
 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया 
मादहतीचा अधिकार अधिधियम-2005 कलम 4 (1) (2) मिील 

तरतुिीिुसार 17 बाबीींवरील (मॅन्युअल) मादहती. 
कलम 2 एच िमिुा (अ) 

मादहतीचा अधिकार अधिधियम 2005  अन्वये ववभागवार लोकप्रधिकारी याींची यािी 
ववभागाचे िाव :- वैद्यकीय धशक्षण व सींशोिि, मुींबई. 

कलम 2 (एच)ए/बी/सी/डी 

अ.क्र. लोकप्राधिकारी सींस्था सींस्था प्रमुखाचे पििाम पत्ता 
01 शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय,  

िेहरु चौक, कुीं वर धतलकधसींह सामान्य  रुग्णालय पररसर , 
जयस्तींभ चौकाजवळ,  गोंदिया - 441601 

  

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
 



 

कलम  2  एच तक्ता (ब) 

शासिाकडूि पुरेसा धििी प्राप्त लोकप्राधिकारी सींस्थाींची यािी. 
 

शासकीय ववभागाच ेिाव :- सींचालिालय, वैद्यकीय धशक्षण व सींशोिि, मुींबई. 

कलम 2 (एच) (1) (2) अींतगगत 

- 

अ. क्र. लोकप्राधिकारी सींस्था सींस्था प्रमुखाचे पििाम दिकाि/पत्ता 
-- सींबींधित िाही सींबींधित िाही ---- 

 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया  

 

 



 

कलम 4 (1) ( B ) ( i )  

गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयातील कायग व कतगव्य  याींचा तपशील : 

1.  कायागलयाचे िाव                                    :- शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय,  

                                                                      गोंदिया 
2. पत्ता                                                       :- शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया , 
                                                                      िेहरु चौक, कुीं वर धतलकधसींह सामान्य रुग्णालय पररसर, जयस्तींभ चौकाजवळ,   

                                                                      गोंदिया - 441601.  

3.कायागलय प्रमुख                                       :- अधिष्ठाता 
4. शासकीय ववभागाच ेिाव                         :- सींचालिालय, वैद्यकीय धशक्षण व सींशोिि, मुींबई. 

5. कोणत्या मींत्रालयातील                           :- वैद्यकीय धशक्षण व औषिीद्रव्ये ववभाग, मुींबई. 

     खात्यातील अधििस्थ 

6. कायगके्षत्र गोंदिया भोगोधलक                    :-  गोंदिया , स्थाधिक कायगके्षत्र, गोंदिया 
7. वैधशष्ट े                                                  :- मींत्रालयीि ववभागाशी सींबींधित 

8. ववभागाचे ध्येय िोरण                              :-  मींत्रालयीि ववभागाशी सींबींधित 

9. िोरण                                                     :- 1. वैद्यकीय धशक्षण 

                                                                      2. प्रधतबींिात्मक रुग्णसेवा व त्याचे धशक्षण 
                                                                      3. उपचारात्मक रुग्णसेवा व त्याचे धशक्षण 

                                                                      4. न्याय प्रववष्ट  सेवेचे धशक्षण 

10. सवग सींबींधित कमगचारी                             :- सोबत जोडले आहे. 



 

11. कायग                                                      :- सोबत जाडले आहे 

12. कामाचे ववस्ततृ स्वरुप                            :- सोबत जोडले आहे 

13. मालमते्तचा तपाधशल                              :- एकूण के्षत्रफळ – 30 एकर. कुडवा, गोंदिया  उपववभाग 3 -सव्हे िीं. 118/2/क, 119/1/क 

                                                                   तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु असलेल्या कुीं वर धतलकधसिेंह सामान्य रुग्णालय पररसरातील बाींिकाम 

                                                                       8 पाच मजली इमारतीमध्ये तात्पुरते मुलामुलीींचे वसधतगहृ, धिवासी डॉक्टराींचे वसधतगहृ, 

                                                                        बाह्यरुग्ण ववभाग, 300 खाटाींचे रुग्णालय, 200 खाटाींचे स्त्री रुग्णालय, 108 खाटाींचे िववि 

                                                                       रुग्णालय इमारत, अधिकारी/कमगचा-याींची धिवासस्थािे इ. बाींिकाम झालेले आहे. 

14. सेवा उपलब्ि                                          :- 1. वैद्यकीय धशक्षण – प्रथम, व्व्ितीय, ततृीय वषग एम.बी.बी.एस. आींतरवाधसता,  
                                                                            सी.पी.एस. , डी.एि.बी.   इ. 

                                                                        2. प्रथम सींिभग सेवा व त्याींचे प्रधशक्षण 

                                                                        3. कौटुींवबक आरोग्य जिजागतृी व त्याचे प्रधशक्षण 

                                                                        4. राष्ट्रीय कायगक्रम (उदिष्ट  धिहाय) व त्याींचे प्रधशक्षण 

                                                                        5. शालेय आरोग्य धशक्षण व त्याचे प्रधशक्षण 

                                                                        6. आदिवासी भागात रोगधििाि व उपचार धशबीरे 
                                                                        7. कुपोषण व माता बाल सींगोपि व त्याचे प्रधशक्षण. 

 

 

 

 

15. सींस्थेच्या सींरचिात्मक तक्त्यामध्ये प्रत्येक स्तरावरचे तपाशील. 



 

अधिष्ठाता 
| 

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

                                                     |                                                                                                       | 

                                  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख                                                                        प्रशासकीय अधिकारी 
                                                     |                                                                                                       | 

                                        यहयोगी प्राध्यापक                                                           कायागलय अधिक्षक/लेखा अधिक्षक/लघुलेखक 

                                                      |                                                                                                       | 

                         अधिव्याख्याता / सहाय्यक प्राध्यापक                                                                 वररष्ठ सहाय्यक 

                                                      |                                                                                                        | 

               आवासी / धिवासी / प्रबींिक व इतर वगग अधिकारी                                                वररष्ठ धलवपक / लघुटींकलेखक 

                                                      |                                                                                                        | 

                      प्रयोगशाळा / रक्तपेढी / क्ष-दकरण तींत्रज्ञ                                                        कधिष्ठ धलवपक / ताींवत्रक पिे  

                                                      |                                                                                                        | 

                      प्रयोगशाळा सहाय्यक / इतर ताींवत्रक पिे                                                              धशपाई / सफाईगार 
                                                      | 

    प्रयोगशाळा पररचर / शवपररचर /प्राणीपररचर /धशपाई /सफाईगार 

16. कायागलयीि िरुध्विी क्र. व वेळा                      :- िरुध्विी क्र. 07182-238096,  फॅक्स िीं.  -- 
                                                                                कायागलयाची वेळ – 9.45 ते 5.45 

 

 

17. साप्तादहक सुट्टी व ववधशष्ट सेवेसािी             :- िर रवववारी साप्तादहक सुट्टी आव्ण शासिािे वेळोवेळी मींजूर केलेल्या सुट्या 
      िरववलेल्या वेळा 
 



 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

2}अधिकारी आव्ण कमगचा-याींचा जॉब चाटग 
 

अधिष्ठाता याींचा जॉब चाटग :- 
:-         रोज सकाळच्या सत्रात रूग्णालय ववभागावर धियींत्रण, बाहयरूग्ण ववभागात हजर राहतात. सवगसािारण रूग्णाींची व ज्या रोगासींबींिात  

            त्याींिी ववशेष िैपूण्य सींपािि केलेले असेल त्या रोगाींच्या रूग्णाींची तपासणी करतात.  

:- वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचा शैक्षव्णक कायगक्रम व्यवव्स्थत पार पाडण्यासींिभागत ववववि शैक्षव्णक कायगक्रमाींवर धियींत्रण िेवतात. 

:- बाहयरूग्ण ववभागातील इतर ववभागाचीची ते वेळोवेळी िेखरेख /धियींत्रण िेवतात. 

:- रोज रूग्णालयात फेरी मारतात. बाहय रूग्ण ववभागात तपासणी केलेल्या रूग्णाींची पाहणी करतात आव्ण इतर महत्वाच्या रूग्णाींचीही  
            पाहणी करतात. 

:- रूग्णालय महाववद्यालयातील सींपूणग बाबीींवर म्हणजे ववद्यार्थयाांचे धशक्षण, रूग्णसेवा, प्रशासकीय कामकाज व इतर सवगच बाबीींवर  
            िेखरेख तथा धियींत्रण िेवतात. तसेच आवश्यक तेथे मागगिषगि करतात.  

:- वेळोवेळी पररसेववकेसह प्रशासिीक ववभागाची पाहणी करतात आव्ण त्या वेळेस साफसफाईवरही लक्ष िेवतात. 

:- न्यायवैद्यक कामे, न्यायवैद्यकीय प्रमाणपते्र आव्ण शवपररक्षा अहवाल या कामावरही लक्ष िेवतात. 

:- तींत्रीक व प्रशासधिक बाबीींच्या सींबींिात आपल्या हाताखालील कमगचा-याींिा मागगिषगि करणे. 

:- धिरधिराळया ववभागात धिजांतुकीकरणाचे काम सुरळीत सुरू आहे दकीं वा िाही हे पाहतात. 

:- महत्वाच्या साििसामुग्रीचा चाींगल्याप्रकारे उपयोग होतो आहे दकीं वा िाही हे पाहतात. तसेच त्याींची धिगा व िरुूस्ती बाबत वेळोवेळी  
           कायगवाही करणे. 

:- कमगचा-याींचे हजेरी पुस्तक तपासणी करणे.  



 

:- सल्लागार सधमतीची बैिक बोलाववणे आव्ण कमगचा-याींची सभा बोलाववणे. 

:- अींिाजपत्रक दहशेब व जडसींग्रह िोंिवही यावर धियींत्रण िेवणे. 

:- कमगचा-याींमध्ये सौजन्य, वक्तवषरपणा, धियधमतता आव्ण सौजन्यशील या बाबीींकडे लक्ष िेणे. 

:- मािसेवी वैद्यकीय अधिका-याींच्या कामकाजावर लक्ष िवणे. 

:- कमगचा-याींकडूि दकीं वा रूग्णाींकडूि, रूग्णाचे िातेवाईकाींगडूि आव्ण वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकडूि कोणतीही तक्रार आल्यास त्याची  
            तत्परतेिे िखल घेतात. तक्रारीचे धिवारण करणे. 

:- वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववि प्रकारच्या शैक्षव्णक कायगक्रमाींचे प्रभावीपणे आयोजि करणे. 

:- महाववद्यालयाच्या खचागमध्ये शक्य धततकी काटकसर करणे. 

:- औषिभाींडारात आव्ण धिरधिराळया ववभागात प्रत्यक्ष अचािक भेटी िेणे, िर तीि मदहण्याींिी औषिीींचा सािा तपासणे. 

:- त्याींिी जरूर तेथे इतर शासकीय ववभाग आव्ण अधिकारी याींिा सहकायगकरणे आव्ण सजितेमध्ये महाववद्यालयाची व रूग्णालयाची  
            चाींगली प्रधतमा धिमागण करणे. 

:- त्याींिी मदहण्यातूि एकिा अचािक रोख रकमेची तपासणी करावी. 
:- वषागतूि एकिा कायागलयाची तपासणी करावी. 
:- धिकामी वस्तुींची तपासणी करूि त्या वस्तू धियमािुसार धिलखेि करूि धिकालात काढणे. 

:- शासकीय इमारतीची धिगा रा.खणे आव्ण िरुूस्ती याकडे लक्ष िेवणे. 

:- जेव्हा जेव्हा साींगण्यात येईल तेव्हा शस्त्रदक्रयाचीीं व िेत्र धशबीराचे कायगक्षमतापुवगक व यशव्स्वररत्या राबववण्यास जबाबिार असणे. 

:- रूग्णाींच्या आव्ण कमगचा-याींच्या तक्रारी धिवारणासािी वेळ राखिु िेवणे. 

:- वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचा शैक्षव्णक कायगक्रम व्यवव्स्थत चालू आहे दकीं वा िाही याबाबत िक्ष राहणे. 

:- वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववि प्रकारचे शैक्षव्णक कायगक्रम राबववणे. 

:- प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, अधिव्याख्याता, सह. अधिव्याख्याता आपले शैक्षव्णक अध्यापिाचे कायग व्यवव्स्थतपणे व प्रभावीपणे पार  



 

            पाडीत आहे दकीं वा कसे याबाबत धियींत्रण िेवणे. 

:- वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचा प्रात्यव्क्षक ववषयक अभ्यासक्रम व्यवव्स्थतररत्या पूणग केला जातो आहे दकीं वा कसे याबाबीींवरही ते धियींत्रण िेवतात. 

:- एकीं िरीत महाववद्यालयात वदेै्यकीय ववद्यार्थयाांकररता शैक्षव्णक कायगक्रम, प्रात्यव्क्षक कामे, पररक्षा व इतर अिुषाींधगक कामे प्रभावीपणेव  

            व्यवव्स्थतररत्या पार पाडली  जात आहेत या बाबीींवर ते प्रभवीपणे धियींत्रण िेवतात. 

 

प्राध्यापक व ववभागप्रमुख  याींचा जॉब चाटग : 
 या शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयात प्राध्यापकाींची एकूण 19 पिे मींजूर असूि ती पुढील ववषयाींकररता मींजूर आहेत. शररररचिाषास्त्र, 

शरररदक्रयाषास्त्र, जीवरसायिषास्त्र, ववकृतीषास्त्र, न्यायवैद्यकषास्त्र, औषिषास्त्र, सुक्ष्मजीवषास्त्र, औषिवैद्यकषास्त्र, बधिररकरणषास्त्र, बालरोगषास्त्र, 

शल्यधचदकत्साषास्त्र, क्ष-दकरणषास्त्र, स्त्रीरोग व प्रसुधतषास्त्र, काि,िाक घसाषास्त्र, अव्स्थव्यींगोपचारषास्त्र,त्वचा व गुप्तरोगषास्त्र, िींतधचदकत्साषास्त्र, 

िेत्रधचदकत्साषास्त्र, रोगप्रधतबींिक व सामाव्जक औषिवैद्यकषास्त्र या ववषयाींकररता प्रत्येकी एक प्राध्यापकाींचे पि मींजूर आहेत. शल्यधचदकत्साषास्त्र 

ववभागात 2 प्राध्यापकाींची पिे मींजूर आहेत.  

:- आपआपल्या ववषयात सिरचे प्राध्यापक धिपुि असूि त्याींिी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा त्या ववषयाचे अध्यापि करावे, त्या ववषयाचे  

            प्रात्यव्क्षकाींचे कायगक्रम तयार करूि ते यशस्वीररत्या पूणग करावेत. 

:- आवश्यकता असेल तेव्हा त्याींिी तातडीच्या वेळी रूग्णसेवा द्यावी. 
:- आपल्या ववभागातील इतर सहयोगी प्राध्यापक, अधिव्याख्याते व इतर सवग कमगचारी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचे इतर शैक्षव्णक कायगक्रम  

            व्यवव्स्थत पूणग करतात दकीं वा कसे यावर प्राध्यापक व ववभागप्रमुख धियींत्रण िेवतील. 

:- त्याींिा करावे लागणारे पत्रव्यवहाराचे आव्ण न्यायवैद्यक पत्रव्यवहाराचे काम त्वरीत करावे. 

:- जितेशी सलोख्याचे सींबींि िेवण्याची जबाबिारी आहे. 

:- आपआपल्या ववषयाींत प्रत्येक वैद्यकीय ववद्याथी धिपूण होईल या सींिभागत स्वतः काही िाववन्यपूणग शैक्षव्णक कायगक्रमाींची आखणी  
           करतील व त्या कायगक्रमाींची यशस्वीपणे अींमलबजावणी होते आहे दकीं वा कसे याबाबत िक्ष राहतील. 



 

सहयोगी प्राध्यापक याींचा जॉब चाटग : 
 या शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयात सहयोगी प्राध्यापकाींची एकूण 40 पिे मींजूर असूि ती पुढील ववषयाींकररता मींजूर आहेत. 

शररररचिाषास्त्र-3, शरररदक्रयाषास्त्र-2, जीवरसायिषास्त्र-1, ववकृतीषास्त्र-4,न्यायवैद्यकषास्त्र-2, औषिषास्त्र-2, सुक्ष्मजीवषास्त्र-2, औषिवैद्यकषास्त्र-

3, बधिररकरणषास्त्र-2, बालरोगषास्त्र-2, शल्यधचदकत्साषास्त्र-4, क्षदकरणषास्त्र-2, स्त्रीरोग व प्रसुधतषास्त्र-2, काि,िाक घसाषास्त्र-1, 

अव्स्थव्यींगोपचारषास्त्र-1, क्षयरोगषास्त्र-1, िींतधचदकत्साषास्त्र-1, िेत्रधचदकत्साषास्त्र-1, रोग प्रधतबींिक व सामाव्जक औषिवैद्यकषास्त्र-3, 

मिोववकृतीषास्त्र-1, या ववषयाींकररता सहयोगी प्राध्यापकाींची पिे मींजूर आहेत. 

 

सहयोगी प्राध्यापक-शररररचिाशास्त्र 

1. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींच्या मागगिषगिाखाली काम करणे. 

2. प्रथम वषागच्या ववद्यार्थयाांिा तसेच पिव्युत्तर ववद्यार्थयाांिा व्याख्यािे िेणे. 

3. वगागत शवाचे ववच्छेिि वषकववणे. 

4. शवववच्छेिि झालेले भाग बरणीत िेवूि सींग्रहालयात जति करूि िेवणे. 

5. न्यायवैद्यक प्रकरणात प्राध्यापकाींच्या सल्ल्यािुसार पररक्षण करणे. 

6. ववभागाची मुळ कामे करणे. 

7. शवववच्छेिि गहृाची िेखरेख करणे. 

8. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिा ववभागाच्या प्रशासकीय कामकाजात मित करणे. 

9. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

 

 



 

 

 

सहयोगी प्राध्यापक-शरररदक्रयाशास्त्र 

1. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींच्या मागगिषगिाखाली काम करणे. 

2. प्रथम वषागच्या ववद्यार्थयाांिा तसेच पिव्युत्तर ववद्यार्थयाांिा व्याख्यािे िेणे, प्रात्येव्क्षक घेणे. 

3. ववभागाची मुळ कामे करणे. 

4. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिा ववभागाच्या प्रशासकीय कामकाजात मित करणे. 

5. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

 

सहयोगी प्राध्यापक- जीवरसायिशास्त्र 

1. जीवरसायिशास्त्र ववषयाचे व्याख्यािे, प्रात्यव्क्षके इ. कररता हे जबाबिार असतील प्राध्यापक ववभागप्रमुखाींिी सोपववलेली इतर कामे ही  
            पार पाडतील.  

2. सींशोिि कायागत भाग घेणे, तसेच प्राध्यापकाींिा ववभागाच्या कामकाजात मित करणे व ववभागाच ेभाींडार तपासण्याींत मित करणे. 

3. लोक दहताथग ध्येय लक्षात घेवूि ववभागाींच्या कामकाजात प्राध्यापक व मा. अधिष्ठाता याींिी सोववलेल्या जबाबिा-या पार पाडणे. 

 

सहयोगी प्राध्यापक-न्यायवैद्यकशास्त्र 

1. न्यायवैद्यकशास्त्र ववभागाच्या पिवी/पिव्युत्तर ववद्यार्थयाांिा प्रशाक्षण िेणे 

2. महाववद्यालयाला सींलग्ि असलेल्या रूग्णालयातील न्यायवैद्यक कामाचे  प्रभारी प्रमुख म्हणूि काम पाहणे. तसेच रूग्णालयात   

           आणलेल्या मतृ शररराचे शवववच्छेििाची कामे करणे. 



 

3. न्यायवैद्यक प्रकरणात प्राप्त झालेल्या कोटागच्या सींमन्सबाबत कोटागत हजर राहणे.  

4. महाववद्यालयातील न्यायवैद्यक ववभागाचे प्रभारी अधिकारी म्हणूि काम पाहणे. 

5. मा अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक ववभागप्रमुख याींिी सोपववलेली इतर कतगव्ये पार पाडणे. 

 

सहयोगी प्राध्यापक-औषिशास्त्र 

1. औषिशास्त्र ववभागाच्या पिवीपूवग ववद्यार्थयाांिा प्रधशक्षण िेणे 

2. औषिशास्त्र ववषयातील शैक्षव्णक व्याख्यािे, प्रात्यव्क्षके इ. कामास जबाबिार असतील व मा. अधिष्ठाता व ववभागप्रमुख याींिी  
            सोपववलेली कामे पार पाडतील. 

3. सींशोिि कायागत सहभाग घेणे व ववभागाच्या कामाींत प्राध्यापकाींिा सहयोग िेणे.  

4. औषिीभाींडार प्रमुख म्हणूि काम पाहणे तसेच औषिी भाींडाराच्या साियावर वेळोवेळी धियींत्रण िेवणे. 

5. मा अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक ववभागप्रमुख याींिी सोपववलेली इतर कतगव्ये पार पाडावीत. 

 

सहयोगी प्राध्यापक-सुक्ष्मजीवशास्त्र 

1. सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभागाचेकामकाज पाहणे व िैिींदिि अटॅॉप्सी ववषयक कामे पार पाडणे. 

2. सुक्ष्मजीवशास्त्र ववषयातील शैक्षव्णक व्याख्यािे, प्रात्यव्क्षके इ. कामास जबाबिार असतील व मा. अधिष्ठाता व ववभागप्रमुख याींिी  
            सोपववलेली कामे पार पाडतील. 

3. सींशोिि कायागत सहभाग घेणे व ववभागाच्या कामाींत प्राध्यापकाींिा सहयोग िेणे.  

4. प्राध्यापकाींिी तथा मा. अधिष्ठाताींिी इतर सुचववलेली कामे पार पाडणे.  

 

 



 

 

सहयोगी प्राध्यापक- ववकृतीशास्त्र 

1. ववकृतीशास्त्र ववभागाच ेधियधमत अटॅोप्सीसह सवग कामे पाहणे. 

2. सबींधित ववषयातील व्याख्यािे,प्रात्यव्क्षके,तसेच ववभागातील इतर कामाींसािी हे जबाबिार असतील तसेच प्राध्यापक व  

            ववभागप्रमुख,मा.अधिष्ठाता याींिी ववषयाींतगगत सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे. 

3. सींशोिि ववषयक कामात सहभाग घेणे, प्राध्यापकाींिा ववभागाच्या कामकाजात सहयोग िेणे, ववभागाच ेभाींडार पडताळणे इ. कामे  

            करणे. 

4. मा. अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक व ववभागप्रमुख याींिी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

 

सहयोगी प्राध्यापक-रोगप्रधतबींिक व सामाव्जक औषिवैद्यकशास्त्र 

1. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचे व्याख्याि आयोजि करणे. 

2. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचे प्रात्यव्क्षके, सेधमिार, टयुटोरीअल्स आयेजिे. 

3. ग्रामीण आरोग्य किें द्रात प्राध्यापकाींच्या अिुपव्स्थतीत ववद्यार्थयाग।चे सेधमिार आयोजिे व प्रकल्पाबाबत मागगिषगि करणे. 

4. पिव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या धशक्षणात भाग घेणे. 

5. कुटुींब कल्याण कायगक्रमाींवर िेखरेख करणे. 

6. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षव्णक सहली, आरोग्य सींिभागत ग्रामीण भागात आयोजिे. 

7. िैिींिधि कामकाजाच्या धियोजिात मित करणे. 

8. ववभागाच्या सींग्रहालयाची िेखभाल िेवणे. 

9. आरोग्य पथकाचे प्रभारी म्हणूि काम पाहणे.  

10. ववभागप्रमुखाींिी सोपववलेली शैक्षव्णक व प्रशासकीय कामे पार पाडणे.  



 

 

सहयोगी प्राध्यापक-स्त्रीरोग व प्रसुधतशास्त्र ववभाग. 

1. रूग्णाींची व्यवव्स्थत तपासणी करणे व काळजी घेणे. 

2. अत्यावश्यक सेवेच्या वेळी उपव्स्थत राहणे.  

3. पिवी व पिव्युत्तर ववद्यार्थयाांिा धशकववणे. 

4. आपल्या ववभागातील सींशोिि  कामाींकररता मागगिषगि करणे व सींशोिि  कामे करणे. 

5. प्राध्यापकाींिी अथवा रूग्णालय प्रमुखाींिी व महाववद्यालय प्रमुखाींिी सुचववलेले कामे पार पाडणे. 

 

सहयोगी प्राध्यापक-औषिवैद्यकशास्त्र 

1. औषिवैद्यकशास्त्र ववभागाच्या पिवीपूवग ववद्यार्थयाांिा प्रधशक्षण िेणे 

2. औषिशास्त्र ववभागाच ेआय.सी.सी.यु. कक्षाचे प्रमुख म्हणुि कामकाज पाहणे,ववद्यार्थयाांिा धशकववणे,कक्षाची अत्यावश्यक कामे पार  
            पाडणे. 

3. रूग्णालयीि बाहयरूग्ण, आींतररूग्णाींची जबाबिारी पार पाडणे.  

4. सोपववलेली इतर शैक्षव्णक व धचदकत्सालयीि कामे पार पाडणे. 

5. ववभागप्रमुख तथा मा अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली इतर कतगव्ये पार पाडणे. 

 

सहयोगी प्राध्यापक-क्षयरोगशास्त्र 

1. रूग्णालयातील क्षयरोग ववभागाचे ते प्रभारी अधिकारी म्हणूि काम पाहतील. 

2. पिवीच्या ववद्यार्थयाांिा क्षयरोगाववषयी वषकववण्याची जबाबिारी त्याींची राहील. 



 

3. क्षयरोगाशी धिगडीत असलेल्या कायगक्रमाींबाबत रोग प्रधतबींिक व सामाव्जक औषिवैद्यकशास्त्र ववभागाशी सहयोग करूि कायगक्रम  

            राबववणे. 

4. ववभागप्रमुख तथा मा अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली इतर कतगव्ये पार पाडणे. 

 

सहयोगी प्राध्यापक-बालरोगशास्त्र 

1. बालरोग ववभागाच्या पिवीपूवग व पिव्युत्तर ववद्यार्थयाांिा प्रधशक्षण िेणे 

2. बालरोग  ववभागाच ेएिआयसीयु कक्षाचे प्रमुख म्हणुि कामकाज पाहणे,ववद्यार्थयाांिा धशकववणे,कक्षाची अत्यावश्यक कामे पार पाडणे. 

3. रूग्णालयीि बाहयरूग्ण, आींतररूग्णाींची जबाबिारी पार पाडणे.  

4. सोपववलेली इतर शैक्षव्णक व धचदकत्सालयीि कामे पार पाडणे. 

5. ववभागातील बालरोग पथकाचे प्रमुख म्हणूि काम पाहतील व ववभागाचे धचदकत्सालयीि व शैक्षव्णक कामे व अत्यावश्यक कामे  

            पाहतील. 

6. पिवीच्या ततृीय एमबीबीएस च्या ववद्यार्थयाांिा धशकववणे. 

7. प्राध्यापक व मा अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली धचदकत्सालयीि व शैक्षव्णक कामे करणे. 

 

सहयोगी प्राध्यापक-‘शल्यधचदकत्साशास्त्र 

1. रूग्णालयातील शल्यधचदकत्सा कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणूि काम पाहणे. 

2. पिवीच्या ववद्यार्थयाांिा शल्यधचदकत्सा ववषय धशकववण्याची जबाबिारी याींची असेल. 

3. ववभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  

 



 

सहयोगी प्राध्यापक-अव्स्थव्यींगोपचारशास्त्र 

1. रूग्णालयातील अव्स्थव्यींग कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणूि काम पाहणे. 

2. पिवीच्या ववद्यार्थयाांिा अव्स्थव्यींग ववषय धशकववण्याची जबाबिारी याींची असेल. 

3. ववभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  

 

सहयोगी प्राध्यापक-िेत्रधचदकत्साशास्त्र 

1. रूग्णालयातील िेत्र कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणूि काम पाहणे. 

2. पिवी/पिव्युत्तर ववद्यार्थयाांिा िेत्र ववषय धशकववण्याची जबाबिारी याींची असेल. 

3. ववभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  

 

सहयोगी प्राध्यापक-क्ष-दकरणशास्त्र 

1. क्ष-दकरणाींच्या रोग धििािाबाबत ववशेष तपासण्या व फोटो काढणे. 

2. क्ष-दकरण तींत्रज्ञाींच्या कामकाजावर िेखरेख करणे. 

3. क्षदकरण तींत्रज्ञाि ववषयी क्षदकरण तींत्रज्ञाींच्या कामकाजात सुिारणा घडवूि आणण्याकररता प्रधशक्षण िेणे. 

4. पिवी ववद्यर्थयाांिा क्षदकरण रोग धििाि ववषयाबाबत धशकववणे. 

5. पिवी ववद्यार्थयाांच्या शैक्षव्णक कामाींकररता धशववण्यासींिभागत वररष्ठ क्षदकरण तींत्रज्ञाींिा मित करणे. 

6. पिवी पूणग झाल्यािींतर पिव्युत्तर ववद्यार्थयाांिा धशकववणे व सींशोिि कामे करणे. 

7. क्षदकरण उपचाराबाबत धियोजि करणे, कामकाजावर िेखरेख िेवणे व रूग्णाींिा औषिोपचाराबाबत धियोजि करणे. 

8. अींिारखोलीत पररचर व तींत्रज्ञ याींचे कामकाजात सुिारणा होण्यासींिभागत पयगवेक्षण करणे. 



 

9. क्षदकरणाींचा अहवाल तयार करणे, रोग धििाि करणे. 

10. गुींतागुींतीच्या प्रकरणात उपचाराला दिशा िेण्यासािी शल्यधचदकत्सक, अव्स्थव्यींगतज्ञ, दफजीवषयि, बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ,  

            काि-िाक -घसा तज्ञ याींच्याशी सल्लामसलत करणे. 

11. टयुमर व्क्लधिकस बाबत कायगवाही करणे. 

12. शेवटच्या वषागच्या एमबीबीएस च्या ववद्यार्थयाांचे शैक्षव्णक व्याख्यािे घेणे व कॅन्सरच्या रूग्णाींिा औषिोपचार करणे. 

13. वररष्ठ क्षदकरण तींत्रज्ञाींिा कामात मित करणे. 

14. ववभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाताींिी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे. 

15. गुींतागुींतीच्या प्रकरणाींच्या िोंिी घेणे.  

 

सहयोगी प्राध्यापक-बधिररकरणशास्त्र 

1. रूग्णालयातील बधिररकरण कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्हणूि काम पाहणे. 

2. पिवीच्या ववद्यार्थयाांिा बधिररकरण ववषय धशकववण्याची जबाबिारी याींची असेल. 

3. ववभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  

 

सहयोगी प्राध्यापक-काि,िाक व घसाशास्त्र 

1. काि,िाक घसा  ववभागाच्या पिवीपूवग व पिव्युत्तर ववद्यार्थयाांिा प्रधशक्षण िेणे 

2. काि,िाक घसा  ववभागाचे ऑडीओमेट्री कक्षाचे प्रमुख म्हणुि कामकाज पाहणे,ववद्यार्थयाांिा धशकववणे,कक्षाची अत्यावश्यक कामे पार  
            पाडणे. 

3. रूग्णालयीि बाहयरूग्ण, आींतररूग्णाींची जबाबिारी पार पाडणे.  

4. सोपववलेली इतर शैक्षव्णक व धचदकत्सालयीि कामे पार पाडणे. 



 

5. ववभागातील काि,िाक घसा पथकाचे प्रमुख म्हणूि काम पाहतील व ववभागाच ेधचदकत्सालयीि व शैक्षव्णक कामे व अत्यावश्यक कामे  

            पाहतील. 

6. पिवीच्या ततृीय एमबीबीएस च्या ववद्यार्थयाांिा धशकववणे. 

7. प्राध्यापक व मा अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली धचदकत्सालयीि व शैक्षव्णक कामे करणे. 

सहयोगी प्राध्यापक-िींतशास्त्र 

1. रूग्णालयातील िींतशास्त्र ववभागाचे बाहयरूग्ण व आींतररूग्णचे काम पाहणे. 

2. पिवीच्या ववद्यार्थयाांिा िींतधचदकत्सा ववषय धशकववण्याची जबाबिारी याींची असेल. 

3. ववभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे.  

 

सहयोगी प्राध्यापक-मिोववकृतीशास्त्र 

1. रूग्णालयातील मिोववकृतीशास्त्र ववभागाच ेबाहयरूग्ण व आींतररूग्णचे काम पाहणे. 

2. पिवीच्या ववद्यार्थयाांिा मिोववकृती ववषय धशकववण्याची जबाबिारी याींची असेल. 

3. ववभागप्रमुख तथा मा. अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली इतर कामे पार पाडणे. 

 

अधिव्याख्याता/ सहाय्यक प्राध्यापक याींचा जॉब चाटग : 
 या शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयात अधिव्याख्याता/सहाय्यक प्राध्यापक याींची एकूण 60 पिे मींजूर असूि ती पुढील ववषयाींकररता 
मींजूर आहेत. शरीररचिाशास्त्र-5, शरररदक्रयाशास्त्र-6, जीवरसायिशास्त्र-3, ववकृतीशास्त्र-6, न्यायवैद्यकशास्त्र-3, औषिशास्त्र-3 सुक्ष्मजीवशास्त्र-2, 

औषिवैद्यकशास्त्र-4, बधिररकरणशास्त्र-4, बालरोगशास्त्र-3, शल्यधचदकत्साशास्त्र-4, क्ष-दकरणशास्त्र-2, स्त्रीरोग व प्रसुधतशास्त्र-5, काि,िाक व 



 

घसाशास्त्र-1, अव्स्थव्यींगोपचारशास्त्र-2, त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र-1, क्षयरोगशास्त्र-1, िींतधचदकत्साशास्त्र-1, िेत्रधचदकत्साशास्त्र-1, रोगप्रधतबींिक व 

सामाव्जक औषिवैद्यकशास्त्र-2, मिोववकृतीशास्त्र-1, या ववषयाींकररता अधिव्याख्याता पिे मींजूर आहेत. 

1. आपआपल्या ववषयात सिरचे अधिव्याख्याते धिपुि असूि त्याींिी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा त्या ववषयाचे अध्यापि करावे, त्या ववषयाचे  

            प्रात्यव्क्षकाींचे कायगक्रम तयार करूि ते यशस्वीररत्या पूणग करावेत.  

2. आपल्या ववभागात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववि प्रकारचे शैक्षव्णक कायगक्रम तयार करूि ते यशस्वीररत्या पूणग करावेत. 

