
महाराष्ट्र शासन 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 

कलम ४ (१)(२) मधील तरतुदीनुसार १७ बाबींवरील (मॅन्युअल) माहहती 
माहहतीचा अधधकार अधधननयम २००५ अन्वये ववभागवार लोकप्राधधकारी यांची यादी कलम २ एच नमुना (अ) 

 
ववभागाच ेनाव - वैद्यकीय शशक्षण व संशोधन, मुंबई  
                                                                                   कलम २ (एच) ए/बी/सी/डी 
 
अ.क्र लोकप्राधधकारी संस्था संस्था प्रमुखांचे नाव  पत्ता 

१. शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय 
व रुग्णालय,चंद्रपूर 

अधधष्ट्ठाता  शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय, रामनगर, टी.बी. रुग्णालय 
परीसर, चंद्रपूर 

 
 

 

 

 
 
 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, 

चंद्रपूर 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

कलम २ एच तक्ता (ब) 
शासनाकडून पुरेसा ननधी प्राप्त लोकप्राधीकारी संस्थांची यादी 

 

 

शासकीय ववभागाच ेनाव  -   वैद्यकीय शशक्षण व संशोधन, मुंबई 
कलम २  अंतगगत 
 

 

अ.क्र लोकप्राधधकारी संस्था संस्था प्रमुखांचे पदनाम  हठकाण/पत्ता 

१. संबंधधत नाही संबंधधत नाही  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अधधष्ट्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, 

                                                                                                                                                             
चंद्रपूर 
 

 

 

 



 
 

कलम 4 (१)(इ)(प) 
 चंद्रपूर, येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय कायागलयातील कायग व कतगव्य यांचा तपशील: 

  
1. कायागलयाचे नाव                                            :- शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय , चंद्रपूर 
 
2. पत्ता                :- शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, रामनगर, चंद्रपूर 442 401. 
 
3. कायागलय प्रमुख           :- अधधष्ट्ठाता 
 
4. शासकीय ववभागाच ेनाव                                 :- संचालनालय, वैद्यकीय शशक्षण व संशोधन, मुंबई. 
 
5. कोणत्या मंत्रालयातील 
    खात्यातील अधधनस्थ             :- वैद्यकीय शशक्षण व औषधीद्रव्ये ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
 
6. कायगक्षेत्र नागपुर भौगोशलक           :- चंद्रपूर, स्थाननक कायगक्षेत्र, चंद्रपूर 
 
7. वैशशष्ट्टये                :- मतं्रालयीन ववभागाशी संबंधीत 
 
8. ववभागाच ेध्येय धोरण            :-मतं्रालयीन ववभागाशी संबंधीत 
 
9. धोरण                 :-  1. वैद्यकीय शशक्षण 
                                2. प्रनतबंधात्मक रुग्णसेवा व त्याचे शशक्षण 

3. उपचारात्मक रुग्णसेवा व त्याचे शशक्षण 



4. न्याय प्रववष्ट्ठ सेवेचे शशक्षण. 
 
10.सवग संबंधीत कमगचारी माहीती           :-  सोबत जोडली आहे. 
11.कायग                           :- सोबत जोडले आहे.  
 
12.कामाचे ववस्ततृ स्वरुप                  :- सोबत जोडले आहे.  
 
13.मालमते्तचा तपशशल              :- एकूण क्षते्रफळ - 50 एकर  

                         मुलामुलींचे वसनतगहृ, ननवासी डॉक्टरांचे वसनतगहृ, बाहय रुग्ण 
ववभाग, 500      
                         खाटांचे रुग्णालय,;संचालक , आरोग्य सेवा, मुंबई व संचालक 
वैद्यकीय शशक्षण  व    
                         संशोधन, मुंबई या दोन संस्थामधील हदनांक 12.०३.२०१८ रोजी 
झालेल्या   
                         सामंजस्य करारान्वये जजल्हा सामान्य  रुग्णालय, चंद्रपूर हे या 
संस्थेस  
                         संलग्नीत करण्यात आलेले आहे. ग्रंथालय इमारत, ऑडडटोररयम, 
अॅननमल           
                         हाउस, अधधकारी कमगचा-यांची  ननवासस्थान  इ. बांधकाम  
झालेले आहे. 

 
14.सेवा उपलब्ध                               :-  1.वैद्यकीय शशक्षण-एम.बी.बी.एस.  

                  2.प्रथम संदभग सेवा व त्याचे प्रशशक्षण 
                   
15. संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये प्रत्येक स्तरावरचे तपशशल.   



16. कायागलयीन दरुध्वनी क्र.                                      :- दरुध्वनी क्र.07172-277103, 277106, 0252522,           
                                                                                        फॅक्स नं. 07172-
277104. 
16. कायागलयीन कामकाजाच्या वेळा                              :- कायागलयाची वेळ - 9.45 ते 5.45  
17. साप्ताहहक सुटटी                                                   :- दर रवववारी साप्ताहहक सुटटी आणण दसुरा व 
चौथा शननवार व  
                                                                                        शासनाने मंजूर केलेल्या 
सुटया.   
 

 
अधधष्ट्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय,  
चंद्रपरू 

 
संस्थेचा प्रारुप तक्ता 

अधिष्ठाता 
 

 
 
   प्राध्यापक व ववभागप्रमुख                     मुख्य प्रशासकीय 
अधधकारी 
 
       सहयोगी प्राध्यापक                  प्रशासकीय 
अधधकारी 
 



अधधव्याख्याता/ सहाय्यक प्राध्यापक                  कायागलय अधधक्षक 
 
वररष्ट्ठ ननवासी, कननष्ट्ठ ननवासी व टयुटर                                                                                                                
वररष्ट्ठ सहायक                                             
पयोगशाळा,रक्तपेढी,क्ष-ककरण,इ.सी.जी.तंत्रज्ञ                                                                                                          
वररष्ट्ठ शलपीक                                               
प्रयोगशाळा सहायक इतर तांत्रत्रक पदे                                                                                                   
कननष्ट्ठ शलपीक नन-अ तांत्रीक पदे  
                                                                      
प्रयोगशाळा पररचर/प्राणी पररचर                                                  
शशपाई                         
कक्षसेवक, सफाईगार (वगग चार कमगचारी)           
 
 
 
 

 
 

माहहती अधिकार अधिनियम 2005 
अधिकारी आणण कममचा-यांचा जॉब चार्म 

   अधिष्ठाता यांचा जॉब चार्म -  
♦ रोज सकाळच्या सत्रात रूग्णालय ववभागावर सनंनयंत्रण, बाहयरुग्ण ववभागात हजर राहतात. सवगसाधारण रुग्णांची व ज्या 
रोगासंबंधात    
    त्यांनी ववशेष नैपूण्य  संपादन केलेले असेल त्या रोगांच्या रुग्णांची तपासणी करतात.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचा शैक्षणणक कायगक्रम व्यवजस्थत पार पाडण्या संदभागत ववववध शैक्षणणक कायगक्रमांवर ननयंत्रण ठेवतात.  



♦ बाह्यरुग्ण ववभाग व इतर ववभागाची वेळोवेळी देखरेख करणे व त्यावर ननयंत्रण ठेवणे.  
♦ रोज रूग्णालयात फेरी मारणे. बाहय रुग्ण ववभागात तपासणी केलेल्या रुग्णाचंी पाहणी करणे आणण इतर महत्वाच्या रुग्णाचंीही 
पाहणी   
   करण.े  
♦ रुग्णालय महाववद्यालयातील संपूणग बाबींवर म्हणज ेववद्यार्थयाांचे शशक्षण, रुग्णसेवा, प्रशासकीय कामकाज व इतर सवगच बाबींवर 
देखरेख तथा ननयंत्रण ठेवतात. तसेच आवश्यक तथेे मागगदशगन करतात.  
♦ वेळोवेळी पररसेववकेसह प्रशासनीक ववभागाची पाहणी करतात आणण त्या वेळेस साफसफाईवरही लक्ष ठेवतात.  
♦ न्यायवैद्यक काम,े न्यायवैद्यकीय प्रमाणपत्र आणण शवपररक्षा अहवाल या कामावरही लक्ष ठेवतात.  
♦ तांत्रत्रक व प्रशासननक बाबींच्या संबंधात त्यांच्या हाताखालील कमगचा-यांना मागगदशगन करण.े  
♦ ननरननराळया ववभागात ननजांतुकीकरणाचे काम सुरळीत सुरु आहे ककंवा नाही हे पाहतात.  
♦ महत्वाच्या साधनसामुग्रीचा चांगल्याप्रकारे उपयोग होतो आहे ककंवा नाही हे पाहणे. तसेच त्यांची ननगा व दरुुस्ती बाबत     
   वेळोवेळी कायगवाही करणे. 
♦ कमगचा-यांचे हजेरी पुस्तक तपासणी करण.े  
♦ सल्लागार सशमतीची बैठक बोलाववणे आणण कमगचा-यांची सभा बोलाववणे. 
♦ अंदाजपत्रक, हहशोब व जडसंग्रह नोंदवही यावर ननयंत्रण ठेवणे.  
♦ कमगचा-यांमध्ये सौजन्य, वक्तशशरपणा, ननयशमतता आणण सौजन्यशील या बाबींकडे लक्ष देणे. 
♦ मानसेवी वैद्यकीय अधधका-यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे.  
♦ कमगचा-यांकडून ककंवा रुग्णाकडून, रुग्णाचे नातेवाईकांकडून आणण वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकडून कोणतीही तक्रार आल्यास त्याची 
तत्परतेने  
   दखल घेण ेव तक्रारीचे  ननवारण करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववध प्रकारच्या शैक्षणणक कायगक्रमांचे प्रभावीपणे आयोजन करण.े 
♦ महाववद्यालयाच्या खचागमध्ये शक्य नततकी काटकसर करण.े  
♦ औषधभांडारात आणण ननरननराळया ववभागात प्रत्यक्ष अचानक भेटी देणे, दर तीन महहण्यांनी औषधींचा साठा तपासण.े  
♦ आवश्यक  तेथे इतर शासकीय ववभाग आणण अधधकारी यांना सहकायग करण ेआणण जनतेमध्ये महाववद्यालयाची व    
रुग्णालयाची चांगली प्रनतमा ननमागण करण.े  



♦ त्यांनी महहण्यातून एकदा अचानक रोख रकमेची तपासणी करावी. 
♦ वषागतून एकदा कायागलयाची तपासणी करावी.  
♦ ननकामी वस्तुंची तपासणी करुन त्या वस्त ूननयमानुसार ननलेखन करुन ननकालात काढण.े  
♦ शासकीय इमारतीची ननगा राखण ेआणण दरुुस्ती याकडे लक्ष ठेवण.े  
♦ जेव्हा जेव्हा सांगण्यात येईल तेव्हा शस्त्राकक्रयाची व नेत्रशशबीराचे कायगक्षमतापुवगक व यशजस्वररत्या राबववण्यास जबाबदार असणे.  
♦ रुग्णाच्या आणण कमगचा-यांच्या तक्रारी ननवारणासाठी वेळ राखुन ठेवणे.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचा शैक्षणणक कायगक्रम व्यवजस्थत चालू आहे ककंवा नाही याबाबत दक्ष राहणे.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववध प्रकारचे शैक्षणणक कायगक्रम राबववणे.  
♦ प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, अधधव्याख्याता, सह. अधधव्याख्याता आपले शैक्षणणक अध्यापनाचे कायग  
   व्यवजस्थतपण ेव प्रभावीपण ेपार पाडीत आहे ककंवा कस ेयाबाबत ननयंत्रण ठेवणे.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचा प्रात्यक्षक्षक ववषयक अभ्यासक्रम व्यवजस्थतररत्या पणूग केला जातो आहे ककंवा कसे या बाबींवरही ते ननयंत्रण 
ठेवतात.  
♦ एकंदरीत महाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता शैक्षणणक कायगक्रम, प्रात्यक्षक्षक कामे, पररक्षा व इतर अनुषांधगक कामे    
   प्रभावीपणे व व्यवजस्थतररत्या पार पाडली  जात आहेत या बाबींवर ते प्रभावीपण ेननयंत्रण ठेवतात.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   प्राध्यापक व ववभागप्रमुख  यांचा जॉब चार्म:  



♦ आपआपल्या ववषयात सदरचे प्राध्यापक ननपुन असून त्यांनी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना त्या ववषयाचे अध्यापन कराव,े त्या ववषयाचे     
   प्रात्यक्षक्षकांचे कायगक्रम तयार करून ते यशस्वीररत्या पूणग करावेत. 
♦ आवश्यकता असेल तेव्हा त्यांनी तातडीच्या वेळी रुग्णसेवा द्यावी.  
♦ आपल्या ववभागातील इतर सहयोगी प्राध्यापक, अधधव्याख्याते व इतर सवग कमगचारी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचे इतर शैक्षणणक  
   कायगक्रम व्यवजस्थत पूणग करतात ककंवा कस ेयावर प्राध्यापक व ववभागप्रमुख ननयंत्रण ठेवतील. 
♦ त्यांना कराव ेलागणारे पत्रव्यवहाराचे आणण न्यायवैद्यक  पत्रव्यवहाराचे काम त्वरीत कराव.े  
♦ जनतेशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याची जबाबदारी आहे.  
♦ आपआपल्या ववषयांत प्रत्येक वैद्यकीय ववद्याथी ननपूण होईल या संदभागत स्वतः काही नाववन्यपूणग शैक्षणणक कायगक्रमांची  
   आखणी करतील व त्या कायगक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी होते आहे ककंवा कस ेयाबाबत दक्ष राहतील.   
    
    
 सहयोगी प्राध्यापक यांचा जॉब चार्म:  
  
    सहयोगी प्राध्यापक- शररररचिाशात्र 
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांच्या मागगदशगनाखाली काम करण.े  
♦ प्रथम वषागच्या ववद्यार्थयाांना तसेच पदव्युत्तर ववद्यार्थयाांना व्याख्याने देणे.  
♦ वगागत शवाचे ववच्छेदन शशकववणे.  
♦ शवववच्छेदन झालेले भाग बरणीत ठेवून सगं्रहालयात जतन करुन ठेवणे.  
♦ न्यायवैद्यक प्रकरणात प्राध्यापकांच्या सल्ल्यानुसार पररक्षण करण.े  
♦ ववभागाची मुळ कामे करण.े  
♦ शवववच्छेदन गहृाची देखरेख करणे.  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांना ववभागाच्या प्रशासकीय कामकाजात मदत करण,े ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार 
पाडणे.  
  
 



सहयोगी प्राध्यापक- शरररक्रियाशास्त्र 
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांच्या मागगदशगनाखाली काम करण.े  
♦ प्रथम वषागच्या ववद्यार्थयाांना तसेच पदव्युत्तर ववद्यार्थयाांना व्याख्याने देणे, प्रात्यक्षक्षक घेणे.  
♦ ववभागाची मुळ कामे करण.े  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांना ववभागाच्या प्रशासकीय कामकाजात मदत करण.े  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे.  
  
   सहयोगी प्राध्यापक - जीवरसायिशास्त्र 
♦ जीवरसायनशास्त्र ववषयाची व्याख्याने, प्रात्यक्षक्षके इ. कररता हे जबाबदार असतील प्राध्यापक ववभागप्रमुखांनी सोपववलेली इतर कामे 
पार पाडतील.  
♦ संशोधन कायागत भाग घेण,े तसेच प्राध्यापकांना ववभागाच्या कामकाजात मदत करण ेव ववभागाचे भांडार तपासण्यांत मदत करण.े  
♦ लोक हहताथग ध्येय लक्षात घेवून ववभागांच्या कामकाजात प्राध्यापक व मा. अधधष्ट्ठाता यांनी सोववलेल्या जबाबदा-या पार पाडण.े   
 
  
 
  सहयोगी प्राध्यापक -न्यायवैद्यकशास्त्र 
♦ न्यायवैद्यकशास्त्र ववभागाच्या पदवी पदव्युत्तर ववद्यार्थयाांना प्रशशक्षण देणे  
♦ महाववद्यालयाला संलग्न असलेल्या रुग्णालयातील न्यायवैद्यक कामाचे  प्रभारी प्रमुख म्हणून काम पाहणे. तसेच रुग्णालयात   
   आणलेल्या मतृ शररराच्या शवववच्छेदनाची कामे करण.े  
♦ न्यायवैद्यक प्रकरणात प्राप्त झालेल्या कोटागच्या संमन्सबाबत कोटागत हजर राहणे.  
♦ महाववद्यालयातील न्यायवैद्यक ववभागाचे प्रभारी अधधकारी म्हणून काम पाहणे.  
♦ मा. अधधष्ट्ठाता तथा प्राध्यापक ववभागप्रमुख यांनी सोपववलेली इतर कतगव्ये पार पाडणे.  
  
 
 



 
   सहयोगी प्राध्यापक-औषिशास्त्र  
♦ औषधशास्त्र ववभागाच्या पदवीपूवग ववद्यार्थयाांना प्रशशक्षण देणे.  
♦ औषधशास्त्र ववषयातील शैक्षणणक व्याख्याने, प्रात्यक्षक्षके इ. कामास जबाबदार असतील व मा. अधधष्ट्ठाता व ववभागप्रमुख यांनी 
सोपववलेली   
   काम ेपार पाडतील.  
♦ संशोधन कायागत सहभाग घेण ेव ववभागाच्या कामांत प्राध्यापकांना सहयोग देणे.  
♦ औषधीभांडार प्रमुख म्हणून काम पाहणे तसेच औषधी भांडाराच्या साठयावर वेळोवेळी ननयंत्रण ठेवण.े  
♦ मा. अधधष्ट्ठाता तथा प्राध्यापक ववभागप्रमुख यांनी सोपववलेली इतर कतगव्ये पार पाडावीत.  
सहयोगी प्राध्यापक-सुक्ष्मजीवशास्त्र 
♦ सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभागाचे कामकाज पाहणे व दैनंहदन अॅटॉप्सी ववषयक कामे पार पाडणे.  
♦ सुक्ष्मजीवशास्त्र  ववषयातील शैक्षणणक व्याख्याने, प्रात्यक्षक्षके इ. कामास जबाबदार असतील व मा. अधधष्ट्ठाता व ववभागप्रमुख यांनी 
सोपववलेली काम ेपार पाडतील.  
♦ संशोधन कायागत सहभाग घेण ेव ववभागाच्या कामांत प्राध्यापकांना सहयोग देणे.  
♦ प्राध्यापकांनी तथा मा. अधधष्ट्ठातांनी इतर सुचववलेली कामे पार पाडणे.  
सहयोगी प्राध्यापक- ववकृतीशास्त्र  
♦ ववकृतीशास्त्र ववभागाचे ननयशमत अॅटोप्सीसह सवग कामे पाहणे.  
♦ संबंधधत ववषयातील व्याख्याने,प्रात्यक्षक्षके,तसेच ववभागातीलइतर कामांसाठी हे जबाबदार असतील तसेच प्राध्यापक व 
ववभागप्रमुख,मा.अधधष्ट्ठाता यांनी ववषयांतगगत सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  
♦ संशोधन ववषयक कामात सहभाग घेणे, प्राध्यापकांना ववभागाच्या  कामकाजात सहयोग देणे, ववभागाच ेभांडार पडताळणे इ. कामे 
करणे.  
♦ मा. अधधष्ट्ठाता तथा प्राध्यापक व ववभागप्रमुख यांनी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे.  
   सहयोगी प्राध्यापक-रोगप्रनतबंिक व सामाजजक औषिवैद्यकशास्त्र  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचे व्याख्यान आयोजन करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचे प्रात्यक्षक्षके, सेशमनार, टयुटोरीअल्स आयेाजने.  



