
जाहिरात 

        सर ज.जी समुि रुग्णालये  मुुंबई व त्याच्या अखत्याररत 
असलेले नागरी स्वास्थ कें द्र बाुंदे मुुंबई व गो.ते.रुग्णालय, मुुंबई येथील 
चिककत्सालयीन सिाय्यक (तात्पुरत्या स्वरुपात) सुंवगाातील प्रत्येकी १ 
पद असे एकूण ३ पदे हदनाुंक १.२.२०२१ ते ३१.७.२०२१ या 
कलावधीच्या सत्रात भरण्याकररता ववहित नमुन्यातील अजा 
उमेदवाराकडून मागववण्याुंत येत आिेत . अजाािा ववहित नमुना 
सुंस्थेच्या सुंकेतस्थळावर www.ggmcjjh.com तसेि सर ज.जी.समुि 
कायाालय, प्रशासकीय भवन, पहिला माळा, आस्थापना (वगा-3 ) या 
शाखेत उपलब्ध िोतील. सदर पदाकरता अजा सादर करण्यािी अुंततम 
तारीख १५.०१.२०२० सायुंकाळी ५.०० वाजेपयात राहिल. 

          पदाुंिी ववभागणी खालीलप्रमाणे आिे. 

सर ज.जी.समुि रु.मुुंबई, 
नागरी स्वास्थ कें द्र बाुंदे्र मुुंबई, 
गो.ते.रुग्णालये,मुुंबई, 

खुला अ.जा इ.मा.व. 

 एकूण=3 १ १ १ 
पात्रता 

१) बीडीएस पदवी पररक्षा मिाराष्ट्रातील मान्यता प्राप्त  ववद्यापीठातून 
उत्तीणा   असणे आवश्यक आिे. 

२) २ वर्ाािा आुंतरवाससता कालावधी समाधानकारक ररत्या पूणा केलेला      
असला पाहिजे. 

३) १ वर्ाािा आुंतरवाससता कालावधी पूणा केल्यानुंतर १ वर्ााच्या आत 
चिककत्सालयीन सिाय्यकाच्या पदाकररता अजा करणे आवश्यक आिे. 

४) उमेदवाराुंिा १ वर्ाािा आुंतरवाससता कालावधी हदनाुंक ३१.०१.२०२१ 
पयात पूणा िोणे आवश्यक आिे. 



 

५) ज्या उमेदवाराुंिा १ वर्ाािा आुंतरवाससता कालावधी समाधानकारक 
पूणा झालेला नसेल त्याुंिा अजा चिककत्सालयीन पदासाठी वविारात 
घेतले जाणार नािी. 

६) ज्या उमेदवाराने चिककत्सालयीन सिाय्यक ककुं वा आवासी 
दुंतशल्यचिककत्सक या पदावर तनयसमत स्वरुपात ककुं वा तात्पुरत्या 
स्वरुपात ३ महिने ककुं वा ९० हदवस या पेक्षा जास्त कालावधी कायारत 
आिेत, तसेि ९० हदवस ककुं वा त्यापेक्षा अचधक हदवसाुंिा कालावधी 
पूणा केलेले उमेदवार या पदासाठी अजा करण्यासुं अपात्र ठरतील. 

७) उमेदवाराने मिाराष्ट्र दुंत पररर्देकड े ववचधग्रिण नोंदणी केलेली 
असली पाहिजे 

८) उमेदवार मागासवगीय असल्यास सक्षम अचधका-याुंिे जात 
प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र तसेि अनुसूचित जाती व अनुसूचित 
जमाती वगळून इतर सवा मागास प्रवगाातील उमेदवाराुंसाठी उन्नत व 
प्रगट गटात मोडत नसल्याबाबतिे सक्षम प्राचधका-यािे िालू वर्ााि े 
non creamy layer प्रमाणपत्र/ पावती जोडणे आवश्यक आिे. 

