बृहन्मुंबई्हहानगरपहाललिकहा

बा.य.ल. नायर धराम. रुगगालय व टोव. रा. वैद्यकयकीय रहाववद्यालय
डॉ. ए.एल.नायर रवड, रु ंबई सेंट्रल, रु ंबई 400 008
क. टो टीएनटो टी/879 वि.17.11.2021

बृहनरु ंबई रहानगरपाललककेचया वैद्यकयकीय रहाववद्यालयांचया आस्थापापनकेवर टील रु.57,700 – 1,82,400

(M10) अलधक नकेहरीचके भतके या वकेतनशकेगीतील अलतववशेकेषकृत ववषयातील सहाय्यक प्राध्यायापक, गटो-अ या संवगामतील
14 ववषयांची एकणग 36 वरकत पिके रहानगरपाललका वैद्यकयकीय करमचार टी लनवड सलरतीरार्फमत सरळसकेवकेनके भरण्ययाकवरता

जावहरातीत नरणि करण्ययात आलकेलया वववहत अटो टींची पणतमता करगा-या इचु क उरकेिवारांकडणन वि.18.11.2021 पासणन
वि.04.12.2021 पय्यंत ऑनलाईन पध्याितीनके अजम रागववण्ययात यकेत आहकेत. प्रतयकेक पिासाठीसाठी पृक अजम करगके आवश्यक
आहके.

वरकत पिांची सववस्थापतर रावहती
(अ) वैद्यकयकीय्अलअतिववशिशेष्ववभहाग
अ.क

ववषय

वरक्त पिके

1

रजजातंतणशेास

1

2

आंतरासगमशेास

3

3

जठीरांल्रिकलचवकतसाशेास

1

4

लचवकतसालयीन औषधशेास

1

5

बालरवगशेलयलचवकतसाशेास

3

6

उरवशेलयलचवकतसाशेास

3

7

रूलधरालभसरगशेास

2

8

रकेडीकल आनकवलॉजी

5

9

रण्रिवपंडरवपगशेास

3

10

नवजात अभमकशेास

3

11

सलजमकल आनकवलॉजी

1

12

हियरवगशेास

5

13

सुद्यटोनशेलयलचवकतसाशेास

2

14

रु्रिशेलय लचवकतसाशेास

3

एकणग

36

रहाराष्ट्र अलधलनयर 2004 चा करांक 8, लनयर क. 3
(1) क अनवयके पावरत ककेलकेलया करांक बीसीसी2001 / 1897/ प्रक 64 / 2001 / 16 विनांक10.02.2004 नुसार अ.क. 1 तके 14 वर टील शेाखा
अलतववशेकेष

स्थापवरूपाचया

आरक्षग लागण नाह टी.

असलयारुळके

रागासवगामचके

उपरवललकेलखत वरक्त पिांरध्यायके काह टी अनअनुसणलचत वरक्त पिके आहकेत. सिर अनअनुसणलचत पिांना पिसाततय

लरळण्ययाबाबतची कायमवाह टी चालण आहके. तावप, सिर पिसाततयास रंजणर टी न लरळालयास तया पिांवर लनवड झाालकेलया
अध्यायापकांची सकेवा खंडीत करण्ययाचके अलधकार रहानगरपाललककेस राहतील.

वर नरणि ककेलकेलया पिसंखयकेत बिल हवण्ययाची शेकयता आहके. वरकत पिांचया संखयकेत बिल करण्ययाबाबत तसकेच

सारालजक / सरांतर आरक्षग बिलण्ययाचके अलधकार वकंवा भरती प्रवकया अंशेतय/पणगमतय रद्द करण्ययाचके अलधकार
बृहनरु ंबई रहानगरपाललककेचया आयुकतांना राहतील. याबाबत कवगताह टी वाि उपलस्थापत करता यकेगार नाह टी.
वकेतनशकेगी – सहाय्यक प्राध्यायापक: रु.57,700 – 1,82,400 (M10) अलधक नकेहरीचके भतके
पा्रिताय1) वयोयहायदहा्–

i) उरकेिवाराचके वय अजम सािर करावयाचया अंलतर विनांकास 04.12.2021 रवजी
* खुलया प्रवगामसाठीसाठी 38 वष्षे

* रागास प्रवगामसाठीसाठी 43 वष्षे
* बृहनरु ंबई रहानगरपाललककेचया करमचा-यांसाठीसाठी उचच वयवरयामिा लागण नाह टी.

