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कलम  2 एच  नमुना (अ) 
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये ववभागवार लोकप्राधिकारी याींची यादी. 

 

ववभागाचे िाव:- वैद्यकीय शिक्षण व सींिोिि, मुींबई 

 

कलम 2 एच 

अ.क्र. लाकप्राधिकारी सींख्या सींस्था प्रमुखाचे पदिाम पत्ता 
1 िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय, 

औरींगाबाद 
अधिष्ठाता पािचक्की रोड, घाटी 

पररसर, िन्वींतरीिगर, 
औरींगाबाद-431001 

 

 

अधिष्ठाता, 

िासकीय वैद्यकीस मिाववद्यालय, 

औरींगाबाद 

 



 

 

 

 

 

 

 

कलम 2 एच  तक्ता  (ब) 

 

िासिाकडुि पुरेसा प्राप्त़ लाकप्राधिकारी सींस्थाींची यादी 

िासकीय ववभागाचे िाव:- 

कलम  2  अींतगगत 

अ.क्र. लाक प्राधिकारी सींस्था सींस्था प्रमुखाचे पदिाम हठकाण/पत्ता 
    
 सींबींधित िािी सींबींधित िािी  
    
 

अधिष्ठाता, 



िासकीय वैद्यकीस मिाववद्यालय, 

औरींगाबाद 

 

कलम 4  (1) (इ) (प) 

 

औरींगाबाद येथील िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय या कायागलयातील कायग व कतगव्य़ याींचा तपशिल 

1) कायागलयाचे िाव:- िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय, औरींगाबाद 
2) पत्ता :- पािचक्की रोड, घाटी पररसर, औरींगाबाद. 
3) कायागलय प्रमुख :- अधिष्ठाता 
4) िासकीय ववभागाचे िाव:- वैद्यकीय शिक्षण व सींिोिि, मुींबई. 
5) कोणत्या मींत्रालयातील खात्यातील अध्सािस़्:- वदै्यकीय शिक्षण व औषिीद्रव्यये ववभाग, मींत्रालय मुींबई. 
6) कायगक्षेत्र भौगोलीक:- औरींगाबाद स्थािीक कायगक्षेत्र :- औरींगाबाद. 
7) वैशिष्टये :- मींत्रालयीि ववभागािी सींबींधित. 
8) ववभागाचे ्येय / िोरण :-  
9) िोरण :- 1) वैद्यकीय   शिक्षण 

2) प्रनतबींिात़्क रुग्णसेवा व त्याचे शिक्षण 
3) उपचारात़्क रुग्णसेवा व त्याचे शिक्षण 
4) न्याय प्रववष़् सेवेचे शिक्षण 

10)  सवग सींबींधित कमगचारी :- सोबत जोडल े

11) कायग :- सोबत जोडल ेआिे. 



12) कामाचे ववस्ततृ स्वरुप :- सोबत जोडले आिे 

13) मालमते्तचा तपशिल :- एकुण क्षेत्रफळ- 75540.5 चौ.मी 

14) सेवा उपलब्ध़ :- 1) वदै्यकीय शिक्षण, प्रथम, धव्यदतीय, ततृीय वषग एम.बी.बी.एस, आींतरवासीता, पी.जी. इ. 

  2) प्रथम सींदभग सेवा व त्याचे प्रशिक्षण 

  3) कौटुींबीक आरोग़् जिजागतृी व त्याचे प्रशिक्षण 

  4) राष्रीय कायगक्रम (उहददष़्) व त्याचे प्रशिक्षण 

  5) िालेय आरोग़् शिक्षण व त्याचे शिक्षण 

  6) आहदवासी भागात रोग निदाि व उपचार शिबीरे 

  7) कुपोषण व माता बाल सींगोपि व त्याचे प्रशिक्षण 

15) सींस्थेच्यसा सींरचिात़्क तक्त्याम्ये प्रत्येक स्तरावरचे तपशिल 

16) कायागलयीि दर्विी क्रमाींक व वेळा:- द.ुक्र.0240-2402028 फॅक़्-0240 2402418 वेळ सकाळी9-45 ते 5-45 

17) साप्ततािीक सुटटी व ववशिष़् सेवेसाठी ठरववलेल्या वेळा:- दर रवववारी साप्तताहिक सुटटी आणण िासिािे मींजुर केलेल्या सुटया 

 

 

 

संस्थेचा प्रारुप तक्ता 

अधिष्ठाता 



प्रा्यापक व ववभाग प्रमुख                                                              प्रिासकीय अधिकारी 

सियोगी प्रा्यापक        कायागलयीि अधिक्षक / लखेा अधिक्षक 

अधिव्ययाख्याता/ सिा. अधिव्ययाख्याता         वरीष़् सिाय्य़क 

आवासी/निवासी/प्रबींिक व इतर वगगग्् अधिकारी       वरीष़् शलपीक /  लघुटींकलेखक 

प्रयोगिाळा /रत्कपेढी/क्ष-ककरण तींत्रज्ञ      कनिष़् शलपीक/ताींत्रत्रक पदे (वकग िॉप) 

प्रयोगिाळा सिाय्य़क/ इतर ताींत्रत्रक पदे         शिपाई/सफाईगार 

प्रयोगिाळा परीचर/िवपरीचर/ प्राणीपीरचर/परीचर/ शिपाई/सफाईगार 

 

अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

 

 

 

 

 



 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 

अधिकारी आणि कममचाऱयांचा जॉब चार्म 

अधिष्ठाता यांचा जॉब चार्म :- 

➢ रोज सकाळच्या सत्रात रुग्णालय ववभागवार नियींत्राण, बािय ववभागात िजर राितात सवगसािारण रुग्णाींची व ज्या रोगासींबींिात त्याींिी 
वविेष िैपुण्य़ सींपादि केललेे असेल त्या रोगाच्या रुग्णाींची तपासणी करतात वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचा िैक्षणणक कायगक्रम व्ययवधस्थत पार 
पाडण्ययासींदभागत ववववि िकै्षणणक कायगक्रमाींवर नियींत्रण ठेवतात. 

➢ बािय रुग़् ववभागातील इतर ववभागाचीिी ते वेळोवेळी देखरेख करतात. 
➢ रोज रुग्णालयात फेरी मारतात बािय रुग्णववभागात तपासणी केलले्या रुग्णाींची पािणी करतात आणण इतर मित्वाच्या रुग्णाींचीिी पािणी 

करतात. 
➢ ते वेळोवेळी पररसेववकेसि प्रिासणीक ववभागाची पािणी करतात आणण त्या वेळेस साफसफाईवरिी लक्ष ठेवतात. 
➢ न्यावैद्यक काम ेन्यायवैद्यकीय प्रमाणपत्रे आणण िवपररक्षा अिवाल या कामावरिी लक्ष ठेवतात. 
➢ ताींत्रत्रक व प्रिासणीक बाबीच्या सींबींिात आपल्या िाताखालील कमगच्याऱयाींिा मागगदिगि करणे. 
➢ निरनिराळया ववभागात निजगतुकीकरणाचे काम सुरळीत सुरु आिे ककीं वा िािी िे पाितात. 
➢ मित्वाच्या साििसामुग्रीचा चाींगल्याप्रकारे उपयोग िोतो ककीं वा िािी िे पाितात तसेच त्याींची निगा व दरुुस्ती बाबत वेळोवेळी  कायगवािी 

करणे. 
➢ कमगच्याऱयाींचे िजेरी पुस़्क तपासणी करणे. 
➢ सल्लागार सशमतीची बठैक बोलाववणे आणण कमगचारीींची सभा बोलाववणे. 
➢ ते अींदाजपत्रक, हििेब व जडसग्रि िोदविी यावर नियींत्रण ठेवणे. 
➢ कमगच्याऱयाींम्ये सौजऩ् वक़्शिरपणा, नियशमतता आणण सौजन्यशिल या बाबीींकडे लक्ष देणे. 



➢ मािसेवी वैद्यकीय अधिकाऱयाींच्या कामकाजावर लक्ष ठेवावे. 
➢ कमगच्याऱयाींकडुि आणण वदै्यकीय ववद्यार्थयागकडुि कोणतीिी तक्रार आल्यास त्याची तत्परतेिे  दखल घेतात तक्रारीचे निवारण करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता ववववि प्रकारच्या िैक्षणणक कायगक्रमाचे प्रभावी पण ेआयोजि करणे. 
➢ मिाववद्यालयाच्या खचागम्ये िक़् तीतकी काटकसर करतात. 
➢ औषि भाींडारात आणण निरनिराळया ववभागात प्रत़्क्ष अचािक भटेी देणे तीि महिन्याींिी औषिीींचा साठा तपासावा. 
➢ त्याींिी जरुर तेथे इतर िासकीय ववभाग आणण अधिकारी याींच्यािी सिकायग करावे आणण जितेम्ये मिाववद्यालयाची प रुग्णाींलयाची 

चाींगली प्रनतमा निमागण करावी. 
➢ त्याींिि रोज सकाळा 9 वाजता कामावर िजर रिाव ेआणण काम सींपेपयांत जावु िये. 
➢ त्याींिी महिन्यातुि एकदा अचािक रोख रकमचेी तपासणी करावी. 
➢ वषागतुि एकदा कायागलयाची तपासणी करावी. 
➢ निकामी वस्तुींची तपासणी करुि त्या वस्तु नियमािुसार निलेखि करुि निकालात काढणे. 
➢ िासकीय इमारतीची निगा राखणे आणण दरुुस्ती याींकडे लक्ष द्यावे. 
➢ जेव्यिा जेव्यिा साींगण्ययात येईल तेव्यिा िस्त्रकक्रयाींची व िेत्र शिबीराचे कायगक्षमता पुवगक व यिस्वीरीत्या राबववण्यया जबाबदार असणे. 
➢ रुग्णाींच्या आणण कमगच्याऱयाींच्या तक्रारीसाठी वळे राखुि ठेवावा. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागचा िकै्षणणक कायगक्रम व्ययवधस्थत चालु ओि ककीं वा िािी याबाबत दक्ष रािणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता ववववि प्रकारचे िैक्षणणे कायगक्रम राबववणे. 
➢ प्रा्यापक, सियोगी प्रा्यापक, अधिव्ययाख्याता, सिा. अधिव्ययाख्याता आपले िैक्षणणक अ्यापिाचे कायग व्ययवधस्थत व प्रभावी पणे पार 

पाडीत आिे ककवा कस ेयाबाबत नियींत्रण ठेवणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागचा प्रात़्क्षक्षक ववषयक अभ्यासक्रम व्य़वधस्थतररत्यापुणग केला जातो ककीं वा कस ेयाबाबीींवरिी ते नियींत्रण ठेवतात. 
➢ एकीं दरीत मिाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता िैक्षणणक कायगक्रम, प्रात़्क्षक्षके काम,े पररक्षा व इतर अिुषींगीक काम ेप्रभावीपणे व 

व्य़वधस्थत ररत्या पार पाडली आिेत याबाबीींवर ते प्रभावीपणे नियींत्रण ठेवतात. 
 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 



माहहती अधिकार अधिननयम 2005 

 

प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख यांचा जॉब चार्म 
या  िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालयत प्रा्यापकाींची एकुण  21 पदे मींजुर असुि ती पुढील ववषयाींकरीता मींजुर आिेत. 
िरीररचिािास्त्र, िरररकक्रयािास्त्र, जीवरसायणिास्त्र, िरीरववकृतीिास्त्र, न्यायवैद्यकिास्त्र, औषििास्त्र ृसुक्ष्म़जीविास्त्र, औषिवैद्यकिास्त्र, 
बधिरीकरणिास्त्र, बालरोगधचकीत्सािास्त्र, अधस्थव्ययींगोपचािास्त्र, िल़्धचकीत्सािास्त्र, क्ष-ककरणिास्त्र, स्त्रीरोग-प्रसुतीिास्त्र, काि-िाक-घसा, त्वचा व 
गुप्ततरोगिास्त्र, िेत्रिल़्धचकीत्सािास्त्र,रोग प्रनतबींिक व सामाजीक औषिीिास्त्र या ववषयाींकरीता प्रत्येकी 1 प्रा्यापकाींचे पद मींजुर आिे. 

➢ आपआपल्या ववषयात सदरचे प्रा्यापक निपुण असुि त्याींिी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा त्या ववषयाचे अ्यापि करावे, त्या ववषयाचे 
प्रात्यक्षक्षकाींच ेकायगक्रम तयार करुि ते यिस्वीररत्या पुणग करावेत. 

➢ आवश्यकता असेत तेव्यिा त्याींिा तातडीच्या वेळी रुग्णसेवा द्यावी. 
➢ आपल्या ववभागातील इतर सियोगी प्रा्यापक, अधिव्ययाख्यात ेव इतर सवग कमगचारी वैद्यकीय ववद्यार्थयागचे इतर िैक्षणणक कायगक्रम 

व्य़वधस्थत पुणग करतात ककीं वा कसे यावर प्रा्यापक व ववभाग प्रमुख नियींत्रण ठेवतील. 
➢ त्याींिा करावे लागणारे पत्रव्ययविारचे  आणण न्यावैद्यक पत्रव्ययविाराच ेकाम त्वरीत करावीत. 
➢ जितेिी सलोख्याचे सींबींि ठेवण्ययाची जबाबदारी आिे. 
➢ आपअपल्या ववषयात प्रत्येकी वैद्यकीय ववद्ययाथी निपुण िोईल या सींदींभागत स़्त: कािी िावीन्यपुणग िैज्ञर्थ्ज्ञक्् क्ज्ञय्यक्रग माींची आख्णी 

करतील व त्या कायगक्रमाींची यिस्वीपणे अींमलबजावणी िोत ेआिे ककीं वा कस ेयाबाबत दक्ष राितील. 
➢ मा.सधचव, मा.सींचालक, अधिष्ठाता याींिी िेमुि हदलींल्या िैक्षणणक व प्रिासकीय कामाव्य़नतरीक़् काम े. 

 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 



माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
सहयोगी प्राध्यापक यांचा जॉब् चार्म:- 

या िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालयात सियोगी प्रा्यापकाींची एकुण 82  पदे मींजुर असुि ती पुढील ववषयाींकरीता मींजुर आिेत. 
िरीररचिािास्त्र-7, जीवरसायणिास्त्र-6, िरीरववकृतीिास्त्र-5, न्यायवदै्यकिास्त्र-3, औषििास्त्र-5, सुक्ष्म़जीविास्त्र-4, औषिवैद्यिास्त्र-8, 
बधिरीकरणिास्त्र-4, बालरोगिास्त्र-3, िल़्धचकीत्सािास्त्र-9, क्ष-ककरणिास्त्र-5, स्त्रीरोग-प्रसुतीिास्त्र-5, काि-िाक-घसा-1, 
अधस्थव्ययींगोपचारिास्त्र-2, त्वचारोगिास्त्र-1, क्षयरोग-1, िेत्रधचकीत्सािास्त्र-3, रोग प्रनतबींिक व सामाजीक औषििास्त्र-5,  
मिोववकृतीिास्त्र-1 या ववषयाींकरीता सियोगी प्रा्यापकाींची पदे मींजुर आिेत. 

सियोगी प्रा्यापक रेडडओथरेपी (क्ष-ककरण ववभाग) 
1) अत्सयािुनिक तींत्रज्ञािािारे रुग्णाींचे चाचणी अिवाल तयार करणे तसेच पुढील उपचाराची उपाययोजिा सुचववणे त्रबम थेरपी िींतर जास़् 

गुींतागुींत असल्यास त्याबाबत उपाययोजिा सुचववण.े 
2) रुग्णाींच्या तपासणी बाबत उपाययोजिा करणे बाबत सुचववण,े 
3) उपाययोजिेबाबत दैनिक तपासणी करणे. 
4) उपचाराबाबतची कागदपत्र ेनियशमत तपासण े
5) रुग़् तपासणीच्या िोंदी नियशमत तपासणे व रक़् पिेीींच्या बाबतची नियशमत तपासणी व प्रयोगिाळेतील चाचण्ययाींच्या तारखा ठरवणे 

व देणे. 
6) प्र्यापकाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ताींत्रत्रक काम ेकरणे. 

सहयोगी प्राध्यापक क्षयरोग 
1) रुग्णालयातील क्षयरोग ववभागाचे ते प्रभारी अधिकारी म्िणुि काम पाितील. 
2) पदवीच्या ववद्यार्थयाांिा क्षयरोगाववषयी शिकववण्ययाची जबाबदारी त्याींची रािील. 
3) क्षयरोगािी निगडीत असलेल्या कायगक्रमाींबाबत रोग प्रनतबींिक व सामाजीक औषिास्त्र ववभागािी सियोग करुि कायगक्रम राबववणे. 
4) ववभाग प्रमुख तथा मा.अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली इतर कतगव्यये पार पाडावीत. 

सहयोगी प्राध्यापक स्रीरोग ववभाग 
1) रुग्णाींची व्ययवधस्थत तपासणी करणे व काळजी घेणे. 



2) अत्यावश़्क सेवेच्या वेळी उपधस्थत रािणे. 
3) पदवी व पदव्ययुत़्र ववद्यार्थयाांिा शिकववणे. 
4) आपल्या ववभागातील सींिोिि कामाींकरीता  मागगदिगि करणे व सींिोिि काम ेकरणे. 
5) प्रा्यापकाींिी अथवा रुग्णालय प्रमुखाींिी व मिाववद्यालय प्रमुखींिी सुचववलेली काम ेपार पाडणे. 

सहयोगी प्राध्यापक न्यावैद्यकशास्र 
1) न्यावैद्यक ववषयाच्या पदवी/पदव्ययुत़्र ववद्यार्थयाांिा प्रशिक्षण देणे. 
2) मिाववद्यालयाला सलग़् असलेल्या रुग्णालयातील न्यायवैद्यक कामाचे प्रभारी म्िणुि काम पािणे तसेच रुग्णालयोत आणलले्या मत 

िरीराचे िवववच्छेदिाची काम ेकरणे. 
3) न्यायवैद्यक प्रकरणात प्राप्त़ कोटागचा समऩ् बाबत कोटौत िजर रािणे. 
4) मिाववद्यालयातील न्यायवैद्यक ववभागाच ेप्रभारी अधिकारी म्िणुि काम पािण े
5) मा.अधिष्ठाता तथा प्रा्यापक व ववभाग प्रमुख याींिी सोपववलेले कतगव्य़ पार पाडणे. 

सहयोगी प्राध्यापक बालरोग 

1) बालरोगिास्त्र ववभागाचे बालरोग कक्षाचे प्रमुख म्िणुि काम पािणे तसेच ववद्याथाांिा शिकववण ेकक्षाची अत्यावश़्क काम ेपार पाडणे. 
2) अींनतम वषागच्या एम.बी.बी.एस. च्या पदवीच्या ववद्यार्थयाांिा शिकववणे. 
3) सोपववलेली इतर िकै्षणणक व धचकीत्सायीि काम ेपार पाडणे. 

सहयोगी प्राध्यापक शरररववकृतीशास्र 
1) ववकृतीिास्त्र ववभागाचे नियशमत ॲटोप्तसीसि सवग काम ेपािणे. 
2) सींबींधित ववषयातील व्ययाख्यािे  प्रात़्क्षक्षके तसेच ववभागातील इतर कामाींसाठी िे बजाबदार असतील तसेच प्रा्यापक व ववभाग प्रमुख 

मा.अधिष्ठाता याींिी ववषयाींतगगत्् सोपववलेली इतर  काम ेपार पाडणे. 
3) सींिोिि ववषयक कामात सिभाग घेणे प्रा्यापकाींिा ववभागाच्या कामकाजात सियोग देणे ववभागाचे भाींडार पडताळणे इ. काम ेकरणे. 
4) मा.अधिष्ठाता तथा प्रा्यापक व ववभाग प्रमुख याींिी वळेोवेळी सोपववलेली काम ेपार पाडणे. 