3. आपल्या ववभागातील इतर सवग कमगचारी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचे इतर शैक्षव्णक कायगक्रम व्यवव्स्थत पूणग करतात दकीं वा कसे यावर िेखरेख  

            िेवतील. 

4. आपल्या ववभागातील सवग कमगचारी आपआपली कामे व्यवव्स्थतररत्या पूणग करतात दकीं वा कसे यावर िेखरेख िेवतील. 

5. आपल्या ववभागपमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली ववववि प्रकारची कामे पार पाडतील. 

6. अधिष्ठाता याींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि शैक्षव्णक कायगक्रम ते पार पाडतील. 

7. त्याींिा करावे लागणारे पत्रव्यवहाराचे आव्ण न्यायवैद्यक पत्रव्यवहाराचे काम त्वरीत करतील. 

8. जितेशी सलोख्याचे सींबींि िेवण्याची जबाबिारी आहे. 

9. आपआपल्या ववषयात प्रतयेक वैद्यकीय ववद्याथी धिपुि होईल यासींिभागत स्वतः काही िाववन्यपूणग शैक्षव्णक कायगक्रमाींची आखणी  
            करतील व त्या कायगक्रमाींची यशस्वीपणे अींमलबजावणी होते आहे दकीं वा कसे याबाबत िक्ष राहतील. 

10. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिा व सहयोगी प्राध्यापकाींिा आपल्या ववभागातील ववववि प्रकारचे शैक्षव्णक कायगक्रम आखणे व ते  

           यशस्वीररत्या पूणग करण्यात सहाय करतील. 

11 ववववि प्रकारचे राष्ट्रीय कायगक्रमाींची आखणी करण्यात प्राध्यापक ववभागप्रमुखाींिा सहाय्य करतील व ते राष्ट्रीय कायगक्रम  

            यशस्वीररत्या राबववण्याकामी सहाय्य करतील. 

12. आपआपल्या ववभागाींमध्ये वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववि प्रकारचे प्रात्यव्क्षकाींचे आयोजि करतील व ते व्यवव्स्थतररत्या पार पाडतील,  

            त्या कामाींमध्ये इतर ताींवत्रककमगचा-याींचे सहाय्य घेतील. 



 

13. महाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववि प्रकारच्या शैक्षव्णक कायगक्रमाींचे आयोजि करतील व सवग कायगक्रम यशस्वीररत्या पार  
            पाडतील. 

14. व्जवरसायिशास्त्र/ववकृतीशास्त्र/सुक्ष्मजीवशास्त्र/क्षदकरणशास्त्र/न्यायवैद्यीकशास्त्र या ववषयात कायगरत असलेल्या अधिव्याख्याताींिी  
            रूग्णाच्या ररपोटींगची कामे करणे व त्या दिवशीच्या िोंिी िेवण्यास तींत्रज्ञाींिा साींगणे. 

 

प्रशासकीय अधिकारी याींचा जॉब चाटग : 
1. महाववद्यालयातील ववववि प्रकारचे प्रशासधिक काम व्यवव्स्थत पार पाडणे. 

2. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे. 

3 अधिष्ठाताींिी वेळोवेळी सोपववलेल्या ववववि प्रकारच्या जबाबिा-या पार पाडणे. 

4. महाववद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज ववववि ववभागाींद्वारा व्यवधथत पार पाडण्याची जबाबिारी प्रशासकीय अधिका-याींची असते. 

5. सवग वगग-3 आव्ण वगग-4 कमगचारी याींच्या कामकाजावर धियींत्रण िेवणे. 

6. सवग कमगचा-याींची हजेरी पुस्तके तपासणे. 

7. सवग अधिकारी व कमगचारी वगाांचे वेति व इतर भते्त व्यवव्स्थतररत्या काढण्यात येतात दकीं वा कसे याबाबत िक्षता बाळगणे. 

8. सवग अधिकारी व कमगचा-याींिा वेळेवर वेति अिा करणे. 

9. आहरण व सींववतरण अधिकारी म्हणूि जबाबिारी पार पाडणे. 

10. मा. अधिष्ठाताींिा प्रशासकीय कामकाजात सहाय करणे. 

11. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकडूि ववववि प्रकारचे शुल्क जमा करणे त्याींचा दहशेब िेवणे, वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा स्टायपिेंड अिा करणे. 

12. महाववद्यालयात जमा होणा-या सवग रक्कमाींचा दहशेब िेवणे, जमा व खचागचे दहशेब सािर करणे हया ववषयी रोखपालाींिा सुचिा िेणे. 

13. िरवषी महाववद्यालयाकररता आवश्यक असणारा धििी शासिाकडूि मागववण्याकररता प्रस्ताव तयार करण्याची कायगवाही करणे. 

14. सवग कमगचा-याींच्या सेवा अधभलेखाींवर धियींत्रण िेवणे. 



 

15. रूग्ण शुल्क वसुल करणे, जमा करणे व दहषेब िेवणे हया बाबत रोखपालाींिा सुचिा िेणे. 

 

औषिधिमागता वगग-2 याींचा जॉब चाटग : 
1. वैद्यकीय भाींडाराच्या सुव्यवस्थेची पाहणी करणे व त्यावर धियींत्रण िेवणे. 

2. वैद्यकीय भाींडारास पुरववण्यात येणा-या सवग औषिाींची तपासणी करणे. 

3. रूग्णालयात वेळोवेळी प्राप्त होणा-या औषिाींची िमुण्याींची तपासणी करणे. 

4 औषि भाींडारातील सवग िोंिवहया अद्यावत िेवणे. 

5. वररष्ठाींिी औषिीींबाबत घेतलेल्या धिणगयाींचे पालि करणे. 

6. रूग्णाींस िैिींदिि होणा-या औषिीच्या वाटपावर धियींत्रण िेवणे. 

7. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र याींिा औषिखरेिीच्या िरकराराच्या बाबतीत मित करणे. 

8. औषिाच्या िेवाणघेवाण सींबींिात माधसक अहवाल तयार करणे. 

9. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेल्या सुचिा व आिेषाींचे पालि करणे. 

10 वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा औषिीबाबत मादहती पुरववणे व त्याींची प्रात्यव्क्षके घेणे. 

11. कालबाहय झालेल्या औषिी रूग्णाींिा िेण्यात येवू िये याकडे लक्ष िेवणे. 

 

साथरोगतज्ञ {इवपडीमॉलॉजीस्ट} याींचा जॉब चाटग : 
1. प्राध्यापक ववभागप्रमुखाींच्या आिेषािुसार काम करणे व धिकडीच्या वेळी हजर राहणे. 

2. साथीच्या रोगाींवर धियींत्रण घालण्यासािी वेळोवेळी धशबीराचे आयोजि करणे व त्याींच्या यशव्स्वतेकडे लक्ष िेवणे. 

3. ववद्यार्थयाांिा धशबीराच्या वेळी रूग्णास साथीरोगाींवर िेण्यात येणा-या लसीींची मादहती िेणे. 

4. प्रात्यव्क्षकाच्या वेळी ववद्यार्थयाांिा मागगिशगि करणे व आवश्यकता भासल्यास प्रात्यव्क्षक करूि िाखववणे. 



 

5. ववद्यार्थयाांसोबति चचागसत्र घेणे. 

 

व्जवरसायिशास्त्रज्ञ याींचा जॉब चाटग : 
1. ववभागप्रमुखाींच्या आिेषािुसार कामे करणे व अडचणीच्या वेळी ववभागात हजर राहणे. 

2. व्जवरसायिशास्त्र ववभागातील तींत्रज्ञाींिा त्याींच्या कामाववषयी मागगिशगि करणे.  

3. ववभागातील रक्ताचे िमुिे तपासूि ररपोटींग करणे. 

4. ववभागातील रक्ताच्या तपासणी सींिभागत ववद्यार्थयाांिा रक्ताची तपासणी कशी करावी हयाववषयीचे मागगिशगि करणे. 

5. ववभागातील अधिव्याख्याता याींिा त्याींच्या कामात आवश्यक त्यावेळी मित करणे. 

6. तपासणी केलेल्या रक्ताींच्या िोंिी िेवणे. 

 

रसायिशास्त्रज्ञ याींचा जॉब चाटग : 
1. प्राध्यापक ववभागप्रमुखाींच्या आिेशािुसार काम करणे व धिकडीच्या वेळी हजर राहणे. 

2. ववद्यार्थयाांच्या प्रात्यव्क्षकाकररता रसायिाचे िमुिे तयार करणे व ववद्यार्थयाांिा प्रात्यव्क्षकाचे वेळी रसायिववषयी मागगिशगि करणे. 

3. व्जवरसायिशास्त्रज्ञ याींिा त्याींच्या कामात वेळोवेळी मित करणे. 

४. रसायिा सींिभागत असलेल्या िमुण्याींच्या िोंिवहीमध्ये िोंि करूि िोंिवही अद्यावत िेवणे. 

५. काचसामािाखाली त्यात कोणते रसायि आहे व त्याची उपयोजीता कोणती याची मादहती धलहीणे. 

६. प्रयोगशाळा साींभाळण्याची सींपूणग जबाबिारी व त्याची धिगा राखणे. 

 

साींव्ख्यकी याींचा जॉब चाटग : 



 

1. ववभागप्रमुखाींच्या मागगिषगिाखाली कामे करणे व धिकडीच्या वेळी हजर राहणे. 

२. पिववका/पिवी अींतगगत ववद्यार्थयाांिा व्जवसींख्याशास्त्र ववषय धशकववणे. 

३. पिव्युत्तर ववद्यार्थयाांिा सींशोििात्मक कायागत मागगिशगि करणे. 

४. रूग्णववषयक अधभलेख्याचे कामकाज पाहणे. 

५. रूग्णववषयक साींव्ख्यकी माधसक अहवाल तयार करणे. 

 

स्त्री वैद्यकीय अधिकारी याींचा जॉब चाटग : 
1. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींच्या आिेशाचे पालि करणे व त्याींच्या सुचिेिुसार हजर राहणे. 

२. ग्रामीण व शहरी आरोग्य किें द्रात िाखल होणा-या व्स्त्ररूग्णाींची तपासणी करणे, धििाि िरववणे तसेच रूग्णाींिा औषिोपचार करणे. 

३. वेळोवेळी वषबीरे आयोजीत करणे व यशस्वीतेकररता प्रयत्नधशल राहणे. 

४. धशबीरात सोबत असलेल्या ववद्यार्थयाांिा रूग्णाींची व त्यावर करण्यात येणा-या उपचाराची मादहती िेणे. 

५. प्रात्यव्क्षकात ववद्यार्थयाांिा मित करणे. 

 

पाियधििेशक {टयुटर-पीएसएम } याींचा जॉब चाटग : 
1. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींच्या अधििस्थ कायगरत राहणे व त्याींच्या आिेशािुसार कामकाज करणे.  

२. कायागलयीि वेळेव्यधतररक्त गरज भासल्यास प्राध्यापक ववभागप्रमुख याींच्या आिेशािुसार हजर राहणे. 

३. झालेल्या अभ्यासक्रमाचे ववद्यार्थयाांसोबत चचागसत्र घेणे. त्यात अडचणी असल्यास त्याींचे समािाि करणे., 

४. ववद्यार्थयाांची प्रात्यव्क्षके घेणे. 

५. ववद्यार्थयाांिा प्रात्यव्क्षके करूि िाखववणे, प्रात्यव्क्षकाींमध्ये काही अडचणी असल्यास त्याींचे समािाि करणे. 

 



 

अधभरक्षक {क्युरेटर-शररररचिा П} याींचा जॉब चाटग : 
1. शररररचिाशास्त्र ववभागातील प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींच्या आिेषािुसार कायगरत राहणे व कायागलयीि वेळेवर हजर राहणे. 

2. शररररचिाशास्त्र ववभागातील सींग्राहलयामध्ये रूग्णाींचे शाररररक िमुिे ववद्यार्थयाांच्या प्रवषक्षणासािी तयार करूि िेवणे. 

३. ववभागीय सींग्रहालयात ववद्यार्थयाांिा प्रधशक्षणासािी प्रात्यव्क्षकाींच्या वेळी मतृिेहाची माींडणी करूि िेवणे. 

४. ववद्यार्थयाांिा मतृिेहाची मादहती साींगणे व त्याींच्या अध्यापिात वेळोवेळी मित करणे. 

५. सींग्रहालयातील िमुण्याींखाली योग्य मादहती िशगववली आहे काय याची पाहणी करणे, िमुणे स्वच्छ दिकाणी िेवले आहे काय व  

            सींग्रहालयाचा पररसर स्वच्छ आहे काय याची पाहणी करणे. 

 

अधभरक्षक {क्युरेटर-ववकृतीशास्त्र П} याींचा जॉब चाटग : 
१. ववकृतीशास्त्र ववभागातील प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींच्या आिेशािुसार कायगरत राहणे व कायागलयीि वेळेवर हजर राहणे. 

२. ववकृतीशास्त्र ववभागातील सींग्राहलयामध्ये रूग्णाींचे शाररररक िमुिे गोळा करूि त्याींिा कापूि त्याींची योग्य माींडणी करणे. व  

            ववद्यार्थयाांच्या प्रधशक्षणासािी स्पेसीमेि तयार करूि िेवणे. 

३. ववभागीय सींग्रहालयात जति केलेले स्पेसीमेन्स व त्यासींबींिात असलेल्या सादहत्याची जपिुक करूि िेवणे.  

४. ववद्यार्थयाांिा िमुण्यासींबींिात मादहती साींगणे व त्याींच्या अध्यापिात वेळोवेळी मित करणे. 

५. सींग्रहालयातील िमुण्याींखाली योग्य मादहती िशगववली आहे काय याची पाहणी करणे, िमुणे स्वच्छ दिकाणी िेवले आहे काय व  

            सींग्रहालयाचा पररसर स्वच्छ आहे काय याची पाहणी करणे. 

 

अधिक्षक जिरल वकग शॉप याींचा जॉब चाटग : 
१. महाववद्यालयाच्या अधििस्थ असलेल्या ववववि ववभागातील सींयत्राची िरुूस्ती करणे. 



 

२. ववववि ववभागातील लाईट, पींखे व ववद्युत सादहत्याची िरुूस्ती त्याींच्या अधििस्थ कायगरत असलेल्या तींत्रज्ञाींकडूि करूि घेण्याची  
            कायगवाही करणे.  

३. महाववद्यालयात आयोव्जत करण्यात आलेल्या ववववि शैक्षव्णक, मिोरींजिात्मक कायगक्रमाच्या वेळी वेळोवेळी ववद्युतीकरणात मित  

            करणे. 

४. वकग शॉपमध्ये प्राप्त झालेल्या यींत्र/सींयींत्र याींची स्वतींत्र िोंिवही िेवणे. 

५. वषगभरात िरुूस्ती करण्यात आलेल्या व िरुूस्ती कररता आलेल्या यींत्र/सींयींत्राचा माधसक गोषवारा तयार करणे. 

६. जिरल वकग शॉपमध्ये प्राप्त झालेल्या सवग यींत्र/सींयींत्रावर धियींत्रण िेवणे व पररवेे़द्याण करणे. 

७. आपल्या अधििस्थ सवग कमगचा-याींवर धियींत्रण िेवणे व आिेष िेवूि त्याींच्या कडूि कामाची पुतगता करवूि घेणे. 

 

पशुवैद्यकीय अधिकारी याींचा जॉब चाटग : 
१. ववभागप्रमुखाींच्या मागगिशगिाखाली कामे करणे व धिकडीच्या वेळी हजर राहणे. 

२. ववभागातील मध्यवती प्राणीप्रयोगशाळेत असलेल्या प्राण्याींची िक्षता घेणे. 

३. प्राणीगहृातील सवग प्राण्याींिा भोजि व पाण्याची योग्य व्यवस्था करणे. 

४. प्राण्याींच्या प्रकृतीची धिगा राखणेव त्याींिा आवश्यक त्यावेळी औषिोपचार करणे. 

५. ववद्यार्थयाांिा प्रात्यव्क्षकाच्या वेळी प्राण्याववषयीचे मागगिशगि करणे व ववद्यार्थयाांिा प्रात्यव्क्षकाच्या वेळी मित करणे. 

६. ववभागाच्या आवश्यकतेिसुार प्राणी सींकलीत करूि िेवणे. 

 

आवासी/धिवासी/प्रबींिक याींचा जॉब चाटग : 
१. आवासी/धिवासी/प्रबींिकाींिी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षव्णक कायगक्रमाींमध्ये त्याींिा मित करणे. 

२. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा प्रात्यव्क्षकाींच्या वेळी त्याींिी मागगिशगि करणे. 



 

३. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षव्णक कायगक्रमाींव्यधतररक्त रूग्णालयातील ववववि ववभागाींमध्ये उपव्स्थत राहूि त्या ववभागातील बाहयरूग्ण व  

            आींतररूग्णाींची तपासणी करूि त्याींिा पुढील औषिोपचार करणे. 

४. त्या त्या ववषयातील प्राध्यापक व ववभागप्रमुख तसेच अधिष्ठाता याींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि प्रकारची कामे पार पाडणे.  

५. ववभागात िाखल झालेल्या रूग्णाींची काळजीघेणे, रूग्णाींच्या शस्त्रदक्रयेत मित करणे. 

६. कक्षाची साफसफाई झाल्यावर ज्या रूग्णाची शस्त्रदक्रया िेवण्यात आली आहे, आिल्या दिवशी त्याचेवर शस्त्रदक्रयेपूवग तयारी झाली  
            असल्यास त्याींिा शस्त्रदक्रयागहृाकउे यािी पािवूि रूग्णास पािववणे. 

७. वैद्यकीय अधिकारी आींतररूग्णात फेरी मारण्यास आल्यावर त्याींच्या सोबत जावूि रूग्णाींच्या पेपरवर जे आिेष दिले जातात. त्या िुसार  
            औषिी िेणे. 

८. िववि आींतररूग्ण आल्यास त्यास भरती करूि घेणे, वैद्यकीय अधिका-याींिी दिलेल्या आिेषािुसार औषिी िेवूि सवगसािारण आिेश 

            पुस्तकात िोंि घेणे.  

९. अत्यवस्थ रूग्ण आल्यास त्यास औषिोपचार िेण्यासािी प्रािान्य िेणे, वैद्यकीय अधिका-यास तसा कॉल रव्जस्टर मध्ये िोंिवूि  

            पािववणे. 

१०. कामाची वेळ सींपल्यावर रूग्णालय सोडण्यापुवी येणा-या अधिपररचाररकेस सवग रूग्णाींची {औषेिोपचाराबाबत} मादहती िेणे. 

११. रूग्ण शुल्क वसुल करणे, जमा करणे व दहषोब िेवणे. 

१२. राष्ट्रीय कायगक्रमात मित व सहभाग घेणे. 

१३. वैद्यकीय अधिक्षक, याींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे. 

 

ग्रींथपाल याींचा जॉब चाटग : 
१. ग्रींथालयाचे सींघटि व सींपूणग प्रशासि. 

२. ग्रींथालयाच्या ववस्ताराबाबत वेळोवेळी प्रस्ताव तयार करणे. 



 

३. वाचकाींच्या गरजा लक्षात घेवूि ग्रींथालयाची कायगपध्िती िरववणे. 

४. ग्रींथालयीि कमगचारी वृींिास सवग प्रकारचे मागगिषगि व त्याींच्या िैिींदिि कायगकतगव्यावर धियींत्रण िेवणे. 

५. शासिािे ग्रींथालयाबाबत िरववलेल्या ध्येय, िोरणािुसार कायगपध्िती अवलींबूि उदिष्टािुसार कायग पार पाडणे. 

६. पुस्तक/धियतकालीके व इतर वाचधिय सादहत्य खरेिीची िोरणे िरववणे व अींमलबजावणी करणे. 

७. वेळोवेळी ग्रींथलय सधमतीच्या बेिका आायोव्जत करूि ग्रींथालयाच्या ववकासाबाबत सवग सिस्याींचे मागगिशगि घेणे. 

८. ग्रींथालयास पुरेशा अिुिािाची तरतुि होईल या कररता ग्रींथालय सधमतीच्या सल्ल्यािुसार िोरण धिव्िती करणे. 

९. ग्रींथालयाचे आिधुिकीकरण करणे. 

१०. कमगचारी वृींिास प्रधशक्षीत करणे. 

११. अद्ययावत यींत्रसामुग्रीची मादहती घेणे. 

१२. सवग प्रकारच्या वाचकाींिा ग्रींथालयाचा जास्तीतजास्त वापर करता येईल याकररता उपाय करणे. 

१३. वेळोवेळी वाचकाींच्या ग्रींथालयाबाबतच्या अडीअडचणी सोडववणे. 

 

कायागलयीि अधिक्षक/लेखा अधिक्षक याींचा जॉब चाटग : 
१. महाववद्यालयातील ववववि प्रकारचे प्रशासधिक काम व्यवव्स्थत पार पाडणे. 

२. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे. 

३. अधिष्ठाताींिी वेळोवेळी सोपववलेल्या ववववि प्रकारच्या जबाबिा-या पार पाडणे. 

४. महाववद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज ववववि ववभागाींद्वारा व्यवधथत पार पाडण्याची जबाबिारी कायागलयीि अधिक्षक/लेखा  
            अधिक्षक याींची येते. 

५. सवग वगग-3 आव्ण वगग-4 कमगचारी याींचे सेवा अधभलेख अद्ययावत िेवणे. 

६. सवग कमगचा-याींच्या वैयक्तीक िस्त्या तयार करूि त्या अद्ययावत िेवणे. 



 

७. सवग अधिकारी व कमगचारी वगाांचे वेति व इतर भते्त व्यवव्स्थतररत्या काढण्यात येतात दकीं वा कसे याबाबत िक्षता बाळगणे. 

८. सवग अधिकारी व कमगचा-याींिा वेळेवर वेति अिा करणे. 

९. अधिकारी व कमगचा-याींचे ववववि भत्तयाींचे िेयके तयार करूि कोषागार कायागलयात सािर करणे. 

१०. मा. अधिष्ठाताीं तथा प्रषासकीय अधिकारी याींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

११. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकडूि ववववि प्रकारचे शुल्क जमा करणे त्याींचा दहषोब िेवणे, वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा स्टायपिेंड अिा करणे. 

१२. महाववद्यालयात जमा होणा-या सवग रक्कमाींचा दहशेब िेवणे, जमा व खचागचे दहशेब सािर करणे. 

१३. िरवषी महाववद्यालयाकररता आवश्यक असणारा धििी शासिाकडूि मागववण्याकररता प्रस्ताव तयार करणे.  

१४. रूग्ण शुल्क वसुल करणे, जमा करणे व दहशेब िेवणे.  

१५. कायागलयातील कमगचारी वगागवर धियींत्रण िेवणे. 

१६. कमगचा-याींच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे. 

१७. कमगचा-याींिा त्याींच्या कामकाजात येणा-या अडीअडचणी सोडववण्याकररता मागगिशगि करणे.  

१८. कमगचा-याींिा सोपववण्यात आलेली कामे प्रभावीपणे व उत्तम प्रकारे पार पाडण्याकररता त्याींिा वेळोवेळी मागगिशगि करणे. 

 

रोखपाल याींचा जॉब चाटग : 
१. रोखिोंिवहया अद्ययावत िेवणे. 

२. स्वीय प्रपींची खाते अद्ययावत िेवणे तसेच स्वीय प्रपींची िोंिवहीतील िोंिी अचकुपणे होणे. 

३. बॅंकेतूि रोख आणणे व रोखीचे ववतरण आवश्यक त्यावेळी अधिकारी कमगचा-याींिा करणे. 

४. प्रत्येक मदहण्याच्या शेवटी रोख पुस्तीकेमध्ये सींव्क्षप्त गोषवारा तयार करूि िेवणे. 

५. िैिींदिि रोखीच्या व्यवहाराच्या िोंिी घेणे व त्या प्रशासकीय अधिकारी याींचेकडूि तपासूि घेणे. 

६. िर मदहण्याच्या शेवटी स्वीय प्रपींची खात्याची कोषागारातील व्स्वय प्रपींची लेख्याशी जुळवणी करणे. 



 

७. स्टेट बॅंकेशी झालेल्या व्यवहाराींची मासीक पडताळणी िर मदहण्याच्या अखेरीस करणे व तषी आपल्या रोखवहीत िोंि घेणे. 

८. िर मदहण्याच्या अखेरचा माधसक अहवाल सींचालक, वैद्यकीय धशक्षण व सींशोिि, मुींबई याींिा पािववणे. 

९. ववद्यार्थयाांकडूि व इतर वसुलीच्या पावत्याींची वेगवेगळी िोंिवही िेवणे व त्यात रोजच्या रोज िोंिी घेणे व त्या प्रशासकीय अधिकारी  
            याींचेकडूि तपासणे. 

१०. झालेल्या वसुली पावत्याींची रक्कम 3 दिवसाींचे आत कोषागारात जमा करणे. 

११. चलिाची िोंिवही िेवणे व मदहण्याच्या शेवटी कोषागाराशी त्याची पडताळणी करणे. 

१२. िर मदहण्यात कोषागारातिू एकूण दकती िेयके पाररत झालीत याची कोषागाराशी जुळवणी करणे. 

 

वररष्ठ सहाय्यक याींचा जॉब चाटग : 
1. महाववद्यालयातील ववववि प्रकारचे प्रशासधिक काम व्यवव्स्थत पार पाडणे. 

२. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे. 

३. अधिष्ठाताींिी वेळोवेळी सोपववलेल्या ववववि प्रकारच्या जबाबिा-या पार पाडणे. 

४. महाववद्यालयातील प्रषासकीय कामकाज ववववि ववभागाींद्वारा व्यवधथत पार पाडणे. 

५. सवग वगग-3 आव्ण वगग-4 कमगचारी याींचे सेवा अधभलेख अद्ययावत िेवणे. 

६. सवग कमगचा-याींच्या वैयक्तीक िस्त्या तयार करूि त्या अद्ययावत िेवणे. 

७. सवग अधिकारी व कमगचारी वगाांचे वेति व इतर भते्त व्यवव्स्थतररत्या काढण्यात येतात दकीं वा कसे याबाबत िक्षता बाळगणे. 

८. सवग अधिकारी व कमगचा-याींिा वेळेवर वेति अिा करणे. 

९. अधिकारी व कमगचा-याींचे ववववि भत्तयाींचे िेयके तयार करूि कोशागार कायागलयात सािर करणे. 

१०. मा. अधिष्ठाताीं तथा प्रषासकीय अधिकारी याींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

११. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकडूि ववववि प्रकारचे शुल्क जमा करणे त्याींचा दहशेब िेवणे, वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा स्टायपिेंड अिा करणे. 



 

१२. महाववद्यालयात जमा होणा-या सवग रक्कमाींचा दहशेब िेवणे, जमा व खचागचे दहशेब सािर करणे. 

१३. िरवषी महाववद्यालयाकररता आवष्यक असणारा धििी शासिाकडूि मागववण्याकररता प्रस्ताव तयार करणे.  

१४. रूग्ण शुल्क वसुल करणे, जमा करणे व दहशेब िेवणे.  

१५. कमगचा-याींच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे. 

१६. कमगचा-याींिा त्याींच्या कामकाजात येणा-या अडीअडचणी सोडववण्याकररता मागगिशगि करणे.  

१७. कमगचा-याींिा सोपववण्यात आलेली कामे प्रभावीपणे व उत्तम प्रकारे पार पाडण्याकररता त्याींिा वेळोवेळी मागगिशगि करणे. 

 

भाींडारपाल/वररष्ठ धलपीक याींचा जॉब चाटग : 
१. सवग प्रकारची िेयके तयार करणे. 

२. रोख िोंिवही अद्ययावत िेवणे. 

३. स्वीय प्रपींची खाते अद्ययावत िेवणे तसेच स्वीय प्रपींची रोख िाींिवही अद्ययावत िेवणे. 

४. खातेधिहाय लेखा पररक्षण व महालेखापाल मुींबई याींचे अिुपालि अहवाल सािर करणे.  

५. कोषागारात िेयके टाकणेव बॅंकेतूि रकमा आणणे. 

६. चारमाही/आिमाही/वावषगक अींिाजपत्रके तयार करणे. 

७. माधसक खचागचे वववरणपते्र तयार करणे. 

८. कायगक्रम अींिाजपत्रक तयार करणे. 

९. कायागलयीि/लेखा अधिक्षकाींिी साींधगतलेली कामे करणे. 

१०. प्रशासकीय अधिकारी याींिी सोपववलेली कामे पार पाडणे.  

११. कमगचा-याींचीसेवा अधभलेखे अद्ययावत तयार करणे. 

१२. अधिका-याींची व कमगचा-याींची सेवा पुस्तके तयार करूि अद्ययावत िेवणे. 



 

१३. अधिकारी व कमगचा-याींच्या वैयक्तीक िस्त्या तयार करूि अद्ययावत िेवणे. 

१४. वररष्ठाींिी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

 

अधभलेख धलपीक/कधिष्ठ धलपीक /टींकलेखक/भाींडारधलपीक याींचा जॉब चाटग : 
१. सवग प्रकारची िेयके तयार करणे, आकव्स्मक खचागची िोंिवही 
२. मुळ सेवापुस्तके अद्ययावत िेवणे व िोंिी घेणे, आवक जावक करणे. 

३. आस्थापिा ववभागाशी असलेला पत्रव्यवहार करणे. 

४. धियतकालीि वववरणपते्र तयार करणे. 

५. मोिी व लहाि बाींिकामे करण्यासािी पत्रव्यवहार करणे. 

६. वविािसभा ताराींदकत प्रष्िाींची उत्तरे टींकधलव्खत करणे. 

७. बैिकाींववषयी मादहती तयार करणे. 

८. गोपधिय व अिगशासकीय पत्राींच्या िोंिवहया अद्ययावत िेवणे. 

९. धिवतृ्तीवेतिाची सवग कागिपते्र तयार करणे, दकरकोळ रजेचा दहशेब िेवणे. 

१०. पोष्टाच्या धतकीटाींचा दहशेब िेवणे {अ व ब िोंिवहया अद्ययावत िेवणे} 

११. वैद्यकीय तपासण्याप्रमाणपते्र तयार करणे व वैद्यकीय अधिका-याींच्या स्वक्ष-या घेणे. 

१२. अथगसींकल्पीय अींिाजपत्रक तयार करणे, माधसक खचागचे वववरणपते्र तयार करणे. 

१३. वबल रव्जस्टर, चेक रव्जस्टर, टोकि रव्जस्टर अद्ययावत िेवणे, माधसक कोरीअर ररपोटग तयार करणे.  

१४. वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे,कायागलयीि अधिक्षक/लेखा अधिक्षकाींिी साींधगतलेली कामे करणे. 

१५. प्रशासकीय अधिकारी याींिी सोपववलेली कामे पार पाडणे.  

१६. ववववि प्रकारच्या िस्त्या अधभलेख ववभागात क्रमािे लावूि िेवणे. 



 

 

लघुलेखक  याींचा जॉब चाटग : 
१. मा. अधिष्ठाता याींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि प्रकारची कामे पार पाडणे.  

२. मा. अधिष्ठाताींचे पत्रव्यवहारा सींिभागत श्रतुलेखि घेणे व टींकलेखि करणे. 

३. मा. अधिष्ठाता याींिी सेपववलेला कायागलयीि पत्रव्यवहार करणे. 

४. ववववि प्रकारच्या पत्रव्यवहाराींच्या अद्ययावत पध्ितीिे िस्त्या तयार करूि िेवणे. 

५. मा. अधिष्ठाता याींचे स्वीय सहायक म्हणूि काम पाहणे, ववववि सभाींचे इधतवतृ्त घेणे, तातडीचे िरुध्विी सींिेश, फॅक्स यावर त्वरेिे  

            कायगवाही करूि अहवाल िेणे.  

६. मा. अधिष्ठाताींच्या सींचालिालय, सधचवालय, व्जल्हाधिकारी या दिकाणच्या ववववि बैिकाींची मादहती तयार करणे व बैिकीच्या वेळेस  

            उपलब्ि करूि िेणे. 

७. वगग-1,2,3 चे गोपधिय अहवाल अद्ययावत िेवणे. 

 

बी.सी.जी. तींत्रज्ञाचा जॉब चाटग 
१. बी.सी.जी. तींत्रज्ञािे त्याींच्या कामाच्या दिकाणी त्याींिा िरवूि दिलेल्या शासकीय कामाच्या वेळी कतगव्यावर हजर रहावे. तसेच  

            आपातकालीि प्रसींगी कॉल केल्यावर त्वरीत सेवेस हजर रहावे. 

२. त्याींिे िररोज तपासलेलया बाहय व आींतर बालरूग्णाींची िोंिवही िेवावी. 
३. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षव्णक कायगक्रमास अध्यापकाींिा मित करणे. 

४. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववभागीय/ववद्यावपिाच्या प्रात्यव्क्षक कामाींमध्ये अध्यापकाींिा मित करणे. 

५. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववभागीय/ववद्यावपिाच्या प्रात्यव्क्षक पररक्षाींच्यावेळी अध्यापकाींिा/पररक्षकाींिा आवश्यक ती मित करणे. 

६. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे. 



 

७. प्रयोगशाळेत ववववि प्रकारच्या चाचण्या करूि त्याींच्या िोंिी घेणे, ररपोटींग करणे. 

८. ते उप-ववभागीय जडवस्तू िोंिवही अद्ययावत िेवणे व साप्तादहक मागणीपते्र तयार करणे. 

९. प्रयोगशाळेतील साििसामुग्रीचे परररक्षण व िरुूस्ती यासािी योगय ती कायगवाही करणे. 

१०. सकाळी काम सुरू करण्यासािी लागणारी सवग पूवग तयारी आिल्या दिवधश सींध्याकाळी पूणग झाली आहे, याबिल त्यािे खात्री करूि  

            घ्यावी. 
११. राष्ट्रीय कायगक्रमात मित व सहभाग घेणे. 

१२. प्राध्यापक व वररष्ठाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे. 

 

प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाचा जॉब चाटग 
1. प्रयोगशाळा तींत्रज्ञािे त्याींच्या कामाच्या दिकाणी तयाींिा िरवूि दिलेल्या शासकीय कामाच्या वेळी कतगव्यावर हजर रहावे. तसेच  

           आपातकालीि प्रसींगी कॉल केल्यावर त्वरीत सेवेस हजर रहावे. 

2. त्याींिे िररोज तपासलेलया बाहय व आींतररूग्णाींची िोंिवही िेवावी. 
3. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षव्णक कायगक्रमास अध्यापकाींिा मित करणे. 

४. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववभागीय/ववद्यावपिाच्या प्रात्यव्क्षक कामाींमध्ये अध्यापकाींिा मित करणे. 

५. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववभागीय/ववद्यावपिाच्या प्रात्यव्क्षक पररक्षाींच्यावेळी अध्यापकाींिा/पररक्षकाींिा आवश्यक ती मित करणे. 

६. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे. 

७. प्रयोगशाळेत ववववि प्रकारच्या चाचण्या करूि त्याींच्या िोंिी घेणे, ररपोटींग करणे. 

८. ते उप-ववभागीय जडवस्तू िोंिवही अद्ययावत िेवणे व साप्तादहक मागणीपते्र तयार करणे. 

९. प्रयोगशाळेतील साििसामुग्रीचे परररक्षण व िरुूस्ती यासािी योगय ती कायगवाही करणे. 

१०. सकाळी काम सुरू करण्यासािी लागणारी सवग पवूग तयारी आिल्या दिवशी सींध्याकाळी पूणग झाली आहे, याबिल त्यािे खात्री करूि  



 

            घ्यावी. 
११. राष्ट्रीय कायगक्रमात मित व सहभाग घेणे. 

१२. प्राध्यापक व वररष्ठाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे. 

 

क्षदकरण तींत्रज्ञ याींचा जॉब चाटग : 
१. क्षदकरण तींत्रज्ञािे सकाळी 8.30 ते िपुारी 1.30 पयांत व सींध्याकाळी 4 ते 6 वाजेपयांत हजर रहावे. धिकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल  

            त्याप्रमाणे त्यािे हजर रहावे. 

२. त्यािे िररोज िेहमीचे काम सुरू करण्यापुवी क्ष-दकरण यींत्र स्वच्छ करावे व ते िीट काम िेत आहे हे पहावे. 

३. त्याच्या ताब्यातील क्ष-दकरण यींत्राच्या परररक्षणासािी व िरुूस्तीसािी तो जबाबिार असतो. 
४. त्यािे यींत्राच्या सींिारण व िरुूस्त्या याींची िोंि दििाींकासह िशगववणारी ववशेष िोंिवही िेवावी. 
५. क्षदकरण ववभागाची उपववभागीय जडवस्तु िोंिवही व साप्तादहक मागणपत्रे यासािी तो जबाबिार असतो. 
६. त्यािे वापरलेल्या क्ष-दकरण दफल्मचा िररोजचा दहशेब त्याींच्या धिरधिराळया आकारािुसार िेवावा. 
७. क्षदकरण यींत्राच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येत असल्यास त्यािे तो वेळेवर क्ष-दकरण वैद्यकीय अधिक्षकाींच्या धििशगिास  

            आणावा. 
८. ववदकरणाचा िोका टाळण्यासािी असलेली सवग साििसामुग्री सुव्स्थतीत आहे याकडे त्यािे लक्ष द्यावे. 

९. रूग्ण शुल्क वसुल करणे, जमा करणे व दहशेब िेवणे.  

१०. राष्ट्रीय कायगक्रमात मित व सहभाग घेणे. 

११. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे. 

 

अींिारखोली सहायक याींचा जॉब चाटग : 



 

१. अींिारखोली सहायकािे शासिािे िरवूि दिलेल्या वेहात हजर रहावे. धिकडीच्या वेळेस आवष्यक असेल त्याप्रमाणे हजर रहावे. 

२. क्षदकरण तींत्रज्ञािे काढलेल्या क्षदकरणाींिा रसायणात िणेु व वाळवणे. 

३. क्षदकरण तींत्रज्ञाला रूग्णाचा क्ष-दकरण काढण्यात मित करणे. 

४. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

५. त्यािे िररोज िेहमीचे काम सुरू करण्यापुवी क्ष-दकरण यींत्र स्वच्छ करावे व ते िीट काम िेत आहे हे पहावे. 

६. त्यािे यींत्राच्या सींिारण व िरुूस्त्या याींची िोंि दििाींकासह िशगववणारी ववशेष िोंिवही िेवावी. 
७. त्यािे वापरलेल्या क्ष-दकरण दफल्मचा िररोजचा दहशेब त्याींच्या धिरधिराळया आकारािुसार िेवावा. 
८. क्षदकरण यींत्राच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येत असल्यास त्यािे तो वेळेवर क्ष-दकरण वैद्यकीय अधिक्षकाींच्या धििशिेास  

            आणावा. 
९. ववदकरणाचा िोका टाळण्यासािी असलेली सवग साििसामुग्री सुव्स्थतीत आहे याकडे त्यािे लक्ष द्यावे. 

१०. रूग्ण शुल्क वसुल करणे, जमा करणे व दहशेब िेवणे.  

११. राष्ट्रीय कायगक्रमात मित व सहभाग घेणे. 

 

हृिय आलेख तींत्रज्ञ {ई.सी.जी. तींत्रज्ञ}याींचा जॉब चाटग 
1. रूग्णालयात ज्या रूग्णाचे हृियाचा आलेख काढणेस आिेधशत करण्यात आलेले असेल त्या रूग्णाचा हृियाचा आलेख काढूि वैद्यकीय  

            अधिका-याींिा िेणे. 

२. हृिय आलेख तींत्रज्ञािे त्याच्या ववभागाषी सींबींिीत सवग प्रकारची कामे पार पाडावयाची आहेत. 

३. हृियाचा आलेख काढण्याच्या मधशिची व्यवव्स्थत धिगा िेवणे. 

४. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

५. रूग्णाींिा हृिय आलेख काढण्यासींिभागत कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी धिमागण होणार िाहीत याची िक्षता घेणे. 



 

६. रूग्णाींिा हृिय आलेख काढण्यासींिभागत मागगिशगि करणे. 

७. रूग्णाींच्या काढलेल्या आलेखा सींिभागत िोंिवहीिेवणे व ती अद्ययावत िेवणे. 

८. वररष्ठाींिी वेळोवेळी मागववलेली मादहती त्याींिा पुरववणे. 

 

दृकश्राव्य तींत्रज्ञाचा {ऑडीओव्व्हज्युअल तींत्रज्ञ}जॉब चाटग 
१. िाक,काि घसा ववभागाशी सींबींिीत कामे करणे. 

२. रूग्णाींिा सींबींिीत ववभागाशी अडचणी आल्यास त्याींचे समािाि करणे. 

३. ववभागाशी सींबींिीत यींत्राची धिगा राखणे. 

४. सींबींिीत यींत्रे व उपकरणे कायगरत राहील याची काळजी घेणे. 

५. आपण तपासलेल्या रूग्णाींची िोंिवही िेवणे. 

६. वररष्ठाींिी वेळोवेळी माधगतलेली मादहती पुरववणे. 

७. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

 

श्रवणमापक तींत्रज्ञ {ऑडीओमेट्रीक तींत्रज्ञ} याींचा जॉब चाटग : 
1. श्रवणमापक ववभागाशी सींबींिीत सवगप्रकारची कामे पार पाडावयाची आहेत. 

२. ज्या रूग्णाींिा श्रवणसींिभागत अडचणीअसतील त्याींिा त्या सींिभागत मागगिशगि करणे 

३. श्रवणमापक साििाींची धिगा राखणे. 

४. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिा ज्या रूग्णाींिा श्रवणासींिभागत अडचणी असतील त्याींच्या उपचारात मित करणे.  

५. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

६. रूग्णाींिा श्रवणमापिा सींिभागत कोणत्याही प्रकारच्या अउचणी धिमागण होणार िाहीत याची िक्षता घेणे. 



 

७. रूग्णाींिा श्रवणमापिा सींिभागत मागगिशगि करणे. 

८. रूग्णाींच्या केलेल्या श्रवण मापिा सींिभागत िोंिवही िेवणे व ती अद्ययावत िेवणे. 

९. वररष्ठाींिी वेळोवेळी मागववलेली मादहती त्याींिा पुरववणे. 

 

व्स्पचथेरापीस्ट याींचा जॉब चाटग 
१. व्स्पचथेरापीस्ट त्याींच्या कामाच्या दिकाणी त्याींिा िरवूि दिलेल्या शासकीय कामाच्या वेळी कतगव्यावर हजर रहावे. तसेच  

            आपातकालीि प्रसींगी कॉल केल्यावर त्वरीत सेवेस हजर रहावे. 

२. त्याींिे िररोज तपासलेलया बाहय व आींतररूग्णाींची िोंिवही िेवावी. 
३. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षव्णक कायगक्रमास अध्यापकाींिा मित करणे. 

४. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववभागीय/ववद्यावपिाच्या प्रात्यव्क्षक कामाींमध्ये अध्यापकाींिा मित करणे. 

५. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववभागीय/ववद्यावपिाच्या प्रात्यव्क्षक पररक्षाींच्यावेळी अध्यापकाींिा/पररक्षकाींिा आवश्यक ती मित करणे. 

६. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे. 

७. श्रवणाच्या ववववि प्रकारच्या चाचण्या करूि त्याींच्या िोंिी घेणे, ररपोटींग करणे. 

८. ते उप-ववभागीय जडवस्तू िोंिवही अद्ययावत िेवणे व साप्तादहक मागणीपते्र तयार करणे. 

९. श्रवणयींत्राच्या साििसामुग्रीचे परररक्षण व िरुूस्ती यासािी योग्य ती कायगवाही करणे. 

१०. सकाळी काम सुरू करण्यासािी लागणारी सवग पूवग तयारी आिल्या दिवषी सींध्याकाळी पूणग झाली आहे, याबिल त्यािे खात्री करूि  

            घ्यावी. 
११. राष्ट्रीय कायगक्रमात मित व सहभाग घेणे. 

१२. प्राध्यापक व वररष्ठाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे. 

१३. रूग्णाींिा उच्चारात कोणती अडचण आहे त्याववषयी वररष्ठाींच्या आिेशािुसार मागगिशगि करणे. 



 

 

लोहार याींचा जॉब चाटग : 
१. महाववद्यालयातील ववववि ववभाग, मुलामुलीींचे वसधतगहृ, धिवासस्थािे, ओपीडी इमारत, इिसीिरेटर, बाहयरूग्ण ववभाग वगैरे  
            दिकाणच्या लोहार ववशयक कामे पार पाडावीत. 

२. ववववि ववभागातील लोखींडी सामाि व इतर लोखींडी सादहत्य सुव्स्थतीत चाल ुिेवावे. 

३. मुलामुींलीींकररता असलेले लोखींडी बिेंचेस सुव्स्थतीत िेवणे. व ते िरुूस्त करणे. 

४. सवग ववभागातील िरवाजे, व्खडक्या वगैरेची धिगा राखणे. 

५. महाववद्यालयातील सवग टेबल, खचु्याग, बाक स्टुल वगैरे लोखींडी सामािाची धिगा राखणे. 

६. ववववि ववभागातील आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे. 

७. वररष्ठाींिी सोपववलेल्या इतर सवग जबाबिा-या पार पाडणे. 

 

सुतार याींचा जॉब चाटग : 
१. महाववद्यालयातील ववववि ववभाग, मुलामुलीींचे वसधतगहृ, धिवासस्थािे, ओपीडी इमारत, इिसीिरेटर, बाहयरूग्ण ववभाग वगैरे  
            दिकाणच्या सुतार ववषयक कामे पार पाडावीत. 

२. ववववि ववभागातील लाकडी सामाि व इतर लाकडी सादहत्य सुव्स्थतीत चालु िेवावे. 

३. मुलामुींलीींकररता असलेले बिेंचेस सुव्स्थतीत िेवणे. व ते िरुूस्त करणे. 

४. सवग ववभागातील िरवाजे, व्खडक्या वगैरेची धिगा राखणे. 

५. महाववद्यालयातील सवग टेबल, खचु्याग, बाक स्टुल वगैरे लाकडी सामािाची धिगा राखणे. 

६. ववववि ववभागातील आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे. 

७. वररष्ठाींिी सोपववलेल्या इतर सवग जबाबिा-या पार पाडणे. 



 

 

िींत तींत्रज्ञ याींचा जॉब चाटग : 
१. िींत तींत्रज्ञािे सकाळी 8.30 ते िपुारी 1.30 पयांत व सींध्याकाळी 4 ते 6 वाजेपयांत हजर रहावे. धिकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल  

            त्याप्रमाणे त्यािे हजर रहावे. 

२. िींत ववषयक अडचण असलेल्या रूग्णाला आवश्यक ते मागगिशगि करणे. 

३. िींत ववषयक रूग्णावर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधिका-याींिा मित करणे. 

४. िाताींच्या कवळी तयार करणे. 

५. वैद्यकीय अधिका-याींच्या मागगिशगिाखाली काम करणे. 

६. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सेपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

७. िाताींच्या आरोग्या सींिभागत वैद्यकीय अधिका-याींिा धशबीरे आयोव्जत करण्यात मित करणे. 

८. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभागी होणे. यशस्वीतेकररता मित करणे. 

९. िींत रूग्णाींची काळजी घेणे. 

१०. िींत रूग्णाींवर प्रथमोपचार करणे. 

११. िींत ववभागातील ववववि साििसामुग्रीची धिगा राखणे,साफसफाई राखणे. 

१२. िींत ववषयक ववववि आकडेवारी/मादहतीच्या िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

१३. ववववि प्रकारची मादहती अध्यापकाींिा पुरववणे. 

 

धसधिअर ववद्युत तींत्रज्ञ याींचा जॉब चाटग : 
१. महाववद्यालयातील ववववि ववभाग, मुलामुलीींचे वसधतगहृ, धिवासस्थािे, ओपीडी इमारत, इिसीिरेटर, बाहयरूग्ण ववभाग वगैरे  
            दिकाणच्या ववद्युत ववषयक कामे पार पाडावीत. 



 

२. ववववि ववभागातील लाईट, पींखे व इतर ववद्युत सादहत्य सुव्स्थतीत चालु िेवावे. 

३. महाववद्यालयात आयोव्जत करण्याींत आलेल्या ववववि प्रसींगी ववद्युतीकरणाची जबाबिारी असेल. 

४. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता आयोव्जत केलेल्या ववववि शैक्षव्णक, मिोरींजिात्मक कायगक्रमाींच्या वेळी ववद्युती करणे करावे. 

५. ववववि ववभागातील ववववि प्रकारची यींत्रसामुग्री सुव्स्थतीत चालु िेवण्याची जबाबिारी असेल. 

६. वसधतगहृातील ववद्यार्थयाांच्या तक्रारीचे धिवारण करावे. 

७. महाववद्यालयाच्या सवग ववभागाींमिील ववद्युत उपकरण ववषयक अडीअडचण सोडवाव्यात. 

८. वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडावीत. 

९. महाववद्यालयीि पररसर ववद्युत रोषिाईिे आकषगक दिसेल याची काळजी घेणे. 

१०. महाववद्यालयीि पररसर ववद्युत रोषिाईिे आल्हाििायक व प्रसन्ि राहील याची काळजी घेणे. 

११. महाववद्यालयाच्या पररसरातील पथदिव्याींची काळजी घेणे. 

१२. ववद्युत ववभागाषी धिगडीत अशा सवग प्रकारच्या आवष्यक िोंिी वेळच्या वेळी घेवूि तद्सींबींिी िोंिवहया अद्ययावत िेवाव्यात. 

१३. धिवासस्थािे, उपहारगहेृ वगैरे दिकाणच्या ववद्युत शुल्काची वसुली करणे, तद्सींबींिी िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

 

ववजतींत्री याींचा जॉब चाटग : 
1. महाववद्यालयातील ववववि ववभाग, मुलामुलीींचे वसधतगहृ, धिवासस्थािे, ओपीडी इमारत, इिसीिरेटर, बाहयरूग्ण ववभाग वगैरे  
            दिकाणच्या ववद्युत ववषयक कामे पार पाडावीत. 

२. ववववि ववभागातील लाईट, पींखे व इतर ववद्युत सादहत्य सुव्स्थतीत चालु िेवावे. 

३. महाववद्यालयात आयोव्जत करण्याींत आलेल्या ववववि प्रसींगी ववद्युतीकरणाची जबाबिारी असेल. 

४. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता आयोव्जत केलेल्या ववववि शैक्षव्णक, मिोरींजिात्मक कायगक्रमाींच्या वेळी ववद्युती करणे करावे. 

५. ववववि ववभागातील ववववि प्रकारची यींत्रसामुग्री सुव्स्थतीत चालु िेवण्याची जबाबिारी असेल. 



 

६. वसधतगहृातील ववद्यार्थयाांच्या तक्रारीचे धिवारण करावे. 

७. महाववद्यालयाच्या सवग ववभागाींमिील ववद्युत उपकरण ववषयक अडीअडचण सोडवाव्यात. 

८. वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडावीत. 

९. महाववद्यालयीि पररसर ववद्युत रोषिाईिे आकषगक दिसेल याची काळजी घेणे. 

१०. महाववद्यालयीि पररसर ववद्युत रोषिाईिे आल्हाििायक व प्रसन्ि राहील याची काळजी घेणे. 

११. महाववद्यालयाच्या पररसरातील पथदिव्याींची काळजी घेणे. 

१२. ववद्युत ववभागाशी धिगडीत अशा सवग प्रकारच्या आवश्यक िोंिी वेळच्या वेळी घेवूि तद्सींबींिी िोंिवहया अद्ययावत िेवाव्यात. 

१३. धिवासस्थािे, उपहारगहेृ वगैरे दिकाणच्या ववद्युत शुल्काची वसुली करणे, तद्सींबींिी िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

 

वाहि चालक याींचा जॉब चाटग 
१. वाहि सुव्स्थतीत िेवणे/ऑईल/पाणी/हवा/बे्रक/लाईट इ. सवग व्यवव्स्थत िेवणे. 

२. वाहि िरुूस्ती केल्यािींतर दहस्ट्री शीटमध्ये त्याींच्या िोंिी घेणे व कायागलय प्रमुखाची स्वाक्षरी घेणे. 

३. लॉगबुक अद्ययावत िेवणे, िोंिी घेवूि कायागलय प्रमुखाींच्या स्वाक्ष-या घेणे. 

४. इींिि िेयके लॉगबुकमध्ये िोंिवूि प्रमाव्णत करूि सािर करणे. 

५. 24 तास वाहि सुव्स्थतीत प्रवासाकररता उपलब्ि िेवणे.  

६. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता असलेल्या बसेसद्वारा ववद्यार्थयाांची सुरव्क्षत िे-आण करणे. 

७. वररष्ठाींच्या आिेशािुसार रूग्ण वाहण्या व्यधतररक्त राष्ट्रीय कायगक्रम व इतर धिकडीच्या अत्यावश्यक वेळी वाहि चालववणे. 

८. वेळोवेळी वररष्ठाींच्या आिेशाप्रमाणे वाहि प्रवासास सुव्स्थतीत उपलब्ि करूि िेणे. 

९. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षव्णक भेटीसािी वाहि घेवूि जाणे. 

 



 

सावगजधिक आरोग्य पररचाररका याींचा जॉब चाटग : 
१. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा त्याींच्या प्रात्यव्क्षक कामाींत मित करणे. 

२. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि प्रकारची कामे पार पाडणे. 

३. ववभागात िाखल झालेल्या रूग्णाींची काळजी घेणे. 

४. आरोग्या सींिभागत ववववि प्रकारच्या धशबीराींचे आयोजि करणे व त्याींत मागगिशगि करणे. 

५. आरोग्य ववषयक सवग प्रकारच्या राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहाय करणे. 

६. ववववि प्रकारचे धशबीरे आयोव्जत करणे व ते यशव्स्वररत्या पूणग करणे. 

७. सावगजधिक आरोग्या सींिभागत रूग्णालयात येणा-या सवग प्रकारच्या रूग्णाींिा व त्याींच्या िातेवाईकाींिा आरोग्यासींिभागत मागगिशगि करणे. 

८. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या शैक्षव्णक कायगक्रमाींत प्राध्यापकाींिा व सहयोगी प्राध्यापक व अधिव्याख्याताींिा सहाय करणे. 

९. कुटुींब धियोजिासािी प्रोत्साहीत करणे, कॉपरटीसािी प्रोत्साहि िेणे, कुटुींब धियोजिाची साििे वाटप करणे. 

१०. आरोग्य धशक्षण िेणे, घरभेटी िेणे, आींगणवाडयाींिा भेटी िेणे इ. 

११. औषिी आणणे, वाटप करणे, स्टॉक िेवणे इ. 

१२. लसीकरणाींच्या कायगक्रमाींत सहभाग, लसीकरणाच्या राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहभाग. 

१३. पेशींटचे सोशल प्रॉब्लेम सोडवणे इ. 

 

आरोग्य धिररक्षक याींचा जॉब चाटग : 
१. आरोग्य धिररक्षकाींिे आवश्यकतेप्रमाणे ववववि ववभागात हजर रहावे.  धिकडीच्या वेळेस आवष्यक असेल त्याप्रमाणे त्यािे हजर रहावे. 

२. रूग्णालयात ववववि आजाराींबाबत अडचण असलेल्या रूग्णाला  आवष्यक ते मागगिशगि करणे. 

३. ववववि आजाराच्या रूग्णाींवर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधिका-याींिा मित करणे. 



 

४. वैद्यकीय अधिका-याींच्या मागगिशगिाखाली काम करणे. 

५. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे.  

६. आरोग्य सींिभागत वैद्यकीय अधिका-याींिा धशबीरे आयोव्जत करण्यात मित करणे. 

७. ववववि राष्ट्रीय यगक्रमाींत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मित करणे. 

८. रूग्णालयातील रूग्णाींची काळजी घेणे. 

९. आरोग्य ववषयक आकडेवारी/मादहतीच्या िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

१०. ववववि प्रकारची मादहती अध्यापकाींिा पुरववणे. 

११. ववववि प्रकारच्या सवके्षात मित करणे. 

१२. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या कौटुींवबक भेटी आयोव्जत करणे. 

 

स्वच्छता धिररक्षक याींचा जॉब चाटग : 
१. स्वच्छता धिररक्षकाींिे आवष्यकतेप्रमाणे ववववि ववभागात हजर रहावे.  धिकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्यािे हजर रहावे. 

२. महाववद्यालयीि पररसराची सींपूणग स्वच्छता राखण्याची जबाबिारी स्वच्छता धिररक्षकाींची असेल.  

३. महाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता असलेल्या वसधतगहृाींची स्वच्छता सफाई कमगचा-याींकडूि करूि घेण्याची जबाबिारी त्याींची  
            असेल.  

४. वैद्यकीय अधिका-याींच्या मागगिरशगिाखाली काम करणे. 

५. महाववद्यालयातील ववववि प्रसींगी ववषेष स्वच्छतेची कामे सफाईगार कमगचा-याींकडूि प्रभावीपणे करूि घेण्याची जबाबिारी असेल. 

६. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

७. आरोग्य सींिभागत वैद्यकीय अधिका-याींिा वषबीरे आयोव्जत करण्यात मित करणे.  

८. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मित करणे. 



 

९. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींच्या वेळी  स्वच्छतेची कामे कमगचा-याींकरवी करूि घेणे. 

१०. जितेस आरोग्याबाबत मागगिशगि होईल अशी साफसफाईची कामे करणे. 

१२. एकीं िरीत महाववद्यालयीि पररसर स्वच्छ, आल्हाििायक व प्रसन्ि राहील याची काळजी घेणे. 

१३. स्वच्छतेबाबत वेळोवेळी वररष्ठाींिी साींधगतलेली कामे प्रभावीपणे पार पाडणे. 

१४. जैववक कच-याची ववल्हेवाट लावणे, महाववद्यालयातील पाणी धिजगतुकीकरणास मित करणे.  

१५. महाववद्यालयातील ववववि दिकाणचे पाणी िमुिे तपासणीसाि पािववणे, व त्याींच्या अहवालािुसार काम करणे.  

 

प्रलेखाकार {डॉक्युमिेंटालीस्ट} याींचा जॉब चाटग : 
१. ग्रींथालय ववभागात कायागलयीि वेळाींिुसार हजर राहूि ग्रींथालयीि कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे.  

२. वाचिीय सादहत्याचे प्रलेखे तयारि करणे व जुिे प्रलेखे अद्यायावत करणे.  

३. ग्रींथपाल/सहायक ग्रींथपाल याींचे सुचिेिुसार वाचकास पुस्तकाींची िेवाणघेवाण करणे. 

४. वाचकाींिा पुस्तकाींची िेवाण-घेवाण केल्याच्या िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

५. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे.  

६. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मित करणे. 

७. सींगणकाच्या सहायािे प्रलेखिाचे काम करणे. 

८. सींिभग सेवेसािी प्रलेखे तयार करताींिा वररष्ठाींिा अवगत करणे.  

९. ग्रींथालयातील वातावरण ववद्यार्थयाांकररता प्रसन्ि, आल्हाििायक राहील याची काळजी घेणे.  

१०. सींशोिि करणा-या ववद्यार्थयाांिा सींशोिि सेवा तसे योग्य उत्तर पुरववणे. 

११. गोषवारा तयार करूि सेवा पुरववणे.  

 



 

ग्रींथसुचीकार {कॅटलॉगर} याींचा जॉब चाटग : 
१. ग्रींथालय ववभागात कायागलयीि वेळाींिुसार हजर राहूि ग्रींथालयीि कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे.  

२. ग्रींथालयातील वाचिीय सादहत्याच्या सुची सींगणकीकृत एएसीआर/सीसीसी प्रमाणे तयार कराव्यात. 

३. ववषयवार ग्रींथसुची तयार करूि सींिभागसािी उपलब्ि करावी.  
४. वररष्ठाींच्या आिेशाप्रमाणे महाववद्यालयातील वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा पुस्तकाींची िेवाण-घेवाण करणे, व िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

५. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

६. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मित करणे. 

७. ग्रींथालयात पुस्तकाींची व्यवव्स्थत, धिटिेटकी व क्रमवार सुची तयार करूि सींगणकामध्ये िॉि बुक मटेररयलच्या स्वतींत्र िोंिी  
           िेवाव्यात. 

८. ग्रींथालयातील वातावरण ववद्यार्थयाांकररता प्रसन्ि, आल्हाििायक राहील याची काळजी घेणे.  

 

सहाय्यक  ग्रींथपाल याींचा जॉब चाटग : 
1. सहायक ग्रींथपाल हे पयगवेक्षकीय पि आहे, त्या अिुषींगािे ग्रींथालयाचे प्रशासि व सींघटि करणे. 

२. कधिष्ठ कमगचारी वृींिास वेळोवेळी ग्रींथालयीि कामामध्ये मागगिशगि करणे. 

३. पुस्तक/धियतकालीकाींची वावषगक पडताळणी करूि घेणे व तसा अहवाल ग्रींथपाल याींिा िरवषी सािर करणे. 

४. पुस्तके/धियतकालीके इ. खरेिी प्रदक्रयेत सक्रीय सहभाग घ्यावा व ग्रींथपाल याींचे सुचिेप्रमाणे कामे पूणग करावीत. 

५. ग्रींथालयाचा वावषगक अहवाल तयार करूि ग्रींथपालाींिा सािर करावा. {साींव्ख्यकी मादहती उपलब्ि करावी} 
६. ग्रींथालयाचे सींगणकीकरण, आिधुिकीकरण करण्यामध्ये सवग कधिष्ठ कमगचा-याींिा मित करावी. 
७. ग्रींथालय ववभागात कायागलयीि वेळाींिुसार हजर राहूि ग्रींथालयीि कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे. 



 

८. ववद्यार्थयाांिा पुस्तकाींची िेवाणघेवाण करणा-या ग्रींथालयीि कधिष्ठ कमगचा-याींवर धियींत्रण िेवणे व कामात सुसुत्रता िेवणे. 

९. महाववद्यालयातील वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा पुस्तकाींची िेवाण-घेवाण केल्याच्या िोंिी अद्ययावत आहेत व िररोज िोंिी घेतल्या जातात  

            त्या तपासूि पाहणे व पुस्तकाींची माींडणी करूि घेणे. 

१०. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मित करणे. 

१२ ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींच्या वेळी ग्रींथालय ववभागामाफग त ववशेष कायगक्रमाींची आखणी करूि त्या ववषयाींवर पुस्तके उपलब्ि करूि  

            िेणे. 

१३ ग्रींथालयातील वातावरण ववद्यार्थयाांकररता प्रसन्ि, आल्हाििायक राहील याची काळजी घेणे. 

 

ग्रींथालय सहाय्यक याींचा जॉब चाटग : 
१. ग्रींथालय ववभागात कायागलयीि वेळाींिुसार हजर राहूि ग्रींथालयीि कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे.  

२. वाचिीय सादहत्याचे प्रलेखे तयार करणे, जुिे प्रलेखे अद्ययावत करणे. 

३. ग्रींथपाल/सहाय्यक ग्रींथपाल याींचे सुचिेिुसार वाचकास पुस्तकाींची िेवणघेवाण करणे. 

४. वाचकाींिा पुस्तकाींची िेवाणघेवाण केल्याच्या िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

५. हे पयगवेक्षकीय पि आहे, त्या अिुषींगािे ग्रींथालयाचे प्रशासि व सींघटि करणे. 

६. कधिष्ठ कमगचारी वृींिास वेळोवेळी ग्रींथालयीि कामामध्ये मागगिशगि करणे. 

७. पुस्तक/धियतकालीकाींची वावषगक पडताळणी करूि घेणे व तसा अहवाल ग्रींथपाल याींिा िरवषी सािर करणे. 

८. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

९. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मित करणे. 

१०. सींगणकाच्या सहायािे प्रलेखिाचे काम करणे. 

११. सींिभग सेवेसािी प्रलेखे तयार करताींिा वररष्ठाींिा अवगत करणे. 



 

१२. ग्रींथालयातील वातावरण ववद्यार्थयाांकररता प्रसन्ि, आल्हाििायक राहील याची काळजी घेणे. 

 

छायाधचत्रकार याींचा जॉब चाटग : 
१. छायाधचत्रकार या कमगचा-यािे आवश्यकतेप्रमाणे  

२. ववववि ववभागात हजर रहावे.  धिकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्यािे हजर रहावे. 

३. महाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता शैक्षव्णक कामकाज सुरळीत होण्याकररता ववववि प्रकारच्या पोस्टसग, बॅिसग तयार करणे. 

४. ववववि आजाराींवर मागगिशगिपर पोस्टसग, बॅिसग तयार करणे. 

५. वैद्यकीय अधिका-याींच्या मागगिशगिाखाली काम करणे. 

६. महाववद्यालयातील ववववि प्रसींगी छायाधचत्रणाचे काम करणे.  

७. ववववि मान्यवराींच्या उपव्स्थतीत छायाधचत्रणाचे काम करणे. 

८. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा ववववि सींज्ञा अधिक प्रभावीपणे स्पष्ट करण्यात अध्यापकाींिा मित होईल अशी छायाधचत्रणे घेणे. 

९. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

१०. आरोग्य सींिभागत वैद्यकीय अधिका-याींिा धशबीरे आयोव्जत करण्यात मित करणे.  

११. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मित करणे. 

१२. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमात मागगिरशगिपर कलाकृती तयार करूि लोकधशक्षण करणे. 

१३. जितेस आरोग्याबाबत मागगिषगि होईल असे पोस्टसग, बॅिसग तयार करणे. 

१४. ववववि ववशयातील अध्यापकाींिा अध्यापिाकररता ववववि ववषयाींवरील छायाधचत्राींद्वारा मॉडेल्स तयार करूि िेणे. 

१५. आरोग्य ववषयक ववववि आकडेवारी/मादहतीच्या िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

१६ ववववि प्रकारची मादहती अध्यापकाींिा पुरववणे. 

 



 

प्रधतमाकार याींचा जॉब चाटग 
१. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा ववववि प्रकारच्या सींज्ञा व्यवव्स्थत समजावण्याकररता ववववि प्रकारचे मॉडेल्स तयार करणे. 

२. वववविप्रकारच्या अवयवाींचे मॉडेल्स तयार करूि अध्यापकाींिा िेणे. 

३. वववविप्रकारच्या अवयवाींचे मॉडेल्स तयार करूि त्याींचा व्यवव्स्थत सींग्रह िेवणे.  

४. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववि प्रकारचे िाववन्यपूणग मॉडेल्स तयार करणे. 

५. मॉडेल्सद्वारे ववद्यार्थयाांिा प्रधशक्षण िेताींिा अध्यापकाींिा सहाय करणे. 

६. ववववि प्रकारच्या धशबीराींमध्ये सहभाग घेवूि अध्यापकाींिा सहाय करणे. 

७. राष्ट्रीय कायगक्रमात सहाय करणे. 

८. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख याींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

९. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षव्णक कायगक्रमाींत अध्यापकाींिा मित करणे. 

१०. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या प्रात्यव्क्षक कामाींमध्ये अध्यापकाींिा मित करणे. 

१२. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या प्रात्यव्क्षक पररक्षाींच्यावेळी अध्यापकाींिा/पररक्षकाींिा आवश्यक ती मित करणे. 

१३. ववववि प्रकारचे शैक्षव्णक चाटग तयार करणे. 

१४. ववभागाती वेगवेगळया उपकरणाींची /सादहत्याची आिेशािुसार िेखरेख िेवणे.  

 

आरोग्य धशक्षक याींचा जॉब चाटग : 
१. आरोग्य धशक्षकािे आवष्यकतेप्रमाणे ववववि ववभागात हजर रहावे.  धिकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्यािे हजर रहावे. 

२. रूग्णालयात ववववि आजाराींबाबत अडचण असलेल्या रूग्णाला  आवश्यक ते मागगिषगि करणे. 

३. ववववि आजाराच्या रूग्णाींवर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधिका-याींिा मित करणे. 



 

४. वैद्यकीय अधिका-याींच्या मागगिशगिाखाली काम करणे. 

५. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे.  

६. आरोग्य सींिभागत वैद्यकीय अधिका-याींिा धशबीरे आयोव्जत करण्यात मित करणे. 

७. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मित करणे. 

८. रूग्णालयातील रूग्णाींची काळजी घेणे. 

९. रूग्णाींिा आजाराच्या वेळेस घेण्यात येणा-या काळजी बाबत सुधचत करणे. 

१०. आरोग्य ववषयक ववववि आकडेवारी/मादहतीच्या िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

११. ववववि प्रकारची मादहती अध्यापकाींिा पुरववणे. 

१२. आरोग्य धशक्षण िेणे, ववववि प्रकारच्या सवके्षात मित करणे. 

१३. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या कौटुींवबक भेटी आयोव्जत करणे. 