           सर ज.जी.समुि रुग्णालये, मुुंबई व नागरी स्वास्थ कें द्र 
वाुंदे्र मुुंबई येथील चिककत्सालयीन सिाय्यक पदासाठी तनवड व 
तनयुक्ती वैद्यकीय सशक्षण व और्धी द्रव्ये ववभाग, मुंत्रालय शासन 
तनणाय क्रमाुंक डीईडी १५८३/१७६ एमईडी-१ हदनाुंक २८.११.१९८३ अन्वये 
करण्याुंत येईल.  पदे तनयुक्तीबाबत तनयमाुंिे अवलोकन करण्याकरता 
सर ज.जी.समुि रुग्णालय मुुंबई येथे प्रशासकीय कायाालय, १ ला 
मजला आस्थापना (३) येथे कायाालयीन वेळेत सुंपका  साधावा.  

१. शासकीय दुंत मिाववद्यालय व रुग्णालय, मुुंबई या सुंस्थेतून 
बी.डी.एस अुंततम पदवी पररक्षा उत्तीणा उमेदवाराुंना प्राधान्य. 

२.मिाराष्ट्रातील शासकीय दुंत मिाववद्यालयातील बी.डी.एस अुंततम 
पदवी पररक्षा उत्तीणा उमेदवाराुंना द्ववतीय प्राधान्य. 



 

३.नायर दुंत मिाववद्यालय व रुग्णालय, मुुंबई या सुंस्थेतील बीडीएस 
अुंततम पदवी पररक्षा उत्तीणा उमेदवाराुंना ततृीय प्राधान्य. 

४. मिाराष्ट्रातील खाजगी दुंत मिाववद्यालय (भारतीय दुंत पररर्देिी 
मान्यता प्राप्त) सुंस्थेतील बी.डी.एस अुंततम पदवी पररक्षा उत्तीणा 
उमेदवाराुंना प्राधान्य. 

५. ववहित नमुन्यातील अजा (अजाात नमूद केलेल्या) आवश्यक त्या 
पत्रासि साक्षाुंककत करुन पासपोटा आकाराच्या फोटोसि वैयक्क्तक 
ररत्या या कायाालयास हदनाुंक १५.०१.२०२१ रोजी सुंध्याकाळी ५.०० 
वाजेपयात सादर करावा. या तारखेनुंतर उसशरा प्राप्त झालेले अजा 
वविारात घेतले जाणार नािी. 

६. अपूणा व उसशरा प्राप्त झालेले अजा वविारात घेतले जाणार नािीत 
ककुं वा त्याबाबत कोणतेिी पत्रव्यविार केले जाणार नािी. 

७. पात्र उमेदवारानी अजाात नमूद केलेल्या मूळ प्रमाणपत्रासि 
मुलाखती कररता अचधष्ट्ठाता, सर ज.जी.समुि रुग्णालये, मुुंबई याुंच्या 
कायाालयात हदनाुंक २0.०१.२०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजता 
प्रशासकीय कायाालय, १ ला मजला आस्थापना (३) येथे मुलाखतीस 
स्वखिाान े उपक्स्थत रिावे. मुलाखतीसाठी वेगळे पत्रव्यविार केले 
जाणार नािीत. 

८. चिककत्सालयीन सिाय्यक िी ववद्यावेतन (रुपये ७०००/- अचधक 
िालू दराने मिागाई भत्ता) पदे शासन धोरणानुसार िालू राितील. 

९. चिककत्सालयीन सिाय्यक पदावर नेमणूक झालेल्या उमेदवाराुंना 
वसतीगिृात तनवासस्थान समळणार नािी. 

१०.मा.अचधष्ट्ठाता, सर ज.जी.समुि रुग्णालये, मुुंबई याुंनी घेतलेले 
तनणाय िे अुंततम व बुंधनकराक राितील. 

 



 

 

 

११. या सुंबचधिी सूिना/ नोटीस सर ज.जी.समुि रुग्णालय 
कायाालयाच्या नोटीस बोडाावर लावण्याुंत येतील. 

               सिी /-  
                                                                                         

अचधष्ट्ठाता,                                 
             सर ज.जी. समुि रुग्णालये, मुुंबई. 

