
शासन अनुदाननत व खाजगी नवनाअनुदाननत 
वदै्यकीय महानवद्यालयातून एमबीबीएस 
अभ्यासक्रम पुर्ण करर्ाऱ्या नवद्यार्थ्यांनी 
शासनाची बंधपनित सेवा कररे्बाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

वदै्यकीय नशक्षर् व औषधी द्रव्ये नवभाग, 
शासन ननर्णय क्र. एमईडी 1016/प्र.क्र.345/16/नशक्षर्-2, 

नववा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्र्ालय सकुंल, 
लोकमान्य निळक मागण, ननवन मंिालय, मंुबई 400 001.  

नदनांक : 05 जानेवारी, 2018. 

 
प्रस्तावना :  

राज्यातील शासकीय आनर् महापानलका वदै्यकीय/ दंत महानवद्यालयातनू वदै्यकीय/ दंत पदवी/ 

पदव्युत्तर पदनवका/ पदव्यतु्तर पदवी/ अनतनवशेषोपचार अभ्यासक्रम परू्ण करर्ाऱ्या नवद्यार्थ्यांना प्रत्येक 

अभ्यासक्रमाकरीता एक वषण कालावधीची शासनाची बधंपनित सेवा परू्ण कररे् बधंनकारक करण्यात आले आहे. 

त्यामुळे वदै्यकीय सेवा देण्याकरीता शासनास बऱ्याच प्रमार्ात वदै्यकीय अनधकारी उपलब्ध होतात. तथानप, 

राज्यातील ग्रामीर्, दुगणम आनर् आनदवासी भागामध्ये वदै्यकीय सेवा परुनवण्यास अजुनही परेुस ेडॉक्िसण उपलब्ध 

होत नाहीत. तसेच, आनदवासी नवकास नवभाग आनर् सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग यांच्याकडून 

अनुक्रमे अनुसुनचत जमाती व अनुसुनचत जाती या संवगातील खाजगी नवनाअनुदाननत वदै्यकीय महानवद्यालयातील 

एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या नवद्यार्थ्यांना नशक्षर् शुल्काच्या 100  िक्के रकमे एवढी नशष्ट्यवृत्ती अदा करण्यात येते. 

तसेच , नवजाभज इमाव व नवमाप्र कल् यार्  नवभागामार्ण त  नवमुक्त जाती, भिक्या जमाती व नवशेष मागास प्रवगण या 

संवगातील खाजगी  नवनाअनुदाननत वदै्यकीय महानवद्यालयातील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या नवद्यार्थ्यांना नशक्षर् 

संदभण : 1. वदै्यकीय नशक्षर् व औषधी द्रव्ये नवभाग शासन ननर्णय क्र.एमईडी-1007/ प्र.क्र.490/07/ 
नशक्षर्-2, नदनांक 08.02.2008.   
2. वदै्यकीय नशक्षर् व औषधी द्रव्ये नवभाग शासन ननर्णय क्र.एमईडी-1013/ प्र.क्र.101/13/ 
नशक्षर्-2, नदनांक 31.01.2014.  
3.वदै्यकीय नशक्षर् व औषधी द्रव्ये नवभाग शासन ननर्णय क्र.एमईडी 1017/ प्र.क्र.171/ 17/ 
नशक्षर्-2, नदनांक 12.10.2017 व नदनांक 24.11.2017 
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शुल्काच्या 100  िक्के व इतर मागास वगातील नवद्यार्थ्यांना नशक्षर् शुल्काच्या  50 िक्के रकमेएवढी नशष्ट्यवृत्ती 

अदा करण्यात येते. 

