वैद्यकीय शिक्षण व संिोधन संचालनालयाच्या
ऄशधनस्त शवशवध संस्थांमध्ये ऑशडयोलॉशिस्ट
हे पद रुपांतरणाने शनमाण करण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये शवगाग
िासन शनणणय क्रमांकः एलइसी-4317/प्र.क्र.306/17/वैसेवा-4
गोकुळदास तेिपाल रुग्णालय, अवार
नवीन गो.ते.रु.आमारत, 9 वा मिला, मुंबइ 01
तारीख: 11 ऑक्टोबर, 2018
प्रस्तावना:गारतीय अयुर्ववज्ञान पशरषदे च्या मानकानुसार वैद्यकीय महाशवद्यालयात रु. 9300-34800 व
ग्रेड पे रु. 4200/- या वेतनश्रेणीतील ऑशडयोलॉशिस्ट गट-क या संवगातील शकमान एक पद मंिूर
ऄसणे अवश्यक अहे. तांशिक संवगात मोडणारे सदर पद ऄत्यंत महत्त्वपुणण ऄसून कणणबधीर या
प्रकारात मोडणाऱ्या शदव्यांगांसाठी शदव्यांगात्वाचे प्रमाण शनशित करण्याच्या दृष्ट्टीने तसेच या प्रकारच्या
रुग्णांवर ईपचार करण्यासाठी सदर पद अवश्यक अहे. वैद्यकीय शिक्षण व संिोधन संचालनालयाच्या
ऄशधपत्याखालील आंशदरा गांधी िासकीय वैद्यकीय महाशवद्यालय व रुग्णालय नागपूर, िासकीय
वैद्यकीय महाशवद्यालय व रुग्णालय लातूर तसेच िासकीय वैद्यकीय महाशवद्यालय व रुग्णालय नागपूर
या तीन संस्थांच्या अस्थापनेवर ऑशडयोलॉशिस्ट या संवगातील पद मंिूर नसल्याने कणणबधीर
रुग्णांवरील ईपचार, शदव्यांगात्वाचे प्रमाणपि बहाल करणे याबाबत ऄडचणी शनमाण होत ऄसल्याने
संबंशधत संस्थाप्रमुख, लोकप्रशतशनधी व त्या-त्या शिल्हयाच्या शिल्हाशधकाऱ्यांनी दे खील सदर पद
ईपलब्ध करुन दे ण्याबाबत वारंवार मागणी केली अहे. या मागणीच्या ऄनुषंगाने ऑशडयोलॉशिस्ट या
संवगातील पद पुणणत: नव्याने शनमाण न करता त्या-त्या संस्थेतील समकक्ष पदे खालीलप्रमाणे
रुपांतरीत करुन ऑशडयोलॉशिस्ट संवगातील पदे शनमाण करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन
होती..
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िासन शनणणय:वैद्यकीय शिक्षण व संिोधन संचालनालयाच्या ऄशधनस्त ऄसलेल्या रु. 9300-34800 व ग्रेड पे
रु. 4200/- या वेतनश्रेणीतील ऑशडयोलॉशिस्ट गट-क या संवगातील पद खालील संस्थेमध्ये नमूद
केलेल्या पदामधून कायमस्वरुपी रुपांतरणाने शनमाण करण्यास िासनाची मंिूरी प्रदान करण्यात येत
अहे.
ऄ.क्र.
1

संस्थेचे नाव
आंशदरा
वैद्यकीय

गांधी

िासकीय

रुपांतरणाने गरावयाचे पद

िासकीय वैद्यकीय ऄशगलेख तंिज्ञ, ऑशडयोलॉशिस्ट

महाशवद्यालय

रुग्णालय, नागपूर
2

संस्थेचे नाव

गट-क

व गट-क वेतनश्रेणी रु. 9300- वेतनश्रेणी रु. 9300-34800
34800 ग्रेड पे रु.4200/-

ग्रेड पे रु.4200/-

वैद्यकीय प्रयोगिाळा तंिज्ञ गट-क ऑशडयोलॉशिस्ट

गट-क

महाशवद्यालय व रुग्णालय, वेतनश्रेणी रु. 9300-34800 वेतनश्रेणी रु. 9300-34800
नागपूर
3

िासकीय

ग्रेड पे रु.4200/वैद्यकीय समोपदे ष्ट्टा,

ग्रेड पे रु.4200/गट-क ऑशडयोलॉशिस्ट

गट-क

महाशवद्यालय व रुग्णालय, वेतनश्रेणी रु. 9300-34800 वेतनश्रेणी रु. 9300-34800
लातूर

ग्रेड पे रु.4300/-

ग्रेड पे रु.4200/-

ऑशडयोलॉशिस्ट गट-क वेतनश्रेणी रु. 9300-34800 ग्रेड पे रु. 4200/- या संवगातील पद
गरण्याच्या ऄनुषंगाने संचालनालयाने शवहीत मागाने कायणपध्दती ऄंवलंबून तात्काळ पद गरण्यात यावे.
सदर अदे ि तात्काळ ऄंमलात येत अहे..
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सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201810111313508713 ऄसा अहे . हा अदे ि शडिीटल
स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने.
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म.शग.िोगदं ड
कायासन ऄशधकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1) महालेखापाल 1/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ / नागपूर
2) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संिोधन, मुंबइ
3) ऄशधष्ट्ठाता, आंशदरा गांधी िासकीय वैद्यकीय महाशवद्याल व रुग्णालय, नागपूर
4) ऄशधष्ट्ठाता, िासकीय वैद्यकीय महाशवद्यालय व रुग्णालय, नागपूर
5) ऄशधष्ट्ठाता िासकीय वैद्यकीय महाशवद्यालय व रुग्णालय, लातूर
6) वरीष्ट्ठ कोषागार ऄशधकारी, नागपूर
7) शिल्हा कोषागार ऄशधकारी, लातूर
8) ऄवर सशचव (वैसेवा-1) वै.शि.व औ.द्र.शव. मंिालय, मुंबइ यांना शवनंती करण्यात येते की,
पदांचा अढावा घेतांतना ईपरोक्त पदे रुपांतरीत पदनामाने दिणशवण्यात यावे.
9) शनवडनस्ती (वैसेवा-4)
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