
 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय, ववष्णपुरूी,नादेंड 

मावहती अविकार अविवनयम-२००५ 
मिील कलम ४(१)(२) मिील तरतुदीनुसार 

१७ बाबींवरील (मॅन्युअल)मावहती 
( ऑक्टोबर - २०20) 

 
 

 

 महाराष्ट शासन 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
अ.क्र अविका-याच ेनांव पदनाम 

1 डॉ.सुिीर देशमुख, अविष्ठाता, डॉ.शंकरराव चव्हाण 
शासकीय वदै्यकीय महा.नांदेड 

2 डॉ.वाय.एच.चव्हाण वदै्यकीय अविक्षक 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय 

वदै्यकीय महा.व रुग्णालय 
नांदेड 

 
              अविष्ठाता 

                        डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा   
                ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
 

कलम २  एच नमुना (अ) 
 

   मावहती अविकार अविवनयम २००५ अन्वये ववभागवार लोकप्राविकारी यांची यादी.  
   ववभागाचे नाव - विैकीय वशक्षण व संशोिन ,मुंबई. 

 कलम २ha/b/c/d 

अ.कं्र लोकप्राविकारी संस्था 
संस्था प्रमुखाचे पद 

नाव 
पत्ता 

 

०१ 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
अविष्ठाता ववष्णपुूरी,ता.वि.नांदेड वपन कोड - 431606 

 
 

   अविष्ठाता 
                        डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा         

                    ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
 

कलम - २ एच तक्ता (ब) 
शासनाकडून परेुसा वनिी प्राप्ता लोकप्राविकारी संस्थाची यादी. 

 

ववभागाचे नाव - विैकीय वशक्षण व संशोिन ,मुंबई. 
कलम २ (h)(i)(ii) अंतगगत 
 

अ.कं्र लोकप्राविकारी संस्था नाव संस्था प्रमुखाच ेपदनाम वठकाण व पत्ता 
 

    

  ---- संबवित नाही संबवित नाही ---- 

    
 

             अविष्ठाता 
                                                                                                    डॉ.शं.च.शा.व.ैमहाववद्यालय ववष्णपुरी,नांदेड 
 
 
 
 
 



 

कलम-४ (१) (b) (i) 
 

नांदेड येथील डॉ.शं.च.शा.व.ैमहाववद्यालय या कायालयातील कायग व कतगव्य यांचा तपशील 
कायालयाचे नाव   - अविष्ठाता, .शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुरूी,नांदेड 

 
 
 

पत्ता                   - अविष्ठाता, .शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुरूी,नांदेड कायालय प्रामुख            
  - अविष्ठाता  
शासवकय ववभागाचे नाव       - विैकीय वशक्षण व सशंोिन ,मुंबई. 
कोणत्या मंत्रालयातील खात्यातील अविनस्ता-  विैकीय वशक्षण व औषिीद्रव्ये ववभाग मंत्रालय मंुबई. 
कायगक्षेत्र पुणे व स्थावनक क्षेत्र       -     नांदेड 

ववैशष्टय े          -   मंत्रालयीन ववभागाशी संबवित 

ववभागाचे ध्यये व िोरण            -   सवग रुग्णावर उपचार व पदवी व पदव्यतु्तर विैकीय वशक्षण 
        प्रवतबंिात्मक रुग््सेवा व त्याचे वशक्षण  
        उपचारात्मक रुग््सवेा व त्याचे वशक्षण  
संबवित कमगचारी                -  सोबत िोडल े

कायग                 -   सोबत िोडले आहे. 

कामाचे ववस्त्त ृस्वरुप              -   सोबत िोडले आहे. 

मालमत्तेचा तपवशल        -          एकूण क्षेत्रफळ -अंदाि े(120) एकर 

 



   मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह- 
   
 

….०२…. 
सेवा उपलब्ध्                %& औषिवदै्यकशास्त्र, 

 १) शल्यवचवकत्साशास्त्र] 

  अस्स्थव्यगंोपचारशास्त्र 

  स्त्री रोग व प्रसुतीशास्त्र  

  बविवरकरणशास्त्र 

  नेत्रशास्त्र  

  बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

  कान नाक घसा शास्त्र 

  त्वचा व गपु्तारोगशास्त्र 

  क्षय व उरोरोगशास्त्र,या ववभागांच्या सवेा 
   

2) 
ह़दयशस्त्रवक्रयाशास्त्र 

  हदयरोगशास्त्र 

 ३)       औष द्य वदै्यक अवत दक्षता ववभाग] 



  हदयरोगशास्त्र अवत दक्षता ववभाग रुग्णासवेा 

 ४) न्यायवदै्यक शास्त्र ववभाग  
सामाविक आरोग्या व रोग प्रावतबिंकशास्त्र ववभागा माफग त राष्टीय 
कायगक्रम(उवददष्ट वनहाय) व त्यांचे प्रावशक्षण  

 ५) ग्रावमण भागात रोग वनदान व उपचार वशबीरे 

१) 

 

संस्थेच्या संरचनात्माक तक्त्यामध्य े

प्रात्येक स्तारावरचे तपशील 

%& सोबत मावहती वदली आहे 
 

२) कायालयीन दुरध्वनी क्रमांक व वळेा   %& दुरध्वनी क्रमांक- 02462-235712-13  

कायालयाची वळे- १०.०० ते ०५.४५ 

 साप्तावहक सुट्टी व वववशष्टा %& दर रवववारी साप्तावहक सुट्टी आवण शासनाने मंिूर केलेल्या सुटटया सवेसेाठी 
ठरववलेल्या वळेा. 

 
 

                                                                      अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नादेंड 
 
 
 
 
 



 
                  

      प्राध्यापक  

सहा.अविसेववका वगग-२श्रेणी ३ 
 

व. शुश्रूषा लेखापाल 

औषि वनमाता 

वशपाई 

सहाय्यक प्राध्यापक  

ववद्याथी पवरचारीका
  

    प्रशासकीय अविकारी  
दंत / अस्थी शल्यवचवकत्सक सहयोगी प्राध्यापक 

पवरसेववका
  

अविपवरचारीका 

औषि वनमाता वगग 
- २ 

वदै्यकीय 
अवभ.ग्रंथपाल 

 
 
 
 

अविव्याख्याता 
अविसेववका वगग -2 श्रेणी 3 

ववरष्ठ सहाय्यक 
 सांस्ख्यकी ववरष्ठ औषि वनमाता 

कवनष्ठ वलपीक व इतर तांवत्रक पदे 
 

ववरष्ठ वलपीक/लघुटंकलेखक 
 

गृह-वन-वस्त्रपाल  

कायालयीन अविक्षक/लघुलेखक 
 

     मुख्य प्रशासकीय अविकारी 
  

पाठयवनदेवशका 

अविष्ठाता  



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
अविकारी आवण कमगचारी- पदाचा िॉब चाटग 

अविष्ठाता - याचंा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालय व महाववद्यालयाच्या वशस्तबध्द व प्रभावी  प्रशासनावर  देखरेख ठेवणे . संचालक, वदै्यकीय वशक्षण व संशोिन, मुंबई यांनी 

वनयंत्रणा बाबतीत वदललेी िबाबदारी  रुग्णालय व महाववद्यालयाच्या   प्रशासना पयंत  पोहचवणे व सचंालक, वदै्यकीय वशक्षण व 
संशोिन, मुंबई यांच्याशी थेट पत्रव्यवहार करणे. तसेच रुग्णालय व महाववद्यालयाच्या सवग पत्रव्यवहार करणे. 

➢ रुग्णालय व महाववद्यालयाच्या आर्थथक बाबी तसेच अंदािपत्रक  बनववणे, पुरवठा व खरेदी याबाबतची काम करणे. 
➢ मृत्यूपत्र देणगी व देणगीचा  स्स्वकार अथवा वनकाली काढ्याबाबत असणारे प्रश्न  संचालक, वदै्यकीय वशक्षण व संशोिन, मुंबई  यांच्या 

कडे पाठववणे. 
➢ रुग्णालय व महाववद्यालय  कमगचारी यांचा  ववचार करुन महाववद्यालय पवरषदेच्या सोईनुसार  प्रत्येक सत्रात  प्रात्यक्षीत कायग व 

अध्यापकांना मागगदशगन करणे. 
➢ ववद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहाचे  प्रमुख  म्हणनू त्याचे वशस्तबध्द व्यवस्थापन व देखभालीची कामे करणे. तसचे सोईकवरता  
➢ वसतीगहृाबाहेर वनवासस्थानात राह्याकवरता परवानगी देणे तसचे प्रत्येक सत्रात त्याची कायालयीन तपासणी करणे. 
➢ पवरचया  प्रवशक्षण शाळेचे प्रमुख म्हणनू त्याचे वशस्तबध्द व्यवस्थापन व देखभाल करतील. 
➢ रुग्णालय व महाववद्यालय प्रमुख म्हणनू आवारातील सवग उपकरण संचांची देखभाल करणे व सुस्स्थतीत ठेवणे. 
➢ महाववद्यालय पवरषदेच्या बैठकीचे  अध्यक्ष असतील तसेच त्यापवूी पवरषदेच्या सोईनुसार कोणताही प्रश्न  अथवा ववषय  

                   वनिारीत वनयमानुसार सोडववणे. 
➢ ववद्यार्थ्यांच्या पवरक्षेकवरता आव श्यक सवग प्रकारच्या  प्रमाणपत्रावर  स्वाक्षरी करतील तसचे संबंिीत सवग सुचना, आदेशाबाबत 

अध्यापकांना मागगदशगन करणे. 
➢ रुग्णालय व महाववद्यालयातील िड सगं्रह, पाकशाळा, वस्रववभाग, औषि भांडार, यतं्रसामुग्री, ग्रंथालय व इतर साठा यांचे परीक्षण 

करतील. वस्त्र, यंत्रसामुग्री व इतर  वस्तू यांची ठराववक काळाने वनलेखन करुन त्याचंा िड संग्रह कमी करणे. 
➢ रुग्णालयाच्या अभ्यागत मंडळाचे सवचव राहतील. 
➢ रुग्णालय व महाववद्यालयातील ववववि सवमत्या स्थापन करणे.  

 



   
     

         मावहती अविकार अविवनयम 2005 
अविकारी आवण कमगचारी- पदाचा िॉब चाटग 

प्राध्यापक  - यांचा िॉब चाटग 
  या शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय प्राध्यापकांची एकूण 21 पदे मंिूर असून ती पुढील ववषयांकरीता  

        मंिूर आहेत. 

1) शरीररचना 2) शरीरवक्रया ३) िीवरसायन ४) शरीरववकृती 5) सूक्ष्मिीशास्त्र 6) औषिशास्त्र  7) न्यायवदै्यक  8) पी.एस.एम            

 9) औषिवदै्यक  10) बालरोग   11) क्षयरोगवचवकत्सा   12) त्वचा व गुप्तरोग   13) मानसोपचार  14) शल्यवचवकत्सा                  

      15) कान, नाक व घसा   16) नेत्रशल्यवचवकत्सा    17) अस्स्थव्यंगोपचार   18) स्त्रीरोग व प्रसुती    19) बविरीकरण                          

     20) क्ष- वकरणशास्त्र     21) दंतशल्यवचवकत्सा    

➢ ववभागातील प्राध्यापक आपआपल्या ववषयात वनपुणग असनू त्यांनी ववद्यार्थ्यांना त्या ववषयाचे अध्यापन करणे, त्या ववषयाचे प्रात्यावक्षकांच े
कायगक्रम तयार करुन ते यशस्वीवरत्या पूणग करणे. 

➢ आवश्यकता असेल तेंव्हा त्यांनी तातडीच्या वळेी रुग्णसवेा देणे. 
➢ ववभागातील इतर सहयोगी प्राध्यापक, अविव्याख्याते व इतर सवग कमगचारी ववद्यार्थ्यांचे इतर शैक्षवणक कायगक्रम व्यवस्स्थत पणूग करतात 

ककवा कसे यावर प्राध्यापक व ववभागप्रमुख वनयंत्रण ठेवणे. 
➢ त्यांना कराव ेलागणारे पत्रव्यवहाराची कामे त्वरीत करणे. 
➢ िनतेशी सलोख्याच ेसबंंि ठेवणे. 
➢ आपआपल्या ववषयात प्रत्येक ववद्याथी वनपूणग होईल या संदभात स्वत: काळिीने नावीन्यपणूग शैक्षवणक कायगक्रमाची आखणी करतील व 

त्या कायगक्रमांची यशस्वी  

 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
सहयोगी प्राध्यापक  - यांचा िॉब चाटग 

 
या शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयात सहयोगी प्राध्यापकांची एकूण   पदे मंिूर असून ती पुढील ववषयांकरीता मंिूर आहेत. 

1) शरीररचना 2) शरीरवक्रया ३) िीवरसायन ४) शरीरववकृती 5) सूक्ष्मिीशास्त्र 6) औषिशास्त्र  7) न्यायवदै्यक  8) पी.एस.एम          
   9) औषिवदै्यक  10) बालरोग   11) क्षयरोगवचवकत्सा   12) त्वचा व गुप्तरोग   13) मानसोपचार  14) शल्यवचवकत्सा                    
   15) कान, नाक व घसा   16) नेत्रशल्यवचवकत्सा    17) अस्स्थव्यंगोपचार   18) स्त्रीरोग व प्रसुती    19) बविरीकरण                        
   20) क्ष- वकरणशास्त्र     21) दंतशल्यवचवकत्सा    

सहयोगी प्राध्यापक  वचवकत्सालयीन ववभाग 

1) औषिवदै्यक  2) बालरोग   3) त्वचा व गुप्तरोग   4) मानसोपचार    5) शल्यवचवकत्सा    6) अस्स्थव्यंगोपचार    7) नेत्रवचवकत्सा    8) 
कान, नाक व घसा     9) स्त्रीरोग व प्रसुती     10) क्ष-वकरण     11) बविरीकरण     12)  दंतशल्यवचवकत्सा    13) क्षयरोगवचवकत्सा   
अत्यािुवनक तंत्रज्ञानाव्दारे रुग्णांचे चाचणी अहवाल तयार करणे, तसेच पुढील उपचाराची उपाययोिना सूचववणे वबम थेरपी नंतर 
िास्त गंुतागंुत असल्यास त्याबाबत उपाययोिनो सूचववणे. 

1) रुग्णांच्या तपासणीबाबत उपाययोिना करणेबाबत सूचववणे. 
2) उपाययोिना बाबत दैवनक तपासणी करणे िसे KV, MA, Filter, etc. 
3) उपचाराबाबतची कागदपत्रे वनयवमत तपासणे. 
4) रुग्ण तपासणीच्या नोंदी वनयमीत तपासणे व रक्त पेशाींच्या बाबतची वनयवमत तपासणी व प्रयोगशाळेतील चाच्याच्या तारखा ठरवणे 

व देणे 
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➢ izk/;kid o foHkkx izeq[k ;kauh osGksosGh Bjowu fnysyh dkes iw.kZ dj.ks]  

➢ inohiwoZ fo|kF;kZauk f'kdfo.ks] ckg;kjQX.k o varjjQX.k foHkkxkrhy jQX.kkaph rikl.kh dj.ks]  

➢ 'kL_kfdz;k dj.ks] R;kaP:kk foHkkxkrhy jsflMsaVl] gkSleu o baVfuZ ;kaP;kdMwu jQX.kkaP:k ns[kHkkyhps dke djQu ?ks.ks]  

➢ lsfeukj o izWDVhdYl ifj{kse/;s enr dj.ks- 
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➢ महाधिद्यालयातील प्रशासधिक कायालयाचे प्रमुख म्हणिू कामकाज पाहणे. 
➢ प्रशासकीय कामकाजाशी सांबांिीत र्पाल पाहणे. 
➢ तातडीच्या शासकीय पत्ाांिा(डी.ओ.,रे्लीग्राम,एल.ए.क्यु.,कर् मोशि ि इतर) तात्काळ उत्तर देणे 
➢ पदोन्नतृ,बदली,धियुक्ती, रजा ि इतर बाबींचे कामकाज पाहणे.  
➢ धिभागीय चौकशी तक्रार ि जितेच्या तक्रारी पाहणे. 
➢ जि सांपकट तेकधरता व्यक्ती अथिा अभ्यागत याांच्याशी सांपकट  प्रस्थाधपत करणे. 
➢ लेखा धिभागािे घेतलले्या लखेा  आक्षपेाांची पूतटता ि भाांडार पडताळणी धिभागाच्या पडताळणीची पुतटता प्रशासकीय धिभागाकडूि 

करिूि घेतील. 
➢ न्यायालयीि प्रकरणाांचा लिकरात लिकर धिपर्ारा करणे. 
➢ िधरष्ाांिी िळेोिळेी सोपधिलेल्या धिधिि प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे. 
➢ सांस्थेतील अताांत्ीक ि दैिधदि पत्व्यिहाराचा धिपर्ारा करणे. 
➢ अधिष्ाता/अधिक्षक याांच्या अिुपस्स्थतीत सांस्थेचे काम पाहतील. 

 
                                                                  अविष्ठाता, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 
ववष्णपुूरी,नादेंड 



                                                    मावहती अविकार अविवनयम 2005 
प्रशासकीय  अधिकारी - याांचा जॉब चार्ट 

➢ रुग्णालतील  धिधिि प्रकारचे प्रशासधिक काम व्यिस्स्थत पार पाडणे . 
➢ रुग्णालयीि कामकाजाच्या धिधिि प्रकारच्या अडचणी सोडधिणे. 
➢ अधिष्ाताांिी िळेोिळेी सोपधिलेल्या धिधिि प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे 
➢ रुग्णालयातील प्रशासकीय कामकाि ववववि ववभागांद्वारे व्यवस्स्थत पार पाड्याची िबाबदारी प्रशासकीय अविका-यांची येते 
➢ सवग वगग ३ आवण वगग ४ कमगचारी वगावर वनयतं्रण ठेवणे 
➢ सवग कमगचा-याचंी हिरेी पुस्तके तपासणे 
➢ सवग अविकारी व कमगचारी वगांचे वतेन व इतर भत्ते व्यवस्स्थतवरत्या काढ्यात येतात ककवा कसे याबाबत दक्षता बाळगणे 
➢ सवग अविकारी व कमगचा-यांना वळेेवर वतेन अदा करणे 
➢ आहरण व संववतरण अविकारी म्हणनु िबाबदारी पार पाडणे 
➢ मा.अविष्ठातानंा प्रशासकीय कामकािात सहाय्य ठेवणे 
➢ ववववि प्रकारचे शुल्क िमा करणे त्याचंा वहशोब ठेवणे 
➢ रुग्णालयात िमा होणा-या सवग रक्कमांचा वहशोर ठेवणे. िमा व खचाचे वहशोब सादर करणे 
➢ दरवषी रुग्णालयात आवश्यक असणारा वनिी शासनाकडुन मागवव्याकरीता प्रस्ताव तयार करणे 
➢ सवग कमगचा-यांच्या सवेा अवभलखेांवर वनयतं्रण ठेवणे 
➢ रुग्ण शुल्क वसुली करणे, िमा वहशोब यावर वनयंत्रण ठेवण 
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वैै्द्यकीय अविक्षक:   
➢ रुग्णालयालयाचे दैनंवदन प्रशासन रुग्णाशंी संबवित कामे यावर वनयंत्रण ठेवणे. 
➢ वनरवनराळया वैै्द्यकीय तपास्या करणे व त्याचंी प्रमाणपत्र ेदेणे 
➢ वैै्द्यकीय प्रवतपूतीची देयके तपासणे व प्रमावणत करणे. 
➢ व्ही.व्ही.आय.पी.व्यंक्तींच्या कावफल्यासोबत वैै्द्यकीय सुववद्या उपलब्ि करुन देणे. 
➢ रुग्णालयीन प्रशासनाशी संबवित कामे पाहणे इत्यादी. 

वैै्द्यकीय उपअविक्षक:   
➢ वैै्द्यकीय अविक्षक याचं ेआदेशानुसार उपअवद्यक्षक कायगरत असतात 
➢ रुग्णालयाचे दैनंवदन काम पाहणे. 
➢ रुग्णांसाठी औषिी शल्याउपकरणे. 
➢ वस्त्र इत्यादी रुग्णोपयोगी सावहत्यांचा पुरवठा पाहणे. 
➢ चतुथग श्रणेी कमगचा-यांच्या आस्थापनेच ेपुणग काम पहाणे. 

अस्स्थव्यंगशल्या वचकीत्सका :   
➢ रुग्णालयात यणेा-या बाहय रुग्णाचंी तपासणी करणे. 
➢ त्यांचवेर योग्य ते उपचार करणे. 
➢ आवश्याक शस्त्रवक्रया करणे. 
➢ अपंग रुग्णांची तपासणी करणे- 

 

प्रपाठक नेफ्रालॉिी  :  
➢ वकडनी संबवित रुग्णाचं्या  तपास्या  करणे योग्या ते उपचार करणे. 
➢ आवश्याक तेथे डायलसेीस करणे. 
➢ या ववषयाचे प्रावशक्षण ववद्यार्थ्यांना देणे. 
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बविरीकरण शास्त्रज्ञ  :   
➢ रुग्णांना शास्त्रवक्रयदेरम्यान रुग्णांना भलु देणे. 
➢ त्यांच्या हृदयाचे ठोके वनयंत्रीत ठेवणे. 
➢ रक्तदाब वनयंत्रीत ठेवणे. 
➢ रुग्णास आवश्यक असणारे उचार करणे इत्यादी. 

सहाय्यक वनवासी वदै्यकीय अविकारी  :-  
➢ वदै्यकीय अविक्षक व उपाअविक्षक यांनी वदलले्या कामानुसार तातडीक बाहया रुग्णसेवा ववभाग येथे येणाऱ्या रुग्णांची तपासणी 

करणे. 
➢ योग्य त्या उपचारासाठी संबंिीत ववभागाकडे पाठववणे. 
➢ रक्त पेढीतील दैनंदीन काम पहाणे. 
➢ रुग्णालयातील कक्ष, शस्त्रवक्रयागहेृ यांचे दैनंवदन कामकािाची पाहणी करणे वनयतं्रण ठेवणे. 
➢ महत्वाच्या व अवतमहत्वाच्या व्यक्तीना वदै्यवकय सुवविा पुरवव्याच्या कामात मदत करणे इत्यादी. 

                                                                     
     अविष्ठाता, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 
ववष्णपुूरी,नादेंड 

 



 

रक्त संक्रमण अविकारी  :-  
➢ रक्त्  पेढीतील दैनंदीन  काम पाहणे. 
➢ रक्त दात्याचंे रक्त घेणे. 
➢ रक्त संदभांत करावयाच्या प्रवक्रयवेर वनयंत्रण ठेवणे. 
➢ रक्तदान वशबीराचंे काम पाहणे इत्यादी. 

अपघात ववभाग वदै्यकीय अविकारी  :-  
➢ तातडीक बाहयरुग्णसवेा ववभाग येथे येणाऱ्या रुग्णांची तपासणी करणे. 
➢ योग्य त्या उपचारासाठी रुग्णांना सबंिीत ववभागाकडे पाठववणे. 

वदै्यकीय अविकारी   :-  
➢ वदै्यकीय अविक्षक व उपाविक्षक यांनी वदलेल्या कामानुसार रुग्णालयीतील कक्ष शस्त्रवक्रयागृहे यांचे दैनंवदन कामकािाची पाहणी 

करणे व वनयंत्रण ठेवणे. 
➢ महत्वाच्या व अवतमहत्वाच्या व्यक्तीना वदै्यकीय सुववि पुरवव्याच्या कामात मदत करणे. 
➢ महत्वाच्या व अवतमहत्वाच्या व्यक्तींना वदै्यकीय सुवविा पुरवव्याच्या कामात मदत करणे. 
➢ अपघातग्रस्त रुग्णांवर उपचार करणे. 

 

विवरसायन शास्त्रज्ञ  :-  
➢ विवरसायन शास्त्र ववभागाशी सबंिीत रुग्णांच्या रक्त, लघवी यांच्या वनरवनराळया तपास्या करणे. 
➢ तपास्यांचे अहवाल देणे. 

 दंत शल्यवचवकत्सक :-  



➢ अपघातग्रस्त रुग्णांच्या दातावर वनरवनराळया प्रकारच्या शस्त्रवक्रया करणे. 
 

पेशी प्रिन्न वते्ता (पेशीतज्ञ) : -  
➢ प्रयोगशाळेत वनरवनराळया तपास्या करणे. 
➢ िेनेवटक्स संदभातील रुग्णांच्या वदै्यकीय वनदानास मदत करणे. 
➢ रंगसतू्रे तपासणे. 

       अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नादेंड 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 वैै्द्यकीय अवभलखे गं्रथपाल  :-  

➢ रुग्णालयातील अंत रुग्णांचे अवभलखेे अद्ययावत ठेवणे. 

     औषिवनमाता  : -  
➢ रुग्णालयातील बाहयरुग्ण ववभाग व अंतर रुग्णांना औषिाचा पुरवठा करणे. 
➢ औषि भांडारावर वनयतं्रण ठेवणे. 
➢ औषिांच्या खरेदी सबंिातील सवग कामे करणे. 

सांस्ख्यकी  :-  
➢ रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुगणांववषयी सांस्ख्यकी मावहती तयार करणे. 
➢ अवभलेखे ठेव्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कामे करणे. 

अविसेववका वगग २ श्रणेी ३   :-  
➢ रुग्णालयातील पवरचारीका, अविपवरचारीका यांचे कामावर वनयंत्रण ठेवणे. 
➢ ववद्याथी पवरचारीका प्रवशक्षण ववभागाच ेकाम पाहाणे. 
➢ पवरचारीकाशंी सबंिीत प्रशासनाचे काम पाहाणे. 

 अविसेववका वगग २  : -  
➢ अविसेववका वगग २ श्रणेी ३ यांच्या मागगदशगनाखाली रुग्णालयातील पवरचारीका, अविपवरचारीका यांच ेकामावर वनयंत्रण ठेवणे. 
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 अधिव्याख्याता/सहाय्यक अधिव्याख्याता याांचा जॉब चार्ट 

 

 
➢ आपल्या धिभागातील  सिट कमटचारी आप आपली कामे व्यिस्स्थत पुणट करतात ककिा कसे यािर देखरेख ्ेिणे 

➢  आपल्या धिभाग प्रमुखाांिी िळेीिळेी साांधगतलेली धिधिि प्रकारचे कामे पार पाडणे  
➢ मा. अधिष्ाता याांिी सोपधिलेली इतर शैक्षधणक कायटक्रम पार पाडणे  

➢  त्याांिा कराि ेलागणारे पत्व्यिहाराचे काम त्िरीत पुणट करणे  

➢ जितेशी सलोख्याचे सांबांि ्ेिणे  
➢ आप आपल्या धिषयात प्रत्येक धिद्याथी प्रत्येक धिषयात धिपुण होईल या सांदभात  स्ित: काही िाधिन्यपुणट शैक्षधणक कायटक्रमाांची आखणी करतील ि   त्या 

कायटक्रमाांची यशस्िीपणे अांमलबजािणी होते आहे ककिा कसे याबाबत दक्ष राहणे 
➢ आपल्या धिभागात धिधिि प्रकारचे शैक्षधणक कायटक्रम आखणे ि ते यशस्िीधरत्या पुणट करण्यात प्राध्यापक ि धिभाग प्रमुख ि सहयोगी प्राध्यापक याांिा   

सहाय्य करणे 
➢ धिधिि प्रकारचे राषरीय  कायटक्रमाांची आखणी करण्यात  प्राध्यापक ि धिभाग प्रमुख ि सहयोगी प्राध्यापक याांिा सहाय्य करणे ि ते राषरीय कायटक्रम   
      यशस्िीधरत्या राबधिण्याकामी सहाय्य करणे 
➢ आप आपल्या धिभागामध्ये धिद्यार्थ्यांकधरता धिधिि प्रकारच्या प्रात्यधक्षकाांचे आयोजि करणे ि ते यशस्िीधरत्या पार पाडणे. त्या कामामध्ये इतर ताांत्ीक 

कमटचाऱ्याांचे सहाय्य घेतील. महाधिद्यालयात धिद्यार्थ्यांकधरता धिधिि प्रकारच्या शैक्षधणक कायटक्रमाांचे आयोजि करतील ि सिट कायटक्रम यशस्िीधरत्या पार 
पाडणे. 

 

                                                                          अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नादेंड 
 



 
 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
मानसेवी वगग १ व २ - पदांचा िॉब चाटग 

 

     मानसेवी :-  
 
➢ प्रत्येक मानसवेी वदै्यवकय अविकारी रुग्णालयातील वचकात्सालयीन कामे करणे. अध्यापनाची कामे करणे. 
➢ शासनाच्या पूवग संमतीने नेमुन वदललेी अशी इतर कामे करणे  

 
 

 

 

                                                                          अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नादेंड 
 
 
 



                                                     मावहती अविकार अविवनयम २००५ 

कायालयीन अविक्षक‘ पदाचा िॉब चाटग 
 
➢ रुग्णालयातील ववववि प्रकारचे प्रशासवनक काम व्यावस्स्थत पार पाडणे. 
➢ अविष्ठातांनी ,मुख्या प्रशासकीय अविकारी व प्रशासकीय अविकारी यांनी वळेोवळेी सोपववलेल्या ववववि प्रकारच्या िबाबदा-या पार पाडणे. 
➢ रुग्णालयातील प्रशासकीय कामकाि ववववि ववभांगाव्दारा  व्यावस्स्थत पार पाड्याची िबाबदारी कायालयीन अविक्षक यांची येते . 
➢ सवग वगग-३ आवण वगग-४ कमगचारी यांचे सेवा अवभलेख अद्ययावत ठेवणे. 
➢ सवग कमगचा-यांच्या वयैस्क्तक नस्त्या तयार करुन त्या अद्ययावत ठेवणे. 
➢ सवग अविकारी व कमगचारी वगाचे वतेन व इतर भत्ते व्यवस्स्थत वरत्या काढ्यात येतात ककवा कसे याबाबत दक्षता बाळगणे. 
➢ मा.अविष्ठाता ,मुख्या प्रशासकीय अविकारी तथा प्रशासकीय अविकारी यांनी वेळोवळेी सुचववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 
➢ कायालयातील कमगचारी वगावर वनयंत्रण ठेवणे. 
➢ कमगचा-यांच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे. 
➢ कमगचा-यांना त्यांच्या कामकािात येणा-या अडीअडचणी सोडवव्याकरीता मागगदशगन करणे. 
➢ रुग्णालयीन शुल्क व त्या संबंिी नोंदवहया तपासणे. 
➢ आकस्स्मक देयके ,पाकगृह ववभागात देखरेख व वनयतं्रण ठेवणे,यंत्रसामुग्री,वकरकोळ वस्तू पुरवठा िुलाई ,वस्त्रववभाग ,सावगिवनक बांिकामा ववष् यक सवगबाबी 

हाताळणे इ.ववभागावर देखरेख ठेवणे. 
➢ कमगचा-यांना सोपवव्यात आलेली कामे प्रभावी पणे व  उत्तम प्रकारे पार पाड्याकरीता त्यांना वळेोवळेी मागगदशगन करणे. 

 
अविष्ठाता, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
ववरष्ठ सहाय्यक ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ अविष्ठातांनी वळेोवळेी सोपववलेल्या ववववि प्रकारच्या िबाबदा-या पार पाडणे. 
➢ मा.अविष्ठाता ,मुख्या प्रशासकीय अविकारी , प्रशासकीय अविकारी व कायालयीन अविक्षक  यांनी वळेोवळेी सुचववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 
➢ शाखेतील ववरष्ठ,कवनष्ठ वलवपकांकडून कामे करुन घेणे व  कामकािावर वनयंत्रण ठेवणे. 
➢ रोख नोंदवही अद्ययावत ठेवणे. 
➢ स्वीय प्रपंची खाते अद्ययावत ठेवणे तसेच स्वीय प्रपंची  रोख नोंदवही अद्ययावत ठेवणे. 
➢ खाते वनहाय लेखा पवरक्षण व महालेखपाल मंुबई यांचे अनुपालन अहवाल सादर करणे. 
➢ काषागारात देयके टाकणे व बॅकेतून रकमा आणणे. 
➢ चारमाही,आठमाही ,वार्थषक अंदाि पत्रके तयार  करणे. 
➢ मावसक खचाचे वववरण पत्रे तयार करणे. 
➢ कायगक्रम अंदािपत्रक तयार करणे. 
➢ संस्थेतील ववववि वस्तू पुरवठा व खरेदी संदभात काम करणे. 

 
 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ - पदाचा िॉब चाटग 

 

➢ प्रयोगशाळा तंत्राने त्यांच्या कामाच्या वठकाणी त्यांना ठरवून वदलेल्या शासकीय कामाच्या वळेी कतगव्यावर हिर राहाव.े 
➢ तसेच अपातकालीन प्रसंगी कॉल केल्यावर त्वरीत सेवसे हिर राहाव.े 
➢ त्याने दररोि तपासलेल्या रुग्णांची नोंदवही ठेवावी. 
➢ महाववद्यालयीन ववद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक कायगक्रमात अध्यापकांना मदत करणे . 
➢ महाववद्यालयीन ववद्यार्थ्यांच्या ववभागीय ववद्यापीठांच्या प्रात्यवक्षक कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करणे. 
➢ महाववद्यालयीन ववद्यार्थ्यांच्या ववभागीय ववद्यापीठांच्या प्रात्यवक्षक परीक्षांच्यावळेी अध्यापकांना परीक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे . 
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वळेोवळेी सांवगतलेली कामे करणे. 
➢ प्रयोगशाळेत ववववि प्रकारच्या चाच्या करुन त्यांच्या नोंदी घेणे, वरपोटींग करणे. 
➢ ते उप-ववभागीय िडवस्तू नोंदवही अद्ययावत ठेवणे व साप्तावहक मागणीपत्रे तयार करणे. 
➢ प्रयोग शाळेतील सािनसामुग्रीचे पवररक्षण व दुरुस्ती यांसाठी योग्य ती कायगवाही करणे. 
➢ सकाळभ्  काम सुरु कर्यासाठी लागणारी सवग पूवग तयारी आदल्या वदवशी सध्याकाळी पूणग झाली आहे, याबददल त्याने खात्री करुन घ्यावी. 
➢ राष्रीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 
➢ प्राध्यापक व वरीष्ठांनी वळेोवळेी सांगीतलेली कामे करणे. 