सहयोगी प्राध्यापक जीवरसायिशास्र 



1) जीवरसायणिास्त्र ववषयाच्या व्ययाख्यािे प्रात्यक्षक्षके इ. करीता िे जबाबदार असतील प्रा्यापक ववभाग प्रमुखाींिी सोपववलेली इतर काम ेिी 
पार पाडतील. 

2) सींिोिि कायागत भाग घेणे तसेच प्रा्यापकाींिा ववभागाच्या कामकाजात मदत करणे ववभागाचे भाींडार तपासण्ययात मदत करणे. 
3) लोक हिताथग िेय्य़ लक्षात घेऊि ववभागाींच्या कामकाजात प्रा्यापक व मा.अधिष्ठाता याींिी सोपववलेल्या जबाबदाऱया पार पाडणे. 

सहयोगी प्राध्यापक न्यरोलॉजी 
1) न्युरोलॉजी ववषयातील आणण िैक्षणणक कामाींववषयी िे प्रभारी अधिकारी असतील. 
2) प्र्यापकाींिी तथा अधिष्ठाताींिी वेळोवेळी सोपववलेली काम ेपार पाडणे. 

 

सहयोगी प्राध्यापक सुक्ष्म़जीवशास्र 
1) सुक्ष्म़जीविास्त्र ववषयाचे कामकाज पािण ेव दैिहदि ॲटोस्पी ववषयक काम ेपार पाडणे. 
2) सुक्ष्म़जीविास्त्र ववषयातील िैक्षणणक व्ययाख्यािे प्रात़्क्षक्षके इत्यादी कामास जबाबदार असतील व मा.अधिष्ठाताव ववभाग प्रमुख याींिी 

सोपववलेली काम ेपार पाडतील. 
3) सींिोिि कायागत सिभाग घेणे व ववभागाच्या कामात प्रा्यापकाींिा सियोग देणे. 
4) प्रा्यापकाींिी तथा मा.अधिष्ठाताींिी इतर सुरववलेली काम ेपार पाडणे. 

सहयोगी प्राध्यापक बालरोगधचकीत्साशास्र 
1) ववभागातील बालरोग पथकाचे प्रमुख म्िणुि काम पाितील व ववभागाचे धचकीत्सालयीि व िैक्षणणक काम ेव अत्यावश़्क काम ेपाितील. 
2) पदवीच्या ततृीय एम.बी.बी.एस.च्या ववद्यार्थयाांिा शिकववणे. 
3) प्रा्यापक व मा.अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली धचकीत्सालयीि व िैक्षणणक  काम ेकरणे. 

सहयोगी प्राध्यापक नेफ्रॉलॉजी (ममरगीववकारशास्र) 
1) िे धचकीत्सालयीि ववभागाच ेप्रमुख असतील. 
2) रुग्णाींचे औषिोपचार व तपासणीची काम ेपार पाडतील. 
3) अत्यावश़्क सेवेच्या वेळी उपधस्थत राितील. 
4) पदवी/पदव्य़ुत़्र ववद्यार्थयाांिा शिकववणे. 



5) ववषयातील सींिोिि ववषयक कामाींक मागगदिगि व सियोग देणे. 
6) प्रा्यापक, रुग्णालय प्रमुख तथा मा.अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली काये पार पाडण.े 

    सहयोगी प्राध्यापक तथा सवमसािरि कतमव्याधिकारी (कोबाल्ट़ युननर्) 

1) अत्यािुनिक तींत्रज्ञािािारे रुग्णाींची तपासाणी व अीिवाल देणे तसेच त्रबम थेरपी िींतरच्या गुींतागुींतीच्या सींदभागत कायगवािी करणे. 
2) पुढील उपचाराची व्ययवस्था करणे. 
3) उपचाराची दैनिक तपासणी करणे  
4) तींत्रज्ञािी ठेवलेल्या उपचाराच्या अशभलेखाींवर नियशमत तपासणी करणे. 
5) रुग्णाींच्या दैनिक अिवालाचा आढावा घेणे तसेच रक़् तपासणी अिवाल देण ेव तपासणीच्या तारखा ठरवणे व देण े
6) प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी ठरवुि हदलेली ताींत्रत्रक काम ेपार पाडणे. 

सहयोगी प्राध्यापक क्षककरिशास्र 
1) क्ष ककरणाींच्या रोग निदािाबाबत वविेष तपासण्यया व फोटो काढण े
2) क्ष ककरण तींत्रज्ञाींच्या कामकाजावर देखरेख करणे. 
3) क्ष ककरण तींत्रज्ञाि ववषयी  क्ष ककरण तींत्रज्ञाींच्या कामकाजात सुिारणा घडवुि आणण्ययाकरीता प्रशिक्षण देणे. 
4) पदवी ववद्यार्थयागिा क्ष्म् ककरण रो निदाि ववषयाबाबत शिकववण े
5) पदवी ववद्यार्थयाांच्या िकै्षणणक कामाींकरीता शिकववण्ययासींदींभागत वरीष़् क्ष्म् ककरण तींत्रज्ञाींिा मदत करणे. 
6) पदची पुणग झाल्यािींतर पदव्ययुत़्र ववद्यार्थयाांिा शिकववणे व सींिोिि काम ेकरणे. 
7) क्ष्म् ककरण उपचाराबाबत नियोजि करणे कामकाजावर देखरेख ठेवणे व रुग्णाींच्या औषिोपचाराबाबत  नियोजि कररणे. 
8) अींिारखोलीत परीचर व तींत्रज्ञ याींचे कामकाजात सुिारण िोण्ययासींदभाांत पयगवेक्षण करणे. 
9) क्ष्म् ककरणाींचा अिवाल तयार करणे व रोग निदाि करण.े 
10) गुींतागुींतीच्या  प्ररकणात उपचाराला हदिा देण्ययासाठी िल्यधचकीत़्क अधस्थव्ययींगतज्ञ, कफजीशियण बालरोगिास्त्र, स्त्रीरोग िास्त्र, काएि 

िाक घसा तींज्ञ याींच्यािी सल्लामसलत करणे. 
11) टयुमर धक्लनिकस बाबत कायगवािी करणे. 
12) िेवटच्या वषागच्या एम.बी.बी.एस.च्या ववद्यार्थयागचे िैक्षणणक व्ययाख्यािे घेणे कॅन्सरच्या रुग्णाींिा औषिोपचार करणे. 



13) वरीष़् क्ष्म् ककरण तींत्रज्ञाींिा कामात मदत करणे. 
14) ववभाग प्रमुख मथा मा. अधिष्ठाताींिी सोपववलीें ेली इतर काम ेपार पाडणे. 
15) गुींतागुतीच्या प्रकरणाींच्या िोंदी घेणे व प्राथशमक औषिोपचाराबाबत निणगय घेणे. 

सहयोगी प्राध्यापक रो प्रनतबंिक व सामाजीक औषिशास्र ववभाग(पी.एस.एम) 

1) वैद्यकीय ववद्यार्थयाांचे व्ययाख्यािे आयोजिे 
2) वैद्यकीय ववद्ययार्थयागच ेप्रात्यक्षक्षके सेशमिार टयुटोरीअल़् आयोजिे 
3) ग्रामीण आरोग़् कें द्रात प्रा्याकाींच्यसा अिुपधस्थतीत ववद्यार्थयाांचे सेशमिार आयोजिे प्रकल्पबाबत मागगदिगि करणे. 
4) पदव्ययुत़्र अभ्यासक्रमाींवर देखरेख करणे. 
5) कुटुींब कल्याण कायगक्रमाींवर देखरेख करणे. 
6) वैद्यकीय ववद्यार्थयाांच्या िकै्षणणक सिली, आरोग़् सींदभागत ग्रामीण भागात आयोजिे. 
7) दैिहदि कामकाजाच्या नियसोजिात मदत करणे. 
8) ववभागाच्या स्रगिालयाची देखभाल करणे. 
9) आरोग़् पथकाच ेप्रभारी म्िणुि काम पािणे. 
10) ववभाग प्रमुखाींिी सोपववलेली िैक्षणणक व प्रिासणीक काम ेपार पाडण े

सहयोगी प्राध्यापक शरीररचनाशास्र 
1) प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींच्या मागगदिगिाखाली काम पािणे. 
2) प्रथम वषागच्या ववद्यार्थयाांिा तसेच पदव्य़त़्र ववद्यार्थयाांिा व्ययाख्यािे देणे. 
3) वगागत्् िवाचे ववच्छेदि शिकववणे. 
4) िवववच्छेदि झालेले भाग बरणीत ठेवुि सग्रिालयात जति करुि ठेवण े
5) न्यायवैद्यक प्रकरणात प्रा्यापकाींच्या सल्यािुसार परीक्षण करण े
6) ववभागाची मुळ काम ेकरण े
7) िवववच्छेदि गुिाची देखरेख करण े
8) प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींच्या प्रिासकीय कामकाजात मदत करण े



9) ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली काम ेपार पाडण े

सहयोगी प्राध्यापक शल्ट़धचकीत्साशास्र 
1) रुग्णालयातील िल़्धचकीत्सा कक्षाचे प्रभारी प्रमुख म्िणुि काम पािणे. 
2) पदवीच्या ववद्यार्थयाांिा िल़्धचकीत्सा ववषय शिकववण्ययाची जबाबदारी याींची असले. 
3) ववभाग प्रमुख तथा मा.अधिष्ठाता याींिी सोपववलेली इतर काम ेपार पाडणे. 

 
 

 अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

       औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
अधिव्याख्याता/ सहाय्य़क अधिव्याख्याता यांचा जॉब चार्म:- 

या िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालयात अधिव्ययाख्याता एकुण 85 पदे मींजुर असुि ती पुढील ववषयाींकरीता मींजुर आिेत. 
िरीररचिािास्त्र-7, िरीरकक्रयािास्त्र-8 जीवरसायणिास्त्र-7, िरीरववकृतीिास्त्र-11, न्यायवैद्यकिास्त्र-2, औषििास्त्र-5, सुक्ष्म़जीविास्त्र-3, 
औषिवैद्यिास्त्र-6, बधिरीकरणिास्त्र-4, बालरोगिास्त्र-3, िल़्धचकीत्सािास्त्र-4, क्ष-ककरणिास्त्र-3, स्त्रीरोग-प्रसुतीिास्त्र-4, काि-िाक-घसा-
1, अधस्थव्ययींगोपचारिास्त्र-3, त्वचारोगिास्त्र-1, क्षयरोग-1, िेत्रधचकीत्सािास्त्र-4, रोग प्रनतबींिक व सामाजीक औषििास्त्र-5,  
मिोववकृतीिास्त्र-1 साींणखकी अधि्व्ययाख्याता-1 आरोग्ख्् शिक्षण व कुटुींब योजिा -1 या ववषयाींकरीता अधिव्ययाख्याता  पदे मींजुर आिेत. 

➢ आपापल्या वपषयात सदरचे अधिव्ययाख्यात ेनिपुण असुि त्याींिी वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा त्या ववषयाचे अ्यापि अरावे त्या ववषयाच े
प्रात़्क्षक्षके कायगक्रम तयार करुि ते यिस्वीररत्या पुणग करावेत. 

➢ आपल्या ववभागात वदै्यकीय ववद्यार्थयागकरीता ववववि प्रकारचे िकै्षणणक कायगक्रम तयार करुि ते यिस्वीररत्या पुणग करावेत. 
➢ आपल्या ववभागातील इतर सवग कमगचारी वदै्यकीय ववद्यार्थयाांचे इतर िैक्षणणक कायगक्रम व्य़वधस्थत पुणग करातात ककीं वा कस ेयावर 

देखरेख ठेवतील. 



➢ आपल्या ववभागातील सवग कमगचारी आपापली काम ेव्य़वधस्थत ररत्या पुणग करतात ककीं वा कस ेयावर देखरेख ठेवतील. 
➢ आपल्या ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली ववववि प्रकारची काम ेपार पाडतील. 
➢ अधिष्ठाता याींिी वेळोवेळी सुचववलेली िकै्षणणक प्रकारची कामे पार पाडतील. 
➢ त्याींिा करावे लागणारे पत्रव्ययविाराचे आणण न्यायवैद्यक पत्रव्ययविाराचे काम त्वरीत करावीत. 
➢ जितेिी सलोख्याचे सींबींि ठेवण्ययाची जबाबदारी आिे. 
➢ आपापल्या ववषयात प्रत्येकी वैद्यकीय ववद्यार्थयी निपुण िोईल या सींदभागत स़्त: कािी िावीन्यपुणग िैक्षणणक कायगक्रमाची आखणी 

करतील व त्या कायगक्रमाची यिस्वीररत्या अींमलबजावणी िोत ेककीं वा कस ेयाबाबत दक्ष राितील. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिा व सियोगी प्रा्यापकाींिा आपल्या ववभागातील ववववि प्रकारचे िैक्षणणक कायगक्रम आख्णे व ते 

यिस्वीररत्या पुणग करण्ययात सिाय्य़ करतील. 
➢  ववववि प्रकारच ेराष्रीय कायगक्रमाची आखणी करण्ययात प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिा सिाय्य़ करतील व ते राष्रीय कायगक्रम 

यिस्वीररत्या राबववण्ययाकामी सिाय्य़ करतील. 
➢ आपापल्या ववभागाींम्ये वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता ववववि प्रकारच्या प्रात्यक्षक्षकाींच ेआयोजि करतील व ते व्य़वधस्थतररत्या पार 

पाडतील. 
त्या कामाींम्ये इतर ताींत्रत्रक कमगच्याऱयाींचे सिाय्य़ घेतील. 
           मिाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता ववववि प्रकारच्या िकै्षणणक काय्रक्रमाींचे आयोजि करतील च सवग 
कायगक्रम यिस्वीररत्या पार पाडतील. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

       औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
आवासी /ननवासी/प्रबंिक यांचा जॉब चार्म:- 



➢ आवासी/निवासी/प्रबेिकाींिी वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या िकै्षणणक कायगक्रमाम्ये त्याींिा मदत  करावी. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा प्रात़्क्षक्षकाींच्या वेळी त्याींिी मागगदिगि करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या िकै्षणणक कायगक्रमाव्ययतीररक़् रुग्णालयातील ववववि ववभागाींम्ये उपधस्थत रािुि त्या ववभागातील बािय 

व आींतर रुग्णाींची तपासणी करुि त्याींिा पुढील ओषिोपचार करणे. 
➢ त्या त्या ववषयातील प्रा्यापक व ववभाग प्रमुख तसेच अधिष्ठाता याींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि प्रकारची काम ेपार पाडणे. 
➢ ववभागात दाखल झालेल्या रुग्णाींची काळजी घेणे. रुग्णाींच्या िस्त्रकक्रयेत मदत करणे. 
➢ कक्षाची साफसफाई झाल्यावर ज्या रुग्णाींची िस्त्रकक्रया ठेवण्ययात आली आिे आदल्या हदविी त्याचेवर िस्त्रकक्रये पुवग तयारी झाली 

असल्यास त्याींिा िस्त्रकक्रया गिृाकडे यादी पाठवुि रुग्णास पाठिवणे. 
➢ वैद्यकीय अधिकारी आींतर रुग्णात फेरी मारण्ययास आल्यावर त्याींच्या सोबत जावुि रुग्णाींच्या पेपरवर ज ेआदेि हदल ेजातात त्या 

िुसार औषिी देणे. 
➢ िववि आींतर  रुग़् आल्यास त्यास भरती करुि घेणे, वैद्यकीय अधिकाऱयाींिी हदलेल्या आदेिा िुसार ओषिी देवुि सवगसािारण 

आदेि पुस्तकात िोंद घेणे. 
➢ अत्यवश़्क रुग़् आल्यास त्यास ओषिोपचार देण्ययासाठी प्रा्याऩ् देणे वैद्यकीय अधिकाऱयास तसा कॉल रधजष़्र म्ये िोंदवुि 

पाठववणे. 
➢ कामाची वळे सींपल्यावर रुग्णाल सोडण्ययापुवी येणाऱया अधिपररचारीकेस सवग रुग्णाींची (ओषिोपचारा बाबत) माहिती देणके. 
➢ रुग्ण िुल़् वसुल करणे जमा करणे व हििेब ठेवणे. 
➢ राष्रीय कायगक्रमात मदत व सिभाग घेणे. 
➢ वैद्यकीय अधिक्षक याींिी वळेोवेळी साींधगतलेली काम ेकरणे. 
➢  

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
प्रशासकीय अधिकारी यांचा जॉब चार्म:- 



➢ मिाववद्यायलातील ववववि प्रकारचे प्रिासणणक काम व्य़वधस्थत पार पाडणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे. 
➢ अधिष्ठाींिी वळेोवेळी सोपववलेली ववववि प्रकारच्या जबाबदाऱया पार पाडणे. 
➢ मिाववद्यालयातील प्रिासकीय कामकाज ववववि ववभागाव्यदारा व्य़वधस्थत  पार पाडण्ययाची जबाबदारी प्रिासकीय अधिकाऱयाची येत.े 
➢ सवग वगग-3 आणण वगग -4 कमगचारी वगागवर नियींत्रण ठेवणे. 
➢ सवग कमगच्याऱयाींची िजेंरी पुस्त़ तपासणे. 
➢ सवग अधिकारी व कमगचारी वगागचे वेति व इतर भते्त व्य़वधस्थत ररत्या काढण्ययात येतात ककीं वा कस ेयाबात दक्षता बाळगणे. 
➢ सवग अधिकारी व कमगच्याऱयाींिा वेळेवर वेति अदा करणे. 
➢ आिींरण व सववतींरण अधिेकारी म्िणुि जबाबदारी पार पाडणे. 
➢ मा.अधिष्ठाताींिा प्रिासकीय कामकाजात सिाय्य़ करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागकडुि ववववि प्रकारचे िुल़् जमा करणे त्याींचा हििोब ठेवणे वैद्यकीय ववद्यार्थयागिा स्टायपेंड अदा करणे. 
➢ मिाववद्यालयात जमा िोणाऱया सवग रक़्माींचा हििोब ठेवणे जमा खचागचे हििोब सादर करणे. 
➢ दर वषी मिाववद्यालयाकरीता आवश़्क असणारा नििी िासिाकडुि मागण्ययाकररता प्रस्ताव तयार करणे. 
➢ सवग कमगच्याऱयाींच्या सेवा अशभलेखाींवर नियींत्रण ठेवणे. 
➢ रुग़् िुल़् वसुल करणे, जमा करणे व हििोब ठेवणे. 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
कायामलयीन अधिक्षक/लेखा अधिक्षक यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मिाववद्यालयातील ववववि प्रकारचे प्रिासणीक काम व्य़वधस्थत पार पाडणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववववि अडीअडचणी सोडववणे. 
➢ अधिष्ठाींताींिी वळेोवेळी सोपववलेली ववववि प्रकारच्या जबाबदाऱया पार पाडणे. 
➢ मिाववद्यालयातील प्रिासकीय कामकाज ववववि ववभागाव्यदारा व्य़वधस्थत पार पाडण्ययाची कायागलयीि अधिक्षक/लेखा अधिक्षक याींची रािील. 