♦ ग्रामीण आरोग्य कें द्रात प्राध्यापकांच्या अनुपजस्थतीत ववद्यार्थयाांचे सेशमनार आयोजने व प्रकल्पाबाबत मागगदशगन करण.े  
♦ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या शशक्षणात भाग घेणे.  
♦ कुटंुब कल्याण कायगक्रमांवर देखरेख करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक सहली, आरोग्य संदभागत ग्रामीण भागात आयोजने.  
♦ दैनंहदन कामकाजाच्या ननयोजनात मदत करण.े  
♦ ववभागाच्या संग्रहालयाची देखभाल ठेवण.े  
♦ आरोग्य पथकाचे प्रभारी म्हणून काम पाहणे.  
♦ ववभागप्रमखुांनी सोपववलेली शैक्षणणक व प्रशासकीय कामे पार पाडणे.  
    
 सहयोगी प्राध्यापक-   स्त्रीरोग व प्रसुनतशास्त्र ववभाग.  
♦ रुग्णांची व्यवजस्थत तपासणी करणे व काळजी घेणे, अत्यावश्यक सेवेच्या वेळी उपजस्थत राहणे.  
♦ पदवी व पदव्युत्तर ववद्यार्थयाांना शशकववणे,आपल्या ववभागातील संशोधन  कामांकररता मागगदशगन करण ेव संशोधन  कामे करण.े  
♦ प्राध्यापकांनी अथवा रुग्णालय प्रमुखांनी व महाववद्यालय प्रमुखांनी सुचववलेली कामे पार पाडणे.   
सहयोगी प्राध्यापक-औषिवैद्यकशास्त्र  
♦ औषधवैद्यकशास्त्र ववभागाच्या पदवीपूवग ववद्यार्थयाांना प्रशशक्षण देणे.  
♦ औषधशास्त्र ववभागाचे आय.सी.सी.यु. कक्षाचे प्रमुख म्हणुन कामकाज पाहणे,ववद्यार्थयाांना शशकववणे,कक्षाची अत्यावश्यक कामे पार 
पाडणे.  
♦ रुग्णालयीन बाहयरुग्ण, आंतररुग्णांची जबाबदारी पार पाडणे.  
♦ सोपववलेली इतर शैक्षणणक व धचककत्सालयीन कामे पार पाडणे.  
♦ ववभागप्रमुख तथा मा अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेली इतर कतगव्ये पार पाडण.े  
    सहयोगी प्राध्यापक-क्षयरोगशास्त्र  
♦ रुग्णालयातील क्षयरोग ववभागाच ेते प्रभारी अधधकारी म्हणून काम पाहतील.  
♦ पदवीच्या ववद्यार्थयाांना क्षयरोगाववषयी शशकववण्याची जबाबदारी त्यांची राहील.  
♦ क्षयरोगाशी ननगडीत असलेल्या कायगक्रमांबाबत रोग प्रनतबंधक व सामाजजक औषधवैद्यकशास्त्र  ववभागाशी सहयोग करुन कायगक्रम 
राबववणे.  



♦ ववभागप्रमुख तथा मा अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेली इतर कतगव्ये पार पाडण.े 
     
 
सहयोगी प्राध्यापक-बालरोगशास्त्र  
♦ बालरोग ववभागाच्या पदवीपूवग व पदव्युत्तर ववद्यार्थयाांना प्रशशक्षण देणे  
♦ बालरोग  ववभागाच ेएनआयसीय ुकक्षाचे प्रमुख म्हणुन कामकाज पाहणे,ववद्यार्थयाांना शशकववणे,कक्षाची अत्यावश्यक कामे पार पाडणे.  
♦ रुग्णालयीन बाहयरुग्ण, आंतररुग्णांची जबाबदारी पार पाडणे.  
♦ सोपववलेली इतर शैक्षणणक व धचककत्सालयीन कामे पार पाडणे.  
♦ ववभागातील बालरोग पथकाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतील व ववभागाच ेधचककत्सालयीन व शैक्षणणक कामे व अत्यावश्यक कामे 
पाहतील.  
♦ पदवीच्या एमबीबीएस च्या ववद्यार्थयाांना शशकववणे.  
♦ प्राध्यापक व मा. अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेली धचककत्सालयीन व शैक्षणणक कामे करण.े  
 
   सहयोगी प्राध्यापक-शल्यधचक्रकत्साशास्त्र  
♦ रुग्णालयातील शल्यधचककत्सा कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणून काम पाहणे.  
♦ पदवीच्या ववद्यार्थयाांना शल्यधचककत्सा ववषय शशकववण्याची जबाबदारी यांची असेल.  
♦ ववभागप्रमुख तथा मा. अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.   
 
   सहयोगी प्राध्यापक-अजस्थव्यंगोपचारशास्त्र  
♦ रुग्णालयातील अजस्थव्यंग कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणून काम पाहणे.  
♦ पदवीच्या ववद्यार्थयाांना अजस्थव्यंग ववषय शशकववण्याची जबाबदारी यांची असेल.  
♦ ववभागप्रमुख तथा मा. अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.   
 
   सहयोगी प्राध्यापक-िते्रधचक्रकत्साशास्त्र  
♦ रुग्णालयातील नेत्र कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणून काम पाहणे.  



♦ पदवी पदव्युत्तर ववद्यार्थयाांना नेत्र ववषय शशकववण्याची जबाबदारी यांची असेल.  
♦ ववभागप्रमुख तथा मा. अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  
 
   सहयोगी प्राध्यापक-क्ष-क्रकरणशास्त्र  
♦ क्ष-ककरणांच्या रोग ननदानाबाबत ववशेष तपासण्या व फोटो काढण.े  
♦ क्ष-ककरण तंत्रज्ञांच्या कामकाजावर देखरेख करण.े  
♦ क्ष ककरण ततं्रज्ञावंवषयी क्ष ककरण तत्रज्ञांच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्याकररता प्रशशक्षण देणे.  
♦ पदवी ववद्यार्थयाांना क्ष ककरण रोग ननदान ववषयाबाबत शशकववणे.  
♦ पदवी ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक कामांकररता शशकववण्या संदभागत वररष्ट्ठ क्ष ककरण तत्रज्ञांना मदत करण.े  
♦ पदवी पूणग झाल्यानंतर पदव्युत्तर ववद्यार्थयाांना शशकववणे व संशोधन कामे करण.े  
♦ क्ष ककरण उपचाराबाबत ननयोजन करण,े कामकाजावर देखरेख ठेवण ेव रुग्णांना औषधोपचाराबाबत ननयोजन करण.े  
♦ अंधारखोलीत पररचर व  तंत्रज्ञ यांचे कामकाजात सुधारणा होण्यासंदभागत पयगवेक्षण करण े 
♦ क्ष ककरणांचा अहवाल तयार करण,े रोग ननदान करण.े  
♦ गुंतागुतंीच्या प्रकरणात उपचाराला हदशा देण्यासाठी शल्यधचककत्सक, अजस्थव्यंगतज्ञ, फीजीशशयन, बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, कान 
नाक    
   घसा तज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करण.े  
♦ टयुमर जक्लननक्स/ बाबत कायगवाही करण.े  
♦ शेवटच्या वषागच्या एमबीबीएस च्या ववद्यार्थयाांचे शैक्षणणक व्याख्याने घेणे व कॅन्सरच्या रुग्णांना औषधोपचार करण.े  
♦ वररष्ट्ठ क्ष ककरण तंत्रज्ञांना कामात मदत करण.े  
♦ ववभागप्रमुख तथा मा. अधधष्ट्ठातांनी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  
♦ गुंतागुंतीच्या प्रकरणांच्या नोंदी घेणे.  
 
   सहयोगी प्राध्यापक-बधिररकरण  शास्त्र  
♦ रुग्णालयातील बधधररकरण कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणून काम पाहणे.  
♦ पदवीच्या ववद्यार्थयाांना बधधररकरण ववषय शशकववण्याची जबाबदारी यांची असेल.  



♦ ववभागप्रमुख तथा मा. अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  
 
  
  सहयोगी प्राध्यापक-काि,िाक व घसाशास्त्र  
♦ कान,नाक घसा  ववभागाच्या पदवीपूवग व पदव्युत्तर ववद्यार्थयाांना प्रशशक्षण देणे  
♦ कान,नाक घसा ववभागाच ेऑडीयोमीटरी कक्षाचे प्रमुख म्हणुन कामकाज पाहणे,ववद्यार्थयाांना शशकववणे,कक्षाची अत्यावश्यक कामे पार 
पाडणे.  
♦ रुग्णालयीन बाहयरुग्ण, आंतररुग्णांची जबाबदारी पार पाडणे. 
♦ सोपववलेली इतर शैक्षणणक व धचककत्सालयीन कामे पार पाडणे.  
♦ कान,नाक, घसा पथकाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतील व ववभागाच ेधचककत्सालयीन व शैक्षणणक कामे व अत्यावश्यक कामे पाहतील.  
♦ पदवीच्या ततृीय एमबीबीएस च्या ववद्यार्थयाांना शशकववणे.  
♦ प्राध्यापक व मा. अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेली धचककत्सालयीन व शैक्षणणक कामे करण.े  
 
 
   सहयोगी प्राध्यापक-दंतशास्त्र  
♦ रुग्णालयातील दंतशास्त्र ववभागाच ेबाहयरुग्ण व आंतररुग्णचे काम पाहणे.  
♦ पदवीच्या ववद्यार्थयाांना दंतधचककत्सा ववषय शशकववण्याची जबाबदारी यांची असेल.  
♦ ववभागप्रमुख तथा मा. अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  
  
   सहयोगी प्राध्यापक-मिोववकृती शास्त्र  
♦ रुग्णालयातील मनोववकृतीशास्त्र ववभागाचे बाहयरुग्ण व आंतररुग्णाचे काम पाहणे.  
♦ पदवीच्या ववद्यार्थयाांना मनोववकृती ववषय शशकववण्याची जबाबदारी यांची असेल.  
♦ ववभागप्रमुख तथा मा.अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  
  
 



 अधिव्याख्याता यांचा जॉब चार्म:  
♦ आपआपल्या ववषयात सदरचे अधधव्याख्याते ननपुन असून त्यांनी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना त्या ववषयाचे अध्यापन कराव,े त्या 
ववषयाचे प्रात्यक्षक्षकांचे कायगक्रम तयार करुन त ेयशस्वीररत्या पूणग करावेत.  
♦ आपल्या ववभागात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववध प्रकारचे शैक्षणणक कायगक्रम तयार करुन ते यशस्वीररत्या पूणग करावेत.  
♦ आपल्या ववभागातील इतर सवग कमगचारी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचे इतर शैक्षणणक कायगक्रम व्यवजस्थत पूणग करतात ककंवा कस ेयावर 
देखरेख ठेवतील.  
♦ आपल्या ववभागातील सवग कमगचारी आपआपली कामे व्यवजस्थतररत्या पूणग करतात ककंवा कस ेयावर देखरेख ठेवतील.  
♦ आपल्या ववभागपमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेली ववववध प्रकारची कामे पार पाडतील. 
♦ अधधष्ट्ठाता यांनी वेळोवेळी सुचववलेली ववववध शैक्षणणक कायगक्रम त ेपार पाडतील. 
♦ त्यांना कराव ेलागणारे पत्रव्यवहाराचे आणण न्यायवैद्यक पत्रव्यवहाराचे काम त्वरीत करतील.  
♦ जनतेशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याची जबाबदारी आहे.  
♦ आपआपल्या ववषयात प्रत्येक वैद्यकीय ववद्याथी ननपुन होईल यासंदभागत स्वतः काही नाववन्यपूणग शैक्षणणक कायगक्रमांची आखणी 
करतील व त्या कायगक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी होते आहे ककंवा कस ेयाबाबत दक्ष राहतील.  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांना व सहयोगी प्राध्यापकांना आपल्या ववभागातील ववववध प्रकारचे शैक्षणणक कायगक्रम आखण ेव ते 
यशस्वीररत्या पूणग करण्यात सहाय्य करतील.  
♦ ववववध प्रकारचे राष्ट्रीय कायगक्रमांची आखणी करण्यात प्राध्यापक ववभागप्रमुखांना सहाय करतील व ते राष्ट्रीय कायगक्रम यशस्वीररत्या 
राबववण्या कामी सहाय्य करतील.  
♦ आपआपल्या ववभागांमध्ये वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववध प्रकारचे प्रात्यक्षक्षकांचे आयोजन करतील व ते व्यवजस्थतररत्या पार 
पाडतील, त्या कामांमध्ये  इतर तांत्रीक कमगचा-यांचे सहाय्य घेतील.  
♦ महाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववध प्रकारच्या शैक्षणणक कायगक्रमांचे आयोजन करतील व सवग कायगक्रम यशस्वीररत्या 
पार पाडतील.  
♦ जजवरसायनशास्त्र, ववकृतीशास्त्र ,सुक्ष्मजीवशास्त्र,क्षककरण शास्त्र,न्यायवैद्यकशास्त्र या ववषयात कायगरत असलेल्या अधधव्याख्यातांनी 
रुग्णाच्या ररपोटींगची कामे करण ेव त्या हदवशीच्या नोंदी ठेवण्यास तंत्रज्ञांना सांगणे. 
    
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांचा जॉब चार्म:  



♦ महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील ववववध प्रकारचे प्रशासननक कामे व्यवजस्थत पार पाडणे व त्यावर संननयंत्रण ठेवणे. 
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या  ववववध प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे.  
♦ अधधष्ट्ठातांनी वेळोवेळी सोपववलेल्या ववववध प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ महाववद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज ववववध ववभागांद्वारा व्यवधथत पार पाडण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधधका-यांची असते.  
♦ सवग वगग-3 आणण वगग-4 कमगचारी यांच्या कामकाजावर ननयंत्रण ठेवणे.  
♦ सवग कमगचा-यांची हजेरी पुस्तके तपासणे.  
♦ सवग अधधकारी व कमगचारी वगाांच ेवेतन व इतर भते्त व्यवजस्थतररत्या काढण्यात येतात ककंवा कस ेयाबाबत दक्षता बाळगणे.  
♦ सवग अधधकारी व कमगचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करण.े  
♦ मा. अधधष्ट्ठातांना प्रशासकीय कामकाजात सहकायग करण.े  
वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकडून ववववध प्रकारचे शुल्क जमा करण ेत्यांचा हहशोब ठेवण,े वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना स्टायपेंड अदा करणे.  
♦ महाववद्यालयात जमा होणा-या सवग रक्कमांचा हहशोब ठेवण,े जमा व खचागचे हहशोब सादर करण ेहया ववषयी रोखपालांना सुचना 
देणे.  
♦ दरवषी महाववद्यालयाकररता आवश्यक असणारा ननधी शासनाकडून मागववण्याकररता प्रस्ताव तयार करण्याची कायगवाही करणे.  
♦ सवग कमगचा-यांच्या सेवा अशभलेखांवर ननयत्रण ठेवणे.  
  
प्रशासकीय अधिकारी यांचा जॉब चार्म:  
♦ महाववद्यालयातील ववववध प्रकारचे प्रशासननक काम व्यवजस्थत पार पाडणे. 
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या  ववववध प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे.  
♦ अधधष्ट्ठातांनी वेळोवेळी सोपववलेल्या ववववध प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ महाववद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज ववववध ववभागांद्वारा व्यवधथत पार पाडण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधधका-यांची असते.  
♦ सवग वगग-3 आणण वगग-4 कमगचारी यांच्या कामकाजावर ननयत्रण ठेवणे.  
♦ सवग कमगचा-यांची हजेरी पुस्तके तपासणे.  
♦ सवग अधधकारी व कमगचारी वगाांच ेवेतन व इतर भते्त अचुकररत्या काढण्यात येतात ककंवा कस ेयाबाबत दक्षता बाळगणे.  
♦ सवग अधधकारी व कमगचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करण.े  
♦ आहरण व संववतरण अधधकारी म्हणून जबाबदारी पार पाडणे.  



♦ मा. अधधष्ट्ठातांना प्रशासकीय कामकाजात सहाय्य करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकडून ववववध प्रकारचे शुल्क जमा करण ेत्यांचा हहशोब ठेवण,े वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना स्टायपेंड अदा करणे.  
♦ महाववद्यालयात जमा होणा-या सवग रक्कमांचा हहशोब ठेवण,े जमा व खचागचे हहशोब सादर करण ेहया ववषयी रोखपालांना सुचना 
देणे.  
♦ दरवषी महाववद्यालयाकररता आवश्यक असणारा ननधी शासनाकडून मागववण्याकररता प्रस्ताव तयार करण्याची कायगवाही करणे.  
♦ सवग कमगचा-यांच्या सेवा अशभलेखांवर ननयत्रण ठेवणे.  
♦ रुग्ण शुल्क वसुल करणे, जमा करणे व हहशेाब ठेवण ेहया बाबत रोखपालांना सुचना देणे.  
  
   औषिनिमामता वगम-2 यांचा ज ॉब  चार्म:  
♦ वैद्यकीय भांडाराच्या सुव्यवस्थेची पाहणी करणे व त्यावर ननयंत्रण ठेवणे.  
♦ वैद्यकीय भांडारास पुरववण्यात येणा-या सवग औषधांची तपासणी करण.े 
♦ रुग्णालयात वेळोवेळी प्राप्त होणा-या औषधांच्या नमुण्यांची तपासणी करण.े  
♦ औषध भांडारातील सवग नोंदवहया अद्यावत ठेवण.े  
♦ वररष्ट्ठांनी औषधींबाबत घेतलेल्या ननणगयांचे पालन करण.े  
♦ रुग्णांस दैनंहदन होणा-या औषधीच्या वाटपावर ननयंत्रण ठेवण.े  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषधशास्त्र यांना औषधखरेदीच्या दर कराराच्या बाबतीत मदत करण.े औषधाच्या देवाणघेवाण    
  संबंधात माशसक अहवाल तयार करणे.  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेल्या सुचना व आदेशांचे पालन करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना औषधीबाबत माहहती पुरववणे व त्यांची प्रात्यक्षक्षके घेणे.  
♦ कालबाहय झालेल्या औषधी रुग्णांना देण्यात येव ूनये याकडे लक्ष ठेवणे.  
 
 साथरोगतज्ञ  इपीडीमॉलॉजजस्र् यांचा जॉब चार्म 
♦ प्राध्यापक ववभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार काम करण ेव ननकडीच्या वेळी हजर राहणे.  
♦ साथीच्या रोगांवर ननयंत्रण घालण्यासाठी वेळोवेळी शशबीराचे आयोजन करणे व त्यांच्या यशजस्वतकेडे लक्ष ठेवणे.  
♦ ववद्यार्थयाांना शशबीराच्या वेळी रुग्णास साथीरोगांवर देण्यात येणा-या लसीचंी माहहती देणे.  



♦ प्रात्यक्षक्षकाच्या वेळी ववद्यार्थयाांना मागगदशगन करण ेव आवश्यकता भासल्यास प्रात्यक्षक्षक करुन दाखववणे.  
♦ ववद्यार्थयाांसोबत चचागसत्र घेणे. 
  