* उचच गुगवताधारक तसकेच प्रविर्घ म अनुभव असलकेलया उरकेिवारांचया बाबत वयवरयामिा लशेलल करण्ययाचा ववचार
करण्ययात यकेईल.

* राजी सैलनक यांचया बाबतीत शेासन लनगमय क.आरटो टीए-1088/1192/सीआर-32/89/16-अ वि.28 रके 1992 चया
अनुषंगानके वयवरयामिकेत सवलत राह टील.
ii) अपवािातरक शेैक्षलगक अहमता वकंवा अनुभव वकंवा िवनह टी धारग करगा-या उरकेिवाराचया बाबतीत उचच वयवरयामिा
लशेलल करण्ययाववषयी सलरतीकडणन ववचार करण्ययात यकेईल, परंतु सलरतीचया कायमलनयरावल टीतील प्ररागानुसार जकेव्हहा

रुलाखतीसाठीसाठी उरकेिवार प्राप्त हवत नसतील तकेव्हहाच हा लनयर ववचारात र्घ केतला जाईल. अशेा प्रतयकेक प्रकरगी उपलब्धध
उरकेिवाराचया उचचतर शेैक्षलगक अहमतांचया िवन स्थापतर उचच शेैक्षलगक अहमताप्राप्त उरकेिवारच वयामरयामिकेचया

सवलतीकवरता ववचारात र्घ केतलके जातील. बृहनरु ंबई रहानगरपाललककेचया उपनगर टीय रुगगालयारध्यायके बंधपल्रित सकेवापणगम
ककेलकेलया उरकेिवारांना प्राधानय िकेता यकेईल. अनुभवाचया संिभामत जया पिांवर टील वकरान अनुभव रालगतला असकेल तयापकेक्षा
ववरष्ठ पिांवर टील अनुभव वयवरयामिा लशेलल करण्ययास्थापतव ववचारात र्घ केतला जाईल.
2) शैक्षलषणिक्अहयअतिहा(i) वैद्यकयकीय :- उरकेिवारानके भारतीय आयुववमजान पवरषिकेनके वैद्यकयकीय संस्थापारधील लशेक्षकांसाठीसाठी तयार ककेलकेलया

अद्ययावत नयणनतर शेैक्षलगक अहमता लनयरावल टी 1998 रधील अनुसणची 1 रध्यायके नरणि ककेलयानुसार तसकेच 8 जुन 2017 व
12 र्फकेबुवार टी 2020 पय्यंत अद्ययावत ककेलकेलया वैद्यकयकीय ववशेकेष आलग वैद्यकयकीय अलतववशेकेष या ववषयांकवरता नरणि ककेलकेलया
पिव्हया / पिव्हयुतर पिव्हया धारग ककेलकेलया असाव्हयात.

वकंवा
उरकेिवारानके भारतीय आयुववमजान पवरषिकेनके वैद्यकयकीय संस्थापारधील लशेक्षकांसाठीसाठी तयार ककेलकेलया अद्ययावत
नयणनतर शेैक्षलगक अहमता लनयरावल टी 1998 रधील अनुसणची िवन रध्यायके ववह टीत ककेलकेलया ततसर तसकेच 8 जुन 2017 व 12
र्फकेबुवार टी 2020 पय्यंत अद्ययावत ककेलकेलया शेैक्षलगक अहमता धारग ककेलकेलया असाव्हयात.

3) रहाठी्भहाषहा्ववषयक्आवशयकअतिहाi) पवरप्रिक क. एरपीएर/2/7984 विनांक 20.06.2016 नुसार उरकेिवार राध्यायलरक शेालांत प्ररागप्रि वकंवा ततसर
वकंवा उचचतर पर टीक्षा 50 गुगांचा रराठीसाठी ववषय र्घ केऊन उतीगम झाालकेला असावा.
ii) ``उरकेिवार प्रर लनयुक्तीचया वकेळी उपरवक्त रराठीसाठी भाषकेची पर टीक्षा उतीगम नसलयास तया उरकेिवाराची लनयुक्ती 2
वषामसाठीसाठी रराठीसाठी भाषा उतीगम हवण्ययासापकेक्ष तातपुरतया स्थापवरूपाची असकेल.’’ उरकेिवारानके 2 वषामचया आत रराठीसाठी भाषा
पर टीक्षा उततीगम न ककेलयास तयांची सकेवा सराप्त करण्ययात यकेईल.
4) सुंगषणिक्ववषयक्आवशयकअतिहाi) पवरप्रिक क. एरपीएर/2/6211 विनांक 18 र्फकेबुवार टी 2009 (रहानगरपाललका ठीराव क.160 वि.5 रके 2008) अनवयके

