
 
बहृन्मंबई महानगरपा�लका 

मनपा अ�त�रक्त आयकु्त, (पिश्चम उपनगरे) यांचे कायार्लय, 

३ रा मजला, �वस्ता�रत �बल्डींग, महापा�लका मागर्, फोटर्, मुबंई – ४०० ००१. 
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�व�वध �वषयातील प्राध्यापक, बहृन्मुंबई महानगरपा�लका वैद्यक�य महा�वद्यालये, गट-अ 

जा�हरात क्रमांकः गोसुंवैम/जीएचसी/१६२२  �दनांक – २६.०७.२०१८ 
 
महानगरपा�लका वैद्यक�य �नवड स�मती माफर् त बहृन्मंबई महानगरपा�लकेच्या आस्थापनेवर�ल अ�त�वशेषकृत �वषयातील प्राध्यापक, बहृन्मुंबई 

महानगरपा�लका वैद्यक�य महा�वद्यालये, गट-अ च्या खाल�ल १० �वषयाच्या एकूण ११ पदांच्या भरतीसाठ� ऑनलाईन पध्दतीन ेअजर् माग�वण्यात 

येत आहेत.  या पदासाठ� खाल�ल अट� व अहर्तांची पूतर्ता करणारे उमेदवार अजर् करू शकतात. प्रत्येक पदासाठ� पथृक अजर् माग�वण्यात येत आहेत. 
 
२. उपलब्ध पदसंख्याः- 
अन.ु 

क्रमांक 

�वषय Department एकूण 

पदसंख्या 
अराखीव �नय�मत / 

तदथर् 
अ�भप्राय 

१ �कडनी�वकारशास्ञ Nephrology १ १ �नय�मत  

२ सुघटन शल्य�च�कत्साशास्ञ Plastic Surgery १ १ �नय�मत  

३ हृदयरोग शल्य�च�कत्साशास्ञ Cardio Vascular 
Thorasic Surgery 

१ १ �नय�मत  

४ मूञरोग �च�कत्साशास्ञ Urology १ १ �नय�मत  

५ मज्जातंत ू�च�कत्साशास्ञ Neurology १ १ �नय�मत  

६ हृदयरोग �च�कत्साशास्ञ Cardiology १ १ �नय�मत  

७ नवजात अभर्कशास्ञ Neonatology १ १ तदथर् अहर्तांस राज्यशासनाची मंजूर� 
प्र�त�ा�धन असल्यान ेतदथर् 
तत्वावर �नयुक्ती करण्यात 

येईल. 

८ रू�धरा�भसरणशास्ञ Hematology १ १ तदथर् 
९ जठरांञ �च�कत्साशास्ञ Gastroenterology २ २ तदथर् 
१० �च�कत्सालयीन 

औषध�नमार्णशास्ञ 

Clinical 
Pharmacology 

१ १ तदथर् 

@ �वकलांग वगर्वार�साठ� पद आर��त नाह�. 

२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत बदल होण्याची शक्यता आहे. 

२.२ उपरोक्त प्राध्यापक संवगार्तील �रक्त पदे ह� अ�त�वशेषकृत शाखेतील असल्यान ेसदर �वषयातील प्राध्यापक पदाकर�ता अजर् करण्यास   

�वकलांग वगर्वार�च ेउमेदवार अपाञ आहेत. 

२.३ उपरोक्त प्राध्यापक संवगार्तील �रक्त पदे ह� अ�त�वशेषकृत शाखेतील असल्यान ेसदर पदांना आर�ण लागू नाह�. 
२.४ तदथर् तत्वावर �शफारस केलेले उमेदवार महानगरपा�लका सेवेत कायर्रत असल्यास प्रत्येक ६ म�हन्यांपूव� एक �दवसाचा तां�ञक खंड  

देउन पूनर्�नयुक्ती करण्यात येईल आ�ण जर उमेदवार महानगरपा�लका सेवेत नसल्यास प्रत्येक ६ म�हन्यांपूव� एक �दवसाचा सेवा खंड  

देउन पूनर्�नयुक्ती करण्यात येईल. 
 
