
 

प्रति, 
अतिष्ठािा/अतिक्षक/अतितक्षका/प्रभारी सहयोगी प्राध्यापक, 
सर्व शासकीय र्दै्यकीय महातर्द्यालये र् संलग्निि रुनणालये, 
 

तर्षय:- समुपदेशिाव्दारे बदलीबाबिच ेिोरण 
             गट ब राजपतित् संर्गािील         
             अध्यापक/अतिका-यांिी तर्र्रणपि-1 मध्ये मातहिी सादर करणेबाबि. 
 

संदभव:- शासि तिणवय क्रमांक एसआरव्ही-2017/प्र.क्र.415/कायासि 12 तदिांक 09 एतप्रल 2018 
 

उपरोक्ि तर्षयाच्या अिुषंगािे आपणांस कळतर्ण्याि येिे की, संदभातिि शासि तिणवयांन्र्ये 
शासिािे गट ब मिील अतिकारी िसेच गट क र् गट ड मिील कमवचारी यांिा समुपदेशिाद्वारे बदलीच े
तर्तर्ि िोरण लागू केलेले आहे.  सदर शासि तिणवयािील िमूद मागवदशवक ित्र्ािुसार “गट ब” (राजपतिि) 
संर्गािील तरक्ि पदांची यादी र् या संर्गािील बदलीस पाि  असलेल्या अतिकारी/अध्यापकांच्या यादया 
www.med-edu.in या र्बेसाईटर्र खालीलप्रमाणे प्रतसध्द करण्यािं आल्या आहेि. 
 

1 तरक्ि पदांची यादी 

2 30% मयादेि समुपदेशिाद्वारे बदलीस पाि ठरणा-या “गट ब” 
(राजपतिि) संर्गािील सहाय्यक प्राध्यापक  अतिका-यांची यादी 

   
सदर यादीि िांर् िमूद असलेल्या आपले आस्थापिेर्रील बदलीस पाि अतिकारी/अध्यापकांिा 

(सहाय्यक प्राध्यापक) संदभातिि शासि तिणवयासोबिच्या पतरतशष्ट 1 सोबिच-े1 र् 2 आपले स्िरार्रुि 
उपलब्ि करुि देण्याि येरू्ि, त्याबाबिची पोच उलटटपाली ईमेलद्वारे या कायालयास सादर करार्ी.  
िसेच तर्र्रणपि-1 मिील रकान्याि संबतंिि अतिकारी/अध्यापकाकंडूि अचकू मातहिी भरुि त्यार्र 
त्यांची स्र्ाक्षरी घेरू्ि, सदरच ेतर्र्रणपि तद.15.05.2022 पयंि ई-मेलद्वारे या कायालयास सादर करार्.े 
(तर्र्रणपि 1 र् तर्र्रणपि 2 च्या प्रिी संबतंिि अध्यापकांिा उपलब्ि करुि देण्यासाठी सोबि जोडल्या 
आहेि.  तर्र्रणपि 1 मिील अ.क्र.10 च्या पसंिीक्रम रकान्याि सध्याच ेकायवरि तठकाण िमूद करिा येणार 
िाही.)    
 
  
 
 

                          सह संचालक 
       र्दै्यकीय तशक्षण र् संशोिि 
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अ.क्र.
अध्यापकाांच े नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सवेचेा काययकाळ

1 डॉ.लीना यादवराव इांगळे  इांठदरा गाांधी शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय,नागपरू इांगाांशावमै,नागपरू 23.04.2015 ते आजपयंत

2 डॉ.ठकरण ठवश्वनाथ तोडकरी ठवलासराव देशमुख शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, लातूर ठवदेशावठैवसां, लातूर २3.4.15  ते आजपयंत

3 डॉ.ठकती अरववद कुां डलवार  बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय,पणेु बजैीशावमै,पणेु ते२3.4.15  ते आजपयंत

4 डॉ.प्रठदप रठवशांकर खोब्रागडे शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय,नागपरू शावमै,नागपरू २3.4.15  ते आजपयंत

5 डॉ.उमेश उत्तमराव देशमुख ठवलासराव देशमुख शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, लातूर ठवदेशावमै,लातूर २4.4.15 ते आजपयंत

6 डॉ.नेहा प्रभाकर काांबळे बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय,पणेु बजैीशावमै,पणेु ते २4.4.15  ते आजपयंत

7 डॉ.सठचन अशोक पद्मावार श्री.वसांतराव नाईक शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
यवतमाळ

श्रीवनाशावमै,यवतमाळ २7.4.15 ते आजपयंत

8 डॉ.ठवजय हठरश्चांद्र पाटील शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय,नागपरू शावमै,नागपरू २.5.15 ते आजपयात

9 डॉ.पल्लवी दयाराम मेश्राम शासकीय दांत महाठवद्यालय व रुग्णालय,नागपरू शादांमवरु,नागपरू १२.5.15  ते आजपयंत

10 डॉ.सरफराज अहमद ठसराजुद्दीन  डॉ शांकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
नाांदेड

डॉशांचशावमै,नाांदेड १३.5.15  ते आजपयंत

11 डॉ.गजानन पांजाबराव ढाकणे शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय,अकोला शावमै,अकोला १४.5.15  ते आजपयंत

12 डॉ.देवानांद ठभमराव पवार  स्वामी रामानांद ठतथय शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
अांबाजोगाई

स्वारातीग्राशावमै,अांबाजोगाई १४.5.15  ते आजपयंत

13 डॉ.सांठगता माठणकराव आगळे ठवलासराव देशमुख शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, लातूर ठवदेशावठैवसां,लातूर १५.5.15  ते आजपयंत

सांचालनालय , वदै्यकीय ठशक्षण व सांशोधन , मुांबई
समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र िरणा-या गट-ब (राजपठत्रत ) सांवगातील सवय सहाय्यक प्राध्यापकाांची यादी

(सवयसाधारण बदल्या-2022)
ठवषयाच ेनाांव - सहाय्यक प्राध्यापक , बठधरीकरणशास्त्र  मांजूर पदे- १23, भरलेली पदे- 44+ 3 ठरक्त पदे- 76



अ.क्र.
अध्यापकाांच े नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सवेचेा काययकाळ