 

आरोग्य प्रचारक याींचा जॉब चाटग : 
१. आरोग्य प्रचारकािे  आवश्यकतेप्रमाणे ववववि ववभागात हजर रहावे.  धिकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्यािे हजर रहावे. 

२. रूग्णालयात ववववि आजाराींबाबत अडचण असलेल्या रूग्णाला  आवश्यक ते मागगिशगि करणे. 

३. ववववि आजाराच्या रूग्णाींवर उपचार करण्याकररता वैद्यकीय अधिका-याींिा मित करणे. 

४. वैद्यकीय अधिका-याींच्या मागगिशगिाखाली काम करणे. 

५. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे.  

६. आरोग्य सींिभागत वैद्यकीय अधिका-याींिा धशबीरे आयोव्जत करण्यात मित करणे. 

७. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मित करणे. 

८. रूग्णालयातील रूग्णाींची काळजी घेणे. 



 

९. आरोग्य ववषयक आकडेवारी/मादहतीच्या िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

१०. ववववि प्रकारची मादहती अध्यापकाींिा पुरववणे. 

११. आरोग्य कसे चाींगले राहील याची मादहती िेणे, ववववि प्रकारच्या सवके्षात मित करणे. 

१२. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या कौटुींवबक भेटी आयोव्जत करणे. 

 

वैद्यकीय सामाव्जक अधिक्षक याींचा जॉब चाटग 
१. रूग्णालयामध्ये िाखल होणा-या सवग रूग्णाींिा मागगिशगि करणे. 

२. अपींग/अींि इ. रूग्णाींिा औषिोपचार धमळणे सींिभागत मित करणे. 

३. रूग्णालयामध्ये येणा-या रूग्णाींिा कोणत्याही प्रकारची अडचण धिमागण होणार िाही या सिींभागत ते वैद्यकीय सामाव्जक कायगकताग याींच्या  
            सल्ल्यािुसार त्याींिा मागगिषगि करतील. 

४. रूग्णालयात येणा-या रूग्णाींवर तातडीिे औषिोपचार होण्याकररता ते वैद्यकीय सामाव्जक कायगकताग याींच्या सल्ल्यािुसार पुढील  

            तातडीची व्यवस्था करतील. 

५. अपींग/अींि इ. प्रकारच्या रूग्णाींिा कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी उद्भवणार िाहीत याबाबत िक्षता घेतील. 

६. ववववि प्रकारचे धशबीरे, राष्ट्रीय कायगक्रम यामध्ये सहभाग आवष्यक. 

 

वैद्यकीय सामाव्जक कायगकताग  याींचा जॉब चाटग 
१. रूग्णालयामध्ये िाखल होणा-या सवग रूग्णाींिा मागगिशगि करणे. 

२. अपींग/अींि इ. रूग्णाींिा औषिोपचार धमळणे सींिभागत मित करणे. 

३. रूग्णालयामध्ये येणा-या रूग्णाींिा कोणत्याही प्रकारची अडचण धिमागण होणार िाही या सिींभागत ते त्याींिा मागगिशगि करतील. 

४. रूग्णालयात येणा-या रूग्णाींवर तातडीिे औषिोपचार होण्याकररता ते पुढील तातडीची व्यवस्था करतील. 



 

५. अपींग/अींि इ. प्रकारच्या रूग्णाींिा कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी उद्भवणार िाहीत याबाबत िक्षता घेतील. 

६. ववववि प्रकारचे धशबीरे, राष्ट्रीय कायगक्रम याद्वारे रूग्णाींिा व िागररकाींिा मागगिशगि करतील. 

 

सहायक िींत शास्त्रज्ञ याींचा जॉब चाटग : 
१. कायागलयीि वेळेत कायागलयात हजर राहणे. 

२. ववभागप्रमुखाींच्या आिेशािुसार ववभागातील कामे करणे, धिकडीच्या वेळेस आवश्यक असेलत त्याप्रमाणे हजर राहणे.  

३. तींत्रज्ञाच्या कामामध्ये त्याींिा मित करणे. 

४. िाताींच्या कवळी तयार करण्यात तींत्रज्ञाींिा मित करणे. 

५. िाताींच्या आरोग्या सींिभागत वैद्यकीय अधिका-याींिा धशबीरे आयोव्जत करण्यात मित करणे. 

६. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभागी होणे. यशस्वीतेकररता मित करणे. 

७. िींत रूग्णाींची काळजी घेणे. 

८. िींत ववभागातील ववववि साििसामुग्रीची काळजी घेणे व ती अद्यावत राखणे. 

९. िींत ववषयक ववववि आकडेवारी/मादहतीच्या िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

 

कलाकार याींचा जॉब चाटग : 
१. कलाकार या कमगचा-यािे ववववि ववभागात हजर रहावे.  धिकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्यािे हजर रहावे. 

२. महाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांकररता शैक्षव्णक कामकाज सुरळीत होण्याकररता ववववि प्रकारच्या पोस्टसग, बॅिसग तयार करणे. 

३. ववववि आजाराींवर मागगिशगिपर पोस्टसग, बॅिसग तयार करणे. 

४. वैद्यकीय अधिका-याींच्या मागगिशगिाखाली काम करणे. 

५. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 



 

६. आरोग्य सींिभागत वैद्यकीय अधिका-याींिा धशबीरे आयोव्जत करण्यात मित करणे.  

७. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमाींत सहभागी होणे, यशस्वीतेकररता मित करणे. 

८. ववववि राष्ट्रीय कायगक्रमात मागगिशगिपर कलाकृती तयार करूि लोकधशक्षण करणे. 

९. जितेस आरोग्याबाबत मागगिशगि होईल असे पोस्टसग, बॅिसग तयार करणे. 

१० ववववि ववषयातील अध्यापकाींिा अध्यापिाकररता ववववि ववषयाींवरील मॉडेल्स तयार करूि िेणे. 

११. आरोग्य ववषयक ववववि आकडेवारी/मादहतीच्या िोंिी अद्ययावत िेवणे. 

१२. ववववि प्रकारची मादहती अध्यापकाींिा पुरववणे. 

 

छायाधचत्रकार याींचा जॉब चाटग : 
१. महाववद्यालयातील ववववि ववभाग, मुलामुलीींचे वसधतगहृ, धिवासस्थािे, ओपीडी इमारत, इिसीिरेटर, बाहयरूग्ण ववभाग वगैरे   
            दिकाणच्या रींग ववषयक कामे पार पाडावीत.तसेच वसधतगहृातील प्रत्येक खोलीला दकीं वा इमारतीला िावे/िींबर टाकणे, बाहय रूग्ण  

            ववभागाला िावे/िींबर टाकणे. 

२. ववववि ववभागातील आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे. 

३. वररष्ठाींिी सोपववलेल्या इतर सवग जबाबिा-या पार पाडणे.  

४. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा आवश्यकतेप्रमाणे सेवा पुरवावी. 
५. महाववद्यालयाकररता ववववि फलके तयार करणे. 

६. महाववद्यालयातील ववववि कायगक्रमाकररता पोस्टसग, बॅिसग तयार करूि िेणे. 

७. राष्ट्रीय कायगक्रमाच्या वेळी मित करणे. 

८. ववववि धशबीराींच्या वेळी आवश्यकतेप्रमाणे मित करणे. 

 



 

िरुध्विी चालक याींचा जॉब चाटग 
१. शासकीय िरववलेल्या वेळेवर आपआपल्या पाळी प्रमाणे हजर राहणे. 

२. पदहल्या कमगचा-यािे िसु-या पाळीवरील कमगचारी हजर झाल्यावरच आपली जागा सोडावी. 
३. आपली िरुध्विी यींत्र ेव्यवव्स्थत काम करताहेत याची काळजी घ्यावी व यींत्राची आव्ण खोलीची स्वच्छता िेवावी. 
४. कॉलस ्घेणे-िेणे करावे व ववशेष व्यक्तीींच्या कॉलबाबत िक्षतापूवगक काळजीिे काम करावे.  

५. सींचालक, वविािसभा, लोकसभा, वविािपररषि, भारतीय आयुववगज्ञाि पररषि, ववद्यापीि व इतर शासकीय कायागलयाकडूि येणा-या  
             कॉलस्ची िोंिवही िेवावी. 
 

प्रयोगशाळा सहाय्यक याींचा जॉब चाटग 
१. प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ याींिा  कामात व सींबींिीत ववभागात िैिींदिि कामात मित करणे. 

२. प्रयोगशाळोची स्वच्छता िेवणे. 

३. यींत्रसामुग्री/उपकरणे याींची स्वच्छता व िेखभाल करणे. 

४. प्रयोगशाळेमध्ये लागणा-या सादहत्य भाींडारातूि मागणी प्रमाणे घेवूि येणे. 

५. अहवाल तयार करण्यासािी प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाींिा मित करणे.  

६. वैद्यकीय अधिक्षक/वैद्यकीय अधिकारी याींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे व सवग राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग घेणे.  

७. रूग्णशुल्क वसुल करणे, जमा करणे व दहशेब िेवणे. 

८. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षव्णक कायगक्रमास अध्यापकाींिा मित करणे. 

९. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या प्रात्यव्क्षक कामाींमध्ये अध्यापकाींिा मित करणे. 

१०. वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या प्रात्यव्क्षक पररक्षाींच्यावेळी अध्यापकाींिा/पररक्षकाींिा आवश्यक ती मित करणे. 



 

११. प्राध्यापक व ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे. 

१२. प्रयोगशाळेत ववववि प्रकारच्या चाचण्या करूि त्याींच्या िोंिी घेणे, ररपोटींग करणे. 

१३. राष्ट्रीय कायगक्रमात मित व सहभाग घेणे. 

१४. प्राध्यापक व वररष्ठाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे. 

 

प्रयोगशाळा पररचर याींचा जॉब चाटग : 
१. वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबिा-या पार पाडणे. 

२. ववभागातील प्रयोगशाळेत साफसफाई करणे. 

३. ववभागातील ववववि प्रकारचे रसायणे व काच सामाि याींची साफसफाई करूि धिगा राखणे. 

४. ववभागातील प्रयोगषाळेत वररष्ठाींिा त्याींच्या मागगिशगिाखाली कामात मित करणे. 

५. ववभागाकररता भाींडारातूि रसायिे व काच सामाि आणणे. 

६. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

७. ववभागातील भाींडार ववभागात मित करणे. 

८. राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 

 

सफाईगार याींचा जॉब चाटग : 
१. महाववद्यालयातील सवग ववभागातील सवग कक्ष व ववभाग व िशगधिय भाग स्वच्छ करणे. 

२. ववववि ववभागातील व रुग्णालयाच्या ववभागातील रक्तािे माखलेले व मळालेले कपडे िणेु. 

३. रुग्णालय ववभागातील कक्षातील रुग्णाींची लघवी,सींडास साफ करणे. 

४. जैववक कच-याची योग्य दिकाणी ववल्हेवाट लावणे. 



 

५. कक्षसेवकास कक्षातूि शवागारात शव िेण्याींस मित करणे. 

६. महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील शौचालय,थुींकीपात्र स्वच्छ िेवणे. 

७. िसींग स्टॉफला ग्लोज,मॅदकिटॉस स्वच्छ करुि िेणे. 

८. रुग्णालयीि तपासणीची ववशेष िमुणे कक्षातूि प्रयोगशाळेत तपासणीसािी िेणे. 

९. महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील व्जिे घासूि पुसिे. 

१०. महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील आवार स्वच्छ िेवणे. 

११. महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील गटारी व डे्रिेज साफ िेवणे. 

१२. वररष्ठाींिी साींधगतलेली कामे करणे व सवग राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग. 

१३. वैद्यकीय अधिकारी याींिा शवववच्छेििासािी मित करणे. 

१४. स्वच्छता धिररक्षकाींच्या मागगिशगिाखाली काम करणे. 

१५. वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्याकररता असलेल्या वसतीगहृाची,गटारी,डे्रिेज,सींडासबाथरुम व्जिे व ववववि खोल्या याींची साफसफाई करणे. 

 

प्राणीगहृ पररचर याींचा जॉब चाटग : 
1. वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबिा-या पार पाडणे. 

२. ववभागातील मध्यवती प्राणी प्रयोगषाळेत साफसफाइची सवग करणे. 

३. ववभागातील ववववि प्रकारचे रसायणे व काच सामाि याींची साफसफाई करूि धिगा राखणे. 

४. प्राणीगहृातील सवग प्राण्याींची धिगा राखणे. 

५. प्राणीगहृातीलसवग प्राण्याींिा भोजि िेणे व पाणी िेणे. 

६. प्राणीगहृातील सवग प्राण्याींची स्वच्छता राखणे. 

७. ववभागातील प्राणीगहृात वररष्ठाींिा त्याींच्या मागगिशगिाखाली कामात मित करणे. 



 

८. ववभागाकररता भाींडारातूि रसायिे व काच सामाि आणणे. 

९. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

१०. राष्ट्रीय कायगक्रमात मित करणे व सहभाग घेणे. 

 

िप्तरी याींचा जॉब चाटग : 
१. िैधिक प्रशासकीय कामाींत धलवपकाींिा मित करणे. 

२. ववववि प्रकारच्या िस्त्या सुचीबध्ि करण्यास धलवपकाींिा मित करणे.  

३. ववववि प्रकारचे िेयके कोषागारात िेवूि सािर करणे. 

४. आवक जावक ववभागात मित करणे. 

५. टपाल वाटप करणे. 

६. ववववि शासकीय कायागलयात व इतरत्र टपाल वाटप करणे व टपाल आणणे. 

७. पोस्ट खात्याशी सींबींिीत आवक जावक ववभागाची कामे करणे. 

८. वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबिा-या पार पाडणे. 

 

 

धशपाई याींचा जॉब चाटग : 
१ वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबिा-या पार पाडणे. 

२. कायागलयात साफसफाई करणे. 

३. टपाल वाटप करणे. 

४. िेयके कोषागारात सािर करणे व सींिेष वाहकाचे काम करणे. 



 

५. रोकड आणण्यासािी रोखपाल याींचे सोबत कोषागारात जाणे. 

६. पासगल सोडववणे. 

७. भाींडार ववभागास मित करणे. 

८. वररष्ठाींिी साींधगतलेली कामे करणे. 

९. राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 

१०. धलवपकाींिा ववववि प्रकारच्या िस्त्या सुचीबध्ि करण्यास मित करणे. 

 

माळी याींचा जॉब चाटग : 
१. महाववद्यालयातील सवग ववभागाींतील सवग कक्ष व ववभाग व िशगिीय भाग या दिकाणचे गवत काढूि झाडे लावणे. 

२. ववववि ववभाींगातील झाडे, झुडपे व ववववि शोभेची झाडे याींची धिगा राखणे. 

३. महाववद्यालय पररसरातील अिावश्यक गवत, झाडे, झुडपे याींचा िायिाटकरणे. 

४. ववववि ववभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे. 

५. वेळोवेळी वररष्ठाींिी साींधगतलेली ववववि कामे करणे. 

६. महाववद्यालयाच्या सवग ववभागाींच्या आवारात ववववि प्रकारच्या वकृ्षींची लागव करणे. 

७. महाववद्यालयाच्या पररसरात असलेल्या सवग वकृ्षाींिा पाणी घालणे. 

८. महाववद्यालयाच्या पररसरात ववववि ववभागाींमध्ये आकषगक बगीचा तयार करणे. 

९. महाववद्यालयाच्या पररसरात ववववि ववभागाींत व पररसरात वाढलेले अिावश्यक गवतकमी करणे. 

१०. सवग प्रकारच्या वकृ्षाींची योग्य ती काळजी घेणे. 

 

स्वच्छक याींचा जॉब चाटग : 



 

१. महाववद्यालयातील सवग ववरगातील सवग कक्ष व ववभाग व िशगधिय भाग स्वच्छ करणे. 

२. महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील सवग वाहिाची स्वच्छता करणे. 

३. सवग वाहिाींची काळजी घेणे,वाहिाींची धिगा राखिे,धिगा राखण्याींत वाहि चालकाींिा मित करणे. 

४. वररष्ठाींिी साींधगतलेली कामे करणे 

५. महाववद्यालयातील वाहिे िुवूि स्वच्छ िेवणे. 

६. स्वच्छता धिररक्षकाींच्या मागगिशगिाखाली काम करणे. 

 

पहारेकरी याींचा जॉब चाटग : 
१. वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबिा-या पार पाडणे. 

२. महाववद्यालयातील सवग ववभागातील सवग कक्ष व ववभाग व सींपूणग पररसरावर िेखरेख करणे. 

३. महाववद्यालयातील सवग ववभागातील सवग कक्ष व ववभाग व सींपूणग पररसरावर पहारा िेणे.  

४. महाववद्यालयातील सवग ववभाग/इमारतीवर /पाणीपुरविा पाईप लाईि वर राींत्रदिवस पहारा /धिगा िेवणे. 

५. महाववद्यालयातील सवग ववभाग/इमारती/पररसरामध्ये कोणत्याही प्रकारची  चोरी होणार िाही याबाबत िक्ष राहणे. 

 

शवववच्छेिि पररचर याींचा जॉब चाटग : 
१. वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबिा-या पार पाडणे. 

२. शवववच्छेिि ववभागातील प्रयोगशाळेत साफसफाइची सवग करणे. 

३. ववभागातील ववववि प्रकारचे रसायणे व काच सामाि याींची साफसफाई करूि धिगा राखणे. 

४. शवववच्छेिि  ववभागातील सवग सादहत्याची साफसफाई करूि धिगा राखणे. 

५. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 



 

६. ववभागात वररष्ठाींच्या मागगिशगिाखाली मित करणे. 

७. ववभागाकररता भाींडारातूि रसायिे व काच सामाि आणणे. 

८. राष्ट्रीय कायगक्रमात मित करणे व सहभाग घेणे. 

९. ववभागात येणा-या एमएलसी सींबींिी कामात मित करणे. 

१०. मतृिेहाींवर रासायधिक प्रदक्रया कामात मित करणे. 

११. शवववच्छेिि प्रात्यव्क्षकाींसािी मतृिेहाची फॉमोधलि टॅक मििू उचल िेव करणे,  

१२. इतर दिकाणाहूि/बाहेरूि मतृिेह आणणे. 

 

पररचर याींचा जॉब चाटग : 
 

१. वेळोवेळी कायगशाळेतील वररष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबिा-या पार पाडणे. 

२. ताींवत्रक कमगचा-याींिा कामात मित करणे. 

३. कायगशाळेतील ववववि उपकरणाींची धिगा राखणे.  

४. कायगशाळेतील व पररसराची स्वच्छता िेवणे. 

५. वररष्ठाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली कामे करणे.  

 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 



 

  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

िींत पररचर याींचा जॉब चाटग : 
 

१. वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबिा-या पार पाडणे. 

२. िींत ववभागातील प्रयोगषाळेत साफसफाइची सवग करणे. 

३. ववभागातील ववववि प्रकारचे रसायणे व काच सामाि याींची साफसफाई करूि धिगा राखणे. 

४. िींत ववभागातील सवग सादहत्याची साफसफाई करूि धिगा राखणे. 

५. िींत ववभागात आलेल्या सवग रूग्णाींिा मित करणे. 

६. ववभागप्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

७. ववभागात िींत तींत्रज्ञाींिा त्याींच्यामागगिषगिाखाली मित करणे. 

८. ववभागाकररता भाींडारातूि रसायिे व काच सामाि आणणे. 

९. राष्ट्रीय कायगक्रमात मित करणे व सहभाग घेणे. 

 

 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
 



 

मादहतीचा अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (В) (ii)िमुिा - ए 

शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया  या कायागलयातील अधिकारी आव्ण कमगचारी याींचे अधिकाराींचा तपशील 

अ.क्र. पििाम अधिकार कोणता कायिा / धियम /शासि धिणगय 

/पररपत्रकािुसार 
अधभप्राय 

1 अधिष्ठाता प्रािेधशक प्रमुख व धियींत्रण अधिकारी 
भववष्य धिवागह धििी मींजुर करणे इ. 

रजा धियम 

यींत्र सामुग्री सािि सामुग्री खरेिी ववषयक 

ररझोल्युशि क्र.एमईडी-1988/सीआर-605 

मींत्रालय, मुींबई, दि. 15.12.1988 

महाराष्ट्र सवगसािारण भववष्य धिवागह धििी धियम 

05/02/1988 

म.िा.से. (धियम) 1981 िुसार 

 

2 प्रशासकीय 

अधिकारी 
आहरण व सींववतरण अधिकार ररझोल्युशि क्र.एमईडी-1988/सीआर-605 

मींत्रालय, मुींबई, दि. 15.12.1988 

 

बी 
अ.क्र. पििाम अधिकार कोणता कायिा / धियम /शासि धिणगय 

/पररपत्रकािुसार 
अधभप्राय 

1 अधिष्ठाता 1)कायागलयाच्या धियींत्रणातील आस्थापिेचे व लेखा  
    ववषयीचे सवग बाबी हाताळणे 

2)जडसींग्रह धिलखेि करणे, वसुली करणे 

3)वविािसभा ताराींदकत प्रष्िाींिा समदिवषी उत्तरे िेणे 

4)महाववद्यालयासािी लागणारे सादहत्य / औषिी /  
    फधिगचार ववदहत केलेल्या पींचसुत्री िुसार खरेिी  

ररझोल्युशि क्र.एमईडी-1988/सीआर-605 

मींत्रालय, मुींबई, दि. 15.12.1988  

शा.धि.क्र.ववअप्र-1000/प्रक्र-461/2001/ववधियम, 

दि. 11.07.01 

-- 

-’’- 

शा.धि.क्र.ववअप्र-1000/प्रक्र-461/2001/ववधियम, 

 



 

    करणे यींत्र सामुग्री सािि सामुग्री खरेिी ववषयक 

5) दकरकोळ वस्त ुखरेिी करणे. 

6) शासिािे ववदहत केलेल्या मुितीिुसार अधभलेखे  

    िष्ट करणे 

दि. 11.07.01 

सी 
अ.क्र. पििाम अधिकार कोणता कायिा / धियम /शासि धिणगय 

/पररपत्रकािुसार 
अधभप्राय 

1 अधिष्ठाता लागु िाही   

डी 
अ.क्र. पििाम अधिकार कोणता कायिा / धियम /शासि धिणगय 

/पररपत्रकािुसार 
अधभप्राय 

लागु िाही 
 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
 

 

 



 

मादहतीचा अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4(1) (В) (ii)िमुिा - (ब) 

शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया या कायागलयातील अधिकारी आव्ण कमगचारी याींचे कतगव्याचा तपधशल 

अ.क्र. पििाम कतगव्य  कोणता कायिा/धियम शासि 

धिणगय /पररपत्रकािसुार 
अधभप्राय 

1 अधिष्ठाता 1. सवग प्रकारचे िेयके स्वाक्षरी करणे ववत्तीय 

2. अधिकारी व कमगचा-याचे रजा सवलत मींजुर करणे प्रशासकीय 

3. प्राध्यापक व ववभागप्रमखुाींवर धियींत्रण िेवणे 

4. महाववद्यालयाच्या सींिभागत जितेच्या तक्रारीचे धिवारण करणे 

5. वदै्यकीय धशक्षण ववभागाच्या ध्येयिोरणाची अींमलबजावणी  
6. राष्ट्रीय कायगक्रमाची प्रभावीपणे अींमलबजावणी करणे 

7. सींस्थेसािी आवष्यक अििुािाची मागणी करणे 

8. ववववि दिकाणी आरोग्य वषबीरे आयोजी करणे 

9. अधिकारी व कमगचारी धियींत्रण व धशस्तभींग ववषयक कायगवाही करणे 

ररझोल्यशुि क्र.एमईडी-
1988/सीआर-605 मींत्रालय, 

मुींबई, दि. 15.12.1988  

महाराष्ट्र सवगसािारण भववष्य 

धिवागह धिधि धियम 5.02.88 

तसेच 1998 

म.िा.से धियम 1981 

 

2 प्राध्यापक िैिींदिि अध्यापि, ववभागाचे प्रशासकीय कामकाज, ववभागातील कमगचारी 
अधिकारी याींच्यावर धियींत्रण व ववभागातील इतर काम े

म.िा.से धियम 1981  

3 सहयोगी प्राध्यापक िैिींदिि अध्यापि, ववभागाचे प्रशासकीय कामकाज, ववभागातील कमगचारी 
धिकारी याींच्यावर धियींत्रण व ववभागातील इतर काम े

म.िा.से धियम 1981  

4 अधिव्याख्याता/सहाय्यक 

प्राध्यापक 

िैिींदिि अध्यापि, ववभागाचे प्रशासकीय कामकाज म.िा.से धियम 1981  

5 प्रशासकीय  अधिकारी कमगचारी वगागवर धियींत्रण, आहरण व सींववतरण अधिकारी, तसेच 

अधिष्ठाताींिी सोपववलेले इतर काम 

म.िा.से धियम 1981  

6 औ.धिमागता औषिशास्त्र ववभागात ववववि औषिा सींबींिी सींशोिि करणे व वदै्यकीय म.िा.से धियम 1981  



 

ववद्यार्थयाांिा त्यासींबींिी अध्यापि करणे 

7 प.व.ैअधि. वदै्यकीय ववद्यार्थयाांच्या धशक्षणाकररता असलेल्या पशवुवषयी म.िा.से धियम 1981  

8 जी.र.शास्त्रज्ञ रसायिशास्त्रा सींबींिी ववद्यार्थयाांिा सखोल ज्ञाि िेणे म.िा.से धियम 1981  

9 र.शास्त्रज्ञ रसायिशास्त्रा सींबींिी ववद्यार्थयाांिा सखोल ज्ञाि िेणे म.िा.से धियम 1981  

10 साींख्यीकी महाववद्यालयातील साींख्यीकी ववषयक ववववि कामे पार पाडणे म.िा.से धियम 1981  

11 स्त्री.व.ैअधिकारी वदै्यकीय अधिकारी म्हणुि असलेली काम ेपार पाडणे म.िा.से धियम 1981  

12 अधभरक्षक वदै्यकीय ववद्यार्थयाांिा साथ रोगासींिभागत अध्यापि करणे म.िा.से धियम 1981  

13 ट्यटुर अध्यापि कायागत अध्यापकाींिा सहाय करणे म.िा.से धियम 1981  

14 अधि.जिरल वकग शॉप वकग शॉप मिील कामावर धियींत्रण िेवणे म.िा.से धियम 1981  

15 इवपओडेमॉलॉजीस्ट वदै्यकीय ववद्यार्थयाांिा साथ रोगासींिभागत अध्यापि करणे म.िा.से धियम 1981  

 वगग-3 कमगचारी  

1 लेखा अधिक्षक लेखा अधिक्षक म्हणुि असलेली सवग कतगव्य ेपार पाडणे म.िा.से धियम 1981  

2 भाींडारपाल/व.धलपीक प्रशासकीय कामकाज,टींकलखेि,वररष्ठाींिी साींगीतलेली काम े म.िा.से धियम 1981  

3 रोखपाल  रोखा ववभागातील रोखाींववषय सवग काम ेकरणे म.िा.से धियम 1981  

4 वररष्ठ सहायक प्रशासकीय कामकाजात वररष्ठाींिा मित व इतर कतगव्ये म.िा.से धियम 1981  

5 अधभलेख धलपीक अधभलेख ववभागातील धलपीक वगीय सवग कामे करणे म.िा.से धियम 1981  

6 कधिष्ठ धलपीक प्रशासकीय कामकाज, टींकलखेि, वररष्ठाींिी साींगीतलेली काम े म.िा.से धियम 1981  

7 टींकलेखक प्रशासकीय कामकाज, टींकलखेि, वररष्ठाींिी साींगीतलेली काम े म.िा.से धियम 1981  

8 भाींडार धलपीक प्रशासकीय कामकाज, टींकलखेि, वररष्ठाींिी साींगीतलेली काम े म.िा.से धियम 1981  

9 धलपीक-धि-टींकलेखक प्रशासकीय कामकाज, टींकलखेि, वररष्ठाींिी साींगीतलेली काम े म.िा.से धियम 1981  

10 कोडीींग धलपीक  अधभलेख ववभागातील कोदडींग ववषयक कामकाज करणे म.िा.से धियम 1981  

11 लघलुेखक लघलुेखि घेणे,टींकलेखक करणे व इतर अिषुींगीक कतगव्ये म.िा.से धियम 1981  

12 बी.सी.जी. तींत्रज्ञ बालरोग ववभागाअींतगगत कामकाज करणे म.िा.से धियम 1981  

13 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ रक्त,लिवी तपासणे,व इतर तपासण्या ,अहवाल सािर करणे म.िा.से धियम 1981  



 

14 प्रयोगशाळा सहाय्यक रक्त,लिवी तपासणे,व इतर तपासण्या ,अहवाल सािर करणे म.िा.से धियम 1981  

15 क्ष-दकरण तींत्रज्ञ रुग्णाींचे क्ष दकरण काढणे, िोंिी घेणे ,व इतर अिषुींगीक काम े म.िा.से धियम 1981  

16 अींिारखोली सहाय्यक क्ष-दकरण तींत्रज्ञाींिा मित करणे, व इतर अिषुींगीक काम े म.िा.से धियम 1981  

17 इसीजी तींत्रज्ञ रुग्णाींचे इसीजी काढणे म.िा.से धियम 1981  

18 ऑडीयोव्व्हज्यअुल तीं. श्रवण यींत्र मशीि सींबींिी कामकाज करणे म.िा.से धियम 1981  

19 ऑडीयोमेटीक तींत्रज्ञ श्रवण यींत्र मशीि सींबींिी कामकाज करणे म.िा.से धियम 1981  

20 व्स्पचथेरावपस्ट काि िाक व घसाशास्त्र ववभागातीलपिाषी सींबिीत  कामकाज करणे म.िा.से धियम 1981  

21 लोहार  महाववद्यालयीि लोहार ववभागाशी धिगडीत सवग काम े म.िा.से धियम 1981  

22 सतुार महाववद्यालयीि सतुार ववभागाषी धिगडीत सवग काम े म.िा.से धियम 1981  

23 ग्रींथपाल  महाववद्यालयाच्या ग्रींथालयाची सींपणुग जबाबिारी पार पाडणे म.िा.से धियम 1981  

24 िींत तींत्रज्ञ  िींत रुग्णावर उपचार वररष्ठाींताच्या आिेषािे इतर काम े म.िा.से धियम 1981  

25 वररष्ठ तींत्रज्ञ  जिरल वकग शॉप मिील कामकाज करुि घेणे म.िा.से धियम 1981  

26 कधिष्ठ तींत्रज्ञ  वररष्ठ तींत्रज्ञ याींिा मित करणे म.िा.से धियम 1981  

27 वाहि  चालक रुग्णालयातील रुग्णवाहीकेवर कामकाज करणे म.िा.से धियम 1981  

28 सावग.आरोग्य पररच आरोग्या सींिभागत जिजागतृी व इतर अिषुींगीक काम े म.िा.से धियम 1981  

29 आरोग्य धिरीक्षक आरोग्या सींिभागत जिजागतृी करणे व इतर काय े म.िा.से धियम 1981  

30 स्वच्छता धिरीक्षक महाववद्यालयीि आवार,ववभाग,रुग्णालय याींची सींपणुग स्वच्छता म.िा.से धियम 1981  

31 डाकुमिेंटाधलस्ट  ग्रींथालय ववभागाषी सींबींिीत कामकाज म.िा.से धियम 1981  

32 कॅटलॉगर  ग्रींथालयात पसु्तके सधुचबध्ि करणे िेवाण घेवाण इत्यािी काम े म.िा.से धियम 1981  

33 सहाय्यक ग्रींथपाल 

 

ग्रींथपाल याींिा त्याींच्या कामात मित करणे व सींबींिीत काम े म.िा.से धियम 1981  

34 ग्रींथालय सहाय्यक ग्रींथालयात ववद्यार्थयागिा पसु्तके िेवाण घेवाण व इतर काम े म.िा.से धियम 1981  

35 फोटोग्राफर ववद्यार्थयागच्या धशक्षणाकरीता ववववि छायाधचते्र काढणे व इतर म.िा.से धियम 1981  

36 प्रधतमाकार  शररररचिाशास्त्र ववभागात मॉडेल बणववण्याचे काम करणे म.िा.से धियम 1981  



 

37 आरोग्य धशक्षक आरोग्या सींिभागत जिजागतृीकरणे म.िा.से धियम 1981  

38 आरोग्य प्रचारक आरोग्या सींिभागत जिजागतृीकरणे म.िा.से धियम 1981  

39 वदै्य.सा.सेवक आरोग्या सींिभागत जिजागतृीमध्ये मित करणे म.िा.से धियम 1981  

40 व.ैसा.कायगकताग  रुग्णाींिा व िातेवाईकाींिा मागगिशगि व मित करणे म.िा.से धियम 1981  

41 सहायक िींत शास्त्रज्ञ िींत तींत्रज्ञ याींिा मित करणे म.िा.से धियम 1981  

42 कलाकार  वदै्यकीय ववद्यार्थयाांकररता ववववि कलाकृती तयार करणे म.िा.से धियम 1981  

43 रींगवाला  महाववद्यालयात रींगकाम ववषयक सवग काम ेपार पाडणे म.िा.से धियम 1981  

45 अधभरक्षक  शरररचिाशास्त्र ववभागात एम्बॉल्वीींगचे काम करणे म.िा.से धियम 1981  

46 िरुध्विी चालक महाववद्यालयातील टेलीफोि ववषयक सवग कामे पार पाडणे म.िा.से धियम 1981  

47 प्र.शा. पररचर ववववि प्रयोगशाळामध्ये तींत्रज्ञाींिा मित करणे म.िा.से धियम 1981  

48 सफाईगार महाववद्यालय, रुग्णालय व ववभागातील साफसफाईचे काम ेकरणे म.िा.से धियम 1981  

49 प्राणीगहृ पररचर महाववद्यालयात उपलब्ि असलेल्या प्राण्याींची िेखभाल करणे म.िा.से धियम 1981  

50 ित्परी प्रशासकीय ववभागात वररष्ठाींिी साींगीतलेली काम ेपार पाडणे म.िा.से धियम 1981  

51 धशपाई  कायागलयात, ववभागात व इतर दिकाणी धशपायाचे सवग काम करणे म.िा.से धियम 1981  

52 माळी  सवग ववभागामध्ये वकृ्षारोपि, धिगा, व इतर अिषुींगीक काम ेकरणे म.िा.से धियम 1981  

53 स्वच्छक सवग प्रकारची स्वच्छतेची काम ेकरणे म.िा.से धियम 1981  

54 पहारेकरी  सवग ववभागावर आिेधशत केल्याप्रमाणे पहारा िेणे व इतर म.िा.से धियम 1981  