                                                                                                                                    अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                ववष्णपुूरी,नांदेड 
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प्रयोग शाळा सहाय्यक - पदाचा िॉब चाटग  

 

➢ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांना कामात व संबंिीत ववभागात दैनंवदन कामात मदत करणे. 
➢ प्रयोगशाळांची स्वच्छता व देखभाल करणे.  
➢ प्रयोगशाळेमध्ये लागणा ा़या सावहत्य भांडारातून मागणी प्रमाणे घेवून येणे. 
➢ अहवाल तयार कर्यासाठी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांनी मदत करणे. 
➢ रुग्ण शुल्क वसुल करणे, िमा करणे व वहशोब ठेवणे.  
➢ ववद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक कायगक्रमांत अध्यापकांना मदत करणे. 
➢ ववद्यार्थ्यांच्या प्रात्यवक्षक कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करणे. 
➢ ववद्यार्थ्यांच्या प्रात्यवक्षक पवरक्षांच्यावळेी अध्यापकांना  परीक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे. 
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वळेोवळेी सांवगतलेली कामे करणे. 
➢ प्रयोगशाळात ववववि प्रकारच्या चाच्या करुन त्यांच्या नोंदी घेणे, वरपोटींग करणे. 
➢ राष्रीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 

                                                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                                                            अविष्ठाता, 

               डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविावनयम - 2005 
ववरष्ठ वलपीक - पदाचा िॉब चाटग 

 

➢ सवग प्रकारची देयके तयार करणे. 
➢ रोख नोंदवही अद्ययावत करणे. 
➢ स्वीय प्रपंची खाते अद्ययावत ठेवणे तसेच स्वीय प्रपंची रोख नोंदवही अद्ययावत ठेवणे. 
➢ खातेवनहाय लेखा पवरक्षण व महालेखापाल मंुबई यांचे अनुपालन अहवाल सादर करणे. 
➢ भववष्य वनवाह वनिी लेखे अद्ययावत ठेवणे. 
➢ मावसक खचाचे वववरण पत्रे तयार करणे. 
➢ कायगक्रम अंदािपत्रक तयार करणे. 
➢ कायालयीन अविक्षकांनी सांवगतलेली कामे करणे. 
➢ मुख्य प्रशासकीय अविकारी, प्रशासकीय अविकारी यांनी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
➢ कमगचाै्रयांची सेवा अवभलेखे अद्ययावत तयार करणे. 
➢ अविका ा़ै्रयांची व कमगचा ा़ै्रयांची सेवा पुस्तके तयार करुन अद्ययावत ठेवणे. 
➢ अविकारी व कमगचाै्रया वयैक्ती नस्त्या तयार करुन अद्यावत ठेवणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

                                                                                                           
                                                                                   अविष्ठाता, 

                                               डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                             ववष्णपुूरी,नांदेड 
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कवनष्ठ वलपीक  - पदाचा िॉब चाटग 

➢ सवग प्रकारची देयके तयार करणे. 
➢ आकस्स्मक खचाची नोंदवही ठेवणे. 
➢ मुळ सेवा पुस्तके अद्ययावत ठेवणे व नोंदी घेणे. 
➢ आवक िावक करणे. 
➢ आस्थापना ववभागाशी असलेला पत्रव्यवहार करणे. 
➢ वनयतकावलन वववरणपत्रे तयार करणे. 
➢ वविानसभा तारांवकत प्रश्नांची उत्तरे टंकवलखीत करणे. 
➢ बैठकांववषयी मावहती तयार करणे. 
➢ गोपवनय व अिगशासकीय पत्रांच्या नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे. 
➢ वनवृत्तीवतेनाची सवग कागदपत्रे तयार करणे. 
➢ वकरकोळ रिचेा वहशोब ठेवणे. 
➢ पोष्टांच्या वतकीटांचा वहशोब ठेवणे(अ व ब नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे. 
➢ वदै्यवकय तपास्या प्रमाणपत्रे तयार करणे व वदै्यकीय अविका ा़यांच्या स्वाक्ष-या घेणे. 
➢ अथगसंकल्पीय अंदािपत्रक तयार करणे. 
➢ मावसक खचग वववरणपत्र तयार करणे. 
➢ वबल रविस्टर, चेक रविस्टर, टोकन रविस्टर अद्ययावत ठेवणे. 
➢ मावसक कोरीअर वरपोटग तयार करणे. 
➢ वळेोवळेी ववरष्ठांनी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 
➢ कायालयीन अविक्षक सांवगतलेली कामे करणे. 
➢ मुख्य प्रशासकीय अविकारी, प्रशासकीय अविकरी यांनी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
➢ ववववि प्रकारच्या नस्त्या अवभलेख ववभागात क्रमाने लावून ठेवणे 
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क्ष- वकरण तंत्रज्ञ  ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ क्ष- वकरण तंत्रज्ञाने २४ तास हिर रहाव.ेवनकडीच्या वळेेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हिर रहावे. 
➢ त्याने दररोि नेहमीचे काम सुरु कर्यापूवी क्ष- वकरण यंत्र स्वच्छा कराव ेव ते नीट काम देत आहे हे पाहाव.े 
➢ त्याच्या ताब्यातील क्ष-वकरण यंत्राच्या पवररक्षणासाठी व दुरुस्तीसाठी तो िबाबदार असतो. 
➢ त्याने यंत्राचे संिारण व दुरुस्त्या याची नोंद वदनांकासह दशगवणारी ववशेष नोंदवही ठेवावी. 
➢ क्ष-वकरण ववभागाची उप-ववभागीय िडवस्तू नोंदवही व साप्तावहक मागणीपत्रे यासाठी तो िबाबदार असतो. 
➢ त्याने वापरलेल्या क्ष-वकरण वफल्मचा दररोिचा वहशोब त्यांच्या वनरवनराळया आकारानुसार ठेवावा. 
➢ क्ष-वकरण यंत्राच्या कामकािात कोणताही अडथळा येत असल्यास त्यान तो वळेेवर क्ष-वकरण ववभाग प्रमुखांच्या वनदशगनास आणावा. 
➢ वववकरणाचा िोका टाळ्यासाठी असलेली सवग सािनसामग्री सुस्स्थतीत आहे याकडे त्यान लक्ष् ाा ठेवाव.े 
➢ राष्टीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वळेोवळेी सांगीतलेली कामे करणे. 

 
अविष्ठाता, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 
 
 

 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
अंिारखोली सहाय्यक ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ अंिारखोली सहाय्यकाने शासनाने ठरवून वदलेल्या वळेात हिर रहाव.ेवनकडीच्या वळेेस आवश्यक असले त्याप्रमाणे त्याने हिर रहाव.े 
➢ क्ष् ाा वकरण तंत्रज्ञाने काढलेल्या क्ष् ाा वकरणांना रसानात िुणे व वाळवणे. 
➢ क्ष् ाा वकरण तंत्रज्ञाला रुग्णाचा क्ष् ाा वकरण काढ्यात मदत करणे. 
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
➢ त्याने दररोि नेहमीचे काम सुरु कर्यापूवी क्ष् ाा वकरण यंत्र स्वच्छ कराव ेव ते नीट काम देत आहे हे पाहाव.े 
➢ त्याने यंत्राचे संिारण व दुरुस्त्या याची नोंद वदनांकासह दशगवणारी ववशेष नोंदवही ठेवावी. 
➢ त्याने वापरलेल्या क्ष-वकरण वफल्मचा दररोिचा वहशोब त्यांच्या वनरवनराळया आकारानुसार ठेवावा. 
➢ क्ष-वकरण यंत्राच्या कामकािात कोणताही अडथळा येत असल्यास त्यान तो वळेेवर क्ष-वकरण ववभाग प्रमुखांच्या वनदशगनास आणावा. 
➢ वववकरणाचा िोका टाळ्यासाठी असलेली सवग सािनसामग्री सुस्स्थतीत आहे याकडे त्यान लक्ष् ाा ठेवाव.े 
➢ रुग्ण शुल्क वसुल करणे, िमा करणे व वहशोब ठेवणे. 
➢ राष्टीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 

 
 

 
अविष्ठाता, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 

 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
                                      दंत तंत्रज्ञ ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ दंत तंत्रज्ञाने ८.३० ते दुपारी १२.३० पयगत व संध्याकाळी २ ते ४.३०  वािेपयगत हिर रहाव.े 
➢ वनकडीच्या वळेेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हिर रहाव.े 
➢ दंत ववषयक अडचण असलेल्या रुग्णाला आवश्यक ते मागगदशगन करणे. 
➢ दंत ववषयक रुग्णावर उपचार कर्याकरीता वदै्यकीय अविका-यांना मदत करणे. 
➢ दातांच्या कवळी तयार करणे. 
➢ वदै्यकीय अविका-यांच्या मागगदशगनाखाली काम करणे. 
➢ ववभाग प्रमुखांनी वळेोवळेी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 
➢ दातांच्या आराग्य संदभात वदै्यकीय अविका-यांना वशबीरे आयोवित कर्यात मदत करणे. 
➢ ववववि  राष्टीय कायगक्रमात  सहभाग घेणे.यशस्वीतेकरीता मदत करणे. 
➢ दंत  रुग्णाची काळिी घेणे. 
➢ दंत  रुग्णांवर प्रथोमोपचार करणे. 
➢ दंत ववभागातील ववववि सािनसामुग्रीची वनगा राखणे, साफ सफाई राखणे. 
➢ दंत ववषयक ववववि आकडेवारी ,मावहतीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ ववववि प्रकारची मावहती अध्यापकांना पुरववणे. 

 
                                                                                                                                                       अविष्ठाता, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 
ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
वाहन चालक ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ वाहन सुस्स्थतीत ठेवणे,ऑईल, पाणी,हवा,बे्रक,लाईट इ.सवग व्यवस्स्थत ठेवणे. 
➢ वाहन दुरुस्ती केल्यानंतर वहस्टी शीट मध्य ेत्यांच्या नोंदी घेणे व कायालय प्रमुखाची स्वाक्षरी घेणे. 
➢ लॉग बुक अद्ययावत ठेवणे,नोंदी घेवून कायालय प्रमुखांच्या स्वाक्ष-या  घेणे. 
➢ इंिन देयके लॉग बुक मध्ये नोंदवून प्रमावणत करुन सादर करणे. 
➢ 24 तास वाहन सुस्स्थतीत प्रवासाकरीता ठेवणे. 
➢ ववरष्ठांच्या आदेशानुसार रुग्ण वावहन्या व्यावतवरक्त राष्टीय कायगक्रम व इतर वनकडीच्या अत्यावश्यक वळेी वाहन चालववणे. 
➢ वळेोवळेी  ववरष्ठांच्या  आदेशांप्रमाणे वाहन प्रवासास  सुस्स्थतीत उपलब्ि करुन देणे. 
➢ संस्थाप्रमुखांच्या ववववि शासकीय भेटीसाठी तसेच व्ही.आय.पी.दौ-यासाठी वाहन घेऊन िाणे. 

 
 

 
                                                                                                                                          अविष्ठाता, 

               डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय     वदै्यकीय महा 
ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
ववितंत्री ‘ पदाचा िॉब चाटग 

➢ रुग्णालयातील ववववि ववभाग ,मुलामुलींचे वसवतगृह,वनवासस्थाने,ओपीडी इमारत,इन्सीनेटर,बाहय रुग्ण ववभाग वगैरे वठकाणच्या ववद्युत ववषयक कामे 
करणे. 

➢ ववववि ववभागातील लाईट ,पंखे व इतर ववद्युत सावहत्य सुस्स्थतीत चालू ठेवणे. 
➢ रुग्णालयात आयावित कर्यात आलेल्या ववववि प्रसंगी ववद्युतकरणाचे काम करणे. 
➢ वदै्यकीय ववद्यार्थ्यांकरीता आयावित केलेल्या ववववि शैक्षवणक ,मनोरंिनात्मक कायगक्रमांच्या वळेी ववद्युती करण कराव.े 
➢ ववववि ववभागातील ववववि प्रकारची यंत्र सामुग्री सुस्स्थतीत चालू ठेव्याची िबाबदारी असेल. 
➢ वसवतगृहातील ववद्यार्थ्यांच्या तक्रारीचे वनवारण करणे. 
➢ रुग्णालयाच्या सवग  ववभागांमिील ववद्युत उपकरणांववषयक अडीअडचणी सोडवाव्यात. 
➢ वळेोवळेी वरीष्ठांनी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडावीत. 
➢ रुग्णालयीन परीसर ववद्युत रोषणाई आकषगक वदसेल याची काळिी घेणे. 
➢ रुग्णालयीन परीसर ववद्युत रोषणाईने आल्हाददायक व प्रसन्न राहील याची काळिी घेणे. 
➢ रुग्णालयाच्या पवरसरातील पथवदव्यांची काळिी घ्यावी. 
➢ ववद्युत ववभागाशी वनगडीत अशा सवग प्रकारच्या आवश्यक नोंदी वळेच्या वळेी घऊेन तद्संबंिी नोंदवहया अद्ययावत ठेवाव्यात. 

 
 

                                                                                                                                                      अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 



 

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
सुतार  ‘ पदाचा िॉब चाटग 

  
➢ रुग्णालयातील ववववि ववभाग ,मुलामुलींचे वसवतगृह,वनवासस्थाने,ओपीडी इमारत,इन्सीनेटर,बाहय रुग्ण ववभाग वगैरे वठकाणच्या 

सुतार ववषयक कामे पाडावीत. 
➢ ववववि ववभागातील लाकडी सामान  व इतर लाकडी  सावहत्य सुस्स्थतीत  ठेवाव.े 
➢ मुला-मुलींकरीता असलेले बेंचसे सुस्स्थतीत ठेवणे व ते दुरुस्त करणे. 
➢ सवग ववभागातील दरवाि,ेवखडक्या वगैरेंची वनगा राखणे. 
➢ रुग्णालयातील सवग टेबल ,खुच्या ,बाक,स्टुल वगैरे लाकडी सामानांची वनगा राखणे. 
➢ ववववि ववभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे. 
➢ वळेोवळेी वरीष्ठांनी सोपववलेल्या िबाबदा-या पार पाडणे. 
➢ अवथव्यंगोपचार ववभागातील रुग्णांसाठी कृवत्रम अवयव तयार कर्यात मदत करणे. 

 
 
 

                                                                                                                                        अविष्ठाता, 
          डॉ .शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 
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औषिवनमाता  ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ रुग्णालयातील ववववि बाहय रुग्ण ववभागात स्त्री व पुरुष वखडक्यावंर औषि .वाटप करणे. 
➢ मुख्य औषिभांडार ववभागातून प्रत्यके कक्षात औषि वाटप करणे. 
➢ औषि व औषि ववतरणाचे लेखे व्यवस्स्थत ठेवणे. 
➢ औषि ववतरणाचे मावसक अहवाल तयार करणे. 
➢ औषिांचे लेिर लेखे ठेवणे. 
➢ वरीष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेल्या िबाबदा-या पार पाडणे. 

 

 
 

                                                                                                                                        अविष्ठाता, 
          डॉ .शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
ववरष्ठ औषिवनमाता  ‘ पदाचा िॉब चाटग 

➢ रुग्णालयातील ववववि बाहय रुग्ण ववभागात औषिवनमात्यांच्या पाळया लावणे व त्यावर वनयंत्रण ठेवणे. 
➢ मुख्य औषिभांडार ववभागातून औषिाचंी मागणी करणे व त्यांचे लखेे ठेवणे. 
➢ रुग्णालयातील ववववि बाहय रुग्ण ववभागात स्त्री व पुरुष वखडक्यावंरील  औषि वाटपांवर वनयंत्रण ठेवणे. 
➢ औषि व औषि ववतरणाचे लेखे तपासणे. 
➢ औषि ववतरणाचे मावसक अहवाल तयार करणे. 
➢ औषिांचे लेिर लेखे ठेवणे. 
➢ वरीष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेल्या िबाबदा-या पार पाडणे. 

 
 

 
                                                                                                                                        अविष्ठाता, 

           डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 
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वदै्यकीय सामािीक कायगकता व सामािीक कायगकता ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 

➢ रुग्णालयात यणे-या ववववि रुग्णांना योग्य मागगदशगन करणे. 
➢ अवत गरीब रुग्णांना वनिी उपलब्ि करुन देणे. 
➢ वशबीर आयोवित कर्यास मदत करणे. 
➢ दावरद्रय रेषेखालील रुग्णांना पडताळणी करुन औषिे उपलब्ि करुन देणे. 

 
वगग ३ वदै्यकीय अविकारी‘ पदाचा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालयातील अवतदक्षता ववभागात एम.एल.सी केसेस हाताळणे. 
➢ वगग ३ पदाची वदै्यकीय तपासणी करणे. 
➢ वदै्यकीय अविक्षकांना रोिच्या कामात मदत करणे. 

 
                                                                                                                                   अविष्ठाता, 

        डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 
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आहारतज्ञ ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ रुग्णालयातील पाकशाळेतील आहाराचे वनवरक्षण करणे. 
➢ रुग्णांचा आहार वनवित करणे. 
➢ अन्न भांडार सुस्स्थतीत ठेवणे. 
➢ न्युटीशन आहाराचे वनवरक्षण व वनयंत्रण करणे तसेच त्या संबवित योग्या ती प्रणाली तयार करणे. 
➢ कक्षामध्ये आहार ववतरण हो्या संबिंी भेट देणे.अविसेववका यांच्या सोबत चचा करुन आहार ववतरणाबाबत तक्रारी दूर करणे. 
➢ अन्न पदाथग देणगी वमळाल्यास त्याचे नेटके ववतरण करणे. 
➢ ववववि आिारांच्या रुग्णांना त्यांच्या आिारा प्रमाणे आहार सांगणे. 
➢ आहार ववतरण नोंदवही अद्ययावत करणे. 

 
 
 

                                                                                                                                   अविष्ठाता, 
        डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
व्यवसायोपचारक व भौतीकोपचारक ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ रुग्णालयातील येणा-या  रुग्णांची शावररीक तपासणी ,इतर तपास्या करुन  रोगावंर योग्य व्यायाम देणे. 
➢ रुग्णांना व्यायाम वशकवणे. 
➢ रुग्णालयातील येणा-या  रुग्णांची शावररीक तपास्यांचे लेखे अद्ययावत करणे व त्यांची देखभाल करणे. 
➢ रुग्णांना योग्या सल्ला देणे व पुढील उपचारांसाठी मागगदशगन करणे. 
➢ शावररीक तपासणी च्या केसेस बैठकीसाठी व चचेसाठी ससुूत्रबध्द सादरीकरण करणे. 
➢ रुग्णांचे शावररीक वनवरक्षण करणे तसेच ववद्यार्थ्यांना व सहका-यांना शावररीक वशक्षण देणे. 
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वळेोवळेी नेमून वदललेी कामे करणे. 

 
 

                                                                                                                                        अविष्ठाता, 
         डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 

 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
स्वच्छता वनरीक्षक ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ रुग्णालय,महाववद्यालय,डॉक्टसग क्वाटसग यथेील स्वच्छतेवर देखरेख ठेवणे. 
➢ तृतीय व चतुथगश्रेणी वनवासस्थान आवार स्वच्छ ठेव्याची सोय करणे. 
➢ कचरा िाळ्याच्या मशीनवर देखरेख ठेवून रोिच्या रोि वापर करणे. 
➢ वरचवेर कक्षात व रुग्णालयीन पवरसरात राऊंड घेवून काही अडचणी असल्यास  त्याचंे वनरसन करणे. 

 
 

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
श्रवणोपचारक ‘ पदाचा िॉब चाटग 

  
➢ मुक व बविर रुग्णांची एकू ये्याची क्षमता तपासून त्याप्रमाणे त्यांना उपचार घे्याचा सल्ला देणे. 

 
 

                                                                                         अविष्ठाता, 
                                                       डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  

                                                      ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
दूरध्वनी चालक ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ बाहेरुन आललेे दूरध्वनी घेणे. 
➢ प्रत्येक ववभागात आललेे दूरध्वनी ताबडतोब त्या त्या ववभागात देणे. 
➢ तीन पाळीत 24 तास उत्तम सवेा देणे. 

 
                                                                                            अविष्ठाता, 

                                                           डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय  
                                                             महा ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
वस्त्रपाल ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ कपडे व कापड आवश्यकता प्रमाणे पुरवठा करणेसाठी रुग्णालयातील रुग्ण व वगग 4 कमगचारी यांची यादी तयार करणे. 
➢ रुग्णांसाठी कपडे तयार करणे. 
➢ वगग ४ कमगचा-यासंाठी गणवशे तयार करणे. 
➢ लेखा पवरक्षणाच्या आक्षेपांचे वनराकरण करणे. 
➢ कपडयाचंी मागणी व िुलाई कवरता िोब्यांना वदलेल्या कपडयांचे नोदवही,अवभलेखे अद्ययावत करणे. 
➢ भांडारातील उपलब्ि मालाची तपासणी करणे. 
➢ वनलेखीत करवयाच्या केलेल्या साठयांची,मालांची नोंदवही अद्ययावत करणे. 
➢ कशपी व कपिारी कमगचा-यांच्या कामावर वनरीक्षण व वनयतं्रण ठेवणे. 
➢ वगग ४ कमगचा-यासंाठी गणवशे वाटप करणे. 
➢ वशलाई यतं्राची तसचे त्यासाठी आवश्यक असणा-या मालाची खरेदी तसेच देखभाल व दुरुस्ती करणे.  
➢ कक्षांमिील कापड ,कपडे याचंी भांडार पडताळणी करणे. 

 
 

                                                                                       अविष्ठाता, 
                                                        डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  

                                                             ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
कशपी वगग ३ ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 

➢ वगग ४ कमगचा-यासंाठी गणवशे तयार करणे. 
➢ रुग्णांसाठी कपडे तयार करणे. 
➢ रुग्णांचे फाटललेे कपडे वशवून देणे. 
➢ शस्त्रावक्रयागहृासाठी लागणारे मास्क,कॅप,ॲप्रन इ. वशवून देणे. 
➢ वशलाई यतं्राची देखभाल  करणे व यतं्रे सुस्स्थतीत ठेवणे. 
➢ वस्त्रपाल यांनी सांवगतलेली सवग कामे करणे. 

 

कृवत्रम अवयव तंत्रज्ञ ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ अपंग रुग्णांच ेकृवत्रम हात,पाय व इतर अवयव बनवणे. 
➢ वरीष्ठांनी वळेोवळेी सावंगतललेी सवग कामे करणे.  

 
                                                                                                                                                  अविष्ठाता, 

                                                                                                                          डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय  
                                                                                                                                   महा ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
 



 
शुमेकर ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 
➢ अस्स्थव्यगं रुग्णाचंे शिु व चपला बनववणे. 
➢ रुग्णांचे कॅलीपर पॅडींग करणे. 
➢ वरीष्ठांनी वळेोवळेी सावंगतललेी सवग कामे करणे.  

 
 

अथोटीक तंत्रज्ञ ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ अपंग रुग्णांच ेकृवत्रम हात,पाय व इतर अवयव बनवणे. 
➢ अपंग रुग्णांच ेकॅलीपर बनवणे. 
➢ वरीष्ठांनी वळेोवळेी सावंगतललेी सवग कामे करणे.  

 
 

                                                                                                                                                 अविष्ठाता, 
                                                                                                                     डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                      ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 
 



अंि मॉलीशवाला ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ रुग्णांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे मसाि करणे. 

 
वदै्यकीय अवभलखे तंत्रज्ञ ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 

➢ रुग्णांच्या  केसपपेरच े रेकॉडग ठेवणे. 
➢ त्याबाबत  रुग्णांच्या नोंदी रविस्टरमध्ये ठेवणे. 
➢ सवग अवभलखेे वषगवनहाय ठेवणे. 
➢ अवभलेखे लवकर सापड्याची दक्षता घेणे. 
➢ अवभलेखे मागणीप्रमाणे त्ववरत उपलब्ि करुन देणे. 
➢ वरीष्ठांनी वळेोवळेी सावंगतललेी सवग कामे करणे.  
 

                                                                                                                                                   अविष्ठाता, 
                                                                                                                         डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय  
                                                                                                                                    महा ववष्णपुरूी,नांदेड 
 
 
 
 
 

 



 अवभलेखापाल  ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ वहमोडायलसेीस  रुग्णांची सवग मावहती नोंदवहीत नोंदववणे. 
➢ नेफ्रॉलॉिी स्क्लनीकमध्ये येणा-या िुन्या व नव्या रुग्णाचंी नोंद करणे. 
➢ एच.डी.पी.डी पॅराटोनीस्कोपी ,वसस्टोस्कोपी ,वकडणी,ए.स्व्ह.वक्रस्टूला  तसेच प्रयोगशाळेतील रक्ताच्या केलेल्या तपास्यांच्या नोंदी 

ठेवणे. 
➢ अवभलेखे मागणीप्रमाणे त्ववरत उपलब्ध्  करुन देणे. 
➢ वरीष्ठांनी वळेोवळेी सावंगतललेी सवग कामे करणे. 

 

बाष्पक पवरचर  ‘ पदाचा िॉब चाटग 
➢ स्टरलायिरची पाहाणी कर्यासाठी स्टरलायिर खोलीत हिर रहाणे. 
➢ तावत्रक वबघाड झाल्यास त्ववरत दुरुस्त करुन घे्याची दक्षता घेणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सावंगतललेी सवग कामे करणे. 

 
                                                                                                                                                   अविष्ठाता, 

                                                                                                                       डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय  
                                                                                                                                    महा ववष्णपुरूी,नांदेड 

  



िनरेटर ऑपरेटर ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 
➢ िनरेटर दररोि चालू करुन वनवरक्षण करुन सुस्स्थतीत ठेवणे. 
➢ बॅटरी व ववद्यतु परुवठा चेक करणे. 
➢ वडझेल पुरवठा  वनयवमत ठेवणे. 
➢ रेवडयटर मिील पाणी चेक करणे व वकरकोळ दुरुस्तीची कामे करणे. 
➢ िनरेटर चाले असताना उपस्स्थत रहाणे. 
➢ वडझेल व िनरेटर सेट ची दैनंवदन नोंदवही ठेवणे. 

 
 

 
                अविष्ठाता, 

                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                      ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 

 



क्ष वकरण सहाय्यक ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
 

 

 

➢ क्ष वकरण सहाय्यकाने शासनाने ठरवून वदलेल्या वळेात हिर रहाव.ेवनकडीच्या वळेेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हिर राहाव.े 
➢ क्ष वकरण तंत्रज्ञाने काढलेल्या क्ष वकरणांना रसायनात िुणे व वाळवणे. 
➢ क्ष वकरण तंत्रज्ञाला रुग्णाचा क्ष वकरण काढ्यास मदत करणे. 
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी  वळेोवळेी सांपववलेली कामे पार पाडणे. 
➢ त्याने  दररोि नेहमीचे काम सुरु कर्यापूवी क्ष वकरण यंत्र स्वच्छ कराव ेव ते नीट काम देत आहे हे पाहाव.े 
➢ त्याने यंत्राचे संिारण व दुरुस्त्या यांची नोंद वदनांकासह दशगववणारी ववशेष नोंदवही ठेवावी. 
➢ त्याने वापरलेल्या क्ष वकरण वफल्मचा दररोिचा वहशोब त्यांच्या वनरवनराळया आकारानुसार ठेवावा. 
➢ क्ष वकरण यंत्राच्या कामकािात कोणताही अडथळा येत असल्यास त्याने तो वळेेवर  क्ष वकरण वदै्यकीय अविक्षकांच्या वनदशगनास आणावा. 
➢ वववकरणाचा िोका टाळ्यासाठी असलेली सवग सािनसामुग्री सुस्स्थतीत  आहे याकडे लक्ष द्याव.े 
➢ रुग्ण शुल्क वसुल करणे ,िमा करणे व वहशोब ठेवणे. 
➢ राष्टीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 

 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 
 
 
 

 



 सी टी स्कॅन तंत्रज्ञ ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 
➢ सी.टी.स्कॅन तंत्रज्ञाने २४ तास हिर रहाव.ेवनकडीच्या वळेेस आवश्यक असले त्याप्रमाणे त्यान हिर राहाव.े 
➢ त्याने दररोि नेहमीच ेकाम सुरु कर्यापूवी सी.टी.स्कॅन यंत्र स्वच्छ कराव ेव नीट काम देत आहे हे पाहाव.े 
➢ त्याच्या ताब्यातील सी.टी.स्कॅन यंत्राच्या पवरक्षणासाठी व दुरुस्ती साठी तो िबाबदार असतो. 
➢ त्याने यतं्राचे सिंारण व दुरुस्त्या याचंी नोंद वदनांकासह दशगववणारी ववशेष नोंदवही ठेवावी. 
➢ सी.टी.स्कॅन ववभागाची उप-ववभागीय िड वस्तू नोंदवही व साप्तावहक मागणीपत्रे यासाठी तो िबाबदार असतो. 
➢ सी.टी.स्कॅन यंत्राच्या कामकािात कोणताही अडथळा येत असल्यास त्याने तो वळेेवर  सी.टी.स्कॅन ववभाग प्रमुखांच्या वनदशगनास 

आणावा. 
➢ राष्टीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी  वळेोवळेी सांवगतलेली कामे करणे. 

 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नादेंड 
 

 
 
 
 
 
 
 



ववद्यतु वदै्यकीय तंत्रज्ञ ‘ पदाचा िॉब चाटग 

 
➢ ह्दयरोग ववभागात ॲन्िोग्राफी मशीन ऑपरेट करणे. 
➢ रुग्णांच्या चाच्याचंी नोंदवहीत नोंद घेणे. 
➢ त्याने यतं्राचे सिंारण व दुरुस्त्या याचंी नोंद वदनांकासह दशगववणारी ववशेष नोंदवही ठेवावी. 
➢ ब्लड गॅस मशीन ऑपरेट करणे. 
➢ यंत्र सुस्स्थतीत आहे याची तपासणी करणे. 
➢ राष्टीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी  वळेोवळेी सांवगतलेली कामे करणे. 

 
 
 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नादेंड 
 
 
 
 
 
 
 



पाठयवनदेवशका,वचवकत्सालयीन वनदेवशका ‘ पदाचा िॉब चाटग 
➢ अभ्यासक्रमात सवग ववषयांचे वनयोिन व अंमलबिावणी करणे. 
➢ वगगपाठ व कक्षातील अनुभवांचा समन्वय सािून कक्षातील रुग्णांच्या वनदानानुसार संपूणगपणे पवरचया उपचार वशकववणे.उदा.वचवकत्सालयीन प्रात्यक्षीके 

,पवरसंवाद,केस प्रिेन्टेशन त्यानुसार पवरक्षा इ. 
➢ वचवकत्सालयीन,पयगवेक्षण व ववद्यार्थ्यांना नर्थसग्  उपचारचा प्लॅन तयार कर्यास मदत करणे. 
➢ ववद्यार्थ्यांना मागगदशगन व सल्ला वगामिील सावहत्य आवण पुरवठा दृ्रक श्राव्य ,सािने व त्याची देखभाल करणे. 
➢ ववद्यार्थ्यांच्या प्रवशे प्रवकयेमध्ये महत्वाचा सहभाग व महाराष्ट पवरचया पवरषदेच्या पवरक्षांचे वनयोिन व अंमलबिावणी करणे. 
➢ गं्रथालय चालववणे,पुस्तकांची उपलब्िता व ववद्यार्थ्यांना मागगदशगन करणे. 
➢ ववद्यार्थ्यांच्या आराग्याची देखभाल ,वनयोिन व अंमलबिावणी करणे. 
➢ ववद्यार्थ्यांच्या प्रवशक्षण काळातील सवग नोंदी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ ववद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक कायगक्रमा व्यवतवरक्त इतर कायगक्रमामध्ये सहभागासाठी मागगदशगन व सल्ला देणे. 
➢ ग्रामीन प्रवशक्षण अनुभव वगग पाठ व प्रत्यक्ष अनुभव यांची सांगड घालणे. ग्रामीन प्रवशक्षण कालाविीत ववद्यार्थ्यांच्या सोबत रहाणे व त्यांना प्रवशक्षण मागगदशगन 

व सल्ला देणे. त्या कालाविीत त्यांच्या आरोग्याची व आहाराची देखभाल करणे. 
➢ प्रवशक्षण कालाविीत शैक्षवणक सहलींचे वनयोिन व अंमलबिावणी करणे. 
➢ प्राचायग व उप प्राचायग यांच्या गैरहिेरीत ववद्यालयाचा कायगभार पाहाणे 

 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 

  



बालरुग्ण पवरसेववका ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ अविपवरचारीका प्रत्यक्ष रुग्णसवेा परुववतात.पवरचया सेवा आखणी (एन.िी.केअर प्लॅन ) करणे िरुरी प्रमाणे रुग्णसेवा परुववणे. 
➢ िरुर पडल्यास स्वत: सेवा देणे,बालकाचंी सरुवक्षतता ,आराम,स्वच्छता याकडे लक्ष देणे तसेच औषिोपचारांच्या नोंदी घेणे. 
➢ आरोग्य वशक्षण इत्यादी पयगवके्षण व व्यवस्थापन कक्ष व पवरसराची स्वच्छता ,कामाच्या वळेा ठरववणे व कामाच ेवाटप करणे. 
➢ ववद्यार्थ्यासाठी वचवकत्सालयीन अभ्यासाचे रुग्णसवेा , प्रात्यवक्षकाचे वनयोिन व अंमलबिावणी करणे. 

 

पवरसेववका ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ प्रत्यक्ष रुग्णसेवा पुरववणे. 
➢ कक्षातील सवग व्यवस्थेचे वनयोिन व अंमलबिावणी,तसचे पयगवके्षण करणे. 
➢ ववद्यार्थ्यासाठी वचवकत्सालयीन अनुभवामध्ये सावहत्य पुरवठा उपलब्ि करुन देणे व ववद्यार्थ्यांचे पयगवके्षण करणे. 

 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नादेंड 
 

  



अविपवरचारीका  ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ प्रत्यक्ष रुग्णसेवा देणे.ज्यामध्य ेरुग्णांना औषोिोपचार देखरेख ,वयैस्क्तक स्वच्छता,आहार,आराग्य वशक्षण दे्याची िबाबदारी असते. 
➢ आवश्यक असणा-या पवरचया कृती करणे. 
➢ रुग्णांच्या ववववि तपास्या शल्यवक्रया व कृतीसाठी तयार करणे. 
➢ रुग्णांचे दैनंवदन वनरीक्षण व अहवाल व त्याप्रमाणे वचवकत्सा करणे. 
➢ कक्ष व्यवस्थापनात मदत करणे. 
➢ ववद्यार्थ्यांना शैक्षणीक अनुभव दे्यात सहभाग. 

 
 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नादेंड 
 
 

  



गृह वन वस्त्रपाल  ‘ पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ गृह-वन वस्त्रपाल हया पवरसेववका व अविसेववका यांना िबाबदार असतात. 
➢ ववद्याथींनी पवरचसरीकांच्यासाठी गृह-वन वस्त्रपाल यांची आवश्यकता आहे.त्यांच्या वसवतगहृातील वास्तव्यात गृह वन वस्त्रपाल त्यांना 

सोई सुवविा व सुरंक्षीतता देतात. 
➢ ववद्याथींनीकडून वसवतगृहातील वनयमांच ेकाटेकोरपणे पालन केले िाते याबाबत त्या दक्ष असतात.  
➢ सकाळी व संध्याकाळी ववद्याथींनीचा रोल कॉल घेणे. 
➢ ववद्याथीनीचे आरोग्य व वागणकूी सबंंिी देखेरेख व व्यसस्था पाहाणे. 
➢ अिारी ववद्याथींनी  वळेेवर हॉस्पीटल मध्ये नेणे डॉक्टरांचा सल्ला घेणे, आवश्यकतेनुसार कक्षात दाखल करणे. 
➢ मेसमिील देखरेख, भोिन वाटप या सबंंिी पाहणे. 
➢ वस्तीगृहाची देखभाल ,इमारत मेन्टनंन्स ,ववद्यतुपुरवठा ,पी.डब्लू.डी इत्यादी कामे करुन घेणे. 
➢ चतुथग श्रणेी कमगचारी वगाकडून वसवतगहृ पवरसर तसेच वसवतगृहाची साफसफाई करुन घेणे. 
➢ ववद्याथींनीना वलनन परुववणे व त्याची स्वच्छता करुन घेणे. 

 
 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नादेंड 
 
 
 
 
 



वशपाई पदाचा िॉब चाटग 

➢ वळेोवळेी वरीष्ठांनी सोपववलेल्या ववववि िबाबदा-या पार पाडणे. 
➢ कायालयात साफसफाई करणे- 

➢ टपाल वाटप करणे. 
➢ देयके कोषागारात सादर करणे व संदेश वाहकाचे काम करणे. 
➢ रोकड आण्यासाठी रोखपाल यांच ेसोबत कोषागारात िाणे. 
➢ पासगल सोडववणे. 
➢ भांडार ववभागास मदत करणे. 
➢ ववरष्ठांनी सांवगतललेी कामे करणे. 
➢ रास्ष्रय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 
➢ वलवपकांना ववववि प्रकारच्या नस्त्या सूवचबध्द कर्यासंदभात मदत करणे. 
 
 
 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                      ववष्णपुूरी,नांदेड 

  



प्रयोगशाळा सेवक - पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ वळेोवळेी वरीष्ठांनी सोपववलेल्या ववववि िबाबदा-या पार पाडणे. 
➢ ववभागातील प्रयोगशाळेत साफसफाई करणे 

➢ ववभागातील ववववि प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई करुन वनगा राखणे. 
➢ ववभागातील प्रयोगशाळेत ववरष्ठांना त्यांच्या मागगदशगनाखाली कामात मदत करणे. 
➢ ववभागाकरीता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे. 
➢ भाग प्रमुखाांिी सोपधिललेी कामे  पार पाडणेधि  

➢ भागातील भाांडार धिभागास  मदत करणेधि  

➢ कायटक्रमात सहभाग घेणे रास्षरय  

 

 
अविष्ठाता, 

                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                        ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
 
 
 
 



 
कक्षसेवक  व चतुथगश्रेणी सेवक पदाचा िॉबचाटग 

 
➢ रुग्णालयामिील कक्षामिील रुग्णांसंबिंीत स्वच्छतेची कामे 
➢ रुग्णालयामिील कक्षामिील रुग्णांसंबिंीत स्वच्छतेची कामे 
➢ रुग्णांकरीता पाकगहृामिून चहा, भोिन आणणे. 
➢ रुग्णांना चहा, भोिन व औषि वाटपाकरीता वसस्टरांना मदतनीस म्हणनू काम करणे. 
➢ रुग्णांचे बेड तयार करणे. 
➢ कक्षप्रमुख सागंवतल ती कामे पार पाडणे. 
➢ रास्ष्रय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 

 
 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                          ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 
 
 



आया- पदाचा िॉबचाटग 
 
 

➢ रुग्णालयामिील कक्षामिील रुग्णांसंबिंील स्व् च्छतेची कामे करणे. 
➢ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा ा़-या स्री रुग्णांसबंिंातील प्रामख्याने कामे पार पाडणे. 
➢ रुग्णांकवरता पाकगहृातून चहा, भोिन आणणे. 
➢ रुग्णांना चहा, भोिन व औषि वाटपाकवरता वसस्टरांना मदतनीस म्हणनू काम करणे. 
➢ रुग्णांचे बेड तयार करणे. 
➢ कक्षप्रमुख सागंवतल ती कामे पार पाडणे. 
➢ रास्ष्रय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 

 
 
 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  

ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
 
 
 
 



 
क्ष वकरण सेवक पदाचा िॉब  

 
➢ क्ष वकरण ववभागामध्ये क्ष वकरण यंत्राची ने आण करणे. 
➢ क्ष वकरण काढताना रुग्णांना व तंत्राज्ञांना मदत करणे. 
➢ क्ष वकरण ववभागातील इतर कामे पार पाडणे. 
➢ कक्षप्रमुख सागंवतल ती कामे पार पाडणे. 
➢ रास्ष्रय कायगक्रमात सहभाग घेणे 

 
 
         

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                        ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
 

 
 
 
 



 
सफाईगार पदाचा जॉब चार्ट 

 
 

➢ महाववद्यालयातील सवग ववभागांतील सवग कक्ष व ववभाग व दशगनीय भाग स्वच्छ करणे. 