    जजवरसायिशास्त्रज्ञ यांचा जॉब चार्म:  
♦ ववभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार कामे करण ेव अडचणीच्या वेळी ववभागात हजर राहणे.  
♦ जजवरसायनशास्त्र ववभागातील तंत्रज्ञांना त्यांच्या कामाववषयी मागगदशगन करणे.  
♦ ववभागातील रक्ताचे नमुने तपासून ररपोटीग करण.े  
♦ ववभागातील रक्ताच्या तपासणी संदभागत ववद्यार्थयाांना रक्ताची तपासणी कशी करावी हयाववषयीचे मागगदशगन करण.े  
♦ ववभागातील अधधव्याख्याता यांना त्यांच्या कामात आवश्यक त्यावेळी मदत करण.े तपासणी केलेल्या रक्तांच्या नोंदी ठेवण.े       
   
   रसायिशास्त्रज्ञ यांचा जॉब चार्म:  
♦ प्राध्यापक ववभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार काम करण ेव ननकडीच्या वेळी हजर राहणे.  
♦ ववद्यार्थयाांच्या प्रात्यक्षक्षका कररता रसायनाचे नमुने तयार करण ेव ववद्यार्थयाांना प्रात्यक्षक्षकाचे वेळी रसायनववषयी मागगदशगन करण.े  
♦ जजवरसायनशास्त्रज्ञ यांना त्याचं्या कामात वेळोवेळी मदत करण.े  
♦ रसायन संदभागत असलेल्या नमुण्यांच्या नोंदवहीमध्ये नोंद करुन नोंदवही अद्यावत ठेवण.े  
♦ काचसामानाखाली त्यात कोणते रसायन आहे व त्याची उपयोगीता कोणती याची माहहती शलहीणे.  
♦ प्रयोगशाळा सांभाळण्याची संपूणग जबाबदारी व त्याची ननगा राखण.े 
 
   सांजख्यकी यांचा जॉब चार्म:  
♦ ववभागप्रमुखांच्या मागगदशगनाखाली कामे करण ेव ननकडीच्या वेळी हजर राहणे.  
♦ पदववका , पदवी अंतगगत ववद्यार्थयाांना जजवसंख्याशास्त्र ववषय शशकववणे.  
♦ पदव्युत्तर ववद्यार्थयाांना संशोधनात्मक कायागत मागगदशगन करण.े  
♦ रुग्णववषयक अशभलेख्याचे कामकाज पाहणे. 
♦ रुग्णववषयक सांजख्यकी माशसक अहवाल तयार करण.े 
 



   पाठयनिदेशक  र्युर्र - पीएसएम  यांचा जॉब चार्म:  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांच्या अधधनस्थ कायगरत राहणे व त्यांच्या आदेशानुसार कामकाज करणे.  
♦ कायागलयीन वेळे व्यनतररक्त गरज भासल्यास प्राध्यापक ववभागप्रमुख यांच्या आदेशानुसार हजर राहणे.  
♦ झालेल्या अभ्यासक्रमाचे ववद्यार्थयाांसोबत चचागसत्र घेणे. त्यात अडचणी असल्यास त्यांचे समाधान करण.े,  
♦ ववद्यार्थयाांची प्रात्यक्षक्षके घेण.े  
♦ ववद्यार्थयाांना प्रात्यक्षक्षके करुन दाखववणे, प्रात्यक्षक्षकांमध्ये काही अडचणी असल्यास त्यांचे समाधान करणे.  
 
 
  अभभरक्षक  क्युरेर्र - शररररचिा यांचा जॉब चार्म:  
♦ शररररचनाशास्त्र ववभागातील प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार कायगरत राहणे व कायागलयीन वेळेवर हजर राहण.े  
♦ शररररचनाशास्त्र ववभागातील संग्रहालयामध्ये रुग्णांचे शाररररक नमुने ववद्यार्थयाांच्या प्रशशक्षणासाठी तयार करुन ठेवण.े  
♦ ववभागीय संग्रहालयात ववद्यार्थयाांना प्रशशक्षणासाठी प्रात्यक्षक्षकांच्या वेळी मतृदेहाची मांडणी करुन ठेवण.े  
♦ ववद्यार्थयाांना मतृदेहाची माहहती सांगणे व त्यांच्या अध्यापनात वेळोवेळी मदत करण.े  
♦ संग्रहालयातील नमुण्यांखाली योग्य माहहती दशगववली आहे काय याची पाहणी करण,े नमुणे स्वच्छ हठकाणी  
  ठेवले आहे काय व सगं्रहालयाचा पररसर स्वच्छ आहे काय याची पाहणी करण.े  
  
 
 
 
   अभभरक्षक  क्युरेर्र - ववकृतीशास्त्र    यांचा जॉब चार्म:  
♦ ववकृतीशास्त्र   ववभागातील प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार कायगरत राहणे व कायागलयीन वेळेवर हजर राहणे.  
♦ ववकृतीशास्त्र ववभागातील संग्रहालयामध्ये रुग्णांचे शाररररक नमुन ेगोळा करुन त्यांना कापून त्यांची योग्य मांडणी करण.े व 
ववद्यार्थयाांच्या   
  प्रशशक्षणासाठी स्पेसीमेन तयार करुन ठेवणे.  
♦ ववभागीय संग्रहालयात जतन केलेले स्पेसीमेन्स व त्यासंबंधात असलेल्या साहहत्याची जपनुक करुन ठेवणे.  



♦ ववद्यार्थयाांना नमुण्यासंबंधात माहहती सांगणे व त्यांच्या अध्यापनात वेळोवेळी मदत करण.े  
♦ संग्रहालयातील नमुण्यांखाली योग्य माहहती दशगववली आहे काय याची पाहणी करण,े नमुणे स्वच्छ हठकाणी  
   ठेवले आहे काय व सगं्रहालयाचा पररसर स्वच्छ आहे काय याची पाहणी करण.े  
 
   पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचा जॉब चार्म:  
♦ ववभागप्रमुखांच्या मागगदशगनाखाली कामे करण ेव ननकडीच्या वेळी हजर राहणे.  
♦ ववभागातील मध्यवती प्राणी प्रयोगशाळेत असलेल्या प्राण्यांची दक्षता घेणे.  
♦ प्राणीगत्रहातील सवग प्राण्यांना भोजन व पाण्याची योग्य व्यवस्था करण.े  
♦ प्राण्यांच्या प्रकृतीची ननगा राखण ेव त्यांना आवश्यक त्यावेळी औषधोपचार करण.े  
♦ ववद्यार्थयाांना प्रात्यक्षक्षकाच्या वेळी प्राण्याववषयीचे मागगदशगन करण ेव ववद्यार्थयाांना प्रात्यक्षक्षकाच्या वेळी मदत करण.े  
♦ ववभागाच्या आवश्यकतनेुसार प्राणी संकलीत करुन ठेवणे.   
 
ग्रंथपाल यांचा जॉब चार्म:  
♦ ग्रंथालयाचे संघटन व संपूणग प्रशासन.  
♦ ग्रंथालयाच्या ववस्ताराबाबत वेळोवेळी प्रस्ताव तयार करण.े  
♦ वाचकांच्या गरजा लक्षात घेवून ग्रंथालयाची कायगपध्दती ठरववणे.  
♦ ग्रंथालयीन कमगचारी वृंदास सवग प्रकारचे मागगदशगन व त्यांच्या दैनंहदन कायगकतगव्यावर ननयंत्रण ठेवण.े  
♦ शासनाने ग्रंथालयाबाबत ठरववलेल्या ध्येय, धोरणानुसार कायगपध्दती अवलंबून उहदष्ट्टानुसार कायग पार पाडणे.  
♦ पुस्तक, ननयतकालीके व इतर वाचननय साहहत्य खरेदीची धोरण ेठरववणे व अंमलबजावणी करण.े  
♦ वेळोवेळी ग्रंथालय सशमतीच्या बैठका आायोजजत करुन ग्रंथालयाच्या ववकासाबाबत सवग सदस्यांचे मागगदशगन घेणे.  
♦ ग्रंथालयास पुरेशा अनुदानाची तरतुद होईल या कररता ग्रंथालय सशमतीच्या सल्ल्यानुसार धोरण ननजश्चती करण.े  
♦ ग्रंथालयाचे आधुननकीकरण करण.े  
♦ कमगचारी वृंदास प्रशशक्षीत करण.े  
♦ अद्ययावत यतं्रसामुग्रीची माहहती घेणे.  
♦ सवग प्रकारच्या वाचकांना ग्रंथालयाचा जास्तीत जास्त वापर करता येईल याकररता उपाय करण.े  



♦ वेळोवेळी वाचकांच्या ग्रंथालयाबाबतच्या अडीअडचणी सोडववणे. ♦ ग्रंथालयातील पुस्तकांच्या नोंदवहया अद्यावत ठेवण.े  
♦ ववद्यार्थयाांना ननगगमीत केलेली पुस्तके वेळेवर परत करतात ककंवा नाही याकडे लक्ष देणे व पुस्तके उशशरा परत केल्यास शासकीय    
   ननयमानुसार दंडाची आकारणी करणे.  
  
   कायामलय अधिक्षक यांचा जॉब चार्म:-  
  कायागलयातील सवग कमगचारी, होणारे कामकाज सुरळीत व ननयमाप्रमाण ेहोईल याची दक्षता घेणे व ननयंत्रण ठेवण.े हजेरीपट, रजा, 
वकग शशट     
  यावर ननयंत्रण ठेवणे. अशभलेख सुस्थीतीत  ठेवून वररष्ट्ठांना उपलब्ध करुन देणे. कोटग, ववधानमंडळ, माहहती अधधकार, शासन संदभग,  
  कामकाजासंबंधीची प्रकरणे यांची मुदतीत कायगवाही करण्याची दक्षता घेणे . अधधष्ट्ठाता, मुख्य प्रशासकीय अधधकारी, प्रशासकीय 
अधधकारी   
  यांनी सोपववलेली सवग कामे.  
 
 रोखपाल यांचा जॉब चार्म:  
♦ रोखनोंदवहया अद्ययावत ठेवणे.  
♦ स्वीय प्रपंची खाते अद्ययावत ठेवणे तसेच स्वीय प्रपंची नोंदवहीतील नोंदी अचुकपणे  घेणे.  
♦ बॅंकेतून रोख आणण ेव रोखीचे ववतरण आवश्यक त्यावेळी अधधकारी कमगचा-यांना करण.े  
♦ प्रत्येक महहण्याच्या शेवटी रोख पुस्तीकेमध्ये संक्षक्षप्त गोषवारा तयार करुन ठेवण.े  
♦ दैनंहदन रोखीच्या व्यवहाराच्या नोंदी घेणे व त्या प्रशासकीय अधधकारी यांचेकडून तपासून घेणे.  
♦ दर महहण्याच्या शेवटी स्वीय प्रपंची खात्याची कोषागारातील जस्वय प्रपंची लेख्याशी जुळवणी करणे.  
♦ स्टेट बॅंकेशी झालेल्या  व्यवहारांची मासीक पडताळणी दर महहण्याच्या अखेरीस करण ेव तशी आपल्या रोखवहीत नोंद घेणे.  
♦ दर महहण्याच्या अखेरचा माशसक अहवाल संचालक, वैद्यकीय  शशक्षण व संशोधन, मुंबई यांना पाठववणे.  
♦ ववद्यार्थयाांकडून व इतर वसुलीच्या पावत्यांची वेगवेगळी नोंदवही ठेवणे व त्यात रोजच्या रोज नोंदी घेणे व   
  त्या प्रशासकीय अधधकारी यांचेकडून तपासण.ेझालेल्या वसुली पावत्यांची रक्कम 3 हदवसांचे आत   
  कोषागारात जमा करण.े  
♦ चलनाची नोंदवही ठेवणे व महहण्याच्या शेवटी कोषागाराशी त्याची पडताळणी करण.े  



♦ दर महहण्यात कोषागारातून एकूण ककती देयके पाररत झालीत याची कोषागाराशी जुळवणी करण.े  
   
 वररष्ठ सहायक यांचा जॉब चार्म:  
♦ महाववद्यालयातील ववववध प्रकारचे प्रशासननक काम व्यवजस्थत पार पाडणे.  
♦ वररष्ट्ठ सहाय्यक यांचेकड ेज्या शाखेची कामे सोपववण्यात आलेली आहे, त्याकररता त्यांची संपूणग जबाबदारी राहील.  
♦ आपले शाखेतील संबंधीत कमगचा-यांना मागगदशगन करण ेव त्यांच्या कडील कामे पूणग करुन घेण्याची जबाबदारी आहे.  
♦ लेखा भांडार ववषयक कामे पूणग करणे व नस्त्या अद्यावत ठेवण.े  
♦ अधधष्ट्ठातांनी वेळोवेळी सोपववलेल्या ववववध प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ सवग कमगचा-यांच्या वैयक्तीक नस्त्या तयार करुन त्या अद्ययावत ठेवणे.  
♦ मा. अधधष्ट्ठाता तथा प्रशासकीय अधधकारी यांनी वेळोवेळी सुचववलेली ववववध कामे पार पाडणे.  
♦ कमगचा-यांना सोपववण्यात आलेली कामे प्रभावीपणे व उत्तम प्रकारे पार पाडण्याकररता त्यांना वेळोवेळी मागगदशगन करण.े 
   भांडारपाल वररष्ठ भलपीक यांचा जॉब चार्म:  
♦ सवग प्रकारची देयके तयार करण ेव तसेच शाखेस नेमुण हदलेली कामे पूणग करण.े  
♦ खातेननहाय लेखा पररक्षणाचा महालेखापाल नागपूर,मुंबई यांना वेळोवेळी अनुपालन अहवाल सादर करण.े  
♦ चारमाही ,आठमाही, वावषगक अंदाजपत्रके तयार करणे.  
♦ माशसक खचागचे वववरणपते्र तयार करणे.  
♦ कायगक्रम अंदाजपत्रक तयार करण.े  
♦ कायागलयीन लेखा अधधक्षकांनी सांधगतलेली कामे करण.े  
♦ प्रशासकीय अधधकारी, मुख्य प्रशासकीय अधीकारी यांनी सोपववलेली कामे पार पाडणे.  
♦ कमगचा-यांची सेवा अशभलेखे अद्ययावत तयार करण.े  
♦ अधधका-यांची व कमगचा-यांची सेवा पुस्तके तयार करुन अद्ययावत ठेवणे.  
♦ अधधकारी व कमगचा-यांच्या वैयक्तीक नस्त्या तयार करुन अद्ययावत ठेवण.े  
♦ वररष्ट्ठांनी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे.  
  
    



कनिष्ठ भलपीक नि-रं्कलेखक , कनिष्ठ भलपीक  ,भांडार भलपीक  ,अभभलेख भलपीक, यांचा जॉब चार्म:  
♦ सवग प्रकारची देयके तयार करण,े आकजस्मक खचागची नोंदवही  
♦ मुळ सेवापुस्तके अद्ययावत ठेवणे व नोंदी घेण,े आवक जावक करण.े  
♦ आस्थापना ववभागाशी असलेला पत्रव्यवहार करणे.  
♦ ननयतकालीन वववरणपते्र तयार करणे.  
♦ मोठी व लहान बांधकामे करण्यासाठी पत्रव्यवहार करण.े  
♦ ववधानसभा तारांककत प्रश्नांची उत्तरे टंकशलणखत करण.े  
♦ बैठकांववषयी माहहती तयार करण.े  
♦ गोपननय व अधगशासकीय पत्राचं्या नोंदवहया अद्ययावत ठेवण.े  
♦ ननवतृ्तीवेतनाची सवग कागदपते्र तयार करण,े ककरकोळ रजेचा हहशेब ठेवणे.  
♦ पोष्ट्टाच्या नतकीटांचा हहशोब ठेवणे अ व ब नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे.  
♦ रुग्णांचा अशभलेख अद्यावत ठेवणे.  
♦ अथगसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करणे, माशसक खचागचे वववरणपते्र तयार करण.े  
♦ त्रबल रजजस्टर, चेक रजजस्टर, टोकन रजजस्टर अद्ययावत ठेवणे, माशसक कुरीअर ररपोटग तयार करण.े  
♦ वेळोवेळी वररष्ट्ठांनी सोपववलेली ववववध कामे पार पाडणे, कायागलयीन अधधक्षक,लेखा अधधक्षकांनी सांधगतलेली कामे करण.े  
♦ प्रशासकीय अधधकारी यांनी सोपववलेली कामे पार पाडणे.  
♦ ववववध प्रकारच्या नस्त्या अशभलेख ववभागात क्रमाने लावून ठेवण.े   
 
  लघुलेखक  यांचा जॉब चार्म:  
♦ मा. अधधष्ट्ठाता, मुख्य प्रशासकीय  अधधकारी यांनी वेळोवेळी सुचववलेली ववववध प्रकारची कामे पार पाडणे.  
♦ मा. अधधष्ट्ठाता व मुख्य प्रशासकीय  अधधकारी यांचे पत्रव्यवहारा संदभागत शु्रतलेखन घेणे व टंकलेखन करणे.  
♦ मा. अधधष्ट्ठाता यांनी सोपववलेला कायागलयीन पत्रव्यवहार करण.े  
♦ ववववध प्रकारच्या गोपनीय पत्रव्यवहारांच्या अद्ययावत पध्दतीने सभेच्या नस्त्या तयार करुन ठेवण.े  
♦ मा. अधधष्ट्ठाता यांचे स्वीय सहायक म्हणून काम पाहणे, ववववध सभांचे इनतवतृ्त घेणे, तातडीचे दरुध्वनी संदेश,फॅक्स यावर त्वरेने 
कायगवाही   



    करुन अहवाल देणे.  
♦ मा. अधधष्ट्ठातांच्या संचालनालय, सधचवालय, जजल्हाधधकारी या हठकाणच्या ववववध बैठकांची माहहती तयार करण ेव बैठकीच्या वेळेस 
उपलब्ध करुन देणे.  
♦ वगग-1,2,3 चे गोपननय अहवाल अद्ययावत ठेवण.े  
  
   प्रयोगशाळा ततं्रज्ञाचा जॉब चार्म  
♦ प्रयोगशाळा ततं्रज्ञाने त्याचं्या कामाच्या हठकाणी त्यांना ठरवून हदलेल्या शासकीय कामाच्या वेळी कतगव्यावर हजर रहावे. तसेच  
  आपातकालीन प्रसंगी कॉल केल्यावर त्वरीत सेवेस हजर रहावे.  
♦ त्यानंी दररोज तपासलेल्या बाहय व आंतररुग्णांची नोंदवही ठेवावी.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक कायगक्रमास अध्यापकांना मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या  ववभागीय ववद्यावपठाच्या प्रात्यक्षक्षक कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या  ववभागीय ववद्यावपठाच्या प्रात्यक्षक्षक पररक्षांच्यावेळी अध्यापकांना पररक्षकांना आवश्यक ती मदत करण.े  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करण.े  
♦ प्रयोगशाळेत ववववध प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या नोंदी घेणे व वररष्ट्ठांना सुधचत करण.े  
♦ ते उप-ववभागीय जडवस्तू नोंदवही अद्ययावत ठेवणे व साप्ताहहक मागणीपते्र तयार करण.े  
♦ प्रयोगशाळेतील साधनसामुग्रीचे पररक्षण व दरुुस्ती यासाठी योग्य ती कायगवाही करण.े  
♦ सकाळी काम सुरु करण्यासाठी लागणारी सवग पूवग तयारी आदल्या हदवशी संध्याकाळी पूणग झाली आहे, याबद्दल त्याने खत्री करुन 
घ्यावी.  
♦ राष्ट्टीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे, प्राध्यापक व वररष्ट्ठांनी वेळोवेळी सांधगतलेली काम ेकरणे.   
 
   क्ष क्रकरण ततं्रज्ञ यांचा जॉब चार्म:  
♦ क्षककरण  ततं्रज्ञान ेत्यांना नेमुन हदलेल्या शशप्ट डयुटीमध्ये वेळोवेळी उपजस्थत राहणे. ननकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे 
त्याने हजर रहाव.े  
♦ त्याने दररोज नेहमीचे काम सुरु करण्यापुवी क्ष-ककरण यंत्र व्यवजस्थत आहे ककंवा नाही याची खात्री करुन घेणे.  
♦ त्याच्या ताब्यातील क्ष-ककरण तंत्रज्ञाच्या परररक्षणासाठी व दरुुस्तीसाठी तो जबाबदार असतो.  



