
 

 

 

 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

चंद्रपूर 

मावहती अविकार अविवियम 

२००५ अंतर्गत १७ बाबीचंी मावहती 

 
 

 

 

महाराष्ट्र  शासि 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर 

कलम ४ (१)(२) मिील तरतुदीिुसार १७ बाबीवंरील (मॅनु्यअल) मावहती 

मावहतीचा अविकार अविवियम २००५ अन्वये ववभार्वार लोकप्राविकारी यांची यादी कलम २ एच िमुिा (अ) 



 

ववभार्ाचे िाव - वैद्यकीय वशक्षण व संशोिि, मंुबई  

                                                                                   कलम २ (एच) ए/बी/सी/डी 

 

अ.क्र लोकप्राधिकारी संस्था संस्था प्रमुखांचे नाव  पत्ता 

१. शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, 

चंद्रपूर 

अधिष्ठाता  शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, रामनगर, 

टी.बी. रुग्णालय परीसर, चंद्रपूर 

 
 

 

 

 

 

 

अविष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

चंद्रपूर 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

कलम २ एच तक्ता (ब) 

शासिाकडूि पुरेसा वििी प्राप्त लोकप्रािीकारी संस्ांची यादी 
 

 

शासकीय ववभार्ाचे िाव  -   वैद्यकीय वशक्षण व संशोिि, मंुबई 

कलम २  अंतगगत 
 



 

अ.क्र लोकप्राधिकारी संस्था संस्था प्रमुखांचे पदनाम  धिकाण/पत्ता 

१. संबंधित नाही संबंधित नाही  - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

अविष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

                                                                                                                                                             चंद्रपूर 
 

 

 

 

 

 

कलम 4 (१)(इ)(प) 

 चंद्रपूर, येथील शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय कायागलयातील कायग व कतगव्य यांचा तपशील: 

  

1. कायागलयाचे नाव                                            :- शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय , चंद्रपूर 

 

2. पत्ता                :- शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, रामनगर, चंद्रपूर 442 401. 

 

3. कायागलय प्रमुख           :- अधिष्ठाता 

 

4. शासकीय धवभागाचे नाव                                 :- संचालनालय, वैद्यकीय धशक्षण व संशोिन, मंुबई. 

 



5. कोणत्या मंत्रालयातील 

    खात्यातील अधिनस्थ             :- वैद्यकीय धशक्षण व औषिीद्रवे्य धवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

 

6. कायगके्षत्र नागपुर भौगोधलक           :- चंद्रपूर, स्थाधनक कायगके्षत्र, चंद्रपूर 

 

7. वैधशष्टये                :- मंत्रालयीन धवभागाशी संबंिीत 

 

8. धवभागाचे धे्यय िोरण            :-मंत्रालयीन धवभागाशी संबंिीत 

 

9. िोरण                 :-  1. वैद्यकीय धशक्षण 

                                2. प्रधतबंिात्मक रुग्णसेवा व त्याचे धशक्षण 

3. उपचारात्मक रुग्णसेवा व त्याचे धशक्षण 

4. न्याय प्रधवष्ठ सेवेचे धशक्षण. 

 

10.सवग संबंिीत कमगचारी माहीती           :-  सोबत जोडली आहे. 

11.कायग                           :- सोबत जोडले आहे.  

 

12.कामाचे धवसृ्तत स्वरुप                  :- सोबत जोडले आहे.  

 

13.मालमते्तचा तपधशल              :- एकूण के्षत्रफळ - 100 एकर  

                         मुलामुलीचें वसधतगृह, धनवासी डॉक्टरांचे वसधतगृह, बाहय रुग्ण धवभाग, 500      

                         खाटांचे रुग्णालय,;संचालक , आरोग्य सेवा, मंुबई व संचालक वैद्यकीय धशक्षण  व    

                         संशोिन, मंुबई या दोन संस्थामिील धदनांक 12.०३.२०१८ रोजी झालेल्या   

                         सामंजस्य करारान्वये धजल्हा सामान्य  रुग्णालय, चंद्रपूर हे या संस्थेस  

                         संलग्नीत करण्यात आलेले आहे. गं्रथालय इमारत, ऑधडटोररयम, अॅधनमल           

                         हाउस, अधिकारी कमगचा-यांची  धनवासस्थान  इ. बांिकाम  झालेले आहे. 

 

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

                  2.प्रथम संदभग सेवा व त्याचे प्रधशक्षण 

                   

15. संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामधे्य प्रते्यक स्तरावरचे तपधशल.   



16. कायागलयीन दुरध्वनी क्र.                                      :- दुरध्वनी क्र.07172-277103, 277106, 0252522,           

                                                                                        फॅक्स नं. 07172-277104. 

16. कायागलयीन कामकाजाच्या वेळा                              :- कायागलयाची वेळ - 9.45 ते 6.15 

17. साप्ताधहक सुटटी                                                   :- दर शधनवार व रधववारी साप्ताधहक सुटटी  आधण 

                                                                                        शासनाने मंजूर केलेल्या सुटया.   

 

 

अविष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय,  

चंद्रपूर 

 

संस्ेचा प्रारुप तक्ता 

अविष्ठाता 

 

 

 

   प्राध्यापक व धवभागप्रमुख                     मुख्य प्रशासकीय अधिकारी 

 

       सहयोगी प्राध्यापक                  प्रशासकीय अधिकारी 

 

अधिव्याख्याता/ सहाय्यक प्राध्यापक                  कायागलय अधिक्षक 

 

वररष्ठ धनवासी, कधनष्ठ धनवासी व टयुटर                                                                                                          वररष्ठ सहायक/लघुलेखक    

                                         

पयोगशाळा,रक्तपेढी,क्ष-धकरण,इ.सी.जी.तंत्रज्ञ                                                                                             वररष्ठ धलपीक/लघुटंकलेखक  

                                           

प्रयोगशाळा सहायक इतर तांधत्रक पदे                                                                                                   कधनष्ठ धलपीक धन-अ तांत्रीक 

पदे  

                                                                      

प्रयोगशाळा पररचर/प्राणी पररचर                                                  धशपाई                     

    



कक्षसेवक, सफाईगार (वगग चार कमगचारी)           

 

 

 

 

 

 

मावहती अविकार अविवियम 2005 

अविकारी आवण कमगचा-यांचा जॉब चार्ग 

   अविष्ठाता यांचा जॉब चार्ग -  

♦ रोज सकाळच्या सत्रात रूग्णालय धवभागावर संधनयंत्रण, बाहयरुग्ण धवभागात हजर राहतात. सवगसािारण रुग्णांची व ज्या रोगासंबंिात    

    त्यांनी धवशेष नैपूण्य  संपादन केलेले असेल त्या रोगांच्या रुग्णांची तपासणी करतात.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांचा शैक्षधणक कायगक्रम व्यवस्स्थत पार पाडण्या संदभागत धवधवि शैक्षधणक कायगक्रमांवर धनयंत्रण िेवतात.  

♦ बाह्यरुग्ण धवभाग व इतर धवभागाची वेळोवेळी देखरेख करणे व त्यावर धनयंत्रण िेवणे.  

♦ रोज रूग्णालयात फेरी मारणे. बाहय रुग्ण धवभागात तपासणी केलेल्या रुग्णांची पाहणी करणे आधण इतर महत्वाच्या रुग्णांचीही पाहणी   

   करणे.  

♦ रुग्णालय महाधवद्यालयातील संपूणग बाबीवंर म्हणजे धवद्यार्थ्ाांचे धशक्षण, रुग्णसेवा, प्रशासकीय कामकाज व इतर सवगच बाबीवंर देखरेख तथा   

   धनयंत्रण िेवतात. तसेच आवश्यक तेथे मागगदशगन करतात.  

♦ वेळोवेळी पररसेधवकेसह प्रशासनीक धवभागाची पाहणी करतात आधण त्या वेळेस साफसफाईवरही लक्ष िेवतात.  

♦ न्यायवैद्यक कामे, न्यायवैद्यकीय प्रमाणपत्र आधण शवपररक्षा अहवाल या कामावरही लक्ष िेवतात.  

♦ तांधत्रक व प्रशासधनक बाबीचं्या संबंिात त्यांच्या हाताखालील कमगचा-यांना मागगदशगन करणे.  

♦ धनरधनराळया धवभागात धनजांतुकीकरणाचे काम सुरळीत सुरु आहे धकंवा नाही हे पाहतात.  

♦ महत्वाच्या सािनसामुग्रीचा चांगल्याप्रकारे उपयोग होतो आहे धकंवा नाही हे पाहणे. तसेच त्यांची धनगा व दुरुस्ती बाबत     

   वेळोवेळी कायगवाही करणे. 

♦ कमगचा-यांचे हजेरी पुस्तक तपासणी करणे.  

♦ सल्लागार सधमतीची बैिक बोलाधवणे आधण कमगचा-यांची सभा बोलाधवणे. 

♦ अंदाजपत्रक, धहशोब व जडसंग्रह नोदंवही यावर धनयंत्रण िेवणे.  

♦ कमगचा-यांमधे्य सौजन्य, वक्तधशरपणा, धनयधमतता आधण सौजन्यशील या बाबीकंडे लक्ष देणे. 

♦ मानसेवी वैद्यकीय अधिका-यांच्या कामकाजावर लक्ष िेवणे.  

♦ कमगचा-यांकडून धकंवा रुग्णाकडून, रुग्णाचे नातेवाईकांकडून आधण वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकडून कोणतीही तक्रार आल्यास त्याची तत्परतेने  

   दखल घेणे व तक्रारीचे  धनवारण करणे.  



♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता धवधवि प्रकारच्या शैक्षधणक कायगक्रमांचे प्रभावीपणे आयोजन करणे. 

♦ महाधवद्यालयाच्या खचागमधे्य शक्य धततकी काटकसर करणे.  

♦ औषिभांडारात आधण धनरधनराळया धवभागात प्रत्यक्ष अचानक भेटी देणे, दर तीन मधहण्यांनी औषिीचंा सािा तपासणे.  

♦ आवश्यक  तेथे इतर शासकीय धवभाग आधण अधिकारी यांना सहकायग करणे आधण जनतेमधे्य महाधवद्यालयाची व    

रुग्णालयाची चांगली प्रधतमा धनमागण करणे.  

♦ त्यांनी मधहण्यातून एकदा अचानक रोख रकमेची तपासणी करावी. 

♦ वषागतून एकदा कायागलयाची तपासणी करावी.  

♦ धनकामी वसंु्तची तपासणी करुन त्या वसू्त धनयमानुसार धनलेखन करुन धनकालात काढणे.  

♦ शासकीय इमारतीची धनगा राखणे आधण दुरुस्ती याकडे लक्ष िेवणे.  

♦ जेव्हा जेव्हा सांगण्यात येईल तेव्हा शस्त्राधक्रयाची व नेत्रधशबीराचे कायगक्षमतापुवगक व यशस्स्वररत्या राबधवण्यास जबाबदार असणे.  

♦ रुग्णाच्या आधण कमगचा-यांच्या तक्रारी धनवारणासािी वेळ राखुन िेवणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांचा शैक्षधणक कायगक्रम व्यवस्स्थत चालू आहे धकंवा नाही याबाबत दक्ष राहणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता धवधवि प्रकारचे शैक्षधणक कायगक्रम राबधवणे.  

♦ प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, अधिव्याख्याता, सह. अधिव्याख्याता आपले शैक्षधणक अध्यापनाचे कायग  

   व्यवस्स्थतपणे व प्रभावीपणे पार पाडीत आहे धकंवा कसे याबाबत धनयंत्रण िेवणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांचा प्रात्यधक्षक धवषयक अभ्यासक्रम व्यवस्स्थतररत्या पूणग केला जातो आहे धकंवा कसे या बाबीवंरही ते धनयंत्रण िेवतात.  

♦ एकंदरीत महाधवद्यालयात वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता शैक्षधणक कायगक्रम, प्रात्यधक्षक कामे, पररक्षा व इतर अनुषांधगक कामे    

   प्रभावीपणे व व्यवस्स्थतररत्या पार पाडली  जात आहेत या बाबीवंर ते प्रभावीपणे धनयंत्रण िेवतात.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   प्राध्यापक व ववभार्प्रमुख  यांचा जॉब चार्ग :  

♦ आपआपल्या धवषयात सदरचे प्राध्यापक धनपुन असून त्यांनी वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना त्या धवषयाचे अध्यापन करावे, त्या धवषयाचे     

   प्रात्यधक्षकांचे कायगक्रम तयार करून ते यशस्वीररत्या पूणग करावेत. 



♦ आवश्यकता असेल तेव्हा त्यांनी तातडीच्या वेळी रुग्णसेवा द्यावी.  

♦ आपल्या धवभागातील इतर सहयोगी प्राध्यापक, अधिव्याख्याते व इतर सवग कमगचारी वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांचे इतर शैक्षधणक  

   कायगक्रम व्यवस्स्थत पूणग करतात धकंवा कसे यावर प्राध्यापक व धवभागप्रमुख धनयंत्रण िेवतील. 

♦ त्यांना करावे लागणारे पत्रव्यवहाराचे आधण न्यायवैद्यक  पत्रव्यवहाराचे काम त्वरीत करावे.  

♦ जनतेशी सलोख्याचे संबंि िेवण्याची जबाबदारी आहे.  

♦ आपआपल्या धवषयांत प्रते्यक वैद्यकीय धवद्याथी धनपूण होईल या संदभागत स्वतः काही नाधवन्यपूणग शैक्षधणक कायगक्रमांची  

   आखणी करतील व त्या कायगक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी होते आहे धकंवा कसे याबाबत दक्ष राहतील.   

    

    

 सहयोर्ी प्राध्यापक यांचा जॉब चार्ग:  

  

    सहयोर्ी प्राध्यापक- शररररचिाशात्र 

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे.  

♦ प्रथम वषागच्या धवद्यार्थ्ाांना तसेच पदवु्यत्तर धवद्यार्थ्ाांना व्याख्याने देणे.  

♦ वगागत शवाचे धवचे्छदन धशकधवणे.  

♦ शवधवचे्छदन झालेले भाग बरणीत िेवून संग्रहालयात जतन करुन िेवणे.  

♦ न्यायवैद्यक प्रकरणात प्राध्यापकांच्या सल्ल्यानुसार पररक्षण करणे.  

♦ धवभागाची मुळ कामे करणे.  

♦ शवधवचे्छदन गृहाची देखरेख करणे.  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांना धवभागाच्या प्रशासकीय कामकाजात मदत करणे, धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे.  

  

 

सहयोर्ी प्राध्यापक- शरररवियाशास्त्र 

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे.  

♦ प्रथम वषागच्या धवद्यार्थ्ाांना तसेच पदवु्यत्तर धवद्यार्थ्ाांना व्याख्याने देणे, प्रात्यधक्षक घेणे.  

♦ धवभागाची मुळ कामे करणे.  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांना धवभागाच्या प्रशासकीय कामकाजात मदत करणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे.  

  

   सहयोर्ी प्राध्यापक - जीवरसायिशास्त्र 



♦ जीवरसायनशास्त्र धवषयाची व्याख्याने, प्रात्यधक्षके इ. कररता हे जबाबदार असतील प्राध्यापक धवभागप्रमुखांनी सोपधवलेली इतर कामे पार 

पाडतील.  

♦ संशोिन कायागत भाग घेणे, तसेच प्राध्यापकांना धवभागाच्या कामकाजात मदत करणे व धवभागाचे भांडार तपासण्यांत मदत करणे.  

♦ लोक धहताथग धे्यय लक्षात घेवून धवभागांच्या कामकाजात प्राध्यापक व मा. अधिष्ठाता यांनी सोधवलेल्या जबाबदा-या पार पाडणे.   

   मा. अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक धवभागप्रमुख यांनी सोपधवलेली इतर कतगवे्य पार पाडणे.  

 

  

 

  सहयोर्ी प्राध्यापक -न्यायवैद्यकशास्त्र 

♦ न्यायवैद्यकशास्त्र धवभागाच्या पदवी पदवु्यत्तर धवद्यार्थ्ाांना प्रधशक्षण देणे  

♦ महाधवद्यालयाला संलग्न असलेल्या रुग्णालयातील न्यायवैद्यक कामाचे  प्रभारी प्रमुख म्हणून काम पाहणे. तसेच रुग्णालयात   

   आणलेल्या मृत शररराच्या शवधवचे्छदनाची कामे करणे.  

♦ न्यायवैद्यक प्रकरणात प्राप्त झालेल्या कोटागच्या संमन्सबाबत कोटागत हजर राहणे.  

♦ महाधवद्यालयातील न्यायवैद्यक धवभागाचे प्रभारी अधिकारी म्हणून काम पाहणे.  

♦ मा. अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक धवभागप्रमुख यांनी सोपधवलेली इतर कतगवे्य पार पाडणे.  

  

 

 

 

   सहयोर्ी प्राध्यापक-औषिशास्त्र  

♦ औषिशास्त्र धवभागाच्या पदवीपूवग धवद्यार्थ्ाांना प्रधशक्षण देणे.  

♦ औषिशास्त्र धवषयातील शैक्षधणक व्याख्याने, प्रात्यधक्षके इ. कामास जबाबदार असतील व मा. अधिष्ठाता व धवभागप्रमुख यांनी सोपधवलेली   

   कामे पार पाडतील.  

♦ संशोिन कायागत सहभाग घेणे व धवभागाच्या कामांत प्राध्यापकांना सहयोग देणे.  

♦ औषिीभांडार प्रमुख म्हणून काम पाहणे तसेच औषिी भांडाराच्या साियावर वेळोवेळी धनयंत्रण िेवणे.  

♦ मा. अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक धवभागप्रमुख यांनी सोपधवलेली इतर कतगवे्य पार पाडावीत.  

सहयोर्ी प्राध्यापक-सुक्ष्मजीवशास्त्र 

♦ सुक्ष्मजीवशास्त्र धवभागाचे कामकाज पाहणे व दैनंधदन अॅटॉप्सी धवषयक कामे पार पाडणे.  

♦ सुक्ष्मजीवशास्त्र  धवषयातील शैक्षधणक व्याख्याने, प्रात्यधक्षके इ. कामास जबाबदार असतील व मा. अधिष्ठाता व धवभागप्रमुख यांनी सोपधवलेली कामे 

पार पाडतील.  

♦ संशोिन कायागत सहभाग घेणे व धवभागाच्या कामांत प्राध्यापकांना सहयोग देणे.  



♦ प्राध्यापकांनी तथा मा. अधिष्ठातांनी इतर सुचधवलेली कामे पार पाडणे.  

सहयोर्ी प्राध्यापक- ववकृतीशास्त्र  

♦ धवकृतीशास्त्र धवभागाचे धनयधमत अॅटोप्सीसह सवग कामे पाहणे.  

♦ संबंधित धवषयातील व्याख्याने,प्रात्यधक्षके,तसेच धवभागातीलइतर कामांसािी हे जबाबदार असतील तसेच प्राध्यापक व धवभागप्रमुख,मा.अधिष्ठाता 

यांनी धवषयांतगगत सोपधवलेली इतर कामे पार पाडणे.  

♦ संशोिन धवषयक कामात सहभाग घेणे, प्राध्यापकांना धवभागाच्या  कामकाजात सहयोग देणे, धवभागाचे भांडार पडताळणे इ. कामे करणे.  

♦ मा. अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक व धवभागप्रमुख यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे.  

   सहयोर्ी प्राध्यापक-रोर्प्रवतबंिक व सामावजक औषिवैद्यकशास्त्र  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांचे व्याख्यान आयोजन करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांचे प्रात्यधक्षके, सेधमनार, टयुटोरीअल्स आयेाजने.  

♦ ग्रामीण आरोग्य कें द्रात प्राध्यापकांच्या अनुपस्स्थतीत धवद्यार्थ्ाांचे सेधमनार आयोजने व प्रकल्पाबाबत मागगदशगन करणे.  

♦ पदवु्यत्तर अभ्यासक्रमाच्या धशक्षणात भाग घेणे.  

♦ कुटंुब कल्याण कायगक्रमांवर देखरेख करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या शैक्षधणक सहली, आरोग्य संदभागत ग्रामीण भागात आयोजने.  

♦ दैनंधदन कामकाजाच्या धनयोजनात मदत करणे.  

♦ धवभागाच्या संग्रहालयाची देखभाल िेवणे.  

♦ आरोग्य पथकाचे प्रभारी म्हणून काम पाहणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी सोपधवलेली शैक्षधणक व प्रशासकीय कामे पार पाडणे.  

    

 सहयोर्ी प्राध्यापक-   स्त्रीरोर् व प्रसुवतशास्त्र ववभार्.  

♦ रुग्णांची व्यवस्स्थत तपासणी करणे व काळजी घेणे, अत्यावश्यक सेवेच्या वेळी उपस्स्थत राहणे.  

♦ पदवी व पदवु्यत्तर धवद्यार्थ्ाांना धशकधवणे,आपल्या धवभागातील संशोिन  कामांकररता मागगदशगन करणे व संशोिन  कामे करणे.  

♦ प्राध्यापकांनी अथवा रुग्णालय प्रमुखांनी व महाधवद्यालय प्रमुखांनी सुचधवलेली कामे पार पाडणे.   

♦ मा. अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक व धवभागप्रमुख यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे.  

 

सहयोर्ी प्राध्यापक-औषिवैद्यकशास्त्र  

♦ औषिवैद्यकशास्त्र धवभागाच्या पदवीपूवग धवद्यार्थ्ाांना प्रधशक्षण देणे.  

♦ औषिशास्त्र धवभागाचे आय.सी.सी.यु. कक्षाचे प्रमुख म्हणुन कामकाज पाहणे,धवद्यार्थ्ाांना धशकधवणे,कक्षाची अत्यावश्यक कामे पार पाडणे.  

♦ रुग्णालयीन बाहयरुग्ण, आंतररुग्णांची जबाबदारी पार पाडणे.  

♦ सोपधवलेली इतर शैक्षधणक व धचधकत्सालयीन कामे पार पाडणे.  

♦ धवभागप्रमुख तथा मा अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेली इतर कतगवे्य पार पाडणे.  



    सहयोर्ी प्राध्यापक-क्षयरोर्शास्त्र  

♦ रुग्णालयातील क्षयरोग धवभागाचे ते प्रभारी अधिकारी म्हणून काम पाहतील.  

♦ पदवीच्या धवद्यार्थ्ाांना क्षयरोगाधवषयी धशकधवण्याची जबाबदारी त्यांची राहील.  

♦ क्षयरोगाशी धनगडीत असलेल्या कायगक्रमांबाबत रोग प्रधतबंिक व सामाधजक औषिवैद्यकशास्त्र  धवभागाशी सहयोग करुन कायगक्रम राबधवणे.  

♦ धवभागप्रमुख तथा मा अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेली इतर कतगवे्य पार पाडणे. 

     

 

 

सहयोर्ी प्राध्यापक-बालरोर्शास्त्र  

♦ बालरोग धवभागाच्या पदवीपूवग व पदवु्यत्तर धवद्यार्थ्ाांना प्रधशक्षण देणे  

♦ बालरोग  धवभागाचे एनआयसीयु कक्षाचे प्रमुख म्हणुन कामकाज पाहणे,धवद्यार्थ्ाांना धशकधवणे,कक्षाची अत्यावश्यक कामे पार पाडणे.  

♦ रुग्णालयीन बाहयरुग्ण, आंतररुग्णांची जबाबदारी पार पाडणे.  

♦ सोपधवलेली इतर शैक्षधणक व धचधकत्सालयीन कामे पार पाडणे.  

♦ धवभागातील बालरोग पथकाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतील व धवभागाचे धचधकत्सालयीन व शैक्षधणक कामे व अत्यावश्यक कामे पाहतील.  

