
 
बहृ मुबंई महानगरपािलका 

ई मले : stenodeanl@gmail.com, dean.ltmg@mcgm.gov.in,  फोन न.ं: 022 24063001 / 02 लोकमा य टळक महानगरपािलका सवसाधारण णालय व 
लोकमा य टळक महानगरपािलका वै क य महािव ालय शीव, मुबंई-२२ 

. लो ट / 24000 /अिध ाता, द.13.10.2021   
 

सूचना प रप क  
 

संदभ – अित. आयु ्  (प.उप.) यांची .AMC/WS/1838/D द.24.07.2020 
                          अ वयेची मंजूरी. 

 
  लो. ट.म.स. णालय व वै क य महािव ालयातील उरोश य िचक साशा  या िवभागातील 
कं ाटी त वावरील सहा यक ा यापक या संवगातील  कमचा-यांने राजीनामा द याने ते पद र  झाल े
आह.े  
             
              तरी अित.आयु  (प.उप.) यां या AMC/WS/1838/D द.24.07.2020 या मंजुरी या 
अनुषंगान ेअहता ा  उमेदवारांकडून थािनक पातळीवर सदर पद भर यात येणार आह.े 
 
             इ छुक उमेदवारांनी अजासह अिध ाता, लो. ट.म.स. णालय व वै क य महािव ालय,  
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर रोड, शीव, मुंबई 400 022,यां या दालनात सोबत जोड यात आले या 
वेळाप का माणे य  मुलाखतीकरीता उपि थत रहावे.  उमेदवारांनी मूळ माणप े व झेरॉ स ती 
मुलाखती यावेळी घेऊन यावीत. 
  
पदाचा तपशीलः- सहा यक ा यापक संवगातील र  पद कं ाटी त वावर भर याचा तपशील 
खालील माणे: 
 

अन.ु
. िवभागाचे नाव र  पदे मुलाखतीच े ठकाण, दनाकं व वळे 

1 उरोश य िचक साशा  िवभाग 01 
उरोश य िचक साशा  िवभाग 

दनाकं 22.10.2021  
सकाळी 11.30 वा. 

 



शै िणक  अहताः- उमदेवार महारा   वै क य  प रषदते न दणीकृत  असण े आव यक आह.े  तसेच 
मा यता ा  िव ापीठातून संबंिधत िवषयातील पद ु र  पदिवका, (एम.डी. पदवी कवा डी.एन.बी 
कवा एम.एस.) असणे आव यक आह.े  

  
          सव आव यक माणप ां या जस ेक , शै िणक  (गुणपि का व माणप े), एम.एस.सी.आय.टी. 
उ ीण अस याचे माणप , मराठी िवषय घेऊन एस.एस.सी.परी ा उ ीण, इ यादी या मािणत 

तीिलपी अजासोबत जोडण े आव यक आह.े  सदर पदासाठी National Medical Commission 
(NMC) यां या मा यता ा  अहता सोबत जोड यात आले या आहते.  (M.Ch. & DM) 
  
अनभुवः-  मा यता ा  वै क य महािव ालयातील (िनवासी/रिज ार/डमेॉ ेटर/टयूटर) हणून तीन 
वषाचा   िश क पदाचा अनुभव असावा.  
            सदर िनयु  कं ाटी त वावर एकावेळी चार मिह यापे ा जा त नाही, इत या 
कालावधीकरीता, येक चार मिह यानंतर एक दवस सेवाखंड दऊेन पुननमणकू अथवा महानगरपािलका 
वै क य िनवड मंडळामाफत (M.M.S.S.Board) अहताधारक उमेदवार उपल ध होईपयत  यापैक  ज े
अगोदर होईल अशा व पात कर यांत येईल.  
वयाची अटः-  सवसाधारण उमेदवाराकरीता वय 18 वषापे ा कमी व 38 वषापे ा अिधक नसाव े व 
मागासवग यांकरीता 43 वषापे ा अिधक नसाव.े 
वतेन णेी:-  उमेदवाराचे ठोक मािसक वेतन पये 100000/- ( पय ेएक लाख मा  ) असे असेल.  
            सदर िनयु  िन वळ कं ाटी त वावर अस यामुळे िनयु  कर यात येणा-या उमदेवारांना 
िनवृ ीवेतन  योजना  व  भिव यिनवाह  िनधी  योजना  लागू  होणार नाही.  तसेच िनवड   झाले या 
उमेदवारास िनयु नंतर मुंबई महानगरपािलका (सेवा)  िनयम  1989  व  मुंबई महानगरपािलका सेवा 
(वतणूक)  िनयम 1999  लाग ूहोणार  नाही.  
 

