
       बधंपत्रित सेवचेी व्याप्ती वाढत्रवणेबाबत. 
         

महाराष्ट्र शासन 
वदै्यकीय त्रशक्षण व औषधी द्रव्ये त्रवभाग, 

शासन त्रनणणय क्र.एमईडी 1017/प्र.क्र.455/17/त्रशक्षण-2 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, लोकमान्य त्रिळक मागण, 

9 वा मजला, नत्रवन मंिालय, मंुबई-400 001. 
त्रदनांक:- 12 जून,2018 

वाचा :- 1) वदै्यकीय त्रशक्षण व औषधी द्रव्ये त्रवभाग, शासन पि क्र.एमईडी 1014/प्र.क्र.285/14/त्रशक्षण-2, 
त्रदनांक 07/11/2015 

2) वदै्यकीय त्रशक्षण व औषधी द्रव्ये त्रवभाग, शासन पि क्र.एमईडी 1014/प्र.क्र.285/14/त्रशक्षण-2, 
त्रदनांक 16/06/2016 

3) वदै्यकीय त्रशक्षण व औषधी द्रव्ये त्रवभाग, शासन त्रनणणय क्र.एमईडी 1017/प्र.क्र.171/17/त्रशक्षण-
2, त्रदनाकं 12/10/2017  

4) वदै्यकीय त्रशक्षण व औषधी द्रव्ये त्रवभाग, शासन शुध्दीपिक क्र.एमईडी 1017/प्र.क्र.171/17/ 
त्रशक्षण-2,त्रद. 24/11/2017   

5) वदै्यकीय त्रशक्षण व औषधी द्रव्ये त्रवभाग, शासन पत्ररपिक क्र.एमएमसी 0816/ प्र.क्र.33/ 
अत्रधत्रनयम, त्रदनाकं 05/01/2017 

 

प्रस्तावना:-राज्यातील शासकीय आत्रण महानगरपात्रलकेच्या वदै्यकीय/दंत महात्रवद्यालयातून पदवी, पदव्यतु्तर 

पदत्रवका, पदव्यतु्तर पदवी व अत्रतत्रवशेषोपचार अभ्यासक्रम पणूण करणाऱ्या उमेदवारांना  बधंपत्रित सेवबेाबत 

सुधात्ररत अिी लागू करुन शैक्षत्रणक वषण 2019-20 मधील पदव्यतु्तर अथवा अत्रतत्रवशेषोपचार अभ्यासक्रमाच्या 

प्रवशेासाठी इच्छुक उमेदवारांनी प्रवशेापवूी बधंपत्रित सवेा पणूण करणे आवश्यक रात्रहल अशी अि संदभाधीन 

क्रमांक 3 व 4  वरील  शासन त्रनणणयामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. तसचे, बधंपत्रित सेवा पणूण केली 

असण्याची अि महाराष्ट्र वदै्यक पत्ररषदेमार्ण त पदवीचे नुतनीकरण करण्यासाठी आवश्यक केली आहे. 

त्यानुषंगाने बधंपत्रित सेवा करण्यासाठी शासकीय आत्रण महानगरपात्रलकेच्या वदै्यकीय/दंत महात्रवद्यालयांमध्ये 

बधंपत्रित उमेदवाराकंडून त्रवचारणा होत आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अत्रभयानांतगणत आरोग्य सेवा 

बळकिीकरणाच्या अनुषंगाने मनुष्ट्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी सदर अत्रभयानांतगणत त्रनमाण केलेल्या पदांवरील 

कंिािी वदै्यकीय सेवा ही बधंपत्रित सेवा म्हणनू ग्राहय धरण्याची त्रवनंती सावणजत्रनक आरोग्य त्रवभागाने  केली 

आहे. यापवूी संदभण क्रमाकं 1 व 2 वरील शासन पिान्वये वत्ररष्ट्ठ त्रनवासी व कत्रनष्ट्ठ त्रनवासी (अनोंदणीकृत) यांच्या 

सेवा बधंपत्रित सेवा म्हणनू ग्राहय धरण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. आता, रुग्णालयातील प्रबधंक 
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(रत्रजस्रार), कत्रनष्ट्ठ त्रनवासी-1/2/3, ियुिर, हाऊसमन या अशैक्षत्रणक पदावरील सवेा आत्रण राष्ट्रीय आरोग्य 

अत्रभयानातंगणत केलेली कंिािी सेवा ही बधंपत्रित सेवा म्हणनू ग्राहय धरण्याबाबतची बाब शासनाच्या त्रवचाराधीन 

होती.  