♦ पदवीच्या एमबीबीएस च्या धवद्यार्थ्ाांना धशकधवणे.  

♦ प्राध्यापक व मा. अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेली धचधकत्सालयीन व शैक्षधणक कामे करणे.  

 

   सहयोर्ी प्राध्यापक-शल्यवचवकत्साशास्त्र  

♦ रुग्णालयातील शल्यधचधकत्सा कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणून काम पाहणे.  

♦ पदवीच्या धवद्यार्थ्ाांना शल्यधचधकत्सा धवषय धशकधवण्याची जबाबदारी यांची असेल.  

♦ धवभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेली इतर कामे पार पाडणे.   

 

   सहयोर्ी प्राध्यापक-अस्स्वं्यर्ोपचारशास्त्र  

♦ रुग्णालयातील अस्स्थवं्यग कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणून काम पाहणे.  

♦ पदवीच्या धवद्यार्थ्ाांना अस्स्थवं्यग धवषय धशकधवण्याची जबाबदारी यांची असेल.  

♦ धवभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेली इतर कामे पार पाडणे.   

 

   सहयोर्ी प्राध्यापक-िेत्रवचवकत्साशास्त्र  

♦ रुग्णालयातील नेत्र कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणून काम पाहणे.  

♦ पदवी पदवु्यत्तर धवद्यार्थ्ाांना नेत्र धवषय धशकधवण्याची जबाबदारी यांची असेल.  

♦ धवभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेली इतर कामे पार पाडणे.  



 

 

 

   सहयोर्ी प्राध्यापक-क्ष-वकरणशास्त्र  

♦ क्ष-धकरणांच्या रोग धनदानाबाबत धवशेष तपासण्या व फोटो काढणे.  

♦ क्ष-धकरण तंत्रज्ञांच्या कामकाजावर देखरेख करणे.  

♦ क्ष धकरण ततं्रज्ञांधवषयी क्ष धकरण तत्रज्ञांच्या कामकाजात सुिारणा घडवून आणण्याकररता प्रधशक्षण देणे.  

♦ पदवी धवद्यार्थ्ाांना क्ष धकरण रोग धनदान धवषयाबाबत धशकधवणे.  

♦ पदवी धवद्यार्थ्ाांच्या शैक्षधणक कामांकररता धशकधवण्या संदभागत वररष्ठ क्ष धकरण तत्रज्ञांना मदत करणे.  

♦ पदवी पूणग झाल्यानंतर पदवु्यत्तर धवद्यार्थ्ाांना धशकधवणे व संशोिन कामे करणे.  

♦ क्ष धकरण उपचाराबाबत धनयोजन करणे, कामकाजावर देखरेख िेवणे व रुग्णांना औषिोपचाराबाबत धनयोजन करणे.  

♦ अंिारखोलीत पररचर व  तंत्रज्ञ यांचे कामकाजात सुिारणा होण्यासंदभागत पयगवेक्षण करणे  

♦ क्ष धकरणांचा अहवाल तयार करणे, रोग धनदान करणे.  

♦ गंुतागंुतीच्या प्रकरणात उपचाराला धदशा देण्यासािी शल्यधचधकत्सक, अस्स्थवं्यगतज्ञ, फीजीधशयन, बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, कान नाक    

   घसा तज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करणे.  

♦ टयुमर स्िधनक्स/ बाबत कायगवाही करणे.  

♦ शेवटच्या वषागच्या एमबीबीएस च्या धवद्यार्थ्ाांचे शैक्षधणक व्याख्याने घेणे व कॅन्सरच्या रुग्णांना औषिोपचार करणे.  

♦ वररष्ठ क्ष धकरण तंत्रज्ञांना कामात मदत करणे.  

♦ धवभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठातांनी सोपधवलेली इतर कामे पार पाडणे.  

♦ गंुतागंुतीच्या प्रकरणांच्या नोदंी घेणे.  

 

   सहयोर्ी प्राध्यापक-बविररकरण  शास्त्र  

♦ रुग्णालयातील बधिररकरण कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणून काम पाहणे.  

♦ पदवीच्या धवद्यार्थ्ाांना बधिररकरण धवषय धशकधवण्याची जबाबदारी यांची असेल.  

♦ धवभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेली इतर कामे पार पाडणे.  

 

  

 

 

  सहयोर्ी प्राध्यापक-काि,िाक व घसाशास्त्र  

♦ कान,नाक घसा  धवभागाच्या पदवीपूवग व पदवु्यत्तर धवद्यार्थ्ाांना प्रधशक्षण देणे  



♦ कान,नाक घसा धवभागाचे ऑडीयोमीटरी कक्षाचे प्रमुख म्हणुन कामकाज पाहणे,धवद्यार्थ्ाांना धशकधवणे,कक्षाची अत्यावश्यक कामे पार पाडणे.  

♦ रुग्णालयीन बाहयरुग्ण, आंतररुग्णांची जबाबदारी पार पाडणे. 

♦ सोपधवलेली इतर शैक्षधणक व धचधकत्सालयीन कामे पार पाडणे.  

♦ कान,नाक, घसा पथकाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतील व धवभागाचे धचधकत्सालयीन व शैक्षधणक कामे व अत्यावश्यक कामे पाहतील.  

♦ पदवीच्या तृतीय एमबीबीएस च्या धवद्यार्थ्ाांना धशकधवणे.  

♦ प्राध्यापक व मा. अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेली धचधकत्सालयीन व शैक्षधणक कामे करणे.  

 

 

   सहयोर्ी प्राध्यापक-दंतशास्त्र  

♦ रुग्णालयातील दंतशास्त्र धवभागाचे बाहयरुग्ण व आंतररुग्णचे काम पाहणे.  

♦ पदवीच्या धवद्यार्थ्ाांना दंतधचधकत्सा धवषय धशकधवण्याची जबाबदारी यांची असेल.  

♦ धवभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेली इतर कामे पार पाडणे.  

  

   सहयोर्ी प्राध्यापक-मिोववकृती शास्त्र  

♦ रुग्णालयातील मनोधवकृतीशास्त्र धवभागाचे बाहयरुग्ण व आंतररुग्णाचे काम पाहणे.  

♦ पदवीच्या धवद्यार्थ्ाांना मनोधवकृती धवषय धशकधवण्याची जबाबदारी यांची असेल.  

♦ धवभागप्रमुख तथा मा.अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेली इतर कामे पार पाडणे.  

  

 

 अविव्याख्याता यांचा जॉब चार्ग :  

♦ आपआपल्या धवषयात सदरचे अधिव्याख्याते धनपुन असून त्यांनी वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना त्या धवषयाचे अध्यापन करावे, त्या धवषयाचे प्रात्यधक्षकांचे 

कायगक्रम तयार करुन ते यशस्वीररत्या पूणग करावेत.  

♦ आपल्या धवभागात वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता धवधवि प्रकारचे शैक्षधणक कायगक्रम तयार करुन ते यशस्वीररत्या पूणग करावेत.  

♦ आपल्या धवभागातील इतर सवग कमगचारी वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांचे इतर शैक्षधणक कायगक्रम व्यवस्स्थत पूणग करतात धकंवा कसे यावर देखरेख िेवतील.  

♦ आपल्या धवभागातील सवग कमगचारी आपआपली कामे व्यवस्स्थतररत्या पूणग करतात धकंवा कसे यावर देखरेख िेवतील.  

♦ आपल्या धवभागपमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेली धवधवि प्रकारची कामे पार पाडतील. 

♦ अधिष्ठाता यांनी वेळोवेळी सुचधवलेली धवधवि शैक्षधणक कायगक्रम ते पार पाडतील. 

♦ त्यांना करावे लागणारे पत्रव्यवहाराचे आधण न्यायवैद्यक पत्रव्यवहाराचे काम त्वरीत करतील.  

♦ जनतेशी सलोख्याचे संबंि िेवण्याची जबाबदारी आहे.  

♦ आपआपल्या धवषयात प्रते्यक वैद्यकीय धवद्याथी धनपुन होईल यासंदभागत स्वतः काही नाधवन्यपूणग शैक्षधणक कायगक्रमांची आखणी करतील व त्या 

कायगक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी होते आहे धकंवा कसे याबाबत दक्ष राहतील.  



♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांना व सहयोगी प्राध्यापकांना आपल्या धवभागातील धवधवि प्रकारचे शैक्षधणक कायगक्रम आखणे व ते यशस्वीररत्या पूणग 

करण्यात सहाय्य करतील.  

♦ धवधवि प्रकारचे राष्टर ीय कायगक्रमांची आखणी करण्यात प्राध्यापक धवभागप्रमुखांना सहाय करतील व ते राष्टर ीय कायगक्रम यशस्वीररत्या राबधवण्या 

कामी सहाय्य करतील.  

♦ आपआपल्या धवभागांमधे्य वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता धवधवि प्रकारचे प्रात्यधक्षकांचे आयोजन करतील व ते व्यवस्स्थतररत्या पार पाडतील, त्या 

कामांमधे्य  इतर तांत्रीक कमगचा-यांचे सहाय्य घेतील.  

♦ महाधवद्यालयात वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता धवधवि प्रकारच्या शैक्षधणक कायगक्रमांचे आयोजन करतील व सवग कायगक्रम यशस्वीररत्या पार पाडतील.  

♦ धजवरसायनशास्त्र, धवकृतीशास्त्र ,सुक्ष्मजीवशास्त्र,क्षधकरण शास्त्र,न्यायवैद्यकशास्त्र या धवषयात कायगरत असलेल्या अधिव्याख्यातांनी रुग्णाच्या 

ररपोटींगची कामे करणे व त्या धदवशीच्या नोदंी िेवण्यास तंत्रज्ञांना सांगणे. 

    

मुख्य प्रशासकीय अविकारी यांचा जॉब चार्ग:  

♦ महाधवद्यालयातील व रुग्णालयातील धवधवि प्रकारचे प्रशासधनक कामे व्यवस्स्थत पार पाडणे व त्यावर संधनयंत्रण िेवणे. 

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या  धवधवि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडधवणे.  

♦ अधिष्ठातांनी वेळोवेळी सोपधवलेल्या धवधवि प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.  

♦ महाधवद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज धवधवि धवभागांद्वारा व्यवधथत पार पाडण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिका-यांची असते.  

♦ सवग वगग-3 आधण वगग-4 कमगचारी यांच्या कामकाजावर धनयंत्रण िेवणे.  

♦ सवग कमगचा-यांची हजेरी पुस्तके तपासणे.  

♦ सवग अधिकारी व कमगचारी वगाांचे वेतन व इतर भते्त व्यवस्स्थतररत्या काढण्यात येतात धकंवा कसे याबाबत दक्षता बाळगणे.  

♦ सवग अधिकारी व कमगचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करणे.  

♦ मा. अधिष्ठातांना प्रशासकीय कामकाजात सहकायग करणे.  

   वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकडून धवधवि प्रकारचे शुल्क जमा करणे त्यांचा धहशोब िेवणे, वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना स्टायपेंड अदा करणे.  

♦ महाधवद्यालयात जमा होणा-या सवग रक्कमांचा धहशोब िेवणे, जमा व खचागचे धहशोब सादर करणे हया धवषयी रोखपालांना सुचना देणे.  

♦ दरवषी महाधवद्यालयाकररता आवश्यक असणारा धनिी शासनाकडून मागधवण्याकररता प्रस्ताव तयार करण्याची कायगवाही करणे.  

♦ सवग कमगचा-यांच्या सेवा अधभलेखांवर धनयत्रण िेवणे.  

 ♦ मा. अधिष्ठाता यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे 

प्रशासकीय अविकारी यांचा जॉब चार्ग :  

♦ महाधवद्यालयातील धवधवि प्रकारचे प्रशासधनक काम व्यवस्स्थत पार पाडणे. 

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या  धवधवि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडधवणे.  

♦ अधिष्ठातांनी वेळोवेळी सोपधवलेल्या धवधवि प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.  

♦ महाधवद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज धवधवि धवभागांद्वारा व्यवधथत पार पाडण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिका-यांची असते.  

♦ सवग वगग-3 आधण वगग-4 कमगचारी यांच्या कामकाजावर धनयत्रण िेवणे.  



♦ सवग कमगचा-यांची हजेरी पुस्तके तपासणे.  

♦ सवग अधिकारी व कमगचारी वगाांचे वेतन व इतर भते्त अचुकररत्या काढण्यात येतात धकंवा कसे याबाबत दक्षता बाळगणे.  

♦ सवग अधिकारी व कमगचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करणे.  

♦ आहरण व संधवतरण अधिकारी म्हणून जबाबदारी पार पाडणे.  

♦ मा. अधिष्ठातांना प्रशासकीय कामकाजात सहाय्य करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकडून धवधवि प्रकारचे शुल्क जमा करणे त्यांचा धहशोब िेवणे, वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना स्टायपेंड अदा करणे.  

♦ महाधवद्यालयात जमा होणा-या सवग रक्कमांचा धहशोब िेवणे, जमा व खचागचे धहशोब सादर करणे हया धवषयी रोखपालांना सुचना देणे.  

♦ दरवषी महाधवद्यालयाकररता आवश्यक असणारा धनिी शासनाकडून मागधवण्याकररता प्रस्ताव तयार करण्याची कायगवाही करणे.  

♦ सवग कमगचा-यांच्या सेवा अधभलेखांवर धनयत्रण िेवणे.  

♦ रुग्ण शुल्क वसुल करणे, जमा करणे व धहशेाब िेवणे हया बाबत रोखपालांना सुचना देणे.  

 ♦ मा. अधिष्ठाता यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे 

   औषिविमागता वर्ग-2 यांचा जॅॉब  चार्ग :  

♦ वैद्यकीय भांडाराच्या सुव्यवस्थेची पाहणी करणे व त्यावर धनयंत्रण िेवणे.  

♦ वैद्यकीय भांडारास पुरधवण्यात येणा-या सवग औषिांची तपासणी करणे. 

♦ रुग्णालयात वेळोवेळी प्राप्त होणा-या औषिांच्या नमुण्यांची तपासणी करणे.  

♦ औषि भांडारातील सवग नोदंवहया अद्यावत िेवणे.  

♦ वररष्ठांनी औषिीबंाबत घेतलेल्या धनणगयांचे पालन करणे.  

♦ रुग्णांस दैनंधदन होणा-या औषिीच्या वाटपावर धनयंत्रण िेवणे.  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुख, औषिशास्त्र यांना औषिखरेदीच्या दर कराराच्या बाबतीत मदत करणे. औषिाच्या देवाणघेवाण    

  संबंिात माधसक अहवाल तयार करणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेल्या सुचना व आदेशांचे पालन करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना औषिीबाबत माधहती पुरधवणे व त्यांची प्रात्यधक्षके घेणे.  

♦ कालबाहय झालेल्या औषिी रुग्णांना देण्यात येवू नये याकडे लक्ष िेवणे.  

♦ मा. अधिष्ठाता यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे 

 सा्रोर्तज्ञ  इपीडीमॉलॉवजस्ट यांचा जॉब चार्ग 

♦ प्राध्यापक धवभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार काम करणे व धनकडीच्या वेळी हजर राहणे.  

♦ साथीच्या रोगांवर धनयंत्रण घालण्यासािी वेळोवेळी धशबीराचे आयोजन करणे व त्यांच्या यशस्स्वतेकडे लक्ष िेवणे.  

♦ धवद्यार्थ्ाांना धशबीराच्या वेळी रुग्णास साथीरोगांवर देण्यात येणा-या लसीचंी माधहती देणे.  

♦ प्रात्यधक्षकाच्या वेळी धवद्यार्थ्ाांना मागगदशगन करणे व आवश्यकता भासल्यास प्रात्यधक्षक करुन दाखधवणे.  

♦ धवद्यार्थ्ाांसोबत चचागसत्र घेणे. 

 ♦ मा. अधिष्ठाता यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे 



    वजवरसायिशास्त्रज्ञ यांचा जॉब चार्ग :  

♦ धवभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार कामे करणे व अडचणीच्या वेळी धवभागात हजर राहणे.  

♦ धजवरसायनशास्त्र धवभागातील तंत्रज्ञांना त्यांच्या कामाधवषयी मागगदशगन करणे.  

♦ धवभागातील रक्ताचे नमुने तपासून ररपोटीग करणे.  

♦ धवभागातील रक्ताच्या तपासणी संदभागत धवद्यार्थ्ाांना रक्ताची तपासणी कशी करावी हयाधवषयीचे मागगदशगन करणे.  

♦ धवभागातील अधिव्याख्याता यांना त्यांच्या कामात आवश्यक त्यावेळी मदत करणे. तपासणी केलेल्या रक्तांच्या नोदंी िेवणे.       

 

   रसायिशास्त्रज्ञ यांचा जॉब चार्ग :  

♦ प्राध्यापक धवभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार काम करणे व धनकडीच्या वेळी हजर राहणे.  

♦ धवद्यार्थ्ाांच्या प्रात्यधक्षका कररता रसायनाचे नमुने तयार करणे व धवद्यार्थ्ाांना प्रात्यधक्षकाचे वेळी रसायनधवषयी मागगदशगन करणे.  

♦ धजवरसायनशास्त्रज्ञ यांना त्यांच्या कामात वेळोवेळी मदत करणे.  

♦ रसायन संदभागत असलेल्या नमुण्यांच्या नोदंवहीमधे्य नोदं करुन नोदंवही अद्यावत िेवणे.  

♦ काचसामानाखाली त्यात कोणते रसायन आहे व त्याची उपयोगीता कोणती याची माधहती धलहीणे.  

♦ प्रयोगशाळा सांभाळण्याची संपूणग जबाबदारी व त्याची धनगा राखणे. 

♦ मा. अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक व धवभागप्रमुख यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे 

   सांस्ख्यकी यांचा जॉब चार्ग :  

♦ धवभागप्रमुखांच्या मागगदशगनाखाली कामे करणे व धनकडीच्या वेळी हजर राहणे.  

♦ पदधवका , पदवी अंतगगत धवद्यार्थ्ाांना धजवसंख्याशास्त्र धवषय धशकधवणे.  

♦ पदवु्यत्तर धवद्यार्थ्ाांना संशोिनात्मक कायागत मागगदशगन करणे.  

♦ रुग्णधवषयक अधभलेख्याचे कामकाज पाहणे. 

♦ रुग्णधवषयक सांस्ख्यकी माधसक अहवाल तयार करणे. 

♦ मा. अधिष्ठाता यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे 

   पाठयविदेशक  र्युर्र - पीएसएम  यांचा जॉब चार्ग :  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांच्या अधिनस्थ कायगरत राहणे व त्यांच्या आदेशानुसार कामकाज करणे.  

♦ कायागलयीन वेळे व्यधतररक्त गरज भासल्यास प्राध्यापक धवभागप्रमुख यांच्या आदेशानुसार हजर राहणे.  

♦ झालेल्या अभ्यासक्रमाचे धवद्यार्थ्ाांसोबत चचागसत्र घेणे. त्यात अडचणी असल्यास त्यांचे समािान करणे.,  

♦ धवद्यार्थ्ाांची प्रात्यधक्षके घेणे.  

♦ धवद्यार्थ्ाांना प्रात्यधक्षके करुन दाखधवणे, प्रात्यधक्षकांमधे्य काही अडचणी असल्यास त्यांचे समािान करणे.  

 

 

 



 

  अवभरक्षक  कु्यरेर्र - शररररचिा यांचा जॉब चार्ग:  

♦ शररररचनाशास्त्र धवभागातील प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार कायगरत राहणे व कायागलयीन वेळेवर हजर राहणे.  

♦ शररररचनाशास्त्र धवभागातील संग्रहालयामधे्य रुग्णांचे शाररररक नमुने धवद्यार्थ्ाांच्या प्रधशक्षणासािी तयार करुन िेवणे.  

♦ धवभागीय संग्रहालयात धवद्यार्थ्ाांना प्रधशक्षणासािी प्रात्यधक्षकांच्या वेळी मृतदेहाची मांडणी करुन िेवणे.  

♦ धवद्यार्थ्ाांना मृतदेहाची माधहती सांगणे व त्यांच्या अध्यापनात वेळोवेळी मदत करणे.  

♦ संग्रहालयातील नमुण्यांखाली योग्य माधहती दशगधवली आहे काय याची पाहणी करणे, नमुणे स्वच्छ धिकाणी  

  िेवले आहे काय व संग्रहालयाचा पररसर स्वच्छ आहे काय याची पाहणी करणे.  

 ♦ मा. अधिष्ठाता यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे 

 

   अवभरक्षक  कु्यरेर्र - ववकृतीशास्त्र    यांचा जॉब चार्ग:  

♦ धवकृतीशास्त्र   धवभागातील प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार कायगरत राहणे व कायागलयीन वेळेवर हजर राहणे.  

♦ धवकृतीशास्त्र धवभागातील संग्रहालयामधे्य रुग्णांचे शाररररक नमुने गोळा करुन त्यांना कापून त्यांची योग्य मांडणी करणे. व धवद्यार्थ्ाांच्या   

  प्रधशक्षणासािी से्पसीमेन तयार करुन िेवणे.  

♦ धवभागीय संग्रहालयात जतन केलेले से्पसीमेन्स व त्यासंबंिात असलेल्या साधहत्याची जपनुक करुन िेवणे.  

♦ धवद्यार्थ्ाांना नमुण्यासंबंिात माधहती सांगणे व त्यांच्या अध्यापनात वेळोवेळी मदत करणे.  

♦ संग्रहालयातील नमुण्यांखाली योग्य माधहती दशगधवली आहे काय याची पाहणी करणे, नमुणे स्वच्छ धिकाणी  

   िेवले आहे काय व संग्रहालयाचा पररसर स्वच्छ आहे काय याची पाहणी करणे.  

 

   पशुवैद्यकीय अविकारी यांचा जॉब चार्ग :  

♦ धवभागप्रमुखांच्या मागगदशगनाखाली कामे करणे व धनकडीच्या वेळी हजर राहणे.  

♦ धवभागातील मध्यवती प्राणी प्रयोगशाळेत असलेल्या प्राण्यांची दक्षता घेणे.  

♦ प्राणीगत्रहातील सवग प्राण्यांना भोजन व पाण्याची योग्य व्यवस्था करणे.  

♦ प्राण्यांच्या प्रकृतीची धनगा राखणे व त्यांना आवश्यक त्यावेळी औषिोपचार करणे.  

♦ धवद्यार्थ्ाांना प्रात्यधक्षकाच्या वेळी प्राण्याधवषयीचे मागगदशगन करणे व धवद्यार्थ्ाांना प्रात्यधक्षकाच्या वेळी मदत करणे.  

♦ धवभागाच्या आवश्यकतेनुसार प्राणी संकलीत करुन िेवणे.   

 

गं्र्पाल यांचा जॉब चार्ग:  

♦ गं्रथालयाचे संघटन व संपूणग प्रशासन.  

♦ गं्रथालयाच्या धवस्ताराबाबत वेळोवेळी प्रस्ताव तयार करणे.  

♦ वाचकांच्या गरजा लक्षात घेवून गं्रथालयाची कायगपध्दती िरधवणे.  



♦ गं्रथालयीन कमगचारी वंृदास सवग प्रकारचे मागगदशगन व त्यांच्या दैनंधदन कायगकतगव्यावर धनयंत्रण िेवणे.  

♦ शासनाने गं्रथालयाबाबत िरधवलेल्या धे्यय, िोरणानुसार कायगपध्दती अवलंबून उधदष्टानुसार कायग पार पाडणे.  

♦ पुस्तक, धनयतकालीके व इतर वाचधनय साधहत्य खरेदीची िोरणे िरधवणे व अंमलबजावणी करणे.  

