
कलम ४ (१) (ख) ( II ) 
अधिकारी व कममचारी यांची कर्मव्य ेव अधिकार  

............................................................................... 
अ.
क्र. 

पदनाम  अधिकार व कर्मव्य  
 

कोणत्या कायद्या/ 
धनयम/शासन 

धनणमय 
/पधरपत्रकानुसार  

अधिप्राय  

१  सचंालक, 
वदै्यकीय धशक्षण 
व सशंोिन, 
मुंबई  

सचंालक हे सचंालनालयाच्या प्रशासनाच े
मखु्य अधिकारी आहेर्.  सवम िोरणात्मक 
बाबी व त्यावरील धनणमय, औषिखरेदी 
कक्षाच े सपंणूम काम मानसवेी सवंर्गार्ील 
अधिका-यांच्या धनयकु्तत्या पदोन्नर्ी, रजा, 
बदल्या र्क्रारी, धनवतृ्ती इत्यादी बाबर्च्या 
प्रस्र्ावावर त्यांच े धनयंत्रण असरे् र्सचे 
शासकीय वदै्यकीय महाधवद्यालये र्था 
खाजर्गी वदै्यकीय महाधवद्यालये येथील 
पदवीपवूम व पदव्यतु्तर प्रवशे 
एमबीबीएम/बीडीएस/ 
बीएएमएस/बीएचएमएस / बीयएुमएस 
/बीपीटीए/बीएएसएलपी/बीपीॲडाअे/ 
एमएचएन-सीडब्लल्यटुी ॲड प्रोसीजर फार न्य ु
धरकरुमेट ऑफ स्टाफ नसम प्रवशे प्रधक्रया, 
माईलस्टोन इ  र्सचे धलधपक सवंर्गार्ील 
वर्गम-३ च्या कममचा-यांच्या सवेाधवषयक बाबी 
व र्ांधत्रक कममचा-यांच्या सवेाधवषयक बाबी 
त्यासाठी धविार्ग प्रमखु र्सचे 
सचंालनालयासाठी धनयतं्रक धवधवि 
प्रशासकीय/धवत्तीय मंजरूी र्सचे धनयंत्रक 
अधिकारी, र्सचे धवत्तीय प्राधिकारानुसार 
धवधवि प्रस्र्ावांना मंजरूी , शासनास सादर 
करावयाच्या प्रस्र्ावांवर अधिप्राय इ.   

प्रचधलर् महाराष्ट 
नार्गरी सवेा धनयम 
र्सचे धवत्तीय 
धनयम  

धविार्गप्रमखु 
असलेले 
प्राधिकार  

२  सह सचंालक (व)ै 
वदै्यकीय धशक्षण व 

सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या र्सचे सचंालकांच्या र्गरैहजरेीर् 

सचंालकांनी 
अधिकार प्रत्यापीर् 

 



सशंोिन, मुंबई वरील सवम धवषय सचंालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील सवम महाधवद्यालये व 
रुग्णालये र्सचे आरोग्य पथके येथील 
यंत्रसामगु्री खरेदी करणे, मतु्रपपड 
रोपणाबाबर्च ेप्रस्र्ाव मंजरुी करणे . 

केल्याप्रमाणे अर्गर 
एखाद्या धवधशष्ट 
प्रकरणी सोपधवण्यांर् 
आलेली जबाबदारी 
पकवा कामे  

३  सह सचंालक (दंर्) 
वदै्यकीय धशक्षण व 

सशंोिन, मुंबई 

सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या  र्सचे सचंालकांच्या र्गरैहजरेीर् 
वरील सवम धवषय महाराष्रार्ील सवम शासकीय 
दंर् महाधवद्यालय येथील  दंर्धवषयक 
पदवीपवूम प्रवशे महाराष्रार्ील खाजर्गी दंर् 
महाधवद्यालये पदवीपवुम प्रवशे व इर्र प्रकरण,े 
दंर् धवषयक सवम धशक्षण सवंर्गाची धनयकु्तत्या 
पदोन्नत्या , बदल्या रजा र्क्रारी 
इत्यादीबाबर्च्या प्रस्र्ावावर धनयंत्रण  
 

सचंालकांनी 
अधिकार प्रत्यापीर् 
केल्याप्रमाणे  अर्गर 
एखाद्या धवधशष्ट 
प्रकरणी सोपधवण्यांर् 
आलेली जबाबदारी 
पकवा कामे 

 