1 डॉ.सठुनता मुरलीधर झवर (खुला) 
मलोआ इां.गाां.शा.व.ैम.नागपरू)

इांठदरा गाांधी शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय,नागपरू इांगाांशावमै,नागपरू 24.11.15 ते आजपययत

2 डॉ.स्वठेनल अरुण शाह
(खुला) मलोआ (शा.व.ैम., कोल्हापरू)

राजषी छत्रपती शाहु महाराज शासकीय वदै्यकीय 
महाठवद्यालय,कोल्हापरू

राछशामशावमै,कोल्हापरू 1.12.15 ते आजपयंत

समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र िरणा-या गट-ब (राजपठत्रत ) सांवगातील सवय सहाय्यक प्राध्यापकाांची यादी
(सवयसाधारण बदल्या-2022)

१) पदनाम : सहाय्यक प्राध्यापक , क्षठकरणशास्त्र                 मांजूर पदे : 73,    काययरत पदे : 7+5,     ठरक्त पदे : 61

ठटप : काययरत पदाांपकैी बदलीस पात्र िरत असलेल्या 7 पदाांच्या 30% ची पठरगणना केल्यास 02 पदे येतात. त्यानुसार अ.क्र.0१ ते 02 वरील अध्यापक हे 30% च्या मयादेत 
बदलीस पात्र िरतात

सांचालनालय , वदै्यकीय ठशक्षण व सांशोधन , मुांबई



अ.क्र.
अध्यापकाांच े नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सवेचेा काययकाळ

1 डॉ.रोहीत रत्नाकर हेगडे गॅ्रट शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय,मुांबई गॅ्रशावमै,मुांबई 2.12.15  ते आजपययत

2 डॉ.ठपयुष प्रठदप गुप्ता शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय,अकोला शावमै,अकोला 14.3.18 ते आजतगायत

(सवयसाधारण बदल्या-2022)
१) पदनाम : सहाय्यक प्राध्यापक ,क्षयरोगशास्त्र        मांजूर पदे : 31,    काययरत पदे : 9+2,     ठरक्त पदे : 20

ठटप : काययरत पदाांपकैी बदलीस पात्र िरत असलेल्या 8 पदाांच्या 30% ची पठरगणना केल्यास 02 पदे येतात. त्यानुसार अ.क्र.0१ ते 03 वरील अध्यापक हे 30% च्या मयादेत 

सांचालनालय , वदै्यकीय ठशक्षण व सांशोधन , मुांबई
समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र िरणा-या गट-ब (राजपठत्रत ) सांवगातील सवय सहाय्यक प्राध्यापकाांची यादी



अ.क्र. अध्यापकाांच े नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण
सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सवेचेा 

काययकाळ

1 डॉ.भपुेंद्र पाटील शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
अकोला

22.1.09 ते आजपयंत
(13 व 4 म. )

2 डॉ.चांद्रकाांत अ.जाधव शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
सोलापरू

१८.4.15 ते आजपयंत 
 (7 वर्य )

3 डॉ.मोठनका आकरे इांठदरा गाांधी शासकीय वदै्यकीय 
महाठवद्यालय, नागपरू

20.4.15 ते आजपयंत  
(7 वर्य)

4 डॉ.स्मृती गेडाम शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
नागपरू

20.4.15 ते आजपयंत 
 (7 वर्य )

5 डॉ.भक्ती देशपाांडे इांठदरा गाांधी शासकीय वदै्यकीय 
महाठवद्यालय, नागपरू

१८.4.15 ते आजपयंत 
 (7 वर्य )

6 डॉ.सरेुखा खांडाळे इांठदरा गाांधी शासकीय वदै्यकीय 
महाठवद्यालय, नागपरू

१८.4.15 ते आजपयंत 
 (7 वर्य )

7 डॉ.ठमलींद पवार  श्री. भा.ठह शासकीय वदै्यकीय 
महाठवद्यालय , धुळे

२२.4.15 ते आजपयंत  
(7 वर्य )

8 डॉ.धुळदेव िेंगल शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय , 
सोलापरू

१८.4.15 ते आजपयंत 
 (7 वर्य )

9 डॉ.ठशल्पा दाते शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय , 
ठमरज

१८.4.15 ते आजपयंत 
 (7 वर्य )

10 डॉ.भावना कोिारी
(काांकारीया) 

श्री. भा.ठह शासकीय वदै्यकीय 
महाठवद्यालय , धुळे

१८.4.15 ते आजपयंत 
 (6 वर्य )

11 डॉ.माधुरी पाटील इांठदरा गाांधी शासकीय वदै्यकीय 
महाठवद्यालय, नागपरू

20.4.15 ते आजपयंत  
(7 वर्य )

12 डॉ.रुपाली गायकवाड शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
औरांगाबाद

२२.4.15 ते आजपयंत  
(7 वर्य )

13 डॉ.सांजयकुमार पगारे शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
औरांगाबाद

20.4.15 ते आजपयंत 
(7 वर्य )

14 डॉ.अठिनकुमार 
सोनटक्के

शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
नागपरू

२२.4.15 ते आजपयंत 
(7 वर्य )

सांचालनालय , वदै्यकीय ठशक्षण व सांशोधन, मुांबई
समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र िरणा-या गट-ब (राजपठत्रत ) सांवगातील सवय सहाय्यक प्राध्यापकाांची यादी

(सवयसाधारण बदल्या-2022)

ठवर्य -  स्त्रीरोग व प्रसतुीशास्त्र                                                   पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मांजूर पदे- १17             भरलेली पदे - 46 + 14 (तदथय) = 60                  ठरक्त पदे- 57



अ.क्र. अध्यापकाांच े नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण
सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सवेचेा 

काययकाळ
1 डॉ.मोठहनी आपटे शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 

नागपरू
22.1.09 ते  आजपयंत

 (13 वर्य 4 म)

२ डॉ.अठभरे्क मधुरा  शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
नागपरू

8.4.15 ते आजपयंत  
(7 वर्य )

3 डॉ.स्वाती खोत (मडके) शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
ठमरज

10.4.15 ते आजपयंत
(7 व )

४ डॉ.स्वप्ननल भोंगाडे शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
नागपरू

