ी वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, यवतमाळ
मािहतीचा अिधकार
अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (2) मधील तरतुदीनुसार 17 बाब वरील
(मॅ युअल) मािहती.
कलम 2 एच नमुना (अ)
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये िवभागवार लोक िधकारी यांची यादी
िवभागाचे नाव :- वै कीय िश ण व संशोधन, मुंबई.
कलम 2 (एच)ए/बी/सी/डी
अ. .
01

लोक ािधकारी सं था
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय
महािव ालय, यवतमाळ

सं था मुखाचे पदनाम प ा
अिध ठाता

ी. -

ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,

िस हल लाईन, लोकमाता चौक, यवतमाळ, 445001

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

कलम 2 एच त ता (ब)
शासकनाकडू न पुरेसा िनधी ा त लोक ािधकारी सं थांची यादी.
शासकीय िवभागाचे नाव :- संचालनालय, वै कीय िश ण व संशोधन, मुंबई.
कलम 2 (एच) (1) (2) अंतगत
अ.
--

.

लोक ािधकारी सं था

सं था मुखाचे पदनाम

िठकान/प ा

संबिं धत नाही

संबिं धत नाही

----

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

कलम 4 (1) ( B ) ( i )
यवतमाळ येथील

ी. वंसतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय व
व कत य यांचा तपाशील :

1. काय लयाचे नाव

:-

ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

2. प ा

:-

ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, यवतमाळ,
िस हल लाईन, लोकमाता चौक, यवतमाळ
445001

3. काय लय मुख

:- अिध ठाता

4. शासकीय िवभागाचे नाव

:- संचालनालय, वै कीय िश ण व संशोधन, मुंबई.

5. कोण या मं ालयातील

:- वै कीय िश ण व औषधी ये िवभाग, मुंबई.

खा यातील अिधन
6. काय े यवतमाळ भोगोिलक

:- यवतमाळ, थािनक काय े , यवतमाळ

7. वैिश टे

:- मं ालयीन िवभागाशी संबिं धत

8. िवभागाचे येय धोरण

:- मं ालयीन िवभागाशी संबिं धत

9. धोरण

:- 1. वै कीय िश ण
2. ितबंधा मक

णसेवा व याचे िश ण

3. उपचारा मक

णसेवा व याचे िश ण

4. याय िव ठ सेवच
े े िश ण

णालयातील काय

10. सव संबिं धत कमचारी

:- सोबत जोडले आहे .

11. काय

:- सोबत जाडले आहे

12. कामाचे िव तृत व प

:- सोबत जोडले आहे

13. मालम च
े ा तपािशल

:- एकूण े फळ – 127 एकर, स ह नं. यवतमाळ 98/2, 95, 93, 94,
वाघापूर नं. 12, 14/2, 15,16,17
12 ता पुर या बॅरे स मुलामुल चे वसितगृह, िनवासी डॉ टरांचे वसितगृह,
बा

ण िवभाग, 288 खाटांचे

णालय, 288 खाटांची निवन

णालय इमारत,

ऑिडटोिरयम, ॲिनमल हाउस,460/46/24 अिधकारी/कमचा-यांची िनचास थाने इ.
बांधकाम झालेले आहे .
14. सेवा उपल ध

:- 1. वै कीय िश ण – थम, दतीय, तृतीय वष एम.बी.बी.एस. आंतरवािसता, पी.जी.,
सी.पी.एस. , डी.एन.बी. इ.
2. थम संदभ सेवा व यांचे िश ण
3. कौटु ं िबक आरो य जनजागृती व याचे िश ण
4. रा

ीय काय म (उद ट िनहाय) व यांचे िश ण

5. शालेय आरो य िश ण व याचे िश ण
6. आिदवासी भागात रोगिनदान व उपचार िशबीरे
7. कुपोषण व माता बाल संगोपन व याचे िश ण.

15. सं थे या संरचना मक त याम ये

येक तरावरचे तपाशील.

अिध ठाता
|
----------------------------------------------------------|
ा यापक व िवभाग मुख
|
यहयोगी ा यापक
|
अिध या याता / सहा. अिध या याता
|
आवासी / िनवासी / बंधक व इतर वग अिधकारी
|
योगशाळा / र तपेढी / -िकरण तं
|
योगशाळा सहा यक / इतर तांि क पदे
|
योगशाळा पिरचर / शवपिरचर / ाणीपिरचर /िशपाई /सफाईगार

|
शासकीय अिधकारी
|
काय लय अिध क/लेखा अिध क/लघुलेखक
|
विर ठ सहा यक
|
विर ठ िलिपक / लघुटंकलेखक
|
किन ठ िलिपक / तांि क पदे (वकशॉप)
|
िशपाई / सफाईगार

16. काय लयीन दु र वनी

. व वेळा

:- दु र वनी

. 07232-242456, 240843, फॅ स नं. 244148

काय लयाची वेळ – 9.45 ते 5.45
17. सा तािहक सु ी व िविश ट सेवस
े ाठी

:- दर रिववारी सा तािहक सु ी आिण शासनाने वेळोवेळी मंजूर केले या सु

ा

ठरिवले या वेळा

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
2}अिधकारी आिण कमचा-यांचा जॉब चाट
अिध ठाता यांचा जॉब चाट ::-

रोज सकाळ या स ात

णालय िवभागावर िनयं ण, बाहय

यांनी िवशेष नैपू य संपादन केलेले असेल या रोगां या

ण िवभागात हजर राहतात. सवसाधारण

णांची व या रोगासंबध
ं ात

णांची तपासणी करतात.

:-

वै कीय िव ा य चा शै िणक काय म यव थत पार पाड यासंदभ त िविवध शै िणक काय मांवर िनयं ण ठे वतात.

:-

बाहय

ण िवभागातील इतर िवभागाचीची ते वेळोवेळी दे खरेख /िनयं ण ठे वतात.

:-

रोज

णालयात फेरी मारतात. बाहय

ण िवभागात तपासणी केले या

णांची पाहणी करतात आिण इतर मह वा या

णांचीही

पाहणी करतात.
:-

णालय महािव ालयातील संपण
ू बाब वर हणजे िव ा य चे िश ण,

णसेवा, शासकीय कामकाज व इतर सवच बाब वर

दे खरे ख तथा िनयं ण ठे वतात. तसेच आव यक तेथे मागदषन करतात.
::-

वेळोवेळी पिरसेिवकेसह शासनीक िवभागाची पाहणी करतात आिण या वेळेस साफसफाईवरही ल ठे वतात.
यायवै क कामे , यायवै कीय माणप े आिण शवपिर ा अहवाल या कामावरही ल ठे वतात.

:-

तं ीक व शासिनक बाब या संबध
ं ात आप या हाताखालील कमचा-यांना मागदषन करणे.

:-

िनरिनराळया िवभागात िनजतुकीकरणाचे काम सुरळीत सु

:-

मह वा या साधनसामु ीचा चांग या कारे उपयोग होतो आहे कवा नाही हे पाहतात. तसेच यांची िनगा व दु

आहे कवा नाही हे पाहतात.

कायवाही करणे.
:-

कमचा-यांचे हजेरी पु तक तपासणी करणे.

:-

स ागार सिमतीची बैठक बोलािवणे आिण कमचा-यांची सभा बोलािवणे .

ती बाबत वेळोवेळी

:-

अंदाजप क िहशेब व जडसं ह न दवही यावर िनयं ण ठे वणे.

:-

कमचा-यांम ये सौज य, व तिषरपणा, िनयिमतता आिण सौज यशील या बाब कडे ल दे णे.

:-

मानसेवी वै कीय अिधका-यां या कामकाजावर ल ठवणे.

:-

कमचा-यांकडू न कवा

णांकडू न,

णाचे नातेवाईकांगडू न आिण वै कीय िव ा य कडू न कोणतीही त ार आ यास याची

त परतेने दखल घेतात. त ारीचे िनवारण करणे.
:-

वै कीय िव ा य किरता िविवध कार या शै िणक काय मांचे भावीपणे आयोजन करणे.

:-

महािव ालया या खच म ये श य िततकी काटकसर करणे.

:-

औषधभांडारात आिण िनरिनराळया िवभागात

:-

य अचानक भेटी दे णे, दर तीन मिह यांनी औषध चा साठा तपासणे .

यांनी ज र तेथे इतर शासकीय िवभाग आिण अिधकारी यांना सहकायकरणे आिण सजनतेम ये महािव ालयाची व

णालयाची

चांगली ितमा िनम ण करणे.
:-

यांनी मिह यातून एकदा अचानक रोख रकमेची तपासणी करावी.

:-

वष तून एकदा काय लयाची तपासणी करावी.

:-

िनकामी व तुंची तपासणी क न या व तू िनयमानु सार िनलखन क न िनकालात काढणे.

:-

शासकीय इमारतीची िनगा रा.खणे आिण दु

:-

जे हा जे हा सांग यात येईल ते हा श ि याच व ने िशबीराचे काय मतापुवक व यश विर या राबिव यास जबाबदार असणे.

:-

ती याकडे ल ठे वणे.

णां या आिण कमचा-यां या त ारी िनवारणासाठी वेळ राखुन ठे वणे.

:-

वै कीय िव ा य चा शै िणक काय म यव थत चालू आहे कवा नाही याबाबत द राहणे .

:-

वै कीय िव ा य किरता िविवध कारचे शै िणक काय म राबिवणे .

:-

ा यापक, सहयोगी ा यापक, अिध या याता, सह. अिध या याता आपले शै िणक अ यापनाचे काय यव थतपणे व भावीपणे पार
पाडीत आहे कवा कसे याबाबत िनयं ण ठे वणे.

:-

वै कीय िव ा य चा ा यि क िवषयक अ यास म यव थतिर या पूण केला जातो आहे कवा कसे याबाब वरही ते िनयं ण ठे वतात.

:-

एकंदरीत महािव ालयात वै क
े ीय िव ा य किरता शै िणक काय म, ा यि क कामे, पिर ा व इतर अनु षांिगक कामे भावीपणेव
यव थतिर या पार पाडली जात आहे त या बाब वर ते भवीपणे िनयं ण ठे वतात.

ा यापक व िवभाग मुख यांचा जॉब चाट :
या शासकीय वै कीय महािव ालयात ा यापकांची एकूण 19 पदे मंजूर असून ती पुढील िवषयांकिरता मं जूर आहे त. शिरररचनाषा ,
शिररि याषा , जीवरसायनषा , िवकृतीषा , यायवै कषा , औषधषा , सु मजीवषा , औषधवै कषा , बिधिरकरणषा ,
बालरोगषा , श यिचिक साषा , -िकरणषा ,

ीरोग व सुितषा , कान,नाक घसाषा , अ थ यंगोपचारषा , वचा व गु तरोगषा ,

दं तिचिक साषा , ने िचिक साषा , रोग ितबंधक व सामािजक औषधवै कषा
श यिचिक साषा
:-

या िवषयांकिरता

येकी एक ा यापकांचे पद मंजूर आहे त.