३. वेतनशे्रणीः प ेबॅण्ड रू. ३७४००-६७०००+१०००० गे्रड पे इतर भत्ते 
४. पाञताः- 
 ४.१ �दनांक २६ जुल ै२०१८ रोजीउमेदवाराच ेवय अमागास वगर्वार� कर�ता ४५ वष� व मागासप्रवगार्कर�ता ५० वषार्पे�ा   
जास्त नसाव.े 

 ४.२ बहृन्मुंबई महानगरपा�लकेच्या कमर्चा-यांसाठ� उच्च वयोमयार्दा लागू नाह�. 
 ४.३ अपवादात्मक शै��णक अहर्ता �कंवा अनुभव �कंवा दोन्ह� धारण करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमयार्दा �श�थल  

 करण्या�वषयी स�मतीकडून �वचार करण्यात येईल, परंतु स�मतीच्या कायर्�नयमावल�तील प्रमाणानसुार जेव्हा मुलाखतीसाठ�  
 उमेदवार प्राप्त होत नसतील तेव्हाच हा �नयम �वचारात घेतला जाईल. अशा प्रत्येक प्रकरणी उपलब्ध उमेदवारांच्या उच्चतम  

 शै��णक अहर्तेच्या दोन स्तर उच्च शै��णक अहर्ताप्राप्त उमेदवारच वयोमयार्देत सवलतीकर�ता �वचारात घेतले जातील.  

 अनुभवाच्या संदभार्त ज्या पदावर�ल �कमान अनुभव मा�गतला असेल त्यापे�ा वर�ष्ठ पदावर�ल अनुभव वयोमयार्दा  
 �श�थल�करणास्तव �वचारात घेतला जाईल. 
 
 

http://www.mcgm.gov.in/


४.४ अहर्ता -  
 
अन.ु क्र. �वषय Department शै��णक अहर्ता अनुभव 

१ �कडनी�वकारशास्ञ Nephrology D.M.(Nephrology) 
 

As Reader/Assoc.Prof.in 
NEPHROLOGY for four years in a 
recognised Medical College/ Teaching 
Institution. Desirable:- Minimum of four 
research publications in Index 
Medicus/National Journal & one research 
publication in international Journal. 

२ सुघटन शल्य�च�कत्साशास्ञ Plastic Surgery M.Ch.(Plastic & 
Reconstructive 
Surgery)/M.Ch. (Plastic 
Surgery) 

 

As Reader/Assoc.Prof. in PLASTIC & 
RECONSTRUCTIVE 
SURGERY/PLASTIC SURGERY for 
four years in a recognised Medical 
College/ Teaching Institution. Desirable:- 
Minimum of four research publications in 
Index Medicus/National Journal & one 
research publication in international 
Journal.  

३ हृदयरोग शल्य�च�कत्साशास्ञ Cardio Vascular 
Thorasic 
Surgery 

M.Ch.(Cardio vascular & 
Thoracic 
surgery)/M.Ch.(Cardiac 
Surgery)/M.Ch.(Vascular 
Surgery)/M.Ch.(Thoracic 
Surgery) 

 

As Reader/Assoc.Prof. in CARDIO 
VASCULAR & THORACIC 
SURGERY/CARDIAC 
SURGERY/VASCULAR 
SURGERY/THORACIC SURGERY for 
four years in a recognised Medical 
College/ Teaching Institution. Desirable:- 
Minimum of four research publications in 
Index Medicus/National Journal & one 
research publication in international 
Journal. 

४ मूञरोग �च�कत्साशास्ञ Urology M.Ch.(Urology) 
 

As Reader/Assoc.Prof. in UROLOGY for 
four years in a recognised Medical 
College/ Teaching Institution. Desirable:- 
Minimum of four research publications in 
Index Medicus/National Journal & one 
research publication in international 
Journal.  

