
बृहन्मुंबई  ्हहानगरपहाललिकहा
ई ्ेलि : stenodeanl@gmail.com, dean.ltmg@mcgm.gov.in,  फोन नुं.: 022 24063001 / 02

लिोक्हान्य  टटिळक  ्हहानगरपहाललिकहा  सरर्वसहाधहारण  रुुगणहालि्य  र

लिोक्हान्य  टटिळक  ्हहानगरपहाललिकहा   रवैद्यक्यकी्य  ्हहालरद्यहालि्य      शय   शीर , ्मुंबई-२२

क. लिोटटिरु / 105 /  लर. आ. , दि..  06.09.2021

सूचनहा पटरपत्रक 

सुं.रर्व – अलि. आ्यमक् (प.उप.) ्यहाुंचय   शी क.AMC/WS/1838/D दि..24.07.2020

                          अनर्येचय   शी ु्ंजूरय   शी.

लिो.टटि.्.स.रुुगणहालि्य र रवैद्यक्यकी्य ्हहालरद्यहालि्यहािय   शीलि व्यरसहा्योपचहार   शहास्त्र लररहागहािय   शीलि  01  

सहहाय््यक पहााध्यहापक ्यहा सुंरगहार्विय   शीलि  क्र्वचहारय   शी सह्योगय   शी पहााध्यहापक ्यहा प.हारर प.ोन्नि झहाल्यहा्मळे 01 

सहहाय््यक पहााध्यहापक टरक झहालिे आह.े
            

              िरय   शी अलि.आ्यमक (प.उप.) ्यहाुंच्यहा AMC/WS/1838/D दि..24.07.2020 च्यहा ्ुंजमरय   शीच्यहा

अनमषुंगहाने अहर्विहापहाप उ्े.रहारहाुंकंकडून स्हालनक पहािळय   शीरर स.र प. ररण्यहाि ्येणहार आह.े

             इच्मक उ्े.रहारहाुंनय   शी अजहार्वसह अलधषहािहा, लिो.टटि.्.स.रुुगणहालि्य र रवैद्यक्यकी्य ्हहालरद्यहालि्य, 

ंकडॉ. बहाबहासहाहेब आुंबेंकडकर रोंकड,    शय   शीर, ्मुंबई 400 022,्यहाुंच्यहा .हालिनहाि सोबि जोंकडण्यहाि आलिेल्यहा

रेळहापत्रकहाप्हाणे पे प्रत्यक ्मलिहाखिय   शीकरय   शीिहा उपलस्ि रहहारे.  उ्े.रहारहाुंनय   शी ्ूळ प्हाणपत्रे र झेरॉकस पिय   शी

्मलिहाखिय   शीच्यहारेळय   शी घेेऊन ्यहारय   शीि.
 

प.हाचहा     िप   शय   शीलिः  - सहहाय््यक पहााध्यहापक सुंरगहार्विय   शीलि टरक प. कुंत्रहाटिय   शी िे प्रतरहारर ररण्यहाचहा िप   शय   शीलि

खहालिय   शीलिप्हाणे:

अनम

.क.
लररहागहाचे नहार टरक प.े ्मलिहाखिय   शीचे  टिकहाण

1
व्यरसहा्योपचहार   शहास्त्र

लररहाग
01

व्यरसहा्योपचहार   शहास्त्र लररहाग
 दि..15.09.2021  रेळ 

सकहाळय   शी 11.30 रहा.
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   शवैकलणक      अहर्विहाः- उ्े.रहार ्हहारहाष  रवैद्यक्यकी्य  पटरष.ेि नों.णय   शीकृि  असणे आरश्यक आह.े  िसेच

्हान्यिहापहाप लरद्यहापय   शीिहािून सुंबुंलधि लरष्यहािय   शीलि प.व्यमत्तर  प.लरकहा  असणे आरश्यक आहे. 

स.र प.हासहािय   शी (   शहासन  लनणर्व्य  नगर लरकहास लररहाग  क्हाुंक  बय   शी ए् सय   शी - 2519/ प.क.343/ नलर – 21 , 

दि.नहाुंक  08  जहानेरहारय   शी, 2021 चे लरररणपत्र  “ अ ” )   “  बृहन्मुंबई   ्हहानगरपहाललिकहा   प्मख  रवै.्यक्यकी्य 

्हहालर.्यहालि्य    आलण  रूुगणहालि्यहाच्यहा    आस्हापनेररय   शीलि    व्यरसहा्योपचहार   शहास्त्र    लररहागहािय   शीलि  ‘  

सहहाय््यक   पहााध्यहापक ’ ्यहा प.हाचे  सेरहा  परे   श  लन्य्   ”  सोबि जोंकडण्यहाि   आलिे आहेि. 

