीन वेळेत सकाळंती- 11.00 ते

दप
ु ाररी- 03.00 वार्ज मागेप्षांत दस
ु रा व च फौ ा शतनवार, रवववार आणणि सवगा सावगार्ज मागतनक सुट ्ा वगळ्न, आरकक्षात
ग ाकररता रूप्े 210/- (र. 200/- + 5% वस्थत् व सेवाकर (र्ज मागंतीएस री) व सवगासाधारणि ग ाकररता रूप्े 315/-

(र. 300/- + 5% वस्थत् व सेवाकर (र्ज मागंतीएस री) एवढरी रककम रोखांतीने भरल्या अ्ावर उपिबध होऊ शकतंतीि . अर्ज मागगा
पािाने पाठवविे र्ज मागाणिार नाहरीत.

अजाहिरर्म सहादे र करण्या्यहाचहा कहा्यहार्मलि्यकांचीन पत्हा :
1) अधधष्टीने पठाता,

ो. रा. ववैद्कयकी् महाववद्ाि् व बा. ्. ि. ना्र धमागा. रूगणिाि्, ्ायांचे का्ागाि्, मयांब
ु ई

सेष्ट्रि, मुयांबई – 400 008

अजाहिरर्म सस्वकहारण्या्यहाचहा हिदे नहाुंक, वी पदेळ आणिण हिठी जाकहाण – हदनायांक- 25.11.2019 ते 10.12.2019 प्षांत का्ागाि्ंतीन
वेळेत सकाळंती- 11.00 ते दप
ु ाररी- 04.30 वार्ज मागेप्षांत दस
ु रा व च फौ ा शतनवार, रवववार आणणि सवगा सावगार्ज मागतनक
सट
ु ्ा वगळ्न.

ो. रा. ववैद्कयकी् महाववद्ाि् व बा. ्. ि. ना्र धमागा. रूगणिाि्, तळ मर्ज मागिा, आवक-

र्ज मागावक ववभाग, मुयांबई सेष्ट्रि, मुयांबई – 400 008.
अर्ज मागगा सादर करण्ाचा शेव चा हदनायांक - 10.12.2019 रोर्ज मागंती दप
ु ाररी 4.30 वार्ज मागेप्षांत असेि.

ववहरीत ताररीखा / वेळेनयांतर आिेिे अर्ज मागगा ववचारात घेतेतिे र्ज मागाणिार नाहरी व त््ाबाबतंतीतंतीि कुठल्या अ्ाहरी पकारचा
पत्रव्वहार शस्थवकारिा र्ज मागाणिार नाहरी.

सहरी/-

सहरी/-

(डॉ. र्ी पदेश भहार्लि)

(शकांची. वव. ्.म जाहिरहा अधिव)

सुंचहालिक (वै.लश व प.र.)

सहरी/-

(शकांची. समननलि  अधिहा्णी पदे)
उप आ्यमकत

(सहावर्म. आररोग््य)

प्मख क्र्मचहारारी अधि अधिकहारारी (प)

सहरी/-

(शकांची. ल्ललिन सहावुंत)
सह आ्यमकत

(सहा्हान्य पशहासन)

सहरी/-

(डॉ. अस्वनकांची जाहिररोशकांची)
अनतररकत आ्यमकत
(पस्च् उपनगरी पदे)

