
बहृन्मुंबई ्हानगरपालिका 
सार्वजननक आरोग्य खाते 

क्षयरोग रुग्णािय स्ूह, लिर्डी-15. 
काआअ/4004/क्षरुस(र्आ) दि. 07.02.2023. 

 

जादहरात  
 

 सार्वजनिक आरोग्य खातयाांतर्वत क्षयरोर् रुग्णालय समूहाच्या आस्थापिेर्रील खालील 
िमदू ‘प्रनततास ततर्ार्र वर्शषेज्ञ डॉक्टर’ पदे कां त्राटी ततर्ार्र भरण्याकररता खालील िमूद 
अहवता धारण केलेल्या उमेदर्ाराांकडूि अजव मार्वर्ण्यात येत आहेत. 

1) वर्िषेज्ञ डॉक्टर- हृदयरोर् (Cardiology)  
शैक्षणणक अहवता- उमेदर्ार मान्यताप्राप्त वर्द्यावपठाची हृियरोग शास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदर्ी 
(DM/DNB Cardiology)/फेलोशशप प्राप्त केलेला असणे आर्श्यक आहे. 

2) वर्िषेज्ञ डॉक्टर- मज्जासांस्था (Neurology)  
शैक्षणणक अहवता- उमेदर्ार मान्यताप्राप्त वर्द्यावपठाची मज्जासांस्था शास्त्रामध्ये पदव्युत्तर 
पदर्ी (DM/DNB Neurology)/फेलोशशप प्राप्त केलेला असणे आर्श्यक आहे. 

3) वर्िषेज्ञ डॉक्टर-  तर्चारोर् (Dermatology)  
शैक्षणणक अहवता- उमेदर्ार मान्यताप्राप्त वर्द्यावपठाची तर्चारोर् शास्त्रातील MD 

Dermatology डीग्री, Diploma in Skin & Venereal Diseases ककां र्ा फेलोशशप 
प्राप्त केलेला असणे आर्श्यक   आहे. 

सर्वसाधारण अदट र् िती –  
1. वर्शषेज्ञ डॉक्टसविा ठरर्ूि ददलेल्या ददर्शी र् र्ेळेर्र क्षयरोर् रुग्णालयात 

भेट(Visit)देण्यास यार्े लारे्ल. 
2. सदरील ददर्शी OPD Holiday असेल तर तयाच्या आर्ोदरच्या ककां र्ा िांतरच्या 

ददर्शी भेट (Visit) दयार्ी लारे्ल. 
3. रुग्ण जर अनतशय अशक्त असेल तर आांतररुग्ण वर्भार्ात जाऊि भटे (Visit) 

दयार्ी लारे्ल. 
4. क्र्चचत र्ेळी र्रज असल्यास एखाद्या रुग्णाला ददलेल्या उपचाराबद्दल इलाज 

करणा-या र्ैद्यकीय अचधकारी याांिा काही शांका असतील तर दरुध्र्िीर्र उपलब्ध 
व्हार्े लारे्ल. 



5. .‘प्रनततास ततर्ार्र वर्शषेज्ञ डॉक्टर’ पदार्ररल नियुक्ती भवर्ष्यात कोणतयाही 
पररस्स्थतीमध्ये नियशमत करण्यात येणार िाही. 

6. ‘प्रनततास ततर्ार्र वर्शषेज्ञ डॉक्टर’ पदार्ररल नियुक्ती आर्श्यकता िसल्यास 
कुठल्याही क्षणी  सांपुष्टात  आणण्यात  येईल. 

7. ‘प्रनततास ततर्ार्र वर्शषेज्ञ डॉक्टर’ पदार्ररल नियुक्ती ही नियशमत ततर्ार्ररल 
नियुक्तीकररता  ग्राहय  धरण्यात  येणार  िाही. 

8. ‘प्रनततास ततर्ार्र वर्शषेज्ञ डॉक्टर’ पदार्ररल नियुक्तीिांतर कोणतयाही क्षणी 
पदधारकािे चकुीची माहीती प्रमाणपत्र/ेकार्दपत्र ेसादर केल्यािे ककां र्ा कोणतीही माहीती 
दडर्ूि ठेर्ल्याच ेनिदशविास आल्यास तयाची नियुक्ती रद्दबादल करण्यात येईल. 

