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जादहरात  
 

 

 सार्वजनिक आरोग्य खातयाांतर्वत क्षयरोर् रुग्णालय समूहाच्या आस्थापिेर्रील खालील 
िमदू ‘वर्िषेज्ञ र्ैद्यकीय सल्िागार’ 4 पदे एका र्र्ावकररता कां त्राटी ततर्ार्र प्रतयेकी 45 
ददर्ासािांतर एक ददर्साचा ताांत्रत्रक खांड देऊि माससक ठोस मािधि रु.1,00,000/- (रु. 
एक लाख फक्त) इतक्या र्ेतिार्र भरण्याकररता खालील िमूद अहवता धारण केलेल्या 
उमेदर्ाराांकडूि अजव मार्वर्ण्यात येत आहेत. 
 

1) वर्िषेज्ञ र्ैद्यकीय सल्िागार- सुक्ष्मजीर्शास्त्र (Microbiologist) – 1 पि 
शैक्षणणक अहवता-  
(1) उमेदर्ार मान्यताप्राप्त वर्द्यावपठाची सुक्ष्मजीर्शास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदर्ी (MD 

Microbiologist) प्राप्त केलेला असणे आर्श्यक आहे. 
(2) मान्यताप्राप्त वर्द्यावपठाची पॅथॉलॉजी र् बॅक्टेररऑलॉजी या वर्र्यात पदवर्का (DPB) 
असलेल्या उमेदर्ारास प्राधान्य. 
 

2) वर्िषेज्ञ र्ैद्यकीय सल्िागार- भूलतज्ञ (Anaesthetist) – 1 पि 
शैक्षणणक अहवता-  
(1) उमेदर्ार मान्यताप्राप्त वर्द्यावपठाची भलूशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदर्ी (MD 

Anaesthesia)ककां र्ा पदवर्का (DA) प्राप्त केलेला असणे आर्श्यक आहे. 
(2) उमेदर्ाराला अनत दक्षता वर्भार्ात कामाचा अिुभर् असार्ा.  
 

3) वर्िषेज्ञ र्ैद्यकीय सल्िागार-  बालरोर्तज्ञ (Pediatric) – 2 पिे 
शैक्षणणक अहवता-  
1) बालरोर् शास्त्रातील M.D/ DNB/DCH डीग्री प्राप्त केलेला असणे आर्श्यक आहे. 
2) बाल क्षयरोर् वर्भार्ात काम केलेल्या उमेदर्ारास वर्शरे् प्राधान्य. 
 

 

 
 

सर्वसाधारण अटी - 



1) वर्शरे्ज्ञ र्ैद्यकीय सल्लार्ार पदार्ररल नियुक्ती भवर्ष्यात कोणतयाही पररस्स्थतीमध्ये 
नियसमत करण्यात येणार िाही. 
 

2) वर्शरे्ज्ञ र्ैद्यकीय सल्लार्ार कां त्राटी ततर्ार्रील पदधारकास दर 45 ददर्सािांतर एक 
ददर्साचा खांड देण्यात येईल. 
 

3) वर्शरे्ज्ञ र्ैद्यकीय सल्लार्ार कां त्राटी ततर्ार्रची नियुक्ती आर्श्यकता िसल्यास कुठल्याही 
क्षणी  सांपुष्टात  आणण्यात  येईल. 
 

4) वर्शरे्ज्ञ र्ैद्यकीय सल्लार्ार कां त्राटी ततर्ार्रची नियुक्ती ही नियसमत ततर्ार्ररल 
नियुक्तीकररता  ग्राहय  धरण्यात  येणार  िाही. 
5) वर्शरे्ज्ञ र्ैद्यकीय सल्लार्ार नियुक्तीिांतर कोणतयाही क्षणी पदधारकािे चकुीची माहीती 
प्रमाणपत्र/ेकार्दपत्र े सादर केल्यािे ककां र्ा कोणतीही माहीती दडर्ूि ठेर्ल्याच े निदशविास 
आल्यास तयाची नियुक्ती रद्दबादल करण्यात येईल. 
 

6) नियुक्तीच्या र्ेळी 200 रुपयाांच्या बॉन्ड पेपरार्र वर्दहत िमुन्यातील कां त्राट करार करुि 
सांबांधीत आस्थापिेस 07 ददर्साच्या आत सादर करणे आर्श्यक राहील अन्यथा तयाची 
नियुक्ती रद्दबादल करण्यात येईल. 
 

7) उमेदर्ाराच्या कां त्राटी ततर्ार्ररल िेमणूकीिांतर त्रमैाससक अिुपालि अहर्ाल 
(performance report) जस ेकी दैिांदीि उपस्स्थती, केलेल्या शस्त्रक्रीयाांचा सांख्यातमक 
र् र्ुणातमक अहर्ाल तसेच प्रमुख रुग्णालयात सांदसभवत करण्यात येणा-या रुग्णाांच्या 
सांख्येतील घट इतयाददच्या सापेक्ष तीि मदहन्याांिी एक ददर्साचा खांड देऊि पुढील 
कालार्धीकररता म्हणजेच िेमणूक झाल्यापासूि सांपूणव कालार्धी ददिाांक 22.08.23 पयवत 
क्रां त्राटी सेर्ा पुढे चालू ठेर्ण्यात येईल. 
 