♦ त्याने यतं्राच्या संधारण व दरुुस्त्या यांची नोंद हदनांकासह दशगववणारी ववशेष नोंदवही ठेवावी.  
♦ क्षककरण ववभागाची उपववभागीय जडवस्तु नोंदवही व साप्ताहहक मागणपते्र यासाठी तो जबाबदार असतो.  
♦ त्याने वापरलेल्या क्ष-ककरण कफल्मचा दररोजचा हहशेब त्यांच्या ननरननराळया आकारानुसार ठेवावा.  
♦ क्षककरण यंत्र यांच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येत असल्यास त्यान ेतो वेळेवर क्ष-ककरण वदै्यकीय अधधक्षकांच्या ननदशगनास 
आणावा.  
♦ क्षककरणाचा धोका टाळण्यासाठी असलेली सवग साधनसामुग्री सुजस्थतीत आहे याकडे त्याने लक्ष द्यावे.  
♦ ज्या रुग्णांचा फोटो काढावयाचा आहे त्या रुग्णाने शुल्क भरले आहे ककंवा नाही याची खात्री केल्यानंतरच रुग्णाचा   
   फोटो काढावा याकडे लक्ष देणे.  
♦ राष्ट्रीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे.  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करण.े  
ेे 
   अंिारखोली  सहाय्यक  यांचा जॉब चार्म:  
♦ अंधारखोली सहाय्यकाने शासनाने ठरवून हदलेल्या वेळेत हजर रहावे. ननकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे हजर रहावे.  
♦ क्षककरण तत्रज्ञान ेकाढलेल्या क्षककरणांना रसायणात धुणे व वाळवण.े  
♦ क्षककरण ततं्रज्ञाला रुग्णाचा क्ष-ककरण काढण्यात मदत करण.े  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे.  
♦ त्याने दररोज नेहमीचे काम सुरु करण्यापुवी क्ष-ककरण यंत्र स्वच्छ कराव ेव ते नीट काम देत आहे हे पहावे.  
♦ त्याने यतं्राच्या संधारण व दरुुस्त्या यांची नोंद हदनांकासह दशगववणारी ववशेष नोंदवही ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञांना मदत करण.े  
त्याने वापरलेल्या क्ष-ककरण फील्मचा दररोजचा हहशेब त्यांच्या ननरननराळया आकारानुसार ठेवण्यास मदत करणे.  
♦ क्ष-ककरण  यंत्राच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येत असल्यास त्याने तो वेळेवर क्ष-ककरण वैद्यकीय अधधक्षकांच्या ननदशगनास 
आणावा.  
♦ ववककरणाचा धोका टाळण्यासाठी असलेली सवग साधनसामुग्री सुजस्थतीत आहे याकडे त्याने लक्ष द्यावे.  
♦ राष्ट्रीयकायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे.  
  
   हृदय आलेख तंत्रज्ञ ई.सी.जी. तंत्रज्ञ यांचा जॉब चार्म   



♦ रुग्णालयात ज्या रुणाच्या हृदयाचा आलेख काढणे आदेशशत करण्यात आलेले असेल त्या रुग्णाचा हृदयाचा आलेख काढून वैद्यकीय 
अधधका-यांना देण.े  
♦ हृदय आलेख तंत्रज्ञाने त्याच्या ववभागाशी संबंधीत सवग प्रकारची कामे पार पाडावयाची आहेत.  
♦ हृदयाचा आलेख काढण्याच्या मशशनची व्यवजस्थत ननगा ठेवण.े  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे.  
♦ रुग्णांना हृदय आलेख काढण्या संदभागत कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी ननमागण होणार नाहीत याची दक्षता घेणे.  
♦ रुग्णांना हृदय आलेख काढण्या संदभागत मागगदशगन करण.े  
♦ रुग्णांच्या काढलेल्या आलेखा संदभागत नोंदवही ठेवण ेव ती अद्ययावत ठेवण.े  
♦ वररष्ट्ठांनी वेळोवेळी मागववलेली माहहती त्यांना पुरववणे.  
  
 
   दृकश्राव्य  तंत्रज्ञाचा  ऑडीयोजव्हज्युअल  तंत्रज्ञ जॉब चार्म  
♦ नाक,कान ,घसा ववभागाशी संबंधीत कामे करण.े  
♦ रुग्णांना संबंधीत ववभागाशी अडचणी आल्यास त्यांचे समाधान करण.े  
♦ ववभागाशी संबंधीत यंत्राची ननगा राखणे.  
♦ संबंधीत यंत्र व उपकरण ेकायगरत राहील याची काळजी घेणे.  
♦ आपण तपासलेल्या रुग्णांची नोंदवही ठेवणे.  
♦ वररष्ट्ठांनी वेळोवेळी माधगतलेली माहहती पुरववणे.  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
   
   श्रवणमापक  ततं्रज्ञ ऑडीओमेट्रीक  ततं्रज्ञ   यांचा जॉब चार्म:  
♦ श्रवणमापक ववभागाशी संबंधीत सवगप्रकारची कामे पार पाडावयाची आहेत.  
♦ ज्या रुग्णांना श्रवणसंदभागत अडचणी असतील त्यांना त्या संदभागत मागगदशगन करण े 
♦ श्रवणमापक साधनांची ननगा राखणे.  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांना ज्या रुग्णांना श्रवणासंदभागत अडचणी असतील त्यांच्या उपचारात मदत करणे.  



♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे.  
♦ रुग्णांना श्रवणमापना संदभागत कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी ननमागण होणार नाहीत याची दक्षता घेणे.  
♦ रुग्णांना श्रवणमापना संदभागत मागगदशगन करण.े  
♦ रुग्णांच्या केलेल्या श्रवण मापना संदभागत नोंदवही ठेवण ेव ती अद्ययावत ठेवण.े  
♦ वररष्ट्ठांनी वेळोवेळी मागववलेली माहहती त्यांना पुरववणे.  
  
 
 जस्पच थेरापीस्र् यांचा जॉब चार्म  
♦ जस्पचथेरापीस्ट त्यांच्या कामाच्या हठकाणी त्यांना ठरवून हदलेल्या शासकीय कामाच्या वेळी कतगव्यावर हजर रहावे. तसेच 
आपातकालीन प्रसंगी कॉल केल्यावर त्वरीत सेवेस हजर रहावे.  
♦ त्यांने दररोज तपासलेलया बाहय व आंतररुग्णाचंी नोंदवही ठेवावी.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक कायगक्रमास अध्यापकांना मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या  ववभागीय ववद्यावपठाच्या प्रात्यक्षक्षक कामांमध्ये अध्यापकानंा मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या ववभागीय ववद्यावपठाच्या प्रात्यक्षक्षक पररक्षांच्यावेळी अध्यापकांना पररक्षकांना आवश्यक ती मदत करण.े  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करण.े  
♦ श्रवणाच्या ववववध प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या नोंदी घेणे, ररपोटींग करण.े  
♦ ते उप-ववभागीय जडवस्तू नोंदवही अद्ययावत ठेवणे व साप्ताहहक मागणीपत्र  तयार करण.े  
♦ श्रवणयंत्राच्या साधनसामुग्रीचे परररक्षण व दरुुस्ती यासाठी योग्य ती कायगवाही करण.े  
♦ सकाळी काम सुरु करण्यासाठी लागणारी सवग पूवग तयारी आदल्या हदवशी संध्याकाळी पूणग झाली आहे, याबद्दल त्याने खात्री करुन 
घ्यावी.  
♦ राष्ट्रीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे.  
♦ प्राध्यापक व वररष्ट्ठांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करण.े  
♦ रुग्णांना उच्चारात कोणती अडचण आहे त्याववषयी वररष्ट्ठांच्या आदेशानुसार मागगदशगन करणे.  
   लोहार  जोडारी  यांचा जॉब चार्म:  



♦ महाववद्यालयातील ववववध ववभाग, मुलामुलींचे वसनतगत्रह, ननवासस्थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहयरुग्ण ववभाग वगैरे 
हठकाणच्या लोहार ववषयक कामे पार पाडावीत.  
♦ ववववध ववभागातील लोखंडी सामान व इतर लोखंडी साहहत्य सुजस्थतीत चालु ठेवावे.  
♦ मुलामुंलींकररता असलेले लोखंडी बेंचेस सुजस्थतीत ठेवण.े व ते दरुुस्त करण.े  
♦ सवग ववभागातील दरवाज,े णखडक्या वगैरेची ननगा राखण.े  
♦ महाववद्यालयातील सवग टेबल, खुच्याग बाक स्टुल वगैरे लोखंडी सामानाची ननगा राखण.े  
♦ ववववध ववभागातील आवश्यकतेप्रमाणे काम करण.े 
♦ वररष्ट्ठांनी सोपववलेल्या इतर सवग जबाबदा-या पार पाडणे.  
   
 
सुतार व जोडारी  यांचा जॉब चार्म:  
♦ महाववद्यालयातील ववववध ववभाग, मुलामुलींचे वसनतगहृ, ननवासस्थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहयरुग्ण ववभाग वगैरे 
हठकाणच्या सुतार ववषयक कामे पार पाडावीत.  
♦ ववववध ववभागातील लाकडी सामान व इतर लाकडी साहहत्य सुजस्थतीत चालु ठेवावे.  
♦ मुलामुंलींकररता असलेले बेंचेस सुजस्थतीत ठेवण.े व ते दरुुस्त करण.े  
♦ सवग ववभागातील दरवाज,े णखडक्या वगैरेची ननगा राखण.े  
♦ महाववद्यालयातील सवग टेबल, खुच्याग बाक स्टुल वगैरे लाकडी सामानाची ननगा राखण.े  
♦ ववववध ववभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करण,े वररष्ट्ठांनी सोपववलेल्या इतर सवग जबाबदा-या पार पाडणे.  
 
दंत ततं्रज्ञ यांचा जॉब चार्म:  
♦ दंत तंत्रज्ञाने शासनाने ठरवून हदलेल्या वेळेवर  हजर रहावे. ननकडीच्या वळेेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  
♦ दंत ववषयक अडचण असलेल्या रुग्णाला आवश्यक ते मागगदशगन करण.े  
♦ दंत ववषयक रुग्णावर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधधका-यांना मदत करण.े  
♦ दातांच्या कवळी तयार करण.े  
♦ वैद्यकीय अधधका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करण.े  



♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सेापववलेली ववववध काम ेपार पाडणे.  
♦ दातांच्या आरोग्या संदभागत वैद्यकीय अधधका-यांना शशबीरे आयोजजत करण्यात मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभागी होणे. यशस्वीते कररता मदत करण.े  
♦ दंत रुग्णांची काळजी घेण.े  
♦ दंत रुग्णांवर प्रथमोपचार करण.े  
♦ दंत ववभागातील ववववध साधनसामुग्रीची ननगा राखण,ेसाफ सफाई याकडे ववशेष लक्ष देणे.  
♦ दंत ववषयक ववववध आकडेवारी माहहतीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे.  
♦ ववववध प्रकारची माहहती अध्यापकांना पुरववणे.  
  
 वाहि चालक यांचा जॉब चार्म  
♦ वाहन सुजस्थतीत ठेवणे ऑईल पाणी हवा ब्रेक  लाईट इ. सवग व्यवजस्थत ठेवणे.  
♦ वाहन दरुुस्ती केल्यानंतर हहस्टाशीटमध्ये त्यांच्या नोंदी घेणे व कायागलय प्रमुखाची स्वाक्षरी घेणे.  
♦ लॉगबुक अद्ययावत ठेवणे, नोंदी घेवून कायागलय प्रमुखांच्या स्वाक्ष-या घेणे.  
♦ इंधन देयके लॉगबुकमध्ये नोंदवून प्रमाणणत करुन सादर करण.े  
♦ 24 तास वाहन सुजस्थतीत प्रवासाकररता उपलब्ध ठेवणे.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता असलेल्या बसेसद्वारा ववद्यार्थयाांची सुरक्षक्षत ने-आण करण.े  
♦ वररष्ट्ठांच्या आदेशानुसार रुग्ण वाहण्या व्यनतररक्त राष्ट्रीय कायगक्रम व इतर ननकडीच्या अत्यावश्यक वेळी वाहन चालववण.े  
♦ वेळोवेळी वररष्ट्ठांच्या आदेशाप्रमाणे वाहन प्रवासास सुजस्थतीत उपलब्ध करुन देणे.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक भेटीसाठी वाहन घेवून जाण.े  
   सावमजनिक  आरोग्य  पररचाररका  यांचा जॉब चार्म:  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना त्यांच्या प्रात्यक्षक्षक कामांत मदत करण.े  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखंनी वेळोवेळी सुचववलेली ववववध प्रकारची कामे पार पाडणे.  
♦ ववभागात दाखल झालेल्या रुग्णांची काळजी घेणे.  
♦ आरोग्या संदभागत ववववध प्रकारच्या शशबीरांचे आयोजन करण ेव त्यांत मागगदशगन करण.े  
♦ आरोग्य ववषयक सवग प्रकारच्या राष्ट्रीय कायगक्रमांत सहाय्य करण.े  



♦ ववववध प्रकारचे शशबीरे आयोजजत करणे व ते यशजस्वररत्या पूणग करण.े  
♦ सावगजननक आरोग्या संदभागत रुग्णालयात येणा-या सवग प्रकारच्या रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना आरोग्यासंदभागत मागगदशगन करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्याथ्र्याच्या शैक्षणणक कायगक्रमांत प्राध्यापकांना व सहयोगी प्राध्यापक व अधधव्याख्यातांना सहाय्य करण.े  
♦ कुटंुब ननयोजनासाठी प्रोत्साहीत करणे, कॉपर टीसाठी प्रोत्साहन देणे, कुटंुब ननयोजनाची साधने वाटप करणे.  
♦ आरोग्य शशक्षण देणे, घरभेटी देणे, आंगणवाडयांना भेटी देणे इ.  
♦ औषधी आणण,े वाटप करण,े स्टॉक ठेवणे इ.  
♦ लसीकरणांच्या कायगक्रमांत सहभाग, लसीकरणाच्या राष्ट्रीयकायगक्रमांत सहभाग.  
♦ पेशंटचे सोशल प्रॉब्लेम सोडवणे इ.  
   
 आरोग्य निररक्षक यांचा जॉब चार्म:  
♦ आरोग्य ननररक्षकांने आवश्यकतेप्रमाणे ववववध ववभागात हजर रहावे.  ननकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर 
रहावे.  
♦ रुग्णालयात ववववध आजारांबाबत अडचण असलेल्या रुग्णाला  आवश्यक ते मागगदशगन करण.े  
♦ ववववध आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधधका-यांना मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय अधधका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करण.े 
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली ववववध काम ेपार पाडणे.  
♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधधका-यांना शशबीरे आयोजजत करण्यात मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करण.े  
♦ रुग्णालयातील रुग्णाचंी काळजी घेणे.  
♦ आरोग्य ववषयक आकडेवारी माहहतीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवण.े  
♦ ववववध प्रकारची माहहती अध्यापकांना पुरववणे.  
♦ ववववध प्रकारच्या सवेक्षणात मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या कौटंुत्रबक भेटी आयोजजत करण.े   
 
   स्वच्छता निररक्षक यांचा जॉब चार्म:  



♦ स्वच्छता ननररक्षकांने आवश्यकतेप्रमाणे ववववध ववभागात हजर रहावे.  ननकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर 
रहावे.  
♦ महाववद्यालयीन पररसराची संपूणग स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी स्वच्छता ननररक्षकांची असेल.  
♦ महाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता असलेल्या वसनतगत्रहांची स्वच्छता सपफाई कमगचा-यांकडून करुन घेण्याची जबाबदारी 
त्यांची असेल.  
♦ वैद्यकीय अधधका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करण.े  
♦ महाववद्यालयातील ववववध प्रसंगी ववशेष स्वच्छतेची कामे सपफाईगार कमगचा-यांकडून प्रभावीपणे करुन घेण्याची जबाबदारी असेल.  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली ववववध काम ेपार पाडणे.  
♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधधका-यांना शशबीरे आयोजजत करण्यात मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमांच्या वेळी  स्वच्छतेची कामे कमगचा-यांकडून करुन घेणे.  
♦ जनतेस आरोग्याबाबत मागगदशगन होईल अशी सापफसपफाईची कामे करणे.  
♦ एकंदरीत महाववद्यालयीन पररसर स्वच्छ, आल्हाददायक व प्रसन्न राहील याची काळजी घेणे.  
♦ स्वच्छतेबाबत वेळोवेळी वररष्ट्ठांनी सांधगतलेली कामे प्रभावीपणे पार पाडणे.  
♦ जैववक कच-याची ववल्हेवाट लावणे, महाववद्यालयातील पाणी ननजांतुकीकरणास मदत करण.े  
♦ महाववद्यालयातील ववववध हठकाणचे पाणी, नमुन,े तपासणीसाठी पाठववणे, व त्यांच्या अहवालानसुार काम करण.े  
 
   सहायक  ग्रंथपाल यांचा जॉब चार्म:  
♦ सहायक ग्रंथपाल हे पयगवेक्षकीय पद आहे, त्या अनुषंगाने ग्रंथालयाचे प्रशासन व संघटन करण.े  
♦ कननष्ट्ठ कमगचारी वतं्रदास वेळोवेळी ग्रंथालयीन कामामध्ये मागगदशगन करण.े  
♦ पुस्तक ननयतकालीकांची वावषगक पडताळणी करुन घेणे व तसा अहवाल ग्रंथपाल यांना दरवषी सादर करणे.  
♦ पुस्तक ननयतकालीके इ. खरेदी प्रकक्रयेत सक्रीय सहभाग घ्यावा व ग्रंथपाल यांचे सुचनेप्रमाणे कामे पूणग करावीत.  
♦ ग्रंथालयाचा वावषगक अहवाल तयार करुन ग्रंथपालांना सादर करावा.  सांजख्यकी माहहती उपलब्ध करावी.  
♦ ग्रंथालयाचे संगणकीकरण, आधुननकीकरण करण्यामध्ये सवग कननष्ट्ठ कमगचा-यांना मदत करावी.  
♦ ग्रंथालय ववभागात कायागलयीन वेळांनुसार हजर राहून ग्रंथालयीन कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे.  



♦ ववद्यार्थयाांना पुस्तकांची देवाणघेवाण करणा-या ग्रंथालयीन कननष्ट्ठ कमगचा-यांवर ननयंऋ।ण ठेवण ेव कामात सुसुत्रऋ।ता ठेवण.े  
♦ महाववद्यालयातील वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना पुस्तकांची देवाण-घेवाण केल्याच्या नोंदी अद्ययावत आहेत व दररोज नोंदी घेतल्या 
जातात त्या तपासून पाहण ेव पुस्तकांची मांडणी करुन घेणे.  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमांच्या वेळी ग्रंथालय ववभागामाफग त ववशेष कायगक्रमांची आखणी करुन त्या ववषयांवर पुस्तके उपलब्ध करुन 
देणे.  
♦ ग्रंथालयातील वातावरण ववद्यार्थयाांकररता प्रसन्न, आल्हाददायक राहील याची काळजी घेणे.   
  
   
 ग्रंथालय सहाय्यक यांचा जॉब चार्म:  
♦ ग्रंथालय ववभागात कायागलयीन वेळांनुसार हजर राहून ग्रंथालयीन कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे.  
♦ वाचनीय साहहत्याचे प्रलेखे तयार करणे, जुने प्रलेखे अद्ययावत करण.े  
♦ ग्रंथपाल सहाय्यक ग्रंथपाल यांचे सुचनेनुसार वाचकास पुस्तकांची देवणघेवाण करण.े  
♦ वाचकांना पुस्तकांची देवाणघेवाण केल्याच्या नोंदी अद्ययावत ठेवण.े  
♦ हे पयगवेक्षकीय पद आहे, त्या अनुषंगाने ग्रंथालयाचे प्रशासन व संघटन करण.े 
♦ कननष्ट्ठ कमगचारी वत्रदास वेळोवेळी ग्रंथालयीन कामामध्ये मागगदशगन करण.े  
♦ पुस्तक ननयतकालीकांची वावषगक पडताळणी करुन घेणे व तसा अहवाल ग्रंथपाल यांना दरवषी सादर करणे.  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली ववववध काम ेपार पाडणे. 
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करण.े  
♦ संगणकाच्या सहाय्याने प्रलेखनाचे काम करण.े  
♦ संदभग सेवेसाठी प्रलेखे तयार करतांना वररष्ट्ठांना अवगत करण.े  
♦ ग्रंथालयातील वातावरण ववद्यार्थयाांकररता प्रसन्न, आल्हाददायक राहील याची काळजी घेणे.   
 