♦ वेळोवेळी गं्रथालय सधमतीच्या बैिका आायोधजत करुन गं्रथालयाच्या धवकासाबाबत सवग सदस्यांचे मागगदशगन घेणे.  

♦ गं्रथालयास पुरेशा अनुदानाची तरतुद होईल या कररता गं्रथालय सधमतीच्या सल्ल्यानुसार िोरण धनधिती करणे.  

♦ गं्रथालयाचे आिुधनकीकरण करणे.  

♦ कमगचारी वंृदास प्रधशक्षीत करणे.  

♦ अद्ययावत यंत्रसामुग्रीची माधहती घेणे.  

♦ सवग प्रकारच्या वाचकांना गं्रथालयाचा जास्तीत जास्त वापर करता येईल याकररता उपाय करणे.  

♦ वेळोवेळी वाचकांच्या गं्रथालयाबाबतच्या अडीअडचणी सोडधवणे. ♦ गं्रथालयातील पुस्तकांच्या नोदंवहया अद्यावत िेवणे.  

♦ धवद्यार्थ्ाांना धनगगमीत केलेली पुस्तके वेळेवर परत करतात धकंवा नाही याकडे लक्ष देणे व पुस्तके उधशरा परत केल्यास शासकीय    

   धनयमानुसार दंडाची आकारणी करणे.  

 ♦ मा. अधिष्ठाता यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे 

   कायागलय अविक्षक यांचा जॉब चार्ग:-  

  कायागलयातील सवग कमगचारी, होणारे कामकाज सुरळीत व धनयमाप्रमाणे होईल याची दक्षता घेणे व धनयंत्रण िेवणे. हजेरीपट, रजा, वकग धशट     

  यावर धनयंत्रण िेवणे. अधभलेख सुस्थीतीत  िेवून वररष्ठांना उपलब्ध करुन देणे. कोटग, धविानमंडळ, माधहती अधिकार, शासन संदभग,  

  कामकाजासंबंिीची प्रकरणे यांची मुदतीत कायगवाही करण्याची दक्षता घेणे . अधिष्ठाता, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी   

  यांनी सोपधवलेली सवग कामे.  

 

 रोखपाल यांचा जॉब चार्ग:  

♦ रोखनोदंवहया अद्ययावत िेवणे.  

♦ स्वीय प्रपंची खाते अद्ययावत िेवणे तसेच स्वीय प्रपंची नोदंवहीतील नोदंी अचुकपणे  घेणे.  

♦ बंॅकेतून रोख आणणे व रोखीचे धवतरण आवश्यक त्यावेळी अधिकारी कमगचा-यांना करणे.  

♦ प्रते्यक मधहण्याच्या शेवटी रोख पुस्तीकेमधे्य संधक्षप्त गोषवारा तयार करुन िेवणे.  

♦ दैनंधदन रोखीच्या व्यवहाराच्या नोदंी घेणे व त्या प्रशासकीय अधिकारी यांचेकडून तपासून घेणे.  

♦ दर मधहण्याच्या शेवटी स्वीय प्रपंची खात्याची कोषागारातील स्स्वय प्रपंची लेख्याशी जुळवणी करणे.  

♦ से्टट बंॅकेशी झालेल्या  व्यवहारांची मासीक पडताळणी दर मधहण्याच्या अखेरीस करणे व तशी आपल्या रोखवहीत नोदं घेणे.  

♦ दर मधहण्याच्या अखेरचा माधसक अहवाल संचालक, वैद्यकीय  धशक्षण व संशोिन, मंुबई यांना पािधवणे.  

♦ धवद्यार्थ्ाांकडून व इतर वसुलीच्या पावत्यांची वेगवेगळी नोदंवही िेवणे व त्यात रोजच्या रोज नोदंी घेणे व   

  त्या प्रशासकीय अधिकारी यांचेकडून तपासणे.झालेल्या वसुली पावत्यांची रक्कम 3 धदवसांचे आत   

  कोषागारात जमा करणे.  



♦ चलनाची नोदंवही िेवणे व मधहण्याच्या शेवटी कोषागाराशी त्याची पडताळणी करणे.  

♦ दर मधहण्यात कोषागारातून एकूण धकती देयके पाररत झालीत याची कोषागाराशी जुळवणी करणे.  

   

 वररष्ठ सहायक यांचा जॉब चार्ग:  

♦ महाधवद्यालयातील धवधवि प्रकारचे प्रशासधनक काम व्यवस्स्थत पार पाडणे.  

♦ वररष्ठ सहाय्यक यांचेकडे ज्या शाखेची कामे सोपधवण्यात आलेली आहे, त्याकररता त्यांची संपूणग जबाबदारी राहील.  

♦ आपले शाखेतील संबंिीत कमगचा-यांना मागगदशगन करणे व त्यांच्या कडील कामे पूणग करुन घेण्याची जबाबदारी आहे.  

♦ लेखा भांडार धवषयक कामे पूणग करणे व नस्त्या अद्यावत िेवणे.  

♦ अधिष्ठातांनी वेळोवेळी सोपधवलेल्या धवधवि प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.  

♦ सवग कमगचा-यांच्या वैयक्तीक नस्त्या तयार करुन त्या अद्ययावत िेवणे.  

♦ मा. अधिष्ठाता तथा प्रशासकीय अधिकारी यांनी वेळोवेळी सुचधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ कमगचा-यांना सोपधवण्यात आलेली कामे प्रभावीपणे व उत्तम प्रकारे पार पाडण्याकररता त्यांना वेळोवेळी मागगदशगन करणे. 

   भांडारपाल वररष्ठ वलपीक यांचा जॉब चार्ग:  

♦ सवग प्रकारची देयके तयार करणे व तसेच शाखेस नेमुण धदलेली कामे पूणग करणे.  

♦ खातेधनहाय लेखा पररक्षणाचा महालेखापाल नागपूर,मंुबई यांना वेळोवेळी अनुपालन अहवाल सादर करणे.  

♦ चारमाही ,आिमाही, वाधषगक अंदाजपत्रके तयार करणे.  

♦ माधसक खचागचे धववरणपते्र तयार करणे.  

♦ कायगक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे.  

♦ कायागलयीन लेखा अधिक्षकांनी सांधगतलेली कामे करणे.  

♦ प्रशासकीय अधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अिीकारी यांनी सोपधवलेली कामे पार पाडणे.  

♦ कमगचा-यांची सेवा अधभलेखे अद्ययावत तयार करणे.  

♦ अधिका-यांची व कमगचा-यांची सेवा पुस्तके तयार करुन अद्ययावत िेवणे.  

♦ अधिकारी व कमगचा-यांच्या वैयक्तीक नस्त्या तयार करुन अद्ययावत िेवणे.  

♦ वररष्ठांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे.  

  

    

कविष्ठ वलपीक वि-रं्कलेखक , कविष्ठ वलपीक  ,भांडार वलपीक  ,अवभलेख वलपीक, यांचा जॉब चार्ग:  

♦ सवग प्रकारची देयके तयार करणे, आकस्िक खचागची नोदंवही  

♦ मुळ सेवापुस्तके अद्ययावत िेवणे व नोदंी घेणे, आवक जावक करणे.  

♦ आस्थापना धवभागाशी असलेला पत्रव्यवहार करणे.  

♦ धनयतकालीन धववरणपते्र तयार करणे.  



♦ मोिी व लहान बांिकामे करण्यासािी पत्रव्यवहार करणे.  

♦ धविानसभा तारांधकत प्रश्ांची उत्तरे टंकधलस्खत करणे.  

♦ बैिकांधवषयी माधहती तयार करणे.  

♦ गोपधनय व अिगशासकीय पत्रांच्या नोदंवहया अद्ययावत िेवणे.  

♦ धनवृत्तीवेतनाची सवग कागदपते्र तयार करणे, धकरकोळ रजेचा धहशेब िेवणे.  

♦ पोष्टाच्या धतकीटांचा धहशोब िेवणे अ व ब नोदंवहया अद्ययावत िेवणे.  

♦ रुग्णांचा अधभलेख अद्यावत िेवणे.  

♦ अथगसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करणे, माधसक खचागचे धववरणपते्र तयार करणे.  

♦ धबल रधजस्टर, चेक रधजस्टर, टोकन रधजस्टर अद्ययावत िेवणे, माधसक कुरीअर ररपोटग तयार करणे.  

♦ वेळोवेळी वररष्ठांनी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे, कायागलयीन अधिक्षक,लेखा अधिक्षकांनी सांधगतलेली कामे करणे.  

♦ प्रशासकीय अधिकारी यांनी सोपधवलेली कामे पार पाडणे.  

♦ धवधवि प्रकारच्या नस्त्या अधभलेख धवभागात क्रमाने लावून िेवणे.   

 

  लघुलेखक  यांचा जॉब चार्ग:  

♦ मा. अधिष्ठाता, मुख्य प्रशासकीय  अधिकारी यांनी वेळोवेळी सुचधवलेली धवधवि प्रकारची कामे पार पाडणे.  

♦ मा. अधिष्ठाता व मुख्य प्रशासकीय  अधिकारी यांचे पत्रव्यवहारा संदभागत शु्रतलेखन घेणे व टंकलेखन करणे.  

♦ मा. अधिष्ठाता यांनी सोपधवलेला कायागलयीन पत्रव्यवहार करणे.  

♦ धवधवि प्रकारच्या गोपनीय पत्रव्यवहारांच्या अद्ययावत पध्दतीने सभेच्या नस्त्या तयार करुन िेवणे.  

♦ मा. अधिष्ठाता यांचे स्वीय सहायक म्हणून काम पाहणे, धवधवि सभांचे इधतवृत्त घेणे, तातडीचे दुरध्वनी संदेश,फॅक्स ,मा.मंत्री यांचे पत्रांवर    

   त्वरेने कायगवाही करुन अहवाल देणे.  

♦ मा. अधिष्ठातांच्या संचालनालय, सधचवालय, धजल्हाधिकारी या धिकाणच्या धवधवि बैिकांची माधहती तयार करणे व बैिकीच्या वेळेस    उपलब्ध 

करुन देणे.  

♦ वगग-1,2,3 चे गोपधनय अहवाल अद्ययावत िेवणे.  

 ♦ मा. अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक व धवभागप्रमुख यांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे 

   प्रयोर्शाळा ततं्रज्ञाचा जॉब चार्ग  

♦ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाने त्यांच्या कामाच्या धिकाणी त्यांना िरवून धदलेल्या शासकीय कामाच्या वेळी कतगव्यावर हजर रहावे. तसेच  

  आपातकालीन प्रसंगी कॉल केल्यावर त्वरीत सेवेस हजर रहावे.  

♦ त्यांनी दररोज तपासलेल्या बाहय व आंतररुग्णांची नोदंवही िेवावी.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या शैक्षधणक कायगक्रमास अध्यापकांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या  धवभागीय धवद्याधपिाच्या प्रात्यधक्षक कामांमधे्य अध्यापकांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या  धवभागीय धवद्याधपिाच्या प्रात्यधक्षक पररक्षांच्यावेळी अध्यापकांना पररक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे.  



♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करणे.  

♦ प्रयोगशाळेत धवधवि प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या नोदंी घेणे व वररष्ठांना सुधचत करणे.  

♦ ते उप-धवभागीय जडवसू्त नोदंवही अद्ययावत िेवणे व साप्ताधहक मागणीपते्र तयार करणे.  

♦ प्रयोगशाळेतील सािनसामुग्रीचे पररक्षण व दुरुस्ती यासािी योग्य ती कायगवाही करणे.  

♦ सकाळी काम सुरु करण्यासािी लागणारी सवग पूवग तयारी आदल्या धदवशी संध्याकाळी पूणग झाली आहे, याबद्दल त्याने खत्री करुन घ्यावी.  

♦ राष्टट ीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे, प्राध्यापक व वररष्ठांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करणे.   

 

   क्ष वकरण तंत्रज्ञ यांचा जॉब चार्ग :  

♦ क्षधकरण  तंत्रज्ञाने त्यांना नेमुन धदलेल्या धशप्ट डयुटीमधे्य वेळोवेळी उपस्स्थत राहणे. धनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर 

रहावे.  

♦ त्याने दररोज नेहमीचे काम सुरु करण्यापुवी क्ष-धकरण यंत्र व्यवस्स्थत आहे धकंवा नाही याची खात्री करुन घेणे.  

♦ त्याच्या ताब्यातील क्ष-धकरण तंत्रज्ञाच्या परररक्षणासािी व दुरुस्तीसािी तो जबाबदार असतो.  

♦ त्याने यंत्राच्या संिारण व दुरुस्त्या यांची नोदं धदनांकासह दशगधवणारी धवशेष नोदंवही िेवावी.  

♦ क्षधकरण धवभागाची उपधवभागीय जडवसु्त नोदंवही व साप्ताधहक मागणपते्र यासािी तो जबाबदार असतो.  

♦ त्याने वापरलेल्या क्ष-धकरण धफल्मचा दररोजचा धहशेब त्यांच्या धनरधनराळया आकारानुसार िेवावा.  

♦ क्षधकरण यंत्र यांच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येत असल्यास त्याने तो वेळेवर क्ष-धकरण वैद्यकीय अधिक्षकांच्या धनदशगनास आणावा.  

♦ क्षधकरणाचा िोका टाळण्यासािी असलेली सवग सािनसामुग्री सुस्स्थतीत आहे याकडे त्याने लक्ष द्यावे.  

♦ ज्या रुग्णांचा फोटो काढावयाचा आहे त्या रुग्णाने शुल्क भरले आहे धकंवा नाही याची खात्री केल्यानंतरच रुग्णाचा   

   फोटो काढावा याकडे लक्ष देणे.  

♦ राष्टर ीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे.  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करणे.  

   अंिारखोली  सहाय्यक  यांचा जॉब चार्ग :  

♦ अंिारखोली सहाय्यकाने शासनाने िरवून धदलेल्या वेळेत हजर रहावे. धनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे हजर रहावे.  

♦ क्षधकरण तत्रज्ञाने काढलेल्या क्षधकरणांना रसायणात िुणे व वाळवणे.  

♦ क्षधकरण तंत्रज्ञाला रुग्णाचा क्ष-धकरण काढण्यात मदत करणे.  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे.  

♦ त्याने दररोज नेहमीचे काम सुरु करण्यापुवी क्ष-धकरण यंत्र स्वच्छ करावे व ते नीट काम देत आहे हे पहावे.  

♦ त्याने यंत्राच्या संिारण व दुरुस्त्या यांची नोदं धदनांकासह दशगधवणारी धवशेष नोदंवही िेवण्यासािी तंत्रज्ञांना मदत करणे.  

त्याने वापरलेल्या क्ष-धकरण फील्मचा दररोजचा धहशेब त्यांच्या धनरधनराळया आकारानुसार िेवण्यास मदत करणे.  

♦ क्ष-धकरण  यंत्राच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येत असल्यास त्याने तो वेळेवर क्ष-धकरण वैद्यकीय अधिक्षकांच्या धनदशगनास आणावा.  

♦ धवधकरणाचा िोका टाळण्यासािी असलेली सवग सािनसामुग्री सुस्स्थतीत आहे याकडे त्याने लक्ष द्यावे.  



♦ राष्टर ीयकायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे.  

  

   हृदय आलेख तंत्रज्ञ ई.सी.जी. तंत्रज्ञ यांचा जॉब चार्ग   

♦ रुग्णालयात ज्या रुणाच्या हृदयाचा आलेख काढणे आदेधशत करण्यात आलेले असेल त्या रुग्णाचा हृदयाचा आलेख काढून वैद्यकीय अधिका-यांना 

देणे.  

♦ हृदय आलेख तंत्रज्ञाने त्याच्या धवभागाशी संबंिीत सवग प्रकारची कामे पार पाडावयाची आहेत.  

♦ हृदयाचा आलेख काढण्याच्या मधशनची व्यवस्स्थत धनगा िेवणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे.  

♦ रुग्णांना हृदय आलेख काढण्या संदभागत कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी धनमागण होणार नाहीत याची दक्षता घेणे.  

♦ रुग्णांना हृदय आलेख काढण्या संदभागत मागगदशगन करणे.  

♦ रुग्णांच्या काढलेल्या आलेखा संदभागत नोदंवही िेवणे व ती अद्ययावत िेवणे.  

♦ वररष्ठांनी वेळोवेळी मागधवलेली माधहती त्यांना पुरधवणे.  

  

 

   दृकश्राव्य  तंत्रज्ञाचा  ऑडीयोस्िजु्यअल  तंत्रज्ञ जॉब चार्ग  

♦ नाक,कान ,घसा धवभागाशी संबंिीत कामे करणे.  

♦ रुग्णांना संबंिीत धवभागाशी अडचणी आल्यास त्यांचे समािान करणे.  

♦ धवभागाशी संबंिीत यंत्राची धनगा राखणे.  

♦ संबंिीत यंत्र व उपकरणे कायगरत राहील याची काळजी घेणे.  

♦ आपण तपासलेल्या रुग्णांची नोदंवही िेवणे.  

♦ वररष्ठांनी वेळोवेळी माधगतलेली माधहती पुरधवणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे. 

   

   श्रवणमापक  तंत्रज्ञ ऑडीओमेर्र ीक  तंत्रज्ञ   यांचा जॉब चार्ग:  

♦ श्रवणमापक धवभागाशी संबंिीत सवगप्रकारची कामे पार पाडावयाची आहेत.  

♦ ज्या रुग्णांना श्रवणसंदभागत अडचणी असतील त्यांना त्या संदभागत मागगदशगन करणे  

♦ श्रवणमापक सािनांची धनगा राखणे.  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांना ज्या रुग्णांना श्रवणासंदभागत अडचणी असतील त्यांच्या उपचारात मदत करणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली कामे पार पाडणे.  

♦ रुग्णांना श्रवणमापना संदभागत कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी धनमागण होणार नाहीत याची दक्षता घेणे.  

♦ रुग्णांना श्रवणमापना संदभागत मागगदशगन करणे.  



♦ रुग्णांच्या केलेल्या श्रवण मापना संदभागत नोदंवही िेवणे व ती अद्ययावत िेवणे.  

♦ वररष्ठांनी वेळोवेळी मागधवलेली माधहती त्यांना पुरधवणे.  

 

स्िच ्ेरापीस्ट यांचा जॉब चार्ग  

♦ स्स्पचथेरापीस्ट त्यांच्या कामाच्या धिकाणी त्यांना िरवून धदलेल्या शासकीय कामाच्या वेळी कतगव्यावर हजर रहावे. तसेच आपातकालीन प्रसंगी 

कॉल केल्यावर त्वरीत सेवेस हजर रहावे.  

♦ त्यांने दररोज तपासलेलया बाहय व आंतररुग्णांची नोदंवही िेवावी.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या शैक्षधणक कायगक्रमास अध्यापकांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या  धवभागीय धवद्याधपिाच्या प्रात्यधक्षक कामांमधे्य अध्यापकांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या धवभागीय धवद्याधपिाच्या प्रात्यधक्षक पररक्षांच्यावेळी अध्यापकांना पररक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे.  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करणे.  

♦ श्रवणाच्या धवधवि प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या नोदंी घेणे, ररपोटींग करणे.  

♦ ते उप-धवभागीय जडवसू्त नोदंवही अद्ययावत िेवणे व साप्ताधहक मागणीपत्र  तयार करणे.  

♦ श्रवणयंत्राच्या सािनसामुग्रीचे परररक्षण व दुरुस्ती यासािी योग्य ती कायगवाही करणे.  

♦ सकाळी काम सुरु करण्यासािी लागणारी सवग पूवग तयारी आदल्या धदवशी संध्याकाळी पूणग झाली आहे, याबद्दल त्याने खात्री करुन घ्यावी.  

♦ राष्टर ीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे.  

♦ प्राध्यापक व वररष्ठांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करणे.  

♦ रुग्णांना उच्चारात कोणती अडचण आहे त्याधवषयी वररष्ठांच्या आदेशानुसार मागगदशगन करणे.  

   लोहार  जोडारी  यांचा जॉब चार्ग :  

♦ महाधवद्यालयातील धवधवि धवभाग, मुलामुलीचें वसधतगत्रह, धनवासस्थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहयरुग्ण धवभाग वगैरे धिकाणच्या लोहार 

धवषयक कामे पार पाडावीत.  

♦ धवधवि धवभागातील लोखंडी सामान व इतर लोखंडी साधहत्य सुस्स्थतीत चालु िेवावे.  

♦ मुलामंुलीकंररता असलेले लोखंडी बेंचेस सुस्स्थतीत िेवणे. व ते दुरुस्त करणे.  

♦ सवग धवभागातील दरवाजे, स्खडक्या वगैरेची धनगा राखणे.  

♦ महाधवद्यालयातील सवग टेबल, खुच्याग बाक सु्टल वगैरे लोखंडी सामानाची धनगा राखणे.  

♦ धवधवि धवभागातील आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे. 

♦ वररष्ठांनी सोपधवलेल्या इतर सवग जबाबदा-या पार पाडणे.  

   

 

सुतार व जोडारी  यांचा जॉब चार्ग :  



♦ महाधवद्यालयातील धवधवि धवभाग, मुलामुलीचें वसधतगृह, धनवासस्थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहयरुग्ण धवभाग वगैरे धिकाणच्या सुतार 

धवषयक कामे पार पाडावीत.  

♦ धवधवि धवभागातील लाकडी सामान व इतर लाकडी साधहत्य सुस्स्थतीत चालु िेवावे.  

♦ मुलामंुलीकंररता असलेले बेंचेस सुस्स्थतीत िेवणे. व ते दुरुस्त करणे.  

♦ सवग धवभागातील दरवाजे, स्खडक्या वगैरेची धनगा राखणे.  

♦ महाधवद्यालयातील सवग टेबल, खुच्याग बाक सु्टल वगैरे लाकडी सामानाची धनगा राखणे.  

♦ धवधवि धवभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे, वररष्ठांनी सोपधवलेल्या इतर सवग जबाबदा-या पार पाडणे.  

 

दंत तंत्रज्ञ यांचा जॉब चार्ग:  

♦ दंत तंत्रज्ञाने शासनाने िरवून धदलेल्या वेळेवर  हजर रहावे. धनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  

♦ दंत धवषयक अडचण असलेल्या रुग्णाला आवश्यक ते मागगदशगन करणे.  

♦ दंत धवषयक रुग्णावर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधिका-यांना मदत करणे.  

♦ दातांच्या कवळी तयार करणे.  

♦ वैद्यकीय अधिका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सेापधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ दातांच्या आरोग्या संदभागत वैद्यकीय अधिका-यांना धशबीरे आयोधजत करण्यात मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीय कायगक्रमात सहभागी होणे. यशस्वीते कररता मदत करणे.  

♦ दंत रुग्णांची काळजी घेणे.  

♦ दंत रुग्णांवर प्रथमोपचार करणे.  

♦ दंत धवभागातील धवधवि सािनसामुग्रीची धनगा राखणे,साफ सफाई याकडे धवशेष लक्ष देणे.  

♦ दंत धवषयक धवधवि आकडेवारी माधहतीच्या नोदंी अद्ययावत िेवणे.  

♦ धवधवि प्रकारची माधहती अध्यापकांना पुरधवणे.  

  

 

 

 वाहि चालक यांचा जॉब चार्ग  

♦ वाहन सुस्स्थतीत िेवणे ऑईल पाणी हवा बे्रक  लाईट इ. सवग व्यवस्स्थत िेवणे.  

♦ वाहन दुरुस्ती केल्यानंतर धहस्टाशीटमधे्य त्यांच्या नोदंी घेणे व कायागलय प्रमुखाची स्वाक्षरी घेणे.  

♦ लॉगबुक अद्ययावत िेवणे, नोदंी घेवून कायागलय प्रमुखांच्या स्वाक्ष-या घेणे.  

♦ इंिन देयके लॉगबुकमधे्य नोदंवून प्रमाधणत करुन सादर करणे.  