➢ रुग्णालय ववभागांतील कक्षातील रुग्णाचंी लघवी , संडास साफ करणे. 
➢ महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील शौचालय, थंुकीपात्र स्वच्छ ठेवणे. 
➢ नवसंग स्टाफला ग्लोव्हि मॅकेन्टोस स्वच्छ करुन देणे. 
➢ रुग्णालयीन तपासणीची ववशेष नमूने कक्षातून प्रयोगशाळेत घेऊन िाणे. 
➢ महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील विने घासून पूसणे. 
➢ महाववद्यालयातील व रुगणालयातील आवार स्वच्छ ठेवणे. 
➢ महाववद्यालयातील व रुगणालयातील गटारी व ड्रेनेि स्वच्छ ठेवणे. 
➢ ववरष्ठांनी सांवगतललेी कामे  करणे व सवग रास्ष्रय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 
➢ दंत ववद्यार्थ्यांच्या करीता असलेल्या वसवतगहृांची गटारी, डे्रनेि, सडंास, बाथरुम, विने व ववववि खोल्या याचंी साफसफाई करणे. 

 
 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                       ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 
 
 



माळी पदाचा िॉब चाटग 
➢ महाववद्यालयातील सवग ववभागांतील सवग कक्ष व ववभाग व दशगनीय भाग या वठकाणचे गवत काढून झाडे लावणे. 
➢ ववववि ववभागांतील झाडे, झुडपे व ववववि शोभेची झाडे याचंी वनगा राखणे 
➢ महाववद्यालय पवरसरातील अनावश्यक गवत, झाडे, झुडपे यांचा नयनाट करणे. 
➢ ववववि ववभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे. 
➢ वळेोवळेी ववरष्ठांनी सांवगतललेी ववववि कामे करणे. 
➢ महाववद्यालयाच्या परीसरात असलेल्या सवग वृक्षांना पाणी घालणे. 
➢ महाववद्यालयाच्या पवरसरात ववववि ववभागांमध्ये आकषगक बगीचा तयार करणे. 
➢ महाववद्यालयाच्या पवरसरात वववववि ववभागातं व पवरसरात वाढललेे अनावश्यक गवत कमी करणे. 
➢ सवग प्रकारच्या वृक्षांची काळिी घेणे. 

 

 

 
अविष्ठाता, 

                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 
 
 
 
 

 



प्रमुख स्ियांपाकी पदाचा जॉब चार्ट   
➢ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या रुग्णांकवरता आहार तज्ञांच्या मागगदशगनाखाली सकस आहार तयार करणे. 
➢ स्वयंपाकी यांच्या मदतीने चहा, नाष्टा, भोिन तयार करणे. 
➢ स्वयंपाकासंबंविची कामे पार पाडणे. आहार तज्ञांना स्वयंपाकगृहातील वकराण, िान्य  भािीपाला इ. बाबतची मावहती देणे. 

 
 

स्ियांपाकी पदाचा जॉब चार्ट 
➢ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या रुग्णांकवरता आहार तज्ञांच्या मादशगनाखाली सकस आहार तयार कर्याचे कामकाि 

स्वयंपाकगहृामध्ये चालते. 
➢ प्रमुख स्वयपंाकी यांना चहा नाष्टा भोिन तयार कर्याच्या कामात मदत करणे. 
➢ स्वयंपाकापूवीची आवश्यक ती कामे पार पाडणे. 
➢ प्रमुख स्वयपंाकी यांना स्वयंपाकगहृातील वकराणा िान्य भािीपाला इ. बाबतची मावहती देणे. 
➢ स्वयंपाकगहृ प्रमुख सागंवतल ती कामे पार पाडणे. 

 
 
अविष्ठाता, 

                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                       ववष्णपुूरी,नांदेड 

  



 
 

सहाय्यक स्ियांपाकी  पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या रुग्णांकवरता आहार तज्ञांच्या मादशगनाखाली सकस आहार तयार कर्याचे कामकाि 
स्वयंपाकगहृामध्ये चालते. 

➢ प्रमुख स्वयपंाकी यांना चहा नाष्टा भोिन तयार कर्याच्या कामात मदत करणे. 
➢ स्वयंपाकापूवीची आवश्यक ती कामे पार पाडणे. 
➢ प्रमुख स्वयपंाकी यांना स्वयंपाकगहृातील वकराणा िान्य भािीपाला इ. बाबतची मावहती देणे. 
➢ स्वयंपाकगहृ प्रमुख सागंवतल ती कामे पार पाडणे. 

 
 
 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                       ववष्णपुूरी,नांदेड 

 

 
 
 
 



 
स्वयंपाकी सवेक पदाचा िॉब चाटग 

➢ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या रुग्णांकवरता आहार तज्ञांच्या मादशगनाखाली सकस आहार तयार कर्याचे कामकाि 
स्वयंपाकगहृामध्ये चालते. 

➢ प्रमुख स्वयपंाकी व स्वयंपाकी यांना चहा नाष्टा भोिन तयार कर्याच्या कामात मदत करणे. 
➢ स्वयंपाकापुवीची आवश्यक ती काम पार पाडणसाठी स्वयपंाकी व प्रमुख स्वयपंाकी व सहाय्यक स्वयपंाकी याचंे सुचनेनुसार कामे 

पार पाडणे. 
➢ स्वयपाकगहृातील वकराणा िान्य भािीपाला इ .स्वच्छ करुन दे्याच्या कामात मदत करणे. 
➢ स्वयंपाकगहृातील स्वच्छतेसंबंविची सवग कामे पार पाडणे. 
➢ ववववि कक्षामिून चहा नाष्टा भोिन ने्याकवरता येणा-यांना वाटपामध्ये मदत करणे. 
➢ स्वयंपाकगहृ प्रमुख सागंवतल ती कामे पार पाडणे. 

 
 
अविष्ठाता, 

                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                         ववष्णपुूरी,नांदेड 

 

 

 



 

पहारेकरी पदाचा िॉब चाटग 
➢ महाववद्यालयातील सवग ववभागांतील सवग कक्ष व ववभाग व संपणुग पवरसरावर देखरेख करणे. 
➢ महाववद्यालयाच्या सवग ववभागांवर व पवरसरावर पहारा देणे. 
➢ महाववद्यालयातील सवग ववभागांवर व पवरसरावर पहारा देणे. 
➢ महाववद्यालयातील ववववि ववभाग बाहय रुग्ण ववभाग मुला मलुींचे वसवतगृह इ. वर वदवसा व रात्री पहारा देणे. 
➢ महाववद्यालयाचा पाईप लाईनवर पहारा देणे. 
➢ महाववद्यालयाच्या पवरसरात कोणत्याही प्रकारची चोरी होणार नाही या बाबत दक्ष राहणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

 
 

 
अविष्ठाता, 

                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                ववष्णपुूरी,नादेंड 

 

 

 

 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कपिारी पदाचा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालयामिील रुग्णांना आवश्यक असलेल्या नववन गाद्या उश्या तयार करणे. 
➢ िुन्या खराब झालेल्या गाद्या उश्यांमिील कापूस कपिून त्या पुन्हा दुरुस्त करणे. कायालयामिील अविकारी कमगचा-यांना 

बस्यासाठी कुशन तयार करणे. 
➢ ववरष्ठांनी सोपववललेी कामे वळेोवळेी पार पाडणे. 

नावभक पदाचा िॉब चाटग 
 

➢ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या पुरुष रुग्णाचंे केस साफ करणे, दाढी करणे.श्  
शस्त्रवक्रयेपवुी रुग्णांचे आवश्यक तेथील केस साफ करणे. 

➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

प्रमुख िमादार पदाचा िॉबचाटग 
➢ रुग्णालयामिील सवग ववभागांतील सवग कक्ष व ववभाग व संपणुग पवरसरावर देखरेख करणे. 
➢ महाववद्यालयाच्या पवरसरात कोणत्याही प्रकारची चोरी होणार नाही या बाबत दक्ष राहणे. 
➢ सहाय्यक िमादार मुकादम यांच्यावर देखरेख ठेवणे. 
➢ सहाय्यक िमादार मुकादम व पहारेकरी याचं्या मदतीने रुग्णालयातील सवग वगग 4 कमगचा-यांकर देखरेख ठेवणे. 
➢ गैरहिर वगग 4 कमगचा-यांचे हिेरीवर वनयंत्रण ठेवणे त्यांचे गैरहिेरीबाबतचा अहवाल ववरष्ठांना सादर करणे. 
➢ सवग पहारेक-यांच्या डयुटी वळेापत्रक तयार करुन त्यानुसार सवांना डयुटी वाटप करणे. 
➢ कायालयाकडून प्राप्त होणारे पवरपत्रक, मावहतीपत्रक सवग वगग4 कमगचा-यांच्या वनदशगनास आण्याची कायगवाही करणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

 
 

 
 
 
 
 
 



सहाय्यक िमादार पदाचा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालयामिील सवग ववभागांतील सवग कक्ष व ववभाग व संपणुग पवरसरावर देखरेख करणे. राऊंड घेणे. 
➢ रुग्णालय पवरसरात कोणत्याही प्रकारची चोरी होणार नाही याबाबत दक्ष राहणे. 
➢ मुकादम यांच्यावर देखरेख ठेवणे. 
➢ मुकादम व पहारेकरी यांच्या मदवतने रुग्णालयातील सवग वगग 4 कमगचा-यावंर देखरेख ठेवणे 
➢ ववरष्ठ अविकारी व िमादार यांनी वळेोवळेी सोपववललेी कामे करणे. 

नाईक पदाचा िॉब चाटग 
➢ कायालयामिील वशपाई वगाकडून कायालयीन कामे करुन घेणे. 
➢ वशपाई यांच्या कामाचे वनयोिन करणे. 
➢ वशपाई यांच्यावर वनयतं्राण ठेवून कायालयीन कामकाि सुरळीत पार पाड्यासाठी मदत करणे. 
➢ कायालय उघडणे व बदं करणे याबाबत वशपाई याचंे वळेापत्रक तयार करुन त्याची अंमलबिावणी करणे. 
➢ वशपाई यांच्या हिेरीवर वनयंत्रण ठेवणे, त्याचंे गैरहिेरीबाबतचा अहवाल वववरष्ठांना सादर करणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळी सेापववलेली कामे करणे. 

 

 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
दवाखानासेवक पदाचा िॉब चाटग 

➢ रुग्णालयामिील रुग्णांच्या सेववेसाठी तसचे मुख्य औषि भांडारातून सवग कक्षामध्ये तसेच औषि वाटप वखडकयावंर वळेोवळेी औषि 
वाटपामध्ये मदत करणे. 

➢ ऑस्क्सिन वसलींडर परुवठयाबाबतची िबाबदारी पार पाडणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळी सेापववलेली कामे करणे 

बटलर पदाचा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या रुग्णांकरीता आहार तज्ञांच्या मागगदशगनाखाली सकस आहार तयार कर्याच ेकामकाम 

स्वयंपाकगहृामध्ये चालते. 
➢ प्रमुख स्वयपंाकी व स्वयंपाकी यांना चहा नाष्टा भोिन तयार कर्याच्या कामात मदत करणे. 
➢ स्वयंंपाकापूवीची आवश्यक ती कामे पार पाड्यासाठी स्वयपंाकी व प्रमुख स्वयपंाकी व सहाय्यक स्वयंपाकी यांचे सचूनेनुसार कामे 

पार पाडणे. 
➢ स्वयंपाकगहृातील वकराणा िान्य भािीपाला इ.स्वच्छ करुन दे्याच्या कामात मदत करणे. 
➢ ववववि कक्षामिून चहा नाष्टा भोिन ने्याकरीता येणा-यांना वाटपामध्ये मदत करणे 
➢ स्वयंपाकगहृ प्रमुख सागंतील ती कामे पार पाडणे. 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                     ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 

रुग्णपटवाहक पदाचा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या रुग्णांची प्रामुख्याने ने आण करणे. 
➢ कक्षातील रुग्णांना ववववि तपास्याकर्यासाठी प्रयोगशाळेत घेऊन िाणे. 
➢ शस्त्रवक्रयेकरीता रुग्णानंा शस्त्रवक्रयागहृामध्ये ने-आण करणे. 
➢ वनिन पावलेल्या रुग्णाचंे मृतदेह शवागारामध्ये नेणे 
➢ रास्ष्रय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 

 

िागवतक आरोग्य वशपाई पदाचा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालयामध्ये दाखल होण-या रुग्णांचे केस पेपर वडसचािग पेपर, एम.एल.सर. पेपेसग मृतदेहाची यादी इत्यादी पपेसग फायकलग करणे. 
➢ रुग्णालय व कायालयास आवश्यक असणारी स्टेशनरी शासकीय गोदामातून घेऊन येणे. 
➢ वळेोवळेी ववरष्ठांच्या सचूनेनुसार कामे पार पाडणे. 
➢ रास्ष्रय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                   डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                        ववष्णपुूरी,नादेंड 
 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
हमाल पदाचा िॉबचाटग 

➢ संस्थेमिील मुख्य औषि भांडार, सर्थिकल स्टोअर, प्राणवायु ववभाग येवथल सावहत्याची ने आण करणे. 
➢ पाकगहृातील भािीपाला िान्ये, तसचे दळण वगैरे सावहत्याची ने-आण करणे. 
➢ वळेोवळेी ववरष्ठांच्या सचूनेनुसार कामे पार पाडणे. 
➢ रास्ष्रय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 

 

रक्तपेढी सेवक पदाचा िॉब चाटग 
➢ रक्तपेढी ववभागात तंत्रज्ञांना योग्य ती मदत करणे 
➢ रक्तपेढीमिील ग्लासवअेर स्वच्छ करणे. 
➢ रक्तपेढीमिील स्वच्छतेची कामे करणे. 
➢ आवश्यकतेनुसार रुग्णांना कक्षामध्ये रक्त नेऊन देणे. 
➢ रक्तपेढीमध्य ेरुग्णाचंे रक्त तपासणीकामी योग्य ती मदत करणे 
➢ रास्ष्रय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 

 
अविष्ठाता, 

                                                                                                                   डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                        ववष्णपुूरी,नादेंड 
 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
भांडार सेवक पदाचा िॉब चाटग 

➢ रुग्णालयामिील रुग्णांच्या सेवसेाठी तसेच मखु्य औषि भांडारातून सवग कक्षामध्ये तसेच औषि वाटप वखडक्यावंर वळेोवळेी औषि 
वाटपामध्ये मदत करणे. 

➢ ऑस्क्सिन वसकलडर परुवठयाबाबतची िबाबदारी पार पाडणे. 
➢ संस्थेमिील ववववि भाडंारामध्ये सावहत्याचंी देवाण-घेवाण करणे. 
➢ ज्या वठकाणी नेमणकू आहे तेवथल स्वच्छतेची कामे पार पाडणे 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

  लााँस्न्ड्रऑपरेटर पदाचा िॉब चाटग 

➢ रुग्णलयामध्ये ववववि कक्षामध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांचे कपडे, चादरी, बेडशीट इ. ची िुलाई करुन वनरिंतुक करणे. 
➢ शस्त्रावक्रयागहृामिील कपडे, कायालयातील पडदे िुणे व वनिंतुक करणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

 
अविष्ठाता, 

                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                         ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
संदेशवाहक पदाचा िॉब चाटग 

➢ रुग्णालयामध्ये ववववि कक्षामध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांसबंविच्या नस्तया व महत्वाचे सदेंश डॉक्टरापंयंत पोहचवणे. 
➢ रुग्णालयात आपत्कालीन पवरस्स्थतीमध्ये त्याबाबतचा संदेश ववरष्ठांपयंत तातडीने पाहचवणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

 

गॅस प्लांट ऑपरेटर पदाचा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालयामध्ये वववववि कक्षामध्ये आवश्यक असणारे गॉि, बाँडेि कॉटन इत्यादी वनिंतुक करणे. 
➢ शस्त्रावक्रयागहृामिील कपडे वनिंतुक करणे. 
➢ शस्त्रावक्रयागहृामिील ड्रम वनिंतुक करणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

 

फायरमन पदाचा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालयामध्ये वववववि कक्षामध्ये अस्ग्नशमन यंत्रे यांची देखभाल करणे. 
➢ रुग्णालयामिील आपत्कालीन पवरस्स्थतीमध्य ेअचानक आग लागल्यास ती ववझवव्याबाबत कायगवाही करणे. 
➢ त्याबाबतचा संदेश ववरष्ठांपयंत व अस्ग्नशमन दलास तातडीन कळववणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

  



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कशपी वगग 4 पदाचा िॉबचाटग 

 
➢ रुग्णालयामध्ये ववववि कक्षामिील रुग्णांचे कपडे वशवणे. 
➢ रुग्णालयामिील चादरी उशाचंे कव्हर वशवणे. 
➢ शस्त्रावक्रयागहृातील कपडे वशवणे. 
➢ डॉक्टरांचे ॲप्रन, प्रशासकीय कायालयातील व ववभागातील पडदे कुशन वशवणे. 
➢ ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

 
 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                        ववष्णपुूरी,नादेंड 

  



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
                                              व्रणोपचारक- पदाचा िॉबचाटग 
 

➢ रुग्णालयामध्ये ववववि कक्षामिील रुग्णांची मलमपट्टी करणे. 
➢ बाहयरुग्ण ववभागातील रुग्णांची मलमपट्टी करणे. 
➢  मलमपट्टीसाठी आवश्यक असणारे सावहत्य भांडारातून आणणे. 
➢  ववरष्ठांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

 

शस्त्रावक्रयागृह सहाय्यक- पदाचा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालयामिील शस्त्रावक्रयागृहामध्ये शस्त्रावक्रया सुरु हो्यापवुी पवूग तयारी करणे. 
➢ शस्त्रावक्रया सुरु असताना डॉक्टर व नसग यांना मदतनरस म्हणनू शस्त्रवक्रया पूणग होईपयंत उपस्स्थत राहणे. 
➢ शस्त्रावक्रयागहृातील डॉक्टर व नसग यांनी वळेोवळेी सोपववललेी कामे करणे. 

 
 
अविष्ठाता, 

                                                                                                                  डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                         ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
मुकादम- पदाचा िाबचाटग 

➢ रुग्णालयामिील सवग ववभागांतील वगग 4 कमगचा-यावंर वनयंत्रण ठेवणे. 
➢ रुग्णालय परीसरात स्वच्छतेबाबातची कामे करून घेणे. 
➢ ड्रायस्स्वपर यांच्यावर देखरेख ठेवणे. 
➢ रुग्णालयीन पवरसरातील बवेारस मृतदेहांची योग्य ती ववल्हेवाट लावणे. 

➢ ववरष्ठ अविकारी यांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 
 

 

 
 

    उद्वाहनचालक -पदाचा िॉब चाटग 
➢ रुग्णालयातील उद्वाहन चालवणे 
➢ वरीष्ठा अविका-यानंी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

 
 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                         ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ ( १ ) ( इ ) ( ii ) नमनुा- ए 

       नांदेड येथील डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नांदेड 
                                    या कायालयातील अविकारी व कमगचारी यांचे अविकारांचा तपवशल 
 

कं्र पदनाम अविकार कोणता कायदा.वनयम.शासन वनणगय.पवरपत्रका नुसार अवभप्राय 
 

०१ vf/k"Bkrk 

प्रादेवशक प्रमुख व वनयंत्रण अविकारी 
वरझाल्यूशन कं्र.एमईडी-१९८८.सीआर-६०५,मंत्रालय, 
मंुबई.  वद.१५.१२.१९८८ 

 

भववष्य वनवाह वनिी मंिूर करणे इ.रिा वनयम 
महाराष्ट सवगसािारण भववष्यवनवाह वनिी वनयम 
५.२.१९८८ 

 

यंत्र सामुग्री, सािन सामुग्री खरेदी ववषयक  म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१ नुसार   

०२ 
मुख्य प्रशासकीय   
अविकारी 

 रुग्णालयाच्या आस्थापना व शैक्षवणक ववभागांचे  
प्रमुख && 

 

0३ प्रशासकीय   अविकारी आहरण व संकवतरण अविकार 
वरझाल्यूशन कं्र.एमईडी-१९८८.सीआर-६०५,मंत्रालय, 
मंुबई.  वद.१५.१२.१९८८ 

 

बी 
कं्र पदनाम अविकार प्रशासकीय कोणता कायदा.वनयम.शासन वनणगय.पवरपत्रका नुसार अवभप्राय 

०१ अविष्ठाता 
१)कायालयाच्या वनयंत्रणातील अस्थापनेचे व लेखी ववषयीचे 
सवग बाबी हाताळणे. 

वरझाल्यूशन कं्र.एमईडी-१९८८.सीआर-६०५,मंत्रालय, मंुबई.  
वद.१५.१२.१९८८ 

 



२)िडसंग्रह वनलेखन करणे ,वसुली करणे. 
शा.वन.कं्र.ववअप्रा-१००० प्रक्र.-४६१.२००१. वववनयम 
वद.११.०७.०१ 

 

३)वविान सभा तारांवकत प्रश्नांना समवदवशी उत्तरे देणे. ----  

४)महाववद्यालयासाठी लागणारे सावहत्य ,औषिी,फर्थनचर 
वववहत केलेल्या पंचसुत्री नुसार खरेदी करणे. 

                                             ---- 

 

 

५)वकरकोळ वस्तू खरेदी करणे. ----  

६)शासनाने वववहत केलेल्या मुदती नुसा अवभलेखे नष्टा करणे 
शा.वन.कं्र.ववअप्रा-१००० प्रक्र.-४६१.२००१. वववनयम 
वद.११.०७.०१ 

 

 
 

सी 
कं्र पदनाम अविकार -फौिदारी कोणता कायदा.वनयम.शासन वनणगय.पवरपत्रका 

नुसार 
अवभप्राय 

 

०१ अविष्ठाता लागू नाही &&&&  

 

डी 
कं्र पदनाम अविकार -फौिदारी कोणता कायदा.वनयम.शासन वनणगय.पवरपत्रका नुसार अवभप्राय 

 

लागू नाही 
  

 
 

अविष्ठाता, 
                                                                                                                    डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                         ववष्णपुूरी,नांदेड 



 
 
 

 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
                                       कलम ४ ( १ ) ( इ ) ( ii ) नमनुा- ब 

       नांदेड येथील डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नांदेड 
                                   या कायालयातील अविकारी व कमगचारी यांचे अविकारांचा तपवशल 

अ.
कं्र. 

पदनाम 
वगग १,२,३,४ 

कतगव्य 
कोणता कायदा.वनयम.शासन 

वनणगय.पवरपत्रका नुसार 
अवभप्राय 

 

०१ अविष्ठाता 

१)सवग प्रकारची देयके स्वाक्षरी करणे .वववत्तय 

२)अविकारी व कमगचा-यांचे रिा, रिा प्रवास सवलत मंिूर 
करणे.प्रशासकीय 

३)प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांवर वनयंत्रण ठेवणे.  
४)महाववद्यालयाच्या संदभात िनतेच्या तक्रारीचे वनवारण करणे. 
५) वदै्यकीय वशक्षण ववभागाच्या िोरणांची अंमलबिावणी करणे. 
६)राष्टीय कायगक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबिावणी करणे. 
७)संस्थेसाठी आवश्याक अनुदानाची मागणी करणे. 

८)ववववि वठकाणी आराग्य वशबीरांचे आयोिन करणे.s 

९) अविकारी व कमगचा-यांवर वनयंत्रण व वशस्तभंग ववषयक कायगवाही करणे.      

वरझाल्यूशन कं्र.एमईडी-
१९८८.सीआर-६०५,मंत्रालय, 
मंुबई.  वद.१५.१२.१९८८ 
 
महाराष्ट सवगसािारण 
भववष्यवनवाह वनिी वनयम 
५.२.१९८८ तसेच १९९८ 
म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१  

 

०२ वदै्यकीय अविक्षक रुग्णालयीन दैनंवदन प्रशासकीय कामकाि म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   

03 प्राध्यापक  
दैनंवदन अध्यापक, ववभागाचे प्रशासकीय कामकाि, ववभागातील कमगचारी 
यांच्यावर वनयंत्रण व ववभागातील इतर कामे. 

म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   

04 सहयोगी प्राध्यापक 
दैनंवदन अध्यापक, ववभागाचे प्रशासकीय कामकाि, ववभागातील कमगचारी 
यांच्यावर वनयंत्रण व ववभागातील इतर कामे. 

म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   



05 अविव्याख्याता दैनंवदन अध्यापन, ववभागाचे प्रशासकीय कामकाि. म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   

0३ वदै्यकीय उपअविक्षक रुग्णालयीन दैनंवदन प्रशासकीय कामकाि म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   

०४ 
अस्स्थव्यंगशल्य 
वचवकत्सक 

रुग्णांवर शस्त्रवक्रया करणे. 
म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   

०५ प्रपाठक नेफ्रोलॉिी 
रुग्णांवर उपचार करणे,आवश्याक तेथे डायलेसीस करणे या ववषयांचे 
प्रवशक्षण ववद्यार्थ्यांना देणे-   

म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   

०६ बविरीकरण शास्त्रज्ञ रुग्णास आवश्यक असणारे उपचार करणे म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   
 

०७ 
सहाय्यक वनवासी 
वदै्यकीय अविकारी 

रुग्णालयीन दैनंवदन  कामकाि 
म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१  

 

०८ 
रक्त संक्रमण 
अविकारी 

रक्तपेढीतील  दैनंवदन  कामकाि,रक्तदान वशबीराचे आयोिन  
म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१  

 

०९ 
अपघात ववभाग 
वदै्यकीय अविकारी 

तातडीक बाहय रुग्णसेवा ववभागाचे  दैनंवदन कामकाि 
म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१  

 

१० वदै्यकीय अविकारी रुग्णालयीन दैनंवदन  कामकाि म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   

११ शल्य वनबंिक रुग्णालयात दाखल होणा-या रुग्णांवर शल्यावचवकत्सा करणे.  म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   

१२ 
टयुटर इन 
वमडवायफरी  

पवरचया ववद्याथीनींना रुग्णसेवचेे प्रवशक्षणाचे कामकाि तसेच रुग्णालयीन 
पवरचावरका अविपवरचावरका यांच्या कामकािाबाबत मागदशगन.  

म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१  
 

१३ 
प्रशासकीय   
अविकारी 

कमगचारी वगावर वनयंत्रण ,आहरण व संववतरण अविकारी तसेच अविष्ठांतानी 
सोपववलेल ेइतर कामकाि 

म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१  
 

१४ विवरसायन शास्त्रज्ञ रुग्णालयीन दैनंवदन  कामकाि म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   

१५ दंत शल्य वचवकत्सक  रुग्णांच्या दातांवर वनरवनराळया प्रकारच्या शस्त्रवक्रयेचे कामकाि. म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१   

१६ 
पेशी प्रिन्न वते्ता(पेशी 
तज्ञ) 

प्रयोगशाळेतील रुग्णालयीन दैनंवदन  कामकाि 
म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१  

 

१७ 
अविव्याख्याता 
नेफ्रालॉिी 

दैनंवदन अध्यापन,ववभागाचे प्रशासकीय कामकाि 
म.न.पा.सेवा ( वनयम ) १९८१  

 



१८ 
अविव्याख्याता औषि 
वदै्यक शास्त्र 

दैनंवदन अध्यापन,ववभागाचे प्रशासकीय कामकाि 
म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

 

 

अ.
कं्र. 

पदनाम 
वगग १,२,३,४ 

कतगव्य 
कोणता कायदा.वनयम.शासन 

वनणगय.पवरपत्रका नुसार 
अवभप्राय 

 

१९ वदै्यकीय अवभलेख गं्रथपाल 
रुग्णालयातील अंतर रुग्णाचे अवभलेखे अद्ययावत ठेवणे 
याबबतचे कामकाि 

म.न.पा.सेवा वनयम १९८१ 
 

२० औषिवनमाता 
रुग्णांना औषिाचा पुरवठा करणे,औषि भांडारावर वनयंत्रण 
ठेवणे.  

म.न.पा.सेवा वनयम १९८१ 
 

२१ सांस्ख्यकी 
रुग्णांववषयाची सांस्ख्यकी मावहती व अवभलेखे ठेव्याचे 
कामकाि.  

म.न.पा.सेवा वनयम १९८१ 
 

२२ अविसेववका वगग २ श्रेणी ३ 

रुग्णालयीन पवरचावरका ,अविपवरचावरका यांच्या कामावर 
वनयंत्रण ठेवणे,त्याप्रमाणे ववद्याथी पवरचावरका प्रवशक्षण 
ववभागाचे काम पाहणे,तसेच पवरचारीकांशी संबवित प्रशासनाचे 
काम पहाणे इ. 

म.न.पा.सेवा वनयम १९८१ 

 

२३ अविसेववका वगग २ 
रुग्णालयीन पवरचावरका ,अविपवरचावरका यांच्या कामावर 
वनयंत्रणाचे व ववद्याथी पवरचावरका प्रवशक्षण दे्याचे संबवित 
प्रशासकीय कामकाि 

म.न.पा.सेवा वनयम १९८१ 

 

२४ अविव्याख्याता काडीयाथोरेवसक दैनंवदन अध्यापन,ववभागाचे प्रशासकीय कामकाि म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

२५ अविव्याख्याता काडीयालॉिी दैनंवदन अध्यापन,ववभागाचे प्रशासकीय कामकाि म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  
---3 

अ.
कं्र. 

पदनाम 
वगग १,२,३,४ 

कतगव्य 
कोणता कायदा.वनयम.शासन 

वनणगय.पवरपत्रका नुसार 
अवभप्राय 

 
 

वगग-३ कमगचारी 
०१ कायालयीन अविक्षक कायालयीन अविक्षक म्हाणनू असलेली सवग कतगव्ये पार पाडणे. म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

०२ ववरष्ठ सहाय्यक प्रशासकीय कामकाि सुरळीत पार पाडणे व इतर कतगव्ये म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  



0३ ववरष्ठ वलवपक आरोग्या संदभात िनिागृती व इतर अनुषंवगक कतगव्ये म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

०४ कवनष्ठ  वलवपक टंकलेखन करणे व इतर अनुषंवगक कतगव्ये म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

05 लघुलेखक लघुलेखन घेणे,टंकलेखन करणे व इतर अनुषंवगक कतगव्ये म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

०6 औषिवनमाता रुग्णांना व कक्षात लवकरात लवकर औषिे पुरववणे. म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

०7 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ रक्त ,लघवी तपासणे,व इतर तपास्या ,अहवाल व इतर  म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

०8 क्ष वकरण तंत्रज्ञ रुग्णांचे क्ष वकरण काढणे,नोंदी घेणे व इतर अनुशंवगक कामे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

०9 वदै्यकीय सामाविक कायकता रुग्णांना मागगदशगन करणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

10 सामाविक कायकता रुग्णांना मागगदशगन करणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

१1 वदै्य अविकारी वगग ३ 
वदै्यकीय अविक्षक यांचे कायालयात रुग्णांच्या प्रमाणपत्राकवरता सहाय्यक 
म्हणनू काम पहाणे 

म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

१2 आहारतज्ञ 
पाकशाळेतून रुग्णांना त्यांच्या आिारानुसार आहार पुरववणे व मेवडसीन 
ववभागाच्या रुग्णांना त्यांच्या आिारानुसार आहार घे्याचा सल्ला देणे इ. 

म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

१3 व्यवसायोपचार तज्ञ अस्स्थव्यंग रुग्णांना व्यायाम देणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

 
अ.
कं्र. 

पदनाम 
वगग १,२,३,४ 

कतगव्य 
कोणता कायदा.वनयम.शासन 

वनणगय.पवरपत्रका नुसार 
अवभप्राय 

१३ भौवतकोपचार तज्ञ  अस्स्थव्यंग रुग्णांना व्यायाम देणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

१४ प्रयोगशाळा सहाय्यक रक्त ,लघवी तपासणे,व इतर तपास्या ,अहवाल व इतर म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

१५ स्वच्छता वनरीक्षक रुग्णालयीन आवार व इमारत स्वच्छा ठेवणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

१६ श्रवणोपचार मुक बिीर रुग्णांची चाचणी करणे व वाचादोष वनवारण करणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

१७ दूरध्वनी चालक सवग ववभांगावर वळेवर आलेला दूरध्वनी संदेश पुरववणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

१८ वाहन चालक अत्यावश्यक रुग्णांची काळिीपूवगक ने-आण करणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

१९ वस्त्रपाल  सवग कक्षातील रुग्णांना व शस्त्रवक्रयागृहात मागणी प्रमाणे वसे्त्र व कपडे पूरववणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

२० कशपी वगग-३  रुग्णांना व शस्त्रवक्रयागृहात मागणी प्रमाणे वसे्त्र व कपडे वशवणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

२१ कृवत्रम अवयव तंत्रज्ञ अस्स्थव्यंग रुग्णांचे कृवत्रम अवयव तयार करणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

२२ शूमेकर अस्स्थव्यंग रुग्णांचे बुट व चपला तयार करणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

२३ आथोवटक तंत्रज्ञ अस्स्थव्यंग रुग्णांचे कॅलीपर लेदर पॅडींग तयार करणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  



२४ अंिमॉलीशवाला डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे रुग्णांची मसाि करणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

२५ वदै्यकीय अवभलेखा तंत्रज्ञ अंतररुग्ण रुग्णांचे सवग अवभलेखे तयार करणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

२६ दंत तंत्रज्ञ दंत रुग्णांवर उपचार ववरष्ठांच्या आदेशाने व इतर  म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

अ.
कं्र. 

पदनाम 
वगग १,२,३,४ 

कतगव्य 
कोणता 

कायदा.वनयम.शासन 
वनणगय.पवरपत्रका नुसार 

अवभप्राय 

२७ अवभलेखापाल मेडीसीन ववभागातील ववववि आिारावरील रुग्णांचे लेखे ठेवणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

२८ वीितंत्री रुग्णालयीन ववद्युत ववभागाशी वनगवडत सवग कामे पार पाडणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

२९ बाष्पाक पवरचर स्टरलायिर यंत्रणा व ऑटोक्लोव यंत्रणा चालववणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

३० िवनत्र चालक िवनत्र संच सुव्यवस्स्थत ठेवणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

३१ सुतार 
रुग्णालयीन सुतार ववभागाशी वनगडीत सवग कामे पार पाडणे तसेच अस्स्थशल्या 
रुग्णांचे कृवत्रम अवयव तयार कर्यास मदत करणे 

म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

३२ क्ष वकरण सहाय्यक क्ष वकरण तंत्रज्ञांना मदत करणे.वफल्मा रसायनात िुणे व वाळवणे. म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

३३ ववरष्ठा औषिवनमाता बाहयरुग्णा ववभागातील औषि ववतरण व्यवस्था पहाणे  म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

३४ सी टी स्कॅन तंत्रज्ञ रुग्णांचे सी टी स्कॅन काढणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

३५ अंिारखोली सहाय्यक क्ष वकरण तंत्रज्ञांना मदत करणे.वफल्मा रसायनात िुणे व वाळवणे. म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  

३६ ववद्युत वदै्यकीय तंत्रज्ञ हृदयरोग ववभागात ॲनिोग्राफी मवशन ऑपरेट करणे म.न.पा.सेवा वनयम १९८१  
 

 

 

 

 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपुूरी,नादेंड  



 

वगग-४ कमगचारी 
क्र. पदनाम 

(वगग 1,2,3,4) 
कतगव्य कोणत्या कायदा वनयम शा.वन. 