 खाजगी नवनाअनुदाननत  वदै्यकीय महानवद्यालयातील आर्थथकदृष्ट्या दुबणल घिकातील नवद्यार्थ्यांना 

देखील नशक्षर् शुल्काच्या 50 िक्के रकमेची वदै्यकीय नशक्षर्  नवभागामार्ण त प्रनतपतुी करण्यात येते.  तसेच,  

शासन अनुदाननत वदै्यकीय महानवद्यालयातील नवद्यार्थ्यांकडून देखील शासकीय महानवद्यालयांप्रमारे्च अत्यंत 

मार्क स्वरुपात शुल्क आकारले जाते. शासनाच्या नवनवध नवभागाकडुन वदै्यकीय पदवी (एमबीबीएस) 

अभ्यासक्रमाच्या नवद्यार्थ्यांना देण्यात येर्ारी नशक्षर् शुल्काची प्रनतपतुी/नशष्ट्यवृत्ती  याचा खचण  राज्यातील 

जनतेच्या पैशातुन केला जातो. सदर खचाची काही अशंी परतरे्ड व्हावी व राज्यातील ग्रामीर्, दुगणम आनर् 

आनदवासी  भागामध्ये  वदै्यकीय सेवा परुनवण्यास परेुस ेडॉक्िसण उपलब्ध व्हाव े या अनुषंगाने राज्यातील शासन 

अनुदाननत आनर् खाजगी नवनाअनुदाननत वदै्यकीय महानवद्यालयातील ज्या नवद्यार्थ्यांना एमबीबीएस 

अभ्यासक्रमाकरीता शासनाची नशष्ट्यवृत्ती/प्रनतपतुी प्राप्त होते अशा नवद्यार्थ्यांना शासनाची एक वषाची बधंपनित 

सेवा कररे् बधंनकारक करण्याबाबत ननर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 

खालीलप्रमारे् ननर्णय घेण्यात येत आहे .  

शासन ननर्णय:- 

 राज्यातील शासन अनुदाननत/खाजगी नवनाअनुदाननत वदै्यकीय महानवद्यालयातील एमबीबीएस 

अभ्यासक्रमाचे ज ेनवद्याथी आनदवासी नवकास नवभाग, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग, नवजाभज इमाव व 

नवमाप्र कल् यार्  नवभाग आनर् वदै्यकीय नशक्षर् व औषधी द्रव्ये नवभाग यांच्या नवनवध नशष्ट्यवृत्ती/प्रनतपतुी योजनेचा 

लाभ घेतात अशा सवण नवद्यार्थ्यांना  सदर अभ्यासक्रम परु्ण झाल्यानंतर शासनाची एक वषाची बधंपनित सेवा कररे् 

बधंनकारक राहील. 

2. बधंपनित सेवचेी वरील अि ही सन 2018-19 या शैक्षनर्क वषापासून  वदै्यकीय पदवी (एमबीबीएस) 

अभ्यासक्रमास प्रवनेशत होर्ाऱ्या नवद्यार्थ्यांना लागू राहील. 

3.  शासन अनुदाननत/खाजगी नवनाअनुदाननत वदै्यकीय महानवद्यालयातील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचे ज े

नवद्याथी आनदवासी नवकास नवभाग, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग, नवजाभज इमाव व नवमाप्र कल्यार् 
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नवभाग आनर् वदै्यकीय नशक्षर् व औषधी द्रव्ये नवभाग याचं्या कोर्त्याही  नशष्ट्यवृत्ती/प्रनतपतुी योजनेचा लाभ न 

घेर्ाऱ्या नवद्यार्थ्यांना सदर बधंपनित सेवा बधंनकारक राहर्ार नाही.  

4.  बधंपनित सेवा कररे् आवश्यक असलेल्या उमेदवारानंी जर त्यांना वािप करण्यात आल्यानुसार 

वदै्यकीय सेवा परुनवण्यात कसूर केल्यास संबनधत उमेदवारांना शासनाकडून नशष्ट्यवृत्ती/प्रनतपतुी स्वरुपात प्राप्त 

शुल्काची रक्कम ही व्याजासह शासनास परत कररे् आवश्यक राहील. या व्यनतनरक्त बधंपनित सेवबेाबत 

शासकीय वदै्यकीय महानवद्यालयातून अभ्यासक्रम परू्ण करर्ाऱ्या उमेदवारानंा ज्या अिी /शती  लागू आहेत, त्या 

अिी/शती वरील उमेदवारांनासुध्दा लागू होतील.  

