
 

शासक�य वदै्यक�य महा�वद्यालय 

व रुग्णालय, चंद्रपूर 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 

२००५ अंतगर्त १७ बाबीचंी मा�हती 
 
 
 

 
 



 
महाराष्ट्र शासन 

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 
कलम ४ (१)(२) मधील तरतुद�नुसार १७ बाबींवर�ल (मॅन्युअल) मा�हती 

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम २००५ अन्वये �वभागवार लोकप्रा�धकार� यांची याद� कलम २ एच नमनुा (अ) 
 
�वभागाचे नाव - वैद्यक�य �श�ण व सशंोधन, मुबंई  
                                                                                   कलम २ (एच) ए/बी/सी/डी 
 
अ.क्र लोकप्रा�धकार� ससं्था ससं्था प्रमखुांचे नाव  प�ा 

१. शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय 
व रुग्णालय,चंद्रपूर 

अ�धष्ठाता  शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 
रुग्णालय, रामनगर, ट�.बी. रुग्णालय 
पर�सर, चंद्रपूर 

 
 
 
 

 
 
 

अ�धष्ठाता, 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, 

चंद्रपूर 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

कलम २ एच तक्ता (ब) 
शासनाकडून पुरेसा �नधी प्राप्त लोकप्राधीकार� संस्थांची याद� 

 
 

शासक�य �वभागाचे नाव  -   वैद्यक�य �श�ण व सशंोधन, मुबंई 
कलम २  अंतगर्त 
 
 

अ.क्र लोकप्रा�धकार� ससं्था ससं्था प्रमखुांचे पदनाम  �ठकाण/प�ा 

१. सबंं�धत नाह� सबंं�धत नाह�  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

अ�धष्ठाता, 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, 

                                                                                                                                                             
चंद्रपूर 
 
 



 
 

 
 

कलम 4 (१)(इ)(प) 
 चंद्रपूर, येथील शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय कायार्लयातील कायर् व कतर्व्य यांचा तपशील: 

  
1. कायार्लयाचे नाव                                            :- शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय , चंद्रपूर 
 
2. प�ा                :- शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, रामनगर, चंद्रपूर 442 401. 
 
3. कायार्लय प्रमखु           :- अ�धष्ठाता 
 
4. शासक�य �वभागाचे नाव                                 :- सचंालनालय, वैद्यक�य �श�ण व सशंोधन, मुबंई. 
 
5. कोणत्या मतं्रालयातील 
    खात्यातील अ�धनस्थ             :- वैद्यक�य �श�ण व औषधीद्रव्ये �वभाग, मतं्रालय, मुबंई. 
 
6. कायर्�ेत्र नागपुर भौगो�लक           :- चंद्रपूर, स्था�नक कायर्�ेत्र, चंद्रपूर 
 
7. वै�शष्टये                :- मतं्रालयीन �वभागाशी संबंधीत 
 
8. �वभागाचे ध्येय धोरण            :-मतं्रालयीन �वभागाशी सबंंधीत 
 
9. धोरण                 :-  1. वैद्यक�य �श�ण 



                                2. प्र�तबंधात्मक रुग्णसेवा व त्याचे �श�ण 
3. उपचारात्मक रुग्णसेवा व त्याचे �श�ण 
4. न्याय प्र�वष्ठ सेवेचे �श�ण. 

 
10.सवर् सबंंधीत कमर्चार� माह�ती           :-  सोबत जोडल� आहे. 
11.कायर्                           :- सोबत जोडले आहे.  
 
12.कामाचे �वस्ततृ स्वरुप                  :- सोबत जोडले आहे.  
 
13.मालम�ेचा तप�शल              :- एकूण �ेत्रफळ - 100 एकर  

                         मलुामलु�ंचे वस�तगहृ, �नवासी डॉक्टरांचे वस�तगहृ, बाहय रुग्ण 
�वभाग, 500      
                         खाटांचे रुग्णालय,;सचंालक , आरोग्य सेवा, मुबंई व सचंालक 
वैद्यक�य �श�ण  व    
                         सशंोधन, मुबंई या दोन ससं्थामधील �दनांक 12.०३.२०१८ रोजी 
झालेल्या   
                         सामजंस्य करारान्वये िजल्हा सामान्य  रुग्णालय, चंद्रपूर हे या 
ससं्थेस  
                         सलंग्नीत करण्यात आलेले आहे. ग्रथंालय इमारत, ऑ�डटो�रयम, 
अॅ�नमल           
                         हाउस, अ�धकार� कमर्चा-यांची  �नवासस्थान  इ. बांधकाम  
झालेले आहे. 

 
14.सेवा उपलब्ध                               :-  1.वदै्यक�य �श�ण-एम.बी.बी.एस.  

                  2.प्रथम सदंभर् सेवा व त्याचे प्र�श�ण 



                   
15. ससं्थेच्या सरंचनात्मक तक्त्यामध्ये प्रत्येक स्तरावरचे तप�शल.   
16. कायार्लयीन दरुध्वनी क्र.                                      :- दरुध्वनी क्र.07172-277103, 277106, 0252522,           
                                                                                        फॅक्स नं. 07172-
277104. 
16. कायार्लयीन कामकाजाच्या वेळा                              :- कायार्लयाची वेळ - 9.45 ते 6.15  
17. साप्ता�हक सटुट�                                                   :- दर श�नवार आ�ण र�ववार� साप्ता�हक सटुट� 
व  
                                                                                        शासनाने मजंरू केलेल्या 
सटुया.   
 

 
अ�धष्ठाता, 

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 
रुग्णालय,  
चंद्रपूर 

 
ससं्थेचा प्रारुप तक्ता 

अ�धष्ठाता 
 

 
 
   प्राध्यापक व �वभागप्रमखु                     मखु्य प्रशासक�य 
अ�धकार� 
 



       सहयोगी प्राध्यापक                  प्रशासक�य 
अ�धकार� 
 
अ�धव्याख्याता/ सहाय्यक प्राध्यापक                  कायार्लय अ�ध�क 
 
व�रष्ठ �नवासी, क�नष्ठ �नवासी व टयुटर                                                                                                                
व�रष्ठ सहायक                                             
पयोगशाळा,रक्तपेढ�,�-�करण,इ.सी.जी.तंत्र�                                                                                                          
व�रष्ठ �लपीक                                               
प्रयोगशाळा सहायक इतर तां�त्रक पदे                                                                                                   
क�नष्ठ �लपीक �न-अ तांत्रीक पदे  
                                                                      
प्रयोगशाळा प�रचर/प्राणी प�रचर                                                  
�शपाई                         
क�सेवक, सफाईगार (वगर् चार कमर्चार�)           
 
 
 
 

 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 
अ�धकार� आ�ण कमर्चा-यांचा जॉब चाटर् 

   अ�धष्ठाता यांचा जॉब चाटर् -  



♦ रोज सकाळच्या सत्रात रूग्णालय �वभागावर स�ंनयतं्रण, बाहयरुग्ण �वभागात हजर राहतात. सवर्साधारण रुग्णांची व ज्या 
रोगासबंंधात    
    त्यांनी �वशेष नैपूण्य  सपंादन केलेले असेल त्या रोगांच्या रुग्णांची तपासणी करतात.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�चा शै��णक कायर्क्रम व्यविस्थत पार पाडण्या सदंभार्त �व�वध शै��णक कायर्क्रमांवर �नयतं्रण ठेवतात.  
♦ बाह्यरुग्ण �वभाग व इतर �वभागाची वेळोवेळी देखरेख करणे व त्यावर �नयतं्रण ठेवणे.  
♦ रोज रूग्णालयात फेर� मारणे. बाहय रुग्ण �वभागात तपासणी केलेल्या रुग्णांची पाहणी करणे आ�ण इतर महत्वाच्या रुग्णांचीह� 
पाहणी   
   करणे.  
♦ रुग्णालय महा�वद्यालयातील सपंूणर् बाबींवर म्हणजे �वद्याथ्या�चे �श�ण, रुग्णसेवा, प्रशासक�य कामकाज व इतर सवर्च बाबींवर 
देखरेख तथा �नयतं्रण ठेवतात. तसेच आवश्यक तेथे मागर्दशर्न करतात.  
♦ वेळोवेळी प�रसे�वकेसह प्रशासनीक �वभागाची पाहणी करतात आ�ण त्या वेळेस साफसफाईवरह� ल� ठेवतात.  
♦ न्यायवैद्यक कामे, न्यायवैद्यक�य प्रमाणपत्र आ�ण शवप�र�ा अहवाल या कामावरह� ल� ठेवतात.  
♦ तां�त्रक व प्रशास�नक बाबींच्या सबंधंात त्यांच्या हाताखाल�ल कमर्चा-यांना मागर्दशर्न करणे.  
♦ �नर�नराळया �वभागात �नज�तुक�करणाचे काम सरुळीत सरुु आहे �कंवा नाह� हे पाहतात.  
♦ महत्वाच्या साधनसामगु्रीचा चांगल्याप्रकारे उपयोग होतो आहे �कंवा नाह� हे पाहणे. तसेच त्यांची �नगा व दरुुस्ती बाबत     
   वेळोवेळी कायर्वाह� करणे. 
♦ कमर्चा-यांचे हजेर� पुस्तक तपासणी करणे.  
♦ सल्लागार स�मतीची बैठक बोला�वणे आ�ण कमर्चा-यांची सभा बोला�वणे. 
♦ अदंाजपत्रक, �हशोब व जडसगं्रह न�दवह� यावर �नयंत्रण ठेवणे.  
♦ कमर्चा-यांमध्ये सौजन्य, वक्त�शरपणा, �नय�मतता आ�ण सौजन्यशील या बाबींकड ेल� देणे. 
♦ मानसेवी वैद्यक�य अ�धका-यांच्या कामकाजावर ल� ठेवणे.  
♦ कमर्चा-यांकडून �कंवा रुग्णाकडून, रुग्णाचे नातेवाईकांकडून आ�ण वैद्यक�य �वद्याथ्या�कडून कोणतीह� तक्रार आल्यास त्याची 
तत्परतेने  
   दखल घेणे व तक्रार�चे  �नवारण करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता �व�वध प्रकारच्या शै��णक कायर्क्रमांचे प्रभावीपणे आयोजन करणे. 



♦ महा�वद्यालयाच्या खचार्मध्ये शक्य �ततक� काटकसर करणे.  
♦ औषधभांडारात आ�ण �नर�नराळया �वभागात प्रत्य� अचानक भेट� देणे, दर तीन म�हण्यांनी औषधींचा साठा तपासणे.  
♦ आवश्यक  तेथे इतर शासक�य �वभाग आ�ण अ�धकार� यांना सहकायर् करणे आ�ण जनतेमध्ये महा�वद्यालयाची व    
रुग्णालयाची चांगल� प्र�तमा �नमार्ण करणे.  
♦ त्यांनी म�हण्यातून एकदा अचानक रोख रकमेची तपासणी करावी. 
♦ वषार्तून एकदा कायार्लयाची तपासणी करावी.  
♦ �नकामी वस्तुंची तपासणी करुन त्या वस्तू �नयमानुसार �नल�खन करुन �नकालात काढणे.  
♦ शासक�य इमारतीची �नगा राखणे आ�ण दरुुस्ती याकड ेल� ठेवणे.  
♦ जेव्हा जेव्हा सांगण्यात येईल तेव्हा शस्त्रा�क्रयाची व नेत्र�शबीराचे कायर्�मतापुवर्क व यशिस्व�रत्या राब�वण्यास जबाबदार असणे.  
♦ रुग्णाच्या आ�ण कमर्चा-यांच्या तक्रार� �नवारणासाठ� वेळ राखुन ठेवणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�चा शै��णक कायर्क्रम व्यविस्थत चाल ूआहे �कंवा नाह� याबाबत द� राहणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता �व�वध प्रकारचे शै��णक कायर्क्रम राब�वणे.  
♦ प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, अ�धव्याख्याता, सह. अ�धव्याख्याता आपले शै��णक अध्यापनाचे कायर्  
   व्यविस्थतपणे व प्रभावीपणे पार पाडीत आहे �कंवा कसे याबाबत �नयतं्रण ठेवणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�चा प्रात्य��क �वषयक अभ्यासक्रम व्यविस्थत�रत्या पूणर् केला जातो आहे �कंवा कसे या बाबींवरह� ते �नयतं्रण 
ठेवतात.  
♦ एकंदर�त महा�वद्यालयात वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता शै��णक कायर्क्रम, प्रात्य��क कामे, प�र�ा व इतर अनुषां�गक कामे    
   प्रभावीपणे व व्यविस्थत�रत्या पार पाडल�  जात आहेत या बाबींवर ते प्रभावीपणे �नयतं्रण ठेवतात.   
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   प्राध्यापक व �वभागप्रमखु  यांचा जॉब चाटर्:  
♦ आपआपल्या �वषयात सदरचे प्राध्यापक �नपुन असनू त्यांनी वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना त्या �वषयाचे अध्यापन करावे, त्या �वषयाचे     
   प्रात्य��कांचे कायर्क्रम तयार करून ते यशस्वी�रत्या पूणर् करावेत. 
♦ आवश्यकता असेल तेव्हा त्यांनी तातडीच्या वेळी रुग्णसेवा द्यावी.  
♦ आपल्या �वभागातील इतर सहयोगी प्राध्यापक, अ�धव्याख्यात ेव इतर सवर् कमर्चार� वैद्यक�य �वद्याथ्या�चे इतर शै��णक  
   कायर्क्रम व्यविस्थत पूणर् करतात �कंवा कसे यावर प्राध्यापक व �वभागप्रमखु �नयतं्रण ठेवतील. 
♦ त्यांना करावे लागणारे पत्रव्यवहाराचे आ�ण न्यायवैद्यक  पत्रव्यवहाराचे काम त्वर�त करावे.  
♦ जनतेशी सलोख्याचे सबंंध ठेवण्याची जबाबदार� आहे.  
♦ आपआपल्या �वषयांत प्रत्येक वैद्यक�य �वद्याथ� �नपूण होईल या सदंभार्त स्वतः काह� ना�वन्यपूणर् शै��णक कायर्क्रमांची  
   आखणी करतील व त्या कायर्क्रमांची यशस्वीपणे अमंलबजावणी होते आहे �कंवा कसे याबाबत द� राहतील.   
    
    
 सहयोगी प्राध्यापक यांचा जॉब चाटर्:  
  
    सहयोगी प्राध्यापक- श�रररचनाशात्र 
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे.  
♦ प्रथम वषार्च्या �वद्याथ्या�ना तसेच पदव्यु�र �वद्याथ्या�ना व्याख्याने देणे.  
♦ वगार्त शवाचे �वच्छेदन �शक�वणे.  
♦ शव�वच्छेदन झालेले भाग बरणीत ठेवून सगं्रहालयात जतन करुन ठेवणे.  
♦ न्यायवैद्यक प्रकरणात प्राध्यापकांच्या सल्ल्यानसुार प�र�ण करणे.  
♦ �वभागाची मळु कामे करणे.  
♦ शव�वच्छेदन गहृाची देखरेख करणे.  



♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांना �वभागाच्या प्रशासक�य कामकाजात मदत करणे, �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� कामे पार 
पाडणे.  
  
 
सहयोगी प्राध्यापक- श�रर�क्रयाशास्त्र 
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे.  
♦ प्रथम वषार्च्या �वद्याथ्या�ना तसेच पदव्यु�र �वद्याथ्या�ना व्याख्याने देणे, प्रात्य��क घेणे.  
♦ �वभागाची मळु कामे करणे.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांना �वभागाच्या प्रशासक�य कामकाजात मदत करणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� कामे पार पाडणे.  
  
   सहयोगी प्राध्यापक - जीवरसायनशास्त्र 
♦ जीवरसायनशास्त्र �वषयाची व्याख्याने, प्रात्य��के इ. क�रता हे जबाबदार असतील प्राध्यापक �वभागप्रमखुांनी सोप�वलेल� इतर कामे 
पार पाडतील.  
♦ सशंोधन कायार्त भाग घेणे, तसेच प्राध्यापकांना �वभागाच्या कामकाजात मदत करणे व �वभागाचे भांडार तपासण्यांत मदत करणे.  
♦ लोक �हताथर् ध्येय ल�ात घेवून �वभागांच्या कामकाजात प्राध्यापक व मा. अ�धष्ठाता यांनी सो�वलेल्या जबाबदा-या पार पाडणे.   
 
  
 
  सहयोगी प्राध्यापक -न्यायवैद्यकशास्त्र 
♦ न्यायवैद्यकशास्त्र �वभागाच्या पदवी पदव्यु�र �वद्याथ्या�ना प्र�श�ण देणे  
♦ महा�वद्यालयाला सलंग् न असलेल्या रुग्णालयातील न्यायवैद्यक कामाचे  प्रभार� प्रमखु म्हणनू काम पाहणे. तसेच रुग्णालयात   
   आणलेल्या मतृ श�रराच्या शव�वच्छेदनाची कामे करणे.  
♦ न्यायवैद्यक प्रकरणात प्राप्त झालेल्या कोटार्च्या समंन्सबाबत कोटार्त हजर राहणे.  
♦ महा�वद्यालयातील न्यायवैद्यक �वभागाचे प्रभार� अ�धकार� म्हणनू काम पाहणे.  



♦ मा. अ�धष्ठाता तथा प्राध्यापक �वभागप्रमखु यांनी सोप�वलेल� इतर कतर्व्ये पार पाडणे.  
  
 
 
 
   सहयोगी प्राध्यापक-औषधशास्त्र  
♦ औषधशास्त्र �वभागाच्या पदवीपूवर् �वद्याथ्या�ना प्र�श�ण देणे.  
♦ औषधशास्त्र �वषयातील शै��णक व्याख्याने, प्रात्य��के इ. कामास जबाबदार असतील व मा. अ�धष्ठाता व �वभागप्रमखु यांनी 
सोप�वलेल�   
   कामे पार पाडतील.  
♦ सशंोधन कायार्त सहभाग घेणे व �वभागाच्या कामांत प्राध्यापकांना सहयोग देणे.  
♦ औषधीभांडार प्रमखु म्हणनू काम पाहणे तसेच औषधी भांडाराच्या साठयावर वेळोवेळी �नयंत्रण ठेवणे.  
♦ मा. अ�धष्ठाता तथा प्राध्यापक �वभागप्रमखु यांनी सोप�वलेल� इतर कतर्व्ये पार पाडावीत.  
सहयोगी प्राध्यापक-स�ुमजीवशास्त्र 
♦ स�ुमजीवशास्त्र �वभागाचे कामकाज पाहणे व दैनं�दन अॅटॉप्सी �वषयक कामे पार पाडणे.  
♦ स�ुमजीवशास्त्र  �वषयातील शै��णक व्याख्याने, प्रात्य��के इ. कामास जबाबदार असतील व मा. अ�धष्ठाता व �वभागप्रमखु यांनी 
सोप�वलेल� कामे पार पाडतील.  
♦ सशंोधन कायार्त सहभाग घेणे व �वभागाच्या कामांत प्राध्यापकांना सहयोग देणे.  
♦ प्राध्यापकांनी तथा मा. अ�धष्ठातांनी इतर सचु�वलेल� कामे पार पाडणे.  
सहयोगी प्राध्यापक- �वकृतीशास्त्र  
♦ �वकृतीशास्त्र �वभागाचे �नय�मत अॅटोप्सीसह सवर् कामे पाहणे.  
♦ सबंं�धत �वषयातील व्याख्याने,प्रात्य��के,तसेच �वभागातीलइतर कामांसाठ� हे जबाबदार असतील तसेच प्राध्यापक व 
�वभागप्रमखु,मा.अ�धष्ठाता यांनी �वषयांतगर्त सोप�वलेल� इतर कामे पार पाडणे.  
♦ सशंोधन �वषयक कामात सहभाग घेणे, प्राध्यापकांना �वभागाच्या  कामकाजात सहयोग देणे, �वभागाचे भांडार पडताळणे इ. कामे 
करणे.  



♦ मा. अ�धष्ठाता तथा प्राध्यापक व �वभागप्रमखु यांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� कामे पार पाडणे.  
   सहयोगी प्राध्यापक-रोगप्र�तबंधक व सामािजक औषधवैद्यकशास्त्र  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�चे व्याख्यान आयोजन करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�चे प्रात्य��के, से�मनार, टयुटोर�अल्स आयेाजने.  
♦ ग्रामीण आरोग्य क� द्रात प्राध्यापकांच्या अनुपिस्थतीत �वद्याथ्या�चे से�मनार आयोजने व प्रकल्पाबाबत मागर्दशर्न करणे.  
♦ पदव्यु�र अभ्यासक्रमाच्या �श�णात भाग घेणे.  
♦ कुटंुब कल्याण कायर्क्रमांवर देखरेख करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या शै��णक सहल�, आरोग्य सदंभार्त ग्रामीण भागात आयोजने.  
♦ दैनं�दन कामकाजाच्या �नयोजनात मदत करणे.  
♦ �वभागाच्या सगं्रहालयाची देखभाल ठेवणे.  
♦ आरोग्य पथकाचे प्रभार� म्हणनू काम पाहणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी सोप�वलेल� शै��णक व प्रशासक�य कामे पार पाडणे.  
    
 सहयोगी प्राध्यापक-   स्त्रीरोग व प्रस�ुतशास्त्र �वभाग.  
♦ रुग्णांची व्यविस्थत तपासणी करणे व काळजी घेणे, अत्यावश्यक सेवेच्या वेळी उपिस्थत राहणे.  
♦ पदवी व पदव्यु�र �वद्याथ्या�ना �शक�वणे,आपल्या �वभागातील सशंोधन  कामांक�रता मागर्दशर्न करणे व सशंोधन  कामे करणे.  
♦ प्राध्यापकांनी अथवा रुग्णालय प्रमखुांनी व महा�वद्यालय प्रमखुांनी सचु�वलेल� कामे पार पाडणे.   
सहयोगी प्राध्यापक-औषधवैद्यकशास्त्र  
♦ औषधवैद्यकशास्त्र �वभागाच्या पदवीपूवर् �वद्याथ्या�ना प्र�श�ण देणे.  
♦ औषधशास्त्र �वभागाचे आय.सी.सी.यु. क�ाचे प्रमखु म्हणनु कामकाज पाहणे,�वद्याथ्या�ना �शक�वणे,क�ाची अत्यावश्यक कामे पार 
पाडणे.  
♦ रुग्णालयीन बाहयरुग्ण, आंतररुग्णांची जबाबदार� पार पाडणे.  
♦ सोप�वलेल� इतर शै��णक व �च�कत्सालयीन कामे पार पाडणे.  
♦ �वभागप्रमखु तथा मा अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेल� इतर कतर्व्ये पार पाडणे.  
    सहयोगी प्राध्यापक-�यरोगशास्त्र  



♦ रुग्णालयातील �यरोग �वभागाचे ते प्रभार� अ�धकार� म्हणनू काम पाहतील.  
♦ पदवीच्या �वद्याथ्या�ना �यरोगा�वषयी �शक�वण्याची जबाबदार� त्यांची राह�ल.  
♦ �यरोगाशी �नगडीत असलेल्या कायर्क्रमांबाबत रोग प्र�तबंधक व सामािजक औषधवैद्यकशास्त्र  �वभागाशी सहयोग करुन कायर्क्रम 
राब�वणे.  
♦ �वभागप्रमखु तथा मा अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेल� इतर कतर्व्ये पार पाडणे. 
     