♦ 24 तास वाहन सुस्स्थतीत प्रवासाकररता उपलब्ध िेवणे.  



♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता असलेल्या बसेसद्वारा धवद्यार्थ्ाांची सुरधक्षत ने-आण करणे.  

♦ वररष्ठांच्या आदेशानुसार रुग्ण वाहण्या व्यधतररक्त राष्टर ीय कायगक्रम व इतर धनकडीच्या अत्यावश्यक वेळी वाहन चालधवणे.  

♦ वेळोवेळी वररष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे वाहन प्रवासास सुस्स्थतीत उपलब्ध करुन देणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या शैक्षधणक भेटीसािी वाहन घेवून जाणे.  

   सावगजविक  आरोग्य  पररचाररका  यांचा जॉब चार्ग:     

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना त्यांच्या प्रात्यधक्षक कामांत मदत करणे.  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखंनी वेळोवेळी सुचधवलेली धवधवि प्रकारची कामे पार पाडणे.  

♦ धवभागात दाखल झालेल्या रुग्णांची काळजी घेणे.  

♦ आरोग्या संदभागत धवधवि प्रकारच्या धशबीरांचे आयोजन करणे व त्यांत मागगदशगन करणे.  

♦ आरोग्य धवषयक सवग प्रकारच्या राष्टर ीय कायगक्रमांत सहाय्य करणे.  

♦ धवधवि प्रकारचे धशबीरे आयोधजत करणे व ते यशस्स्वररत्या पूणग करणे.  

♦ सावगजधनक आरोग्या संदभागत रुग्णालयात येणा-या सवग प्रकारच्या रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना आरोग्यासंदभागत मागगदशगन करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्याथ्र्याच्या शैक्षधणक कायगक्रमांत प्राध्यापकांना व सहयोगी प्राध्यापक व अधिव्याख्यातांना सहाय्य करणे.  

♦ कुटंुब धनयोजनासािी प्रोत्साहीत करणे, कॉपर टीसािी प्रोत्साहन देणे, कुटंुब धनयोजनाची सािने वाटप करणे.  

♦ आरोग्य धशक्षण देणे, घरभेटी देणे, आंगणवाडयांना भेटी देणे इ.  

♦ औषिी आणणे, वाटप करणे, स्टॉक िेवणे इ.  

♦ लसीकरणांच्या कायगक्रमांत सहभाग, लसीकरणाच्या राष्टर ीयकायगक्रमांत सहभाग.  

♦ पेशंटचे सोशल प्रॉबे्लम सोडवणे इ.  

   

 

 आरोग्य विररक्षक यांचा जॉब चार्ग:  

♦ आरोग्य धनररक्षकांने आवश्यकतेप्रमाणे धवधवि धवभागात हजर रहावे.  धनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  

♦ रुग्णालयात धवधवि आजारांबाबत अडचण असलेल्या रुग्णाला  आवश्यक ते मागगदशगन करणे.  

♦ धवधवि आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधिका-यांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय अधिका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे. 

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधिका-यांना धशबीरे आयोधजत करण्यात मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करणे.  

♦ रुग्णालयातील रुग्णांची काळजी घेणे.  

♦ आरोग्य धवषयक आकडेवारी माधहतीच्या नोदंी अद्ययावत िेवणे.  

♦ धवधवि प्रकारची माधहती अध्यापकांना पुरधवणे.  



♦ धवधवि प्रकारच्या सवेक्षणात मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या कौटंुधबक भेटी आयोधजत करणे.   

 

   स्वच्छता विररक्षक यांचा जॉब चार्ग:  

♦ स्वच्छता धनररक्षकांने आवश्यकतेप्रमाणे धवधवि धवभागात हजर रहावे.  धनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  

♦ महाधवद्यालयीन पररसराची संपूणग स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी स्वच्छता धनररक्षकांची असेल.  

♦ महाधवद्यालयात वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता असलेल्या वसधतगत्रहांची स्वच्छता सपफाई कमगचा-यांकडून करुन घेण्याची जबाबदारी त्यांची असेल.  

♦ वैद्यकीय अधिका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे.  

♦ महाधवद्यालयातील धवधवि प्रसंगी धवशेष स्वच्छतेची कामे सपफाईगार कमगचा-यांकडून प्रभावीपणे करुन घेण्याची जबाबदारी असेल.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधिका-यांना धशबीरे आयोधजत करण्यात मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमांच्या वेळी  स्वच्छतेची कामे कमगचा-यांकडून करुन घेणे.  

♦ जनतेस आरोग्याबाबत मागगदशगन होईल अशी सापफसपफाईची कामे करणे.  

♦ एकंदरीत महाधवद्यालयीन पररसर स्वच्छ, आल्हाददायक व प्रसन्न राहील याची काळजी घेणे.  

♦ स्वच्छतेबाबत वेळोवेळी वररष्ठांनी सांधगतलेली कामे प्रभावीपणे पार पाडणे.  

♦ जैधवक कच-याची धवले्हवाट लावणे, महाधवद्यालयातील पाणी धनजांतुकीकरणास मदत करणे.  

♦ महाधवद्यालयातील धवधवि धिकाणचे पाणी, नमुने, तपासणीसािी पािधवणे, व त्यांच्या अहवालानुसार काम करणे.  

 

   सहायक  गं्र्पाल यांचा जॉब चार्ग :  

♦ सहायक गं्रथपाल हे पयगवेक्षकीय पद आहे, त्या अनुषंगाने गं्रथालयाचे प्रशासन व संघटन करणे.  

♦ कधनष्ठ कमगचारी वतं्रदास वेळोवेळी गं्रथालयीन कामामधे्य मागगदशगन करणे.  

♦ पुस्तक धनयतकालीकांची वाधषगक पडताळणी करुन घेणे व तसा अहवाल गं्रथपाल यांना दरवषी सादर करणे.  

♦ पुस्तक धनयतकालीके इ. खरेदी प्रधक्रयेत सक्रीय सहभाग घ्यावा व गं्रथपाल यांचे सुचनेप्रमाणे कामे पूणग करावीत.  

♦ गं्रथालयाचा वाधषगक अहवाल तयार करुन गं्रथपालांना सादर करावा.  सांस्ख्यकी माधहती उपलब्ध करावी.  

♦ गं्रथालयाचे संगणकीकरण, आिुधनकीकरण करण्यामधे्य सवग कधनष्ठ कमगचा-यांना मदत करावी.  

♦ गं्रथालय धवभागात कायागलयीन वेळांनुसार हजर राहून गं्रथालयीन कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे.  

♦ धवद्यार्थ्ाांना पुस्तकांची देवाणघेवाण करणा-या गं्रथालयीन कधनष्ठ कमगचा-यांवर धनयंऋ।ण िेवणे व कामात सुसुत्रऋ।ता िेवणे.  

♦ महाधवद्यालयातील वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना पुस्तकांची देवाण-घेवाण केल्याच्या नोदंी अद्ययावत आहेत व दररोज नोदंी घेतल्या जातात त्या तपासून 

पाहणे व पुस्तकांची मांडणी करुन घेणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करणे.  



♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमांच्या वेळी गं्रथालय धवभागामाफग त धवशेष कायगक्रमांची आखणी करुन त्या धवषयांवर पुस्तके उपलब्ध करुन देणे.  

♦ गं्रथालयातील वातावरण धवद्यार्थ्ाांकररता प्रसन्न, आल्हाददायक राहील याची काळजी घेणे.   

  

   

 गं्र्ालय सहाय्यक यांचा जॉब चार्ग:  

♦ गं्रथालय धवभागात कायागलयीन वेळांनुसार हजर राहून गं्रथालयीन कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे.  

♦ वाचनीय साधहत्याचे प्रलेखे तयार करणे, जुने प्रलेखे अद्ययावत करणे.  

♦ गं्रथपाल सहाय्यक गं्रथपाल यांचे सुचनेनुसार वाचकास पुस्तकांची देवणघेवाण करणे.  

♦ वाचकांना पुस्तकांची देवाणघेवाण केल्याच्या नोदंी अद्ययावत िेवणे.  

♦ हे पयगवेक्षकीय पद आहे, त्या अनुषंगाने गं्रथालयाचे प्रशासन व संघटन करणे. 

♦ कधनष्ठ कमगचारी वत्रदास वेळोवेळी गं्रथालयीन कामामधे्य मागगदशगन करणे.  

♦ पुस्तक धनयतकालीकांची वाधषगक पडताळणी करुन घेणे व तसा अहवाल गं्रथपाल यांना दरवषी सादर करणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे. 

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करणे.  

♦ संगणकाच्या सहाय्याने प्रलेखनाचे काम करणे.  

♦ संदभग सेवेसािी प्रलेखे तयार करतांना वररष्ठांना अवगत करणे.  

♦ गं्रथालयातील वातावरण धवद्यार्थ्ाांकररता प्रसन्न, आल्हाददायक राहील याची काळजी घेणे.   

   छायावचत्रकार यांचा जॉब चार्ग:  

♦ छायाधचत्रकार या कमगचा-याने आवश्यकतेप्रमाणे धवधवि धवभागात हजर रहावे.  धनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर     

   रहावे.  

♦ महाधवद्यालयात वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता शैक्षधणक कामकाज सुरळीत होण्याकररता धवधवि प्रकारच्या पोस्टसग, बॅनसग तयार करणे.  

♦ धवधवि आजारांवर मागगदशगनपर पोस्टसग, बॅनसग तयार करणे.  

♦ वैद्यकीय अधिका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे.  

♦ महाधवद्यालयातील धवधवि प्रसंगी छायाधचत्रणाचे काम करणे.  

♦ धवधवि मान्यवरांच्या उपस्स्थतीत छायाधचत्रणाचे काम करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना धवधवि संज्ञा अधिक प्रभावीपणे स्पष्ट करण्यात अध्यापकांना मदत होईल अशी  

  छायाधचत्रणे घेणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधिका-यांना धशबीरे आयोधजत करण्यात मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीय कायगक्रमात मागगदशगनपर कलाक्रती तयार करुन लोकधशक्षण करणे.  



♦ जनतेस आरोग्याबाबत मागगदशगन होईल असे पोस्टसग, बॅनसग तयार करणे.  

♦ धवधवि धवषयातील अध्यापकांना अध्यापनाकररता धवधवि धवषयांवरील छायाधचत्रणादवारा तयार करुन देणे.  

♦ आरोग्य धवषयक धवधवि आकडेवारी माधहतीच्या नोदंी अद्ययावत िेवणे.  

♦ धवधवि प्रकारची माधहती अध्यापकांना पुरधवणे.  

 

  

   

प्रवतमाकार यांचा जॉब चार्ग  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना धवधवि प्रकारच्या संज्ञा व्यवस्स्थत समजावण्याकररता धवधवि प्रकारचे मॉडेल्स तयार करणे.  

♦ धवधविप्रकारच्या अवयवांचे मॉडेल्स तयार करुन अध्यापकांना देणे.  

♦ धवधविप्रकारच्या अवयवांचे मॉडेल्स तयार करुन त्यांचा व्यवस्स्थत संग्रह िेवणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता धवधवि प्रकारचे नाधवन्यपूणग मॉडेल्स तयार करणे.  

♦ मॉडेल्सद्वारे धवद्यार्थ्ाांना प्रधशक्षण देतांना अध्यापकांना सहाय्य करणे.  

♦ धवधवि प्रकारच्या धशबीरांमधे्य सहभाग घेवून अध्यापकांना सहाय्य करणे.  

♦ राष्टर ीयकायगक्रमात सहाय्य करणे.  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुख यांनी वेळोवेळी सुचधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या शैक्षधणक कायगक्रमांत अध्यापकांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या प्रात्यधक्षक कामांमधे्य अध्यापकांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या प्रात्यधक्षक पररक्षांच्यावेळी अध्यापकांना पररक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे. 

 

   आरोग्य अिुशासक यांचा जॉब चार्ग :  

♦ आरोग्य अनुशासक आवश्यकतेप्रमाणे धवधवि धवभागात हजर रहावे.  धनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  

♦ रुग्णालयात धवधवि आजारांबाबत अडचण असलेल्या रुग्णाला  आवश्यक ते मागगदशगन करणे.  

♦ धवधवि आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधिका-यांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय अधिका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधिका-यांना धशबीरे आयोधजत करण्यात मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करणे.  

♦ रुग्णालयातील रुग्णांची काळजी घेणे.  

♦ रुग्णांना आजाराच्या वेळेस घेण्यात येणा-या काळजी बाबत सुधचत करणे.  

♦ आरोग्य धवषयक धवधवि आकडेवारी माधहतीच्या नोदंी अद्ययावत िेवणे.  



♦ धवधवि प्रकारची माधहती अध्यापकांना पुरधवणे.  

♦ आरोग्य धशक्षण देणे, धवधवि प्रकारच्या सवेक्षणात मदत करणे, वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या कौटंुधबक भेटी आयोधजत करणे.   

  

  

   आरोग्य प्रचारक यांचा जॉब चार्ग:  

♦ आरोग्य प्रचारकाने  आवश्यकतेप्रमाणे धवधवि धवभागात हजर रहावे.  धनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  

♦ रुग्णालयात धवधवि आजारांबाबत अडचण असलेल्या रुग्णाला  आवश्यक ते मागगदशगन करणे.  

♦ धवधवि आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधिका-यांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय अधिका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधिका-यांना धशबीरे आयोधजत करण्यात मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करणे.  

♦ रुग्णालयातील रुग्णांची काळजी घेणे.  

♦ आरोग्य धवषयक आकडेवारी माधहतीच्या नोदंी अद्ययावत िेवणे.  

♦ धवधवि प्रकारची माधहती अध्यापकांना पुरधवणे.  

♦ आरोग्य कसे चांगले राहील याची माधहती देणे, धवधवि प्रकारच्या सवेक्षण्।ाात मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या कौटंुधबक भेटी आयोधजत करणे.   

 

 

   वैद्यकीय सामाज सेवा अविक्षक यांचा जॉब चार्ग:  

♦ रुग्णालयामधे्य दाखल होणा-या सवग रुग्णांना मागगदशगन करणे.  

♦ अपंग,अंि इ. रुग्णांना औषिोपचार धमळण्या संदभागत मदत करणे.  

♦ रुग्णालयामधे्य येणा-या रुग्णांना कोणत्याही प्रकारची अडचण धनमागण होणार नाही या सदंभागत ते वैद्यकीय सामाधजक कायगकताग यांच्या 

सल्ल्यानुसार त्यांना मागगदशगन करतील.  

♦ रुग्णालयात येणा-या रुग्णांवर तातडीने औषिोपचार होण्याकररता ते वैद्यकीय सामाधजक कायगकताग यांच्या सल्ल्यानुसार पुढील तातडीची व्यवस्था 

करतील.  

♦ अपंग,अंि इ. प्रकारच्या रुग्णांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी उद/भवणार नाहीत याबाबत दक्षता घेतील.  

♦ धवधवि प्रकारचे धशबीरे, राष्टर ीय कायगक्रम यामधे्य सहभाग आवश्यक.  

  

  वैद्यकीय  सामावजक  कायगकताग  यांचा जॉब चार्ग  

♦ रुग्णालयामधे्य दाखल होणा-या सवग रुग्णांना मागगदशगन करणे.  



♦ अपंग अंि इ. रुग्णांना औषिोपचार धमळणे संदभागत मदत करणे.  

♦ रुग्णालयामधे्य येणा-या रुग्णांना कोणत्याही प्रकारची अडचण धनमागण होणार नाही या सदंभागत ते त्यांना मागगदशगन करतील.  

♦ रुग्णालयात येणा-या रुग्णांवर तातडीने औषिोपचार होण्याकररता ते पुढील तातडीची व्यवस्था करतील.  

♦ अपंग,अंि इ. प्रकारच्या रुग्णांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी उद/भवणार नाहीत याबाबत दक्षता घेतील.  

♦ धवधवि प्रकारचे धशबीरे, राष्टर ीयकायगक्रम याद्वारे रुग्णांना व नागररकांना मागगदशगन करतील.  

   सहाय्यक दंत शास्त्रज्ञ यांचा जॉब चार्ग:  

♦ कायागलयीन वेळेत कायागलयात हजर राहणे.  

♦ धवभागप्रमुखांच्या आदेशानुसार धवभागातील कामे करणे, धनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे हजर राहणे.  

♦ तंत्रज्ञाच्या कामामधे्य त्यांना मदत करणे.  

♦ दातांच्या कवळी तयार करण्यात तंत्रज्ञांना मदत करणे.  

♦ दातांच्या आरोग्या संदभागत वैद्यकीय अधिका-यांना धशबीरे आयोधजत करण्यात मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमात सहभागी होणे. यशस्वीतेकररता मदत करणे.  

♦ दंत रुग्णांची काळजी घेणे.  

♦ दंत धवभागातील धवधवि सािनसामुग्रीची काळजी घेणे व ती अद्यावत राखणे.  

♦ दंत धवषयक धवधवि आकडेवारी माधहतीच्या नोदंी अद्ययावत िेवणे.  

  

   कलाकार यांचा जॉब चार्ग:  

♦ कलाकार या कमगचा-याने धवधवि धवभागात हजर रहावे.  धनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  

♦ महाधवद्यालयात वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता शैक्षधणक कामकाज सुरळीत होण्याकररता धवधवि प्रकारच्या पोस्टसग, बॅनसग तयार करणे.  

♦ धवधवि आजारांवर मागगदशगनपर पोस्टसग, बॅनसग तयार करणे.  

♦ वैद्यकीय अधिका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ आरोग्य संदभागत वैद्यकीय अधिका-यांना धशबीरे आयोधजत करण्यात मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मदत करणे.  

♦ धवधवि राष्टर ीयकायगक्रमात मागगदशगनपर कलाक्रती तयार करुन लोकधशक्षण करणे.  

♦ जनतेस आरोग्याबाबत मागगदशगन होईल असे पोस्टसग, बॅनसग तयार करणे.  

♦ धवधवि धवषयातील अध्यापकांना अध्यापनाकररता धवधवि धवषयांवरील मॉडेल्स तयार करुन देणे.  

♦ आरोग्य धवषयक धवधवि आकडेवारी माधहतीच्या नोदंी अद्ययावत िेवणे.  

♦ धवधवि प्रकारची माधहती अध्यापकांना पुरधवणे.  

   रंर्वाला यांचा जॉब चार्ग:  



♦ महाधवद्यालयातील धवधवि धवभाग, मुलामुलीचें वसधतगृह, धनवासस्थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहयरुग्ण धवभाग वगैरे धिकाणच्या रंग 

धवषयक कामे पार पाडावीत.तसेच वसधतगृहातील प्रते्यक खोलीला धकंवा इमारतीला नावे नंबर टाकणे, बाहय रुग्ण धवभागाला नावे नंबर टाकणे.  

♦ धवधवि धवभागातील आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे, वररष्ठांनी सोपधवलेल्या इतर सवग जबाबदा-या पार पाडणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना आवश्यकतेप्रमाणे सेवा पुरवावी.  

♦ महाधवद्यालयाकररता धवधवि पफलके तयार करणे, महाधवद्यालयातील धवधवि कायगक्रमाकररता पोस्टसग, बॅनसग तयार करुन देणे.  

♦ राष्टर ीयकायगक्रमाच्या वेळी मदत करणे.  

♦ धवधवि धशबीरांच्या वेळी आवश्यकतेप्रमाणे मदत करणे.  

  

 

   दुरध्विी चालक यांचा जॉब चार्ग  

♦ शासकीय िरधवलेल्या वेळेवर आपआपल्या पाळी प्रमाणे हजर राहणे.  

♦ पधहल्या कमगचा-याने दुस-या पाळीवरील कमगचारी हजर झाल्यावरच आपली जागा सोडावी.  

♦ आपली दुरध्वनी यंत्र व्यवस्स्थत काम करताहेत याची काळजी घ्यावी व यंत्राची आधण खोलीची स्वच्छता िेवावी.  

♦ कॉल्स घेणे-देणे करावे व धवशेष व्यक्तीचं्या कॉलबाबत दक्षतापूवगक काळजीने काम करावे.  

♦ संचालक, धविानसभा, लोकसभा, धविानपररषद, भारतीय आयुधवगज्ञान पररषद, धवद्यापीि व इतर  

शासकीय कायागलयाकडून येणा-या कॉल ची नोदंवही िेवावी.  

 

प्रयोर्शाळा सहायक यांचा जॉब चार्ग  

♦ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांना  कामात व संबंिीत धवभागात दैनंधदन कामात मदत करणे.  

♦ प्रयोगशाळेची स्वच्छता िेवणे.  

♦ यंत्रसामुग्री, उपकरणे यांची स्वच्छता व देखभाल करणे.  

♦ प्रयोगशाळेमधे्य लागणा-या साधहत्य भांडारातून मागणी प्रमाणे घेवून येणे.  

♦ अहवाल तयार करण्यासािी प्रयोगशाळा तत्रज्ञांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय अधिक्षक,वैद्यकीय अधिकारी यांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करणे व सवग राष्टर ीय कायगक्रमात सहभाग     

घेणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या शैक्षधणक कायगक्रमास अध्यापकांना मदत करणे.  

वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्या प्रात्यधक्षक कामांमधे्य अध्यापकांना मदत करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्याथ्र्याच्या प्रात्यधक्षक पररक्षांच्या वेळी अध्यापकांना पररक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे.  

♦ प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करणे.  

♦ प्रयोगशाळेत धवधवि प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या नोदंी घेणे.  

♦ राष्टर ीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे.  



♦ प्राध्यापक व वररष्ठांनी वेळोवेळी सांधगतलेली कामे करणे. 

 

 

 

   प्रयोर्शाळा पररचर यांचा जॉब चार्ग:  

♦ वेळोवेळी वररष्ठांनी सोपधवलेल्या धवधवि जबाबदा-या पार पाडणे.  

♦ धवभागातील प्रयोगशाळेत साफ सफाई करणे.  

♦ धवभागातील धवधवि प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफ सफाई करुन धनगा राखणे.  

♦ धवभागातील प्रयोगशाळेत वररष्ठांना त्यांच्या मागगदशगनाखाली कामात मदत करणे.  

♦ धवभागाकररता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ धवभागातील भांडार धवभागात मदत करणे.  

♦ राष्टर ीय कायगक्रमात सहभाग घेणे.   

    

   सफाईर्ार यांचा जॉब चार्ग:  

♦ महाधवद्यालयातील सवग धवभागातील सवग कक्ष व धवभागव दशगधनय भाग स्वच्छ करणे.  

♦ धवधवि धवभागातील व रुग्णालयाच्या धवभागातील रक्ताने माखलेले व मळलेले कपडे िुणे.  

♦ रुग्णालय धवभागातील कक्षातील रुग्णांची लघवी,संडास साफ करणे.  

♦ जैधवक कच-याची योग्य धिकाणी धवले्हवाट लावणे.  

♦ कक्षसेवकास कक्षातून शवागारात शव नेण्यांस मदत करणे.  

♦ महाधवद्यालयातील व रुग्णालयातील शौचालय,थंुकीपात्र स्वच्छ िेवणे.  

♦ नसींग स्टाफला ग्लोज,मॅधकनटास स्वच्छ करुन देणे.  

♦ रुग्णालयीन तपासणीची धवशेष नमुणे कक्षातून प्रयोगशाळेत तपासणीसािी नेणे.  

♦ महाधवद्यालयातील व रुग्णालयातील धजने घासून पुसने.  

♦ महाधवद्यालयातील व रुग्णालयातील आवार स्वच्छ िेवणे.  

♦ महाधवद्यालयातील व रुग्णालयातील गटारी व ड्ेरनेज सापफ िेवणे.  

♦ वररष्ठांनी सांधगतलेली कामे करणे व सवग राष्टर ीय कायगक्रमात सहभाग.  