िवभागात 2 ा यापकांची पदे मंजूर आहे त.

आपआप या िवषयात सदरचे ा यापक िनपुन असून यांनी वै कीय िव ा य ना या िवषयाचे अ यापन करावे, या िवषयाचे
ा यि कांचे काय म तयार क न ते यश वीिर या पूण करावेत.

:-

आव यकता असेल ते हा यांनी तातडी या वेळी

णसेवा

ावी.

:-

आप या िवभागातील इतर सहयोगी ा यापक, अिध या याते व इतर सव कमचारी वै कीय िव ा य चे इतर शै िणक काय म
यव थत पूण करतात कवा कसे यावर ा यापक व िवभाग मुख िनयं ण ठे वतील.

:-

यांना करावे लागणारे प

यवहाराचे आिण यायवै क प

:-

जनतेशी सलो याचे संबध
ं ठे व याची जबाबदारी आहे .

:-

आपआप या िवषयांत

यवहाराचे काम वरीत करावे.

येक वै कीय िव ाथ िनपूण होईल या संदभ त वतः काही नािव यपूण शै िणक काय मांची आखणी

करतील व या काय मांची यश वीपणे अंमलबजावणी होते आहे कवा कसे याबाबत द राहतील.

सहयोगी ा यापक यांचा जॉब चाट :

या शासकीय वै कीय महािव ालयात सहयोगी ा यापकांची एकूण 40 पदे मंजूर असून ती पुढील िवषयांकिरता मंजूर आहे त.
शिरररचनाषा -3, शिररि याषा -2, जीवरसायनषा -1, िवकृतीषा -4, यायवै कषा -2, औषधषा -2, सु मजीवषा -2,
औषधवै कषा -3, बिधिरकरणषा -2, बालरोगषा -2, श यिचिक साषा -4, िकरणषा -2,

ीरोग व सुितषा -2, कान,नाक

घसाषा -1, अ थ यंगोपचारषा -1, यरोगषा -1, दं तिचिक साषा -1, ने िचिक साषा -1, रोग ितबंधक व सामािजक
औषधवै कषा -3, मनोिवकृतीषा -1, या िवषयांकिरता सहयोगी ा यापकांची पदे मंजूर आहे त.

सहयोगी ा यापक-शिरररचनाशा
1.

ा यापक व िवभाग मुखां या मागदषनाखाली काम करणे.

2.

थम वष या िव ा य ना तसेच पद यु र िव ा य ना या याने दे णे.

3.

वग त शवाचे िव छे दन िषकिवणे.

4.

शविव छे दन झालेले भाग बरणीत ठे वून सं हालयात जतन क न ठे वणे.

5.

यायवै क करणात ा यापकां या स

6.

िवभागाची मुळ कामे करणे.

7.

शविव छे दन गृहाची दे खरेख करणे.

8.
9.

यानु सार पिर ण करणे.

ा यापक व िवभाग मुखांना िवभागा या शासकीय कामकाजात मदत करणे.
िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.

सहयोगी ा यापक-शिररि याशा
1.

ा यापक व िवभाग मुखां या मागदषनाखाली काम करणे.

2.

थम वष या िव ा य ना तसेच पद यु र िव ा य ना या याने दे णे, ा येि क घेणे.

3.
4.
5.

िवभागाची मुळ कामे करणे.
ा यापक व िवभाग मुखांना िवभागा या शासकीय कामकाजात मदत करणे.
िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.

सहयोगी ा यापक- जीवरसायनशा
1.

जीवरसायनशा

िवषयाचे या याने, ा यि के इ. किरता हे जबाबदार असतील ा यापक िवभाग मुखांनी सोपिवलेली इतर कामे ही

पार पाडतील.
2.

संशोधन काय त भाग घेणे, तसेच ा यापकांना िवभागा या कामकाजात मदत करणे व िवभागाचे भांडार तपास यांत मदत करणे.

3.

लोक िहताथ येय ल ात घेवून िवभागां या कामकाजात ा यापक व मा. अिध ठाता यांनी सोिवले या जबाबदा-या पार पाडणे .

सहयोगी ा यापक- यायवै कशा
1.
2.

यायवै कशा

िवभागा या पदवी/पद यु र िव ा य ना शा ण दे णे

महािव ालयाला संल न असले या

णालयातील यायवै क कामाचे

भारी मुख हणून काम पाहणे. तसेच

आणले या मृत शिरराचे शविव छे दनाची कामे करणे.
3.

यायवै क करणात ा त झाले या कोट या संम सबाबत कोट त हजर राहणे.

4.

हािव ालयातील यायवै क िवभागाचे भारी अिधकारी हणून काम पाहणे.

5.

मा अिध ठाता तथा ा यापक िवभाग मुख यांनी सोपिवलेली इतर कत ये पार पाडणे .

सहयोगी ा यापक-औषधशा
1.

औषधशा

िवभागा या पदवीपूव िव ा य ना िश ण दे णे

णालयात

2.

औषधशा

िवषयातील शै िणक या याने, ा यि के इ. कामास जबाबदार असतील व मा. अिध ठाता व िवभाग मुख यांनी

सोपिवलेली कामे पार पाडतील.
3.

संशोधन काय त सहभाग घेणे व िवभागा या कामांत ा यापकांना सहयोग दे णे.

4.

औषधीभांडार मुख हणून काम पाहणे तसेच औषधी भांडारा या साठयावर वेळोवेळी िनयं ण ठे वणे.

5.

मा अिध ठाता तथा ा यापक िवभाग मुख यांनी सोपिवलेली इतर कत ये पार पाडावीत.

सहयोगी ा यापक-सु मजीवशा
1.

सु मजीवशा

िवभागाचेकामकाज पाहणे व दै नंिदन अॅटॉ सी िवषयक कामे पार पाडणे .

2.

सु मजीवशा

िवषयातील शै िणक या याने, ा यि के इ. कामास जबाबदार असतील व मा. अिध ठाता व िवभाग मुख यांनी

सोपिवलेली कामे पार पाडतील.
3.
4.

संशोधन काय त सहभाग घेणे व िवभागा या कामांत ा यापकांना सहयोग दे णे.
ा यापकांनी तथा मा. अिध ठातांनी इतर सुचिवलेली कामे पार पाडणे.

सहयोगी ा यापक- िवकृतीशा
1.

िवकृतीशा

िवभागाचे िनयिमत अॅटो सीसह सव कामे पाहणे .

2.

सबंिधत िवषयातील या याने, ा यि के,तसेच िवभागातील इतर कामांसाठी हे जबाबदार असतील तसेच ा यापक व
िवभाग मुख,मा.अिध ठाता यांनी िवषयांतगत सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे.

3.

संशोधन िवषयक कामात सहभाग घेणे, ा यापकांना िवभागा या कामकाजात सहयोग दे णे, िवभागाचे भांडार पडताळणे इ. कामे
करणे .

4.

मा. अिध ठाता तथा ा यापक व िवभाग मुख यांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.

सहयोगी ा यापक-रोग ितबंधक व सामािजक औषधवै कशा
1.

वै कीय िव ा य चे या यान आयोजन करणे.

2.

वै कीय िव ा य चे ा यि के, सेिमनार, टयुटोरीअ स आयेजने.

3.

ामीण आरो य क ात ा यापकां या अनु प थतीत िव ा य ।चे सेिमनार आयोजने व क पाबाबत मागदषन करणे .

4.

पद यु र अ यास मा या िश णात भाग घेण.े

5.

कुटु ं ब क याण काय मांवर दे खरेख करणे.

6.

वै कीय िव ा य या शै िणक सहली, आरो य संदभ त ामीण भागात आयोजने.

7.

दै नंदिन कामकाजा या िनयोजनात मदत करणे.

8.

िवभागा या सं हालयाची दे खभाल ठे वणे.

9.

आरो य पथकाचे भारी हणून काम पाहणे.

10.

िवभाग मुखांनी सोपिवलेली शै िणक व शासकीय कामे पार पाडणे.

सहयोगी ा यापक- ीरोग व सुितशा
1.

णांची यव थत तपासणी करणे व काळजी घेण.े

2.

अ याव यक सेवे या वेळी उप थत राहणे .

3.

पदवी व पद यु र िव ा य ना िशकिवणे.

4.

आप या िवभागातील संशोधन कामांकिरता मागदषन करणे व संशोधन कामे करणे.

5.

िवभाग.

ा यापकांनी अथवा

णालय मुखांनी व महािव ालय मुखांनी सुचिवलेले कामे पार पाडणे .

सहयोगी ा यापक-औषधवै कशा
1.

औषधवै कशा

2.

औषधशा

िवभागा या पदवीपूव िव ा य ना िश ण दे णे

िवभागाचे आय.सी.सी.यु. क ाचे मुख हणुन कामकाज पाहणे,िव ा य ना िशकिवणे,क ाची अ याव यक कामे पार

पाडणे .
3.

णालयीन बाहय

ण, आंतर

णांची जबाबदारी पार पाडणे .

4.

सोपिवलेली इतर शै िणक व िचिक सालयीन कामे पार पाडणे .

5.

िवभाग मुख तथा मा अिध ठाता यांनी सोपिवलेली इतर कत ये पार पाडणे.

सहयोगी ा यापक- यरोगशा
1.
2.
3.

णालयातील यरोग िवभागाचे ते भारी अिधकारी हणून काम पाहतील.
पदवी या िव ा य ना यरोगािवषयी िषकिव याची जबाबदारी यांची राहील.
यरोगाशी िनगडीत असले या काय मांबाबत रोग ितबंधक व सामािजक औषधवै कशा

िवभागाशी सहयोग क न काय म

राबिवणे .
4.

िवभाग मुख तथा मा अिध ठाता यांनी सोपिवलेली इतर कत ये पार पाडणे.

सहयोगी ा यापक-बालरोगशा
1.

बालरोग िवभागा या पदवीपूव व पद यु र िव ा य ना िश ण दे णे

2.

बालरोग िवभागाचे एनआयसीयु क ाचे मुख हणुन कामकाज पाहणे ,िव ा य ना िशकिवणे,क ाची अ याव यक कामे पार पाडणे.

3.
4.

णालयीन बाहय

ण, आंतर

णांची जबाबदारी पार पाडणे .

सोपिवलेली इतर शै िणक व िचिक सालयीन कामे पार पाडणे .