5. वरीलप्रमारे् उपलब्ध होर्ाऱ्या बधंपनित उमेदवारांना बधंपनित सेवा वािप करण्याबाबत व अनुषंगीक  

कायणवाही संचालक, वदै्यकीय नशक्षर् व सशंोधन आनर्  सचंालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्ण त  करण्यात येईल .  

सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201801051156174713 असा आहे. हा आदेश नडजीिल स्वाक्षरीने 

साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

 
 
 

(सुरेन्द्र प्र. चानकर) 
उप सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रनत, 
मा.राज्यपाल याचंे सनचव, राज्यपाल सनचवालय, राजभवन, मलबार नहल, मंुबई. 
मा. सभापती, महाराष्ट्र नवधानपनरषद यांच ेसनचव, नवधान भवन, मंुबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवधानसभा यांच ेसनचव, नवधान भवन, मंुबई. 
मा.मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सनचव, मंिालय, मंुबई. 
मा.मंिी, वदै्यकीय नशक्षर् याचंे खाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
मा.मंिी, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग याचंे खाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
मा.मंिी, आनदवासी नवकास नवभाग यांच ेखाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
मा.मंिी, नवजाभज इमाव व नवमाप्र कल्यार् नवभाग याचंे खाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
मा.नवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र नवधान पनरषद यांच ेसनचव, नवधान भवन, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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मा.नवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र नवधानसभा याचंे सनचव, नवधान भवन, मंुबई. 
मा.राज्यमंिी, वदै्यकीय नशक्षर् याचंे खाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
मा.राज्यमंिी, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग याचंे खाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
मा. राज्यमंिी, आनदवासी नवकास नवभाग याचंे खाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
मा. राज्यमंिी, नवजाभज इमाव व नवमाप्र कल्यार् नवभाग यांचे खाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंिालय, मुबईं. 
प्रधान सनचव, सावणजननक आरोग्य नवभाग, मंिालय, मंुबई. 
सनचव, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग याचंे खाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
सनचव, आनदवासी नवकास नवभाग यांच ेखाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
सनचव, नवजाभज इमाव व नवमाप्र कल्यार् नवभाग यांचे खाजगी सनचव, मंिालय, मंुबई. 
सनचव, वदै्यकीय नशक्षर् व औषधी द्रव्ये नवभाग, मंिालय, मंुबई. 
महासंचालक, मानहती व जनसंपकण  सचंालनालय, मंिालय, मंुबई. 
सवण सह/ उप सनचव, वदै्यकीय नशक्षर् व औषधी द्रव्ये नवभाग, मंिालय, मंुबई. 
संचालक, वदै्यकीय नशक्षर् व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
आयुक्त, आनदवासी नवकास, नानशक. 
संचालक, समाज कल्यार् सचंालनालय, महाराष्ट्र राज्य, परेु्. 
संचालक, नवजाभज इमाव व नवमाप्र, परेु्. 
संचालक, आयुष सचंालनालय, महाराष्ट्र राज्य मंुबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा सचंालनाल, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
कुलसनचव, महाराष्ट्र आरोग्य नवज्ञान नवद्यापीठ, नानशक. 
अनधष्ट्ठाता/ प्राचायण, महात्मा गांधी इन्सन्स्िियुि ऑर् मेनडकल सायन्सेस, सेवाग्राम, वधा. 
अनधष्ट्ठाता/ प्राचायण सवण खाजगी नवनाअनुदाननत वदै्यकीय महानवद्यालये. 
ननवडनस्ती (नशक्षर्-2). 
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