
 
िविवध िवषयातील ाध्यापक, बहृनमुंबई महानगरपािलका वै कीय महािवदयालये, गट-अ. 

         धािरका कर्मांक: BM-13(a)(26)/1194/पंधरा                                                     जािहरात कर्मांक:188 ते 200/2014 
         आयोगामाफर् त बहृनमुंबई महानगरपािलकेच्या आ थापनेवरील िविवध िवषयातील ाध्यापक, बहृनमुंबई महानगरपािलका वैद्यकीय 
महािवदयालये, गट-अ च्या खालील 13 िवषयाच्या एकूण 31 पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अजर् मागिवण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील 
अटी व अहर्तांची पतुर्ता करणारे उमेदवार अजर् करु शकतात. त्येक पदासाठी पथृक अजर् मागिवण्यात येत आहेत.  
2. उपल ध पदसंख्या:- 

जािहरात 
कर्मांक 

िवषय एकूण  पदसंख्या अराखीव
 

अ.जा 
 

अ.ज. िव.जा. (अ) भ.ज.(ब) इ.मा.व.

188/2014 General Surgery 8 3+1* 1 1 1* -- 1
189/2014 Obstetrics Gynacology 2 1 -- 1 -- -- --
190/2014 General Medicine 6 2+1* -- 1 1 1* --
191/2014 Orthopaedics 2 1 -- 1 -- -- --
192/2014 E.N.T. 2 1 1 -- -- -- --
193/2014 Skin & V.D. 2 1 1 -- -- -- --
194/2014 Ophthalmology 1 1 -- -- -- -- --
195/2014 Bio-Chemistry 1 1 -- -- -- -- --
196/2014 Physiology 2 1 1 -- -- -- --
197/2014 P.S.M. 2 2 -- -- -- -- -- 
198/2014 Forensic Medicine 1 1 -- -- -- -- -- 
199/2014 Neonatology 1 1 -- -- -- -- -- 
200/2014 C.V.T.S. 1 1 -- -- -- -- -- 

 (* उपल ध  अस यास मिहलांसाठी राखीव) 
 @ िवकलांग वगर्वारीसाठी पद आरिक्षत नाही.   
2.1 वर नमदू केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये बहृन्मुंबई महानगर पािलकेच्या सचूनेनसुार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
2.2 बहृन्मुंबई महानगरपािलकेकडून िवकलांग वगर्वारीबाबत शासन िनणर्य मागणीपतर्ासोबत ा त झाला नाही. परंत,ु बहृन्मुंबई महानगरपािलकेने 
कळिव यानसुार जे िवकलांग वगर्वारी मधील उमेदवार ज्या पदांसाठी अजर् करण्यास पातर्/ अपातर् आहेत त्या बाबत खालील तक्त्यात नमदु केले आहे.
तथािप उवर्िरत अन्य िवषयांसाठी अजर् करण्यास िवकलांग वगर्वारीचे उमेदवार अपातर् आहेत. 

िवषय क्षीणदृ टी 
 (blindness / low vision) 

चलनवलन िवषयक िवकलांगता िंकवा मदचुा 
अधार्ंगवाय ू(locomotor disability or cerebral 

palsy)

वणशक्तीतील दोष, 
HI (Hearing 
Impairment)

Bio-Chemistry पातर् पातर् पातर् 
Physiology पातर् पातर् पातर् 

P.S.M. पातर् पातर् पातर् 
Forensic Medicine अपातर् पातर् पातर् 
2.3 शासन आदेशानसुार िव.जा.(अ), भ.ज. (ब) या वगार्साठी आरिक्षत असले या पदावर योग्य उमेदवार उपल ध न झा यास सदर पद अंतगर्त 

पिरवतर्नीयतेने भ.ज. (क), भ.ज. (ड) या वगार्तनू गणुव ेनसुार भरण्यात येईल. 
3. वेतन ेणी: पे बणॅ्ड रु. 37400-67000 + 10000 गेर्ड पे इतर भ े 
4. पातर्ता-  