➢ सवग वगग-3 व वगग-4 कमगचारी याींचे सेवा अशभलेख अद्ययावत ठेवणे. 
➢ सवग कमगच्याऱयाींच्या वैयधक्तक िस्त्या तयार करुि त्या अद्ययावत ठेवणे. 
➢ सवग अधिकारी कमगचारी वगागचे व इतर भते्त व्य़वधस्थत ररत्या काढण्ययात येतात ककीं वा कस ेयाबाबत दक्षता बाळगणे. 
➢ सवग अधिकारी व कमगच्याऱयाींिा वेळेवर वेति अदा करणे. 
➢ अधिकारी व कमगच्याऱयाींचे ववववि भत्याींचे देयके तयार करुि कोषागार कायागलयास सादर करणे. 
➢ मा.अधिष्ठाता तथा प्रिासकीय अधिकारी याींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागकडुि ववववि प्रकारचे िुल़् जमा करणे त्याींचा हििोब ठेवणे वैद्यकीय ववद्यार्थयागिा स्टायपेंड अदा करणे. 
➢ मिाववद्यालयात जाम िोणाऱया सवग रक्कमाींचा हििोब ठेवणे जमा व खचागचे हििोब सादर करणे. 
➢ दर वषी मिाववद्यालयाकरीता आवश़्क असणारा नििी िासिाकडुि मागववण्ययाकररता प्रस्ताव तयार करणे. 
➢ रुग़् िुल़् वसुि करणे जमा करणे च हििोब ठेवणे. 
➢ कायागलयातील कमगचारी वगागवर नियींत्रण ठेवणे. 
➢ कमगच्याऱयाींच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववण.े 
➢ कमगच्याऱयाींिा त्याींच्या कामकाजात येणाऱया अडीअडचणी सोउण्ययाकररता मागगदिगि करणे. 
➢ कमगच्याऱयाींिा सोपववण्ययात आलेली काम ेप्रभावी पणे व उत़्म प्रकारे पार पाडण्ययाकरीता त्याींिा वेळोवेळी मागगदिगि करणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
वरीष़् सहाय्य़क यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मिाववद्यालयातील ववववि प्रकारचे प्रिासकीय काम व्य़वधस्थत पार पाडणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे. 
➢ अधिष्ठाींताींिी वळेोवेळी सोपववलेली ववववि प्रकारच्या बजाजबदाऱया पार पाडणे. 
➢ मिाववद्यालयातील प्रिासकीय कामकाज ववववि ववभागाव्यदाींरा व्य़वधस्थत पार पाडणे. 



➢ सवग वगग-3 आणण वगग-4 कमगचारी याींचे सवेा अशभलखे अद्ययिवत करणे. 
➢ सवग कमगच्याऱयाींच्या वैयधक्तक िस्त्या तयार करुि त्या अद्ययावत ठेवणे. 
➢ सवग अधिकारी व कमगचारी वगागचे वेति व भते्त व्य़वधस्थत ररत्या काढण्ययात येतात ककीं वा कस ेयाबाबत दक्षता बाळण्यगणे. 
➢ सवग अधिकारी कमगच्याऱयाींिा वेळेवर वेति अदा करणे. 
➢ अधिकारी व कमगच्याऱयाींचे ववववि भत्याींचे देयके तयार करुि कोषागार कायागलयात सादर करणे. 
➢ मा.अधिष्ठाता तथा प्रिासकीय अधिकारी याींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागकडुि ववववि प्रकारचे िुल़् जमा करणे त्याींचा हििोब ठवेणे, वैद्यकीय ववद्यार्थयागचा स्टायपेंड अदा करणे. 
➢ मिाववद्यालयात जमा िोणाऱया सवग रक्कमाींचा हििोब ठेवणे जमा खचागचे हििोब सादर करणे. 
➢ दर वषी मिाववद्यालयाकरीता आवश़्क  असणारा नििी िासिाकडुि मागववण्ययाकरीता प्रस्ताव तयार करणे. 
➢ रुग़् िुल़् वसुल करणे  जमा करण ेव हििोब ठेवण.े 
➢ कमगच्याऱयाींच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववण.े 
➢ कमगच्याऱयाींिा त्याींच्या कामकाजात येणाऱया अडीअडचणी योडववण्ययाकरीता मागगदिगि करणे. 
➢ कमगच्याऱयाींिा सोपववण्ययात आलेली काम ेप्रभावी पणे व उत़्म प्रकारे पार पाडण्ययाकरीता त्याींिा वेळोवेळी मागगदिगि. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
सावमजनीक आरोग्य़ पररचारीका यांचा जॉब चार्म:- 

➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा त्याींच्या प्रात़्क्षक्षक कामात मदत  करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि प्रकारची कामे पार पाडणे. 
➢ ववभागात दाखल झालेल्या रुग्णाींचा काळजी घेणे. 
➢ आरोग़् यींदभागत ववववि प्रकारच्या शिबीराचे आयोजि करणे व त्यात मागगदिगि करणे. 
➢ आरोग़् ववषयक सवग प्रकारच्या राष्रीय कायगक्रमात सिाय्य़ करणे. 



➢ ववववि प्रकारचे शिबीरे आयोधजत करणे व ते यिधस्वरीत्या पुणग करणे. 
➢ सावगजनिक आरोग़् सींदभागत येणाऱया सवग प्रकारच्या रुग्णाींिा व त्याींच्या िातेवाईकाींिा  आरोग़् सींदभागत मागगदिगि करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या िकै्षणणक कायगक्रमात प्रा्यापकाींिा व सियोगी प्रा्यापक व अधिव्ययाख्याताींिा सिाय्य़ करणे. 
➢ कुटुींब नियोजिासाठी प्रोत्सािीत करणे कॉपरटी साठी प्रात्सािि देणे कुटुींब नियोजिाची साििे वाटप करणे. 
➢ आरोग़् शिक्षण देणे घरभेटी देणे आींगणवाडयाींिा भेटी देणे इ. 
➢ औषिी आणणे वाटप करण ेस्टॉक ठेवणे इ. 
➢ लसीकरणाींच्या कायगक्रमाींत सिभाग लसीकरणाच्या राष्रीय कायगक्रमाींत सिभाग. 
➢ पेिींटचे सोिल प्रॉब्धलेम सोडवणे इ. 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
लघुरं्कलेखक यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मा.अधिष्ठाता याींिी वळेोवळेी सुचववलेली ववववि प्रकारची काम े पार पाडणे. 
➢ मा.अधिष्ठाींताींच्या पत्रव्य़विारासींदभागत श्रुतलेखि घेण ेव टींकलेखि करणे. 
➢ मा.अधिष्ठाता याींिी सोपववलेला कायागलयीि पत्रव्य़विार करणे. 
➢ ववववि प्रकारच्या पत्रव्य़विाराच्या अद्ययावत पिउ्तीिे िस्त्या तयार करुि ठेवणे. 
➢ मा.अधिष्ठाता याींचे स्वीय सिाय्य़क काम पािणे. ववववि सभाींचे इनतवतृ़् घेणे दरु्विी सींदेि फॅक़् याींवर त्वरेिे कायगवािी करुि अिवाल 

देणे. 
➢ मा.अधिष्ठाताींच्या सींचालिालयश्् सधचवालय ृधजल्िािीकारी, या हठकाणच्या ववववि बैठकीींची माहिती तयार करणे व बठैकीच्या वेळेस 

उपलबि करुि देणे. 
➢ वगग 1,2,3 चे गोपनिय अिवाल अद्ययावत ठेवणे. 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 



औरंगाबाद 
 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
वैद्यकीय सामाजीक कायमकताम यांचा जॉब चार्म:- 

➢ रुग्णालयाम्ये दाखल िोणाऱया सवग रुग्णाींिा मागगदिगि करणे, 
➢ अपींग/अींि इ. रुग्णाींिा औषिोपचार शमळणे सींदभाग  मदत  करणे. 
➢ रुग्णालयाम्ये येणाऱया रुग्णाींिा कोणत्यािी प्रकारची अडचण निमागण िोणार िािी या सींदभागत ते त्याींिा मागगदिगि करतील. 
➢ रुग्णालयात येणाऱया रुग्णावर तातडीचे औषिोपचार िोण्ययाकरीता ते पुढील तातडीची व्य़वस्था करतील. 
➢ अपींग/अींि इ. प्रकारच्या रुग्णाींिा कोणत्यािी प्राकरच्या अडचणी उदभवणार िािीत या बाबत दक्षता घेतील. 
➢ ववववि प्रकारचे शिबीरे, राष्रीय कायगक्रम याव्यदारे रुग्णाींिा व िागरीकाींिा मागगदिगि करतील. 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
व़्वसायोपचारतज्ञ याचंा जॉब चार्म:- 

➢ रुग्णाींलयाम्ये अधस्थव्ययींग ववभागात दाखल िोणाऱया सवग रुग्णाींिा मागगदिगि करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिी साींधगतल्याप्रमाणे रुग्णावर व्य़वसायोपचार करणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींच्या मागगदिगिाखाली अधस्थव्ययींग  ववभागत रुग्णावर व्ययसायोपचार करणे. 
➢ अधस्थव्ययींग रुग्णाच ेसमुपदेिि करणे. 
➢ त्याींिा आरोग्या सींदभागत मागगदिगि करणे. 
➢ ववववि प्रकारचे शिबीरे आयोजीत करुि ते यिस्वीपणे पार पाडणे. 
➢ सवग प्रकारच्या राष्रीय कायगक्रमात सिाय्य़ करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुख तथा वरीष्ठािी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि जबाबदाऱया पार पाडिे. 
➢ रुग्णाींचे व्ययावसानयक पुिगवसि करणे िाताींचे कायगवाढववणे. 



➢ ऑरथेशसस तयार करणे. 
 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
भौतीकोपचारतज्ञ यांचा जॉब चार्म:- 

➢ रुग्णाींलयाम्ये अधस्थव्ययींग ववभागात दाखल िोणाऱया सवग रुग्णाींिा मागगदिगि करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिी साींधगतल्याप्रमाणे रुग्णावर भौतीकोपचार करणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींच्या मागगदिगिाखली अधस्थव्ययींग ववभागात अधस्थव्ययींग रुग्णावर भौतीकोपचार करणे. 
➢ अधस्थव्ययेग रुणाींच ेसमुपदेिि करणे. 
➢ त्याींिा आरोग्या सींदभागत मागगदिगि करणे. 
➢ ववववि प्रकारचे शिबीरे आयोजीत करुि ते यिस्वीपणे पार पाडणे. 
➢ सवग प्रकारच्या राष्रीय कायगक्रमात सिाय्य़ करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुख तथा वरीष्ठािी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि जबाबदाऱया पार पाडणे. 
➢ अधस्थव्ययींग रुग्णाींवर भौतीकोपचार प्दतीिे उपचार करणे. 
➢ ववववि प्रकारच्या शिबीराचे आयोजि करुि त्या शिबीराव्यदारे रुग्णाींिा व िागरीकाींिा भौतीकोपचार प्दतीच ेफायदे समजावुि साींगणे. 
➢ अिाांगवायु, भाजलेल ेरुग्ण, प्रसुती ववभाग, बालरोग व इतर ववभागाींिा भौतीकोपचार प्दतीिे मदत करणे. 
➢ रुग्णाींचे िारीरीक पुिगवसि करणे. 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
प्रयोगशाळा तंरज्ञांचा यांचा जॉब चार्म:- 



➢ प्रयोगिाळा तींत्रज्ञािे त्याींच्या कामाच्या हठकाणी त्याींिा ठरवुि हदलले्या िासकीय कामाच्या वेळा कतगव्ययावर िजर  रािाव,े तसेच 
अपातकालीि प्रसींगी कॉल केल्यावी त्वरीत सेवेस िजर  रािाव.े 

➢ त्यािे दररोज तपासलेल्या बािय व आींतर रुग्णाींची िोदविी ठेवावी. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या िकै्षणणक कायगक्रमात अ्यापकाींिा मदत करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या ववभागीय/ ववद्यापीठाच्या प्रात्यक्षक्षक परीक्षाच्यावेळी अ्यापकाींिा/परीक्षकाींिा आवश़्क ती मदत करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली काम ेकरणे. 
➢ प्रयोगिाळेत ववववि प्रकारच्या चाचण्यया करुि त्याींच्या िोंदी घेणे ररपोटीग करणे. 
➢ ते उप-ववभागीय जडवस्तु िोंदविी अद्ययावत ठेवण ेव साप्ततािीक मागणपत्रे तयार करणे. 
➢ प्रयोग िाळेतील साििसामुग्री परररक्षण व दरुुस्ती याींसाठी योग़् ती कायगवािी करणे. 
➢ सकाळी काम सुरु करण्ययासाठी लागणारी सवग पुवग तयारी आदल्या हदविी सीं्याकाळी पुणग झाली आिे, याबददल तयािे खात्री करुि घ्यावी. 
➢ राष्रीय कायगक्रमात मदत व सिभाग घेणे. 
➢ प्रा्यापक व वरीष्ठाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली काम ेकरणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
प्रयोगशाळा सहाय्य़क यांचा जॉब चार्म:- 

➢ प्रयोगिाळा तींत्रज्ञ याींिा सींबींधित कामात व सींबींधित ववभागात दैिहदि कामात मदत करणे. 
➢ प्रयोग िाळेची स्वच्छता ठेवणे. 
➢ यींत्रसामुग्री/उपकरणे याींची स्वच्छता वदेखभाल ठवणेे. 
➢ प्रयोगिाळा म्ये लागणाऱया साहित़् भाींडारातुि मागणी प्रमाणे घेवुि येणे. 
➢ अिवाल तयार करण्ययासाठी प्रयोग िाळा तत्रज्ञाींिा मदत करणे. 
➢ वैद्यकीय अधिक्षक/ वैद्यकीय अधिकारी याींिी वेळोवेळी साींधगतलेली काम ेकरणे व सवग राष्रीय कायगक्रमात सिभाग घेणे. 



➢ रुग़् िुल़् वसुि करणे जमा करणे व हििोब ठेवणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या िकै्षणणक कायगक्रमात अ्यापकाींिा मदत करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या प्रात्यक्षक्षक कामाींम्ये अ्यापकाींिा मदत करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या प्रात़्क्षक्षक पीरक्षेच्यावेळी अ्यापकाींिा/पीरक्षकाींिा आवश़्क ती मदत करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली काम ेकरणे. 
➢ प्रयोगिाळेत ववववि प्रकारच्या चाचण्यया करुि िोंदी घेणे ररपोंटीींग करणे. 
➢ राष्रीय कायगक्रमाींत मदत व सिभाग घेणे. 
➢ वैद्यकीय अधिक्षक याींिी वळेोवेळी साींधगतलेली काम ेकरणे. 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 
 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
प्रनतमाकार यांचा जॉब चार्म:- 

➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा ववववि प्रकारच्या सींज्ञा व्य़वधस्थत समजवण्ययाकरीता ववववि प्रकारचे मॉडेल़् तयार करणे. 
➢ ववववि प्रकारच्या अवयवाींच ेमॉडेल़् तयार करुि अ्यापकाींिा देणे. 
➢ ववववि प्रकारच्या अवयवाींच ेमॉडेल़्तयार करुि त्याींचा व्य़वधस्थत सग्रि ठेवणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता ववववि प्रकारचे िावीन्यपुणग मॉडेल़् तयार करणे. 
➢ मॉडेल्सव्यदारे ववद्यार्थयाांिा प्रशिक्षण देताींिा अ्यापकाींिा सिाय्य़ करणे. 
➢ ववववि प्रकारच्या शिबीराींमये सिभाग घेऊि अ्यापकाींिा सिाय्य़ करणे. 
➢ राष्टीय कायगक्रमाींत सिाय्य़ करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुख याींिी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या िकै्षणणक कायगक्रमात अ्यापकाींिा मदत करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या प्रात़्क्षक्षक कामाींम्ये अ्यापकाींिा मदत करणे. 



➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या प्रात़्क्षक्षक पीरक्षेच्यावेळी अ्यापकाींिा/परीक्षकाींिा आवश़्क ती मदत करणे. 
➢ ववववि प्रकारचे िैक्षणणक चाटग तयार करणे. 
➢ ववभागातील वेगवेगळया उपकरणाींची / साहित्याची आदेिािुसार देखरेख ठेवणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
लघुरं्कलेखक यांचा जॉब चार्म:- 

➢ ववववि ववषयाींतील प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिा त्याींच्या दैिहदि प्रिासकीय कामात मदत करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींचा पत्रव्य़विार करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींचा गापेनिय पत्रव्य़विार करणे. 
➢ प्रा्यापकाींिा स्वीय सिाय्य़क म्िणुि मदत करणे. 
➢ प्रा्यापकाींचे ववववि पत्रव्ययविारासींदभागत श्रुतलेखि घेऊि त्याींचे टींकलखेि करणे. 
➢ ववववि ववषयाींवरील पत्रव्य़विाराींच्या िस्ती अद्ययावत तयार करुि ठेवणे. 
➢ प्रिासकीय अधिकारी याींिा देखील त्याींच्या प्रिासकीय कामात मदत करणे. 
➢ कायागलयीि कामकाजात मदत करणे. 
➢ ववभाग प्रमुख, प्रिासकीय अधिकारी तथा मा.अधिष्ठाता याींिी वेळोवेळी सोपववलेल्या जबाबादाऱया पार पाडण.े 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रमाींम्ये मदत व सिभाग घेण.े 
➢ स्वीय सिाय्य़क म्िणुि जबाबदारी पार पाडणे. 
➢ सींचालिालयामाफग त िोणाऱया ववववि पीरक्षा जस ेएमएस सीईटी  या परीक्षाकररता धजल्िा सींपकग  अधिकाऱयाीं बरोबर त्या त्या धजल्यातील 

परीक्षा सुरळीत पार पाडण्ययाच्या दृष्टीि ेत्याींिा प्रिासकीय कामात मदत करणे. 
 

अधिष्ठाता, 



शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
वरीष़् मलपीक यांचा जॉब चार्म:- 

➢ सवग प्रकारची देयके सादर करणे. 
➢ रोख िोंदविी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ स्वीय प्रपींजी खते अद्ययावत ठेवण ेतसेच स्वीय प्रपींजी रोख िोंदविी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ खाते नििाय लखेा पररक्षण व मिालेखापाल मुींबई याींचे अिुपालि अिवाल सादर करणे. 
➢ कोषागारात देयके टाकणे व बॅकेतुि रकमा आणणे. 
➢ चारमािी/आठमािी/वाषीक अींदाज पत्रके तयार करणे. 
➢ माशसक खचागचे वववरण पत्र ेतयार करणे. 
➢ कायगक्रम अींदाजपत्रक तयार करणे. 
➢ कायज्ञगलयीि/ लेखा अधिक्षकाींिी साींधगतलेली काम ेकरणे. 
➢ प्रिासकीय अधिकारी याींिी सोपववलेली काम ेकरणे. 
➢ कमगच्याऱयाींची सेवा अशभलखे अद्ययावत तयार करणे. 
➢ अधिकाऱयाींची व कमगच्याऱयाींची सेवा पुस्तके तयार करुि अद्ययावत ठेवणे. 
➢ अधिकारी कमगचाऱयाच्या वैयधक्तक िस्त्या तयार करुि अद्ययावत ठेवणे. 
➢ वरीष्ठाींिी वळेोवेळी सोपववलेली काम ेपार पाडणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 



कननष़् मलपीक यांचा जॉब चार्म:- 
➢ सवग प्रकारची देयके तयार करणे. 
➢ आकधस्मक खचागची िोंदविी ठेवणे. 
➢ मुळ सेवा पुस्तके अद्ययावत ठेवण ेव िोंदी घेणे. 
➢ आवक जाव करणे. 
➢ अवस्थापिा ववभागािी असलेल्या पत्रव्य़विा करणे. 
➢ नियतकाशलि वववरणपत्र ेतयार करणे. 
➢ मोठी व लिाि बाींिकाम ेकरण्ययासाठी पत्रव्य़विार करण.े 
➢ ववििसभा ताराींककत प्रश्िाींची उत्तरे टींकशलखीत करणे. 
➢ बैठकाींववषयी माहिती तयार करणे. 
➢ गोपनिय व अिगिासकीय  पत्राींच्या िोंदविया अद्ययावत ठेवणे. 
➢ निवतृ्तीवेतिाची सवग कागदपत्रे तयार करणे. 
➢ ककरकोळ रजेचा हििोब ठेवणे. 
➢ पोंष्टाच्या हटकीटाींचा हििोब ठेवणे. ( अ व ब िोंदविया अद्ययावत ठेवण)े 
➢ वैद्यकीय तपासण्यया प्रमाणपत्रे तयार करणे व वैद्यकीय अधिकाऱयाच्या स्वाक्षऱया घेणे. 
➢ अथगसींकल्पीय अींदाजपत्रक तयार करणे. 
➢ माशसक खचग वववरणपत्र तयार करणे. 
➢ त्रबल रधजस़्र टोकि रधजस़्र अद्ययावत ठेवणे. 
➢ माशसक कोरीअर ररपोटग तयार करणे. 
➢ वेळोवेळी वररष्ठाींिी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ कायागलयीि अधिक्षक / लेखा अधिक्षकाींिी साींधगतलेली काम ेकरणे. 
➢ प्रिासकीय अधिकारी याींिी सोपववलेली काम ेपार पाडण.े 
➢ ववववि प्रकारच्या िस्त्या अशभलेख ववभागात क्रमािे लावुि ठेवणे. 