15.4.15  ते आजपयंत  
(7 वर्य )

5 डॉ.प्स्मता मुांदडा शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
औरांगाबाद

9.4.15 ते आजपयंत 
 (7 वर्य )

६ डॉ.अरववद चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
नाांदेड

8.4.15 ते आजपयंत  
(7 व )

7 डॉ.ठवशाल गाठजमवार शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
नागपरू

28.9.15 ते आजपयंत  
(6 वर्य व 8 म)

८ डॉ.आशुतोर् पालडीवाल शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
अकोला

11.06.2018 ते आजपयंत        
 (4 व)

(सवयसाधारण बदल्या-2022)

ठवर्य -  बालरोगठचठकत्साशास्त्र                     पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक ,
मांजूर पदे- 78                    भरलेली पदे- 29 + 8 (तदथय) = 37              ठरक्त पदे- 41

सांचालनालय , वदै्यकीय ठशक्षण व सांशोधन, मुांबई
समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र िरणा-या गट-ब (राजपठत्रत ) सांवगातील सवय सहाय्यक प्राध्यापकाांची यादी



अ.क्र. अध्यापकाांच े नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण
सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सवेचेा 

काययकाळ

1 डॉ.अमरनाथ 
आवरगाांवकर 

शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
औरांगाबाद

22.1.09 ते आजपयंत 
( 13 वर्य 4 म)

२ डॉ.रांगु वणेकुुमार शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय व 
रुग्णालय, औरांगाबाद

9.4.09 ते आजपयंत 
(13 वर्य 1 म)

3 डॉ.प्स्मता मोहोड (हरणे) ब ैजी शासकीय वदै्यकीय 
महाठवद्यालय  , पणेु

 25.3.10 ते आजपयंत 
(12 वर्य )

४ डॉ.सरुजकुमार कुरील शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय  , 
औरांगाबाद

2.11.11 ते आजपयंत 
(11 वर्य 5 म)

5 डॉ.ठमनल येरावार शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय  , 
नागपरू

16.03.2016 ते आजपयंत
(6 वर्य 2 म )

६ डॉ.सतीश चांद्रकाांत
ठशतोळे 

ब ैजी शासकीय वदै्यकीय 
महाठवद्यालय, पणेु

16.03.2016 ते आजपयंत
(6 वर्य 2 म )

7 डॉ.तपन जक्कल शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय , 
औरांगाबाद

16.03.2016 ते आजपयंत 
(6 वर्य 2 म )

१) पदनाम : सहाय्यक प्राध्यापक ,  नेत्रशल्यठचठकत्साशास्त्र (मांजूर पदे- ४8, भरलेली पदे-  29, ठरक्त पदे- १9)

सांचालनालय , वदै्यकीय ठशक्षण व सांशोधन, मुांबई
समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र िरणा-या गट-ब (राजपठत्रत ) सांवगातील सवय सहाय्यक प्राध्यापकाांची यादी

(सवयसाधारण बदल्या-2022)



अ.क्र.
अध्यापकाांचे नाांव

सध्या काययरत असलेले 
ठिकाण

सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सेवचेा 
काययकाळ

1 डॉ.अठवनाश ठवजय जोशी 
(मलोआ)

शावमै, ठमरज ठमरज 11.01.2011 ते 
आजपयंत (11 व 4 म)

2 डॉ.ठिया धु्रव धाांडोरे  
(मलोआ)

शावमै, ठमरज ठमरज 08.06.2011 ते आजपयंत 
(10 व 10 म)

3 डॉ.हेमांत नारायणराव भानारकर 
(मलोआ)

शावमै, नागपूर शावमै, नागपूर 24.11.2015 ते 
आजपयंत (6 व 5 म)

4 डॉ.श्रध्दा ज्ञानेश्वर गांगावणे  
(मलोआ)

गॅ्रशावमै, मुांबई मुांबई 24.11.2015 ते 
आजपयंत (6 व 5 म)

5 डॉ.सठचन चांद्रसेन जाधव 
(मलोआ)

गॅ्रशावमै, मुांबई सोलापूर 24.11.2015 ते 
आजपयंत (6 व 5 म)

6 डॉ.सांजय देठवदास डाखोरे  
(मलोआ)

शावमै, नागपूर नागपूर 24.11.2015 ते 
आजपयंत (6 व 5 म)

7 डॉ.अनुप अशोक वाकोडकर  
(मलोआ)

शावमै, सोलापूर नागपूर 24.11.2015 ते  
आजपयंत (6 व 5 म)

8 डॉ.िसाद िकाश उपगन्लावार  
(मलोआ)

शावमै, नागपूर नागपूर 24.11.2015 ते 
आजपयंत (6 व 5 म)

9 डॉ.स्ममता ठवक्रम काकडे  
(मलोआ)

शावमै, नागपूर ब.ैजी.पुणे 30.11.2015 ते 
आजपयंत (6 व 5 म)

10 डॉ.सांजोत बसाप्पा कुरणे   
(मलोआ)

शावमै, नागपूर ठमरज 01.12.2015 ते 
आजपयंत (6 व 5 म)

11 डॉ.ठधरज दत्तात्रय सगरुले  
(मलोआ)

शावमै, औरांगाबाद इांगा, नागपूर 01.12.2015 ते 
आजपयंत (6 व 5 म)

12 डॉ.आठशष रमेश चव्हाण 
(मलोआ)

ककय  औरांगाबाद नाांदेड 01.12.2015 ते  
आजपयंत (6 व 5 म)

13 डॉ.कृष्णकुमार ठवश्वनाथ केसान  
(मलोआ)

ट्रामा, पुणे अकोला 01.12.2015 ते 
आजपययत (6 व 5 म)

14 डॉ.ठवजय भामकरराव कनाके  
(मलोआ)

बैजीशावमै, पुणे यवतमाळ 02.12.2015 ते 
आजपयंत (6 व 5 म)

15 डॉ.दयानांद दत्तात्रय चौरे  
(मलोआ)

ब.ैजी. शावमै, पुणे सोलापूर 08.12.2015 ते 
आजपयंत (6 व 5 म)

16 डॉ.रठवभषूण जनादयन कासले  
(मलोआ)