५ मज्जातंत ू�च�कत्साशास्ञ Neurology D.M.(Neurology) 
 

As Reader/Assoc.Prof. in NEUROLOGY 
for four years in a recognised Medical 
College/ Teaching Institution. Desirable:- 
Minimum of four research publications in 
Index Medicus/National Journal & one 
research publication in international 
Journal. 

६ हृदयरोग �च�कत्साशास्ञ Cardiology D.M. (Cardiology) 
 

As Reader/Assoc.Prof. in 
CARDIOLOGY for four years in a 
recognised Medical College/Teaching 
Institution. Desirable:- Minimum of four 
research publications in Index 
Medicus/National Journal & one research 
publication in international Journal. 

७ नवजात अभर्कशास्ञ Neonatology D.M.(Neonatology)/M.D. 
(Paediatrics) 

with 2 years special 
training in Neonatology. 
 

As Reader/Assoc.Prof. in 
NEONATOLOGY for four years in a 
recognised Medical College/ Teaching 
Institution. Desirable:- Minimum of four 
research publications in Index 
Medicus/National Journal & one research 
publication in international Journal.  

८ रू�धरा�भसरणशास्ञ Haematology D.M.(CLINICAL 
Haematology)/ 

M.D. (Medicine) or M.D. 
(Paediatrics) or 
M.D.(Pathology) with 2 
years special training in 
Clinical Haematology. 

As Reader/Assoc.Prof. in CLINICAL 
HAEMATOLOGY for four years in a 
recognised Medical College/ Teaching 
Institution. Desirable:- Minimum of four 
research publications in Index 
Medicus/National Journal & one research 
publication in international Journal.  

९ जठरांञ �च�कत्साशास्ञ Gastroenterology D.M. (Medical 
Gastroenterology)/ D.M. 
(Gastroenterology)/M.D. 
(Medicine) or 
M.D.(Paedicatrics) with 2 
years special training in 
Gastroenterology. 

As Reader/Assoc.Prof. in 
GASTROENTEROLOGY for four years in a 
recognised Medical College/ Teaching 
Institution. Desirable:- Minimum of four 
research publications in Index 
Medicus/National Journal & one research 
publication in international Journal. 



 
१० �च�कत्सालयीन 

औषध�नमार्णशास्ञ 

Clinical 
Pharmacology 

D.M.(Clinical 
Pharmacology)/ 

M.D.(Pharmacology) with 2 
years special training in 
Clinical Pharmacology. 

As Reader/Assoc.Prof. in CLINICAL 
PHARMACOLOGY for four years in a 
recognised Medical College/ Teaching 
Institution. Desirable:- Minimum of four 
research publications in Index 
Medicus/National Journal & one research 
publication in international Journal.  

 

४.५ प�रपत्रक क्र. एमपीएम / २ / ७९८४ �दनांक- २०.०६.२०१६ नुसार उमेदवार माध्य�मक शालांत प्रमाणपत्र �कंवा तत्सम     

�कंवा उच्चतम पर��ा ५० गुणांचा मराठ� �वषय घेऊन उत्तीणर् झालेला असावा.  
 अ) ''उमेदवार प्रथम �नयुक्तीच्या वेळी उपरोक्त मराठ� भाषेची पर��ा उत्तीणर् नसल्यास त्या उमेदवाराची �नयुक्ती २ वषार्साठ�  
 मराठ� भाषा उत्तीणर् होण्यासापे� तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल.’’  

ब) ''उमेदवार माध्य�मक शालातं प्रमाणपत्र पर��ा मराठ� भाषा हा �वषय घेवून �कंवा महानगरपा�लकेमाफर् त घेण्यात येणार�  
मराठ� भाषेची पर��ा प्रथम वा�षर्क वेतनवाढ �मळण्यापूव� उत्तीणर् न झाल्यास त्यास वा�षर्क वेतनवाढ देण्यात येणार नाह�.  
तथा�प, उमेदवार �नयुक्तीपासून २ वषा�च्या कालावधीत मराठ� भाषेची पर��ा उत्तीणर् झाले तर त्यांना देय असलेल� वा�षर्क  