4.1 िदनांक 1 फेबर्ुवारी, 2015 रोजी अमागास वगर्वारी करीता 40 वष व मागास वगार्करीता 45 वषार्पेक्षा जा त नसावे.  
4.2 बहृन्मुंबई महानगर पािलकेच्या कमर्चा-यांसाठी उच्च वयोमयार्दा लाग ूनाही. 
4.3 अपवादात्मक शैक्षिणक अहर्ता िंकवा अनभुव िंकवा दोन्ही धारण करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमयार्दा िशिथल करण्यािवषयी 

आयोगाकडून िवचार करण्यात येईल. परंत ुआयोगाच्या कायर्िनयमावलीतील माणानसुार जे हा मलुाखतीसाठी उमेदवार ा त होत नसतील 



ते हाच हा िनयम िवचारात घेतला जाईल. अशा त्येक करणी उपल ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षिणक अहर्तेच्या दोन तर उच्च शैक्षिणक 
अहर्ता ा त उमेदवारच वयोमयार्देत सवलतीकरीता िवचारात घेतले जातील. अनभुवाच्या संदभार्त ज्या पदावरील िकमान अनभुव मािगतला 
असेल त्यापेक्षा वरी ठ पदावरील अनभुव वयोमयार्दा िशिथलीकरणा तव िवचारात घेतला जाईल.  

4.4 अहर्ता –  
जािहरात 
कर्मांक 

िवषय शैक्षिणक अहर्ता अनभुव 

188/2014 General 
Surgery 

M.S.(Surgery)/M.S.(General Surgery) 
As reader /Associate Professor in General Surgery 
/ Surgery for four years in a recognised medical 
college. 

189/2014 Obstetrics 
&Gynacology 

M.D. (Obst. & Gynae.)/M.S. (Obst. & 
Gynae.) 

As reader /Associate Professor in Obstetrics 
&Gynacology for four years in a recognised 
medical college. 

190/2014 General 
Medicine 

M.D(Medicine)/M.D.(General Medicine) 
As reader /Associate Professor in General 
Medicine/Medicine for four years in a recognised 
medical college. 

191/2014 Orthopaedics M.S. ( Orthopedics) As reader /Associate Professor in Orthopedics for 
four years in a recognised medical college. 

192/2014 E.N.T. M.S.(Oto-Rhino-Laryngology) 
As reader /Associate Professor in Oto-Rhino-
Laryngology for four years in a recognised 
medical college. 

193/2014 Skin & V.D. 

M.D. (Derm. & Ven) / M.D. (Derm.Ven. & 
Leprosy) / M.D.(Dermatology) / M.D. 
(Derm. including ven) / M.D. (Derm. 

including ven/Lep.) / M.D.  (Medicine)with 
D.V.D. or D.D.  

As reader /Associate Professor in Dermatology 
&Venereology/ Leprosy for four years in a 
recognised medical college. 

194/2014 Ophthalmology M.S. (Ophthalmology) /  
M.D. (Ophthalmology) 

As reader /Associate Professor in Ophthalmology 
for four years in a recognised medical college. 

195/2014 Biochemistry 

M.D. (Biochemistry)/ MBBS with M.Sc. 
(Med. Biochemistry)/ M.Sc. (Med. 
Biochemistry) with Ph. D. (Med. 

Biochemistry)/ M.Sc. (Med. Biochemistry) 
with D.Sc. (Med. Biochemistry)  

As reader /Associate Professor in Biochemistry for 
four years in a recognised medical college. 
 

196/2014 Physiology 

M.D. (Physiology) / MBBS with M.Sc. 
(Physiology) / M.Sc. (Med. Physiology) 
with Ph. D. (Med. Physiology) / M.Sc. 
(Med. Physiology) with D.Sc. (Med. 

Physiology) 

As reader /Associate Professor in Physiology for 
four years in a recognised medical college. 
 

