
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  / 14752  / अलधषहातहा  , दि.01.09.2022

सूचनहा पटरपत्रक 

सुंिरर्व – अलत. आ्यमक् (प.उप.) ्यहाुंचय   शी क.AMC/WS/6735/D दि.29.04.2022

                          अनर्येचय   शी ु्ंजूरय   शी.

 लिो.टटि.्.स.रुुगणहालि्य र रवैद्यक्यकी्य ्हहालरद्यहालि्यहातय   शीलि बलधटरकरण   शहास लररहागहातय   शीलि 25

सहहाय््यक पहााध्यहापकहाुंचय   शी  25 पिे टरक आहेत.           

तरय   शी अलत.आ्यमक (प.उप.) ्यहाुंच्यहा ्यहाुंचय   शी क.AMC/WS/6735/D  दि.29.04.2022 च्यहा

्ुंजमरय   शीच्यहा अनमषुंगहाने अहर्वतहापहाप उ्ेिरहारहाुंकंकडून स्हालनक पहातळय   शीरर सिर पि ररण्यहात ्येणहार आहेत.

             इच्मक उ्ेिरहारहाुंनय   शी अजहार्वसह अलधषहातहा, लिो.टटि.्.स.रुुगणहालि्य र रवैद्यक्यकी्य ्हहालरद्यहालि्य, 

ंकडॉ. बहाबहासहाहेब आुंबेंकडकर रोंकड,    शय   शीर, ्मुंबई 400 022,्यहाुंच्यहा िहालिनहात सोबत जोंकडण्यहात आलिेल्यहा

रेळहापत्रकहाप्हाणे पे प्रत्यक ्मलिहाखतय   शीकरय   शीतहा उपलस्त रहहारे.  उ्ेिरहारहाुंनय   शी ्ूळ प्हाणपत्र े र झेरॉकस पतय   शी

्मलिहाखतय   शीच्यहारेळय   शी घेेऊन ्यहारय   शीत.

 

पिहाचहा     तप   शय   शीलिः  - सहहाय््यक पहााध्यहापक सुंरगहार्वतय   शीलि टरक पि कुंत्रहाटिय   शी ते प्रतरहारर ररण्यहाचहा तप   शय   शीलि

खहालिय   शीलिप्हाणे:

अनम.क. लररहागहाचे नहार टरक पिे
्मलिहाखतय   शीचय   शी

रेळ र स्हान

1

बलधटरकरण   शहास 

लररहाग 25

बलधटरकरण   शहास  लररहाग

                    दि. 14.09.2022

रेळ 

सकहाळय   शी 11.00 रहा.

 

mailto:stenodeanl@gmail.com
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   शवैकलणक      अहर्वतहाः- उ्ेिरहार ्हहारहाष  रवैद्यक्यकी्य  पटरषिेत नोंिणय   शीकृत  असणे आरश्यक आह.े  तसेच

्हान्यतहापहाप लरद्यहापय   शीयापीठहातून सुंबुंलधत लरष्यहातय   शीलि पिव्मत्तर  पिलरकहा, (ए्.ंकडय   शी. पिरय   शी किकुंरहा ंकडय   शी.एन.बय   शी

किकुंरहा ए्.एस.) असणे आरश्यक आहे.

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

उत्तय   शीणर्व असल्यहाचे प्हाणपत्र, ्रहायापीठय   शी लरष्य घेेऊन एस.एस.सय   शी.परय   शीकहा उत्तय   शीणर्व, इे प्रत्यहािय   शीच्यहा प्हालणत

पतय   शीललिपय   शी अजहार्वसोबत जोंकडणे आरश्यक आहे.

अनमररः-  ्हान्यतहापहाप रवैद्यक्यकी्य ्हहालरद्यहालि्यहातय   शीलि (लनरहासय   शी/रलजस्हार/ंकडे्ॉनस्ेटिर/टि्यूटिर) महणून

तय   शीन रषहाषांचहा   ल   शकक पिहाचहा अनमरर असहारहा. 

           सिर लन्यमक्यकी कुंत्रहाटिय   शी ततरहारर एकहारेळय   शी चहार ्लहन्यहापेकहा जहासत नहाहय   शी, इतक्यहा कहालिहारधय   शीकरय   शीतहा,

पे प्रत्येक चहार ्लहन्यहानुंतर एक दिरस सेरहाखुंंकड िेऊन पमननने्णूक अ्रहा ्हहानगरपहाललिकहा रवैद्यक्यकी्य लनरंकड

्ुंंकडळहा्हाफर्वत (M.M.S.S. Board)  अहर्वतहाधहारक उ्ेिरहार उपलिबध होईप्यषांत  ्यहापवैक्यकी ज ेअगोिर होईलि

अ   शहा सररुपहात करण्यहाुंत ्येईलि.