वेतनवाढ देखील मराठ� भाषेची पर��ा उत्तीणर् झाल्यानंतर पूवर्ल�ी प्रभावान ेदेण्यात येईल.’’   
क) ''सदर उमेदवार माध्य�मक शालातं प्रमाणपत्र पर��ा मराठ� भाषा हा �वषय घेवून �कंवा महानगरपा�लकेमाफर् त घेण्यात  

येणार� मराठ� भाषेची पर��ा �नयुक्तीपासून २ वषा�च्या कालावधीत उत्तीणर् न झाल्यास त्याची सेवा खंडीत करण्यात येईल.’’   

४.६ प�रपञक क्र. MPM/२/६२११, �दनांक १८ फेब्रुवार� २००९ (महानगरपा�लका ठराव क्र. १६०  �द. ५ मे २००८) अन्वये  

संगणक अहर्ता, सेवेत प्रवेश केल्यापासुन दोन वषार्च्या आत प्राप्त करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांची सेवा समाप्त करण्यात  

येईल.(स�वस्तर तपशील अट क्र.17.5 मध्ये नमूद केला आहे.) 

५. प�र�व�ा�धन कालावधी ३ वष� 
६. प्रस्तुत जा�हरातीमध्ये नमूद केलेल� शै��णक अहर्ता, अनुभव इत्याद� अहर्ता �कमान असून, �कमान अहर्ता धारण केल� म्हणून उमेदवार     

मुलाखतीस बोल�वण्याकर�ता पाञ असणार नाह�. जा�हरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अजार्ची संख्या वाजवी पे�ा जास्त असेल  
आ�ण अजर् सादर केलेल्या सवर् पाञ उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठ� उमेदवारांची संख्या मयार्�दत  

करण्याच्या दृष्ट�ने जा�हरातीत �दलेल्या शै��णक अहर्ता आ�ण / अथवा अनुभव यापे�ा जादा शै��णक अहर्ता / अनुभव यांच्या आधारे  

�नकष �निश्चत करून अथवा चाळणी पर��ेदवारे मुलाखतीस पाञ उमेदवारांची संख्या मयार्�दत करण्यात येईल. चाळणी पर��ा घेण्याच े 

�निश्चत झाल्यास, अहर्ता आ�ण/अथवा अनुभव �श�थल केला जाणार नाह�. चाळणी प�र�ेचा अभ्यासक्रम, पर��ेचे माध्यम व इतर बाबी  
महानगरपा�लकेच्या वेबसाईटवर प्र�सध्द करण्यात येतील. 

७. जे उमेदवार चुक�ची मा�हती सादर करतील त्यांना अपाञ ठर�वण्यात येईल. 

८. शुल्कः  
८.१ अमागास – रू ५१५/- मागासवग�य – रू ३१५/- अ�धक वस्तु व सेवाकर. 
९. अजर् करण्याची पध्दत –  

९.१ प्रस्तुत �रक्त पदांसाठ� अजर् फक्त ऑनलाईन पध्दतीन ेस्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याह� प्रकारे अजर् स्वीकारण्यात येणार नाह�त. 

९.२ पाञ उमेदवारानंा वेब-बेस्ड (Web-based) ऑन लाईन अजर्  www.mcgm.gov.inया वेबसाईटदवारे �दनाकं २६ जुल,ै २०१८  
ते �दनांक ८ ऑगस्ट, २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राह�ल. 
९.३ ऑनलाईन पध्दतीन ेअजर् सादर करण्याच्या स�वस्तर सूचना महानगरपा�लकेच्या या संकेतस्थळावर  www.mcgm.gov.inउपलब्ध  
आहेत. 

९.४ �व�हत पध्दतीन ेस�मतीस अजर् सादर केल्यानंतर अजार्च ेशुल्क भरल्या�शवाय अजर् �वचारात घेतला जाणार नाह�. 
९.५ महानगरपा�लकेन े�निश्चत केलेले अजार्च ेशुल्क खाल�ल पध्दतीन ेभरता येईल. 