शावमै, औरांगाबाद लातूर 16.12.2015 ते    
आजपयंत (6 व 5 म)

17 डॉ.मयुर सतीश बांडावार 
(मलोआ)

शावमै, ठमरज चांद्रपूर 05.03.2016 ते 
आजपययत (6 व 2 म. )

 मांजूर पदे : 143,     काययरत पदे : 72 (57+15 तदथय),     ठरक्त पदे : 71

सांचालनालय , वदै्यकीय ठशक्षण व सांशोधन, मुांबई
समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र िरणा-या गट-ब (राजपठत्रत ) सांवगातील सवय सहाय्यक िाध्यापकाांची यादी

(सवयसाधारण बदल्या-2022)
१) पदनाम : सहाय्यक िाध्यापक, शल्यठचठकत्साशास्त्र



अ.क्र.
अध्यापकाांचे नाांव

सध्या काययरत असलेले 
ठिकाण

सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सेवचेा 
काययकाळ

1 डॉ.उमेश बापूजी आत्राम 
(मलोआ)

 शावमै, नाांदेड नाांदेड 09.11.2016 ते 
आजपययत (5 व 6 म)

2 सुधीर लालुदेव महाजन 
(ठनवडमांडळ)

शावमै, नागपूर नागपूर 1२.06.2018 ते 
आजपयंत (३ व 10 म )

समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र िरणा-या गट-ब (राजपठत्रत ) सांवगातील सवय सहाय्यक िाध्यापकाांची यादी

२) पदनाम : सहाय्यक िाध्यापक, मनोठवकृतीशास्त्र
 मांजूर पदे : 28,      काययरत पदे : 10 (05+05 तदथय),      ठरक्त पदे : 18

(सवयसाधारण बदल्या-2022)
सांचालनालय , वदै्यकीय ठशक्षण व सांशोधन, मुांबई



अ.क्र. अध्यापकाांचे नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण
सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सेवचेा 

काययकाळ
1 2 3 4

1
डॉ.वांदना आदमाने 
(मदनकर)

शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
नागपूर

नागपूर 14.02.2011 ते आजपयंत 
(11 व 1 म)

2
डॉ.फारुकी मा.अ.रा. 
मुगनी 

डॉ.शांकरराव चव्हाण शासकीय 
वदै्यकीय महाठवद्यालय,  नाांदेड

नाांदेड 04.04.2013 ते 
आजपयंत (8 व 11 म)

3
डॉ.ठवनय मा. मेश्राम
 

शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय,  
नागपूर

नागपूर 22.04.2015 ते आजपयंत 
(6 व 11 म)

4
डॉ.वभैव ठव. लादे
 

डॉ.वशैांपायन स्मृती शासकीय 
वदै्यकीय महाठवद्यालय, , सोलापूर

सोलापूर 22.04.2015 ते आजपयंत 
(6 व 11 म)

5
डॉ.अांजली स.ु देशमुख डॉ.शांकरराव चव्हाण शासकीय 

वदै्यकीय महाठवद्यालय, नाांदेड
नाांदेड ७.5.15  ते आजपयंत 

(6 व 10 म)

6
डॉ.अठभषेक राजेंद्रकुमार 
पाांडे 
 

शा.व.ैम., नागपूर शावमै,नागपूर 4.12.15  ते  आजपयंत 
(6 वषे 4 म.)

7

डॉ.श्रीमती प्रगती भोळे शावमै, नागपूर शावमै, नागपूर
४.१२.२०१५
ते आजपयंत
(6 वषे 4 म.)

8

डॉ.ठवजयकुमार भगवान 
बगे 

राछशावमै, कोल्हापूर राछशावमै, कोल्हापूर १२.७.२०१६ ते
 आजपयंत
(5 व 9 म)

9

डॉ.रश्मी ननबाळकर, नागरी स्वास्थ कें द्र, मुांबई नागरी स्वास्थ कें द्र, बाांद्रा  २४.१०.२०१६
 ते आजपयंत

(5 व 6 म)

10

डॉ.ठजनेंद्र मोहनलाल जैन शावमै धुळे सवोपचार रुग्णा.धुळे २४.1०.1६  ते 
आजपयंत
(5 व 6 म)

11
डॉ.प्रशाांत तु. गजभारे
 

शावमै, नाांदेड नाांदेड २९.८.२०१७ ते आजपयंत
(4 व 8 म)

सांचालनालय , वदै्यकीय ठशक्षण व सांशोधन, मुांबई
समुपदेशनाद्वारे बदलीस पात्र िरणा-या गट-ब (राजपठत्रत ) सांवगातील सवय सहाय्यक प्राध्यापकाांची यादी

(सवयसाधारण बदल्या-2022)

ठवषय -  औषधवदै्यकशास्त्र ,                        पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मांजूर पदे-  १47         भरलेली पदे- 36 + १६ (तदथय) = 52       ठरक्त पदे-95

तक्ता - अ



अ.क्र. अध्यापकाांचे नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण
सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सेवचेा 

काययकाळ
1 2 3 4

1

डॉ. महेंद्रकुमार कटरे
(इमाव)मलोआ
 

ककय रोग, औरांगाबाद ककय रोग,औरांगाबाद  21.1.15  ते 
आजपयंत 
( 6 व 3 म)

2

डॉ.ठरतेश शेलकर 
(खुला)मलोआ

इांगाशावमै, नापगूर इांगाशावमै,  नागपूर  २१.१२.२०१५
ते

 आजपयंत
(6 व 4 म)

3 डॉ.प्रमोद शांकरराव 
धनजकर (अजा) 
सेवाठनयठमत ककय रोग 
रु.औरांगाबाद

ककय रोग रु, औरांगाबाद ककय रोग रु, औरांगाबाद २४.१०.२०१६ ते
आजपयंत
( 5 व 6 म)

4 डॉ.सुठनता बगे, 
खुला,ठनवड मांडळ

गॅ्रशावमै, मुांबई गॅ्रशावमै, मुांबई  ३१.५.२०१८ ते आजपयंत
( 3 वषे 11 म )

ठवषय -  कान, नाक व घसाशास्त्र                                              पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मांजूर पदे-  35         भरलेली पदे- 14 + 02 (तदथय) = 16       ठरक्त पदे-19

तक्ता - अ



अ.क्र. अध्यापकाांचे नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण
सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सेवचेा 

काययकाळ
1 2 3 4
1 डॉ.ठवकास आत्राम शावमै नागपूर नागपूर 12.6.15  ते 

आजपयंत 
(6  व 10 म)

2 डॉ.पृथ्वीराज प्र. ठनस्ताने इांगाांशावमै, नागपूर इांगाांशावमै, नागपूर 8.12.15  ते 
आजपयंत  
(6 व 4म.)

