
बहृ मु ंबई महानगरपा लका 
मनपा अ त र त आयु त, (पि चम उपनगरे) यांच ेकायालय, 

३ रा मजला, व ता रत इमारत, महापा लका माग, फोट, मुबंई – ४०० ००१. 
   

वेबसाईट – www.mcgm.gov.in 
 
 व वध वषयातील सहयोगी ा यापक, बहृ मुबंई महानगरपा लका वै यक य महा व यालये, गट-अ 
 
जा हरात मांकः लो ट /२१५३३/अ ध  ठाता 
दनांक – ३०.१०.२०१८ 
 
    महानगरपा लका वै यक य नवड स मती माफत बहृ  मुबंई महानगरपा लके या आ थापनेवर ल अ त वशेषकृत वषयातील सहयोगी 
ा यापक, बहृ मुबंई महानगरपा लका वै यक य महा व यालय,े गट-अ या खाल ल १२ वषया या एकूण २४ र  त पदां या भरतीसाठ  

ऑनलाईन प दतीने अज माग व यात येत आहेत.  या पदांसाठ  खाल ल अट  व अहतांची पतूता करणारे उमेदवार अज क  शकतात. 
येक पदासाठ  पथृक अज माग व यात येत आहेत. 

 
२. उपल ध पदसं याः- 

अनु. 
मांक 

वषय Department एकूण 
पदसं या 

अराखीव नय मत 
/ तदथ 

अ भ ाय 

१ ह यरोग च क  साशा   Cardiology ३ ३ नय मत  
२ मं  जातंतू च क  साशा   Neurology २ २ नय मत  
३ आतंर  ाव च क  साशा   Endocrinology २ २ नय मत  
४ मू पडंोपचारशा   Nephrology २ २ नय मत  
५ सघुटनश  य च क  साशा   Plastic Surgery २ २ नय मत  
६ मू श  य च क  साशा   Urology २ २ नय मत  
७ बालरोगश  य च क  साशा   Pediatric 

Surgery 
२ २ नय मत  

८ उरोश  य च क  साशा   C.V.T.S. ३ ३ नय मत  
९ जठरां क च क  साशा   Gastroenterology २ २ तदथ  

अहतासं रा यशासनाची मजंरू  
त ा धन अस याने तदथ 

त वावर नयु ती कर यात 
येईल. 

१० नवजातअभकशा   Neonatology २ २ तदथ 
११ च क सालयीन 

औषध नमाणशा ञ 
Clinical 
Pharmacology 

१ १ तदथ 

१२ जठरां कश  य च क  साशा   Gastro Surgery १ १ तदथ 
@ वकलागं वगवार साठ  पद आर त नाह .                      एकूण - २४ पदे 

२.१ वर नमदू केले या पदसं यते बदल हो याची श यता आहे. 
२.२ उपरो त सहयोगी ा यापक सवंगातील र त पदे ह  अ त वशषेकृत शाखतेील अस याने सदर वषयातील सहयोगी ा यापक 
पदाकर ता अज कर यास वकलांग वगवार चे उमेदवार अपाञ आहेत. 
२.३ उपरो त सहयोगी ा यापक सवंगातील र त पदे ह  अ त वशषेकृत शाखतेील अस याने सदर पदांना आर ण लागू नाह . 
२.४ तदथ त  वावर शफारस केलेले उमदेवार जर मनपा सेवेत कायरत अस  यास  येक ६ म ह  यापवू  १ दवसाचा तां क खडं देवून 
पून नयु  ती कर  यात येईल.  जर उमेदवार मनपा सेवेत नस  यास  येक ६ म ह  यापवू  १ दवसाचा सवेाखडं देवनू पनू नयु  ती 
कर  यात येईल 
 