55 शवपररचर शवववच्छेिि गहृातील कामकाज व इतर अिषुींगीक काम ेकरणे म.िा.से धियम 1981  

56 चपराशी  कायागलयात, ववभागात व इतर दिकाणी धशपायाचे सवग काम करणे म.िा.से धियम 1981  

 

                                                                                                                                          अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ब) (iii) 

धिणगय प्रदक्रयेतील पयगवेक्षण व जबाबिारीचे उत्तरिायीत्व धिव्ित करुि कायगपध्ितीचे प्रकाशि (कामाचा प्रकार / िाव ) 

कामाचे स्वरुप         :- महाववद्यालयात धिरधिराळया ववभागात सुरु असलेल ेकामाची मादहती 
सींबींधित तरतुि         :- 

अधिधियमाचे िाींव         :- 

धियम                      :- महाराष्ट्र िागरी सेवा धियम 1981 

शासि धिणगय, पररपत्रके, कायागलयीि आिेश 

अ.क्र. कामाचे स्वरुप  कालाविी दिवस कामासािी जबाबिार 
अधिकारी 

अधभप्राय 

1 अध्यापकाींच्या/अशैक्षव्णक पिावरील अधिका-याींच्या 
धियुक्तीचे प्रस्ताव सींचालिालयास सािर कर  

सवग सािारण बाब 7 दिवसाींत तात्काळ बाबीींचा धिपटारा 
त्वरीत करणे व इतर ववषय ववहीत केल्या वेळापत्रकाप्रमाणे 

मदहती अधिकारी  
सहायक मादहती अधिकारी 

 

2 ताींवत्रक व अताींवत्रक कमगचारी वगग-3 आव्ण 4 च्या 
धियुक्त्या करणे 

-----“----- -----“-----  

3 सवग अधिकारी व कमगचा-याींचे सवग प्रकारचे प्रशासकीय 

कामकाज करणे 

 -----“-----  

4 कमगचा-याींच्या रजा मींजुर करणे  -----“-----  

5 कमगचा-याींिा मरािी दहींिी भाषा पररक्षा उत्तीणग 
होण्यातुि सूट िेणे 

 -----“-----  

6 कमगचा-याींच्या स्थाधिक चौकशा करणे  -----“-----  

7 कयागलय-सािे पत्र  

अिगशासकीय पत्र  

वविािसभा ताराींदकत प्रश्न 

इ-मेल द्वारे प्राप्त पत्र  

सींपूणग सींस्थेची मादहती 

सात दिवसात धिपटारा करणे 

तीि दिवसात धिपटारा करणे 

समदिवशी धिपटारा करणे 

समदिवशी धिपटारा करणे दकीं वा िसूरे दिवशी 
सात दिवसात धिपटारा करणे 

सींबींधित ववषयाचे धलपक वगग 
-----“----- 

-----“----- 

-----“----- 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ब)( iV) िमिुा (अ) 

िमनु्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण सींघटिाच ेलक्ष (वावषगक) 

अ.क्र. काम/कायग कामाचे प्रमाण आधथगक लक्ष अधभप्राय 

1 लागु िाही    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (iV) िमिुा (ब) 

                                                                         कामाची कालमयागिा 
                                        शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया येथील काम पणुग होण्यासािी  
प्रत्येक कामाची कालमयागिा 1) सवगसािारण टपाल 7 दिवसात  2) तात्काळ बाबीींचा धिपटारा त्वरीत करणे 

अ..क्र. काम/कायग  दिवस/तास पुणग करण्यासािी जबाबिार अधिकारी तक्रार धिवारण अधिकारी  
01 अध्यापकाींच्या /अशैक्षव्णक पिावररल अधिका-याींच्या 

धियुक्तीचे प्रस्ताव सींचालिालयास सािर करणे 

सवग सािारण बाब 7 दिवसाींत तात्काळ 

बाबीींचाधिपटारा त्वरीत करणे व इतर ववषय 

ववदहत केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे 

मदहती अधिकारी 01 

01 तींवत्रक व अताींवत्रक कमगचारी 3 आव्ण 4 च्या 
धियुक्त्या करणे 

-’’- -’’- -’’- 

03 सवग अधिकारी व कमगचा-याींचे सवग प्रकारचे प्रशासकीय 

कामकाज करणे 

-’’-  -’’- 

04 कमगचा-याींच्या रजा मींजुर करणे -’’-  -’’- 

05 कमगचा-याींिा मरािी दहींिी भाषा परीक्षा उत्तीणग 
होण्यातुि सुट िेणे 

-’’-  -’’- 

06 कमगचा-याींच्या स्थाधिक चौकशी करणे -’’-  -’’- 

07 कयागलय-सािे पत्र 

अिगशासकीय पत्र 

वविािसभा ताराींदकत प्रश्न 

फॅक्सद्वारे प्राप्त पत्र 

सींपुणग सींस्थेची मादहती  
 

सात दिवसात धिपटारा करणे 

धति दिवसात धिपटारा करणे 

समदिवशी धिपटारा करणे 

समदिवशी धिपटारा करणे दकीं चा 
िसुरे दिवशी 
सात दिवसात धिपटारा करणे 

सींबींिीत ववषयाचे 

धलपीक वगग 
-’’- 

-’’- 

-’’- 

-’’- 

 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 



 

 

 

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (V) िमिुा -(अ ) 

शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,गोंदिया, येथील कामाशी सींबींिीत पररपत्रके 

अिु.क्रीं . सुचिा  पत्रका िुसार दिलेले ववषय धियम क्रमाींक व वषग अधभप्राय (असल्यास) 

01 मा.अधिष्ठाता याींच्या आिेशािुसार व सुचिेिुसार दिलेल ेववषय म.िा.से.धियम 1981 मा. सींचालक, वैद्यकीय धशक्षण व सींषोिि 

मुींबई तसेच वैद्यकीय धशक्षण व औषिी 
द्रव्ये ववभाग व मींत्रालयीि इतर ववभाग, 

महाराष्ट्र शासिािे वेळोवेळी धिगगधमत 

केलेल्या धियम / अधिधियम शासि 

धिणगय व पररपत्रकािुसार  
 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 

  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (V) िमिुा -(ब ) 

शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,गोंदिया या कायागलयातील कामाशी सींबींिीत शासि धिणगय 

अ.क्रीं . शासि धिणगयािुसार दिलेले ववषय शासि धिणगय क्रमाींक व दििाींक  अधभप्राय (असल्यास) 

01 रजा धियम महाराष्ट्र िागरी सेवा धियम 1981  

02 भववष्य धिवागह धििी धियम  महाराष्ट्र सवगसािािण भ.धि.धि.धियम 1988  

03 रुग्णालयीि प्रशासि धियम पुस्तीका खींड एक 1981  

04 धशस्त व अपील धियम धियम 1979  

05 धिवतृ्ती वेतिाचे अींशराशीकरण म.िा.से. धियम 1984  

06 धिवतृ्ती वेति म.िा.से.  1982  

07 वेति धियम म.िा.से. 1981  

08 सेवेच्या सवगसािारण शती म.िा.से. धियम 1981  

09 पिग्रहण अविी, स्वीयेत्तर सेवा, बडतफी, व सेवेतूि काढूि टाकणे याींच्या 
काळातील प्रिािे  

म.िा.से. धियम 1981  

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 

  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (V) िमिुा -(क ) 

 शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया, या कायागलयातील कामाशी सींबींिीत शासि धिणगय 

   अ.क्रीं . शासकीय पत्रकािुसार दिलेले ववषय पररपत्रक क्रमाींक व दििाींक  अधभप्राय 

(असल्यास) 

01 अत्यावश्यक सेवेतील कमगचा-याींच्या कायागलयीि 

कामकाजाच्या वेळेबाबत 

सावगजधिक आरोग्य ववभाग पररपत्रक क्र.ओडीओ-1688/सीआर-
163/88/आस्थापिा,मींत्रालय,मुींबई दि. 09 दडसिेंबर,1999 व दि. 29/09/1992 

 

02 कायागलयात उधशरा येणा-या कमगचा-याींच्या उधशरा 
उपव्स्थतीची तपासणी 

वै.वष.व औ.द्र.ववभाग पररपत्रक क्र.इएसटी-3092/258/92/आस्थापिा, मींत्रालय,मुींबई 

दि. 13/11/1992 

 

03 सेवा पुस्तकाची िसुरी प्रत सवग राज्य शासकीय 

कमगचा-याींिा वविामुल्य िेण्याबाबत 

ववत्त ववभाग,पररपत्रक क्रीं .सेवापु-1097/प्र.क्रीं .10/97/सेवा-6,मींत्रालय,मुींबई दि. 

11/11/1997 

 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 

  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (V) िमिुा -(ड) 

शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,गोंदिया, येथील कामाशी सींबींिीत कायागलयीि आिेश / िोरणात्मक पररपत्रके 

 अ.क्रीं . ववषय क्रमाींक व दििाींक  अधभप्राय (असल्यास) 

01 िागपूर येथील िीक्षाभूमी येथे सामूहीक मोठ्या प्रमाणातील मेळाव्यात 

सेवा िेण्यासािी शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाचे वैद्यकीय 

अधिका्रयाींचे व प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाींचे एक पथक  2017-18 मध्ये िागपूर 
येथे रवािा करण्यात आले 

  

02 दहवाळी अधिवेषिाच्या काळात अधिकारी व कमगचारी याींच्या कोणत्याही 
प्रकारच्या रजा मींजुर ि करण्याबाबत  

शावैमय/आस्था-3-4/        /2007, दि.   

03 स्थाधिक पातळीवर होणा्रया ववववि कायगक्रमात /जते्रत मागणीिुसार  
करण्यात आलेल्या कायगक्रमाकररता पथक प्रधतधियुक्तीवर 
पािववण्याबाबत तसेच रक्तपेढीसािी आयोजीत रक्तिाि धशवबरात सेवा 
बहाल करण्याबाबत 

  

04 कोववड -19 च्या प्रािभुागवामुळे गोंदिया शहरातील ववववि  कोववड सिेंटरची 
स्थापिा करुि रुग्णाींची व्यापक प्रमाणात िेखभाल करण्यात आली. 
आरटीपीसीआर प्रयोगशाळेत रुग्णाींचे कोववड-19 चे धििाि करण्यात 

आले. 

  

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (V) िमिुा -(इ) 

गोंदिया, येथील शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया कायागलयामध्ये उपलब्ि िस्ताऐवजाींची यािी िस्ताऐवजाचा ववषय 

अ.क्रीं . िस्तऐवजाींचा प्रकार ववषय सींबींिीत व्यक्ती / पििाींम व्यक्तीचे दिकाण / उपरोक्त 

कायागलयात उपलब्ि िसल्यास 

1. या ववभागात आस्थापिा 1 ते 4 ववभाग आहेत ज्या त्या ववभागात त्या त्या 
सींवगागतील अधिकारी व कमगचा-याींच्या मुळ िस्त्या िेवण्यात आलेल्या 
आहेत. त्यात वैयवक्तक िस्त्या, न्यायालयीि प्रकरणाींच्या िस्त्या, 
वेतिवाढ िस्त्या, व इतर प्रशासकीय िस्त्या 

आस्थापिा 
ववभाग 

1) श्री.  अवविाश कन्हेरे, वररष्ठ धलवपक 

2) श्री.  समीर कुमरे ,व..धल. 

3) श्री.   रोहि राऊत, व.धल. 

4) श्री   सोमिाथ मािे,वरर. धल, 

5) श्री.राजेश धसिसुरे, वरर. धल. 

6) श्री.  उमेश कावरे, वरर.धल. 

7) श्री  सींिीप सोलींकी, क. धलवपक 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 

02 ववद्यार्थयाांषी सींबींिीत सवग प्रकारच्या िस्त्या,धशष्यवतृ्ती, स्टायपिेंड वगैरे 
ववद्यार्थयाांशी सींबींिीत मादहतीच्या िस्त्या 

ववद्याथी ववभाग 1) श्री सुयांकाींत व्यवहारे ,वरर.सहाय्यक 

2)  श्री.बाबासाहेब काटे, , व.धलवपक 

3) श्री. सधतेश सुयगवींशी  वरर..धलवपक 

4) श्री.  राहूल जािव ,वरर.धलवपक 

5) श्री.  प्रववण किम,वरर.  धलवपक 

6) श्री रोशि भगत, कधि. धलवपक  

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय , 

गोंदिया 

03 आवक िोंिवही, जावक िोंिवही, स्टॅंप िोंिवही अब स्थाधिक टपाल 

िोंिवही (आवक/जावक) दकरकोळ रजा िोंिवही  
आवक जावक 

ववभाग 

1) श्री. हेमराज सेलोकर, वरर..धल. 

2) श्री. हरीष वाघमारे , वरर..धल. 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय , 

गोंदिया  
04 जडसींग्रह िोंिवही, दकरकोळ वस्त ुपुरविा िोंिवही, लेखि सामुग्री िोंिवही, 

जडसींग्रह पुरविा िोंिवही 
भाींडार ववभाग 1) श्री. जािराव खोब्रागडे, वरर. धलवपक                  

2) श्री  हरीिींद्र कटरे , वरर. धलवपक                              

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
05 आधथगक व्यवहाराषी सींबींिीत सवग प्रकारच्या िस्त्या,स्वीयप्रप्रची, पीएलए 

वगैरे बाबत िस्त्या,धशष्यवतृ्ती व इतर स्टायपिेंड वाटपाबाबत िस्त्या वगैरे 
रोखपाल 

ववभाग 

1) श्री.  सचीि सालोडकर,  व. धलवपक 

2) श्री.  धितीि साखरकर,वरर..धल. 

3) श्री.  धिलेश पािक,, वरर..धलवपक 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 

06

  

रोख िोंिवही,स्वीय प्रपींची िोंिवही, स्वीयप्रपींची पासबूक पावती पुस्तक 

िोंिवही, रुग्णालयीि फी जमा िोंिवही, हालचाल िोंिवही, माधसक खचागची 
िोंिवही, कु.रोख िोंिवही, ियुम रोख िोंिवही, बील िोंिवही,टोकि िोंि 

लेखा ववभाग 1) श्री.  धितीि साखरकर, वरर. धलवपक 

2) श्री  हरीिींद्र कटरे, वरर..धलपीक 

3) श्री.सधचि सालोडकर,वरर.धलपीक 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 

07 अींिाजपत्रके, अिुिाि,अथगसींकल्पीय तरतुिी, कायगक्रम अींिाजपत्रके, 

अिुिाि मागणी व खचग वगैरे बाबतच्या िस्त्या 
अथगसींकल्प 

ववभाग 

1) श्री  ररजवाि पिाण, , कधि.धलवपक 

2) श्री   तेजराम खोब्रागडे,वरर.. धलवपक 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 

                                                                                        



 

                                                                                   अधिष्ठाता,    शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया 
                                                                                                                                          

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (अ) (Vi) 

शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,गोंदिया, या कायागलयातील िस्ताऐवजाींची वगगवारी 
अ.क्रीं . ववषय िस्तऐवजाींचा 

प्रकार/िस्ती/मस्टर/
िोंि पुस्तक, व्हाउचर 

प्रमुख बाबीींचा तपवषलवार सुरव्क्षत 

िेवण्याचा 
कालाविी 

01 शासि धिणगय अ शासि धिणगय कायम 

02 सेवा पुस्तके - वगग 1 ते 4 सवग अधिकारी व कमगचारी  अ सेवा पुस्तके - वगग 1 ते 4 सवग अधिकारी व कमगचारी कायम 

03 वगग-1 ते 4 सवग अधिकारी व कमगचारी याींच्या वैयवक्तक िस्त्या ब वगग-1 ते 4 सवग अधिकारी व कमगचारी याींच्या वैयवक्तक िस्त्या कायम 

04 न्यायालयीि प्रकरणाींसबींिी िस्त्या ब न्यायालयीि प्रकरणाींसबींिी िस्त्या कायम 

05 सवग वगागची वेतििेयक ब सवग वगागची वेतििेयक 25 वष े

06 सेवाधिवतृ्ती ववषयक कागिपते्र ब सेवाधिवतृ्ती ववषयक कागिपते्र 05 वष े

07 आकव्स्मक खचागची िोंिवही क आकव्स्मक खचागची िोंिवही 05 वष े

08 सववस्तर अथगसींकल्पीय अींिाज क सववस्तर अथगसींकल्पीय अींिाज 05 वष े

09 सेवा पुस्तके (मतृ्यिींतर दकीं वा सेवा धिवतृ्ती िींतर) क सेवा पुस्तके (मतृ्यिींतर दकीं वा सेवा धिवतृ्ती िींतर) 05 वष े

10 इतर सेवा धिवतृ्ती ववषयक कागिपते्र (सेवा धिवतृ्तीिींतर) क इतर सेवा धिवतृ्ती ववषयक कागिपते्र (सेवा धिवतृ्तीिींतर) 05 वष े

11 सेवा धिवतृ्ती वेति िारकाींचे वववरणपते्र क सेवा धिवतृ्ती वेति िारकाींचे वववरणपते्र -- 

12 ितर कमगचा-याींची वेति िेयके व पावत्या क ितर कमगचा-याींची वेति िेयके व पावत्या 05 वष े

13 शासि सेवाथग मुद्राींकाचे दहशेब क शासि सेवाथग मुद्राींकाचे दहशेब 05 वष े

14 जडसींग्रह िोंिवही (अगोिरचे रव्ज.पूणग भरल्यािींतर त्यातील 

िोंिी तपासणी करुि िववि रव्जस्टर मध्ये िोंि करणे  

क जडसींग्रह िोंिवही (अगोिरचे रव्ज.पूणग भरल्यािींतर त्यातील 

िोंिी तपासणी करुि िववि रव्जस्टर मध्ये िोंि करणे  

05 वष े

15 वस्त ुधिलखेि बाबतचा पत्रव्यवहार क वस्त ुधिलखेि बाबतचा पत्रव्यवहार 05 वष े

16 वबला सोबत ि पािववलेली प्रमाणके क वबला सोबत ि पािववलेली प्रमाणके  

17 अग्रीम मींजुरी आिेश क अग्रीम मींजुरी आिेश 05 वष े

18 सेवाधिवतृ्ती वेति मींजुरीचे आिेश व त्यासींबींिीची कागिपते्र क सेवाधिवतृ्ती वेति मींजुरीचे आिेष व त्यासींबींिीची कागिपते्र 05 वष े

19 रजेबाबतचे आिेश क रजेबाबतचे आिेश -- 

20 प्रवासभात्ता िेयके व पावत्या क प्रवासभात्ता िेयके व पावत्या 05 वष े



 

21 रजा लेखा क रजा लेखा 02 वष े

22 माधसक खचागची वववरणपते्र क माधसक खचागची वववरणपते्र 01 वष े

23 जडसींग्रह वस्तु खरेिी व त्याची मींजुरी इत्यािी बाबतचा 
पत्रव्यवहार 

क जडसींग्रह वस्तु खरेिी व त्याची मींजुरी इत्यािी बाबतचा 
पत्रव्यवहार 

01 वष े

24 अींतीम वेति प्रमाणपत्र ड अींतीम वेति प्रमाणपत्र 01 वष े

25 दकरकोळ रजा िोंिवही ड दकरकोळ रजा िोंिवही 01 वष े

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 

  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4{1}{ब} (Vii) 

 

गोंदिया  येथील शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया या कायागलयाच्या पररणामकारक कामासािी जिसामान्याींशी 
सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था. 

अ.क्र. सल्ला मसलतीचा ववषय कायगप्रणालीचे ववस्ततृ 

वणगि 

कोणत्या अधिधियमा/धियमा/पररपत्रकद्वारे पुिरावतृ्ती काल 

1 -- -- -- -- 

 

                                                धिरींक 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4{1}{ब}(Viii)िमिुा-{अ} 

                  गोंदिया  येथील  शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया या कायागलयाच्या सधमतीची यािी प्रकाशीत करणे. 

अ.क्र
. 

सधमतीचे िाींव सधमतीचे सिस्य सधमतीचे उदििष्ट दकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जिसामान्याीं 
सािी खुली आहे 

दकीं वा िाही 

सभेचे 

कायग 
वतृ्ताींत 

(उपलब्ि) 

1 मदहला तक्रार 
धिवारण 

सधमती 

अध्यक्ष :- डॉ.सौ सुजाता ििुगावकर, प्राध्यापक ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र  

सिस्य :- 1) डॉ. प्रववण जािव, सहयोगी प्राध्यापक, शरररदक्रयाशास्त्र.       

               2) डॉ.सौ.सुरेखा मेश्राम, सहयोगी प्राध्यापक, शररररचिाशास्त्र   

              3) डॉ.सौ.राजश्री पाटील, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र  

              4) डॉ.सौ.गरीमा अरोरा  , सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र.  

              5) डॉ. सौ.स्वाती गजधभये, सहायक प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र  

              ६)  डॉ.सौ.पल्लवी काींबळे,  सहायक  प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र 

              7) डॉ.गौरव बग्गा, वररष्ठ धिवासी, क्ष-दकरणशास्त्र . 

              08) अधिसेववका, केटीएसरुग्णालय व बाई गींगाबाई स्त्री रुग्णालय. 

              09)श्रीमती राखी रािोड, प्रयोगशाळा सहायक 

महाववद्यालय, केटीएस व बाई 

गींगाबाई स्त्री रुग्णालय या धतन्ही 
सींस्थाींकररता कामाच्या दिकाणी 
मदहलाींच्या होणाया लैंधगक छळास 

प्रधतबींि करणे. 

तक्रारीिुसार िाही. होय 

2 दकरकोळ 

भाींडार 
(केटीएस व 

बाई गींगाबाई 

स्त्री रुग्णालय) 

सधमती 

अध्यक्ष :- डॉ.शैलिेंद्र यािव, सहयोगी प्राध्यापक व ववभागप्रमुख ववकृतीशास्त्र 

सिस्य :- 1) डॉ.योगेश पटले , सहायक प्राध्यपक ववकृतीशास्त्र   

               २) डॉ. रमेश सुगींि, सहयोगी प्राध्यापक, बधिररकरणशास्त्र. 

               ३) वैद्यकीय अधिक्षक, केटीएस रुग्णालय 

               ४) वैद्यकीय अधिक्षक, बाई गींगाबाई स्त्री रुग्णालय रुग्णालय   

               ५) अधिसेववका, केटीएस व बाई गींगाबाई स्त्री रुग्णालय 

               ६) प्रशासकीय अधिकारी, रुग्णालय. 

केटीएस व बाई गींगाबाई स्त्री 
रुग्णालय सींस्थेतील दकरकोळ  

भाींडार मिील सवग प्रकारची खरेिी 
धियमाप्रमाणे करणे व त्या 
ववभागावर धियींऋाण िेवणे. 

मदहन्यातूि 

एकिा/ 
आवश्यकतेिु
सार 

िाही होय 

 सव्जगकल 

वस्त/ुसाहीत्य 

खरेिी सधमती 

पिधसध्ि अध्यक्ष :- अधिष्ठाता  
प्रमुख :- प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यधचकीत्साशास्त्र  

सिस्य :- 1) धचकीत्सालयीि ववभागाचे सवग प्राध्यापक व ववभागप्रमुख.  

        2) डॉ.सींजय चव्हाण, सहयोगी.प्राध्या. ववकृतीशास्त्र सिस्य सधचव  तथा 
प्रमुख सव्जगकल भाींडार.  

केटीएस व बाई गींगाबाई स्त्री 
रुग्णालय मिील धचकीत्सालयीि 

वस्त/ुसाहीत्याचे खरेिी, 
धचकीत्सालयीि भाींडाराींतगगत 

असलेली सवग वस्त/ुसादहत्याची 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही होय 



 

        3) वैद्यकीय अधिक्षक केटीएस रुग्णालय.  

        4) वैद्यकीय अधिक्षक ,बाई गींगाबाई स्त्री रुग्णालय 

        5) प्रशासकीय अधिकारी, रुग्णालय/ स्त्री रुग्णालय. 

खरेिी उपलब्ि शासि धिणगय व 

धियमाप्रमाणे सधमतीच्या 
माध्यमातूि करणे 

3 मध्यवती 
भाींडार खरेिी 
सधमती 
यींत्रसामुग्री/ 
फधिगचर 
/रसायिे/काच
सामािे दकट्स 

पिधसध्ि अध्यक्ष :- अधिष्ठाता  
सिस्य :- 1) डॉ.सींजय चव्हाण, सहयोगी प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र ववभाग  

                2) डॉ.रमेश सुगींि, सह.प्राध्यापक व ववभागप्रमुख,बधिररकरणशास्त्र. 

                3) डॉ.प्रववण िुवािपारे, सहायक प्राध्यापक, िेत्रशल्यधचदकत्साशास्त्र 

                3)डॉ.वविोि पुसिेकर, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यधचदकत्साशास्त्र 

                4)डॉ. सींजय राऊत, सहयोगी  प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र 

                5) डॉ.धगररष अींबािे, सहायक प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र 

                6) सींबींधित ववभागाचे प्राध्यापक व ववभागप्रमुख 

                7) व्जल्हा उद्योग किें द्र याींचे प्रधतधििी 
                8) व्जल्हा कोषागार कायागलयाचे प्रधतिीिी 
                9) प्रशासकीय अधिकारी, महाववद्यालय/रुग्णालय/ स्त्री रुग्णालय.    

                    सिस्य  सधचव 

सिरहू सधमती महाववद्यालय, 

केटीएस व बाई गींगाबाई स्त्री 
रुग्णालय सींस्थेकरीता लागणारी 
यींत्रसामुग्री / फधिगचर / रसायिे 

/काचसामािे/दकटस/ व सवग 
प्रकारची खरेिी शासकीय 

धियमाप्रमाणे सधमतीच्या 
माध्यमातूि करण्याींत येईल. 

आवश्यक  

त्या वेळी 
िाही. होय 

4 अधिवेशि िोडल ऑफीसर :- डॉ.सुभाष िाकरे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, 

जिऔषिवैद्यकशास्त्र . (मो.क्र. 9822366532) 

सिस्य :- 1) डॉ. िींिदकशोर जयस्वाल, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यधचदकत्सा                
              2) प्रशासकीय अधिकारी, महाववद्यालय                 

               3) श्री. प्रशासकीय अधिकारी, रुग्णालय 

               4) श्री.गजािि तायडे, कायागलयीि अधिक्षक, रुग्णालय.  

               5)श्री.सींजय भोंडे, कायागलयीि अधिक्षक, महाववद्यालय. 

                6) श्री. धशवम घारड, लघुलेखक. 

               7) श्री.ववजय जािव, लघुलेखक.                 

अधिवेशि काळात प्राप्त होणारे 
ताराींदकत प्रश्न / लक्षवेिी सुचिा / 
अिागतास चचाग / कपात सुचिा / 
औधचत्याचा मुद्या / स्थगि प्रस्ताव 

व वविािमींडळाची इतर पध्ितीचा 
वापर करुि प्रश्न उपव्स्थत केले 
जातात त्याची उत्तरे पुरक 

दटपणीसह तातडीिे 

सींचालिालयास / शासिास सािर 
करण्यास्तव महाववद्यालय, केटीएस 

व बाई गींगाबाई स्त्री  
रुग्णालयाकरीता सींस्थास्तरावर 
समीतीमिील अधिकारी व 

कमगचारी याींचे पथक कामकाज 

करतील. 

अधिवेशि 

काळात 

  

5 वेबसाईट अध्यक्ष :- डॉ.प्रववण जािव, सहयोगी प्राध्यापक, शरररदक्रयाशास्त्र महाववद्यालय, केटीएस व बाई मदहन्यातूि िाही आहे 



 

सधमती सिस्य :- 1) डॉ. धगररष अींबािे , सहाय्यक प्राध्यापक, त्वचा व  गुप्तरोग.  

                 2) श्री.धशवम घारड, लघुलेखक 

                 3) श्री.पवि कहाळे, लघुलेखक 

गींगाबाई स्त्री रुग्णालय कररता 
वेबसाईट अत्यािुधिक करणे, सवग 
सींबींधित ववभागाची मादहती 
वेबसाईटवर टाकणे व इतर सवग 
बाबीची काम ेअधिष्ठाता याींच्या 
सुचिेिुसार करणे. 

एकिा 

6 ओ.पी.डी. 
सधमती 

अध्यक्ष :- डॉ. सींजय माहुल,े उपवैद्यकीय अधिक्षक 

सिस्य :- 1) डॉ. अजय सुरवाडे, सहाय्यक प्राध्यापक अव्स्थव्यींगोपचारशास्त्र 

2) डॉ. गौरव अग्रवाल, सहाय्यक प्राध्यापक, काि िाक, घसा 
3) सींजय राऊत, सहयोगी प्राध्यापक, ओषिवैद्यकशास्त्र 

 

बाह्यरुग्ण ववभागातील प्रत्येक 

ववभागाचे  ररफामशेि , 

ररअरिेंजमिेंट, तेथील अडचणी व त्या 
सोडववण्याकरीता उपाययोजिा 
करणे 

मदहन्यातूि 

एकिा 
/आवश्यकतेिु
सार 

िाही  होय 

7 Drug and 

therapeutic 

committee 

सधचव :- डॉ.सुजाता ििुगावकर ,  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र  

सिस्य :- 1) डॉ. दिधलप गेडाम, वैद्यकीय अधिक्षक, रुग्णालय 

              2) डॉ. कववता जयस्वाल, सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र 

              3) डॉ.सींजय माहुल,े वैद्यकीय उपअधिक्षक, रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय 

 

सिरहू सधमतीिे प्रत्येक 

धचदकत्सालयीि ववभागप्रमुखाींशी 
चचाग करावी, त्याींच्या ववभागा 
अींतगगत िैिींदिि येणाय्रा रुग्णाींिा 
धलहूि िेण्यात येणाय्रा 
व्जविावश्यक व व्जविरक्षक 

औषिाींच्या ववषयी प्रत्येक 

डॉक्टरशी चचाग करुि ववभागधिहाय 

लागणाय्रा व्जविावश्यक व 

व्जविरक्षक औषिाींची मादहती 
घेतील. व या महाववद्यालयाची 
ड््रग फारमुलरी  तयार करतील. 

त्यािुसार औषि खरेिी भाींडार 
आवश्यक ती औषिी खरेिी 
सधमतीच्या माध्यमातूि खरेिी 
करतील. 

मदहन्यातूि 

एकिा 
/आवश्यकतेिु
सार 

िाही  होय 

8 एम.धस.आय. 

सधमती 
प्रमुख :-   डॉ.सुभाष िाकरे,  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जिऔषिवैद्यशास्त्र 

                डॉ.ववपूल अींबािे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र 

एमसीआय धिररक्षक 

आकस्मीकपणे आल्यास त्याींिा 
भारतीय 

आयुववगज्ञाि 

िाही  आहे 



 

सिस्य  :- 1) डॉ. मधिष धतवारी, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगशास्त्र 

                 2)डॉ.प्रववण जािव, सहयोगी प्राध्यापक शरररदक्रयाशास्त्र 

                3) डॉ. मिोज तालापल्लीवार, सहयोगी प्राध्यापक, जिऔषिवैद्यशास्त्र 

                4) डॉ.ररतेश बोिडे, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यधचदकतसाशास्त्र 

                5) डॉ.पल्लवी काींबळे, सहायक प्राध्यापक, जीवरसायिशास्त्र 

धिररक्षणामध्ये तु्रटी आढळू िये व 

150 ववद्याथी प्रवेश क्षमतेची 
बाींिकाम, यींत्रसामुग्री, पिे सींबींिात 

व ववभागधिहाय आवश्यकता 
सींबींिात पुतगता / व्यवस्था करणे. ( 

धचकीत्सालयीि / 

अधचदकत्सालयीि ) 

पररषिच्या 
धिररक्षणच्या 
वेळेस/आवश्य
कतेिुसार 

10 आहार सधमती अध्यक्ष :- डॉ..दिधलप गेडाम , वैद्यकीय अधिक्षक   

सिस्य :- 1) डॉ.िींिदकशोर जयस्वाल, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, श्ल्यधचदकत्साशास्त्र  

                 २. डॉ. ज्योती िेताम,सहयोगी प्राध्यापक,बधिररकरणशास्त्र  

                ३) डॉ.अव्स्मता िुवे, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यधचकीत्साशास्त्र 

                ४ ) श्रीमती कोमल अवस्थी, आहार तज्ञ 

                5) श्री.जािराव खोब्रागडे, वररष्ठ धलवपक  

आहार ववभागातील सवग प्रकारची 
खरेिी व त्या ववभागावर धियींत्रण 

िेवणे. रुग्णाींिा उत्तम िजागचा 
आहार उपलब्ि होणे सींबींिात लक्ष 

िेणे. सहिहू सधमतीिे या 
भाींडारातींगगत असलेल ेसवग प्रकारची 
खरेिी धियमाप्रमाणे सधमतीच्या 
माध्यामातूि करण्यात यावी. 

मदहन्यातुि 

एकिा 
/आवश्यकतेिु
सार 

िाही. होय 

11 रुग्णालय 

घिकचरा 
व्यवस्थापि 

सधमती 

प्रमुख :- डॉ.दिधलप गेडाम, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख,  सुक्ष्मजीवशास्त्र  

                तथा वैद्यकीय अधिक्षक रुग्णालय 

सिस्य :- 1) डॉ. शैलिेंद्र यािव, सहयोगी प्राध्यापक ववकृतीशास्त्र    

               2) डॉ.सींिीप आींबेडकर, सहायक प्राध्यापक, शल्यधचकीत्साशास्त्र   

                 3) डॉ.अभय आींवबलकर, सहायक प्राध्यापक, पीएसएम.  

                 4) डॉ.धशल्पा पटेरीया, वैद्यकीय अधिकारी  
                 4) श्रीमती वैद्य, अधिसेववका रुग्णालय.  

                 5) श्री.हररशचींद्र कटरे, वररष्ठ धलवपक  

                 5) पररसेववका घिकचरा व्यवस्थापि, रुग्णालय. 

वाडागमिूि जाणारा घिकचरा व 

बायोमेदडकल व्यवव्स्थत जातो 
दकीं वा िाही यासींबींिात स्वच्छता 
धिररक्षकाींची जबाबिारी िेणे, 

घिकचरा डेपोमध्ये व्यवव्स्थत 

दडस्पोझ केल्या जातो दकीं वा िाही 
याचे धिरीक्षण करणे, िर 
आिवड्याला भेट िेवूि धिररक्षण 

करावे, व धिररक्षण अहवाल 

अधिष्ठाताींिा ियावा. अधिसेववका व 

पररसेववका घिकचरा व्यवस्थापि 

व स्वच्छता धिररक्षक याींिी िररोज 

प्रत्येक वाडगला भेटी िेवूि पाहणी 
करावी व त्याींचा अहवाल 

प्रमुखाींकडे िररोज ियावा. 