   छायाधचत्रकार यांचा जॉब चार्म:  



♦ छायाधचत्रकार या कमगचा-याने आवश्यकतेप्रमाण ेववववध ववभागात हजर रहावे.  ननकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने 
हजर रहाव.े  
♦ महाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता शैक्षणणक कामकाज सुरळीत होण्याकररता ववववध प्रकारच्या पोस्टसग, बॅनसग तयार करण.े  
♦ ववववध आजारांवर मागगदशगनपर पोस्टसग, बॅनसग तयार करण.े  
♦ वैद्यकीय अधधका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करण.े  
♦ महाववद्यालयातील ववववध प्रसंगी छायाधचत्रणाचे काम करण.े  
♦ ववववध मान्यवरांच्या उपजस्थतीत छायाधचत्रणाचे काम करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना ववववध संज्ञा अधधक प्रभावीपणे स्पष्ट्ट करण्यात अध्यापकांना मदत होईल अशी  
छायाधचत्रणे घेणे.  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली ववववध काम ेपार पाडणे.  
♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधधका-यांना शशबीरे आयोजजत करण्यात मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीय कायगक्रमात मागगदशगनपर कलाक्रती तयार करुन लोकशशक्षण करण.े  
♦ जनतेस आरोग्याबाबत मागगदशगन होईल अस ेपोस्टसग, बॅनसग तयार करण.े  
♦ ववववध ववषयातील अध्यापकांना अध्यापनाकररता ववववध ववषयांवरील छायाधचत्रणादवारा तयार करुन देणे.  
♦ आरोग्य ववषयक ववववध आकडेवारी माहहतीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे.  
♦ ववववध प्रकारची माहहती अध्यापकांना पुरववणे.  
 
  
   
प्रनतमाकार यांचा जॉब चार्म  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना ववववध प्रकारच्या संज्ञा व्यवजस्थत समजावण्याकररता ववववध प्रकारचे मॉडेल्स तयार करण.े  
♦ ववववधप्रकारच्या अवयवांचे मॉडेल्स तयार करुन अध्यापकांना देण.े  
♦ ववववधप्रकारच्या अवयवांचे मॉडेल्स तयार करुन त्यांचा व्यवजस्थत संग्रह ठेवणे.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववध प्रकारचे नाववन्यपूणग मॉडेल्स तयार करण.े  



♦ मॉडेल्सद्वारे ववद्यार्थयाांना प्रशशक्षण देतांना अध्यापकांना सहाय्य करण.े  
♦ ववववध प्रकारच्या शशबीरांमध्ये सहभाग घेवून अध्यापकांना सहाय्य करण.े  
♦ राष्ट्रीयकायगक्रमात सहाय्य करण.े  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुख यांनी वेळोवेळी सुचववलेली ववववध कामे पार पाडणे.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक कायगक्रमांत अध्यापकांना मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या प्रात्यक्षक्षक कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या प्रात्यक्षक्षक पररक्षांच्यावेळी अध्यापकांना पररक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे. 
 
   आरोग्य अिुशासक यांचा जॉब चार्म:  
♦ आरोग्य अनुशासक आवश्यकतेप्रमाणे ववववध ववभागात हजर रहावे.  ननकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  
♦ रुग्णालयात ववववध आजारांबाबत अडचण असलेल्या रुग्णाला  आवश्यक ते मागगदशगन करण.े  
♦ ववववध आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधधका-यांना मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय अधधका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करण.े  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली ववववध काम ेपार पाडणे.  
♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधधका-यांना शशबीरे आयोजजत करण्यात मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करण.े  
♦ रुग्णालयातील रुग्णांची काळजी घेणे.  
♦ रुग्णांना आजाराच्या वेळेस घेण्यात येणा-या काळजी बाबत सुधचत करण.े  
♦ आरोग्य ववषयक ववववध आकडेवारी माहहतीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे.  
♦ ववववध प्रकारची माहहती अध्यापकांना पुरववणे.  
♦ आरोग्य शशक्षण देणे, ववववध प्रकारच्या सवेक्षणात मदत करण,े वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या कौटंुत्रबक भेटी आयोजजत करण.े   
  
  
   आरोग्य प्रचारक यांचा जॉब चार्म:  



♦ आरोग्य प्रचारकाने  आवश्यकतेप्रमाणे ववववध ववभागात हजर रहावे.  ननकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर 
रहावे.  
♦ रुग्णालयात ववववध आजारांबाबत अडचण असलेल्या रुग्णाला  आवश्यक ते मागगदशगन करण.े  
♦ ववववध आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधधका-यांना मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय अधधका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करण.े  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली ववववध काम ेपार पाडणे.  
♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधधका-यांना शशबीरे आयोजजत करण्यात मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करण.े  
♦ रुग्णालयातील रुग्णांची काळजी घेणे.  
♦ आरोग्य ववषयक आकडेवारी माहहतीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवण.े  
♦ ववववध प्रकारची माहहती अध्यापकांना पुरववणे.  
♦ आरोग्य कस ेचांगले राहील याची माहहती देणे, ववववध प्रकारच्या सवेक्षण।्ेात मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या कौटंुत्रबक भेटी आयोजजत करण.े   
 
 
 
 
   वैद्यकीय सामाज सेवा अधिक्षक यांचा जॉब चार्म:  
♦ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या सवग रुग्णांना मागगदशगन करण.े  
♦ अपंग,अंध इ. रुग्णांना औषधोपचार शमळण्या संदभागत मदत करण.े  
♦ रुग्णालयामध्ये येणा-या रुग्णांना कोणत्याही प्रकारची अडचण ननमागण होणार नाही या सदंभागत त ेवैद्यकीय सामाजजक कायगकताग 
यांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना मागगदशगन करतील.  
♦ रुग्णालयात येणा-या रुग्णांवर तातडीने औषधोपचार होण्याकररता ते वैद्यकीय सामाजजक कायगकताग यांच्या सल्ल्यानुसार पुढील 
तातडीची व्यवस्था करतील.  
♦ अपंग,अंध इ. प्रकारच्या रुग्णांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी उद/भवणार नाहीत याबाबत दक्षता घेतील.  



♦ ववववध प्रकारचे शशबीरे, राष्ट्रीय कायगक्रम यामध्ये सहभाग आवश्यक.  
  
  वैद्यकीय  सामाजजक  कायमकताम  यांचा जॉब चार्म  
♦ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या सवग रुग्णांना मागगदशगन करण.े  
♦ अपंग अंध इ. रुग्णांना औषधोपचार शमळणे संदभागत मदत करण.े  
♦ रुग्णालयामध्ये येणा-या रुग्णांना कोणत्याही प्रकारची अडचण ननमागण होणार नाही या सदंभागत त ेत्यांना मागगदशगन करतील.  
♦ रुग्णालयात येणा-या रुग्णावंर तातडीने औषधोपचार होण्याकररता ते पुढील तातडीची व्यवस्था करतील.  
♦ अपंग,अंध इ. प्रकारच्या रुग्णांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी उद/भवणार नाहीत याबाबत दक्षता घेतील.  
♦ ववववध प्रकारचे शशबीरे, राष्ट्रीयकायगक्रम याद्वारे रुग्णांना व नागररकांना मागगदशगन करतील.  
   सहाय्यक दंत शास्त्रज्ञ यांचा जॉब चार्म:  
♦ कायागलयीन वेळेत कायागलयात हजर राहणे.  
♦ ववभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार ववभागातील कामे करण,े ननकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे हजर राहणे.  
♦ तंत्रज्ञाच्या कामामध्ये त्यांना मदत करण.े  
♦ दातांच्या कवळी तयार करण्यात तंत्रज्ञांना मदत करण.े  
♦ दातांच्या आरोग्या संदभागत वैद्यकीय अधधका-यांना शशबीरे आयोजजत करण्यात मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमात सहभागी होणे. यशस्वीतेकररता मदत करण.े  
♦ दंत रुग्णांची काळजी घेण.े  
♦ दंत ववभागातील ववववध साधनसामुग्रीची काळजी घेणे व ती अद्यावत राखण.े  
♦ दंत ववषयक ववववध आकडेवारी माहहतीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे.  
  
   कलाकार यांचा जॉब चार्म:  
♦ कलाकार या कमगचा-याने ववववध ववभागात हजर रहावे.  ननकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  
♦ महाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता शैक्षणणक कामकाज सुरळीत होण्याकररता ववववध प्रकारच्या पोस्टसग, बॅनसग तयार करण.े  
♦ ववववध आजारांवर मागगदशगनपर पोस्टसग, बॅनसग तयार करण.े  
♦ वैद्यकीय अधधका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करण.े  



♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली ववववध काम ेपार पाडणे.  
♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधधका-यांना शशबीरे आयोजजत करण्यात मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करण.े  
♦ ववववध राष्ट्रीयकायगक्रमात मागगदशगनपर कलाक्रती तयार करुन लोकशशक्षण करण.े  
♦ जनतेस आरोग्याबाबत मागगदशगन होईल अस ेपोस्टसग, बॅनसग तयार करण.े  
♦ ववववध ववषयातील अध्यापकांना अध्यापनाकररता ववववध ववषयांवरील मॉडेल्स तयार करुन देणे.  
♦ आरोग्य ववषयक ववववध आकडेवारी माहहतीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे.  
♦ ववववध प्रकारची माहहती अध्यापकांना पुरववणे.  
   रंगवाला यांचा जॉब चार्म:  
♦ महाववद्यालयातील ववववध ववभाग, मुलामुलींचे वसनतगहृ, ननवासस्थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहयरुग्ण ववभाग वगैरे 
हठकाणच्या रंग ववषयक काम ेपार पाडावीत.तसेच वसनतगहृातील प्रत्येक खोलीला ककंवा इमारतीला नावे नंबर टाकण,े बाहय रुग्ण 
ववभागाला नावे नंबर टाकणे.  
♦ ववववध ववभागातील आवश्यकतेप्रमाणे काम करण,े वररष्ट्ठांनी सोपववलेल्या इतर सवग जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना आवश्यकतेप्रमाणे सेवा पुरवावी.  
♦ महाववद्यालयाकररता ववववध पफलके तयार करण,े महाववद्यालयातील ववववध कायगक्रमाकररता पोस्टसग, बॅनसग तयार करुन देणे.  
♦ राष्ट्रीयकायगक्रमाच्या वेळी मदत करणे.  
♦ ववववध शशबीरांच्या वेळी आवश्यकतेप्रमाणे मदत करण.े  
  
   दरुध्विी चालक यांचा जॉब चार्म  
♦ शासकीय ठरववलेल्या वेळेवर आपआपल्या पाळी प्रमाण ेहजर राहणे.  
♦ पहहल्या कमगचा-याने दसु-या पाळीवरील कमगचारी हजर झाल्यावरच आपली जागा सोडावी.  
♦ आपली दरुध्वनी यतं्र व्यवजस्थत काम करताहेत याची काळजी घ्यावी व यतं्राची आणण खोलीची स्वच्छता ठेवावी.  
♦ कॉल्स घेण-ेदेणे कराव ेव ववशेष व्यक्तींच्या कॉलबाबत दक्षतापूवगक काळजीने काम कराव.े  
♦ संचालक, ववधानसभा, लोकसभा, ववधानपररषद, भारतीय आयुववगज्ञान पररषद, ववद्यापीठ व इतर  
शासकीय कायागलयाकडून येणा-या कॉल ची नोंदवही ठेवावी.  



 
प्रयोगशाळा सहायक यांचा जॉब चार्म  
♦ प्रयोगशाळा ततं्रज्ञ यांना  कामात व संबंधीत ववभागात दैनंहदन कामात मदत करण.े  
♦ प्रयोगशाळेची स्वच्छता ठेवणे.  
♦ यंत्रसामुग्री, उपकरण ेयांची स्वच्छता व देखभाल करण.े  
♦ प्रयोगशाळेमध्ये लागणा-या साहहत्य भांडारातनू मागणी प्रमाण ेघेवून येणे.  
♦ अहवाल तयार करण्यासाठी प्रयोगशाळा तत्रज्ञांना मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय अधधक्षक,वैद्यकीय अधधकारी यांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करण ेव सवग राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग     
घेणे.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक कायगक्रमास अध्यापकांना मदत करण.े  
वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या प्रात्यक्षक्षक कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करण.े  
♦ वैद्यकीय ववद्याथ्र्याच्या प्रात्यक्षक्षक पररक्षांच्या वेळी अध्यापकानंा पररक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे.  
♦ प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करण.े  
♦ प्रयोगशाळेत ववववध प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या नोंदी घेणे.  
♦ राष्ट्रीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे.  
♦ प्राध्यापक व वररष्ट्ठांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करण.े 
 
   प्रयोगशाळा पररचर यांचा जॉब चार्म:  
♦ वेळोवेळी वररष्ट्ठांनी सोपववलेल्या ववववध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ ववभागातील प्रयोगशाळेत साफ सफाई करण.े  
♦ ववभागातील ववववध प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफ सफाई करुन ननगा राखण.े  
♦ ववभागातील प्रयोगशाळेत वररष्ट्ठांना त्यांच्या मागगदशगनाखाली कामात मदत करण.े  
♦ ववभागाकररता भांडारातून रसायने व काच सामान आणण.े  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली ववववध काम ेपार पाडणे.  
♦ ववभागातील भांडार ववभागात मदत करण.े  



♦ राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग घेण.े   
    
   सफाईगार यांचा जॉब चार्म:  
♦ महाववद्यालयातील सवग ववभागातील सवग कक्ष व ववभागव दशगननय भाग स्वच्छ करण.े  
♦ ववववध ववभागातील व रुग्णालयाच्या ववभागातील रक्ताने माखलेले व मळलेले कपडे धुणे.  
♦ रुग्णालय ववभागातील कक्षातील रुग्णांची लघवी,संडास साफ करण.े  
♦ जैववक कच-याची योग्य हठकाणी ववल्हेवाट लावणे.  
♦ कक्षसेवकास कक्षातून शवागारात शव नेण्यांस मदत करण.े  
♦ महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील शौचालय,थंुकीपात्र स्वच्छ ठेवण.े  
♦ नसींग स्टाफला ग्लोज,मॅककनटास स्वच्छ करुन देणे.  
♦ रुग्णालयीन तपासणीची ववशेष नमुणे कक्षातून प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी नेणे.  
♦ महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील जजने घासून पुसन.े  
♦ महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील आवार स्वच्छ ठेवण.े  
♦ महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील गटारी व डेर्नेज सापफ ठेवणे.  
♦ वररष्ट्ठांनी सांधगतलेली कामे करण ेव सवग राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग.  
♦ वैद्यकीय अधधकारी यांना शवववच्छेदनासाठी मदत करण.े  
♦ स्वच्छता ननररक्षकांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे.  
♦ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्याकररता असलेल्या वसतीगहृाची गटारी, डेर्नेज,संडास बाथरुम जजने व ववववध खोल्या यांची साफसफाई करण.े  
  
 
   प्राणीगहृ पररचर यांचा जॉब चार्म:  
♦ वेळोवेळी वररष्ट्ठांनी सोपववलेल्या ववववध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ ववभागातील मध्यवती प्राणी प्रयोगशाळेची साफसफाइ करण.े  
♦ ववभागातील ववववध प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई करुन ननगा राखण.े  
♦ प्राणीगहृातील सवग प्राण्यांची ननगा राखण.े  



♦ प्राणीगहृातील सवग प्राण्यांना भोजन देणे व पाणी देणे.  
♦ प्राणीगहृातील सवग प्राण्यांची स्वच्छता राखण.े  
♦ ववभागातील प्राणीगहृात वररष्ट्ठांना त्यांच्या मागगदशगनाखाली कामात मदत करण.े  
♦ ववभागाकररता भांडारातून रसायने व काच सामान आणण.े  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली ववववध काम ेपार पाडणे.  
♦ राष्ट्रीय कायगक्रमात मदत करण ेव सहभाग घेणे.  
 
   दप्तरी यांचा जॉब चार्म:  
♦ दैननक प्रशासकीय कामांत शलवपकांना मदत करण.े  
♦ ववववध प्रकारच्या नस्त्या सुचीबध्द करण्यास शलवपकांना मदत करण.े  
♦ ववववध प्रकारचे देयके कोषागारात नेवून सादर करण.े  
♦ आवक जावक ववभागात मदत करणे.  
♦ टपाल वाटप करण.े  
♦ ववववध शासकीय कायागलयात व इतरत्र टपाल वाटप करण ेव टपाल आणणे.  
♦ पोस्ट खात्याशी संबंधीत आवक जावक ववभागाची कामे करण.े  
♦ वेळोवेळी वररष्ट्ठांनी सोपववलेल्या ववववध जबाबदा-या पार पाडणे.  
 
   
भशपाई/ चपराशी यांचा जॉब चार्म:  
♦ वेळोवेळी वररष्ट्ठांनी सोपववलेल्या ववववध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ कायागलयात सापफसपफाई करण.े 
♦ टपाल वाटप करण.े  
♦ देयके कोषागारात सादर करण ेव संदेश वाहकाचे काम करण.े  
♦ रोकड आणण्यासाठी रोखपाल यांचे सोबत कोषागारात जाण.े  
♦ पासगल सोडववणे.  



♦ भांडार ववभागास मदत करण.े  
♦ वररष्ट्ठांनी सांधगतलेली कामे करण.े 
♦ राष्ट्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग घेण.े  
♦ शलवपकांना ववववध प्रकारच्या नस्त्या सुचीबध्द करण्यास मदत करण.े  
 
   माळी यांचा जॉब चार्म:  
♦ महाववद्यालयातील सवग ववभागांतील सवग कक्ष व ववभाग व दशगनीय भाग या हठकाणचे गवत काढून झाडे लावण.े  
♦ ववववध ववभांगातील झाडे, झुडपे व ववववध शोभेची झाडे यांची ननगा राखणे.  
♦ महाववद्यालय पररसरातील अनावश्यक गवत, झाडे , झुडपे यांचा नायनाट करण.े  
♦ ववववध ववभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करण.े  
♦ वेळोवेळी वररष्ट्ठांनी सांधगतलेली ववववध कामे करणे.  
♦ महाववद्यालयाच्या सवग ववभागांच्या आवारात ववववध प्रकारच्या वकृ्षांची लागण।् करण.े  
♦ महाववद्यालयाच्या पररसरात असलेल्या सवग वकृ्षांना पाणी घालणे.  
♦ महाववद्यालयाच्या पररसरात ववववध ववभागांमध्ये आकषगक बगीचा तयार करण.े  
♦ महाववद्यालयाच्या पररसरात ववववध ववभागांत व पररसरात वाढलेले अनावश्यक गवत कमी करण.े  
♦ सवग प्रकारच्या वकृ्षांची योग्य ती काळजी घेणे.  
 
   स्वच्छक यांचा जॉब चार्म:  
♦ महाववद्यालयातील सवग ववभागातीलसवग कक्ष व ववभागव दशगननय भाग स्वच्छ करण.े  
♦ महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील सवग वाहनाची स्वच्छता करण.े  
♦ सवग वाहनांची काळजी घेणे,वाहनांची ननगा राखने,ननगा राखण्यांत वाहन चालकांना मदत करण.े  
♦ वररष्ट्ठांनी सांधगतलेली कामे करण े 
♦ महाववद्यालयातील वाहने धुवून स्वच्छ ठेवणे. 
♦ स्वच्छता ननररक्षकांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे. 
  



   पहारेकरी यांचा जॉब चार्म:  
♦ वेळोवेळी वररष्ट्ठांनी सोपववलेल्या ववववध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ महाववद्यालयातील सवग ववभागातीलसवग कक्ष व ववभाग व संपूणग पररसरावर देखरेख करण.े  
♦ महाववद्यालयातील सवग ववभागातीलसवग कक्ष व ववभाग व संपूणग पररसरावर पहारा देणे.  
♦ महाववद्यालयातील सवग ववभागइमारतीवर ,पाणीपुरवठा पाईप लाईन वर रातं्रहदवस पहारा ननगा ठेवण.े  
♦ महाववद्यालयातील सवग ववभाग,इमारती पररसरामध्ये कोणत्याही प्रकारची  चोरी होणार नाही याबाबत दक्ष राहणे. 
 