३. वेतन णेीः . ३७४००-६७०००+ डे पे ९०००+ इतर भ  े
४. पाञताः- 
        ४.१ दनाकं ०१.१०.२०१८ रोजी उमेदवाराचे वय अमागास वगवार  कर ता ४० वष व मागास वगाकर ता ४५ वषापे ा जा  त  
 नसावे.  
 ४.२ बृह मुबंई महानगरपा लके या कमचा-यांसाठ  उ च वयोमयादा लागू नाह . 
 ४.३ अपवादा मक शै णक अहता कंवा अनभुव कंवा दो ह  धारण करणा-या उमेदवारां या बाबतीत उ च वयोमयादा श थल 
     कर या वषयी स मतीकडून वचार कर यात येईल, परंतु स मती या काय नयमावल तील माणानुसार जे हा मुलाखतीसाठ  
उमदेवार ा  त होत नसतील ते  हाच हा नयम वचारात घेतला जाईल. अशा  येक करणी उपल  ध उमदेवारां  या उ  चतम शै णक 
अहते  या दोन  तर उ  च शै णक अहता ा  त उमेदवारच वयोमयादेत सवलतीकर ता वचारात घेतल ेजातील. अनभुवा  या सदंभात  या 
पदावर ल कमान अनभुव मा गतला असेल  यापे ा वर  ठ पदावर ल अनभुव वयोमयादा श थल करणा  तव वचारात घेतला जाईल.    

http://www.mcgm.gov.in


      
 ४.४ अहता - 

अनु. 
. 

वषय Department शै णक अहता अनभुव 

१ ह यरोग च क  साशा   Cardiology D.M. (Cardiology) As Assistant Professor / Lecturer in 
CARDIOLOGY for two years in a 
recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 
Medicus/National Journal.    

२ मं  जातंतू च क  साशा   Neurology D.M. (Neurology) As Assistant Professor / Lecturer in 
NEUROLOGY for two years in a 
recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 
Medicus/National Journal. 

३ आंतर  ाव च क  साशा   Endocrinology D.M.(Endocrinolog
y) / 
M.D.(Medicine) or 
M.D.(Pediatrics)    
with 2 years 
special training in 
Endocrinology   

As Assistant Professor / Lecturer in 
ENDOCRINOLOGY  for two years 
in a recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 
Medicus/National Journal. 

४ मू पडंोपचारशा   Nephrology D.M. (Nephrology) 
 

As Assistant Professor / Lecturer in 
NEPHROLOGY for two years in a 
recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 
Medicus/National Journal. 

५ सघुटनश  य च क  साशा   Plastic Surgery M.Ch. (Plastic & 
Reconstructive 
Surgery) / M.Ch. 
(Plastic Surgery)   
 

As Assistant Professor / Lecturer in 
PLASTIC & RECONSTRUCTIVE 
SURGERY/PLASTIC SURGERY  
for two years in a recognised 
Medical College/Teaching 
Institution. Desirable:- Minimum of 
two research publications in Index 
Medicus/National Journal. 

६ मू श  य च क  साशा   Urology M.Ch.(Urology) As Assistant Professor / Lecturer in 
UROLOGY for two years in a 
recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 
Medicus/National Journal. 

७ बालरोगश  य च क  साशा   Pediatric Surgery M.Ch. (Paediatric 
Surgery)   

As Assistant Professor / Lecturer in 
PAEDIATRIC SURGERY for two 
years in a recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 



Medicus/National Journal. 
८ उरोश  य च क  साशास ्  C.V.T.S. M.Ch.(Cardio 

Vascular& 
Thoracic Surgery)/ 
M.Ch. (Cardiac 
Surgery) / M.Ch. 
(Vascular Surgery) 
/ M.Ch. (Thoracic 
Surgery) 
 

As Assistant Professor / Lecturer in 
C.V.T.S. for two years in a 
recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 
Medicus/National Journal. 