उरकेिवारानके संगगक अहमता, सकेवकेत प्रवकेशे ककेलयापासणन िवन वषामचया आत प्राप्त करगके आवश्यक आहके . अनया तयांची
सकेवा सराप्त करण्ययात यकेईल.
ii) सहाय्यक प्राध्यायापक या पिाकवरता अजम करगा-या उरकेिवारांना संगगकाचके जान लनयरानुसार अवगत करगके
आवश्यक आहके. तयानके / लतनके डीओईएसीसी सवसायटो टीचके `सी.सी.सी.’ वकंवा `ओ’ स्थापतर वकंवा `ए’ स्थापतर वकंवा `बी’ स्थापतर
वकंवा `सी’ स्थापतर प्ररागप्रि पर टीक्षा उतीगम ककेलकेल टी असगके आवश्यक आहके वकंवा उरकेिवारानके रहाराष्ट्र राजय व तं्रि लशेक्षग

रंडळ, रु ंबई यांची `एर.एस.सी.आय.टो टी.’ वकंवा 'जी.ई.सी.टो टी.’ ह टी पर टीक्षा उतीगम ककेलकेल टी असगके आवश्यक आहके वकंवा
लनयुक्तीचया विनांकापासणन िवन वषामचया कालावधीत उपरवक्त संगगक अहमता प्राप्त करगके आवश्यक आहके अनया
तयाची सकेवा सराप्त करण्ययात यकेईल.
प्रस्थापतृत जावहरातीरध्यायके नरणि ककेलकेल टी शेैक्षलगक अहमता, अनुभव इतयाि टी अहमता वकरान असणन, वकरान अहमता

धारग ककेल टी महगणन उरकेिवार रुलाखतीस बवलाववण्ययाकवरता पा्रि असगार नाह टी. जावहरातीस अनुसरुन प्राप्त झाालकेलया
अजा्यंची संखया वाजवी पकेक्षा जास्थापत असकेल आलग अजम सािर ककेलकेलया सवम पा्रि उरकेिवारांचया रुलाखती र्घ केगके सवईस्थापकर

नसलयास रुलाखतीसाठीसाठी उरकेिवारांची संखया रयामवित करण्ययाचया दृव्या दृष्टिनके जावहरातीत विलकेलया शेैक्षलगक अहमता आलग/
अवा अनुभव यापकेक्षा जािा शेैक्षलगक अहमता/अनुभव यांचया आधारके लनकष लनलिश्चित करुन अवा चाळगी पर टीक्षकेद्वारेारके

रुलाखतीस पा्रि उरकेिवारांची संखया रयामवित करण्ययात यकेईल. चाळगी पर टीक्षा र्घ केण्ययाचके लनलिश्चित झाालयास, अहमता
आलग/अवा अनुभव लशेलल ककेला जागार नाह टी. चाळगी पर टीक्षकेचा अभयासकर, पर टीक्षकेचके राध्यायर व इतर बाबी
रहानगरपाललककेचया www.mcgm.gov.in या वकेबसाईटोवर प्रलसध्याि करण्ययात यकेतील.
5. जके उरकेिवार चुकयकीची रावहती सािर करतील तयांना अपा्रि ठीरववण्ययात यकेईल.
6. अरहायचिशे्शम ल्क
रागासवग्गीय उरकेिवारांसाठीसाठी रुपयके 315/- वस्थापतु व सकेवाकरांसवहत आलग खुलया गटोासाठीसाठी रुपयके 525/- वस्थापतु व
सकेवाकरांसवहत.