5.

िवभागातील बालरोग पथकाचे मुख हणून काम पाहतील व िवभागाचे िचिक सालयीन व शै िणक कामे व अ याव यक कामे
पाहतील.

6.
7.

पदवी या तृतीय एमबीबीएस या िव ा य ना िशकिवणे.
ा यापक व मा अिध ठाता यांनी सोपिवलेली िचिक सालयीन व शै िणक कामे करणे.

सहयोगी ा यापक-ष यिचिक साशा
1.

णालयातील श यिचिक सा क ाचे भारी मुख हणून काम पाहणे .

2.

पदवी या िव ा य ना श यिचिक सा िवषय िशकिव याची जबाबदारी यांची असेल.

3.

िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यांनी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे .

सहयोगी ा यापक-अ थ यंगोपचारशा
1.

णालयातील अ थ यंग क ाचे भारी मुख हणून काम पाहणे .

2.

पदवी या िव ा य ना अ थ यंग िवषय िशकिव याची जबाबदारी यांची असेल.

3.

िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यांनी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे .

सहयोगी ा यापक-ने िचिक साशा
1.

णालयातील ने क ाचे भारी मुख हणून काम पाहणे .

2.

पदवी/पद यु र िव ा य ना ने िवषय िशकिव याची जबाबदारी यांची असेल.

3.

िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यांनी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे .

सहयोगी ा यापक- -िकरणशा
1.

-िकरणां या रोग िनदानाबाबत िवशेष तपास या व फोटो काढणे.

2.

-िकरण तं

3.

िकरण तं

ां या कामकाजावर दे खरेख करणे.
ान िवषयी िकरण तं

ां या कामकाजात सुधारणा घडवून आण याकिरता िश ण दे णे.

4.

पदवी िव

5.

पदवी िव ा य या शै िणक कामांकिरता िशिव यासंदभ त विर ठ िकरण तं

6.

पदवी पूण झा यानंतर पद यु र िव ा य ना िशकिवणे व संशोधन कामे करणे .

7.
8.
9.
10.

य ना िकरण रोग िनदान िवषयाबाबत िशकिवणे.

िकरण उपचाराबाबत िनयोजन करणे, कामकाजावर दे खरेख ठे वणे व
अंधारखोलीत पिरचर व तं

ांना मदत करणे.

णांना औषधोपचाराबाबत िनयोजन करणे.

यांचे कामकाजात सुधारणा हो यासंदभ त पयवे ण करणे.

िकरणांचा अहवाल तयार करणे, रोग िनदान करणे.
गुंतागुंती या करणात उपचाराला िदशा दे यासाठी श यिचिक सक, अ थ यंगत , िफजीिषयन, बालरोगत ,

नाक घसा त

यां याशी स ामसलत करणे.

11.

टयुमर

लिनकस बाबत कायवाही करणे.

12.

शेवट या वष या एमबीबीएस या िव ा य चे शै िणक या याने घेणे व कॅ सर या

13.

विर ठ िकरण तं

14.

िवभाग मुख तथा मा. अिध ठातांनी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे.

15.

गुंतागुंती या करणां या न दी घेणे.

ांना कामात मदत करणे.

सहयोगी ा यापक-बिधिरकरणशा

णांना औषधोपचार करणे.

ीरोगत , कान

1.

णालयातील बिधिरकरण क ाचे भारी मुख हणून काम पाहणे .

2.

पदवी या िव ा य ना बिधिरकरण िवषय िशकिव याची जबाबदारी यांची असेल.

3.

िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यांनी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे .

सहयोगी ा यापक-कान,नाक व घसाशा
1.

कान,नाक घसा िवभागा या पदवीपूव व पद यु र िव ा य ना िश ण दे णे

2.

कान,नाक घसा िवभागाचे ऑडीओमे ी क ाचे मुख हणुन कामकाज पाहणे ,िव ा य ना िशकिवणे,क ाची अ याव यक कामे पार
पाडणे .

3.

णालयीन बाहय

ण, आंतर

णांची जबाबदारी पार पाडणे .

4.

सोपिवलेली इतर शै िणक व िचिक सालयीन कामे पार पाडणे .

5.

िवभागातील कान,नाक घसा पथकाचे मुख हणून काम पाहतील व िवभागाचे िचिक सालयीन व शै िणक कामे व अ याव यक कामे
पाहतील.

6.
7.

पदवी या तृतीय एमबीबीएस या िव ा य ना िशकिवणे.
ा यापक व मा अिध ठाता यांनी सोपिवलेली िचिक सालयीन व शै िणक कामे करणे.

सहयोगी ा यापक-दं तशा
1.

णालयातील दं तशा

िवभागाचे बाहय

ण व आंतर

णचे काम पाहणे.

2.

पदवी या िव ा य ना दं तिचिक सा िवषय िशकिव याची जबाबदारी यांची असेल.

3.

िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यांनी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे .

सहयोगी ा यापक-मनोिवकृतीशा

1.

णालयातील मनोिवकृतीशा

िवभागाचे बाहय

ण व आंतर

णचे काम पाहणे.

2.

पदवी या िव ा य ना मनोिवकृती िवषय िशकिव याची जबाबदारी यांची असेल.

3.

िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यांनी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे .

अिध या याता यांचा जॉब चाट :
या शासकीय वै कीय महािव ालयात अिध या याता/सहा. अिध या यातांची एकूण 60 पदे मंजूर असून ती पुढील िवषयांकिरता मंजूर
आहे त. शरीररचनाशा -5, शिररि याशा -6, जीवरसायनशा -3, िवकृतीशा -6, यायवै कशा -3, औषधशा -3 सु मजीवशा -2,
औषधवै कशा -4, बिधिरकरणशा -4, बालरोगशा -3, श यिचिक साशा -4, -िकरणशा -2,

ीरोग व सुितशा -5, कान,नाक व

घसाशा -1, अ थ यंगोपचारशा -2, वचा व गु तरोगशा -1, यरोगशा -1, दं तिचिक साशा -1, ने िचिक साशा -1, रोग ितबंधक
व सामािजक औषधवै कशा -2, मनोिवकृतीशा -1, या िवषयांकिरता अिध या याता पदे मंजूर आहे त.
1.

आपआप या िवषयात सदरचे अिध या याते िनपुन असून यांनी वै कीय िव ा य ना या िवषयाचे अ यापन करावे, या िवषयाचे
ा यि कांचे काय म तयार क न ते यश वीिर या पूण करावेत.

2.

आप या िवभागात वै कीय िव ा य किरता िविवध कारचे शै िणक काय म तयार क न ते यश वीिर या पूण करावेत.

3.

आप या िवभागातील इतर सव कमचारी वै कीय िव ा य चे इतर शै िणक काय म यव थत पूण करतात कवा कसे यावर दे खरेख
ठे वतील.

4.

आप या िवभागातील सव कमचारी आपआपली कामे यव थतिर या पूण करतात कवा कसे यावर दे खरे ख ठे वतील.

5.

आप या िवभागपमुखांनी वेळोवेळी सांिगतलेली िविवध कारची कामे पार पाडतील.

6.

अिध ठाता यांनी वेळोवेळी सुचिवलेली िविवध शै िणक काय म ते पार पाडतील.

7.
8.

यांना करावे लागणारे प

यवहाराचे आिण यायवै क प

जनतेशी सलो याचे संबध
ं ठे व याची जबाबदारी आहे .

यवहाराचे काम वरीत करतील.

9.

आपआप या िवषयात तयेक वै कीय िव ाथ िनपुन होईल यासंदभ त वतः काही नािव यपूण शै िणक काय मांची आखणी
करतील व या काय मांची यश वीपणे अंमलबजावणी होते आहे कवा कसे याबाबत द राहतील.

10.

ा यापक व िवभाग मुखांना व सहयोगी ा यापकांना आप या िवभागातील िविवध कारचे शै िणक काय म आखणे व ते
यश वीिर या पूण कर यात सहाय करतील.

11

िविवध कारचे रा ीय काय मांची आखणी कर यात ा यापक िवभाग मुखांना सहा य करतील व ते रा

ीय काय म

यश वीिर या राबिव याकामी सहा य करतील.
12.

आपआप या िवभागांम ये वै कीय िव ा य किरता िविवध कारचे ा यि कांचे आयोजन करतील व ते यव थतिर या पार पाडतील,
या कामांम ये इतर तांि ककमचा-यांचे सहा य घेतील.

13.

महािव ालयात वै कीय िव ा य किरता िविवध कार या शै िणक काय मांचे आयोजन करतील व सव काय म यश वीिर या पार
पाडतील.

14.

िजवरसायनशा /िवकृतीशा /सु मजीवशा / िकरणशा / यायवै ीकशा
णा या िरपोट गची कामे करणे व या िदवशी या न दी ठे व यास तं

या िवषयात कायरत असले या अिध या यातांनी

ांना सांगणे.

शासकीय अिधकारी यांचा जॉब चाट :
1.

महािव ालयातील िविवध कारचे शासिनक काम यव थत पार पाडणे.

2.

वै कीय िव ा य या िविवध कार या अडीअडचणी सोडिवणे .

3

अिध ठातांनी वेळोवेळी सोपिवले या िविवध कार या जबाबदा-या पार पाडणे.

4.

महािव ालयातील शासकीय कामकाज िविवध िवभागां ारा यविथत पार पाड याची जबाबदारी शासकीय अिधका-यांची असते.

5.

सव वग-3 आिण वग-4 कमचारी यां या कामकाजावर िनयं ण ठे वणे.

6.

सव कमचा-यांची हजेरी पु तके तपासणे.

7.

सव अिधकारी व कमचारी वग चे वेतन व इतर भ े यव थतिर या काढ यात येतात कवा कसे याबाबत द ता बाळगणे.

8.

सव अिधकारी व कमचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करणे.

9.

आहरण व संिवतरण अिधकारी हणून जबाबदारी पार पाडणे.

10.

मा. अिध ठातांना शासकीय कामकाजात सहाय करणे.

11.

वै कीय िव ा य कडू न िविवध कारचे शु क जमा करणे यांचा िहशेब ठे वणे, वै कीय िव ा य ना टायपड अदा करणे.

12.

महािव ालयात जमा होणा-या सव र कमांचा िहशेब ठे वणे, जमा व खच चे िहशेब सादर करणे हया िवषयी रोखपालांना सुचना दे णे.

13.

दरवष महािव ालयाकिरता आव यक असणारा िनधी शासनाकडू न मागिव याकिरता

14.

सव कमचा-यां या सेवा अिभलेखांवर िनयं ण ठे वणे.

15.