९ जठरां क च क  साशा   Gastroenterology D.M. (Medical 
Gastroenterology) 
/ D.M. 
(Gastroenterology) 
/ M.D. (Medicine) 
or 
M.D.(Paediatrics) 
with two years 
special training in 
Gastroenterology 

As Assistant Professor / Lecturer in 
GASTROENTEROLOGY for two 
years in a recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 
Medicus/National Journal. 

१० नवजातअभकशा   Neonatology D.M. 
(Neonatology) 
/M.D. (Paediatrics) 
with two years 
special training in 
Neonatology 

As Assistant Professor / Lecturer in 
NEONATOLOGY for two years in a 
recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 
Medicus/National Journal. 

११ च क सालयीन 
औषध नमाणशा ञ 

Clinical 
Pharmacology 

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

As Assistant Professor / Lecturer in 
CLINICAL PHARMACOLOGY for 
two years in a recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 
Medicus/National Journal. 

१२ जठरां कश  य च क  साशा   Gastro Surgery M.Ch.(Surgical 
Gastroenterology) 
/ M.S. (Surgery) 
with two years 
special training in 
Surgical 
Gastroenterology 

As Assistant Professor / Lecturer in  
Surgical Gastroenterology for two 
years in a recognised Medical 
College/Teaching Institution. 
Desirable:- Minimum of two 
research publications in Index 
Medicus/National Journal. 

 

     ४.५  प रप क . एमपीएम / २ / ७९८४ दनांक- २०.०६.२०१६ नसुार उमेदवार मा य मक शालातं माणप  कंवा त सम     
            कंवा उ चतम पर ा ५० गणुांचा मराठ  वषय घेऊन उ ीण झाललेा असावा. 
   अ) ''उमेदवार थम नयु ती या वेळी उपरो त मराठ  भाषेची पर ा उ ीण नस यास या उमेदवाराची नयु ती २ 
  वषासाठ  मराठ  भाषा उ ीण हो यासापे  ता पुर या व पाची असले.’’ 

 ब) ''उमेदवार मा य मक शालांत माणप  पर ा मराठ  भाषा हा वषय घेवून कंवा महानगरपा लकेमाफत घे यात 
 येणार  मराठ  भाषेची पर ा थम वा षक वेतनवाढ मळ यापवू  उ ीण न झा यास यास वा षक वेतनवाढ दे यात 
 येणार नाह .  तथा प, उमेदवार नयु तीपासनू २ वषा या कालावधीत मराठ  भाषेची पर ा उ ीण झाले तर यांना 
 देय असलेल  वा षक वेतनवाढ देखील मराठ  भाषचेी पर ा उ ीण झा यानंतर पूवल ी भावाने दे यात येईल.’’   
 क) ''सदर उमेदवार मा य मक शालांत माणप  पर ा मराठ  भाषा हा वषय घेवनू कंवा महानगरपा लकेमाफत 
 घे यात येणार  मराठ  भाषचेी पर ा नयु तीपासनू २ वषा या कालावधीत उ ीण न झा यास याची सेवा खडंीत 
 कर यात येईल.’’   