7. अरय्करण्यहाचाची्पध्दअति्आलषणि्यहाबहाबअतिच््यहा्सयचनहा्i) प्रस्थापतृत वरकत पिांसाठीसाठी अजम र्फकत ऑनलाईन पध्याितीनके लस्थापवकारण्ययात यकेतील. इतर कवगतयाह टी प्रकारके अजम
लस्थापवकारण्ययात यकेगार नाह टीत.

ii) अहमतापा्रि उरकेिवारांनी वकेब-बकेस्थापड (Web-based) ऑनलाईन अजम “http://formonline.net/nair_hospital/” या
वकेबसाईटोद्वारेारके वि.18/11/2021 तके वि.04/12/2021 या कालावधीत सािर करगके आवश्यक रावहल.

iii) ऑनलाईन पध्याितीनके अजम सािर ककेलयानंतर अजामचके शेुलक भरलयालशेवाय अजम ववचारात र्घ केतला जागार नाह टी.

iv) सहाय्यक प्राध्यायापक या पिासाठीसाठी ऑनलाईन अजम वि.18.11.2021 तके वि.04.12.2021 पय्यंत सािर करावयाचके
असणन वि.04.12.2021 नंतर अजामचके शेुलक लस्थापवकारलके जागार नाह टी आलग अजामसाठीसाठी भरलकेलया शेुलकाचा परतावाह टी
ककेला जागार नाह टी.

8. पदहाचाची्कअतियव्यिशे्व्रबहाबदहारारी्-

भारतीय वैद्यक पवरषिकेचया लनकषानुसार ववभागप्ररुख / खातकेप्ररुख (अलधषठीाता) यांनी शेैक्षलगक, अध्यायापन, संशेवधन,
वैद्यकयकीय व ववववध प्रकारचके नकेरणन विलकेलके कारकाज आलग लचवकतसालयीन /लचवकतसकेतर व संबंलधत अनय कारके करगके.
9. सवयसहाधहारषणि्अटारी प्रस्थापतृत पिांचया सवमसाधारग अटो टी व शेत्गी याबाबतचा तपशेील खाल टीलप्ररागके आहके .

9.1) वरक्त पिांचया उपलब्धधतकेनुसार आलग आवश्यकतकेनुसार नकेरगणका करण्ययात यकेतील. वरक्त पिानुसार गुगवता
याि टीतणन उचच गुगवताधारक उरकेिवारांची लनवड करण्ययात यकेईल. तावप लनवड याि टी कवगतयाह टी वकेळी पणवम सणचना न

िकेता रद्द करण्ययाचके अलधकार बृहनरु ंबई रहानगरपाललका आयुक्तांना आहकेत. जावहरातीरध्यायके विलकेलया पिांची संखया व
अनुशेकेष बिलण्ययासापकेक्ष आहकेत.
9.2) अगविरच बृहनरु ंबई रहानगरपाललककेचया सकेवकेत असलकेलया एखािया करमचा-याला अजम करावयाचा असकेल तर तयानके
/ लतनके तयाचया / लतचया खातकेप्ररुखांचके ना-हरकत प्ररागप्रि सािर करगके आवश्यक आहके.
9.3) उरकेिवारांनी स्थापवतय लनलिश्चित करावयाचके आहके कयकी तके आवकेि टीत पिांचया सवम अहमता व अटो टी पणगम करतात. उरकेिवार
ववह टीत अहमता व अटो टी पणगम कर टीत नसलयाचके कवगतयाह टी क्षगी व कु ठीलयाह टी टोप्प्याप्प्यायावर लनिमशेनास आलयास तयाची
उरकेिवार टी रद्द करण्ययात यकेईल. नकेरगणक झााल टी असलयास सकेवकेतणन करी करण्ययात यकेईल व याबाबत कवगताह टी प्रि व्हयवहार
ववचारात र्घ केतला जागार नाह टी.

9.4) उरकेिवारांनी शेाळा सवडलयाचा िाखला, जनर िाखला, अलधवास प्ररागप्रि, शेैक्षलगक अहमतकेबाबतची प्ररागप्रिके,
राध्यायलरक व उचच राध्यायलरक शेालांत पर टीक्षा उतीगम झाालयाबाबतची गुगपल्रिका, यांचया साक्षांकयकीत ायांवकत प्रती

वैयवक्तक ऑनलाईन अजामसवबत जवडगके आवश्यक आहके. वववाह टीत रवहला उरकेिवारांनी वववाह नोंिगी प्ररागप्रि,
नावात बिल झाालयाचके राजप्रि सािर करावके. तसकेच तके नसलयास वववाह टीत रवहला उरकेिवार वववाहापणव्गीचया नावानके अजम
करू शेकतात. पिवी व पिव्हयुतर पर टीक्षा एकापकेक्षा जास्थापत प्रयत्नात उात उतीगम ककेल टी असलयास ती पर टीक्षा वकती प्रयत्नात उात

उतीगम ककेलयाबाबतचके प्ररागप्रि, पिवी प्ररागप्रि रहाववद्यालय आलग अलतववशेकेषकृ त पिवी भारतीय औषधवैधक
पवरषिकेतणन रानयताप्राप्प्यात असलयाचके रहाववद्यालयाकडणन प्राप्प्यात ककेलकेलके प्ररागप्रि सािर करगके आवश्यक आहके.