8) वर्शरे्ज्ञ र्ैद्यकीय सल्लार्ार कां त्राटी ततर्ार्ररल पदधारकािे नियुक्ती कालार्धीत 
सशस्तभांर् केल्याच ेनिदशविास आल्यास तयाची नियुक्ती तातकाळ रद्द करण्यात येईल. 
 

9) कुठल्याही कारणास्तर् पदधारकास पदाचा राजीिामा दयार्याचा असल्यास तयािे एक 
मदहिा आधी पुर्वसूचिा देणे बांधिकारक आहे. 
 

10) वर्शरे्ज्ञ र्ैदयकीय सल्लार्ार (Speciality Medical Consultants) क्षयरोर् 
रुग्णालय प्रमूखाांच्या अधधपतयाखाली कतवव्याथव राहतील. 
 

11) वर्शरे्ज्ञ र्ैदयकीय सल्लार्ार सांबधीत युनिटमध्ये पूणवर्ेळ (सकाळी ८.०० ते दपूारी 
४.००) कायवरत राहतील र् रुग्णसेर्ेच्या आर्श्यकतेिूसार रात्रपाळीतही कायवरत राहतील. र्रज 
भासल्यास आपातकालीि पररस्स्थतीत इतर वर्भार्ातही रात्रपाळीतही आर्श्यक सेर्ा म्हणूि 
काम करार् ेलारे्ल. 
 

12) वर्शरे्ज्ञ र्ैदयकीय सल्लार्ार (Speciality Medical Consultants) याांची 
रुग्णसेर्ेच्या आर्श्यकतेिसुार इतर रुग्णालयात बदली करण्यात येईल. 
 



13) वर्शरे्ज्ञ र्ैदयकीय सल्लार्ार याांिा चक्राांकीत पद्धतीि साप्ताहीक रजा देण्यात येईल. 
 

14) वर्शरे्ज्ञ र्ैदयकीय सल्लार्ार आपातकालीि काळात रुग्ण सेर्ा देण्यासाठी उपलब्ध 
असतील. 
 

15) पदधारक वर्हीत अदट पूणव कररत िसल्याचे कोणतयाही क्षणी निदशविास आल्यास तयाची 
नियुक्ती तर्ररत रद्द करण्यात येईल र् याबाबत कोणताही पत्रव्यर्हार वर्चारात घेतला 
जाणार िाही. 
 

16) पदधारकािे वर्शेर्ज्ञ र्ैदयकीय सल्लार्ार या पदाचे आदेश प्राप्त झाल्यार्र सात 
ददर्साच्या आत तर्ररत कतवव्याथव हजर राहार्े लारे्ल अन्यथा सदर पदाच्या नियुक्तीकररता 
आपणास स्र्ारस्य िसल्याच ेसमजूि पुदढल उमेदर्ाराची नियुक्ती करण्यात येईल. 
 

कतवव्ये र् जबाबिा-या-   
1) रुग्णािा 24x7 सेर्ा देणे, बाहयरुग्ण सेर्ा र् आांतररुग्ण सेर्ा र् अनतदक्षता सेर्ा, 
शस्त्रक्रीया सेर्ा इतयादी रुग्णाांशी निर्डीत सेर्ा पूरवर्णे. 
2) क्षयरोर् रुग्णालयातील उपलब्ध असलेल्या सेर्ाांच्या क्षमतेचा पूणवतः र्ापर करणे. 
3) सर्व निर्ासी, कां त्राटी तसेच निम्िर्ैदयकीय कमवचारी र्र्ावला क्षयरुग्णाांच्या उपचारासांबांधीचे 
योग्य मार्वदशवि करणे तसेच तयाांच्या कामाच ेपयवर्ेक्षण करणे. 
4) रुग्णालयीि कामकाजाचा आढार्ा र् पुिवर्वलोकि करण्यास प्रशासिास सहाय्य करणे. 
5) र्ररष्ठ पातळीर्रुि र्ेळोर्ेळी िेमुि ददलेल्या जबाबदा-या पार पाडणे, र्ैदयकीय अधधक्षक 
र् खातेप्रमुख याांिा र्ेळोर्ेळी अहर्ाल सादर करणे. 
 

र्ैद्यकीय अधधक्षक क्षयरोर् रुग्णालय याांच ेकायावलयात जादहरात प्रसाररत झाल्यापासूि  
(दद. 20.02.2023 त े 06.03.2023) आलेले अजव प्रचसलत निर्ड प्रकक्रयेिुसार 

निर्डण्यात येतील. 
 

 

 s/d  s/d s/d 
 

   र्ैद्यकीय अधधक्षक       सुंयमक्त कायवकारी आरोग्य अधधकारी     कायवकारी आरोग्य 
अधधकारी क्षयरोग रुग्णािय स्ूह             (वर्िषे रुग्णािये) 

 

   

       

 

 


