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लिोक्हानय टटिळक ्हहानगरपहाललिकहा सरर्वसहाधहारण रुुगणहालिय र
लिोक्हानय टटिळक ्हहानगरपहाललिकहा रवैद्यक्यकीय ्हहालरद्यहालिय लय शालय शीर , ्मुंबई-२२
क. लिोटटिरु/24954 /अलधषहातहा, दि.12.03.2021

पमररणालय शी सूचनहा पटरपत्रक क्हाुंक 2
सुंिरर्व – अलत. आयमक् (प.उप.) यहाुंचालय शी क.AMC/WS/1838/D दि.24.07.2020
अनरयेचालय शी ्ुंजूरालय शी.
लिो.टटि.्.स.रुुगणहालिय र रवैद्यक्यकीय ्हहालरद्यहालियहातालय शीलि बलधरालय शीकरणलय शहास्त्र लररहाग, कहान-नहाक-घसहा

लररहाग, औषध रवैियकलय शहास्त्र लररहाग, तरचहारोग र गमप्तरोगलय शहास्त्र लररहाग आलण क-दकरणलय शहास्त्र
लररहागहातालय शीलि कुंत्रहाटिालय शी ततरहाररालय शीलि सहहाहाययक पहााधयहापक यहा सुंरगहार्वतालय शीलि क्र्वचहा-यहाुंने रहाजालय शीनहा्हा दिल्यहाने ते पि
टरक झहालिे आहे.
तरालय शी अलत.आयमक (प.उप.) यहाुंचयहा AMC/WS/1838/D दि.24.07.2020 चयहा ्ुंजमरालय शीचयहा
अनमषुंगहाने अहर्वतहापहाप्त उ्ेिरहारहाुंकंकडून स्हालनक पहातळालय शीरर सिर पि ररणयहात येणहार आहे.
इच्मक उ्ेिरहारहाुंनालय शी अजहार्वसह अलधषहातहा, लिो.टटि.्.स.रुुगणहालिय र रवैद्यक्यकीय ्हहालरद्यहालिय,
ंकडॉ. बहाबहासहाहेब आुंबेंकडकर रोंकड, लय शालय शीर, ्मुंबई 400 022,यहाुंचयहा िहालिनहात सोबत जोंकडणयहात आलिेल्यहा
रेळहापत्रकहाप्हाणे पतयक ्मलिहाखतालय शीकरालय शीतहा उपलस्त रहहारे.

उ्ेिरहारहाुंनालय शी ्ूळ प्हाणपत्रे र झेरॉकस पतालय शी

्मलिहाखतालय शीचयहारेळालय शी घेऊन यहारालय शीत.
पिहाचहा तपलय शालय शीलिः- सहहाहाययक पहााधयहापक सुंरगहार्वतालय शीलि टरक पि कुंत्रहाटिालय शी ततरहारर ररणयहाचहा तपलय शालय शीलि खहालिालय शीलिप्हाणे:

अनम

लररहागहाचे नहार

टरक पिे

1

बलधरालय शीकरणलय शहास्त्र लररहाग

26
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कहान-नहाक-घसहा लररहाग
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औषध रवैियकलय शहास्त्र लररहाग

6

.क.

4
5
6

तरचहारोग र गमप्तरोगलय शहास्त्र
लररहाग
क-दकरणलय शहास्त्र लररहाग
रोगपलतबुंधहात्क
लररहाग

लय शहास्त्र

1
5
1

्मलिहाखतालय शीचालय शी
रेळ र स्हान

दि. 23.03.2021 रोजालय शी सकहाळालय शी 11.30
रहाजल्यहापहासून अलधषहातहा कहायहार्वलियहातालय शीलि
िहालिनहात समरु होतालय शीलि.
(तळ ्जलिहा, रवैद्यदकय ्हहालरद्यहालिय इ्हारत)

लय शवैकलणक

अहर्वतहाः- उ्ेिरहार ्हहारहाष

रवैद्यक्यकीय

पटरषिेत नोंिणालय शीकृत

असणे आरशयक आहे.