9.5) उरकेिवारांना रुलाखतीसाठीसाठी स्थापवखचामनके उपलस्थापतीत रहावके लागकेल. उरकेिवारानके रुलाखतीचया वकेळी सवम आवश्यक
रणळ प्ररागप्रिके सािर करगके आवश्यक आहके . सिर रणळ प्ररागप्रिके रुलाखतीचयावकेळी सािर न ककेलयास रुलाखत र्घ केण्ययाचके
नाकारलके जाईल, याची कृपया नोंि घयावी. रुलाखतीचया वकेळी रणळ प्ररागप्रिासवहत सवम प्ररागप्रिांचया ायांवकत
प्रतींचा एक साक्षांवकत संच सवबत असगके आवश्यक आहके.

9.6) उरकेिवार नवकर टी कर टीत असलयास पणव्गीचया लनयवकतयाचके 'ना हरकत प्ररागप्रि’ ऑनलाईन अजामसवबत जवडावके.
9.7) उरकेिवाराला कवगतयाह टी नयायालयानके नैलतक अधयपतन वकंवा र्फ फौजिार टी स्थापवरूपाचया खटोलयात लशेक्षा विल टी

असलयास तव लनयुक्तीसाठीसाठी अपा्रि ठीरकेल. उरकेिवारानके पवललस स्थापटोकेशेनकडणन च फौकशेी / नयायालयीन प्रकरग प्रलंवबत
असलयास / लशेक्षा झाालकेल टी असलयास उरकेिवारानके संबंलधत पवललस स्थापटोकेशेनकडणन ''ना हरकत प्ररागप्रि’’ सािर करगके
अलनवायम आहके.

9.8) लनवड झाालकेलके उरकेिवाराववरुध्याि कवगताह टी गुनहा नोंिववलकेला नाह टी अवा लसध्याि झाालकेला नाह टी असके चावरत्र्य
प्ररागप्रि संबलधत पवललस ठीाण्ययाकडणन प्राप्प्यात झाालयानंतरच तयाची सिर पिावर नकेरगणक ककेल टी जाईल.
9.9) उरकेिवार यापणव्गीच रहानगरपाललका सकेवकेत नसलयास, लनवड झाालकेलया उरकेिवारांना संबंधीत पिावर लनयुक्ती
करण्ययापणव्गी 1 रवहनयाचया वकेतनाएवढी टी रवख रककर सुरक्षा अनारत महगणन भरावी लागकेल वकंवा तशेा अामचके

(आशेयाचके) जारीनप्रि सािर करावके लागकेल. सिर भरलकेल टी सुरक्षा अनारत रककर भरुनसुध्यािा रहानगरपललककेरध्यायके
नकेरगणक न लस्थापवकारलयास वकंवा पवरववक्षाधीन कालावधीत नवकर टी सवडलयास वकंवा काह टी कारगास्थापतव बडतर्फम ककेलयास

तयांनी भरलकेलया अनारत रककरकेचा तयांना परतावा लरळण्ययाचा हकक राहगार नाह टी. रहानगरपाललका सकेवकेत कायमरत
असलयास अनारत रककर भरगके आवश्यक नाह टी.

9.10) लनवड झाालकेलया उरकेिवाराची लनयुक्ती बृहनरु ंबई रहानगरपाललककेचया कायमक्षके्रिातील कवगतयाह टी वैद्यकयकीय
रहाववद्यालयात/ रूगगालयात करण्ययात यकेईल व तयाची रहानगरपाललककेतील कवगतयाह टी वैद्यकयकीय रहाववद्यालयात/
रूगगालयात आवश्यकतकेनुसार बिल टी करण्ययात यकेईल.