४  सहाय्यक सचंालक 
(लखेा) वदै्यकीय 

धशक्षण व सशंोिन, 
मुंबई 

सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या र्सचे   
लेखा व लेखा पधरक्षण धवषयक कामे हया 
सचंालनालयाच्या कक्षरे् येणा-या ससं्थांची 
अंदाजपत्रक, लेखा पधरक्षण, धवशेष अन्वषेण 
लेखापधरक्षण, धवशेष अन्वषेण, दक्षर्ापथक, 
अहवालाच े अनुपालन आर्थथक अथमसकंल्पीय 
लेखापधरक्षण, धवशेष अन्वषेण, आर्थथक 
अथमसकंल्पीय अंदाज/ योजनोत्तर/ 
योजनांर्र्गमर् आर्थथक अथमसकंल्पीय अंदाज 
योजनोत्तर/योजनांर्र्गमर्, अंदाजसधमर्ी , 
धनयर्काधलक अथमसकंल्पीय अंदाजपत्रक 
धवधनयोजन लेखे, महसलुाच्या जमेची 
ससं्थाधनहाय माधहर्ी, सहाय्यक अनुदान े
त्यासबंिंीच े पत्रव्यवहार, घसारा धनिी, 
खचममेळ योजनते्तर/योजनांर्र्गमर्, 
अंदाजसधमर्ी, धनयर्कालीक अथमसकंल्पीय 
अंदाजपत्रक, धवधनयोजन लेखे, महसलुाच्या 
जमेची ससं्थाधनहाय माधहर्ी, सहाय्यक 
अनुदान,े त्यासबंिंीच े पत्रव्यवहार, 

सचंालकांनी 
अधिकार प्रत्यापीर् 
केल्याप्रमाणे अर्गर 
एखाद्या धवधशष्ट 
प्रकरणी सोपधवण्यांर् 
आलेली जबाबदारी 
पकवा कामे 

 



महालेखापाल, मुंबई/नार्गपरू यांचकेडे प्रत्यक्ष 
सपंकम  सािुन खचममेळा सबंिंीर् कामकाज  

५  सहाय्यक सचंालक 
(औखक) वदै्यकीय 
धशक्षण व सशंोिन, 

मुंबई 

सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या र्सचे औषि खरेदी धवषयक 
प्रशासनीक कामे औषि धवषयक दरसधंविा 
र्यार करणे, र्क्रारी, िसेळ इत्यादी बाबर् 
पत्रव्यवहार व धनयतं्रण  

सचंालकांनी 
अधिकार प्रत्यापीर् 
केल्याप्रमाणे अर्गर 
एखाद्या धवधशष्ट 
प्रकरणी सोपधवण्यांर् 
आलेली जबाबदारी 
पकवा कामे  

 

6 मखु्य प्रशासकीय 
अधिकारी वदै्यकीय 
धशक्षण व सशंोिन, 

मुंबई 

सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या र्सचे प्रदान करण्यांर् आलेल्या 
कायासनार्ील सवम धवषय  
सचंालनालयार्ील र्सचे सचंालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील ससं्थांच े सपंणूम प्रशासन, 
न्यायालयीन प्रकरण,े लोकआयकु्तर् प्रकरण े 
र्सचे धलधपक सवंर्गार्ील सवम सवेाधवषयक 
प्रकरणे पहाणे   

सचंालकांनी 
अधिकार प्रत्यापीर् 
केल्याप्रमाणे अर्गर 
एखाद्या धवधशष्ट 
प्रकरणी सोपधवण्यांर् 
आलेली जबाबदारी 
पकवा कामे 

 

7 प्रशासकीय 
अधिकारी 

सचंालनालय 
वदै्यकीय धशक्षण व 

सशंोिन मुं 

सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या र्सचे प्रदान करण्यांर् आलेल्या 
कायासनार्ील सवम धवषय  
धनरधनराळया कक्षांच ेपयमवके्षीय कामकाज व 
त्यावर देखरेख व इर्र सवम जबाबदारी 
त्यांचवेर सोपधवण्यांर् आलेली आहे 

सचंालकांनी 
अधिकार प्रत्यापीर् 
केल्याप्रमाणे अर्गर 
एखाद्या धवधशष्ट 
प्रकरणी सोपधवण्यांर् 
आलेली जबाबदारी 
पकवा कामे  

 

८  औषिधनमार्ा वर्गम-२ 
सचंालनालय 

वदै्यकीय धशक्षण व 
सशंोिन मुंबई 

सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या औषिे धवषयक प्रकरण े
सचंालकांना सादर करणे  
औषि खरेदी कक्षार्ील औषिांच्या समॅ्पलची 
र्पासणी, िसेळ, औषिांचा दजा, र्गणुात्मक 
उपयकु्तर्र्ा इत्यादी र्पासणी व सहाय्यक 
सचंालक (औखक) यांना त्यासबंिंार् मदर् ही 
जबाबदारी सोपधवण्यांर् आलेली आहे. 