1. जे उमेदवार म.न.पा.सेवेत असतील यांनी अज भर याकरीता यां या खाते मुखांची ना हरकत ा  करण े
आव यक आह.े 

2. उमदेवाराने  अजावर पासपोट आकाराचा फ़ोटो लावावा व यावर यांनी उपल ध  जागेत वा री करावी. 
3. उमदेवाराने अजावर मण वनी मांक व ई-मेल आयडी नमूद करावा. 
4. उमदेवारांनी  मुलाखातीसाठी   वखचाने उपि थत रहावे. 
5. उमदेवारांनी  स या त ेकायरत असले या सं थेचे ना हरकत माणप  जोडण ेआव यक  आह.े 
6. उमदेवारांनी  यां या  अजात (MMC / MCI) चा  न दणी  मांक नमूद करण ेआव यक  आह.े 
7. PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY 

उमदेवारांनी  मु य  िलिपक (रोख)  यांचे कडून दनांक 13.10.2021 पासून दनांक 21.10.2021 पयत  



कायालयीन वेळेत  (सकाळी 11.00 पासून ते दपुारी 3.30 पयत )  अज ा  करता येतील व अज जमा कर याची 
अंितम दनांक 21.10.2021 सं याकाळी 04 : 30 वा. पयत .  

अज  िव  शु क  खालील माण.े  
खुला वगासाठी   –  .300  +  जी.एस.टी. 
राखीव वगासाठी – .200  +  जी.एस.टी. 

 
     सही/- 

                                                                                           डॉ. ( ी.) मोहन जोशी 
                                                                                                 अिध ाता, 
                                                                                        लो. ट.म.स. णालय,  शीव. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qualification for Assistant Professor (Contract Basis) 
CVTS  

Post Academic qualifications Teaching/Research Experience 
(C) Assistant Professor/ Lecturer The above is substituted vide Notification dated 24.07.2009 as under:- Assistant Professor 

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

(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Cardio Vascular & Thoracic Surgery/Cardiac Surgery/Vascular Surgery/Thoracic Surgery in a recognised medical college as Resident/ Registrar/Demonstrator/Tutor. In terms of Gazette Notification dated 01.10.2012, the 
following shall be 
Substituted:- 
(i) For the candidates possessing MD/MS degree from 
MCI 
recognized medical college. 
Three years teaching experience in the subject as 
Resident/ Registrar/ 
Demonstrator/ Tutor in a recognized medical college 
either during the 
post-graduation course or after obtaining 
postgraduate degree in the 
subject. 
(ii) Equivalence of qualification of DNB (broad 
specialties) with 
MD/MS & DNB (super-specialties) with DM/M.Ch. 
(a) Those candidates who have undergone DNB 
training in an 
institution which now run MCI recognized 
postgraduate degree courses in 
a given subject, their DNB qualifications shall be 
considered at par with 
MCI recognized qualifications that subject only. 
(b) Those candidates who have undergone DNB 
training in a multi 
specialty teaching hospital with atleast 500 beds, 
involved in various 
postgraduate/ super-specialty teaching programmes 
provided that the one 
out of three DNB supervisors (teachers) qualify as 
postgraduate teacher 
as per MCI norms in their previous appointment; and 
one out of 
remaining two should qualify as postgraduate teacher 
as per MCI 
regulations with the following bed requirement for 
teaching unit: 
Postgraduate broad specialties 30 beds per unit } 50% 



beds should be 
Postgraduate super specialties 20 beds per unit } 
teaching 
beds. 
Such qualifications shall be considered at par with 
MCI recognized 
qualification. 
(iii) Additional training of one year for equivalence of 
qualification of 
DNB (broad Specialties) with MD/MS & DNB (super-
specialties) with 
DM/M.Ch. 
Those candidates who have undergone DNB training 
(both broad 
specialties and super-specialties) in hospital/ 
institution other than 
mentioned in (ii) above, shall undergo one additional 
year of senior 
residency or equivalent training or research job in a 
MCI recognized 
hospital/ institution, provided such qualifications are 
notified in the 
Postgraduate Medical Education Regulations 2000”. 

      
 
सही/- 

                                                                                           डॉ. ( ी.) मोहन जोशी 
                                                                                                 अिध ाता, 
                                                                                        लो. ट.म.स. णालय,  शीव. 

 
 