3 डॉ.प्रतीक रमेश गाांधी इांगाशावमै, नागपूर इांगाशावमै,  नागपूर ३०.६.२०१६ ते  
आजपयंत

( 5 व 10 म)

4 डॉ.सांठदप ठवििल गव्हाळे गॅ्रशावमै, मुांबई गॅ्रशावमै, मुांबई  १५.७.२०१६ ते आजपयंत
(5 व 9 म)

५ डॉ.अमोल प्रभाकर खैरनार शासकीय वदै्यकीय महाठवद्यालय, 
धुळे

शावमै, धुळे २४.१०.२०१६ ते
 आजपयंत
( 5 व 6 म)

ठवषय -  अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र                                             पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मांजूर पदे-  68         भरलेली पदे- 15 + 04 (तदथय) = 19       ठरक्त पदे-49

तक्ता - अ



अ.क्र. अध्यापकाांचे नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण
सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सेवचेा 

काययकाळ
1 2 3 4
1 डॉ.मांठजत नरेश रामटेके, 

(अजा) सेवाठनयठमत 
गॅ्रशावमै, मुांबई

गॅ्रशावमै, मुांबई गॅ्रशावमै, मुांबई  २४.१०.२०१६ ते
आजपयंत
(5 व 6 म)

2 डॉ.सांपदा अ.िाकरे, इमाव, 
ठनवड मांडळ

शावमै, चांद्रपूर चांद्रपूर ३१.५.२०१८ ते 
आजपयंत

(३ वषे 11 म)
३ डॉ.नागेश व्य.गड्डम, डॉ.वशैांपायन स्मृती शासकीय 

वदै्यकीय महाठवद्यालय, सोलापूर
सोलापूर ३१.५.२०१८ ते आजपयंत

(३ वषे 11 म)

ठवषय -  त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र                        पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मांजूर पदे-  33         भरलेली पदे- 07 + 02 (तदथय) = 09       ठरक्त पदे-24

तक्ता - अ



अ.क्र. अध्यापकाांचे नाांव सध्या काययरत असलेले ठिकाण
सध्या पदसथापनेच्या ठिकाण केलेल्या सेवचेा 

काययकाळ
1 2 3 4
1 डॉ.सांतोष माळी

(इमाव)मलोआ
शावमै ठमरज शावमै ठमरज  13.09.17  ते 

आजपयंत 
(9 व 6 म)

2 डॉ.प्रठवण कवडू सलामे, इांगाशावमै, नागपूर इांगाशावमै, नागपूर  १४.३.२०१८ ते आजपयंत
(4 वषे 1 )

3 डॉ.ठनठलमा रमेश वानखेडे इांगाशावमै, नागपूर इांगाशावमै, नागपूर  १८.६.२०१८ ते आजपयंत
(3 वषे 10 )

ठवषय -  आय.सी.सी.यु./एम.आय.सी.यु.              पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मांजूर पदे-  22         भरलेली पदे- 04 + 00 (तदथय) = 04       ठरक्त पदे-18

तक्ता - अ



अ.क्र. ससं्थेच ेन वं रिक्त पद चंी सखं्य 
1 गॅ्रट श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, म ंबई 12

2 सने्ट जॉजज रुगण लय,म ंबई 1

3 न गिी स्व स्थ कें द्र,म ंबई 1

4 ब.ैजी.श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,प णे 3

5 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,न गपिू 7

6 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, औिंग ब द 4

7 ककज िोग रुग्ण लय,आिंग ब द 2

8 डॉ.व.ैस्मृ.श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, सोल पिू ३

9 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, रमिज 2

10 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय व रुग्ण लय, रमिज १

11 स्व .ि .ती.ग्र .श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, अंब जोग ई 2
12 स्व .ि .ती.ग्र .श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लयव रुग्ण लय, अंब जोग ई 2
13 इंरदि  ग धंी श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,न गपिू 2

14 डॉ.शंकिि व  चव्ह ण श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लयश वमै, न देंड 1

15 श्री.भ .रह.श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, ध ळे 2
16 सवोपच ि रुग्ण लय, ध ळे 1
17 श्री.वसतंि व न ईक श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, यवतम ळ 1
18 ि जर्षी छत्रपती श ह  मह ि ज श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लयश वमै, कोल्ह पिू 2

19 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,अकोल १

20 रवल सि व देशम ख श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, ल तूि १
21 अरतरवशेर्षोपच ि रुग्ण लय,न गपिू 3

22 श सकीय दंत मह रवद्य लय व रुग्ण लय,म ंबई १

23 श सकीय दंत मह रवद्य लय व रुग्ण लय,औिंग ब द १

24 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,गोंरदय 2

25 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,चदं्रपिू 2

26 ट्र म  के.सें.,न गपिू १

27 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, जळग वं 3

28 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, ब ि मती 2

29 ट्र म   केअि सेंटि,प णे 1
30 ट्र म  केअि सेंटि,कोल्ह पिू 1

31 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, नंदूिब ि 1

32 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, अरलब ग 1

33 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, ससध द गज 1

34 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, स त ि 1

35 अरतरवशेर्षोपच ि रुग्ण लय,औिंग ब द 1

36 अरतरवशेर्षोपच ि रुग्ण लय,यवतम ळ 1

37 अरतरवशेर्षोपच ि रुग्ण लय,ल तूि 1

38 अरतरवशेर्षोपच ि रुग्ण लय,अकोल 1
एक ण 76

सह यक प्र ध्य पक बरधिीकिणश स्त्रमंजूि पदे- १23, भिलेली पदे- 44+ 3 रिक्त पदे- 76



अ.क्र. ससं्थेच ेन वं रिक्त पद चंी सखं्य 

1 गॅ्रट श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, म ंबई 3

2 गोक ळद स तेजप ल रुग्ण लय,म ंबई 1

3 न गिी स्व स्थ कें द्र,म ंबई 1
4 बै.जी.श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,प णे 6
5 सस न सवोपच ि रुग्ण लय,प णे 1