      ४.६ प रपञक . MPM/२/६२११, दनांक १८ फे वुार  २००९ (महानगरपा लका ठराव . १६०  द. ५ मे २००८) अ वय े
         सगंणक अहता, सेवेत वेश के यापासनु दोन वषा या आत ा त करणे आव यक आहे. अ यथा यांची सवेा समा त        
  कर यात येईल.(स व तर तपशील अट . १७.५ म ये नमदू केला आहे.) 
५. प र व ा धन कालावधी ३ वष 
६. तुत जा हरातीम ये नमदू केलेल  शै णक अहता, अनभुव इ याद  अहता कमान असनू, कमान अहता धारण केल  हणनू 
उमदेवार मलुाखतीस बोल व याकर ता पाञ असणार नाह . जा हरातीस अनुस न ा त झाले या अजाची सं या वाजवी पे ा जा त 
असेल आ ण अज सादर केले या सव पाञ उमेदवारां या मलुाखती घेणे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठ  उमेदवारांची सं या मया दत 
कर या या ट ने जा हरातीत दले या शै णक अहता आ ण / अथवा अनभुव यापे ा जादा शै णक अहता / अनभुव यां या आधारे 
नकष नि चत क न अथवा चाळणी पर े वारे मलुाखतीस पाञ उमदेवारांची सं या मया दत कर यात येईल. चाळणी पर ा घे याचे 
नि चत झा यास, अहता आ ण/अथवा अनभुव श थल केला जाणार नाह . चाळणी प र चेा अ यास म, पर चेे मा यम व इतर बाबी 
महानगरपा लके या वेबसाईटवर स द कर यात येतील. 
७. जे उमेदवार चकु ची मा हती सादर करतील यानंा अपाञ ठर व यात येईल. 
८. शु कः 
     ८.१ अमागास –  ५१५/- अ धक व तु व सेवाकर, मागासवग य – . ३१५/-अ धक व तु व सेवाकर 
९. अज कर याची प दत – 
    ९.१ तुत र त पदांसाठ  अज फ त ऑनलाईन प दतीने वीकार यात येतील. इतर कोण याह  कारे अज वीकार यात यणेार 
 नाह त. 
  ९.२ पा  उमेदवारांना वेब-बे ड (Web-based) ऑन लाईन अज  www.mcgm.gov.in  या वबेसाईटदवारे दनाकं  
 ३०.१०.२०१८ त े दनांक २०.११.२०१८ या कालावधीत सादर करणे आव यक राह ल. 
   ९.३ ऑनलाईन प दतीने अज सादर कर या या स व तर सचूना महानगरपा लके या  www.mcgm.gov.in या सकेंत थळावर 
       उपल ध आहेत.            
   ९.४ व हत प दतीने स मतीस अज सादर के यानंतर अजाचे शु क भर या शवाय अज वचारात घेतला जाणार नाह . 
   ९.५ महानगरपा लकेने नि चत केललेे अजाचे शु क भारतीय टेट बकेँम ये चलनादवारे भरता येईल. 
   ९.६ अजा या शु काचा भरणा कर याक रता उमदेवारांनी खाल  नमूद केले या प दतीचा अवलबं करावाः- 
       (१) अज सादर के  यानंतर उमेदवाराने उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँ या कोण याह  शाखते, बँके या 
 कायालयीन वेळेत शु क भरणे आव  यक आहे. 
       (२) उमेदवारास चलनाची त माझे खाते (MY LOGIN) या वारे पनुः  च ा  त करणे श  य होईल. 
       (३) “माझ ेखाते” या लकं वर ि लक के यानतंर उमेदवाराने अज केले या पदांची याद  शु क भर या या / 

   न भर या या न द सह दसले.    
     (४)  या उमदेवारांना भारतीय टेट बकेँम ये चलना वारे शु क भरावयाचे आहे अशा उमेदवारांनी अज सादर के  यानंतर  या  
   पढु ल कायालयीन कामकाजा  या दवशी अथवा शेवट या दवशी अज सादर करणा-या उमेदवारानंी यापढु ल कामकाजा या 
   दवशी बँके या कायालयीन वेळेत अजाचे शु क भरणे आव यक आहे. 
१०. चाळणी पर ा घे याचे नि चत झा यास चाळणी पर पेूव  ७ दवस अगोदर उमदेवारास वेश माणपञ या या ोफाईलदवारे 
    उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमदेवाराने चाळणी पर पेूव  डाऊनलोड क न घणेे व चाळणी पर े या वेळी सादर          
    करणे आव यक आहे. 
११. चाळणी पर े या वेळी उमदेवाराने वेश माणपञ आणणे स तीचे आहे. या शवाय चाळणी पर से वेश दला जाणार नाह . 
१२. महानगरपा लके या कायालयात, पर ा क ात, पर ा क ा या प रसरात तसेच मलुाखती या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर 
    कोण याह  कारची इले ॉ नक साधने आण यास व वापर यास स त मनाई आहे. 
१३. उमदेवाराने मुलाखती यावेळी सव आव यक मूळ माणप े  सादर करणे आव यक आहे. सदर मळू माणपञे मुलाखतीचे वेळी          
   सादर न के यास मलुाखत घे याचे नाकारल ेजाईल, याची कृपया न द यावी. मलुाखतीचे वेळी मळू माणप ास हत सव 
   माणप ां  या छायां कत तींचा एक सा ां कत सचं सोबत असणे आव  यक आहे. 
 