   शवपररक्षा पररचर यांचा जॉब चार्म:  
♦ वेळोवेळी वररष्ट्ठांनी सोपववलेल्या ववववध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ शवववच्छेदन ववभागातील प्रयोगशाळेत साफसफाइ करण.े  
♦ ववभागातील ववववध प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई करुन ननगा राखण.े  
♦ शवववच्छेदन  ववभागातील सवग साहहत्याची सापफसपफाई करुन ननगा राखण.े  
♦ ववभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली ववववध काम ेपार पाडणे.  
 
♦ ववभागात वररष्ट्ठांच्या मागगदशगनाखाली मदत करणे.  
♦ ववभागाकररता भांडारातून रसायने व काच सामान आणण.े ♦ राष्ट्रीयकायगक्रमात मदत करण ेव सहभाग घेणे.  
♦ ववभागात येणा-या एमएलसी संबंधी कामात मदत करण.े  
♦ मतृदेहांवर रासायननक प्रकक्रया, कामात मदत करण.े  
♦ शवववच्छेदन प्रात्यक्षक्षकांसाठी मतृतदेहाची फॉमागलीन टॅक मधून उचल ठेव करण,े  
♦ इतर हठकाणाहून बाहेरुन मतृतदेह आणण.े       
                                                
 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 

 



 
 
 
 
                                        
                                                माहहतीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम  4 (१) (इ) (पप) िमुिा -ए 
 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर या कायागलयातील अधधकारी आणण कमगचारी यांचे अधधकारांचा तपशशल 
ए 

अ. 
क्र 

पदनांम अधधकार कोणता कायदा ननयम शासन ननणगय पररपत्रकानुसार अशभप्राय 
 

01 अधधष्ट्ठाता प्रादेशशक प्रमुख व ननयंत्रण 
अधधकारी भववष्ट्य ननवागह ननधी 
मंजुर करणे इ. रजा मंजूर करण.े 
यंत्र सामुग्री साधन सामुग्री खरेदी 
ववषयक 

ररझोल्युशन क्र.एमईडी-1988 सीआर - 605 
मंत्रालय,मुंबई,हद.15.12.1988  
महाराष्ट्र सवगसाधारण भववष्ट्य ननवागह ननधी ननयम  
05/02/1988 म.ना.स.े ननयम 1981 नुसार  -- 
 

-- 

02 मुख्य प्रशासकीय 
अधधकारी 

कमगचारी यांच्या कामकाजावर 
ननयंत्रण अधधष्ट्ठातांनी सोपववलेले 
इतर कामे  ववभागातील कमगचारी 
व अधधकारी यांच्या वर ननयंत्रण  
व ववभागातील इतर काम े

म.ना.स ेननयम 1981 -- 

 प्रशासकीय 
अधधकारी 

आहरण व संववतरण अधधकार ररझोल्युशन क्र.एमईडी-1988/सीआर -605 
मंत्रालय,मुंबई, 
हद.15.12.1988   

 



 
 

 
 
 
 
बी 

अ. 
क्र. 

पदनांम अधधकार कोणता कायदा , ननयम, शासन ननणगय 
पररपत्रकानुसार 

अशभप्राय 
 

01 अधधष्ट्ठाता 1.कायागलयाच्या ननयंत्रणातील आस्थापनेचे व लेखा 
ववषयीचे सवग बाबी हाताळणे    
2. जडसंग्रह ननलेखन करण,े वसुली करण े

ररझोल्युशन क्र.एमईडी-1988सीआर-  
605 मंत्रालय,मुंबई,  

 

  3.ववधानसभा तारांककत प्रश्नांना समहदवशी उत्तरे देणे 
. .  
4.महाववद्यालयासाठी लागणारे साहहत्य औषधी 
फननगचर ववहहत केलेल्यानुसार खरेदी करण ेयंत्र 
सामुग्री साधन सामुग्री खरेदी ववषयक 
 कायगवाही.   
5.ककरकोळ वस्तु खरेदी करण.े   
6.शासनाने ववहहत केलेल्या मुदतीनुसार    
अशभलेखे नष्ट्ट करण े   
 

शा.नन.क्र.ववअप्र-1000-प्रक्र 461/2001 
ववननयम, हद. 11.07.01 
शा.नन.क.ववअप्र-1000,  
प्रक्र-461/2001/ 
ववननयम, हद. 11.07.01 

 

 
सी 



अ.क्र पदनांम अधधकार - फौजदारी कोणता कायदा  ननयम शासन ननणगय पररपत्रकानुसार अशभप्राय 
 

01. अधधष्ट्ठाता लागु नाही   
डी 

अ.क्र पदनांम अधधकार - अधगन्यानयक कोणता कायदा  ननयम शासन ननणगय पररपत्रकानुसार अशभप्राय 
 

लागु नाही 
 
 

माहहतीचा अधिकार अधिनियम 2005 
कलम ४(१)(इ)ii िमुिा - (ब) 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर या कायामलयातील अधिकारी आणण कममचारी यांचे कतमव्याचा तपभशल 
अ.क्र पदनांम कतगव्य कोणत्या कायदा, ननयम,  

शासन ननणगय, पररपत्रकानुसार 
अशभप्राय 

१. अधधष्ट्ठाता 1. सवग प्रकारचे देयके  
स्वाक्षरी करण े;ववत्तीय  2. अधधकारी व 
कमगचा-याचे रजा सवलत मंजुर करण े  
;प्रशासकीय  
3. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांच्या 
कामकाजावर ननयंत्रण ठेवणे  
4.महाववद्यालयाच्या संदभागत जनतेच्या 
तक्रारीचे ननवारण करण े 
5.वैद्यकीय शशक्षण ववभागाच्या 
ध्येयधोरणाची अंमलबजावणी करण.े 6. 

ररझोल्युशन क्र.एमईडी-1988/ सीआर-
605 मंत्रालय, मुंबई, हद. 15.12.1988 
महाराष्ट्र सवगसाधारण भववष्ट्य ननवागह 
ननधध ननयम 5.02.88 तसेच 1998 
म.ना.से ननयम 1981  
 

 



राष्ट्रीय कायगक्रमाची प्रभावीपण े
अंमलबजावणी करण े 
7. संस्थेसाठी आवश्यक अनुदानाची मागणी 
करण े8. ववववध हठकाणी आरोग्य शशबीरे 
आयोजीत करण े9. अधधकारी व कमगचारी 
ननयंत्रण व शशस्तभंग ववषयक कायगवाही 
करण े

02. प्राध्यापक दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय 
कामकाज, ववभागातील कमगचारी व 
अधधकारी यांच्यावर ननयंत्रण व ववभागातील 
इतर कामे 

म.ना.से ननयम 1981    

3   सहयोगी 
प्राध्यापक  

दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय 
कामकाज, ववभागातील कमगचारी व 
अधधकारी यांच्यावर ननयंत्रण व ववभागातील 
इतर कामे  

म.ना.से ननयम 1981    

4  अधधव्याख्याता / 
सहायक प्राध्यापक 

दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय 
कामकाज,  

म.ना.से ननयम 1981  

5  औषधी ननमागता  औषधशास्त्र ववभागात ववववध  औषधा 
संबंधी संशोधन करण े. 

म.ना.से ननयम 1981  

6 अधधक्षक  
व्यवसायोपचार  
शाळा व कें द्र   

दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय 
कामकाज, ववभागातील कमगचारी व 
अधधकारी यांच्यावर ननयंत्रण व ववभागातील 
इतर कामे 

म.ना.से ननयम 1981    

७ अधधक्षक  दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय म.ना.से ननयम 1981    



भौनतकोपचार  
शाळा व कें द्र 

कामकाज, ववभागातील कमगचारी व 
अधधकारी यांच्यावर ननयंत्रण व ववभागातील 
इतर कामे 

8 सहा. अधधक्षक 
भौनतकोपचार  
शाळा व कें द्र 

दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय  
कामकाज,ववभागातील कमगचारी व अधधकारी 
यांच्यावर ननयंत्रण ्व ववभागातील इतर 
कामे 

म.ना.से ननयम 1981    

9 एम.सी.एच. 
अधधकारी 

दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय 
कामकाज, ववभागातील कमगचारी व 
अधधकारी यांच्यावर ननयंत्रण व ववभागातील 
इतर कामे 

म.ना.से ननयम 1981   

10 अॅन्टीनेन्टल  
अधधकारी   

दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय 
कामकाज 

म.ना.से ननयम 1981  

11 मुख्य प्रशासकीय 
अधधकारी 

 कमगचारी यांच्या कामकाजावर ननयंत्रण 
अधधष्ट्ठातांनी सोपववलेले इतर कामे  
ववभागातील कमगचारी व अधधकारी यांच्या 
वर ननयंत्रण  व ववभागातील इतर काम े

म.ना.से ननयम 1981  

12 प्र.अधधकारी कमगचारी यांच्या कामकाजावर ननयंत्रण, 
आहरण व संववतरण  अधधकारी, तसेच 
अधधष्ट्ठातांनी सोपववलेले इतर कामे    

म.ना.से ननयम 1981 
 

 

13   जी.र.शास्त्रज्ञ  रसायनशास्त्रसंबंधी ववद्यार्थयाांना सखोल 
ज्ञान देणे  

म.ना.से ननयम 1981  

14   रसायनशास्त्रज्ञ  रसायनशास्त्रसंबंधी ववद्यार्थयाांना सखोल म.ना.से ननयम 1981  



ज्ञान देणे  

15   सांख्यीकी  महाववद्यालयातील सांख्यीकी ववषयक 
ववववध कामे पार पाडणे 

म.ना.से ननयम 1981  

16  
भौनतकोपचारव्क्ता   

दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय 
कामकाज,  

म.ना.से ननयम 1981  

17  अशभरक्षक  वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना साथरोगा  संदभागत 
अध्यापन करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

18 ववद्यावेतनाची पदे 
कननष्ट्ठ ननवासी 
आवासी प्रबंधक 
ननवासी वैद्यकीय 
अधधकारी 
भौनतकवेत्ता 

रुग्णववषयक कामे करण.े म.ना.से ननयम 1981  

                            वगग 3   

1   कायागलय अधधक्षक  प्रशासकीय कामकाज,वररष्ट्ठांनी  सांगीतलेली 
कामे  

म.ना.से ननयम 1981  

2 भांडारपाल व 
शलपीक 

प्रशासकीय कामकाज,टंकलेखन,वररष्ट्ठांनी 
सांगीतलेली कामे 

म.ना.से ननयम 1981  

3  भौनतकोपचारतज्ञ  दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय 
कामकाज,  

म.ना.से ननयम 1981  



4   व्यवसोपचारतज्ञ  दैनंहदन अध्यापन, ववभागाच ेप्रशासकीय 
कामकाज  

म.ना.से ननयम 1981  

5   शारीरीक प्रशशक्षक 
ननदेशक  

वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना शारीरीक  संदभागत 
अध्यापन करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

6   शारीरीक शशक्षण 
ननदेशक  

वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना शारीरीक  संदभागत 
अध्यापन करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

7   लोक स्वास्थ 
परीचारीका  

वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना शारीरीक  संदभागत 
अध्यापन करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

8  आरोग्य 
अनुशासक  

वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना शारीरीक संदभागत 
अध्यापन करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

9   दंत आरोग्यक  वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना शारीरीक  संदभागत 
अध्यापन करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

10 वररष्ट्ठ सहायक प्रशासकीय कामकाजात  
वररष्ट्ठांना मदत व इतर कतगव्ये 

म.ना.से ननयम 1981  

11   कननष्ट्ठ शलपीक  प्रशासकीय कामकाज, टंकलेखन, वररष्ट्ठांनी 
सांगीतलेली कामे  

म.ना.से ननयम 1981  

12   शलपीक-नन-टंकलेख 
क  

प्रशासकीय कामकाज, टंकलेखन, वररष्ट्ठांनी 
सांगीतलेली कामे  

म.ना.से ननयम 1981  

13   उच्च शे्रणी वरीष्ट्ठ अधधकारी यांचेकडुन शु्रतलेखन घेणे, म.ना.से ननयम 1981  



लघुलेखक  टंकलेखन करण ेव इतर अनुषंगीक कतगव्ये  

14   ननम्म शे्रणी 
लघुलेखक  

शु्रतलेखन घेणे,टंकलेखन करण े व इतर 
अनुषंगीक कतगव्ये  

म.ना.से ननयम 1981  

15   प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ रक्त,लघवी तपासण,ेव इतर  
तपासण्याचा अहवाल सादर  
करण े

म.ना.से ननयम 1981  

16   प्रयोगशाळा  
सहायक 

रक्त,लघवी तपासण,ेव इतर  
तपासण्याचा अहवाल सादर  
करण े  
 

म.ना.से ननयम 1981  

17  क्ष-ककरण तंत्रज्ञ  रुग्णांचे क्ष ककरण काढण,े नोंदी घेणे ,व 
इतर अनुषंगीक कामे  

म.ना.से ननयम 1981  

18   कृत्रत्रम अवयव 
योजन तंत्रज्ञ  

रुग्णाचें कृत्रीम अवयव बनववण,े नोंदी घेणे,  
व इतर अनुषंगीक कामे  

म.ना.से ननयम 1981  

19  अंधारखोली 
सहायक  

क्ष-ककरण तंत्रज्ञांना मदत करण,े व इतर 
अनुषंगीक कामे 

म.ना.से ननयम 1981  

20   इसीजी तंत्रज्ञ  रुग्णांचे इसीजी काढणे म.ना.से ननयम 1981  

21   ग्रंथपाल  महाववद्यालयाच्या ग्रंथालयाची संपुणग 
जबाबदारी पार पाडणे 

म.ना.से ननयम 1981  

22   दंत तंत्रज्ञ  दंत रुग्णावर उपचार वररष्ट्ठांच्या आदेशाने 
इतर कामे  

म.ना.से ननयम 1981  



23   वाहन  चालक  रुग्णालयातील रुग्णवाहीकेवर   कामकाज 
करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

25 सहायक ग्रंथपाल ग्रंथपाल यांना त्यांच्या कामात मदत करण े
व संबंधीत कामे 

म.ना.से ननयम 1981  

26   जोडारी  महाववद्यालयीन जोडारी ववभागाशी ननगडीत 
सवग कामे 

म.ना.से ननयम 198  

27 फोटोग्राफर ववद्यार्थयाांच्या शशक्षणाकरीता  
ववववध छायाधचत्र काढणे व  
इतर 

म.ना.से ननयम 1981  

28   वै.सा.कायगकताग  रुग्णांना व नातेवाईकांना मागगदयशगन व 
मदत करणे  

म.ना.से ननयम 1981  

29   कलाकार नन 
छायाधचत्रकार  

वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववध 
कलाकृतीचे फोटो तयार करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

30   संग्रहालय नन 
कलाकार  

वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववध संग्रहीत 
कलाकृती तयार करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

31   पशुवैद्यक शमश्रक  ववद्यार्थयाांना पशुबाबत मदत करण े म.ना.से ननयम 1981  
32   गहृपाल  वसनतगहृामध्ये देखरेख ठेवणे म.ना.से ननयम 1981  
33   गॅस परीचर  गॅस प्लांट देखरेख ठेवण े म.ना.से ननयम 1981  

34   उदवाहक चालक महाववद्यालयात उपलब्ध असलेल्या 
उदवाहन देखभाल करणे 

म.ना.से ननयम 1981  

35    दफ्तरी  प्रशासकीय ववभागात वररष्ट्ठांनी सांगीतलेली 
कामे पार पाडणे 

म.ना.से ननयम 1981  



 

36   हमाल  ववववध ववभागामध्ये वरीष्ट्ठांना मदत करण े  म.ना.से ननयम 1981  
37   प्र.शा. पररचर  ववववध प्रयोगशाळामध्ये तंत्रज्ञांना मदत 

करण े 
म.ना.से ननयम 1981  

38   प्रयोगशाळा सेवक   ववववध प्रयोगशाळामध्ये तत्रज्ञांना मदत 
करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

39   कक्ष परीचर  ववववध ववभागामध्ये वरीष्ट्ठांना मदत करण े  म.ना.से ननयम 1981  
40   नाईक  ववववध ववभागामध्ये वरीष्ट्ठांना मदत करण े  म.ना.से ननयम 1981  
41   सफाईगार  महाववद्यालय, रुग्णालय व ववभागातील 

साफ सफाईचे कामे करण े 
म.ना.से ननयम 1981  

42   चतुथग शे्रणी 
कमगचारी  

महाववद्यालय, साफ सफाईच ेकामे करण े म.ना.से ननयम 1981  

43  अशभलेख परीचर  ववभागामध्ये वरीष्ट्ठांना मदत करण े म.ना.से ननयम 1981  

44   माळी  सवग ववभागामध्ये वकृ्षारोपन, ननगा, व इतर 
अनुषंगीक कामे  करण े 

म.ना.से ननयम 1981  

45   म्युझीयम परीचर  ववभागामध्ये वरीष्ट्ठांना मदत करण े म.ना.से ननयम 1981  
46   उदवाहन वाहक  कायागलयातील शलफ्ट चालववणे  म.ना.से ननयम 1981  
47  अंधार खोली 

परीचर  
ववभागामध्ये वरीष्ट्ठांना मदत करण े म.ना.से ननयम 1981  

48   प्राणी संग्रहालय 
परीचर  

ववभागामध्ये वरीष्ट्ठांना मदत करण े म.ना.से ननयम 1981  

49   कुरण राखी  परीसरातील बगीच्याची साफ सफाई करण े म.ना.से ननयम 1981  
50   पफृहास  परीसरातील   साफ सफाई करण े म.ना.से ननयम 1981  



51   शव ववच्छेदन 
पररचर  

शवववच्छेदन गहृातील कामकाज व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे 

म.ना.से ननयम 1981  

52   चपराशी  कायागलयात, ववभागात व इतर हठकाणी 
शशपायाचे सवग काम करणे 

म.ना.से ननयम 1981  

53   चैकीदार  परीसरातील   देखरेख करणे म.ना.से ननयम 1981  
54   गॅसमॅन  गॅस प्लांटची देखरेख करण े म.ना.से ननयम 1981  
 
       
 
               
                                                                                                                                                   
अधधष्ट्ठाता  
                                                                                                                                           
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय , 
                                                                                                                                                                        
चंद्रपूर  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

माहहती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 ;1 ;ब ; 
निणमय प्रक्रियेतील पयमवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायीत्व निजचचत करुि कायमपध्दतीचे प्रकाशि (कामाचा प्रकार िाव) 

कामाचे स्वरुप  - महाववद्यालयात ननरननराळया ववभागात सुरु असलेले कामाची माहहती संबंधधत तरतुद      
                       - शासनाने ववहीत केल्याप्रमाणे.  
अधधननयमाचे नांव :- महाराष्ट्र  नागरी सेवा सेवेच्या सवगसाधारण शती, ननयम, 1981. ननयम    :- महाराष्ट्र नागरी सेवा ननयम 
1981  
शासन ननणगय, पररपत्रके, कायागलयीन  आदेश   
अ.क्र  कामाचे स्वरुप  कालावधी हदवस  कामासाठी जबाबदारी अधधकारी  अशभप्राय  
01  अध्यापकांच्या/ अशैक्षणणक पदावरील अधधका-

यांच्या ननयुक्तीचे प्रस्ताव संचालनालयास 
सादर करण े 

सवग साधारण बाब 7 हदवसांत  
तात्काळ बाबींचा ननपटारा 
त्वरीत करण ेव इतर ववषय 
ववहीत केलेल्या 
वेळापत्रकाप्रमाणे 