पवरपत्रकानुसार 
अवभप्राय 

1 वशपाई कायालयात, ववभागात व इतर वठकाणी वशपायाची सवग कामे करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
2 सफाईगार रुग्णालयातील साफसाफाई व सांवगतलेली काम  म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
3 प्रयोगशाळा 

सेवक 
ववभागांमिील प्रयोगशाळेत साफसफाई व सांवगतलेली कामे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

4 माळी सवग रुग्णालयीन पवरसरामध्ये वृक्षारोपण, वनगा, व इतर अनुषंवगक कामे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
5 कक्षसेवक व 

चतुथगश्रेणी सेवक 
मक्षामिील स्वच्छतेची कामे करणे, रुग्णांची काळिी घेणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

6 पहारेकरी सवग ववभागांवर आदेवशत केल्याप्रमाणे पहारा देणे व इतर म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
7 आया कक्षामिील स्वच्छतेची कामे करणे, स्त्री रुग्णांची काळिी घेणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
8 प्रमुख स्वयंपाकी रुग्णांकरीता आहार तयार करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
9 स्वयंपाकी स्वयंपाकामध्ये प्रमुख स्वयंपाकी यांना मदतनीस म्हणनू काळिी घेणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
10 सहाय्यक 

स्वयंपाकी 
प्रमुख स्वयंपाकी व स्वयंपाकी यांना मदत करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

11 स्वयंपाकी सेवक स्वयंपाका संबंवित सवग कामात मदत करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
12 कपिारी रुग्णालयातील गाद्या व उशा यांची दुरुस्ती करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
13 नावभक रुग्णांचे शस्त्रावक्रयेपूवी आवश्यक तेवथल केस साफ करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
14 प्रमुख िमादार सहा. िमादार व मुकादाम यांच्याकडुन  कामे करुन घेणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
15 नाईक वशपाई वगावर देखरेख ठेवणे व त्यांच्याकडुन कामे करुन घेणे. म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
16 सहाय्यक 

िमादार 
वगग 4 कमगचा-यांवर वनयंत्रण ठेवणे व त्यांच्याकडुन कामे करुन घेणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

17 दवाखानासेवक सवग कक्षामध्ये औषिी व ऑक्सीिन वसलेंडर पुरवठयची िबाबदारी पार 
पाडणे 

म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

18 बटलर स्वयंपाकगृहामध्ये मदतनीस म्हणनू काम करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
19 रुग्णपटवाहक रुग्णांची ने आण करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  



20 िागवतक आरोग्य 
वशपाई 

रुग्णांचे केसेपेपर एम.एल.सी. पेपर इत्यादींची फाईकलग करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

21 हमाल ववववि भांडारांमध्ये वस्तूंची हाताळणी करणे. म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
22 रक्तपेढीसेवक रक्तपेढीववभागात तंत्रज्ञांना मदत करणे . आवश्यकतेनुसार कक्षामध्ये रक्त 

पोहचववणे 
म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

23 भांडारसेवक मुख्य औषि भांडार सर्थिकल स्टोअसग यंत्रे उपकरणे ववभाग येथे ववरष्ठांनी 
सावगतलेली कामे करणे 

म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

       
 

 
अविष्ठाता 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 
ववष्णपुूरी,नादेंड

24 लॉन्ड्री ऑपरेटर रुग्णालयामिील रुग्णांचे कपडे, चादरी यतं्रे उपकरणे ववभाग  म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
25 संदेशवाहक रुग्णालयामिील महत्वाचे संदेशवाहनाचे काम करणे. म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
26 गॅस प्लांट 

ऑपरेटर 
रॅग्णालयामिील गॉि, बाँडेि, कॉटन, इ. च ेवनिंुतुकीकरण करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

27 फायरमन रुग्णालयामध्ये आपत्कालीन वळेेस तसेच अचानकपणे लागलेली आग 
ववझवणे व आवश्यक ती उपाययोिना करणे 

म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

28 कशपी वगग 4 रुग्णांचे कपडे, चादरी, उशांचे कव्हर वशवणे0 म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
29 व्रणोपचारक रुग्णांची मलमपट्टी करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
30 शस्त्रवक्रयागृह 

सहाय्यक 
शस्त्रावक्रयागृहामध्ये नसेस व डॉक्टर यांचा मदतनीस म्हणनू काम करणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  

31 मुकादम सवग वगग 4 कमगचा-यावर वनयंत्रण ठेऊन त्यांचेकडुन काम करुन घेणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
32 उद्वाहक उद्वाहन चालवणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  
33 चतुथगश्रेणी सेवक कक्षामिील स्वच्छतेची कामे करणे, रुग्णांची काळिी घेणे म.ना.से. सेवा वनयम 1981  



  

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( iii ) 

                               वनणगय प्रवक्रयेतील पयगवके्षण व िबाबदारीचे उत्तरदायीत्व वनिीत करुन कायगपध्दातीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार,नाव ) 
 कामाचे स्वरुप     महाववद्यालय वनरवनराळया ववभागात  सुरु असलले्या कामाची मावहती  
 संबवित तरदमुद :- 
 अविवनयमाचे नाव व वनयम :- महाराष्टा नागरी सेवा वनयम १९८१ शासन वनणगय ,पवरतत्रके ,कायालयीन आदेश  
 

अ.कं्र. कामाचे स्वरुप कालाविी वदवस कामासाठी िबाबदार 
अविकारी 

अवभप्राय 

 

०1 
अध्यापकांच्या अशैक्षवणक पदावरील अविका-यांच्या 
वनयुक्तीचे प्रस्ताव संचालनालयास सादर करणे. 

सवग सािारण बाब ७ वदवसात  
बाबींचा वनपटारा त्वरीत करणे व इतर ववषय 
वववहत केलेल्या वळेापत्रकाप्रमाणे 

मावहती अविकारी 
सहाय्यक मावहती अविकारी 

 
&& 

०2 तांवत्रक व अतांवत्रक कमगचारी वगग ३ व ४ च्या वनयुक्त्या 
करणे 

--------“ ------- --------“ ------ 
 

०3 सवग अविकारी व कमगचा-यांचे सवग प्रकारच ेप्रशासकीय 
कामकाि करणे 

                   --------“ ------- 
 

 

०4 कमगचा-यांच्या रिा मंिूर करणे                    --------“ -------   

०५ कमगचा-यांना मराठी कहदी भाषा परीक्षा उत्तीणग हो्यातून 
सूट देणे. 

                   --------“ ------- 
 

 

०6 कमगचा-यांच्या स्थावनक चौकशी करणे                     --------“ -------   

०7 कायालय - सािे पत्र 
अिगशासवकय पत्र 
वविानसभा तारांकीत प्रश्न 
फॅक्स व्दारे प्राप्त पत्र 
संपूणग संस्थेची मावहती 
 

सात वदवसात वनपटारा करणे 
तीन वदवसात वनपटारा करणे 
समवदवशी  वनपटारा करणे  
समवदवशी /दूसरे वदवशी वनपटारा करणे 
सात वदवसात वनपटारा करणे 
 

 संबंवित ववषयाचे वलपीक 
वगग 

--------“ ------- 
--------“ ------- 
--------“ ------- 
--------“ ------- 

 



                                          
मावहती अविकार अविवनयम 2005 

कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( iv ) नमुना ( अ ) 
नमुना मध्ये कामाचे प्रकटीकरण संघटनाचे लक्ष ( वार्थषक ) 

अ.कं्र. काम, कायग कामाचे प्रमाण आर्थथक लक्ष अवभप्राय 
 

1 लागू नाही    

2 लागू नाही    

3 लागू नाही    

4 लागू नाही    

5 लागू नाही    

6 लागू नाही    

7 लागू नाही    

8 लागू नाही    

9 लागू नाही    

10 लागू नाही    

11 लागू नाही    

12 लागू नाही    

13 लागू नाही    

14 लागू नाही    

15 लागू नाही    

16 लागू नाही    

1७ लागू नाही    

        

 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( iv ) नमनुा ( ब ) 

कामाची कालमयादा    डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड 
कामपूणग हो्यासाठी 

प्रत्येक कामाची कालमयादा १)सवगसािारण अपाल ७ वदवसात  २)तात्काळ बाबींचा वनपटार त्वरीत करणे 
 

 

अ.
कं्र. 

काम, कायग कालाविी वदवस कामासाठी िबाबदार 
अविकारी 

तक्रार 
वनवारण 

अविकारी 
 

०1 

अध्यापकांच्या अशैक्षवणक पदावरील अविका-यांच्या वनयुक्तीचे 
प्रस्ताव संचालनालयास सादर करणे. 

सवग सािारण बाब ७ वदवसात  
बाबींचा वनपटारा त्वरीत करणेव इतर ववषय वववहत 
केलेल्या वळेापत्रकाप्रमाणे 

मावहती अविकारी 
सहाय्यक मावहती अविकारी 

 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव 

चव्हाण शासकीय 
वदै्यकीय महा  

ववष्णुपूरी,नांदेड 
०2 तांवत्रक व अतांवत्रक कमगचारी वगग ३ व ४ च्या वनयुक्त्या करणे                     --------“ ------- --------“ ------   ---“--- 
०3 सवग अविकारी व कमगचा-यांचे सवग प्रकारच ेप्रशासकीय 

कामकाि करणे 
                   --------“ ------- 

 
  ---“--- 

०4 कमगचा-यांच्या रिा मंिूर करणे                    --------“ -------    ---“--- 
०५ कमगचा-यांना मराठी कहदी भाषा परीक्षा उत्तीणग हो्यातून सूट 

देणे. 
                   --------“ ------- 

 
  ---“--- 

०6 कमगचा-यांच्या स्थावनक चौकशी करणे                     --------“ -------    ---“--- 



०7 कायालय - सािे पत्र 
अिगशासवकय पत्र 
वविानसभा तारांकीत प्रश्न 
फॅक्स व्दारे प्राप्त पत्र 
संपूणग संस्थेची मावहती 
 

सात वदवसात वनपटारा करणे 
तीन वदवसात वनपटारा करणे 
समवदवशी  वनपटारा करणे  
समवदवशी /दूसरे वदवशी वनपटारा करणे 
सात वदवसात वनपटारा करणे 
 

 संबंवित ववषयाचे वलपीक 
वगग 

--------“ ------- 
--------“ ------- 
--------“ ------- 
--------“ ------- 

  ---“--- 

 
 
 
 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                       मावहती अविकार अविवनयम 2005 
                                                     कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( अ ) नमुना ( अ ) 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड येथील कामाशी सबंवित वनयम, अविवनयम 
 

कं्र. सुचना पत्रकानुसार वदलले ेववषय वनयम कं्रमाकं व वषे अवभप्राय ( असल्यास ) 
 

 
०१ 

मा.अविष्ठाता यांच्या आदेशानुसार व 
सूचने नुसार  वदलेल ेववषय 

म.ना.से. वनयम 
१९८१ 

मा.संचालक,वदै्यकीय वशक्षण व सशंोिन ,मुंबई तसेच वदै्यकीय वशक्षण 
वऔषिीद्रव्ये ववभाग व मंत्रालयीन इतर ववभाग,महाराष्टा शासनाने 
वळेोवळेी वनगगवमत केलेल्या वनयम,अविवनयम शासन वनणगय व 
पवरपत्रकानुसार 

 
 
 
 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय     
            महा ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( अ ) नमुना ( ब ) 

 

अ.कं्र. शासन वनणगया नुसार वदलले ेववषय शासन वनणगया क्रमाकं व तारीख अवभप्राय असल्यास 

 
०1 रिा वनयम महाराष्टा नागरी सवेा वनयम १९८१  

०2 
भववष्य वनवाह वनिी वनयम 

महाराष्टा सवगसािारण भ.वन.वनयम 
१९८८ 

 

०3 रुग्णालयीन प्रशासन वनयम पुस्स्तका खंड एक १९८१  

०4 वशस्ता व अवपल वनयम वनयम १९७९  

०५ वनवृत्ता वतेनाचे अंशाराशीकरण म.ना.से वनयम १९८४  

०6 वनवृत्ती वतेन म.ना.से वनयम १९८२  

०7 वतेन वनयम म.ना.से वनयम १९८१  

०८ सेवचे्या सवासािारण शती  म.ना.से वनयम १९८१  

०९ 
पदग्रहन अविी,स्वीयते्तार ,बडतफी व सवेतूेन काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने. 

म.ना.से वनयम १९८१  

       
                                                               
 
 
 
 
 
                    



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( अ ) नमुना ( क ) 

 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड येथील कामाशी सबंवित पवरपत्रके 
 

अ.कं्र. शासवकय पवरपत्रकानुसार वदलले ेववषय पवरपत्रक कं्र. व तारीख 
अवभप्राय 

(असल्यास) 
 

०१ 
अत्यावश्याक सेवतेील कमगचा-यांच्या 
कायालयीन कामकािाच्या वळेबाबत 

सावगिवनक आरोग्या ववभाग पवरपत्रक कं्र.ओडीओ-१६८८, 
सीआर-१६३.८८, आस्थापना, मंत्रालय,मुंबई, वद.०९ 
वडसेंबर १९९१  व  २९.०९.१९९२ 

 

०२ 
कायालयात उशीरा यणेा-या कमगचा-
यांच्या उशीरा उपस्स्थतीची तपासणी 

व.ैवश.व औ.द्र.ववभाग परीपत्रक कं्र. इएसटी-३०९२,  
२५८.९२ आस्थापना ,मंत्रालय,मंुबई वद.१३.११.१९९२ 

 

०३ 
सेवा पसु्तकांची दुसरी प्रत सवग राज्या 
शासकीय कमगचा-यांना ववनामुल्या 
देणेबाबत. 

ववत्त ववभाग,परीपत्रक कं्र. सेवापु-१०९७  प्र.कं्र.१०.९७, सवेा 
६, मंत्रालय,मंुबई, ११.११.१९९७ 

 

 
अविष्ठाता, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय  
महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( अ ) नमुना ( ड ) 

 
 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड येथील कामाशी सबंवित कायालयीन आदेश.  िोरणात्मक पवरपत्रके 
 

 

अ.कं्र. ववषय क्रमांक  व तारीख अवभप्राय (असल्यास) 
 

०1 वनरंक   

०2 वनरंक   

०3 वनरंक   

०4 वनरंक   

  
 

 
अविष्ठाता, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय      
     महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नांदेड 

     
 
 
 
 
 
 



 
 

०१ शासन वनणगय अ शासन वनणगय कायम 
०२ सेवा पुस्तके-वगग १ ते ४ सवग अविकारी व कमगचारी अ सेवा पुस्तके-वगग १ ते ४ सवग अविकारी व कमगचारी कायम 

०३ वगग १ ते ४ सवग अविकारी व कमगचारी यांच्या वयैक्तीक नस्त्या ब 
वगग १ ते ४ सवग अविकारी व कमगचारी यांच्या 
वयैक्तीक नस्त्या 

कायम 

०४ न्यायालयीन प्रकरणासंबंिी नस्त्या ब न्यायालयीन प्रकरणासंबंिी नस्त्या कायम 

०५ सवग वगाची वतेन देयके ब सवग वगाची वतेन देयके कायम 

०६ सेवा वनवृत्त ववषयक कागदपत्रे ब सेवा वनवृत्त ववषयक कागदपत्र े २५ वषे 
०७ आकस्स्मक खचाची नोंदवही क आकस्स्मक खचाची नोंदवही ०५ वषे 
०८ सववस्तार अथगसंकल्पीय अंदाि क सववस्तार अथगसंकल्पीय अंदाि ०५ वषे 

०९ सेवा पुस्तके(मृत्युनंतर ककवा सेवा वनवृत्ती नंतर ) क सेवा पुस्तके(मृत्युनंतर ककवा सेवा वनवृत्ती नंतर ) ०५ वषे 

१० इतर सेवा वनवृत्त ववषयक कागदपत्रे( सेवा वनवृत्ती नंतर ) क 
इतर सेवा वनवृत्त ववषयक कागदपत्रे( सेवा वनवृत्ती 
नंतर ) 

०५ वषे 

११ सेवा वनवृत्ती वतेन िारकांचे वववरण पत्रे क सेवा वनवृत्ती वतेन िारकांचे वववरण पत्रे ०५ वषे 

१२ इतर कमगचा-यांची वतेन देयके व पावत्या क इतर कमगचा-यांची वतेन देयके व पावत्या && 

१३ शासन सेवाथग मुद्रकांचे वहशोब क शासन सेवाथग मुद्रकांचे वहशोब ०५ वषे 

 
मावहती अविकार अविवनयम 2005 

कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( अ ) नमुना ( vi ) 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड या कायालयातील दस्ताऐविांची वगगवारी 

अ.कं्र. ववषय 

दस्ता 
ऐविाचंा 

प्रकार,नस्ती,
मस्टर,नोंद,पु
स्ताक,व्हाऊच

र इ. 

 
प्रमुख बाबींचा तपवशलवार 

 
सुरवक्षत 

ठेव्याचा 
कालाविी 

 



१४ 
िडसंग्रह नोंदवही ( अगोदरचे रवि.पूणग भरल्यानंतर त्यातील 
नोंदी तपासणी करुन नववन रविस्टरमध्ये नोंद करणे ) 

क 
िडसंग्रह नोंदवही ( अगोदरचे रवि.पूणग भरल्यानंतर 
त्यातील नोंदी तपासणी करुन नववन रविस्टरमध्ये 
नोंद करणे ) 

०५ वषे 

१५ वस्तू वनलेखना बाबतचा पत्रव्यवहार अ वस्तू वनलेखना बाबतचा पत्रव्यवहार ०५ वषे 

१६ वबला सोबत न पाठववलेली प्रमाणके अ वबला सोबत न पाठववलेली प्रमाणके ०५ वषे 

१७ अग्रीम मंिूरी आदेश  ब अग्रीम मंिूरी आदेश  ०५ वषे 

१८ सेवा वनवृत्ती वतेन मंिूरीचे आदेश व त्या संबंिीचे कागदपत्रे ब 
सेवा वनवृत्ती वतेन मंिूरीचे आदेश व त्या संबंिीचे 
कागदपत्र े

०५ वषे 

१९ रिेबाबतचे आदेश  ब रिेबाबतचे आदेश         - 

२० प्रवास  भत्ता देयके व पावत्या  ब प्रवास  भत्ता देयके व पावत्या  ०५ वषे 
२१ रिा लेखा क रिा लेखा ०3 वषे 
२२ मावसक खचाची ववववरण पत्रे  क मावसक खचाची ववववरण पत्रे  ०2 वषे 

२३ िड संग्रह वस्तू खरेदी व त्यांची मंिूरी इ.बाबतचा पत्रव्यहार क 
िड संग्रह वस्तू खरेदी व त्यांची मंिूरी इ.बाबतचा 
पत्रव्यहार 

०५ वषे 

२४ अंवतम  वतेन प्रमाणतत्र क अंवतम  वतेन प्रमाणतत्र 1वषे 

२५ वकरकोळ रिा नोंदवही  क वकरकोळ रिा नोंदवही  1 वषे 

     

 
अविष्ठाता, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय  महा     
                    ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 
 
 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( vii ) 

 
                  डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नांदेड या कायालयाच्या पवरणाम कारक  
                                                       िनसामान्यांसाठी सल्लामसलत कर्याची व्यवस्था 
 
 

अनु.क्र. सल्ला मसलतीचा ववषय  कायगप्रणालीचे ववस्तृत वणगन  कोणत्या अविवनयमा . वनयमा .पवरपत्रका पुनरावृत्ती काल 
 

 &&&&& &&&& &&&& &&&& 
 

लागू नाही           
 
 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय      
           महा ववष्णपुूरी,नांदेड 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ ( १ ) ( ब ) (viii) नमुना -( अ ) 

   डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  ववष्णपुूरी,नांदेड कायालयाच्या सवमतीची यादी प्रकावशत करणे 
 

अनु.क्र. सवमतीचे नांव सवमतीचे सदस्य 
सवमतीचे 
उवि्दष्ट 

वकती वळेा घे्यात येते 
सभा िनसामान्यासंाठी 
खुली आहे ककवा नाही 

सभचेा कायगवृत्तातं 
उपलब्ि  

 
 वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

 

   
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय                
          महा ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
 

         
  

     

 

 

 

 

 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ ( १ ) ( ब ) (viii) नमुना -( ब ) 

    डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  ववष्णपुरूी,नांदेड कायालयाच्या अविसभांची यादी प्रकावशत करणे 
 

अनु.क्र. अविसभचेे नावं सभचेे सदस्य सभचेे उवि्दष्ट वकती वळेा घे्यात येते 
सभा िनसामान्यासंाठी 
खुली आहे ककवा नाही 

सभचेा कायगवृत्तातं 
उपलब्ि  

 
                    वनरंक  वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

 
   

 
    
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय      
        महा ववष्णपुरूी,नादेंड 

      
  

        

 
 
 



 
मावहती अविकार अविवनयम 2005 

कलम ४ ( १ ) ( ब ) (viii ) नमनुा ( क ) 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  ववष्णपुूरी,नांदेड या कायालयाच्या पवरषदाचंी यादी प्रकाशीत करणे 

 

 
अ.क्र.   

 
पवरषदेचे नावं  

पवरषदेचे सदस्य  पवरषदेचे उवददष्ट 
वकती वळेा 
घे्यात   येते 

सभा 
िनसामान्यासंा
ठी खुली आहे 

ककवा नाही 

सभचेा 
कायगवृत्तातं(उपल

ब्ि) 
 

१ 
महाववद्यालयीन 
पवरषद 

महाववद्यालयातील सवग ववभांगाचे 
प्रमुख,रुग्णालय अविक्षक,वनवासी 

वदै्यकीय अविकारी 
(रुग्णा.महा.)अविसेववका 

महाववद्यालयीन 
ववववि ववभागांतील 

अवडअडचणी 
सोडववणे  

दर आठवडयाला नाही उपलब्ि 

 
             
            अविष्ठाता, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय 
वदै्यकीय  महाववद्यालय 
       ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
     

 
 

   



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

कलम ४ ( १ ) ( ब ) (viii ) नमनुा ( ड ) 
 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड या कायालयाच्या कोणत्याही ससं्थेची यादी प्रकाशीत करणे 
 

 
अ.क्र.   

 
संस्थेचे नावं  

संस्थेचे सदस्य  संस्थेचे उवददष्ट 
वकती वळेा घे्यात   
येते 

सभा 
िनसामान्यासंाठी 
खुली आहे ककवा 

नाही 

सभचेा 
कायगवृत्तातं(उपलब्ि) 

 

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

वटप : संबंवित नाही.             
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय      
           महा ववष्णपुूरी,नांदेड 
 
 
 
 
 
 

 



     
           महाराष्र शासन 

डॉ शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय नांदेड 
अविष्ठाता 02462-229274/75   ईमेल- gmcnanded@rediffmail.com 

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

िाक्र.डॉशंचशावमेनां/लले/                /2020      वदनांक :  14.09.2020 
कायालयीन आदेश  

    ववषय :- ववववि सवमत्यांच ेपुनगगठणाबाबत. 
    संदभग :- या कयाालयाचे आदेश क्र. डॉशचशावमैनां/लले/181/2018 वद 06.092018 

वरील ववषय व संदभीय आदेशान्वये ववववि सवमत्याचे गठण कर्यात येत आहे तरी झालेल्या बदलाची संबंवितांनी नोंद घेऊन वळेोवेळी सुचनांचे पालन करुन कावाही 
करावी व त्याचा अनुपालन अहवाल वळेोवळेी सादर करावा. 

ऑपरेशन वथएटर मॅनेिमेंट सवमती 
1 डॉ.एन.के. नंदनवनकर, सहयोगी प्राध्यापक व वव.प्र. बविरीकरशास्त्र अध्यक्ष  
2 डॉ. वाय.एच.चव्हाण, वैद्यकीय अिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  सदस्य सवचव  
3 डॉ.रािेश अंबुलगेकर, प्राध्यापक व वव.प्र. अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र सदस्य  
4 डॉ.एस.आर.वाकोडे, प्राध्यापक व वव.प्र, स्त्रीरोग व प्र.शास्त्र  सदस्य  
5 डॉ.िी.एल.अनमोड, प्राध्यापक व वव.प्र, शल्यवचवकत्साशास्त्र  सदस्य  
6 डॉ.व्ही.एम.सहस्त्रबुध्दे, प्राध्यापक व वव.प्र, नेत्रशास्त्र  सदस्य  
7 अविसेववका, रुग्णालय ववभाग  सदस्य 
8 ओ.टी. इंचािग  सदस्य  

मध्यवती खरेदी सवमती (महाववद्यालय ववभाग) 
1 डॉ.संियकुमार मोरे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, सूक्ष्मिीवशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ.गणेश मनुरकर, सहयोगी प्राध्यापक, िीवरसायानशास्त्र  सदस्य  
3 संबंवित ववषयाचे ववभागप्रमुख  सदस्य  
4 डॉ.सुपणा सुवणगकार, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ.मुबशीर वसद्दीकी, सहायक प्राध्यापक, िीवरसायानशास्त्र  सदस्य  
6 प्रशासकीय अविकारी, महाववद्यालय ववभाग  सदस्य सवचव  
 मध्यवती खरेदी सवमती (रुग्णालय ववभाग)  
1 डॉ.व्ही.एम.सहस्त्रबुध्दे, प्राध् यापक व ववभागप्रमुख, नेत्रशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ.वाय.एच.चव्हाण, वदै्यकीय अिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
3 संबंवित ववषयाचे ववभागप्रमुख  सदस्य  
4 डॉ.एस.दुलेवाड, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र  सदस्य  

mailto:gmcnanded@rediffmail.com


5 डॉ. सवचन तोटावार, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र  सदस्य  
6 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य सवचव  
 मेडीकल एज्युकेशन टेक्नॉलॉिी, वदै्यकीय वशक्षण तंत्रज्ञान सवमती   
1 डॉ.पी.एल.गट्टानी, प्राध्यापक व वव.प्र. िनऔषिवदै्यकशास्त्र अध्यक्ष  
2 डॉ.आय.एफ.इनामदार, सहयोगी प्राध्यापक, िनऔषिवदै्यकशास्त्र सदस्य सवचव  
3 डॉ.सुिा करडखेडकर, प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ.मुकंूद कुलकणी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ.पंकि कदम, सहायक प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य  
6 डॉ.उध्दव माने, सहायक प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र ववभाग  सदस्य  
7 डॉ.साईनाथ मैदपवाड, सांस्ख्यकी अविकारी  सदस्य  
8 ग्रंथपाल, ग्रंथालय ववभाग   

महात्मा ज्योवतबा फुल ेिन आरोग्य योिना व खरेदी सवमती 
1 डॉ.मनोि हरनाळीकर, प्राध्यापक व वव.प्र. त्वचा व गुप्तरोग  अध्यक्ष  
2 डॉ.वकशोर राठोड, सहयोगी प्राध्यापक, बालरोग ववभाग  सदस्य सवचव  
3 डॉ.आर.के. अंबुलगेकर, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ.सवलम बाशा तांबोळी, प्राध्यापक व वव.प्र, औषिशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ.वाय.एच.चव्हाण, वदै्यकीय अिीक्षक  सदस्य  
6 डॉ.वशतल राठोड, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
7 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
 तांवत्रक सवमती महाववद्यालय / रुग्णालय  
1 डॉ.एन.के. नंदनवनकर, सह प्राध्यापक व वव.प्र, बविरीकरणशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ.अवतश गुिराथी, सहयोगी प्राध्यापक, कान नाक घसा  सदस्य सवचव  
3 डॉ.डी.पी.भरुके, प्राध्यापक, औषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ.सोहेल खान, सहयोगी प्राध्यापक, नेत्रशास्त्र  सदस्य 
5 डॉ. ववद्यािर केळकर, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र  सदस्य 
6 संबंवित ववषयाचे ववभागप्रमुख  सदस्य 
 रेवडयोलॉिी पचसे सवमती  
1 डॉ. िी.एल.अनमोड, प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ.अवमत पंचमहालकर, सहयोगी प्राध्यापक, क्ष-वकरणशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ.वाय.एच.चव्हाण, वदै्यकीय अिीक्षक  सदस्य  
4 डॉ.कवपल मोरे, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य 
5 डॉ.एस.एस.दुलेवाड, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्र. शास्त्र  सदस्य 
6 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य 



 सर्थिकल स्टोअर सवमती  
1 डॉ.व्ही.एम.सहस्त्रबुध्दे, प्राध्यापक, नेत्रशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ.अवनल देगावकर, सह. प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ.आर.के. अंबुलगेकर, प्राध्यापक, अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ.फवसआ तसवनम, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्र.शास्त्र  सदस्य  
5 डॉ.एन.के. नंदनवनकर, सह. प्राध्यापक, बविरीरकणशास्त्र  सदस्य  
6 प्रशासकीय अविकारी रुग्णालय ववभाग  सदस्य 
7 अविसेववका, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
 वकरकोळ वस्तु व वलनन पुरवठा   
1 डॉ.एम.ए.समीर, प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ.उध्दव माने, सहायक प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ.पी.एस.बोडके, सह. प्राध्यापक, मनोववकृतीशास्त्र  सदस्य  
4 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
5 अविसेववका, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
 डायट ॲन्ड वकचन सवमती  
1 डॉ.पी.एस.बोडके, वदै्यकीय उपअिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  अध्यक्ष  
2 डॉ.वशैाली इनामदार, प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य  
3 डॉ.आर.डी.गाडेकर, सहयोगी प्राध्यापक, िनऔषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ.एम.वसद्दीकी, सहायक प्राध्यापक, िीवरसायनशास्त्र  सदस्य  
5 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
6 अविसेववका रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
7 आहारतज्ञ, रुग्णालय ववभाग  सदस्य सवचव  
 वनलखेन सवमती महाववद्यालय  
1 डॉ. एस.एस. दुलवेाड, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्र. शास्त्र  अध्यक्ष  
2 संबंवित ववषयाचे ववभागप्रमुख / वसस्टन इंचािग  सदस्य  
3 डॉ.एस.व्ही.सुवणगकार, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ.अवनल देगावकर, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ.अवनसुर रेहमान, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य  
6 प्रशासकीय अविकारी, महाववद्यालय ववभाग  सदस्य सवचव  
 वनलखेन सवमती रुग्णालय   
1 डॉ.पी.एस.बोडके, वदै्यकीय अिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  अध्यक्ष  
2 डॉ.ववद्यािर केळकर, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य  
3 डॉ.कवपल मोरे, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  



4 संबंवित ववभागाचे ववभागप्रमुख  सदस्य  
5 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
6 अविसेववका, रुग्णालय ववभाग  सदस्य सवचव  
 मेवडकल स्टोअर पचसे सवमती  
1 अविष्ठाता, डॉ.शंकरराव चव्हाण शा.व.ैम. नांदेड  अध्यक्ष  
2 डॉ.व्ही.व्ही.खडके, सह. प्राध्यापक, औषिशास्त्र  सदस्य  
3 वदै्यकीय अिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
4 प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र  सदस्य  
5 प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य  
6 प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बविरीकरणशास्त्र सदस्य  
7 प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
8 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
9 अविसेववका, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
10 औषिवनमाता वगग-2 सदस्य सवचव  
 िैववक कचरा वनपटारा सवमती   
1 डॉ.वाय.एच.चव्हाण, वदै्यकीय अिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  अध्यक्ष  
2 डॉ.पी.एस.बोडके, वदै्यकीय उपअिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  सदस्य सवचव  
3 डॉ.सौ.सुवप्रया एमेकर, सहयोगी प्राध्यापक, सूक्ष्मिीवशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ.आर.डी.गाडेकर, सहयोगी प्राध्यापक, िनऔषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
5 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
6 अविसेववका, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
 गं्रथालय सवमती  
1 डॉ.हेमंत गोडबोल,े प्राध्यापक, न्यायवदै्यकशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ. मुकंुद कुलकणी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र   सदस्य सवचव  
3 डॉ.पंकि कदम, सहायक प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ.अिय वराडे, सहायक प्राध्यापक, िीवरसायनशास्त्र  सदस्य  
5 प्रशासकीय अविकारी, महाववद्यालय ववभाग  सदस्य  
6 ग्रंथपाल, ग्रंथालय ववभाग  सदस्य  
 डेथ ऑडीट सवमती  
1 डॉ.एम.ए.समीर, प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  अध्यक्ष 
2 डॉ. ववशाल मुिोळकर, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ.हेमंत गोडबोले, प्राध्यापक, न्यायवदै्यकशास्त्र ववभाग  सदस्य  
4 डॉ.वाय.एच.चव्हाण, वदै्यकीय अिीक्षक  सदस्य  



5 डॉ.सुवप्रया एमेकर, सहयोगी प्राध्यापक, सूक्ष्मिीवशास्त्र  सदस्य  
6 अविसेववका, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  

 
 वगग-3 कमगचा ा़ै्रयांना वनयुक्ती देणे / पदोन्नती देणे  
1 डॉ. व्ही.एम.सहस्त्रबुध्दे, प्राध्यापक, नेत्रशास्त्र  अध्यक्ष 
2 डॉ.एम.ए. समीर, प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ.संिय मोरे, प्राध्यापक, सूक्ष्मिीवशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ.पी.एस.बोडके, वदै्यकीय उपअिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
5 प्रशासकीय अविकारी, महाववद्यालय ववभाग  सदस्य  
6 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
 पी.िी. /यु.िी./अवखल भारतीय प्रवशे / वनयवमत प्रवशे सवमती  
1 डॉ. हेमंत गोडबोल,े प्राध्यापक, न्यायवदै्यकशास्त्र  अध्यक्ष 
2 डॉ.सुिा करडखेडकर, प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ.आर.के. अंबुलगेकर, प्राध्यापक, अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ. एम. वसद्दीकी, सहायक प्राध्यापक, िीवरसायनशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ.व्ही. एम. टेकाळे, सहायक प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य  
6 डॉ. अिय वराडे, सहायक प्राध्यापक, िीवरसायनशास्त्र  सदस्य  
7 डॉ.राहुल परसोडे, सहा प्राध्यापक, औषिशास्त्र  सदस्य  
 महाववद्यालय व रुग्णालय ववभागातील रोकड तपासणी सवमती  
1 डॉ.एस.बी.तांबोळी, प्राध्यापक, औषिशास्त्र  अध्यक्ष 
2 डॉ.िे.बी. देशमुख, सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ.वकशोर राठोड, सहयोगी प्राध्यापक, बालरोगशास्त्र  सदस्य  
4 प्रशासकीय अविकारी, महाववद्यालय / रुग्णालय  सदस्य  
 वरपेअर सवमती (दुरुस्ती सवमती)  
1 डॉ.पी.एस.बोडके, वदै्यकीय उपअिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  अध्यक्ष 
2 संबंवित ववभागाचे ववभागप्रमुख  सदस्य सवचव  
3 डॉ. पंकि कदम, सहायक प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ. एस.दुलेवाड, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ. मारोती डाके, सहयोगी प्राध्यापक, न्यायवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
6 प्रशासकीय अविकारी, महाववद्यालय ववभाग  सदस्य  
7 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
 ववद्याथी संसद व माडग समन्वय सवमती  
1 डॉ. व्ही.एम.सहस्त्रबुध्दे, प्राध्यापक व वव. प्र. नेत्रशास्त्र  अध्यक्ष  



2 डॉ. मुकंुद कुलकणी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ. संियकुमार मोरे, प्राध्यापक व वव.प्र, सूक्ष्मिीवशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ. सुिा करडखेडकर, प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ. एम.ए. समीर, प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य  
6 डॉ. वशैाली इनामदार, प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य  
7 डॉ. वशतल राठोड, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
8 डॉ. फवसआ तसवनम, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र  सदस्य  
9 डॉ ववशाल मुिोळकर, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य  
10 सवग वसतीगृह अिीक्षक  सदस्य  
 वदै्यकीय प्रवतपूती देयक पडताळणी सवमती  
1 डॉ. सवलम तांबे, प्राध्यापक, बालरोगशास्त्र ववभाग  अध्यक्ष  
2 डॉ. व्यंकटेश खडके, सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ.वाय.एच.चव्हाण, वदै्यकीय अिीक्षक सदस्य  
4 डॉ. अवनल देगावकर, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ.वनवलमा पाटील, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य  
6 डॉ. कवपल मोरे, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
7 प्रशासकीय अविकारी, महाववद्यालय ववभाग  सदस्य  
8 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
 केवमकल ग्लासवअेर आवण डायग्नोस्स्टक वकट्स खरेदी सवमती  
1 डॉ.एम.ए.समीर, प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ. गणेश मन्नुरकर, सहयोगी प्राध्यापक, िीवरसायनशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ. ववमल राठोड, सहयोगी प्राध्यापक, सूक्ष्मिीवशास्त्र  सदस्य  
4 प्रशासकीय अविकारी, महाववद्यालय  सदस्य  
5 प्रशासकीय अविाकारी, रुग्णालय  सदस्य  
 मवहला अत्याचार तक्रार वनवारण सवमती  
1 डॉ. इशरत खान, प्राध्यापक, िीवरसायनशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ. सुिा करडखेडकर, प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ. वशैाली इनामदार, प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र सदस्य  
4 ॲड. सौ. छाया दादारा पोटे, एल.एल.एम  सदस्य  
5 डॉ. सौ. अंिली देशमुख, सहायक प्राध्यापक, औषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
6 सौ. एल.आर.आपटे, अविसेववका, रुग्णालय ववभाग  सदस्य 
7 सौ मंगला िोगदंड, प्र.शा.तंत्रज्ञ  सदस्य 
 आश्वावसत प्रगती योिना  