ताव तयार कर याची कायवाही करणे.

ण शु क वसुल करणे, जमा करणे व िहषेब ठे वणे हया बाबत रोखपालांना सुचना दे णे.

औषधिनम ता वग-2 यांचा जॉब चाट :
1.

वै कीय भांडारा या सु यव थेची पाहणी करणे व यावर िनयं ण ठे वणे.

2.

वै कीय भांडारास पुरिव यात येणा-या सव औषधांची तपासणी करणे.

3.

णालयात वेळोवेळी ा त होणा-या औषधांची नमु यांची तपासणी करणे .

4

औषध भांडारातील सव न दवहया अ ावत ठे वणे.

5.

विर ठांनी औषध बाबत घेतले या िनणयांचे पालन करणे.

6.
7.

णांस दै नंिदन होणा-या औषधी या वाटपावर िनयं ण ठे वणे.
ा यापक व िवभाग मुख, औषधशा

यांना औषधखरे दी या दरकरारा या बाबतीत मदत करणे.

8.

औषधा या दे वाणघेवाण संबध
ं ात मािसक अहवाल तयार करणे.

9.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सांिगतले या सुचना व आदे षांचे पालन करणे.

10

वै कीय िव ा य ना औषधीबाबत मािहती पुरिवणे व यांची ा यि के घेणे.

11.

कालबाहय झाले या औषधी

णांना दे यात येवू नये याकडे ल ठे वणे.

साथरोगत
1.

{इिपडीमॉलॉजी ट} यांचा जॉब चाट :

ा यापक िवभाग मुखां या आदे षानु सार काम करणे व िनकडी या वेळी हजर राहणे .

2.

साथी या रोगांवर िनयं ण घाल यासाठी वेळोवेळी िशबीराचे आयोजन करणे व यां या यश वतेकडे ल ठे वणे.

3.

िव ा य ना िशबीरा या वेळी

4.
5.

णास साथीरोगांवर दे यात येणा-या लस ची मािहती दे णे.

ा यि का या वेळी िव ा य ना मागदशन करणे व आव यकता भास यास ा यि क क न दाखिवणे .
िव ा य सोबतन चच स घेणे.

िजवरसायनशा

यांचा जॉब चाट :

1.

िवभाग मुखां या आदे षानु सार कामे करणे व अडचणी या वेळी िवभागात हजर राहणे .

2.

िजवरसायनशा

3.

िवभागातील र ताचे नमुने तपासून िरपोट ग करणे.

4.

िवभागातील र ता या तपासणी संदभ त िव ा य ना र ताची तपासणी कशी करावी हयािवषयीचे मागदशन करणे.

5.

िवभागातील अिध या याता यांना यां या कामात आव यक यावेळी मदत करणे.

6.

तपासणी केले या र तां या न दी ठे वणे.

िवभागातील तं

ांना यां या कामािवषयी मागदशन करणे.

रसायनशा
1.

यांचा जॉब चाट :

ा यापक िवभाग मुखां या आदे शानु सार काम करणे व िनकडी या वेळी हजर राहणे .

2.

िव ा य या ा यि काकिरता रसायनाचे नमुने तयार करणे व िव ा य ना ा यि काचे वेळी रसायनिवषयी मागदशन करणे.

3.

िजवरसायनशा

४.

रसायना संदभ त असले या नमु यां या न दवहीम ये न द क न न दवही अ ावत ठे वणे.

५.

काचसामानाखाली यात कोणते रसायन आहे व याची उपयोजीता कोणती याची मािहती िलहीणे.

६.

यांना यां या कामात वेळोवेळी मदत करणे.

योगशाळा सांभाळ याची संपण
ू जबाबदारी व याची िनगा राखणे .

सां यकी यांचा जॉब चाट :
1.

िवभाग मुखां या मागदषनाखाली कामे करणे व िनकडी या वेळी हजर राहणे .

२.

पदिवका/पदवी अंतगत िव ा य ना िजवसं याशा

३.

पद यु र िव ा य ना संशोधना मक काय त मागदशन करणे.

िवषय िशकिवणे.

४.

णिवषयक अिभले याचे कामकाज पाहणे.

५.

णिवषयक सां यकी मािसक अहवाल तयार करणे.

ीवै कीय अिधकारी यांचा जॉब चाट :
1.

ा यापक व िवभाग मुखां या आदे शाचे पालन करणे व यां या सुचनेनुसार हजर राहणे.

२.

ामीण व शहरी आरो य क ात दाखल होणा-या ि

णांची तपासणी करणे, िनदान ठरिवणे तसेच

३.

वेळोवेळी िषबीरे आयोजीत करणे व यश वीतेकिरता य निशल राहणे.

४.

िशबीरात सोबत असले या िव ा य ना

५.

ा यि कात िव ा य ना मदत करणे .

णांची व यावर कर यात येणा-या उपचाराची मािहती दे णे.

णांना औषधोपचार करणे.

पाठयिनदशक {टयुटर-पीएसएम
1.

} यांचा जॉब चाट :

ा यापक व िवभाग मुखां या अिधन थ कायरत राहणे व यां या आदे शानु सार कामकाज करणे .

२.

काय लयीन वेळे यितिर त गरज भास यास ा यापक िवभाग मुख यां या आदे शानु सार हजर राहणे .

३.

झाले या अ यास माचे िव ा य सोबत चच स घेणे. यात अडचणी अस यास यांचे समाधान करणे .,

४.

िव ा य ची ा यि के घेणे.

५.

िव ा य ना ा यि के क न दाखिवणे , ा यि कांम ये काही अडचणी अस यास यांचे समाधान करणे.

अिभर क { युरेटर-शिरररचना П} यांचा जॉब चाट :
1.

शिरररचनाशा

िवभागातील ा यापक व िवभाग मुखां या आदे षानु सार कायरत राहणे व काय लयीन वेळेवर हजर राहणे .

2.

शिरररचनाशा

िवभागातील सं ाहलयाम ये

३.

िवभागीय सं हालयात िव ा य ना िश णासाठी ा यि कां या वेळी मृतदे हाची मांडणी क न ठे वणे.

४.

िव ा य ना मृतदे हाची मािहती सांगणे व यां या अ यापनात वेळोवेळी मदत करणे.

५.

सं हालयातील नमु यांखाली यो य मािहती दशिवली आहे काय याची पाहणी करणे, नमुणे व छ िठकाणी ठे वले आहे काय व

णांचे शािरिरक नमुने िव ा य या िष णासाठी तयार क न ठे वणे.

सं हालयाचा पिरसर व छ आहे काय याची पाहणी करणे.

अिभर क { युरेटर-िवकृतीशा

П} यांचा जॉब चाट :

१.

िवकृतीशा

िवभागातील ा यापक व िवभाग मुखां या आदे शानु सार कायरत राहणे व काय लयीन वेळेवर हजर राहणे.

२.

िवकृतीशा

िवभागातील सं ाहलयाम ये

णांचे शािरिरक नमुने गोळा क न यांना कापून यांची यो य मांडणी करणे. व

िव ा य या िश णासाठी पेसीमेन तयार क न ठे वणे.
३.

िवभागीय सं हालयात जतन केलेले पेसीमे स व यासंबध
ं ात असले या सािह याची जपनु क क न ठे वणे.

४.

िव ा य ना नमु यासंबध
ं ात मािहती सांगणे व यां या अ यापनात वेळोवेळी मदत करणे .

५.

सं हालयातील नमु यांखाली यो य मािहती दशिवली आहे काय याची पाहणी करणे, नमुणे व छ िठकाणी ठे वले आहे काय व
सं हालयाचा पिरसर व छ आहे काय याची पाहणी करणे.

अिध क जनरल वकशॉप यांचा जॉब चाट :
१.

महािव ालया या अिधन थ असले या िविवध िवभागातील संय ाची दु

२.

िविवध िवभागातील लाईट, पंखे व िव त
ु सािह याची दु

ती करणे .

ती यां या अिधन थ कायरत असले या तं

ांकडू न क न घे याची

कायवाही करणे .
३.

महािव ालयात आयोिजत कर यात आले या िविवध शै िणक, मनोरंजना मक काय मा या वेळी वेळोवेळी िव त
ु ीकरणात मदत
करणे .

४.

वकशॉपम ये ा त झाले या यं /संयं यांची वतं न दवही ठे वणे.

५.

वषभरात दु

६.

जनरल वकशॉपम ये ा त झाले या सव यं /संयं ावर िनयं ण ठे वणे व पिरवे़ ाण करणे.

७.

आप या अिधन थ सव कमचा-यांवर िनयं ण ठे वणे व आदे ष दे वून यां या कडू न कामाची पुतता करवून घेणे.

ती कर यात आले या व दु

ती किरता आले या यं /संयं ाचा मािसक गोषवारा तयार करणे.

पशुवै कीय अिधकारी यांचा जॉब चाट :
१.

िवभाग मुखां या मागदशनाखाली कामे करणे व िनकडी या वेळी हजर राहणे .

२.

िवभागातील म यवत

ाणी योगशाळे त असले या ा यांची द ता घेणे.

३.

ाणीगृहातील सव ा यांना भोजन व पा याची यो य यव था करणे.

४.

ा यां या कृतीची िनगा राखणेव यांना आव यक यावेळी औषधोपचार करणे.

५.

िव ा य ना ा यि का या वेळी ा यािवषयीचे मागदशन करणे व िव ा य ना ा यि का या वेळी मदत करणे.

६.

िवभागा या आव यकतेनुसार ाणी संकलीत क न ठे वणे.

आवासी/िनवासी/ बंधक यांचा जॉब चाट :
१.

आवासी/िनवासी/ बंधकांनी वै कीय िव ा य या शै िणक काय मांम ये यांना मदत करणे.

२.

वै कीय िव ा य ना ा यि कां या वेळी यांनी मागदशन करणे.

३.

वै कीय िव ा य या शै िणक काय मां यितिर त
आंतर

४.

णव

णांची तपासणी क न यांना पुढील औषधोपचार करणे .

या या िवषयातील ा यापक व िवभाग मुख तसेच अिध ठाता यांनी वेळोवेळी सुचिवलेली िविवध कारची कामे पार पाडणे.

५.

िवभागात दाखल झाले या

६.

क ाची साफसफाई झा यावर या

णांची काळजीघेणे,

वै कीय अिधकारी आंतर

णां या श ि येत मदत करणे.

णाची श ि या ठे व यात आली आहे , आद या िदवशी याचेवर श ि येपव
ू तयारी झाली

अस यास यांना श ि यागृहाकउे यादी पाठवून
७.

णालयातील िविवध िवभागांम ये उप थत राहू न या िवभागातील बाहय

णास पाठिवणे.