9.11) लनवड प्रवकया सुरू झाालयानंतर वकंवा लनयुक्तीनंतर कवगतयाह टी क्षगी उरकेिवारानके चुकयकीची रावहती / प्ररागप्रिके /
कागिप्रिके सािर ककेलयाचके वकंवा कवगतीह टी रावहती िडवणन ठीकेवलयाचके लनिमशेनास आलयास तयाची उरकेिवार टी रद्दबातल
करण्ययात यकेईल. तसकेच लनयुक्ती झाालकेल टी असलयास कवगतीह टी पणवमसणचना न िकेता तयाची लनयुक्ती सराप्त करण्ययात यकेईल.
9.12) लनवड झाालकेलया उरकेिवारास लनयुक्ती नंतर रु ंबई रहानगरपाललका (सकेवा) लनयर, 1989 तसकेच बृहनरु ंबई
रहानगरपाललका सकेवा (वतमगणक) लनयर, 1999 वकेळववकेळी हवगा-या सुधारगकेनुसार लागण हवतील.
9.13) उरकेिवार रहानगरपाललककेचया सकेवकेत वि. 05.05.2008 पासणन कायमरत असलयास लनवड झाालकेलया उरकेिवारांना
लनयुक्ती नंतर नववन पवरभावषत अंशेिान लनवृती वकेतन यवजना लागण हवईल. सध्याया अलस्थापततवात असलकेल टी लनवृती वकेतन
यवजना महगजकेच रु ंबई रहानगरपाललका लनवृती वकेतन लनयर 1953 आलग सध्याया अलस्थापततवात असलकेल टी सवमसाधारग
भववषयलनवामह लनधी यवजना लागण हवगार नाह टी.
9.14) लनवड झाालकेलया उरकेिवाराची लनयुक्ती तीन वषामचया पवरववक्षाधीन कालावधीसाठीसाठी असकेल व तीन वषामनंतरचके
सकेवासाततय, पवरववक्षाधीन कालावधीतील कारलगर टीवर अवलंबणन असकेल.
9.15) प्रशेासकयकीय वकंवा अनय कारगास्थापतव लनवड प्रवकया कवगतयाह टी वकेळकेस कवगतयाह टी टोप्प्याप्प्यायावर ांबववण्ययाचके अलधकार
रहानगरपाललका आयुक्त बृहनरु ंबई रहानगरपाललका यांना आहकेत.
9.16) लनवड झाालकेलया उरकेिवारांना लनयुक्तीनंतर रहापाललककेचके सकेवालनवासस्थापान उपलब्धध करून िकेण्ययाची जबाबिार टी
प्रशेासनाची राहगार नाह टी.

9.17) लनवड सलरतीनके तयार ककेलकेल टी लनवडसणची एक वषामसाठीसाठी वकंवा नववन भरती प्रवकयकेसाठीसाठी जावहरात िकेण्ययात यकेईल
तया विनांकापय्यंत वकंवा िवनह टीपैकयकी जके आधी र्घ डकेल तया विनांकापय्यंत ववधीग्राहाहय ठीरकेल तयानंतर ह टी लनवडसणची व्हयपगत
हवईल.

9.18) सहाय्यक प्राध्यायापक संवगामतील वरक्त पिके भरण्ययाचके कायामलयीन कारकाज टोव.रा.वैद्यकयकीय रहाववद्यालयारार्फमत
पावहलके जातके. संपकामसाठीसाठी िरु ध्यावनी क. 022-23023115
ववशिशेष्सयचनहा* यापणव्गी संबंलधत कायामलयात वा अनय वठीकागी सािर ककेलकेलके / प्राप्त झाालकेलकेअजम ववचारात र्घ केतकेलके जागार नाह टीत .
तसकेच बृहनरु ंबई रहानगरपाललककेनके कवगतयाह टी व्हयक्तीला व इतर िस
ु -या संस्थापकेला अजम ववकगके, लस्थापवकारगके इतयाि टींचा
अलधकार विलकेला नाह टी, याची कृपया नोंि घयावी.

* जर एखािया उरकेिवारानके भरतीचया कवगतयाह टी टोप्प्याप्प्यायावर िबाव आगण्ययाचा प्रयत्नात उ ककेलयास वकंवा अनुलचत राध्यायरांचा
अवलंब ककेलयाचके वकंवा तवतया व्हयक्तींची व्हयवस्थापा ककेलयाचके आढीळलयास तयाला लनवडीतणन अपा्रि ठीरववण्ययात यकेईल.

* रध्यायस्थाप / ठीक / रु ंबई रहानगरपाललककेत संबंध असलयाचके भासववगा-या व्हयक्ती, यांचया गैररागामनके नवकर टी लरळवणन
िकेण्ययाचया आशासनापासणन सावध रहावके.

* रुलाखतीचके वकेळाप्रिक रनपाचया संककेतस्थापळावर प्रसावरत करण्ययात यकेईल.
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डॉ. ररकेशे भाररल
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