(१) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनादवारे 
९.६ अजार्च्या शुल्काचा भरणा करण्याक�रता उमेदवारांनी खाल� नमूद केलेल्या पध्दतीचा अवलंब करावाः- 

(१) शुल्क भरण्याक�रता मुख्य पषृ्ठाच्या डाव्या भागावर�ल “माझ ेखात”े या �लकं वर िक्लक कराव.े 

(२) “माझ ेखात”े या �लकं वर िक्लक केल्यानंतर उमेदवारान ेअजर् केलेल्या पदांची याद� शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या  
न�द�सह �दसेल. ज्या पदासमोर ‘Unpaid’ अस े�ल�हलेले असेल, त्या �ठकाणी ‘Pay Now’ अशी �लकं उपलब्ध असेल. 

(३) “Pay Now”या �लकं वर िक्लक केल्यानंतर चलनाद्वारे पयार्य उपलब्ध होईल 
(४) उमेदवारान,े उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याह� शाखते, बँकेच्या कायार्लयीन वेळेत     शुल्क 

भरणे आवश्यक आहे. 
(५) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनादवारे शुल्क भरावयाच ेआहे अस ेउमेदवार अजर् सादर केल्याच्या दोन  

तासानंतर अथवा शेवटच्या �दवशी अजर् सादर करणा-या उमेदवारांनी त्यापुढ�ल कामकाजाच्या �दवशी बँकेच्या  
कायार्लयीन वेळेत अजार्च ेशुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

१०. चाळणी पर��ा घेण्याच े�निश्चत झाल्यास चाळणी पर��ेपूव� ७ �दवस अगोदर उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपञ त्याच्या प्रोफाईलदवारे  

उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याची प्रत उमेदवारान ेचाळणी पर��ेपूव� डाऊनलोड करून घेणे व चाळणी पर��ेच्या वेळी सादर करणे  
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आवश्यक आहे. 

११. चाळणी पर��ेच्या वेळी उमेदवारान ेप्रवेश प्रमाणपञ आणणे सक्तीच ेआहे. त्या�शवाय चाळणी पर��ेस प्रवेश �दला जाणार नाह�. 
१२. महानगरपा�लकेच्या कायार्लयात, पर��ा क�ात, पर��ा क� द्राच्या प�रसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर  

कोणत्याह�  प्रकारची इलेक्ट्रॉ�नक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 

१३. उमेदवारान ेमुलाखतीच्यावळेी सवर् आवश्यक मूळ प्रमाणपञ ेसादर करणे आवश्यक आहे. सदर मुळ प्रमाणपञे मुलाखतीच ेवेळी सादर न  

केल्यास मुलाखत घेण्याच ेनाकारले जाईल, याची कृपया न�द घ्यावी. मुलाखतीच ेवेळी मूळ प्रमाणपत्रास�हत सवर् प्रमाणपत्रांचय्ा  
छायां�कत प्रतींचा एक सा�ां�कत संच सोबत असणे आवशय्क आहे.  
 

१४. �व�हत पध्दतीन ेअजर् सादर करुन, भारतीय स्टेट बँकेमध्ये अजार्च ेशुल्क भरण्याक�रता चलनाची प्रत घेण्याची कायर्वाह� ह� �दनांक ८           
ऑगस्ट, २०१८ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपय�त पूणर् करणे आवश्यक आहे.  त्यानंतर सदर वेब�लकं बंद होईल. 
१५. चलनादवारे भरावयाच ेअजार्च ेशुल्क भारतीय स्टेट बँकेमध्ये �दनांक १० ऑगस्ट,२०१८ पय�त बँकेच्या कायार्लयीन वेळेत भरणे      
बंधनकारक आहे, �व�हत �दनांकानंतर अजार्च ेशुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाह�, तसेच अजार्च्या शुल्काचा परतावाह�  
केला जाणार नाह�. 
१६. कतर्व्ये :-  भारतीय वैद्यक प�रषदेच्या �नकषानुसार �वभाग प्रमुख / खात ेप्रमुख (अ�धष्ठाता) यांनी शै��णक, संशोधन, वैद्यक�य व  

�व�वध प्रकारच ेनेमुन �दलेले कामकाज. 