अधिष्ठाता, 



शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

 
 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
हदय आलेख तरजं्ञ  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ रुग्णालयात ज्या रुग्णाचे िदयाचा आलेख काढणेस आदेशित करण्ययात आलेले असेल त्या रुग्णाच्या िदयाचा आलेख काढुि वैद्यकीय 
अधिकाऱयाींचा देणे. 

➢ िदय आलेख तींत्रज्ञािे त्याच्या ववभागािी सींबींधित सवग प्रकारची काम ेपार पाडावयाची आिेत. 
➢ िदयाचा आलेख काढण्ययाच्या मशििची व्य़वधस्थत निगा ठेवणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपएववलेली काम ेपार पाडणे. 
➢ रुग्णाींिा िदय आलखे काढण्ययासींदभागत कोणत्यािी प्रकारच्या अडचणी निमागण िोणार िािीत याची दक्षता घेणे. 
➢ रुग्णाींिा िदय आलखे काढण्ययासींदभागत मागगदिगि करणे. 
➢ रुग्णाींच्या काढलेल्या आलखे सींदभागत िोंदविी ठेवणे व ती अद्ययावत ठेवणे. 
➢ वरीष्ठाींिी वळेोवेळी मागववलेली माहिती त्याींिा पुरववण.े 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
श्रविमापक  तरजं्ञ  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ श्रवणमापक ववभागािी सींबींधित सवग प्रकारची काम ेपार पाडतील. 
➢ ज्या रुग्णाींिा श्रवणसींदभागत अडचणी असतील त्याींिा त्याींिा त्या सींदभागत मागगदिगि करणे. 
➢ श्रवण मापक साििाींची निगा राखणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिा ज्या रुग्णािा श्रवण सींदभागत अडचणी असतील त्याींच्या उपचारात मदत करणे. 



➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली काम ेपार पाडण.े 
➢ रुग्णाींिा श्रवणमापिा सींदभागत कोणत्यािी प्रकारच्या अडचणी निमाणग िोणार िािीत याची दक्षता घेणे. 
➢ रुग्णाींिा श्रवण मापिा सींदभागत मागगदिगि करणे. 
➢ रुग्णाींच्या केलले्या श्रवण मापिा सींदभागत िोंदविी ठेवणे व ती अद्ययावत ठेवणे. 
➢ वदरीष्ठाींिी वेळोवेळी मागववलेली माहिती त्याींिा पुरववण.े 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
क्ष-ककरि  तरंज्ञाचा  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ क्ष-ककरण तींत्रज्ञािे सकाळी 8-30 ते दपुारी 1-30 पयांत व सीं्याकाळी 4 ते 6 वाजेपयांत िजर रािाव ेववकडीच्या वेळेस आवश़्क असेल 
त्याप्रमाणे त्यािे िजर रािाव.े 

➢ त्यािे दररोज िेिशमचे काम सुरु करण्ययापुवी क्ष-ककरण यींत्र स्वच़् कराव ेव ते िीट काम देत आिे िे पािाव.े 
➢ त्याच्या ताब्धयातील क्ष-ककरण यींत्राच्या परररक्षणासाठी व दरुुस्तीसाठी तो जबाबदार असतो. 
➢ त्यािे यींत्राचे सींिारण व दरुुस्त्या याींची िोंद हदिाींकासि दिगवणारी वविेष िोंदविी ठेवावी. 
➢ क्ष- ककरण ववभागाची उप-ववभागीय जडवस्तु िोंदविी व साप्ततािीक मागणीपत्रे यासाठी तो जबाबदार असतो. 
➢ त्यािे वापरलेल्या क्ष- ककरण कफल्मचा दररोज हििोब त्याींच्या निरनिराळया आकारािुसार ठेवावा. 
➢ क्ष-ककरण यींत्राच्या कामकाजात कोणतािी अडथळा येत असल्यास त्यािे तो वेळवर  क्ष-ककरण वैद्यकीय अधिक्षकाींच्या निदिगिास आणावा. 
➢ ववककरणाचा िोका टाळण्ययासाठी असलेली सवग साििसामुग्री सुधस्थतीत आिे याकडे लक्ष द्यावे. 
➢ रुग़् िुल़् वसुल करणे जमा करणे व हििोब ठेवणे. 
➢ राष्रीय कायगक्रमात मदत व सिभाग घेणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी साींगीतलेली काम ेकरणे. 



 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
अंिारखोली सहाय्य़क  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ आिारखोली सिाय्य़कािे िासिािे ठरवुि हदललेी वेळात िजर रिाव ेनिकडीच्या वेळेस आवश़्क असेल त्याप्रमाणे त्यािे िजर रािाव.े 
➢ क्ष-ककरण तींत्रज्ञािे काढलले्या क्ष-ककरणाींिा रसायणात िणुे व वाळवणे. 
➢ द्या-ककरण तींत्रज्ञाींला रुग्णाचा क्ष-ककरण काढण्ययात मदत करणे. 
➢ प्रा्यापक व ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली काम ेपार पाडणे. 
➢ त्यािे दररोज िेिशमचे काम सुरु करण्ययापुवी क्ष-ककरण यींत्र स्वच़् कराव ेव ते काम देत आिे िे पािाव.े 
➢ त्यािे यींत्राचे सींिारण व दरुुस्त्या याींची िोंद हदिाींकासि दश्रववणारी वविेष िोंदविी ठेवावी. 
➢ त्यािे वापलेल्या क्ष-ककरण कफल्मचा दररोज हििोब त्याींच्या निरनिराळया आकारािुसार ठेवावा. 
➢ क्ष-ककरण यींत्राच्या कामकाजात कोणतािी अडथळा येत असल्यास त्यािे तो वेळेवर क्ष-ककरण वैद्यकीय अधिक्षकाींच्या निदिगिास आणावा. 
➢ ववककरणाचा िोका टाळण्ययासाठी असलेली सवग साििसामुग्री सुधस्थतीत आिे साकडे त्यािे लक्ष द्यावे. 
➢ रुग़् िुल़् वसुल करणे जमा करणे व हििोब ठेवणे. 
➢ राष्रीय कायगक्रमात मदत व सिभाग घेणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 



दंत तरंज्ञ  यांचा जॉब चार्म:- 
➢ दींत तत्रज्ञािे सकाळी 8-30 ते दपुारी 1-30 पयांत व सी्ं याकाळी 4 ते 6 वाजेपयांत ितर रिाव ेनिकडीच्या वेळेस आवश़्क असेल त्याप्रमाणे 

त्योिे िजर रिाव.े 
➢ दींत ववषयक अडचण असलले्या रुग्णाला आवश़्क ते मागगदिगि करणे. 
➢ दींज ववषयक रुग्णावर उपचार करण्ययाकरीता वदै्यकीय अधिकाऱयािा मदत करणे. 
➢ दाताींच्या कवळी तयार करणे. 
➢ वैद्यकीय अधिकाऱयाींच्या मागगदिगिाखाली काम पािाणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ दाताींच्या आरोग़् सींदभागत वैद्यकीय अधिकाऱयाींिा शिबीरे आयोजीत करण्ययाींत मदत करणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रमाींत सिभागी िोणे यिस्वीरीत्या मदत करणे. 
➢ दींत रुग्णाींची काळजी घेणे. 
➢ दींत रुग्णाींवर प्रथमोपचार करणे. 
➢ दींत ववभागतील ववववि सािि सामुग्रीची निगा राखण ेसाफ सफाई राखणे. 
➢ दींत वपषयक ववववि आकडेवारी / माहितीच्या िोंदी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ ववववि प्रकारची माहिती अ्यापकाींिा पुरववण.े 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
                                                                                                                                                              
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
नेर धचकीत्सा सहाय्य़क  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ िेत्र धचकीत्सा सिाय्ययकािे िेत्रिल्यववाकीत्सािास्त्र ववभागत िजर रिाव ेनिकडीच्या वेळेस आवश़्क असेल त्याप्रमाणे त्यािे िजर रािाव.े 
➢ िेत्र ववषयक अडचण असलले्या रुग्णाला आवश़्क ते मागगदिगि करणे. 



➢ िेत्र ववषयक रुग्णावर उपचार करण्ययाकररता वैद्यकीय अधिकाऱयाींिा मदत करणे. 
➢ वैद्यकीय प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ डोळयाींच्या आरोग़् सींदभागत अधिकाऱयाींिा शिबीरे आयोधजत करण्ययात मदत करणे. 
➢ वववधि राष्रीय कायगक्रमात सिभागी िोणे यिस्वीतकेरीता मदत करणे. 
➢ िेत्र रुग्णाींिी काळजी घेणे. 
➢ िेत्र रुग्णाींवर प्रथमोपचार करणे. 
➢ िेत्र ववभागतील वववधि सािि सामुग्रीची निगा राखण ेसाफ सफाई राखणे. 
➢ िेत्र ववषयक ववववि आकडेवारी / माहितीच्या िोंदी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ ववववि प्रकारची माहिती अ्यापकाींिा पुरववण.े 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

     औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
आरोग्य़ अनुशासक  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ आरोग़् अिुिासकािे आवश़्कतेप्रमाणे ववववधि ववभागात िजर रिाव ेनिकडीच्या वेळेस आवश़्क असेल त्याप्रमाणे त्यािे िजर रािाव.े 
➢ रुग्णाींयलात ववववि आजाराींबाबत अडचण असलेल्या रुग्णाला आवश़्क ते मागगदिगि करणे. 
➢ ववववि आजाराच्या रुग्णावर उपचार करण्ययाकररता वैद्यकीय अधिकाऱयाींिा मदत करणे. 
➢ वैद्यकीय अधिकाऱयाींच्या मागगदिगिाखाली काम पािणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ आरोग़् सींदभागत वैद्यकीय अधिकाऱयाींिा शिबीरे आयोजीत करण्ययात मदत करणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रमात सिभागी िोणे यिस्वीकरीता मदत करणे. 
➢ रुग्णाींयलातील रुग्णाींची काळजी झेणे. 
➢ रुग्णाींवर प्रथमोपचार करणे. 



➢ आरोग़् ववषयक ववववि आकडेवारी/ माहितीच्यर िोंदी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ ववववि प्रकारची माहिती अ्यापकाींिा पुरववण.े 
➢ आरोग़् शिक्षण देणे, ववववि प्रकारच्या सवेक्षण मदत करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या कौटुींबीक भेटी आयोजीत करण.े 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

     औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
कलाकार  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ कलाकार या कमगच्याऱयािे आवश़्कतेप्रमाणे ववववि ववभागात िजर रिाव ेनिकडीच्या वेळेस आवश़्क असेल त्या्रपमाणे त्योिे िजर रिाव.े 
➢ मिाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयागररीता िकै्षणणक कामकाज सुरळीत िोण्ययाररीता ववववि प्रकारच्या पोस्टसग बॅिसग तयार करणे. 
➢ ववववि आजाराींवर मागगदिगिपर पोस़्सग बॅिसग तयार करणे. 
➢ वैद्यकीय धअ्िकाऱयाींच्या मागगदिगिाखाली काम पािाणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळावेळी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ आरोग़ सींदभागत वैद्यकीय अधिकाऱयाींिा शिबीरे आयोजीत करण्ययात मदत करणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रमात सिभागी िोणे यिस्वीकरीता मदत करणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रमात मागगदिगि िोईल अस ेपोस़्सग बॅिसग तयार करणे. 
➢ जितेस आरोग्याबाबत मागगदिगि िोईल अस ेपोस़्सग बॅिस ्ग तयार करणे. 
➢ ववववि वपषयातील अ्यापकाींिा अ्यापिाकरीता ववववि ववषयाींवरील मॉडेल़् तयार करणे. 
➢ आरोग़् ववषयक ववववि आकडेवारी / माहितीव्यया िोंदी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ ववववि प्रकारची माहिती अ्यापकािा पुरववण.े 

अधिष्ठाता, 



शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
वाहन चालक  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ वािि सुधस्थत ठेवणे/ऑईल/पाणी/िवा/ब्रेक/ लाईट इ. सवग व्य़वधस्थत ठेवणे. 
➢ वािि दरुुस्ती केल्या िींतर हिय्यरी िीट त्याींच्या िोंदी घेणे व कायागलय प्रमुखाचरी स्वाक्षरी घेणे. 
➢ लॉग बुक अद्ययावत ठेवणे, िोंदी घुवुि कायगलय प्रमुखाींच्या स्वारक्षऱया घेणे. 
➢ इींति बुक अद्ययावत ठेवण ेिोंदवुि प्रमाणणत करुि सादर करणे. 
➢ 24 तास वािि सुधस्थततीत प्रवासाकरीता उपलब्ध़ ठेवणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता असलेल्या बसेसव्यदारे ववद्यार्थयाांची सुरक्षक्षत िे-आण कराव.े 
➢ वररष्ठाींच्या ओदिा िुसार रुग़् वािि व्य़नतरीक़् राष्रीय कायगक्रम व इतर निकडीच्या अत्यावश़्क वेळी वािि चालववणे. 
➢ वेळोवेळी वीरष्ठाींच्या आदेिािुसार वािि प्रवासास सुधस्थतीत उपलब्ध़ करुि देणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या िकै्षणणक भेटीसाठी वािि घेऊि जोणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
छायाधचरकार  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ छायाधचत्रकार या कमगच्याऱयािे आवश़्कतेप्रमाणे ववववि ववभागात िजर रिाव ेनिकडीच्या वेळेस आवश़्क असले त्याप्रमाणे त्योिे िजर 
रािाव.े 

➢ मिाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता िकै्षणणक कामकाज सुरळीत िोण्ययाकरीता ववववि प्रकारच्या पोस़्सग बॅिसग तयार करणे. 
➢ ववववि आजाराींवर मागगदिगिपर पोस़्सग बॅिसग तयार करणे. 



➢ वैद्यकीय अधिकाऱयाच्या मागगदिगिाखाली काम पािणे. 
➢ मिाववद्यालयातील ववववि प्रसींगी छायाधचत्रणाचे काम करणे. 
➢ ववववि मान्यवराींच्या उपधस्थतीत छायाधचत्रणाचे काम करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा ववववि सींज्ञा अधिक प्रभावी पणे स्पष़् करण्ययात  अ्यापकाींिा मदत िोईल अिाी धचत्रण ेघेणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ आरोग़् सींदभागत वैद्यकीय अधिकाऱयाींिा  शिबीरे आयोधजत करण्ययात मदत करणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रमात सिभागी िोणे यिस्वीरीकरीता मदत करणे. 
➢ ववववि राष्रीय काय्यक्रग गामत मागगदिगि पर कलाकृती तयार करुि लोकशिक्षण कराव.े 
➢ जितेस आरोग़्ाबाबत मागगदिगि िोईल अस ेपोस़्सग बॅिसग तयार करणे. 
➢ ववववि ववषयातील अ्यापकाींिा अ्यापिाकरीता ववववि ववषयावरील छायाववत्राव्यदारा मॉडेल़् तयार करुि दणे. 
➢ आरोग़् ववषयक ववववि आकडेवारी / माहिीतच्या िोंदी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ ववववि प्रकारची माहिती अ्यापकाींिा पुरववण.े 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
स्वच्छता ननरीक्षक  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ स्वच्छता निरीक्षकािे आवश़्कतेप्रमाणे ववववि ववभागत िजर रिाव ेनिकडीच्या वळेेस आवश़्क असेल त्याप्रमाणे त्यािे िजर रिाव.े 
➢ मिाववद्यालयीि पररसराची सींपुणग स्वच्छमा राखण्ययाची जबाबादारी स्वच्छता निरीक्षकाची असेल. 
➢ मिाववद्यालयात वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता असलेल्या वसतीगिृाींची स्वच्छता सफाई कमगच्याऱयाींकडुि करुि घेण्ययाची जबाबदारी त्याींची 

असेल. 
➢ वैद्यकीय अधिकाऱयाींच्या मागगदिगिाखाली काम करणे. 
➢ मिाववद्यालयातील ववववि प्रसींगी वविेष स्वच्छतेची काम सफाईगार कमगच्याऱयाींकडुि प्रभावीपणे करुि घेण्ययाची जबाबदारी असेल. 



➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ आरोग़् सींदभागत वैद्यकीिय अधिकाऱयाींिा शिबीरे आयोजीत करण्ययात मदत करणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्राम त सिभागी िोणे यिस्वीकरीता मदत करणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रामाींच्या वेळी स्वच्छतचेी काम ेकमगच्याऱयाींिी करावी करुि घेणे. 
➢ जितेस आरोग्याबाबत मागगदिगि िोईल अिाी साफसफाई काम ेकरणे. 
➢ एकीं दरीत मिाववद्यालयीि परीसर स्वच़् आल्िाददायक व प्रसऩ् रािील याची दक्षता घ्यावी. 
➢ स्वच्छतेबाबत वेळोवेळी वरीष्ठाींिी साींधगतलेली काम ेप्रभावीपणे पार पाडणें. 
➢ जैववक कचऱयाची ववल्िेवाट लावणे मिाववद्यालयातील पाणी निजगतुकीकरणास मदत करणे. 
➢ मिाववद्यालयातील ववववि हठकाणचे पाणी िमुिे तपासणीसाठी पाठववणे. व त्याींच्या अिवालािुसार काम करण.े 

 
 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
                                                                 ग्रंथपाल  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ ग्रींथालयाचे सींघटि व सींपुणग प्रिासि. 
➢ ग्रींथालयाच्या ववस्ताराबाबत वेळोवेळी प्रस्ताव तयार करणे. 
➢ वाींचकाींच्या गरजा लक्षात घेऊि ग्रींथालयाची कायगप्दती ठरववणे. 
➢ ग्रींथालयीि कमगचारी वदृाींत सवग प्रकारचे मागगदिगि व त्याींच्या दैिहदि कायगकत्यगव्ययावर नियींत्रण ठेवणे. 
➢ िासिािे ग्रींथालयाबाबत ठरववलेले ्येय िोरणािुसार कायगप्दती अवलींबुि उहददष्टािुसार कायगपार पाडणे. 
➢ पुस्त््क/ नियतकाशलके व इतर वाचणीय साहित़् खरेदीची िारणे ठरववणे व अींमलबजावणी करणे. 
➢ वैळोवेळी ग्रींथालय सशमतीच्या बैठका आयोजीत करूेुि ग्रींथालयाच्या ववकासाबाबत सवग सदस्याींचे मागगदउिगि घेणे. 
➢ ग्रींथालयास पुरेिा अिुदािाची तरतुद िोईल या करीता ग्रथालय सशमतीच्या सल्यािुसार िोरण निधश्चती करणे. 