 
सहयोगी प्राध्यापक-बालरोगशास्त्र  
♦ बालरोग �वभागाच्या पदवीपूवर् व पदव्यु�र �वद्याथ्या�ना प्र�श�ण देणे  
♦ बालरोग  �वभागाचे एनआयसीयु क�ाचे प्रमखु म्हणनु कामकाज पाहणे,�वद्याथ्या�ना �शक�वणे,क�ाची अत्यावश्यक कामे पार पाडणे.  
♦ रुग्णालयीन बाहयरुग्ण, आंतररुग्णांची जबाबदार� पार पाडणे.  
♦ सोप�वलेल� इतर शै��णक व �च�कत्सालयीन कामे पार पाडणे.  
♦ �वभागातील बालरोग पथकाचे प्रमखु म्हणनू काम पाहतील व �वभागाचे �च�कत्सालयीन व श�ै�णक कामे व अत्यावश्यक कामे 
पाहतील.  
♦ पदवीच्या एमबीबीएस च्या �वद्याथ्या�ना �शक�वणे.  
♦ प्राध्यापक व मा. अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेल� �च�कत्सालयीन व शै��णक कामे करणे.  
 
   सहयोगी प्राध्यापक-शल्य�च�कत्साशास्त्र  
♦ रुग्णालयातील शल्य�च�कत्सा क�ाचे प्रभार� प्रमखु म्हणनू काम पाहणे.  
♦ पदवीच्या �वद्याथ्या�ना शल्य�च�कत्सा �वषय �शक�वण्याची जबाबदार� यांची असेल.  
♦ �वभागप्रमखु तथा मा. अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेल� इतर कामे पार पाडणे.   
 
   सहयोगी प्राध्यापक-अिस्थव्यंगोपचारशास्त्र  
♦ रुग्णालयातील अिस्थव्यंग क�ाचे प्रभार� प्रमखु म्हणनू काम पाहणे.  
♦ पदवीच्या �वद्याथ्या�ना अिस्थव्यगं �वषय �शक�वण्याची जबाबदार� यांची असेल.  



♦ �वभागप्रमखु तथा मा. अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेल� इतर कामे पार पाडणे.   
 
   सहयोगी प्राध्यापक-नेत्र�च�कत्साशास्त्र  
♦ रुग्णालयातील नेत्र क�ाचे प्रभार� प्रमखु म्हणनू काम पाहणे.  
♦ पदवी पदव्यु�र �वद्याथ्या�ना नेत्र �वषय �शक�वण्याची जबाबदार� यांची असेल.  
♦ �वभागप्रमखु तथा मा. अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेल� इतर कामे पार पाडणे.  
 
   सहयोगी प्राध्यापक-�-�करणशास्त्र  
♦ �-�करणांच्या रोग �नदानाबाबत �वशेष तपासण्या व फोटो काढणे.  
♦ �-�करण तंत्र�ांच्या कामकाजावर देखरेख करणे.  
♦ � �करण तत्र�ंां�वषयी � �करण तत्र�ांच्या कामकाजात सुधारणा घडवनू आणण्याक�रता प्र�श�ण देणे.  
♦ पदवी �वद्याथ्या�ना � �करण रोग �नदान �वषयाबाबत �शक�वणे.  
♦ पदवी �वद्याथ्या�च्या शै��णक कामांक�रता �शक�वण्या सदंभार्त व�रष्ठ � �करण तत्र�ांना मदत करणे.  
♦ पदवी पूणर् झाल्यानंतर पदव्यु�र �वद्याथ्या�ना �शक�वणे व सशंोधन कामे करणे.  
♦ � �करण उपचाराबाबत �नयोजन करणे, कामकाजावर देखरेख ठेवणे व रुग्णांना औषधोपचाराबाबत �नयोजन करणे.  
♦ अधंारखोल�त प�रचर व  तंत्र� यांचे कामकाजात सधुारणा होण्यासदंभार्त पयर्वे�ण करणे  
♦ � �करणांचा अहवाल तयार करणे, रोग �नदान करणे.  
♦ गुतंागुतंीच्या प्रकरणात उपचाराला �दशा देण्यासाठ� शल्य�च�कत्सक, अिस्थव्यंगत�, फ�जी�शयन, बालरोगत�, स्त्रीरोगत�, कान 
नाक    
   घसा त� यांच्याशी सल्लामसलत करणे.  
♦ टयुमर िक्ल�नक्स/ बाबत कायर्वाह� करणे.  
♦ शेवटच्या वषार्च्या एमबीबीएस च्या �वद्याथ्या�चे शै��णक व्याख्याने घेणे व कॅन्सरच्या रुग्णांना औषधोपचार करणे.  
♦ व�रष्ठ � �करण तंत्र�ांना कामात मदत करणे.  
♦ �वभागप्रमखु तथा मा. अ�धष्ठातांनी सोप�वलेल� इतर कामे पार पाडणे.  
♦ गुतंागुतंीच्या प्रकरणांच्या न�द� घेणे.  



 
   सहयोगी प्राध्यापक-ब�ध�रकरण  शास्त्र  
♦ रुग्णालयातील ब�ध�रकरण क�ाचे प्रभार� प्रमखु म्हणनू काम पाहणे.  
♦ पदवीच्या �वद्याथ्या�ना ब�ध�रकरण �वषय �शक�वण्याची जबाबदार� यांची असेल.  
♦ �वभागप्रमखु तथा मा. अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेल� इतर कामे पार पाडणे.  
 
  
  सहयोगी प्राध्यापक-कान,नाक व घसाशास्त्र  
♦ कान,नाक घसा  �वभागाच्या पदवीपूवर् व पदव्य�ुर �वद्याथ्या�ना प्र�श�ण देणे  
♦ कान,नाक घसा �वभागाचे ऑडीयोमीटर� क�ाचे प्रमखु म्हणनु कामकाज पाहणे,�वद्याथ्या�ना �शक�वणे,क�ाची अत्यावश्यक कामे पार 
पाडणे.  
♦ रुग्णालयीन बाहयरुग्ण, आंतररुग्णांची जबाबदार� पार पाडणे. 
♦ सोप�वलेल� इतर शै��णक व �च�कत्सालयीन कामे पार पाडणे.  
♦ कान,नाक, घसा पथकाचे प्रमखु म्हणनू काम पाहतील व �वभागाचे �च�कत्सालयीन व शै��णक कामे व अत्यावश्यक कामे पाहतील.  
♦ पदवीच्या ततृीय एमबीबीएस च्या �वद्याथ्या�ना �शक�वणे.  
.♦ प्राध्यापक व मा. अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेल� �च�कत्सालयीन व शै��णक कामे करणे.  
 
 
   सहयोगी प्राध्यापक-दंतशास्त्र  
♦ रुग्णालयातील दंतशास्त्र �वभागाचे बाहयरुग्ण व आंतररुग्णचे काम पाहणे.  
♦ पदवीच्या �वद्याथ्या�ना दंत�च�कत्सा �वषय �शक�वण्याची जबाबदार� यांची असेल.  
♦ �वभागप्रमखु तथा मा. अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेल� इतर कामे पार पाडणे.  
  
   सहयोगी प्राध्यापक-मनो�वकृती शास्त्र  
♦ रुग्णालयातील मनो�वकृतीशास्त्र �वभागाचे बाहयरुग्ण व आंतररुग्णाचे काम पाहणे.  



♦ पदवीच्या �वद्याथ्या�ना मनो�वकृती �वषय �शक�वण्याची जबाबदार� यांची असेल.  
♦ �वभागप्रमखु तथा मा.अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेल� इतर कामे पार पाडणे.  
  
 
 अ�धव्याख्याता यांचा जॉब चाटर्:  
♦ आपआपल्या �वषयात सदरचे अ�धव्याख्याते �नपुन असनू त्यांनी वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना त्या �वषयाचे अध्यापन करावे, त्या 
�वषयाचे प्रात्य��कांचे कायर्क्रम तयार करुन ते यशस्वी�रत्या पूणर् करावेत.  
♦ आपल्या �वभागात वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता �व�वध प्रकारचे शै��णक कायर्क्रम तयार करुन त ेयशस्वी�रत्या पूणर् करावेत.  
♦ आपल्या �वभागातील इतर सवर् कमर्चार� वैद्यक�य �वद्याथ्या�चे इतर शै��णक कायर्क्रम व्यविस्थत पूणर् करतात �कंवा कसे यावर 
देखरेख ठेवतील.  
♦ आपल्या �वभागातील सवर् कमर्चार� आपआपल� कामे व्यविस्थत�रत्या पूणर् करतात �कंवा कसे यावर देखरेख ठेवतील.  
♦ आपल्या �वभागपमखुांनी वेळोवेळी सां�गतलेल� �व�वध प्रकारची कामे पार पाडतील. 
♦ अ�धष्ठाता यांनी वेळोवेळी सचु�वलेल� �व�वध शै��णक कायर्क्रम ते पार पाडतील. 
♦ त्यांना करावे लागणारे पत्रव्यवहाराचे आ�ण न्यायवैद्यक पत्रव्यवहाराचे काम त्वर�त करतील.  
♦ जनतेशी सलोख्याचे सबंंध ठेवण्याची जबाबदार� आहे.  
♦ आपआपल्या �वषयात प्रत्येक वैद्यक�य �वद्याथ� �नपुन होईल यासदंभार्त स्वतः काह� ना�वन्यपूणर् शै��णक कायर्क्रमांची आखणी 
करतील व त्या कायर्क्रमांची यशस्वीपणे अमंलबजावणी होते आहे �कंवा कसे याबाबत द� राहतील.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांना व सहयोगी प्राध्यापकांना आपल्या �वभागातील �व�वध प्रकारचे शै��णक कायर्क्रम आखणे व ते 
यशस्वी�रत्या पूणर् करण्यात सहाय् य करतील.  
♦ �व�वध प्रकारचे राष्ट्र�य कायर्क्रमांची आखणी करण्यात प्राध्यापक �वभागप्रमखुांना सहाय करतील व ते राष्ट्र�य कायर्क्रम यशस्वी�रत्या 
राब�वण्या कामी सहाय्य करतील.  
♦ आपआपल्या �वभागांमध्ये वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता �व�वध प्रकारचे प्रात्य��कांचे आयोजन करतील व ते व्यविस्थत�रत्या पार 
पाडतील, त्या कामांमध्ये  इतर तांत्रीक कमर्चा-यांचे सहाय्य घेतील.  
♦ महा�वद्यालयात वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता �व�वध प्रकारच्या शै��णक कायर्क्रमांचे आयोजन करतील व सवर् कायर्क्रम यशस्वी�रत्या 
पार पाडतील.  



♦ िजवरसायनशास्त्र, �वकृतीशास्त्र ,स�ुमजीवशास्त्र,��करण शास्त्र,न्यायवैद्यकशास्त्र या �वषयात कायर्रत असलेल्या अ�धव्याख्यातांनी 
रुग्णाच्या �रपोट�गची कामे करणे व त्या �दवशीच्या न�द� ठेवण्यास तंत्र�ांना सांगणे. 
    
मखु्य प्रशासक�य अ�धकार� यांचा जॉब चाटर्:  
♦ महा�वद्यालयातील व रुग्णालयातील �व�वध प्रकारचे प्रशास�नक कामे व्यविस्थत पार पाडणे व त्यावर स�ंनयंत्रण ठेवणे. 
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या  �व�वध प्रकारच्या अडीअडचणी सोड�वणे.  
♦ अ�धष्ठातांनी वेळोवेळी सोप�वलेल्या �व�वध प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ महा�वद्यालयातील प्रशासक�य कामकाज �व�वध �वभागांद्वारा व्यव�थत पार पाडण्याची जबाबदार� प्रशासक�य अ�धका-यांची असते.  
♦ सवर् वगर्-3 आ�ण वगर्-4 कमर्चार� यांच्या कामकाजावर �नयंत्रण ठेवणे.  
♦ सवर् कमर्चा-यांची हजेर� पुस्तके तपासणे.  
♦ सवर् अ�धकार� व कमर्चार� वगा�चे वेतन व इतर भ�े व्यविस्थत�रत्या काढण्यात येतात �कंवा कसे याबाबत द�ता बाळगणे.  
♦ सवर् अ�धकार� व कमर्चा-यांना वेळेवर वेतन अदा करणे.  
♦ मा. अ�धष्ठातांना प्रशासक�य कामकाजात सहकायर् करणे.  
वैद्यक�य �वद्याथ्या�कडून �व�वध प्रकारचे शुल्क जमा करणे त्यांचा �हशोब ठेवणे, वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना स्टायप�ड अदा करणे.  
♦ महा�वद्यालयात जमा होणा-या सवर् रक्कमांचा �हशोब ठेवणे, जमा व खचार्चे �हशोब सादर करणे हया �वषयी रोखपालांना सचुना 
देणे.  
♦ दरवष� महा�वद्यालयाक�रता आवश्यक असणारा �नधी शासनाकडून माग�वण्याक�रता प्रस्ताव तयार करण्याची कायर्वाह� करणे.  
♦ सवर् कमर्चा-यांच्या सेवा अ�भलेखांवर �नयत्रण ठेवणे.  
  
प्रशासक�य अ�धकार� यांचा जॉब चाटर्:  
♦ महा�वद्यालयातील �व�वध प्रकारचे प्रशास�नक काम व्यविस्थत पार पाडणे. 
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या  �व�वध प्रकारच्या अडीअडचणी सोड�वणे.  
♦ अ�धष्ठातांनी वेळोवेळी सोप�वलेल्या �व�वध प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ महा�वद्यालयातील प्रशासक�य कामकाज �व�वध �वभागांद्वारा व्यव�थत पार पाडण्याची जबाबदार� प्रशासक�य अ�धका-यांची असते.  
♦ सवर् वगर्-3 आ�ण वगर्-4 कमर्चार� यांच्या कामकाजावर �नयत्रण ठेवणे.  



♦ सवर् कमर्चा-यांची हजेर� पुस्तके तपासणे.  
♦ सवर् अ�धकार� व कमर्चार� वगा�चे वेतन व इतर भ�े अचुक�रत्या काढण्यात येतात �कंवा कसे याबाबत द�ता बाळगणे.  
♦ सवर् अ�धकार� व कमर्चा-यांना वेळेवर वेतन अदा करणे.  
♦ आहरण व स�ंवतरण अ�धकार� म्हणनू जबाबदार� पार पाडणे.  
♦ मा. अ�धष्ठातांना प्रशासक�य कामकाजात सहाय्य करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�कडून �व�वध प्रकारचे शुल्क जमा करणे त्यांचा �हशोब ठेवणे, वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना स्टायप�ड अदा करणे.  
♦ महा�वद्यालयात जमा होणा-या सवर् रक्कमांचा �हशोब ठेवणे, जमा व खचार्चे �हशोब सादर करणे हया �वषयी रोखपालांना सचुना 
देणे.  
♦ दरवष� महा�वद्यालयाक�रता आवश्यक असणारा �नधी शासनाकडून माग�वण्याक�रता प्रस्ताव तयार करण्याची कायर्वाह� करणे.  
♦ सवर् कमर्चा-यांच्या सेवा अ�भलेखांवर �नयत्रण ठेवणे.  
♦ रुग्ण शुल्क वसलु करणे, जमा करणे व �हशेाब ठेवणे हया बाबत रोखपालांना सचुना देणे.  
  
   औषध�नमार्ता वगर्-2 यांचा जॅॉब  चाटर्:  
♦ वैद्यक�य भांडाराच्या सवु्यवस्थेची पाहणी करणे व त्यावर �नयतं्रण ठेवणे.  
♦ वैद्यक�य भांडारास पुर�वण्यात येणा-या सवर् औषधांची तपासणी करणे. 
♦ रुग्णालयात वेळोवेळी प्राप्त होणा-या औषधांच्या नमणु्यांची तपासणी करणे.  
♦ औषध भांडारातील सवर् न�दवहया अद्यावत ठेवणे.  
♦ व�रष्ठांनी औषधींबाबत घेतलेल्या �नणर्यांचे पालन करणे.  
♦ रुग्णांस दैनं�दन होणा-या औषधीच्या वाटपावर �नयतं्रण ठेवणे.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखु, औषधशास्त्र यांना औषधखरेद�च्या दर कराराच्या बाबतीत मदत करणे. औषधाच्या देवाणघेवाण    
  सबंंधात मा�सक अहवाल तयार करणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सां�गतलेल्या सचुना व आदेशांचे पालन करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना औषधीबाबत मा�हती परु�वणे व त्यांची प्रात्य��के घेणे.  
♦ कालबाहय झालेल्या औषधी रुग्णांना देण्यात येवू नये याकड ेल� ठेवणे.  
 



 साथरोगत�  इपीडीमॉलॉिजस्ट यांचा जॉब चाटर् 
♦ प्राध्यापक �वभागप्रमखुांच्या आदेशानुसार काम करणे व �नकडीच्या वेळी हजर राहणे.  
♦ साथीच्या रोगांवर �नयतं्रण घालण्यासाठ� वेळोवेळी �शबीराचे आयोजन करणे व त्यांच्या यशिस्वतेकड ेल� ठेवणे.  
♦ �वद्याथ्या�ना �शबीराच्या वेळी रुग्णास साथीरोगांवर देण्यात येणा-या लसींची मा�हती देणे.  
♦ प्रात्य��काच्या वेळी �वद्याथ्या�ना मागर्दशर्न करणे व आवश्यकता भासल्यास प्रात्य��क करुन दाख�वणे.  
♦ �वद्याथ्या�सोबत चचार्सत्र घेणे. 
  
    िजवरसायनशास्त्र� यांचा जॉब चाटर्:  
♦ �वभागप्रमखुांच्या आदेशानुसार कामे करणे व अडचणीच्या वेळी �वभागात हजर राहणे.  
♦ िजवरसायनशास्त्र �वभागातील तंत्र�ांना त्यांच्या कामा�वषयी मागर्दशर्न करणे.  
♦ �वभागातील रक्ताचे नमनेु तपासनू �रपोट�ग करणे.  
♦ �वभागातील रक्ताच्या तपासणी संदभार्त �वद्याथ्या�ना रक्ताची तपासणी कशी करावी हया�वषयीचे मागर्दशर्न करणे.  
♦ �वभागातील अ�धव्याख्याता यांना त्यांच्या कामात आवश्यक त्यावेळी मदत करणे. तपासणी केलेल्या रक्तांच्या न�द� ठेवणे.       
   
   रसायनशास्त्र� यांचा जॉब चाटर्:  
♦ प्राध्यापक �वभागप्रमखुांच्या आदेशानुसार काम करणे व �नकडीच्या वेळी हजर राहणे.  
♦ �वद्याथ्या�च्या प्रात्य��का क�रता रसायनाचे नमनेु तयार करणे व �वद्याथ्या�ना प्रात्य��काचे वेळी रसायन�वषयी मागर्दशर्न करणे.  
♦ िजवरसायनशास्त्र� यांना त्यांच्या कामात वेळोवेळी मदत करणे.  
♦ रसायन सदंभार्त असलेल्या नमणु्यांच्या न�दवह�मध्ये न�द करुन न�दवह� अद्यावत ठेवणे.  
♦ काचसामानाखाल� त्यात कोणते रसायन आहे व त्याची उपयोगीता कोणती याची मा�हती �लह�णे.  
♦ प्रयोगशाळा सांभाळण्याची सपंूणर् जबाबदार� व त्याची �नगा राखणे. 
 
   सांिख्यक� यांचा जॉब चाटर्:  
♦ �वभागप्रमखुांच्या मागर्दशर्नाखाल� कामे करणे व �नकडीच्या वेळी हजर राहणे.  
♦ पद�वका , पदवी अतंगर्त �वद्याथ्या�ना िजवसखं्याशास्त्र �वषय �शक�वणे.  



♦ पदव्यु�र �वद्याथ्या�ना सशंोधनात्मक कायार्त मागर्दशर्न करणे.  
♦ रुग्ण�वषयक अ�भलेख्याचे कामकाज पाहणे. 
♦ रुग्ण�वषयक सांिख्यक� मा�सक अहवाल तयार करणे. 
 
   पाठय�नद�शक  टयुटर - पीएसएम  यांचा जॉब चाटर्:  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांच्या अ�धनस्थ कायर्रत राहणे व त्यांच्या आदेशानुसार कामकाज करणे.  
♦ कायार्लयीन वेळे व्य�त�रक्त गरज भासल्यास प्राध्यापक �वभागप्रमखु यांच्या आदेशानुसार हजर राहणे.  
♦ झालेल्या अभ्यासक्रमाचे �वद्याथ्या�सोबत चचार्सत्र घेणे. त्यात अडचणी असल्यास त्यांचे समाधान करणे.,  
♦ �वद्याथ्या�ची प्रात्य��के घेणे.  
♦ �वद्याथ्या�ना प्रात्य��के करुन दाख�वणे, प्रात्य��कांमध्ये काह� अडचणी असल्यास त्यांचे समाधान करणे.  
 
 
  अ�भर�क  क्युरेटर - श�रररचना यांचा जॉब चाटर्:  
♦ श�रररचनाशास्त्र �वभागातील प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांच्या आदेशानसुार कायर्रत राहणे व कायार्लयीन वेळेवर हजर राहणे.  
♦ श�रररचनाशास्त्र �वभागातील सगं्रहालयामध्ये रुग्णांचे शा�र�रक नमनेु �वद्याथ्या�च्या प्र�श�णासाठ� तयार करुन ठेवणे.  
♦ �वभागीय सगं्रहालयात �वद्याथ्या�ना प्र�श�णासाठ� प्रात्य��कांच्या वेळी मतृदेहाची मांडणी करुन ठेवणे.  
♦ �वद्याथ्या�ना मतृदेहाची मा�हती सांगणे व त्यांच्या अध्यापनात वेळोवेळी मदत करणे.  
♦ सगं्रहालयातील नमणु्यांखाल� योग्य मा�हती दशर्�वल� आहे काय याची पाहणी करणे, नमणेु स्वच्छ �ठकाणी  
  ठेवले आहे काय व सगं्रहालयाचा प�रसर स्वच्छ आहे काय याची पाहणी करणे.  
  