♦ वैद्यकीय अधिकारी यांना शवधवचे्छदनासािी मदत करणे.  

♦ स्वच्छता धनररक्षकांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे.  

♦ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांच्याकररता असलेल्या वसतीगृहाची गटारी, ड्ेरनेज,संडास बाथरुम धजने व धवधवि खोल्या यांची साफसफाई करणे.  

 



 

   प्राणीरृ्ह पररचर यांचा जॉब चार्ग:  

♦ वेळोवेळी वररष्ठांनी सोपधवलेल्या धवधवि जबाबदा-या पार पाडणे.  

♦ धवभागातील मध्यवती प्राणी प्रयोगशाळेची साफसफाइ करणे.  

♦ धवभागातील धवधवि प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई करुन धनगा राखणे.  

♦ प्राणीगृहातील सवग प्राण्यांची धनगा राखणे.  

♦ प्राणीगृहातील सवग प्राण्यांना भोजन देणे व पाणी देणे.  

♦ प्राणीगृहातील सवग प्राण्यांची स्वच्छता राखणे.  

♦ धवभागातील प्राणीगृहात वररष्ठांना त्यांच्या मागगदशगनाखाली कामात मदत करणे.  

♦ धवभागाकररता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

♦ राष्टर ीय कायगक्रमात मदत करणे व सहभाग घेणे.  

 

   दप्तरी यांचा जॉब चार्ग:  

♦ दैधनक प्रशासकीय कामांत धलधपकांना मदत करणे.  

♦ धवधवि प्रकारच्या नस्त्या सुचीबध्द करण्यास धलधपकांना मदत करणे.  

♦ धवधवि प्रकारचे देयके कोषागारात नेवून सादर करणे.  

♦ आवक जावक धवभागात मदत करणे.  

♦ टपाल वाटप करणे.  

♦ धवधवि शासकीय कायागलयात व इतरत्र टपाल वाटप करणे व टपाल आणणे.  

♦ पोस्ट खात्याशी संबंिीत आवक जावक धवभागाची कामे करणे.  

♦ वेळोवेळी वररष्ठांनी सोपधवलेल्या धवधवि जबाबदा-या पार पाडणे.  

 

   

 

वशपाई/ चपराशी यांचा जॉब चार्ग:  

♦ वेळोवेळी वररष्ठांनी सोपधवलेल्या धवधवि जबाबदा-या पार पाडणे.  

♦ कायागलयात साफसफाई करणे. 

♦ टपाल वाटप करणे.  

♦ देयके कोषागारात सादर करणे व संदेश वाहकाचे काम करणे.  

♦ रोकड आणण्यासािी रोखपाल यांचे सोबत कोषागारात जाणे.  



♦ पासगल सोडधवणे.  

♦ भांडार धवभागास मदत करणे.  

♦ वररष्ठांनी सांधगतलेली कामे करणे. 

♦ राष्टटट र ीय कायगक्रमात सहभाग घेणे.  

♦ धलधपकांना धवधवि प्रकारच्या नस्त्या सुचीबध्द करण्यास मदत करणे.  

 

   माळी यांचा जॉब चार्ग:  

♦ महाधवद्यालयातील सवग धवभागांतील सवग कक्ष व धवभाग व दशगनीय भाग या धिकाणचे गवत काढून झाडे लावणे.  

♦ धवधवि धवभांगातील झाडे, झुडपे व धवधवि शोभेची झाडे यांची धनगा राखणे.  

♦ महाधवद्यालय पररसरातील अनावश्यक गवत, झाडे , झुडपे यांचा नायनाट करणे.  

♦ धवधवि धवभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे.  

♦ वेळोवेळी वररष्ठांनी सांधगतलेली धवधवि कामे करणे.  

♦ महाधवद्यालयाच्या सवग धवभागांच्या आवारात धवधवि प्रकारच्या वृक्षांची लागण्। करणे.  

♦ महाधवद्यालयाच्या पररसरात असलेल्या सवग वृक्षांना पाणी घालणे.  

♦ महाधवद्यालयाच्या पररसरात धवधवि धवभागांमधे्य आकषगक बगीचा तयार करणे.  

♦ महाधवद्यालयाच्या पररसरात धवधवि धवभागांत व पररसरात वाढलेले अनावश्यक गवत कमी करणे.  

♦ सवग प्रकारच्या वृक्षांची योग्य ती काळजी घेणे.  

 

  

 

  स्वच्छक यांचा जॉब चार्ग:  

♦ महाधवद्यालयातील सवग धवभागातीलसवग कक्ष व धवभागव दशगधनय भाग स्वच्छ करणे.  

♦ महाधवद्यालयातील व रुग्णालयातील सवग वाहनाची स्वच्छता करणे.  

♦ सवग वाहनांची काळजी घेणे,वाहनांची धनगा राखने,धनगा राखण्यांत वाहन चालकांना मदत करणे.  

♦ वररष्ठांनी सांधगतलेली कामे करणे  

♦ महाधवद्यालयातील वाहने िुवून स्वच्छ िेवणे. 

♦ स्वच्छता धनररक्षकांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे. 

  

   पहारेकरी यांचा जॉब चार्ग :  

♦ वेळोवेळी वररष्ठांनी सोपधवलेल्या धवधवि जबाबदा-या पार पाडणे.  

♦ महाधवद्यालयातील सवग धवभागातीलसवग कक्ष व धवभाग व संपूणग पररसरावर देखरेख करणे.  



♦ महाधवद्यालयातील सवग धवभागातीलसवग कक्ष व धवभाग व संपूणग पररसरावर पहारा देणे.  

♦ महाधवद्यालयातील सवग धवभागइमारतीवर ,पाणीपुरविा पाईप लाईन वर रातं्रधदवस पहारा धनगा िेवणे.  

♦ महाधवद्यालयातील सवग धवभाग,इमारती पररसरामधे्य कोणत्याही प्रकारची  चोरी होणार नाही याबाबत दक्ष राहणे. 

 

   शवपररक्षा पररचर यांचा जॉब चार्ग :  

♦ वेळोवेळी वररष्ठांनी सोपधवलेल्या धवधवि जबाबदा-या पार पाडणे.  

♦ शवधवचे्छदन धवभागातील प्रयोगशाळेत साफसफाइ करणे.  

♦ धवभागातील धवधवि प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई करुन धनगा राखणे.  

♦ शवधवचे्छदन  धवभागातील सवग साधहत्याची सापफसपफाई करुन धनगा राखणे.  

♦ धवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपधवलेली धवधवि कामे पार पाडणे.  

 

♦ धवभागात वररष्ठांच्या मागगदशगनाखाली मदत करणे.  

♦ धवभागाकररता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे. ♦ राष्टर ीयकायगक्रमात मदत करणे व सहभाग घेणे.  

♦ धवभागात येणा-या एमएलसी संबंिी कामात मदत करणे.  

♦ मृतदेहांवर रासायधनक प्रधक्रया, कामात मदत करणे.  

 

 

 

♦ शवधवचे्छदन प्रात्यधक्षकांसािी मृततदेहाची फॉमागलीन टंॅक मिून उचल िेव करणे,  

♦ इतर धिकाणाहून बाहेरुन मृततदेह आणणे.       

                                                

 

अविष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                मावहतीचा अविकार अविवियम 2005 कलम  4 (१) (इ) (प) िमुिा -ए 

 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, चंद्रपूर या कायागलयातील अधिकारी आधण कमगचारी यांचे अधिकारांचा तपधशल 

ए 

अ. 

क्र 

पदनांम अधिकार कोणता कायदा धनयम शासन धनणगय पररपत्रकानुसार अधभप्राय 

 

01 अधिष्ठाता प्रादेधशक प्रमुख व धनयंत्रण 

अधिकारी भधवष्य धनवागह धनिी मंजुर 

करणे इ. रजा मंजूर करणे. यंत्र 

सामुग्री सािन सामुग्री खरेदी 

धवषयक 

ररझोलु्यशन क्र.एमईडी-1988 सीआर - 605 

मंत्रालय,मंुबई,धद.15.12.1988  

महाराष्टर  सवगसािारण भधवष्य धनवागह धनिी धनयम  

05/02/1988 म.ना.से. धनयम 1981 नुसार  -- 

 

-- 

02 मुख्य प्रशासकीय 

अधिकारी 

कमगचारी यांच्या कामकाजावर 

धनयंत्रण अधिष्ठातांनी सोपधवलेले 

इतर कामे  धवभागातील कमगचारी व 

अधिकारी यांच्या वर धनयंत्रण  व 

धवभागातील इतर कामे 

म.ना.से धनयम 1981 -- 

03 प्रशासकीय 

अधिकारी 

आहरण व संधवतरण अधिकार ररझोलु्यशन क्र.एमईडी-1988/सीआर -605 मंत्रालय,मंुबई, 

धद.15.12.1988   

 

 

 

 



 

 

 

 

बी 

अ. 

क्र. 

पदनांम अधिकार कोणता कायदा , धनयम, शासन धनणगय 

पररपत्रकानुसार 

अधभप्राय 

 

01 अधिष्ठाता 1.कायागलयाच्या धनयंत्रणातील आस्थापनेचे व लेखा धवषयीचे 

सवग बाबी हाताळणे    

2. जडसंग्रह धनलेखन करणे, वसुली करणे 

ररझोलु्यशन क्र.एमईडी-1988सीआर-  

605 मंत्रालय,मंुबई,  

 

  3.धविानसभा तारांधकत प्रश्ांना समधदवशी उत्तरे देणे . .  

4.महाधवद्यालयासािी लागणारे साधहत्य औषिी फधनगचर 

धवधहत केलेल्यानुसार खरेदी करणे यंत्र सामुग्री सािन 

सामुग्री खरेदी धवषयक  कायगवाही.   

5.धकरकोळ वसु्त खरेदी करणे.   

6.शासनाने धवधहत केलेल्या मुदतीनुसार    

अधभलेखे नष्ट करणे    

 

शा.धन.क्र.धवअप्र-1000-प्रक्र 461/2001 

धवधनयम, धद. 11.07.01 

शा.धन.क.धवअप्र-1000,  

प्रक्र-461/2001/ 

धवधनयम, धद. 11.07.01 

 

 

सी 

अ.क्र पदनांम अधिकार - फौजदारी कोणता कायदा  धनयम शासन धनणगय पररपत्रकानुसार अधभप्राय 

 

01. अधिष्ठाता लागु नाही   

डी 

अ.क्र पदनांम अधिकार - अिगन्याधयक कोणता कायदा  धनयम शासन धनणगय पररपत्रकानुसार अधभप्राय 

 

लागु नाही 

 

 

मावहतीचा अविकार अविवियम 2005 

कलम ४(१)(इ)ii िमुिा - (ब) 



शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर या कायागलयातील अविकारी आवण कमगचारी यांचे कतगव्याचा तपवशल 

अ.क्र पदनांम कतगव्य कोणत्या कायदा, धनयम,  

शासन धनणगय, पररपत्रकानुसार 

अधभप्राय 

१. अधिष्ठाता 1. सवग प्रकारचे देयके  

स्वाक्षरी करणे ;धवत्तीय  2. अधिकारी व कमगचा-

याचे रजा सवलत मंजुर करणे   

;प्रशासकीय  

3. प्राध्यापक व धवभागप्रमुखांच्या कामकाजावर 

धनयंत्रण िेवणे  

4.महाधवद्यालयाच्या संदभागत जनतेच्या तक्रारीचे 

धनवारण करणे  

5.वैद्यकीय धशक्षण धवभागाच्या धे्ययिोरणाची 

अंमलबजावणी करणे. 6. राष्टर ीय कायगक्रमाची 

प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे  

7. संस्थेसािी आवश्यक अनुदानाची मागणी 

करणे 8. धवधवि धिकाणी आरोग्य धशबीरे 

आयोजीत करणे 9. अधिकारी व कमगचारी 

धनयंत्रण व धशस्तभंग धवषयक कायगवाही करणे 

ररझोलु्यशन क्र.एमईडी-1988/ सीआर-605 

मंत्रालय, मंुबई, धद. 15.12.1988 महाराष्टर  

सवगसािारण भधवष्य धनवागह धनधि धनयम 

5.02.88 तसेच 1998 म.ना.से धनयम 1981  

 

 

02. प्राध्यापक दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय 

कामकाज, धवभागातील कमगचारी व अधिकारी 

यांच्यावर धनयंत्रण व धवभागातील इतर कामे 

म.ना.से धनयम 1981    

3   सहयोगी प्राध्यापक  दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय 

कामकाज, धवभागातील कमगचारी व अधिकारी 

यांच्यावर धनयंत्रण व धवभागातील इतर कामे  

म.ना.से धनयम 1981    

4  अधिव्याख्याता / 

सहायक प्राध्यापक 

दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय 

कामकाज,  

म.ना.से धनयम 1981  

5  औषिी धनमागता  औषिशास्त्र धवभागात धवधवि  औषिा संबंिी 

संशोिन करणे . 

म.ना.से धनयम 1981  

6 अधिक्षक  

व्यवसायोपचार  

शाळा व कें द्र   

दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय 

कामकाज, धवभागातील कमगचारी व अधिकारी 

यांच्यावर धनयंत्रण व धवभागातील इतर कामे 

म.ना.से धनयम 1981    



७ अधिक्षक  

भौधतकोपचार  

शाळा व कें द्र 

दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय 

कामकाज, धवभागातील कमगचारी व अधिकारी 

यांच्यावर धनयंत्रण व धवभागातील इतर कामे 

म.ना.से धनयम 1981    

8 सहा. अधिक्षक 

भौधतकोपचार  

शाळा व कें द्र 

दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय  

कामकाज,धवभागातील कमगचारी व अधिकारी 

यांच्यावर धनयंत्रण् व धवभागातील इतर कामे 

म.ना.से धनयम 1981    

9 एम.सी.एच. 

अधिकारी 

दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय 

कामकाज, धवभागातील कमगचारी व अधिकारी 

यांच्यावर धनयंत्रण व धवभागातील इतर कामे 

म.ना.से धनयम 1981   

10 अॅन्टीनेन्टल  

अधिकारी   

दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय 

कामकाज 

म.ना.से धनयम 1981  

11 मुख्य प्रशासकीय 

अधिकारी 

 कमगचारी यांच्या कामकाजावर धनयंत्रण 

अधिष्ठातांनी सोपधवलेले इतर कामे  धवभागातील 

कमगचारी व अधिकारी यांच्या वर धनयंत्रण  व 

धवभागातील इतर कामे 

म.ना.से धनयम 1981  

12 प्र.अधिकारी कमगचारी यांच्या कामकाजावर धनयंत्रण, 

आहरण व संधवतरण  अधिकारी, तसेच 

अधिष्ठातांनी सोपधवलेले इतर कामे    

म.ना.से धनयम 1981 

 

 

13   जी.र.शास्त्रज्ञ  रसायनशास्त्रसंबंिी धवद्यार्थ्ाांना सखोल ज्ञान 

देणे  

म.ना.से धनयम 1981  

14   रसायनशास्त्रज्ञ  रसायनशास्त्रसंबंिी धवद्यार्थ्ाांना सखोल ज्ञान 

देणे  

म.ना.से धनयम 1981  

15   सांख्यीकी  महाधवद्यालयातील सांख्यीकी धवषयक धवधवि 

कामे पार पाडणे 

म.ना.से धनयम 1981  

16  भौधतकोपचारव्क्क्ता   दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय 

कामकाज,  

म.ना.से धनयम 1981  

17  अधभरक्षक  वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना साथरोगा  संदभागत 

अध्यापन करणे  

म.ना.से धनयम 1981  



18 धवद्यावेतनाची पदे 

कधनष्ठ धनवासी 

आवासी प्रबंिक 

धनवासी वैद्यकीय 

अधिकारी 

भौधतकवेत्ता 

रुग्णधवषयक कामे करणे. म.ना.से धनयम 1981  

                            वगग 3   

1   कायागलय अधिक्षक  प्रशासकीय कामकाज,वररष्ठांनी  सांगीतलेली 

कामे  

म.ना.से धनयम 1981  

2 भांडारपाल व 

धलपीक 

प्रशासकीय कामकाज,टंकलेखन,वररष्ठांनी 

सांगीतलेली कामे 

म.ना.से धनयम 1981  

3  भौधतकोपचारतज्ञ  दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय 

कामकाज,  

म.ना.से धनयम 1981  

4   व्यवसोपचारतज्ञ  दैनंधदन अध्यापन, धवभागाचे प्रशासकीय 

कामकाज  

म.ना.से धनयम 1981  

5   शारीरीक प्रधशक्षक 

धनदेशक  

वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना शारीरीक  संदभागत 

अध्यापन करणे  

म.ना.से धनयम 1981  

6   शारीरीक धशक्षण 

धनदेशक  

वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना शारीरीक  संदभागत 

अध्यापन करणे  

म.ना.से धनयम 1981  

7   लोक स्वास्थ 

परीचारीका  

वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना शारीरीक  संदभागत 

अध्यापन करणे  

म.ना.से धनयम 1981  

8  आरोग्य अनुशासक  वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना शारीरीक संदभागत 

अध्यापन करणे  

म.ना.से धनयम 1981  



9   दंत आरोग्यक  वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना शारीरीक  संदभागत 

अध्यापन करणे  

म.ना.से धनयम 1981  

10 वररष्ठ सहायक प्रशासकीय कामकाजात  

वररष्ठांना मदत व इतर कतगवे्य 

म.ना.से धनयम 1981  

11   कधनष्ठ धलपीक  प्रशासकीय कामकाज, टंकलेखन, वररष्ठांनी 

सांगीतलेली कामे  

म.ना.से धनयम 1981  

12   धलपीक-धन-

टंकलेख क  

प्रशासकीय कामकाज, टंकलेखन, वररष्ठांनी 

सांगीतलेली कामे  

म.ना.से धनयम 1981  

13   उच्च शे्रणी 

लघुलेखक  

वरीष्ठ अधिकारी यांचेकडुन शु्रतलेखन घेणे, 

टंकलेखन करणे व इतर अनुषंगीक कतगवे्य  

म.ना.से धनयम 1981  

14   धनम्म शे्रणी 

लघुलेखक  

शु्रतलेखन घेणे,टंकलेखन करणे  व इतर 

अनुषंगीक कतगवे्य  

म.ना.से धनयम 1981  

15   प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ रक्त,लघवी तपासणे,व इतर  

तपासण्याचा अहवाल सादर  

करणे 

म.ना.से धनयम 1981  

16   प्रयोगशाळा  

सहायक 

रक्त,लघवी तपासणे,व इतर  

तपासण्याचा अहवाल सादर  

करणे   

 

म.ना.से धनयम 1981  

17  क्ष-धकरण तंत्रज्ञ  रुग्णांचे क्ष धकरण काढणे, नोदंी घेणे ,व इतर 

अनुषंगीक कामे  

म.ना.से धनयम 1981  

18   कृधत्रम अवयव 

योजन तंत्रज्ञ  

रुग्णांचे कृत्रीम अवयव बनधवणे, नोदंी घेणे,  व 

इतर अनुषंगीक कामे  

म.ना.से धनयम 1981  

19  अंिारखोली 

सहायक  

क्ष-धकरण तंत्रज्ञांना मदत करणे, व इतर 

अनुषंगीक कामे 

म.ना.से धनयम 1981  



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

21   गं्रथपाल  महाधवद्यालयाच्या गं्रथालयाची संपुणग जबाबदारी 

पार पाडणे 

म.ना.से धनयम 1981  

22   दंत तंत्रज्ञ  दंत रुग्णावर उपचार वररष्ठांच्या आदेशाने इतर 

कामे  

म.ना.से धनयम 1981  

23   वाहन  चालक  रुग्णालयातील रुग्णवाहीकेवर   कामकाज 

करणे  

म.ना.से धनयम 1981  

25 सहायक गं्रथपाल गं्रथपाल यांना त्यांच्या कामात मदत करणे व 

संबंिीत कामे 

म.ना.से धनयम 1981  

26   जोडारी  महाधवद्यालयीन जोडारी धवभागाशी धनगडीत 

सवग कामे 

म.ना.से धनयम 198  

27 फोटोग्राफर धवद्यार्थ्ाांच्या धशक्षणाकरीता  

धवधवि छायाधचत्र काढणे व  

इतर 

म.ना.से धनयम 1981  

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

करणे  

म.ना.से धनयम 1981  

29   कलाकार धन 

छायाधचत्रकार  

वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता धवधवि कलाकृतीचे 

फोटो तयार करणे  

म.ना.से धनयम 1981  

30   संग्रहालय धन 

कलाकार  

वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांकररता धवधवि संग्रहीत 

कलाकृती तयार करणे  

म.ना.से धनयम 1981  

31   पशुवैद्यक धमश्रक  धवद्यार्थ्ाांना पशुबाबत मदत करणे  म.ना.से धनयम 1981  

32   गृहपाल  वसधतगृहामधे्य देखरेख िेवणे म.ना.से धनयम 1981  

33   गॅस परीचर  गॅस प्ांट देखरेख िेवणे म.ना.से धनयम 1981  

34   उदवाहक चालक महाधवद्यालयात उपलब्ध असलेल्या उदवाहन 

देखभाल करणे 

म.ना.से धनयम 1981  

35    दफ्तरी  प्रशासकीय धवभागात वररष्ठांनी सांगीतलेली 

कामे पार पाडणे 

म.ना.से धनयम 1981  



 

36   हमाल  धवधवि धवभागामधे्य वरीष्ठांना मदत करणे   म.ना.से धनयम 1981  

37   प्र.शा. पररचर  धवधवि प्रयोगशाळामधे्य तंत्रज्ञांना मदत करणे  म.ना.से धनयम 1981  

38   प्रयोगशाळा सेवक   धवधवि प्रयोगशाळामधे्य तत्रज्ञांना मदत करणे  म.ना.से धनयम 1981  

39   कक्ष परीचर  धवधवि धवभागामधे्य वरीष्ठांना मदत करणे   म.ना.से धनयम 1981  

40   नाईक  धवधवि धवभागामधे्य वरीष्ठांना मदत करणे   म.ना.से धनयम 1981  

41   सफाईगार  महाधवद्यालय, रुग्णालय व धवभागातील साफ 

सफाईचे कामे करणे  

म.ना.से धनयम 1981  

42   चतुथग शे्रणी कमगचारी  महाधवद्यालय, साफ सफाईचे कामे करणे  म.ना.से धनयम 1981  

43  अधभलेख परीचर  धवभागामधे्य वरीष्ठांना मदत करणे  म.ना.से धनयम 1981  

44   माळी  सवग धवभागामधे्य वृक्षारोपन, धनगा, व इतर 

अनुषंगीक कामे  करणे  

म.ना.से धनयम 1981  

45   मु्यझीयम परीचर  धवभागामधे्य वरीष्ठांना मदत करणे  म.ना.से धनयम 1981  

46   उदवाहन वाहक  कायागलयातील धलफ्ट चालधवणे  म.ना.से धनयम 1981  

47  अंिार खोली 

परीचर  

धवभागामधे्य वरीष्ठांना मदत करणे  म.ना.से धनयम 1981  

48   प्राणी संग्रहालय 

परीचर  

धवभागामधे्य वरीष्ठांना मदत करणे  म.ना.से धनयम 1981  

49   कुरण राखी  परीसरातील बगीच्याची साफ सफाई करणे  म.ना.से धनयम 1981  

50   फृहास  परीसरातील   साफ सफाई करणे  म.ना.से धनयम 1981  

51   शव धवचे्छदन 

पररचर  

शवधवचे्छदन गृहातील कामकाज व इतर 

अनुषंगीक कामे करणे 

म.ना.से धनयम 1981  

52   चपराशी  कायागलयात, धवभागात व इतर धिकाणी 

धशपायाचे सवग काम करणे 

म.ना.से धनयम 1981  

53   चैकीदार  परीसरातील   देखरेख करणे म.ना.से धनयम 1981  

54   गॅसमॅन  गॅस प्ांटची देखरेख करणे म.ना.से धनयम 1981  

 

       

 



               

                                                                                                                                                       अधिष्ठाता  

                                                                                                                                                      शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, 

चंद्रपूर  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मावहती अविकार अविवियम 2005 कलम 4 ;1 ;ब ; 

विणगय प्रवियेतील पयगवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायीत्व विवित करुि कायगपध्दतीचे प्रकाशि (कामाचा प्रकार िाव) 

कामाचे स्वरुप  - महाधवद्यालयात धनरधनराळया धवभागात सुरु असलेले कामाची माधहती संबंधित तरतुद      

                       - शासनाने धवहीत केल्याप्रमाणे.  