9. ‘प्रनततास ततर्ार्र वर्शषेज्ञ डॉक्टर’ पदार्ररल 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. 

10.  पदधारकािे नियुक्ती कालार्धीत शशस्तभांर् केल्याच े निदशविास आल्यास 
तयाची नियुक्ती तातकाळ रद्द करण्यात येईल. 

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

12. ‘प्रनततास ततर्ार्र वर्शषेज्ञ डॉक्टर’ (Hourly Speciality 

Consultants) क्षयरोर् रुग्णालय प्रमूखाांच्या अचधपतयाखाली कतवव्याथव राहतील. 
13.  पदर्ीधारक वर्हीत अदट पूणव कररत िसल्याच ेकोणतयाही क्षणी निदशविास 

आल्यास तयाची नियुक्ती तर्ररत रद्द करण्यात येईल र् याबाबत कोणताही 
पत्रव्यर्हार वर्चारात घेतला जाणार िाही. 

14.  ‘प्रनततास ततर्ार्र वर्शषेज्ञ डॉक्टर’ या पदाच ेआदेश प्राप्त झाल्यार्र सात 
ददर्साच्या आत तर्ररत कतवव्याथव हजर राहार्े लारे्ल अन्यथा सदर पदाच्या 
नियुक्तीकररता आपणास स्र्ारस्य िसल्याच े समजूि पुदिल उमेदर्ाराची नियुक्ती 
करण्यात येईल. 

15.  भेट (Visit) साठी Travelling Allowance ददला जाणार िाही. 
16.  मािधि मदहन्याच्या अखेरीस ददले जाईल. 

 

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 आिार्ा र् पुिवर्वलोकि करण्यास प्रशासिास सहाय्य करणे. 
5) र्ररष्ठ पातळीर्रुि र्ेळोर्ेळी िेमुि ददलेल्या जबाबदा-या पार पाडणे, र्ैदयकीय अचधक्षक 
र् खातेप्रमुख याांिा र्ेळोर्ेळी अहर्ाल सादर करणे. 

हृदयरोर् वर्भार्ाची अचधक र्रज भासत असल्यािे तयाांिा आठर्ड्यातूि तीि र्ेळा 
बोलावर्ण्यात येईल र् मज्जासांस्था र् तर्चारोर् याांिा आठर्ड्यातूि एक र्ेळा बोलवर्ण्यात 
येईल. वर्शषेज्ञ डॉक्टर पुणवर्ेळ उपलब्ध होत िसल्यािे तयाांिा प्रनततास ततर्ार्र मािधि 
देण्यात येईल.    

तर्चारोर् वर्भार्ाच्या वर्शषेज्ञ डॉक्टराांिा एका ददर्शी 2 तासाांच्या प्रतयेक भेटीसाठी 
(Per Visit) रु.2000/- र्ेति देण्यात येईल. तसेच हृदयरोर् र् मज्जासांस्था वर्भार् हे 
सुपर स्पेशाशलटी असल्यामुळे तयाांिा 2 तसाांच्या प्रतयेक भेटीसाठी (Per Visit) 

रु.3500/- र्ेति देण्यात येईल.  
 

अ.क्र वर्शषेज्ञ वर्भार् 
 

दर साप्तादहक 
भेटीची सांख्या 

प्रतयेक दोि तास 
भेटीसाठी मािधि 

अांदाजे र्ावषवक 
मािधि (52 
आठर्ड)े 

1. हृदयरोर् 03 3,500/- 5,46,000/- 

2. मज्जासांस्था 01 3,500/- 1,82,000/- 

3. तर्चारोर् 01 2,000/- 1,04,000/- 

 

र्ैद्यकीय अचधक्षक क्षयरोर् रुग्णालय समूह याांच े कायावलयात जादहरात प्रसाररत 
झाल्यापासूि (दद.20.02.2023 त े 06.03.2023 ) आलेले अजव प्रचशलत निर्ड 
प्रकक्रयेिुसार निर्डण्यात येतील. 

 

 

s/d s/d s/d 

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