 
 
 
   अ�भर�क  क्युरेटर - �वकृतीशास्त्र    यांचा जॉब चाटर्:  
♦ �वकृतीशास्त्र   �वभागातील प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांच्या आदेशानसुार कायर्रत राहणे व कायार्लयीन वेळेवर हजर राहणे.  



♦ �वकृतीशास्त्र �वभागातील सगं्रहालयामध्ये रुग्णांचे शा�र�रक नमनेु गोळा करुन त्यांना कापून त्यांची योग्य मांडणी करणे. व 
�वद्याथ्या�च्या   
  प्र�श�णासाठ� स्पेसीमेन तयार करुन ठेवणे.  
♦ �वभागीय सगं्रहालयात जतन केलेले स्पेसीमेन्स व त्यासबंंधात असलेल्या सा�हत्याची जपनुक करुन ठेवणे.  
♦ �वद्याथ्या�ना नमणु्यासबंंधात मा�हती सांगणे व त्यांच्या अध्यापनात वेळोवेळी मदत करणे.  
♦ सगं्रहालयातील नमणु्यांखाल� योग्य मा�हती दशर्�वल� आहे काय याची पाहणी करणे, नमणेु स्वच्छ �ठकाणी  
   ठेवले आहे काय व सगं्रहालयाचा प�रसर स्वच्छ आहे काय याची पाहणी करणे.  
 
   पशुवैद्यक�य अ�धकार� यांचा जॉब चाटर्:  
♦ �वभागप्रमखुांच्या मागर्दशर्नाखाल� कामे करणे व �नकडीच्या वेळी हजर राहणे.  
♦ �वभागातील मध्यवत� प्राणी प्रयोगशाळेत असलेल्या प्राण्यांची द�ता घेणे.  
♦ प्राणीगत्रहातील सवर् प्राण्यांना भोजन व पाण्याची योग्य व्यवस्था करणे.  
♦ प्राण्यांच्या प्रकृतीची �नगा राखणे व त्यांना आवश्यक त्यावेळी औषधोपचार करणे.  
♦ �वद्याथ्या�ना प्रात्य��काच्या वेळी प्राण्या�वषयीचे मागर्दशर्न करणे व �वद्याथ्या�ना प्रात्य��काच्या वेळी मदत करणे.  
♦ �वभागाच्या आवश्यकतेनुसार प्राणी सकंल�त करुन ठेवणे.   
 
ग्रथंपाल यांचा जॉब चाटर्:  
♦ ग्रथंालयाचे सघंटन व सपंूणर् प्रशासन.  
♦ ग्रथंालयाच्या �वस्ताराबाबत वेळोवेळी प्रस्ताव तयार करणे.  
♦ वाचकांच्या गरजा ल�ात घेवून ग्रथंालयाची कायर्पध्दती ठर�वणे.  
♦ ग्रथंालयीन कमर्चार� वृंदास सवर् प्रकारचे मागर्दशर्न व त्यांच्या दैनं�दन कायर्कतर्व्यावर �नयंत्रण ठेवणे.  
♦ शासनाने ग्रथंालयाबाबत ठर�वलेल्या ध्येय, धोरणानुसार कायर्पध्दती अवलबूंन उ�दष्टानुसार कायर् पार पाडणे.  
♦ पुस्तक, �नयतकाल�के व इतर वाच�नय सा�हत्य खरेद�ची धोरणे ठर�वणे व अमंलबजावणी करणे.  
♦ वेळोवेळी ग्रथंालय स�मतीच्या बैठका आायोिजत करुन ग्रथंालयाच्या �वकासाबाबत सवर् सदस्यांचे मागर्दशर्न घेणे.  
♦ ग्रथंालयास पुरेशा अनुदानाची तरतुद होईल या क�रता ग्रथंालय स�मतीच्या सल्ल्यानुसार धोरण �निश्चती करणे.  



♦ ग्रथंालयाचे आधु�नक�करण करणे.  
♦ कमर्चार� वृंदास प्र�श�ीत करणे.  
♦ अद्ययावत यंत्रसामगु्रीची मा�हती घेणे.  
♦ सवर् प्रकारच्या वाचकांना ग्रथंालयाचा जास्तीत जास्त वापर करता येईल याक�रता उपाय करणे.  
♦ वेळोवेळी वाचकांच्या ग्रथंालयाबाबतच्या अडीअडचणी सोड�वणे. ♦ ग्रथंालयातील पुस्तकांच्या न�दवहया अद्यावत ठेवणे.  
♦ �वद्याथ्या�ना �नगर्मीत केलेल� पुस्तके वेळेवर परत करतात �कंवा नाह� याकड ेल� देणे व पुस्तके उ�शरा परत केल्यास शासक�य    
   �नयमानसुार दंडाची आकारणी करणे.  
  
   कायार्लय अ�ध�क यांचा जॉब चाटर्:-  
  कायार्लयातील सवर् कमर्चार�, होणारे कामकाज सरुळीत व �नयमाप्रमाणे होईल याची द�ता घेणे व �नयंत्रण ठेवणे. हजेर�पट, रजा, 
वकर् �शट     
  यावर �नयंत्रण ठेवणे. अ�भलेख ससु्थीतीत  ठेवून व�रष्ठांना उपलब्ध करुन देणे. कोटर्, �वधानमडंळ, मा�हती अ�धकार, शासन सदंभर्,  
  कामकाजासबंंधीची प्रकरणे यांची मदुतीत कायर्वाह� करण्याची द�ता घेणे . अ�धष्ठाता, मखु्य प्रशासक�य अ�धकार�, प्रशासक�य 
अ�धकार�   
  यांनी सोप�वलेल� सवर् कामे.  
 
 रोखपाल यांचा जॉब चाटर्:  
♦ रोखन�दवहया अद्ययावत ठेवणे.  
♦ स्वीय प्रपचंी खाते अद्ययावत ठेवणे तसेच स्वीय प्रपंची न�दवह�तील न�द� अचुकपणे  घेणे.  
♦ ब�केतून रोख आणणे व रोखीचे �वतरण आवश्यक त्यावेळी अ�धकार� कमर्चा-यांना करणे.  
♦ प्रत्येक म�हण्याच्या शवेट� रोख पसु्तीकेमध्ये स�ं�प्त गोषवारा तयार करुन ठेवणे.  
♦ दैनं�दन रोखीच्या व्यवहाराच्या न�द� घेणे व त्या प्रशासक�य अ�धकार� यांचेकडून तपासनू घेणे.  
♦ दर म�हण्याच्या शेवट� स्वीय प्रपंची खात्याची कोषागारातील िस्वय प्रपचंी लेख्याशी जळुवणी करणे.  
♦ स्टेट ब�केशी झालेल्या  व्यवहारांची मासीक पडताळणी दर म�हण्याच्या अखेर�स करणे व तशी आपल्या रोखवह�त न�द घेणे.  
♦ दर म�हण्याच्या अखेरचा मा�सक अहवाल सचंालक, वैद्यक�य  �श�ण व सशंोधन, मुबंई यांना पाठ�वणे.  



♦ �वद्याथ्या�कडून व इतर वसलु�च्या पावत्यांची वेगवेगळी न�दवह� ठेवणे व त्यात रोजच्या रोज न�द� घेणे व   
  त्या प्रशासक�य अ�धकार� यांचेकडून तपासणे.झालेल्या वसलु� पावत्यांची रक्कम 3 �दवसांचे आत   
  कोषागारात जमा करणे.  
♦ चलनाची न�दवह� ठेवणे व म�हण्याच्या शेवट� कोषागाराशी त्याची पडताळणी करणे.  
♦ दर म�हण्यात कोषागारातून एकूण �कती देयके पा�रत झाल�त याची कोषागाराशी जळुवणी करणे.  
   
 व�रष्ठ सहायक यांचा जॉब चाटर्:  
♦ महा�वद्यालयातील �व�वध प्रकारचे प्रशास�नक काम व्यविस्थत पार पाडणे.  
♦ व�रष्ठ सहाय् यक यांचेकड ेज्या शाखेची कामे सोप�वण्यात आलेल� आहे, त्याक�रता त्यांची सपंूणर् जबाबदार� राह�ल.  
♦ आपले शाखेतील सबंंधीत कमर्चा-यांना मागर्दशर्न करणे व त्यांच्या कडील कामे पूणर् करुन घेण्याची जबाबदार� आहे.  
♦ लेखा भांडार �वषयक कामे पूणर् करणे व नस्त्या अद्यावत ठेवणे.  
♦ अ�धष्ठातांनी वेळोवेळी सोप�वलेल्या �व�वध प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ सवर् कमर्चा-यांच्या वयैक्तीक नस्त्या तयार करुन त्या अद्ययावत ठेवणे.  
♦ मा. अ�धष्ठाता तथा प्रशासक�य अ�धकार� यांनी वेळोवेळी सुच�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
♦ कमर्चा-यांना सोप�वण्यात आलेल� कामे प्रभावीपणे व उ�म प्रकारे पार पाडण्याक�रता त्यांना वेळोवेळी मागर्दशर्न करणे. 
   भांडारपाल व�रष्ठ �लपीक यांचा जॉब चाटर्:  
♦ सवर् प्रकारची देयके तयार करणे व तसेच शाखेस नेमणु �दलेल� कामे पूणर् करणे.  
♦ खाते�नहाय लेखा प�र�णाचा महालेखापाल नागपूर,मुबंई यांना वेळोवेळी अनुपालन अहवाल सादर करणे.  
♦ चारमाह� ,आठमाह�, वा�षर्क अदंाजपत्रके तयार करणे.  
♦ मा�सक खचार्चे �ववरणपत्रे तयार करणे.  
♦ कायर्क्रम अदंाजपत्रक तयार करणे.  
♦ कायार्लयीन लेखा अ�ध�कांनी सां�गतलेल� कामे करणे.  
♦ प्रशासक�य अ�धकार�, मखु्य प्रशासक�य अधीकार� यांनी सोप�वलेल� कामे पार पाडणे.  
♦ कमर्चा-यांची सेवा अ�भलेखे अद्ययावत तयार करणे.  
♦ अ�धका-यांची व कमर्चा-यांची सेवा पुस्तके तयार करुन अद्ययावत ठेवणे.  



♦ अ�धकार� व कमर्चा-यांच्या वैयक्तीक नस्त्या तयार करुन अद्ययावत ठेवणे.  
♦ व�रष्ठांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� कामे पार पाडणे.  
  
    
क�नष्ठ �लपीक �न-टंकलेखक , क�नष्ठ �लपीक  ,भांडार �लपीक  ,अ�भलेख �लपीक, यांचा जॉब चाटर्:  
♦ सवर् प्रकारची देयके तयार करणे, आकिस्मक खचार्ची न�दवह�  
♦ मळु सेवापुस्तके अद्ययावत ठेवणे व न�द� घेणे, आवक जावक करणे.  
♦ आस्थापना �वभागाशी असलेला पत्रव्यवहार करणे.  
♦ �नयतकाल�न �ववरणपत्रे तयार करणे.  
♦ मोठ� व लहान बांधकामे करण्यासाठ� पत्रव्यवहार करणे.  
♦ �वधानसभा तारां�कत प्रश्नांची उ�रे टंक�ल�खत करणे.  
♦ बैठकां�वषयी मा�हती तयार करणे.  
♦ गोप�नय व अधर्शासक�य पत्रांच्या न�दवहया अद्ययावत ठेवणे.  
♦ �नव�ृीवेतनाची सवर् कागदपत्रे तयार करणे, �करकोळ रजेचा �हशेब ठेवणे.  
♦ पोष्टाच्या �तक�टांचा �हशोब ठेवणे अ व ब न�दवहया अद्ययावत ठेवणे.  
♦ रुग्णांचा अ�भलेख अद्यावत ठेवणे.  
♦ अथर्सकंल्पीय अदंाजपत्रक तयार करणे, मा�सक खचार्चे �ववरणपत्र ेतयार करणे.  
♦ �बल रिजस्टर, चेक रिजस्टर, टोकन रिजस्टर अद्ययावत ठेवणे, मा�सक कुर�अर �रपोटर् तयार करणे.  
♦ वेळोवेळी व�रष्ठांनी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे, कायार्लयीन अ�ध�क,लेखा अ�ध�कांनी सां�गतलेल� कामे करणे.  
♦ प्रशासक�य अ�धकार� यांनी सोप�वलेल� कामे पार पाडणे.  
♦ �व�वध प्रकारच्या नस्त्या अ�भलेख �वभागात क्रमाने लावून ठेवणे.   
 
  लघुलेखक  यांचा जॉब चाटर्:  
♦ मा. अ�धष्ठाता, मखु्य प्रशासक�य  अ�धकार� यांनी वेळोवेळी सचु�वलेल� �व�वध प्रकारची कामे पार पाडणे.  
♦ मा. अ�धष्ठाता व मखु्य प्रशासक�य  अ�धकार� यांचे पत्रव्यवहारा सदंभार्त श्रुतलेखन घेणे व टंकलेखन करणे.  



♦ मा. अ�धष्ठाता यांनी सोप�वलेला कायार्लयीन पत्रव्यवहार करणे.  
♦ �व�वध प्रकारच्या गोपनीय पत्रव्यवहारांच्या अद्ययावत पध्दतीने सभेच्या नस्त्या तयार करुन ठेवणे.  
♦ मा. अ�धष्ठाता यांचे स्वीय सहायक म्हणनू काम पाहणे, �व�वध सभांचे इ�तव�ृ घेणे, तातडीचे दरुध्वनी सदेंश,फॅक्स , मा.मतं्री यांचे 
पत्रांवर   
   त्वरेने कायर्वाह�   करुन अहवाल देणे.  
♦ मा. अ�धष्ठातांच्या सचंालनालय, स�चवालय, िजल्हा�धकार� या �ठकाणच्या �व�वध बैठकांची मा�हती तयार करणे व बैठक�च्या वेळेस 
उपलब्ध करुन देणे.  
♦ वगर्-1,2,3 चे गोप�नय अहवाल अद्ययावत ठेवणे.  
  
   प्रयोगशाळा तत्र�ंाचा जॉब चाटर्  
♦ प्रयोगशाळा तंत्र�ाने त्यांच्या कामाच्या �ठकाणी त्यांना ठरवनू �दलेल्या शासक�य कामाच्या वेळी कतर्व्यावर हजर रहावे. तसेच  
  आपातकाल�न प्रसगंी कॉल केल्यावर त्वर�त सेवेस हजर रहावे.  
♦ त्यांनी दररोज तपासलेल्या बाहय व आंतररुग्णांची न�दवह� ठेवावी.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या शै��णक कायर्क्रमास अध्यापकांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या  �वभागीय �वद्या�पठाच्या प्रात्य��क कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या  �वभागीय �वद्या�पठाच्या प्रात्य��क प�र�ांच्यावेळी अध्यापकांना प�र�कांना आवश्यक ती मदत करणे.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सां�गतलेल� कामे करणे.  
♦ प्रयोगशाळेत �व�वध प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या न�द� घेणे व व�रष्ठांना स�ुचत करणे.  
♦ ते उप-�वभागीय जडवस्तू न�दवह� अद्ययावत ठेवणे व साप्ता�हक मागणीपत्रे तयार करणे.  
♦ प्रयोगशाळेतील साधनसामगु्रीचे प�र�ण व दरुुस्ती यासाठ� योग्य ती कायर्वाह� करणे.  
♦ सकाळी काम सरुु करण्यासाठ� लागणार� सवर् पूवर् तयार� आदल्या �दवशी सधं्याकाळी पूणर् झाल� आहे, याबद्दल त्याने खत्री करुन 
घ्यावी.  
♦ राष्ट़�य कायर्क्रमात मदत व सहभाग घेणे, प्राध्यापक व व�रष्ठांनी वेळोवेळी सां�गतलेल� कामे करणे.   
 
   � �करण तंत्र� यांचा जॉब चाटर्:  



♦ ��करण  तंत्र�ाने त्यांना नेमनु �दलेल्या �शप्ट डयुट�मध्ये वेळोवेळी उपिस्थत राहणे. �नकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे 
त्याने हजर रहावे.  
♦ त्याने दररोज नेहमीचे काम सरुु करण्यापुव� �-�करण यंत्र व्यविस्थत आहे �कंवा नाह� याची खात्री करुन घेणे.  
♦ त्याच्या ताब्यातील �-�करण तंत्र�ाच्या प�रर�णासाठ� व दरुुस्तीसाठ� तो जबाबदार असतो.  
♦ त्याने यतं्राच्या सधंारण व दरुुस्त्या यांची न�द �दनांकासह दशर्�वणार� �वशेष न�दवह� ठेवावी.  
♦ ��करण �वभागाची उप�वभागीय जडवस्तु न�दवह� व साप्ता�हक मागणपत्रे यासाठ� तो जबाबदार असतो.  
♦ त्याने वापरलेल्या �-�करण �फल्मचा दररोजचा �हशेब त्यांच्या �नर�नराळया आकारानुसार ठेवावा.  
♦ ��करण यंत्र यांच्या कामकाजात कोणताह� अडथळा येत असल्यास त्याने तो वेळेवर �-�करण वैद्यक�य अ�ध�कांच्या �नदशर्नास 
आणावा.  
♦ ��करणाचा धोका टाळण्यासाठ� असलेल� सवर् साधनसामगु्री सिुस्थतीत आहे याकड ेत्याने ल� द्यावे.  
♦ ज्या रुग्णांचा फोटो काढावयाचा आहे त्या रुग्णाने शुल्क भरले आहे �कंवा नाह� याची खात्री केल्यानंतरच रुग्णाचा   
   फोटो काढावा याकड ेल� देणे.  
♦ राष्ट्र�य कायर्क्रमात मदत व सहभाग घेणे.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सां�गतलेल� कामे करणे.  
 ◌े 
   अधंारखोल�  सहाय् यक  यांचा जॉब चाटर्:  
♦ अधंारखोल� सहाय्यकाने शासनाने ठरवून �दलेल्या वेळेत हजर रहावे. �नकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे हजर रहावे.  
♦ ��करण तत्र�ाने काढलेल्या ��करणांना रसायणात धुणे व वाळवणे.  
♦ ��करण तंत्र�ाला रुग्णाचा �-�करण काढण्यात मदत करणे.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� कामे पार पाडणे.  
♦ त्याने दररोज नेहमीचे काम सरुु करण्यापुव� �-�करण यंत्र स्वच्छ करावे व ते नीट काम देत आहे हे पहावे.  
♦ त्याने यतं्राच्या सधंारण व दरुुस्त्या यांची न�द �दनांकासह दशर्�वणार� �वशेष न�दवह� ठेवण्यासाठ� तंत्र�ांना मदत करणे.  
त्याने वापरलेल्या �-�करण फ�ल्मचा दररोजचा �हशेब त्यांच्या �नर�नराळया आकारानसुार ठेवण्यास मदत करणे.  
♦ �-�करण  यंत्राच्या कामकाजात कोणताह� अडथळा येत असल्यास त्याने तो वेळेवर �-�करण वैद्यक�य अ�ध�कांच्या �नदशर्नास 
आणावा.  



♦ �व�करणाचा धोका टाळण्यासाठ� असलेल� सवर् साधनसामगु्री सिुस्थतीत आहे याकड ेत्याने ल� द्यावे.  
♦ राष्ट्र�यकायर्क्रमात मदत व सहभाग घेणे.  
  
   हृदय आलेख तंत्र� ई.सी.जी. ततं्र� यांचा जॉब चाटर्   
♦ रुग्णालयात ज्या रुणाच्या हृदयाचा आलेख काढणे आदे�शत करण्यात आलेले असेल त्या रुग्णाचा हृदयाचा आलेख काढून वैद्यक�य 
अ�धका-यांना देणे.  
♦ हृदय आलेख तंत्र�ाने त्याच्या �वभागाशी सबंंधीत सवर् प्रकारची कामे पार पाडावयाची आहेत.  
♦ हृदयाचा आलेख काढण्याच्या म�शनची व्यविस्थत �नगा ठेवणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� कामे पार पाडणे.  
♦ रुग्णांना हृदय आलेख काढण्या सदंभार्त कोणत्याह� प्रकारच्या अडचणी �नमार्ण होणार नाह�त याची द�ता घेणे.  
♦ रुग्णांना हृदय आलेख काढण्या सदंभार्त मागर्दशर्न करणे.  
♦ रुग्णांच्या काढलेल्या आलेखा सदंभार्त न�दवह� ठेवणे व ती अद्ययावत ठेवणे.  
♦ व�रष्ठांनी वेळोवेळी माग�वलेल� मा�हती त्यांना पुर�वणे.  
  
 
   दृकश्राव्य  तंत्र�ाचा  ऑडीयोिव्हज्युअल  तंत्र� जॉब चाटर्  
♦ नाक,कान ,घसा �वभागाशी सबंंधीत कामे करणे.  
♦ रुग्णांना सबंंधीत �वभागाशी अडचणी आल्यास त्यांचे समाधान करणे.  
♦ �वभागाशी सबंंधीत यंत्राची �नगा राखणे.  
♦ सबंंधीत यंत्र व उपकरणे कायर्रत राह�ल याची काळजी घेणे.  
♦ आपण तपासलेल्या रुग्णांची न�दवह� ठेवणे.  
♦ व�रष्ठांनी वेळोवेळी मा�गतलेल� मा�हती पुर�वणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� कामे पार पाडणे. 
   
   श्रवणमापक  तंत्र� ऑडीओमेट्र�क  तंत्र�   यांचा जॉब चाटर्:  



♦ श्रवणमापक �वभागाशी सबंंधीत सवर्प्रकारची कामे पार पाडावयाची आहेत.  
♦ ज्या रुग्णांना श्रवणसदंभार्त अडचणी असतील त्यांना त्या सदंभार्त मागर्दशर्न करणे  
♦ श्रवणमापक साधनांची �नगा राखणे.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांना ज्या रुग्णांना श्रवणासदंभार्त अडचणी असतील त्यांच्या उपचारात मदत करणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� कामे पार पाडणे.  
♦ रुग्णांना श्रवणमापना सदंभार्त कोणत्याह� प्रकारच्या अडचणी �नमार्ण होणार नाह�त याची द�ता घेणे.  
♦ रुग्णांना श्रवणमापना सदंभार्त मागर्दशर्न करणे.  
♦ रुग्णांच्या केलेल्या श्रवण मापना सदंभार्त न�दवह� ठेवणे व ती अद्ययावत ठेवणे.  
♦ व�रष्ठांनी वेळोवेळी माग�वलेल� मा�हती त्यांना पुर�वणे.  
  