          सरर्व आरश्यक प्हाणपत्रहाुंच्यहा जस ेक्यकी,    शवैकलणक  (गमणपलत्रकहा र प्हाणपत्र)े, ए्.एस.सय   शी.आ्य.टिय   शी. 

उत्तय   शीणर्व असल्यहाच ेप्हाणपत्र, ्रहािय   शी लरष्य घेेऊन एस.एस.सय   शी.परय   शीकहा उत्तय   शीणर्व, इे प्रत्यहा.य   शीच्यहा प्हालणि पिय   शीललिपय   शी

अजहार्वसोबि जोंकडणे आरश्यक आहे.  

अनमररः-  

            स.र लन्यमक्यकी कुंत्रहाटिय   शी ितरहारर एकहारेळय   शी चहार ्लहन्यहापेकहा जहासि नहाहय   शी, इिक्यहा कहालिहारधय   शीकरय   शीिहा,

पे प्रत्येक चहार ्लहन्यहानुंिर एक दि.रस सेरहाखुंंकड .ेऊन पमननने्णूक अ्रहा ्हहानगरपहाललिकहा रवैद्यक्यकी्य लनरंकड

्ुंंकडळहा्हाफर्वि (M.M.S.S.Board) अहर्विहाधहारक उ्े.रहार उपलिबध होईप्यर्यंि  ्यहापवैक्यकी जे अगो.र होईलि अ   शहा

सररुपहाि करण्यहाुंि ्येईलि.

र्यहाचय   शी     अटिः  -  सरर्वसहाधहारण उ्े.रहारहाकरय   शीिहा र्य 18 रषहार्यंपेकहा क्य   शी र 38 रषहार्यंपेकहा अलधक नसहारे र

्हागहासरग्गी्यहाुंकरय   शीिहा 43 रषहार्यंपेकहा अलधक नसहारे.

रेिनशेणय   शी  :-  उ्े.रहारहाचे िोक ्हालसक रेिन रुप्ये 100000/- (रूप्ये एक लिहाख ्हात्र ) असे असेलि.

            स.र लन्यमक्यकी लनवरळ कुंत्रहाटिय   शी ितरहारर असल्यहा्मळ े लन्यमक करण्यहाि ्येणहा-्यहा उ्े.रहारहाुंनहा

लनरृत्तय   शीरेिन  ्योजनहा  र  रलरष्यलनरहार्वह  लनधय   शी  ्योजनहा  लिहागू  होणहार नहाहय   शी.  िसेच लनरंकड   झहालिेल्यहा

उ्े.रहारहास लन्यमक्यकीनुंिर ्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा (सेरहा)  लन्य्  1989  र  ्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा सेरहा

(रिर्वणूक)  लन्य् 1999  लिहागू होणहार  नहाहय   शी. 

1. जे उ्े.रहार ्.न.पहा.सेरेि असिय   शीलि े प्रत्यहाुंनय   शी अजर्व ररण्यहाकरय   शीिहा े प्रत्यहाुंच्यहा खहािेप्मखहाुंचय   शी नहा हरकि पहाप करणे 

आरश्यक आहे.

2. उ्े.रहारहाने  अजहार्वरर पहासपोटिर्व आकहारहाचहा फ़ोटिो लिहारहारहा र े प्रत्यहारर े प्रत्यहाुंनय   शी उपलिबध  जहागेि सरहाकरय   शी करहारय   शी.

3. उ्े.रहारहाने अजहार्वरर भ्र्णाधरनय   शी क्हाुंक र ई-्ेलि आ्यंकडय   शी न्ू. करहारहा.

4. उ्े.रहारहाुंनय   शी  ्मलिहाखहािय   शीसहािय   शी   सरखचहार्वने उपलस्ि रहहारे.

5. उ्े.रहारहाुंनय   शी  साध्यहा िे कहा्यर्वरि असलिेल्यहा सुंस्ेचे नहा हरकि प्हाणपत्र जोंकडणे आरश्यक  आहे.

