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लिोक्हान्य टटिळक ्हहानगरपहाललिकहा सरर्वसहाधहारण रुुगणहालि्य र
लिोक्हान्य टटिळक ्हहानगरपहाललिकहा रवैद्यक्यकी्य ्हहालरद्यहालि्य य  शलय  शीर , ्मुंबई-२२

क. लिोटटिरु / 107 / लर . आ. , दि. 06.09.2021

सूचनहा पटरपत्रक
सुंिरर्व – अलत. आ्यमक्त् (प.उप.) ्यहाुंचलय  शी क.AMC/WS/1838/D दि.24.07.2020
अनर्येचलय  शी ्ुंजूरलय  शी.
लिो.टटि.्.स.रुुगणहालि्य र रवैद्यक्यकी्य ्हहालरद्यहालि्यहातलय  शीलि बहालिरोग लचक्यकीचिकीतसहाय  शहास्त्र लररहागहातलय  शीलि कुंत्रहाटिलय  शी
ततरहाररलय  शीलि 02 सहहाय्यक पहााध्यहापकहाुंनलय  शी रहाजलय  शीनहा्हा दिदिल्यहाने 02 पिे टरक झहालिे आहेत.
तरलय  शी अलत.आ्यमक (प.उप.) ्यहाुंच्यहा AMC/WS/1838/D दि.24.07.2020 च्यहा ्ुंजमरलय  शीच्यहा
अनमषुंगहाने अहर्वतहापहाप उ्ेिरहारहाुंकंकडून स्हालनक पहातळलय  शीरर सिर पि ररण्यहात ्येणहार आहे.
इच्मक उ्ेिरहारहाुंनलय  शी अजहार्वसह अलधषहातहा, लिो.टटि.्.स.रुुगणहालि्य र रवैद्यक्यकी्य ्हहालरद्यहालि्य,
ंकडॉ. बहाबहासहाहेब आुंबेंकडकर रोंकड, य  शलय  शीर, ्मुंबई 400 022, ्यहाुंच्यहा िहालिनहात सोबत जोंकडण्यहात आलिेदिल्यहा
रेळहापत्रकहाप्हाणे पचिकीत्यक ्मलिहाखतलय  शीकरलय  शीतहा उपलस्त रहहारे. उ्ेिरहारहाुंनलय  शी ्ूळ प्हाणपत्रे र झेरॉकस पतलय  शी
्मलिहाखतलय  शीच्यहारेळलय  शी घेेऊन ्यहारलय  शीत.
पिहाचहा तपय  शलय  शीलिः- सहहाय्यक पहााध्यहापक सुंरगहार्वतलय  शीलि टरक पि कुंत्रहाटिलय  शी तचिकीतरहारर ररण्यहाचहा तपय  शलय  शीलि
खहालिलय  शीलिप्हाणे:

अनम
.क.

लररहागहाचेनहार

टरकपिे

बहालिरोग लचक्यकीचिकीतसहाय  शहास्त्र लररहाग

बहालिरोग लचक्यकीचिकीतसहाय  शहास्त्र
1

लररहाग

्मलिहाखतलय  शीचेटिकहाण

02

दि.15.09.2021
रेळ
सकहाळलय  शी 11.30 रहा.

य  शवैकलणक अहर्वतहाः- उ्ेिरहार ्हहारहाष रवैद्यक्यकी्य पटरषिेत नोंिणलय  शीकृत असणे आरश्यक आहे. तसेच
्हान्यतहापहाप लरद्यहापलय  शीिहातून सुंबुंलधत लरष्यहातलय  शीलि पिव्मत्तर पिलरकहा, (ए्.ंकडलय  शी. पिरलय  शी किकुंरहा ंकडलय  शी.एन.बलय  शी
किकुंरहा ए्.एस.) असणे आरश्यक आहे.
सरर्व आरश्यक प्हाणपत्रहाुंच्यहा जसे क्यकी, य  शवैकलणक (गमणपलत्रकहा र प्हाणपत्रे), ए्.एस.सलय  शी.आ्य.टिलय  शी.
उत्तलय  शीणर्व असदिल्यहाचे प्हाणपत्र, ्रहािलय  शी लरष्य घेेऊन एस.एस.सलय  शी.परलय  शीकहा उत्तलय  शीणर्व, इचिकीत्यहािलय  शीच्यहा प्हालणत
पतलय  शीललिपलय  शी अजहार्वसोबत जोंकडणे आरश्यक आहे.