 
 िस्पच थेरापीस्ट यांचा जॉब चाटर्  
♦ िस्पचथेरापीस्ट त्यांच्या कामाच्या �ठकाणी त्यांना ठरवून �दलेल्या शासक�य कामाच्या वेळी कतर्व्यावर हजर रहावे. तसेच 
आपातकाल�न प्रसगंी कॉल केल्यावर त्वर�त सेवेस हजर रहावे.  
♦ त्यांने दररोज तपासलेलया बाहय व आंतररुग्णांची न�दवह� ठेवावी.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या शै��णक कायर्क्रमास अध्यापकांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या  �वभागीय �वद्या�पठाच्या प्रात्य��क कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या �वभागीय �वद्या�पठाच्या प्रात्य��क प�र�ांच्यावेळी अध्यापकांना प�र�कांना आवश्यक ती मदत करणे.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सां�गतलेल� कामे करणे.  
♦ श्रवणाच्या �व�वध प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या न�द� घेणे, �रपोट�ग करणे.  
♦ ते उप-�वभागीय जडवस्तू न�दवह� अद्ययावत ठेवणे व साप्ता�हक मागणीपत्र  तयार करणे.  
♦ श्रवणयतं्राच्या साधनसामगु्रीचे प�रर�ण व दरुुस्ती यासाठ� योग्य ती कायर्वाह� करणे.  
♦ सकाळी काम सरुु करण्यासाठ� लागणार� सवर् पूवर् तयार� आदल्या �दवशी सधं्याकाळी पूणर् झाल� आहे, याबद्दल त्याने खात्री करुन 
घ्यावी.  
♦ राष्ट्र�य कायर्क्रमात मदत व सहभाग घेणे.  



♦ प्राध्यापक व व�रष्ठांनी वेळोवेळी सां�गतलेल� कामे करणे.  
♦ रुग्णांना उच्चारात कोणती अडचण आहे त्या�वषयी व�रष्ठांच्या आदेशानुसार मागर्दशर्न करणे.  
   लोहार  जोडार�  यांचा जॉब चाटर्:  
♦ महा�वद्यालयातील �व�वध �वभाग, मलुामलु�ंचे वस�तगत्रह, �नवासस्थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहयरुग्ण �वभाग वगरेै 
�ठकाणच्या लोहार �वषयक कामे पार पाडावीत.  
♦ �व�वध �वभागातील लोखंडी सामान व इतर लोखंडी सा�हत्य सिुस्थतीत चाल ुठेवावे.  
♦ मलुामुलं�ंक�रता असलेले लोखंडी ब�चेस सिुस्थतीत ठेवणे. व ते दरुुस्त करणे.  
♦ सवर् �वभागातील दरवाजे, �खडक्या वगरेैची �नगा राखणे.  
♦ महा�वद्यालयातील सवर् टेबल, खचु्यार् बाक स्टुल वगरेै लोखंडी सामानाची �नगा राखणे.  
♦ �व�वध �वभागातील आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे. 
♦ व�रष्ठांनी सोप�वलेल्या इतर सवर् जबाबदा-या पार पाडणे.  
   
 
सतुार व जोडार�  यांचा जॉब चाटर्:  
♦ महा�वद्यालयातील �व�वध �वभाग, मलुामलु�ंचे वस�तगहृ, �नवासस्थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहयरुग्ण �वभाग वगरेै 
�ठकाणच्या सतुार �वषयक कामे पार पाडावीत.  
♦ �व�वध �वभागातील लाकडी सामान व इतर लाकडी सा�हत्य सिुस्थतीत चाल ुठेवावे.  
♦ मलुामुलं�ंक�रता असलेले ब�चेस सिुस्थतीत ठेवणे. व ते दरुुस्त करणे.  
♦ सवर् �वभागातील दरवाजे, �खडक्या वगरेैची �नगा राखणे.  
♦ महा�वद्यालयातील सवर् टेबल, खचु्यार् बाक स्टुल वगरेै लाकडी सामानाची �नगा राखणे.  
♦ �व�वध �वभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे, व�रष्ठांनी सोप�वलेल्या इतर सवर् जबाबदा-या पार पाडणे.  
 
दंत तंत्र� यांचा जॉब्  चाटर्:  
♦ दंत तंत्र�ाने शासनाने ठरवून �दलेल्या वेळेवर  हजर रहावे. �नकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  
♦ दंत �वषयक अडचण असलेल्या रुग्णाला आवश्यक ते मागर्दशर्न करणे.  



♦ दंत �वषयक रुग्णावर उपचार करण्याक�रता वैद्यक�य अ�धका-यांना मदत करणे.  
♦ दातांच्या कवळी तयार करणे.  
♦ वैद्यक�य अ�धका-यांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सेाप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
♦ दातांच्या आरोग्या सदंभार्त वैद्यक�य अ�धका-यांना �शबीरे आयोिजत करण्यात मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�य कायर्क्रमात सहभागी होणे. यशस्वीते क�रता मदत करणे.  
♦ दंत रुग्णांची काळजी घेणे.  
♦ दंत रुग्णांवर प्रथमोपचार करणे.  
♦ दंत �वभागातील �व�वध साधनसामगु्रीची �नगा राखणे,साफ सफाई याकड े�वशेष ल� देणे.  
♦ दंत �वषयक �व�वध आकडवेार� मा�हतीच्या न�द� अद्ययावत ठेवणे.  
♦ �व�वध प्रकारची मा�हती अध्यापकांना पुर�वणे.  
  
 वाहन चालक यांचा जॉब चाटर्  
♦ वाहन सिुस्थतीत ठेवणे ऑईल पाणी हवा बे्रक  लाईट इ. सवर् व्यविस्थत ठेवणे.  
♦ वाहन दरुुस्ती केल्यानतंर �हस्टाशीटमध्ये त्यांच्या न�द� घेणे व कायार्लय प्रमखुाची स्वा�र� घेणे.  
♦ लॉगबुक अद्ययावत ठेवणे, न�द� घेवून कायार्लय प्रमखुांच्या स्वा�-या घेणे.  
♦ इंधन देयके लॉगबुकमध्ये न�दवनू प्रमा�णत करुन सादर करणे.  
♦ 24 तास वाहन सिुस्थतीत प्रवासाक�रता उपलब्ध ठेवणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता असलेल्या बसेसद्वारा �वद्याथ्या�ची सरु��त ने-आण करणे.  
♦ व�रष्ठांच्या आदेशानुसार रुग्ण वाहण्या व्य�त�रक्त राष्ट्र�य कायर्क्रम व इतर �नकडीच्या अत्यावश्यक वेळी वाहन चाल�वणे.  
♦ वेळोवेळी व�रष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे वाहन प्रवासास सिुस्थतीत उपलब्ध करुन देणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या शै��णक भेट�साठ� वाहन घेवून जाणे.  
   सावर्ज�नक  आरोग्य  प�रचा�रका  यांचा जॉब चाटर्:  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना त्यांच्या प्रात्य��क कामांत मदत करणे.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुंनी वेळोवेळी सचु�वलेल� �व�वध प्रकारची कामे पार पाडणे.  



♦ �वभागात दाखल झालेल्या रुग्णांची काळजी घेणे.  
♦ आरोग्या सदंभार्त �व�वध प्रकारच्या �शबीरांचे आयोजन करणे व त्यांत मागर्दशर्न करणे.  
♦ आरोग्य �वषयक सवर् प्रकारच्या राष्ट्र�य कायर्क्रमांत सहाय्य करणे.  
♦ �व�वध प्रकारचे �शबीरे आयोिजत करणे व ते यशिस्व�रत्या पूणर् करणे.  
♦ सावर्ज�नक आरोग्या सदंभार्त रुग्णालयात येणा-या सवर् प्रकारच्या रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना आरोग्यासदंभार्त मागर्दशर्न करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्र्याच्या शै��णक कायर्क्रमांत प्राध्यापकांना व सहयोगी प्राध्यापक व अ�धव्याख्यातांना सहाय्य करणे.  
♦ कुटंुब �नयोजनासाठ� प्रोत्साह�त करणे, कॉपर ट�साठ� प्रोत्साहन देणे, कुटंुब �नयोजनाची साधने वाटप करणे.  
♦ आरोग्य �श�ण देणे, घरभेट� देणे, आंगणवाडयांना भेट� देणे इ.  
♦ औषधी आणणे, वाटप करणे, स्टॉक ठेवणे इ.  
♦ लसीकरणांच्या कायर्क्रमांत सहभाग, लसीकरणाच्या राष्ट्र�यकायर्क्रमांत सहभाग.  
♦ पेशंटचे सोशल प्रॉब्लेम सोडवणे इ.  
   
 आरोग्य �न�र�क यांचा जॉब चाटर्:  
♦ आरोग्य �न�र�कांने आवश्यकतेप्रमाणे �व�वध �वभागात हजर रहावे.  �नकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर 
रहावे.  
♦ रुग्णालयात �व�वध आजारांबाबत अडचण असलेल्या रुग्णाला  आवश्यक ते मागर्दशर्न करणे.  
♦ �व�वध आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याक�रता वैद्यक�य अ�धका-यांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य अ�धका-यांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे. 
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
♦ आरोग्य सदंभार्त वैद्यक�य अ�धका-यांना �शबीरे आयोिजत करण्यात मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेक�रता मदत करणे.  
♦ रुग्णालयातील रुग्णांची काळजी घेणे.  
♦ आरोग्य �वषयक आकडवेार� मा�हतीच्या न�द� अद्ययावत ठेवणे.  
♦ �व�वध प्रकारची मा�हती अध्यापकांना पुर�वणे.  
♦ �व�वध प्रकारच्या सव��णात मदत करणे.  



♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या कौटंु�बक भेट� आयोिजत करणे.   
 
   स्वच्छता �न�र�क यांचा जॉब चाटर्:  
♦ स्वच्छता �न�र�कांने आवश्यकतेप्रमाणे �व�वध �वभागात हजर रहावे.  �नकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर 
रहावे.  
♦ महा�वद्यालयीन प�रसराची सपंूणर् स्वच्छता राखण्याची जबाबदार� स्वच्छता �न�र�कांची असेल.  
♦ महा�वद्यालयात वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता असलेल्या वस�तगत्रहांची स्वच्छता सपफाई कमर्चा-यांकडून करुन घेण्याची जबाबदार� 
त्यांची असेल.  
♦ वैद्यक�य अ�धका-यांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे.  
♦ महा�वद्यालयातील �व�वध प्रसगंी �वशेष स्वच्छतेची कामे सपफाईगार कमर्चा-यांकडून प्रभावीपणे करुन घेण्याची जबाबदार� असेल.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
♦ आरोग्य सदंभार्त वैद्यक�य अ�धका-यांना �शबीरे आयोिजत करण्यात मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेक�रता मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमांच्या वेळी  स्वच्छतेची कामे कमर्चा-यांकडून करुन घेणे.  
♦ जनतेस आरोग्याबाबत मागर्दशर्न होईल अशी सापफसपफाईची कामे करणे.  
♦ एकंदर�त महा�वद्यालयीन प�रसर स्वच्छ, आल्हाददायक व प्रसन्न राह�ल याची काळजी घेणे.  
♦ स्वच्छतेबाबत वेळोवेळी व�रष्ठांनी सां�गतलेल� कामे प्रभावीपणे पार पाडणे.  
♦ ज�ैवक कच-याची �वल्हेवाट लावणे, महा�वद्यालयातील पाणी �नज�तुक�करणास मदत करणे.  
♦ महा�वद्यालयातील �व�वध �ठकाणचे पाणी, नमनेु, तपासणीसाठ� पाठ�वणे, व त्यांच्या अहवालानुसार काम करणे.  
 
   सहायक  ग्रथंपाल यांचा जॉब चाटर्:  
♦ सहायक ग्रथंपाल हे पयर्वे�क�य पद आहे, त्या अनुषंगाने ग्रथंालयाचे प्रशासन व सघंटन करणे.  
♦ क�नष्ठ कमर्चार� वत्रदंास वेळोवेळी ग्रथंालयीन कामामध्ये मागर्दशर्न करणे.  
♦ पुस्तक �नयतकाल�कांची वा�षर्क पडताळणी करुन घेणे व तसा अहवाल ग्रथंपाल यांना दरवष� सादर करणे.  
♦ पुस्तक �नयतकाल�के इ. खरेद� प्र�क्रयेत सक्र�य सहभाग घ्यावा व ग्रथंपाल यांचे सचुनेप्रमाणे कामे पूणर् करावीत.  



♦ ग्रथंालयाचा वा�षर्क अहवाल तयार करुन ग्रथंपालांना सादर करावा.  सांिख्यक� मा�हती उपलब्ध करावी.  
♦ ग्रथंालयाचे सगंणक�करण, आधु�नक�करण करण्यामध्ये सवर् क�नष्ठ कमर्चा-यांना मदत करावी.  
♦ ग्रथंालय �वभागात कायार्लयीन वेळांनुसार हजर राहून ग्रथंालयीन कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे.  
♦ �वद्याथ्या�ना पुस्तकांची देवाणघेवाण करणा-या ग्रथंालयीन क�नष्ठ कमर्चा-यांवर �नयंऋ।ण ठेवणे व कामात ससुतु्रऋ।ता ठेवणे.  
♦ महा�वद्यालयातील वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना पुस्तकांची देवाण-घेवाण केल्याच्या न�द� अद्ययावत आहेत व दररोज न�द� घेतल्या 
जातात त्या तपासनू पाहणे व पुस्तकांची मांडणी करुन घेणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेक�रता मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमांच्या वेळी ग्रथंालय �वभागामाफर् त �वशेष कायर्क्रमांची आखणी करुन त्या �वषयांवर पुस्तके उपलब्ध करुन 
देणे.  
♦ ग्रथंालयातील वातावरण �वद्याथ्या�क�रता प्रसन्न, आल्हाददायक राह�ल याची काळजी घेणे.   
  
   
 ग्रथंालय सहाय्यक यांचा जॉब चाटर्:  
♦ ग्रथंालय �वभागात कायार्लयीन वेळांनुसार हजर राहून ग्रथंालयीन कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे.  
♦ वाचनीय सा�हत्याचे प्रलेखे तयार करणे, जनेु प्रलेखे अद्ययावत करणे.  
♦ ग्रथंपाल सहाय्यक ग्रंथपाल यांचे सचुनेनुसार वाचकास पुस्तकांची देवणघेवाण करणे.  
♦ वाचकांना पुस्तकांची देवाणघेवाण केल्याच्या न�द� अद्ययावत ठेवणे.  
♦ हे पयर्वे�क�य पद आहे, त्या अनषुंगाने ग्रथंालयाचे प्रशासन व सघंटन करणे. 
♦ क�नष्ठ कमर्चार� वत्रदास वेळोवेळी ग्रथंालयीन कामामध्ये मागर्दशर्न करणे.  
♦ पुस्तक �नयतकाल�कांची वा�षर्क पडताळणी करुन घेणे व तसा अहवाल ग्रथंपाल यांना दरवष� सादर करणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे. 
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेक�रता मदत करणे.  
♦ सगंणकाच्या सहाय् याने प्रलेखनाचे काम करणे.  
♦ सदंभर् सेवेसाठ� प्रलेखे तयार करतांना व�रष्ठांना अवगत करणे.  
♦ ग्रथंालयातील वातावरण �वद्याथ्या�क�रता प्रसन्न, आल्हाददायक राह�ल याची काळजी घेणे.   



 
   छाया�चत्रकार यांचा जॉब चाटर्:  
♦ छाया�चत्रकार या कमर्चा-याने आवश्यकतेप्रमाणे �व�वध �वभागात हजर रहावे.  �नकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने 
हजर रहावे.  
♦ महा�वद्यालयात वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता शै��णक कामकाज सरुळीत होण्याक�रता �व�वध प्रकारच्या पोस्टसर्, बॅनसर् तयार करणे.  
♦ �व�वध आजारांवर मागर्दशर्नपर पोस्टसर्, बॅनसर् तयार करणे.  
♦ वैद्यक�य अ�धका-यांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे.  
♦ महा�वद्यालयातील �व�वध प्रसगंी छाया�चत्रणाचे काम करणे.  
♦ �व�वध मान्यवरांच्या उपिस्थतीत छाया�चत्रणाचे काम करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना �व�वध स�ंा अ�धक प्रभावीपणे स्पष्ट करण्यात अध्यापकांना मदत होईल अशी  
छाया�चत्रणे घेणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
♦ आरोग्य सदंभार्त वैद्यक�य अ�धका-यांना �शबीरे आयोिजत करण्यात मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेक�रता मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�य कायर्क्रमात मागर्दशर्नपर कलाक्रती तयार करुन लोक�श�ण करणे.  
♦ जनतेस आरोग्याबाबत मागर्दशर्न होईल असे पोस्टसर्, बॅनसर् तयार करणे.  
♦ �व�वध �वषयातील अध्यापकांना अध्यापनाक�रता �व�वध �वषयांवर�ल छाया�चत्रणादवारा तयार करुन देणे.  
♦ आरोग्य �वषयक �व�वध आकडवेार� मा�हतीच्या न�द� अद्ययावत ठेवणे.  
♦ �व�वध प्रकारची मा�हती अध्यापकांना पुर�वणे.  
 
  
   
प्र�तमाकार यांचा जॉब चाटर्  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना �व�वध प्रकारच्या स�ंा व्यविस्थत समजावण्याक�रता �व�वध प्रकारचे मॉडले्स तयार करणे.  
♦ �व�वधप्रकारच्या अवयवांचे मॉडले्स तयार करुन अध्यापकांना देणे.  



♦ �व�वधप्रकारच्या अवयवांचे मॉडले्स तयार करुन त्यांचा व्यविस्थत सगं्रह ठेवणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता �व�वध प्रकारचे ना�वन्यपूणर् मॉडले्स तयार करणे.  
♦ मॉडले्सद्वारे �वद्याथ्या�ना प्र�श�ण देतांना अध्यापकांना सहाय् य करणे.  
♦ �व�वध प्रकारच्या �शबीरांमध्ये सहभाग घेवून अध्यापकांना सहाय्य करणे.  
♦ राष्ट्र�यकायर्क्रमात सहाय् य करणे.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखु यांनी वेळोवेळी सचु�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या शै��णक कायर्क्रमांत अध्यापकांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या प्रात्य��क कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या प्रात्य��क प�र�ांच्यावेळी अध्यापकांना प�र�कांना आवश्यक ती मदत करणे. 
 
   आरोग्य अनुशासक यांचा जॉब चाटर्:  
♦ आरोग्य अनुशासक आवश्यकतेप्रमाणे �व�वध �वभागात हजर रहावे.  �नकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  
♦ रुग्णालयात �व�वध आजारांबाबत अडचण असलेल्या रुग्णाला  आवश्यक ते मागर्दशर्न करणे.  
♦ �व�वध आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याक�रता वैद्यक�य अ�धका-यांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य अ�धका-यांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
♦ आरोग्य सदंभार्त वैद्यक�य अ�धका-यांना �शबीरे आयोिजत करण्यात मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेक�रता मदत करणे.  
♦ रुग्णालयातील रुग्णांची काळजी घेणे.  
♦ रुग्णांना आजाराच्या वेळेस घेण्यात येणा-या काळजी बाबत स�ुचत करणे.  
♦ आरोग्य �वषयक �व�वध आकडवेार� मा�हतीच्या न�द� अद्ययावत ठेवणे.  
♦ �व�वध प्रकारची मा�हती अध्यापकांना पुर�वणे.  
♦ आरोग्य �श�ण देणे, �व�वध प्रकारच्या सव��णात मदत करणे, वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या कौटंु�बक भेट� आयोिजत करणे.   
  
  



   आरोग्य प्रचारक यांचा जॉब चाटर्:  
♦ आरोग्य प्रचारकाने  आवश्यकतेप्रमाणे �व�वध �वभागात हजर रहावे.  �नकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर 
रहावे.  
♦ रुग्णालयात �व�वध आजारांबाबत अडचण असलेल्या रुग्णाला  आवश्यक ते मागर्दशर्न करणे.  
♦ �व�वध आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याक�रता वैद्यक�य अ�धका-यांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य अ�धका-यांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
♦ आरोग्य सदंभार्त वैद्यक�य अ�धका-यांना �शबीरे आयोिजत करण्यात मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेक�रता मदत करणे.  
♦ रुग्णालयातील रुग्णांची काळजी घेणे.  
♦ आरोग्य �वषयक आकडवेार� मा�हतीच्या न�द� अद्ययावत ठेवणे.  
♦ �व�वध प्रकारची मा�हती अध्यापकांना पुर�वणे.  
♦ आरोग्य कसे चांगले राह�ल याची मा�हती देणे, �व�वध प्रकारच्या सव��ण।्◌ात मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या कौटंु�बक भेट� आयोिजत करणे.   
 
 
 
 
   वैद्यक�य सामाज सेवा अ�ध�क यांचा जॉब चाटर्:  
♦ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या सवर् रुग्णांना मागर्दशर्न करणे.  
♦ अपंग,अधं इ. रुग्णांना औषधोपचार �मळण्या सदंभार्त मदत करणे.  
♦ रुग्णालयामध्ये येणा-या रुग्णांना कोणत्याह� प्रकारची अडचण �नमार्ण होणार नाह� या सदंभार्त ते वैद्यक�य सामािजक कायर्कतार् 
यांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना मागर्दशर्न करतील.  
♦ रुग्णालयात येणा-या रुग्णांवर तातडीने औषधोपचार होण्याक�रता ते वैद्यक�य सामािजक कायर्कतार् यांच्या सल्ल्यानुसार पुढ�ल 
तातडीची व्यवस्था करतील.  



♦ अपंग,अधं इ. प्रकारच्या रुग्णांना कोणत्याह� प्रकारच्या अडचणी उद/भवणार नाह�त याबाबत द�ता घेतील.  
♦ �व�वध प्रकारचे �शबीरे, राष्ट्र�य कायर्क्रम यामध्ये सहभाग आवश्यक.  
  
  वैद्यक�य  सामािजक  कायर्कतार्  यांचा जॉब चाटर्  
♦ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या सवर् रुग्णांना मागर्दशर्न करणे.  
♦ अपंग अधं इ. रुग्णांना औषधोपचार �मळणे सदंभार्त मदत करणे.  
♦ रुग्णालयामध्ये येणा-या रुग्णांना कोणत्याह� प्रकारची अडचण �नमार्ण होणार नाह� या सदंभार्त ते त्यांना मागर्दशर्न करतील.  
♦ रुग्णालयात येणा-या रुग्णांवर तातडीने औषधोपचार होण्याक�रता ते पुढ�ल तातडीची व्यवस्था करतील.  
♦ अपंग,अधं इ. प्रकारच्या रुग्णांना कोणत्याह� प्रकारच्या अडचणी उद/भवणार नाह�त याबाबत द�ता घेतील.  
♦ �व�वध प्रकारचे �शबीरे, राष्ट्र�यकायर्क्रम याद्वारे रुग्णांना व नाग�रकांना मागर्दशर्न करतील.  
   सहाय्यक दंत शास्त्र� यांचा जॉब चाटर्:  
♦ कायार्लयीन वेळेत कायार्लयात हजर राहणे.  
♦ �वभागप्रमखुांच्या आदेशानुसार �वभागातील कामे करणे, �नकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे हजर राहणे.  
♦ तंत्र�ाच्या कामामध्ये त्यांना मदत करणे.  
♦ दातांच्या कवळी तयार करण्यात तंत्र�ांना मदत करणे.  
♦ दातांच्या आरोग्या सदंभार्त वैद्यक�य अ�धका-यांना �शबीरे आयोिजत करण्यात मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमात सहभागी होणे. यशस्वीतेक�रता मदत करणे.  
♦ दंत रुग्णांची काळजी घेणे.  
♦ दंत �वभागातील �व�वध साधनसामगु्रीची काळजी घेणे व ती अद्यावत राखणे.  
♦ दंत �वषयक �व�वध आकडवेार� मा�हतीच्या न�द� अद्ययावत ठेवणे.  
  