णात फेरी मार यास आ यावर यां या सोबत जावून

णां या पेपरवर जे आदे ष िदले जातात. या नु सार

औषधी दे णे.
८.

निवन आंतर

ण आ यास यास भरती क न घेणे, वै कीय अिधका-यांनी िदले या आदे षानु सार औषधी दे वून सवसाधारण आदे श

पु तकात न द घेणे.
९.

अ यव थ

ण आ यास यास औषधोपचार दे यासाठी ाधा य दे णे, वै कीय अिधका-यास तसा कॉल रिज टर म ये न दवून

पाठिवणे .
१०.
११.

कामाची वेळ संप यावर

णालय सोड यापुव येणा-या अिधपिरचािरकेस सव

ण शु क वसुल करणे, जमा करणे व िहषोब ठे वणे.

णांची {औषेधोपचाराबाबत} मािहती दे णे.

१२.

रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे.

१३.

वै कीय अिध क, यांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.

ंथपाल यांचा जॉब चाट :
१.

ंथालयाचे संघटन व संपण
ू
शासन.

२.

ंथालया या िव ताराबाबत वेळोवेळी

३.
४.

ताव तयार करणे.

वाचकां या गरजा ल ात घेवून ंथालयाची कायप दती ठरिवणे.
ंथालयीन कमचारी वृद
ं ास सव कारचे मागदषन व यां या दै नंिदन कायकत यावर िनयं ण ठे वणे.

५.

शासनाने ंथालयाबाबत ठरिवले या येय, धोरणानु सार कायप दती अवलंबन
ू उि टानु सार काय पार पाडणे.

६.

पु तक/िनयतकालीके व इतर वाचिनय सािह य खरेदीची धोरणे ठरिवणे व अंमलबजावणी करणे.

७.

वेळोवेळी ंथलय सिमती या बेठका आायोिजत क न ंथालया या िवकासाबाबत सव सद यांचे मागदशन घेणे.

८.

ंथालयास पुरेशा अनु दानाची तरतुद होईल या किरता ंथालय सिमती या स

९.

ंथालयाचे आधुिनकीकरण करणे.

यानु सार धोरण िनि ती करणे.

१०.

कमचारी वृद
ं ास िश ीत करणे.

११.

अ यावत यं सामु ीची मािहती घेणे.

१२.

सव कार या वाचकांना ंथालयाचा जा तीतजा त वापर करता येईल याकिरता उपाय करणे .

१३.

वेळोवेळी वाचकां या ंथालयाबाबत या अडीअडचणी सोडिवणे .

काय लयीन अिध क/लेखा अिध क यांचा जॉब चाट :
१.

महािव ालयातील िविवध कारचे शासिनक काम यव थत पार पाडणे.

२.

वै कीय िव ा य या िविवध कार या अडीअडचणी सोडिवणे .

३.

अिध ठातांनी वेळोवेळी सोपिवले या िविवध कार या जबाबदा-या पार पाडणे.

४.

महािव ालयातील शासकीय कामकाज िविवध िवभागां ारा यविथत पार पाड याची जबाबदारी काय लयीन अिध क/लेखा
अिध क यांची येते.

५.

सव वग-3 आिण वग-4 कमचारी यांचे सेवा अिभलेख अ यावत ठे वणे.

६.

सव कमचा-यां या वैय तीक न या तयार क न या अ यावत ठे वणे.

७.

सव अिधकारी व कमचारी वग चे वेतन व इतर भ े यव थतिर या काढ यात येतात कवा कसे याबाबत द ता बाळगणे.

८.

सव अिधकारी व कमचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करणे.

९.

अिधकारी व कमचा-यांचे िविवध भ यांचे दे यके तयार क न कोषागार काय लयात सादर करणे.

१०.

मा. अिध ठातां तथा षासकीय अिधकारी यांनी वेळोवेळी सुचिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

११.

वै कीय िव ा य कडू न िविवध कारचे शु क जमा करणे यांचा िहषोब ठे वणे, वै कीय िव ा य ना टायपड अदा करणे.

१२.

महािव ालयात जमा होणा-या सव र कमांचा िहशेब ठे वणे, जमा व खच चे िहशेब सादर करणे.

१३.

दरवष महािव ालयाकिरता आव यक असणारा िनधी शासनाकडू न मागिव याकिरता

१४.

ताव तयार करणे .

ण शु क वसुल करणे, जमा करणे व िहशेब ठे वणे.

१५.

काय लयातील कमचारी वग वर िनयं ण ठे वणे.

१६.

कमचा-यां या िविवध कार या अडीअडचणी सोडिवणे.

१७.

कमचा-यांना यां या कामकाजात येणा-या अडीअडचणी सोडिव याकिरता मागदशन करणे.

१८.

कमचा-यांना सोपिव यात आलेली कामे भावीपणे व उ म कारे पार पाड याकिरता यांना वेळोवेळी मागदशन करणे.

रोखपाल यांचा जॉब चाट :

१.

रोखन दवहया अ यावत ठे वणे.

२.

वीय पंची खाते अ यावत ठे वणे तसेच वीय पंची न दवहीतील न दी अचुकपणे होणे.

३.

बँकेतून रोख आणणे व रोखीचे िवतरण आव यक यावेळी अिधकारी कमचा-यांना करणे.

४.

येक मिह या या शेवटी रोख पु तीकेम ये संि त गोषवारा तयार क न ठे वणे.

५.

दै नंिदन रोखी या यवहारा या न दी घेणे व या शासकीय अिधकारी यांचेकडू न तपासून घेणे.

६.

दर मिह या या शेवटी वीय पंची खा याची कोषागारातील

७.

वय पंची ले याशी जुळवणी करणे.

टे ट बँकेशी झाले या यवहारांची मासीक पडताळणी दर मिह या या अखेरीस करणे व तषी आप या रोखवहीत न द घेणे.

८.

दर मिह या या अखेरचा मािसक अहवाल संचालक, वै कीय िश ण व संशोधन, मुंबई यांना पाठिवणे .

९.

िव ा य कडू न व इतर वसुली या पाव यांची वेगवेगळी न दवही ठे वणे व यात रोज या रोज न दी घेणे व या शासकीय अिधकारी
यांचेकडू न तपासणे .

१०.

झाले या वसुली पाव यांची र कम 3 िदवसांचे आत कोषागारात जमा करणे.

११.

चलनाची न दवही ठे वणे व मिह या या शेवटी कोषागाराशी याची पडताळणी करणे.

१२.

दर मिह यात कोषागारातून एकूण िकती दे यके पािरत झालीत याची कोषागाराशी जुळवणी करणे.

विर ठ सहायक यांचा जॉब चाट :
1.

महािव ालयातील िविवध कारचे शासिनक काम यव थत पार पाडणे.

२.

वै कीय िव ा य या िविवध कार या अडीअडचणी सोडिवणे .

३.

अिध ठातांनी वेळोवेळी सोपिवले या िविवध कार या जबाबदा-या पार पाडणे.

४.

महािव ालयातील षासकीय कामकाज िविवध िवभागां ारा यविथत पार पाडणे.

५.

सव वग-3 आिण वग-4 कमचारी यांचे सेवा अिभलेख अ यावत ठे वणे.

६.

सव कमचा-यां या वैय तीक न या तयार क न या अ यावत ठे वणे.

७.

सव अिधकारी व कमचारी वग चे वेतन व इतर भ े यव थतिर या काढ यात येतात कवा कसे याबाबत द ता बाळगणे.

८.

सव अिधकारी व कमचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करणे.

९.

अिधकारी व कमचा-यांचे िविवध भ यांचे दे यके तयार क न कोशागार काय लयात सादर करणे .

१०.

मा. अिध ठातां तथा षासकीय अिधकारी यांनी वेळोवेळी सुचिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

११.

वै कीय िव ा य कडू न िविवध कारचे शु क जमा करणे यांचा िहशेब ठे वणे, वै कीय िव ा य ना टायपड अदा करणे.

१२.

महािव ालयात जमा होणा-या सव र कमांचा िहशेब ठे वणे, जमा व खच चे िहशेब सादर करणे.

१३.

दरवष महािव ालयाकिरता आव यक असणारा िनधी शासनाकडू न मागिव याकिरता

ताव तयार करणे.

१४.

ण शु क वसुल करणे, जमा करणे व िहशेब ठे वणे.

१५.

कमचा-यां या िविवध कार या अडीअडचणी सोडिवणे.

१६.

कमचा-यांना यां या कामकाजात येणा-या अडीअडचणी सोडिव याकिरता मागदशन करणे.

१७.

कमचा-यांना सोपिव यात आलेली कामे भावीपणे व उ म कारे पार पाड याकिरता यांना वेळोवेळी मागदशन करणे.

भांडारपाल/विर ठ िलपीक यांचा जॉब चाट :
१.

सव कारची दे यके तयार करणे.

२.

रोख न दवही अ यावत ठे वणे.

३.

वीय पंची खाते अ यावत ठे वणे तसेच वीय पंची रोख नांदवही अ यावत ठे वणे.

४.

खातेिनहाय लेखा पिर ण व महालेखापाल मुंबई यांचे अनु पालन अहवाल सादर करणे.

५.

कोषागारात दे यके टाकणेव बँकेतून रकमा आणणे.

६.

चारमाही/आठमाही/वा षक अंदाजप के तयार करणे.

७.

मािसक खच चे िववरणप े तयार करणे.

८.

काय म अंदाजप क तयार करणे .

९.

काय लयीन/लेखा अिध कांनी सांिगतलेली कामे करणे.

१०.

शासकीय अिधकारी यांनी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.

११.

कमचा-यांचीसेवा अिभलेखे अ यावत तयार करणे.

१२.

अिधका-यांची व कमचा-यांची सेवा पु तके तयार क न अ यावत ठे वणे.

१३.

अिधकारी व कमचा-यां या वैय तीक न या तयार क न अ यावत ठे वणे.

१४.

विर ठांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.

अिभलेख िलपीक/किन ठ िलपीक /टं कलेखक/भांडारिलपीक यांचा जॉब चाट :
१.

सव कारची दे यके तयार करणे, आक मक खच ची न दवही

२.

मुळ सेवापु तके अ यावत ठे वणे व न दी घेणे, आवक जावक करणे .

३.

आ थापना िवभागाशी असलेला प

४.

िनयतकालीन िववरणप े तयार करणे.

५.

मोठी व लहान बांधकामे कर यासाठी प

६.

िवधानसभा तारांिकत

७.

बैठकांिवषयी मािहती तयार करणे.

८.

गोपिनय व अधशासकीय प ां या न दवहया अ यावत ठे वणे.