197/2014 P.S.M. M.D.(Social & Preventive Medicine) /  
M.D. (Community Medicine ) 

As reader /Associate Professor in Community 
Medicine/ Social & Preventive Medicine for four 
years in a recognised medical college. 

198/2014 
Forensic 
Medicine M.D. (Forensic Med.) 

As reader /Associate Professor in Forensic 
Medicine for four years in a recognised medical 
college. 

199/2014 Neonatology D.M. (Neonatology) / M.D.(Paediatrics) 
with 2 years Special Traing. in Neonatology 

As reader /Associate Professor in Neonatology for 
four years in a recognised medical 
college/Teaching Institution. 

200/2014 

Cardio 
Vascular & 

Thoracic 
Surgery   

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

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

As reader /Associate Professor in Cardio Vascular 
& Thoracic Surgery/ Cardiac Surgery/Vascular 
Surgery/ Thoracic Surgery  for four years in a 
recognised medical college/Teaching Institution.  

4.5 उमेदवाराला माध्यिमक शालांत पिरके्षत िंकवा समकक्ष िंकवा उच्च तर पिरके्षत मराठी िवषयात कमीत कमी 50 गुण आव यक.  
4.6 पिरपतर्क कर्. MPM/2/6211,िदनांक 18 फ़ेबर्ुवारी 2009(C.R.No. 160 of 5 मे 2008) अन्वये संगणक अहर्ता सेवेत वेश के यापासनू 

दोन वषार्च्या आत ा त करणे आव यक आहे. 
4.7 ाधान्यशील अहर्ता – Minimum of four research publications indexed in Index Medicus/national journal and one 

research publication in International Journal. 
5. पिरिवक्षािधन कालावधी - 3 वष 
6. ततु जािहरातीमध्ये नमदू केलेली शैक्षिणक अहर्ता, अनभुव इत्यादी अहर्ता िकमान असनू, िकमान अहर्ता धारण केली हणनू उमेदवार 

मलुाखतीस बोलािवण्याकिरता पातर् असणार नाही. जािहरातीस अनसुरून ा त झाले या अजार्ची संख्या वाजवी माणापेक्षा जा त असेल आिण 
अजर् सादर केले या सवर् पातर् उमेदवारांच्या मलुाखती घेणे सोई कर नस यास मलुाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मयार्िदत करण्याच्या दृ टीने 
जािहरातीत िदले या शैक्षिणक अहर्ता आिण/अथवा अनभुव यापेक्षा जादा शैक्षिणक अहर्ता/अनभुव यांच्या आधारे िनकष िनि चत करून अथवा 
चाळणी परीके्ष ारे मलुाखतीस पातर् उमेदवारांची संख्या मयार्िदत करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घेण्याचे िनि चत झा यास, अहर्ता आिण / अथवा 
अनभुव िशिथल केला जाणार नाही. चाळणी पिरके्षचा अ यासकर्म, परीके्षचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात 
येतील.  



7. जे उमेदवार चकुीची मािहती सादर करतील त्यांना या व पढुील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात येईल. 
8. कतर् ये व जबाबदाऱ्या - ततु पदाच्या कतर् ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in वेबसाईटवर उपल ध आहे. 
9. शु क :  

9.1 अमागास - रु. 515/-   मागासवगीर्य - रु. 315/- 
9.2 ज्या मागासवगीर्य उमेदवारांनी वयोमयार्दा, परीक्षा शु क व पातर्तेच्या िनकषांमध्ये सवलत िंकवा सटू याचा फायदा घेतला आहे, अशा 

उमेदवारांची सवर्साधारण (अमागास) वगर्वारीच्या पदावर िशफारस करण्यात येणार नाही. 
10. अजर् करण्याची पध्दत –  

10.1 ततु परीके्षसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत. 
10.2 पातर् उमेदवारांना वेब-बे ड (Web-based) ऑन लाईन अजर् mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 17 ऑक्टोबर, 

2014 ते िदनांक 6 नो हबर, 2014 या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील. 
10.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सचूना आयोगाच्या mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in  या 