   कलाकार यांचा जॉब चाटर्:  
♦ कलाकार या कमर्चा-याने �व�वध �वभागात हजर रहावे.  �नकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.  
♦ महा�वद्यालयात वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता शै��णक कामकाज सरुळीत होण्याक�रता �व�वध प्रकारच्या पोस्टसर्, बॅनसर् तयार करणे.  
♦ �व�वध आजारांवर मागर्दशर्नपर पोस्टसर्, बॅनसर् तयार करणे.  



♦ वैद्यक�य अ�धका-यांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
♦ आरोग्य सदंभार्त वैद्यक�य अ�धका-यांना �शबीरे आयोिजत करण्यात मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमांत सहभागी होणे, यशस्वीतेक�रता मदत करणे.  
♦ �व�वध राष्ट्र�यकायर्क्रमात मागर्दशर्नपर कलाक्रती तयार करुन लोक�श�ण करणे.  
♦ जनतेस आरोग्याबाबत मागर्दशर्न होईल असे पोस्टसर्, बॅनसर् तयार करणे.  
♦ �व�वध �वषयातील अध्यापकांना अध्यापनाक�रता �व�वध �वषयांवर�ल मॉडले्स तयार करुन देणे.  
♦ आरोग्य �वषयक �व�वध आकडवेार� मा�हतीच्या न�द� अद्ययावत ठेवणे.  
♦ �व�वध प्रकारची मा�हती अध्यापकांना पुर�वणे.  
   रंगवाला यांचा जॉब चाटर्:  
♦ महा�वद्यालयातील �व�वध �वभाग, मलुामलु�ंचे वस�तगहृ, �नवासस्थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहयरुग्ण �वभाग वगरेै 
�ठकाणच्या रंग �वषयक कामे पार पाडावीत.तसेच वस�तगहृातील प्रत्येक खोल�ला �कंवा इमारतीला नावे नंबर टाकणे, बाहय रुग्ण 
�वभागाला नावे नंबर टाकणे.  
♦ �व�वध �वभागातील आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे, व�रष्ठांनी सोप�वलेल्या इतर सवर् जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना आवश्यकतपे्रमाणे सेवा पुरवावी.  
♦ महा�वद्यालयाक�रता �व�वध पफलके तयार करणे, महा�वद्यालयातील �व�वध कायर्क्रमाक�रता पोस्टसर्, बॅनसर् तयार करुन देणे.  
♦ राष्ट्र�यकायर्क्रमाच्या वेळी मदत करणे.  
♦ �व�वध �शबीरांच्या वेळी आवश्यकतेप्रमाणे मदत करणे.  
  
   दरुध्वनी चालक यांचा जॉब चाटर्  
♦ शासक�य ठर�वलेल्या वेळेवर आपआपल्या पाळी प्रमाणे हजर राहणे.  
♦ प�हल्या कमर्चा-याने दसु-या पाळीवर�ल कमर्चार� हजर झाल्यावरच आपल� जागा सोडावी.  
♦ आपल� दरुध्वनी यंत्र व्यविस्थत काम करताहेत याची काळजी घ्यावी व यंत्राची आ�ण खोल�ची स्वच्छता ठेवावी.  
♦ कॉल्स घेणे-देणे करावे व �वशेष व्यक्तींच्या कॉलबाबत द�तापूवर्क काळजीने काम करावे.  
♦ सचंालक, �वधानसभा, लोकसभा, �वधानप�रषद, भारतीय आयु�वर्�ान प�रषद, �वद्यापीठ व इतर  



शासक�य कायार्लयाकडून येणा-या कॉल ची न�दवह� ठेवावी.  
 
प्रयोगशाळा सहायक यांचा जॉब चाटर्  
♦ प्रयोगशाळा तंत्र� यांना  कामात व सबंंधीत �वभागात दैनं�दन कामात मदत करणे.  
♦ प्रयोगशाळेची स्वच्छता ठेवणे.  
♦ यंत्रसामगु्री, उपकरणे यांची स्वच्छता व देखभाल करणे.  
♦ प्रयोगशाळेमध्ये लागणा-या सा�हत्य भांडारातून मागणी प्रमाणे घेवून येणे.  
♦ अहवाल तयार करण्यासाठ� प्रयोगशाळा तत्र�ांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य अ�ध�क,वैद्यक�य अ�धकार� यांनी वेळोवेळी सां�गतलेल� कामे करणे व सवर् राष्ट्र�य कायर्क्रमात सहभाग     
घेणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या शै��णक कायर्क्रमास अध्यापकांना मदत करणे.  
वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्या प्रात्य��क कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्र्याच्या प्रात्य��क प�र�ांच्या वेळी अध्यापकांना प�र�कांना आवश्यक ती मदत करणे.  
♦ प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सां�गतलेल� कामे करणे.  
♦ प्रयोगशाळेत �व�वध प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या न�द� घेणे.  
♦ राष्ट्र�य कायर्क्रमात मदत व सहभाग घेणे.  
♦ प्राध्यापक व व�रष्ठांनी वेळोवेळी सां�गतलेल� कामे करणे. 
 
   प्रयोगशाळा प�रचर यांचा जॉब चाटर्:  
♦ वेळोवेळी व�रष्ठांनी सोप�वलेल्या �व�वध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ �वभागातील प्रयोगशाळेत साफ सफाई करणे.  
♦ �वभागातील �व�वध प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफ सफाई करुन �नगा राखणे.  
♦ �वभागातील प्रयोगशाळेत व�रष्ठांना त्यांच्या मागर्दशर्नाखाल� कामात मदत करणे.  
♦ �वभागाक�रता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  



♦ �वभागातील भांडार �वभागात मदत करणे.  
♦ राष्ट्र�य कायर्क्रमात सहभाग घेणे.   
    
   सफाईगार यांचा जॉब चाटर्:  
♦ महा�वद्यालयातील सवर् �वभागातील सवर् क� व �वभागव दशर्�नय भाग स्वच्छ करणे.  
♦ �व�वध �वभागातील व रुग्णालयाच्या �वभागातील रक्ताने माखलेले व मळलेले कपड ेधुणे.  
♦ रुग्णालय �वभागातील क�ातील रुग्णांची लघवी,सडंास साफ करणे.  
♦ ज�ैवक कच-याची योग्य �ठकाणी �वल्हेवाट लावणे.  
♦ क�सेवकास क�ातून शवागारात शव नेण्यांस मदत करणे.  
♦ महा�वद्यालयातील व रुग्णालयातील शौचालय,थुंक�पात्र स्वच्छ ठेवणे.  
♦ नस�ग स्टाफला ग्लोज,मॅ�कनटास स्वच्छ करुन देणे.  
♦ रुग्णालयीन तपासणीची �वशेष नमणेु क�ातून प्रयोगशाळेत तपासणीसाठ� नेणे.  
♦ महा�वद्यालयातील व रुग्णालयातील िजने घासनू पुसने.  
♦ महा�वद्यालयातील व रुग्णालयातील आवार स्वच्छ ठेवणे.  
♦ महा�वद्यालयातील व रुग्णालयातील गटार� व डेर्नेज सापफ ठेवणे.  
♦ व�रष्ठांनी सां�गतलेल� कामे करणे व सवर् राष्ट्र�य कायर्क्रमात सहभाग.  
♦ वैद्यक�य अ�धकार� यांना शव�वच्छेदनासाठ� मदत करणे.  
♦ स्वच्छता �न�र�कांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे.  
♦ वैद्यक�य �वद्याथ्या�च्याक�रता असलेल्या वसतीगहृाची गटार�, डेर्नेज,सडंास बाथरुम िजने व �व�वध खोल्या यांची साफसफाई करणे.  
  
 
   प्राणीगहृ प�रचर यांचा जॉब चाटर्:  
♦ वेळोवेळी व�रष्ठांनी सोप�वलेल्या �व�वध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ �वभागातील मध्यवत� प्राणी प्रयोगशाळेची साफसफाइ करणे.  
♦ �वभागातील �व�वध प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई करुन �नगा राखणे.  



♦ प्राणीगहृातील सवर् प्राण्यांची �नगा राखणे.  
♦ प्राणीगहृातील सवर् प्राण्यांना भोजन देणे व पाणी देणे.  
♦ प्राणीगहृातील सवर् प्राण्यांची स्वच्छता राखणे.  
♦ �वभागातील प्राणीगहृात व�रष्ठांना त्यांच्या मागर्दशर्नाखाल� कामात मदत करणे.  
♦ �वभागाक�रता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
♦ राष्ट्र�य कायर्क्रमात मदत करणे व सहभाग घेणे.  
 
   दप्तर� यांचा जॉब चाटर्:  
♦ दै�नक प्रशासक�य कामांत �ल�पकांना मदत करणे.  
♦ �व�वध प्रकारच्या नस्त्या सचुीबध्द करण्यास �ल�पकांना मदत करणे.  
♦ �व�वध प्रकारचे देयके कोषागारात नेवून सादर करणे.  
♦ आवक जावक �वभागात मदत करणे.  
♦ टपाल वाटप करणे.  
♦ �व�वध शासक�य कायार्लयात व इतरत्र टपाल वाटप करणे व टपाल आणणे.  
♦ पोस्ट खात्याशी सबंंधीत आवक जावक �वभागाची कामे करणे.  
♦ वेळोवेळी व�रष्ठांनी सोप�वलेल्या �व�वध जबाबदा-या पार पाडणे.  
 
   
�शपाई/ चपराशी यांचा जॉब चाटर्:  
♦ वेळोवेळी व�रष्ठांनी सोप�वलेल्या �व�वध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ कायार्लयात सापफसपफाई करणे. 
♦ टपाल वाटप करणे.  
♦ देयके कोषागारात सादर करणे व सदेंश वाहकाचे काम करणे.  
♦ रोकड आणण्यासाठ� रोखपाल यांचे सोबत कोषागारात जाणे.  



♦ पासर्ल सोड�वणे.  
♦ भांडार �वभागास मदत करणे.  
♦ व�रष्ठांनी सां�गतलेल� कामे करणे. 
♦ राष्ट़़�ीय कायर्क्रमात सहभाग घेणे.  
♦ �ल�पकांना �व�वध प्रकारच्या नस्त्या सचुीबध्द करण्यास मदत करणे.  
 
   माळी यांचा जॉब चाटर्:  
♦ महा�वद्यालयातील सवर् �वभागांतील सवर् क� व �वभाग व दशर्नीय भाग या �ठकाणचे गवत काढून झाड ेलावणे.  
♦ �व�वध �वभांगातील झाड,े झडुपे व �व�वध शोभेची झाड ेयांची �नगा राखणे.  
♦ महा�वद्यालय प�रसरातील अनावश्यक गवत, झाड े, झडुपे यांचा नायनाट करणे.  
♦ �व�वध �वभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे.  
♦ वेळोवेळी व�रष्ठांनी सां�गतलेल� �व�वध कामे करणे.  
♦ महा�वद्यालयाच्या सवर् �वभागांच्या आवारात �व�वध प्रकारच्या व�ृांची लागण।् करणे.  
♦ महा�वद्यालयाच्या प�रसरात असलेल्या सवर् व�ृांना पाणी घालणे.  
♦ महा�वद्यालयाच्या प�रसरात �व�वध �वभागांमध्ये आकषर्क बगीचा तयार करणे.  
♦ महा�वद्यालयाच्या प�रसरात �व�वध �वभागांत व प�रसरात वाढलेले अनावश्यक गवत कमी करणे.  
♦ सवर् प्रकारच्या व�ृांची योग्य ती काळजी घेणे.  
 
   स्वच्छक यांचा जॉब चाटर्:  
♦ महा�वद्यालयातील सवर् �वभागातीलसवर् क� व �वभागव दशर्�नय भाग स्वच्छ करणे.  
♦ महा�वद्यालयातील व रुग्णालयातील सवर् वाहनाची स्वच्छता करणे.  
♦ सवर् वाहनांची काळजी घेणे,वाहनांची �नगा राखने,�नगा राखण्यांत वाहन चालकांना मदत करणे.  
♦ व�रष्ठांनी सां�गतलेल� कामे करणे  
♦ महा�वद्यालयातील वाहने धुवनू स्वच्छ ठेवणे. 
♦ स्वच्छता �न�र�कांच्या मागर्दशर्नाखाल� काम करणे. 



  
   पहारेकर� यांचा जॉब चाटर्:  
♦ वेळोवेळी व�रष्ठांनी सोप�वलेल्या �व�वध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ महा�वद्यालयातील सवर् �वभागातीलसवर् क� व �वभाग व सपूंणर् प�रसरावर देखरेख करणे.  
♦ महा�वद्यालयातील सवर् �वभागातीलसवर् क� व �वभाग व सपूंणर् प�रसरावर पहारा देणे.  
♦ महा�वद्यालयातील सवर् �वभागइमारतीवर ,पाणीपुरवठा पाईप लाईन वर रात्र�ंदवस पहारा �नगा ठेवणे.  
♦ महा�वद्यालयातील सवर् �वभाग,इमारती प�रसरामध्ये कोणत्याह� प्रकारची  चोर� होणार नाह� याबाबत द� राहणे. 
 
   शवप�र�ा प�रचर यांचा जॉब चाटर्:  
♦ वेळोवेळी व�रष्ठांनी सोप�वलेल्या �व�वध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ शव�वच्छेदन �वभागातील प्रयोगशाळेत साफसफाइ करणे.  
♦ �वभागातील �व�वध प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई करुन �नगा राखणे.  
♦ शव�वच्छेदन  �वभागातील सवर् सा�हत्याची सापफसपफाई करुन �नगा राखणे.  
♦ �वभागप्रमखुांनी वेळोवेळी सोप�वलेल� �व�वध कामे पार पाडणे.  
 
♦ �वभागात व�रष्ठांच्या मागर्दशर्नाखाल� मदत करणे.  
♦ �वभागाक�रता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे. ♦ राष्ट्र�यकायर्क्रमात मदत करणे व सहभाग घेणे.  
♦ �वभागात येणा-या एमएलसी सबंंधी कामात मदत करणे.  
♦ मतृदेहांवर रासाय�नक प्र�क्रया, कामात मदत करणे.  
♦ शव�वच्छेदन प्रात्य��कांसाठ� मतृतदेहाची फॉमार्ल�न टॅक मधून उचल ठेव करणे,  
♦ इतर �ठकाणाहून बाहेरुन मतृतदेह आणणे.       
                                                
 

अ�धष्ठाता, 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 
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शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर या कायार्लयातील अ�धकार� आ�ण कमर्चार� यांचे अ�धकारांचा तप�शल 
ए 

अ. 
क्र 

पदनांम अ�धकार कोणता कायदा �नयम शासन �नणर्य प�रपत्रकानसुार अ�भप्राय 
 

01 अ�धष्ठाता प्रादे�शक प्रमखु व �नयंत्रण 
अ�धकार� भ�वष्य �नवार्ह �नधी 
मजंरु करणे इ. रजा मजंरू करणे. 
यंत्र सामगु्री साधन सामगु्री खरेद� 
�वषयक 

�रझोल्युशन क्र.एमईडी-1988 सीआर - 605 
मतं्रालय,मुबंई,�द.15.12.1988  
महाराष्ट्र सवर्साधारण भ�वष्य �नवार्ह �नधी �नयम  
05/02/1988 म.ना.से. �नयम 1981 नुसार  -- 
 

-- 

02 मखु्य प्रशासक�य 
अ�धकार� 

कमर्चार� यांच्या कामकाजावर 
�नयतं्रण अ�धष्ठातांनी सोप�वलेले 
इतर कामे  �वभागातील कमर्चार� 
व अ�धकार� यांच्या वर �नयतं्रण  
व �वभागातील इतर कामे 

म.ना.से �नयम 1981 -- 

03 प्रशासक�य 
अ�धकार� 

आहरण व स�ंवतरण अ�धकार �रझोल्युशन क्र.एमईडी-1988/सीआर -605 
मतं्रालय,मुबंई, 

 



�द.15.12.1988   
 

 
 
 
 
 
बी 

अ. 
क्र. 

पदनांम अ�धकार कोणता कायदा , �नयम, शासन �नणर्य 
प�रपत्रकानुसार 

अ�भप्राय 
 

  1.कायार्लयाच्या �नयंत्रणातील आस्थापनेचे व लेखा 
�वषयीचे सवर् बाबी हाताळणे    
2. जडसगं्रह �नल�खन करणे, वसलु� करणे 

�रझोल्युशन क्र.एमईडी-1988सीआर-  
605 मतं्रालय,मुबंई,  

 

  3.�वधानसभा तारां�कत प्रश्नांना सम�दवशी उ�रे देणे 
. .  
4.महा�वद्यालयासाठ� लागणारे सा�हत्य औषधी 
फ�नर्चर �व�हत केलेल्यानुसार खरेद� करणे यंत्र 
सामगु्री साधन सामगु्री खरेद� �वषयक 
 कायर्वाह�.   
5.�करकोळ वस्तु खरेद� करणे.   
6.शासनाने �व�हत केलेल्या मदुतीनुसार    
अ�भलेखे नष्ट करणे    
 

शा.�न.क्र.�वअप्र-1000-प्रक्र 461/2001 
�व�नयम, �द. 11.07.01 
शा.�न.क.�वअप्र-1000,  
प्रक्र-461/2001/ 
�व�नयम, �द. 11.07.01 

 

 



सी 
अ.क्र पदनांम अ�धकार - फौजदार� कोणता कायदा  �नयम शासन �नणर्य प�रपत्रकानुसार अ�भप्राय 

 
01. अ�धष्ठाता लाग ुनाह�   

डी 
अ.क्र पदनांम अ�धकार - अधर्न्या�यक कोणता कायदा  �नयम शासन �नणर्य प�रपत्रकानुसार अ�भप्राय 

 
लाग ुनाह� 

 
 

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 
कलम ४(१)(इ)ii नमनुा - (ब) 

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर या कायार्लयातील अ�धकार� आ�ण कमर्चार� यांचे कतर्व्याचा तप�शल 
अ.क्र पदनांम कतर्व्य कोणत्या कायदा, �नयम,  

शासन �नणर्य, प�रपत्रकानुसार 
अ�भप्राय 

१. अ�धष्ठाता 1. सवर् प्रकारचे देयके  
स्वा�र� करणे ;�व�ीय  2. अ�धकार� व 
कमर्चा-याचे रजा सवलत मजंरु करणे   
;प्रशासक�य  
3. प्राध्यापक व �वभागप्रमखुांच्या 
कामकाजावर �नयतं्रण ठेवणे  
4.महा�वद्यालयाच्या सदंभार्त जनतेच्या 
तक्रार�चे �नवारण करणे  
5.वैद्यक�य �श�ण �वभागाच्या 

�रझोल्युशन क्र.एमईडी-1988/ सीआर-
605 मतं्रालय, मुबंई, �द. 15.12.1988 
महाराष्ट्र सवर्साधारण भ�वष्य �नवार्ह 
�न�ध �नयम 5.02.88 तसेच 1998 
म.ना.से �नयम 1981  
 

 



ध्येयधोरणाची अमंलबजावणी करणे. 6. 
राष्ट्र�य कायर्क्रमाची प्रभावीपणे 
अमंलबजावणी करणे  
7. ससं्थेसाठ� आवश्यक अनुदानाची मागणी 
करणे 8. �व�वध �ठकाणी आरोग्य �शबीरे 
आयोजीत करणे 9. अ�धकार� व कमर्चार� 
�नयतं्रण व �शस्तभगं �वषयक कायर्वाह� 
करणे 

02. प्राध्यापक दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य 
कामकाज, �वभागातील कमर्चार� व 
अ�धकार� यांच्यावर �नयतं्रण व �वभागातील 
इतर कामे 

म.ना.से �नयम 1981    

3   सहयोगी 
प्राध्यापक  

दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य 
कामकाज, �वभागातील कमर्चार� व 
अ�धकार� यांच्यावर �नयतं्रण व �वभागातील 
इतर कामे  

म.ना.से �नयम 1981    

4  अ�धव्याख्याता / 
सहायक प्राध्यापक 

दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य 
कामकाज,  

म.ना.से �नयम 1981  

5  औषधी �नमार्ता  औषधशास्त्र �वभागात �व�वध  औषधा 
सबंंधी सशंोधन करणे . 