१४. व हत प दतीने अज सादर क न भारतीय टेट बकेँम ये अजाचे शु क भर याक रता चलनाची त घे याची कायवाह  ह  
    दनांक २६.११.२०१८ रोजी कायालयीन वेळेत पणू करणे आव यक आहे. यानतंर सदर वेब लकं बंद होईल. 
१५. चलनादवारे भरावयाचे अजाचे शु क भारतीय टेट बँकेम ये दनांक २६.११.२०१८ पयत बकेँ या कायालयीन 
   वेळेत भरणे बधंनकारक आहे, व हत दनांकानतंर अजाचे शु क भर यास वधै मानले जाणार नाह , तसेच अजा या शु काचा 
   परतावाह  केला जाणार नाह . 
१६. कत ये :-  भारतीय वै यक प रषदे या नकषानसुार वभाग मुख / खाते मखु (अ ध ठाता) यांनी शै णक, सशंोधन, वै यक य 
             व व वध कारचे नेमनु दलेले कामकाज करणे. 
१७. सवसाधारण अट  व शत  :- तुत पदा या सवसाधारण अट  व शत  याबाबतचा तपशील खाल ल माणे आहे. 
    १७.१) र त पदां या उपल धतेनसुार आ ण आव यकतेनसुार नमेणूका कर यात येतील. तथा प, नवड याद  कोण याह  वेळी पूव 

  सचूना न देता र द कर याचे अ धकार मा. बहृ मुबंई महानगरपा लका आयु तांना आहेत. 
    १७.२) जाह रातीम ये नमदू केले या पद सं येत बदल होऊ शकतो. 
    १७.३) अगोदरच बहृ मुबंई महानगरपा लके या सवेेत असले या एखादया कमचा-याला अज करावयाचा असले तर याने / तन े
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      या या / त या खाते मखुांचे ना हरकत माणप  सादर करणे आव यक आहे. 
    १७.४) उमेदवारांनी वतः नि चत करावयाचे आहे क  ते आवेद त पदां या सव अहता व अट  पणू करतात . उमेदवार वह त अहता 
      व अट  पूण कर त नस याचे कोण याह  णी व कुठ याह  ट यावर नदशनास आ यास याची उमेदवार  र द  
      कर यात येईल. नेमणकू झाल  अस यास सेवतूेन कमी कर यात येईल व याबाबत कोणताह  प  यवहार वचारात  
      घेतला जाणार नाह . 

    १७.५) सहयोगी ा यापक या पदाक रता अज करणारे उमेदवार, जर  यापूव च महानगरपा लका सेवते कायरत असतील 
यानंा       देखील सगंणकाचे ान अवगत करणे नयमानसुार गरजचेे राह ल.  याने / तने डीओईएसीसी सोसायट चे 
‘सी.सी.सी.’        कंवा ‘ओ’ तर कंवा ‘ए’ तर कंवा  ‘बी’ तर कंवा  ‘सी’  तर माणपञ पर ा उ ीण 
केलेल  असणे आव यक आहे 
   कंवा यांनी महारा  रा य व तं  श ण मडंळ, मुबंई यांची ‘एम.एस.सी.आय.ट .’ कंवा ‘जी.ई.सी.ट .’ ह  पर ा  