6 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,न गपिू 5

7 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, औिंग ब द 3

8 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय व रुग्ण लय, औिंग ब द 2

9 ककज िोग रुग्ण लय,औिंग ब द 2
10 डॉ.व.ैस्मृ.श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, सोल पिू 2
11 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, रमिज 3
12 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय व रुग्ण लय, रमिज १

13 स्व .ि .ती.ग्र .श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, अंब जोग ई 2
14 इंरदि  ग धंी श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,न गपिू 1
15 श्री.भ .रह.श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, ध ळे 3
16 सवोपच ि रुग्ण लय, ध ळे 2
17 श्री.वसतंि व न ईक श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, यवतम ळ 2
18 ि जर्षी छत्रपती श ह  मह ि ज श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लयश वमै, कोल्ह पिू १
19 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,अकोल 2
20 ट्र म  केअि सेंटि, न गपिू १
21 अरतरवशेर्षोपच ि रुग्ण लय,न गपिू 3
22 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,गोंरदय १
23 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,चदं्रपिू १

24 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, जळग वं 2
25 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, ब ि मती 2
26 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, नंदूिब ि 1
27 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, अरलब ग 1
28 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, ससध द गज 1
29 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, स त ि 1

30 अरतरवशेर्षोपच ि रुग्ण लय,औिंग ब द 1

31 अरतरवशेर्षोपच ि रुग्ण लय,यवतम ळ 1

32 अरतरवशेर्षोपच ि रुग्ण लय,ल तूि 1

33 अरतरवशेर्षोपच ि रुग्ण लय,अकोल 1

एक ण 61

सह यक प्र ध्य पक क्षरकिणश स्त्र मंजूि पदे- 73, भिलेली पदे- 7+ 5=12, रिक्त पदे- 61



अ.क्र. ससं्थेच ेन वं रिक्त पद चंी सखं्य 
1 गॅ्रट श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, म ंबई १

2 ब.ैजी.श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,प णे 2

3 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,न गपिू 3

4 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, औिंग ब द १

5 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, रमिज 2

6 इंरदि  ग धंी श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,न गपिू 2

7 डॉ.शंकिि व  चव्ह ण श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लयश वमै, न देंड १

8 श्री.भ .रह.श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, ध ळे १

9 श्री.वसतंि व न ईक श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, यवतम ळ 2

10 रवल सि व देशम ख श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, ल तूि 2

11 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय,गोंरदय १

12 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, जळग वं १

13 श सकीय वदै्यकीय मह रवद्य लय, ब ि मती १

एक ण २०

सह यक प्र ध्य पक , क्षयिोगश स्त्र  मंजूि पदे- 31, भिलेली पदे- 9+2 रिक्त पदे- 20



अ.क्र. ससं्थेच ेनाव रिक्त पदाचंी सखं्या
1 गॅ्रन् ट शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, म ंबई 6
2 ना.स्वा.कें द्र, बान्द्रा 2
3 बै.जी. शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, पणेू 3
4 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपिू 6
5 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, औिंगाबाद 5
6 ककक  रुग्णालय, औिंगाबाद 3
7 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सोलापिू 1
8 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,रमिज २
9 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय व रुग्णालय,सागंली 1

10 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अंबाजोगाई 5
11 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नादेंड २
12 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, कोल्हापिू 4
13 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अकोला 3
14 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, लातूि 2
15 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, चदं्रपिू 2
16 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, गोंरदया 2
17 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,जळगावं 3
18 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,बािामती 2
19 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,नंदूिबाि 1
20 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,अरलबाग 1
21 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,ससध द गक 2
22 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,सातािा 1

एकूण 59

सचंालनालय , वदै्यकीय रशक्षण व सशंोधन, म ंबई

गट-ब (िाजपरित ) रिक्त पदाचंी यादी

रवषय -  स्त्रीिोग व प्रस तीशास्त्र                  पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मंजूि पदे- १17             भिलेली पदे - 46 + 14 (तदथक) = 60                  रिक्त पदे- 57

सहयोगी प्राध्यापक तदथक पदावि कायकित असलेल्या अध्यापकाच्या म ळ सहायक प्राध्यापक या पदावि 
द सऱ्या रनयरमत  अध्यापकाला  रनय क्ती रदलेली आहे. तसचे १ अध्यापक रदर्ककाळ गैिहजि असल्याने 

त्याजागी रनयरमत अध्यापकाला रनय क्ती रदलेली आहे. त्याम ळे २ पदे अरतरिक्त रिक्त आहेत.



अ.क्र. ससं्थेच ेनाव रिक्त पदाचंी सखं्या

1 गॅ्रन् ट शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, म ंबई 5

2 ना.स्वा.क्ररें द्र, म ंबई २

3 ब ैजी शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, प णे 2

4 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपिू 1

5 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, औिंगाबाद 5

6 ककक . रुग्णालय , औिंगाबाद 2

7 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सोलापिू ३

8 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,रमिज 2

9 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, लातूि 2

10 इं रदिा गाधंी  शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपिू 1

11 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, ध ळे 2

12 सवो रुग्णालय, ध ळे 1

13 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, यवतमाळ 2

14 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय व रु, यवतमाळ २

15 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, कोल्हापिू 2

16 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अकोला 1

17 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, जळगावं 1

18 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, बािामती 2

19 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नंदूिबाि 1

20 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अरलबाग 1

21 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सातािा 1

एकूण 41

रवषय -  बालिोगरचरकत्साशास्त्र                         पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक ,
मंजूि पदे- 78           भिलेली पदे- 29 + 8 (तदथक) = 37         रिक्त पदे- 41

