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/कार्ाालर् /२०४४ /२०२० (इमेल द्वािे )

दद. १७ /०६ /२०२०

प्रती ,
सचिव
वैद्यकीय चिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.
महाराष्ट्र
चवषय: चिचिओथेरपी चिक्षक पदाांच्या सेवा प्रवेि चियमाांिे िव्यािे चिर्ाारण करणेबाबत चविांती.
सन्माननीर् महोदर्,
दिदिओथेिपी ही आधदु नक वैद्यकीर् शाखा असनू आपल्र्ा देशामध्र्े सवाप्रथम र्ा शाखेचे दशक्षण महािाष्ट्र िाज्र्ामध्र्े सरुु झाले.
देशातील पदहले सिकािी महादवद्यालर् सवा प्रथम महािाष्ट्रातच झाले. सध्र्ा महािाष्ट्र शासनाच्र्ा मालकीचे एकमेव दिदिओथेिपी
महादवद्यालर् नागपिू र्ेथे आहे असार्ारण क्र. १३५, चदिाांक १ िूि २०१९ द्वािे वैद्यकीर् दशक्षण व संशोधन
संचालनालर्ाअतं गात भौदतकोपचाि शाळा व कें द्र र्ामधील प्राध्र्ापक, गट-अ, सहर्ोगी प्राध्र्ापक, गट-ब, सहाय्र्क प्राध्र्ापक,
गट-ब (सेवाप्रवेि) चियम २०१९ र्ांचे अदधसचू नेद्वािे िािपत्रात प्रकाशन किण्र्ात आले होते. सदिील दनर्म हे दिदिओथेिपी
महादवद्यालर् नागपिू अदततत्वात आल्र्ापासनू प्रथमच किण्र्ात आले होते. हे दनर्म १ िनू २०१९ पासनू अदततत्वात आले.
अचर्सि
ू िेतील कलम २ अन्वये या चियमाांिी कालवैर्ता ३१ िूि २०२० रोिी सपां ष्टु ात आली असल्यािे आता ते
चियम पररणामक्षम िाहीत
भौदतकोपचाि शाळा व कें द्र नागपिू र्ामधील प्राध्र्ापक, सहर्ोगी प्राध्र्ापक र्ा वगााची सवा पदे ति सहाय्र्क प्राध्र्ापक र्ा
वगााची दनम्मी पदे रिक्त असल्र्ाने तेथील दशक्षणाच्र्ा दिाावि परिणाम होत असल्र्ाचे परिषदेच्र्ा दनदशानास आले आहे. र्ा
बाबींचा दवचाि किता व कोदवड १९ च्र्ा पार्श्ाभमू ीवि र्ादिकाणी पिु े से मनष्ट्ु र्बळ उपलब्ध होणे गििेचे आहे. त्र्ासािी र्ा
सेवाप्रवेश दनर्मांचे नव्र्ाने दनाधािण होणे क्रमप्राप्त ििते.
त्यामुळे या सेवा प्रवेि चियमाांिे पुिचिार्ारण करावे अिी या कायाालयाकडूि आपणास चविांती करण्यात येत आहे .
धन्र्वाद.

डॉ.सदु ीप काळे
अध्र्क्ष
महािाष्ट्र िाज्र् व्र्वसार्ोपचाि व भौदतकोपचाि परिषद, मंबु ई
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क्र. /परिषद/कार्ाालर् /२०४५ /२०२० (इमेल द्वािे )

दद. १७ /०६ /२०२०

प्रती ,
सचिव
वैद्यकीय चिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.
महाराष्ट्र
चवषय: ऑक्युपेििल थेरपी चिक्षक पदाांच्या सेवा प्रवेि चियमाांिे िव्यािे चिर्ाारण करणेबाबत चविांती.
सन्माननीर् महोदर्,
ऑक्र्पु ेशनलथेिपी ही आधदु नक वैद्यकीर् शाखा असनू आपल्र्ा देशामध्र्े सवाप्रथम र्ा शाखेचे दशक्षण महािाष्ट्र िाज्र्ामध्र्े सरुु
झाले. देशातील पदहले सिकािी महादवद्यालर् सवाप्रथम महािाष्ट्रातच झाले. सध्र्ा महािाष्ट्र शासनाच्र्ा मालकीचे एकमेव
ऑक्र्पु ेशनलथेिपी महादवद्यालर् नागपिू र्ेथे आहे. असार्ारण क्र. १३६,चदिाांक १ िूि २०१९ द्वािे वैद्यकीर् दशक्षण व सश
ं ोधन
संचालनालर्ाअतं गात व्र्वसार्ोपचाि शाळा व कें द्र र्ामधील प्राध्र्ापक, गट-अ, सहर्ोगी प्राध्र्ापक, गट-ब, सहाय्र्क प्राध्र्ापक,
गट-ब (सेवाप्रवेि) चियम २०१९ र्ांचे अदधसचू नेद्वािे िािपत्रात प्रकाशन किण्र्ात आले होते. सदिील दनर्म हे
ऑक्र्पु ेशनलथेिपी महादवद्यालर् नागपिू अदततत्वात आल्र्ापासनू प्रथमच किण्र्ात आले होते. हे दनर्म १ िनू २०१९ पासनू
अदततत्वात आले. अचर्सि
ू िेतील कलम २ अन्वये या चियमाांिी कालवैर्ता ३१ िूि २०२० रोिी सपां ष्टु ात आली
असल्यािे आता ते चियम पररणामक्षम िाहीत
व्र्वसार्ोपचाि शाळा व कें द्र नागपिू र्ामधील प्राध्र्ापक, सहर्ोगी प्राध्र्ापक, र्ा वगााची सवा पदे ति सहाय्र्क प्राध्र्ापक र्ा
वगााची दनम्मी पदे रिक्त असल्र्ाने तेथील दशक्षणाच्र्ा दिाावि परिणाम होत असल्र्ाचे परिषदेच्र्ा दनदशानास आले आहे. र्ा
बाबींचा दवचाि किता व कोदवड १९ च्र्ा पार्श्ाभमू ीवि र्ादिकाणी पिु े से मनष्ट्ु र्बळ उपलब्ध होणे गििेचे आहे. त्र्ासािी र्ा
सेवाप्रवेश दनर्मांचे नव्र्ाने दनाधािण होणे क्रमप्राप्त ििते.
त्र्ामुळे या सेवा प्रवेि चियमाांिे पुिचिार्ारण करावे अिी या कायाालयाकडूि आपणास चविांती करण्यात येत आहे .
धन्र्वाद.

डॉ.सदु ीप काळे
अध्र्क्ष
महािाष्ट्र िाज्र् व्र्वसार्ोपचाि व भौदतकोपचाि परिषद, मंबु ई