मदहन्यातुि 

एकिा 
/आवश्यकतेिु
सार 

िाही. होय 

12 वस्त्र खरेिी प्रमुख :- डॉ. ररतेश बोिडे, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यधचदकत्साशास्त्र.  सधमतीिे केटीएस व बाई गींगाबाई मदहण्यातूि िाही होय 



 

सधमती सिस्य :- 1) डॉ.सींजय चव्हाण, सहयोगी प्राध्यापक ववकृतीशास्त्र तथा  
                2) वैद्यकीय अधिक्षक रुग्णालय.  

                3) अधिसेववका रुग्णालय 

               4) प्रशासकीय अधिकारी रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय.  

                5) वस्त्रपाल रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय. 

स्त्री रुग्णालय वस्त्र भाींडाराकररता 
लागणाया वस्त्राची खरेिी 
शासिाच्या उपलब्ि धियमािुसार 
आलेला माल इत्यािीची पाहणी 
प्रमुख करतील. आलेल्या िेयकाींवर 
मालाची पडताळणी करवूि घेवूि 

स्वाक्षरी करणे. 

एकिा / 
आवश्यकतेिु
सार 

 

13 मेडीकल 

ऐजुकेशि 

टेक्िॉलॉजी 
युधिट 

समन्वयक :- डॉ.सुभाष िाकरे, प्राध्यापक,वपएसएम  

खव्जििार - डॉ.मिोज तालापल्लीवार, सहयोगी प्राध्यापक,  

                    जिऔषिवैद्यकशास्त्र..खव्जििार 
 

सिस्य :- १) डॉ.रमेश सुगींि,  सहयोगी प्राध्यापक, शव्ल्यधचकीत्साशास्त्र 

                 २) डॉ.आधशष लोथे , सहयागी प्राध्यापक, पीएसएम 

                ३) डॉ.प्रववण जािव सहयोगी प्राध्यापक, शररररचिाशास्त्र 

                ४. डॉ. सुरेखा मेश्राम,  सहयोगी प्राध्यापक,  

                ५. डॉ. कववता जयस्वाल, सहयोगी प्राध्यापक, औष्िशास्त्र 

 

भारतीय आयुववगज्ञाि पररषिेचे 

मािींकािुसार वेगवेगळया 
कायगशाळा घेणे. ररव्हाईजड बेसीक 

कोसग इि मेडीकल एज्युकेशि 

टेक्िॉलॉजी, इ. चे आयोजि करणे 

व तसा अहवाल अधिष्ठाता याींि 

सािर करणे 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

 

14 सी.एस.आर. 
सधमती 

सिस्य :- 1) डॉ.दिधलप गेडाम,प्राध्यापक सुक्ष्मजीशास्त्र तथा वैद्यकीय अधिक्षक  

                2) डॉ. अजय सुरवाडे, सहायक प्राध्यापक, अव्स्थव्यींगापचार  
                3) प्रशासकीय अधिकारी, रुग्णालय. 

                5) श्री.सींजय भोंडे, कायागलयीि अधिक्षक  

                6) श्री.मारुती कुचिकर, वैद्यकीय सामाव्जक कायगकताग. 

सी.एस.आर.व्िारे प्राप्त होणाया 
धििीच्या सुयोग्य वापरासािी 
आवश्यक धियोजि व प्रत्यक्ष 

वापर याबाबत कोटेकोरपणे िक्षता 
घेणे. सींबींधित िेणगीिाराींिा 
याववषयी वेळोवेळी मादहती िेवूि 

धििीच्या वापराबाबत खात्री 
पटववण्याकररता दहशोब िेणे. 

त्याबाबत िेणगीिाराींिा आवश्यक 

प्रधसध्िी िेणे. त्यामुळे िेणगीिाराींचे 

समािाि होवूि त्याींचेकडूि 

अधिकाधिक धििी प्राप्त होण्यास 

मित होईल. 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

 

15 मतृ्युचे अध्यक्ष :- डॉ.सुभाष िाकरे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख जिऔषिवैद्यकशास्त्र सवग सींबींधित ववभागामध्ये भरती आवश्यक त्या िाही. होय 



 

पररक्षण ( डेथ 

ऑदडट) 

मतृ्युची कारणे, 

आजार इ. 

मादहती 
सींकलीत 

करण्याकरीता 
सधमती 

 सधचव :- 1) डॉ.शैलिेंद्र यािव, प्राध्यपक व ववभागप्रमुख ववकृतीशास्त्र 

सिस्य 1) डॉ.सींजय राऊत, सहयोगी प्राध्यापक व ववभागप्रमुख औषिवैद्यकशास्त्र     

                2) डॉ.राजश्री पाटील, सहयोगी प्राध्यापक स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 

                3)  डॉ.रमेश सुगींि, सहयोगी प्राध्यापकबधिररकरण्ींशास्त्र 

                4) डॉ.ववपूल अींबािे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र 

            5) डॉ.िींिदकशोर जयस्वाल, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यधचदकत्सा 
            6) डॉ.आधशष लोथे, सहयोगी प्राध्यापक, बालरोगशास्त्र ववभाग 

             7) सवग सींबिीत ववभागप्रमुख 

            8) श्रीमती अपणाग राऊत, लघुलेखक, ववकृतीशास्त्र ववभाग 

                9) श्री. कामेश्वर तलमले, साींख्यीकी, पी.एस.एम. 

झालेले रुग्ण, त्याींचे केस पेपसग 
पाहूि मतृ्युचे पररक्षण (डेथ 

ऑदडट), Death Analysis, मतृ्युची 
कारणे, आजार इ. मादहती सींकलीत 

करणे.सींकलीत केलेली मादहती 
अधभलेख ववभागाच्या अधििस्थ 

िेवणे. बैिक घेणे. सधमतीच्या 
माध्यमातूि झालेले मतृ्युचे 

पररक्षण मादहती सींकलीत करुि 

िेवणे इ. सवग कायगवाही 
श्री.कामेश्वर,तलमले साींव्ख्यकी-धि 

सहायक प्राध्यापक, पीएसएम हे 

करतील. 

वेळी  

16 अपींग 

प्रमाणपत्र 

सधमती 

अध्यक्ष :- डॉ.िींिदकशोर जयस्वाल, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यधचदकत्साशास्त्र  

( त्याींच्या सुटीच्या कालाविीत)      

१. डॉ.िींिदकशोर राऊत, प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख,िेत्रशास्त्र 

2) डॉ.सींजय राऊत, सहयोगी प्राध्यापक व ववभागप्रमुख,् औषिवैद््यकशास्त्र 

सिस्य :- 3) सींबिीत ववषयातील तज्ञ   

              

 

या वैद्यकीय महाववद्यालय 

रुग्णालयात अपींग प्रमाणपत्रासािी 
आलेल्या अपींग उमेिवाराींिा शासि 

धिणगय क्र. अप्रदक्र.20.12/प्रक्र 

297/आरोग्य 6, दि.6 ऑक्टोबर 
2012 च्या शासि धिणगयातील 

सुचिाींिुसार कायगवाही करुि अींपग 

प्रमाणपत्र धिगगमीत करणे. 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

 

17 फामागकोव्हीजी
लन्स सधमती 

अध्यक्ष :- अधिष्ठाता  
सिस्य सधचव :- डॉ.सुजाता ििुगावकर, प्राध्यापक व ववभागप्रमखु, औषिशास्त्र 

सिस्य :- 1) वैद्यकीय अधिक्षक, रूग्णालय 

               2) डॉ.मधिष धतवारी, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोग                 

               3) डॉ.श्रीकाींत मेश्राम, सहायक प्राध्यापक, मेडीसीि  

       4) डॉ.गौरव अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, काि, िाक व घसा  
                

The Committee will verity the 

incidence and will report to 

the FDA for further action, 

after receiving the complaints 

in designated format from the 

treating clinician. 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही होय 

18 धिवासस्थाि 

वाटप सधमती 
 सिस्य सधचव  :-  डॉ. सुगींि  , सहयोगी प्राध्यापक, बधिररकरणशास्त्र 

सिस्य :- 1) , सहयोगी प्राध्यापक, अव्स्थव्यींगोपचारशास्त्र 

               २) सहयोगी प्राध्यापक सूक्ष्मजीव 

धिवासस्थाि वाटप सींबींधि 

सधमतीिे योग्य कायगवाही व 

धियमािुसार धिवासस्थाि वाटप 

मदहन्यातुि 

एकिा / 
आवश्यकतेिु

िाही होय 



 

                ३) धिवासी वैद्यकीय अधिकारी, धचदकत्सा, रुग्णालय.  

               ४) अधिसेववका, रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय. 

करणे. सार 

19 महात्मा फुले 
जि आरोग्य 

योजिा 

प्रमुख :-  डॉ.आधशष लोथे,सहयोगी प्राध्यापक,बालरोगशास्त्र  

सिस्य :- 1) डॉ.व्ही.पी.रुखमोडे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शररररचिाशास्त्र  

               2) डॉ.सींजय राऊत, सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र  

 

योजिेतील रुग्णाींच्या सवग अडचणी 
सोडववणे इ.कामे त्याींच्या 
समन्वयकाच्या व वैद्यकीय 

अधिक्षकाींच्या सहकायागिे पुणग 
करणे. तसेच प्रत्येक ववभागाकडूि 

माहवारी अहवाल प्राप्त करवुि 

घेवूि माधसक अहवाल 

व्जल्हाधिकारी कायागलयाला 
पािववणे. 

मदहन्यातुि 

एकिा / 
आवश्यकतेिु
सार 

िाही होय 

20 INSTITUTION

AL ETHICS 

COMMITTEE 

अध्यक्ष  :- डॉ. सुजाता ििुगावकर, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र             

 उपाध्यक्ष :- प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोग 

सिस्य सधचव :- सहयोगी प्राध्यापक, फामगकॉलॉजी.  
 

सिस्य :-  

१’ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, शल्यधचदकत्सा  
२’ सहयोगी प्राध्यापक, शरीरदक्रया, मदहला प्रधतधििी 
३’ सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र 

४’ धलगल एक्सपटग  
५’उियोजक गोंदिया 
६’ समाजसेवा अधिक्षक. 

७’सहाय्यक प्राध्यापक, पीएसएम. 

 

पिव्युत्तर अभ्यासक्रम इतर 
अॅक्टीव्हीटी कररता वैद्यकीय 

महाववद्यालय रुग्णालयाकररता 
आयसीएमआरच्या मागगिषगक 

तत्वािुसार कायगवाही. 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

 

21 धिलखेि 

सधमती 
अध्यक्ष :- डॉ.िींिदकशोर जयस्वाल, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यधचदकत्साशास्त्र 

सधचव:- 1)  डॉ.ििींदकशोर राऊत, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख,िेत्रशास्त्र 

 सिस्य   1) डॉ.अधमत जोगिींडे, सहयोगी प्राध्यापक, जिऔषिशास्त्र  

                2) प्रशासकीय अधिकारी, महाववद्यालय,   

               3)  प्रशासदकय अधिकारी, रुग्णालय, 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

रुग्णालय व स्त्री रुग्णालयातील 

जडसींग्रहाचे धिलखेि 

करण्याकररता. 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

22 औषि खरेिी 
सधमती 

पिधसध्ि अध्यक्ष - मा. अधिष्ठाता 
अध्यक्ष -प्राध्यापक, औषिशास्त्र 

महाववद्यालय, रुग्णालयाकररता 
औषिी खरेिी करणे. 

मदहन्यातूि 

ऐकिा / 
िाही. होय 



 

सधचव- सह. प्राध्या.औषिशास्त्र 

औषिी भाींडार प्रमुख-औषिधिमागता वगग-2 

सिस्य – 1) प्राध्यापक- औषिवैद्यक, शल्यधचदकत्सा, बधिररकरण 

बालरोग,अव्स्थव्यींगोपचार, िींतरोग, व्स्त्ररोग व प्रसुधतशास्त्र, गुप्तरोग, िेत्ररोग, 

काि,िाक व घसा, पीएसएम  मािधसकरोग, क्षयरोग,अधिक्षक, रुग्णालय, 

प्र.अ,रुग्णालय  व्स्त्ररुग्णालय,प्र.अ.महाववद्यालय, अधिसेववका रुग्णालय 

व्स्त्ररुग्णालय 

आवश्यक  

त्या वेळी 

23 वस्त्र धिलखेि 

सधमती 
प्रमुख - वैद्यकीय अधि.रुग्णालय. 

सिस्य- 1) अधिसेववका, रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय 

            2) प्रशासकीय अधिकारी, रुग्णालय  

            3) वस्त्रपाल, लीिि ववभाग 

वस्त्र भाींडारातील धिरुपयोगी 
वस्तुींचे धिलखेिासींबींिात कायगवाही 

मदहण्यातूि 

एकिा / 
आवश्यक त्या 
वेळी  

िाही होय 

 

24 बाींिकाम 

सधमती 
अध्यक्ष ‘ अधिष्ठाता, 
समन्वयक ‘ डॉ.ववपूल अींबाडे, प्राध्यापक व ववभा ग प्रमुख,्  

                    न्यायवैियकशास्त्र 

सिस्य-    

१. डॉ.सुभाष िाकरे, प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, जिऔषिवैद्यकशास्त्र 

२. डॉ.प्रववण जािव, उपअधिष्ठाता, सहयोगी प्राध्यापक, शरररदक्रयाशास्त्र 

३. डॉ.मधिष धतवारी, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगशास्त्र 

४. डॉ. ररतेश बोिडे, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यधचदकत्साशास्त्र 

५. डॉ.मिोज तालापल्लीवार, सहयोगी प्राध्यापक जिऔषिवैद्यकशास्त्र 

६. सवग ववभागप्रमुख 

07. श्री.लधलत मेश्राम , प्रशासकीय अधिकारी, महाववद्यालय 

08. प्रशासकीय अधिकारी, रुग्णालय 

09.कायगकारी अधभयींता, सा.बा.गोंदिया 
10. श्री.सींजय भोंडे, कायागलय अधिक्षक, शा.वै.म.गोंदिया  
11.श्री.परेश बोरसे, वररष्ठ धलवपक, शा.वै.म.गोंदिया 

बाींिकामाचा िजाग, धििी, 
आवश्यकता इ. वर िेखरेख 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

 

25 महाववद्यालयीि 

आवार 
स्वच्छता 
सधमती 

मा. अधिष्ठाता,  
वैद्यकीय अधिक्षीक 

उपअधिक्षक 

प्रशासकीय अधिकारी, रुग्णालय 

अधिसेववका 

महाववद्यालय, रफग्णालय मिील 

इमारती, पररसर स्वच्छ िेवणे, त्या 
अिुषींगािे रुग्णाींकररता पोषक असे 
वातावरण/स्वच्छता धिमागण करणे. 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

 



 

उपववभागीय अधभयींता, सावगजधिक बाींिकाम ववभाग 

उपववभागीय अधभयींता, साबावव, ववद्युत 

स्वच्छता धिररक्षक 

कायगशाळेतील  ताींत्रीक कमगचारी 
26 तक्रार धिवारण 

सधमती 
अध्यक्ष - वैद्यकीय अधिक्षक, रफग्णालय. 

सिस्य – 1) डॉ.गररमा अरोरा सहयोगीप्राध्यापक, स्त्रीरोगशास्त्र 

                2) डॉ.अव्स्मता िुवे, सहयोगी शल्यधचदकत्साशास्त्र 

                3)डॉ.मिु शमाग, सहायक प्राध्यापकन्यायवैद्यकशास्त्र 

                4)डॉ.सींजय माहुले, सहायक प्राध्यापक ववकृतीशास्त्र 

              6) डॉ.लधलत मेश्राम प्रशासकीय अधिकारी, महाववद्यालय व रुग्णालय 

                7) अधिसेववका, रुग्णालय. 

जितेच्या तक्रारीींचे/गाह्राणे ऐकूण 

घेवूि त्याचे धिराकरण करणे. 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

 

26 ग्रींथालय 

सधमती 
अध्यक्ष  :- १) डॉ.सुभाष िाकरे,प्राध्यापक व ववभागप्रमुख जिऔषिशास्त्र   

सधचव :- 2) श्री.मिुकर िदहफळे, ग्रींथपाल 

सिस्य :- 1) डॉ.कववता जयस्वाल,सहयोगी प्राध्यापक औषिशास्त्र 

                2) श्री. लधलत मेश्राम प्रशासकीय अधिकारी, महाववियालय 

                3) श्री.अधिल घोडाम, सहायक ग्रींथपाल  

ग्रींथालयाचे कामकाजाबाबत 

प्रशासिास मित करण ्् े ,ग्रींथख्रेिी 
,श्रणेीविगि इत्यािी 
कामकाजाकररता. 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

 

27 िेणगी सधमती अध्यक्ष :- अधिष्ठाता,  
सिस्य :- 1) डॉ. प्रववण जािव, सहयोगी प्राध्यापक, शरररदक्रयाशास्त्र   

              2)  डॉ. सुरेखा मेश्राम, सहयोगी प्राध्यापक, शररररचिाशास्त्र   

              3) डॉ.पल्लवी काींबळे, प्राध्यापक शल्यधचकीत्साशास्त्र 

             4) डॉ.ररतेश बोिडे, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यधचदकत्साशास्त्र  

             5) श्री.सींजय भोंडे, कायागलय अधिक्षक 

             06) श्री.िविाथ महाजि, समाजसेवा अधिक्षक  

 

सधमतीिे जास्तीत जास्त िेणग्या 
या महाववद्यालय रुग्णालयासािी 
उपलब्ि करुि घेण्यासािी प्रयत्न 

करावेत व प्राप्त हेणाया िेणग्याींचा 
ववधियोग ववद्याथी व रुग्णदहताच्या 
दृष्टीिे शासि धिणगयात िमुि 

केलेल्या कायगपध्ितीिुसर करावा 

वेळोवेळी 
आवश्यकतेिु
सार 

िाही आहे 

28 स्वच्छता 
सधमती 

प्रमुख :- वैियकीय अधिक्षक 

सिस्य :- १.  उपवैियकीय अव्ध्क्षक  

                २. श्री.  हररिींद्र कटरे , वररष्ठ धलवपक  

          3  .    स्वास्र्थय धिरीक्षक  

           4., मुख्य सफाईगार 
 

बैिक घेवूि स्वच्छतेच्या 
कामासींबींित रुपरेषा / कायगसुची 
तयार करुि त्याप्रमाणे 

महाववद्यालय व रुग्णालय पररसर 
ववववि वाडग ववववि ववभाग येथील 

स्वच्छता तसेच इतर कामकाज 

   

29 मध्यवती अध्यक्ष्य  :- 1) डॉ.सुरेख घाींघळे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जीवरसायिशास्त्र भारतीय आयुववगज्ञाि पररषिेचे व    



 

प्रयोगशाळा 
सधमती 

                 2) श्री. शैलिेंद्र यािव, सहयोगी प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र 

सिस्य :- 1) डॉ.सींजय माहुल,े सहयोगी प्राध्यापक, ववकत्रतीशास्त्र 

                2) डॉ.स्वाती गजधभये, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मव्जवशास्त्र 

महाराष्ट्र आरोग्य ववज्ञाि ववद्यावपि, 

िाशीक याींचे  मािींकािुसार 
मध्यवती प्रयोगशाळा प्रस्थापीत 

करण्यकरीता योग्य ती कायगवाही 
करावी वेळोवेळी या बाबत 

अधिष्ठाता याींिा अवगत करावे 
30 राष्ट््र पुरफष 

/ थोर व्यक्ती 
याींची जयींती व 

रावष्ट्रय दिि 

साजरा करणे 

करीत सधमती 

प्रमुख : डॉ.दिधलप गेडाम, वैद्यकीय  अधिक्षक  

सिस्य :- 1) प्रशासकीय अधिकारी, महाववद्यालय  

               २) प्रशासकीय अधिकारी, रुग्णालय  

               ३) अधिसेवीका, रुग्णालय 

               4) श्री.पवि कहाळे,   

शासि पररत्रकािुसार राष्ट््र पुरुष 

/ थोर व्यक्ती याींची जयींती व रावष्ट्रय 

दिि सींबींिात धति दिवस अगोिर 
कायगक्रमाची रुपरेषा िरववण्यात 

येवूि त्याप्रमाणे सवग अधिकारी 
कमगचारी, सवग सींघटिा, सवग 
ववद्याथी याींिा कायगक्रमासींबींिात 

मदहती िेण्यात येवूि राष्ट््र पुरुष 

/ थोर व्यक्ती याींची जयींती व रावष्ट्र 

दिि साजरे करावे 

   

31 अॅन्टी रॅगीींग 

सधमती 
अध्यक्ष :  डॉ. एि.जी.धतरपुडे, अधिष्ठाता 
सधचव : - डॉ.सुभाष िाकरे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जिऔषिवैद्यकशास्त्र 

प्रीव्क्लिीकल सिस्य :- 1) डॉ.व्ही.पी.रुखमोडे, प्राध्या,शररररचिाशास्त्र  

पॅराव्क्लिीकल सिस्य :- 1) डॉ.दिधलप गेडाम, प्राध्या.सुक्ष्मजीवशास्त्र 

                       2) डॉ.सुजाता ििुगावकर, प्राध्यापक, औषिषास्त्र 

                        3) डॉ.ववपूल अींबाडे, प्राध्या.न्यायवैद्यकशास्त्र 

व्क्लिीकल सिस्य :- 1)  डॉ.गरीमा अरोरा, सहयोगी प्राध्यापक, व्स्त्ररोगशास्ञ  

                  2)  डॉ.सींजय राऊत, सहयोगी प्राध्या.औषिवैद्यकशास्त्र 

                  ३) डॉ.िींिदकशोर जयस्वाल, प्राध्या.शल्यधचदकत्साशास्त्र 

                  

वाडगि सिस्य :- 1)  डॉ.दिधलप गेडाम प्राध्या. सुक्ष्मजीवशास्त्र 

                            2) डॉ.सुजाता ििुगावकर, प्राध्यापक वव., औषिशास्त्र  

                            ३) डॉ.पल्लवी काींबळे, सहायक प्राध्या. जीवरसायिशास्त्र  

                            ४) डॉ.सींजय माहुले, सहायक प्राध्या, ववकृतीशास्त्र 

       

ववद्यार्थयाांवरील रॅगीींगचे प्रकार 
टाळण्याकररता. 

आवश्यक  

त्या वेळी 
िाही. होय 



 

वैद्यकीय अधिक्षक :- डॉ. दिधलप गेडाम      

रेव्हीन्यु अॅडधमधिस्टे्रशि :-एसडीओ, गोंदिया   
पोलीस प्रशासि :- एसडीपीओ, गोंदिया. 
ववद्याथी सिस्य :- 1)  श्री.लोदहत वैषणव  

                            2) कु.प्रणाली वाघमारे 
  

 

32 रुग्णालय 

ववषाणु 

प्रािभुागव 

सधमती 

अध्यक्ष    ‘’    अधिष्ठाता 
सधचव - प्रराध्यापक,सुक्ष्मजीव. 

सिस्य – 1) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यधचदकत्साशास्त्र 

                2) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र 

                3) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र  

              4) पररसेवक तथा सीएसएसडी प्रमुख  

              5) ववषाणु प्रािभुागव धियींत्रण पररचयाग        
 

ववषाणु प्रािभुागवावर धियींत्रण िेवणे. आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

 

 

33 िेहिाि सधमती अध्यक्ष - अधिष्ठाता 
सिस्य सधचव - वैद्यकीय अधिक्षक, रुग्णालय 

सिस्य - 1) प्राध्यापक, शररररचिाशास्त्र 

              2) समाजसेवक 

मरणािींतर िेहिाि करु इव्च्छणा-
याींकडूि ववहीत िमुण्यात अजग 
भरुि घेवूि त्यािींतर मरणोत्तर 
िेहिािासींबींिीची सींपूणग कायगवाही 
करणे व ववद्यार्थयाांच्या 
धशक्षणाकररता उपयोगात आणणे. 

आवश्यक त्या 
वेळी 

िाही. होय 

 

 

34 आपत्ती 
व्यवस्थापि 

सधमती 

अध्यक्ष  ‘अधिष्ठाता 
सिस्य ‘’ १. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जिऔषिवैद्यकशास्त्र 

               2. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र 

               3. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यधचदकत्साशास्त्र 

              4. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बधिररकरणशास्त्र 

             5. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, अव्स्थव्यींगोपचारशास्त्र 

अपघात,िैसधगगक आपत्ती, 
इ.सारख्या येणा’या आपत्तीचे रुग्ण 

रुग्णालयामध्ये िाखल होत 

असल्यास त्या अिुष्ींगािे मादहती 
तयार करणे,रुग्णाींची यािी 
बिववणे.वेळोवेळी आढावा घेणे . 

   

35 ऑव्क्सजि 

सींधियींत्रण 

सधमती 

अध्यक्ष  ‘ डॉ. एि.जी.धतरपुडे, अधिष्ठाता 
सधचव :- डॉ.ररतेश बोिडे, सहयोगी प्राध्यापक, बधिररकरणशास्त्र 

सिस्य ‘ १.डॉ.ज्योती िेताम, सहयोगी प्राध्यापक, बधिररकरण्ींशास्त्र 

               2. डॉ.रमेश सुगींि, सहयोगी प्राध्यापक, बधिररकरण्ींशास्त्र 

ऑव्क्सजिची गरजेप्रमाणे 

ववतरणाचे धियोजि 

करणे,ऑव्क्सजि वापराची िोंि 

िेवणे,ऑव्क्सजि प्लााँट, पाईप 

   



 

              3. श्री.हररशचींद्र कटरे, वररष्ठ धलवपक 

               

 

                

लाईि तसेच ऑव्क्सजि 

आउटलेटची धियधमत िेख्भाल व 

िरुुस्ती करणे. 

36 न्यायालयीि 

प्रकरण ्् े 
अध्यक्ष  ‘  डॉ.  सुभाष िाकरे, प्राध्यापक  व ववभाग प्रमुख, जिऔषिवैियकशास्त्र 

सिस्य ‘ १. डॉ. ववपूल अींबाडे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख,  न्यायवैियकशास्त्र 

                २.डॉ.व्ही.पी. रुखमोडे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख,शरीररचिा 
               ३., प्रशासकीय अधिकारी 
                ४. कायागलयीि अधिक्षक  

 

न्यायालयात उपव्स्थत राहणे, 

पररच्छेिधिहाय अधभप्राय तयार 
करणे, श्पर्थपत्र िाखल करणे, 

मा.न्यायालयाचे दकीं वा सबींिीत 

सरकारी वकील याींिी 
सुिावण ्् ीच्या वेळी दिलेले 
मौव्खक दकीं वा लेखी 
धििेश ्प्रशासिापयांत पोहचववणे 

अशा  स्वरुपाच्या जबाबिारी पार 
पाडणे.  

   

37 वैियकीय 

प्रधतपूती िेयके 

अध्यक्ष  ‘   वैियकीय अधिक्ष्क 

सिस्य ‘१. सहयोगी प्राध्यापक, औष्िवैियकशास्त्र 

              २. प्रशासकीय अधिकारी, रुग्णालय 

               ३. प्रशासकीय अधिकारी, महाववियालय 

 

 

वैियकीय प्रधतपूतीच्या िेयकाींची 
प्रचधलत धियमािुसार कागिपत्राींची 
पूतगता करण्यात आली दकीं वा कसे 
याची तपासणी करणे, त्याबाबतची 
आवश्यकता व पात्रता तपासणे , 

प्रकरण ्सींचालिालयास 

धशफारसीसह पािववणे. 

   

38 वैियकीय 

प्रधतपुती िेयके 

तपासणी 
सधमती 

अध्यक्ष - वैियकीय अधिक्षक, रूग्णालय 

सिस्य -सहयोगी  प्राध्यापक,  औषिवैियकशास्त्र 

            प्रशासकीय अधिकारी, रूग्णालय 

          श्री.  प्रशासकीय अधिकारी, महाववियालय. 

अधिकारी कमगचा-याींच्या वैियकीय 

प्रधतपुतीची िेयके तपासणे,  

प्रचधलत धियमािुसार कागिपत्राींची 
तपासणी करणे, पररपूणग प्रस्ताव 

तयार करवूि सींचालिालयास 

पािववणे. 

   

39 धिवासी डॉक्टर 
धियुक्ती सधमती 

अध्यक्ष :- डॉ.दिधलप गेडाम, वैद्यकीय अधिक्षक  

सिस्य :- 1) डॉ.िींिदकशोर जयस्वाल, प्राध्या व ववभागप्रमुख, शल्यधचदकत 

                2) डॉ.मधिष धतवारी, प्राध्या व ववभागप्रमुख, बालरोग 

                3) डॉ.अभय हातेकर, प्राध्या व ववभागप्रमुख, शरररदक्रयाशास्त्र 

    



 

                4) श्री.राहूल जािव, वररष्ठ धलवपक  

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
 

 

 

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4{1}{ब} (Viii) िमिुा-{क} 

गोंदिया  येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय , गोंदिया कायागलयाच्या पररषिाींच  मींडळाींची यािी प्रकाशीत करणे. 

अ.

क्र. 

सधमतीचे िाव सधमतीचे सिस्य सधमतीचे उदिष्ट दकती वेळा 
घेण्यात 

येत े

सभा 
जिसामान्याींसा
िी खुली आहे 

दकीं वा िाही. 

सभेचे कायग 
वतृ्ताींत 

{उपलब्ि} 

01 महाववद्यालयीि 

पररषि 

अध्यक्ष - मा. अधिष्ठाता 
सिस्य - महाववद्यालयातील सवग ववभागाींचे 

ववभागप्रमखु/प्राध्यापक, वदै्यकीय अधिक्षक, रूग्णालय, स्त्री 
रूग्णालय, धिवासी वदै्यकीय अधिकारी,धचदकत्सा, रूग्णालय, 

प्रशासकीय अधिकारी, महाववद्यालय/रूग्णालय, अधिसेववका, 
रूग्णालय/स्त्री रूग्णालय, ग्रींथपाल. 

महाववद्यालय, रूग्णालय 

व स्त्री रूग्णालयातील 

ववववि ववभागातील 

अडचणी सोडववणे. 

मदहण्यातू
ि िोििा 

िाही उपलब्ि 

       

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                अधिष्ठाता,  
                                                                                                                           शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

                                                                                                                                                  गोंदिया 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4{1}{ब} (Viii) िमिुा-{ड} 

 

 गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया या कायागलयाच्या कोणत्याही सींस्थेची यािी प्रकाशीत करणे. 

 

अ.

क्र. 

सींस्थेचे िाव सींस्थेचे सिस्य सींस्थेचे उदिष्ट दकती वेळा घेण्यात येते सभा जिसामान्याींसािी खुली आहे दकीं वा िाही. सभेचे कायग वतृ्ताींत 

{उपलब्ि} 

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

 

दटप : सींबींिीत िाही 
 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
  



 

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (iX) 

शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,गोंदिया,या कायागलयातील अधिकारीव कमगचारी याींची िाींव ेरुज,ूदििाींक,फोि िीं. व त्याचे माधसक वेति 

अ.क्र. पििाम अधिकारी व कमगचा-याींचे िाव वगग िोकरीवर रुजू 
झाल्याचा 
दििाींक 

सींपकागसािी िरुध्विी 
/मोबाईल क्र. 