सचंालनालय , वदै्यकीय रशक्षण व सशंोधन, म ंबई
गट-ब (िाजपरित ) रिक्त पदाचंी यादी



अ.क्र. ससं्थेच ेनाव रिक्त पदाचंी सखं्या
1 गॅ्रन् ट शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, म ंबई 1
2 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपिू 1
3 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय व रुग्णालय नागपिू 2
4 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, औिंगाबाद 1
5 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सोलापिू २
6 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,रमिज 1
7 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय व रुग्णालय,रमिज 1
8 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, यवतमाळ 1
9 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, कोल्हापिू 1

10 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अकोला 1
11 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय व रुग्णालय, ध ळे 1
12 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, जळगावं 1
13 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, बािामती 1
14 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नंदूिबाि 1
15 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अरलबाग 1
16 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सातािा 1
17 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, ससध द गक 1

एकूण 19

सचंालनालय , वदै्यकीय रशक्षण व सशंोधन, म ंबई
गट-ब (िाजपरित ) रिक्त पदाचंी यादी

रवषय - सहाय्यक प्राध्यापक                पदनाम - नेिशल्यरचरकत्साशास्त्र
मंजूि पदे- 48      भिलेली पदे-  23 + 6(तदथक) = 29     रिक्त पदे- १9



अ. क्र संस्थेचे नाव  ररक्त पदाचंी संख्या
1 गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, म ंबई 9
2 बैजीशासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, प णे 9
3 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,नागपूर 3
4 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, औरंगाबाद 3
5 ककक रोग रुगणालय.,आरंगाबाद 1
6 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सोलापूर ३
7 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, रमरज १
8 रुग्णालय, रमरज १
9 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अंबाजोगाई ३

10 इंरदरा गाधंी शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपूर 5

11 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नादेंड ३
12 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, ध ळे ४
13 सवोपचार.रुग्णालय., ध ळे ५
14 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, यवतमाळ 2
15 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, कोल्हापूर 2
16 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, गोंरदया 3
17 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, बारामती 3
18 ट्रामा केअर.सेंटर.,नागपूर १
19 ट्रामा केअर.सेंटर., प णे १
20 ट्रामा केअर.सेंटर.,कोल्हापूर १
21 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नंदूरबार 2
22 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अरलबाग 1
23 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, ससध द गक 3
24 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सातारा 1
25 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, जळगावं 1

71

संचालनालय, वदै्यकीय रशक्षण व संशोधन,म ंबई
गट-ब (राजपरित) ररक्त पदाचंी यादी

रवषय:  शल्यरचरकत्साशास्त्र पदनाम-सहाय्यक प्राध्यापक
 (मंजूर पदे- 143, भरलेली पदे- 72 (57+15 तदथक) ररक्त पदे- 71)

एक ण



अ. क्र संस्थेचे नाव  ररक्त पदाचंी संख्या

1 गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, म ंबई 2

2 ब.ैजी. शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, प णे 1

3 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, औरंगाबाद 1

4 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सोलापूर 2

5 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, रमरज १

6 इंरदरा गाधंी शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपूर 2

7 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, ध ळे १

8 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, यवतमाळ १

9 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, कोल्हापूर १

10 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अकोला 2

11 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, लातूर १

12 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, चंद्रपूर १

13 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, जळगावं १

14 शासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, बारामती १

18

गट-ब (राजपरित) ररक्त पदाचंी यादी
रवषय:   मनोरवकृतीशास्त्र                                 पदनाम-सहाय्यक प्राध्यापक

(मंजूर पदे- 28, भरलेली पदे- 10 (05+05 तदथक) ररक्त पदे- 18)

एक ण

संचालनालय, वदै्यकीय रशक्षण व संशोधन,म ंबई



अ.
क्र.

संस्थेचे नाव ररक्त पदाचा तपरिल

१ २ ३
१ गॅ्रन्ट िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, म ंबई 2-पदेररक्त

८-रवरनमं
२ नागरी स्वास््य कें द्र, म ंबई १-पदररक्त
३ बै.जी. िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, प णे 3-पदेररक्त

10-रवरनमं
४ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपूर 9-पदेररक्त
५ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, औरंगाबाद 3-पदेररक्त

4-रवरनमं
६ ककक रोग रनदान कक्ष, औरंगाबाद 3-पदेररक्त

1-रवरनमं
७ डॉ.विंैपायन स्मृती िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सोलापूर 1-पदररक्त

2-रवरनमं
८ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, रमरज ४-पदेररक्त
९ िासकीय वदै्यकीय महारवद्याल, रमरज 1-ररक्त
१० इंरदरा गाधंी िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,नागपूर 6-रवरनमं
११ श्री.भाऊसाहेब रहरे िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, ध ळे 2-पदेररक्त
१२ सवोपचार रुग्णालय,  ध ळे 4-पदेररक्त

2-रवरनमं
१३ श्री.वसंतराव नाईक िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, यवतमाळ ३-रवरनमं
१४ राजर्षि छत्रपती िाहू महाराज िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, कोल्हापूर 2-पदररक्त

1-रवरनमं
१५ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अकोला 1-पदररक्त

3-रवरनमं
१६ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, चंद्रपूर ३-रवरनमं
१७ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, गोंरदया 1-पदररक्त

3-रवरनमं
१८ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, जळगावं 2-पदेररक्त
१९ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, बारामती 1-पदररक्त

2-रवरनमं
२० िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नंदूरबार 2-पदेररक्त
२१ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अरलबाग 1-पदररक्त
२२ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, ससध द गक 3-पदेररक्त
२३ शासकीय वैद्यकीय महाववद्याऱय, सातारा 1-पदररक्त

रविय -  औिधवदै्यकिास्त्र ,               पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मंजूर पदे-  १47         भरलेली पदे- 36 + १६ (तदथक) = 52       ररक्त पदे-95

तक्ता - अ

 सहाय्यक प्राध्यापकाचं्या सवकसाधारण बदल्या- २०22



अ. क्र. संस्थेचे नाव ररक्त पदाचा तपरिल

१ २ ३
१ बै.जी.िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, प णे १-पदररक्त

१- रवरनमं
२ डॉ.विंैपायन स्मृती िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सोलापूर १-रवरनमं
३ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, रमरज १-पदररक्त

४ स्वामी रामानंद तीथक िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अंबाजोगाई १-रवरनमं
५ इंरदरा गाधंी िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपूर १-रवरनमं
६ श्री.भाऊसाहेब रहरे िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, ध ळे १-रवरनमं
७ श्री.वसंतराव नाईक िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,यवतमाळ १-करार