१७. सवर्साधारण अट� व शत� :- प्रस्तुत पदाच्या सवर्साधारण अट� व शत� याबाबतचा तपशील खाल�लप्रमाणे आहे. 

 १७.१)�रक्तपदांच्या उपलब्धतेनुसार आ�ण आवश्यकतेनुसार नेमणूका करण्यात येतील. तथा�प, �नवड याद� कोणत्याह� वेळी पूवर्  
सूचना न देता रद्द करण्याच ेअ�धकार मा. बहृन्मुंबई महानगरपा�लका आयुक्तांना आहेत. 

 १७.२) जाह�रातीमध्ये नमूद केलेल्या पद संख्येत बदल होऊ शकतो. 
 १७.३) अगोदरच बहृन्मुंबई महानगरपा�लकेच्या सेवेत असलेल्या एखादया कमर्चा-याला अजर् करावयाचा असले तर त्याने / �तन े 

 त्याच्या / �तच्या खातेप्रमुखाचं ेना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

 १७.४) उमेदवारांनी स्वतः �निश्चत करावयाच ेआहे क� ते आवेद�त पदांच्या सवर् अहर्ता व अट� पूणर् करतात. उमेदवार �वह�त अहर्ता व  

 अट� पूणर् कर�त नसल्याच ेकोणत्याह� �णी व कुठल्याह� टप्प्यावर �नदर्शनास आल्यास त्याची उमेदवार� रद्द करण्यात येईल.  

नेमणूक झाल� असल्यास सेवेतून कमी करण्यात येईल व याबाबत कोणताह� पत्र व्यवहार �वचारात घेतला जाणार नाह�. 
 १७.५) प्राध्यापक या पदाक�रता अजर् करणारे उमेदवार, जर� यापूव�च महानगरपा�लका सेवेत कायर्रत असतील त्यांना देखील  

संगणकाचे �ान अवगत करणे �नयमानुसार गरजेचे राह�ल.  त्यान े/ �तन ेडीओईएसीसी सोसायट�च े‘सी.सी.सी.’ �कंवा ‘ओ’  

स्तर �कंवा ‘ए’ स्तर �कंवा  ‘बी’ स्तर �कंवा  ‘सी’  स्तर प्रमाणपञ पर��ा उत्तीणर् केलेल� असणे आवश्यक आहे �कंवा त्यांनी  
महाराष्ट्र राज्य व तंत्र �श�ण मंडळ, मुंबई यांची ‘एम.एस.सी.आय.ट�.’ �कंवा ‘जी.ई.सी.ट�.’ ह� पर��ा उत्तीणर् केलेल�  
असणे आवश्यक आहे �कंवा �नयुक्तीच्या �दनांकापासून दोन वषार्च्या कालावधीत उपरोक्त संगणक अहर्ता प्राप्त करणे आवश्यक  

आहे अन्यथा त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

 १७.६) उमेदवारांनी शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला, अ�धवास प्रमाणपत्र, शै��णक अहर्तेबाबतची प्रमाणपत्र,े माध्य�मक व  

उच्च माध्य�मक शालांत पर��ा उत्तीणर् झाल्याबाबतची गुणप�त्रका, एम.बी.बी.एस. प�र�ेची गुणप�त्रका, पदवय्ुतत्र प�र�ेचे  
उतत्ीणर् प्रमाणपत्र व सवर् पदवी प्रमाणपत्र यांच्या सा�ां�कत छायां�कत प्रती वैयिक्तक अजार्सोबत जोडणे आवश्यक आहे.  