एकुण वेति व भत्ते 
( रुपये ) 

1 2 3 4 5  7 

1 अधिष्ठाता  (अ.का.) डॉ. िरेश गणपतराव धतरपूडे  वगग-1   -- 

2 प्राध्यापक डॉ. वविाराम पाींडूरींग रुखमोडे वगग-1 15/02/1992  280183 

3 प्राध्यापक डॉ. श्रीमती सुजाता सुरेश ििुगावकर वगग-1 15/01/1996  268533 

4 प्राध्यापक डॉ. ववपूल िामिेवराव अींबाडे वगग-1 15/12/2000  266473 

5 प्राध्यापक डॉ. िींिदकशोर गुणवींतराव राऊत वगग - 1 30/07/1993  289383 

6 प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. सुभाष बापूराव िाकरे वगग - 1 20/03/1993  288183 

7  प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. अभय िािाजी हातेकर वगग - 1 14/10/1997  272433 

8 प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. सुरेश शामरावजी घाींगळे वगग - 1 18/04/2001    264233 

9 

प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. िींिदकशोर कमलिारायण 

जयस्वाल 

वगग - 1 08/12/1993  266503 

10 प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. मधिष महािेव धतवारी वगग - 1 11/10/2007  256668 

11 प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. दिलीप श्रीरींग गेडाम वगग - 1 20/01/2011  248361 

12 सहयोगी प्राध्यापक डॉ. राजश्री तूकाराम पादटल वगग - 1 27/10/1997  259193 

13 सहयोगी प्राध्यापक डॉ. िरिेंद्र श्रीराम डाींगे वगग - 1 02/09/2016   235093 

14 सहयोगी प्राध्यापक डॉ. आधशष रववशींकर लोथे वगग - 1 21/01/2011  263050 

15 सहयोगी प्राध्यापक डॉ. प्रववण श्रीराम जािव वगग - 1 12/11/2008  263050 

16 सहयोगी प्राध्यापक डॉ. अधमता सुिाकर िुवे वगग - 1 30/11/2015  234463 

17 सहयोगी प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. गरीमा धगरीश अरोरा वगग - 1 18/04/2015  228383 

18 सहयोगी प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. कववता मोतीलाल जयस्वाल वगग - 1 22/01/2009  228383 

19 सहयोगी प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. सुरेखा वामराव मेश्राम वगग - 1 21/08/2012  228383 



 

20 सहयोगी प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. रमेश िारायणिास सुगींि वगग - 1 22/01/2009  228383 

21 सहयोगी प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. ररतेश मुींगसाजी बोिडे वगग - 1 03/12/2015  228383 

22 सहयोगी प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. मिोज राजन्िा तालापल्लीवार वगग - 1 18/04/2016  228383 

23 सहयोगी प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. शैलिेंद्र बाबूलालजी यािव वगग - 1 24/10/2016  228383 

24 सहयोगी प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. सींजय मिुकर चव्हाण वगग - 1 24/10/2016  228383 

25 सहयोगी प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. ज्योती मिुकर िैताम वगग - 1 05/06/2013  228383 

26 सहयोगी प्राध्यापक  (तिथग) डॉ. अधमत जगदिश जोगिींडे वगग - 1 16/04/2016  228383 

27 सहायोगी प्राध्यापक(तिथग) डॉ. वविोि प्रभाकरराव पुसिेकर वगग - 2 03/07/2018  228383 

28 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. प्रववण शामराव उईके वगग - 2 24/10/2016  117480 

29 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. प्रववण रामकुमार वमाग वगग - 2 02/09/2016  116492 

30 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. धिता फत्तूराम गािे वगग - 2 05/04/2014  133367 

31 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. धगरीशकुमार रामचींद्र अींबािे वगग - 2 14/12/2015  133080 

32 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. योगेश गोरेलाल पटल े वगग - 2 24/10/2016  126044 

33 सहाय्यक प्राध्यापक  डॉ. सुधिल बाळकृष्ण िेशमूख वगग - 2 29/08/2017  113471 

34 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. ललीत िेवाजी मेश्राम वगग - 2 12/06/2018  116440 

35 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. हेमींत दिपिेंद्रिाथ िेशमूख वगग - 2 12/06/2018  116440 

36 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. पल्लवी जािराव काींबळे वगग - 2 21/06/2018  116440 

37 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. अजय परशराम सुरवाडे वगग - 2 29/06/2018  116440 

38 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. प्रववणकुमार गींगािर िुवािपारे वगग - 2 30/06/2018  116440 

39 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. सींदिप वसींत आींबेडकर वगग - 2 04/07/2018  116440 

40 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. गौरव धसताराम अग्रवाल वगग - 2 11/06/2018  116440 

41 सहाय्यक प्राध्यापक  डॉ. जूही जयिेव पूरी वगग - 2 14/01/2019  113205 

42 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. मधिींिरधसींग चरणधसींग जूिेजा वगग - 2 29/02/2020  113205 

43 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ.सींतोष ्गुलाबराव बालगोटे वगग - 2 16/07/2020  113205 

44 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ.अभय वामिराव आींवबलकर वगग - 2 19/06/2020  113205 

45 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. योगेश  श्रीिर गणोरकर वगग - 2 04/10/2017  73697 

46 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. पूिम  एस िींििवार वगग - 2 22/07/2015  73697 

47 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. तपृ्ती अभय आींवबलकर वगग - 2 17/07/2018  73697 



 

(तात्पुरते) 

48 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. लतेश बी रघूते वगग - 2 16/10/2017  73697 

49 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. सींजयकुमार के माहूल े वगग - 2 16/10/2017  73697 

50 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. पल्लवी गेडाम वगग - 2 18/06/2018  73697 

51 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. स्वाती गजधभये वगग - 2 01/07/2016  73697 

52 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. मािवी वविय मडके वगग - 2 17/12/2018  73697 

53 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. मिू डी शमाग वगग - 2 02/11/2016  73697 

54 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. दिपक एल भागवत वगग - 2 01/01/2018  73697 

55 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. प्रधतक धगलबे वगग - 2   73697 

56 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. उमाकाींत धसडाम वगग - 2 09/07/2018  73697 

57 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. स्िेहा मिू शमाग वगग - 2 28/03/2018  73697 

58 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. सधचि केलींका वगग - 2 11/06/2020  73697 

59 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. स्वप्िील रींगारी वगग - 2 27/07/2020  73697 

60 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. दिगाींबर एस मरसकोल्हे वगग - 2 29/04/2015  73697 

61 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. िवल सावींत वगग - 2 18/06/2020  73697 

62 सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. गजािींि घिश्याम करसायल वगग - 2 08/07/2019  73697 



 

(तात्पुरते) 

63 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. गागी खोडीयार वगग - 2 16/07/2020  73697 

64 

सहाय्यक प्राध्यापक 

(तात्पुरते) 
डॉ. कववता मिाि वगग - 2 06/09/2016  73697 

65 

साींव्ख्यकी धि अधिव्याख्याता 
(तात्पुरते) 

डॉ. कामेश्वर मिू तलमले वगग - 2 14/02/2017  73697 

66 ईवपडेमॉलॉजीस्ट (तात्पुरते)  वगग - 2 --   

67 प्रशासकीय अधिकारी  वगग - 2 --   

68 औषि धिमागता वगग-2  वगग - 2 --   

69 साींव्ख्यकी वगग-2  वगग - 2 --   

70 व्जवरसायिशास्त्रज्ञ  वगग - 2 --   

71 ट्यूटर  डॉ. पापिेंन्द्र सेामा पटल े वगग - 2   40376 

72 ट्यूटर  डॉ. प्रज्ञा ढोल े वगग - 2   40376 

73 ट्यूटर  डॉ. शभुाींगी फुीं डे  वगग - 2   40376 

74 ट्यूटर  डा. जयींत सहा  वगग - 2   40376 

75 उच्चश्रणेी लघुलेखक श्री ववजय कुीं भारकर वगग-2 (NG) 11/10/1990   

76 उच्चश्रणेी लघुलेखक श्री धशवम दिलीपराव घारड वगग-2 (NG) 02/11/2015   

दटप ‘ ज्या अध्यापकाींची तात्पुरती सेवा धियधमत करण्यात आली आहे अशा अध्यापकाींचा धियुक्ती दििाींक हा सेवा धियधमत झाल्याचा दििाींक  

                         आहे व जे अध्यापक तात्पुरत्या धियुक्तीिे कायगरत आहेत त्याींचा प्रथम धियुक्ती दििाींक िशगववण्यात आलेला आहे.  

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
 

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (iX) 

शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,गोंदिया,या कायागलयातील अधिकारीव कमगचारी याींची िाींव ेरुज,ूदििाींक,फोि िीं. व त्याचे माधसक वेति                                                            



 

अ.क्र. पििाम अधिकारी व कमगचा-याींचे िाव वगग िोकरीवर रुजू 
झाल्याचा दििाींक 

सींपकागसािी िरुध्विी 
/मोबाईल क्र. 

एकुण वेति व भत्ते 
( रुपये ) 

1 2 3 4 5  7 

1 कायागलय अधिक्षक श्री सींजय रामहरी भोंडे वगग - 3 01/11/1993 9284582217 59215/- 

2 वररष्ठ सहाय्यक श्री गजािि महािेव िाकरे वगग - 3 08/02/1994  54433/- 

3 वररष्ठ सहाय्यक श्री िाराधसींग हारजीत सौिे वगग - 3 16/09/1988  54433/- 

4 वररष्ठ धलपीक श्री अधिल जगि िोंगडे वगग - 3 14/02/2005  52915/- 

5 वररष्ठ धलपीक श्री धितीि यशवींतराव साखरकर वगग - 3 12/08/2004  52915/- 

6 वररष्ठ धलपीक श्री मािुरी  मिुकर राजभोज वगग - 3 07/01/2007  57951/- 

7 वररष्ठ धलपीक श्री सधचि वामिराव सालोडकर वगग - 3 12/09/2004 9767760862 52865/- 

8 वररष्ठ धलपीक श्री राजेश अजूगि रींगारी वगग - 3 30/03/2005  52865/- 

9 वररष्ठ धलपीक श्री अवविाश मिुकर कन्हेरे वगग - 3 16/06/1997 9850556989 51514/- 

10 वररष्ठ धलपीक श्री सोमिाथ एकिाथ मािे वगग - 3 26/08/2009 9657574363 54649/- 

11 वररष्ठ धलपीक श्री राहूल छबुराव जािव वगग - 3 26/08/2009  54649/- 

12 वररष्ठ धलपीक श्री दिलीप ववििलराव िगडकर वगग - 3 25/08/2009 9403057952 61294/- 

13 वररष्ठ धलपीक श्री ईश्वर भािुिासजी डफरे वगग - 3 13/12/2004 9960079460 52915/- 

14 वररष्ठ धलपीक श्री रोहि गौरािींि राऊत वगग - 3 13/10/2008 9665016786 57951/- 

15 वररष्ठ धलपीक श्री सुयगकाींत सुिाकर व्यवहारे वगग - 3 29/01/2005  51415/- 

16 वररष्ठ धलपीक श्री परेश प्रकाश बोरसे वगग - 3 16/01/2010 9175121325 56255/- 

17 वररष्ठ धलपीक श्री सधमर तेजराम कुमरे वगग - 3 18/01/2012 8975672567 50174/- 

18 वररष्ठ धलपीक श्री हरचींद्र गणपत कटरे वगग ‘ 3 16/11/2009  68787/- 

19 वररष्ठ धलपीक श्री राजेश िारायणराव धसिसुरे वगग ‘ 3 16/11/2009 9096635398 54649/- 

20 वररष्ठ धलपीक श्री तेजराम महािेव खोब्रागडे वगग ‘ 3 10/11/2009  56255/- 

21 वररष्ठ धलपीक श्री सधतश जयवींतराव सुयगवींशी वगग - 3 16/11/2009  54649/- 

22 वररष्ठ धलपीक श्री अमोल अशोकराव घोडके वगग ‘ 3 16/11/2009  54649/- 

23 वररष्ठ धलपीक श्री प्रणय वसींतराव डोंगरे वगग ‘ 3 23/11/2007  54649/- 

24 वररष्ठ धलपीक श्री बाबासाहेब बाळकृष्ण काटे वगग ‘ 3 15/11/1999  48490/- 

25 वररष्ठ धलपीक श्री योगेश लक्ष्मणराव बघे वगग ‘ 3 18/09/2009  54649/- 

26 वररष्ठ धलपीक श्री अजयकुमार खेमराज भास्कर वगग ‘ 3 07/05/2012  50174/- 

27 वररष्ठ धलपीक श्री हररष कशीिाथराव वाघमारे वगग ‘ 3 23/01/2012  53094/- 



 

28 कधिष्ठ धलपीक श्री ररजवाि बशीरखााँ पिाण वगग - 3 17/10/2016  41837/- 

29 कधिष्ठ धलपीक श्री गणेश ववश्विाथ पाररस्कर वगग - 3 25/11/2016  41887/- 

30 कधिष्ठ धलपीक श्री भरत काळुधसींग सुलािे वगग - 3 24/10/2016  41837/- 

31 कधिष्ठ धलपीक श्री रािेश्याम चातूराम आिमािे वगग - 3 24/10/2016  41837/ 

32 कधिष्ठ धलपीक श्रीमती अव्श्विी िेवविास गुरिुले वगग - 3 28/10/2016  41837/ 

33 कधिष्ठ धलपीक श्रीमती सोिाली प्रकाश खरतडे वगग - 3 11/04/2016  41837/ 

34 कधिष्ठ धलपीक श्री िाजीम अहमि वबसधमल्ला खॉि वगग - 3 11/10/2016  41837/ 

35 कधिष्ठ धलपीक श्री सींदिप दिपक सोलींकी वगग - 3 11/07/2016  41837/ 

36 कधिष्ठ धलपीक श्री मिोज भाऊ िेवघरे वगग - 3 15/11/2016  41837/ 

37 कधिष्ठ धलपीक श्री रोशि पींढरी भगत वगग - 3 24/11/2016 8999082621 41837/ 

38 कधिष्ठ धलपीक श्री अमोल पाींडुरींग ढगे वगग - 3 23/11/2016  43159/- 

39 कधिष्ठ धलपीक श्री दिलीप जयराम लोखींडे वगग - 3 13/10/1998  44185/- 

40 कधिष्ठ धलपीक श्री धिकुीं ज रमेश मेश्राम वगग - 3 08/10/2015  43109/- 

41 कधिष्ठ धलपीक श्री धगरीश ववलास िपुारे वगग - 3 23/10/2015  43159/- 

42 कधिष्ठ धलपीक श्री प्रफुल िेवीिास फेरण वगग - 3 06/04/2015  41887/- 

43 धि.श्र.ेलघुलेखक श्री राजीव उत्तमराव जोशी वगग - 3 12/05/1995 9420249333 101176/- 

44 धि.श्र.ेलघुलेखक श्री राजिेंद्र जगन्िाथ वैिय वगग - 3 25/04/1995 9421667030 101165/- 

45 धि.श्र.ेलघुलेखक श्री मन्मथ ववश्विाथ दहींगधमरे वगग - 3 20/06/2016 8380977978 66490/- 

46 धि.श्र.ेलघुलेखक श्रीमती स्वाती रमेश रािोड वगग - 3 26/10/2015  54548/- 

47 धि.श्र.ेलघुलेखक श्रीमती स्िेहलता चींद्रशेखर पींचबुध्िे वगग - 3 27/10/2015  70649/- 

48 धि.श्र.ेलघुलेखक श्रीमती अपणाग रामभाऊ राऊत वगग - 3 02/11/2015  70649/- 

49 धि.श्र.ेलघुलेखक श्री ररतेश काींधतलाल धञवेिी वगग - 3 13/06/1994  60954/- 

50 धि.श्र.ेलघुलेखक श्री पवि मिुकर कहाळे वगग - 3 17/06/2016  68669/- 

51 धि.श्र.ेलघुलेखक श्री धिलेश उततमराव इींगळे वगग - 3 16/01/2010  68669/- 

52 धि.श्र.ेलघुलेखक श्री ववजय सखाराम जािव वगग - 3 21/06/2016  68669/- 

53 धि.श्र.ेलघुलेखक श्री  आधशष सहिेव मेटेकरे वगग - 3 17/01/2012  66690/- 

54 धि.श्र.ेलघुलेखक श्री ववशाल श्रीकाींत िळवी वगग - 3 07/11/2016  67889/- 

55 धि.श्र.ेलघुलेखक ववद्या जगन्िाथ वाघमारे वगग - 3 01/01/2013  68669/- 

56 धि.श्र.ेलघुलेखक श्री सुरिेंद्र कोल्हे वगग - 3 07/11/1984 9421695991 120305/- 

57 धि.श्र.ेलघुलेखक वैभव दिलीप घाडगे वगग - 3 23/06/2016  66490/- 



 

58 लघुटींकलेखक श्री वपयुष ववििलराव सरोिे वगग ‘ 3 20/10/2016 9860631630 56193/- 

59 लघुटींकलेखक श्री दिपक बापूराव वािखेडे वगग ‘ 3 11/07/2016 9881867212 56193/- 

60 लघुटींकलेखक श्री पींकज चरणिास रींगारी वगग ‘ 3 18/05/1994  44185/- 

61 लघुटींकलेखक श्री सोपाि मुरलीिर िाींिळे वगग ‘ 3 20/10/2015  56193/- 

62 वाहि चालक श्री राम अींबािास रािोड वगग - 3 11/11/2016  35799/- 

63 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री अींकुश पुिाजी रािोड वगग - 3 15/11/2016 9420072805 63531/- 

64 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री वविोि मोहण जािव वगग - 3 10/10/2005  56155/- 

65 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री ििराज दिवाकर हषे वगग - 3 05/04/2008  66591/- 

66 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री रोशि बापूराव मेश्राम वगग - 3 09/11/2016 8983269949 68620/- 

67 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री सारींग दहरामण इजमुलवार वगग - 3 11/11/2016  68620/- 

68 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री प्रववण वसींतराव डोंगरे वगग - 3 10/11/2016  68620/- 

69 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री ववकास चुिीलाल गाींगुडे वगग - 3 21/11/2016  68620/- 

70 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री आधशष िर्थथुजी मेश्राम वगग - 3 11/03/2008  68620/- 

71 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्रीमती वप्रयींका ववििलराव रािोड वगग - 3 02/12/2016  68620/- 

72 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री राजिेंद्र िािाजी जािे वगग - 3 07/09/1996  89780/- 

73 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्रीमती राखी मििधसींग रािोड वगग - 3 07/04/2008  66591/- 

74 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ यशवींत रघुिाथ हिवींते वगग - 3 05/04/2008  61643/- 

75 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्रीमती ररिा भास्कर कावळे वगग - 3 22/06/2009  61077/- 

76 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री ज्ञािेश्वर दकसिराव इींगोले वगग - 3 31/10/2008  56392/- 

77 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री ववलास तुलाराम डहारे वगग - 3 28/03/2008  66591/- 

78 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्रीमती अींजली भैययाजी बोरकर वगग - 3 04/03/2010  51489/- 

79 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्रीमती ममता िेवविास टिेंभरे वगग - 3 04/03/2010  60737/- 

80 क्ष - कररण तींत्रज्ञ श्री अधिल केशव पालाींिरुकर वगग - 3 11/06/2013  65419/- 

81 क्ष - कररण तींत्रज्ञ श्री प्रधमत काींतीलाल बोरकर वगग - 3 13/10/2016  63531/- 

82 क्ष - कररण तींत्रज्ञ श्री महेद्र िारायण शेळके वगग - 3 25/10/2016  63531/- 

83 क्ष - कररण तींत्रज्ञ श्री अजय भास्कर फरतोडे वगग - 3 01/06/2013  63531/- 

84 क्ष - कररण तींत्रज्ञ श्री अरुण सिाधशव काींबळे वगग - 3 06/10/1995  96705/- 

85 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री अधभषेक उमाजी वाळके वगग - 3 30/05/2013 8888862250 59548/- 

86 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रीमती मधिषा मिोहरराव पाटील वगग - 3 03/06/2013  59548/- 

87 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री शैलिेंद्र फुलचींि गौदडया वगग - 3 31/05/2013  59548/- 



 

88 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री वपयुष शरिराव गव्हाणे वगग - 3 07/11/2013  57851/- 

89 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रीमती रोशिी कवलुजी लाींजेवार वगग - 3 28/12/2015  57851/- 

90 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री सींदिप पाींडुरींग चींििशे वगग - 3 17/10/2016  57851/- 

91 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रीमती व्स्मता धतथगराज धगरडकर वगग - 3 14/10/2016  57851/- 

92 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रीमती मींजूषा धचरकुट शिेंबेकर वगग - 3 13/10/2016  57851/- 

93 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रीमती दकरण सुवास धिखाडे वगग - 3 14/10/2016  57851/- 

94 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री  लक्षमण चींपतराव वडजे वगग - 3 02/11/2016  57851/- 

95 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रीमती स्िेहा मोहि गडपायले वगग - 3 11/01/2016  54549/- 

96 प्रयोगशाळा सहाय्यक अतुल चरणिास जाींगडे वगग - 3 04/11/2016  57851/- 

97 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री अधमत राजिेंद्र िवरे वगग - 3 04/11/2016  57851/- 

98 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री अमोल रमेश लोखींडे वगग - 3 04/11/2016  57851/- 

99 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री धितील ओींकार रहाींगडाले वगग - 3 04/11/2016  57851/- 

100 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री सुिीर अींबािासजी मिेंढे वगग - 3 07/11/2016  57851/- 

101 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री दिलीप लक्ष्मण शिेंडे वगग - 3 10/11/2016  57851/- 

102 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रीमती अधशविी भवािीशींकर जररये वगग - 3 10/11/2016  57851/- 

103 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री अमोल िािाराव काळे वगग - 3 22/01/2016  56155/- 

104 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रीमती व्स्मता श्रीराम धतडके वगग - 3 11/03/2016  57901/- 

105 प्रयोगशाळा सहाय्यक श्री सींदिप रामिासजी ताकसाींडे वगग - 3 21/05/2020  51489/- 

.106 ग्रींथपाल श्री मिुकर िदहफळे वगग - 3 06/10/2000  81491/- 

107 सहाय्यक ग्रींथपाल श्री दफलीप काधशराम गाववत  वगग - 3 23/05/2013  78459/- 

108 सहाय्यक ग्रींथपाल श्री अधिल माव्णकराव घोडाम वगग-3 01/01/2016  78459/- 

109 सहाय्यक ग्रींथपाल श्री जगन्िाथ जयराम सोिवणे वगग - 3 11/11/2016  78459/- 

110 सहाय्यक ग्रींथपाल श्री दकशोर तेजराव शेळके वगग - 3 01/06/2013  76307/- 

111 ग्रींथालय सहाय्यक श्री अजय सुरेशराव धगते वगग - 3 24/05/2013  45418/- 

112 समाजसेवा अधिक्षक (वै.) श्री ववक्रम मुरलीिर लाींजेवार वगग - 3 26/11/2014  68670/- 

113 समाजसेवा अधिक्षक(वै.) श्री अजय ियाराम डोंगरे वगग - 3 09/11/2016  68670/- 

114 समाजसेवा अधिक्षक(वै.) श्री िविाथ तािाजी महाजि वगग - 3 15/11/2016  68670/- 

115 समाजसेवा अधिक्षक(वै.) श्री भुषण धभमराव खाींडेकर वगग - 3 16/11/2016  68670/ 

116 समाजसेवा अधिक्षक(वै.) श्रीमती सोिू शींकर काळे वगग - 3 11/11/2016  68670/ 

117 समाजसेवा अधिक्षक(वै.) श्रीमती वैशाली मििराव धभवसािे वगग - 3 24/11/2016  68670/ 



 

118 समाजसेवा अधिक्षक(वै.) श्री अरववींि राजहींस शींभरकर वगग - 3 03/12/2016  68670/ 

119 समाजसेवा अधिक्षक(वै.) श्री मारोती बापुराव कुचिकर वगग - 3 13/12/1999  95355/- 

120 समाजसेवा अधिक्षक(वै.) श्रीमती गोपाली ओकाींर खोटे वगग - 3 27/03/2020  61177/- 

121 समाजसेवा अधिक्षक(वै.) श्रीमती प्रेरणा ववष्णु ििवीर वगग - 3 29/04/2020  61127/- 

122 कलाकार-धि-छायाधचञकार श्री शैलिेंद्र यशवींत बिसोड वगग - 3 22/06/2016  49418/- 

123 

छायाधचञाकार-धि-

कलाकार 
श्री सधचिकुमार ववजयराव ढोले वगग - 3 11/11/2016 

 
49418/- 

124 इ.सी.जी. तींत्रज्ञ श्री सींदिप रावसाहेब साळव े वगग - 3 13/10/2016  63531/- 

 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 



 

कलम 4 (1) (ब) (iX) 

शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया,या कायागलयातील अधिकारी व कमगचारी याींची िाींव ेरुजू,दििाींक,फोि िीं. व त्याचे माधसक वेति 

       

अ.क्र. पििाम अधिकारी व कमगचा-याींचे िाव वगग िोकरीवर रुजू 
झाल्याचा दििाींक 

सींपकागसािी िरुध्विी 
/मोबाईल क्र. 

एकुण वेति व भत्ते 
( रुपये ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 कायागलय अधिक्षक श्री गजािि दहींमतराव तायडे वगग - 3 21/10/1992 9623467795 59389/- 

2 कायागलय अधिक्षक श्री राज ूमाव्णकराव कुकडे वगग-3 09/03/1994  51389/- 

3 वररष्ठ सहाय्यक श्री सधुिल तलुाराम टिेंभणू े वगग - 3 12/01/1995 8698636535 51415/- 

4 वररष्ठ सहाय्यक श्री सींजय दकसिराव बेहाडे वगग - 3 24/11/19970 9403115180 50979/- 

5 वररष्ठ धलपीक श्री जािराव गोववींि खोब्रागडे वगग - 3 25/08/2009 9011478717 51606/- 

6 वररष्ठ धलपीक श्री कमलेश चींद्रकाींत कुीं टे वगग - 3 01/11/2008 8275982274 54614/- 

7 वररष्ठ धलपीक श्री सधुिल सिाधशवराव पाटील वगग - 3 26/08/2009 9545192732 54614/- 

8 वररष्ठ धलपीक श्री प्रववण प्रल्हाि किम वगग - 3 08/01/2010 8805447612 51606/- 

9 वररष्ठ धलपीक श्री राजेश रामिास रायपरेु वगग - 3 18/06/2012 9673166169 50139/- 

10 वररष्ठ धलपीक श्री कृष्णा प्रल्हाि इींगोले वगग - 3 08/01/2010 9881387733 53104/- 

11 वररष्ठ धलपीक श्री हेमराज ओमिराव सेलोकर वगग - 3 20/08/2010 8805761976 57770/- 

12 वररष्ठ धलपीक श्री धिलेश ओमप्रसािर पािक वगग - 3 21/12/2012 8482848320 54659/- 

13 वररष्ठ धलपीक श्री मािुरी िलुीचींि बावणकर वगग - 3 26/06/2012 8421386082 53059/- 

14 वररष्ठ धलपीक श्री उमेश िेवीिास कावरे वगग - 3 22/08/2012 9850209735 53059/- 

15 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री सधचि मरुलीिर सावरकर वगग - 3 07/07/2009  61077/- 

16 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री आधशष ववलास गायकवाड वगग - 3 01/07/2007  66553/- 

अ.क्र. पििाम अधिकारी व कमगचा-याींचे िाव वगग िोकरीवर रुजू 
झाल्याचा दििाींक 

सींपकागसािी िरुध्विी 
/मोबाईल क्र. 

एकुण वेति व भत्ते 
( रुपये ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. दिलीप गेडाम  वगग -1    



 

17 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री यवुराज रामकृष्ण जाींभळूकर वगग - 3 01/07/2009  61077/- 

18 प्रयोगशाळा तींञज्ञ श्री मिोहर अमषृी िाईकिवरे वगग - 3 05/06/1991 9272813526 61643/- 

19 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ श्री सभुाष बबि चव्हाण वगग - 3 12/06/1992 9764602502 61643/- 

20 प्रयोगशाळा  सहायक श्री पींकज धभमरावजी चाींिे वगग - 3 10/06/2013 9225745715 51489/- 

21 क्ष - कररण तींत्रज्ञ श्री ििजींय पुींडलीकराव डाींगोरे वगग - 3 16/07/2012 9370608800 65159/- 

22 िींत तींत्रज्ञ श्री हेमींत ईश्वर िगराळे वगग - 3 10/05/2008 9923602915 62101/- 

23 भौधतकोपचारतज्ञ श्रीमती धमिल मिोहर कुलसींगे वगग - 3 10/10/2003 9823842375 89620/- 

24 आहारतज्ञ श्रीमती कोमल रमाकाींत अवस्थी वगग - 3 17/05/2016 8830827063 64378/- 

25 औषिी धिमागता वगग -3 श्री अक्षय भयैाभाऊ बाहेकर वगग-3 20/05/2005 8830514642 64580/- 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

व रूग्णालय, गोंदिया 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (iX) 



 

शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया, या कायागलयातील अधिकारी व कमगचारी याींची िाींव ेरुजू,दििाींक,फोि िीं. व त्याचे माधसक वेति 

अ.क्र. पििाम अधिकारी व कमगचा-याींचे िाव वगग िोकरीवर रुजू 
झाल्याचा दििाींक 

सींपकागसािी िरुध्विी 
/मोबाईल क्र. 

एकुण स्थुल रक्कम 

( रुपये ) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 पररसेववका श्रीमती सरेुखा अधिल बाींबोडकर 3 22-08-1995  91080/- 

2 पररसेववका श्रीमती कालो रुथमेरी धलिट 3 02-09-1995  91080/- 

3 पररसेववका श्रीमती वदै्य लक्ष्मी ववजय 3 24-06-1996  91080/- 

4 पररसेववका श्रीमती माींडवकर चींिा अरुण 3 24-06-1996  91080/- 

5 पररसेववका श्रीमती मेश्राम रेखा जोशीराम 3 26-06-1996  91080/- 

6 पररसेववका श्रीमती व्ख्रस्टोफर मेरीगणुरत्ना कुमार 3 26-06-1996  91080/- 

7 पररसेववका श्रीमती वबश्वास ररिा सभुाष 3 27-06-1996  91080/- 

   8 अधिपररचारीका श्रीमती वबसेि धमिाक्षी चींद्रशखेर 3 08-08-2006  57890/- 

9 अधिपररचारीका श्रीमती मडावी सींतोषाबाई अींताराम 3 26-09-2008  57890/- 

10 अधिपररचारीका श्रीमती वबसेि शालीिी गणेश      

  (श्रीमती बाविकर शालीिी लक्ष्मीचींि) 

3 
16-07-2014 

 57890/- 

11 अधिपररचारीका श्रीमती वबसेि धशल्पा सधुिलकुमार  
   (श्रीमती येळे धशल्पा सींजय) 

3 
07-12-2015 

 57890/- 

12 अधिपररचारीका श्रीमती शकु्ला धिलम सौरभ                

 (श्रीमती अवस्थी धिलम रमाकाींत) 

3 
08-12-2015 

 57890/- 

13 अधिपररचारीका श्रीमती उईके पायल जयपाल 3 21-12-2015  57890/- 

14 अधिपररचारीका श्रीमती यािव पजुा लल्ल्ि 3 06-11-2018  57890/- 

15 अधिपररचारीका श्रीमती पारिी सषुमा सिुामजी 3 12-11-2018  57890/- 

16 अधिपररचारीका श्रीमती आिमिे दकती अशोक 3 12-11-2018  57890/- 



 

17 अधिपररचारीका श्रीमती वींजारी तपृ्ती जागेश्वर 3 12-11-2018  57890/- 

18 अधिपररचारीका श्रीमती िागपरेु लच्च्छेश्वरी सोहिलाल 3 12-11-2018  57890/- 

19 

 

अधिपररचारीका श्रीमती बडवाईक वजैयींतीमाला गोविगि 
3 

12-11-2018 
 57890/- 

20 अधिपररचारीका श्रीमती भावे जागतृी केवलचींि 3 12-11-2018  57890/- 

21 अधिपररचारीका श्रीमती वबन्झाडे पिुम सींव्जव 3 12-11-2018  57890/- 

22 अधिपररचारीका श्रीमती मरॅ्थयु ग्लोरी जॉिसि 3 14-11-2018  57890/- 

23 अधिपररचारीका श्रीमती बावणे स्िेहा ियपाल 3 15-11-2018  57890/- 

24 अधिपररचारीका श्रीमती कुरवडे मींगला हरर 3 15-11-2018  57890/- 

25 अधिपररचारीका श्रीमती सहारे राजश्री मोहि 3 16-11-2018  57890/- 

26 अधिपररचारीका श्रीमती पाटील व्स्मता परमािींि 3 16-11-2018  57890/- 

27 अधिपररचारीका श्रीमती धग-हेपुींजे मींजुषा ववश्विाथ 3 16-11-2018  57890/- 

28 अधिपररचारीका श्रीमती भोंडे सरुधभ दिलीप 3 16-11-2018  57890/- 

29 अधिपररचारीका श्री खींडाईत िेविेंद्र मिेुश्वर 3 17-11-2018  57890/- 

30 अधिपररचारीका श्रीमती िजेकर पल्लव्ी प्रकाश 3 17-11-2018  57890/- 

31 अधिपररचारीका श्रीमती काळपाींडे वप्रयींका अरुण 3 17-11-2018  57890/- 

32 अधिपररचारीका श्रीमती बडगे धसमरण रोशि 3 17-11-2018  57890/- 

33 अधिपररचारीका श्रीमती िगराळै राजिींदिधि प्रकाश 3 19-11-2018  57890/- 

34 अधिपररचारीका श्रीमती भरेु वप्रयींका यशवींत 3 19-11-2018  57890/- 

35 अधिपररचारीका श्री फुलझेल ेसफल धिरींजि 3 19-11-2018  57890/- 

36 अधिपररचारीका श्री धलल्लेारे रजत राजिेंद्र 3 19-11-2018  57890/- 

37 अधिपररचारीका श्री समथग अधशष ववजय 3 19-11-2018  57890/- 

38 अधिपररचारीका श्री धशरभाते शभुम गणेश 3 20-11-2018  57890/- 

39 अधिपररचारीका श्रीमती वाघमारे िेहा दिगींबर 3 20-11-2018  57890/- 

40 अधिपररचारीका श्रीमती िेशमखु सिाताई पाींडुरींग 3 20-11-2018  57890/- 

41 अधिपररचारीका श्रीमती डोंगरे दिक्षा दिधलप 3 20-11-2018  57890/- 

42 अधिपररचारीका श्री कडव काधतगक ििराज 3 20-11-2018  57890/- 



 

43 अधिपररचारीका श्रीमती ििजुळे वप्रती श्रीकृष्ण ् 3 22-11-2018  57890/- 

44 अधिपररचारीका श्रीमती घासले पजुा भोजराज 3 22-11-2018  57890/- 

45 अधिपररचारीका श्रीमती चाचेरे स्िेहा शामराव 3 26-11-2018  57890/- 

46 अधिपररचारीका श्रीमती जाींभळुकर िेहा माव्णक 3 26-11-2018  57890/- 

47 अधिपररचारीका श्रीमती खाडे दिवपका िागेशराव 3 26-11-2018  57890/- 

48 अधिपररचारीका श्रीमती गोंिणे खुशब ुअरववींि 3 26-11-2018  57890/- 

49 अधिपररचारीका श्रीमती सखुिेव ेपायल ववलास 3 27-11-2018  57890/- 

50 अधिपररचारीका श्री डरींगे कुशल गोववींिराव  3 28-11-2018  57890/- 

51 अधिपररचारीका श्रीमती चाींिरुकर तेजव्स्विी रववींद्र 3 01-12-2018  57890/- 

52 अधिपररचारीका श्रीमती िुव ेउषा बालकिास  3 01-12-2018  57890/- 

53 अधिपररचारीका श्री सवणे वजैिाथ सिुाकर 3 13-02-2019  57890/- 

54 अधिपररचारीका श्रीमती तोमर सोिम िेविेंद्रधसींघ 3 21-02-2019  57890/- 

55 अधिपररचारीका श्रीमती भगत मधिषा श्रीराम 3 27-02-2019  57890/- 

56 अधिपररचारीका श्रीमती गाडेकर जयश्री हररिास 3 27-02-2019  57890/- 

57 अधिपररचारीका श्री जवािे अक्षय प्रकाश 3 28-02-2019  57890/- 

58 अधिपररचारीका श्रीमती बन्सोड सकेुशिा लेहििास  3 02-03-2019  57890/- 

59 

अधिपररचारीका श्रीमती गोररवले तेजश्री दकशोर                  (श्रीमती 
काींगणे तेजश्री भागोजी) 

3 
05-03-2019 

 57890/- 

60 

अधिपररचारीका श्रीमती गुींजोटे वप्रया ववठ्िल                (श्रीमती 
सतुार वप्रया रमेश)  

3 
05-03-2019 

 57890/- 

61 अधिपररचारीका श्रीमती पवार िैवशाला ववलास  3 05-03-2019  57890/- 

62 अधिपररचारीका श्रीमती केसकर सवुणाग सींदिपाि 3 14-03-2019  57890/- 

63 अधिपररचारीका श्री कळींब ेलोकेश िरेश 3 18-03-2019  57890/- 

64 अधिपररचारीका श्रीमती रॉय कववता रतिकृष्ण ् 3 20-03-2019  57890/- 

65 अधिपररचारीका श्री धगरे गणेश भागवत 3 25-03-2019  57890/- 

66 अधिपररचारीका श्रीमती परसकर सजुाता िशरथ 3 26-03-2019  57890/- 

67 अधिपररचारीका श्रीमती चव्हाण िेहा महािेव 3 28-03-2019  57890/- 



 