१-रवरनमं
८ राजर्षि छत्रपती िाह  महाराज िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, कोल्हापूर १-रवरनमं

९ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अकोला १-रवरनमं
१० िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, चंद्रपूर १-रवरनमं
११ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नंदूरबार १-पदररक्त
१२ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अरलबाग १-पदररक्त

१३ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, ससध द गक १-पदररक्त

१४ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, औरंगाबाद १-पदररक्त

१५ रवलासराव देिम ख िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, लातूर १-पदररक्त

१६ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, जळगाव १-पदररक्त

१७ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सातारा १-पदररक्त

 सहायक प्राध्यापकाचं्या सवकसाधारण बदल्या- २०22

रविय -  कान, नाक व घसािास्त्र           पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मंजूर पदे-  35         भरलेली पदे- 14 + 02 (तदथक) = 16       ररक्त पदे-19

तक्ता - अ



अ. क्र. संस्थेचे नाव ररक्त पदाचा तपरिल

1 2 3
१ गॅ्रन्ट िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, म ंबई 3-रवरनमं
२ बै.जी. िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, प णे 2-रवरनमं

5-पदेररक्त
३ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपूर ४-पदेररक्त
४ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,  औरंगाबाद ३-पदेररक्त
५ ककक रोग रनदान कक्ष,  औरंगाबाद १-पदररक्त
६ डॉ.विंैपायन स्मृती िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सोलापूर ३-पदेररक्त
७ राजर्षि छत्रपती िाह  महाराज िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, कोल्हापूर 2-रवरनमं

८ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय व रुग्णालय, रमरज 1-रवरनमं
९ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,  रमरज 2-रवरनमं
१० स्वामी रामानंद तीथक ग्रामीण िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अंबाजोगाई ३-पदेररक्त

११ इंरदरा गाधंी िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपूर १-पदररक्त
१२ श्री.भाऊसाहेब रहरे िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,  ध ळे २-पदे ररक्त
१३ सवोपचार रुग्णालय, ध ळे १-पदररक्त
१४ श्री.वसंतराव नाईक िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,यवतमाळ 2-पदररक्त

१५ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अकोला १-पदररक्त
१६ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, लातूर १-पदररक्त
१७ ट्रॉमा केअर सेंटर, नागपूर ४-पदेररक्त
१८ डॉ.िंकराव चव्हाण िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नादेंड १-पदररक्त

१-रवरनमं
१९ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, गोंरदया १-पदररक्त
२० िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, जळगाव १-पदररक्त
२१ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, बारामती १-पदररक्त
२२ ट्रॉमा केअर सेंटर,  प णे १-रवरनमं
२३ ट्रॉमा केअर सेंटर, कोल्हापूर १-पदररक्त

 सहायक प्राध्यापकाचं्या सवकसाधारण बदल्या- २०22

रविय -  अस्स्थव्यंगोपचारिास्त्र                                             पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मंजूर पदे-  68         भरलेली पदे- 15 + 04 (तदथक) = 19       ररक्त पदे-49

तक्ता - अ



अ. क्र. संस्थेचे नाव ररक्त पदाचा तपरिल

१ २ ३
१ गॅ्रन्ट िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, म ंबई 2-पदेररक्त
२ बै.जी.िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, प णे 2-रवरनमं

1-ररक्त
३ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपूर 2-पदेररक्त
४ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,  औरंगाबाद १-पदररक्त
५ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सोलापूर १-पदररक्त
६ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, रमरज १-पदररक्त
७ स्वामी रामानंद तीथक ग्रामीण िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अंबाजोगाई १-पदररक्त
८ इंरदरा गाधंी िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नागपूर १-पदररक्त

१-रवरनमं
९ डॉ.िंकरराव चव्हाण िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नादेंड १-पदररक्त
१० श्री.वसंतराव नाईक िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, यवतमाळ १-पदररक्त

१-करार
११ राजर्षि छत्रपती िाह  महाराज िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, कोल्हापूर २-पदेररक्त

१२ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,अकोला २-पदेररक्त
१३  रवलासराव देिम ख िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, लातूर १-पदररक्त
१४ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,  गोंरदया १-पदररक्त
१५ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, जळगाव १-पदररक्त
१६ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, अरलबाग १-पदररक्त
१७ शासकीय वैद्यकीय महाववद्याऱय, सातारा १-पदररक्त

 सहायक प्राध्यापकाचं्या सवकसाधारण बदल्या- २०22

रविय -  त्वचा व ग प्तरोगिास्त्र                   पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मंजूर पदे-  33         भरलेली पदे- 07 + 02 (तदथक) = 09       ररक्त पदे-24

तक्ता - अ



अ.क्र. संस्थेचे नाव ररक्त पदाचा तपरिल

१ सेंट जॉजेस रुग्णालय,  म ंबई २-रवरनमं
२ ससून सवोपचार रुग्णालय, प णे २- पदेररक्त

२-रवरनमं
३ रवलासराव देिम ख िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 2-पदे

४ पद्मभिूण वसंतदादा पाटील िासकीय रुग्णालय, सागंली १-रवरनमं
५ स्वामी रामानंद तीथक ग्रामीण रवलासराव देिम ख िासकीय वदै्यकीय 

महारवद्यालय अंबाजोगाई
१-पदररक्त
१-रवरनमं

६ डॉ.िंकरराव चव्हाण िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, नादेंड २ - पदेररक्त
७ सवोपचार रुग्णालय,  ध ळे २ - पदेररक्त
८ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय,  अरलबाग 1-पदररक्त
९ िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, ससध द गक 1-पदररक्त
१० िासकीय वदै्यकीय महारवद्यालय, सातारा १-पदररक्त

 सहायक प्राध्यापकाचं्या सवकसाधारण बदल्या- २०22

रविय -  आय.सी.सी.य ./एम.आय.सी.य .                                           पदनाम - सहाय्यक प्राध्यापक
मंजूर पदे-  22         भरलेली पदे- 04 + 00 (तदथक) = 04       ररक्त पदे-18

तक्ता - अ




