
 
 
 

 MAHARASHTRA STATE COUNCIL  
FOR OCCUPATIONAL THERAPY & PHYSIOTHERAPY, MUMBAI 

egkjk"V! jkT; O;olk;ksipkj o HkkSfrdksipkj ifj"An] eqacbZ 
St. George's Hospital, Behind C.S.T. Station, Mumbai Ph. 22620408  

Email ID -  otptcouncil@gmail.com, www.msotptcouncil.org  

क्र. /परिषद/कार्यालर्य /२०४६ /२०२०  (इमेल द्वािे)                                                      रद. १७ /०६ /२०२०  
 
प्रती ,  
आर्युक्त   
बहृनमुुंबई महानगिपारलका. 
मुुंबई महािाष्ट्र 
 
रिषर्य: रिरिओथेिपी रिक्षक पदाुंच्र्या सेिाप्रििे रनर्यमाुंच ेरनर्धािण किणेबाबत  रिनुंती. 
 
सनमाननीर्य महोदर्य, 
रिरिओथेिपी ही आरु्धरनक िदै्यकीर्य िाखा असून आपल्र्या देिामध्रे्य सिवप्रथम र्या िाखेचे रिक्षण  मुुंबई 
महानगिपारलकेने सुरु केले. देिातीलच नव्हे ति दरक्षण-पिूव आरिर्या खुंडातील परहले रिरिओथेिपी 
महारिद्यालर्य सिवप्रथम मुुंबई महानगिपारलकेने सुरु केले. सध्र्या मुुंबई महानगिपारलकेच्र्या मालकीची तीन 
रिरिओथेिपी महारिद्यालर्य अस्ततत्िात आहेत. र्या महारिद्यालर्याुंनी रिरिओथेिपी रिक्षण ि रुग्णसेिा र्या 
क्षेत्रात अमुल्र्य र्योगदान रदले आहे. र्याबद्दल मुुंबई महानगिपारलकेच े आभाि.  पिुंतु,  बऱ्र्याच िषापासनू र्या 
महारिद्यालर्यात अस्ततत्िात असलेल्र्या प्राध्र्यापक, गट-अ, सहर्योगी प्राध्र्यापक, गट-ब, सहाय्र्यक प्राध्र्यापक, 
गट-ब  र्याुंचे सेिाप्रििे रनर्यमाुंचे रनर्धािण किण्र्यात आल ेनाही.  सदिील रनर्यम हे रिरिओथेिपी महारिद्यालर्य 
अस्ततत्िात आल्र्यापासनू किण्र्यात आलेले नाहीत.  
 
मुुंबई महानगि पारलकेच्र्या आतथापना असलेल्र्या महारिद्यालर्यातील प्राध्र्यापक, सहर्योगी प्राध्र्यापक, सहाय्र्यक 
प्राध्र्यापक र्या िगाची काही पदे रिक्त/तदथव असल्र्याने तेथील रिक्षणाच्र्या दिािि परिणाम होत असल्र्याच े
परिषदेच्र्या रनदिवनास आले आहे. र्या बाबींचा रिचाि किता ि कोरिड १९ च्र्या पार्श्वभमूीिि र्यारिकाणी पिेुस े
मनुष्ट्र्यबळ उपलब्र्ध होणे गििचेे आहे. त्र्यासािी र्या सेिाप्रििे रनर्यमाुंचे र्ननर्धािण होणे क्रमप्राप्त ििते. 
त्र्यामुळे र्या सेिा प्रििे रनर्यमाुंचे र्ननर्धािण किाि ेअिी र्या कार्यालर्याकडून आपणास रिनुंती किण्र्यात रे्यत आहे .  
र्धनर्यिाद.                                      