1 डॉ. संियकुमार मोरे, प्राध्यापक, सूक्ष्मिीवशास्त्र  अध्यक्ष 
2 डॉ. अिय वराडे, सहायक प्राध्यापक, िीवरसायनशास्त्र  सदस्य 
3 प्रशासकीय अविकारी, महाववद्यालय ववभाग  सदस्य 
4 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य 
 बांिकाम सवमती  
1 डॉ. व्ही.एम. सहस्त्रबुध्दे, प्राध्यापक, नेत्रशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ. िी.एल.अनमोड, प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ. एस.बी. तांबोळी, प्राध्यापक, औषिशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ.डी.पी. भरुके, प्राध्यापक, औषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ. वाय.एच.चव्हाण, वैद्यकीय अिीक्षक  सदस्य  
6 श्री. एस.बी. वबडव,े प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय ववभाग  सदस्य  
7 श्री. ए. एच. मंुडे, प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
8 डॉ. उध्दव माने, सहायक प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य  
9 उप अवभयंता, सा.बा. ववभाग रुग्णालय पवरसर सदस्य  
10 उप अवभयंता, सा.बा. ववभाग, ववदु्यत ववभाग  सदस्य 
11 श्री बी. एम. डोळे, वनयोिन ववभाग  सदस्य 
 वाहन ववभाग सवमती  
1 डॉ. आर.डी.गाडेकर, सहयोगी प्राध्यापक, िनऔषिवदै्यकशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ . साईनाथ मैदपवाड, सांस्ख्यकी अविकारी  सदस्य सवचव  
3 प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय ववभाग  सदस्य  
4 प्रशासकीय अविकारी रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
5 श्री. बी. एम डोळे, वनयोिन ववभाग  सदस्य  
 माता मृत्यू अन्वषेण सवमती  
1 डॉ. फवसआ तसवनम, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्र. शास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ. एस. दुलेवाड, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्र. शास्त्र (नोडल ऑवफसर  सदस्य सवचव  
3 डॉ. सुपणा सुवणगकार, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र सदस्य  
4 डॉ. सवचन तोटावार, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ. डी.पी.भरुके, प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र  सदस्य  
6 प्रभारी अविकारी, रक्तपेढी ववभाग  सदस्य  
7 अविसेववका, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
8 इंचािग वसस्टर (प्रसुती कक्षातील प्रसुतीपुवग व प्रसुती पिात कक्षातील मुख्य परेसेववका कक्ष क्र 1, लेबर रुम व 

कक्ष क्र. 4 च्या संबंवित) 
 

सदस्य  



 महाववद्यालय पवरसर स्वच्छता व गाडगन सवमती  
1 डॉ.एम.ए. समीर, प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ. वाय.एच.चव्हाण, वैद्यकीय अिीक्षक  सदस्य सवचव  
3 डॉ. एम.बी. कुलकणी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ. पंकि कदम, सहायक प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य  
5 पदवीपूवग / पदव्युत्तर पदवी / मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह अिीक्षक  सदस्य  
6 स्वच्छता वनरीक्षक / मुकादम  सदस्य  
   
 दुरध्वनी ववभाग, एच.एम.आय.एस. व वबेसाईट सवमती  
1 अविष्ठाता, डॉ. शंकरराव चव्हाण शा.व.ैम. नांदेड  अध्यक्ष  
2 डॉ. ववशाल टेकाळे, सहायक प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 वदै्यकीय अिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
4 डॉ. सुिा करडखेडकर, प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ. राहुल परसोडे, सहायक प्राध्यापक, औषिशास्त्र  सदस्य  
6 प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय / रुग्णालय  सदस्य  
7 ग्रंथपाल, ग्रंथालय ववभाग  सदस्य 
 सुरक्षा सवमती  
1 डॉ.पी.एस.बोडके, वदै्यकीय उपअिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  अध्यक्ष  
2 डॉ.हुमेरा खान, सहयोगी प्राध्यापक, िीवरसायनशास्त्र  सदस्य 
3 डॉ. एम.डी. डाके, सहयोगी प्राध्यापक, न्यायवदै्यकशास्त्र  सदस्य 
4 डॉ. मुकंुद कुलकणी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य 
5 डॉ. उध्दव माने, सहायक प्राध्यापक, शरीररचनास्त्र  सदस्य 
6 प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय / रुग्णालय ववभाग  सदस्य सवचव 
7 श्री. बी. एम. डोळे, वनयोिन ववभाग  सदस्य 
8 अविसेववका, रुग्णालय ववभाग  सदस्य 
9 पोलीस वनरीक्षक, वसडको ग्रामीण, नांदेड  सदस्य 
10 माडग प्रवतवनिी, डॉ.शंकरराव चव्हाण शा. व.ैम. नांदेड  सदस्य 

 मेस पदवीपुवग मुलांच े/ पदव्युत्तर मुलांच ेव मुलीचे  
1 डॉ. संियकुमार मोरे, प्राध्यापक, सूक्ष्मिीवशास्त्र ववभाग  अध्यक्ष  
2 डॉ. वाय.एच.चव्हाण, वैद्यकीय अिीक्षक  सदस्य सवचव  
3 डॉ. सवलम तांबे, प्राध्यापक, बालरोगशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ. सुिा करडखेडकर, प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ. मुकंुद कुलकणी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य  



6 डॉ. उध्दव माने, सहायक प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य  
7 प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय ववभाग  सदस्य 
8 माडग प्रवतवनिी, डॉ.शंकरराव चव्हाण शा. व.ै म. नांदेड  सदस्य 
9 ववद्याथी संसद प्रवतवनिी, डॉ.शंकरराव चव्हाण शा. व.ै म. नांदेड सदस्य 
 स्क्लनीकल वमकटग सवमती   
1 डॉ. अवनल देगावकर, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ. वविय कापसे, सहयोगी प्राध्यापक, श्वसनववकारशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ. राहुल परसोडे, सहायक प्राध्यापक, औषिशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ. कवपल मोरे, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ. आर.डी. गाडेकर, सहयोगी प्राध्यापक, िनऔषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य 
 शासकीय वनवासस्थान वाटप सवमती  
1 डॉ. हेमंत गोडबोले, प्राध्यापक, न्यायवदै्यकशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ. वाय.एच.चव्हाण, वैद्यकीय अिीक्षक  सदस्य सवचव  
3 डॉ. मनोि हरनाळीकर, प्राध्यापक, त्वचा व गुप्तरोग  सदस्य  
4 डॉ. पी.एस.बोडके, वैद्यकीय उपअिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  सदस्य  
5 डॉ. ववद्यािर केळकर, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र  सदस्य 
6 डॉ. सुपणा सुवणगकार, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य 
7 प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय / रुग्णालय ववभाग  सदस्य 
8 श्री. बी.एम. डोळे, वनयोिन ववभाग  सदस्य 
 स्टाफ वरसचग (संशोिन) व शैक्षणीक कायगक्रम देखरेख सवमती  
1 डॉ. सौ. इशरत करीम खान, प्राध्यापक, िीवरसायानशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ. आय.एफ. इनामदार, सहयोगी प्राध्यापक, िनऔषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य सवचव  
3 डॉ. सोनाली कुलकणी, सहयोगी प्राध्यापक, िनऔषिवदै्यकशास्त्र  सदस्य  
4 डॉ. वनलीमा पाटील, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य  
5 डॉ. राहुल परसोडे, सहायक प्राध्यापक, औषिशास्त्र  सदस्य 
6 डॉ. पुवा करवडले, सहायक प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य 
7 डॉ. ववशाल टेकाळे, सहायक प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य 
8 ग्रंथपाल, ग्रंथालय ववभाग  सदस्य 
 गं्रथ वनलखेन सवमती  
1 डॉ. हेमंत गोडबाले, प्राध्यापक, न्यायवदै्यकशास्त्र  अध्यक्ष 
2 डॉ. अवनसुर रेहमान, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  सदस्य 
3 डॉ. मनोि हरनाळीकर, प्राध्यापक, त्वचा व गुप्तरोग सदस्य 
4 प्रशासकीय अविकारी, रुग्णालय ववभाग  सदस्य 



5 ग्रंथपाल, ग्रंथालय ववभाग  सदस्य सवचव  
 लाड पागे, अनुकंपा सवमती  
1 डॉ. िी.एल.अनमोड, प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र  अध्यक्ष 
2 डॉ. मनोि हरनाळीकर, प्राध्यापक, त्वचा व गुप्तरोग  सदस्य 
3 डॉ. सुपणा सुवणगकार, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र  सदस्य 
4 प्रशासकीय अविकारी / रुग्णालय  सदस्य सवचव  
 वनयवमत आरक्षण सवमती  
1 डॉ. िी.एल.अनमोड, प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र अध्यक्ष 
2 डॉ.पी.एस.बोडके, वदै्यकीय उपअिीक्षक सदस्य सवचव 
3 डॉ. मनोि हरनाळीकर, प्राध्यापक, त्वचा व गुप्तरोग  सदस्य 
4 डॉ. सुिा करडखेडकर, प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य 
5 डॉ. वकशोर राठोड, सहयोगी प्राध्यापक, बालरोगशास्त्र  सदस्य 
6 प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय / रुग्णालय  सदस्य 
 ध्विवदंन सवमती  
1 डॉ. पी.एस.बोडके, वैद्यकीय उपअिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  अध्यक्ष 
2 डॉ. मारोती डाके, सहयोगी प्राध्यापक, न्यायवदै्यकशास्त्र  सदस्य सवचव 
3 डॉ. उमेश आत्राम , सहायक प्राध्यापक, मनोववकृतीशास्त्र  सदस्य 
4 ग्रंथपाल, ग्रंथालय ववभाग  सदस्य 
5 वलपीक, बांिकाम ववभाग महाववद्यालय  सदस्य 
6 स्वच्छता वनरीक्षक महाववद्यालय / रुग्णालय ववभाग  सदस्य 
7 सुपरवायझर मेस्को,  सदस्य 
8 सुपरवायझर, महाराष्र स्टेट वसक्युवरटी फोसग  सदस्य 

 
 

 गट क संवगातील कमगचा-यांना स्पिा पवरक्षेस बस्याकवरता परवानगी देणेबाबत सवमती  
1 डॉ. एच.व्ही. गोडबोले, प्राध्यापक, न्यायवदै्यकशास्त्र  अध्यक्ष 
2 डॉ. एम. बी. कुलकणी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य 
3 प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय / रुग्णालय  सदस्य सवचव 
 साफसफाईच्या कामाकवरता बाहयस्त्रोतामाफग त ई टेन्डकरग करणेबाबत सवमती  
1 डॉ. िी. एल. अनमोड, प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र  अध्यक्ष 
2 डॉ. एच.व्ही. गोडबोले, प्राध्यापक, न्यायवदै्यकशास्त्र  सदस्य 
3 डॉ.पी.एस.बोडके, वदै्यकीय उपअिीक्षक, रुग्णालय ववभाग  सदस्य 
4 प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय व रुग्णालय  सदस्य सवचव 



 न्यायालयीन कामकाि सवमती  
1 डॉ. अवनसुर रेहमान, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र  अध्यक्ष  
2 डॉ. व्यंकटेश खडके, सहयोगी प्राध्यापक,  सदस्य सवचव  
3 डॉ. पी. एस. बोडके, वैद्यकीय उपअिीक्षक  सदस्य 
4 प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय व रुग्णालय  सदस्य  
 मेवडकल गॅसेस व वलक्वीड ऑस्क्सिन सवमती  
1 डॉ. एन के. नंदनवनकर, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र   
2 डॉ. सवचन तोटावार, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र   
3 डॉ. िी. एल. अनमोड, प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र   
4 डॉ. आर.के. अंबुलगेकर, प्राध्यापक, अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र   
5 डॉ. एस.बी. तांबोळी, प्राध्यापक, औषिशास्त्र  
6 डॉ. वाय. एच. चव्हाण, वदै्यकीय अिीक्षक   
7 डॉ. सवलम तांबे, प्राध्यापक, बालरोगशास्त्र   
8 श्री. ग.िा. िािव, औषिवनमाता वगग-2 मुख्य औषिभांडार   
9 प्रशासकीय अविकारी महाववद्यालय / रुग्णालय   

 
 

डॉ. सुिीर देशमुख 
अविष्ठाता, 

डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, नांदेड 
 

 

 

 

 

 

 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम 4 (1) (इ) )(ix) 

सावगिवनक प्राविकरण कायालयातील, डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नांदेड येवथल कमगचा-याचंी यादी  
वगग -1 , वगग- 2 
ऑक्टोबर 2020 

अ.क्र. कमगचाऱ्याच ेनाव पदनाम ववभाग रुिू वदनांक मोबाईल नंबर 

1 डॉ.वशैाली व्यंकटेश ईनामदार प्राध्यापक ( तदथग ) शरीररचनाशास्त्र 01-03-2004 9404659525 

2 डॉ.सुिाताई श्रीरामपंत करडखेडकर प्राध्यापक ( तदथग ) शरीरवक्रयाशास्त्र 09-01-2008 9970071882 

3 डॉ.ईशरत करीम  प्राध्यापक (तदथग) िीवरसायनशास्त्र 25-10-1993 9423707847 

4 डॉ.मोहम्मद अब्दुल समीर प्राध्यापक शरीरववकृतीशास्त्र 10-06-2010 9970069969 

5 डॉ.संियकुमार रािाराम मोरे प्राध्यापक सुक्ष्मिीवशास्त्र 24-09-1997 9970054432 

6 डॉ.सलीम बाषा ताबंोळी प्राध्यापक  ( तदथग ) औषिशास्त्र 16-06-2008 9822377584  

7 डॉ.हेमंत वसंतराव गोडबोल े प्राध्यापक न्यायवदै्यकशास्त्र 19-03-1996 9422871714 

8 डॉ.प्रकाश  लक्षवमनारायन गट्टाणी प्राध्यापक िनऔषिवदै्यकशास्त्र 04-03-1991 9422707609 

9 डॉ. शशीन खडकेकर प्राध्यापक (करार) कान नाक घसा 11-06-2020 9970071881 

10 डॉ.िोंडबा पांडोिी भरूके प्राध्यापक औषिवदै्यकशास्त्र 27-05-2008 9420264084 

11 डॉ.मनोि यल्लपा हरनाळीकर प्राध्यापक त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र 05-08-2011 9021407672 

12 डॉ.वववके महादेव सहस्त्रबधु्दे प्राध्यापक (तदथग) नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र  11/06/1990 9503188648 

13 डॉ.गंगािर लक्ष्मण अनमोड प्राध्यापक शल्यवचवकत्साशास्त्र 17-12-1996 9970187472 

14 डॉ.रािशे वकशनराव अबंलुगेकर प्राध्यापक अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र 27-03-1998 9923308051 

15 डॉ.श्यामराव रामिी वाकोडे प्राध्यापक स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 01-10-1991 9422872541 

 



अ.क्र. कमगचाऱ्याचे नाव पदनाम ववभाग 
रुिू वदनांक 

मोबाईल 
नंबर 

1 डॉ.मोहम्मद अनीसुर रहेमान सहयोगी प्राध्यापक शरीररचनाशास्त्र 20-07-2010 9422187883 

2 डॉ. अनुिा गोकवदराव देशमुख सहयोगी प्राध्यापक  शरीररचनाशास्त्र 03-01-2004 9823261986 

3 डॉ.मुकंुद भास्कर कुलकणी सहयोगी प्राध्यापक (त्तदथग) शरीरवक्रयाशास्त्र 23-10-2008 9970069879 

4 डॉ.श्रीचक्रिर उकािीराव मंुगल सहयोगी प्राध्यापक (त्तदथग) शरीरवक्रयाशास्त्र 06-04-2010 9423969120 

5 डॉ.हुमेरा वनशांत खान सहयोगी प्राध्यापक िीवरसायनशास्त्र 22-01-2009 9421859833 

6 डॉ.गणेश सदावशवराव मनुरकर सहयोगी प्राध्यापक िीवरसायनशास्त्र 22-01-2009 9823172671 

7 डॉ.ववशाल गंगािर मुिोळकर सहयोगी प्राध्यापक शरीरववकृतीशास्त्र 01-08-2008 9421838955 

8 डॉ.सुवणा ववश्वनाथ सुवणेकर सहयोगी प्राध्यापक शरीरववकृतीशास्त्र 22-01-2009 9860720236 

9 डॉ.यादव हणमंतराव चव्हाण सहयोगी प्राध्यापक शरीरववकृतीशास्त्र 21-09-1992 9970054434 

10 डॉ.ववमल श्रीराम राठोड सहयोगी प्राध्यापक (तदथग) सुक्ष्मिीवशास्त्र 12-04-1993 9421869303 

11 डॉ. सुवप्रया मािवराव एमेकर सहयोगी प्राध्यापक (तदथग) सुक्ष्मिीवशास्त्र 20-04-2020 9923004246 

12 डॉ.व्येंकटेश ववश्वाबर खडके सहयोगी प्राध्यापक औषिशास्त्र 22-01-2009 9422777902 

13 डॉ.िगिीवन बाबाराव देशमुख सहयोगी प्राध्यापक (त्तदथग) औषिशास्त्र 22-01-2009 9921986234 

14 डॉ.मारोती वदगांबरराव डाके सहयोगी प्राध्यापक न्यायवदै्यकशास्त्र 18-10-2012 8830615179 

15 डॉ.रामभाऊ िोंडीबाराव गाडेकर सहयोगी प्राध्यापक िनऔषिवदै्यकशास्त्र 03-08-2007 9226744190 

16 डॉ.ईस्माईलअली फारुखअली ईनामदार सहयोगी प्राध्यापक (त्तदथग) िनऔषिवदै्यकशास्त्र 22-01-2009 9422174138 

17 डॉ.अवतशकुमार बालािीराव गुिराती सहयोगी प्राध्यापक (त्तदथग) कान नाक घसा 24-10-2016 9881229740 

18 डॉ.वकशोर ज्ञानोबा राठोड सहयोगी प्राध्यापक बालरोगवचवकत्साशास्त्र 07-04-2015 9323319335 

19 डॉ.अरकवद वनळकंटराव चव्हाण सहयोगी प्राध्यापक (त्तदथग) बालरोगवचवकत्साशास्त्र 08-04-2015 8421441115 

20 डॉ.कपील शेषराव मोरे सहयोगी प्राध्यापक औषिवदै्यकशास्त्र 14-09-2012 9403519614 

21 डॉ.उब्बेदुल्ला अत्ताहुला सहयोगी प्राध्यापक (त्तदथग) औषिवदै्यकशास्त्र 22-01-2009 9423171178 

22 डॉ.वशतल नारायण राठोड सहयोगी प्राध्यापक औषिवदै्यकशास्त्र 10-01-2012 9820671390 



23 डॉ.प्रवदप शंकरराव बोडके सहयोगी प्राध्यापक मनोववकृतीशास्त्र 11-08-2015 9221921327 

24 डॉ.प्रल्हाद रामिन राठोड सहयोगी प्राध्यापक त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र 15-07-2011 9765095556 

25 डॉ.सचीन रमेश तोटावार सहयोगी प्राध्यापक बविरीकरणशास्त्र 09-09-2010 7020024962 

26 डॉ.वनतीन खंडेराव नंदनवनकर सहयोगी प्राध्यापक बविरीकरणशास्त्र 05-01-1999 9823121986 

27 डॉ.सोहेल मोहम्मद खान सहयोगी प्राध्यापक नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र 07-05-2009 9890131920 

28 डॉ.प्रमोद गोकवदराव साळव े सहयोगी प्राध्यापक शल्यवचवकत्साशास्त्र 22-01-2009 9049396128 

29 डॉ.अवनल शेषराव देगांवकर सहयोगी प्राध्यापक शल्यवचवकत्साशास्त्र 22-01-2009 9860867687 

30 डॉ.ववद्यािर पांडूरंग केळकर सहयोगी प्राध्यापक शल्यवचवकत्साशास्त्र 22-01-2009 9960074749 

31 डॉ.वविय कागणे सहयोगी प्राध्यापक (कंत्राटी) अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र 01-06-2018 9850226067 

32 डॉ. सवचन उमरेकर सहयोगी प्राध्यापक (कंत्राटी) अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र 01-06-2018 9423438630 

33 डॉ.फवसहा तसनीम अब्दुल अिीि सहयोगी प्राध्यापक स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 23-07-2010 9765444016 

34 डॉ.वशवरष वशवकलग दुलेवाड सहयोगी प्राध्यापक (त्तदथग) स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 18-04-2015 8329313565 

35 डॉ.ववियकुमार रामाप्पा कापसे सहयोगी प्राध्यापक क्षयरोगशास्त्र 01-12-2015 9970054684 

36 डॉ.अवमत चंद्रकांतराव पंचमहालकर सहयोगी प्राध्यापक (त्तदथग) क्ष-वकरणशास्त्र 24-10-2016 9834439179 

37 डॉ.भावना सुरेश भगत सहयोगी प्राध्यापक दंतशल्यचिककत्साशास्त्र 23-01-2019 9423136254 

 

अ.क्र. कमगचाऱ्याचे नाव पदनाम ववभाग रुिू वदनांक माबाईल नंबर 
1 डॉ.ववशाल मिुकर टेकाळे सहाय्यक प्राध्यापक शरीररचनाशास्त्र 15-09-2012 9970067627 

2 डॉ.पुवा बाबुराव करडीले सहाय्यक प्राध्यापक शरीररचनाशास्त्र 24-10-2016 9823960690 

3 डॉ.वसमा चंद्रकांत टाकरस सहाय्यक प्राध्यापक 120 शरीरवक्रयाशास्त्र 19-09-2019 9823937544 

4 डॉ.आयेशा मुनवर सहाय्यक प्राध्यापक 120 शरीरवक्रयाशास्त्र 19-09-2019 9284096271 

5 डॉ.मसरत वफरदोस  सहाय्यक प्राध्यापक 120 शरीरवक्रयाशास्त्र 01-06-2017 9860315090 

6 डॉ.प्रशांत भरत साबळे 
सहाय्यक प्राध्यापक 
भौवतकोपचारशास्त्र 120 शरीरवक्रयाशास्त्र 01-06-2017 7588741854 

7 डॉ.अिय बळीराम वराडे सहाय्यक प्राध्यापक िीवरसायनशास्त्र 24-10-2016 9404028848 



8 डॉ.अब्दुल मुबशीर अब्दुल माविद वसवद्यकी सहाय्यक प्राध्यापक िीवरसायनशास्त्र 22-01-2009 9890055896 

9 डॉ.लक्ष्मीकांत  नारायणराव  चेरेकर सहाय्यक प्राध्यापक िीवरसायनशास्त्र 24-10-2016 9403032258 

10 डॉ.शबीना पटेल सहाय्यक प्राध्यापक िीवरसायनशास्त्र 21-06-2018 7773960878 

11 श्री.ियन्द्र परसराम राऊत िीवरसायनशस्त्रज्ञ िीवरसायनशस्त्र 06-08-2019 9403368908 

12 श्री.शकील हमीद मुल्ला िीवरसायनशस्त्रज्ञ िीवरसायनशस्त्र 19-08-2019 8856919888 

13 डॉ.प्रभा शवशकांत मुळे सहाय्यक प्राध्यापक शरीरववकृतीशास्त्र 22-01-2009 9421291114 

14 डॉ.पंिाबराव नामदेवराव कदम सहाय्यक प्राध्यापक शरीरववकृतीशास्त्र 22-01-2009 9890172702 

15 डॉ.संतोष नारायण पवार सहाय्यक प्राध्यापक शरीरववकृतीशास्त्र 28-08-2015 9503007847 

16 डॉ.वदपक सुयगकांत सािु सहाय्यक प्राध्यापक शरीरववकृतीशास्त्र 24-10-2016 9860127959 

17 डॉ.वविया गंगाराम मुददमवार सहाय्यक प्राध्यापक शरीरववकृतीशास्त्र 24-10-2016 8275938690 

19 डॉ.संिीवनी साहेबराव मोरे   सहाय्यक प्राध्यापक 120 शरीरववकृतीशास्त्र 19-09-2019 8788438558 

20 डॉ.अनुिा  अंबादासराव सामाले सहाय्यक प्राध्यापक 120 सुक्ष्मिीवशास्त्र 28-05-2020 9923978531 

21  रोवहत वसन्हा  सहाय्यक प्राध्यापक 120 सुक्ष्मिीवशास्त्र 11-04-2019 9910059209 

22 डॉ.राहुल वभमराव परसोडे सहाय्यक प्राध्यापक 121 औषिशास्त्र 14-10-2014 9975136862 

23 श्री.गिानन िवलकसग िािव औषिवनमाण अविकारी वगग-2 औषिशास्त्र 06-09-1994 9850897121 

24 डॉ.सुवनल बळीराम मदेवाड सहाय्यक प्राध्यापक 120 न्यायवदै्यकशास्त्र 10-10-2016 8888305373 

25 डॉ.ज्योती दत्तरामिी वभसे सहाय्यक प्राध्यापक िनऔषिवदै्यकशास्त्र 31-03-2016 9404647940 

26 डॉ.सोनाली कावशनाथ कुलकणी सहाय्यक प्राध्यापक िनऔषिवदै्यकशास्त्र 28-03-2016 9970054316 

27 डॉ. महावीर पन्नालाल नाकेल 

सहाय्यक प्राध्यापक  (पीएसएम) 
इपीडी िनऔषिवदै्यकशास्त्र 08-07-2020 9689108343 

28 डॉ.पुिा ओंकार चांडक 
लेडी मेडीकल ऑवफसर 
(एल.एम.ओ) आर.एचण.टी.सी िनऔषिवदै्यकशास्त्र 17-03-2020 8275942030 

29 डॉ.ओमप्रसाद  भागवत दमकोंडवार साथरोग तज्ञ अविव्याख्याता िनऔषिवदै्यकशास्त्र 02-07-2019 9561509259 

30 श्री.साईनाथ लच्छमन्ना मैदपवाड सांवखकी वन अविव्याख्याता िनऔषिवदै्यकशास्त्र 14-10-2011 9890653439 



31 डॉ.नविया अरमान खान 
सहाय्यक प्राध्यापक  120 
(आरएचटीसी)  िनऔषिवदै्यकशास्त्र 04-10-2016 9421859832 

32 डॉ.वनवशकांत पंढरीनाथ गडपायले सहाय्यक प्राध्यापक 120 कान नाक घसा 06-04-2012 7020247614 

33 डॉ.सरफराि अहमद मंिूर अहमद सहाय्यक प्राध्यापक बालरोगवचवकत्साशास्त्र 01-06-2018 7276130791 

34 डॉ.अरकवद वनळकंटराव चव्हाण सहाय्यक प्राध्यापक  बालरोगवचवकत्साशास्त्र 08-04-2015 8421441115 

35 डॉ.नागेश हणमंतराव लोवणकर सहाय्यक प्राध्यापक बालरोगवचवकत्साशास्त्र 24-07-2019 8275197127 

36 डॉ.मवनषा शांताराम बोलके सहाय्यक प्राध्यापक औषिवदै्यकशास्त्र 24-05-2018 9075761488 

37 डॉ.प्रशांत तुकाराम गिभारे सहाय्यक प्राध्यापक औषिवदै्यकशास्त्र 12-05-2015 9975056397 

38 डॉ.वकरण उत्तमराव नांदेडकर सहाय्यक प्राध्यापक औषिवदै्यकशास्त्र 21-05-2015 8087924944 

39 डॉ.राफे फारुकी मो अब्दुल सहाय्यक प्राध्यापक औषिवदै्यकशास्त्र 13-12-2001 9823370044 

40 डॉ.अंिली सुयगकांत देशमुख सहाय्यक प्राध्यापक औषिवदै्यकशास्त्र 07-05-2015 9975810958 

41 डॉ.उमेश बापुिी  आत्राम सहाय्यक प्राध्यापक मनोववकृतीशास्त्र 29-06-2016 9890365552 

42 डॉ.वनतीन वाठोरे बंिपवत्रत सहाय्यक प्राध्यापक 120 त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र 19-09-2019 9727706126 

43 डॉ.कल्याणी व्यंकटवार मलशेटवार सहाय्यक प्राध्यापक बविरीकरणशास्त्र 18-05-2015 7588582308 

44 डॉ.निीमा युसुफ मेमन सहाय्यक प्राध्यापक बविरीकरणशास्त्र 22-04-2015 9324222310 

45 डॉ.सरफराि अहमद वसरािुदीन सहाय्यक प्राध्यापक बविरीकरणशास्त्र 07-05-2015 9021039780 

46 डॉ.स्नेहल दादाराव बुरकुले सहाय्यक प्राध्यापक नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र 31-03-2016 9130697305 

47 डॉ.पुनम नामदेवराव कल्याणपाड सहाय्यक प्राध्यापक नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र 25-06-2018 8600382100 

48 डॉ.तांबोळी अब्दुल रहेमान सहाय्यक प्राध्यापक शल्यवचवकत्साशास्त्र 04-07-2019 8554031112 

49 डॉ.आवशष रमेश चव्हाण सहाय्यक प्राध्यापक शल्यवचवकत्साशास्त्र 01-12-2015 7588522904 

50 डॉ.सुवनल नवासािी बोंबले सहाय्यक प्राध्यापक 120 शल्यवचवकत्साशास्त्र 22-07-2015 9158033723 

51 डॉ.अववनाश मच्च्छद्र  गायकवाड सहाय्यक प्राध्यापक 120 शल्यवचवकत्साशास्त्र 04-04-2020 6360956008 

52 डॉ.राकेश अशोक  वकयाणी सहाय्यक प्राध्यापक 120 अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र 23-05-2019 9167555082 

53 डॉ.प्रवदप आबाराव  संगनोड सहाय्यक प्राध्यापक 120 अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र 19-09-2019 9769612264 

54 डॉ. रमन ओमप्रकाश तोष्णीवाल सहाय्यक प्राध्यापक 120 अस्स्थव्यंगोपचारशास्त्र 11-09-2017 9404736853 



55 डॉ.ियवदप रामकसग सोळंके सहाय्यक प्राध्यापक स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 22-06-2018 9766958900 

56 डॉ. स्वाती गंगािरराव कापसीकर सहाय्यक प्राध्यापक 120 स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 25-04-2017 9860000398 

57 डॉ.मेघा शंकर झरीकर 
प्रसुतीपूवग बालकल्याण  
अविकारी वन अविव्याख्याता 120 स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 30-04-2019 7506507156 

58 डॉ.अरुण परमेश्वर नागरीक सहाय्यक प्रध्यापक दंतशल्यवचवकत्साशास्त्र 15-06-2017 9422828596 

59 डॉ.संज्योत  गिेंद्र वगरी सहाय्यक प्राध्यापक 120 श्वसनववकारशास्त्र 19-07-2018 7588585114 

60 डॉ.संिीव ववठ्रठलराव झ्ांगडे सहय्यक प्राध्यापक श्वसनववकारशास्त्र 03-12-2020 9890942630 

61 डॉ.कल्याणी िेठवलया सहाय्यक प्राध्यापक 120 क्षवकरणशस्त्र 18-03-2020 9356526155 

62 डॉ.बास्कर सहाय्यक प्राध्यापक 120 क्षवकरणशस्त्र 30-09-2020 9842595542 

63 श्री.श्यामसुंदर बाबुराव वबडव े
प्रशासकीय अविकारी 

प्रशाकीय कायालय 
महाववद्यालय 01-02-2002 9834638007 

 
 

 

          अविष्ठाता  
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय     
        महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 

  



वगग 3 तांवत्रक व अतांवत्रक कमगचा-याचंी मावहती 
कलम ४ (१)(ब)(ix) 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  ववष्णपुूरी,नांदेड सावगिवनक प्राविकरणातील 
वगग -3  तांवत्रक कमगचारी  ( वद. 31.10.2020 पयंतीची मावहती ) 

 

अ.क्र. अविकारी / कमगचारी नाव पदनाम वगग नोकरीवर रुिु झाल्याचा 
वदनांक 

संपकासाठी दुरध्वनी 
/फॅक्स/ ईमेल 

1 श्री गोकवद गंगािर वबडवई क्ष-वकरण तंत्रज्ञ  3 05.12.1994 02462-235712 
2 ववलास पुडवलक  कदम क्ष-वकरण तंत्रज्ञ  3 01.06.200 02462-235712 
3 श्री वशवानंद रमेशराव  रािेवार  क्ष-वकरण तंत्रज्ञ 3 13.04.2008 02462-235712 
4 श्री वविय पांडुरंग कदम क्ष-वकरण तंत्रज्ञ  3 21.03.200 02462-235712 
5 श्री पद्माकर नंदकीशोर कूलकणी क्ष-वकरण तंत्रज्ञ  3 31.10.2001 02462-235712 
6 श्री.शेख िावदे शेख कादर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 3 19.06.2000 02462-235712 
7 श्री शैलेश प्रभकूसह गौर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 15.07.2002 02462-235712 
8 श्री ववियकूमार पी. नागरगोिे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 05.01.2001 02462-235712 
9 श्री परशूराम गोफा राठोड प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 28.06.1990 02462-235712 

10 श्री राम कामािी भोसले प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 07.04.2000 02462-235712 
11 श्री रामराव सखाराम िािव प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 05.09.2001 02462-235712 
12 श्रीमती वचत्रा तुळशीराम वचमणे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 05.05.1994 02462-235712 
13 श्री मािव बालािी कें दे्र प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 19.07.2001 02462-235712 
14 श्रीमती मंगला ए. िोगदंड प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 01.11.1992 02462-235712 
15 श्री राम  देववदासराव पांचाळ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 16.09.1994 02462-235712 
16 श्री रकवद्र गणपतराव वाघमारे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 26.04.1994 02462-235712 
17 श्री वकशन मावणकराव वगते प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 24.07.1998 02462-235712 
18 श्री प्रकाश अिुगनराव भोकरे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 14.09.1988 02462-235712 
19 श्री सकीनवार सूरेश मोहनराव प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 10-06-1999 02462-235712 
20 श्री शंकर तूळशीराम शेटवाड प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 06.12.1994 02462-235712 
21 श्री मोहमंद मो.अब्दुल खवदर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 3 25.11.1999 02462-235712 
22 श्री. पटेल आवरफ ऐनुसाब प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 06.10.1999 02462-235712 
23 श्री काझी एन. वहस्सामोद्दीन प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 14.08.1997 02462-235712 



24 श्री सवतश ए. अडबलवार प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 16.11.2016 02462-235712 
25 श्री.संिय ववठ्ठलराव वपचकेवार प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 12.08.1997 02462-235712 
26 श्री हनूमान सूभाषराव  कपपळे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 28.08.1989 02462-235712 
27 श्री संग्राम गोकवदराव बसवतें प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 27.01.1994 02462-235712 
28 श्री लक्ष्मीकांत  डी. िामकर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 09.07.1999 02462-235712 
29 श्री वगरीष मारोतराव पूरावणक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 12.08.1997 02462-235712 
30 श्री रामचंद्र सदबा नागरगोिे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 21.11.1994 02462-235712 
31 श्री ववनोद दत्तराम भोंग प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 29.11.2002 02462-235712 
32 श्री बालािी गणेश शेकापूरकर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 01.08.2000 02462-235712 
33 श्री सुयगकांत िोंडीबा नागरगोिे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 03.10.2000 02462-235712 
34 श्री प्रशांत पद्माकरराव िोशी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 16.12.2013 02462-235712 
35 श्रीमती सुलोचना स्व्ह.पवार प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  3 06.07.1999 02462-235712 
36 श्री अब्दूल मुिीब एम. याकूब प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 3 13.09.1988 02462-235712 
37 श्री शेख मो.सरदारोद्यीन एिाि प्रयोगशाळा हाय्यक 3 31.12.2003 02462-235712 
38 श्री इफतेखार मलीक मगदूम प्रयोगशाळा हाय्यक 3 01.07.1997 02462-235712 
39 श्री रािेश ववठ्ठलराव पांचाळ प्रयोगशाळा हाय्यक 3 06.11.1998 02462-235712 
40 श्री अशोक बळीराम दुिमल प्रयोगशाळा हाय्यक 3 16.09.1988 02462-235712 
41 श्री रािकूमार एम. मोरलवार प्रयोगशाळा हाय्यक 3 13.01.1995 02462-235712 
42 श्री गुणवतं गूलाबराव िािव प्रयोगशाळा हाय्यक 3 02.07.2001 02462-235712 
43 श्री मलदोडे साहेबराव दत्तरामिी प्रयोगशाळा हाय्यक 3 09.01.2001 02462-235712 
44 श्री पंडीत शंकरराव राठोड प्रयोगशाळा हाय्यक 3 13.06.2003 02462-235712 
45 श्री.ववश्वंभर वदगंबर साडेगावकर प्रयोगशाळा हाय्यक 3 04.11.1999 02462-235712 
46 श्री आनंद दशरथ चव्हाण प्रयोगशाळा हाय्यक 3 22.06.2001 02462-235712 
47 श्री रािेश्वर नरकसगसा मेघराि प्रयोगशाळा हाय्यक 3 27.08.2009 02462-235712 
48 श्री सूहास श्रीकृष्ण पाटील प्रयोगशाळा सहाय्यक 3 29.05.1999 02462-235712 
49 श्री चंद्रकांत गणपतराव कवठेकर प्रयोगशाळा सहाय्यक 3 06.11.1998 02462-235712 
50 श्रीमती ज्योती एस. वागदरीकर प्रयोगशाळा सहाय्यक 3 10.03.2008 02462-235712 
51 श्री व्यकंटेश गंगािर कूलकणी प्रयोगशाळा सहाय्यक 3 10.05.2000 02462-235712 
52 श्री उत्तम  ववठ्ठलराव सावतं प्रयोगशाळा सहाय्यक 3 24.12.2001 02462-235712 
53 श्री सुभाष देववदासराव हाके प्रयोगशाळा सहाय्यक 3 10.10.2005 02462-235712 
54 श्री गिानन लक्ष्मण कणकापुरे प्रयोगशाळा सहाय्यक 3 24.12.2001 02462-235712 
55  श्री मोहम्मद खावलद मो.ईब्रावहम इसीिी तंत्रज्ञ  3 21.06.2000 02462-235712 
56 श्री.एस.डी.मोकळे औषिवनमाता  3 06.05.1987 02462-235712 



