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महाराष्ट्र शासन
वैद्यकीय लशक्षर् व औषधी द्रव्ये लवर्भाग,
शासन लनर्णय क्रमाांक एमईडी 1017/प्र.क्र.171/17/लशक्षर्-2
गो.ते.रुग्र्ाियाची नवीन इमारत, 9 वा मजिा, गो.ते.रुग्र्ािय सांकुि,
िोकमान्य लटळक मागण, मुांबई 400 001
लदनाांक : 12 ऑक्टोंबर, 2017
सांदर्भण

:

1. वैद्यकीय लशक्षर् व औषधी द्रव्ये लवर्भाग शासन लनर्णय क्र.एमईडी-1007/
प्र.क्र.490/07 / लशक्षर्-2, लदनाांक 08.02.2008

2. वैद्यकीय लशक्षर् व औषधी द्रव्ये लवर्भाग शासन लनर्णय क्र.एमईडी-1013/
प्र.क्र.101/13/ लशक्षर्-2, लदनाांक 31.01.2014

प्रस्तावना :
राज्यातीि शासकीय आलर् महापालिका वैद्यकीय/ दां त महालवद्याियातून वैद्यकीय/ दांत पदवी/
पदव्युत्तर पदलवका/ पदव्युत्तर पदवी/ अलतलवशेषोपचार अभ्यासक्रम पूर्ण करर्ाऱ्या लवद्यार्थ्यांना प्रत्येक
अभ्यासक्रमाकरीता एक वषण कािावधीची शासनाची बांधपलित सेवा करर्े बांधनकारक करण्यात आिे आहे .
त्यामुळे वैद्यकीय सेवा दे ण्याकरीता शासनास बऱ्याच प्रमार्ात वैद्यकीय अलधकारी उपिब्ध होतात. तथालप,
राज्यातीि ग्रामीर्, दु गणम आलर् आलदवासी र्भागामध्ये वैद्यकीय सेवा पुरलवण्यास पुरेसे डॉक्टसण उपिब्ध होत
नाहीत. तसेच, अलतलवशेषोपचार अभ्यासक्रम पूर्ण केिेल्या लवशेषज्ाांची दे खीि शासकीय रुग्र्ाियामध्ये
कमतरता आहे . त्यानुषांगाने बांधपलित सेवच्े या कािावधी सांदर्भात सुधारीत अटी िागू करण्याची बाब शासनाच्या
लवचाराधीन होती. त्यानुषांगाने खािीिप्रमार्े लनर्णय घेण्यात येत आहे .

शासन ननर्णय क्रमाांकः एमईडी 1017/प्र.क्र.१७१/17/लशक्षर्-2

शासन लनर्णय-:
राज्यातीि शासकीय/ महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय/ दां त महालवद्याियातून पदवी, पदव्युत्तर पदलवका,
पदव्युत्तर पदवी व अलतलवशेषोपचार अभ्यासक्रम पूर्ण करर्ाऱ्या उमेदवाराांना खािीि अटी/ शती िागू राहतीि.
अ. शासकीय/ महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महालवद्याियातून एम.बी.बी.एस.अभ्यासक्रम पूर्ण
केल्यानांतर करावयाची लवहीत कािावधीची शासनाची बांधपलित सेवा पूर्ण केल्यालशवाय अशा
उमेदवाराांना एमडी/ एमएस/ पदव्युत्तर पदलवका अभ्यासक्रमाांच्या प्रवेशाकरीता पाि ठरलवण्यात येर्ार
नाही.
ब. शासकीय/ महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महालवद्याियातून पदव्युत्तर पदवी/ पदलवका अभ्यासक्रम
पूर्ण केिेल्या उमेदवाराने लवहीत कािावधीची शासनाची बांधपलित सेवा पूर्ण केल्यालशवाय अशा
उमेदवाराांना अलतलवशेषोपचार अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता पाि ठरलवण्यात येर्ार नाही.
क. शासकीय/ महापालिका वैद्यकीय महालवद्याियातून अलतलवशेषोपचार अभ्यासक्रम पूर्ण करर्ाऱ्या
लवद्यार्थ्यांना शासनाची २ वषे कािावधीची बांधपलित सेवा पूर्ण करर्े बांधनकारक राहीि.
ड. सदर धोरर् हे वैद्यकीय व दां त पदव्युत्तर आलर् अलतलवशेषोपचार अभ्यासक्रम याांच्या शैक्षलर्क वषण
2018-19 पासूनच्या प्रवेशापासून िागू होईि. त्यामुळे सन 2018-19 मध्ये पदव्युत्तर अथवा
अलतलवशेषोपचार अभ्यासक्रमाांच्या प्रवेशासाठी इच्छु क उमेदवाराांनी प्रवेशापुवीच शासनाची बांधपलित सेवा
पूर्ण करर्े आवश्यक राहीि.
इ. उपरोक्त “अ”, “ब”, “क” आलर् “ड” मधीि प्रस्तालवत बदि वगळता शासकीय/ महापालिका
वैद्यकीय महालवद्याियातून अभ्यासक्रम पूर्ण करर्ाऱ्या उमेदवाराांकरीता बांधपलित सेवस
े ांदर्भातीि
यापुवीच्या इतर अटी व शती तशाच िागू राहतीि.
ई. तसेच, बांधपलित सेवच
े े वाटप एमकेसीएि (MKCL) द्वारा तयार करण्यात आिेल्या “Online
System” अन्वये करण्यात येईि.
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सदर शासनलनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या सांकेतस्थळावर उपिब्ध

करण्यात आिा असुन त्याचा सांकेताांक 201710121520212913 असा आहे. हा शासनलनर्णय लडजीटि
स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात आिा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाि याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Surendra
Pralhad
Chankar
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(सुरेन्द्र प्र.चानकर)
उप सलचव, महाराष्ट्र शासन
प्रलत,
मा. राज्यपाि याांचे सलचव, राज्यपाि सलचवािय, राजर्भवन, मिबार लहि मुांबई.
मा. सर्भापती, महाराष्ट्र लवधानपलरषद याांचे सलचव, लवधान र्भवन, मुांबई.
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र लवधानसर्भा याांचे सलचव, लवधान र्भवन, मुांबई.
मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सलचव, मांिािय, मुांबई.
मा. मांिी, वैद्यकीय लशक्षर् याांचे खाजगी सलचव, मांिािय, मुांबई.
मा. लवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र लवधानपलरषद याांचे सलचव, लवधान र्भवन, मुांबई.
मा. लवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र लवधानसर्भा याांचे सलचव, लवधान र्भवन, मुांबई.
मा. राज्यमांिी, वैद्यकीय लशक्षर् याांचे खाजगी सलचव, मांिािय, मुांबई.
मा.मुख्य सलचव, महाराष्ट्र शासन, मांिािय, मुांबई.
सलचव, वैद्यकीय लशक्षर् व औषधी द्रव्ये लवर्भाग, मांिािय, मुांबई.
महासांचािक, मालहती व जनसांपकण सांचािनािय, मांिािय, मुांबई.
सवण सह/ उप सलचव, वैद्यकीय लशक्षर् व औषधी द्रव्ये लवर्भाग, मांिािय, मुांबई.
सांचािक, वैद्यकीय लशक्षर् व सांशोधन सांचािनािय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
कुिसलचव, महाराष्ट्र आरोग्य लवज्ान लवद्यापीठ, नालशक.
अलधष्ट्ठाता/ प्राचायण, सवण शासकीय व महानगरपालिका वैद्यकीय/ दां त महलवद्यािये
लनवडनस्ती (लशक्षर्-2)
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