म.ना.से �नयम 1981  

6 अ�ध�क  
व्यवसायोपचार  
शाळा व क� द्र   

दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य 
कामकाज, �वभागातील कमर्चार� व 
अ�धकार� यांच्यावर �नयतं्रण व �वभागातील 
इतर कामे 

म.ना.से �नयम 1981    



७ अ�ध�क  
भौ�तकोपचार  
शाळा व क� द्र 

दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य 
कामकाज, �वभागातील कमर्चार� व 
अ�धकार� यांच्यावर �नयतं्रण व �वभागातील 
इतर कामे 

म.ना.से �नयम 1981    

8 सहा. अ�ध�क 
भौ�तकोपचार  
शाळा व क� द्र 

दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य  
कामकाज,�वभागातील कमर्चार� व अ�धकार� 
यांच्यावर �नयंत्रण ्व �वभागातील इतर 
कामे 

म.ना.से �नयम 1981    

9 एम.सी.एच. 
अ�धकार� 

दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य 
कामकाज, �वभागातील कमर्चार� व 
अ�धकार� यांच्यावर �नयतं्रण व �वभागातील 
इतर कामे 

म.ना.से �नयम 1981   

10 अॅन्ट�नेन्टल  
अ�धकार�   

दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य 
कामकाज 

म.ना.से �नयम 1981  

11 मखु्य प्रशासक�य 
अ�धकार� 

 कमर्चार� यांच्या कामकाजावर �नयतं्रण 
अ�धष्ठातांनी सोप�वलेले इतर कामे  
�वभागातील कमर्चार� व अ�धकार� यांच्या 
वर �नयंत्रण  व �वभागातील इतर कामे 

म.ना.से �नयम 1981  

12 प्र.अ�धकार� कमर्चार� यांच्या कामकाजावर �नयतं्रण, 
आहरण व स�ंवतरण  अ�धकार�, तसेच 
अ�धष्ठातांनी सोप�वलेले इतर कामे    

म.ना.से �नयम 1981 
 

 

13   जी.र.शास्त्र�  रसायनशास्त्रसबंंधी �वद्याथ्या�ना सखोल 
�ान देणे  

म.ना.से �नयम 1981  



14   रसायनशास्त्र�  रसायनशास्त्रसबंंधी �वद्याथ्या�ना सखोल 
�ान देणे  

म.ना.से �नयम 1981  

15   सांख्यीक�  महा�वद्यालयातील सांख्यीक� �वषयक 
�व�वध कामे पार पाडणे 

म.ना.से �नयम 1981  

16  
भौ�तकोपचारव्क्ता   

दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य 
कामकाज,  

म.ना.से �नयम 1981  

17  अ�भर�क  वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना साथरोगा  संदभार्त 
अध्यापन करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

18 �वद्यावेतनाची पदे 
क�नष्ठ �नवासी 
आवासी प्रबंधक 
�नवासी वैद्यक�य 
अ�धकार� 
भौ�तकवे�ा 

रुग्ण�वषयक कामे करणे. म.ना.से �नयम 1981  

                            वगर् 3   

1   कायार्लय अ�ध�क  प्रशासक�य कामकाज,व�रष्ठांनी  सांगीतलेल� 
कामे  

म.ना.से �नयम 1981  

2 भांडारपाल व 
�लपीक 

प्रशासक�य कामकाज,टंकलेखन,व�रष्ठांनी 
सांगीतलेल� कामे 

म.ना.से �नयम 1981  

3  भौ�तकोपचारत�  दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य म.ना.से �नयम 1981  



कामकाज,  

4   व्यवसोपचारत�  दैनं�दन अध्यापन, �वभागाचे प्रशासक�य 
कामकाज  

म.ना.से �नयम 1981  

5   शार�र�क प्र�श�क 
�नद�शक  

वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना शार�र�क  सदंभार्त 
अध्यापन करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

6   शार�र�क �श�ण 
�नद�शक  

वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना शार�र�क  सदंभार्त 
अध्यापन करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

7   लोक स्वास्थ 
पर�चार�का  

वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना शार�र�क  सदंभार्त 
अध्यापन करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

8  आरोग्य 
अनुशासक  

वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना शार�र�क सदंभार्त 
अध्यापन करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

9   दंत आरोग्यक  वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना शार�र�क  सदंभार्त 
अध्यापन करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

10 व�रष्ठ सहायक प्रशासक�य कामकाजात  
व�रष्ठांना मदत व इतर कतर्व्ये 

म.ना.से �नयम 1981  

11   क�नष्ठ �लपीक  प्रशासक�य कामकाज, टंकलेखन, व�रष्ठांनी 
सांगीतलेल� कामे  

म.ना.से �नयम 1981  

12   �लपीक-�न-टंकलेख 
क  

प्रशासक�य कामकाज, टंकलेखन, व�रष्ठांनी 
सांगीतलेल� कामे  

म.ना.से �नयम 1981  



13   उच्च शे्रणी 
लघुलेखक  

वर�ष्ठ अ�धकार� यांचेकडुन श्रुतलेखन घेणे, 
टंकलेखन करणे व इतर अनुषंगीक कतर्व्ये  

म.ना.से �नयम 1981  

14   �नम्म शे्रणी 
लघुलेखक  

श्रुतलेखन घेणे,टंकलेखन करणे  व इतर 
अनुषंगीक कतर्व्ये  

म.ना.से �नयम 1981  

15   प्रयोगशाळा तंत्र� रक्त,लघवी तपासणे,व इतर  
तपासण्याचा अहवाल सादर  
करणे 

म.ना.से �नयम 1981  

16   प्रयोगशाळा  
सहायक 

रक्त,लघवी तपासणे,व इतर  
तपासण्याचा अहवाल सादर  
करणे   
 

म.ना.से �नयम 1981  

17  �-�करण तंत्र�  रुग्णांचे � �करण काढणे, न�द� घेणे ,व 
इतर अनुषंगीक कामे  

म.ना.से �नयम 1981  

18   कृ�त्रम अवयव 
योजन तंत्र�  

रुग्णांचे कृत्रीम अवयव बन�वणे, न�द� घेणे,  
व इतर अनषंुगीक कामे  

म.ना.से �नयम 1981  

19  अधंारखोल� 
सहायक  

�-�करण तंत्र�ांना मदत करणे, व इतर 
अनुषंगीक कामे 

म.ना.से �नयम 1981  

20   इसीजी तंत्र�  रुग्णांचे इसीजी काढणे म.ना.से �नयम 1981  

21   ग्रथंपाल  महा�वद्यालयाच्या ग्रथंालयाची सपुंणर् 
जबाबदार� पार पाडणे 

म.ना.से �नयम 1981  

22   दंत तंत्र�  दंत रुग्णावर उपचार व�रष्ठांच्या आदेशाने 
इतर कामे  

म.ना.से �नयम 1981  



23   वाहन  चालक  रुग्णालयातील रुग्णवाह�केवर   कामकाज 
करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

25 सहायक ग्रथंपाल ग्रथंपाल यांना त्यांच्या कामात मदत करणे 
व सबंंधीत कामे 

म.ना.से �नयम 1981  

26   जोडार�  महा�वद्यालयीन जोडार� �वभागाशी �नगडीत 
सवर् कामे 

म.ना.से �नयम 198  

27 फोटोग्राफर �वद्याथ्या�च्या �श�णाकर�ता  
�व�वध छाया�चत्र काढणे व  
इतर 

म.ना.से �नयम 1981  

28   वै.सा.कायर्कतार्  रुग्णांना व नातेवाईकांना मागर्दयशर्न व 
मदत करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

29   कलाकार �न 
छाया�चत्रकार  

वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता �व�वध 
कलाकृतीचे फोटो तयार करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

30   सगं्रहालय �न 
कलाकार  

वैद्यक�य �वद्याथ्या�क�रता �व�वध सगं्रह�त 
कलाकृती तयार करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

31   पशुवैद्यक �मश्रक  �वद्याथ्या�ना पशुबाबत मदत करणे  म.ना.से �नयम 1981  
32   गहृपाल  वस�तगहृामध्ये देखरेख ठेवणे म.ना.से �नयम 1981  
33   गॅस पर�चर  गॅस प्लांट देखरेख ठेवणे म.ना.से �नयम 1981  

34   उदवाहक चालक महा�वद्यालयात उपलब्ध असलेल्या 
उदवाहन देखभाल करणे 

म.ना.से �नयम 1981  

35    दफ्तर�  प्रशासक�य �वभागात व�रष्ठांनी सांगीतलेल� 
कामे पार पाडणे 

म.ना.से �नयम 1981  



 

36   हमाल  �व�वध �वभागामध्ये वर�ष्ठांना मदत करणे   म.ना.से �नयम 1981  
37   प्र.शा. प�रचर  �व�वध प्रयोगशाळामध्ये तंत्र�ांना मदत 

करणे  
म.ना.से �नयम 1981  

38   प्रयोगशाळा सेवक   �व�वध प्रयोगशाळामध्ये तत्र�ांना मदत 
करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

39   क� पर�चर  �व�वध �वभागामध्ये वर�ष्ठांना मदत करणे   म.ना.से �नयम 1981  
40   नाईक  �व�वध �वभागामध्ये वर�ष्ठांना मदत करणे   म.ना.से �नयम 1981  
41   सफाईगार  महा�वद्यालय, रुग्णालय व �वभागातील 

साफ सफाईचे कामे करणे  
म.ना.से �नयम 1981  

42   चतुथर् शे्रणी 
कमर्चार�  

महा�वद्यालय, साफ सफाईचे कामे करणे  म.ना.से �नयम 1981  

43  अ�भलेख पर�चर  �वभागामध्ये वर�ष्ठांना मदत करणे  म.ना.से �नयम 1981  

44   माळी  सवर् �वभागामध्ये व�ृारोपन, �नगा, व इतर 
अनुषंगीक कामे  करणे  

म.ना.से �नयम 1981  

45   म्युझीयम पर�चर  �वभागामध्ये वर�ष्ठांना मदत करणे  म.ना.से �नयम 1981  
46   उदवाहन वाहक  कायार्लयातील �लफ्ट चाल�वणे  म.ना.से �नयम 1981  
47  अधंार खोल� 

पर�चर  
�वभागामध्ये वर�ष्ठांना मदत करणे  म.ना.से �नयम 1981  

48   प्राणी सगं्रहालय 
पर�चर  

�वभागामध्ये वर�ष्ठांना मदत करणे  म.ना.से �नयम 1981  

49   कुरण राखी  पर�सरातील बगीच्याची साफ सफाई करणे  म.ना.से �नयम 1981  
50   पफृहास  पर�सरातील   साफ सफाई करणे  म.ना.से �नयम 1981  



51   शव �वच्छेदन 
प�रचर  

शव�वच्छेदन गहृातील कामकाज व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे 

म.ना.से �नयम 1981  

52   चपराशी  कायार्लयात, �वभागात व इतर �ठकाणी 
�शपायाचे सवर् काम करणे 

म.ना.से �नयम 1981  

53   चैक�दार  पर�सरातील   देखरेख करणे म.ना.से �नयम 1981  
54   गॅसमॅन  गॅस प्लांटची देखरेख करणे म.ना.से �नयम 1981  
 
       
 
               
                                                                                                                                                   
अ�धष्ठाता  
                                                                                                                                           
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय , 
                                                                                                                                                                        
चंद्रपूर  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4 ;1 ;ब ; 
�नणर्य प्र�क्रयेतील पयर्वे�ण व जबाबदार�चे उ�रदायीत्व �निश्चत करुन कायर्पध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार नाव) 

कामाचे स्वरुप  - महा�वद्यालयात �नर�नराळया �वभागात सरुु असलेले कामाची मा�हती सबंं�धत तरतुद      
                       - शासनाने �वह�त केल्याप्रमाणे.  
अ�ध�नयमाचे नांव :- महाराष्ट्र  नागर� सेवा सेवेच्या सवर्साधारण शत�, �नयम, 1981. �नयम    :- महाराष्ट्र नागर� सेवा �नयम 
1981  
शासन �नणर्य, प�रपत्रके, कायार्लयीन  आदेश   
अ.क्र  कामाचे स्वरुप  कालावधी �दवस  कामासाठ� जबाबदार� अ�धकार�  अ�भप्राय  
01  अध्यापकांच्या/ अशै��णक पदावर�ल अ�धका-

यांच्या �नयकु्तीचे प्रस्ताव सचंालनालयास 
सादर करणे  

सवर् साधारण बाब 7 �दवसांत  
तात्काळ बाबींचा �नपटारा 
त्वर�त करणे व इतर �वषय 
�वह�त केलेल्या 
वेळापत्रकाप्रमाणे 

शाखा प्रमखु  

02  तां�त्रक व अतां�त्रक कमर्चार� वगर् 3 आ�ण 4 
च्या �नयुक्त्या करणे  

--’-- स�म प्रा�धकार�  



03  सवर् अ�धकार� व कमर्चा-यांचे सवर् प्रकारचे 
प्रशासक�य कामकाज करणे  

--’-- शाखा प्रमखु  

04  कमर्चा-यांच्या रजा मजंरु करणे --’’-- स�म प्रा�धकार�  
05  कमर्चा-यांना मराठ� �हदं� भाषा प�र�ा उ�ीणर् 

होण्यातुन सटू देणे  
--’’-- स�म प्रा�धकार�  

06  कमर्चा-यांच्या स्था�नक चैकशा करणे --’’-- स�म प्रा�धकार�  
07 कायार्लय-साधे पत्र अधर्शासक�य पत्र 

�वधानसभा तारां�कत प्रश्न फॅक्स द्वारे प्राप्त 
पत्र सपंूणर् ससं्थेची मा�हती 

सात �दवसात �नपटारा करणे  
तीन �दवसात �नपटारा करणे 
त्याच�दवशी �नपटारा करणे 
त्याच �दवशी �नपटारा करणे 
�कंवा दसूरे �दवशी  
सात �दवसात �नपटारा करणे 

सबंं�धत �वषयाचे �लपीक वगर् --’’-
-  
--’’--  
--’’--  
--’’--   
 

 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 
 

कलम  4 (१) (ब) (IV) नमनुा (V) 
नमनु्यामध्ये कामाचे प्रकट�करण संघटनाचे ल�  (वा�षर्क) 

 
अन.ुक्र कामकायर् कामाचे प्रमाण  आ�थर्क ल� अ�भप्राय 

01      
02      
03      
04      
05      
06      



07      
08      
09      
10      
11      
12      
13      

 
 
 

अ�धष्ठाता, 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 

 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005    कलम 4 ब  अ नमनुा ब 
कामाची कालमयार्दा शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय  चदं्रपूर येथील काम पुणर् होण्यासाठ� प्रत्येक कामाची कालमयार्दा 

सवर्साधारण टपाल 7 �दवसात तात्काळ बाबींचा �नपटारा त्वर�त करणे 
 
अक्र कामकायर् �दवस तास पुणर् करण्यासाठ� जबाबदार अ�धकार तक्रार �नवारण 

अ�धकार� 
01  अध्यापकांच्या, अशै��णक पदाव�रल  

अ�धका-यांच्या �नयुक्तीचे प्रस्ताव 
सचंालनालयास सादर करणे  

सवर् साधारण बाब 7�दवसांत तात्काळ 
बाबींचा�नपटारा त्वर�त करणे व इतर �वष य 
�व�हत केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे  

शाखा प्रमखु  अ�धष्ठाता 
,शा.वै.म चंद्रपूर  
 

02  तां�त्रक व अतां�त्रक कमर्चार� 3 -’’-  स�म प्रा�धकार� -’’-  



आ�ण 4 च्या �नयुक्त्या करणे  
03  सवर् अ�धकार� व कमर्चा्रयांचे सवर् 

पकारचे प्रशासक�य कामकाज करणे 
-’’-  शाखा प्रमखु  -’’-  

04  कमर्चा-यांच्या रजा मजंरु करणे  -’’-  स�म प्रा�धकार� -’’-  
05  कमर्चा-यांना मराठ� �हदं� भाषा 

पर��ा उ�ीणर् होण्यातुन सटु देणे  
-’’-  स�म प्रा�धकार� -’’-  

06  कमर्चा ़्रयांच्या स्था�नक चैकशा 
करणे 

-’’-  स�म प्रा�धकार� -’’-  

07 कायार्लय - साधे पत्र अधर्शासक�य 
पत्र �वधानसभा तारां�कत प्रश्न 
फॅक्सद्वारे प्राप्त पत्र सपंुणर् ससं्थेची 
मा�हती 

सात �दवसात �नपटारा करणे, �तन �दवसात 
�नपटारा करणे, त्याच�दवशी �नपटारा करणे, 
त्याच�दवशी �नपटारा करणे, �कंवा दसुरे �दवशी 
सात �दवसात �नपटारा करणे 

सबंंधीत �वषयाचे 
�लपीक वगर्  
-’’-  
-’’-  
-’’-  
 

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

 
मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 
कलम 4 (१) (ब)(अ) नमनुा अ 

 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय, व रुग्णालय ,चंद्रपूर येथील कामाशी सबंंधीत प�रपत्रके 

 
अन.ु 
कं्र. 

सचुना  पत्रकानुसार �दलेले �वषय �नयम क्रमांक व वषर् अ�भप्राय असल्यास 

01 मा.अ�धष्ठाता 
यांच्या आदेशानुसार 

 म.ना.से.�नयम 1981   मा. सचंालक, वैद्यक�य �श�ण 
व सशंोधन मुबंई तसेच मा. 



व सचुनेनुसार �दलेले 
�वषय    

प्रधान स�चव, वैद्यक�य �श�ण 
व औषधी द्रव्ये �वभाग व 
मतं्रालयीन इतर �वभाग, 
महाराष्ट्र  शासनाने वेळोवेळी 
�नगर्�मत केलेल्या �नयम , 
अ�ध�नयम शासन �नणर्य व 
प�रपत्रकानुसार 

 
 
 
 
 

अ�धष्ठाता, 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 

रुग्णालय, चदं्रपूर 
 
 

 
मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम  4 (१) (ब) (अ) नमनुा ब  

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर या कायार्लयातील कामाशी सबंंधीत शासन �नणर्य 
 
अन.ु 
कं्र. 

शासन �नणर्यानुसार �दलेले �वषय शासन �नणर्य क्रमांक व �दनांक  अ�भप्राय 
असल्यास  
 



1 रजा �नयम महाराष्ट्र नागर� सेवा �नयम 1981 शासनाने 
वेळोवेळी 
�नगर्मीत केलेले 
शासन �नणर्य 
प�रपत्रक 
अ�धसचुना 
यातील  
सधुारणा  
 

2  भ�वष्य �नवार्ह �नधी �नयम महाराष्ट्र सवर्साधारण भ.�न.�न.�नयम 1988  
3  रुग्णालयीन प्रशासन  �नयम पसु्तीका खंड एक 1981 
4  शास्ती  व अ�पल �नयम �नयम 1979  
5  �नव�ृी वेतनाचे अशंराशीकरण म.ना.से.�नयम 1984 
6  �नवतृ्�ी वेतन  म.ना.से.�नयम 1982 
7  वेतन �नयम  म.ना.से.�नयम 1981 
8  सेवेच्या सवर्साधारण शत� म.ना.से.�नयम 1981 

9  
 

पदग्रहण अवधी,स्वीये�र सेवा,बडतफ� व सेवेतून 
काढून टाकणा-याच्या काळातील प्रदाने 

म.ना.से.�नयम 1981  
  

 
 
.   

 
अ�धष्ठाता 

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 
रुग्णालय, 
चंद्रपूर . 

 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4 1 ब अ नमनुा - क 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय,चदं्रपूर, या कायार्लयातील कामाशी सबंंधीत शासन �नणर्य 

 
अ.क्र शासक�य पत्रकानुसार �दलेले �वषय प�रपत्रक क्रमांक व �दनांक अ�भप्राय असल्यास 



 
1  अत्यावश्यक सेवेतील कमर्चा-यांच्या कायार्लयीन 

कामकाजाच्या वेळेबाबत  
सावर्ज�नक आरोग्य �वभाग प�रपत्रक 
क्र ओडीओ-1688 सी आर-16388 
आस्थापना,मतं्रालय मुबंई �द.9.12. 

हया सदंभार्त शासनाने वेळोवेळी 
�नगर्मीत,सधुार�त  आदेश लाग ु
राहतील 

2 कयार्लयात उ�शरा येणाय़ा कमर्चा-यांच्या  उ�शरा  
उपस्थीतीची तपासणी 

वै.�श.व औ.द्रव्ये  �वभाग प�रपत्रक क्र 
इएसट�-3092.258.92 आस्थापना, 
मतं्रालय,मुबंई �द.13.11.1992 

3 सेवापुस्तकाची  दसुर� प्रत सवर् राज्य शासक�य   
कमर्चा-यांना �वनामलु्य देण्याबाबत 

�व� �वभाग,पर�पत्रक क्र.सेवाप-ु1097  
प्र.क्र.10.97 सेवा-6,मतं्रालय,मुबंई �द. 
11.11.1997   
 

 
 
 

अ�धष्ठाता 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, 

चंद्रपूर 
  
                   
  
    
 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 



4 1 ब अ नमनुा - ड 
 

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय, चदं्रपूर येथील कामाशी सबंंधीत कायार्लयीन आदेश धोरणात्मक प�रपत्रक 
 
       
    
अन.ु 
कं्र 

�वषय   क्रमांक व �दनांक अ�भप्राय असल्यास  
 

01. �हवाळी अ�धवेशनाच्या काळात अ�धकार� व 
कमर्चार� यांच्या कोणत्याह� प्रकारच्या रजा मजंरु 
न करण्याबाबत 

जा.क्र.शावैमचं/आस्था -३ /1331-40/21  
�द.01.03.2021   
 

 

 
 
  

 
अ�धष्ठाता 

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 
रुग्णालय, चदं्रपूर 

 
 
 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005  कलम 4 1 ब अ नमनुा - इ 
चंद्रपूर, येथील शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपरू कायार्लयामध्ये उपलब्ध दस्ताऐवजांची याद� 

दस्ताऐवजाचा �वषय 



अन.ु 
कं्र. 

दस्तऐवजांचा प्रकार �वभाग सबंंधीत व्यक्तीचे नाव व पदनाम कायार्लयाचे 
नाव 

01 या �वभागात आस्थापना 1 ते 4 �वभाग 
आहेत, �वभागात त्या त्या सवंगार्तील 
ससं्थेतील अ�धकार� व कमर्चा-यांच्या मळु 
नस्त्या ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यात 
वैयिक्तक नस्त्या, न्यायालयीन प्रकरणांच्या 
नस्त्या, वेतनवाढ नस्त्या, व इतर 
प्रशासक�य नस्त्या, �करकोळ रजा न�दवह�, 
हालचाल न�दवह�. 