तसेच

्हानयतहापहाप्त लरद्यहापालय शीयापीठहातून सुंबुंलधत लरषयहातालय शीलि पिव्मत्तर पिलरकहा, (ए्.ंकडालय शी. पिरालय शी किकुंरहा ंकडालय शी.एन.बालय शी किकुंरहा
ए्.एस.) असणे आरशयक आहे.
सरर्व आरशयक प्हाणपत्रहाुंचयहा जसे क्यकी, लय शवैकलणक (गमणपलत्रकहा र प्हाणपत्रे), ए्.एस.सालय शी.आय.टिालय शी.
उत्तालय शीणर्व असल्यहाचे प्हाणपत्र, ्रहायापीठालय शी लरषय घेऊन एस.एस.सालय शी.परालय शीकहा उत्तालय शीणर्व, इतयहािालय शीचयहा प्हालणत पतालय शीललिपालय शी
अजहार्वसोबत जोंकडणे आरशयक आहे.
अनमररः- ्हानयतहापहाप्त रवैद्यक्यकीय ्हहालरद्यहालियहातालय शीलि (लनरहासालय शी/रलजस्हार/ंकडे्ॉनस्ेटिर/टियूटिर) महणून तालय शीन रषहाषांचहा
ललय शकक पिहाचहा अनमरर असहारहा.
सिर लनयमक्यकी कुंत्रहाटिालय शी ततरहारर एकहारेळालय शी चहार ्लहनयहापेकहा जहासत नहाहालय शी, इतकयहा कहालिहारधालय शीकरालय शीतहा,
पतयेक चहार ्लहनयहानुंतर एक दिरस सेरहाखुंंकड िेऊन पमननने्णूक अ्रहा ्हहानगरपहाललिकहा रवैद्यक्यकीय लनरंकड
्ुंंकडळहा्हाफर्वत (M.M.S.S.Board) अहर्वतहाधहारक उ्ेिरहार उपलिबध होईपयषांत यहापवैक्यकी जे अगोिर होईलि अलय शहा
सररुपहात करणयहाुंत येईलि.
रयहाचालय शी अटिः-

सरर्वसहाधहारण उ्ेिरहारहाकरालय शीतहा रय 18 रषहाषांपेकहा क्ालय शी र 38 रषहाषांपेकहा अलधक नसहारे र

्हागहासरग्गीयहाुंकरालय शीतहा 43 रषहाषांपेकहा अलधक नसहारे.
रेतनशेणालय शी:- उ्ेिरहारहाचे यापीठोक ्हालसक रेतन रुपये 80000/- असे असेलि.
सिर लनयमक्यकी लनवरळ कुंत्रहाटिालय शी ततरहारर असल्यहा्मळे लनयमक करणयहात येणहा-यहा उ्ेिरहारहाुंनहा
लनरृत्तालय शीरेतन योजनहा र रलरषयलनरहार्वह लनधालय शी योजनहा लिहागू होणहार नहाहालय शी. तसेच लनरंकड झहालिेल्यहा
उ्ेिरहारहास लनयमक्यकीनुंतर ्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा (सेरहा) लनय् 1989 र ्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा सेरहा
(रतर्वणूक) लनय् 1999 लिहागू होणहार नहाहालय शी.
1. जे उ्ेिरहार ्.न.पहा.सेरेत असतालय शीलि तयहाुंनालय शी तयहाुंचे अजहार्वरर तयहाुंचयहा खहातेप्मखहाुंचालय शी नहा हरकत पहाप्त करणे आरशयक
आहे.
2. उ्ेिरहारहाने अजहार्वरर पहासपोटिर्व आकहारहाचहा फ़ोटिो लिहारहारहा र तयहारर तयहाुंनालय शी उपलिबध जहागेत सरहाकरालय शी करहारालय शी .
3. उ्ेिरहारहाुंनालय शी ्मलिहाखहातालय शीसहायापीठालय शी सरखचहार्वने उपलस्त रहहारे.
4. उ्ेिरहारहाुंनालय शी साधयहा ते कहायर्वरत असलिेल्यहा सुंस्ेचे नहा हरकत प्हाणपत्र जोंकडणे आरशयक आहे .
5. उ्ेिरहारहाुंनालय शी तयहाुंचयहा अजहार्वत (MMC / MCI) चहा नोंिणालय शी क्हाुंक न्ूि करणे आरशयक आहे.
6. PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY
7.उ्ेिरहारहाुंनालय शी ्मखय ललिलपक (रोख) यहाुंचे कंकडून दिनहाुंक 16.03.2021 पहासून दिनहाुंक 18.03.2021 पयषांत
कहायहार्वलियालय शीन रेळेत (सकहाळालय शी 11.00 पहासून ते िमपहारालय शी 3.30 पयषांत ) अजर्व पहाप्त करतहा येईलि,तयहाुंचे परेलय श लय शमल्क
खहालिालय शीलिप्हाणे असेलि.
1) खमलिहा परगर्व-रु.300/- + जालय शीसटिालय शी-रु.315/2) इतर पररर्व-रु.200/- + जालय शीसटिालय शी-रु.210/-

ंकडॉ. (शालय शी.) ्ोहन जोलय शालय शी
अलधषहातहा
लिो.टटि.्.स.रुुगणहालिय, , लय शालय शीर.