                                                                                                
                                             डॉ.सुदीप काळे  

                                           अध्र्यक्ष,  
                                           महािाष्ट्र िाज्र्य व्र्यिसार्योपचाि ि भौरतकोपचाि परिषद, मुुंबई  
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 MAHARASHTRA STATE COUNCIL  
FOR OCCUPATIONAL THERAPY & PHYSIOTHERAPY, MUMBAI 

egkjk"V! jkT; O;olk;ksipkj o HkkSfrdksipkj ifj"An] eqacbZ 
St. George's Hospital, Behind C.S.T. Station, Mumbai Ph. 22620408  

Email ID -  otptcouncil@gmail.com, www.msotptcouncil.org  

क्र. /परिषद/कार्यालर्य /२०४७ /२०२०  (इमेल द्वािे)                                                      रद. १७ /०६ /२०२०  
 
प्रती ,  
आर्युक्त   
बहृनमुुंबई महानगिपारलका. 
मुुंबई महािाष्ट्र 
 
रिषर्य: ऑक्र्युपेिनल थेिपी  रिक्षक पदाुंच्र्या सेिाप्रििे रनर्यमाुंचे रनर्धािण किणेबाबत  रिनुंती. 
 
सनमाननीर्य महोदर्य, 
ऑक्र्यपुेिनल थेिपी ही आरु्धरनक िदै्यकीर्य िाखा असनू आपल्र्या देिामध्रे्य सिवप्रथम र्या िाखेचे रिक्षण  मुुंबई 
महानगिपारलकेने सरुु केले. देिातीलच नव्हे ति दरक्षण-पिूव आरिर्या खुंडातील परहले ऑक्र्यपुेिनल थेिपी 
महारिद्यालर्य मुुंबई महानगिपारलकेने सुरु केले. सध्र्या मुुंबई महानगिपारलकेच्र्या मालकीची तीन ऑक्र्यपुेिनल 
थेिपी महारिद्यालर्य अस्ततत्िात आहेत. र्या महारिद्यालर्याुंनी ऑक्र्युपेिनल थेिपी रिक्षण ि रुग्णसेिा र्या क्षेत्रात 
अमुल्र्य र्योगदान रदले आहे. र्याबद्दल मुुंबई महानगिपारलकेच े आभाि.  पिुंतु,  बऱ्र्याच िषापासनू र्या 
महारिद्यालर्यात अस्ततत्िात असलेल्र्या प्राध्र्यापक, गट-अ, सहर्योगी प्राध्र्यापक, गट-ब, सहाय्र्यक प्राध्र्यापक, 
गट-ब  र्याुंचे सेिाप्रििे रनर्यमाुंचे रनर्धािण किण्र्यात आल े नाही.  सदिील रनर्यम हे ऑक्र्युपिेनल थेिपी 
महारिद्यालर्य अस्ततत्िात आल्र्यापासनू किण्र्यात आलेले नाहीत.  
 
मुुंबई महानगि पारलकेच्र्या आतथापना असलेल्र्या महारिद्यालर्यातील प्राध्र्यापक, सहर्योगी प्राध्र्यापक, सहाय्र्यक 
प्राध्र्यापक र्या िगाची काही पदे रिक्त/तदथव असल्र्याने तेथील रिक्षणाच्र्या दिािि परिणाम होत असल्र्याच े
परिषदेच्र्या रनदिवनास आले आहे. र्या बाबींचा रिचाि किता ि कोरिड १९ च्र्या पार्श्वभमूीिि र्यारिकाणी पिेुस े
मनुष्ट्र्यबळ उपलब्र्ध होणे गििचेे आहे. त्र्यासािी र्या सेिाप्रििे रनर्यमाुंचे र्ननर्धािण होणे क्रमप्राप्त ििते. 
त्र्यामुळे र्या सेिा प्रििे रनर्यमाुंचे र्ननर्धािण किाि ेअिी र्या कार्यालर्याकडून आपणास रिनुंती किण्र्यात रे्यत आहे .  
र्धनर्यिाद.                                      

                                                                                                
                                             डॉ.सुदीप काळे  

                                           अध्र्यक्ष,  
                                           महािाष्ट्र िाज्र्य व्र्यिसार्योपचाि ि भौरतकोपचाि परिषद, मुुंबई  
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