57 श्री संिय सूभाषराव रत्नपारखी व.ैसा.कायगकता  3 09.03.1999 02462-235712 
58 श्री देवेंद्र रामचंद्र िोग व.ैसा.कायगकता 3 01.08.1998 02462-235712 
59 श्री रमेश सखाराम राठोड व.ैसा.कायगकता 3 28.09.1990 02462-235712 
60 श्री शरद वामनराव अवचार व.ैसा.कायगकता 3 12.08.2002 02462-235712 
61 श्री अविूत यशवतंराव तावडे व.ैसमाि सेवक 3 07.02.2000 02462-235712 
62 श्री वनलकंठ फूलचंद पवार व.ैसमाि सेवक 3 15.10.1993 02462-235712 
63 श्री अवनल ववठ्ठलराव नागमवाड सा.कायगकता 3 11.11.2003 02462-235712 
64 श्री. गिानन प्रभाकराराव वानखेडे सा.कायगकता 3 25.10.2007 02462-235712 
65 श्री मुकंुद श्रीकृष्णराव साकळे पेन्टर  3 17.01.1998 02462-235712 
66 श्री रमेश ववश्वनाथ मळेकर सांस्ख्यकी सहाय्यक  3 26.08.1997 02462-235712 
67 श्री हरीकसह गोपालकसह चौव्हाण ववितंत्री  3 13.01.2000 02462-235712 
68 श्री उत्तम सदबा वाघमारे ववद्यूत पयगवके्षक 3 27.04.1994 02462-235712 
69 श्रीमती अचगना वकशोर केसराळे भौवतकोपचार तज्ञ  3 05.08.2000 02462-235712 
70 श्री कल्याण ववनायकराव कंूडीकर दंत आरोग्यक  3 14.01.2001 02462-235712 
71 श्री प्रल्हाद नागोराव वाघमारे दंत तंत्रज्ञ  3 16.06.1997 02462-235712 
72 श्री रािेश अनंतराव दादेवार दंत तंत्रज्ञ 3 14.01.2002 02462-235712 
73 श्री मािव गोकवदराव परोडवाड सहाय्यक  दंत तंत्रज्ञ  3 28.05.2001 02462-235712 
74 श्रीमती सूवनता एन. गंिेवार आटीस्ट  3 12.12.1999 02462-235712 
75 श्री रकवद्र  सखाराम वहवाळे आटीस्ट 3 26.05.2016 02462-235712 
76 श्री सूवित रामराव वखल्लारे छायावचत्रकार  3 22.12.2015 02462-235712 
77 श्री श्रीिर आबाराव सारंग  पशूवदै्यकीय अविकारी  3 24.09.1998 02462-235712 
78 श्री देववदास व्यंकटी फड गं्रथपाल  3 15.10.1993 02462-235712 
79  श्री मच्छींद्रनाथ पांडूरंग खैरनार ग्रंथालय सहाय्यक  3 25.05.1995 02462-235712 
80 श्री रािेश मारोती कपपळवा दूरध्ववन चालक  3 13.07.1999 02462-235712 
81 श्री बालािी ववश्वनाथ िािव दूरध्ववन चालक  3 03.05.2001 02462-235712 
82 श्रीमती संवगता िी. परोडवाड दूरध्ववन चालक  3 28.02.2008 02462-235712 
83 श्री रािु बापुराव दवहफळे दूरध्ववन चालक  3 16.02.2016 02462-235712 
84 श्री सवतश कृष्णा कचतल वाहन चालक  3 27.06.2013 02462-235712 
85 श्री रािु मशनािी औराळे वाहन चालक  3 01.07.2013 02462-235712 
86 श्री िनंिय दासराव पाठक वाहन चालक  3 24.12.2003 02462-235712 
87 श्री प्रभाकर संभािी हाडे वाहन चालक  3 02.07.1997 02462-235712 
88 श्री आर. बी .वदक्षीत अिंारखोली सहाय्यक  3 03.06.1994 02462-235712 
89 श्री प्रफूल्ल रामराव गोिणे अंिारखोली सहाय्यक  3 16.09.2000 02462-235712 



90 श्री वहाबोद्दीन नईमोद्दीन काझी अंिारखोली सहाय्यक  3 20.09.2001 02462-235712 
91 श्री गोकवद वसंतराव  वचद्रावार स्वच्छता वनरीक्षक  3 19.11.1997 02462-235712 
92 श्रीमती सुवनता एम. हास्सेकर सा.आ.पवरचारीका  3 20.11.2003 02462-235712 

 

 
 
 
 
          अविष्ठाता  

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय     
        महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड 

  



 

वगग -3  अतांवत्रक कमगचारी  ( वद. 31.10.2020 पयंतीची मावहती ) 
अ.क्र. अविकारी / कमगचारी नाव पदनाम वगग नोकरीवर रुिु 

झाल्याचा वदनांक 
संपकासाठी 

दुरध्वनी /फॅक्स/ 
ईमेल 

1 श्री बदू सेवा राठोड  का.अविक्षक  3 13.09.1989 02462-235712 
2 श्री वभमराव के.गायकवाड का.अविक्षक 3 01.09.1990 02462-235712 
3 श्री वकरण यु.रोडे व.सहा.  3 11.09.1995 02462-235712 
4 श्री बालािी कावशराम बोिवगरेा़ व.सहा. 3 14.09.1994 02462-235712 
5 श्री बाबाराव रायािी झाडग े व.सहा. 3 19-10-1995 02462-235712 
6 श्री वभमराव गोकवदराव परोडवाड व.सहा. 3 14.09.1994 02462-235712 
7 श्री अवनल रुक्मािी एमेकर व.सहा. 3 24.08.1995 02462-235712 
8 श्री अभय कृष्णाराव देशपांडे व.वलवपक  3 12-09-1989 02462-235712 
9 श्री शैलेश श्रीमंतराव ससाणे व.वलवपक 3 28-04-2006 02462-235712 

10 श्री प्रशांत कमलाकर चांदिकर व.वलवपक 3 19-02-1990 02462-235712 
11 श्री अवभिीत संभािी िडे व.वलवपक 3 29-06-2009 02462-235712 
12 श्री बालािी लक्ष्मण गायकवाड व.वलवपक 3 06.07.1994 02462-235712 
13 श्री मुकेश हुशारकसग लहरे व.वलवपक 3 20-12-2007 02462-235712 
14 श्री प्रकाश सदावशव माळोदे व.वलवपक 3 14-09-1988 02462-235712 
15 श्री मिुकर व्यकंटराव िालने व.वलवपक 3 26-12-2011 02462-235712 
16 श्री वशवकुमार शामराव कंिारकर व.वलवपक 3 24-04-1995 02462-235712 
17 श्री सवचन सदावशवराव सुयगवशंी व.वलवपक 3 4-11-2009 02462-235712 
18 श्री प्रशांत सिुाकर पाठक व.वलवपक 3 01.12.2003 02462-235712 
19 श्रीमती अनुवप्रती बी.मालेगांवकर व.वलवपक 3 14-03-2012 02462-235712 
20 श्री बाबासाहेब गोकवद ढवळे व.वलवपक 3 24-11-2011 02462-235712 
21 श्री श्रीकातं श्रीरंग उिागरे व.वलवपक 3 18.07.1995 02462-235712 
22 श्री रािेश नारायण कदम व.वलवपक 3 22-06-1999 02462-235712 
23 श्री संिय श्रीिरराव कुलकणी व.वलवपक 3 09.10.1997 02462-235712 
24 श्री सुरेश तुकाराम थोरात व.वलवपक 3 15-07-1999 02462-235712 
25 श्री रववकुमार बळीराम इंगोले व.वलवपक 3 20-12-2012 02462-235712 



26 श्री वभमराव सोनािी मुरमुरे व.वलवपक 3 06-101989 02462-235712 
27 श्री उदिव कलबािी पवार व.वलवपक 3 01-01-2001 02462-235712 
28 श्री वशवािी रामचदं्रराव शेवाळकर व.वलवपक 3 25-01-2001 02462-235712 
29 श्री बालािी मारोती तोतरे व.वलवपक 3 14-09-1988 02462-235712 
30 श्री नारायण वपरािी बोडके व.वलवपक 3 27-03-2002 02462-235712 
31 श्री. अंबादास कंुभलवाड व.वलवपक 3 27-05-1997 02462-235712 
32 श्री वविय दशरथ भाले व.वलवपक 3 13.03.2003 02462-235712 
33 श्री सत्यनारायण पोशटटी म्याकल  क.वलवपक  3 14-7-1994 02462-235712 
34 श्री संिय िगन्नाथ पंडीत क.वलवपक 3 27-7-1994 02462-235712 
35 श्री संतोष गणपतराव तांडे क.वलवपक 3 13.01.2016 02462-235712 
36 श्री सुरेश ववठठलराव तमलुरे क.वलवपक 3 19-12-1994 02462-235712 
37 श्री अमोल शेषराव घोडके क.वलवपक 3 26.08.2005 02462-235712 
38 शवशकातं पाध्य े क.वलवपक 3 17.07.1997 02462-235712 
39 श्री रमेश हरिीत सौदे क.वलवपक 3 15-03-1994 02462-235712 
40 श्री प्रमोद वशवािी डुकरे क.वलवपक 3 08.11.2016 02462-235712 
41 श्री श्रीकातं परशरुाम िोंिळे क.वलवपक 3 15-01-2004 02462-235712 
42 श्री संघरतन दशरथ गायकवाड क.वलवपक 3 12.09.1988 02462-235712 
43 श्री. बालािी मावणकराव भोपाळे क.वलवपक 3 30.07.1997 02462-235712 
44 श्री शंकर गंगाराम गोिणे क.वलवपक 3 03.02.2001 02462-235712 
45 श्री मनोि श्यामराव वाघमारे क.वलवपक 3 10.06.2014 02462-235712 
46 मािव संभा सोनकाबंळे क.वलवपक 3 09.01.1998 02462-235712 
47 श्री नारायण सटवा भालेराव क.वलवपक 3 27-01-1992 02462-235712 
48 श्री वकशन बापरूाव फुलवळे क.वलवपक 3 27-7-1994 02462-235712 
49 श्री प्रशांतकुमार प्रकाश बंदेलवार क.वलवपक 3 14-01-2016 02462-235712 
50 श्री श्रीराम भगवानराव वसमतकर क.वलवपक 3 16-12-2012 02462-235712 
51 श्री ज्ञानेश्वर वशवािी वभसे क.वलवपक 3 26.10.2015 02462-235712 
52 श्रीमती सुवनता ववठठलराव चुकाबटुले क.वलवपक 3 19.10.2015 02462-235712 
53 श्री सुभाष प्रकाशराव शेळके क.वलवपक 3 05.08.2002 02462-235712 
54 श्री प्रकाश रामचदं्र पंडीत क.वलवपक 3 30-6-1994 02462-235712 
55 श्री दत्ता वशवािी ठाकरे क.वलवपक 3 20.10.2016 02462-235712 



56 श्री पढंरी व्यंकटराव हंबडे क.वलवपक 3 17-06-2016 02462-235712 
57 श्री वविय सिुाकर वाळकीकर क.वलवपक 3 13.01.2014 02462-235712 
58 श्री. अववनाश बापरुाव िािव क.वलवपक 3 23.10.2012 02462-235712 
59 श्री गिानन असोले क.वलवपक 3 23.10.2012 02462-235712 
60 श्री परमेश्वर अंबादास कळणे क.वलवपक 3 21-10-2015 02462-235712 
61 श्रीमती प्रवतक्षा वदगांबर कोदळे क.वलवपक 3 05-10-2015 02462-235712 
62 श्रीमती मुन्नी म.युसफू शेख क.वलवपक 3  13-08-2015 02462-235712 
63 श्री सुभाष वसताराम राठोड क.वलवपक 3 18-01-2016 02462-235712 
64 श्री वविय सोनािी मळघणे क.वलवपक 3 29-06-2016 02462-235712 
65 श्री बालािी परशुराम कल्हाळीकर क.वलवपक 3 07.12.1998 02462-235712 
66 श्री वशवािी फतरु वाघमारे क.वलवपक 3 28-7-1994 02462-235712 
67 श्री सुवनल कोंवडबा वत्रमले क.वलवपक 3 01.06.2004 02462-235712 
68 श्री सुरेश वदपचंद मचल क.वलवपक 3 16-04-1990 02462-235712 
69 श्री राम आत्माराम बुदु्रक क.वलवपक 3 18-07-2016 02462-235712 
70 श्री योगेश गणेश मंुगल क.वलवपक 3 16-06-2016 02462-235712 
71 शेख अफरोि शेख कवदर क.वलवपक 3 01.04.2013 02462-235712 
72 श्री सुिाकर वदगंबर शेवाळे उच्चश्रेणी लघुलेखक  3 01-01-1998 02462-235712 
73 श्री प्रताप उत्तमराव वडेपल्ली वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 21.01.2016 02462-235712 
74 श्रीमती श्वेता रािेश्वर वशववेाड  वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 20.06.2016 02462-235712 
75 श्री संिय नारायणराव कोकुलवार  वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 08-01-1999 02462-235712 
76 श्रीमती अनुरािा सी.कुलकणी/मुळे वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 12-05-1995 02462-235712 
77 श्री भगवान शकंरराव विें वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 19-10-1995 02462-235712 
78 श्रीमती संवगता सी. फुटाणे वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 24-01-1996 02462-235712 
79 श्रीमती पोर्थणमा डी. परंुदरे/ रािे वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 09-02-1996 02462-235712 
80 श्री गंगाप्रसाद एस. उडतेवार वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 18-01-1994 02462-235712 
81 श्री सवतश पंडीत पवार वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 13-02-2013 02462-235712 
82 श्री श्रीपाद बाळकृष्ण िोशी वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 13-02-1996 02462-235712 
83 श्री मारोती पंढरीनाथराव चन्नावार वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 15-12-1993 02462-235712 
84 श्री ववष्ण ुप्रकाशराव भोसल े वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 19-10-2015 02462-235712 
85 श्री वनतीन गौतम िोंिळे वनम्नश्रेणी लघुलेखक  3 20.06.2016 02462-235712 
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 वगग-4 (महाववद्यालय) 17 बाबींची मावहती खालील प्रमाणे  वद.30.10.2020 पयंतची मावहती 

अ.क्र अविकारी/कमगचारी पद कमगचा-यांचे नाव वगग 
नौकरीवर रुिू 
झाल्याचा वदनांक 

संपर्कासकठी दरुध्वनी/फॅक्स/ई-मेल 

1 दप्तरी श्री.रेखा सखाराम तोगरीकर ४ 13.09.19888 02462-235712 

2 मदतवनस श्री.संपत सोनबा दासरे ४ 08.07.1994 02462-235712 

3 सफाईगार श्रीमती.रेखा प्यारेलाल चावरे ४ 13.05.1994 02462-235712 

4 वशपाई श्री.शंकर कृष्णास्वामी वंगला ४ 09.05.1994 02462-235712 

5 पहारेकरी श्रीमती.ियश्री प्रकाशराव चन्ना  ४ 20.12.2001 02462-235712 

6 वशपाई श्री.करीम मन्नु शेख ४ 13.05.1994 02462-235712 

7 पशुपरीचर श्री.वदगंबर रामचंद्र खोकले ४ 15.03.1994 02462-235712 

8 सफाईगार श्री.सुवनल वदनािी गिभारे ४ 01.06.1994 02462-235712 

9 अंिारखोली परीचर श्री.मािव गंगाराम कशदे ४ 06.09.1993 02462-235712 

10 अंिारखोली परीचर श्री.पांडुरंग ियवतंराव तेलंग ४ 31.03.1994 02462-235712 

11 प्रयो.परीचर श्री.मोतीराम झुनािी मुळेकर ४ 07.03.1994 02462-235712 

12 वशपाई श्री.भास्कर ववठठलराव वडिे ४ 05.03.1994 02462-235712 

13 वशपाई श्री.पंढरीनाथ गंुडपा चौडेकर ४ 02.05.1992 02462-235712 

14 प्रयो.परीचर श्री.वसध्दाथग रामराव महागडे ४ 16.03.1994 02462-235712 

15 वशपाई श्रीमती.कस्तुरा उत्तमराव ढवळे ४ 25.07.1994 02462-235712 

16 हमाल श्रीमती.पुष्पा रामराव झंपलकर ४ 11.03.1994 02462-235712 

17 प्रयो.परीचर श्री.श्रीराम ग्यानोबा वडिे ४ 09.08.1994 02462-235712 

18 शव.खोली परीचर श्री.अशोक वदगंबर संगमवार ४ 11.03.1994 02462-235712 

19 पहारेकरी श्री.मािव मारोती इंगोले ४ 16.12.1998 02462-235712 



20 वशपाई श्री.प्रल्हाद कामािी कल्याणकर ४ 09.05.1994 02462-235712 

21 वशपाई श्री.बबन व्ही मुक्कनवार ४ 27.01.1992 02462-235712 

22 शव.खोली परीचर श्री.पारोिी दत्तात्रय मोतीपवळे ४ 29.06.1999 02462-235712 

23 पशुपरीचर श्री.मािव मावणक राणे ४ 07.09.1993 02462-235712 

24 वशपाई श्री.िनािी देवराव सोनकांबळे ४ 05.03.1994 02462-235712 

25 प्रयो.परीचर श्री.कावशराम पुंडवलक मोरताडे ४ 09.05.1994 02462-235712 

26 प्रयो.परीचर श्रीमती.नमगदा भागोराव खोकले ४ 09.05.1994 02462-235712 

27 
प्रयो.परीचर 

श्रीमती सरस्वतीबाई शंकरराव 
वागतकर 

४ 
17.09.1988 

02462-235712 

28 मदतवनस श्री.भागवत ववक्रम िािव ४ 09.05.1994 02462-235712 

29 वशपाई श्री.नामदेव ग्यानोबा कोतलापूरे ४ 03.10.1988 02462-235712 

30 अंिारखोली परीचर श्री.परमेश्वर बापूराव मंुडे ४ 08.07.1994 02462-235712 

31 सफाईगार श्रीमती फुलकली प्रकाश वचडाकलया ४ 16.03.1994 02462-235712 

32 वशपाई श्री.अशोक कोडींबा रणवीरकर ४ 03.10.1988 02462-235712 

33 हमाल श्री.वदल्लपकुमार इरन्न मडगुलवार ४ 23.12.1998 02462-235712 

34 सफाईगार श्री.कावशनाथ पुंिािी खोकले ४ 23.03.1994 02462-235712 

35 वशपाई श्री.सुरेकांत नागोराव िािव ४ 16.07.1994 02462-235712 

36 प्रयो.परीचर श्री.केशव ग्यानोबा हबेड ४ 13.09.1988 02462-235712 

37 प्रयो.परीचर श्री.अ.मुिीब शेख वमरान ४ 14.09.1988 02462-235712 

38 प्रयो.परीचर श्री.विैनाथ भुंिगंराव मंगनाळे ४ 03.10.1988 02462-235712 

39 प्रयो.परीचर श्री.अिुगन सदावशवराव गािेवार ४ 03.10.1988 02462-235712 

40 प्रयो.परीचर श्री.प्रववण बापूराव माळी ४ 02.05.1992 02462-235712 

41 प्रयो.परीचर श्री.अशोक नारायण पेन्टेवाड ४ 09.04.1997 02462-235712 

42 
सफाईगार श्री.रॉकी रामवनवास कचडावलया ४ 13.04.2017 02462-235712 

43 
सफाईगार श्री.मंगल रतन पवार ४ 29.10.2007 02462-235712 

44 
सफाईगार श्री.ववशाल रमेश दवणे ४ 19.03.2019 02462-235712 

45 
मदतवनस श्रीमती.वसमा बेगम शेख साहेद ४ 01.03.2019 02462-235712 

46 
सफाईगार कु.ज्योती संभा काळे ४ 17.04.2017 02462-235712 

47 
सफाईगार श्री.रािु रणविर लोट ४ 16.01.2006 02462-235712 

48 
सफाईगार श्रीमती.अल्का मुकंुद वाघमारे ४ 12.06.2009 02462-235712 



49 
वशपाई श्रीमती.वरना व्यंकट िािव ४ 02.03.2019 02462-235712 

50 
सफाईगार श्री.शुभम संिय सरसर ४ 26.02.2018 02462-235712 

51 
वशपाई श्री.दुयोिन वकशन भगत ४ 06.03.2006 02462-235712 

52 
सफाईगार श्री.वसध्दांत शंकर भंडारे ४ 02.03.2019 02462-235712 

53 
सफाईगार श्री.मनोि वदलीप गिभारे ४ 02.03.2019 02462-235712 

54 
सफाईगार श्री.वनतीन नारायण चावरे ४ 02.03.2019 02462-235712 

55 
सफाईगार श्री.संकेत सुरेश राक्षेसे ४ 21.01.2019 02462-235712 

56 
सफाईगार श्री.सुरेश रमेश डुलगि ४ 28.09.2016 02462-235712 

57 
सफाईगार श्री.वदपक वशवािीराव िगताप ४ 03.12.2009 02462-235712 

58 
प्रयो.परीचर श्री.सुदशगन सुरेश मचल ४ 10.03.2016 02462-235712 

59 
सफाईगार श्री.ववक्की लालकसग डुलगि ४ 17.04.2017 02462-235712 

60 
सफाईगार श्री.श्रीवनवास वदगंबर ववठठलकर ४ 11.06.2009 02462-235712 

61 
सफाईगार श्री.ववठठल रािन्ना रातौड ४ 04.12.2009 02462-235712 

62 
सफाईगार श्री.वनवखल बालािी िोंडगे ४ 02.03.2019 02462-235712 

63 
सफाईगार श्री.ववनोद सटवािी गिभारे ४ 02.03.2019 02462-235712 

64 
सफाईगार श्रीमती.ववमल वाघोिी खुणे ४ 25.08.2009 02462-235712 

65 
वशपाई श्री.अकिक्य मिुकर वाघमारे ४ 19.03.2020 02462-235712 

66 
वशपाई श्री.प्रववण प्रेमवित गोहील ४ 30.03.1998 02462-235712 

67 
हमाल श्री.विैनाथ नागोराव परोडवाड ४ 07.11.2002 02462-235712 

68 
हमाल श्री.गिानन चंद्रकांत सोळंुखे  ४ 18.08.1997 02462-235712 

69 
सफाईगार श्री.लक्ष्मीकांत कलगूराम कळसकर ४ 04.12.2003 02462-235712 

70 
वशपाई श्री.गोकवदववश्वनाथ गोरे ४ 09.12.2003 02462-235712 

71 
सफाईगार श्रीमती.कृष्णाबाई अवनरुध्द होणराव ४ 13.01.1998 02462-235712 

72 
सफाईगार श्री.सुवनल श्रीरंग िोगदंड ४ 19.03.2020 02462-235712 

73 
प्रयो.परीचर श्री.अववनाश भगवान वाघमारे ४ 19.03.2020 02462-235712 

74 
सफाईगार श्री.ववशाल िोकगदर डुलगि ४ 19.03.2020 02462-235712 

75 वशपाई श्री.शुभरत्न सावकार वशवणीकर ४ 19.03.2020 02462-235712 

76 प्रयो.परीचर श्री.अतुल भगवान इंगोले ४ 19.03.2020 02462-235712 



77 सफाईगार श्री.योगेश दारा कभगावनया  ४ 19.03.2020 02462-235712 

78 प्रयो.परीचर श्री.रोहणकूमार आनंद सवामचल ४ 19.03.2020 02462-235712 

79 सफाईगार श्रीमती.शोभा सुयगकांत ईवबतदार ४ 22.10.2012 02462-235712 

80 सफाईगार श्री.प्रयत्नशील अशोक चावरे ४ 23.10.2012 02462-235712 

81 सफाईगार श्री.प्रवदप वभमराव कसबे ४ 27.06.2019 02462-235712 

82 वशपाई श्री.साहेबराव मािव पंडीत ४ 27.03.1998 02462-235712 

83 प्रयो.परीचर श्री.दौलत मारोती ढगे ४ 06.7.2000 02462-235712 

 
 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय  

ववष्णपुरूी, नांदेड. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

माहीती अविकार अविवनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना - (इ) 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नादेंड येथील कायालयामध्ये उपलब्् दस्ताऐविाचंी यादी दस्ताऐविाचा ववषय 
ऑक्टोबर २०20 

अनु
.क 

दस््ऐविांचा प्रकार ववषय संबंवित व्य् क्ती/पदनाम व्यक्तीचे वठकाण/ 
उपरोक्त्  कायालयात 

उपलब्ध्  नसल्यास 
 अविष्ठाता यांचे स्वीय सहायक /गोपनीय ववभाग, तक्रार, 

वनवदेन नस्त्या, चौकशी अहवाल 
अविष्ठाता दालन श्री.सवतश पंडीतराव पवार, वनम्नश्रेणी लघुलेखक  

श्री.ववष्णु  प्रकाशराव भोसले, वनम्नश्रेणी लघुलेखक  
प्रशासकीय कायालय 

महाववद्यालय 
1 या ववभागात वगग १ व २ अविकारी यांची मुळ सेवा पुस्त्क व 

नस्त्या ठेव्यात आलेल्या आहेत. त्यात वयैक्तीक नस्त्या, 
न्यायालयीन प्रकरणांच्या नस्त्या, वतेनवाढ नस्त्या व इतर 
प्रशासकीय नस्त्या व वतेन देयके 

आस्थापना रािपवत्रत 
व वतेन देयक 

श्री.संिय श्रीिरराव कुलकणी,वरीष्ठ वलपीक आस्था- 1  
श्री.योगेश मंुगल, कवनष्ठ वलपीक, आस्था- 2 
श्री. प्रशांत बंदेलवार, कवनष्ठ वलपीक, आस्था- 2 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

2 या ववभागात वगग ३ कमगचारी यांची मूळ सेवा पुस्तके व नस्त्या 
ठेव्यांत आलेल्या आहेत. त्यात वयैक्तीक नस्त्या, 
न्यायालयीन प्रकरणांच्या नस्त्या, वतेनवाढ नस्त्या, अस्थायी 
पदे नस्त्या, अनुकंपा नस्त्या, लाडपागे नस्त्या, अग्रीम 
नस्त्या, सेवावनवृत्तीबाबतच्या नस्त्या, िातपडताळणी 
नस्त्या, कालबध्द पदोन्नती नस्त्या व वकरकोळ रिा 
नोंदवही, इतर प्रशासकीय नस्त्या व वतेन देयके 

आस्थापना वगग 3 व 
वतेन देयक 

श्री.संिय श्रीिरराव कुलकणी, वरीष्ठ वलपीक आस्था- 3 
श्री.पंढरी व्यंकटराव हंबडे, कवनष्ठ वलपीक आस्था- 3 
श्री.सुभाष वसताराम राठोड, कवनष्ठ वलपीक आस्था- 3 
 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

3 या ववभागात वगग ४ कमगचारी यांची मुळ सेवा पुस्तके व नस्त्या 
ठेव्यात आलेल्या आहेत. त्यात वयैस्क्तक नस्त्या, 
न्ययालयीन प्रकरणांच्या नस्त्या, वतेनवाढ नस्त्या, व इतर 
प्रशासकीय नस्तया व वतेन देयके तसेच वगग ४ बदली 
कामगार आस्थापना, बायोमॅवरक प्रणाली, बदलीकामगार व 
सुरक्षा रक्षक 
 

आस्थापना वगग 4  व 
वतेन देयक बदली 
कमगचारी , सुरक्षा 
रक्षक 

श्री.मिुकर व्यंकटराव िालने, वरीष्ठ वलपीक, आस्था- 4 
श्री.सुभाष वसताराम राठोड, कवनष्ठ वलपीक, आस्था- 4 
श्री.सवचन सदावशवराव सुयगवशंी, वरीष्ठ वलपीक, लेखा- 4 
श्री. प्रमोद वशवािी डुकरे, कवनष्ठ वलपीक, लेखा- 4 
  

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 



 
4 ववद्याशाखा पदवीपूवग, पदव्युत्तर, आवासी वनवासी कायासन  

ववद्याशाखा  
 
 

श्रीमती. अनुवप्रती मालेगावकर, वरीष्ठ वलपीक, ववद्याशाखा 
पदवीपूवग 
श्री.वशवम सोनटक्के, कवनष्ठ वलपीक  ववद्याशाखा पदवीपूवग 
 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

5 आवक नोंदवही, िावक नोंदवही, स्टॅम्प्  नोंदवही अब, 
स्थावनक टपाल नोंदवही (आवक/िावक) 

आवक िावक ववभाग श्री.शंकर गंगाराम गोिने, कवनष्ठ वलपीक, आवक ववभाग 
श्री.सत्यनारायण पोशटटी म्याकल, कवनष्ठ वलपीक िावक ववभाग 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

6 महाववद्यालयासाठी व रुग्णालयासाठी लागणारी यंत्र सामुग्री 
व सािन सामुग्री, उपकरणे, रसायने, इत्यादी खरेदी करणे 
तसेच फर्थनचर ग्लासवअेसग व वकरकोळवस्तु खरेदी करणे, 
तसेच लेखन सामुग्री खरेदी करणे, या वस्् च्या िडसंग्रह 
वस्तु नोंदवहया ठेवणे इत्यादी कामे 

खरेदी व दुरुस्ती 
ववभाग व सर्थिकल 
स्टोअर 

श्री.वभमराव गोकवदराव परोडवाड, वरीष्ठ सहाय्यक, 
शल्यवस्तुभांडार 
श्री.वविय दशरथ भाले, वरीष्ठ वलपीक, यंत्रसामुग्री भांडार 
श्री.सवचन सदावशवराव सुयगवशंी, यंत्रसामुग्री भांडार 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

7 आर्थथक व्य्वहाराशी संबंवित सवग प्रकारच्या नस्त्या,  स््ाीय 
प्रपंिी, पीएलए नोंदवही, पीएलए वैगरे बाबतच्या नस्त्या, 
वशष्य्वृत्ती व स्टायपेंड वाटपाबाबत नस्त्या वगैरे 

रोखपाल ववभाग श्री.बालािी काशीराम बोिवगरे, वरीष्ठ सहाय्यक रोखशाखा प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

8 अंदािपत्रक, अनुदान, अथगसंकल्पीय तरतुदी , कायगक्रम 
अंदािपत्रके, अनुदान मागणी, व खचग वैगरे बाबतच्या नस्त्या 

अंदािपत्रक ववभाग श्री.प्रशांत सुिाकरराव पाठक, वरीष्ठ वलपीक, लेखा अनुदान प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

9 रोख नांदवही, स्वीय प्रपंिी पास बुक, पावती पुस्त्क 
नोंदवही, रुग्णालयीन फी िमा नोंदवही, हालचाल नोंदवही, 
मावसक खचाची नोंदवही, कु.कु.नोंदवही, दुय्य्म रोख 
नोंदवही, बील नोंदवही, टोकन नोंदवही, आकस्स्मक देयके 

लेखा ववभाग श्री. मुकेश हुशारकसग लहरे, वरीष्ठ वलपीक लेखा-1,2 
श्री.बाबासाहेब गोववदराव ढवळे, कवनष्ठ  वलपीक, लेखा- 3 
श्री.अमोद घोडके, कवनष्ठ वलपीक लेखा- 3 
श्री.सवचन सदावशवराव सुयगवशंी, वरीष्ठ वलपीक, लेखा- 4 
श्री.प्रमोद वशवािीराव डुकरे, कवनष्ठ वलपीक, लेखा- 4 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

10 इमारत व दळणवळण व स्टेशनरी ववभाग, शासकीय 
वनवासस्थान 

इमारत व दळणवळण श्री.रािेश नारायणराव कदम, वरीष्ठ वलपीक, वनवासस्थान व 
बािंकाम कायासन 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

11 माहीती अविकार व वबेसाईट माहीती अविकार डॉ.ईस्माईल इनामदार, सहयोगी प्राध्यापक, बेबसाईट अपडेट 
श्री.ववष्णु प्रकाशराव भोसले, मावहती अविकार  

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

12 वगग १ ते ४ वैद्यकीय देयके/प्रवास भत्त  देयके/रिा प्रवास 
देयके/महाराष्र दशगन/स्व्ग्राम देयके/संगणक 
अग्रीम/घरबांिणी अग्रीम/सायकल माटार अग्रीम/फेस्स्टव्हल 
अग्रीम 

इतर देयके श्री. मुकेश हुशारकसग लहरे, वरीष्ठ वलपीक लेखा-1,2 
श्री.बाबासाहेब गोववदराव ढवळे, कवनष्ठ  वलपीक, लेखा- 3 
श्री.अमोद घोडके, कवनष्ठ वलपीक लेखा- 3 
श्री.सवचन सदावशवराव सुयगवशंी, वरीष्ठ वलपीक, लेखा- 4 
श्री.प्रमोद वशवािीराव डुकरे, कवनष्ठ वलपीक, लेखा- 4 
श्री.रािेश नारायणराव कदम, वरीष्ठ वलपीक, वनवासस्थान व 
बािंकाम कायासन 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 



13 वगग १ ते वगग ४ भववष्य्  वनवाह वनिी, सेवावनव.तती लेखे व 
अवग्रम देयके इत्यावद बाबतच्या नोंदवहया  नस्त्या 

भ.वन.वन व पेंशन श्री. मुकेश हुशारकसग लहरे, वरीष्ठ वलपीक लेखा-1,2 
श्री.बाबासाहेब गोववदराव ढवळे, कवनष्ठ  वलपीक, लेखा- 3 
श्री.अमोद घोडके, कवनष्ठ वलपीक लेखा- 3 
श्री.सवचन सदावशवराव सुयगवशंी, वरीष्ठ वलपीक, लेखा- 4 
श्री.प्रमोद वशवािीराव डुकरे, कवनष्ठ वलपीक, लेखा- 4 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

14 लेखा पवरक्षण व भांडार पडताळणी नस्त्या, पुतगता अहवाल, 
ऑडीट पॅरा नस्त्या 

लेखापवरक्षण श्री.बी.एस.राठोड, कायालयीन अविक्षक प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

15 वकरकोळ वस्तु पुरवठा ववभाग व िडसंग्रह खरेदी वकरकोळ वस्तु 
पुरवठा 

श्री.प्रकाश रामचंद्र पंडीत, कवनष्ठ वलपीक, वकरकोळ भांडार प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

16 प्राणवायू चे वसलेंडर खरेदी वाटप, देयके नस्त्या प्राणवायू पुरवठा श्री.वविय दशरथ भाले, वरीष्ठ वलपीक, यंत्रसामुग्री भांडार 
श्री.सवचन सदावशवराव सुयगवशंी, यंत्रसामुग्री भांडार 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

18 वगग १ ते ४ न्यायप्रववष्ठ प्रकरणे नस्ती, अहवाल, इत्यादी 
महत्वाचे न्यायालयाश्ाी संबंवित कागदपत्रे 

न्यायालयीन प्रकरणे 
ववभाग 

श्री.संिय श्रीिरराव कुलकणी,वरीष्ठ वलपीक आस्था- 1  
श्री.योगेश मंुगल, कवनष्ठ वलपीक, आस्था- 2 
श्री. प्रशांत बंदेलवार, कवनष्ठ वलपीक, आस्था- 2 
श्री.पंढरी व्यंकटराव हंबडे, कवनष्ठ वलपीक आस्था- 3 
श्री.सुभाष वसताराम राठोड, कवनष्ठ वलपीक आस्था- 3 
श्री.मिुकर व्यंकटराव िालने, वरीष्ठ वलपीक, आस्था- 4 
श्री.सुभाष वसताराम राठोड, कवनष्ठ वलपीक, आस्था- 4 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

19 आयकराबाबतच्या नस्त्या आयकर ववभाग श्री. मुकेश हुशारकसग लहरे, वरीष्ठ वलपीक लेखा-1,2 
श्री.बाबासाहेब गोववदराव ढवळे, कवनष्ठ  वलपीक, लेखा- 3 
श्री.अमोद घोडके, कवनष्ठ वलपीक लेखा- 3 
श्री.सवचन सदावशवराव सुयगवशंी, वरीष्ठ वलपीक, लेखा- 4 
श्री.प्रमोद वशवािीराव डुकरे, कवनष्ठ वलपीक, लेखा- 4 

प्रशासकीय कायालय 
महाववद्यालय 

 

 

 

अविष्ठाता, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय  

ववष्णपुरूी, नांदेड. 
 