अधिधनयमाचे नांव :- महाराष्टर   नागरी सेवा सेवेच्या सवगसािारण शती, धनयम, 1981. धनयम    :- महाराष्टर  नागरी सेवा धनयम 1981  

शासन धनणगय, पररपत्रके, कायागलयीन  आदेश   

अ.क्र  कामाचे स्वरुप  कालाविी धदवस  कामासािी जबाबदारी अधिकारी  अधभप्राय  

01  अध्यापकांच्या/ अशैक्षधणक पदावरील अधिका-

यांच्या धनयुक्तीचे प्रस्ताव संचालनालयास सादर 

सवग सािारण बाब 7 धदवसांत  

तात्काळ बाबीचंा धनपटारा त्वरीत 

शाखा प्रमुख  



करणे  करणे व इतर धवषय धवहीत 

केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे 

02  तांधत्रक व अतांधत्रक कमगचारी वगग 3 आधण 4 च्या 

धनयुक्त्या करणे  

--’-- सक्षम प्राधिकारी  

03  सवग अधिकारी व कमगचा-यांचे सवग प्रकारचे 

प्रशासकीय कामकाज करणे  

--’-- शाखा प्रमुख  

04  कमगचा-यांच्या रजा मंजुर करणे --’’-- सक्षम प्राधिकारी  

05  कमगचा-यांना मरािी धहंदी भाषा पररक्षा उत्तीणग 

होण्यातुन सूट देणे  

--’’-- सक्षम प्राधिकारी  

06  कमगचा-यांच्या स्थाधनक चैकशा करणे --’’-- सक्षम प्राधिकारी  

07 कायागलय-सािे पत्र अिगशासकीय पत्र धविानसभा 

तारांधकत प्रश् फॅक्स द्वारे प्राप्त पत्र संपूणग संस्थेची 

माधहती 

सात धदवसात धनपटारा करणे  

तीन धदवसात धनपटारा करणे 

त्याचधदवशी धनपटारा करणे त्याच 

धदवशी धनपटारा करणे धकंवा दूसरे 

धदवशी  

सात धदवसात धनपटारा करणे 

संबंधित धवषयाचे धलपीक वगग --’’--  

--’’--  

--’’--  

--’’--   

 

 

 

 

माधहती अधिकार अधिधनयम 2005    कलम 4 ब  अ नमुना ब 

कामाची कालमयागदा शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, चंद्रपूर येथील काम पुणग होण्यासािी प्रते्यक कामाची कालमयागदा सवगसािारण टपाल 7 

धदवसात तात्काळ बाबीचंा धनपटारा त्वरीत करणे 

 

अक्र कामकायग धदवस तास पुणग करण्यासािी जबाबदार अधिकार तक्रार धनवारण 

अधिकारी 

01  अध्यापकांच्या, अशैक्षधणक पदावररल  

अधिका-यांच्या धनयुक्तीचे प्रस्ताव 

संचालनालयास सादर करणे  

सवग सािारण बाब 7धदवसांत तात्काळ 

बाबीचंाधनपटारा त्वरीत करणे व इतर धवष य धवधहत 

केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे  

शाखा प्रमुख  अधिष्ठाता 

,शा.वै.म चंद्रपूर  

 

02  तांधत्रक व अतांधत्रक कमगचारी 3 आधण 

4 च्या धनयुक्त्या करणे  

-’’-  सक्षम प्राधिकारी -’’-  

03  सवग अधिकारी व कमगचार्यांचे सवग 

पकारचे प्रशासकीय कामकाज करणे 

-’’-  शाखा प्रमुख  -’’-  



04  कमगचा-यांच्या रजा मंजुर करणे  -’’-  सक्षम प्राधिकारी -’’-  

05  कमगचा-यांना मरािी धहंदी भाषा परीक्षा 

उत्तीणग होण्यातुन सुट देणे  

-’’-  सक्षम प्राधिकारी -’’-  

06  कमगचाटर्यांच्या स्थाधनक चैकशा करणे -’’-  सक्षम प्राधिकारी -’’-  

07 कायागलय - सािे पत्र अिगशासकीय पत्र 

धविानसभा तारांधकत प्रश् फॅक्सद्वारे 

प्राप्त पत्र संपुणग संस्थेची माधहती 

सात धदवसात धनपटारा करणे, धतन धदवसात 

धनपटारा करणे, त्याचधदवशी धनपटारा करणे, 

त्याचधदवशी धनपटारा करणे, धकंवा दुसरे धदवशी 

सात धदवसात धनपटारा करणे 

संबंिीत धवषयाचे 

धलपीक वगग  

-’’-  

-’’-  

-’’-  

 

-’’-  

  

   -’’-  

   -’’-  

   -’’-    

 

 

माधहती अधिकार अधिधनयम 2005 

कलम 4 (१) (ब)(अ) नमुना अ 

 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, चंद्रपूर येथील कामाशी संबंिीत पररपत्रके 

 

अनु. 

कं्र. 

सुचना  पत्रकानुसार धदलेले धवषय धनयम क्रमांक व वषग अधभप्राय असल्यास 

01 मा.अधिष्ठाता 

यांच्या आदेशानुसार व 

सुचनेनुसार धदलेले 

धवषय    

 म.ना.से.धनयम 1981   मा. संचालक, वैद्यकीय धशक्षण व 

संशोिन मंुबई तसेच मा. प्रिान 

सधचव, वैद्यकीय धशक्षण व औषिी 

द्रवे्य धवभाग व मंत्रालयीन इतर 

धवभाग, महाराष्टर ! शासनाने 

वेळोवेळी धनगगधमत केलेल्या धनयम , 

अधिधनयम शासन धनणगय व 

पररपत्रकानुसार 

 

 

 

 

 



अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, चंद्रपूर 

 

 

 

मावहती अविकार अविवियम 2005 कलम  4 (१) (ब) (अ) िमुिा ब  

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर या कायागलयातील कामाशी संबंिीत शासि विणगय 

 

अनु. 

कं्र. 

शासन धनणगयानुसार धदलेले धवषय शासन धनणगय क्रमांक व धदनांक  अधभप्राय 

असल्यास  

 

1 रजा धनयम महाराष्टर  नागरी सेवा धनयम 1981 शासनाने 

वेळोवेळी 

धनगगमीत केलेले 

शासन धनणगय 

पररपत्रक 

अधिसुचना 

यातील  

सुिारणा  

 

2  भधवष्य धनवागह धनिी धनयम महाराष्टर  सवगसािारण भ.धन.धन.धनयम 1988  

3  रुग्णालयीन प्रशासन  धनयम पुस्तीका खंड एक 1981 

4  शास्ती  व अधपल धनयम धनयम 1979  

5  धनवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण म.ना.से.धनयम 1984 

6  धनवृत्त्ती वेतन  म.ना.से.धनयम 1982 

7  वेतन धनयम  म.ना.से.धनयम 1981 

8  सेवेच्या सवगसािारण शती म.ना.से.धनयम 1981 

9  

 

पदग्रहण अविी,स्वीयेत्तर सेवा,बडतफी व सेवेतून 

काढून टाकणा-याच्या काळातील प्रदाने 

म.ना.से.धनयम 1981  

  

 

 

.   

 

अधिष्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, 

चंद्रपूर . 

 

 



मावहती अविकार अविवियम 2005 कलम 4 1 ब अ िमुिा - क 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर, या कायागलयातील कामाशी संबंिीत शासि विणगय 

 

अ.क्र शासकीय पत्रकानुसार धदलेले धवषय पररपत्रक क्रमांक व धदनांक अधभप्राय असल्यास 

 

1  अत्यावश्यक सेवेतील कमगचा-यांच्या कायागलयीन 

कामकाजाच्या वेळेबाबत  

सावगजधनक आरोग्य धवभाग पररपत्रक क्र 

ओडीओ-1688 सी आर-16388 

आस्थापना,मंत्रालय मंुबई धद.9.12. 

हया संदभागत शासनाने वेळोवेळी 

धनगगमीत,सुिारीत  आदेश लागु 

राहतील 

2 कयागलयात उधशरा येणाटया कमगचा-यांच्या  उधशरा  

उपस्थीतीची तपासणी 

वै.धश.व औ.द्रवे्य  धवभाग पररपत्रक क्र 

इएसटी-3092.258.92 आस्थापना, 

मंत्रालय,मंुबई धद.13.11.1992 

3 सेवापुस्तकाची  दुसरी प्रत सवग राज्य शासकीय   कमगचा-

यांना धवनामुल्य देण्याबाबत 

धवत्त धवभाग,परीपत्रक क्र.सेवापु-1097  

प्र.क्र.10.97 सेवा-6,मंत्रालय,मंुबई धद. 

11.11.1997   

 

 

 

 

अधिष्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, 

चंद्रपूर 

  

                   

  

    

 

 

मावहती अविकार अविवियम 2005 कलम 

4 1 ब अ िमुिा - ड 

 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर ये्ील कामाशी संबंिीत कायागलयीि आदेश िोरणात्मक पररपत्रक 



 

       

    

अनु. 

कं्र 

धवषय   क्रमांक व धदनांक अधभप्राय असल्यास  

 

01. उन्हाळी अधिवेशनाच्या काळात अधिकारी व 

कमगचारी यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या रजा मंजुर न 

करण्याबाबत 

जा.क्र.शावैमचं/आस्था -३ /1331-40/२१  

धद.01.०३.२०२१   

 

 

 

 

  

 

अधिष्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, चंद्रपूर 

 

 

 

 

 

 

 

मावहती अविकार अविवियम 2005  कलम 4 1 ब अ िमुिा - इ 

चंद्रपूर, ये्ील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर कायागलयामधे्य उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी 

दस्ताऐवजाचा ववषय 

अनु. 

कं्र. 

दस्तऐवजांचा प्रकार धवभाग संबंिीत व्यक्तीचे नाव व पदनाम कायागलयाचे 

नाव 

01 या धवभागात आस्थापना 1 ते 4 धवभाग आहेत, 

धवभागात त्या त्या संवगागतील संस्थेतील 

अधिकारी व कमगचा-यांच्या मुळ नस्त्या 

िेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यात वैयस्क्तक 

नस्त्या, न्यायालयीन प्रकरणांच्या नस्त्या, 

आस्थापना  

धवभाग  

 

1.श्री.सुधनल वाडकर, वरीष्ठ धलपीक 

2.श्री.चंदु पारखंडे, वररष्ठ. धलपीक 

3. श्री. भानुदास ढगे, वररष्ठ.धलपीक 

4. पिाण मुबीन खान, धलपीक टंकलेखक 

शा.वै.म 

चंद्रपूर  

 



वेतनवाढ नस्त्या, व इतर प्रशासकीय नस्त्या, 

धकरकोळ रजा नोदंवही, हालचाल नोदंवही. 

02 धवद्यार्थ्ाांशी संबंिीत सवग प्रकारच्या 

नस्त्या,धशष्यवृत्ती, स्टायपेंड वगैरे धवद्यार्थ्ाांशी 

संबंिीत माधहतीच्या नस्त्या 

धवद्याथी धवभाग 1.श्री. धटकमचंद मानकर, वररष्ठ धलपीक 

2.स्वाती माहुले, वररष्ठ धलपीक 

३.श्री.शुभम हळदे,लघुटंकलेखक 

४.श्री.धिरज सलामे, धलपीक टंकलेखक 

5.अतुल नंदुरकर,वररष्ठ धलपीक 

6.धनलेश िाकरे, वररष्ठ धलपीक  

शा.वै.म 

चंद्रपूर 

03  

 

आवक नोदंवही, जावक नोदंवही, संॅ्टम्प  

नोदंवही अब स्थाधनक टपाल नोदंवही  

आवक,जावक  आवक जावक  

धवभाग  

आवक-जावक 

धवभाग 

1 श्री. रमेश रामटेके,  कधनष्ठ   धलपीक  

2. संजय देवतळे, लघुटंकलेखक 

3. सररता कुळमेथे,वररष्ठ सहायक  

शा.वै.म 

चंद्रपूर  

 

04 जडसंग्रह नोदंवही, धकरकोळ वसु्त पुरविा  

नोदंवही, लेखन सामुग्री नोदंवही, जडसंग्रह 

पुरविा नोदंवही , भांडार धवभाग   

कीरकोळ 

भांडार/मध्यवती 

भांडार  धवभाग 

1.श्री योगेश आके्कवार, वररष्ठ धलपीक 

2.श्री.संदीप सोनकुसरे, कधनष्ठ धलपीक  

3.श्री. बुध्दधशल बहादे,कधनष्ठ धलपीक  

 

 

शा.वै.म 

चंद्रपूर  

 

05 आधथगक व्यवहाराशी संबंिीत सवग प्रकार  च्या 

नसत्या,स्वीयप्रपंची खाते बाबत 

नसत्या,धशष्यवृत्ती,स्टायपंड व इतर वाटपाबाबत 

नस्त्या रोख नोदंवही,स्वीय प्रपंची नोदंवही, 

स्वीयप्रपंची पासबूक पावती पुस्तक नोदंवही, 

माधसक खचागची  नोदंवही, .रोख नोदंवही, रोख 

नोदंवही, बील नोदंवही,टोकन नोदंवही 

रोखपाल  

धवभाग   

1.श्री. संतोष पािक, वरीष्ठ धलपीक 

2.श्री. सुधनल वेदुलवार , वरीष्ठ धलपीक 

3.धवपीन काळपांडे, वरीष्ठ धलपीक 

  

 

शा.वै.म 

चंद्रपूर  

 

06 वगग 1 ते 4 च्या अधिकारी व कमगचा-यांचे 

सेवापुस्तके,वेतनदेयक नोदंवही, इतर सवग 

प्रकारची देयके   

लेखा धवभाग 1.श्री.गणेश पाल, क.धलपीक 

2 .श्री. प्रधदप देशटटीवार,क.धलपीक  

3.धजतेंद्र पाटकुरवार,क.धलपीक 

4.सुलोचना जािव,क.धलपीक 

शा.वै.म 

चंद्रपूर  

 

07 अंदाजपत्रके, अनुदान,अथगसंकल्पीय तरतुदी, 

कायगक्रम अंदाजपत्रके, अनुदान मागणी व खचग 

अथगसंकल्प  

धवभाग 

  

1.जया धमसाळ, धलपीक टंकलेखक 

शा.वै.म 

चंद्रपूर  



वगैरे बाबतच्या नस्त्या तसेच संधक्षप्त देयके 2.श्री. श्रीनीवास भोसले, लघुटंकलेखक 

3.राजेंद्र समथग, वररष्ठ धलपीक 

 

08 धनयोजन व बांिकाम संबंधित नस्त्या बांिकाम 

धवभाग 

1.श्री.संताष बावणे, कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म 

चंद्रपूर  

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                    अधिष्ठाता  

                                                                                                                                                      शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, 

चंद्रपूर  

 

मावहती अविकार अविवियम 2005 

कलम 4 1 अ अप 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर, या कायागलयातील दस्ताऐवजांची वर्गवारी 

अ. 

कं्र. 

धवषय दस्तऐवजांचा प्रकार, 

नस्ती,मस्टर, नोदं पुस्तक, 

व्हाउचर 

प्रमुख बाबीचंा तपधशलवार सुरधक्षत 

िेवण्याचा 

कालाविी 

 

01  शासन धनणगय  अ शासन धनणगय कायम  

02  सेवा पुस्तके - वगग 1 ते 4 सवग अधिकारी 

व कमगचारी  

अ  सेवा पुस्तके - वगग 1 ते 4 सवग अधिकारी व 

कमगचारी  

कायम  

03  वगग-1 ते 4 सवग अधिकारी व कमगचारी 

यांच्या वैयस्क्तक नस्त्या  

ब  वगग-1 ते 4 सवग अधिकारी व कमगचारी यांच्या 

वैयस्क्तक नस्त्या  

कायम  

04  न्यायालयीन प्रकरणांसबंिी नस्त्या ब  न्यायालयीन प्रकरणांसबंिी नस्त्या  कायम  

05  सवग वगागची वेतनदेयक ब सवग वगागची वेतनदेयक 25 वषे  

06  सेवाधनवृत्ती धवषयक कागदपत्र ब सेवाधनवृत्ती धवषयक कागदपत्र 05 वषे  

07  आकस्िक खचागची नोदंवही क आकस्िक खचागची नोदंवही 05 वषे  

08  सधवस्तर अथगसंकल्पीय अंदाज क सधवस्तर अथगसंकल्पीय अंदाज 05 वषे  

09  सेवा पुस्तके मृतु्यनंतर धकंवा सेवा धनवृत्ती 

नंतर  

क  सेवा पुस्तके मत्रत्यनंतर धकंवा सेवा धनवत्रत्ती 

नंतर  

30 वषे  



10  इतर सेवाधनवृत्ती धवषयक कागदपते्र  क इतर सेवाधनवृत्ती धवषयक  30 वषे  

11  सेवा सेवाधनवृत्ती वेतन िारकांचे 

धववरणपते्र  

क  सेवाधनवृत्ती वेतन िारकांचे धववरणपत्र  05 वषे  

12  इतर कमगचा-यांची वेतन देयके व पावत्या  क  इतर कमगचा-यांची वेतन देयके  व पावत्या  30 वषे  

13  शासन सेवाथग मुद्राकाचे धहशेब क शासन सेवाथग मुद्राकाचे धहशेब 30 वषे  

14  जडसंग्रह नोदंवही अगोदरच पूणग 

भरल्यानंतर त्यातील नोदंी तपासणी 

करुन नधवन रधजस्टरमधे्य नोदं करणे 

क जडसंग्रह नोदंवही अगोदरच रधजपूणग 

भरल्यानंतर त्यातील नोदंी तपासणी करुन 

नधवन रधजस्टरमधे्य नोदं करणे 

30 

15  वसु्त धनलेखन बाबतचा पत्रव्यवहार क  वसु्त धनलेखन बाबतचा पत्रव्यवहार  05 वषे 

16  धबला सोबत न पािधवलेली प्रमाणके क  धबला सोबत न पािधवलेली प्रमाणके  16  

17  अग्रीम मंजुरी आदेश  क  अग्रीम मंजुरी आदेश 05 वषे   

18  सेवाधनवृत्ती वेतन मंजुरीचे आदेश व  

त्यासंबंिीची कागदपते्र  

क  सेवाधनवृत्ती वेतन मंजुरीचे आदेश व त्यासंबंिीची 

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  माधसक खचागची धववरणपते्र क माधसक खचागची धववरणपऋो 02 वषे  

23  जडसंग्रह वसु्त खरेदी व त्याची मंजुरी 

इत्यादी बाबतचा पत्रव्यवहार 

क  जडसंग्रह वसु्त खरेदी व त्याची मंजुरी इत्यादी 

बाबतचा पत्रव्यवहार 

०१ वषे 

24  अंतीम वेतन प्रमाणपत्र ड अंतीम वेतन प्रमाणपत्र 01 वषे  

25  धकरकोळ रजा नोदंवही ड धकरकोळ रजा नोदंवही 01 वषे  

 

 

 

 

                                                                                                                                             अधिष्ठाता  

                                                                                                                                                     शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, 

चंद्रपूर  

 



 

मावहती अविकार अविवियम 2005 कलम 4 (1) (ब)अपप) 

 

चंद्रपूर, येथील शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, चंद्रपूर या कायागलयाच्या पररणामकारक कामासािी जनसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची 

व्यवस्था.  

 

अ. 

क्र. 

सल्ला मसलतीचा धवषय   कायगप्रणालीचे धवसृ्तत वणगन कोणत्या अधिधनयम, 

धनयम,पररपत्रकाद्वारे 

पुनरावृत्ती काल 

01                     -- 

 

   --                     --                     --  

 

   

धटप: संबंधित नाही  

   

 

                      

                                                                                                                                                                          अधिष्ठाता,  

                                                                                                                                                     शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, 

चंद्रपूर 

 

 

 

 

 

 

 

 

माधहती अधिकार अधिधनयम 2005 

कलम 4;(1);ब;(अपपप) नमुना-अ 

चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, या कायागलयाच्या सधमतीची यादी प्रकाशीत करणे. 

अ. सवमतीचे िाव सवमतीचे सदस्य सवमतीचे उवददष्ट् वकती वेळा सभा जिसामा सभेचे कायग वत्रत्तांत 



ि घेण्यात 

येते 

न्यांसाठी खुली आहे 

वकंवा िाही 

उपलब्ध 

 

01 माधहती अधिकार 

अधिधनयम-2005 

अध्यक्ष- डॉ. धनलेश तुमराम, प्राध्यापक 

धवभागप्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र धवभाग,

सदस्य सधचव-श्री. संजीव रािोड,मुख्य 

प्रशासकीय अधिकारी, शा.वै.म.चंद्रपूर,

सदस्य-श्रीकांतपरांजपे,सहयोगी

प्राध्यापक,औषिशास्त्रधवभाग,सदस्य-

श्रीअशोकइंगोले,कायागलयीनअधिक्षक,

शा.वै.म.वरु.चंद्रपूर 

    

02 मधहला तक्रार धनवारण 

सधमती 

अध्यक्ष-डॉ. साररका िाकरेसहयोगी 

प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र,सदस्य-

डॉ.धनलेश तुमडामप्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र

सदस्य-डॉ. धशतल ढोबळेसहाय्यक 

प्राध्यापक,अशासकीय सदस्य-श्रीमती. 

भारती रामटेके संचाधलका, प्रकृती मधहला 

धवकास कें द्र,सधचव-श्री. संधजव रािोडमुख्य 

प्रशासकीय अधिकारी 

    

03 आहार सधमती अध्यक्ष-डॉ. देवेंद्र माहोरे उपअधिष्ठाता तथा 

प्राध्यापक व धवभाग प्रमुख, कान, नाक व 

घसाशास्त्र धवभाग, सदस्य/सधचवडॉ. धनवृत्ती 

धजवने सहयोगी प्राध्यापक तथा पाकगृह प्रमुख,  

जनऔषिवैद्यकशास्त्र धवभागसदस्य-श्री. 