      उ ीण केलले  असणे आव यक आहे कंवा नयु ती या दनांकापासनू दोन वषा या कालावधीत उपरो त सगंणक अहता 
       ा त करणे आव यक आहे अ यथा याचंी सेवा समा त कर यात येईल. 
 १७.६) उमेदवारांने शाळा सोड याचा दाखला, ज म दाखला, अ धवास माणप , शै णक अहतबेाबतची माणप ,े मा य मक व 

   उ च मा य मक शालातं पर ा उ ीण झा याबाबतची गुणप का, एम.बी.बी.एस. प र चेी गणुप का, पद  यु  तर प र ेच े
   उ  तीण माणप  व सव पदवी माणप  यां या सा ां कत छायां कत ती वयैि तक अजासोबत जोडणे आव  यक आहे. 

       ववाह त म हला उमेदवारानंी ववाह न दणी माणप , नावात बदल झा याचे राजप  सादर करावे. तसेच ते   
   नस यास ववाह त म हला उमदेवार ववाहापूव या नावाने अज क  शकतात. पदवी व पद यु र पर ा एकापे ा जा त   
   य नात उ ीण केल  अस यास ती पर ा कती य नात उ ीण के याबाबतचे माणप  मुलाखती या वेळेस सादर करणे 

       आव यक आहे. 
 १७.७) उमेदवारांना मलुाखतीसाठ  वखचाने उपि थतीत रहावे लागले. 
 १७.८) उमेदवार नोकर  कर त अस यास पवू या नयो याच े‘ना हरकत माणप ’ अजासोबत जोडावे. 
 १७.९) उमेदवाराला कोण याह  यायालयाने नै तक अधःपतन कंवा फौजदार  व पा या खट यात श ा दल  अस यास तो 

  नयु तीसाठ  अपा  ठरेल. उमेदवारान ेपो लस टेशनकडून चौकशी / यायालयीन करण लं बत अस यास / श ा 
          झालेल  अस यास उमेदवाराने या बाबतचा तपशील देणे आव यक आहे.  नयु ती या वेळी सबंं धत पो लस  
      टेशनकडून ‘’ना हरकत माणपञ ‘’ सादर करणे अ नवाय आहे. 
   १७.१०) नवड झाले या उमदेवारा व ध कोणताह  गु हा न द वलेला नाह  अथवा स ध झालेला नाह  असे चा र य माणप      
 सबंं धत पो लस ठा याकडून ा त झा यानतंरच याची सदर पदावर नेमणकू केल  जाईल. 
   १७.११)  उमदेवार यापूव च महानगरपा लका सेवेत नस यास, नवड झाले या उमेदवारांना सबंंधीत पदावर नयु ती कर यापूव  १ 

  म ह या या वेतनाएवढ  रोख र कम सरु त अनामत हणनू भरावी लागेल कंवा तशा अथाचे (आशयाचे) जामीनप  
       सादर करावे लागले. सदर भरलेल  सरु त अनामत र कम भ नसु दा महानगरप लकेम ये नमेणकू न ि वकार यास  

   कंवा प र व ाधीन कालावधीत नोकर  सोड यास कंवा काह  कारणा तव बडतफ के यास यानंी भरले या अनामत 
   र कमचेा यांना परतावा मळ याचा ह क राहणार नाह . महानगरपा लका सेवते कायरत अस यास अनामत र कम 
  भरणे आव यक नाह . 

  १७.१२)   नवड झाले या उमेदवाराची नयु ती बहृ मुबंई महानगरपा लके या काय े ातील कोण याह  वै यक य महा व यालयात/ 
   णालयात कर यात येईल व याची महानगरपा लकेतील कोण याह  वै यक य महा व यालयात/ णालयात 
   आव यकतेनुसार बदल  कर यात येईल. 