र्यहाचय   शी     अटिः  -  सरर्वसहाधहारण उ्ेिरहारहाकरय   शीतहा र्य 18 रषहाषांपेकहा क्य   शी र 38 रषहाषांपेकहा अलधक नसहारे र

्हागहासरग्गी्यहाुंकरय   शीतहा 43 रषहाषांपेकहा अलधक नसहारे.

रेतनशेणय   शी  :-  उ्ेिरहारहाचे यापीठोक ्हालसक रेतन रुप्ये 1,00,000/- ( एक लिहाख रूप्ये फक ) असे असेलि.

            सिर लन्यमक्यकी लनवरळ कुंत्रहाटिय   शी ततरहारर असल्यहा्मळे लन्यमक करण्यहात ्येणहा-्यहा उ्ेिरहारहाुंनहा 

लनरृत्तय   शीरेतन  ्योजनहा  र  रलरष्यलनरहार्वह  लनधय   शी  ्योजनहा  लिहागू  होणहार नहाहय   शी.  तसेच लनरंकड   झहालिेल्यहा 

उ्ेिरहारहास लन्यमक्यकीनुंतर ्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा (सेरहा)  लन्य्  1989  र  ्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा सेरहा 

(रतर्वणूक)  लन्य् 1999  लिहागू होणहार  नहाहय   शी. 

1. जे उ्ेिरहार ्.न.पहा.सेरेत असतय   शीलि े प्रत्यहाुंनय   शी अजर्व ररण्यहाकरय   शीतहा े प्रत्यहाुंच्यहा खहातेप्मखहाुंचय   शी नहा हरकत पहाप करणे 

आरश्यक आहे.

2. उ्ेिरहारहाने  अजहार्वरर पहासपोटिर्व आकहारहाचहा फ़ोटिो लिहारहारहा र े प्रत्यहारर े प्रत्यहाुंनय   शी उपलिबध  जहागेत सरहाकरय   शी करहारय   शी.

3. उ्ेिरहारहाने अजहार्वरर भ्र्णाधरनय   शी क्हाुंक र ई-्ेलि आ्यंकडय   शी न्ूि करहारहा.

4. उ्ेिरहारहाुंनय   शी  ्मलिहाखहातय   शीसहायापीठय   शी   सरखचहार्वने उपलस्त रहहारे.

5. उ्ेिरहारहाुंनय   शी  साध्यहा ते कहा्यर्वरत असलिेल्यहा सुंस्ेचे नहा हरकत प्हाणपत्र जोंकडणे आरश्यक  आहे.

6. उ्ेिरहारहाुंनय   शी  े प्रत्यहाुंच्यहा  अजहार्वत (MMC / MCI) चहा  नोंिणय   शी  क्हाुंक न्ूि करणे आरश्यक  आहे.

7. PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY

 उ्ेिरहारहाुंनय   शी  ्मख्य  ललिलपक (रोख)  ्यहाुंचे कंकडून दिनहाुंक 01.09.2022 पहासून ते दि. 12.09.2022 

प्यषांत  कहा्यहार्वलि्यय   शीन रेळेत  (सकहाळय   शी 11.00 पहासून ते िमपहारय   शी 3.30 प्यषांत )  अजर्व पहाप करतहा ्येतय   शीलि र अजर्व 

ज्हा करण्यहाचय   शी अुंलत् दिनहाुंक 12.09.2022 सुंाध्यहाकहाळय   शी 04 : 30 रहा. प्यषांत . 

अजर्व  लरक्यकी    शमलक  रु  .580  +    जय   शी  .  एस  .  टिय   शी  .(18%GST)

सहय   शी/-

    अलधषहातहा 

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



                           
Eligibility Criteria for Assistant Professor (Contract Basis) for 
Anaesthesiology Department

Post Academic
qualifications

Teaching/Research Experience

 Assistant 
Professor

M.D. 
(Anaesthesiology)
/ M.S. 
(Anaesthesiology)
/
DNB 
(Anaesthesiology)

A) Teaching Qualification :
A post graduate qualification MD/MS/DNB
( from an MCI/NMC recognized institute 
and as per the TEQ Regulations) in the 
concerned subject (Anaesthesiology)

B) Work Experience :
3 Years junior resident in a recognised 
Medical College in the concerned subject 
(Anaesthesiology) and 1 year as a Senior 
Resident in the concerned  Subject 
(Anaesthesiology)  in a  recognised/ 
approved/ permitted medical college after 
acquiring MD/MS/DNB Degree. 

   

  सहय   शी/-01.09.2022

                                                                                    ंकडॉ. (शय   शी.) ्ोहन जो   शय   शी

                                                                                            अलधषहातहा,

                                                                                   लिो.टटि.्.स.रुुगणहालि्य,     शय   शीर.


