बृहनममब
ुं ई महानगरपालिका
ई मेि : stenodeanl@gmail.com, dean.ltmg@mcgm.gov.in, फोन नुं.: 022 24063001 / 02

िोकमानय टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णािय र्
िोकमान्य टिळक महानगरपालिका र्ैद्यकीय महालर्द्यािय शीर्,
ममब
ुं ई-२२
क्र. िोटिरु/ 5112 /अलधष्ठाता, दद. 31.05.2021

पमरर्णी सूचना पटरपत्रक क्रमाुंक - 2
सुंदभव – अलत. आयमक्त् (प.उप.) याुंची क्र.AMC/WS/1838/D दद.24.07.2020
अनर्येची मुंजूरी.
िो.टि.म.स.रुग्णािय र् र्ैद्यकीय महालर्द्याियातीि सूक्ष्मजीर् शास्त्र लर्भाग, बािरोग लचदकत्सा

शास्त्र लर्भाग, अलथथव्युंग शास्त्र लर्भाग,स्त्रीरोग शास्त्र लर्भाग या लर्भागातीि कुं त्रािी तत्त्र्ार्रीि
सहाय्यक प्राध्यापक या सुंर्गावतीि कमवचा-याुंने राजीनामा ददल्याने ते पद टरक्त झािे आहे.
तरी अलत.आयमक्त (प.उप.) याुंच्या AMC/WS/1838/D दद.24.07.2020 च्या मुंजमरीच्या
अनमषुंगाने अहवताप्राप्त उमेदर्ाराुंकडू न थथालनक पातळीर्र सदर पद भरण्यात येणार आहे.
इच्छम क उमेदर्ाराुंनी अजावसह अलधष्ठाता, िो.टि.म.स.रुग्णािय र् र्ैद्यकीय महालर्द्यािय,
डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर रोड, शीर्, ममुंबई 400 022,याुंच्या दािनात सोबत जोडण्यात आिेल्या
र्ेळापत्रकाप्रमाणे प्रत्यक्ष ममिाखतीकरीता उपलथथत रहार्े.

उमेदर्ाराुंनी मूळ प्रमाणपत्रे र् झेरॉक्स प्रती

ममिाखतीच्यार्ेळी घेऊन यार्ीत.
पदाचा तपशीिः- सहाय्यक प्राध्यापक सुंर्गावतीि टरक्त पद कुं त्रािी तत्र्ार्र भरण्याचा तपशीि खािीिप्रमाणे :

अनम.क्र.

लर्भागाचे नार्

टरक्त
पदे

ममिाखतीची र्ेळ र् थथान

1

सूक्ष्मजीर् शास्त्र लर्भाग

03

अनम क्र. 1 र् 2, दद. 08.06.2021 रोजी सकाळी
11.30 र्ाजल्यापासून सुंबलधत लर्भागात

समरु

2

स्त्रीरोग शास्त्र लर्भाग

04

3

व्यर्सायोपचार लर्भाग

01

4

नेत्रशल्यलचकीत्साशास्त्र
लर्भाग

02

होतीि.

5

अलथथव्युंग शास्त्र लर्भाग

03

अनम क्र. 5 र् 6, दद. 10.06.2021 रोजी सकाळी

6

बािरोग लचदकत्सा शास्त्र
लर्भाग

02

शैक्षलणक

अहवताः- उमेदर्ार महाराष्ट्र

होतीि.
अनम क्र. 3 र् 4, दद. 09.06.2021 रोजी सकाळी
11.30 र्ाजल्यापासून सुंबलधत लर्भागात समरु

र्ैद्यकीय

11.30 र्ाजल्यापासून सुंबलधत लर्भागात समरु
होतीि.
पटरषदेत नोंदणीकृ त

असणे आर्श्यक आहे.

तसेच

मानयताप्राप्त लर्द्यापीठातून सुंबुंलधत लर्षयातीि पदव्यमत्तर पदलर्का, (एम.डी. पदर्ी ककर्ा डी.एन.बी ककर्ा
एम.एस.) असणे आर्श्यक आहे.

सर्व आर्श्यक प्रमाणपत्राुंच्या जसे की, शैक्षलणक

(गमणपलत्रका र् प्रमाणपत्रे), एम.एस.सी.आय.िी.