 
प्रत माहिती व योग्य त्या पुढील कायावािीकरता रवाना  
१) मा.सुंिालक, वैद्यकीय सशक्षण व सुंशोधन, मुुंबई 
२) अचधष्ट्ठाता, शासकीय दुंत मिाववद्यालय व रुग्णालय, मुुंबई 
३) अचधष्ट्ठाता, शासकीय दुंत मिाववद्यालय व रुग्णालय, औरुंगाबाद 
४) अचधष्ट्ठाता, शासकीय दुंत मिाववद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
५) अचधष्ट्ठाता, नायर दुंत मिाववद्यालय व रुग्णालय, मुुंबई. 
अजाासोबत जोडावयािी कागदपत्र े
१. वयािा दाखला 
२. जातीिे प्रमाणपत्र व सुंबचधत सवा कागदपत्रे 
३. बीडीएस (प्रथम, द्ववतीय, ततृीय,अुंततम वर्ा) गुणपत्रत्रका 
४. आुंतरवाससता कालावधी पूणा केल्यािा दाखला 
५. मिाराष्ट्र दुंत पररर्देिा नोंदणीकृत दाखला 
६. प्रयत्न प्रमाणपत्र (attempt certificate ) 
७.राष्ट्रीयत्वािा दाखला 
८.बीडीएस पास झाल्यािा दाखला 
९. उमेदवार उत्पन्न्् व प्रगत गटात मोडत नसल्यािे प्रमाणपत्र 
    (Non creamy layer) 
१०. अजाावर नवीन फोटो चिटकवणे 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application form 

 

Post:- Clinical assistant 

Last date of receiving application form: 

 

 

 

Application form for the post of clinical assistant at Sir JJ group of hospitals, 

Mumbai 

Important note:  

I. All entire must be filled in properly and carefully without mistake. 

II. Attested true copies of all required certificates must be attached with the 

application  

III. Incomplete forms will not be accepted. 

 

Name in full  

(Beginning with surname)  

(In block letters) 

 

 

 

Date of birth  

 

 

Age   

Sex  Male /Female  

Complete postal address 

 

 

 

 

Phone number   

Mobile number  

Photograph 



For backward class candidates 

category 

SC,ST,VJ,NT1,NT2,NT3,OBC,PH,EWS 

Name and sub caste  

Name of college from where passed 

BDS 

 

 

 

PAN number 

 

 

Aadhar number 

 

 

Backward classs candidate 

 

Yes/No 

Caste certificate 

 

 

Caste validity certificate 

 

 

Other 

 

 

Declaration  

I have read the provision in the advertisement and I herby undertake to abide by 

them. 

I herby declare that the all claims /statement made in this application aretrue , 

complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any 

information being found false or incorrect or ineligibility being detected before 

or after the selection, action can be taken against me be the dean sir JJ hospital/ 

concerned authority. 

 

Place          Signature of applicant  

Date  

 

List of attested copies of certificate attached with application  

Serial 

no. 

Certificate  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  



10  

 

 

 

 

 

Mark obtained and relevant information in each BDS University examination  

Year   Subject  Mark 

obtained 

Maximum 

marks 

Attempt  Date and 

year of 

passing 

First 

BDS 

1 Human anatomy      

2 Physiology      

3 Dental material      

 A Total      

Second 

BDS 

4 General pathology and 

microbiology 

    

5 General & dental 

Pharmacology 

    

6 Dental material      

7 Pre prosthodontics     

8 Pre conservative     

 B Total     

Third 

BDS 

9 General medicine     

10 General surgery     

11 Oral pathology & 

microbiology 

    

 C Total     

 12 Community Dentistry     

 13 Periodontology     

 14 Orthodontics     

 15 Oral medicine & 

radiology 

    

 16 Conservative dentistry     

 17 Prosthetic dentistry      

 18 Paediatric dentistry     

 D Total      

       

  Grand total(A+B+C+D)     

Internship completion year  

 

: 

Registration number dentist act 1948 

 

: 

Detail experience if any  

I. Name of institution  

: 



II. Name of post 

III. Duration  

IV. Working address 

 

                                                                                 Signature  

                                                                                   Name 