  १७.१३)    नवड या सु  झा यानतंर कंवा नयु तीनंतर कोण याह  णी उमदेवाराने चुक ची माह ती / माणप े / कागदप  े
   सादर के याचे कंवा कोणतीह  माह ती दडवून ठेव याचे नदशनास आ यास याची उमदेवार  र द कर यात येईल.  

       तसेच नयु ती झालेल  अस यास कोणतीह  पवूसचूना न देता याची नयु ती समा त कर यात येईल. 
  १७.१४)   नवड झाले या उमेदवारास नयु ती नतंर मु ंबई महानगरपा लका (सेवा) नयम १९८९ तसेच बहृ मुबंई महानगरपा लका 
       सवेा (वतणूक) नयम १९९९ वेळोवेळी होणा-या सधुारणेनसुार लागू होतील. 
  १७.१५)   उमदेवार महानगरपा लका सेवेत द.०५.०५.२००८ पासनू कायरत अस यास, नवड झाले या उमेदवारांना नयु ती नंतर 

   न वन प रभा षत अंशदान नवृ ी वेतन योजना लागू होईल. स या अि त वात असलेल  नवृ ी वेतन योजना हणजेच 
       मुबंई महानगरपा लका नवृ ी वेतन नयम १९५३ आ ण स या अि त वात असलले  सवसाधारण भ व य नवाह नधी 
       योजना लागू होणार नाह .   
  १७.१६)   तदथ त वावर नयु त होणा-या कमचा-यांना न वन प रभा षत अशंदान नवृ ी वेतन योजना, सवसाधारण भ व य नवाह    
           नधी योजना लागू होणार नाह .   
  १७.१७)   नवड झाले या उमेदवाराची नयु ती तीन वषा या प र व ाधीन कालावधीसाठ  असेल व तीन वषानतंरचे सेवासात य, 

   प र व ाधीन कालावधीतील काम गर वर अवलंबनू असले. 
  १७.१८)   शासक य कंवा अ य कारणा तव नवड या कोण याह  वेळेस कोण याह  ट यावर थांब व याचे अ धकार   

   महानगरप लका वै यक य नवड स मतीला असतील. 
  १७.१९)   नवड झाले या उमेदवारांना नयु तीनतंर महापा लकेचे सवेा नवास थान उपल ध क न दे याची जबाबदार  शासनाची 

   राहणार नाह . 
 



 
 

  १७.२०)   नवड स मतीने तयार केलेल  नवडसचूी एक वषासाठ  कंवा न वन भरती येसाठ  जाह रात दे यात येईल या 
   दनांकापयत कंवा दो ह पकै  जे आधी घडेल या दनांकापयत वधी ाहय ठरेल यानंतर ह  नवडसचूी यपगत  

       होईल. 
१८. सहयोगी ा यापक सवंगातील र त पदे भर याचे कायालयीन कामकाज लोकमा  य टळक वै यक य महा व यालयामाफत पा हले 
    जात.े अजासंदभातील तां क बाबींसाठ  सपंकाकर ता दरू  वनी .- ९७६९१९९४२१ जा हर ती सबंधी संपकाकर ता दरु वनी 
    . २४०६३०१५ / २४०६३०१७ / २४०६३०१८ 
१९ वशेष सचूना :- 
   १९.१ एखादया उमेदवाराने भरती या कोण याह  ट यावर दबाव आण याचा य न के यास कंवा अनु चत मा यमांचा   
    अवलबं के याचे कंवा तोतया य तींची यव था के याचे आढळ यास याला नवडीतून अपा  ठर व यात येईल. 
   १९.२ म य थ / ठक / मु ंबई महानगरपा लकेत सबंधं अस याचे भास वणा-या य ती, यां या गैरमागाने नोकर  मळवनू  
 दे या या आ वासनापासून सावध रहावे. 
ठकाण  -  मुबंई 
दनांक  -  ३०.१०.२०१८ 
 
 
 
 सह       सह      सह  
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