९.

िनवृ ीवेतनाची सव कागदप े तयार करणे, िकरकोळ रजेचा िहशेब ठे वणे.

१०.

पो टा या ितकीटांचा िहशेब ठे वणे {अ व ब न दवहया अ यावत ठे वणे}

यवहार करणे .
यवहार करणे.

नांची उ रे टं किलिखत करणे.

११.

वै कीय तपास या माणप े तयार करणे व वै कीय अिधका-यां या व -या घेणे.

१२.

अथसंक पीय अंदाजप क तयार करणे, मािसक खच चे िववरणप े तयार करणे.

१३.

िबल रिज टर, चेक रिज टर, टोकन रिज टर अ यावत ठे वणे, मािसक कोरीअर िरपोट तयार करणे.

१४.

वेळोवेळी विर ठांनी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे,काय लयीन अिध क/लेखा अिध कांनी सांिगतलेली कामे करणे.

१५.
१६.

शासकीय अिधकारी यांनी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.
िविवध कार या न या अिभलेख िवभागात

माने लावून ठे वणे.

लघुलख
े क यांचा जॉब चाट :
१.

मा. अिध ठाता यांनी वेळोवेळी सुचिवलेली िविवध कारची कामे पार पाडणे.

२.

मा. अिध ठातांचे प

३.

मा. अिध ठाता यांनी सेपिवलेला काय लयीन प

४.

िविवध कार या प

५.

मा. अिध ठाता यांचे वीय सहायक हणून काम पाहणे , िविवध सभांचे इितवृ

यवहारा संदभ त

ुतलेखन घेणे व टं कलेखन करणे.
यवहार करणे .

यवहारां या अ यावत प दतीने न या तयार क न ठे वणे.
घेणे, तातडीचे दु र वनी संदेश, फॅ स यावर वरेने

कायवाही क न अहवाल दे णे.
६.

मा. अिध ठातां या संचालनालय, सिचवालय, िज हािधकारी या िठकाण या िविवध बैठकांची मािहती तयार करणे व बैठकी या वेळेस
उपल ध क न दे णे.

७.

वग-1,2,3 चे गोपिनय अहवाल अ यावत ठे वणे.

बी.सी.जी. तं
१.

बी.सी.जी. तं

ाचा जॉब चाट

ाने यां या कामा या िठकाणी यांना ठरवून िदले या शासकीय कामा या वेळी कत यावर हजर रहावे. तसेच

आपातकालीन संगी कॉल के यावर वरीत सेवस
े हजर रहावे.
२.

यांने दररोज तपासलेलया बाहय व आंतर बाल

णांची न दवही ठे वावी.

३.

वै कीय िव ा य या शै िणक काय मास अ यापकांना मदत करणे.

४.

वै कीय िव ा य या िवभागीय/िव ािपठा या ा यि क कामांम ये अ यापकांना मदत करणे.

५.

वै कीय िव ा य या िवभागीय/िव ािपठा या ा यि क पिर ां यावेळी अ यापकांना/पिर कांना आव यक ती मदत करणे.

६.

ा यापक व िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.

७.

योगशाळे त िविवध कार या चाच या क न यां या न दी घेणे, िरपोट ग करणे .

८.
९.
१०.

ते उप-िवभागीय जडव तू न दवही अ यावत ठे वणे व सा तािहक मागणीप े तयार करणे.
योगशाळे तील साधनसामु ीचे पिरर ण व दु
सकाळी काम सु

ती यासाठी योगय ती कायवाही करणे.

कर यासाठी लागणारी सव पूव तयारी आद या िदविश सं याकाळी पूण झाली आहे , याब ल याने खा ी क न

यावी.
११.
१२.

रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे.
ा यापक व विर ठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.

योगशाळा तं
1.

योगशाळा तं

ाचा जॉब चाट

ाने यां या कामा या िठकाणी तयांना ठरवून िदले या शासकीय कामा या वेळी कत यावर हजर रहावे. तसेच

आपातकालीन संगी कॉल के यावर वरीत सेवस
े हजर रहावे.
2.

यांने दररोज तपासलेलया बाहय व आंतर

णांची न दवही ठे वावी.

3.

वै कीय िव ा य या शै िणक काय मास अ यापकांना मदत करणे.

४.

वै कीय िव ा य या िवभागीय/िव ािपठा या ा यि क कामांम ये अ यापकांना मदत करणे.

५.

वै कीय िव ा य या िवभागीय/िव ािपठा या ा यि क पिर ां यावेळी अ यापकांना/पिर कांना आव यक ती मदत करणे.

६.

ा यापक व िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.

७.

योगशाळे त िविवध कार या चाच या क न यां या न दी घेणे, िरपोट ग करणे .

८.
९.
१०.

ते उप-िवभागीय जडव तू न दवही अ यावत ठे वणे व सा तािहक मागणीप े तयार करणे.
योगशाळे तील साधनसामु ीचे पिरर ण व दु
सकाळी काम सु

ती यासाठी योगय ती कायवाही करणे.

कर यासाठी लागणारी सव पूव तयारी आद या िदवशी सं याकाळी पूण झाली आहे , याब ल याने खा ी क न

यावी.
११.
१२.

रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे.
ा यापक व विर ठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.

िकरण तं
१.

िकरण तं

यांचा जॉब चाट :

ाने सकाळी 8.30 ते दु पारी 1.30 पयत व सं याकाळी 4 ते 6 वाजेपयत हजर रहावे. िनकडी या वेळेस आव यक असेल

या माणे याने हजर रहावे.
२.

याने दररोज नेहमीचे काम सु

३.

या या ता यातील -िकरण यं ा या पिरर णासाठी व दु

४.

याने यं ा या संधारण व दु

५.
६.
७.

कर यापुव

-िकरण यं

व छ करावे व ते नीट काम दे त आहे हे पहावे.
तीसाठी तो जबाबदार असतो.

या यांची न द िदनांकासह दशिवणारी िवशेष न दवही ठे वावी.

िकरण िवभागाची उपिवभागीय जडव तु न दवही व सा तािहक मागणप े यासाठी तो जबाबदार असतो.
याने वापरले या -िकरण िफ मचा दररोजचा िहशेब यां या िनरिनराळया आकारानु सार ठे वावा.
िकरण यं ा या कामकाजात कोणताही अडथळा येत अस यास याने तो वेळेवर -िकरण वै कीय अिध कां या िनदशनास
आणावा.

८.
९.
१०.
११.

िविकरणाचा धोका टाळ यासाठी असलेली सव साधनसामु ी सु थतीत आहे याकडे याने ल

ावे.

ण शु क वसुल करणे, जमा करणे व िहशेब ठे वणे.
रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे.
ा यापक व िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.

अंधारखोली सहायक यांचा जॉब चाट :
१.

अंधारखोली सहायकाने शासनाने ठरवून िदले या वेहात हजर रहावे. िनकडी या वेळेस आव यक असेल या माणे हजर रहावे.

२.

िकरण तं

ाने काढले या िकरणांना रसायणात धुणे व वाळवणे .

३.

िकरण तं

ाला

४.

ा यापक व िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.

५.

याने दररोज नेहमीचे काम सु

६.

याने यं ा या संधारण व दु

७.

याने वापरले या -िकरण िफ मचा दररोजचा िहशेब यां या िनरिनराळया आकारानु सार ठे वावा.

८.

णाचा -िकरण काढ यात मदत करणे.
कर यापुव

-िकरण यं

व छ करावे व ते नीट काम दे त आहे हे पहावे.

या यांची न द िदनांकासह दशिवणारी िवशेष न दवही ठे वावी.

िकरण यं ा या कामकाजात कोणताही अडथळा येत अस यास याने तो वेळेवर -िकरण वै कीय अिध कां या िनदशनास
आणावा.

९.
१०.
११.

िविकरणाचा धोका टाळ यासाठी असलेली सव साधनसामु ी सु थतीत आहे याकडे याने ल

ावे.

ण शु क वसुल करणे, जमा करणे व िहशेब ठे वणे.
रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे.

दय आलेख तं

{ई.सी.जी. तं

}यांचा जॉब चाट

1.

णालयात या

णाचे दयाचा आलेख काढणेस आदे िशत कर यात आलेले असेल या

णाचा दयाचा आलेख काढू न वै कीय

अिधका-यांना दे णे.
२.

दय आलेख तं

३.

दयाचा आलेख काढ या या मिशनची यव थत िनगा ठे वणे.

४.

ाने या या िवभागाषी संबंधीत सव कारची कामे पार पाडावयाची आहे त.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.

५.

णांना दय आलेख काढ यासंदभ त कोण याही कार या अडचणी िनम ण होणार नाहीत याची द ता घेणे.

६.

णांना दय आलेख काढ यासंदभ त मागदशन करणे.

७.

णां या काढले या आलेखा संदभ त न दवहीठे वणे व ती अ यावत ठे वणे.

८.

विर ठांनी वेळोवेळी मागिवलेली मािहती यांना पुरिवणे.

क ा य तं
१.
२.

ाचा {ऑडीओ ह युअल तं

}जॉब चाट

नाक,कान घसा िवभागाशी संबध
ं ीत कामे करणे.
णांना संबंधीत िवभागाशी अडचणी आ यास यांचे समाधान करणे.

३.

िवभागाशी संबध
ं ीत यं ाची िनगा राखणे .

४.

संबध
ं ीत यं े व उपकरणे कायरत राहील याची काळजी घेणे.

५.

आपण तपासले या

६.

विर ठांनी वेळोवेळी मािगतलेली मािहती पुरिवणे .

७.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.

णांची न दवही ठे वणे.

वणमापक तं

{ऑडीओमे ीक तं

} यांचा जॉब चाट :

1.

वणमापक िवभागाशी संबंधीत सव कारची कामे पार पाडावयाची आहे त.

२.

या

३.

वणमापक साधनांची िनगा राखणे .

४.

ा यापक व िवभाग मुखांना या

५.

णांना वणसंदभ त अडचणीअसतील यांना या संदभ त मागदशन करणे
णांना वणासंदभ त अडचणी असतील यां या उपचारात मदत करणे.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.

६.

णांना वणमापना संदभ त कोण याही कार या अउचणी िनम ण होणार नाहीत याची द ता घेणे.

७.

णांना वणमापना संदभ त मागदशन करणे.

८.

णां या केले या वण मापना संदभ त न दवही ठे वणे व ती अ यावत ठे वणे.

९.

विर ठांनी वेळोवेळी मागिवलेली मािहती यांना पुरिवणे.

पचथेरापी ट यांचा जॉब चाट
१.