सिर पिहासहािलय  शी National Medical Commission

(NMC) ्यहाुंच्यहा ्हान्यतहापहाप अहर्वतहा सोबत जोंकडण्यहात आलिेदिल्यहा आहेत.
अनमररः- ्हान्यतहापहाप रवैद्यक्यकी्य ्हहालरद्यहालि्यहातलय  शीलि (लनरहासलय  शी/रलजस्हार/ंकडे्ॉनस्ेटिर/टि्यूटिर) महणून तलय  शीन
रषहाषांचहा लय  शकक पिहाचहा अनमरर असहारहा.
सिर लन्यमक्यकी कुंत्रहाटिलय  शी ततरहारर एकहारेळलय  शी चहार ्लहन्यहापेकहा जहासत नहाहलय  शी, इतक्यहा
कहालिहारधलय  शीकरलय  शीतहा, पचिकीत्येक चहार ्लहन्यहानुंतर एक दिरस सेरहाखुंंकड िेऊन पमननने्णूक अ्रहा ्हहानगरपहाललिकहा
रवैद्यक्यकी्य लनरंकड ्ुंंकडळहा्हाफर्वत (M.M.S.S.Board) अहर्वतहाधहारक उ्ेिरहार उपलिबध होईप्यषांत ्यहापवैक्यकी जे
अगोिर होईलि अय  शहा सररुपहात करण्यहाुंत ्येईलि.
र्यहाचलय  शी अटिः- सरर्वसहाधहारण उ्ेिरहारहाकरलय  शीतहा र्य 18 रषहाषांपेकहा क्लय  शी र 38 रषहाषांपेकहा अलधक नसहारे र
्हागहासरग्गी्यहाुंकरलय  शीतहा 43 रषहाषांपेकहा अलधक नसहारे.
रेतनशेणलय  शी:- उ्ेिरहारहाचे िोक ्हालसक रेतन रुप्ये 100000/- (रूप्ये एक लिहाख ्हात्र ) असे असेलि.
सिर लन्यमक्यकी लनवरळ कुंत्रहाटिलय  शी ततरहारर असदिल्यहा्मळे लन्यमक करण्यहात ्येणहा-्यहा उ्ेिरहारहाुंनहा
लनरृत्तलय  शीरेतन ्योजनहा र रलरष्यलनरहार्वह लनधलय  शी ्योजनहा लिहागू होणहार नहाहलय  शी. तसेच लनरंकड

झहालिेदिल्यहा

उ्ेिरहारहास लन्यमक्यकीनुंतर ्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा (सेरहा) लन्य् 1989 र ्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा सेरहा
(रतर्वणूक) लन्य् 1999 लिहागू होणहार नहाहलय  शी.
1. जे उ्ेिरहार ्.न.पहा.सेरेत असतलय  शीलि चिकीत्यहाुंनलय  शी अजर्व ररण्यहाकरलय  शीतहा चिकीत्यहाुंच्यहा खहातेप्मखहाुंचलय  शी नहा हरकत पहाप करणे
आरश्यक आहे.
2. उ्ेिरहारहाने अजहार्वरर पहासपोटिर्व आकहारहाचहा फ़ोटिो लिहारहारहा र चिकीत्यहारर चिकीत्यहाुंनलय  शी उपलिबध जहागेत सरहाकरलय  शी करहारलय  शी .
3. उ्ेिरहारहाने अजहार्वरर भ्र्णाधरनलय  शी क्हाुंक र ई-्ेलि आ्यंकडलय  शी न्ूि करहारहा.
4. उ्ेिरहारहाुंनलय  शी ्मलिहाखहातलय  शीसहािलय  शी सरखचहार्वने उपलस्त रहहारे.
5. उ्ेिरहारहाुंनलय  शी साध्यहा ते कहा्यर्वरत असलिेदिल्यहा सुंस्ेचे नहा हरकत प्हाणपत्र जोंकडणे आरश्यक आहे.
6. उ्ेिरहारहाुंनलय  शी चिकीत्यहाुंच्यहा अजहार्वत (MMC / MCI) चहा नोंिणलय  शी क्हाुंक न्ूि करणे आरश्यक आहे.
7. PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY

उ्ेिरहारहाुंनलय  शी ्मख्य ललिलपक (रोख) ्यहाुंचे कंकडून दिनहाुंक 07.09.2021 पहासून ते 13.09.2021 प्यषांत
कहा्यहार्वलि्यलय  शीन रेळेत (सकहाळलय  शी 11.00 पहासून ते िमपहारलय  शी 3.30 प्यषांत ) अजर्व पहाप करतहा ्येतलय  शीलि र अजर्व ज्हा
करण्यहाचलय  शी अुंलत् दिनहाुंक 13.09.2021 सुंाध्यहाकहाळलय  शी 04 : 30 रहा. प्यषांत .

अजर्व लरक्यकी य  शमदिलक खहालिलय  शीलिप्हाणे.
खमलिहा परगहार्वसहािलय  शी

–

रु.300 + जलय  शी.एस.टिलय  शी.

रहाखलय  शीर परगहार्वसहािलय  शी

–

रु.200 + जलय  शी.एस.टिलय  शी.

सहलय  शी/- दि.03.09.2021
अलधषहातहा
लिो. टटि.्.स.रूुगणहालि्य, य  शलय  शीर.

Qualification for Assistant Professor (Contract Basis) for the
Department of Peadiatrics.
Post
Assistant
Professor

Academic
qualifications
A post
graduate
qualification
MD/MS/
DNB in the
concerned
subject and
as per these
Regulations.

Teaching/Research Experience
3 years Junior Resident in a recognized
permitted medical
college in the concerned subject and one
year as Senior
Resident in the concerned subject in a
recognized
permitted medical college.
In case of DNB candidate equated to
MD/MS in terms of
clause 4A of Schedule-I, in addition to 3
year teaching
experience in the subject as Resident/
Registrar/
Demonstrator/ Tutor/ or work experience
gained during
DNB training, one year as Senior
Resident in the
concerned subject in a
recognized/permitted medical
college.

सहलय  शी/- दि.03.09.2021
अलधषहातहा
लिो. टटि.्.स.रूुगणहालि्य, य  शलय  शीर.