शासन त्रनणणय:- 

  राज्यातील शासकीय अथवा स्थात्रनक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यात्ररतील रुग्णालयांतील आत्रण  

राज्यामध्ये स्स्थत कें द्र शासनाची अथवा कें द्र शासनाच्या उपक्रमांतगणत रुग्णालयातंील  कत्रनष्ट्ठ त्रनवासी-1/2/3, 

हाऊसमन, प्रबधंक (रत्रजस्रार), ियिुर या पदांवर केलेली वदै्यकीय सेवा, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य 

अत्रभयानातंगणत राज्यातील पणूणवळे कंिािी पदांवर केलेली वदै्यकीय सेवा ही बधंपत्रित सेवा म्हणनू ग्राहय 

धरण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.  

2. सदर त्रनणणय हा पवूणलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येत आहे. 

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

करण्यात आला असनू त्याचा संकेताक 201806111840327513 असा आहे. हा आदेश त्रडजीिल स्वाक्षरीने 

साक्षांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 
 
 

(सुरेन्द्र चानकर) 
उपसत्रचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत्रत, 
मा.राज्यपाल याचंे सत्रचव, राज्यपाल सत्रचवालय, राज भवन, मलबार त्रहल, मंुबई 
मा.सभापती, महाराष्ट्र त्रवधानपत्ररषद, मंुबई यांच ेसत्रचव, त्रवधान भवन, मंुबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र त्रवधानसभा, मंुबई याचंे सत्रचव, त्रवधान भवन, मंुबई 
मा.मुख्यमंिी यांच ेप्रधान सत्रचव, मंिालय, मंुबई 
मा. मंिी (वदै्यकीय त्रशक्षण) याचंे खाजगी सत्रचव, मंिालय, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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मा. त्रवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र त्रवधानपत्ररषद याचंे सत्रचव, त्रवधान भवन, मंुबई 
मा.त्रवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र त्रवधानसभा याचंे सत्रचव, त्रवधान भवन, मंुबई 
मा.राज्यमंिी (वदै्यकीय त्रशक्षण) यांचे खाजगी सत्रचव, मंिालय, मंुबई 
मुख्य सत्रचव, महाराष्ट्र शासन, मंिालय, मंुबई 
प्रधान सत्रचव, सावणजत्रनक आरोग्य व कुिंूब कल्याण त्रवभाग, मंिालय, मंुबई 
सत्रचव, वदै्यकीय त्रशक्षण व औषधीद्रव्ये त्रवभाग, मंिालय, मंुबई 
आयुक्त, आरोग्य सेवा व अत्रभयान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अत्रभयान, मंुबई 
महासंचालक, मात्रहती व जनसंपकण  सचंालनालय, मंिालय, मंुबई 
उपसत्रचव (वसैेवा/प्रशासन), वदै्यकीय त्रशक्षण व औषधीद्रव्ये त्रवभाग, मंिालय, मंुबई 
संचालक, वदै्यकीय त्रशक्षण व संशोधन संचालनालय, मंुबई 
कुलसत्रचव, महाराष्ट्र आरोग्य त्रवज्ञान त्रवद्यापीठ, नात्रशक 
संचालक, वदै्यकीय त्रशक्षण व प्रमुख रुग्णालये (बहृन्मंुबई महानगरपात्रलका) 
अत्रधष्ट्ठाता, सवण शासकीय वदै्यकीय/ दंत महात्रवद्यालये, 
अत्रधष्ट्ठाता, सवण महानगरपात्रलका वदै्यकीय/ दंत महात्रवद्यालये, 
त्रनवडनस्ती (त्रशक्षण-2) 
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