 

 

                               मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
कलम ४ (१) (ब) (x) 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड कायालयातील अविका-यांचे पगार व भत्ते रािपवत्रत आस्थापना वगग 
१ व २ 

 
अ.क्र
. 

कमगचा ा़यऱ्यांचे  नांव हूदा व श्रेणी मुळ वतेन ग्रेड 
वतेन 

महागाई 
भत्ता 

घरभाडे 
भत्ता 

व्यवसाय
रोि     
भत्ता 

प्रवास 
भत्ता 

 
एम.इ.ए. 

पी.िी. 
भत्ता 

स्पे.पे+इ
तर 

एकूण 

1                2        3       4    5     6     7      8        9     10    11 1२ १३ 

1 डॉ.आर.के.अंबुलगेकर प्राध्यापक 199600 0 33932 15968 13740 1200 833 2500 4276 272049 

2 डॉ.िी.एल.अनमोड प्राध्यापक 205600 0 34952 16448 9810 1200 ८३३ 2500 4512 275855 

३ डॉ.पी.एल.गट्टाणी प्राध्यापक 205600 0 34952 16448 8000 1200 ८३३ 2500 4512 274153 

४ डॉ.एच.व्ही.गोडबाले प्राध्यापक 218200 0 37094 17456 8000 1200 833 2500 4220 289903 

५ डॉ.एस.एस.करडखेडकर प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 25360 1200 833 2500 3196 223464 

६ डॉ.आय.के.मो.अब्दुल प्राध्यापक 193800 0 32946 15504 0 1200 833 2500 4294 251077 

७ डॉ.एस.आर.मोरे प्राध्यापक 218200 0 37094 17456 9495 1200 833 2500 4220 291308 

८ डॉ.व्ही.एम.सहस्त्रबुध्दे प्राध्यापक 218200 0 37094 17456 8000 1200 833 2500 0 285283 

९ डॉ.एस.आर.वाकोडे प्राध्यापक 218200 0 37094 17456 8000 1200 833 2500 4620 289903 

१० डॉ.वाय.एच.चव्हाण प्राध्यापक 147900 0 25143 11832 25360 1200 833 2500 3044 217812 

११ डॉ.एन.के.नंदनवनकर प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 27720 1200 833 2500 3427 226055 

१२ डॉ.व्ही.एस.राठोड प्राध्यापक 181800 0 30906 14544 0 1200 833 2500 4206 226055 

१३ डॉ.डी.पी.भरुके प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 23700 1200 833 2500 2844 246399 



१४ डॉ.एम.वाय.हरनाळीकर प्राध्यापक 153000 0 26010 12240 28220 1200 833 2500 3386 252451 

१५ डॉ.व्ही.व्ही.इनामदार प्राध्यापक 161600 0 27472 12928 23400 1200 833 2500 3696 260100 

१६ डॉ.एम.ए.सवमर प्राध्यापक 157600 0 26792 12608 23370 1200 833 2500 3698 254416 

१७ डॉ.एस.एच.तांबे प्राध्यापक 153000 0 26010 12240 28220 1200 833 2500 3386 252451 

१८ डॉ.एस.बी.तांबोळी प्राध्यापक 157600 0 26792 12608 26170 1200 833 2500 3530 257048 

१९ डॉ.बी.एस.भगत सहयोगी प्राध्यापक 135300 0 23001 10824 23200 1200 833 2500 2784 221805 

२० डॉ.पी.एस.बोडके सहयोगी प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 28040 1200 833 2500 3418 251313 

२१ डॉ.ए.एन.चव्हाण सहयोगी प्राध्यापक 131400 0 22338 10512 23200 1200 833 2500 2784 216291 

२२ डॉ.एम.डी.डाके सहायोगी प्राध्यापक 139400 0 23698 0 23200 1200 833 2500 2784 215249 

23 डॉ.ए.एस.देगावकर सहायोगी प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 27720 1200 833 2500 3326 250901 

24 डॉ.एस.एस.दुलेवाड सहयोगी प्राध्यापक 131400 0 23338 10512 23200 1200 833 2500 2784 216291 

25 डॉ.िे.बी.देशमुख सहयोगी प्राध्यापक 131400 0 23338 10512 23200 1200 833 2500 2784 216291 

26 डॉ.एस.एम.एमेकर सहयोगी प्राध्यापक 131400 0 23338 10512 12870 1200 833 2500 1544 204721 

27 डॉ.एफ.ए.फसीहा सहयोगी प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 27720 1200 833 2500 3326 250901 

28 डॉ.आर.डी.गाडेकर सहयोगी प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 26125 1200 833 2500 3135 249115 

29 डॉ.ए.बी.गुिराथी सहयोगी प्राध्यापक 131400 0 22338 10512 23200 1200 833 2500 2784 216291 

30 डॉ.आय.एफ.इनामदार सहयोगी प्राध्यापक 131400 0 23338 10512 23200 1200 833 2500 2784 216291 

31 डॉ.व्ही.आर.कापस े सहयोगी प्राध्यापक 131400 0 23338 10512 23200 1200 833 2500 2784 216291 

32 डॉ.व्ही.पी.केळकर सहयोगी प्राध्यापक 147900 0 25143 11832 26125 1200 833 2500 3135 242895 

33 डॉ.व्ही.व्ही.खडके सहयोगी प्राध्यापक 147900 0 25143 11832 26125 1200 833 2500 3135 242895 

34 डॉ.एच.एन.खान सहयोगी प्राध्यापक 152300 0 25891 0 26910 1200 833 2500 3229 237810 

35 डॉ.एस.एम.खान सहयोगी प्राध्यापक 147900 0 25143 11832 26620 1200 833 2500 2954 241209 

36 डॉ.एम.बी.कुलकणी सहयोगी प्राध्यापक 131400 0 23338 10512 23200 1200 833 2500 2784 216291 

37 डॉ.यु.एम.मोहमद सहयोगी प्राध्यापक 131400 0 23338 10512 23200 1200 833 2500 2784 216291 

38 डॉ.के.एस.मोरे सहयोगी प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 26125 1200 833 2500 3135 249115 



39 डॉ.व्ही.िी.मुिोळकर सहयोगी प्राध्यापक 147900 0 25143 11832 26125 1200 833 2500 3044 242039 

40 डॉ.एस.यु.मंुगल सहयोगी प्राध्यापक 131400 0 23338 10512 23200 1200 833 2500 2784 216291 

41 डॉ.िी.एस.मनुरकर सहायक प्राध्यापक 147900 0 25143 11832 26125 1200 833 2500 3135 242895 

42 डॉ.ए.सी.पंचमहालकर सहायक प्राध्यापक 131400 0 23338 10512 23200 1200 833 2500 2784 216291 

43 डॉ.के.िी.राठोड सहयोगी प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 26125 1200 833 2500 3135 249115 

44 डॉ.एस.एन.राठोड सहयोगी प्राध्यापक 135300 0 23001 10824 23200 1200 833 2500 2784 221805 

45 डॉ.एम.ए.रहमान सहयोगी प्राध्यापक 176500 0 3005 14120 18950 1200 833 2500 3963 276982 

46 डॉ.पी.आर.राठोड सहयोगी प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 23900 1200 833 2500 2868 246623 

47 डॉ.पी.िी.साळव े सहयोगी प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 25010 1200 833 2500 3600 248465 

48 डॉ.एस.व्ही.सुवणगकार सहयोगी प्राध्यापक 161600 0 27472 12928 24400 1200 833 2500 3636 261040 

49 डॉ.एस.आर.तोटावार सहयोगी प्राध्यापक 147900 0 25143 11832 23900 1200 833 2500 2868 240403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अविष्ठाता 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णूपूरी,नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,ववष्णपुूरी,नादेंङ 
वगग-2 कायमस्वरुपी 

 
अ.क्र
. 

कमगचा ा़यऱ्यांचे  नांव हूदा व श्रेणी मुळ वतेन ग्रेड 
वतेन 

महागाई 
भत्ता 

घरभाडे 
भत्ता 

व्यवसाय
रोि     
भत्ता 

प्रवास 
भत्ता 

 
एम.इ.ए
. 

पी.िी. 
भत्ता 

स्पे.पे+इ
तर 

एकूण 

1                2        3       4    5     6     7      8        9     10    11 1२ १३ 
1 डॉ.पी.एन.कदम सहयोगी प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 27720 1200 833 2500 3326 225954 
२ डॉ.एम.आर.फारूकी सहायक प्राध्यापक 107300 0 18241 8584 19515 1200 833 2500 2340 161713 
३ डॉ.पी.एस.मुळे सहायक प्राध्यापक 152300 0 25891 12184 2720 1200 ८३३ 2500 3326 225954 
४ श्री.शा.बा.वबडव े प्रंशासकीय अविकारी 65100 0 11067 0 0 2000 0 0 0 78167 
५ श्री.िी.िे.िािव औषिवनमाता 91400 0 15538 7312 0 600 0 0 ० 114850 
६ डॉ.एस.अहमद सहायक प्राध्यापक 68900 0 11713 5512 13775 1200 833 2500 1653 117372 
७ डॉ.पी.एस.ताहीर अहमद सहायक प्राध्यापक 63000 0 10710 5040 11775 1200 833 2500 1412 106790 
८ डॉ.यु.बी.अत्राम सहायक प्राध्यापक 63000 0 10710 5040 11775 1200 833 2500 1412 106790 
९ डॉ.एम.एस.बोलके सहायक प्राध्यापक 63000 0 10710 0 11775 0 833 2500 1412 100550 
१० डॉ.एल.एन.चेरेकर सहायक प्राध्यापक 89800 0 15266 7184 16820 1200 833 2500 2018 150331 
११ डॉ.िे.डी.वभसे सहायक प्राध्यापक 68800 0 12070 5504 12870 1200 833 2500 1544 116217 
१२ डॉ.ए.एस.देशमुख सहायक प्राध्यापक 71000 0 12070 5680 12130 1200 833 2500 1456 118499 
१३ डॉ.पी.टी.गिभारे सहायक प्राध्यापक 68900 0 11713 5512 13260 1200 833 2500 1591 116795 
१४ डॉ.पी.बी.करडील े सहायक प्राध्यापक 18990 6000 40984 2499 12495 1200 833 2500 84521 178168 
१५ डॉ.एस.के.कुलकणी सहायक प्राध्यापक 68800 0 11696 5504 12870 1200 833 2500 1456 115393 
१६ डॉ.एन.एच.लोनीकर सहायक प्राध्यापक 57700 0 9809 4616 11775 1200 833 2500 1413 99298 
१७ डॉ.के.व्ही.मलशेटवार सहायक प्राध्यापक 68900 0 11713 5512 12130 1200 833 2500 1456 115530 
१८ डॉ.यु.डब्ल्यु माने सहायक प्राध्यापक 68800 0 11696 5504 12870 1200 833 2500 1544 115393 
१९ डॉ.एस.ए.मंिुर अहमद सहायक प्राध्यापक 63000 0 10710 5040 11775 1200 833 2500 1413 

 
106791 

२० डॉ.एन.वाय.मेमन सहायक प्राध्यापक 68900 0 11713 5512 13775 1200 833 2500 1653 117372 
२१ डॉ.ए.पी.नागरीक सहायक प्राध्यापक 64900 0 11033 5192 12495 1200 833 2500 1499 110283 



२२ डॉ.एम.पी.नाकेल सहायक प्राध्यापक 57700 0 9809 4616 10800 1200 833 2500 1226 98206 
23 डॉ.के.यु.नांदेडकर सहायक प्राध्यापक 71000 0 12070 5680 12495 1200 833 2500 1500 118908 
24 डॉ.एस.एन.पवार सहायक प्राध्यापक 63000 0 10710 5040 11775 1200 833 2500 1415 106793 
25 डॉ.ए.रमेश चव्हाण सहायक प्राध्यापक 73100 0 12427 5848 13260 1200 833 2500 1412 122554 
26 डॉ.एम.ए.रहमान तांबोळी सहायक प्राध्यापक 57700 0 9809 0 11775 0 833 2500 1413 93482 
27 डॉ.डी.एस.सािू सहायक प्राध्यापक 70900 0 12053 5672 12870 1200 833 2500 1544 119186 
28 डॉ.ए.एम.वसद्दीकी सहायक प्राध्यापक 89800 0 15266 7184 16990 1200 833 2500 2038 150521 
29 डॉ.िे.आर.सोलंके सहायक प्राध्यापक 63000 0 10710 00 11775 1200 833 2500 1413 100551 
30 डॉ.व्ही.एम.टेकाळे सहायक प्राध्यापक 79900 0 13583 6392 15040 1200 833 2500 1805 134341 
31 डॉ.ए.बी.वराडे सहायक प्राध्यापक 89800 0 15266 7184 16425 1200 833 2500 1971 149889 
32 डॉ.एस.एच.मुल्ला विवरसायनशास्त्रज्ञ 43100 0 7327 3448 0 600 0 0 0 61535 
33 डॉ.िे.पी.राऊत विवरसायनशास्त्रज्ञ 43100 0 7327 3448 0 600 0 0 0 61535 
34 डॉ.एस.एल.मैदपवाड सांस्ख्यकी 66800 0 11356 5344 0 1200 0 0 0 95642 

 
 
 

अविष्ठाता 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपूूरी,नांदेड 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

डॉ..शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,ववष्णपुूरी,नादेंङ 
वगग-2  तात्पुती वनयुक्त सहायक प्राध्यापक 

अ.क्र
. 

कमगचा ा़यऱ्यांचे  नांव हूदा व श्रेणी मुळ वतेन ग्रेड 
वतेन 

महागाई 
भत्ता 

घरभाडे 
भत्ता 

व्यवसायरोि     
भत्ता 

प्रवास भत्ता  एम.इ.ए. पी.िी. 
भत्ता 

इतर एकूण 

1                2        3       4    5     6     7      8        9     10    11 1२ १३ 

1 डॉ.ओ.बी.दमकोंडवार सहायक प्राध्यापक १४९०३ ६००० ३४२८१ २०९० १०४५२ ११६१ ८०६ २४१९ ० ७२११२ 

२ डॉ.पी.आर.वभमराव सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

३ डॉ.एस.एल.बोमले सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ ० १०८०० ० ८३३ 2500 ० ७११५७ 

४ डॉ.एम.वफरदोस सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७४५१७ 

५ डॉ.एन.पी.गडपल्ले सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७४५१७ 
६ डॉ.एन.एन.गायकवाड सहायक प्राध्यापक 12813 ६००० 30853 1881 9407 1045 726 2177 ० 64902 

७ डॉ.एस.िी.गीरी सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ ० १०८०० ० ८३३ 2500 ० ७११५७ 

८ डॉ.एन.खान सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

९ डॉ.आर.ए.वखयानी सहायक प्राध्यापक 6542 ६००० 20569 1254 6271 697 484 1452 0 ४३२६९ 

१० डॉ.एस.ए.माडेवाड सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

११ डॉ.ए.एम.मोहमेद अयुब सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

१२ डॉ.एस.एस.मोरे सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

१३ डॉ.ए.ए.सामले सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

१४ डॉ.पी.ए.संगनोड सहायक प्राध्यापक 12116 ६००० 29710 1812 9058 1006 699 2097 ० 62498 

१५ डॉ.आर.वसन्हा सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

१६ डॉ.एस.सी.टाकरस सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

१७ डॉ.एन.एन.वाठोरे सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 



१८ डॉ.एम.एस.झावरकर सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

१९ डॉ.एस.एस.पालेवाड सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

२० डॉ.एन.ए.वसध्दीकी सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

२१ डॉ.एस.पी.भारत सहायक प्राध्यापक १५६०० ६००० ३५४२४ 2160 10800 1200 833 2500 ० ७4517 

२२ डॉ.पी.ओ.चांडक. 
  एल.एम.ओ. 

सहायक प्राध्यापक १५६०० 5400 34440 2100 10500 1200 833 १२०० ० 72573 

 
 
 
 

अविष्ठाता 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, 

ववष्णपूूरी,नांदेड 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                               मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
                                                   कलम ४ (१) (ब) (x) 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, ववष्णपुूरी,नांदेड कायालयातील अविका-यांचे पगार व भत्ते कमगचारी  
वगग ३ 

 

अ.क्र. कमगचार-याचे नाव हुदा व श्रेणी मुळ  
वतेन 

ग्रेड 
 वतेन 

महागाई  
भत्ता  

घरभाडे  
भत्ता 

शहर  
भत्ता 

प्रवास  
भत्ता 

लायसेंस 
फी 

िुलाई भत्ता 
व इतर भत्ते 

एकूण 

1 श्री. एस.डी. शेवाळे उच्चश्रेणी लघुलेखक 78800 0 13396 0 0 2000 0 0 91196 
2 श्री.बी. एस. राठोड लेखा अविक्षक 51900 0 8823 4152 0 400 0 0 65275 
3 श्री. बी. के. गायकवाड कायालयीन अविक्षक 51900 0 8823 0 0 0 0 0 60723 
4 श्री. एम. पी. चन्नावार वनम्नश्रेणी लघुलेखक 78800 0 13396 6304 0 600 0 0 99100 
5 श्री. एस. बी. िोशी वनम्नश्रेणी लघुलेखक 71200 0 12104 5696 0 600 0 0 89600 
6 श्री.एस. एन. कोकूलवार वनम्नश्रेणी लघुलेखक 56200 0 9554 4496 0 400 0 0 70650 
7 श्रीमती ए. एम. मुळे वनम्नश्रेणी लघुलेखक 76500 0 13005 6120 0 600 0 0 96225 
8 श्रीमती एस. सी. फुटाणे वनम्नश्रेणी लघुलेखक 56800 0 9656 4544 0 400 0 0 71400 
9 श्रीमती पी.एम. रािे वनम्नश्रेणी लघुलेखक 74300 0 12631 5944 0 600 0 0 93475 

10 श्री. िी.एस. उडतेवार वनम्नश्रेणी लघुलेखक 65100 0 11067 5208 0 400 0 0 81775 
11 श्री. बी.एस. वंिे वनम्नश्रेणी लघुलेखक 46100 0 7837 0 0 400 0 0 54337 
12 श्री. स्व्ह. पी. भोसले वनम्नश्रेणी लघुलेखक 44800 0 7616 3584 0 400 0 7339 63739 
13 श्री. एस. पी. पवार वनम्नश्रेणी लघुलेखक 46100 0 7837 3688 0 400  7552 65577 
14 श्रीमती एस.आर.  वशववेाड वनम्नश्रेणी लघुलेखक 43500 0 7395 3480 0 400 0 7126 61901 
15 श्री. पी. यु. वडेपल्ली वनम्नश्रेणी लघुलेखक 43500 0 7395 3480 0 400 0 7126 61901 
16 श्री. बी.के. बोिवगरे ववरष्ठ  सहायक 41100 0 6987 3288 0 400 0 0 51775 
17 श्री. बी. िी. परोडवाड  ववरष्ठ  सहायक 41100 0 6987 3288 0 400 0 0 51775 
18 श्री. ए. आर. एमेकर ववरष्ठ  सहायक 41100 0 6987 3288 0 400 0 0 51775 
19 श्री.बी. आर. झाडगे ववरष्ठ  सहायक 41100 0 6987 3288 0 400 0 0 51775 
20 श्री. के. यु. रोडे ववरष्ठ  सहायक 38700 0 6579 3096 0 400 0 0 48775 



21 श्री. एन. पी. बोडके ववरष्ठ वलवपक 34300 0 5831 2744 0 400 0 0 48275 
22 श्री. पी. के. चांदिकर ववरष्ठ वलवपक 37500 0 6375 3000 0 400 0 0 47275 
23 श्री. ए.के. देशपांडे ववरष्ठ वलवपक 50500 0 8585 4040 0 400 0 0 63525 
24 श्री. बी. एल. गायकवाड ववरष्ठ वलवपक 34300 0 5831 2744 0 400 0 0 43275 
25 श्री. आर. एन. कदम ववरष्ठ वलवपक 37500 0 6375 3000 0 400 0 0 47275 

26 श्री. एस.एस. कुलकणी ववरष्ठ वलवपक 38600 0 6562 3088 0 400 0 0 48650 
27 श्री.ए.आर. कंुभलवाड ववरष्ठ वलवपक 37500 0 6375 3000 0 400 0 0 47275 
28 श्री. बी.एस. मुरमुरे ववरष्ठ वलवपक 35300 0 6001 0 0 2000 0 0 43301 
29 श्री. पी.एस. पाठक ववरष्ठ वलवपक 34300 0 5831 2744 0 400 0 0 43275 
30 श्री. बी. एम. तोतरे ववरष्ठ वलवपक 34300 0 5831 0 0 400 0 0 40531 
31 श्री. एस.एस. उिागरे ववरष्ठ वलवपक 34300 0 5831 2744 0 400 0 0 43275 
32 श्री. एस.एस. कंिारकर ववरष्ठ वलवपक 38600 0 6562 3088 0 400 0 0 48650 
33 श्री. यु.एल. पवार ववरष्ठ वलवपक 36400 0 6188 2912 0 400 0 0 45900 
34 श्री. एस. टी. थोरात ववरष्ठ वलवपक 37500 0 6375 3000 0 400 0 0 47275 
35 श्री. ए. एस. िडे ववरष्ठ वलवपक 29600 0 5032 2368 0 400 0 4849 42249 
36 श्री. बी. िी. ढवळे ववरष्ठ वलवपक 27900 0 4743 2232 0 400 0 4571 39846 
37 श्री. आर. बी. इंगोले ववरष्ठ वलवपक 27100 0 4607 2168 0 2000 0 4439 40314 
38 श्री. एम. स्व्ह. िालने ववरष्ठ वलवपक 27900 0 4743 2232 0 400 0 4571 39846 
39 श्री. एम. एच. लहरे ववरष्ठ वलवपक 31400 0 5338 0 0 400 0 5144 42282 
40 श्रीमती ए. बी. मालेगांवकर ववरष्ठ वलवपक 27100 0 4607 2168 0 400 0 4439 38714 
41 श्री. एस. एस. सुयगवशंी ववरष्ठ वलवपक 29600 0 5032 2368 0 400 0 4849 42249 
42 श्री.एस. िी. गोिने कवनष्ठ वलवपक 30200 0 5134 2416 0 400 0 0 38150 
43 श्री. एस. पी. िोंिळे कवनष्ठ वलवपक 29300 0 4981 2344 0 400 0 0 37025 
44 श्री. एस. के पाध्ये कवनष्ठ वलवपक 33000 0 5610 2640 0 400 0 0 41650 
45 श्री. के. बी. फुलवळे कवनष्ठ वलवपक 32000 0 5440 2560 0 2000 0 0 42000 
46 श्री. स्व्ह. डी. भाले ववरष्ठ वलवपक 34300 0 5831 2744 0 400 0 0 43275 
47 श्री. एस. डी. गायकवाड कवनष्ठ वलवपक 49000 0 8330 3920 0 400 0 0 61650 
48 श्री. एस.डी. मचल कवनष्ठ वलवपक 33000 0 5610 2640 0 400 0 0 41650 
49 श्री. पी. एस. माळोदे कवनष्ठ वलवपक 35300 0 6001 2824 0 400 0 0 44525 
50 श्री.एस. पी. म्यॅकल कवनष्ठ वलवपक 35000 0 5950 2800 0 400 0 0 44150 
51 श्रीमती मुन्नी शेख कवनष्ठ वलवपक 22400 0 2688 1800 0 400 0 3513 30801 
52 श्री. िी. बी. असोले कवनष्ठ वलवपक 20500 0 3485 1800 0 400 0 3358 29543 
53 श्री. पी. आर. पंडीत कवनष्ठ वलवपक 33000 0 5610 2640 0 400 0 0 41650 



54 श्री. बी. पी. कल्हाळीकर कवनष्ठ वलवपक 37500 0 6375 3000 0 400 0 0 47275 
55 श्री. एस. बी. वसमतकर कवनष्ठ वलवपक 26800 0 4556 2144 0 400 0 0 33900 
56 श्री. एस. एस. घोडके कवनष्ठ वलवपक 27600 0 4692 2208 0 400 0 0 34900 
57 श्री. एस. आर. शेवाळकर कवनष्ठ वलवपक 36400 0 6188 2912 0 400 0 0 45900 
58 श्री. एस. स्व्ह. तमलूरे कवनष्ठ वलवपक 33000 0 5610 2640 0 400 0 0 41650 
59 श्री. एस. के. विमल्ले कवनष्ठ वलवपक 28400 0 4828 2272 0 400 0 0 35900 
60 श्री. आर. एस. सौदे कवनष्ठ वलवपक 29300 0 4981 2344 0 400 0 0 37025 
61 श्री. एस. पी. शेळके कवनष्ठ वलवपक 28400 0 4828 2272 0 2000 0 0 37500 
62 श्री. एस. एफ. वाघमारे कवनष्ठ वलवपक 30200 0 5134 2416 0 400 0 0 38150 
63 श्री. एन. एस. भालेराव कवनष्ठ वलवपक 32000 0 5440 2560 0 400 0 0 40400 
64 श्री. बी. एम. भोपाळे कवनष्ठ वलवपक 33000 0 5610 2640 0 400 0 0 41650 
65 श्री. एस. िे. पंडीत कवनष्ठ वलवपक 32000 0 5440 2560 0 400 0 0 40400 
66 श्री. एम. एस. सोनकांबळे कवनष्ठ वलवपक 33000 0 5610 2640 0 400 0 0 41650 
67 श्री.वाय. िी. मंुगल कवनष्ठ वलवपक 22400 0 3808 1800 0 400 0 3670 32078 
68 श्री. एस. एस. राठोड कवनष्ठ वलवपक 22400 0 3808 0 0 400 0 3670 30278 
69 श्री. एम. एस. वाघमारे कवनष्ठ वलवपक 20500 0 3485 1800 0 400 0 3358 29543 
70 श्रीमती पी. डी. कोदळे कवनष्ठ वलवपक 22400 0 3808 1800 0 400 0 3670 32078 
71 श्री. पी. पी. बंदेलवार कवनष्ठ वलवपक 22400 0 3808 1800 0 400 0 3670 32078 
72 श्री. डी. एस. वभसे कवनष्ठ वलवपक 23100 0 3927 1848 0 400 0 3784 33059 
73 श्री. आर. ए. बुदु्रक कवनष्ठ वलवपक 22400 0 3808 1800 0 400 0 3670 32078 
74 श्रीमती एस. स्व्ह. चुकाबूटले कवनष्ठ वलवपक 23100 0 3927 1848 0 400 0 3784 33059 
75 श्री. पी. एस. डुकरे कवनष्ठ वलवपक 22400 0 3808 1800 0 400 0 3670 32078 
76 श्री. पी. स्व्ह. हंबडे कवनष्ठ वलवपक 22400 0 3808 1800 0 400 0 36770 32078 
77 श्री. पी. ए. कळणे कवनष्ठ वलवपक 23100 0 3927 1848 0 400 0 3784 33059 
78 श्री. एस.एस. खवदर कवनष्ठ वलवपक 20500 0 3485 0 0 400 0 3358 27743 
79 श्री. स्व्ह.एस. मळघणे कवनष्ठ वलवपक 23100 0 3927 0 0 0 0 3784 30811 
80 श्री. एस. एस. ससाणे कवनष्ठ वलवपक 32300 0 5491 0 0 400 0 5291 43482 
81 श्री. डी. एस. ठाकरे कवनष्ठ वलवपक 22400 0 3808 1800 0 400 0 3670 32078 
82 श्री. स्व्ह. एस. वाळकीकर कवनष्ठ वलवपक 23800 0 4046 1904 0 400 0 3899 34049 
83 श्री. एस. िी. तांडे कवनष्ठ वलवपक 22400 0 3808 1800 0 400 0 3670 32078 
84 श्री. ए. बी. िािव कवनष्ठ वलवपक 20500 0 3485 1800 0 400 0 3358 29543 
85 श्री. एन. िी. िोंिळे लघुटंकलेखक 28700 0 4879 2296 0 400 0 4702 40977 
86 श्री. एस. ए. सारंग पशूवदै्वकीय अविकारी 83600 0 14212 6688 0 600 0 0 105100 



87 श्री. एस. डी. मोकळे औषि वनमाता 74200 0 12614 5936 0 400 0 460 93610 
88 श्री. वड. स्व्ह. फड ग्रंथपाल 47800 78392 0 4780 0 12000 0 0 132172 
89 श्री. एस. डब्ल्यू . अवचार समािसेवा अविक्षक 67100 0 11407 5368 0 600 0 0 84475 
90 श्री. एस. एस .रत्नपारखी समािसेवा अविक्षक 74300 0 12631 5944 0 600 0 0 93475 
91 श्री. ए. वाय. तावडे समािसेवा अविक्षक 69100 0 11747 5528 0 600 0 0 86975 
92 श्री. िी. पी. वानखेडे समािसेवा अविक्षक 57900 0 9843 4632 0 600 0 9485 82460 
93 श्री. ए. स्व्ह. नागमवाड समािसेवा अविक्षक 65100 0 11067 5208 0 600 0 0 81975 
94 श्री. आर. एस. राठोड समािसेवा अविक्षक 86100 0 14637 6888 0 600 0 0 108225 
95 श्री. डी. आर. िोग समािसेवा अविक्षक 76500 0 13005 6120 0 600 0 0 96225 
96 श्री. एन. पी. पवार समािसेवा अविक्षक 83600 0 14212 6688 0 600 0 0 105100 
97 श्रीमती एस. एम. हस्सेकर अविपवरचारीका 56900 0 9673 4552 0 400 0 150 71675 
98 श्री.  आर. स्व्ह. मळेकर सांस्ख्यकी सहायक 78800 0 13396 0 0 600 0 0 92796 
99 श्रीमती एस. एन. गंिेवार कलाकार 54200 0 9214 4336 0 400 0 0 68150 

100 श्री. आर. एस. वहवाळे कलाकार 32900 0 5593 2632 0 400 0 5390 46915 
101 श्री. आर. ए. दादेवार दंततंिज्ञ 52600 0 8942 4208 0 400 0 0 66150 
102 श्री. पी. एन. वाघमारे दंततंिज्ञ 52600 0 8942 4208 0 400 0 0 66150 
103 श्री. के. एम. मोहम्मद  इ.सी.िी. तंिज्ञ 64000 0 10880 5120 0 600 0 0 80600 
104 श्री. एस.ए. अडबलवार प्रयोगशाळा तंिज्ञ 39900 0 6783 3192 0 400 0 6536 56811 
105 श्री. एस. िी. बसवतें प्रयोगशाळा तंिज्ञ 72100 0 12257 5768 0 600 0 0 90725 

106 श्री. पी. ए. भोकरे प्रयोगशाळा तंिज्ञ 59600 0 10132 4768 0 600 0 0 75100 
107 श्री. स्व्ह.डी. भोंग प्रयोगशाळा तंिज्ञ 61400 0 10438 4912 0 600 0 0 77350 
108 श्री. आर. के. भोसले प्रयोगशाळा तंिज्ञ 59600 0 10132 4768 0 600 0 0 75100 
109 श्रीमती सी. टी. वचमणे प्रयोगशाळा तंिज्ञ 70000 0 11900 5600 0 600 0 0 88100 
110 श्री. के. एम. वगते प्रयोगशाळा तंिज्ञ 71200 0 12104 5696 0 600 0 0 89600 
111 श्री. एस. पी. गौर प्रयोगशाळा तंिज्ञ 58600 0 9962 4688 0 600 0 0 73850 
112 श्री. पी. पी. िोशी प्रयोगशाळा तंिज्ञ 43600 0 7412 3488 0 400 7142 0 62042 
113 श्री. आर. एस. िािव प्रयोगशाळा तंिज्ञ 61400 0 10438 4912 0 600 0 0 77350 
114 श्री. एल. डी. िामकर प्रयोगशाळा तंिज्ञ 67100 0 11407 5368 0 600 0 0 84475 
115 श्रीमती एम. ए. िोगदंड प्रयोगशाळा तंिज्ञ 75500 0 12835 6040 0 600 0 0 94975 
116 श्री. एन.एच. काझी प्रयोगशाळा तंिज्ञ 67100 0 11407 5368 0 600 0 0 84475 
117 श्री. एम. बी. कें दे्र प्रयोगशाळा तंिज्ञ 61400 0 10438 4912 0 600 0 0 77350 
118 श्री. ए.एम. एम. याकूब प्रयोगशाळा तंिज्ञ 58500 0 9945 4680 0 400 0 0 73525 
119 श्री. ए.के. मोहम्मद प्रयोगशाळा तंिज्ञ 65100 0 11067 5208 0 600 0 0 81975 



120 श्री. स्व्ह.पी. नागरगोिे प्रयोगशाळा तंिज्ञ 63200 0 10744 5056 0 600 0 0 79600 
121 श्री. एस. डी. नागरगोिे प्रयोगशाळा तंिज्ञ 64000 0 10880 5120 0 600 0 0 80600 
122 श्री. आर. एस. नागरगोिे प्रयोगशाळा तंिज्ञ 72100 0 12257 5768 0 600 0 0 90725 
123 श्री. एच. एस. कपपळे प्रयोगशाळा तंिज्ञ 78800 0 13396 6304 0 600 0 0 99100 
124 श्री. आर. डी. पांचाळ प्रयोगशाळा तंिज्ञ 72100 0 12257 0 0 600 0 0 84957 
125 श्री. ए.ए. पटेल प्रयोगशाळा तंिज्ञ 68000 0 11560 5440 0 600 0 0 85600 
126 श्री. एस. स्व्ह. पवार प्रयोगशाळा तंिज्ञ 65100 0 11067 5208 0 600 0 0 81975 
127 श्री. एस.स्व्ह. वपचकेवार प्रयोगशाळा तंिज्ञ 67100 0 11407 5368 0 600 0 0 84475 
128 श्री. िी. एम. पुरावणक प्रयोगशाळा तंिज्ञ 67100 0 11407 5368 0 600 0 0 84475 
129 श्री. पी. िी. राठोड प्रयोगशाळा तंिज्ञ 72000 0 12240 5760 0 600 0 0 90600 
130 श्री. बी. िी. शेकापूरकर प्रयोगशाळा तंिज्ञ 63200 0 10744 5056 0 2000 0 0 81000 
131 श्री. एस. एम. सकीनवार प्रयोगशाळा तंिज्ञ 63200 0 10744 5056 0 600 0 0 79600 
132 श्री. िे. ए. शेख प्रयोगशाळा तंिज्ञ 63200 0 10744 5056 0 600 0 0 79600 
133 श्री. एस. टी शेटवाड प्रयोगशाळा तंिज्ञ 69900 0 11883 5592 0 600 0 0 87975 
134 श्री. आर. िी. वाघमारे प्रयोगशाळा तंिज्ञ 70000 0 11900 5600 0 600 0 0 88100 
135 श्रीमती. ए. के. केसराळे भोवतकोपचारतज्ञ 64000 0 10880 5120 0 1200 0 0 81200 
136 श्री. िी. िी. वबडवई क्ष-वकरण तंिज्ञ 75500 0 12835 6040 0 600 0 460 95435 
137 श्री. स्व्ह. पी. कदम क्ष-वकरण तंिज्ञ 65900 0 11203 5272 0 600 0 460 83435 
138 श्री. पी. एन. कूलकणी क्ष-वकरण तंिज्ञ 64000 0 10880 5120 0 400 0 460 80860 
139 श्री. एस. आर. रािेवार क्ष-वकरण तंिज्ञ 47600 0 8092 3808 0 400 0 8257 68157 
140 श्री. स्व्ह. पी. कदम क्ष-वकरण तंिज्ञ 64100 0 10897 0 0 600 0 0 75597 
141 श्री. यु. एस. वाघमारे ववद्वुतपयगवके्षक 65900 0 11203 0 0 600 0 0 77703 
142 श्री. एस. आर. वखल्लारे छायावचिकार 33900 0 5763 2712 0 2000 0 5553 49928 
143 श्री. के. स्व्ह. कंुडीकर दंतआरोग्यक 46200 0 7854 3696 0 400 0 0 58150 
144 श्री. िी. स्व्ह. वचद्रावार स्वच्छता वनरीक्षक 51100 0 8687 4088 0 2000 0 0 65875 
145 श्री. एम. िी. परोडवाड दंतसहायक 45400 0 7718 3632 0 400 0 0 57150 
146 श्री. एच.िी. चव्हाण ववितंिी 52000 0 8840 0 0 400 0 0 61240 
147 श्री. आर. बी. वदक्षीत अंिारखोली सहायक 56800 0 9656 4544 0 400 0 0 71400 
148 श्री. पी. आर. गोिने अंिारखोली सहायक 44900 0 7633 3592 0 400 0 0 56525 
149 श्री. डब्ल्यू. एन. काझी अंिारखोली सहायक 43600 0 4412 3488 0 400 0 0 54900 
150 श्री. आर. बी. दवहफळे दुरध्वनी चालक 24500 0 4165 1960 0 400 0 4014 35039 
151 श्री. बी. स्व्ह. िािव दुरध्वनी चालक 35000 0 5950 2800 0 2000 0 0 45750 
152 श्री. आर. एम. कपपळवा दुरध्वनी चालक 39400 0 6698 3152 0 400 0 0 49650 