➢ ग्रथालयाचे आिुनिकीकरण करणे. 
➢ कमगचारी वृींदास प्रशिक्षण करणे. 
➢ अद्ययावत यींत्रसामुग्रीची माहिती घेणे इ. 
➢ सवग प्रकारच्या वाचकाींिा ग्रथालयाच्या जास्तीत जास़् वापर येईल या करीता उपाय करणे. 
➢ वेळोवेळी वाचकाींच्या ग्रथालयाबाबतच्या अडीअडचणी सोडववणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
सहाय्य़क   ग्रंथपाल  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ सिाय्य़क ग्रथपाल िे  पयगवके्षककय पद आिे. त्या अिुषींगािे ग्रथलयाचे प्रिासि च सींघटि करणे. 
➢ कनिष़् कमगचारी वृींदास वेळोवेळी ग्रींथालयीि कामाम्ये मदत करणे. 
➢ पुस़्क/ नियतकालीींकाींची वावषगक  पडाताळणी करुि घेणरे व तसा अिवाल ग्रथपाल याींिा दरवषी सादर करणे. 
➢ पुस्तके/ नियतकाशलके इ. खरेदी प्रकक्रयेत सक्रीय सिभाग घ्यावा व ग्रथपाल याींचे सुचिेिुसार काम ेपुणग करावीत. 
➢ ग्रथलयाचा वावषगक अिवाल तयार करुि ग्रथपालाींिा सादर करावा. 
➢ ग्रथालयाचे सींगींणकककरण आिनिकीकरण करण्ययाचे सवग कनिष़् कमगच्याऱयािा मदत करणे. 
➢ ग्रथालय ववभागात कायागलयीि वेळािुसार िजर रािुि ग्रथालयीि कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे. 
➢ ववद्यार्थयाांिा पुस्तकाींची देवाि घेवाि करणाऱया ग्रथालयीि कनिष़् कमगच्याऱयाींवर नियींत्रण ठेवणे व कामात सुसुत्रता ठेवणे. 
➢ मिाववद्यालयातील वैद्यकीय ववद्यार्थयागिा पुस्तकाींची देवाण घेवाण केल्याच्या िोंदी अद्ययावत आिेत व दररोज िोंदी घेतल्या जातात त्या 

तपासुि पािणे व पुस्तकाींची माींडणी करुि घेणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रमात सिभागी िोणे यिस्वीकरीता मदत  करणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रामाींच्या वैळी ग्रींथालय ववभागामाफग त वविेष कायगक्रमाची आख्णी करुि त्या ववषयाींवर पुस्तके उपलब्ध़ करुि देणे. 
➢ ग्रींथालयातील वातावरण ववद्यार्थयागकरीता प्रसऩ् आल्िाददायक रािील काळजी घेण.े 



 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
प्रलेखाकार  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ ग्रींथालय ववभागात कायागलयीि वेळािींतर िजर रािुि ग्रथालयीि कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे. 
➢ वाचणणय साहित्याचे प्रलेखे तयार करणे व जुिे प्रलेख ेअद्ययावत करणे. 
➢ ग्रींथालय / सिाय्य़क ग्रींथालय याींचे सुचिेिुसार वाचकास पुस्तकाींची देवाण घेवाण करणे. 
➢ वाचकाींिा पुस्तकाची देवाण घेवाण केल्याच्या िोंदी अद्ययावत करणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रमात सिभागी िोणे यिस्वीकरीता मदत करणे. 
➢ सींगींणकाच्या सिाय्ययािे प्रलेखिाचे काम करणे. 
➢ सींदभग सेवेसाठी तयार करताींिा वरीष्ठाींिा अवगत करणे. 
➢ ग्रींथालयातील वातावरण ववद्यार्थयागकरीता प्रसऩ् आल्िाददायक रािील याची काळजी घेणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
ग्रंथसुधचकार  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ ग्रींथालय ववभागात कायागलयीि वेळािींतर िजर रािुि ग्रींथालयीि कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे. 
➢ ग्रींथालयातील वाचणीय साहित्याच्या सुची सींगींणकीकृत एएसीआर/ सीसीसी प्रमाणे तयार करणे. 



➢ ववषयावार ग्रींर्थसुची तयार द करुि सींदभागसाठी उपलब्ध़ करावी. 
➢ वरीष्ठाींच्या आदेिािुसार मिाववद्यालयातील देवाण घेवाण करणे व िोंदी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रामत सिभागी िोणे यिस्वीतकेरीता मदत करणे. 
➢ ग्रींथालयात पुस्तकाींची व्य़वधस्थत िीटिटेकी व क्रमवार सुची तयार करुि सींगणकाम्ये िॉि बुक मटेररयल च्या स़्तत्र िोंदी ठेवाव्ययात. 
➢ ग्रथालयातील वातावरण ववद्यार्थयाांकरीता प्रसऩ् आल्िाददायक रािील काळजी घेण.े 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
रक्तपेढी तंरज्ञ  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ रुग्णाींलयातील रक्तपेढी ववभागात ववभाग प्रमुखाींच्या मागगदिगिाखालील प्रभावीपण ेकत़्वग पार पाडणे. 
➢ रुग्णालयात येणाऱया रुग्णाींची रक़् तपासणी करणे. 
➢ रुग्णाींिा त्याींचा रक़्गट साींगणे रक्तावरील ववववि चाचण्यया प्रभावीपणे पाडणे. 
➢ केलेल्या रक़् चाचण्ययासींदभागत निष्कषग तयार करण ेव त्याच्या िोंदविीम्ये िोंदी अद्ययावत ठेवणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि काम ेप्रभावीपणे पार पाडणे. 
➢ रक्तपेढीत काम करणे. 
➢ रक़्साठा सुरक्षक्षत व सुधस्थतीत रािील याची काळजी घेणे. 
➢ वैद्यकीय अधिकाऱयाींिा शिबीरे आयोजीत करण्ययात मदत करणे. 
➢ ववववि राष्रीय कायगक्रामात सिभागी िोणे यिस्वीकरीता मदत करणे. 
➢ ववववि रक्तदाि शिबीराींच्यावेळी वविेष जबाबदाऱया पार पाडणे. 
➢ रुग्णाींिा अनततातडीच्या प्रसींगी आवश़्क असलेल्या गटाचे रक़् उपलब्ध़ करुि घेणे. 
➢ जितेस रक्तदाि करण्ययासींदभागत प्रोत्सािीत करणाऱया कायगक्रमाींच्या आयोजिात मदत करणे. 



➢ उपलब्ध़ रक्तसाठा निजांतकीकरण करणे सुरक्षक्षत ठेवणे. 
 
 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
मसननयर ववद्युत  तंरज्ञ  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मिाववद्यालयातील ववववि ववभागात मुलामुलीींच ेवसतीगिृ निवासस्थािे ओपीडी इमारत इन्सीिेटर बािय रुग़् ववभाग वैगेरे हठकाणच्या 
ववद्यात ववषयक काम ेपार पाडणे. 

➢ ववववि ववभागातील लाईट पींखे व इतर ववद्युत साहित़् सुधस्थतीत चालु ठेवणे. 
➢ मिाववद्यालयात आयोजीत करण्ययात आलेल्या ववववि प्रसींगी ववद्युतीकरणाची जबाबदारी असेल. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता आयोजीत केलेल्या ववववि िैक्षणणक मिोरींजिात़्क कायगक्रमाींच्या वेळी ववद्युती करणे करावे. 
➢ ववववि ववभागतील ववववि प्रकारची यींत्र सामुग्री सुधस्थतीत चालु ठेवण्ययाची जबाबदारी असेल. 
➢ वसनतगिृातील ववद्यार्थयागच्या तक्रारीचे निवारण करावे. 
➢ तिाववद्यालयाच्या सवग ववभागा्रतील ववद्युत उपकरणाींववषयी अडीअडचणी सोडवाव्ययात. 
➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडावीत. 
➢ मिाववद्यालयीि पररसर ववद्युत रोषिाईके आकषगक हदसेल याची काळजी घ्यावी. 
➢ मिाववद्यालयाच्या पररसरातील पथहदव्ययाींची काळजी घ्यावी. 
➢ ववद्युत ववभागािी निगडीत अिा सवग प्रकारच्या आवश़्क िोंदी वेळच्या वेळी घेऊि तदसींबींिी िोंदविया अद्ययावत ठेवाव्ययात. 
➢ निवासस्थाि,े उपिारगिेृ वैगेरे हठकाणच्या ववद्युत िुल्काची वसुली करणे तदसींबींिी िोंदी अद्ययावत ठेवणे. 

 
 

अधिष्ठाता, 



शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
सुतार  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मिाववद्यालयातील ववववि ववभाग मुलामुलीींच ेवसतीगिृ निवासस्थाि ेओपीडी इमारत , इन्सीिेट बािय रु़ ववभाग वैगेरे हठकाणच्या सुतार 
ववषयक काम ेपार पाडावीत. 

➢ ववववि ववभागतील लाकडी सामाि व इतर लाकडी साहित़् सुधस्थत ठेवावे. 
➢ मुलामुलीींकरीता असलेले बेंचेंस सुधस्थतीत ठेवणे ते दरुुस़् करणे. 
➢ सवग ववभागातील दरवाज ेणखडक्या वैगेरेंची निगा राखणे. 
➢ मिाववद्यालयातील सवग टेबल, खुच्याग, बाक, स्टुल वैगेरे लाकडी सामािाींची निगा राखणे. 
➢ ववववि ववभागात आवश़्कतेप्रमाणे करणे. 
➢ वरीष्ठाींिी वळेोवेळी सोपववलेली जबाबदाऱया पार पाडणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
ववजतंरी  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मिाववद्यालयातील ववववि ववभागात मुलामुलीींच ेवसतीगिृ निवासस्थािे ओपीडी इमारत इन्सीिेटर बािय रुग़् ववभाग वैगेरे हठकाणच्या 
ववद्यात ववषयक काम ेपार पाडणे. 

➢ ववववि ववभागातील लाईट पींखे व इतर ववद्युत साहित़् सुधस्थतीत चालु ठेवणे. 
➢ मिाववद्यालयात आयोजीत करण्ययात आलेल्या ववववि प्रसींगी ववद्युतीकरणाची जबाबदारी असेल. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागकरीता आयोजीत केलेल्या ववववि िैक्षणणक मिोरींजिात़्क कायगक्रमाींच्या वेळी ववद्युती करणे करावे. 



➢ ववववि ववभागतील ववववि प्रकारची यींत्र सामुग्री सुधस्थतीत चालु ठेवण्ययाची जबाबदारी असेल. 
➢ वसनतगिृातील ववद्यार्थयागच्या तक्रारीचे निवारण करावे. 
➢ तिाववद्यालयाच्या सवग ववभागा्रतील ववद्युत उपकरणाींववषयी अडीअडचणी सोडवाव्ययात. 
➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडावीत. 
➢ मिाववद्यालयीि पररसर ववद्युत रोषिाईके आकषगक हदसेल याची काळजी घ्यावी. 
➢ मिाववद्यालयाच्या पररसरातील पथहदव्ययाींची काळजी घ्यावी. 
➢ ववद्युत ववभागािी निगडीत अिा सवग प्रकारच्या आवश़्क िोंदी वेळच्या वेळी घेऊि तदसींबींिी िोंदविया अद्ययावत ठेवाव्ययात. 
➢ निवासस्थाि,े उपिारगिेृ वैगेरे हठकाणच्या ववद्युत िुल्काची वसुली करणे तदसींबींिी िोंदी अद्ययावत ठेवणे. 

 
 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
लोहार  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मिाववद्यालयातील ववववि ववभागात मुलामुलीींच ेवसतीगिृ निवासस्थािे ओपीडी इमारत इन्सीिेटर बािय रुग़् ववभाग वैगेरे हठकाणच्या 
ववद्यात ववषयक काम ेपार पाडणे. 

➢ ववववि ववभागातील लोखींडी सामाि व इतर लोंखींडी साहित़् युधस्थतीत ठेवावे. 
➢ मुलाींमुलीकरीता असलेले बेंचसे सुधस्थतीत ठेवणे ते दरुुस़् करणे. 
➢ सवग ववभागातील दरवाज,े णखडक्या वैगेरेची निगा राखणे. 
➢ मिाववद्यालयातील सवग टेबल, खुच्याग, बाक, स्टुल वैगेरे लोखींडी सामािाची निगा राखणे. 
➢ ववववि ववभागात आवश़्कतेप्रमाणे काम करणे. 
➢ वरीष्ठाींिी वळेोवेळी सोपववलेल्या जबाबदाऱया पार पाडण.े 

 



अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
रंगवाला  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मिाववद्यालयातील ववववि ववभागात मुलामुलीींच ेवसतीगिृ निवासस्थािे ओपीडी इमारत इन्सीिेटर बािय रुग़् ववभाग वैगेरे हठकाणच्या 
ववद्यात ववषयक काम ेपार पाडणे. 

➢ ववववि ववभागात आवश़्कतेप्रमाणे काम करणे. 
➢ वरीष्ठाींिी वळेोवेळी सोपववलेल्या जबाबदाऱया पार पाडण.े 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयाांिा आवश़्कतेप्रमाणे सेवा पुरववण.े 
➢ मिाववद्यालयाकरीता ववववि फलके तयार करुि देणे. 
➢ मिाववद्यालयातील ववववि कायगक्रमाींकरीता पोस़्सग, बॅिसग तयार करुि देणे. 
➢ राष्रीय कायगक्रमाींच्या वेळी मदत करणे. 
➢ ववववि शिबीराींच्या वेळी आवश़्कतेप्रमाणे मदत करणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
दप्तरी (कायामलयातील) यांचा जॉब चार्म:- 

➢ दैनिक प्रिासकीय कामाींत शलपीकाींिा मदत करणे. 
➢ ववववि प्रकारच्या िस्त्या सुचीब़् करण्ययास शलपीकाींिा मदत करणे. 
➢ ववववि प्रकारचे देयके कोषागारात िेऊि सादर करणे. 



➢ आवक जावक ववभागात मदत करणे. 
➢ टपाल वाटप करणे. 
➢ ववववि िासकीय कायागलयात व इतरत्र टपाल वाटप करणे व टपाल आणणे. 
➢ पोस़् खात्यािी सींबींधित आवक- जावक ववभागाची काम ेकरणे. 
➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबदाऱया पार पाडणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
दप्तरी  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ वाचकाींिी वाचुि टेबलावर पडलेली पुस्तकाींची पाींडणी स्टॅक म्ये करावी. 
➢ बाींिणीसाठी नियतकालीकाींच ेसुटया अींकाींचे खींड तयार करावेत. 
➢ बाींिणीसाठी तयार केलेल्या पुस्तकाींचे गठठे बाींिुि पुस्तकामिुि ती वेगळी करावीत. 
➢ जुन्या वतगमािपत्राचे गठठे बाींिुि रददी साठी तयार करणे. 
➢ मा.अधिष्ठाता ककीं वा समतुल़् अधिकारी वृींदास पुस़्क / नियतकालीक दालिात िव ेअसल्यास घेऊि जाणे व परत आणण्ययाची जआअदारी 

पार पाडणे. 
➢ ग्रींथालय सशमती बठैकीस ग्रींथालय साींगतील त्या िस्त्या तातडीिे उपलब्ध़ करूि देणे. 
➢ वेळप्रसींगी इतर वगग-4 कमगचारी िसल्यास साफसफाई काम ेकरावीत. 
➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी सोपववलेली काम ेजबाबदारीिे पार पाडावीत. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 



औरंगाबाद 
 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
मशपाई  यांचा जॉब चार्म:- 

 
➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबदाऱया पार पाडणे. 
➢ कायागलयात साफसफाई करणे. 
➢ टपाल वाटप करणे. 
➢ देयके कोषागारात सादर करणे व सींदेि  वािकाचे काम करणे. 
➢ रोकड आणण्ययासाठी रोखपाल याींचे सोबत कोषागारात जाणे. 
➢ पासगल सोडववणे. 
➢ भाींडार ववभागास मदत करणे. 
➢ वरीष्ठाींिी साींधगतलेली काम ेकरणे. 
➢ राष्रीय कायगक्रमात सिभाग घेणे. 
➢ शलपीकाींिा ववववि प्रकारच्या िस्त्या सुचीब़् करण्ययासींदभागत मदत करणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
प्रयोगशाळा पररचर  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबदाऱया पार पाडणे. 
➢ ववभागातील प्रयोगिाळेत साफसफाई करणे. 
➢ ववभागतील ववववि प्रकारचे रसायणे व काच याींची साफसफाई करुि निगा राख्णे. 



➢ ववभागातील प्रयोगिाळेत वरीष्ठाींिा त्याींच्या मागगदिगिाखाली कामात मदत करणे. 
➢ ववभागाकरीता भाींडारातुि रसायणे व काच सामाि आणणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ ववभागतील भाींडार ववभागास मदत करणे. 
➢ राष्रीय कायगक्रमात सिभाग घेणे. 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
पररचर  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबदाऱया पार पाडणे. 
➢ ताींत्रत्रक कमगच्याऱयाींिा कामात मदत करणे. 
➢ कायगिाळेतील ववववि उपकरणाींची निगा राखणे. 
➢ कायगिाळेतील व पीरसराची स्व्यच़्ता ठेवणे. 
➢ वरीष्ठाींिी वळेोवेळी साींधगतलेली काम करणे. 

 
 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

           औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
प्राणिगहृ पररचर  याचंा जॉब चार्म:- 

➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबदाऱया पार पाडणे. 
➢ ववभागातील प्रयोगिाळेत साफसफाई करणे. 



➢ ववभागतील ववववि प्रकारचे रसायणे व काच याींची साफसफाई करुि निगा राख्णे. 
➢ प्राणणगिृातील सवग प्राण्ययाींची निगा राखणे. 
➢ प्राणणगिृातील सवग प्राण्ययाींिा भोजि देणे व पाणी देणे. 
➢ प्राणणगिृातील सवग प्राण्ययाींची स्व्यच़्ता राखणे. 
➢ ववभागतील प्राणणगिृात वरीष्ठाींिा त्याींच्या मागगदिगिाखाली कामात मदत करणे. 
➢ ववभागाकरीता भाींडारातुि रसायणे व काच सामाि अणणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळवेळी सोपववलेली ववववि काम ेपार पाडणे. 
➢ राष्रीय कायगक्रमाींत मदत करणे व सिभाग घेणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
           औरंगाबाद 

 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
प्राणिगहृ पररचर  याचंा जॉब चार्म:- 

➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबदाऱया पार पाडणे. 
➢ दींत ववभागातील प्रयोगिाळेत साफसफाई करणे. 
➢ ववभागतील ववववि प्रकारचे रसायणे व काच याींची साफसफाई करुि निगा राख्णे. 
➢ दींत ववभागातील सवग साहित्याींची साफसफाई करुि निगा राखणे. 
➢ दींत ववभागात आलले्या सवग रुग्णाींिा मदत करणे. 
➢ ववभाग  प्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली काम ेकरणे. 
➢ ववभागात दींत तींत्रज्ञाींिा त्याींच्या मागगदिगिाखाली मदत करणे. 
➢ ववभागाकरीता भाींडारातुि रसायणे व काच सामाि आणणे. 
➢ राष्रीय कायगक्रमात मदत करणे व सिाभाग घेणे. 



अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 
 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
शवववच्छेदन पररचर  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी सोपववलेल्या ववववि जबाबदाऱया पार पाडणे. 
➢ ववभागातील प्रयोगिाळेत साफसफाई करणे. 
➢ ववभागतील ववववि प्रकारचे रसायणे व काच याींची साफसफाई करुि निगा राख्णे. 
➢ िवववच्छेदि ववभागातील सवग साहित्याींची साफसफाई करुि निगा राखणे. 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी साींधगतलेली काम ेकरणे. 
➢ ववभागात वरीष्ठाींच्या मागगदिगिाखाली मदत करणे. 
➢ ववभागाकरीता भाींडारातुि रसायणे व काच सामाि आणण े
➢ राष्रीय कायगक्रमात मदत करणे सिभाग घेणे. 
➢ ववभागात येणाऱया एमएलसी सींबींधि कामात मदत करणे. 
➢ मतृदेिाींवर रासायणीक प्रकक्रया कामात मदत करणे. 
➢ िवववच्छेदि प्रात़्क्षक्षकासाठी मतृदेिाची फॉमोशलि टॅक मिुि उचल ठेव करणे. 
➢ इतर हठकाणािुि / बािेरुि मतृदेि आणणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
सफाईगार  यांचा जॉब चार्म:- 



➢ मिाववद्यालयातील सवग ववभागाींतील  सवग कक्ष व ववभा व दिगिीय भाग स्वच़् करणे. 
➢ ववववि ववभागाींतील व रुग्णाींलयाच्या ववभागातील रक्तािे माखलेल ेव मळालेले कपडे िुणे. 
➢ रुग्णालय ववभागातील कक्षातील रुग्णाींची लघवी सींडास साफ करणे. 
➢ जैववक कचऱयाची योग़् हठकाणी ववल्िेवाट लावणे. 
➢ कक्ष सेवकास कक्षातुि िवगारात िव िेण्ययास मदत करणे. 
➢ मिाववद्यालयातील व रुग्णाींलयातील िौचालय थुकीपात्र स्वच़् ठेवणे. 
➢ िशसांग स्टाफला ग्लोज मॅकेन्टॉस स्वच़् करुि देणे. 
➢ रुग्णालयीि तपासणणचा वविेष िमुिे कक्षातुि िाळेत तपासणीसाठी िेणे. 
➢ मिाववद्यालयातील व रुग्णालयातील धजि ेघासुि पुसण.े 
➢ मिाववद्यालयातील व रुग्णालयातील आवार स्वच़् ठेवणे. 
➢ मिाववद्यालयातील व रुग्णालयातील गटारी व डे्रिेज साफ ठेवणे. 
➢ वरीष्ठाींिी साींधगतलेली काम ेकरणे व सवग राष्रीय कायगक्रमात सिभाग. 
➢ वैद्यकीय अधिकारी याींिा िवववच्छेदिासाठी मदत करणे. 
➢ स्वच़्ता निरीक्षकाींच्या मागगदिगिाखाली काम करणे. 
➢ वैद्यकीय ववद्यार्थयागच्या करीता असलेल्या वसतीगिृाींची गटारी, डे्रिेज , सींडास, बाथरुम, धजि ेच ववववि खोल्या याींची साफसफाई करणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
माळी  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मिाववद्यालयातील सवग ववभागाींतील सवग कक्ष व ववभाग व दिगिीय भाग या हठकाणचे गवत काढुि झाडे लावणे. 
➢ ववववि ववभागाींतील झाडे, झुडपे व ववववि िोभेची झाडे याींची निगा राखणे. 
➢ मिाववद्यअिावश़्क गवत, झाडे, झुडपे याींचा िायिाट करणे. 



➢ ववववि ववभागात आवश़्कतेप्रमाणे काम करणे. 
➢ वेळोवेळी वरीष्ठाींिी साींधगतलेली ववववि काम ेकरणे. 
➢ मिाववद्यालयाच्या सवग ववभागाींच्या आवारात ववववि प्रकारच्या वकृ्षाींची लागवड करणे. 
➢ मिाववद्यालयाच्या पीरसरात असलेल्या सवग वकृ्षाींिा पाणी घालणे. 
➢ मिाववद्यालयाच्यापरीसरात ववववि ववभागाींम्ये आकषगक बगीचा तयार करणे. 
➢ मिाववद्यालयाच्या पीरसरात ववववि ववभागाींत व परीसरात वाढलेले अिावश़्क गवत कमी करणे. 
➢ सवग प्रकापच्या वकृ्षाींची योग़् ती काळजी घेणे. 

 
 
 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
स्वच़्क  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मिाववद्यालयातील सवग ववभागाींतील सवग कक्ष व ववभाग व दिगिीय भाग स्वच़् करणे. 
➢ मिाववद्यालयातील सवग वाििाींची स्वच़्ता करणे. 
➢ सवग वाििाींची काळजा घेणे, वाििाींची निगा राखण्ययात वािि चालकास मदत करण.े 
➢ ववभाग प्रमुखाींिी वेळोवेळी सोपववलेली काम ेपार पाडण.े 
➢ मिाववद्यालयातील वाििे िऊुि स्वच़् ठेवणे. 
➢ स्वच़्ता निरीक्षकाींच्या मागगदिगिाखाली काम करणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 



औरंगाबाद 
 

माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
पहारेकरी  यांचा जॉब चार्म:- 

➢ मिाववद्यालयातील सवग ववभागाींतील सवग कक्ष व ववभाग व सींपुणग परीसरावर देखरेख करणे. 
➢ मिाववद्यालयाच्या सवग ववभागाींवर व परीसरावर पिारा ठेवणे. 
➢ मिाववद्यालयातील ववववि ववभाग, 42 निवासस्थाि,े बािय रुग़् ववभाग, इींधन्सिेटर, मुलामुलीींचे वसतीगिृ इ. वर हदवसा व रात्री पािारा 

देणे. 
➢ मिाववद्यालयाच्या पाईप लाईिवर पिारा देणे. 
➢ मिाववद्यालयाच्या परीसरात कोणत्यािी प्रकारची चोरी िोणार िािी या बाबत दक्ष रािणे. 
➢ वरीष्ठाींिी वळेोवेळी सोपववलेली काम ेकरणे. 

 
अधिष्ठाता, 

शासकीय वैद्यकीस महाववद्यालय, 
औरंगाबाद 

माहहतीचा अधिकार अधिननयम 2005 
कलम 4(1)(b)(ii) नमुना -ए 

औरींगाबाद येथील िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय, औरींगाबाद या कायागलयातील अधिकारी आणण कमगचारी याींचे अधिकाराींचा तपशिल 

अ.क्र. पदिाम  अधिकार कोणता कायदा/नियम/िासि निणगय/ 
परीपत्रत्रािुसार 

अशभप्राय 

1 अधिष्ठाता प्रादेशिक प्रमुख व नियींत्रण अधिकारी 
भववष़् निवागि नििी मींजुर करणे इ.  
रजा नियम  
यींत्र सामुग्री सािि सामुग्री खरेदी 

  



ववषयक 

 
 
 

 
माहहती अधिकार अधिननयम 2005 
कलम 4(1) (बी) (आयएक्स)  

िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय, औरींगाबाद या कायागलयातील अधिकाऱयाींची व कमगचाऱयाींची िाव,े रुज ूहदिाींक, फोि िींबर व वेति 
 

अ.कं्र कममचाऱयाचे्नाव पदनाम वगम् रुजू्
हदनाकं 

दरुध्वनी्कं्र्
/ईमेल मामसक्मुळ्वेतन 

1 श्री.््ववद्या्सनतष्
सुदामे 

कायागलयीि्
अधिक्षक 

वगग्-्
3 

04/11/19
85 2402412-19 56800 

2 श्री.्मारोती्साींगोजी्
बुरफुले वररष्ठ्सिाय्ययक वगग्-्

3 
14/11/19

95 2402412-19 46200 

3 श्री.्प्रल्िाद्पवार वररष्ठ्सिाय्ययक वगग्-्
3 

14/07/19
92 2402412-19 55200 

4 श्री.्अिोक्चुडामि्शिींदे वररष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

24/01/20
01 2402412-19 36400 

5 श्री.्िाशलक्शभमराव्गोरे वररष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

04/03/20
04 2402412-19 33300 



6 श्री.्सींजय्मािवराव्
चौिरी वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
01/08/20

00 2402412-19 37600 

7 श्री.्राजेंद्र्गुींडाजी्मोरे वररष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

09/01/20
01 2402412-19 36400 

8 श्रीमती.्सीं्या्सुिीर्
पाठक वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
14/01/19

99 2402412-19 36500 

9 श्रीमती.्वैिाली्पुरुषोत्तम्
रोड े वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
16/01/20

01 2402412-19 35300 

10 श्री.्समीर्भास्कराव्
काळुिे वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
27/01/20

04 2402412-19 34300 

11 श्री.्रामिाथ्माणणकचींद्
असरवाल वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
23/02/20

04 2402412-19 34300 

12 श्री.्सींजय्बाबुििा्
िररदास वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
05/02/20

00 2402412-19 30500 

13 श्री.्मिेि्रघुिाथ्गावड े वररष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

02/12/19
89 2402412-19 35300 

14 
श्री.्भगवाि्िामदेव्
उगलमुगले वररष्ठ्शलपीक 

वगग्-्
3 

16/09/20
05 2402412-19 

33300 

15 श्री.्सागर्रामदास्
तळेकर वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
08/11/20

07 2402412-19 31400 

16 श्री.्प्रकाि्केळकर वररष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

18/06/20
05 2402412-19 32300 



17 श्री.्प्रमोद्रािाकृष्ण्
गोसावी वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
16/09/20

05 2402412-19 32300 

18 श्री.्अजबशसींग्रुपशसींग्
परदेिी वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
30/05/20

08 2402412-19 30500 

19 श्री.्अिोक्बाबुराव्
िेमाणे वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
01/08/19

81 2402412-19 31400 

20 श्री.्सय्ययद्अजीम्
मेिबुब वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
02/07/19

89 2402412-19 36400 

21 श्री.्यतीि्भोळे वररष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

15/12/20
00 2402412-19 37500 

22 श्री.्ववठ्ठल्बापुराव्
कोलत े वररष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
04/04/20

00 2402412-19 34300 

23 श्री.्मुरादबेग्मो.्बेग कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

31/08/20
06 2402412-19 26000 

24 श्री.्िेख्इहद्रस्िेख्
चाउस कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
10/03/19

93 2402412-19 34000 

25 श्री.्गणेि्गायकवाड कनिष्ठ्शलपीक 
वगग्-्
3 

24/06/19
93 2402412-19 

34000 

26 श्री.्सागर्माटोले कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

19/10/20
15 2402412-19 23100 

27 श्रीमती.्काींचि्राजेि्
सोदी कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
08/12/20

14 2402412-19 23800 



28 श्रीमती.्निखत्तब्धबुसम्
खाजा कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
27/03/20

15 2402412-19 23100 

29 श्री.्मिोज्मिाजि्बिुरे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

16/10/20
15 2402412-19 23100 

30 श्री.्कुणाल्गोववींद्कापुरे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

19/10/20
15 2402412-19 23100 

31 श्री.्अनिरु्द्बी.्
ककिारीवाल कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
19/10/20

15 2402412-19 23100 

32 श्री.्सींहदप्सुडके कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

19/10/20
15 2402412-19 23100 

33 श्रीमती.्लशलता्लक्ष्म़ण्
पठाड े कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
08/10/20

15 2402412-19 23100 

34 श्री.्सुरज्हिरालाल्
जारवाल कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
29/10/20

15 2402412-19 23100 

35 श्री.्नििालशसींग्अबींरशसींग्
जींघाळे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
12/02/20

09 2402412-19 27600 

36 
श्री.्ककिोर्िेमराज्
पालीवाल कनिष्ठ्शलपीक 

वगग्-्
3 

28/08/19
93 2402412-19 

31100 

37 श्री.्सजि्दलशसींग्बिुरे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

13/06/20
16 2402412-19 22400 

38 श्री.्वप्रतमशसींग्काळुशसींग्
बिुरे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
26/10/20

15 2402412-19 23100 



39 श्री.्सोमिाथ्दत्तात्रय्
वाघमारे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
08/12/20

16 2402412-19 22400 

40 श्री.्राज्ुववठ्ठल्काटोले कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

11/01/20
16 2402412-19 22400 

41 श्री.्प्रिाींत्िारायण्
पाठक कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
28/10/20

15 2402412-19 36100 

42 श्री.्हदपक्एकिाथ्
आघाड े कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
18/06/20

16 2402412-19 22400 

43 श्री.्निलेि्रोहिदास्
थोरात कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
22/06/20

16 2402412-19 22400 

44 श्री.्प्रमोद्पन्िुशसींग्बिुरे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

27/10/20
15 2402412-19 23100 

45 श्री.्योगेि्रामराव्
रामपुरकर कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
07/12/19

99 2402412-19 31100 

46 श्री.्सधचि्ज्ञािदेव्आिेर कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

03/08/20
15 2402412-19 23100 

47 
श्री.्अशभमन्यु्पाींडुरींग्
दहिफळे कनिष्ठ्शलपीक 

वगग्-्
3 

26/10/20
15 2402412-19 

23100 

48  श्री.्सींतोष्दादाराव्घुगे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

04/02/20
04 2402412-19 26800 

49 श्री.्राजा्िरिरी्कोळेकर कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

17/10/20
05 2402412-19 26800 



50 श्री.्सनतष्जगन्िाथ्
शससोदे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
02/08/20

04 2402412-19 26800 

51 श्री.्सुनिल्श्रीराम्
हिवराळे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
02/08/20

04 2402412-19 26800 

52 श्री.्िेख्जाफर्मुिीर कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

01/06/20
05 2402412-19 26800 

53 श्री.्एजाज्अिमद्शमझाग कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्
3 

02/04/20
08 2402412-19 22400 

54 श्रीमती.्आधश्विी्सधचि्
देिपाींड े कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
31/10/20

18 2402412-19 21100 

55 श्रीमती.्सुिींदा्शिवाजी्
फुलारे कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
02/04/20

08 2402412-19 22400 

56 श्री.्निलेि्हिरालाल्
तेली कनिष्ठ्शलपीक वगग्-्

3 
15/11/20

16 2402412-19 22400 

57 श्री.्साईिाथ्िागोराव्
इसािकर उच्चशे्रणी्लघुलेखक वगग्-्

3 
19/10/20

15 2402412-19 47100 

58 
श्री.्अनिल्अींबादास्
िरवड े

निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

30/01/19
96 2402412-19 

78800 

59 श्रीमती.्अलका्
श्यामसुींदर्सुयगवींिी 

निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

06/02/19
97 2402412-19 44800 

60 श्री.्सींजय्िररदास्
सपकाळ 

निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

01/06/20
09 2402412-19 48900 



61 श्री.्सािेबराव्चौरे निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

01/01/20
04 2402412-19 63200 

62 श्रीमती.्भाग्यश्री्
सािेबराव्मिवर 

निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

05/11/20
15 2402412-19 43500 

63 श्री.्ववजय्िाींताराम्
गाडकेर 

निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

28/01/20
14 2402412-19 44800 

64 श्रीमती.्स्वाती्तकुाराम्
वराड े

निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

10/10/20
16 2402412-19 43500 

65 श्री.्िरेिकुमार्पाटील निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

20/01/20
16 2402412-19 43500 

66 श्री.्गणेि्िन्िु्चव्यिाण निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

04/05/20
16 2402412-19 43500 

67 श्री.्जावेद्गुलमोिम्म््े ाद्
खाि 

निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

18/07/19
97 2402412-19 47500 

68 श्रीमती.्भाग्यश्री्सुरेि्
भालेराव 

निम्िशे्रणी्
लघुलेखक 

वगग्-्
3 

06/11/20
15 2402412-19 44800 

69 श्री.्बी.के्दींड े प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ 
वगग्-्
3 

24/12/20
01 2402412-19 

61400 

70 श्री.्श्रीराम्भागवत्
सािप प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
01/11/20

06 2402412-19 56200 

71 श्री.्सुभाष्शिरसाठ प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

19/12/19
89 2402412-19 60400 



72 श्री.्आर.्एि्गींगावणे प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

11/02/20
00 2402412-19 44900 

73 श्री.्ए.जी.्खाि प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

26/10/19
99 2402412-19 46200 

74 श्री.्डी.्ई.्ठाकूर प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

03/08/19
94 2402412-19 53600 

75 श्री.्रािुल्शलपणे प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

28/03/20
08 2402412-19 37600 

76 श्री.्सींतोष्जयस्वाल प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

03/01/20
00 2402412-19 44900 

77 श्री.्कैलास्जायभाये प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

24/06/20
15 2402412-19 38700 

78 श्रीमती.्एस.्व्यिी्बागल प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

19/06/20
03 2402412-19 59600 

79 श्री.्बाळू्बी.्सोन्िे प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

01/04/20
08 2402412-19 37600 

80 श्री.्रामश्व्य् ार्लाींडगे प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ 
वगग्-्
3 

18/07/19
98 2402412-19 

68000 

81 श्री.्पी.्पी.्खेडकर प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

20/06/20
01 2402412-19 61400 

82 श्री.्आर.्आर.्पवार प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

17/04/19
98 2402412-19 68000 



83 श्रीमती.्ए.्आर.्
कुलकणी प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
27/01/19

95 2402412-19 54600 

84 श्री.्सींतोष्उत्त्े ामराव्
जािव प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
22/06/20

01 2402412-19 41100 

85 श्रीमती.्प्रज्ञा्िमागधिकारी प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

22/12/20
01 2402412-19 61400 

86 श्री.्आर.व्यिी.्त्रबडवे प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

27/11/20
03 2402412-19 59600 

87 श्री.्िेख्िकीलोद्यीि प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

15/07/20
02 2402412-19 61400 

88 श्रीमती.्रत्न्् ामाला्
सुरडकर प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
05/03/20

09 2402412-19 49000 

89 श्री.्एकिाथ्रामिि्
राठोड प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
15/06/20

09 2402412-19 51500 

90 श्री.्सय्यय्य् ाद्तारेख्अली प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

24/01/20
02 2402412-19 61400 

91 
श्रीमती.्एस.्व्यिी.्
बिसोड े प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ 

वगग्-्
3 

09/06/19
97 2402412-19 

49000 

92 श्री.्सुनिल्पी.्शिींदे प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

01/09/20
09 2402412-19 36500 

93 श्री.चींद्रकाींत्गणपतराव्
कवठेकर प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग-3 06/11/19

98 2402412-19 48900 



94 श्री.्एस.्पी.्शिींदे प्रयोगिाळा्तींत्रज्ञ वगग्-्
3 

22/06/20
01 2402412-19 43600 

95 श्री.्मिेंद्र्कुलकणी प्रयोगिाळा्
सिाय्यय्य् ाक 

वगग्-्
3 

17/03/19
93 2402412-19 46200 

96 श्री.्सींजय्िाड े प्रयोगिाळा्
सिाय्यय्य् ाक 

वगग्-्
3 

01/06/19
95 2402412-19 33000 

97 श्री.्िागिाथ्देववदासराव्
पा्ये 

प्रयोगिाळा्
सिाय्यय्य् ाक 

वगग्-्
3 

04/11/19
99 2402412-19 38700 

98 श्री.्पाींडुरींग्निकम प्रयोगिाळा्
सिाय्यय्य् ाक 

वगग्-्
3 

21/08/19
97 2402412-19 31100 

99 श्री.्कवपल्कववराज्
पाटील 

प्रयोगिाळा्
सिाय्यय्य् ाक 

वगग्-्
3 

18/12/20
15 2402412-19 26000 

10
0 श्री.्माटीि्अस्व्य्े ाले प्रयोगिाळा्

सिाय्यय्य् ाक 
वगग्-्
3 

18/02/19
95 2402412-19 33000 

10
1 श्री.्हदपक्िोिमाि े प्रयोगिाळा्

सिाय्यय्य् ाक 
वगग्-्
3 

06/01/20
16 2402412-19 24500 

10
2 

श्री.्आर.्एम.्
श्रीवास्त््े ाव क्ष-ककरण्तींत्रज्ञ 

वगग्-्
3 

01/11/20
04 2402412-19 

62200 

10
3 श्री.्सींजय्वागटकर क्ष-ककरण्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
10/06/20