संधजव रािोडमुख्य प्रशासकीय अधिकारी, 

शा.वै.म.चंद्रपूरसदस्य,डॉ.धनतीन धटपले

सहयोगी  प्राध्यापक तथा प्रशासकीय 

अधिकारी, शा.वै.म.व रु.चंद्रपूर सदस्य - 

श्रीमती. माया आत्राम अधिसेधवका, शा.वै.म.व 

रु.चंद्रपूर 

स्वयंपाक गृहातील 

आहार व्यवस्थेवर 

धनयंत्रण 

िेवण्याकरीता 

   

04 अॅन्टी रॅगीगं सधमती अध्यक्ष - डॉ. अशोक धनतनवरे, अधिष्ठाता, 

शावैम, चंद्रपूर  

सदस्य - श्री.धवश्वकुमारे मेश्राम, 

उपधजल्हाधिकारी, प्रधतधनिी , सामान्य 

धवद्यार्थ्ाांवरील 

रॅगीगंचे प्रकार 

टाळण्याकररता 

आवश्यक 

त्यावेळी  

नाही.  होय 



प्रशासन , चंद्रपूर 

सदस्य - श्रीमती.रािीका फडके प्रधतधनिी , 

पोधलस प्रशासन, चंद्रपूर  

सदस्य - श्री. मजहर अली , प्रधतधनिी , 

लोकल मीधडया, चंद्रपूर  

सदस्य - श्री. मनोज घोटेकर, प्रधतधनिी , 

एन.जी.ओ, युथ अॅस्क्टस्व्हटी, चंद्रपूर  

पफॅकल्टी प्रधतधनिी - 

1.डॉ. शृ्रती मामीडवार, शरीररचनाशास्त्र 

2.डॉ.अधवनाश टेकाडे, शरीरधक्रयाशास्त्र 

3. डॉ.श्रीकांत मसराम, जीवरसायनशास्त्र 

4. डॉ. श्रीकांत परांजपे, औषिधनमागणशास्त्र 

5. डॉ.धवनोद सवाईतुल, धवकृतीशास्त्र 

6.डॉ. मोहन खामगावकर, पी.एस.एम. 

7.डॉ.राजेंद्र सुरपाम, सूक्ष्मजीवशास्त्र 

8.डॉ.धमलीदं कांबळे, बालरोगशास्त्र  

९.डॉ.सारीका िाकरे, स्त्री रोग व 

प्रसुतीशास्त्र 

10.डॉ.धनलेश तुमराम, न्यायवैद्यकशास्त्र 

11. डॉ.धमलीदं चव्हान, औषिवैद्यकशास्त्र 

12.डॉ.अशोक गजधभये, 

शल्यधचधकत्साशास्त्र 

5 BRAIN STEM 

DEATH 

COMMITTEE 

1.Dr. Ashok Nitnaware, Chair person, 

Dean 

2. Dr. Ashok Gajbhiye, Member, 

Professor  in Surgery 

3. Dr. Nilesh Mangam, Member, 

Associate Prof. in Surgery 

4. Dr. Milind Chavhan, Member, 

Associate Prof. in Medicine 

5. Dr. Sachin Dhagdi, Member, 

Assistant  Prof. in Medicine 

    



6. Dr. Amol Thakre, Member, 

Associate Prof. in Anesthesia 

7. Dr.Rajesh Nagmothe, Member, 

Associate Prof. in Anesthesia 

8. Dr.ShardulWargantiwar, Member, 

Senior Resident in Surgery (Nero 

physician ) 

 

6 College Council 

Committee 
1. Dr. Ashok Nitnaware, Dean 

2. Dr. Niwrutti Jiwane, Medical 

superiantendent 
3. Dr. Mohan Khamgaonkar, Professor & 

HOD., Dept. of  PSM 
4. Dr. Milind Kamble, Professor & HOD., 

Dept. of  Paediatric 
5. Dr. Rajendra Surpam, Professor & 

HOD., Dept. of  Microbiology 
6. Dr.B.B. Bhadke, Professor & HOD, 

Dept. of  TB & CHEST 
7. Dr. D.G. Kumre, Professor & HOD., 

Dept. of  Ophthalmology 
8. Dr. Avinash Tekade, Professor & HOD., 

Dept. of  Physiology 
9. Dr. Shrikant Masram, Professor & 

HOD., Dept. of  Biochemistry 
10. Dr. Nilesh Tumram, Professor & HOD., 

Dept. of  FMT 
11. Dr. Ashok Gajbhiye, Professor & HOD., 

Dept. of  Surgery 
12. Dr.Imran Ali Shivji, Professor & HOD., 

Dept. of  Psychiatry 
13. Dr. Rizvan Ali Shivji, Professor & 

HOD., Dept. of  Dentistry 
14. Dr. S.B. Jambulkar, Associate Professor 

& HOD., Dept. of  Pathology 
15. Dr. Shruti Mamidwar, Associate 

Professor & HOD., Dept. of  Anatomy 
16. Dr. Sarika Thakre, Associate Professor 

    



   

                                                                                                            

   

   

                                                                                                  

                                                                                            अधिष्ठाता 

                                                                                         शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय,                        

                                                                                          चंद्रपूर 
 

& HOD., Dept. of OBGY 
17. Dr. Milind Chavan, Associate Professor 

& HOD., Dept. of Medicine 
18. Dr. Vinod Sawaitul, HOD .Dept. of  

Pathology 
19. Dr. Rajesh Nagmothe, Associate 

Professor & HOD.,  Dept. of  

Anaesthesiology 
20. Dr. Chetan Nagrecha, Associate 

Professor & HOD., Dept. of  

Orthopaedics 
21. Dr. Sampada Thakre, Assistant 

Professor & HOD., Dept. of  Skin & VD 
22. Dr. Vaibhav sabnis, Assistant 

Professor & HOD., Dept. of  Radiology 
23. Dr. D.G.Kumare, HOD& Professor,  

Dept. of  Ophalmology 
24. Shri. S. V. Rathod, Chief 

Administrative Officer 

25. Smt. Maya Atram, Matron 
26. Smt. Nitin Gajghate, Assistant 

Librarian 

27. Shri.Rajesh Chavhan,Executive 

Engg.Public work 

28. Shri.Bhushan Yergude,Deputy 

Engg.Public work 

 



 

  

  

                                            

 

माधहती अधिकार अधिधनयम 2005 कलम 4(१) (ब)अपपप) नमुना-ब 

चंद्रपूर,येथील शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, या कायागलयाच्या अधिसभांची यादी प्रकाशीत करणे. 

 

अ. 

क्र. 

अधिसभेचे नाव   सभेचे  सदस्य सभेचे उधददष्ट धकती वेळा 

घेण्यात  

येते 

सभा 

जनसामान्यांसािी 

खुली आहे धकंवा  

नाही 

सभेचा कायग 

वत्रतांत  

उपलब्ध  

 

 धनरंक  धनरंक धनरंक धनरंक धनरंक धनरंक 

 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                              अधिष्ठाता,  

                                                                                                                                        शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, चंद्रपूर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माधहती अधिकार अधिधनयम 2005 कलम 4(1)(ब)(अपपप) नमुना-ब 



चंद्रपूर,येथील शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय या कायागलयाच्या पररषदांच्या मंडळांची यादी प्रकाशीत करणे. 

 

 

अ. 

क्र 

सधमतीचे नाव सधमतीचे सदस्य सधमतीचे उधददष्ट धकती वेळा   

घेण्यात  

येते 

सभा जन 

सामान्यांसािी 

खुली आहे धकंवा 

नाही 

सभेचे कायग 

वृत्त्तांत  

उपलब्ध  

 

01 महाधवद्यालयीन 

पररषद 

अध्यक्ष - मा. अधिष्ठाता 

सदस्य-महाधवद्यालयातील सवग  

धवभागांचे धवभागप्रमुख,प्राध्यापक व 

अधिक्षक , रुग्णालय, वैद्यकीय 

अधिक्षक, धनवासी वैद्यकीय अधिकारी, 

धचधकत्सा,रुग्णालय,मुख्य प्रशासकीय 

अधिकारी, प्रशासकीय 

अधिकारी,महाधवद्यालय ,रुग्णालय, 

अधिसेधवका, रुग्णालय,गं्रथपाल 

महाधवद्यालय, 

रुग्णालय व 

धवधवि 

धवभागातील 

अडचणी  

सोडधवणे.   

मधहण्यातून  

दोनदा 

नाही उपलब्ध 

 

 

 

अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, चंद्रपूर . 

 

 

 

मावहती अविकार अविवियम 2005      

कलम 4(१) (ब)अ)नमुना-ब 

 

चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, या कायागलयाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकाशीत करणे 

 

अ. 

क्र. 

संस्थेचे नाव  संस्थेचे सदस्य संस्थेचे धकती वेळा घेण्यात  

येते 

सभा 

जनसामान्यांसािी  

सभेचे कायग वृत्त्तांत  

उपलब्ध  



उधद/दष्ट  खुली आहे धकंवा  

नाही. 

 

- -- -- -- -- -- -- 

 

 धटप - संबंिीत नाही 

. 

 

 

अधिष्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय,चंद्रपूर 

 

 .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय चंद्रपुर या संस्थेत कायगरत सहयोगी प्राध्यापक या संवगागची माहीती धद.01/06/2022 



अ.ि. अविका-याचे िाव पदिाम  कायगरत ववभार् 

1 डॉ.धमलीदं कांबळे प्राध्यापक  बालरोगशास्त्र 

2 डॉ.राजेंद्र सुरपाम प्राध्यापक सुक्ष्मजीवशास्त्र 

3 डॉ.बी.बी.भडके प्राध्यापक क्षयरोगशास्त्र 

4 डॉ.मोहन खामगांवकर प्रािापक जनऔषिवैद्यकशास्त्र 

5 डॉ.धदलीपकुमार कुमरे प्राध्यापक नेत्रशास्त्र 

6 डॉ.अधवनाश टेकाडे प्राध्यापक शरीरधक्रयाशास्त्र 

7 डॉ.सत्यजीत जगताप प्राध्यापक अस्थीवं्यगोपचार 

8 डॉ.श्रीकांत मसराम प्राध्यापक (तदथग) जीवरसायनशास्त्र 

9 डॉ.धनलेश तुमराम प्राध्यापक (तदथग) न्यायवैद्यकशास्त्र 

10 डॉ.अशोक गजधभये प्राध्यापक (तदथग) शल्यधचधकत्साशास्त्र 

11 डॉ.धवनोद सवाइर्तुल प्राध्यापक (कंत्राटी) धवकृतीशास्त्र 

12 डॉ.ररझवान अली धशवजी प्राध्यापक (कंत्राटी) दंतशल्यधचधकत्साशास्त्र 

13 डॉ.इम्रान अली धशवजी प्राध्यापक (कंत्राटी) मनोधवकृतीशास्त्र 

14 डॅा.राजेश नागमोथे सहयोगी प्राध्यापक,  बधिरीकरणशास्त्र 

15 डॉ.प्रशांत गजधभये सहयोगी प्राध्यापक,  औषिवैद्यकशास्त्र 

16 डॉ.चेतन नागरेचा सहयोगी प्राध्यापक (तदथग) अस्स्थवं्यगोपचारशास्त्र 

17 डॉ.धमलीदं चव्हाण सहयोगी प्राध्यापक औषिवैद्यकशास्त्र 

18 डॉ.लधलत तामगाडगे सहयोगी प्राध्यापक (तदथग) शल्यधचधकत्साशास्त्र 

19 डॉ.धकशोर मोटघरे सहयोगी प्राध्यापक (तदथग) जीवरसायनशास्त्र 

20 डॉ.शृ्रती मामीडवार सहयोगी प्राध्यापक शरीररचनाशास्त्र 

21 डॉ.सारीका िाकरे सहयोगी प्राध्यापक (तदथग) स्त्रीरोगशास्त्र 



22 डॉ.अमोल िाकरे सहयोगी प्राध्यापक बधिरीकरणशास्त्र 

23 डॉ.धनवृती जीवने सहयोगी प्राध्यापक जनऔषिवैद्यकशास्त्र 

24 डॉ.शैलेंद्र जांभुळकर सहयोगी प्राध्यापक धवकृतीशास्त्र 

25 डॉ.श्रीकांत परांजपे सहयोगी प्राध्यापक औषिशास्त्र 

26 डॉ.चारुहास आकरे सहयोगी प्राध्यापक जनऔषिवैद्यकशास्त्र 

27 डॉ.धनतीन धटपले सहयोगी प्राध्यापक धवकृतीशास्त्र 

28 डॉ.धनलेश मंगाम सहयोगी प्राध्यापक (तदथग) शल्यधचधकत्साशास्त्र 

29 डॉ.प्रसाद पोटदुखे सहयोगी प्राध्यापक (कंत्राटी) औषिवैद्यकशास्त्र 

30 डॉ.वैभव भोयर सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

औषिवैद्यकशास्त्र 

31 डॉ.पंकज गणधवर सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

औषिवैद्यकशास्त्र 

32 डॉ.धनखील भागवत सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

औषिवैद्यकशास्त्र 

33 डॉ.कुलेश चांदेकर सहाय्यक प्राध्यापक (364 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

शरीररचनाशास्त्र 

34 डॉ.प्रांजली रािोड सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

शरीररचनाशास्त्र 

35 डॉ.नम्रता लोया सहाय्यक प्राध्यापक (364 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

शरीरधक्रयाशास्त्र 

36 डॉ.अचगना मंडपे सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

शरीरधक्रयाशास्त्र 

37 डॉ.धदप्ती श्रीरामे सहाय्यक प्राध्यापक स्त्रीरोगशास्त्र 

38 डॉ.ररतेश सोनडवले सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

स्त्रीरोगशास्त्र 



39 डॉ.ऋचा पोडे सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

स्त्रीरोगशास्त्र 

40 डॉ.अजय चंद्रकापूरे सहाय्यक प्राध्यापक औषिशास्त्र 

41 डॉ.रधसका खोब्रागडे सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

औषिशास्त्र 

42 डॉ.धशतल ढोबळे सहाय्यक प्राध्यापक जनऔषिवैद्यकशास्त्र 

43 डॉ.देधवश्री आत्राम सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

जनऔषिवैद्यकशास्त्र 

44 डॉ.धवधनता धसंह सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

जनऔषिवैद्यकशास्त्र 

45 श्री अधनल नैताम सहाय्यक प्राध्यापक तथा सांस्खकी 

 (120 धदवस तातु्पती धनयुक्ती.) 

जनऔषिवैद्यकशास्त्र 

46 डॉ.मयुर बंडावार सहाय्यक प्राध्यापक शल्यधचधकत्साशास्त्र 

47 डॉ.तृप्ती बेलेकर सहाय्यक प्राध्यापक बधिरीकरणशास्त्र 

48 डॉ.धकरण जानवे सहाय्यक प्राध्यापक (364 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

बधिरीकरणशास्त्र 

49 डॉ.भालचंद्र फलके सहाय्यक प्राध्यापक बालरोगशास्त्र 

50 डॉ.संपदा िाकरे सहाय्यक प्राध्यापक त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र 

51 डॉ.धनधशकांत धटपले सहाय्यक प्राध्यापक बालरोगशास्त्र 

52 डॉ.वषाग पु.तांबसे सहाय्यक प्राध्यापक जीवरसायानशास्त्र 

53 डॉ.धमनाक्षी धसंग सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

जीवरसायानशास्त्र 

54 डॉ.शधशकांत ढोबळे सहाय्यक प्राध्यापक न्यायवैद्यकशास्त्र 

55 डॉ.सौरभ राजुरकर सहाय्यक प्राध्यापक क्षयरोगशास्त्र 



 

 

 

                                                                                अधिष्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय 

चंद्रपुर 

 

56 डॉ.शशांक राऊत सहाय्यक प्राध्यापक अस्थीवं्यगोपचार 

57 डॉ.सुधनल मालोजवार सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

अस्थीवं्यगोपचार 

58 डॉ.कुनाल कापरतीवार सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

कान नाक घसाशास्त्र 

59 डॉ.रुपेश सोनडवले सहाय्यक प्राध्यापक शल्यधचधकत्साशास्त्र 

60 डॉ.धप्रती भौतेकर सहाय्यक प्राध्यापक नेत्रशल्यधचधकत्साशास्त्र 

61 डॉ.धप्रती गणवीर सहाय्यक प्राध्यापक स्त्रीरोगशास्त्र 

62 डॉ.भुषण नैताम सहाय्यक प्राध्यापक धवकृतीशास्त्र 

63 डॉ.अधमत पे्रमचंद सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

धवकृतीशास्त्र 

64 डॉ.ऋषीकेष कोले्ह सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

धवकृतीशास्त्र 

65 डॉ.सररता दुगे सहाय्यक प्राध्यापक शल्यधचधकत्साशास्त्र 

66 डॉ.धवक्रांत िावंडे सहाय्यक प्राध्यापक शल्यधचधकत्साशास्त्र 

67 डॉ.वैभव सबधनस सहाय्यक प्राध्यापक (120 धदवस तातु्पती 

धनयुक्ती.) 

क्ष-धकरणशास्त्र 

68 डॉ.आधदती कदम सहाय्यक प्राध्यापक (बंिपत्रीत) दंतशल्यधचधकत्साशास्त्र 



 

 

 

 

 

 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपुर 

(आस्थापना-3 अंतगगत वगग-3 चे कायगरत कमगचा-यांची माधहती 

        

अ.क्र.  कमगचा-यांचे नांव पदनाम कायगरत धवभाग 

1 1 श्री.संजय रामा नंदनवार कायागलयीन अधिक्षक शा.वै.म.चंद्रपूर 

2 2 श्री. सय्यद बाबु अहमद मीया कायागलयीन अधिक्षक शा.वै.म.चंद्रपूर 

3 1 श्री िमेन्द्र कृष्णाजी जािव वररष्ठ सहाय्यक शा.वै.म.चंद्रपूर 

4 2 श्री.लक्ष्मण झोलबा कोहळे वररष्ठ सहाय्यक शा.वै.म.चंद्रपूर 

5 3 श्रीमती सरीता पंुडलीक कुळमेथे वररष्ठ सहाय्यक शा.वै.म.चंद्रपूर 

6 4 श्री.अशोक बी बगुलकर वररष्ठ सहाय्यक शा.वै.म.चंद्रपूर 

7 1 श्री. पुरुषोत्तम शेषराव फुसांडे वररष्ठ धलधपक प्रधतधनयूक्ती शा.वै.म.धसंिुदूगग 

8 2 श्री. शरद मिुकरराव वैद्य वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

9 3 श्रीमती रेखा तुकाराम कुमरे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

10 4 श्रीमती संघधमत्रा बाददुजी कांबळे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 



11 5 श्री. सुरज पवार वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

12 6 श्री. संतोष ओमप्रकाश पािक वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

13 7 श्री. अतुल धदवाकर नांदुरकर वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

14 8 श्री. आधशष बाबुराव देशमुख वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

15 9 श्री. भानुदास भरतराव ढगे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

16 10 श्री. सुयांकात शामराव वेदुलवार वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

17 11 श्री. सुधनल शामराव वेदुलवार वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

18 12 श्री. साईनाथ गंगािर धशंदे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

19 13 श्री. धदपक गणपत बडे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

20 14 श्री. धवजयकुमार वामनराव मंुढे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

21 15 श्री. सधचन मिुकर तरोडे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

22 16 श्री. संतोष शंकरराव गोरेवार वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

23 17 श्री. योगेद्र  रघुनाथ घरडे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

24 18 श्रीमती धवजया धवषु्ण चव्हाण वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

25 19 श्री. संजय काशीनाथ पवार वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

26 20 श्री. राजेश रमेश हेमणे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

27 21 श्री. धनलेश सुिाकरराव िाकरे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

28 22 श्री. धटकमचंद श्रावण मानकर वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

29 23 श्री. प्रशांत धवनायक भोयर वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 



30 24 श्री. धदपक ज्ञानोबा शेळके वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

31 25 श्री. धवकास धशवदास धशरसुरकर वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

32 26 श्रीमती स्वाती रामकृष्ण माहुले वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

33 27 श्री. अजय रमेश लांजेवार वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

34 28 श्री. अजय वसंतराव धपटटलवार वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

35 29 श्री. रामेश्वर बालाजी मोरे वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

36 30 श्री. श्रीकांत मिुकर डहाके वररष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

37 31 श्री. राजेद्र  सुिाकर समथग कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

38 32 श्री. रमेश गोपाळराव रामटेके कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

39 1 श्री. प्रधदप धवलास देशटटीवार कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

40 2 श्री. भगवान गोपीनाथ आब्दल कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

41 3 श्री. अतुल धदगांबर धक्षरसागर कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

42 4 श्रीमती जया रामेश्वरराव धमसाळ कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

43 5 श्री. गणेश बालाजी पाल कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

44 6 श्री. संधदप िमगराव सोनकुसरे कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

45 7 श्री. बुध्दधशल धचंतामणी बहादे कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

46 8 श्री. धनतीन धकशोरराव पडलवार कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

47 9 श्री. धजतेद्र रामरेडडी पाटकुटवार कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

48 10 श्री. धिरज सुिाकर सलामे कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 



49 11 श्री.पिाण मुबीनखान गुलाम महंमद कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

50 12 श्री. संतोष तुकाराम बावणे कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

51 13 श्री. तुषार धनळकंिराव करंबे कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

52 14 श्री. गणेश आनंदराव कोडेंकर कधनष्ठ धलपीक शा.वै.म.चंद्रपूर 

53 1 श्री. ररतेश मनोहर आमडे उच्च शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

54 2 कु. धदपाली बबन पाटील उच्च शे्रणी लघुलेखक प्रधतधनयूक्ती, मा. 