6. उ्े.रहारहाुंनय   शी  े प्रत्यहाुंच्यहा  अजहार्वि (MMC / MCI) चहा  नों.णय   शी  क्हाुंक न्ू. करणे आरश्यक  आहे.

7. PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY



उ्े.रहारहाुंनय   शी  ्मख्य  ललिलपक (रोख)  ्यहाुंचे कंकडून दि.नहाुंक 07.09.2021 पहासून िे 13.09.2021 प्यर्यंि

कहा्यहार्वलि्यय   शीन रेळेि  (सकहाळय   शी 11.00 पहासून िे .मपहारय   शी 3.30 प्यर्यंि )  अजर्व पहाप करिहा ्येिय   शीलि र अजर्व ज्हा

करण्यहाचय   शी अुंलि् दि.नहाुंक 13.09.2021 सुंाध्यहाकहाळय   शी 04 : 30 रहा. प्यर्यंि . 

अजर्व  लरक्यकी    शमलक  खहालिय   शीलिप्हाणे. 

खमलिहा परगहार्वसहािय   शी – रु.300  +  जय   शी.एस.टिय   शी.

रहाखय   शीर परगहार्वसहािय   शी – रु.200  +  जय   शी.एस.टिय   शी.

        सहय   शी/-  दि.. 03.09.2021

    अलधषहािहा 

   लिो.टटि.्.स.रूुगणहालि्य,    शय   शीर.



(   शहासन लनणर्व्य नगर लरकहास लररहाग क्हाुंक बय   शीए्सय   शी-2519/प.क.343/नलर – 21 ,दि.नहाुंक 

08 जहानेरहारय   शी, 2021 चे लरररणपत्र “ अ ” )

 “  बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा प्मख रवै.्यक्यकी्य ्हहालर.्यहालि्य आलण रूुगणहालि्यहाच्यहा 

आस्हापनेररय   शीलि व्यरसहा्योपचहार   शहास्त्र  लररहागहािय   शीलि ‘ सहहाय््यक पहााध्यहापक ’ ्यहा प.हाचे सेरहा 

परे   श लन्य्  ”

स.र  प.  खहालिय   शीलि  अहर्विहाधहारक   असणहा-्यहा  उ्े.रहारहाुं्धून   लनरंकडय   शीने  ररण्यहाि  

्येईलि :-

1. उ्े.रहार बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकेच्यहा सेरेि कहा्यर्वरि नसल्यहास उ्े.रहारहाचे र्य 38 

रषहार्वपेकहा अलधक नसहारे र ्हागहासरग्गी्यहाुंसहािय   शी र्य 43 रषहार्वपेकहा अलधक नसहारे.

2. उ्े.रहार ्हान्यिहापहाप लर.्यहापय   शीिहाच्यहा व्यरसहा्योपचहार लरष्यहािय   शीलि प.रय   शी ( B.O. 

Th./ B.Th.O./ B.Sc.O.T./B.O.T.) सह प.व्यमत्तर प.रय   शी ( M.O. Th./ M.Th.O./

M.Sc.O.T./M.O.T.) दिक्हान 55 टिके् गमणहाुंसह ककुंरहा  बबुं.मनहा्कहाप्हाणे 

स्िमल्यशेणय   शी धहारण करणहारहा असहारहा.

3. ्यहा प.हारर लन्यमक केलिेल्यहा उ्े.रहारहाने ्रहािय   शी रहाषहा परय   शीकहा अगो.रच उत्तय   शीणर्व केलिेल्यहा

नसिय   शीलि ककुंरहा े प्रत्यहा परय   शीकहा उत्तय   शीणर्व होण्यहापहासून समटि ल्ळहालिेलिय   शी नसेलि िर े प्रत्यहाने स.र 

पटरकहा पचललिि धोरणहानमसहार उत्तय   शीणर्व होणे आरश्यक रहालहलि.

4. ्यहा प.हारर लन्यमक केलिेल्यहा उ्े.रहारहाने    शहासनहाच्यहा ्हालहिय   शी र िुंत्रंत्रजहान 

सुंचहालिनहालि्यहाने रेळोरेळय   शी लरहय   शीि केलिेलिे सुंगणक हहािहाळणय   शी ककुंरहा रहापरण्यहाबहाबिचे 

प्हाणपत्र धहारण करणे आरश्यक रहालहलि.
              

                 सहय   शी/-  दि.. 03.09.2021

अलधषहािहा 

    लिो.टटि.्.स.रूुगणहालि्य,    शय   शीर.