68 अधिपररचारीका श्रीमती सािप पिुम बदद्रिाथ 3 01-04-2019  57890/- 

69 अधिपररचारीका श्रीमती पराडकर वप्रया वामिराव 3 01-04-2019  57890/- 

70 अधिपररचारीका श्रीमती कोकाटे व्स्मता ववजय 3 03-04-2019  57890/- 

71 अधिपररचारीका श्रीमती िेसाई सींतोषी सरेुश 3 04-04-2019  57890/- 

72 अधिपररचारीका श्री मोरे अक्षय दकरण 3 04-04-2019  57890/- 

73 अधिपररचारीका श्री कुीं टेवाड वप्रतम सींजीव 3 04-04-2019  57890/- 

74 अधिपररचारीका श्रीमती वाडकर अव्श्विी बाळकृष्ण ् 3 04-04-2019  57890/- 

75 अधिपररचारीका श्रीमती वपल्लेवाड सधुिता बालाजी 3 12-04-2019  57890/- 

76 अधिपररचारीका श्री िेमटे रमेश सोपाि 3 22-04-2019  57890/- 

77 अधिपररचारीका श्रीमती जािव आरती तोतीराम 3 22-04-2019  57890/- 

78 अधिपररचारीका श्रीमती तरुकर रुपाली ियािींि 3 26-04-2019  57890/- 

79 अधिपररचारीका श्री पडोळे धिकेश रामरति 3 26-04-2019  57890/- 

80 

अधिपररचारीका श्रीमती भतेु्त पषु्पा िरिेंद्र                

     (श्रीमती चापल ेपषु्पा उकीं डराव) 

3 
10-05-2019 

 57890/- 

81 अधिपररचारीका श्रीमती वेखींडे राजश्री काींधतलाल 3 20-05-2019  57890/- 

82 अधिपररचारीका श्रीमती जािव स्िेहल सींजय 3 21-05-2019  57890/- 

83 अधिपररचारीका श्री माळी रमेश मरुगेप्पा 3 27-05-2019  57890/- 

84 अधिपररचारीका श्रीमती पाटील अींजली प्रकाश 3 04-06-2019  57890/- 

85 अधिपररचारीका श्रीमती कातोडे रेणुका ववष्ण ु 3 06-06-2019  57890/- 

86 अधिपररचारीका श्री गडिे सधचि तकुाराम  3 11-06-2019  57890/- 

87 अधिपररचारीका श्री वाघ धितीि झुलाल 3 14-06-2019  57890/- 

88 अधिपररचारीका श्रीमती चौिरी दिपाली दिलीप 3 20-06-2019  56193/- 

89 अधिपररचारीका श्रीमती सयुगवींशी िम्रता सधतश 3 08-07-2019  56193/- 

90 अधिपररचारीका श्रीमती बरेु शभुाींगी िरिेंद्र  3 20-07-2019  56193/- 

91 अधिपररचारीका श्री सािे अधिकेत थॉमस 3 14-08-2019  56193/- 

92 अधिपररचारीका श्रीमती आगलावे अधिता ववष्ण ु 3 05-09-2019  56193/- 

93 अधिपररचारीका श्रीमती लटपटे गोिावरी आबासाहेब 3 03-12-2019  56193/- 



 

94 अधिपररचारीका श्रीमती िवींग ेदिपाली सयुगभाि 3 13-01-2020  56193/- 

95 अधिपररचारीका श्रीमती आिींि राजी(श्रीमती राजिेंद्र राजी) 3 28-09-2020  56193/- 

96 अधिपररचारीका श्री भोपळे अधमत सिेुश 3 30-09-2020  56193/- 

97 अधिपररचारीका श्रीमती पावले मािसी प्रमोि 3 01-10-2020  56193/- 

98 अधिपररचारीका श्रीमती सवु ेस्िेहा धभवा 3 03-10-2020  56193/- 

99 अधिपररचारीका श्रीमती मेणसे भाग्यलक्ष्मी भावकू 3 03-10-2020  56193/- 

100 

अधिपररचारीका श्रीमती िम ेव्जववका व्जतिेंद्र       

    (श्रीमती ििुाळ महािेवी तकुाराम) 

3 

05-10-2020 

 56193/- 

101 

अधिपररचारीका श्रीमती वाघे दिया ियािींि           

  (श्रीमती िुरी दिपाली िामोिर) 
3 

05-10-2020 

 56193/- 

102 अधिपररचारीका श्री जोशी ओींकार सहुास 3 05-10-2020  56193/- 

103 अधिपररचारीका श्री लामतरेु सिुशगि िेवविास 3 05-10-2020  56193/- 

104 अधिपररचारीका श्री सय्य्ि सधलम महेबबु 3 06-10-2020  56193/- 

105 अधिपररचारीका श्रीमती परब ितुि बापजुी 3 06-10-2020  56193/- 

106 अधिपररचारीका श्री केिार धशवराज जगन्िाथ 3 06-10-2020  56193/- 

107 अधिपररचारीका श्रीमती मकासरे मािुरी मािव 3 08-10-2020  56193/- 

108 अधिपररचारीका श्रीमती जािव रजिी ववलास 3 08-10-2020  56193/- 

109 अधिपररचारीका श्रीमती धशींिे ररटा राज ु 3 09-10-2020  56193/- 

110 अधिपररचारीका श्रीमती खरात आशा िािाभाऊ 3 09-10-2020  56193/- 

111 अधिपररचारीका श्रीमती शेलार पल्लवी धशवाजी 3 12-10-2020  56193/- 

112 अधिपररचारीका श्रीमती शेख काजल इकबाल 3 14-10-2020  56193/- 

113 अधिपररचारीका श्रीमती सावींत एकता वविोिकुमार 3 14-10-2020  56193/- 

114 अधिपररचारीका श्रीमती िेसाई तेजस्वी सिाधशव 3 14-10-2020  56193/- 

115 अधिपररचारीका श्रीमती दहींगे कोमल ववक्रम 3 14-10-2020  56193/- 

116 

अधिपररचारीका श्रीमती बागडे अिघा अधभव्जत    

  (श्रीमती कोतवडेकर रुपाली राजाराम) 

3 

15-10-2020 

 56193/- 

117 अधिपररचारीका श्रीमती पींजलर धलींगव्वा हिमुींत 3 17-10-2020  56193/- 



 

 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, 

गोंदिया 
 

118 अधिपररचारीका श्री बागलु तषुार ववक्रम 3 19-10-2020  56193/- 

119 

अधिपररचारीका श्रीमती काींबळे तेजश्री धशररष  

  (श्रीमती तेजश्री सींजीवि सावींत) 

3 

21-10-2020 

 56193/- 

120 अधिपररचारीका श्रीमती बागडे भाग्यश्री गणपत 3 26-10-2020  56193/- 

121 अधिपररचारीका श्रीमती आींबलुकर धिशा पींजाबराव  3 26-10-2020  56193/- 

122 अधिपररचारीका श्रीमती जािव सोिम रामेश्वर 3 27-10-2020  56193/- 

123 अधिपररचारीका श्रीमती भोये सधुमत्रा धचींतामण 3 27-10-2020  56193/- 

124 अधिपररचारीका श्रीमती जगििे िवविा बाबासाहेब 3 31-10-2020  56193/- 

125 अधिपररचारीका श्रीमती खींडारे धित ुिािाराव  3 02-11-2020  56193/- 

126 अधिपररचारीका श्रीमती कटरे आरती भाऊलाल 3 04-11-2020  56193/- 

127 अधिपररचारीका श्रीमती मोहतरेु अव्स्मता मरुलीिर 3 04-11-2020  56193/- 

128 अधिपररचारीका श्रीमती वािवे व्स्वटी िािाराम 3 07-11-2020  56193/- 

129 अधिपररचारीका श्रीमती कोचे सवुप्रया तलुधसिास 3 20-11-2020  56193/- 

130 अधिपररचारीका श्रीमती बेडके वप्रती ववजय 3 20-11-2020  56193/- 

131 अधिपररचारीका श्रीमती करींजेकर पायल िींिदकशोर 3 25-11-2020  56193/- 

132 अधिपररचारीका श्रीमती पाींगळु पायल िींिदकशोर  3 27-11-2020  56193/ 

133 अधिपररचारीका श्री चव्हाण अशोक उत्तमराव 3 08-12-2020  56193/ 

134 अधिपररचारीका श्री हाशमी सयि अमजि सादिक 3 14-12-2020  56193/ 

135 अधिपररचारीका श्री कळींब ेअमोल सींभाजी 3 21-12-2020  56193/ 

136 अधिपररचारीका श्रीमती लाटे मोिाली बाबासाहेब 3 22-12-2020  56193/ 

137 अधिपररचारीका श्री रािोड शभुम धशवाजीराव 3 30-12-2020  56193/ 



 

 

 

 

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1 ) (ब ) (X) 

गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया  या कायागलयाच्या अधिकारी व कमगचा-याींची वेतिाची ववस्ततृ मादहती 
अ.क्र वगग-1 आव्ण वगग-2 वेति  रुपरेषा                    इतर अिुजे्ञय भत्ते 
   धियधमत (महागाई भत्ता 

घरभाडे भत्ता,शहर भत्ता ) 
प्रसींगािुसार  (जसे 
प्रवासभत्ता ) 

ववशेष (जसे प्रकल्पभत्ता 
/प्रधशक्षण भत्ता 

1 अधिष्ठाता  37400-67000 (1000 ववषेष वेति)  प्रसगाींिुसार अिुजे्ञय  

2 प्राध्यापक 37400-37000    

3 सह. प्राध्यापक 37400-37000    

4 अधिव्याख्याता / सहा.अधिव्याख्याता 15600-39100    

5 प्रशासकीय अधिकारी 41800-132300 ( S-15  )    

6 औषिधिमागता वगग-2 41800-132300 ( S-15  )    

7 इवपडेमॉलॉजीस्ट 9300-34800    

8 जीवरसायि शास्त्रज्ञ 9300-34800    

9 रसायिशास्त्रज्ञ 9300-34800    

10 साव्ख्यकी 9300-34800    

11 स्त्री वैद्यकीय अधिकारी 9300 - 34800    

12 ट्युटर 9300-34800    

13 अधभरक्षक 9300-34800    

14 अधिक्षक जिरल वकग . 9300-34800    

15 पशुवैद्यकीय अधिकारी 9300-34800    

16 आवासी अधिकारी 38659 एकत्रीत वेति    

17 धिवासी अधिकारी 39058 एकत्रीत वेति    

18 प्रबींिक 39457 एकत्रीत वेति    

19 ग्रींथपाल एस-14         38600-122800    



 

20 लेखा अधिक्षक एस-14         38600-122800    

21 भाींडारपाल/व.धलपीक एस-8           25500-81100    

22 रोखपाल एस-13         35400-112400    

23 वररष्ठ सहाय्यक एस-13         35400-112400    

24 अधभलेख धलवपक एस -6           19900-63200    

25 कधिष्ठ धलपीक एस -6           19900-63200    

26 टींकलेखक एस -6           19900-63200    

27 भाींडार धलवपक एस -6           19900-63200    

28 धलवपक-धि-टींकलेखक एस -6           19900-63200    

29 कोडीींग धलवपक एस -6           19900-63200    

30 लघुलेखक एस-14          38600-122800    

31 वबसीजी तींत्रज्ञ एस-13          35400-112400    

32 प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ एस-13           35400-112400    

33 क्ष-दकरण तींत्रज्ञ एस-13          35400-112400    

34 अींिारखोली सहाय्यक एस -6           19900-63200    

35 इसीजी तींत्रज्ञ एस-13          35400-112400    

36 ऑडीओव्व्हज्युअल तीं. एस-13          35400-112400    

37 ऑडीयोमेट्रीक तींत्रज्ञ एस-13          35400-112400    

38 व्स्पचथेरोवपस्ट एस-13          35400-112400    

39 लोहार एस -6           19900-63200    

40 सुतार एस -6           19900-63200    

41 तींि तींत्रज्ञ एस-10          29200-92300    

42 वररष्ठ तींत्रज्ञ एस-13          35400-112400    

43 कधिष्ठ तींत्रज्ञ एस -6           19900-63200    

44 वाहि चालक एस -6           19900-63200    

45 सावग. आरोग्य पररचारीका एस-14         38600-122800    

46 आरोग्य धिररक्षक एस-8           25500-81100    

47 स्वच्छता धिररक्षक एस-8           25500-81100    

48 डॉक्युमिेंटाधलस्ट एस -6           19900-63200    

49 कॅटलॉगर एस -6           19900-63200    



 

50 सहायय्क ग्रींथपाल एस-10          29200-92300    

51 ग्रींथालय सहाय्यक एस -6           19900-63200    

52 फोटोग्राफर एस-10     29200-92300    

53 प्रधतमाकार एस-8         25500-81100    

54 आरोग्य धशक्षक एस-10     29200-92300    

55 आरोग्य प्रचारक एस-8         25500-81100    

 56 वैद्य.सा.सेवक एस-14         38600-122800    

57 वै.सा.कायगकताग एस-7         21700-69100    

58 सहाय्यक िींत शास्त्रज्ञ एस-7         21700-69100    

59 कलाकार एस-10     29200-92300    

60 रींगवाला एस- 6        19900-63200    

61 अधभरक्षक एस-13          35400-112400    

62 िरुध्विी चालक एस-7         21700-69100    

63 प्र.शा.पररचर एस- 6        19900-63200    

64 सफाईगार एस- 1        15000-47600    

65 प्राणीगहृ पररचर एस- 1        15000-47600    

66 िप्तरी एस-3         16600-52400    

67 धशपाई एस- 1        15000-47600    

68 माळी एस- 1        15000-47600    

69 स्वच्छक एस- 1        15000-47600    

70 पहारेकरी एस- 1        15000-47600    

71 शव पररचर एस- 1        15000-47600    

72 चपराशी एस- 1        15000-47600    

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 
  



 

मादहतीचा अधिकार अधिधियम 2005 

                    कलम 4 (1)(ब) ( Xi ) 

गोंदिया येथील शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया या कायागलयाचे मींजुर अींिाजपत्रक व खचागचा तपधशल याची ववस्ततृ मादहती प्रकाशीत करणे 

¶  अींिाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशि                          ¶  अििुािाच्या ववतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशि                                                            ( रुपये हजारात 

)                                                                              

अ.क्र. अींिाजपत्रीत धशषागचे 

वणगि 

अििुाि सि  2020-21 धियोजीत वापर 
(यींत्र व कामाचा 

तपशील) 

अधिक अििुाि 

अपेक्षीत असल्यास 

रुपयात 

अधभप्राय 

उिीष्ठाींचे िाव  मींजुर 
अििुाि 

1 मागणी क्र.एस.-01  

2210 वैद्यकीय सेवा व 

सावगजधिक आरोग्य 

 05-वैद्यकीय धशक्षण व 

प्रधशक्षण व सींशोिि 

 105-ववषम धचदकत्सा 
(4)- : वैद्यकीय 

महाववद्यालये 

105-(04)(41) शासकीय  

वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया  
साींकेताींक (2210एफ101) 

01-वेति 280000 या शासकीय वैद्यकीय 

महाववद्यालयाची प्रवेश 

क्षमता 150 ववद्याथी 
आहे.  शैक्षव्णक 

कायगक्रम, अधिकारी व 

कमगचारी याींचे वेति व 

भत्ते तसेच प्रशासकीय 

कामकाज 

रुग्णसेवेकररता 
अिुिाि खचग 
करण्यात येते. 

धिरींक सिर अपेक्षीत अिुिाि  

सि 2020-21 या 
ववत्तीय वषागतील 

आिमाही 
अींिाजपत्रकात 10- 

कीं त्राटी सेवा, 21- 

सामुग्रेी पुरविा तसेच 

72- यींत्रसामुग्री व 

उपकरणे याींची 
िेखभाल व िरुुस्ती या 
उदिष्टात  मागणी 
करण्यात आलेली आहे 

2 03-अधतकालीि भत्ता 15 धिरींक 

3 06- िरुध्विी, वीज व पाणी शुल्क 3705 धिरींक 

4 10- कीं त्राटी सेवा  3749 (+) 1419 

5 11 - प्रवासखचग 500 धिरींक 

6 13 - कायागलयीि खचग 10273 धिरींक 

7 14- भाडेपट़टी व कर  371 धिरींक 

8 17- सींगणक खचग  280 धिरींक 

9 21- सामुग्री व पुरविा  3706 (+) 15858 

10 24 - पेट्रोल,तेल, व वींगि 335 धिरींक 

11 26 - जाहीरात व प्रधसध्िी 297 धिरींक 

12 27 - लहाि बाींिकामे 3473 धिरींक 

13 34- धशष्यवतृ्ती/ववद्यावेति 37500 धिरींक 

14 50-  इतर खचग 371 धिरींक 

15 51 - मोटार वाहिे 37 धिरींक 

16 52 - यींत्र सामुग्री व साििसामुग्री  450 धिरींक 

17 72- यींत्रसामुग्री व उपकरणे याींची 
           िेखभाल व िरुुस्ती 

12 (+) 919 

 एकूण खचग 345074 (+) 11896 

         

                                 अधिष्ठाता,      



 

                                                                                                                                                                                                शासकीय वैद्यकीय 

महाववद्यालय,गोंदिया 

मादहतीचा अधिकार अधिधियम 2005 

                    कलम 4 (1)(ब) ( Xi ) 

गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया या कायागलयाचे मींजुर अींिाजपत्रक व खचागचा तपधशल याची ववस्ततृ मादहती प्रकाशीत करणे 

¶  अींिाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशि     ¶  अििुािाच्या ववतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशि                                                                             ( रुपये हजारात )                                                                           

अ.क्र. अींिाजपत्रीत धशषागचे 

वणगि 

अििुाि सि  2020-21 धियोजीत वापर (यींत्र व 

कामाचा तपशील) 

अधिक अििुाि 

अपेक्षीत असल्यास  

अधभप्राय 

उिीष्टाींचे िाव  मींजुर अििुाि 

1 मागणी क्र.एस.-1  

2210 वैद्यकीय सेवा व 

सावगजधिक आरोग्य 

 01-िागरी आरोग्य सेवा             
-ववषमधचदकत्सा  
 110-रुग्णालये व 

िवाखािे 

(02)- : मुफसल 

रुग्णालये व िवाखािे  

मुफसल के्षत्रातील 

शासकीय अध्यापि 

रुग्णालये  

(02)(19) शासकीय  

वैद्यकीय महाववद्यालय व 

रुग्णालय, गोंदिया  
साींकेताींक  

(2210जी 322) 

01-वेति 122885 या शासकीय वैद्यकीय 

महाववद्यालयाची प्रवेश 

क्षमता 150 ववद्याथी 
आहे. महाववद्यालयाशी 
सींलव्ग्ित 

रुग्णालयातील तसेच 

मुफसल के्षत्रातील  

रुग्णसेवा, 
बाहयरुग्णसेवा तसेच 

आींतररुग्ण्सेवा, 
कायगक्रम, अधिकारी व 

कमगचारी याींचे वेति व 

भते्त तसेच प्रशासकीय 

कामकाज 

रुग्णसेवेकररता अिुिाि 

खचग करण्यात येते. 

धिरींक  

सिर अपेक्षीत 

अिुिाि  सि 

2020-21 या 
ववत्तीय वषागतील 

आिमाही 
अींिाजपत्रकात  

21- सामुग्रेी 
पुरविा तसेच 72- 

यींत्रसामुग्री व 

उपकरणे याींची 
िेखभाल व 

िरुुस्ती या 
उदिष्टात  मागणी 
करण्यात आलेली 
आहे. 10- कीं त्राटी 
सेवा या उदिष्टात 

घट करण्याची 
मागणी करण्यात 

आली आहे  

2 02- मजूरी  12 धिरींक 

3 03-अधतकालीि भत्ता 10 धिरींक 

4 06- िरुध्विी, वीज व पाणी शुल्क 1000 धिरींक 

5 10- कीं त्राटी सेवा  28052 (-) 11548 

6 11 - िेशाींतगगत प्रवासखचग 303 धिरींक 

7 13 - कायागलयीि खचग 23870 धिरींक 

8 14- भाडेपट़टी व कर  50 धिरींक 

9 17- सींगणक खचग  506 धिरींक 

10 19- आहार खचग  1379 धिरींक 

11 21- सामुग्री व पुरविा  15000              (+)66232 

12 24 - पेट्रोल,तेल, व वींगि 195 धिरींक 

13 26 - जाहीरात व प्रधसध्िी 150 धिरींक 

14 27 - लहाि बाींिकामे 56 धिरींक 

15 28- व्यावसाधयक व ववशेष सेवा  100 धिरींक 

16 50-  इतर खचग 100 धिरींक 

17 51 - मोटार वाहिे 5 धिरींक 

18 52 - यींत्र सामुग्री व साििसामुग्री 11025 धिरींक 

19 72- यींत्रसामुग्री व उपकरणे याींची 5 (+) 295 



 

िेखभाल व िरुुस्ती 
 एकूण खचग 204703 (+)54979 

                                                                                                                                                  अधिष्ठाता,  शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व  रुग्णालय,गोंदिया 
                                                       

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ब) ( Xii ) िमिुा-(अ) 

गोंदिया  येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया ,या कायागलयासािी अिुिाि वाटपाच्या 
कायगक्रमाची कायगपध्िती 2020-21 या वषागसािी प्रकाशीत करणे 

1.  कायगक्रमाचे िाींव 

2.  लाभाथीच्या पात्रता सींबींिीच्या अटी व शती 
3.  लाभ धमळण्यासािीच्या अटी 
4.  लाभ धमळण्यासािीच्या कायगपध्िती  
5.  पात्रता िरववण्यासािी आवश्यक असलेल ेकागिपत्र 

6.  कायगक्रमामध्ये धमळणा-या लाभाची ववस्ततृ मादहती 
7.  अिुिाि वाटपाची कायगपध्िती 
8.  सक्षम अधिका-याचे पििाम 

9.  वविींती अजागसोबत लागणारे शुल्क 

10. इतर शुल्क 

11. वविींती अजागचा िमुिा 
12. सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागिपत्राींवी यािी (िस्तऐवज /िाखले) 
13. जोड कागिपत्राचा िमुिा 
14. कायगपध्िती सिभागत तक्रार धिवारणासािी सींबींिीत अधिका-याचे पििाम 

15. तपधशलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ि धिि (उिा.व्जल्हा पातळी,तालुका पातळी, गाींव पातळी ) 
16. लाभाथीची यािी खालील िमुन्याींत 

                                                                दटप :- या कायागलयाशी सींबींिीत िाही.              
 



 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया  
 

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ब) ( Xii ) िमिुा -बी 
गोंदिया  येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय,गोंदिया या कायागलयातील अिुिाि 

कयगक्रमाींतगगत 

लाभाथीची ववस्ततृ मादहती प्रकाशीत करणे 

 

योजिा / कायगकमाचे िाींव :- 

अि.ु क्रीं . लाभाथीची िाींव व पत्ता अििुाि/लाभ याची रक्कम 

/स्वरुप 

धिवड पात्रतेचे धिकष अधभप्राय 

--- सींबींिीत िाही सींबींिीत िाही सींबींिीत िाही --- 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया  
  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ब) (Xiii ) 

गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय,गोंदिया या कायागलयातील धमळणा-या /सवलतीच्या परवािा  याची चाल ूआधथगक वषागची 
तपधशलवार मादहती 

परवािा / परवािगी / सवलतीचे प्रकार :- 
अ.क्रीं . परवािा िारकाचे िाींव परवान्याचा प्रकार परवािा क्रमाींक दििाींक पासिु दििाींका  पयगत सािारण अटी परवान्याची ववस्ततृ 

अटी 
   मादहती धिरींक     

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

                                                                                                                               गोंदिया 
  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ब) (XiV) 

गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया या कायागलयातील इलेक्ट्रॉिीक स्वरुपात सािववलेली मादहती 
प्रकाशीत करणे चाल ूवषागकरीता 

अ.क्रीं  िस्तऐवजाचे प्रकार ववषय केणत्या इलेक्ट्रॉिीक  

िमनु्यात 

मादहती धमळववण्याची 
पध्िती 

जबाबिार व्यक्ती 

01 आस्थापिा ववषयक मादहती 
आस्थापिा 1 ते 4 

आस्थापिा ववषयक 

मादहती 
प्लॉपी, सी.डी.,  सींकेतस्थळ  -- प्रशासकीय अधिकारी तथा 

कायागलयीि अधिक्षक तसेच 

सींबींिीत धलपीक 

02 लेखा ववषयक मादहती 
आस्थापिा 1 ते 4 

लेखा ववषयक मादहती प्लॉपी, सी.डी. , सींकेतस्थळ -- --”--- 

03 अभ्यागत सधमती 
सभा,महाववद्यालयीि पररषि व 

इतर सधमत्याींववषयीची मादहती 

अभ्यागत सधमती 
सभा,महाववद्यालयीि 

पररषि व इतर 
सधमत्याींववषयीची 
मादहती 

प्लॉपी, सी.डी. , सींकेतस्थळ -- --”--- 

04 ववद्यार्थयागववषयीची मादहती 
ववद्याथी ववभागाशी धिगडीत 

मादहती 

ववद्यार्थयागशी धिगडीत 

कोणत्याही स्वरुपाची 
मादहती 

प्लॉपी, सी.डी. , सींकेतस्थळ -- --”--- 

05 ववववि ववभागातील मादहती महाववद्यालयाच्या ववववि 

ववभागातील मादहती 
--”--- -- --”--- 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

                                                                                                                                                                 गोंदिया   



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ब) (XV) 

     गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया  या कायागलयात उपलब्ि सुवविाींचा तक्ता प्रकाशीत करणे  

उपलब्ि सुवविा :- 1. भेटण्याच्या वेळे सींिभागत मादहती 
                               2. वेबसाईट ववषयी मादहती 
                               3. कॉल सिेंटर ववषयी मादहती 
                               4. अधभलेख तपासणीसािी उपलब्ि सवुविाींची मादहती 
                               5. कामाच्या तपासणीसािी उपलब्ि सवुविाींची मादहती 
                               6. िमिेु धमळण्याबाबत उपलब्ि मादहती 
                               7. सचुिा फलकाची मादहती 
                               8. ग्रींथालय ववषयी मादहती 
अ.क्रीं . सुवविेचा प्रकार कालाविी पध्ित दिकाण जबाबिार अधिकारी/कमगचारी तक्रार धिवारण 

अधिकारी 
01 वैद्यकीय ववद्यार्थयागिा भेटण्यासािी 

(ववद्यागर्थयाच्या पालकाींिा 
ि.ु4 ते 6 - वसतीगहृात वसतीगहृ प्रमुख म.अधिष्ठाता 

02 सींबींिीत िस्तऐवज पहाणे ि.ु4 ते 6 - महाववद्यालयात प्रशासकीय 

कायागलयात 

सींबींिीत कमगचारी -‘”-- 

03 महाववद्यालयात कामकाजाची पाहणी -‘”-- ---- -‘”-- -‘”-- -‘”-- 

04 िोटीस बोडग 24 तास -- महाववद्यालयाच्या िशगिी 
भागावर 

प्रशासकीय अधिकारी/कायागलयीि 

अधिक्षक 

-‘”-- 

05 ग्रींथालय ववषयी मादहती 24 तास ग्रींथालय ववभाग महाववद्यालयात ग्रींथपाल व सींबींधित कमगचारी -‘”-- 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

                                                                                                                                                                                 गोंदिया  
 



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ब) (XVi) 

         गोंदिया येथील शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया या कायागलयातील शासकीय मादहती अधिकारी/सहायक शासकीय मादहती अधिकारी/अवपलीय 

अधिकारी (येथील लोक प्राधिका-याच्या कायगके्षत्रातील) याींची ववस्त्रतृ मादहती प्रकाशीत करणे  

महाववद्यालय आस्थापिेकररता : 
अ.क्रीं . मदहती अधिकारी/ सहायक 

मादहती अधिकारी/अवपलीय 

प्राधिकारीचे  िाींव 

पििाींम मादहती अधिका-याच्या 
अींतगगत कायगक्षेत्रासींबींिी 

पत्ता व िरुध्विी क्र. इ-मेल 

01 डॉ. एि. जी. धतरपुडे अधिष्ठाता तथा अवपलीय 

प्राधिकारी शासकीय 

वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया  

शासकीय वैद्यकीय 

महाववद्यालय, गोंदिया 
येथील शैक्षव्णक व 

प्रशासकीय 

कामासींिभागत 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया,  
िरुध्विी क्र. 07182-238090  

वेबसाईट  

www.gmcgondia.in 

gmcgondiya@gmail.com 

2 डॉ . लधलत मेश्राम  प्रशासकीय अधिकारी, 
महाववद्यालय, तथा 
मादहती अधिकारी 
शासकीय वैद्यकीय 

महाववद्यालय, गोंदिया  

शासकीय वैद्यकीय 

महाववद्यालय, गोंदिया 
येथील शैक्षव्णक व 

प्रशासकीय 

कामासींिभागत 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया, 
 िरुध्विी क्र. 07182-238090  

वेबसाईट  

www.gmcgondia.in 

gmcgondiya@gmail.com 

3 श्री.सींजय भोंडे  

कायागलयीि अधिक्षक, 

महाववद्यालय, तथा 
सहाययक् मादहती 
अधिकारी शासकीय 

वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया 

शासकीय वैद्यकीय 

महाववद्यालय, गोंदिया 
येथील शैक्षव्णक व 

प्रशासकीय 

कामासींिभागत 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया, 
 िरुध्विी क्र. 07182-238090  

वेबसाईट  

www.gmcgondia.in 

gmcgondiya@gmail.com 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

                                                                                                                                                                                 गोंदिया 

http://www.gmcgondia.in/
http://www.gmcgondia.in/
http://www.gmcgondia.in/


 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ब) (XVii) 

 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदिया या कायागलयातील प्रकाशीत मादहती 
 

मदहती धिरींक 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

                                                                                                                                                                                   गोंदिया 
  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (क) 

 
सवगसामान्य लोकाींशी सींबींिीत महत्वाचे धिणगय व िोरणे याींची यािी प्रकाशिाकररता तयार करणे व ववतरीत करणे 

 

धिरींक 

 

 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

                                                                                                                                                                                 गोंदिया 
  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ख) 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय , गोंदिया.        सि 2020-2021 योजिेत्तर                (रुपये हजारात)                                                                                                                                 

अ.क्र. उदिष्ट मींजुर रक्कम वापरलेली रक्कम ि वापरल्यािे परत करावी लागलेली रक्कम पररणाम 

1 01 वेति 280000 192310 धिरींक सि  2020-

21 या ववत्तीय 

वषागत 

सींस्थेस 

मींजुर झालेले 

अििुाि 31 

माचग 2021 

रोजी पयगत 

खची 
करण्यात 

येईल. 

2 03 अधतकालीि भत्ता 15 0 धिरींक 

3 06 िरुध्विी, वीज व पाणी शकु्ल 3705 1026 धिरींक 

4 10  कीं त्राटी सेवा  3749 2778 धिरींक 

5 11  प्रवासखचग 500 0 धिरींक 

6 13 कायागलयीि खचग 10273 3072 धिरींक 

7 14 भाडेपट़टी व कर  371 0 धिरींक 

8 17  सींगणक खचग  280 0 धिरींक 

9 21  सामगु्री व परुविा  3706 3706 धिरींक 

10 24  पेट्रोल,तेल, व वींगि 335 67 धिरींक 

11 26 जाहीरात व प्रधसध्िी 297 0 धिरींक 

12 27 लहाि बाींिकाम े 3473 0 धिरींक 

13 34  धशष्यवतृ्ती/ववद्यावेति 37500 22482 धिरींक 

14 50   इतर खचग 371 0 धिरींक 

15 51 मोटार वाहिे 37 0 धिरींक 

16 52 यींत्र सामगु्री 450 184 धिरींक 

17 72  यींत्रसामुग्री व उपकरणे याींची िेखभाल व 

िरुुस्ती 
12 0 धिरींक 

  एकूण 345074 225625 धिरींक  

                                      अधिष्ठाता, 
                                                                                                                                                                        शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

गोंदिया  



 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 ( 1) (ख) 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया       सि 2020-2021 योजिेत्तर                                                        (रुपये हजारात) 

अ.क्र. उदिष्ट मींजुर 
रक्कम 

वापरलेली रक्कम 

(िोव्हिेंबर 2020  पयांत) 

ि वापरल्यािे परत करावी 
लागलेली रक्कम 

पररणाम 

1 01 वेति 122885 67056 धिरींक सि  2020-21 

या ववत्तीय 

वषागत सींस्थेस 

मींजुर झालेले 
अिुिाि 31 

माचग 2021 

रोजी पयगत 

खची 
करण्यात  

येईल. 

2 02 मजूरी  12 0 धिरींक 

3 03 अधतकालीि भत्ता 10 0 धिरींक 

4 06 िरुध्विी, वीज व पाणी शलु्क  1000 193 धिरींक 

5 10  कीं त्राटी सेवा  28052 7776 धिरींक 

6 11  िेशाींतगगत प्रवासखचग 303 0 धिरींक 

7 13 कायागलयीि खचग 23870 7072 धिरींक 

8 14 भाडेपट़टी व कर  50 0 धिरींक 

9 17 सींगणक खचग  506 0 धिरींक 

10 19 आहार खचग  1379 1001 धिरींक 

11 21  सामगु्री व परुविा  15000 15000 धिरींक 

12 24  पेट्रोल,तेल, व वींगि 195 32 धिरींक 

13 26 जाहीरात व प्रधसध्िी 150 0 धिरींक 

14 27 लहाि बाींिकाम े 56 0 धिरींक 

15 28 व्यावसाधयक व ववशेष सेवा 100 0 धिरींक 

16 50   इतर खचग 100 0 धिरींक 

17 51 मोटार वाहिे 5 0 धिरींक 

18 52 यींत्र सामगु्री व साििसामगु्री  11025 399 धिरींक 

19 72 यींत्रसामगु्री व उपकरणे याींची िेखभाल व 

िरुुस्ती 
5 0 धिरींक 

  एकूण 204703 98529 धिरींक  



 

                                                                                                                     अधिष्ठाता, शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व  रुग्णालय, गोंदिया 
                                                                                                                                                                                                                 

 

मादहती अधिकार अधिधियम 2005 

कलम 4 (1) (ड) 

सवगसािारणपणे आपल्या कायागलयात होणा-या प्रशासकीय / अथगन्याधयक कामकाजाच्या प्रकाराची यािी 

 

मादहती धिरींक 

 

अधिष्ठाता, 
 शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

                                                                                                                                                                                 गोंदिया 
 

 

 

 
 