�ववाह�त म�हला उमेदवारांनी �ववाह न�दणी प्रमाणपत्र, नावात बदल झाल्याच ेराजपत्र सादर कराव.े तसेच ते नसल्यास  

�ववाह�त म�हला उमेदवार �ववाहापूव�च्या नावान ेअजर् करू शकतात. पदवी व पदव्युत्तर पर��ा एकापे�ा जास्त प्रयत्नात  

उत्तीणर् केल� असल्यास ती पर��ा �कती प्रयत्नात उत्तीणर् केल्याबाबतच ेप्रमाणपत्र मुलाखतीच्या वेळेस सादर करणे आवश्यक  

आहे. 

 १७.७) उमेदवारांना मुलाखतीसाठ� स्वखचार्न ेउपिस्थतीत रहाव ेलागेल.  

 १७.८) उमेदवार नोकर� कर�त असल्यास पूव�च्या �नयोक्त्याच े‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ अजार्सोबत जोडाव.े 

 १७.९) उमेदवाराला कोणत्याह� न्यायालयान ेनै�तक अधःपतन �कंवा फौजदार� स्वरूपाच्या खटल्यात �श�ा �दल� असल्यास तो  
�नयुक्तीसाठ� अपात्र ठरेल. उमेदवाराने पो�लस स्टेशनकडून चौकशी / न्यायालयीन प्रकरण प्रलं�बत असल्यास / �श�ा झालेल�  
असल्यास उमेदवारान ेत्या बाबतचा तपशील देणे आवश्यक आहे.  �नयुक्तीच्या वेळी संबं�धत पो�लस स्टेशनकडून नाहरकत प्रमाणपञ 

सादर करणे अ�नवायर् आहे. 
 १७.१०) �नवड झालेल्या उमेदवारा�वरूद्ध कोणताह� गुन्हा न�द�वलेला नाह� अथवा �सद्ध झालेला नाह� अस ेचा�र�य प्रमाणपत्र संबं�धत  

पो�लस ठाण्याकडून प्राप्त झाल्यानतंरच त्याची सदर पदावर नेमणूक केल� जाईल. 

 १७.११) उमेदवार यापूव�च महानगरपा�लका सेवेत नसल्यास, �नवड झालेल्या उमेदवारांना संबंधीत पदावर �नयुक्ती करण्यापूव� १ 

म�हन्याच्या वेतनाएवढ� रोख रक्कम सुर��त अनामत म्हणून भरावी लागेल �कंवा तशा अथार्च े(आशयाच)े जामीनपत्र सादर  
कराव ेलागेल. सदर भरलेल� सुर��त अनामत रक्कम भरुनसुध्दा महानगरप�लकेमध्ये नेमणूक न िस्वकारल्यास �कंवा  
प�र�व�ाधीन कालावधीत नोकर� सोडल्यास �कंवा काह� कारणास्तव बडतफर्  केल्यास त्यांनी भरलेल्या अनामत रक्कमेचा  
त्यांना परतावा �मळण्याचा हक्क राहणार नाह�. महानगरपा�लका सेवेत कायर्रत असल्यास अनामत रक्कम भरणे आवश्यक  

नाह�. 
 १७.१२) �नवड झालेल्या उमेदवाराची �नयुक्ती बहृन्मुंबई महानगरपा�लकेच्या कायर्�ेत्रातील कोणत्याह� वैद्यक�य महा�वद्यालयात/  



रूग्णालयात करण्यात येईल व त्याची महानगरपा�लकेतील कोणत्याह� वैद्यक�य महा�वद्यालयात/ रूग्णालयात  

आवश्यकतेनुसार बदल� करण्यात येईल. 

 १७.१३) �नवड प्र�क्रया सुरू झाल्यानतंर �कंवा �नयुक्तीनंतर कोणत्याह� �णी उमेदवारान ेचुक�ची माह�ती / प्रमाणपत्र े/ कागदपत्र े 

सादर केल्याच े�कंवा कोणतीह� माह�ती दडवून ठेवल्याच े�नदर्शनास आल्यास त्याची उमेदवार� रद्द करण्यात येईल. तसेच  

�नयुक्ती झालेल� असल्यास कोणतीह� पूवर्सूचना न देता त्याची �नयुक्ती समाप्त करण्यात येईल. 