संकेत थळावर उपल ध आहेत.  
10.4 िविहत प तीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही. 
10.5 आयोगाने िनि चत केलेले परीक्षा शु क खालील प तीने भरता येईल :- 
       (1) भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना दारे (2) नेटबिँंकग (3) डेबीट काडर् (4)केर्िडट काडर् (5) संगर्ाम कदर्/ सीएससी (नागरीक सेवा कदर्) 
10.6 mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संगर्ाम कदर् (गर्ामपंचायतींमध्ये) आिण सीएससी ची सचूी उपल ध आहे.  
10.7 परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता उमेदवारांनी खाली नमदू केले या प तींचा अवलंब करावा :- 

(1) शु क भरण्याकिरता मखु्य पृ ठाच्या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक करावे.  
(2) “माझे खाते” या िंलक वर िक्लक के यानंतर उमेदवाराने अजर् केले या पदांची यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या न दीसह सेल. 

ज्या पदासमोर ‘ Unpaid ’ असे िलिहलेले असेल, त्या िठकाणी  ‘Pay Now’ अशी िंलक उपल ध असेल. 
(3) “Pay Now” या िंलक वर िक्लक के यानंतर ३ पयार्य उपल ध होतील. (1) ऑनलाईन पेमट (2) नागरी सिुवधा कदर् (3)चलान ारे  
(4) उमेदवार केर्िडट काडर्, डेिबट काडर् अथवा नेटबिँंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करु शकतील.  
(5) नागरी सिुवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सिुवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात जाऊन 

शकु्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापवूीर् पणूर् करणे आव यक राहील.  
(6) उमेदवाराने चलना ारे हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँच्या कोणत्याही शाखेत, बकेँच्या 

कायार्लयीन वेळेत शकु्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.  
(7) ज्या उमेदवारांना भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अजर् सादर के याच्या दोन तासानंतर अथवा 

शेवटच्या िदवशी अजर् सादर करणा-या उमेदवारांनी त्यापढुील कामकाजाच्या िदवशी बकेँच्या कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क भरणे 
आव यक आहे.  

11. चाळणी परीक्षा घेण्याचे िनि चत झा यास चाळणी परीके्षपवूीर् 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणपतर् त्याच्या ोफाईल दारे उपल ध करुन 
देण्यात येईल. त्याची त उमदेवाराने चाळणी परीके्षपवूीर् डाऊनलोड करुन घेणे व चाळणी परीके्षच्या वेळी सादर करणे आव यक आहे. 

12. चाळणी परीके्षच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे. त्यािशवाय चाळणी परीके्षस वेश िदला जाणार नाही. 
13. आयोगाच्या कायार्लयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा कदर्ाच्या पिरसरात तसेच मलुाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर कोणत्याही कारची 

इलेक्टर्ॉिनक साधन आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 
14. उमेदवाराने मलुाखतीच्यावेळी सवर् आव यक मळू माणपतेर् सादर करणे आव यक आहे. सदर मळू माणपतेर् मलुाखतीचे वेळी सादर न 

के यास मलुाखत घेण्याचे नाकारल ेजाईल, याची कृपया न द घ्यावी. 
15. िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची, तसेच टेट बकेँमध्ये परीक्षा शु क भरण्याकिरता चलनाची त घेण्याची 

कायर्वाही   िदनांक 6 नो हबर, 2014 रोजी 23.59 वाजेपयत पणूर् करणे आव यक आहे. त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल.  
16. चलनाद्वारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बकेँमध्ये िदनांक 7 नो हबर, 2014 पयत बकेॅच्या कायार्लयीन वेळेत 

भरणे बंधनकारक आहे. िविहत िदनांकानंतर परीक्षा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शु काचा परतावाही केला 
जाणार नाही. 

िठकाण :- मुंबई                                                         राजन बा. खोत 
िदनांक :- 17 ऑक्टोबर, 2014                                                               उपसिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग 