पचथेरापी ट यां या कामा या िठकाणी यांना ठरवून िदले या शासकीय कामा या वेळी कत यावर हजर रहावे. तसेच
आपातकालीन संगी कॉल के यावर वरीत सेवस
े हजर रहावे.

२.

यांने दररोज तपासलेलया बाहय व आंतर

णांची न दवही ठे वावी.

३.

वै कीय िव ा य या शै िणक काय मास अ यापकांना मदत करणे.

४.

वै कीय िव ा य या िवभागीय/िव ािपठा या ा यि क कामांम ये अ यापकांना मदत करणे.

५.

वै कीय िव ा य या िवभागीय/िव ािपठा या ा यि क पिर ां यावेळी अ यापकांना/पिर कांना आव यक ती मदत करणे.

६.

ा यापक व िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.

७.

वणा या िविवध कार या चाच या क न यां या न दी घेणे, िरपोट ग करणे.

८.

ते उप-िवभागीय जडव तू न दवही अ यावत ठे वणे व सा तािहक मागणीप े तयार करणे.

९.
१०.

वणयं ा या साधनसामु ीचे पिरर ण व दु
सकाळी काम सु

ती यासाठी यो य ती कायवाही करणे.

कर यासाठी लागणारी सव पूव तयारी आद या िदवषी सं याकाळी पूण झाली आहे , याब ल याने खा ी क न

यावी.
११.
१२.
१३.

रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे.
ा यापक व विर ठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.
णांना उ चारात कोणती अडचण आहे यािवषयी विर ठां या आदे शानु सार मागदशन करणे.

लोहार यांचा जॉब चाट :
१.

महािव ालयातील िविवध िवभाग, मुलामुल चे वसितगृह, िनवास थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहय

ण िवभाग वगैरे

िठकाण या लोहार िवशयक कामे पार पाडावीत.
२.

िविवध िवभागातील लोखंडी सामान व इतर लोखंडी सािह य सु थतीत चालु ठे वावे.

३.

मुलामुंल किरता असलेले लोखंडी बचेस सु थतीत ठे वणे. व ते दु

४.

सव िवभागातील दरवाजे, िखड या वगैरेची िनगा राखणे.

५.

महािव ालयातील सव टे बल, खु य , बाक टु ल वगैरे लोखंडी सामानाची िनगा राखणे .

६.

िविवध िवभागातील आव यकते माणे काम करणे.

७.

विर ठांनी सोपिवले या इतर सव जबाबदा-या पार पाडणे.

त करणे.

सुतार यांचा जॉब चाट :
१.

महािव ालयातील िविवध िवभाग, मुलामुल चे वसितगृह, िनवास थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहय
िठकाण या सुतार िवषयक कामे पार पाडावीत.

ण िवभाग वगैरे

२.

िविवध िवभागातील लाकडी सामान व इतर लाकडी सािह य सु थतीत चालु ठे वावे.

३.

मुलामुंल किरता असलेले बचेस सु थतीत ठे वणे. व ते दु

४.

सव िवभागातील दरवाजे, िखड या वगैरेची िनगा राखणे.

५.

महािव ालयातील सव टे बल, खु य , बाक टु ल वगैरे लाकडी सामानाची िनगा राखणे.

६.

िविवध िवभागातील आव यकते माणे काम करणे.

७.

विर ठांनी सोपिवले या इतर सव जबाबदा-या पार पाडणे.

दं त तं
१.

दं त तं

त करणे.

यांचा जॉब चाट :

ाने सकाळी 8.30 ते दु पारी 1.30 पयत व सं याकाळी 4 ते 6 वाजेपयत हजर रहावे. िनकडी या वेळेस आव यक असेल

या माणे याने हजर रहावे.
२.

दं त िवषयक अडचण असले या

णाला आव यक ते मागदशन करणे.

३.

दं त िवषयक

४.

दातां या कवळी तयार करणे .

५.

वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.

६.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सेपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.

७.

दातां या आरो या संदभ त वै कीय अिधका-यांना िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.

८.

िविवध रा ीय काय मात सहभागी होणे. यश वीतेकिरता मदत करणे.

९.

दं त

णांची काळजी घेण.े

१०.

दं त

णांवर थमोपचार करणे .

११.

दं त िवभागातील िविवध साधनसामु ीची िनगा राखणे,साफसफाई राखणे.

णावर उपचार कर याकिरता वै कीय अिधका-यांना मदत करणे.

१२.

दं त िवषयक िविवध आकडे वारी/मािहती या न दी अ यावत ठे वणे.

१३.

िविवध कारची मािहती अ यापकांना पुरिवणे .

िसिनअर िव ुत तं
१.

यांचा जॉब चाट :

महािव ालयातील िविवध िवभाग, मुलामुल चे वसितगृह, िनवास थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहय

ण िवभाग वगैरे

िठकाण या िव त
ु िवषयक कामे पार पाडावीत.
२.

िविवध िवभागातील लाईट, पंखे व इतर िव त
ु सािह य सु थतीत चालु ठे वावे.

३.

महािव ालयात आयोिजत कर यांत आले या िविवध संगी िव त
ु ीकरणाची जबाबदारी असेल.

४.

वै कीय िव ा य किरता आयोिजत केले या िविवध शै िणक, मनोरंजना मक काय मां या वेळी िव त
ु ी करणे करावे.

५.

िविवध िवभागातील िविवध कारची यं सामु ी सु थतीत चालु ठे व याची जबाबदारी असेल.

६.

वसितगृहातील िव ा य या त ारीचे िनवारण करावे.

७.

महािव ालया या सव िवभागांमधील िव त
ु उपकरण िवषयक अडीअडचण सोडवा यात.

८.

वेळोवेळी विर ठांनी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडावीत.

९.

महािव ालयीन पिरसर िव त
ु रोषनाईने आकषक िदसेल याची काळजी घेणे.

१०.

महािव ालयीन पिरसर िव त
ु रोषनाईने आ हाददायक व स राहील याची काळजी घेणे.

११.

महािव ालया या पिरसरातील पथिद यांची काळजी घेणे.

१२.

िव त
ु िवभागाषी िनगडीत अशा सव कार या आव यक न दी वेळ या वेळी घेवून त संबंधी न दवहया अ यावत ठे वा यात.

१३.

िनवास थाने, उपहारगृहे वगैरे िठकाण या िव त
ु शु काची वसुली करणे, त संबध
ं ी न दी अ यावत ठे वणे.

िवजतं ी यांचा जॉब चाट :

1.

महािव ालयातील िविवध िवभाग, मुलामुल चे वसितगृह, िनवास थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहय

ण िवभाग वगैरे

िठकाण या िव त
ु िवषयक कामे पार पाडावीत.
२.

िविवध िवभागातील लाईट, पंखे व इतर िव त
ु सािह य सु थतीत चालु ठे वावे.

३.

महािव ालयात आयोिजत कर यांत आले या िविवध संगी िव त
ु ीकरणाची जबाबदारी असेल.

४.

वै कीय िव ा य किरता आयोिजत केले या िविवध शै िणक, मनोरंजना मक काय मां या वेळी िव त
ु ी करणे करावे.

५.

िविवध िवभागातील िविवध कारची यं सामु ी सु थतीत चालु ठे व याची जबाबदारी असेल.

६.

वसितगृहातील िव ा य या त ारीचे िनवारण करावे.

७.

महािव ालया या सव िवभागांमधील िव त
ु उपकरण िवषयक अडीअडचण सोडवा यात.

८.

वेळोवेळी विर ठांनी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडावीत.

९.

महािव ालयीन पिरसर िव त
ु रोषनाईने आकषक िदसेल याची काळजी घेणे.

१०.

महािव ालयीन पिरसर िव त
ु रोषनाईने आ हाददायक व स राहील याची काळजी घेणे.

११.

महािव ालया या पिरसरातील पथिद यांची काळजी घेणे.

१२.

िव त
ु िवभागाशी िनगडीत अशा सव कार या आव यक न दी वेळ या वेळी घेवून त संबध
ं ी न दवहया अ यावत ठे वा यात.

१३.

िनवास थाने, उपहारगृहे वगैरे िठकाण या िव त
ु शु काची वसुली करणे, त संबध
ं ी न दी अ यावत ठे वणे.

वाहन चालक यांचा जॉब चाट
१.

वाहन सु थतीत ठे वणे/ऑईल/पाणी/हवा/ ेक/लाईट इ. सव यव थत ठे वणे.

२.

वाहन दु

३.

लॉगबुक अ यावत ठे वणे, न दी घेवून काय लय मुखां या वा -या घेणे.

४.

इंधन दे यके लॉगबुकम ये न दवून मािणत क न सादर करणे.

ती के यानंतर िह

ी शीटम ये यां या न दी घेणे व काय लय मुखाची वा री घेणे.

५.

24 तास वाहन सु थतीत वासाकिरता उपल ध ठे वणे.

६.

वै कीय िव ा य किरता असले या बसेस ारा िव ा य ची सुरि त ने-आण करणे.

७.

विर ठां या आदे शानु सार

८.

वेळोवेळी विर ठां या आदे शा माणे वाहन वासास सु थतीत उपल ध क न दे णे.

९.

वै कीय िव ा य या शै िणक भेटीसाठी वाहन घेवून जाणे.

ण वाह या यितिर त रा ीय काय म व इतर िनकडी या अ याव यक वेळी वाहन चालिवणे.

सावजिनक आरो य पिरचािरका यांचा जॉब चाट :
१.
२.

वै कीय िव ा य ना यां या ा यि क कामांत मदत करणे.
ा यापक व िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सुचिवलेली िविवध कारची कामे पार पाडणे .

३.

िवभागात दाखल झाले या

णांची काळजी घेण.े

४.

आरो या संदभ त िविवध कार या िशबीरांचे आयोजन करणे व यांत मागदशन करणे.

५.

आरो य िवषयक सव कार या रा ीय काय मांत सहाय करणे.

६.

िविवध कारचे िशबीरे आयोिजत करणे व ते यश विर या पूण करणे.

७.

सावजिनक आरो या संदभ त

८.

वै कीय िव ा य या शै िणक काय मांत ा यापकांना व सहयोगी ा यापक व अिध या यातांना सहाय करणे.

९.

कुटु ं ब िनयोजनासाठी ो साहीत करणे, कॉपरटीसाठी ो साहन दे णे, कुटु ं ब िनयोजनाची साधने वाटप करणे.

१०.

आरो य िश ण दे णे, घरभेटी दे णे, आंगणवाडयांना भेटी दे णे इ.

११.

औषधी आणणे, वाटप करणे, टॉक ठे वणे इ.

१२.

लसीकरणां या काय मांत सहभाग, लसीकरणा या रा ीय काय मांत सहभाग.