संचालक,वैधशवसं मंुबई 

55 1 श्री. प्रशांत ज्ञानदेव महले्ल धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

56 2 कु. आरती उमराव राऊत धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

57 3 श्रीमती स्वाती प्रकाश कांबळे धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

58 4 श्री. प्रशांत महादेव संुनापे धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

59 5 श्री. गणेश दगडू िनगर  धनम्न शे्रणी लघुलेखक प्रधतधनयूक्ती शा.वै.म.जळगाव 

60 6 श्री. शैलेश सुिाकरराव शेदे्र धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

61 7 श्री. शुभम प्रभाकर पोलाने धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

62 8 श्रीमती कल्याणी अजमीरे धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

63 9 श्री. शुभम बैजुनाथ हळदे धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

64 10 श्री. श्रीधनवास बाळासाहेब भोसले धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

65 11 श्री. धनतीन धकसन धगरी धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

66 12 श्री. माधणक पुडंलीक देवतळे धनम्न शे्रणी लघुलेखक शा.वै.म.चंद्रपूर 

67 01 श्री धकशोर धशवाजी भांगे लघुटकंलेख्क शा.वै.म.चंद्रपूर 



68 1 श्री. प्रधदप वाल्मीकराव मोहनापुरे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

69 2 श्री. संजय यादवराव गेडाम  प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

70 3 श्रीमती. सोनु िनराज मरसकोले्ह प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

71 4 श्री. सत्यदेव व्यकटराव िोटे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

72 5 श्री. अमोल मारोतीराव कांबळी प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

73 6 श्री. रोषन धवजय भोयर प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

74 7 श्री. गुरुदेव एकनाथ कुणघाडकर प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

75 8 श्री. मंगेश राजाभाऊ सराफ प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

76 9 श्रीमती आश्वीनी अशोक काळमेघ प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

77 10 श्री. सुधनल भानुदास पागे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

78 11 श्रीमती मािुरी श्याम जानपागे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

79 12 श्रीमती ममता अजूगनराव वानखडे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

80 13 श्रीमती स्वाती अशोकराव देवतळे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

81 14 श्री. इंद्रधजत संभाजी जािव प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

82 15 श्री. कृष्णा हनमंत सांगळे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

83 16 श्री. दत्तत्रय मारुती मंुढे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

84 17 श्रीमती सुधप्रया केशव तुरे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

85 18 श्री. प्रधवण शंकरराव थूल प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

86 19 श्री. भानुदास धकसन बसू प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 



87 20 श्री. प्रधवण  लहूजी आगलावे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

88 21 श्रीमती वषाग सोनटके्क  प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

89 22 श्री. अधनल म. धपंगे  प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

90 23 श्री अमोल धजददेवार  प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

91 24 श्री. लक्ष्मीकांत गाखरे  प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

92 25 श्री.अमूल देवराव रामटेके प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

93 26 श्री. संतोष डासलवार प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

94 27 श्री.राजकुमार मािवराव मोरलवार प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

95 28 श्रीमती सीमा अजय कणेवार प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

96 29 श्रीमती शुभांगी अंबूलकर प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

97 30 श्री. धमधलंद धभमराव रामटेके प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

98 31 श्री. सधचन धवजयराव डांगरे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

99 32 श्री. अजय गुणवंत धतरपुडे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

100 33 श्री. अभय मोरश्वर घेांगडे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

101 34 श्री.संतोष भोजन्ना दासरवार प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

102 35 श्री. सोमनाथ बेलखोडे प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

103 36 श्री. भूपेंद्र धकशोरीलाल सोनी प्रयोशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

104 37 श्री. इम्रान अबु्दल रऊफ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

105 01 श्री. धकशोर धवजय गवई क्ष-धकरण तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 



106 02 श्री. धवरंद्र  दादुराम दडमल क्ष-धकरण तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

107 03 श्री. धवक्की  धवनोदराव मुरकुटे क्ष-धकरण तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

108 04 श्री. सुमीत छन्नाजी बेंदले क्ष-धकरण तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

109 05 श्री. पुवेश्वर गजाननराव सहारे क्ष-धकरण तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

110 06 श्री. प्रधदप बबन सोनटके्क क्ष-धकरण तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

111 07 श्री राजकुमार बाबुधसंग धदधक्षत क्ष-धकरण तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

112 08 श्रीमती. धमनाक्षी योगेश राऊत क्ष-धकरण तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

113 09 श्री.धवनोद खेमचंद पवार क्ष-धकरण तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

114 10 अरधवंद नंदू रािोड क्ष-धकरण तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

115 1 श्री. संजय गुणवंत गाधवत समाजसेवा अधिक्षक (वै) शा.वै.म.चंद्रपूर 

116 2 श्री. उमेश धसताराम आडे समाजसेवा अधिक्षक (वै) शा.वै.म.चंद्रपूर 

117 3 श्री. तानाजी  धदगांबर धशंदे समाजसेवा अधिक्षक (वै) शा.वै.म.चंद्रपूर 

118 4 श्री राजरत्न गोपाळराव केळकर समाजसेवा अधिक्षक (वै) शा.वै.म.चंद्रपूर 

119 5 श्री.नरेश सुरेश नासरे समाजसेवा अधिक्षक (वै) शा.वै.म.चंद्रपूर 

120 6 श्री. पंकज सुरेश पवार समाजसेवा अधिक्षक (वै) शा.वै.म.चंद्रपूर 

121 7 श्री. राकेश प्रकाश शेंडे समाजसेवा अधिक्षक (वै) शा.वै.म.चंद्रपूर 

122 8 श्री. हेमंत गंगािर भोयर समाजसेवा अधिक्षक (वै) शा.वै.म.चंद्रपूर 

123 9 श्री. भास्कर रामजी झळके समाजसेवा अधिक्षक (वै) शा.वै.म.चंद्रपूर 

124 10 श्रीमती हेमा नेमीनाथ राऊळकर समाजसेवा अधिक्षक (वै) शा.वै.म.चंद्रपूर 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                          

                                                               

अधिष्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालयचंद्रपुर 

 

125 1 श्री. धनधतन फुलचंद गजघाटे सहाय्यक ग्रथपाल शा.वै.म.चंद्रपूर 

126 2 श्री. तुकाराम नागोराव हुमे्ब सहाय्यक ग्रथपाल शा.वै.म.चंद्रपूर 

127 3 श्री.चंद्रकांत नरहरी धवखार सहाय्यक ग्रथपाल शा.वै.म.चंद्रपूर 

128 4 श्रीमती अंजीता धनतीन गजघाटे सहाय्यक ग्रथपाल शा.वै.म.चंद्रपूर 

129 1 श्री. मिुकर मुरलीिर गायकवाड ग्रथालय सहाय्यक शा.वै.म.चंद्रपूर 

130 2 श्री. दत्ता धवक्रम दुिाळकर ग्रथालय सहाय्यक शा.वै.म.चंद्रपूर 

131 1 श्री. राजेद्र वासुदेवराव शेंदरे छायाधचत्रकार शा.वै.म.चंद्रपूर 

132 1 श्री. धनतीन वामनराव गोडबोले कलाकार शा.वै.म.चंद्रपूर 

133 2 श्री. राकेश मारोती गायकवाड कलाकार प्रधतधनयूक्ती शा.वै.म.जळगाव 

134 1 श्री. धिरज  रंगरावजी दानव वाहन चालक शा.वै.म.चंद्रपूर 

135 2 श्री. देवेन्द्र शंकरराव कोले्ह वाहन चालक शा.वै.म.चंद्रपूर 

136 3 श्री. अधभधजत केशवराव पोफळें  वाहन चालक शा.वै.म.चंद्रपूर 

137 1 श्री.प्रफुल्लकुमार सुिाकरराव पोहरे कॅटलॉगर शा.वै.म.चंद्रपूर 

138 1 श्री. श्रीकांत  अरुण पाटील ई.सी.जी.तंत्रज्ञ शा.वै.म.चंद्रपूर 

अ.ि. िाव पदिाम एकूण वेति (रु.) 

1 डॉ. अशोक धनतनवरे अधिष्ठाता 316813 

2 डॉ. धमलीदं कांबळे प्राध्यापक 312313 

3 डॉ. मोहन खामगावकर प्राध्यापक 312313 

4 डॉ. अशोक गजधभये प्राध्यापक 287497 

5 डॉ. धदलीपकुमार कुमरे प्राध्यापक 313329 

6 डॉ. श्रीकांत मसराम प्राध्यापक 286249 

7 डॉ. राजेंद्र सुरपाम प्राध्यापक 334538 



8 डॉ. अधवनाश टेकाडे प्राध्यापक 310831 

9 डॉ. धनलेश तुमराम प्राध्यापक 286249 

10 डॉ.शैलेंद्र जांभुळकर सहयोगीप्राध्यापक 258593 

11 डॉ. श्रीकांत परांजपे सहयोगीप्राध्यापक 309753 

12 डॉ. चारुहास आकरे सहयोगीप्राध्यापक 263600 

13 डॉ. धमलीदं चव्हाण सहयोगीप्राध्यापक 263600 

14 डॉ. धनवत्ती धजवणे सहयोगीप्राध्यापक 263600 

15 डॉ. धनलेश मंगाम सहयोगीप्राध्यापक 240772 

16 डॉ. शृ्रती मामीडवार सहयोगीप्राध्यापक 263600 

17 डॉ. धकशोर मोटघरे सहयोगीप्राध्यापक 240772 

18 डॉ. चेतन नागरेचा सहयोगीप्राध्यापक 240772 

19 डॉ. राजेश नागमोथे सहयोगीप्राध्यापक 246522 

20 डॉ. ललीत तामगाडगे सहयोगीप्राध्यापक 240772 

21 डॉ. सारीका िाकरे सहयोगीप्राध्यापक 240772 

22 डॉ. अमोल िाकरे सहयोगीप्राध्यापक 263600 

23 डॉ. धनतीन धटपले सहयोगीप्राध्यापक 266300 

24 डॉ. मयुर बंडावार सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

25 डॉ. तृप्ती बेलेकर सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

26 डॉ. धप्रती भौतेकर सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

28 डॉ. अजय चंद्रकापूरे  सहाय्यकप्राध्यापक 129310 



29 डॉ. धशतल दातीर सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

30 डॉ. सधचन िगडी सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

31 डॉ. धवक्रांत िावंडे सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

32 डॉ. शधशकांत ढोबळे सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

33 डॉ. सरीता दुगे सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

34 डॉ. भालचंद्र फलके सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

35 डॉ. धप्रती गणवीर सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

36 डॉ. भूषण नैताम  सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

  37 डॉ. सौरभ राजुरकर सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

38 डॉ. शशांक राऊत सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

39 डॉ. धदप्ती श्रीरामे  सहाय्यकप्राध्यापक 162124 

40 डॉ. वषाग तांबसे सहाय्यकप्राध्यापक 119276 

41 डॉ. संपदा िाकरे सहाय्यकप्राध्यापक 129310 

42 श्री.संजीव रािोड मुख्यप्रशासकीयअधिकारी 141540 

43 श्री. संजय नंदनवार कायागलयीनअधिक्षक 86195 

44 श्री सय्य्द बाबु अहमदमीया कायागलयीनअधिक्षक 73090 

45 श्री. ररतेश आमडे उच्चशे्रणीलघुलेखक 85092 

46 कु.धदपाली बबन पाटील  उच्चशे्रणीलघुलेखक 78145 

47 श्रीमती कल्याणी रामेश्वर अजधमरे धनम्नशे्रणीलघुलेखक 72430 

48 श्रीधनवास बाळासाहेब भोसले धनम्नशे्रणीलघुलेखक 70775 



49 श्री. गणेश दगडु िनगर धनम्नशे्रणीलघुलेखक 72287 

50 श्री. शुभम बैजुनाथ हळदे धनम्नशे्रणीलघुलेखक 75117 

51 श्रीमती स्वाती प्रकाश कांबळे धनम्नशे्रणीलघुलेखक 79550 

52 श्री.शुभम प्रभाकर पोलाने धनम्नशे्रणीलघुलेखक 79550 

53  कु. आरती राउत  धनम्नशे्रणीलघुलेखक 75495 

54 श्री.शैलेश शेंदे्र धनम्नशे्रणीलघुलेखक 79550 

55 श्री. प्रशांत महादेव सुनापे धनम्नशे्रणीलघुलेखक 73112 

56 श्री. माधणक देवतळे धनम्नशे्रणीलघुलेखक 68715 

57 श्री. प्रशांत महले्ल धनम्नशे्रणीलघुलेखक 66325 

58 श्री. अशोक बगुलकर वररष्ठसहाय्यक 56570 

59 श्री.  िमेंद्र जािव वररष्ठसहाय्यक 56570 

60 श्री. लक्ष्मण कोहळे वररष्ठसहाय्यक 60638 

61 श्री. सरीता कुडमथे वररष्ठसहाय्यक 52516 

62 श्री. धदपक गणपत बडे वररष्ठधलपीक 65708 

63 श्री. प्रशांत भोयर वररष्ठधलपीक 63808 

64 श्रीमती. धवजया धवषु्ण चव्हाण वररष्ठधलपीक 65708 

65 श्री. श्रीकांत डहाके वररष्ठधलपीक 62066 

66 श्री आधशष देशमुख वररष्ठधलपीक 65708 

67 श्री भानुदास ढगे वररष्ठधलपीक 65708 

68 श्री.योगेंद्र घरडे वररष्ठधलपीक 60187 



69 श्री संतोष गोरेवार वररष्ठधलपीक 60187 

70 श्री. राजेश हेमने वररष्ठधलपीक 63808 

71 श्री. अजय लांजेवार वररष्ठधलपीक 63416 

72 श्रीमती स्वाती माहुले वररष्ठधलपीक 62066 

73 श्री. रामेश्वर मोरे वररष्ठधलपीक 63416 

74 श्री. धटकमचंद मानकर वररष्ठधलपीक 63808 

75 श्री धवजयकुमार वा. मंुढे वररष्ठधलपीक 65708 

76 श्री अतुल नांदुरकर वररष्ठधलपीक 65708 

77 श्री. अजय धपटटलवार वररष्ठधलपीक 62066 

78 श्री. संतोष पािक वररष्ठधलपीक 67608 

79 श्री. संजय पवार वररष्ठधलपीक 63808 

80 श्री. राजेंद्र समथग वररष्ठधलपीक 58583 

81 श्री. धदपक शेळके वररष्ठधलपीक 63808 

82 श्री. धवकास धसरसुरकर वररष्ठधलपीक 63808 

83 श्री. साईनाथ धशंदे वररष्ठधलपीक 65708 

84 श्री. धनलेश िाकरे वररष्ठधलपीक 63808 

85 श्री.सधचन तरोडे वररष्ठधलपीक 65708 

86 श्री. सुधनल वेदूलवार वररष्ठधलपीक 65708 

87 श्री. सूयगकांत वेदुलवार वररष्ठधलपीक 65708 

88 श्री. शरद वैद्य वररष्ठधलपीक 67210 



89 श्रीमती संघधमत्रा कांबळे वररष्ठधलपीक 61750 

90 श्रीमती. रेखा तुकाराम कुमरे वररष्ठधलपीक 61750 

91 श्री.पूरुषोत्तम फुसांडे वररष्ठधलपीक 47970 

92 श्री सुरज पवार वररष्ठधलपीक 61750 

93 श्री. रमेश रामटेके वररष्ठधलपीक 46974 

94 श्री. धकशोर भांगे लघुटंकलेखक 69210 

95 श्री. भगवान आब्दल धलपीकटंकलेखक 50354 

96 श्री. बुध्दधशल धचंतामण बहादे धलपीकटंकलेखक 48929 

97 श्री. संतोष तुकाराम बावने धलपीकटंकलेखक 44665 

98 श्री. प्रधदप देशट्टीवार धलपीकटंकलेखक 45999 

99 श्री. तुषार करंबे धलपीकटंकलेखक 46237 

100 श्री गणेश आनंदराव कोडेंकर धलपीकटंकलेखक 42437 

101 श्री. अतुल धक्षरसागर धलपीकटंकलेखक 45999 

102 श्रीमती. जया  धमसाळ धलपीकटंकलेखक 45549 

103 श्री. धनधतन धकशोरराव पडलवार धलपीकटंकलेखक 45999 

104 श्री. गणेश पाल धलपीकटंकलेखक 50354 

105 श्री. पिाण मुबीन खान गुलाम महमद धलपीकटंकलेखक 44655 

106 श्री. धजतेंद्र पाटकुरवार धलपीकटंकलेखक 48929 

107 श्री. धिरज सलामे धलपीकटंकलेखक 48929 

108 श्री. संधदप िमगराव सोनकुसरे धलपीकटंकलेखक 48929 



109 श्री. राकेश गायकवाड कलाकार 55028 

110 श्री. धनधतन गोडबोले कलाकार 64460 

111 श्रीमती शुभांगी अंबूलकर तंत्रज्ञ 68867 

112 श्री. प्रधवण आगलावे तंत्रज्ञ 69500 

113 श्री. सोमनाथ बेलखोडे तंत्रज्ञ 69368 

114 श्री. सुमीत बेंदले तंत्रज्ञ 77892 

115 श्री. श्री.रोशन भोयर तंत्रज्ञ 81850 

116 श्री.धवरेंद्र दादुराम दडमल तंत्रज्ञ 69500 

117 श्री. सधचन धवजयराव डांगरे तंत्रज्ञ 68867 

118 श्रीमती स्वाती देवतळे तंत्रज्ञ 81850 

119 श्री.सत्यदेव िोटे तंत्रज्ञ 81850 

120 श्री.धकशोर गवई तंत्रज्ञ 75675 

121 श्री. संजय गेडाम  तंत्रज्ञ 65700 

122 श्री.अभय घोगंडे तंत्रज्ञ 68867 

123 श्री लक्ष्मीकांत गाखरे तंत्रज्ञ 67600 

124 श्री इंद्रजीत संभाजी जािव  तंत्रज्ञ 75675 

125 श्रीमती मािुरी जानपागे तंत्रज्ञ 81850 

126 श्री. अमोल धजददेवार  तंत्रज्ञ 69500 

127 श्रीमती अधश्वनी काळमेघ तंत्रज्ञ 81850 

128 श्री.अमोल कामडी तंत्रज्ञ 81850 



129 श्रीमती सीमा कणेवार तंत्रज्ञ 63175 

130 श्री. गुरुदेव कुणघाडकर तंत्रज्ञ 81850 

131 श्रीमती सोनू मरस्कोले्ह तंत्रज्ञ 81850 

132 श्री दत्तात्रय मारुती मंुढे तंत्रज्ञ 81850 

133 श्री.धवक्की मुरकुटे तंत्रज्ञ 73617 

134 श्री.प्रदीप मोहनापुरे तंत्रज्ञ 71090 

135 श्री सुधनल भानुदास पागे तंत्रज्ञ 79475 

136 श्री. श्रीकांत पाटील तंत्रज्ञ 75675 

137 श्री. धवनोद पवार तंत्रज्ञ 63800 

138 श्री. अधनल म. धपंगे  तंत्रज्ञ 72983 

139 श्री. अमुल रामटेके तंत्रज्ञ 58396 

140 श्री. धमलीदं धभमराव रामटेके तंत्रज्ञ 72983 

141 श्री. अरधवंद रािोड तंत्रज्ञ 65700 

142 श्री. इम्रान अबु्दल रउफ तंत्रज्ञ 63668 

143 श्रीमती. धमनाक्षी राऊत तंत्रज्ञ 63800 

144 श्री.पुवेश्वर सहारे तंत्रज्ञ 75675 

145 श्री कृष्णा सांगळे तंत्रज्ञ 81850 

146 श्री. मंगेश सराफ तंत्रज्ञ 81850 

147 श्री. भुपेंद्र सोनी तंत्रज्ञ 39579 

148 श्री. प्रदीप सोनटके्क तंत्रज्ञ 80109 



149 श्रीमती. वषाग सोनटके्क  तंत्रज्ञ 72983 

150 श्री. प्रधवण थुल  तंत्रज्ञ 77259 

151 श्री. अजय गुणवंत धतरपुडे तंत्रज्ञ 68867 

152 श्रीमती सुधप्रया केशव तुरे तंत्रज्ञ 79475 

153 श्रीमती ममता वानखडे तंत्रज्ञ 81850 

154 श्री. संतोष दासरवार तंत्रज्ञ 56720 

155 श्री. राजकुमार धदक्षीत तंत्रज्ञ 84580 

156 श्री. अशोक दुिमल तंत्रज्ञ 89620 

157 श्री. राजकुमार मोरलवार तंत्रज्ञ 82200 

158 श्री. भानुदास  वसू  तंत्रज्ञ 75340 

159 श्री. राजेंद्र वासुदेवराव शेंदरे छायाधचत्रकार 52570 

160 श्री.धनधतन गजघाटे सहाय्यकगं्रथपाल 89414 

161 श्री. अंधजता गजघाटे सहाय्यकगं्रथपाल 89414 

162 श्री. तुकाराम नागोराव हंुबे सहाय्यकगं्रथपाल 89414 

163 श्री. चंद्रकांत धवखार सहाय्यकगं्रथपाल 54610 

164 श्री.दत्ता धवक्रम दुिाळकर गं्रथालयसहाय्यक 55738 

165 श्री. मिुकर मुरलीिर गायकवाड गं्रथालयसहाय्यक 51146 

166  श्री. धिरज दानव वाहनचालक 39269 

167 श्री देवेंद्र शंकरराव कोले्ह वाहनचालक 41952 

168 श्री अधभधजत केशवराव पोफळे वाहनचालक 38074 



 

 

 

                                                               अधिष्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय 

चंद्रपुर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 श्री. प्रफुलकुमार पोहरे  कॅटलॉगर 51077 

170 श्री.उमेश आडे समाजसेवाअधिक्षक 76845 

171 श्री. हेमंत गंगािर भोयर समाजसेवाअधिक्षक 79550 

172 श्री.संजय गावीत समाजसेवाअधिक्षक 81925 

173 श्री.राजरतन केळकर समाजसेवाअधिक्षक 81925 

174 श्री.नरेश सुरेश नासरे समाजसेवाअधिक्षक 81925 

175 श्री.पंकज सुरेश पवार समाजसेवाअधिक्षक 81925 

176 श्री.  राकेश शेंडे समाजसेवाअधिक्षक 79550 

177 श्री.तानाजी धशंदे समाजसेवाअधिक्षक 81925 

178 श्रीमती हेमा राउळकर समाजसेवाअधिक्षक 106915 

179 श्री. भास्कर रामजी झळके समाजसेवाअधिक्षक 106915 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

माधहती अधिकार अधिधनयम 2005  

कलम 4 (१) (ब) बअ 

चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय,चंद्रपूर या कायागलयात उपलब्ध सुधविांचा तक्ता प्रकाशीत करणे 

 

उपलब्ध सुधविा:-   

1) भेटण्याच्या वेळे संदभागत माधहती  

2) वेबसाईट धवषयी माधहती  

3) कॉल सेंटर धवषयी माधहती  

4) अधभलेख तपासणीसािी उपलब्ध सुधविांची माधहती  

5) कामाच्या तपासणीसािी उपलब्ध सुधविांची माधहती  , नमुने धमळण्याबाबत उपलब्ध माधहती  

6) सुचना पफलकाची माधहती  

7) गं्रथालय धवषयी माधहती  

अ.क्र सुधविेचा प्रकार कालाविी धिकाण जबाबदार अधिकारी 

कमगचारी 

तक्रारधनवारण 

अधिकारी 

०१ वैद्यकीय धवद्यार्थ्ाांना भेटण्यासािी 

पालकांना 

दु.४ ते ५.४५ वसतीगृह वसतीगृह प्रमुख मा.अधिष्ठाता 

02 संबंधित दस्तऐवज पाहणे दु.४ ते ५.४५ महाधवद्यालयात प्रशासकीय 

कायागलयात 

संबंधित कमगचारी मा.अधिष्ठाता 

०३ महाधवद्यालय कामकाजाची पाहणी    मा.अधिष्ठाता 



०४ नोटीस बोडग २४ तास  महाधवद्यालयाच्या दशगनी 

भागावर 

प्रशासकीय अधिकारी 

कायागलयीन अधिक्ष्क 

मा.अधिष्ठाता 

०५ गं्रथालय धवषयी सधमती २४ तास महाधवद्यालयात  गं्रथपाल व संबंधित कमगचारी मा.अधिष्ठाता 

 

 

माधहती अधिकार अधिधनयम 2005  

कलम 4  

(१)(ब) गअप 

चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, चंद्रपूर या कायागलयातील शासकीय माधहती अधिकारी, व अधपलीय अधिकारी येथील लोक प्राधिका-

याच्या कायगके्षत्रातील  यांची धवसृ्तत माधहती प्रकाशीत करणे. 

 

 

अ.क्र माधहती अधिकारी नाव /पदनाम कायागलयाचे नाव व 

दुरध्वनी क्रमांक 

धवषय अधपलीय अधिकारी नाव/पदनाम 

कायागलयाचे नाव व दुरध्वनी 

क्रमांक 

1 श्री. डॉ.धनवृत्ती धजवणे 

जन माधहती अधिकारी  

तथा 

 प्रशासकीय अधिकारी शा. वैद्यकीय महाधवद्यालय, 

चंद्रपूर दुरध्वनी क्र 07172.-277106 

 डॉ.अशोक धनतनवरे,  

अधिष्ठाता,शासकीय वैद्यकीय 

महाधवद्यालय, चंद्रपूर.दुरध्वनी 

क्र.07172-277104  

            

        

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              अधिष्ठाता  

                                                                                                                                                      शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, 

चंद्रपूर 

 



 

 

 

माधहती अधिकार अधिधनयम 2005  

कलम 4 ;(१) (ब) 

 

शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, चंद्रपूर या कायागलयातील प्रकाधशत माधहती 

 

संस्थे संबंिीची माधहती सुचना फलकावर प्रधसध्द करण्यात येईल. 

 

                                                        

 

 

 

         

                                                                                                                                                          अधिष्ठाता  

                                                                                                                                         शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, 

                                                                                                                                                                    चंद्रपूर 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

माधहती अधिकार अधिधनयम 2005 कलम 4 (१) (क) 

सवगसामान्य लोकांशी संबंिीत महत्वाचे धनणगय व िोरणे यांची यादी प्रकाशनाकररता तयार करणे व धवतरीत करणे 

 



धनरंक 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                 अविष्ठाता  

                                                                                                                                          शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

माधहती अधिकार अधिधनयम 2005  

कलम 4 (१) (ड) 

 सवगसािारणपणे आपल्या कायागलयात होणा-या प्रशासकीय, अथगन्याधयक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी 

 

सुचना पफलकावर प्रधसध्द करण्यात येईल. 

  

 

 



           

                  

अविष्ठाता 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर 

                           

     

  

    

 

 

 

  

 

 