153 श्रीमती एस. िी. परोडवाड दुरध्वनी चालक 32000 0 5440 2560 0 400 0 5242 45642 
154 श्री. एम. पी. खैरनार ग्रंथालय सहायक 44800 0 7616 3584 0 400 0 0 56400 
155 श्री. ए. डी. चव्हाण प्रयोगशाळा सहायक 43600 0 7412 3488 0 400 0 0 54900 
156 श्री. ए.बी.  दुिमल प्रयोगशाळा सहायक 60300 0 10251 4824 0 400 0 0 75775 
157 श्री. एस. डी. हाके प्रयोगशाळा सहायक 41100 0 6987 3288 0 400 0 0 51775 
158 श्री. िी. िी. िािव प्रयोगशाळा सहायक 43600 0 7412 3488 0 400 0 0 54900 
159 श्री. िी. एल. कनकापूरे प्रयोगशाळा सहायक 27600 0 4692 0 0 400 0 4521 37213 
160 श्री. सी. िी. कवठेकर प्रयोगशाळा सहायक 48900 0 8313 3912 0 400 0 0 61525 
161 श्री. स्व्ह. िी. कूलकणी प्रयोगशाळा सहायक 44900 0 7633 3592 0 400 0 0 56525 
162 श्री. एस. डी. मलदोडे प्रयोगशाळा सहायक 43600 0 7412 3488 0 400 0 0 54900 
163 श्री. आर. एन. मेघराि प्रयोगशाळा सहायक 36500 0 6205 2920 0 400 0 5979 52004 
164 श्री. आर. एम. मोरलवार प्रयोगशाळा सहायक 55100 0 9367 4408 0 400 0 0 69275 
165 श्री. आर. स्व्ह. पांचाळ प्रयोगशाळा सहायक 48900 0 8313 3912 0 400 0 0 61525 
166 श्री. एस. एस. पाटील प्रयोगशाळा सहायक 48900 0 8313 3912 0 400 0 0 61525 
167 श्री. पी. एस. राठोड प्रयोगशाळा सहायक 41100 0 6987 3288 0 400 0 0 51775 
168 श्री. स्व्ह. डी. साडेगांवकर प्रयोगशाळा सहायक 29300 0 4981 2344 0 400 0 0 37025 
169 श्री. यु. स्व्ह. सावतं प्रयोगशाळा सहायक 43600 0 7412 3488 0 400 0 0 54900 
170 श्री. आय. एम. शेख प्रयोगशाळा सहायक 51900 0 8823 4152 0 400 0 0 65275 
171 श्री. एम. ए. शेख प्रयोगशाळा सहायक 44900 0 7633 3592 0 400 0 0 56525 
172 श्रीमती ि.े एस. वाघदरीकर प्रयोगशाळा सहायक 32000 0 5440 2560 0 400 0 5242 45642 
173 श्री. एम. एस. साकळे पेंटर 37500 0 6375 3000 0 400 0 0 47275 
174 श्री. आर. एम. औराळे वाहनचालक 24500 0 4165 1960 0 400 50 4014 35089 
175 श्री. एस. के. कचतल वाहनचालक 24500 0 4165 1960 0 400 50 4014 35089 
176 श्री. पी. एस. हाडे वाहनचालक 38700 0 6579 0 0 400 50 0 45729 
177 श्री. डी. डी. पाठक वाहनचालक 28400 0 4828 2272 0 400 50 0 35950 

 
 

अविष्ठाता, 
डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाद्यालय, ववष्णुपूरी, नांदेड



                               मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
                                                   कलम ४ (१) (ब) (x) 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड 
कायालयातील वगग - 4 कमगचारी यांचे  पगार व भत्ते  

अ.क्र. कमगचाऱ्याच ेनांव हुददा व श्रणेी मुळ वतेन 
गे्रड 
वतेन 

महागाई 
भत्ता 

घरभाडे 
भत्ता 

शहर 
भत्ता 

प्रवास भत्ता 
लायसेंस 

फी 
िुलाई भत्ता 
व इतर भत्त े

एकुण 

1 श्री.दौलत मारोती ढगे प्रयो.पवरचर 36400 0 6188 2912 0 400 0 50 45950 
2 श्री.ए.एस.गािेवार प्रयो.पवरचर 43500 0 7395 3480 0 400 0 50 54825 
3 श्री.केशव िी.हंबडे प्रयो.पवरचर 36400 0 6188 2912 0 2000 0 50 47550 
4 श्री.प्रववण बी.माळी प्रयो.पवरचर 39800 0 6766 3184 0 400 0 50 50200 
5 श्री.व्ही.बी.मंगनाळे प्रयो.पवरचर 43600 0 7412 3488 0 400 0 50 54950 
6 श्री.अशोक एन.पेंटेवाड प्रयो.पवरचर 37200 0 6324 0 0 2000 0 50 45574 
7 श्री.ए.एस.शेख प्रयो.पवरचर 33400 0 5678 2672 0 400 0 50 42200 
8 श्री.वदगंबर रामचंद्र खोकले प्राणी पवरचर 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
9 श्री.मािव मावणक राणे प्राणी पवरचर 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
10 श्री.मोतीराम झुनािी मुळेकर चौकीदार 33000 0 5610 2640 0 400 0 50 41700 
11 श्री.परमेश्वर बी. मंुडे अंिारखोली पवरचर 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
12 श्री.मािव िी.कशदे अंिारखोली पवरचर 35000 0 5950 2800 0 400 0 50 44200 
13 श्री.पी.िे.तेलंग अंिारखोली पवरचर 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
14 श्रीमती.रेखा सखाराम 

तोगरीकर 
दप्तरी 35000 0 5950 0 0 0 0 50 41000 

15 श्री.वदलीप मडगुलवार हमाल 31700 0 5389 0 0 400 0 50 37539 
16 श्री.व्ही.एन. परोडवाड हमाल 28500 0 4845 2280 0 400 0 50 36075 
17 श्री. गिानन सोळंके हमाल 32700 0 5559 2616 0 400 0 50 41325 



18 श्री. एस.िी. वडिे हमाल 33000 0 5610 2640 0 400 0 50 41700 
18 श्रीमती. वप. आर. झंपलकर हमाल 32700 0 5559 2616 0 400 0 50 41325 
19 श्री. एस.एस. दासरे मदतवनस 32700 0 5559 2616 0 400 0 50 41325 

 

अ.क्र. कमगचाऱ्याच ेनांव हुददा व श्रणेी मुळ वतेन 
गे्रड 
वतेन 

महागाई 
भत्ता 

घरभाडे 
भत्ता 

शहर 
भत्ता 

प्रवास 
भत्ता 

लायसेंस फी 
िुलाई भत्ता 
व इतर भत्त े

एकुण 

20 श्री.वब.व्ही. िािव मदतवनस 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
21 श्रीमती. िे. वप.चन्ना पहारेकरी 26400 0 4488 2112 0 400 0 50 33450 
22 श्री. एम.एम. इंगोले पहारेकरी 29000 0 4930 2320 0 400 0 50 36700 
23 श्री.वप.िी. चौडेकर वशपाई 32700 0 5559 2616 0 400 0 50 41325 
24 श्रीमती.के.यू. ढवळे वशपाई 32700 0 5559 0 0 400 0 50 38709 
25 श्री. वप.वप. गोवहल वशपाई 30800 0 5236 2464 0 2000 0 50 40550 
26 श्री.िी. व्ही.गोरे वशपाई 25600 0 4352 2048 0 400 0 50 32450 
27 श्री. एस. एन. िािव वशपाई 29900 0 5083 2392 0 400 0 50 37825 
28 श्री.वप.के.कल्यानकर वशपाई 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
29 श्री.एन.िी.कोलतापूरे वशपाई 34000 0 5780 2720 0 400 0 50 42950 
30 श्री. के.वप.मोरताडे वशपाई 34000 0 5780 2720 0 400 0 50 42950 
31 श्री.वब.व्ही. मुक्कंवार वशपाई 33700 0 5729 2696 0 400 0 50 42575 
32 श्री.एस.एम. पंडीत वशपाई 29000 0 4930 2320 0 400 0 50 36700 
33 श्री. ए.के. रनववरकर वशपाई 35400 0 6018 2832 0 400 0 50 44700 
34 श्री.के. एम. शेख वशपाई 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
35 श्री. डी.डी.सोनकांबळे वशपाई 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
36 श्री. बी.व्ही.वडिे वशपाई 32700 0 5559 2616 0 400 0 50 41325 
37 श्रीमती.एस.एस. वागतकर वशपाई 36100 0 6137 0 0 0 0 50 42287 
38 श्री.एस.के.वंगला वशपाई 32700 0 5559 0 0 400 0 50 38709 
39 श्री.पी.वड.मोतीपवळे शवगृह पवरचर 28200 0 4794 2256 0 400 0 50 35700 
40 श्री.ए.वड.संगमवार शवगृह पवरचर 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 



41 श्रीमती एफ.पी.कचडावलया सफाईगार 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
42 श्रीमती.आर.पी.चावरे सफाईगार 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
43 श्री.एस.वड.गिभारे सफाईगार 31700 0 5389 2536 0 400 0 50 40075 
44 श्रीमती.के.ए.होनराव सफाईगार 30800 0 5236 2464 0 400 0 50 38950 
45 श्री.एल.एल.कळसकर सफाईगार 25600 0 4352 2048 0 400 0 50 32450 

 

अ.क्र. कमगचाऱ्याच ेनांव हुददा व श्रणेी मुळ वतेन गे्रड वतेन महागाई भत्ता घरभाडे भत्ता 
शहर 
भत्ता 

प्रवास भत्ता लायसेंस फी 
िुलाई भत्ता व 

इतर भत्त े
एकुण 

46 श्रीमती.एन.बी.खोकले सफाईगार 33000 0 5610 2640 0 400 0 50 41700 
47 श्री.एस.आर.महागडे सफाईगार 33000 0 5610 0 0 400 0 50 39060 
48 श्री.ए.बी.इंगोले प्रयो.पवरचर 19900 0 3383 1800 0 400 0 3310 28793 
49 श्री.सुदशगन एस.मचल प्रयो.पवरचर 22400 0 3808 1800 0 400 0 3720 32128 
50 श्री.रोहन सावामचल प्रयो.पवरचर 19900 0 3383 1800 0 400 0 3310 28793 
51 श्री.ए.बी.वाघमारे प्रयो.पवरचर 19900 0 3383 1800 0 400 0 3310 28793 
52 श्री.प्रयत्नशील चावरे चौकीदार 18000 0 3060 1800 0 400 0 2999 26259 
53 श्री.वसध्दांत भंडारे स्वच्छक 15500 0 2635 1800 0 400 0 2589 22924 
54 श्रीमती.सीमा बेगम शेख 

शाहीद 
मदतनीस 15500 0 2635 1800 0 400 0 2589 22924 

55 श्री.दुयोिन भगत वशपाई 24600 0 4182 0 0 400 0 4080 33262 
56 श्रीमती.शोभा ईबीदार वशपाई 19100 0 3247 1800 0 400 0 3189 27726 
57 श्रीमती.वरना व्यंकट िािव वशपाई 15500 0 2635 1800 0 400 0 2589 22924 
58 श्री.शुभम संिय सरसर वशपाई 16000 0 2720 1800 0 400 0 2671 23591 
59 श्री.शुभरत्न वशवणीकर वशपाई 15000 0 2550 1800 0 400 0 2507 22257 
60 श्री.श्रीवनवास ववठठलकर वशपाई 21600 0 3672 1800 0 400 0 3589 31061 
61 श्रीमती.अलका वाघमारे वशपाई 22200 0 3774 1800 0 400 0 3687 31861 
62 श्री.योगेश दारा कभगावनया सफाईगार 15000 0 2550 1800 0 400 0 2507 22257 
63 श्री.प्रदीप कसबे सफाईगार 15500 0 2635 1800 0 400 0 2589 22924 



64 श्री.वनतीन चावरे सफाईगार 15500 0 2635 1800 0 400 0 2589 22924 
65 श्री.ववशाल दवणे सफाईगार 15500 0 2635 1800 0 400 0 2589 22924 
66 श्री.वनखील िोंडगे सफाईगार 15500 0 2635 1800 0 400 0 2589 22924 
65 श्री.ववशाल डुलगच सफाईगार 15000 0 2550 1800 0 400 0 2507 22257 
66 श्री.ववकी डुलगच सफाईगार 16500 0 2805 1800 0 400 0 2753 24258 
67 श्री.सुरेश डुलगंि सफाईगार 17000 0 2890 1800 0 400 0 2835 24925 
68 श्री.ववनोद गिभारे सफाईगार 15500 0 2635 1800 0 400 0 2589 22924 

 

अ.क्र. कमगचाऱ्याच ेनांव हुददा व श्रणेी मुळ वतेन 
गे्रड 

वतेन 
महागाई 

भत्ता 
घरभाडे 

भत्ता 
शहर 
भत्ता 

प्रवास भत्ता 
लायसेंस 

फी 
िुलाई भत्ता व 

इतर भत्त े
एकुण 

69 श्री.मनोि गिभारे सफाईगार 15500 0 2635 1800 0 400 0 2589 22924 
70 श्री.सुवनल िोगदंड सफाईगार 15000 0 2550 1800 0 400 0 2507 22257 
71 श्री.वदपक िगताप सफाईगार 20900 0 3553 1800 0 400 0 3474 30127 
72 श्रीमती.ज्योती काळे सफाईगार 16000 0 2720 1800 0 400 0 2671 23591 
73 श्रीमती.ववमल खुणे सफाईगार 22200 0 3774 1800 0 400 0 3687 31861 
74 श्री.रािु रणिीर लोट सफाईगार 24300 0 4131 1944 0 400 0 4031 34806 
75 श्री.एम.आर.पवार सफाईगार 22100 0 3757 1800 0 400 0 3670 31727 
76 श्री.संकेत सुरेश राक्षसे सफाईगार 15500 0 2635 1800 0 400 0 2589 22924 
77 श्री.ववठठल रािन्ना रौतोड सफाईगार 20900 0 3553 1800 0 400 0 3474 30127 
78 श्री.अकिक्य एम.वाघमारे सफाईगार 15000 0 2550 1800 0 400 0 2507 22257 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



कलम ४ ( १ ) ( ब ) (xi ) नमनुा ( अ ) 
िाांदेड येथील ड ा. शांकरराि चव्हाण शासकीय  िदै्यकीय महाधिद्यालय , धिषणुपूरी, िाांदेड या सािटजधिक प्राधिकरणासा्ी धदिाांक 01  एधप्रल 2020  ते  माचट, 2021  या काळासा्ी मांजुर 
झालेल्या आधण माहे  िोव्हेंबर  2020 अखेर प्रत्यक्ष खचट झालेल्या रक्कमेचा तपधशल अांदाजपत्काची प्रत प्रधसध्द करािी. 
मांजुर रक्कमेपैकी िारु्ि झालेल्या रक्कमेचा तपशील प्रधसध्द करािा. 
 
 

िमूिा  “क” चालू िषासा्ी             ( रुपये हजारामध्ये ) 
 अ.क्र. अांदाजपत्कीय शीर्षट प्रिािधशषट 

मागणी धशषट, उपधशषट 
मांजूर रक्कम धियोधजत िापर (येथे क्षेत्ािुसार ि कामािुसार स्ितांत् 

पािाांिर माधहती भरािी 
शेरा (असल्यास) 

उधददषर् 
क्रमाांक 

मागणी क्रमाांक एस - 0१    2210 2481 
2210- िैद्यकीय सेिा ि सािटजधिक आरोग्य 
01 िदै्यकीय धश क्षण ि सांशोिि 
105  - धिषम धचधकत्सा 
105 (03)  - िैद्यकीय महाधिद्यालय  
 (03 ) (16) ‘शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय, िाांदेड 

िोव्हेंबर   2020 अखेर 
झालेला प्रत्यक्ष खचट 

िोव्हेंबर 2020 अखेर धशल्लक 
अिुदाि 

 

01 ितेि 425691 289568 136123  
02 मजुरी 210 21 189  
03 अधतकालीक भत्ताा 118 0 118  
06 दुरध्ििी, िीज, पाणी 7000 343 6657  
10 कां त्ार्ी सेिा 11756 2302 9454  
11 देशाांतगटत प्रिास खचट 1100 0 1100 लॉक आहे 
13 कायालयीि खचट 11744 3499 8245  
14 भाडेपर्र्ी ि कर 1200 0 1200  
17 सांगणकािरील खचट 126 0 126 लॉक आहे 



21 सामुग्री ि पुरि्ा 11652 11652 0 रु.8741 (रु.हजारात) 
हाफकीि या सांस्थेस िगट 

केलेले आहेत 
24 पेर्ोल, तेल ि िांगण 425 0 425  
26 जाधहराती  ि प्रधसध्दी 50 0 50 लॉक आहे 
27 लहाि बाांिकामे 5630 0 5630 लॉक आहे 
34 धशषयिृत्ती ि धिद्याितेि 168028 111706 56322  
51 मोर्ार िाहिे 75 0 75  
52 यांत्सामुग्री ि सािि सामूग्री 1103 825 278  
72 यांत् दुरुस्ती ि पधररक्षण 3141 2004 1137  

 एकुण रक्कम 649049 421920 227129  
 
 

             िमूिा  “क” चालू िषासा्ी                         ( रुपये हजारामध्ये ) 
अ.क्र. अांदाजपत्कीय शीर्षट प्रिािधशषट 

मागणी धशषट, उपधशषट 
मांजूर रक्कम धियोधजत िापर (येथे क्षेत्ािुसार ि कामािुसार स्ितांत् 

पािाांिर माधहती भरािी 
शेरा (असल्यास) 

उधदषर् 
क्रमाांक 

4210 िदै्यकीय सेिा ि सािटजधिक आरोग्य सेिा  यािरील भाांडिलीखचट 
03  िदै्यकीय धशक्ष्ण /प्रधशक्षण ि सांशोिि 

101   धिषम धचधकत्सा राज्य योजिाांतगटत योजिा 
101- (00) (37) शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय ि  रुग्णालय याांचे बळकर्ीकरण 
ि दजािाढ करणे कायटक्रम 
शासकीय िदै्यकीय महाधिद्यालय,िाांदेड  ( 4210 1629) 

िोव्हेंबर 2020 अखेर 
झालेला प्रत्यक्ष खचट 

िोव्हेंबर 2020 अखेर धशल्लक 
अिुदाि 

 

52 यांत्सामुग्री ि साििसामुग्री 4800 धिरांक  धिरांक  
 एकुण रक्कम 4800 धिरांक धिरांक  

 

 
 
 



 
 
 

िमूिा  “क” चालू िषासा्ी                         ( रुपये हजारामध्ये ) 
अ.क्र. अांदाजपत्कीय शीर्षट प्रिािधशषट 

मागणी धशषट, उपधशषट 
मांजूर रक्कम धियोधजत िापर (येथे क्षेत्ािुसार ि कामािुसार स्ितांत् 

पािाांिर माधहती भरािी 
शेरा (असल्यास) 

उधदषर् 
क्रमाांक 

 

4210 िदै्यकीय सेिा ि सािटजधिक आरोग्य सेिा  यािरील भाांडिली खचट 
04  िदै्यकीय धशक्ष्ण /प्रधशक्षण ि सांशोिि 

102   धिषम धचधकत्सा राज्य योजिाांतगटत योजिा 
101- (00) (39) राज्य शासकीय िदै्यक महाधिद्यालयाांचे बळकर्ीकरण ि 
दजािाढ करणे ि िधिि पदव्युत्तर पा्यक्रम सुरु करणे आधण 
पदव्युत्तरधिद्यार्थ्यांच्या सांख्येत िाढ करणे (राज्यधहस्सा ४० र्क्के) कायटक्रम  
शासकीय िदै्यकीय महाधिद्यालय,िाांदेड  ( 4210 2124 ) 

िोव्हेंबर 2020 
अखेर झालेला 
प्रत्यक्ष खचट 

िोव्हेंबर 2020 अखेर धशल्लक अिुदाि  

52 यांत्सामुग्री ि साििसामुग्री 24000 धिरांक  धिरांक  
 एकुण रक्कम 24000 धिरांक धिरांक  

 

िमूिा  “क” चालू िषासा्ी                         ( रुपये हजारामध्ये ) 
अ.क्र. अांदाजपत्कीय शीर्षट प्रिािधशषट 

मागणी धशषट, उपधशषट 
मांजूर रक्कम धियोधजत िापर (येथे क्षेत्ािुसार ि कामािुसार 

स्ितांत् पािाांिर माधहती भरािी 
शेरा (असल्यास) 

उधदषर् 
क्रमाांक 

मागणी क्रमाांक एस  - 1 
2210  िदै्यकीय सेिा ि सािटजधिक आरोग्य सेिा  यािरील भाांडिली खचट 
01  िागरी िैद्यकीय सेिा  धिषम धचधकत्सा राज्य योजिाांतगटत  योजिा 
(00) (11) िधिि  धस कल सेल युधिर् स्थापि करणे आधण  धिद्यमाि 

 धसकल सेल युधिर्ाांचे बळकर्ीकरण करणे. 
शासकीय िदै्यकीय महाधिद्यालय,िाांदेड  ( २२१०  ई ०१६ ) 

िोव्हेंबर 2020 
अखेर झालेला 
प्रत्यक्ष खचट 

िोव्हेंबर 2020 अखेर धशल्लक 
अिुदाि 

 

13 कायालयीि खचट 31 0 31  
21 सामुग्री ि पुरि्ा 31 0 31  

 एकुण रक्कम 62 0 62  



 
 
 
                                                                           

िमूिा  “ख” मागील  िषासा्ी (सि 2019 - 2020  )  ( रुपये हजारामध्ये ) 
अ.क्र. अांदाजपत्कीय शीर्षट प्रिािधशषट 

मागणी धशषट, उपधशषट 
मांजूर रक्कम िापरलेली रक्कम ि िापरल्यामूळे परत 

करािी लागलेली रक्कम 
पधरणाम 

उधददषर् 
क्रमाांक 

मागणी क्रमाांक एस - 0१    2210 2481 
2210- िैद्यकीय सेिा ि सािटजधिक आरोग्य 
01 िदै्यकीय धश क्षण ि सांशोिि 
105  - धिषम धचधकत्सा 
105 (03)  - िैद्यकीय महाधिद्यालय  
 (03 ) (16) ‘शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय, िाांदेड 

   

01 ितेि 425691 379433 46258  
02 मजुरी 200 195 5  
03 अधतकालीक भत्त 92 21 71  
06 दुरध्ििी, िीज, पाणी 7000 6063 937  
10 कां त्ार्ी सेिा 0 0 0  
11 देशाांतगटत प्रिास खचट 835 725 110  
13 कायालयीि खचट 8659 7937 722  
14 भाडेपर्र्ी ि कर 1200 0 1200  
17 सांगणकािरील खचट 95 87 8  
21 सामुग्री ि पुरि्ा 9322 9320 2  
24 पेर्ोल, तेल ि िांगण 425 0 425  
26 जाधहराती  ि प्रधसध्दी 40 26 14  
27 लहाि बाांिकामे 4320 3711 609  
34 धशषयिृत्ती ि धिद्याितेि 160027 154030 5997  
51 मोर्ार िाहिे 60 0 60  



52 यांत्सामुग्री ि सािि सामूग्री 840 734 106  
72 यांत् दुरुस्ती ि पधररक्षण 2409 2408 1  

 एकुण  रक्क्म  621215 564690 56525  
 
 

िमूिा  “ख” मागील  िषासा्ी (सि 2019 - 2020  )  ( रुपये हजारामध्ये ) 
अ.क्र. अांदाजपत्कीय शीर्षट प्रिािधशषट 

मागणी धशषट, उपधशषट 
मांजूर रक्कम िापरलेली 

रक्कम 
ि िापरल्यामूळे परत करािी 

लागलेली रक्कम 
पधरणाम 

उधददषर् 
क्रमाांक 

4210 िदै्यकीय सेिा ि सािटजधिक आरोग्य सेिा  यािरील भाांडिलीखचट 
03 िदै्यकीय धशक्ष्ण /प्रधशक्षण ि सांशोिि 

105  धिषम धचधकत्सा राज्य योजिाांतगटत योजिा 
 (00) (37) शासकीय िैद्यकीय महाधिद्यालय ि  रुग्णालय याांचे बळकर्ीकरण ि 
दजािाढ करणे कायटक्रम 
शासकीय िदै्यकीय महाधिद्यालय,िाांदेड  ( 4210 1629) 

   

52 यांत्सामुग्री ि साििसामुग्री 11600 11600 वनरंक  
 एकुण रक्कम 11600 11600 वनरंक  

 

 
िमूिा  “ख” मागील  िषासा्ी (सि 2019 - 2020  )  ( रुपये हजारामध्ये ) 

अ.क्र. अांदाजपत्कीय शीर्षट प्रिािधशषट 
मागणी धशषट, उपधशषट 

मांजूर रक्कम िापरलेली 
रक्कम 

ि िापरल्यामूळे परत 
करािी लागलेली रक्कम 

पधरणाम 



उधददषर् 
क्रमाांक 

4210 िदै्यकीय सेिा ि सािटजधिक आरोग्य सेिा  भाांडिली खचट 
02  िदै्यकीय धशक्ष्ण /प्रधशक्षण ि सांशोिि 

5 धिषम धचधकत्सा राज्य योजिाांतगटत योजिा 
101- (00) (39) राज्य शासकीय िदै्यक महाधिद्यालयाांचे बळकर्ीकरण ि दजािाढ करणे ि 
िधिि पदव्युत्तर पा्यक्रम सुरु करणे आधण पदव्युत्तरधिद्यार्थ्यांच्या सांख्येत िाढ करणे 
(राज्यधहस्सा ४० र्क्के) कायटक्रम  
शासकीय िदै्यकीय महाधिद्यालय,िाांदेड  ( 4210 2124 ) 

   

52 यांत्सामुग्री ि साििसामुग्री 24948 24948 वनरंक  
 एकुण रक्कम 24948 24948 वनरंक  

िमूिा  “ख” मागील  िषासा्ी (सि 2019 - 2020  )  ( रुपये हजारामध्ये ) 
अ.क्र. अांदाजपत्कीय शीर्षट प्रिािधशषट 

मागणी धशषट, उपधशषट 
मांजूर रक्कम िापरलेली रक्कम ि िापरल्यामूळे परत करािी 

लागलेली रक्कम 
पधरणाम 

उधददषर् 
क्रमाांक 

मागणी क्रमाांक एस  - 1 
2210 िदै्यकीय सेिा ि सािटजधिक आरोग्य सेिा यािरील भाांडिलीखचट 

01  िागरी िैद्यकीय सेिा  धिषम धचधकत्सा राज्य योजिाांतगटत  योजिा 
(01) (11) िधिि  धस कल सेल युधिर् स्थापि करणे आधण  धिद्यमाि 

 धसकल सेल युधिर्ाांचे बळकर्ीकरण करणे. 
शासकीय िदै्यकीय महाधिद्यालय,िाांदेड  ( २२१०  ई ०१६ ) 

   

13 कायालयीि खचट 20 20 वनरंक  
21 सामुग्री ि पुरि्ा 67 67   

 एकुण रक्कम 87 87 वनरंक  
 

िमूिा  “ख” मागील  िषासा्ी (सि 2019 - 2020  )  ( रुपये हजारामध्ये ) 
अ.क्र. अांदाजपत्कीय शीर्षट प्रिािधशषट 

मागणी धशषट, उपधशषट 
मांजूर रक्कम िापरलेली 

रक्कम 
ि िापरल्यामूळे परत करािी 

लागलेली रक्कम 
पधरणाम 



उधददषर् 
क्रमाांक 

4211 िदै्यकीय सेिा ि सािटजधिक आरोग्य सेिा  भाांडिली खचट 
03  िदै्यकीय धशक्ष्ण /प्रधशक्षण ि सांशोिि 

105 धिषम धचधकत्सा राज्य योजिाांतगटत योजिा 
105- (42) (०४) राज्य शासकीय िदै्यक महाधिद्यालयाांचे बळकर्ीकरण ि दजािाढ करणे 
ि िधिि पदव्युत्तर पा्यक्रम सुरु करणे आधण पदव्युत्तरधिद्यार्थ्यांच्या सांख्येत िाढ करणे 
(केद्र धहस्सा) कायटक्रम  
शासकीय िदै्यकीय महाधिद्यालय,िाांदेड  ( 4210 2438 ) 

   

52 यांत्सामुग्री ि साििसामुग्री १३३८०९ १३३८०९ वनरंक  
 एकुण रक्कम १३३८०९ १३३८०९ वनरंक  

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       कलम ४ ( १ ) ( ब ) (xii ) नमुना ( अ ) 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड 

या कायालयातील अनुदान वाटपाच्या कायगक्रमाची कायगपध्दती प्रकाशीत करणे 
 

            १)  कायगक्रमाचे नाव 
            २)  लाभाथीच्या पात्रता संबंिीच्या अटी व शती 

३) लाभ वमळणेसाठीच्या अटी 
४) लाभ वमळणेसाठीची कायगपध्दती 
५) पात्रता ठरवव्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्र े
६) कायगक्रमामध्ये वमळणा-या लाभाची ववस्तृत मावहती 
७) अनुदान वाटपाची कायगपध्दती 
८) सक्षम अविका-याचे पदनाम 
९) ववनंती अिासोबत लागणार शुल्क 
१०) इतर शुल्क 
११) ववनंती अिाचा नमुना 
१२) सोबत िोडणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती 
१३) िोड कागदपत्राचा नमुना 
१४) कायगपध्दती संदभात तक्रार वनवारणासाठी संबवित अविका-यांचे पदनाम 
१५) तपवशलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ि वनिी(उदा.विल्हा पातळी, तालुका पातळी, गाव पातळी ) 

१६) लाभाथीची यादी खालीलप्रमाण   वटप : संबंवित नाही.  



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

कलम ४ ( १ ) ( ब ) (xii ) नमनुा ( बी ) 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  ववष्णपुूरी,नांदेड 

या कायालयातील अनुदान कायगक्रमांतगगत लाभाथीची ववस्तृत मावहती  वषासाठी  प्रकाशीत करणे 
 

    योिना . कायगक्रमाचे नाव: 
 

अ.क्र.   लाभाथीचे नाव व पत्ता 
अनुदान,लाभ याची रक्कम  

स्वरुप 
वनवड पात्रतेचे वनकष अवभप्राय 

---- ----संबवित नाही----         ---संबवित नाही----     ----संबवित नाही----          ---- 

 

 
अविष्ठाता 

                                                                                                                                डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय  
                                                                                                                                             महा ववष्णपुूरी,नादेंड 

 



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

कलम ४ ( १ ) ( ब ) (xiii )  
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड 

या कायालयातील वमळणा-या ,सवलतीचा परवाना  याची चाल ूआर्थथक वषाची तपवशलवार मावहती. 

 
  परवाना , परवानगी, सवलतीचे प्रकार :- 
 

अ.क्र.   परवाना िारकाचे नाव 
परवान्याचा 

प्रकार 
परवाना 
क्रमांक 

वदनांक पासून वदनांक पयगत सािारण अटी परवान्याची ववस्तृत मावहती  
 

मावहती वनरंक 
 

       
 
 

 अविष्ठाता 
                                                                                                                                डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                                       ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
       

  
  



मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( xiv )  
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड 

या कायालयातील मावहतीचे इलके्टॉवनक स्वरुपात साठववललेी मावहती प्रकाशीत करणे . 
 

 

अ.क्र.   दस्ताऐविाचे प्रकार ववषय 
 कोणत्या 
इलेक्टॉवनक 
नमुन्यात  

मावहती वमळवव्याची 
पध्दती 

िबाबदार व्यक्ती 

०१ 
आस्थापना ववषयक मावहती  -  

       आस्थापना १ ते ४ 
आस्थापना ववषयक 
मावहती 

फलॉपी, सी.डी. 

 
             ----- 

प्रशासकीय अविकारी तथा 
कायालयीन अविक्षक तसेच 
संबंवित शाखेचे वलपीक 

०२ लेखा ववषयक मावहती -  लेखा १ ते ४ लेखा ववषयक मावहती ---- 
            ----- 
 

                      ----- 

०३ ववववि ववभागातील मावहती 
महाववद्यालयाच्या ववववि 
ववभागातील मावहती 

फलॉपी, सी.डी. 
            ----- 

----- 

 

अविष्ठाता 
                                                                                                                                डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                                       ववष्णपुूरी,नादेंड 



उपलब्ध्  सुवविा :- 
1) कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध्  सुवविाचंी मावहती. 

2) सुचना फलकाची मावहती. 

अ.क्र सवविेचा प्रकार कालाविी पध्दत वठकाण िबाबदार 
अविकारी,कमगचारी 

तक्रार वनवारण 
अविकारी 

०2 
महाववद्यालय कामकािाची 
पाहणी 

 
    ----- 

 
    ----- 

 
    ----- 

 
    ----- 

 
    ----- 

 
०3 

 
नोटीस बोडग 

 
२४ तास 

 
-- 

महाववद्यालय दशगनी भागावर 
प्रशासकीय आविकारी 
कायालयीन आविक्षक 

 
    ----- 

  
 
 

 
 
 
 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( xiv )  

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड 
या कायालयात उपलब्ि सवुविाचंा तक्ता प्रकाशीत करणे . 

 
 
 

कलम ४ ( १ ) ( ब ) ( xiv )  
ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे या कायालयात उपलब्ि सुवविाचंा तक्ता प्रकाशीत करणे . 

 



कलम ४ ( १ ) ( बी ) ( xvi )  
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड 

या कायालयातील शासकीय मावहती अविकारी. 
अवपलीय अविकारी ( येथील लोक प्राविकारींच्या कायगक्षते्रातील ) याचंी ववस्तृत मावहती प्रकाशीत करणे. 

शासकीय मावहती अविकारी 
 
 

मावहती अविका-याचे 
नाव 

 
पदनाम 

मावहती अविका-यांच्या 
अंतगगत 
कायगके्षत्रासंबंिी 

 
पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक 

 
ई-मेल व वबेसाईट 

 
अवपलीय अविकारी 

श्री.श्यामसुंदर वबडवे 
िनमावहती 
अविकारी 

प्रशासकीय      
अविकारी, 

डॉ.शंकरराव चव्हाण 
शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, 
ववष्णपुूरी,नांदेड 

 
डॉ.शंकरराव चव्हाण 
शासकीय वदै्यकीय 

महा  ववष्णपुूरी,नांदेड 
येथील सवग मावहती 

 
डॉ.शंकरराव चव्हाण 
शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, 
ववष्णपुूरी,नांदेड 
दुरध्वनी क्रमांक 
024-235713 
०२०-235712 

 

Email_ gmcnanded@rediffmail.com 

Website:- www.drscgmcnanded.in 

डॉ.पी.एल.गट्टाणी, प्रा 
व वव प्रमुख, 

िनऔषिवदै्यकशास्त्र 
डॉ.शंकरराव चव्हाण 
शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, 
ववष्णपुूरी,नांदेड 

 

  
 



अवपलीय अविकारी 
 

अ.क्र     अवपलीय अविका-याचे 
नाव 

पदनाम कायके्षत्र सादर कता अविकारी ई-मेल व वबेसाईट 

०१ डॉ.पी.एल.गट्टाणी 

डॉ.पी.एल.गट्टाणी, प्रा 
व वव प्रमुख, 

िनऔषिवदै्यकशास्त्र 
डॉ.शंकरराव चव्हाण 
शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, 
ववष्णपुूरी,नांदेड 

 

 
डॉ.शंकरराव चव्हाण 
शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, 
ववष्णपुूरी,नांदेड 

 

 
मावहती अविकारी तथा 
प्रशासकीय  अविकारी, 
डॉ.शंकरराव चव्हाण 
शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय, 
ववष्णपुूरी,नांदेड 

 

Email_ gmcnanded@rediffmail.com 

Website:- www.drscgmcnanded.in 

 
 

अविष्ठाता 
                                                                                                                                डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                                   ववष्णपुरूी,नांदेड 

 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 

 



 
 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

कलम ४ ( १ ) ( क )   
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  ववष्णपुरूी,नादेंड 

 
 

सवगसामान्य लाकांशी संबंवित महत्वाचे वनणगय व िोरणे यांची यादी प्रकाशना करीता तयार करणे व ववतरीत करणे. 
 

 मावहती वनरंक 
 
   

        
अविष्ठाता 

                                                                                                                                डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                                  ववष्णपुरूी,नांदेड 

 
 
 



 
 
 
 

 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

कलम ४ ( १ ) ( ड )   
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ववष्णपुूरी,नादेंड 

 
 

 

सवगसािारणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रशासकीय , अथगन्यायीक कामािाच्या प्रकाराची यादी. 
 

मावहती वनरंक 
 

       
 अविष्ठाता 

                                                                                                                                डॉ.शकंरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महा  
                                                                                                                                                   ववष्णपुरूी,नांदेड 