आस्थापना  
�वभाग  
 

1.श्री.स�ुनल वाडकर, व�रष्ठ �लपीक 
2.श्री.चंद ुपारखंड,े व�रष्ठ. �लपीक 
3. श्री. भानदुास ढगे, व.�लपीक 
4. पठाण मबुीन खान, �लपीक टंकलेखक 

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

02 �वद्याथ्या�शी सबंंधीत सवर् प्रकारच्या 
नस्त्या,�शष्यव�ृी, स्टायप�ड वगरेै 
�वद्याथ्या�शी सबंंधीत मा�हतीच्या नस्त्या 

�वद्याथ� 
�वभाग 

1.श्री. �टकमचंद मानकर, व�रष्ठ �लपीक 
2.स्वाती माहुले, व�रष्ठ �लपीक 
३.श्री.शुभम हळदे,लघुटंकलेखक 
४.श्री.�धरज सलामे, �लपीक टंकलेखक 
5.अतुल नंदरुकर,व�रष्ठ �लपीक 
6.�नलेश ठाकरे, व�रष्ठ �लपीक  

शा.वै.म 
चंद्रपूर 

03  
 

आवक न�दवह�, जावक न�दवह�, स्ट�म्प  
न�दवह� अब स्था�नक टपाल न�दवह�  
आवक,जावक  आवक जावक  
�वभाग  

 1 श्री. रमेश रामटेके,  क�नष्ठ    �लपीक  
2. सजंय देवतळे, लघुटंकलेखक 
3. स�रता कुळमेथे,व�रष्ठ सहायक   

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

04 जडसगं्रह न�दवह�, �करकोळ वस्तु पुरवठा  
न�दवह�, लेखन सामगु्री न�दवह�, जडसगं्रह 
पुरवठा न�दवह� , भांडार �वभाग   

 1.श्री योगेश आक्केवार, व�रष्ठ �लपीक 
2.श्री.सदं�प सोनकुसरे, क�नष्ठ �लपीक  
3.श्री. बुध्द�शल बहादे,क�नष्ठ �लपीक  
  

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 



 
 

05 आ�थर्क व्यवहाराशी सबंंधीत सवर् प्रकार  
च्या नसत्या,स्वीयप्रपंची खाते बाबत 
नसत्या,�शष्यव�ृी,स्टायपंड व इतर 
वाटपाबाबत नस्त्या रोख न�दवह�,स्वीय 
प्रपंची न�दवह�, स्वीयप्रपचंी पासबूक पावती 
पुस्तक न�दवह�, मा�सक खचार्ची  न�दवह�, 
.रोख न�दवह�, रोख न�दवह�, बील 
न�दवह�,टोकन न�दवह� 

रोखपाल  
�वभाग 
  

1.श्री. सतंोष पाठक, वर�ष्ठ �लपीक 
2.श्री. स�ुनल वेदलुवार , वर�ष्ठ �लपीक 
3.�वपीन काळपांड,े वर�ष्ठ �लपीक 
  
 

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

06 वगर् 1 ते 4 च्या अ�धकार� व कमर्चा-यांचे 
सेवापुस्तके,वेतनदेयक न�दवह�, इतर सवर् 
प्रकारची देयके   

लेखा �वभाग 1.श्री.गणेश पाल, क.�लपीक 
2 .श्री. प्र�दप देशटट�वार,क.�लपीक  
3.िजत�द्र पाटकुरवार,क.�लपीक 
4.सलुोचना जाधव,क.�लपीक 
 

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

07 अदंाजपत्रके, अनुदान,अथर्सकंल्पीय तरतुद�, 
कायर्क्रम अदंाजपत्रके, अनुदान मागणी व 
खचर् वगरेै बाबतच्या नस्त्या तसेच स�ं�प्त 
देयके 

अथर्सकंल्प  
�वभाग 

1.जया �मसाळ, �लपीक टंकलेखक 
2.श्री. श्रीनीवास भोसले, लघुटंकलेखक 
3.राज�द्र समथर्, व�रष्ठ �लपीक 

शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

08 �नयोजन व बांधकाम संबं�धत नस्त्या बांधकाम 
�वभाग 

1.श्री.सतंाष बावणे, क�नष्ठ �लपीक शा.वै.म 
चंद्रपूर  
 

 
  



                                                                                                                                                                        
अ�धष्ठाता,  
                                                                                                                                                      
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व                          
                                                                                                                                                                  
रुग्णालय, चदं्रपूर  
 
 
 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 
कलम 4 1 अ अप 

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर, या कायार्लयातील दस्ताऐवजांची वगर्वार� 
अ. 
कं्र. 

�वषय दस्तऐवजांचा प्रकार, 
नस्ती,मस्टर, न�द 
पुस्तक, व्हाउचर 

प्रमखु बाबींचा तप�शलवार सरु��त 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

 
01  शासन �नणर्य  अ शासन �नणर्य कायम  

02  सेवा पुस्तके - वगर् 1 ते 4 सवर् 
अ�धकार� व कमर्चार�  

अ  सेवा पुस्तके - वगर् 1 ते 4 सवर् अ�धकार� 
व कमर्चार�  

कायम  

03  वगर्-1 ते 4 सवर् अ�धकार� व 
कमर्चार� यांच्या वैयिक्तक नस्त्या  

ब  वगर्-1 त े4 सवर् अ�धकार� व कमर्चार� 
यांच्या वयैिक्तक नस्त्या  

कायम  

04  न्यायालयीन प्रकरणांसबंधी नस्त्या ब  न्यायालयीन प्रकरणांसबंधी नस्त्या  कायम  
05  सवर् वगार्ची वेतनदेयक ब सवर् वगार्ची वेतनदेयक 25 वष�  



06  सेवा�नव�ृी �वषयक कागदपत्र ब सेवा�नव�ृी �वषयक कागदपत्र 05 वष�  
07  आकिस्मक खचार्ची न�दवह� क आकिस्मक खचार्ची न�दवह� 05 वष�  
08  स�वस्तर अथर्सकंल्पीय अदंाज क स�वस्तर अथर्सकंल्पीय अदंाज 05 वष�  
09  सेवा पुस्तके मतृ्युनंतर �कंवा सेवा 

�नव�ृी नंतर  
क  सेवा पुस्तके मत्रत्यनंतर �कंवा सेवा 

�नवत्र�ी नंतर  
30 वष�  

10  इतर सेवा�नव�ृी �वषयक कागदपत्रे  क इतर सेवा�नव�ृी �वषयक  30 वष�  
11  सेवा सेवा�नव�ृी वेतन धारकांचे 

�ववरणपत्रे  
क  सेवा�नव�ृी वेतन धारकांचे �ववरणपत्र  05 वष�  

12  इतर कमर्चा-यांची वेतन देयके व 
पावत्या  

क  इतर कमर्चा-यांची वेतन देयके  व पावत्या  30 वष�  

13  शासन सेवाथर् मदु्राकाचे �हशेब क शासन सेवाथर् मदु्राकाचे �हशेब 30 वष�  
14  जडसगं्रह न�दवह� अगोदरच पूणर् 

भरल्यानंतर त्यातील न�द� तपासणी 
करुन न�वन रिजस्टरमध्ये न�द करणे 

क जडसगं्रह न�दवह� अगोदरच रिजपूणर् 
भरल्यानंतर त्यातील न�द� तपासणी करुन 
न�वन रिजस्टरमध्ये न�द करणे 

30 

15  वस्तु �नल�खन बाबतचा पत्रव्यवहार क  वस्तु �नल�खन बाबतचा पत्रव्यवहार  05 वष� 

16  �बला सोबत न पाठ�वलेल� प्रमाणके क  �बला सोबत न पाठ�वलेल� प्रमाणके  16  

17  अग्रीम मंजरु� आदेश  क  अग्रीम मंजरु� आदेश 05 वष�   
18  सेवा�नव�ृी वेतन मजंरु�चे आदेश व  

त्यासबंधंीची कागदपत्रे  
क  सेवा�नव�ृी वेतन मजंरु�चे आदेश व 

त्यासबंधंीची कागदपत्र   
30 वष�  
 

19  रजेबाबतचे आदेश  क रजेबाबतचे आदेश -- 
20  प्रवासभ�ा देयके व पावत्या क प्रवासभ�ा देयके व पावत्या 05 वष�  
21  रजा लेखा  क रजा लेखा 03 वष�  
22  मा�सक खचार्ची �ववरणपत्रे क मा�सक खचार्ची �ववरणपऋो 02 वष�  



23  जडसगं्रह वस्तु खरेद� व त्याची मजंरु� 
इत्याद� बाबतचा पत्रव्यवहार 

क  जडसगं्रह वस्तु खरेद� व त्याची मजंरु� 
इत्याद� बाबतचा पत्रव्यवहार 

०१ वष� 

24  अतंीम वेतन प्रमाणपत्र ड अतंीम वेतन प्रमाणपत्र 01 वष�  
25  �करकोळ रजा न�दवह� ड �करकोळ रजा न�दवह� 01 वष�  
 
 
 
 
                                                                                                                                   
अ�धष्ठाता  
                                                                                                                                  
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर  

 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4 (1) (ब)अपप) 
 

चंद्रपूर, येथील शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपरू या कायार्लयाच्या प�रणामकारक कामासाठ� जनसामान्यांशी 
सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था.  
 
अ. 
क्र. 

सल्ला मसलतीचा �वषय   कायर्प्रणाल�चे �वस्ततृ वणर्न कोणत्या अ�ध�नयम, 
�नयम,प�रपत्रकाद्वारे 

पुनराव�ृी काल 

01                     -- 
 

   --                     --                     --  

 



   
�टप: सबं�ंधत नाह�  
   
 
                      
                                                                                                                                                                
अ�धष्ठाता,  
                                                                                                                                       
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय रुग्णालय  
                                                                                                                                                                  
चंद्रपूर 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
  
                                            

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(१) (ब)अपपप) नमनुा-ब 
चंद्रपूर,येथील शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, या कायार्लयाच्या अ�धसभांची याद� प्रकाशीत करणे. 

 



अ. 
क्र. 

अ�धसभेचे नाव   सभेचे  सदस्य सभेचे उ�ददष्ट �कती वेळा 
घेण्यात  
येते 

सभा 
जनसामान्यांसाठ� 
खुल� आहे �कंवा  

नाह� 

सभेचा कायर् 
वत्रतांत  
उपलब्ध  

 
 �नरंक  �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक 

 
 
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                              
अ�धष्ठाता,  
                                                                                                                                       
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय रुग्णालय  
                                                                                                                                                                  
चंद्रपूर 
 
 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ब)(अपपप) नमनुा-ब 
चंद्रपूर,येथील शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय या कायार्लयाच्या प�रषदांच्या मडंळांची याद� प्रकाशीत करणे. 

 
 
अ. 
क्र 

स�मतीचे नाव स�मतीचे सदस्य स�मतीचे 
उ�ददष्ट 

�कती वेळा   
घेण्यात  

सभा जन 
सामान्यांसाठ� 

सभेचे कायर् 
वतृ्�ांत  



येत े खुल� आहे �कंवा 
नाह� 

उपलब्ध  
 

01 महा�वद्यालयीन 
प�रषद 

अध्य� - मा. अ�धष्ठाता 
सदस्य-महा�वद्यालयातील सवर्  
�वभागांचे �वभागप्रमखु,प्राध्यापक व 
अ�ध�क , रुग्णालय, वदै्यक�य 
अ�ध�क, �नवासी वैद्यक�य 
अ�धकार�, 
�च�कत्सा,रुग्णालय,मखु्य 
प्रशासक�य अ�धकार�, प्रशासक�य 
अ�धकार�,महा�वद्यालय ,रुग्णालय, 
अ�धसे�वका, रुग्णालय,ग्रथंपाल 

महा�वद्यालय, 
रुग्णालय व 
�व�वध 
�वभागातील 
अडचणी  
सोड�वणे.   

म�हण्यातून  
दोनदा 

नाह� उपलब्ध 

 
 
 
                                                                                                                                                               
अ�धष्ठाता,  
                                                                                                                                       
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय रुग्णालय  
                                                                                                                                                                  
चंद्रपूर 

 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005      
कलम 4(१) (ब)अपपप)नमनुा-ब 



 
चंद्रपूर येथील शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय या कायार्लयाच्या कोणत्याह� ससं्थेची याद� प्रकाशीत करणे 

 
अ. 
क्र. 

ससं्थेचे नाव  ससं्थेचे सदस्य ससं्थेचे 
उ�द/दष्ट  

�कती वेळा 
घेण्यात  
येते 

सभा 
जनसामान्यांसाठ�  
खुल� आहे �कंवा  
नाह�. 

सभेचे कायर् 
वतृ्�ांत  
उपलब्ध  
 

- -- -- -- -- -- -- 
 
 �टप - सबंधंीत नाह� 
. 
 
 

अ�धष्ठाता 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 

रुग्णालय ,चदं्रपूर 
 
 .    
   
  
 
 
 

 



न�सर्ग आस्थापणेवर�ल कायर्रत कमर्चार� 

अ.कं्र कमर्चा-यांचे नाव  पदनाम कायर्रत �ठकाण  

1 श्रीमती वषार् ट�भणु� प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

2 श्रीमती �नता नर�द्र ढगे प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

3 श्रीमती �वद्या �दल�प पळसकर प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

4 श्रीमती  प्र�मला मनु (तेलगं) प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

5 
श्रीमती मगंला पुरुषो�म 
मांडवकर 

प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

6 
श्रीमती भागेरथी ल�मणजी 
कामठे 

प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

7 श्रीमती वनमाला पाट�ल प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

8 श्रीमती इंदबुाला अशोक रामटेके प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

9 
श्रीमती ज्योती मनोजकुमार 
कोटांगळे 

प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

10 
श्रीमती सध्या �दिग्वज�सगं 
�ड�सल्वा 

प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



11 श्रीमती मगंला महेद्र भागे प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

12 श्रीमती प्र�मला सदैुव जनबंध ु प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

13 श्रीमती रेखा राजकुमार �भमटे प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

14 श्रीमती स�ुनता वाघ प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

15 श्रीमती मकु्ता �वजय तुप्पट प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

16 श्रीमती सजंीदा पठाण प�रसे�वका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

17 श्रीमती मालती मरेुकर (वह�कर) सा.आ. पर�चार�का 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

18 श्रीमती शुभांगी तुकाराम इरार्वार अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

19 श्रीमती कोमल तात्यासो कदम अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

20 श्रीमती रेनी थॉमस अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

21 श्री. मायकल  स्टल�न  खंडागळे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

22 
श्रीमती स्ट�ना स्ट�नसलॉस 
थेक्कुपुरम 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



23 श्री.भरतकुतार रामचंद्र रोनी अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

24 श्रीमती रजनी बाबारव बारई अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

25 श्रीमती प्राजक्ता सतंोष प्रताप अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

26 कु. स्वाती बंडुजी जाधव अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

27 श्री. महेश �भमराव गायकवाड अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

28 श्रीमती मजंुश्री �वष्ण ुचाटे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

29 श्रीमती न�मता शेर�सगं राठोड अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

30 श्रीमती प्रमोद �वजय कोरड े अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

31 
श्रीमती नम्रता गजानन 
पारेलवार 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

32 श्री. �कशोर बाल ुपवार अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

33 श्रीमती या�मनी हर�दास घोडमारे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



34 श्रीमती अिश्वनी बाबुराव फुले अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

35 श्रीमती सारा �बनु योहान्नन अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

36 
श्रीमती अिश्वनी �ललाधर 
मसराम 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

37 श्रीमती सोनल अतुल ठाकुर अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

38 श्रीमती रुपाल� प्र�वण इंगल्स अ�धपर�चारका प्र�त�नयुक्ती औरंगाबाद 

39 श्रीमती म�नषा नारायण पोटे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

40 श्रीमती प्रगती उ�मराव बरड े अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

41 श्रीमती पुजा महादेवराव गहुकर अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

42 श्रीमती शारदा हनमतं येरोजवार अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

43 श्री. अ�ंकत �शवराज ढोणे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



44 
श्रीमती रत्न�प्रया धम्मपाल 
मतै्रीकर 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

45 श्रीमती  िस्वट� दादाराव खडसे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

46 श्रीमती म�नषा  �बरज ुसोनसाव� अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

47 श्रीमती शेरॉन बैज ुअब्राहम अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

48 श्रीमती �प्रयकंा भाऊराव देरकर अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

49 श्रीमती सम�प्रता सजंय जेकब अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

50 श्रीमती रुपाल� श्रीधराव चाटे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

51 श्रीमती सचेुता �वजय धन�वज अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

52 श्रीमती वैशाल� सतंोष तपासे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

53 श्री कल्याण शेखर मल्लरप्पु अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



54 श्री. अमोल सखुदेव तरारे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

55 श्रीमती नेहा �नतीन कोतक अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

56 श्रीमती भाग्यश्री �ानेश्वर गेडाम अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

57 श्रीमती गगंासागर जनाधर्न मोरे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

58 श्रीमती सगंीता बंडप्पा गरुदाड े अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

59 श्रीमती स�म�ा �वष्ण ुकोवे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

60 श्री. �वशाल महादेव बनकर अ�धपर�चारका प्र�त�नयुक्ती लातुर 

61 श्री. सजंय सभुाष �वश्वास अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

62 
श्रीमती अजंल� अ�नल 
मरस्कोल्हे 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

63 श्रीमती अकं�ता जवंजालकर अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



64 श्रीमती रेण ुराम�लगं उमरदंड अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

65 
श्रीमती ज्योती मा�णकराव 
सोनपेठकर 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

66 श्रीमती रेश्मा पप्पु गायवाड अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

67 श्रीमती �प्रती रामेश्वर गायकवाड अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

68 श्रीमती रंजीता चंपत शेडमाके अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

69 श्रीमती म�नषा नामदेव शेटवाड अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

70 
श्रीमती पो�णर्मा अमर�सगं 
नाईक 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

71 श्रीमती प्रीती बाबाराव नगराळे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

72 श्री.मोह�नश द�ात्रय मदुदमवार अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

73 श्रीमती �प्रयकंा गो�वदं गारगोट अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



74 श्रीमती �मना केशव नागरगोजे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

75 श्री.तौ�फक अझरपाशा खैराटे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

76 श्री. अ�य सरेुश डहाळे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

77 श्रीमती रुषाल� �कसन माटे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

78 श्रीमती भावना भवुा अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

79 श्रीमती �नल�मा रौराळे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

80 श्री. रामग�ड नामदेव वागोल� अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

81 श्रीमती जयश्री माधवराव क� दे्र अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

82 श्रीमती सोनाल� पंडीत लहारे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

83 श्रीमती �करण र�वदं्र गाठे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



84 श्रीमती सवुणार् सयुर्कांत येमते अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

85 श्रीमती �गता देवु भाये अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

86 श्रीमती अरंुधती फ्रा�ससं ल�ढे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

87 श्रीमती मजंु सरेुश  मेश्राम अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

88 श्रीमती �समा हर�दास �पगें अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

89 
श्रीमती तेजिस्वनी सरेुश 
गज�भये 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

90 श्री. स्वागतकुमार �शवाजी देसाई अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

91 
श्रीमती शुभांगी �वनायक मोरे 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

92 
श्री. सहुास ल�मण �भसे 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

93 
श्रीमती पुनम �वजय मोरे 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



94 
श्री. स�चन अशोक �नकम 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

95 
श्रीमती मेघा स�ुनल गज्जेवार 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

96 
श्रीमती �प्रती पॉल मटु्टत  

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

97 
श्रीमती अकं�ता श्रीकृष्ण्  कुटे 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

98 
श्रीमती माधुर� रमेश दराणे 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

99 
श्री. अ�नकेत घन:श्याम �गडगे 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

100 
श्रीमती कल्याणी नामदेव 
वाघमारे अ�धपर�चारका 

 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

101 
श्री. मनोज कल्याण घोडके 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

102 
श्रीमती सुदंर रानबा बुरकुले 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

103 
श्रीमती पुनम जगन गौरखेड े

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



104 
श्रीमती स्वप्नाल� बजरंग देसाई 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

105 
श्री. स्विस्तक �नतीन मळेु 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

106 
श्रीमती जयश्री फुलचंद बुरंगे  
(यमगर) अ�धपर�चारका 

 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

107 
श्रीमती तपृ्ती �वलास �डके 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

108 
श्रीमती ल�मी �ानराज 
गायकवाड अ�धपर�चारका 

 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

109 
श्रीमती अश्वीनी शीरंग गवळी 

अ�धपर�चारका प्र�त�नयुक्ती लातुर 

110 
श्रीमती आ�दती बाबुराव मडावी 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

111 
श्रीमती चेतना यशवंत जमदाड े

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

112 
श्रीमती शबनम महंमद शेख 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

113 
श्री. �दनेश हर� बांगर 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 



114 
श्रीमती ज्योती सत्यनारायण 
पारखे अ�धपर�चारका 

 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

115 
श्रीमती स�ुमता वैभव  परब  

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

116 
श्रीमती श्रध्दा ल�मण अंकमवार 

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

117 
श्री. �गर�ष सपंतराव घोरपड े

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

118 श्रीमती �नता ल�मण उईके अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

119 
श्रीमती  अपणार् सरगर  

अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

120 श्रीमती हषार् कुळमेथे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

121 श्रीमती अिश्वनी ल�ढे अ�धपर�चारका 
 अ�धसे�वका कायार्लय, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपुर 

 

 

रुग्णालय आस्थापणेवर�ल तां�त्रक संवगार्तील कायर्रत कमर्चार�  



अ.कं्र 
कमर्चा-यांचे नाव  पदनाम कायर्रत �ठकाण  

1 
श्री. चतुरदास द�जुी पाट�ल 
  कायार्लयीन अ�ध�क 

लेखा रुग्णालय 

2 श्री. अशोक  मधुकराव इंगोले 
कायार्लयीन अ�ध�क 

आस्था रुग्णालय 

3 श्री स�लम मौलाना शखे व�रष्ठ सहाय्यक सद्यिस्थतीत �नलंबीत 

4    श्री �वनोद दे�वदास �न�शबकर  व�रष्ठ सहाय्यक सज�कल स्टोअर  

5 श्री. �वनोद मकंुुदा कुमरे   व�रष्ठ सहाय्यक बाहयरुग्ण �वभाग 

6 कु. हषर्ला अंबादास गेडाम,  व�रष्ठ �लपीक रुग्णालय आस्थपणा 1-3 

7 श्रीमती सु�नता �चदंजुी चांदेकर,  व�रष्ठ �लपीक न�सर्ग आस्थापणा-2-3 

8   श्री. ओकांर भगवानराव मुळे,  व�रष्ठ �लपीक प्र�त�नयुक्ती अकोला 

9 श्री. �नखील मारोती वाडीकर,  व�रष्ठ �लपीक आवक �वभाग महा�वद्यालय  

10 श्री नारायण �लगंन्ना मामुलवार  व�रष्ठ �लपीक आंतररुग्ण �वभाग 

11 श्री. �वनायक रमाकांत म�दलवार    व�रष्ठ �लपीक जनऔषधशास्त्र �वभाग 



12 श्री गो�वदं माधवराव बैनवाड   व�रष्ठ �लपीक अनुदान �वभाग 

13 श्री. राहुल �दवाकरराव येरावार,  व�रष्ठ �लपीक पाकगहृ �वभाग /�करकोळ भांडार  

14 श्री. �कशोर �हरामण पाढेण, व�रष्ठ �लपीक आंतररुग्ण �वभाग 

15 
श्री �व�पन तेजराव काळपांड,े 

व�रष्ठ �लपीक रोखशाखा �वभाग 

16 श्री अजय अशोक प�ढारकर,  व�रष्ठ �लपीक स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र �वभाग 

17 श्री सु�नल �वश्वनाथ वाडकर, व�रष्ठ �लपीक आस्थापणा �वभाग 1-2 (महा�वद्यालय) 

18 श्री मोहन�गर भगवान�गर �गर�, व�रष्ठ �लपीक बाहयरुग्ण �वभाग 

19 श्री. चदं ुरुपराव पारखंड े       व�रष्ठ �लपीक आस्थापणा �वभाग 1-2 (महा�वद्यालय) 

20 श्री. योगेश भयैाजी आक्केवार  व�रष्ठ �लपीक मध्यवत� भंडार  

21 श्रीमती सुलोचना दे�वदास जाधव,  क�नष्ठ �लपीक 
लेखा रुग्णालय 

 
  

रुग्णालय आस्थापणेवर�ल तां�त्रक संवगार्तील कायर्रत कमर्चार�  

अ.कं्र कमर्चार्यांचे नाव   पदनाम कायर्रत �ठकाण 



1 श्री. गुणवंत गुलाबराव जाधव  प्रयोगशाळा तंत्र� �वकृतीशास्त्र �वभाग 

2 श्री. पंडीत शकंरराव राठोड प्रयोगशाळा तंत्र� सु�मजीवशास्त्र 

3 
श्रीमती ज्योती �शवाजी 
वाघदर�कर 

प्रयोगशाळा तंत्र� �वकृतीशास्त्र �वभाग 

4 
श्री. आनंदा दशराव चव्हाण 

प्रयोगशाळा तंत्र� �वकृतीशास्त्र �वभाग 

5 
श्री. राजेश �वठठलराव पांचाळ 

प्रयोगशाळा तंत्र� जीवरसायन शास्त्र 

6 
श्री.  मोहम्मद सरदोद्यीन 
एजाज शखे  

प्रयोगशाळा तंत्र� ब�धर�करणशास्त्र �वभाग 

7 श्री. उ�म �वठठराव सावंत  प्रयोगशाळा तंत्र� �वकृतीशास्त्र �वभाग 

8 
श्री. क�पल पाडुंरंग गवळी �-�करण  तंत्र�   �-�करणशास्त्र �वभाग 

9 
श्री. स�चन मारोती बोरकंुटवार, �-�करण सहाय्यक   �-�करणशास्त्र �वभाग 

10 
श्री. उमाशकंर कच्छवाह �-�करण सहाय्यक   �-�करणशास्त्र �वभाग 

11 
श्री. रमेश नागोराव तोगरे 

प्रयोगशाळा तंत्र� ब�धर�करणशास्त्र �वभाग 

12 
श्री. राज�द्र �वठलराव �खरटकर 

प्रयोगशाळा तंत्र� सु�मजीवशास्त्र �वभाग 



13 
श्री. आ�शष सुरेश कांबळे 

प्रयोगशाळा तंत्र� �वकृतीशास्त्र �वभाग 

14 
श्री. राकेश तुकाराम ठेगंरे 

प्रयोगशाळा तंत्र� �वकृतीशास्त्र �वभाग 

15 
श्री. चंद्रकांत उ�मराव वानखेड े

प्रयोगशाळा तंत्र� ब�धर�करणशास्त्र �वभाग 

16 
श्री. गणेश हनमंत जाधव 

प्रयोगशाळा तंत्र� ब�धर�करणशास्त्र �वभाग 

17 
श्रीमती सोनाल� सुरेश नागोसे 

प्रयोगशाळा तंत्र� �वकृतीशास्त्र �वभाग 

18 
श्री. राजेश रामदास पेटकर 

प्रयोगशाळा तंत्र� �वकृतीशास्त्र �वभाग 

19 
श्री. संजय �सताराम कुळसंगे 

प्रयोगशाळा तंत्र� �वकृतीशास्त्र �वभाग 

 
 

                                                                                                                                                
अ�धष्ठाता, 

            शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 
रुग्णालय, 

            चंद्रपूर 
 
 
 

 नाव पदनाम एकूण वेतन (रु.) 