सचंालकांनी 
अधिकार प्रत्यापीर् 
केल्याप्रमाणे अर्गर 
एखाद्या धवधशष्ट 
प्रकरणी सोपधवण्यांर् 
आलेली जबाबदारी 
पकवा कामे 

& 

९  स्वीय्य सहाय्यक सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या सचंालकांना पत्रव्यवहारार् मदर्, 
महत्वाच्या व्यक्क्तर्ना सांिाळणे धनरधनराळया 

सचंालकांनी एखाद्या 
धवधशष्ट प्रकरणी 
सोपधवण्यांर् आलेली 

 



प्रशासकीय सिा यांच े आयोजन र्था 
प्रशासनास मदर् व लघुलेखकाच ेकाम - 

जबाबदारी पकवा 
कामे 

१०  कायालयीन 
अधिक्षक 

सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या र्सचे कायासनामध्ये नेमनू 
धदलेल्या सहाय्यकांवर धनयंत्रण ठेवण े
न्यायालयीन प्रकरणे, धविानसिा, धविार्गीय 
चौकशी प्रकरणे, शासनाच ेअधर्र्ात्काळ सदंिम 
इत्यादी र्सचे सवेाधनवतृ्तीप्रकरण े त्वरेन े
हार्ाळणे, धवधवि स्वरुपार्ील धवषयांच े प्रारुप 
र्यार करुन घेण.े  अथमसकंल्प प्रस्र्ाव,  
धनयोजन प्रस्र्ाव, यतं्रसामगु्री प्रस्र्ाव, अग्रीम 
प्रस्र्ाव र्यार करणे, धनवतृ्ती धवषयक प्रकरण,े 
लेखा अहवालांच े एकधत्रकरण व लोकलेखा 
सधमर्ीच ेअहवाला पाठधवण,े  वदै्यकीय खचाची 
प्रधर्परू्ीच ेदेयके प्रस्र्ाव मंजरूीस्र्व ठेवणे पदे 
धनर्थमर्ी पदांचा आढावा पदपवूी व पदव्यतु्तर 
प्रवशे प्रधक्रया सीईटीच े कामकाज सकंीणम 
सदंिम होर्ाळण,े औषि खरेदी प्रकरण े
कामकाज पणूंणम करण ेअधर्महत्वाच्या व्यक्तर्ींना 
राजधशष्टाचार पाळणे .   

सचंालकांनी एखाद्या 
धवधशष्ट प्रकरणी 
सोपधवण्यांर् आलेली 
जबाबदारी पकवा 
कामे 

 

११ वधरष्ठ सहाय्यक सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या र्सचे पदोन्नत्या, बदल्या, 
धनलंबन, धविार्गीय चौकशा, न्यायालयीन 
प्रकरणे, सवेाधवषयक बाबी, धविानसिा 
इत्यादी सबंधंिर् धवषय हार्ाळणे.  

  

१२  वधरष्ठ धलधपक सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या र्सचे पदोन्नत्या, बदल्या, 
धनलंबन, धविार्गीय चौकशा, न्यायालयीन 
प्रकरणे , सवेाधवषयक बाबी इत्यादी सबंधंिर् 
धवषय हार्ाळण े 

  

१३  कधनष्ठ धलधपक सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या र्सचे टंकलेखन करण,े र्गोपनीय 
अहवाल ठेवण,े आवक जावक टपाल, 
धविानसिा, वधरष्ठांना मदर् करणे  

  

१४ धनम्नश्रणेी सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व सचंालकांनी एखाद्या  



लघुलखेक जबाबदा-या र्सचे अधिका-यांनी धदलेले 
शुर्लेखन टंकलेधखर् करण ेर्सचे वधरष्ठांनी 
धदलेली सवम टंकलेधखर् कामे  
 
 
 
 

धवधशष्ट प्रकरणी 
सोपधवण्यांर् आलेली 
जबाबदारी पकवा 
कामे 

15 लघुटंकलखेक सवेाप्रवशे धनयमानुसार धवधहर् कर्मव्य व 
जबाबदा-या र्सचे अधिका-यांनी धदलेले 
शुर्लेखन टंकलेधखर् करण ेर्सचे वधरष्ठांनी 
धदलेली सवम टंकलेधखर् कामे  

  

 
 