13 2402412-19 43600 

10
4 श्री.्सम्राट्अिोक्िळेके क्ष-ककरण्तींत्रज्ञ वगग्-्

3  2402412-19  



10
5 श्री.्डड्.्यु.्तेलगोटे क्ष-ककरण्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
07/03/20

02 2402412-19 43600 

10
6 श्री.्ज्ञािेश्व्य्े ार्राठोड क्ष-ककरण्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
10/01/20

17 2402412-19 38700 

10
7 श्री.्अधश्विी्आगवाि क्ष-ककरण्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
14/03/20

16 2402412-19 39900 

10
8 

श्री.्देववदास्एकिाथ्
निकम क्ष-ककरण्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
23/12/20

15 2402412-19 41100 

10
9 

श्री.्सींतोष्मधच्छींद्र्
िेळके ग्रींथालय्सिाय्यय्य्े ाक वगग्-्

3 
07/06/20

13 2402412-19 35900 

11
0 श्री.्वैधजिाथ्एस.्जािव 

वैद्यकीय्
सामाधजक्कायगकताग्
(समासेवा्अधिक्षक) 

वगग्-्
3 

06/03/20
07 2402412-19 

 
57900 

11
1 श्रीमती.्अिुसया्घोगरे 

वैद्यकीय्
सामाधजक्कायगकताग्
(समासेवा्अधिक्षक) 

वगग्-्
3 

11/11/20
13 2402412-19 

 
46100 

11
2 श्री.्एस.्जी.्पवार 

वैद्यकीय्
सामाधजक्कायगकताग्
(समासेवा्अधिक्षक) 

वगग्-्
3 

11/06/20
13 2402412-19 

 
46100 

11
3 श्री.्बी.्एस.्टेकाळे स्वच्छता्निरीक्षक वगग्-्

3 
26/06/19

97 2402412-19 50000 

11 श्री.्रमेि्राघोजी्पारसे स्वच्छता्निरीक्षक वगग्-् 27/12/20 2402412-19 28700 



4 3 02 
11
5 श्री.्िेख्मजिर्िखे वािि्चालक वगग्-्

3 
18/07/19

95 2402412-19 34000 

11
6 श्री.्सुिीर्काशििाथ्मेिे वािि्चालक वगग्-्

3 
20/04/20

16 2402412-19 21700 

11
7 

श्री.्सािेबराव देवबा 
िाींदेडकर 

िारीरीक्शिक्षण्
निदेिक 

वगग्-्
3 

20/03/19
92 

2402412-19 41360 

11
8 श्रीमती.्प्रभा्मािव्बेले अधिक्षक्षका्मुलीींचे्

वसनतगिृ 
वगग्-्
3 

16/03/19
93 2402412-19 58600 

11
9 श्री.्भालेराव्एस.्पी दरु्विी्चालक वगग्-्

3 
28/04/19

94 2402412-19 41100 

12
0 

श्रीमती.्प्रनतभा्आर.्
पोळ दरु्विी्चालक वगग्-्

3 
09/07/19

94 2402412-19 42300 

12
1 श्री. अनिल सींतोष जािव दरु्विी्चालक वगग्-्

3 
26/10/19

83 2402412-19 21700 

12
2 श्री.्मुकेि्ए.्भोसले ववजतींत्री वगग्-्

3 
25/03/20

08 2402412-19 38700 

12
3 

श्री.्पठाण्अब्धदलु्कय्ययुम्
अ.्गफार्खाि 

छायाधचत्रकार्नि्
कलाकार 

वगग्-्
3 

01/01/19
86 2402412-19 78700 

12
4 श्री.्आर.्एस.्देिमुख ई.सी.जी.्तींत्रज्ञ वगग्-्

3 
17/07/20

02 2402412-19 62200 

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 



कलम 4(1) (बी) (आयएक्स)  
िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय, औरींगाबाद या कायागलयातील अधिकाऱयाींची व कमगचाऱयाींची िाव,े रुज ूहदिाींक, फोि िींबर व वेति 

 

अ.
कं्र कममचाऱयाचे्नाव पदनाम वगम् रुजू्हदनाकं दरुध्वनी्कं्र्/ईमेल मामसक्मुळ्वेतन 

1 श्री.्िरदेवशसींग्
धिल्ल््े ाि िाईक वगग्4 01/08/1998 2402412-19 29900 

2 श्री.्भगवाि्मोतीराम्
दाींडगे दप्ततरी वगग्4 01/08/1997 2402412-19 29900 

3 श्रीमती.्साबेराबी्िेख्
अमीर उद्वािक वगग्4 16/08/1997 2402412-19 29900 

4 श्री.्सुिाकर्कडुबा्
जमिड े

उद्वािक वगग्4 19/09/1996 2402412-19 29300 

5 श्री.्गयास्इसाक्
सय्यय्य् ाद 

उद्वािक वगग्4 17/05/1997 2402412-19 29000 

6 श्रीमती.्िासिुरबी्िेख्
उमर 

गॅस्सयींत्र्
सिाय्यय्य् ाक वगग्4 22/07/2003 2402412-19 27400 

7 श्रीमती.्अलका्
काशििाथ्मोतकर 

गॅस्सयींत्र्पररचर वगग्4 02/04/2008 2402412-19 22200 

8 श्री.्ववजेंद्र्जयशसींग्
पोिाल दरु्विी्पररचर वगग्4 15/01/2015 2402412-19 17500 

9 श्री.्शसींिुताई्वामि्
त्रबराड े रुग्णपट्वािक वगग्4 07/09/1999 2402412-19 29000 



10 श्री.रईस्सईद्बगे रुग्णपट्वािक वगग्4 11/09/2020 2402412-19 15000 

11 श्री.्सुभाष्मिाद्ू
चव्यिाण प्राणणपाल वगग्4 25/08/1997 2402412-19 29900 

12 श्री.्मो.्मतीि्मो.्
बिीर प्राणणपाल वगग्4 01/08/2003 2402412-19 25600 

13 श्री.्िींकर्लालचींद्
चौिरी 

कामाठी वगग्4 07/01/2004 2402412-19 25800 

14 श्री.्लक्ष्ममण्िेषराव्
ताकवाले िमाल वगग्4 22/02/1995 2402412-19 28200 

15 श्री.्िेख्िन्िु्िेख्
खुिीद् 

प्रयोगिाळा्सेवक वगग्4 06/01/1992 2402412-19 31100 

16 श्री.्िेषराव्देवराव्मोरे प्रयोगिाळा्सेवक वगग्4 06/01/1992 2402412-19 31100 
17 श्री.्अिोक्बजरींग्काळे प्रयोगिाळा्सेवक वगग्4 06/08/2003 2402412-19 25600 
18 श्रीमती.्सींधगता्त्रबडला प्रयोगिाळा्सेवक वगग्4 02/04/2008 2402412-19 21500 

19 श्री.सींजय्साींडुजी्
सलामपुरे प्रयोगिाळा्सेवक वगग्4 31/07/2019 2402412-19 15500 

20 
श्री.्िारायण्भगवाि्
गव्यिाणे माळी वगग्4 03/08/1998 2402412-19 

30800 

21 श्रीमती.्साववत्रीबाई्
भािुदास्बरड े माळी वगग्4 06/01/1992 2402412-19 32000 

22 श्रीमती.्सुनिता्
फककरचींद्बोड े माळी वगग्4 03/08/1998 2402412-19 22500 



23 श्री.्अिोक्कमलाकर्
अींकुिे माळी वगग्4 01/10/1982 2402412-19 36500 

24 श्री.्मुजािीद्खाि्
शसींकीं दरखाि 

प्रयोगिाळा्
पररचर वगग्4 01/07/2000 2402412-19 35000 

25 श्री.्भगवाि्दत्त्ुधगरी प्रयोगिाळा्
पररचर वगग्4 24/04/1997 2402412-19 33000 

26 श्री.्िींद्ुदेवराव्वाघ प्रयोगिाळा्
पररचर वगग्4 17/09/2003 2402412-19 33000 

27 श्री.्खुददसु्कादर्
अब्धदलु 

प्रयोगिाळा्
पररचर वगग्4 09/04/2002 2402412-19 27600 

28 श्री.्मेिमुद्खलीलुद्यीि्
िेख 

प्रयोगिाळा्
पररचर वगग्4 01/07/2000 2402412-19 35000 

29 श्री.्वविोद्सींपत्
गायकवाड 

प्रयोगिाळा्
पररचर वगग्4 06/11/1995 2402412-19 34000 

30 श्री.्पोपट्माणणकराव्
सोिवि े

प्रयोगिाळा्
पररचर वगग्4 25/08/1997 2402412-19 31100 

31 श्री.्रववींद्र्श्रीिर्वरैागी 
प्रयोगिाळा्
पररचर वगग्4 22/12/1995 2402412-19 

34000 

32 श्री.्युिुस्चुन्िु्बेग प्रयोगिाळा्
पररचर वगग्4 11/02/1993 2402412-19 34000 

33 श्री.्सुरेि्छगि्निींदािे पिारेकरी वगग्4 21/02/2008 2402412-19 22200 
34 श्री.्देवचींद्मुिीराम् पिारेकरी वगग्4 16/08/1997 2402412-19 29900 



कनिच्छे 

35 श्री.्गींगुबाई्देवचींद्
दब्धदलेु 

पिारेकरी वगग्4 16/08/1997 2402412-19 31100 

36 श्री.्राम्िररिर्सुयगवींिी पिारेकरी वगग्4 01/08/1998 2402412-19 27400 

37 श्री.्राकेि्ओमप्रकाि्
चावररया 

पिारेकरी वगग्4 02/04/2008 2402412-19 21500 

38 श्री.्वविोद्रामककिि्
गागट 

पिारेकरी वगग्4 20/03/2008 2402412-19 22200 

39 श्री.्ववजय्रामकुमार्
ररडलाि 

पिारेकरी वगग्4 28/07/2007 2402412-19 22200 

40 श्री.्रववींद्र्राजेंद्र्
णझींझौतड 

पिारेकरी वगग्4 08/04/2008 2402412-19 21500 

41 श्री.्रईस्खाि्
समिेरखाि्खाि 

पिारेकरी वगग्4 13/08/2003 2402412-19 25600 

42 श्री.्अनिल्पेंन्टया्दडपे् पिारेकरी वगग्4 08/12/1989 2402412-19 34000 
43 श्री.्अन्वर्काशसम्बगे पिारेकरी वगग्4 21/02/2008 2402412-19 17500 

44 
श्री.्सुनिल्सुखत्रबर्
धिींगानिया 

पिारेकरी 
वगग्4 18/02/2009 2402412-19 

21600 

45 श्रीमती.्सींधगता्मुन्िा्
डामरे शिपाई वगग्4 11/02/2009 2402412-19 21600 

46 श्री.्मींजुर्अली्तुराब्
अली शिपाई वगग्4 22/07/2003 2402412-19 27400 



47 श्रीमती.्िोभा्दामोिर्
दाभाड े शिपाई वगग्4 02/08/2004 2402412-19 25800 

48  श्री.्मेिबूब्बशिर्िेख शिपाई वगग्4 22/07/2003 2402412-19 27400 

49 श्री.्नितीि्जगन्िाथ्
चावरीया शिपाई वगग्4 15/01/2015 2402412-19 17500 

50 श्रीमती.्जया्लेकराज्
खरेशलया 

शिपाई वगग्4 02/04/2008 2402412-19 22200 

51 श्री.्खुिीदबी्अकबर्
सय्ययद शिपाई वगग्4 08/09/1999 2402412-19 29000 

52 श्री.्ककरण्भगवाि्
रणशसींग शिपाई वगग्4 02/04/2008 2402412-19 22200 

53 श्री.्सुशमत्रववींद्र्सौदे शिपाई वगग्4 15/01/2015 2402412-19 17500 

54 श्रीमती.्चींद्रकला्कचरु्
माळोदे 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 06/01/1992 2402412-19 32000 

55 श्रीमती.्सुनिता्
अरुणराव्सुरडकर 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 05/05/2018 2402412-19 16000 

56 
श्रीमती.्शमराबाई्
शभकाजी्इींगळे 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 18/10/1997 2402412-19 

29900 

57 श्री.्िरीकेि्रमेिप्रसाद्
िुक्ला 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 02/04/2008 2402412-19 20900 

58 श्री.्रामदास्केिवराव्
घाटे 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 09/04/1990 2402412-19 34000 



59 श्री.्जगदीि्सावळाराम्
पाखरे 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 08/09/1999 2402412-19 18500 

60 श्री.्रववींद्र्बापुराव्
लोखींड े

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 20/12/2007 2402412-19 22200 

61 श्री.्मोहित्िाींतीलाल्
गवळे 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 20/12/2014 2402412-19 18000 

62 श्रीमती.्माया्उत्त्े ाम्
अींभोरे 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 02/06/2016 2402412-19 17000 

63 श्री.्उबेद्फजली्िेख चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 20/11/1982 2402412-19 36500 

64 श्री.्लताबाई्ववठठल््
जािव 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 20/12/2014 2402412-19 18000 

65 श्रीमती.्सुलौचिा्सुभाष्
िाींदे्रकर 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 01/08/2019 2402412-19 15500 

66 श्रीमती.्रणझया्बगेम्
िैदर्िखे 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 22/07/2003 2402412-19 27400 

67 
श्री.्दलशसींग्साींडूजी्
सलामपुरे 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 07/01/2004 2402412-19 

26600 

68 श्री.ककरण्ओमप्रकाि्
चव्यिाण 

चतुथगशे्रणी्
कमगचारी वगग्4 20/12/2014 2402412-19 18000 

69 श्री.्अजब्राजत्रबरशसींग्
परोचा सफाईगार वगग्4 16/01/2015 2402412-19 17500 



70 श्री.्सींदीप्मिेंद्रशसींग्
लािोट सफाईगार वगग्4 15/02/2019 2402412-19 15500 

71 श्री.्सुशमत्ववजय्
चावरीया सफाईगार वगग्4 15/02/2019 2402412-19 15500 

72 श्री.्रािुल्जगदीि्
चावरीया सफाईगार वगग्4 15/02/2019 2402412-19 15500 

73 श्री.्सोिु्चींदर्शसींग्
सारवाि सफाईगार वगग्4 10/04/2019 2402412-19 15500 

74 श्री.्करिशसींग्जयशसींग्
पोिाल सफाईगार वगग्4 15/02/2019 2402412-19 15500 

75 श्रीमती.्शसमा्सुनिल्
चौतमल सफाईगार वगग्4 15/02/2019 2402412-19 15500 

76 श्री.्मिेंद्र्प्रेमचींद्
आठवाल सफाईगार वगग्4 07/01/2004 2402412-19 20300 

77 श्री.्ववजय्माणणकराव्
जािव सफाईगार वगग्4 15/02/2019 2402412-19 15500 

78 
श्री.्योगेि्भगवािराव्
घोरपड े सफाईगार वगग्4 15/02/2019 2402412-19 

15500 

79 श्री.्सुनिल्आसाराम्
बिसोड े सफाईगार वगग्4 15/02/2019 2402412-19 15500 

80 श्री.्सनतष्रामपाल्
चव्यिाण सफाईगार वगग्4 15/02/2019 2402412-19 15500 



81 श्री.्िरेि्इींदर्आठवाल सफाईगार वगग्4 21/02/2008 2402412-19 16000 

82 श्री.्रािुल्राजपाल्
आठवाल सफाईगार वगग्4 15/02/2019 2402412-19 15500 

83 श्री.्परर्बलराम्
चावरीया 

सफाईगार वगग्4 16/01/2015 2402412-19 17500 

84 श्री.्मिोज्प्रभाकर्साठे सफाईगार वगग्4 02/04/2008 2402412-19 21500 
85 श्री.्हदपक्रमेि्नतख े सफाईगार वगग्4 02/04/2008 2402412-19 18500 
 

 

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 
कलम 4 (1) (बी) (आयएक्स) 

िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय, औरींगाबाद या कायागलयातील अधिकाऱयाींची व कमगचाऱयाींची िाव,े रुज ुहदिाींक, रुजु हदिाींक, फोि िींबर व वेति 

अ.क्र. अधिकाऱयाींच े
िाव 

ववभाग पदिाम वगग रुजु हदिाींक दरू्विी 
क्र./ईमेल 

माशसक  वेति 

01 डॉ. काििबाला 
अवविाि 
येळीकर 

 अधिष्ठाता वगग-1 13.07.1985 240412-28 218200 

02 डॉ. शिवाजी 
सुके्र 

िरीररचिािास्त्र प्रा्यापक वगग-1 29.09.1991 240412-28 172200 

03 डॉ. सईदा 
अफरोज 

िरीरकक्रयािास्त्र प्रा्यापक वगग-1 02.09.1997 240412-28 205600 

04 डॉ. रेषाककरण जीवरसायििास्त्र प्रा्यापक वगग-1 18.12.1991 240412-28 172200 



िेंड े
05 डॉ. एम.डी. 