1 श्रीमती वषार् ट�भुण� प�रसे�वका 105530 

2 श्रीमती �नता नर�द्र ढगे प�रसे�वका 105530 

3 श्रीमती �वद्या �दल�प पळसकर प�रसे�वका 105530 

4 श्रीमती प्र�मला मुन (तेलंग) प�रसे�वका 105530 

5 श्रीमती मंगला पुरुषो�म माडंवकर प�रसे�वका 105530 

6 श्रीमती भागेरथी ल�मणजी कामठे प�रसे�वका 105530 

7 श्रीमती वनमाला पाट�ल प�रसे�वका 105530 

8 श्रीमती इंदबुाला अशोक रामटेके प�रसे�वका 105530 

9 श्रीमती ज्योती मनोजकुमार कोटांगळे प�रसे�वका 105530 

10 श्रीमती सध्या �दिग्वज�सगं �ड�सल्वा प�रसे�वका 105530 

11 श्रीमती मंगला महेद्र भागे प�रसे�वका 102590 

12 श्रीमती प्र�मला सुदैव जनबंधु प�रसे�वका 102590 

13 श्रीमती रेखा राजकुमार �भमटे प�रसे�वका 102590 

14 श्रीमती सु�नता वाघ प�रसे�वका 102590 

15 श्रीमती मुक्ता �वजय तुप्पट प�रसे�वका 105530 

16 श्रीमती संजीदा पठाण प�रसे�वका 105530 

17 श्रीमती मालती मुरेकर (वह�कर) सा.आ. पर�चार�का 102590 



18 श्रीमती शभुांगी तुकाराम इरार्वार अ�धपर�चारका 66820 

19 श्रीमती कोमल तात्यासो कदम अ�धपर�चारका 75905 

20 श्रीमती रेनी थॉमस अ�धपर�चारका 75905 

21 श्री. मायकल  स्टल�न  खडंागळे अ�धपर�चारका 75905 

22 श्रीमती स्ट�ना स्ट�नसलॉस थेक्कुपुरम अ�धपर�चारका 73887 

23 श्री.भरतकुतार रामचंद्र रोनी अ�धपर�चारका 75905 

24 श्रीमती रजनी बाबारव बारई अ�धपर�चारका 73847 

25 श्रीमती प्राजक्ता संतोष प्रताप अ�धपर�चारका 75905 

26 कु. स्वाती बंडुजी जाधव अ�धपर�चारका 78122 

28 श्री. महेश �भमराव गायकवाड अ�धपर�चारका 75905 

29 श्रीमती मंजुश्री �वष्णु चाटे अ�धपर�चारका 75905 

30 श्रीमती न�मता शरे�सगं राठोड अ�धपर�चारका 75905 

31 श्रीमती प्रमोद �वजय कोरड े अ�धपर�चारका 75905 

32 श्रीमती नम्रता गजानन पारेलवार अ�धपर�चारका 75905 

33 श्री. �कशोर बाल ुपवार अ�धपर�चारका 75905 

34 श्रीमती या�मनी हर�दास घोडमारे अ�धपर�चारका 75905 

35 श्रीमती अिश्वनी बाबुराव फुले अ�धपर�चारका 75905 



36 श्रीमती सारा �बनु योहान्नन अ�धपर�चारका 73847 

  37 श्रीमती अिश्वनी �ललाधर मसराम अ�धपर�चारका 73847 

38 श्रीमती सोनल अतुल ठाकुर अ�धपर�चारका 73847 

39 श्रीमती रुपाल� प्र�वण इंगल्स अ�धपर�चारका 66658 

40 श्रीमती म�नषा नारायण पोटे अ�धपर�चारका 73847 

41 श्रीमती प्रगती उ�मराव बरड े अ�धपर�चारका 68878 

42 श्रीमती पुजा महादेवराव गहुकर अ�धपर�चारका 71788 

43 श्रीमती शारदा हनमंत येरोजवार अ�धपर�चारका 69730 

44 श्री. अं�कत �शवराज ढोणे अ�धपर�चारका 69730 

45 श्रीमती रत्न�प्रया धम्मपाल मैत्रीकर अ�धपर�चारका 69730 

46 श्रीमती   िस्वट� दादाराव खडसे अ�धपर�चारका 69730 

47 श्रीमती म�नषा  �बरजु सोनसाव� अ�धपर�चारका 69730 

48 श्रीमती शरेॉन बैजु अब्राहम अ�धपर�चारका 69730 

49 श्रीमती �प्रयंका भाऊराव देरकर अ�धपर�चारका 69730 

50 श्रीमती सम�प्रता संजय जेकब अ�धपर�चारका 69730 

51 श्रीमती रुपाल� श्रीधराव चाटे अ�धपर�चारका 73847 

52 श्रीमती सुचेता �वजय धन�वज अ�धपर�चारका 69730 



53 श्रीमती वैशाल� संतोष तपासे अ�धपर�चारका 66820 

54 श्री कल्याण शखेर मल्लरप्पु अ�धपर�चारका 69730 

55 श्री. अमोल सखुदेव तरारे अ�धपर�चारका 73847 

56 श्रीमती नेहा �नतीन कोतक अ�धपर�चारका 67830 

57 श्रीमती भाग्यश्री �ानेश्वर गेडाम अ�धपर�चारका 71788 

58 श्रीमती गंगासागर जनाधर्न मोरे अ�धपर�चारका 66820 

59 श्रीमती संगीता बंडप्पा गुरदाड े अ�धपर�चारका 69730 

60 श्रीमती स�म�ा �वष्णु कोव े अ�धपर�चारका 69730 

61 श्री. �वशाल महादेव बनकर अ�धपर�चारका 69729 

62 श्री. संजय सभुाष �वश्वास अ�धपर�चारका           71788 

63 श्रीमती अंजल� अ�नल मरस्कोल्हे अ�धपर�चारका 69730 

64 श्रीमती अंक�ता जवंजालकर अ�धपर�चारका 69730 

65 श्रीमती रेणु राम�लगं उमरदंड अ�धपर�चारका 69730 

66 श्रीमती ज्योती मा�णकराव सोनपेठकर अ�धपर�चारका 69730 

67 श्रीमती रेश्मा पप्प ुगायवाड अ�धपर�चारका 69730 

68 श्रीमती �प्रती रामेश्वर गायकवाड अ�धपर�चारका 69730 

69 श्रीमती रंजीता चंपत शडेमाके अ�धपर�चारका 69730 



70 श्रीमती म�नषा नामदेव शटेवाड अ�धपर�चारका 69730 

71 श्रीमती पो�णर्मा अमर�सगं नाईक अ�धपर�चारका 69730 

72 श्रीमती प्रीती बाबाराव नगराळे अ�धपर�चारका 69730 

73 श्री.मोह�नश द�ात्रय मुददमवार अ�धपर�चारका 75905 

74 श्रीमती �प्रयंका गो�वदं गारगोट अ�धपर�चारका 69730 

75 श्रीमती �मना केशव नागरगोजे अ�धपर�चारका 69730 

76 श्री.तौ�फक अझरपाशा खैराटे अ�धपर�चारका 69730 

77 श्री. अ�य सरेुश डहाळे अ�धपर�चारका 69730 

78 श्रीमती रुषाल� �कसन माटे अ�धपर�चारका 69730 

79 श्री. रामग�ड नामदेव वागोल� अ�धपर�चारका 69730 

80 श्रीमती जयश्री माधवराव क� दे्र अ�धपर�चारका 71080 

81 श्रीमती सोनाल� पंडीत लहारे अ�धपर�चारका 71080 

82 श्रीमती �करण र�वदं्र गाठे अ�धपर�चारका 71080 

83 श्रीमती सुवणार् सुयर्कांत येमत े अ�धपर�चारका 71080 

84 श्रीमती �गता देव ुभाये अ�धपर�चारका 71080 

85 श्रीमती अरंुधती फ्रा�ससं ल�ढे अ�धपर�चारका 69730 

86 श्रीमती मंजु सुरेश  मेश्राम अ�धपर�चारका 92510 



87 श्रीमती �समा हर�दास �पगें अ�धपर�चारका 73138 

88 श्रीमती तेजिस्वनी सुरेश गज�भये अ�धपर�चारका 71080 

89 श्री. स्वागतकुमार �शवाजी देसाई अ�धपर�चारका 69730 

90 श्रीमती शभुांगी �वनायक मोरे अ�धपर�चारका 65930 

91 श्री. सुहास ल�मण �भसे अ�धपर�चारका 65930 

92 श्रीमती पुनम �वजय मोरे अ�धपर�चारका 65930 

93 श्री. स�चन अशोक �नकम अ�धपर�चारका 65930 

94 श्रीमती मेघा सु�नल गज्जेवार अ�धपर�चारका 71080 

95 श्रीमती �प्रती पॉल मुट्टत  अ�धपर�चारका 65930 

96 श्रीमती अंक�ता श्रीकृष्ण्  कुटे अ�धपर�चारका 65930 

97 श्रीमती माधुर� रमेश दराणे अ�धपर�चारका 65930 

98 श्री. अ�नकेत घन:श्याम �गडगे अ�धपर�चारका 65930 

99 श्रीमती कल्याणी नामदेव वाघमारे अ�धपर�चारका 65930 

100 श्री. मनोज कल्याण घोडके अ�धपर�चारका 65930 

101 श्रीमती सुंदर रानबा बुरकुले अ�धपर�चारका 65930 

102 श्रीमती पुनम जगन गौरखेड े अ�धपर�चारका 65930 

103 श्रीमती स्वप्नाल� बजरंग देसाई अ�धपर�चारका 65930 



104 श्री. स्विस्तक �नतीन मुळे अ�धपर�चारका 65930 

105 
श्रीमती जयश्री फुलचंद बुरंगे  
(यमगर) 

अ�धपर�चारका 
65930 

106 श्रीमती तपृ्ती �वलास �डके अ�धपर�चारका 65930 

107 श्रीमती ल�मी �ानराज गायकवाड अ�धपर�चारका 65930 

108 श्रीमती अश्वीनी शीरंग गवळी अ�धपर�चारका 65929 

109 श्रीमती आ�दती बाबुराव मडावी अ�धपर�चारका 65930 

110 श्रीमती चेतना यशवंत जमदाड े अ�धपर�चारका 65930 

111 श्रीमती शबनम महंमद शखे अ�धपर�चारका 65930 

112 श्री. �दनेश हर� बांगर अ�धपर�चारका 65930 

113 श्रीमती ज्योती सत्यनारायण पारखे अ�धपर�चारका 65930 

114 श्रीमती सु�मता वैभव  परब  अ�धपर�चारका 67830 

115 श्रीमती श्रध्दा ल�मण अंकमवार अ�धपर�चारका 67830 

116 श्री. �गर�ष सपंतराव घोरपड े अ�धपर�चारका 65930 

117 श्रीमती �नता ल�मण उईके अ�धपर�चारका 73847 

118 श्रीमती  अपणार् सरगर  अ�धपर�चारका 98390 

119 श्रीमती हषार् कुळमेथे अ�धपर�चारका 73847 

120 श्रीमती अिश्वनी ल�ढे अ�धपर�चारका 75905 



121 श्री. चतुरदास द�जुी पाट�ल कायार्लयीन अ�ध�क 76599 

122 श्री. अशोक  मधुकराव इंगोले कायार्लयीन अ�ध�क 70180 

123    श्री �वनोद दे�वदास �न�शबकर  व�रष्ठ सहाय्यक 57856 

124 श्री. �वनोद मकंुुदा कुमरे   व�रष्ठ सहाय्यक 56720 

125 कु. हषर्ला अंबादास गेडाम,  व�रष्ठ �लपीक 65568 

126 श्रीमती सु�नता �चदंजुी चांदेकर,  व�रष्ठ �लपीक 65568 

127   श्री. ओकांर भगवानराव मुळे,  व�रष्ठ �लपीक 48219 

128 श्री. �नखील मारोती वाडीकर,  व�रष्ठ �लपीक           65568 

129 श्री नारायण �लगंन्ना मामुलवार  व�रष्ठ �लपीक 58250 

130 श्री. �वनायक रमाकांत म�दलवार    व�रष्ठ �लपीक 64311 

131 श्री गो�वदं माधवराव बैनवाड   व�रष्ठ �लपीक 65568 

132 श्री. राहुल �दवाकरराव येरावार,  व�रष्ठ �लपीक 63668 

133 श्री. �कशोर �हरामण पाढेण, व�रष्ठ �लपीक 63668 

134 श्री �व�पन तेजराव काळपांड,े व�रष्ठ �लपीक 65568 

135 श्री अजय अशोक प�ढारकर,  व�रष्ठ �लपीक 63668 

136 श्री सु�नल �वश्वनाथ वाडकर, व�रष्ठ �लपीक 63668 

137 श्री मोहन�गर भगवान�गर �गर�, व�रष्ठ �लपीक 61926 



138 श्री. चंद ुरुपराव पारखंड े       व�रष्ठ �लपीक 55110 

139 श्री. योगेश भयैाजी आक्केवार  व�रष्ठ �लपीक 60185 

140 श्रीमती सुलोचना दे�वदास जाधव,  क�नष्ठ �लपीक 49109 

141 श्री. गुणवंत गुलाबराव जाधव  प्रयोगशाळा तंत्र� 67220 

142 श्री. पंडीत शकंरराव राठोड प्रयोगशाळा तंत्र� 63580 

143 श्रीमती ज्योती �शवाजी वाघदर�कर प्रयोगशाळा तंत्र� 65700 

144 श्री. आनंदा दशराव चव्हाण प्रयोगशाळा तंत्र� 67220 

145 श्री. राजेश �वठठलराव पांचाळ प्रयोगशाळा तंत्र� 73240 

146 
श्री.  मोहम्मद सरदोद्यीन एजाज 
शखे  

प्रयोगशाळा तंत्र� 
71140 

147 श्री. उ�म �वठठराव सावंत  प्रयोगशाळा तंत्र� 67220 

148 श्री. क�पल पाडुंरंग गवळी �-�करण  तंत्र� 63800 

149 श्री. स�चन मारोती बोरकंुटवार, �-�करण सहाय्यक 63668 

150 श्री. उमाशकंर कच्छवाह �-�करण सहाय्यक 51950 

151 श्री. रमेश नागोराव तोगरे प्रयोगशाळा तंत्र� 64373 

152 श्री. राज�द्र �वठलराव �खरटकर प्रयोगशाळा तंत्र� 68570 

153 श्री. आ�शष सुरेश कांबळे प्रयोगशाळा तंत्र� 63510 

154 श्री. राकेश तुकाराम ठेगंरे प्रयोगशाळा तंत्र� 68577 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       
                                                                                                                                                                       
अ�धष्ठाता 

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 
रुग्णालय चदं्रपूर 

155 श्री. चंद्रकांत उ�मराव वानखेड े प्रयोगशाळा ततं्र� 63510 

156 श्री. गणेश हनमंत जाधव प्रयोगशाळा तंत्र� 63025 

157 श्रीमती सोनाल� सुरेश नागोसे प्रयोगशाळा तंत्र� 68577 



 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005  
कलम 4 (१) (ब) बअ 

चंद्रपूर येथील शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय,चंद्रपरू या कायार्लयात उपलब्ध स�ुवधांचा तक्ता प्रकाशीत करणे 
 

उपलब्ध स�ुवधा:-   
1) भेटण्याच्या वेळे सदंभार्त मा�हती  
2) वेबसाईट �वषयी मा�हती  
3) कॉल स�टर �वषयी मा�हती  
4) अ�भलेख तपासणीसाठ� उपलब्ध स�ुवधांची मा�हती  
5) कामाच्या तपासणीसाठ� उपलब्ध स�ुवधांची मा�हती  , नमनेु �मळण्याबाबत उपलब्ध मा�हती  
6) सचुना पफलकाची मा�हती  
7) ग्रथंालय �वषयी मा�हती  

अ.क्र स�ुवधेचा प्रकार कालावधी �ठकाण जबाबदार अ�धकार� 
कमर्चार� 

तक्रार�नवारण 
अ�धकार� 

०१ वैद्यक�य �वद्याथ्या�ना भेटण्यासाठ� 
पालकांना 

द.ु४ ते 
५.४५ 

वसतीगहृ वसतीगहृ प्रमखु मा.अ�धष्ठाता 

02 सबंं�धत दस्तऐवज पाहणे द.ु४ ते 
५.४५ 

महा�वद्यालयात प्रशासक�य 
कायार्लयात 

सबंं�धत कमर्चार� मा.अ�धष्ठाता 

०३ महा�वद्यालय कामकाजाची पाहणी    मा.अ�धष्ठाता 

०४ नोट�स बोडर् २४ तास  महा�वद्यालयाच्या दशर्नी 
भागावर 

प्रशासक�य अ�धकार� 
कायार्लयीन अ�ध�क 

मा.अ�धष्ठाता 



०५ ग्रथंालय �वषयी स�मती २४ तास महा�वद्यालयात  ग्रथंपाल व सबंं�धत 
कमर्चार� 

मा.अ�धष्ठाता 

 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005  
कलम 4  

(१)(ब)गअप 
चंद्रपूर येथील शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपरू या कायार्लयातील शासक�य मा�हती अ�धकार�, व अ�पल�य 

अ�धकार� येथील लोक प्रा�धका-याच्या कायर्�ेत्रातील  यांची �वस्ततृ मा�हती प्रकाशीत करणे. 
 
 
अ.क्र मा�हती अ�धकार� नाव /पदनाम कायार्लयाचे नाव 

व दरुध्वनी क्रमांक 
�वषय अ�पल�य अ�धकार� नाव/पदनाम 

कायार्लयाचे नाव व दरुध्वनी 
क्रमांक 

1 डॉ.�नव�ृी िजवणे 
जन मा�हती अ�धकार�  
तथा 
वैद्यक�य अ�ध�क शा. वैद्यक�य महा�वद्यालय 
व रुग्णालय, चंद्रपूर  

 डॉ.अशोक �नतनवरे,  
अ�धष्ठाता,शासक�य वैद्यक�य 
महा�वद्यालय व रुग्णालय, 
चंद्रपूर.दरुध्वनी क्र.07172-
277104  
            
        
  

 
 



                                                                                                                                                                              
अ�धष्ठाता 

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 
रुग्णालय चदं्रपूर 

 
 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005  
कलम 4 ;(१) (ब) 

 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर या कायार्लयातील प्रका�शत मा�हती 

 
ससं्थे सबंंधीची मा�हती सचुना फलकावर प्र�सध्द करण्यात येईल. 

 
                                                        
 
 
 
         

                                                                
अ�धष्ठाता 

शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 
रुग्णालय चदं्रपूर 

 
 



                           
 
 
 
 
 
 
 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4 (१) (क) 
सवर्सामान्य लोकांशी सबंंधीत महत्वाचे �नणर्य व धोरणे यांची याद� प्रकाशनाक�रता तयार करणे व �वतर�त करणे 

 
�नरंक 

 
 
 
 
 
  
  

  अ�धष्ठाता 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 

रुग्णालय चदं्रपूर 
                             
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005  
कलम 4 (१) (ड) 

 सवर्साधारणपणे आपल्या कायार्लयात होणा-या प्रशासक�य, अथर्न्या�यक कामकाजाच्या प्रकाराची याद� 
 

सचुना पफलकावर प्र�सध्द करण्यात येईल. 
  
 
 
           
                  

अ�धष्ठाता 
शासक�य वैद्यक�य महा�वद्यालय व 

रुग्णालय चदं्रपूर 
                           
     



  
    
 
 
 
  

 