शाखा प्रमुख  

02  तांत्रत्रक व अतांत्रत्रक कमगचारी वगग 3 आणण 4 
च्या ननयुक्त्या करण े 

--’-- सक्षम प्राधधकारी  



03  सवग अधधकारी व कमगचा-यांचे सवग प्रकारचे 
प्रशासकीय कामकाज करणे  

--’-- शाखा प्रमुख  

04  कमगचा-यांच्या रजा मंजुर करणे --’’-- सक्षम प्राधधकारी  
05  कमगचा-यांना मराठी हहदंी भाषा पररक्षा उत्तीणग 

होण्यातुन सूट देण े 
--’’-- सक्षम प्राधधकारी  

06  कमगचा-यांच्या स्थाननक चैकशा करणे --’’-- सक्षम प्राधधकारी  
07 कायागलय-साधे पत्र अधगशासकीय पत्र 

ववधानसभा तारांककत प्रश्न फॅक्स द्वारे प्राप्त 
पत्र संपूणग संस्थेची माहहती 

सात हदवसात ननपटारा करण े 
तीन हदवसात ननपटारा करण े
त्याचहदवशी ननपटारा करण े
त्याच हदवशी ननपटारा करणे 
ककंवा दसूरे हदवशी  
सात हदवसात ननपटारा करण े

संबंधधत ववषयाचे शलपीक वगग --’’-
-  
--’’--  
--’’--  
--’’--   
 

 

माहहती अधिकार अधिनियम 2005 
 

कलम  4 (१) (ब) (IV) िमुिा (V) 
िमुन्यामध्ये कामाचे प्रकर्ीकरण संघर्िाचे लक्ष  (वावषमक) 

 
अनु.क्र कामकायग कामाचे प्रमाण  आधथगक लक्ष अशभप्राय 

01      
02      
03      
04      
05      
06      



07      
08      
09      
10      
11      
12      
13      

 
 
 

अधधष्ट्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 

 
 

माहहती अधधकार अधधननयम 2005    कलम 4 ब  अ नमुना ब 
कामाची कालमयागदा शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय  चंद्रपूर येथील काम पुणग होण्यासाठी प्रत्येक कामाची कालमयागदा 

सवगसाधारण टपाल 7 हदवसात तात्काळ बाबींचा ननपटारा त्वरीत करण े
 
अक्र कामकायग हदवस तास पुणग करण्यासाठी जबाबदार अधधकार तक्रार ननवारण 

अधधकारी 
01  अध्यापकांच्या, अशैक्षणणक पदावररल  

अधधका-यांच्या ननयुक्तीचे प्रस्ताव 
संचालनालयास सादर करणे  

सवग साधारण बाब 7हदवसांत तात्काळ 
बाबींचाननपटारा त्वरीत करणे व इतर ववष य 
ववहहत केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे  

शाखा प्रमुख  अधधष्ट्ठाता 
,शा.व.ैम चंद्रपूर  
 

02  तांत्रत्रक व अतांत्रत्रक कमगचारी 3 -’’-  सक्षम प्राधधकारी -’’-  



आणण 4 च्या ननयुक्त्या करणे  
03  सवग अधधकारी व कमगचा्रयांचे सवग 

पकारचे प्रशासकीय कामकाज करणे 
-’’-  शाखा प्रमुख  -’’-  

04  कमगचा-यांच्या रजा मंजुर करणे  -’’-  सक्षम प्राधधकारी -’’-  
05  कमगचा-यांना मराठी हहदंी भाषा 

परीक्षा उत्तीणग होण्यातुन सुट देणे  
-’’-  सक्षम प्राधधकारी -’’-  

06  कमगचा ््रयांच्या स्थाननक चैकशा 
करण े

-’’-  सक्षम प्राधधकारी -’’-  

07 कायागलय - साधे पत्र अधगशासकीय 
पत्र ववधानसभा तारांककत प्रश्न 
फॅक्सद्वारे प्राप्त पत्र संपुणग संस्थेची 
माहहती 

सात हदवसात ननपटारा करण,े नतन हदवसात 
ननपटारा करण,े त्याचहदवशी ननपटारा करण,े 
त्याचहदवशी ननपटारा करण,े ककंवा दसुरे हदवशी 
सात हदवसात ननपटारा करण े

संबंधीत ववषयाचे 
शलपीक वगग  
-’’-  
-’’-  
-’’-  
 

-’’-  
  
   -’’-  
   -’’-  
   -’’-    
 

 
माहहती अधधकार अधधननयम 2005 
कलम 4 (१) (ब)(अ) नमनुा अ 

 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, व रुग्णालय ,चंद्रपूर येथील कामाशी संबंधीत पररपत्रके 

 
अनु. 
कं्र. 

सुचना  पत्रकानुसार हदलेले ववषय ननयम क्रमांक व वषग अशभप्राय असल्यास 

01 मा.अधधष्ट्ठाता 
यांच्या आदेशानुसार 

 म.ना.से.ननयम 1981   मा. संचालक, वैद्यकीय शशक्षण 
व संशोधन मुंबई तसेच मा. 



व सुचनेनुसार हदलेले 
ववषय    

प्रधान सधचव, वैद्यकीय शशक्षण 
व औषधी द्रव्ये ववभाग व 
मंत्रालयीन इतर ववभाग, 
महाराष्ट्र  शासनाने वेळोवेळी 
ननगगशमत केलेल्या ननयम , 
अधधननयम शासन ननणगय व 
पररपत्रकानुसार 

 
 
 
 
 

अधधष्ट्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 

रुग्णालय, चंद्रपूर 
 
 

 
माहहती अधिकार अधिनियम 2005 कलम  4 (१) (ब) (अ) िमुिा ब  

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर या कायामलयातील कामाशी संबंिीत शासि निणमय 
 
अनु. 
कं्र. 

शासन ननणगयानुसार हदलेले ववषय शासन ननणगय क्रमांक व हदनांक  अशभप्राय 
असल्यास  
 



1 रजा ननयम महाराष्ट्र नागरी सेवा ननयम 1981 शासनाने 
वेळोवेळी 
ननगगमीत केलेले 
शासन ननणगय 
पररपत्रक 
अधधसुचना 
यातील  
सुधारणा  
 

2  भववष्ट्य ननवागह ननधी ननयम महाराष्ट्र सवगसाधारण भ.नन.नन.ननयम 1988  
3  रुग्णालयीन प्रशासन  ननयम पुस्तीका खंड एक 1981 
4  शास्ती  व अवपल ननयम ननयम 1979  
5  ननवतृ्ती वेतनाचे अंशराशीकरण म.ना.स.ेननयम 1984 
6  ननवतृ्त्ती वेतन  म.ना.स.ेननयम 1982 
7  वेतन ननयम  म.ना.स.ेननयम 1981 
8  सेवेच्या सवगसाधारण शती म.ना.स.ेननयम 1981 

9  
 

पदग्रहण अवधी,स्वीयेत्तर सेवा,बडतफी व सेवतेून 
काढून टाकणा-याच्या काळातील प्रदाने 

म.ना.स.ेननयम 1981  
  

 
 
.   

 
अधधष्ट्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय, 
चंद्रपूर . 

 
 

माहहती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 1 ब अ िमुिा - क 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय,चंद्रपूर, या कायामलयातील कामाशी संबंिीत शासि निणमय 

 
अ.क्र शासकीय पत्रकानुसार हदलेले ववषय पररपत्रक क्रमांक व हदनांक अशभप्राय असल्यास 



 
1  अत्यावश्यक सेवेतील कमगचा-यांच्या कायागलयीन 

कामकाजाच्या वेळेबाबत  
सावगजननक आरोग्य ववभाग पररपत्रक 
क्र ओडीओ-1688 सी आर-16388 
आस्थापना,मंत्रालय मुंबई हद.9.12. 

हया संदभागत शासनाने वळेोवेळी 
ननगगमीत,सुधारीत  आदेश लागु 
राहतील 

2 कयागलयात उशशरा येणाय्ा कमगचा-यांच्या  उशशरा  
उपस्थीतीची तपासणी 

व.ैशश.व औ.द्रव्ये  ववभाग पररपत्रक क्र 
इएसटी-3092.258.92 आस्थापना, 
मंत्रालय,मुंबई हद.13.11.1992 

3 सेवापुस्तकाची  दसुरी प्रत सवग राज्य शासकीय   
कमगचा-यांना ववनामुल्य देण्याबाबत 

ववत्त ववभाग,परीपत्रक क्र.सेवापु-1097  
प्र.क्र.10.97 सेवा-6,मंत्रालय,मुंबई हद. 
11.11.1997   
 

 
 
 

अधधष्ट्ठाता 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, 

चंद्रपूर 
  
                   
  
    
 
 

माहहती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 



4 1 ब अ िमुिा - ड 
 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर येथील कामाशी संबंिीत कायामलयीि आदेश िोरणात्मक पररपत्रक 
 
       
    
अनु. 
कं्र 

ववषय   क्रमांक व हदनांक अशभप्राय असल्यास  
 

01. हहवाळी अधधवेशनाच्या काळात अधधकारी व 
कमगचारी यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या रजा मंजुर 
न करण्याबाबत 

जा.क्र.शावैमचं/आस्था -३ /९२६९/१९  
हद.१३.१२.१९   
 

 

 
 
  

 
अधधष्ट्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय, चंद्रपूर 

 
 
 
 

माहहती अधिकार अधिनियम 2005  कलम 4 1 ब अ िमुिा - इ 
चंद्रपूर, येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर कायामलयामध्ये उपलबि दस्ताऐवजांची यादी 

दस्ताऐवजाचा ववषय 



अनु. 
कं्र. 

दस्तऐवजांचा प्रकार ववभाग संबंधीत व्यक्तीचे नाव व पदनाम कायागलयाचे 
नाव 

01 या ववभागात आस्थापना 1 ते 4 ववभाग 
आहेत, ववभागात त्या त्या संवगागतील 
संस्थेतील अधधकारी व कमगचा-यांच्या मुळ 
नस्त्या ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यात 
वैयजक्तक नस्त्या, न्यायालयीन प्रकरणांच्या 
नस्त्या, वेतनवाढ नस्त्या, व इतर 
प्रशासकीय नस्त्या, ककरकोळ रजा नोंदवही, 
हालचाल नोंदवही. 

आस्थापना  
ववभाग  
 

1.श्री.अशोक एम.इंगोले, वरीष्ट्ठ सहाय्यक 
2.श्री.चंद ुपारखंड,े क. शलपीक 
3. श्री. भानुदास ढगे, व.शलपीक 
4. पठाण मुबीन खान, शलपीक टंकलेखक 

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

02 ववद्यार्थयाांशी संबंधीत सवग प्रकारच्या 
नस्त्या,शशष्ट्यवतृ्ती, स्टायपेंड वगैरे 
ववद्यार्थयाांशी संबंधीत माहहतीच्या नस्त्या 

ववद्याथी 
ववभाग 

1.श्री. हटकमचंद मानकर, वररष्ट्ठ शलपीक 
2.स्वाती माहुले, वररष्ट्ठ शलपीक 
३.श्री.शुभम हळदे,लघुटंकलेखक 
४.श्री.धधरज सलाम,े शलपीक टंकलेखक  

शा.वै.म 
चंद्रपूर 

03  
 

आवक नोंदवही, जावक नोंदवही, स्टॅंम्प  
नोंदवही अब स्थाननक टपाल नोंदवही  
आवक,जावक  आवक जावक  
ववभाग  

 1 श्री. रमेश रामटेके,  कननष्ट्ठ    
   शलपीक  
2. श्री.सधचन तरोडे, वररष्ट्ठ शलपीक   

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

04 जडसंग्रह नोंदवही, ककरकोळ वस्त ुपुरवठा  
नोंदवही, लेखन सामुग्री नोंदवही, जडसंग्रह 
पुरवठा नोंदवही , भांडार ववभाग   

 1.श्री योगेश आक्केवार, शलपीक टंकलेखक  
2.श्री.संतोष गोरेवार, वरीष्ट्ठ शलपीक  
3.श्री. संतोष बावने,कननष्ट्ठ शलपीक  
 
 

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

05 आधथगक व्यवहाराशी संबंधीत सवग प्रकार  रोखपाल  1.श्री. संतोष पाठक, वरीष्ट्ठ शलपीक शा.वै.म 



च्या नसत्या,स्वीयप्रपंची खाते बाबत 
नसत्या,शशष्ट्यवतृ्ती,स्टायपंड व इतर 
वाटपाबाबत नस्त्या रोख नोंदवही,स्वीय 
प्रपंची नोंदवही, स्वीयप्रपंची पासबूक पावती 
पुस्तक नोंदवही, माशसक खचागची  नोंदवही, 
.रोख नोंदवही, रोख नोंदवही, बील 
नोंदवही,टोकन नोंदवही 

ववभाग 
  

2.श्री. राजेंद्र समथग, कननष्ट्ठ शलपीक  
 3.श्री. ववपीन काळपांडे, वररष्ट्ठ शलपीक 
४.श्री.सुननल नततरमारे, वरीष्ट्ठ सहाय्यक 

चंद्रपूर  
 

06 वगग 1 ते 4 च्या अधधकारी व कमगचा-यांचे 
सेवापुस्तके,वेतनदेयक नोंदवही, इतर सवग 
प्रकारची देयके   

लेखा ववभाग 1.श्री.सुननल वेदलुवार, वररष्ट्ठ शलपीक  
2 .श्री. प्रहदप देशटटीवार,क.शलपीक  
4. श्री. शैलेश शेंदे्र, नन.शे्र.लघुलेखक 
 

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

07 अंदाजपत्रके, अनुदान,अथगसंकल्पीय तरतुदी, 
कायगक्रम अंदाजपत्रके, अनुदान मागणी व 
खचग वगैरे बाबतच्या नस्त्या तसेच संक्षक्षप्त 
देयके 

अथगसंकल्प  
ववभाग 

1.श्री. अजय पेंढारकर,  कननष्ट्ठ शलपीक  
2.जया शमसाळ, शलपीक टंकलेखक 
3.श्री. श्रीनीवास भोसले, लघुटंकलेखक 

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

08 ननयोजन व बांधकाम संबंधधत नस्त्या बांधकाम 
ववभाग 

1.श्री.आशशष देशमुख, वररष्ट्ठ शलपीक  
2.श्री.संदीप सोनकुसरे, कननष्ट्ठ शलपीक 

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

 
  
                                                                                                                                                                        
अधधष्ट्ठाता,  
                                                                                                                                                      
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व                          



                                                                                                                                                                  
रुग्णालय, चंद्रपूर  
 
 
 
 

माहहती अधिकार अधिनियम 2005 
कलम 4 1 अ अप 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर, या कायामलयातील दस्ताऐवजांची वगमवारी 
अ. 
कं्र. 

ववषय दस्तऐवजांचा प्रकार, 
नस्ती,मस्टर, नोंद 
पुस्तक, व्हाउचर 

प्रमुख बाबींचा तपशशलवार सुरक्षक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

 
01  शासन ननणगय  अ शासन ननणगय कायम  

02  सेवा पुस्तके - वगग 1 ते 4 सवग 
अधधकारी व कमगचारी  

अ  सेवा पुस्तके - वगग 1 ते 4 सवग अधधकारी 
व कमगचारी  

कायम  

03  वगग-1 त े4 सवग अधधकारी व 
कमगचारी यांच्या वैयजक्तक नस्त्या  

ब  वगग-1 त े4 सवग अधधकारी व कमगचारी 
यांच्या वैयजक्तक नस्त्या  

कायम  

04  न्यायालयीन प्रकरणांसबंधी नस्त्या ब  न्यायालयीन प्रकरणांसबंधी नस्त्या  कायम  
05  सवग वगागची वेतनदेयक ब सवग वगागची वेतनदेयक 25 वषे  
06  सेवाननवतृ्ती ववषयक कागदपत्र ब सेवाननवतृ्ती ववषयक कागदपत्र 05 वषे  
07  आकजस्मक खचागची नोंदवही क आकजस्मक खचागची नोंदवही 05 वषे  
08  सववस्तर अथगसंकल्पीय अंदाज क सववस्तर अथगसंकल्पीय अंदाज 05 वषे  
09  सेवा पुस्तके मतृ्युनंतर ककंवा सेवा क  सेवा पुस्तके मत्रत्यनंतर ककंवा सेवा 30 वषे  



ननवतृ्ती नंतर  ननवत्रत्ती नंतर  
10  इतर सेवाननवतृ्ती ववषयक कागदपते्र  क इतर सेवाननवतृ्ती ववषयक  30 वषे  
11  सेवा सेवाननवतृ्ती वेतन धारकांचे 

वववरणपते्र  
क  सेवाननवतृ्ती वेतन धारकांचे वववरणपत्र  05 वषे  

12  इतर कमगचा-यांची वेतन देयके व 
पावत्या  

क  इतर कमगचा-यांची वेतन देयके  व पावत्या  30 वषे  

13  शासन सेवाथग मुद्राकाचे हहशेब क शासन सेवाथग मुद्राकाचे हहशेब 30 वषे  
14  जडसंग्रह नोंदवही अगोदरच पूणग 

भरल्यानंतर त्यातील नोंदी तपासणी 
करुन नववन रजजस्टरमध्ये नोंद करण े

क जडसंग्रह नोंदवही अगोदरच रजजपूणग 
भरल्यानंतर त्यातील नोंदी तपासणी करुन 
नववन रजजस्टरमध्ये नोंद करण े

30 

15  वस्तु ननलेखन बाबतचा पत्रव्यवहार क  वस्त ुननलेखन बाबतचा पत्रव्यवहार  05 वष े

16  त्रबला सोबत न पाठववलेली प्रमाणके क  त्रबला सोबत न पाठववलेली प्रमाणके  16  

17  अग्रीम मंजुरी आदेश  क  अग्रीम मंजुरी आदेश 05 वषे   
18  सेवाननवतृ्ती वेतन मंजुरीचे आदेश व  

त्यासंबंधीची कागदपते्र  
क  सेवाननवतृ्ती वेतन मंजुरीचे आदेश व 

त्यासंबंधीची कागदपत्र   
30 वषे  
 

19  रजेबाबतचे आदेश  क रजेबाबतचे आदेश -- 
20  प्रवासभत्ता देयके व पावत्या क प्रवासभत्ता देयके व पावत्या 05 वषे  
21  रजा लेखा  क रजा लेखा 03 वषे  
22  माशसक खचागची वववरणपते्र क माशसक खचागची वववरणपऋो 02 वषे  
23  जडसंग्रह वस्तु खरेदी व त्याची मंजुरी 

इत्यादी बाबतचा पत्रव्यवहार 
क  जडसंग्रह वस्त ुखरेदी व त्याची मंजुरी 

इत्यादी बाबतचा पत्रव्यवहार 

०१ वषे 

24  अंतीम वेतन प्रमाणपत्र ड अंतीम वेतन प्रमाणपत्र 01 वषे  
25  ककरकोळ रजा नोंदवही ड ककरकोळ रजा नोंदवही 01 वषे  



 
 
 
 
                                                                                                                                   
अधधष्ट्ठाता  
                                                                                                                                  
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर  

 
 

माहहती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 (1) (ब)अपप) 
 

चंद्रपूर, येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर या कायागलयाच्या पररणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी 
सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था.  
 
अ. 
क्र. 

सल्ला मसलतीचा ववषय   कायगप्रणालीचे ववस्ततृ वणगन कोणत्या अधधननयम, 
ननयम,पररपत्रकाद्वारे 

पुनरावतृ्ती काल 

01                     -- 
 

   --                     --                     --  

 
   
हटप: संबंधधत नाही  
   
 
                      



                                                                                                                                                                
अधधष्ट्ठाता,  
                                                                                                                                       
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय रुग्णालय  
                                                                                                                                                                  
चंद्रपूर 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
  
                                            

माहहती अधधकार अधधननयम 2005 कलम 4(१) (ब)अपपप) नमुना-ब 
चंद्रपूर,येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, या कायागलयाच्या अधधसभांची यादी प्रकाशीत करण.े 

 
अ. 
क्र. 