कुलकणी 
औषिीिास्त्र प्रा्यापक वगग-1 05.09.1997 240412-28 182700 

06 डॉ. अनिल 
रींगिाथ जोिी 

ववकृतीिास्त्र प्रा्यापक वगग-1 16.06.1987 240412-28 218200 

07 डॉ. ज्योती 
इरावणे 

सुक्ष्ममजीविास्त्र प्रा्यापक वगग-1 04.09.1997 240412-28 193800 

08 डॉ. कैलास 
णझिे 

न्यायवैद्यकिास्त्र प्रा्यापक वगग-1 05.09.1997 240412-28 193800 

09 डॉ. मोिि  
डोईबळे 

जिऔषिवैद्यकिास्त्र प्रा्यापक वगग-1 06.03.1990 240412-28 218200 

10 डॉ. शमिाक्षी 
िारखेड े

औषिवैद्यकिास्त्र प्रा्यापक वगग-1 15.07.2016 240412-28 172200 

11 डॉ. अवविाि 
लाींब 

क्षयरोगिास्त्र प्रा्यापक वगग-1 01.04.2010 240412-28 153000 

12 डॉ. सुिीर 
मेढेकर 

त्वचा व 
गुप्ततरोगिास्त्र 

प्रा्यापक वगग-1 12.10.2000 240412-28 199600 

13 डॉ. प्रसाद 
देिपाींड े

मिोववकृतीिास्त्र प्रा्यापक वगग-1  240412-28  

14 डॉ. प्रभा खैरे बालरोगधचककत्सािास्त्र प्रा्यापक वगग-1 14.07.1995 240412-28 153000 
15 डॉ. सरोधजिी 

जािव 
िल्यधचककत्सािास्त्र प्रा्यापक वगग-1 16.03.1996 240412-28 218200 



16 डॉ. एम.बी. 
शलींगायत 

अधस्थींव्ययगोपचारिास्त्र प्रा्यापक वगग-1  240412-28 177400 

17 डॉ. वषाग 
िाींदेडकर 

िेत्रिल्यधचककत्सािास्त्र प्रा्यापक वगग-1 17.05.1993 240412-28 218200 

18 डॉ. 
एस.एि.गडप्तपा 

स्त्रीरोग  व 
प्रसुतीिास्त्र 

प्रा्यापक वगग-1 24.09.1997 240412-28 177400 

19 डॉ. वषाग रोटे क्ष-ककरणिास्त्र प्रा्यापक वगग-1 02.07.1999 240412-28 177400 
20 डॉ. िींदा 

सोमवींिी 
दींतिास्त्र प्रा्यापक वगग-1 01.06.1996 240412-28 193800 

21 डॉ. प्रनतभा 
कुलकणी 

िरीररचिािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 28.01.1999 240412-28 187300 

22 डॉ. अचगिा 
कल्याणकर 

िरीररचिािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 25.08.2009 240412-28 152300 

23 डॉ. मोिम्मद 
लईक 

िरीररचिािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 19.09.2009 240412-28 152300 

24 डॉ. स्वप्तिा 
आींबेकर 

िरीररचिािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 21.11.2015 240412-28 152300 

25 डॉ. सुिीर 
चौिरी 

िरीरकक्रयािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 01.03.1990 240412-28 188200 

26 डॉ. सुरेखा 
प्रकाि सुरवसे 

िरीरकक्रयािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 17.05.1995 240412-28 192900 

27 डॉ. सय्ययद िरीरकक्रयािास्त्र सियोगी वगग-1 14.102015 240412-28 152300 



अिफाक िुसेि प्रा्यापक 

28 डॉ. आयेिा 
शिराझ बगे 

िरीरकक्रयािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 30.11.1998 240412-28 181800 

29 डॉ. अींजली 
िेट्टे 

िरीरकक्रयािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 19.12.2008 240412-28 156900 

30 डॉ. अिमद 
मुनिबुद्दीि 

िरीरकक्रयािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 24.10.2008 240412-28 131400 

31 डॉ. के.डी.गकग ळ जीवभौनतकिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 24.10.1996 240412-28 211800 

32 डॉ. जयश्री 
बावीकर 

जीवरसायििास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 26.02.1990 240412-28 131400 

33 डॉ. वजैयींती 
िररदास 

जीवरसायििास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 28.10.1996 240412-28 210800 

34 डॉ. ववष्ण ु
किकुटे 

जीवरसायििास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 152300 

35 डॉ. नि. रा. 
िजारी 

जीवरसायििास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 03.12.1994 240412-28 187300 

36 डॉ. केदार जोिी जीवरसायििास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 13.10.2015 240412-28 152300 

37 डॉ. शिल्पा 
आसेगावकर 

जीवरसायििास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 152300 

38 डॉ. त्रबिा. जीवरसायििास्त्र सियोगी वगग-1 22.09.2009 240412-28 152300 



एम.गढीया प्रा्यापक 

39 डॉ. एम.एस.बगे औषिीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 13.08.2009 240412-28 152300 

40 डॉ. 
के.सी.चींडाशलया 

औषिीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 156900 

41 डॉ. रझवी 
सय्ययद 

औषिीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 131400 

42 डॉ. सुनिता  प्र. 
पाटील 

ववकृतीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 28.02.1991 240412-28 131400 

43 डॉ. ववजय मुळे ववकृतीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 01.02.1989 240412-28 166400 

44 डॉ. भारत 
सोिवणे 

ववकृतीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 06.12.2000 240412-28 204700 

45 डॉ. एस.एि. 
गवई 

ववकृतीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 28.02.1991 240412-28 152300 

46 डॉ. मींगला 
िरबड े

सुक्ष्ममजीविास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 131400 

47 डॉ. जयश्री 
भाकरे 

सुक्ष्ममजीविास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 03.08.1998 240412-28 187300 

48 डॉ. अनिल 
गायकवाड 

सुक्ष्ममजीविास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2001 240412-28 131400 

49 डॉ. रमेि न्यायवैद्यकिास्त्र सियोगी वगग-1 05.03.2014 240412-28 156900 



वासनिक प्रा्यापक 
50 डॉ. गणेि 

निटूरकर 
न्यायवैद्यकिास्त्र सियोगी 

प्रा्यापक 
वगग-1 06.06.2012 240412-28 135300 

51 डॉ. कवपलेश्वर 
चौिरी 

न्यायवैद्यकिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 23.07.2012 240412-28 139400 

52 डॉ रािेय खेत्र े न्यायवैद्यकिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 24.10.2016 240412-28 131400 

53 डॉ अरववींद  
गायकवाड 

जिऔषिवैद्यकिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 11.03.1996 240412-28 152300 

54 डॉ .जगन्िाथ 
हदक्षक्षत 

जिऔषिवैद्यकिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 16.04.1993 240412-28 211800 

55 डॉ. धस्मता 
अणदरूकर 

जिऔषिवैद्यकिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 131400 

56 डॉ. वविोद 
मुींदडा 

जिऔषिवैद्यकिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 131400 

57 डॉ. गजािि 
सुरवाड े

औषिवैद्यकिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 02.04.1993 240412-28 152300 

58 डॉ. अनिल 
जोिी 

औषिवैद्यकिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 131400 

59 डॉ. ममता क. 
मुळे 

औषिवैद्यकिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 19.04.2011 240412-28 131400 

60 डॉ. उ्दव खरेै औषिवैद्यकिास्त्र सियोगी वगग-1 22.01.2009 240412-28 131400 



प्रा्यापक 
61 डॉ. तपृ्तती 

गुजराथी 
बालरोगधचककत्सािास्त्र सियोगी 

प्रा्यापक 
वगग-1 07.05.2009 240412-28 152300 

62 डॉ. अमोल 
सुयगवींिी 

बालरोगधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 07.04.2015 240412-28 131400 

63 डॉ. धस्मता 
मुींदडा 

बालरोगधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 09.04.2015 240412-28 131400 

64 डॉ. अमोल 
जोिी 

िवजातशििूिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 24.10.2016 240412-28 131400 

65 डॉ. अिींत 
त्रबडकर 

िल्यधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 15.01.2001 240412-28 187300 

66 डॉ. एस.आर. 
िरबड े

िल्यधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 152300 

67 डॉ. अनिता 
कीं डी 

िल्यधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 135300 

68 डॉ. मो.अन्सारी 
मो. अब्धदलु 

िल्यधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 30.11.2015 240412-28 131400 

69 डॉ. िेख जुिैद िल्यधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 30.11.2015 240412-28 131400 

70 डॉ. सय्ययद 
फयाज अली 

िल्यधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 21.04.2016 240412-28 131400 

71 डॉ. िरेंद्र पवार िल्यधचककत्सािास्त्र सियोगी वगग-1 22.01.2009 240412-28  



प्रा्यापक 
73 डॉ. अब्धदलु 

अन्सारी 
अधस्थव्ययींगोपचारिास्त्र सियोगी 

प्रा्यापक 
वगग-1 18.10.2016 240412-28 143600 

74 डॉ. सनति 
गवळी 

अधस्थव्ययींगोपचारिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 05.08.2008 240412-28 147900 

75 डॉ. अनिल िुळे अधस्थव्ययींगोपचारिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 161600 

76 डॉ. वसींत 
गींगािर पवार 

काि, िाक व घसा सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 14.10.2014 240412-28 131400 

78 डॉ. काशििाथ 
चौिरी 

िेत्रिल्यधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 28.05.2009 240412-28 167200 

79 डॉ. अचगिा वरे िेत्रिल्यधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 07.05.20089 240412-28 161600 

80 डॉ. िुभा 
घोणसीकर 

िेत्रिल्यधचककत्सािास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 02.07.2001 240412-28 156900 

81 डॉ. एम. एस. 
देिपाींड े

स्त्रीरोग व प्रसुतीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 06.09.2000 240412-28 171400 

82 डॉ. ववजय 
कल्याणकर 

स्त्रीरोग व प्रसुतीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 15.09.2001 240412-28 166400 

83 डॉ. भक्ती 
कल्याणकर 

स्त्रीरोग व प्रसुतीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.01.2009 240412-28 152300 

84 डॉ. प्रिाींत स्त्रीरोग व प्रसुतीिास्त्र सियोगी वगग-1 30.01.2013 240412-28 161600 



शभींगारे प्रा्यापक 

85 डॉ. अिुराग 
सोिवणे 

स्त्रीरोग व प्रसुतीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 22.04.2015 240412-28 70900 

86 डॉ. अींजली 
पवार 

क्ष-ककरणिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 26.11.2008 240412-28 152300 

87 डॉ. अजय ए. 
वरे 

क्ष-ककरणिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 24.12.2008 240412-28 161600 

88 डॉ. प्रिाींत 
नततरे 

क्ष-ककरणिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 17.09.2012 240412-28 135300 

89 डॉ. राजश्री 
सोिवणे 

बधिकरीकरणिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 16.10.2000 240412-28 166400 

90 डॉ. रश्मी 
बींगाली 

बधिकरीकरणिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 16.10.2000 240412-28 152300 

91 डॉ. दत्तात्रय 
गाींगुड े

बधिकरीकरणिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 24.10.2016 240412-28 131400 

92 डॉ. स्िेिा 
शसकची 

बधिकरीकरणिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 20.05.2015 240412-28 131400 

93 डॉ. जयप्रकाि 
राठोड 

दींतिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1 18.01.2011 240412-28 139400 

94 डॉ. सींजय 
फडके 

मिोववकृतीिास्त्र सियोगी 
प्रा्यापक 

वगग-1  240412-28  

95 डॉ. अब्धदरू राफे िरीररचिािास्त्र सिाय्ययक वगग-2 09.10.2012 240412-28 77500 



वहिद प्रा्यापक 
96 डॉ. शिल्पा एि. 

िेवाळे 
िरीररचिािास्त्र सिाय्ययक 

प्रा्यापक 
वगग-2 24.10.2016 240412-28 64900 

97 डॉ. पल्लवी 
चव्यिाण 

िरीररचिािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 19.06.2020 240412-28 57700 

98 डॉ. वप्रया 
पारगुींड े

िरीररचिािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 01.07.2020 240412-28 57700 

99 डॉ. आराििा 
देिमुख 

िरीरकक्रयािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 24.10.2016 240412-28 64900 

100 डॉ. अनिल 
वाघमारे 

िरीरकक्रयािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 25.10.2016 240412-28 64900 

101 डॉ. प्रनतभा 
देिमुख 

िरीरकक्रयािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 24.10.2016 240412-28 64900 

102 डॉ. िेख 
िाधजया मिरुर 

िरीरकक्रयािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 24.10.2016 240412-28 64900 

103 डॉ. खालेद मो. 
बदाम 

िरीरकक्रयािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 24.10.2016 240412-28 64900 

104 डॉ. सींतोष 
कायींदे 

िरीरकक्रयािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 22.06.2020 240412-28 57700 

105 डॉ. प्रनतभा 
कलवले 

िरीरकक्रयािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 22.01.2009 240412-28 87300 

106 डॉ. अबास कक. जीवभौनतकिास्त्र सिाय्ययक वगग-2 22.01.2009 240412-28 104200 



झोबाड े प्रा्यापक 
107 श्रीमती िके 

परववि िेख 
जीवरसायििास्त्र सिाय्ययक 

प्रा्यापक 
वगग-2 20.03.2001 240412-28 98200 

108 डॉ. परववि 
कवठेकर 

जीवरसायििास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 26.07.2018 240412-28 59400 

109 डॉ. रववराज 
िाईक  

जीवरसायििास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 27.06.2018 240412-28 59400 

110 डॉ. सुनिता 
आघाड े

जीवरसायििास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 27.06.2018 240412-28 59400 

111 डॉ. सनतष 
बािेकर 

औषिीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 14.06.2018 240412-28 59400 

112 डॉ. अशभजीत 
भगत 

औषिीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 11.06.2018 240412-28 59400 

113 डॉ. एस.एि. 
पोरे 

ववकृतीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 25.02.2011 240412-28 79900 

114 डॉ. िाधजया 
अींजुम 

ववकृतीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 24.10.2016 240412-28 59400 

115 डॉ. सररता 
डाखरेु 

ववकृतीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 24.10.2016 240412-28 64900 

116 डॉ. ए.एस. 
कुलकणी 

ववकृतीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 15.01.2001 240412-28 152300 

117 डॉ. एस.एस. ववकृतीिास्त्र सिाय्ययक वगग-2 26.12.2000 240412-28 152300 



ढवळे प्रा्यापक 
118 डॉ. पी.पी. 

फुलगीरकर 
ववकृतीिास्त्र सिाय्ययक 

प्रा्यापक 
वगग-2 06.12.2000 240412-28 152300 

119 डॉ. ववजया 
वाणे 

ववकृतीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 07.07.2018 240412-28 59400 

120 डॉ. हदलीप 
जैस्वाल 

ववकृतीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 01.11.1991 240412-28 152300 

121 डॉ.शितल मुींड े ववकृतीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 06.07.2018 240412-28 57700 

122 श्री. जाफरी 
लईक अिमद 

सुक्ष्ममजीविास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 14.08.2009 240412-28 110500 

123 डॉ. मिोिर 
िेळके 

न्यायवैद्यकिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 08.02.2011 240412-28 59400 

124 डॉ. सुनिल 
वविात े

न्यायवैद्यकिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 13.06.2018 240412-28 59400 

125 डॉ. नितीि 
नििाळ 

न्यायवैद्यकिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 20.06.2018 240412-28 59400 

126 डॉ. गौतम 
सव्यवासे 

जिऔषिवैद्यकिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 2507.2014 240412-28 64900 

127 डॉ. िैलेि 
पालव े

जिऔषिवैद्यकिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 12.05.2015 240412-28 57700 

128 डॉ. रािूल राठोड औषिवैद्यकिास्त्र सिाय्ययक वगग-2 24.01.2019 240412-28 59400 



प्रा्यापक 
129 डॉ. िेख जुिैद 

अथर  
िल्यधचककत्सािास्त्र सिाय्ययक 

प्रा्यापक 
वगग-2 28.06.2018 240412-28 59400 

130 डॉ. पींकज 
वैरागड 

िल्यधचककत्सािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 14.01.2019 240412-28 59400 

131 डॉ. अतुल 
पाटील 

अधस्थव्ययींगोपचारिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 18.05.2015 240412-28 70900 

132 डॉ. अब्धदलु्ला 
अन्सारी 

अधस्थव्ययींगोपचारिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 01.06.2018 240412-28 143600 

133 डॉ. रािूल जाज ू अधस्थव्ययींगोपचारिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 28.06.2016 240412-28 64900 

134 डॉ. िैलेि 
निकम 

काि, िाक व 
घसािास्त्र 

सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 04.01.2019 240412-28 59400 

135 डॉ. 
एस.एस.कुरील 

िेत्रिल्यधचककत्सािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 26.03.1996 240412-28 119000 

136 डॉ. तपि 
जक्कल 

िेत्रिल्यधचककत्सािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 01.04.2016 240412-28 63000 

137 डॉ. अमरिाथ 
अवरगावकर 

िेत्रिल्यधचककत्सािास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 18.03.2010 240412-28 87300 

138 डॉ. रुपाली 
गायकवाड 

स्त्रीरोग व प्रसुतीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 20.04.2015 240412-28 68800 

139 डॉ. स्वाती स्त्रीरोग व प्रसुतीिास्त्र सिाय्ययक वगग-2 19.10.2018 240412-28 59400 



बडधगरे प्रा्यापक 
140 डॉ. सींजय पगारे स्त्रीरोग व प्रसुतीिास्त्र सिाय्ययक 

प्रा्यापक 
वगग-2 24.04.2015 240412-28 68800 

141 डॉ. अधश्विी 
पवार 

स्त्रीरोग व प्रसुतीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 29.06.2018 240412-28 57700 

142 डॉ. सुनिता िेरे प्रादेशिक रक्तपेढी सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 24.10.2016 240412-28 64900 

143 डॉ. िुभदा 
पवार (डक) 

दींतिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 10.08.1993 240412-28 110400 

144 श्रीमती  मािवी 
देिपाींड े

स्त्रीरोग व प्रसुतीिास्त्र सिाय्ययक 
प्रा्यापक 

वगग-2 22.01.2009 240412-28 107300 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

माहिती अधिकारी अधिनियम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (xii) िमुिा - बी 

औरींगाबाद येथील िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय, औरींगाबाद या कायागलयातील 
अिुदाि कायगक्रमाींतगगत लाभाथीची ववसततृ माहिती प्रकाशित करणे 

योजिा / कायगक्रमाचे िाव 
अ.क्र. लाभाथीचे िाव व 

पत्ता 
अिुदाि / लाभ याची 
रक़्म / स्वरुप 

ववड पात्रतेच ेनिकष अशभप्राय 

 सींबींधित िािी सींबींधित िािी सींबींधित िािी --- 

 
 
 

अधिष्ठाता 
िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय 



औरींगाबाद 
 
 

माहिती अधिकारी अधिनियम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (xii) िमुिा - बी 

औरींगाबाद येथील िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय, औरींगाबाद या कायागलयातील 
शमळणाऱया / सवलतीचा परवािा याची चालु आधथगक वषागची तपशिलवार माहिती 

परवािा/परवािगी/सवलतीचे प्रकार 
अ.क्र. परवािा िारकाचे 

िाव 
परवान्याचा प्रकार परवािा क्रमाींक हदिाींक पयगत  सािारण अहट परवान्याची ववस्ततृ 

माहिती 
माहिती निरींक 

 
 
 

अधिष्ठाता 
िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय 



औरींगाबाद 
 
 
 
 
 

माहिती अधिकारी अधिनियम 2005 
नियम 4 (1) (बी) (xvi) 

औरींगाबाद येथील िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय, औरींगाबाद कायागलयातील िासकीय माहिती / सिाय्य़क िासकीय माहिती अधिकारी / 
अवपलीय प्राधिकारी (येथील लोक प्राधिकारीींच्या कायगक्षते्रातील) याींची ववसततृ माहिती प्रकािीत करणे. 
अ.क्र. माहिती 

अधिकाऱयाींचे िाव 
पदिाम माहिती 

अधिकाऱयाच्या 
अींतगगत 
कायगक्षेत्रासींबींधित  

पत्ता व दरु्विी क्रमाींक ई मेल अवपलीय अधिकारी 

01 श्री.जे.डी.राठोड प्रिासकीय 
अधिकारी 

िासकीय वैद्यकीय 
मिाववद्यालय, 
औरींगाबाद 

प्रिासकीय अधिकारी, िासकीय 
वैद्यकीय मिाववद्यालय, 
औरींगाबाद दरु्विी क्रमाींक 0240-
2402419 

 डॉ.गजािि सुरवडे 

 



 
अधिष्ठाता 

िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय 
औरींगाबाद 

 
 
 
 
 
 

माहिती अधिकारी अधिनियम 2005 
क. अवपलीय अधिकारी 
अ.क्र. माहिती 

अधिकाऱयाींचे िाव 
पदिाम माहिती अधिकाऱयाच्या अींतगगत 

कायगक्षेत्रासींबींधित  
सादर कताग अधिकारी ईमेल 

01 डॉ.गजािि सुरवडे सियोगी प्रा्यापक 
औषिवैद्यकिास्त्र 

िासकीय वैद्यकीय 
मिाववद्यालय, औरींगाबाद 

 दरु्विी क्रमाींक 
0240-2402419 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 



कलम 4 (1) (ब) (xvii) 
 
औरींगाबाद येथील िासकीय वदै्यकीय मिाववद्यालय, औरींगाबाद या 
कायागलयातील प्रकाशित माहिती 
माहिती निरींक 
 

अधिष्ठाता 
िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय 

औरींगाबाद 
 
 
 

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 



कलम 4 (1) (क) 
 
सवगसामाऩ् लोकाींिी सींबींधित मित्वाच ेनिणगय व िोरणे याींची प्रकािि कररता 
तयार करणे व ववतरीत करणे 
माहिती निरींक 
 

अधिष्ठाता 
िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय 

औरींगाबाद 
 
 
 
 



माहिती अधिकार अधिनियम 2005 
कलम 4 (1) (ड) 

 
सवगसामाऩ् आपल्या कायागलयात िोणाऱया प्रिासकीय / अथगन्यायीक 
कामकाजाच्या प्रकाराची यादी. 
माहिती निरींक 
 

अधिष्ठाता 
िासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय 

औरींगाबाद 
 