 १७.१४) �नवड झालेल्या उमेदवारास �नयुक्ती नंतर मुंबई महानगरपा�लका (सेवा) �नयम १९८९ तसेच बहृन्मुंबई महानगरपा�लका  
 सेवा (वतर्णूक) �नयम १९९९ वेळोवेळी होणा-या सुधारणेनुसार लागू होतील. 
 १७.१५) उमेदवार महानगरपा�लका सेवेत �द.०५.०५.२००८पासून कायर्रत असल्यास, �नवड झालेल्या उमेदवारांना �नयुक्ती नंतर  

न�वन प�रभा�षत अंशदान �नवतृ्ती वेतन योजना लागू होईल. सध्या अिस्तत्वात असलेल� �नवतृ्ती वेतन योजना म्हणजेच मुंबई  

महानगरपा�लका �नवतृ्ती वेतन �नयम १९५३ आ�ण सध्या अिस्तत्वात असलेल� सवर्साधारण भ�वष्य�नवार्ह �नधी योजना लागू  

होणार नाह�.   
१७.१६) तदथर् तत्वावर �नयुक्त होणा-या कमर्चा-यांना न�वन प�रभा�षत अंशदान �नवतृ्ती वेतन योजना, सवर्साधारण भ�वष्य�नवार्ह  

�नधी योजना लागू होणार नाह�.   
 १७.१७) �नवड झालेल्या उमेदवाराची �नयुक्ती तीन वषार्च्या प�र�व�ाधीन कालावधीसाठ� असेल व तीन वषार्नतंरचे सेवासातत्य,  

प�र�व�ाधीन कालावधीतील काम�गर�वर अवलंबून असेल. 

 १७.१८) प्रशासक�य �कंवा अन्य कारणास्तव �नवड प्र�क्रया कोणत्याह� वेळेस कोणत्याह� टप्प्यावर थांब�वण्याच ेअ�धकार मा.  
महानगरप�लका वैद्यक�य �नवड स�मतीला असतील. 

 १७.१९) �नवड झालेल्या उमेदवारांना �नयुक्तीनंतर महापा�लकेच ेसेवा�नवासस्थान उपलब्ध करून देण्याची जबाबदार� प्रशासनाची  
राहणार नाह�. 

 १७.२०) �नवड स�मतीन ेतयार केलेल� �नवडसूची एक वषार्साठ� �कंवा न�वन भरती प्र�क्रयेसाठ� जाह�रात देण्यात येईल त्या  
�दनांकापय�त �कंवा दोन्ह�पैक� जे आधी घडले त्या �दनांकापय�त �वधीग्राहय ठरेल त्यानंतर ह� �नवडसूची व्यपगत होईल. 

१८. प्राध्यापक संवगार्तील �रक्त पदे भरण्याच ेकायार्लयीन कामकाज सेठ गो. सुं. वैद्यक�य महा�वद्यालयामाफर् त पा�हले जात.े संपकार्साठ�  
दरुध्वनी क्र. २४१०७०३२/ २४१०७४४१ / २४१०७४४० 

१९ �वशेष सूचना:- 
१९.१ एखादया उमेदवारान ेभरतीच्या कोणत्याह� टप्प्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास �कंवा अनु�चत माध्यमाचंा अवलंब  

केल्याच े�कंवा तोतया व्यक्तींची व्यवस्था केल्याच ेआढळल्यास त्याला �नवडीतून अपात्र ठर�वण्यात येईल. 

१९.२मध्यस्थ / ठक / मुंबई महानगरपा�लकेत संबंध असल्याच ेभास�वणा-या व्यक्ती, यांच्या गैरमागार्न ेनोकर� �मळवून देण्याच्या  
आश्वासनापासून सावध रहाव.े 

�ठकाण  -  मुंबई 
�दनांक  -  २६.०७.२०१८ 

सह�/-  
               (डॉ.अ�वनाश सुपे)                                                               

            संचालक व.ै�श. व प्र. रु. 
 
 
 
 