उत्तीणव असल्याचे प्रमाणपत्र, मराठी लर्षय घेऊन एस.एस.सी.परीक्षा उत्तीणव, इत्यादीच्या प्रमालणत प्रतीलिपी
अजावसोबत जोडणे आर्श्यक आहे.
अनमभर्ः- मानयताप्राप्त र्ैद्यकीय महालर्द्याियातीि (लनर्ासी/रलजथरार/डेमॉनथरेिर/ियूिर) म्हणून तीन र्षाांचा
लशक्षक पदाचा अनमभर् असार्ा.
सदर लनयमक्ती कुं त्रािी तत्त्र्ार्र एकार्ेळी चार मलहनयापेक्षा जाथत नाही, इतक्या कािार्धीकरीता,
प्रत्येक चार मलहनयानुंतर एक ददर्स सेर्ाखुंड देऊन पमनवनेमणूक अथर्ा महानगरपालिका र्ैद्यकीय लनर्ड
मुंडळामाफव त (M.M.S.S.Board) अहवताधारक उमेदर्ार उपिब्ध होईपयांत यापैकी जे अगोदर होईि अशा
थर्रुपात करण्याुंत येईि.
र्याची अिः-

सर्वसाधारण उमेदर्ाराकरीता र्य 18 र्षाांपेक्षा कमी र् 38 र्षाांपेक्षा अलधक नसार्े र्

मागासर्गीयाुंकरीता 43 र्षाांपेक्षा अलधक नसार्े.
र्ेतनश्रेणी:- उमेदर्ाराचे ठोक मालसक र्ेतन रुपये 100000/- (एक िाख रूपये) असे असेि.
सदर लनयमक्ती लनव्र्ळ कुं त्रािी तत्त्र्ार्र असल्याममळे लनयमक्त करण्यात येणा-या उमेदर्ाराुंना
लनर्ृत्तीर्ेतन योजना र् भलर्ष्यलनर्ावह लनधी योजना िागू होणार नाही. तसेच लनर्ड झािेल्या
उमेदर्ारास लनयमक्तीनुंतर ममुंबई महानगरपालिका (सेर्ा) लनयम 1989 र् ममुंबई महानगरपालिका सेर्ा
(र्तवणूक) लनयम 1999 िागू होणार नाही.
1. जे उमेदर्ार म.न.पा.सेर्ेत असतीि त्याुंनी अजव भरण्याकरीता त्याुंच्या खातेप्रममखाुंची ना हरकत प्राप्त
करणे आर्श्यक आहे.
2. उमेदर्ाराने अजावर्र पासपोिव आकाराचा फ़ोिो िार्ार्ा र् त्यार्र त्याुंनी उपिब्ध जागेत थर्ाक्षरी
करार्ी.
3. उमेदर्ाराने अजावर्र भ्रमणध्र्नी क्रमाुंक र् ई-मेि आयडी नमूद करार्ा.
4. उमेदर्ाराुंनी सूचना पटरपत्रकात नममद के िेल्या ददनी र् र्ेळेत ममिाखातीसाठी थर्खचावने उपलथथत
रहार्े.
5. उमेदर्ाराुंनी सध्या ते कायवरत असिेल्या सुंथथेचे ना हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आर्श्यक आहे.
6. उमेदर्ाराुंनी त्याुंच्या अजावत (MMC / MCI) चा नोंदणी क्रमाुंक नमूद करणे आर्श्यक आहे.
7. PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY.
8. उमेदर्ाराुंनी ममख्य लिलपक (रोख) याुंचे कडू न ददनाुंक 31.05.2021 पासून ददनाुंक

04.06.2021

पयांत
कायावियीन र्ेळेत (सकाळी 11.00 पासून ते दमपारी 3.30 पयांत ) अजव प्राप्त करता येईि,त्याुंचे प्रर्ेश
शमल्क
खािीिप्रमाणे असेि. अजव सादर करण्याची शेर्िची ताटरख दद.04.06.2021 दमपारी 5.00
र्ाजेपयांत असेि.
खमिा प्रर्गावसाठी

–

रु.300 + जी.एस.िी.

राखीर् प्रर्गावसाठी

–

रु.200 + जी.एस.िी.

/-

डॉ. (श्री.) मोहन जोशी
अलधष्ठाता,
िो.टि.म.स.रुग्णािय, शीर्.