अधधसभेचे नाव   सभेचे  सदस्य सभेचे उहददष्ट्ट ककती वेळा 
घेण्यात  
येत े

सभा 
जनसामान्यांसाठी 
खुली आहे ककंवा  

नाही 

सभेचा कायग 
वत्रतांत  
उपलब्ध  

 



 ननरंक  ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक 

 
 
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                              
अधधष्ट्ठाता,  
                                                                                                                                       
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय रुग्णालय  
                                                                                                                                                                  
चंद्रपू 
 

माहहती अधधकार अधधननयम 2005 कलम 4(1)(ब)(अपपप) नमुना-ब 
चंद्रपूर,येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय या कायागलयाच्या पररषदांच्या मंडळांची यादी प्रकाशीत करण.े 

 
 
अ. 
क्र 

सशमतीचे नाव सशमतीचे सदस्य सशमतीचे 
उहददष्ट्ट 

ककती वेळा   
घेण्यात  
येत े

सभा जन 
सामान्यांसाठी 
खुली आहे ककंवा 
नाही 

सभेचे कायग 
वतृ्त्तांत  
उपलब्ध  
 

01 महाववद्यालयीन 
पररषद 

अध्यक्ष - मा. अधधष्ट्ठाता 
सदस्य-महाववद्यालयातील सवग  
ववभागांच ेववभागप्रमुख,प्राध्यापक व 
अधधक्षक , रुग्णालय, वैद्यकीय 

महाववद्यालय, 
रुग्णालय व 
ववववध 
ववभागातील 

महहण्यातून  
दोनदा 

नाही उपलब्ध 



अधधक्षक, ननवासी वैद्यकीय 
अधधकारी, 
धचककत्सा,रुग्णालय,मुख्य 
प्रशासकीय अधधकारी, प्रशासकीय 
अधधकारी,महाववद्यालय ,रुग्णालय, 
अधधसेववका, रुग्णालय,ग्रंथपाल 

अडचणी  
सोडववणे.   

 
 
 
                                                                                                                                                               
अधधष्ट्ठाता,  
                                                                                                                                       
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय रुग्णालय  
                                                                                                                                                                  
चंद्रपूर 

 
 

माहहती अधधकार अधधननयम 2005      
कलम 4(१) (ब)अपपप)नमुना-ब 

 
चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय या कायागलयाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकाशीत करण े

 
अ. 
क्र. 

संस्थेचे नाव  संस्थेचे सदस्य संस्थेचे 
उहद/दष्ट्ट  

ककती वेळा 
घेण्यात  

सभा 
जनसामान्यांसाठी  

सभेचे कायग 
वतृ्त्तांत  



येत े खुली आहे ककंवा  
नाही. 

उपलब्ध  
 

- -- -- -- -- -- -- 
 
 हटप - संबंधीत नाही 
. 
 
 

अधधष्ट्ठाता 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 

रुग्णालय ,चंद्रपूर 
 
 .    
   
  
 
 
  

 

 

deZpk&;kaps dk;Zjr fBdk.k 
fnukad 31-10-2020 jksth 
i;Zrph fLFkrh   

    



v- 
dz- 

deZpka&;kps uko in dk;Zjr fBdk.k 

1      fujad dk;kZy;hu vf/k{kd jQX.kky; Fkkiuk 

    

1 Jh-ds'Ao fnxacj iokj       ojh"B lgk::kd e/;orhZ HkaMkj ( oS|dh; 
jtsoj ) 

2 Jh-'As[A lfye ekSykuk       ojh"B lgk::kd oS|dh; eaMG 

3 Jh-,l-,l-frrjekjs         ojh"B lgk::kd jks[kiky foHkkx 

4 Jh fouksn fu'khcdj  ojh"B lgk::kd  izfrfu;qDrh ukxiqj 

5 Jh-xksfoan cSuokM ojh"B fyihd ckg;jQX.k foHkkx 

6 Jh-vksadkj ch-eqGs          ojh"B fyihd fOg vkj Mh ,y yWc  

7 Jh-fouk;d j-efnyokj    ojh"B fyihd fi ,l ,e foHkkx 

8 Jherh-,l-lh pkansdj  ojh"B fyihd jQX.kky; vkLFkkiuk (uflZx) 

9 Jh-foihu rstiky dkGikaMs   ojh"B fyihd jks[kiky foHkkx 

10 Jh-fu[Ahy ekjksrh okMhdj    ojh"B fyihd fyuu foHkkx  

11 Jh-ukjk;.A fyaxUuk ekeqyokj  ojh"B fyihd vkarj jQX.k foHkkx 

12 dq-g"AZyk vacknkl xsMke      ojh"B fyihd jQX.kky; vkLFkkiuk 

13 Jh-vt; isa<kjdj            ojh"B fyihd vuqnku foHkkx  



14 Jh-jkgqy ;sjkokj             ojh"B fyihd ckg;jQX.k foHkkx 

15 Jh-fd'Aksj ik<s.A ojh"B fyihd da_kkVh vkLFkki.kk 

16 Jh lqfuy fo'oukFk okMdj ojh"B fyihd fOg vkj Mh ,y yWc 

17 Jh eksgufxj Hkxokufxj fxjh ojh"B fyihd ckg;jQX.k foHkkx 

  
  

 

18 Jherh-lqykspuk tk/Ao        dfu"B fyihd ys[kk foHkkx jQX.kky; 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासक्रकय वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय चंद्रपूर 

   

अु.क्र कमगचा-यांचे नाव पद स्थुल रक्कम शेरा 
1 श्री.राजू महादेव धोटे कायागलयीन अधधक्षक 56607 सेवानिवृत्त जूि 2019 

2 श्रीमती. मालती मुरेकर सावगजननक आरोग्य पररचाररका 84585  

3 श्रीमती. जयश्री पुरुषोतम अहहरकर पररसेववका 87085  

4 श्रीमती. संघशमत्रा हदलीप बोरकर पररसेववका 84924  

5 श्रीमती.ननता नरेंद्र ढगे पररसेववका 87085  

6 श्रीमती.बाया परण्याजी हूरमाड े पररसेववका 87285 सेवानिवृत्त जूि 2019 

7 श्रीमती.भाधगरथी लक्ष्मणजी कामठे  पररसेववका 87285  

8 श्रीमती. प्रनतमा लक्ष्मण मशलक पररसेववका 86585 सेवानिवृत्त मे 2019 

9 श्रीमती. मंगला पुरषोतम मांडवकर पररसेववका 87285  

10 श्रीमती. माया वासूदेव मडावी पररसेववका 84924  

11 श्रीमती. ववद्या हदलीप पळसकर पररसेववका 87085  

12 श्रीमती. प्रशमला वववेक मुन (तेलंग) पररसेववका 87285  

13 श्रीमती. वषाग सुरेंद्र टेंभुणे पररसेववका 87085  

14 श्री. केशव हदगंबर पवार वररष्ट्ठ सहाय्यक 56500  

15 श्री. शेख सशलम मौलाना  वररष्ट्ठ सहाय्यक 53730 सेवानिवृत्त जुलै 2019 

16 श्री. एस.एस. नततरमारे वररष्ट्ठ सहाय्यक 53954  

17 श्री. ववनोद देववदास ननशशबकर वररष्ट्ठ सहाय्यक 47525 23.01.2020 ला रुजू 
18 कु. शेरॉन बैजू अब्राहम अधधपररचाररका 58676  

19 श्री. ववशाल महादेव बनकर अधधपररचारक 58230  

20 श्रीमती. रजनी बाबाराव बारई अधधपररचाररका 60251  



21 कु. गीता देऊ भोये अधधपररचाररका 59830  

22 श्री.संजय सुभाष त्रबश्वास अधधपररचारक 60373  

23 श्रीमती. प्रगती उत्तमराव बरडे अधधपररचाररका 60373  

24 श्रीमती. रुपाली श्रीधरराव चाटे अधधपररचाररका 62211  

25 श्रीमती. मंजूश्री ववष्ट्णू चाटे अधधपररचाररका 63461  

26 श्री.अक्षय सुरेश डहाळे अधधपररचाररका 56980  

27 श्रीमती.वप्रयंका भाऊराव देरकर अधधपररचाररका 59926  

28 श्री. स्वागतकुमार शशवाजी देसाई अधधपररचारक 58230  

29 श्रीमती. सुचेता ववजय धनववज अधधपररचारीका 56716  

30 श्री. अककंत जश्वराज ढोणे अधधपररचारक 58676  

31 कु. अजश्वनी बाबूराव फुले अधधपररचारीका 63461  

32 कु. पुजा महादेव गहूकार अधधपररचारीका 61623  

33 श्री. महेश शभमंराव गायकवाड अधधपररचारक 62211  

34 कु. रेश्मा पपू गायकवाड अधधपररचारीका 56980  

35 कु. वप्रती रामेश्वर गायकवाड अधधपररचारीका 56980  

36 श्रीमती. तेजजस्वनी सुरेश गजशभये अधधपररचारीका 59830  

37 श्रीमती.वप्रयंका गोववदं गारगोटे अधधपररचारीका 58230  

38 कु. ककरण रववदं्र गाठे अधधपररचारीका 59830  

39 श्रीमती. भाग्यश्री ज्ञानेश्वर गेडाम अधधपररचारीका 58676  

40 श्रीमती. यामीनन  हररदास घोडमारे अधधपररचारीका 62211  

41 श्रीमती.संगीता बंडप्पा गुरदाडे अधधपररचारीका 56980  

42 श्रीमती. रुपाली प्रववन इंगल्स अधधपररचारीका 60373  

43 श्रीमती. शुंभागी तूकाराम ईरावार अधधपररचारीका 59926  

44 श्रीमती. समवपगता संजय जेकब अधधपररचारीका 58676  



45 श्रीमती. स्वाती बडूजंी जाधव अधधपररचारीका 65887  

46 श्रीमती. अंककता बबनराव जंवजालकर अधधपररचारीका 58230  

47 कु. कोमल तात्यासो कदम अधधपररचारीका 63461  

48 कु. जयश्री महादेवराव केन्दे्र अधधपररचारीका 59830  

49 कु. जस्वटी दादाराव खडसे अधधपररचारीका 58676  

50 श्री. तौककफ  अझरपाशा खैराटे अधधपररचारक 56980  

51 श्री. मायकल स्टॅलीन खंडागळे अधधपररचारक 62211  

52 श्री. प्रमोद ववजय कोरडे अधधपररचारक 62211  

53 कु. नेहा ननतीन कोटक अधधपररचाररका 56980  

54 कु. सशमक्षा ववष्ट्णू कोवे अधधपररचाररका 59830  

55 कु. सोनाली पंडीत लहारे अधधपररचाररका 58230  

56 कु. अरंुधती फ्राशससं लोंढे अधधपररचाररका 58230  

57 कु. रत्नवप्रया धम्मपाल मैत्रीकर अधधपररचाररका 59926  

58 श्री. कल्याण शेखर मल्लारप्पु अधधपररचारक 58676  

59 श्रीमती. अंजली  अननल मरस्कोल्हे अधधपररचारीका 56980  

60 श्रीमती. अजश्वनी शललाधर मसराम अधधपररचारीका 62211  

61 श्रीमती. रुषाली ककसन माटे अधधपररचारीका 55020  

62 श्रीमती. मंजू सुरेश मेश्राम अधधपररचारीका 79585  

63 श्रीमती. गंगासागर जनागधन मोरे अधधपररचारीका 56980  

64 श्री. मोहननश दत्तात्रय मुददमवार अधधपररचारीका 64049  

65 कु. मीना केशव नागरगोज े अधधपररचारीका 56980  

66 श्रीमती. वप्रती बाबाराव नगराळे अधधपररचारीका 56980  

67 कु. पौशमगणा अमरशसगं  नाईक अधधपररचारीका 56980  

68 श्रीमती. वप्रयंका अननल नरुटे अधधपररचारीका 62211  



69 श्रीमती. नम्रता गजानन पारेलवार अधधपररचारीका 64211  

70 श्री.ककशोर बाळू पवार अधधपररचारक 62211  

71 श्रीमती. सीमा हररदासजी वपगंे अधधपररचारीका 59267  

72 श्रीमती. प्राजक्ता संतोष प्रताप अधधपररचारीका 63461  

73 श्रीमती. मननषा नारायन पोटे अधधपररचारीका 63461  

74 श्रीमती. नशमता शेरशसगं राठोड अधधपररचारीका 62211  

75 कु. रंजजता चंपत सेडमाके अधधपररचारीका 58230  

76 कु. मननषा नामदेव  शेटवाड अधधपररचारीका 56980  

77 श्री. भारतकुमार रामचंद्र सोनी अधधपररचारीका 62211  

78 श्रीमती. ज्योती माननकराव सोनपेटकर अधधपररचारीका 56980  

79 कु. मणणषा त्रबरजु सोनसावे अधधपररचारीका 58676  

80 श्रीमती.थेक्कुपुरम स्टीना स्टॅननसलॉस अधधपररचारीका 59663  

81 श्री. योगेश ओमप्रकाश सुथार अधधपरीचारक 58676  

82 श्री. अमोल सुखदेव तरारे अधधपरीचारक 58676  

83 कु. वैशाली संतोष तपास े अधधवपरचारीका 58676  

84 श्रीमती. सोनल अतूल ठाकूर अधधपररचारीका 62211  

85 श्रीमती. रेणी थाॅमस अधधपररचारीका 63461  

86 श्रीमती. रेणू रामशलगं उमरदंड अधधपररचारीका 56980  

87 श्री. रामगोंड नामदेव वागोली अधधपररचारक 56980  

88 श्रीमती. सुवणाग सुयगकांत येमत े अधधपररचारीका 56270  

89 कु. शारदा हनमंत येरोजवार अधधपररचारीका 59926  

90 श्रीमती. सारा त्रबनंु योहन्नन अधधपररचारीका 63461  

91 श्रीमती. ननलीमा रौराळे अधधपररचारीका 58883 31.12.2019 रोजी राजीनामा 
हदला, अदयाप राजीनामा 



मंजूर नाही. 

92 श्री. गोंववद माधवराव बैनवाड वररष्ट्ठ शलपीक 54599  

93 श्रीमती. सुननता धचदंजुी चांदेकर वररष्ट्ठ शलपीक 54599  

94 कु. हषगला अंबादास गेडाम वररष्ट्ठ शलपीक 53349  

95 श्री. मोहनगीरी भगवानधगरी धगरी वररष्ट्ठ शलपीक 51794  

96 श्री. ववपीन तेजपाल काळपांडे वररष्ट्ठ शलपीक 54599  

97 श्री. ववनायक रमांकात महदलवार वररष्ट्ठ शलपीक 53349  

98 श्री. नारायन शलगंन्ना मामुलवार वररष्ट्ठ शलपीक 54599  

99 श्री. माधव मशलकाजुगन मस्कले वररष्ट्ठ शलपीक 51794 सेवानिवृत्त फे्रबु्रवारी 2020 

100 श्री. ओमकार भगवान मुळे वररष्ट्ठ शलपीक 54599  

101 श्री. अजय अशोक पेढांरकर वररष्ट्ठ शलपीक 51794  

102 श्री. ककशोर हहरामन पाढेंन वररष्ट्ठ शलपीक 51794  

103 श्री. ननखील मारोती वाडीकर वररष्ट्ठ शलपीक 54599  

104 श्री. सुननल ववश्वानाथ वाडकर वररष्ट्ठ शलपीक 51794  

105 श्री. राहूल हदवारकर येरेवार वररष्ट्ठ शलपीक 53044  

106 श्री. सधचन मारोती बोंरकुटवार क्ष-ककरण सहायक 54599  

107 श्री. कवपल पाडूरंग गवळी क्ष-ककरण सहायक 54599  

108 श्री.ववनोद खेमचंद पवार क्ष-ककरण सहायक 54905  

109 श्रीमती. शमनाक्षी योगेश राऊत क्ष-ककरण सहायक 53465  

110 श्रीमती. सुलोचना देववदास जाधव शलपीक नन टंकलेखक 40437  

       

 
 



 
 

                                                                                                                                                
अधधष्ट्ठाता, 

            शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय, 

            चंद्रपूर 
माहहती अधधकार अधधननयम 2005  

कलम 4 (१) (ब) बअ 
चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय,चंद्रपूर या कायागलयात उपलब्ध सुववधांचा तक्ता प्रकाशीत करण े

 
उपलब्ध सुववधा:-   

1) भेटण्याच्या वेळे संदभागत माहहती  
2) वेबसाईट ववषयी माहहती  
3) कॉल सेंटर ववषयी माहहती  
4) अशभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुववधांची माहहती  
5) कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सुववधांची माहहती  , नमुन ेशमळण्याबाबत उपलब्ध माहहती  
6) सुचना पफलकाची माहहती  
7) ग्रंथालय ववषयी माहहती  

अ.क्र सुववधेचा प्रकार कालावधी हठकाण जबाबदार अधधकारी 
कमगचारी 

तक्रारननवारण 
अधधकारी 

०१ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांना भेटण्यासाठी 
पालकांना 

द.ु४ ते 
५.४५ 

वसतीगहृ वसतीगहृ प्रमुख मा.अधधष्ट्ठाता 

02 संबंधधत दस्तऐवज पाहणे द.ु४ ते महाववद्यालयात प्रशासकीय संबंधधत कमगचारी मा.अधधष्ट्ठाता 



५.४५ कायागलयात 
०३ महाववद्यालय कामकाजाची पाहणी    मा.अधधष्ट्ठाता 

०४ नोटीस बोडग २४ तास  महाववद्यालयाच्या दशगनी 
भागावर 

प्रशासकीय अधधकारी 
कायागलयीन अधधक्ष्क 

मा.अधधष्ट्ठाता 

०५ ग्रंथालय ववषयी सशमती २४ तास महाववद्यालयात  ग्रंथपाल व संबंधधत 
कमगचारी 

मा.अधधष्ट्ठाता 

 
 

माहहती अधधकार अधधननयम 2005  
कलम 4  

(१)(ब)गअप 
चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर या कायागलयातील शासकीय माहहती अधधकारी, व अवपलीय 

अधधकारी येथील लोक प्राधधका-याच्या कायगक्षेत्रातील  यांची ववस्ततृ माहहती प्रकाशीत करण.े 
 
 
अ.क्र माहहती अधधकारी नाव /पदनाम कायागलयाचे नाव 

व दरुध्वनी क्रमांक 
ववषय अवपलीय अधधकारी नाव/पदनाम 

कायागलयाचे नाव व दरुध्वनी 
क्रमांक 

1 डॉ.भास्कर सोनारकर 
जन माहहती अधधकारी  
तथा 
वैद्यकीय अधधक्षक शा. वैद्यकीय महाववद्यालय 
व रुग्णालय, चंद्रपूर  

 डॉ.अरुण हुमणे,  
अधधष्ट्ठाता,शासकीय वैद्यकीय 
महाववद्यालय व रुग्णालय, 
चंद्रपूर.दरुध्वनी क्र.07172-
277104  
            



        
  

 
 

                                                                                                                                                                              
अधधष्ट्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय चंद्रपरू 

 
 
 
 
 

माहहती अधधकार अधधननयम 2005  
कलम 4 ;(१) (ब) 

 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर या कायागलयातील प्रकाशशत माहहती 

 
संस्थे संबंधीची माहहती सुचना फलकावर प्रशसध्द करण्यात येईल. 

 
                                                        
 
 
 
         



                                                                
अधधष्ट्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय चंद्रपूर 

 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 

माहहती अधधकार अधधननयम 2005 कलम 4 (१) (क) 
सवगसामान्य लोकांशी संबंधीत महत्वाचे ननणगय व धोरण ेयांची यादी प्रकाशनाकररता तयार करणे व ववतरीत करण े

 
ननरंक 

 
 
 
 
 
  
  



  अधधष्ट्ठाता 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 

रुग्णालय चंद्रपूर 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

माहहती अधधकार अधधननयम 2005  
कलम 4 (१) (ड) 

 सवगसाधारणपण ेआपल्या कायागलयात होणा-या प्रशासकीय, अथगन्यानयक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी 
 

सुचना पफलकावर प्रशसध्द करण्यात येईल. 
  
 
 
           



                  
अधधष्ट्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय चंद्रपूर 

                           
     
  
    
 
 
 
  
 
 