१३.

पेशंटचे सोशल ॉ लेम सोडवणे इ.

णालयात येणा-या सव कार या

णांना व यां या नातेवाईकांना आरो यासंदभ त मागदशन करणे .

आरो य िनिर क यांचा जॉब चाट :
१.
२.

आरो य िनिर कांने आव यकते माणे िविवध िवभागात हजर रहावे. िनकडी या वेळेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहावे.
णालयात िविवध आजारांबाबत अडचण असले या

णाला आव यक ते मागदशन करणे.

३.

िविवध आजारा या

४.

वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.

५.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

६.

आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यांना िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.

७.

िविवध रा ीय य मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे .

८.

णालयातील

णांवर उपचार कर याकिरता वै कीय अिधका-यांना मदत करणे.

णांची काळजी घेणे.

९.

आरो य िवषयक आकडे वारी/मािहती या न दी अ यावत ठे वणे.

१०.

िविवध कारची मािहती अ यापकांना पुरिवणे .

११.

िविवध कार या सव ात मदत करणे.

१२.

वै कीय िव ा य या कौटु ं िबक भेटी आयोिजत करणे.

व छता िनिर क यांचा जॉब चाट :
१.

व छता िनिर कांने आव यकते माणे िविवध िवभागात हजर रहावे. िनकडी या वेळेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहावे.

२.

महािव ालयीन पिरसराची संपण
ू
व छता राख याची जबाबदारी व छता िनिर कांची असेल.

३.

महािव ालयात वै कीय िव ा य किरता असले या वसितगृहांची व छता सफाई कमचा-यांकडू न क न घे याची जबाबदारी यांची
असेल.

४.

वै कीय अिधका-यां या मागदरशनाखाली काम करणे.

५.

महािव ालयातील िविवध संगी िवषेष व छतेची कामे सफाईगार कमचा-यांकडू न भावीपणे क न घे याची जबाबदारी असेल.

६.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

७.

आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यांना िषबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.

८.

िविवध रा ीय काय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.

९.

िविवध रा ीय काय मां या वेळी

१०.

जनतेस आरो याबाबत मागदशन होईल अशी साफसफाईची कामे करणे .

१२.

एकंदरीत महािव ालयीन पिरसर व छ, आ हाददायक व स राहील याची काळजी घेणे.

१३.

व छतेची कामे कमचा-यांकरवी क न घेण.े

व छतेबाबत वेळोवेळी विर ठांनी सांिगतलेली कामे भावीपणे पार पाडणे.

१४.

जैिवक कच-याची िव हे वाट लावणे, महािव ालयातील पाणी िनजतुकीकरणास मदत करणे.

१५.

महािव ालयातील िविवध िठकाणचे पाणी नमुने तपासणीसाठ पाठिवणे , व यां या अहवालानु सार काम करणे.

लेखाकार {डॉ युमटाली ट} यांचा जॉब चाट :
१.
२.
३.

ंथालय िवभागात काय लयीन वेळांनुसार हजर राहू न ंथालयीन कामकाज भावीपणे पार पाडणे .
वाचनीय सािह याचे लेखे तयारन करणे व जुने लेखे अ ायावत करणे.
ंथपाल/सहायक ंथपाल यांचे सुचनेनुसार वाचकास पु तकांची दे वाणघेवाण करणे.

४.

वाचकांना पु तकांची दे वाण-घेवाण के या या न दी अ यावत ठे वणे.

५.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

६.

िविवध रा ीय काय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.

७.

संगणका या सहायाने लेखनाचे काम करणे.

८.
९.

संदभ सेवस
े ाठी लेखे तयार करतांना विर ठांना अवगत करणे.
ंथालयातील वातावरण िव ा य किरता स , आ हाददायक राहील याची काळजी घेणे.

१०.

संशोधन करणा-या िव ा य ना संशोधन सेवा तसे यो य उ र पुरिवणे .

११.

गोषवारा तयार क न सेवा पुरिवणे .

ंथसुचीकार {कॅटलॉगर} यांचा जॉब चाट :
१.

ंथालय िवभागात काय लयीन वेळांनुसार हजर राहू न ंथालयीन कामकाज भावीपणे पार पाडणे .

२.

ंथालयातील वाचनीय सािह या या सुची संगणकीकृत एएसीआर/सीसीसी माणे तयार करा यात.

३.

िवषयवार ंथसुची तयार क न संदभ साठी उपल ध करावी.

४.

विर ठां या आदे शा माणे महािव ालयातील वै कीय िव ा य ना पु तकांची दे वाण-घेवाण करणे, व न दी अ यावत ठे वणे.

५.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

६.

िविवध रा ीय काय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.

७.

ंथालयात पु तकांची यव थत, िनटनेटकी व

मवार सुची तयार क न संगणकाम ये नॉन बुक मटे िरयल या वतं न दी

ठे वा यात.
८.

ंथालयातील वातावरण िव ा य किरता स , आ हाददायक राहील याची काळजी घेणे.

सहायक ंथपाल यांचा जॉब चाट :
1.

सहायक ंथपाल हे पयवे कीय पद आहे , या अनु षंगाने ंथालयाचे शासन व संघटन करणे.

२.

किन ठ कमचारी वृद
ं ास वेळोवेळी ंथालयीन कामाम ये मागदशन करणे.

३.

पु तक/िनयतकालीकांची वा षक पडताळणी क न घेणे व तसा अहवाल ंथपाल यांना दरवष सादर करणे.

४.

पु तके/िनयतकालीके इ. खरेदी ि येत स ीय सहभाग यावा व ंथपाल यांचे सुचने माणे कामे पूण करावीत.

५.

ंथालयाचा वा षक अहवाल तयार क न ंथपालांना सादर करावा. {सां यकी मािहती उपल ध करावी}

६.

ंथालयाचे संगणकीकरण, आधुिनकीकरण कर याम ये सव किन ठ कमचा-यांना मदत करावी.

७.

ंथालय िवभागात काय लयीन वेळांनुसार हजर राहू न ंथालयीन कामकाज भावीपणे पार पाडणे .

८.

िव ा य ना पु तकांची दे वाणघेवाण करणा-या ंथालयीन किन ठ कमचा-यांवर िनयं ण ठे वणे व कामात सुसु ता ठे वणे.

९.

महािव ालयातील वै कीय िव ा य ना पु तकांची दे वाण-घेवाण के या या न दी अ यावत आहे त व दररोज न दी घेत या जातात
या तपासून पाहणे व पु तकांची मांडणी क न घेणे.

१०.

िविवध रा ीय काय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.

१२

िविवध रा ीय काय मां या वेळी ंथालय िवभागामाफत िवशेष काय मांची आखणी क न या िवषयांवर पु तके उपल ध क न
दे णे.

१३

ंथालयातील वातावरण िव ा य किरता स , आ हाददायक राहील याची काळजी घेणे.

ंथालय सहा यक यांचा जॉब चाट :
१.
२.
३.

ंथालय िवभागात काय लयीन वेळांनुसार हजर राहू न ंथालयीन कामकाज भावीपणे पार पाडणे .
वाचनीय सािह याचे लेखे तयार करणे, जुने लेखे अ यावत करणे.
ंथपाल/सहा यक ंथपाल यांचे सुचनेनुसार वाचकास पु तकांची दे वणघेवाण करणे.

४.

वाचकांना पु तकांची दे वाणघेवाण के या या न दी अ यावत ठे वणे.

५.

हे पयवे कीय पद आहे , या अनु षंगाने ंथालयाचे शासन व संघटन करणे.

६.

किन ठ कमचारी वृद
ं ास वेळोवेळी ंथालयीन कामाम ये मागदशन करणे.

७.

पु तक/िनयतकालीकांची वा षक पडताळणी क न घेणे व तसा अहवाल ंथपाल यांना दरवष सादर करणे.

८.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

९.

िविवध रा ीय काय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.

१०.

संगणका या सहायाने लेखनाचे काम करणे.

११.

संदभ सेवस
े ाठी लेखे तयार करतांना विर ठांना अवगत करणे.

१२.

ंथालयातील वातावरण िव ा य किरता स , आ हाददायक राहील याची काळजी घेणे.

छायािच कार यांचा जॉब चाट :
१.

छायािच कार या कमचा-याने आव यकते माणे

२.

िविवध िवभागात हजर रहावे. िनकडी या वेळेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहावे.

३.

महािव ालयात वै कीय िव ा य किरता शै िणक कामकाज सुरळीत हो याकिरता िविवध कार या पो टस, बॅनस तयार करणे.

४.

िविवध आजारांवर मागदशनपर पो टस, बॅनस तयार करणे.

५.

वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.

६.

महािव ालयातील िविवध संगी छायािच णाचे काम करणे.

७.

िविवध मा यवरां या उप थतीत छायािच णाचे काम करणे.

८.

वै कीय िव ा य ना िविवध सं ा अिधक भावीपणे प ट कर यात अ यापकांना मदत होईल अशी छायािच णे घेणे.

९.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

१०.

आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यांना िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.

११.

िविवध रा ीय काय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.

१२.

िविवध रा ीय काय मात मागदरशनपर कलाकृती तयार क न लोकिश ण करणे.

१३.

जनतेस आरो याबाबत मागदषन होईल असे पो टस, बॅनस तयार करणे.

१४.

िविवध िवशयातील अ यापकांना अ यापनाकिरता िविवध िवषयांवरील छायािच ां ारा मॉडे स तयार क न दे णे.

१५.

आरो य िवषयक िविवध आकडे वारी/मािहती या न दी अ यावत ठे वणे.

१६

िविवध कारची मािहती अ यापकांना पुरिवणे .

ितमाकार यांचा जॉब चाट
१.

वै कीय िव ा य ना िविवध कार या सं ा यव थत समजाव याकिरता िविवध कारचे मॉडे स तयार करणे.

२.

िविवध कार या अवयवांचे मॉडे स तयार क न अ यापकांना दे णे.

३.

िविवध कार या अवयवांचे मॉडे स तयार क न यांचा यव थत सं ह ठे वणे.

४.

वै कीय िव ा य किरता िविवध कारचे नािव यपूण मॉडे स तयार करणे .

५.

मॉडे स ारे िव ा य ना िश ण दे तांना अ यापकांना सहाय करणे.

६.

िविवध कार या िशबीरांम ये सहभाग घेवून अ यापकांना सहाय करणे.

७.

रा ीय काय मात सहाय करणे.

८.

ा यापक व िवभाग मुख यांनी वेळोवेळी सुचिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

९.

वै कीय िव ा य या शै िणक काय मांत अ यापकांना मदत करणे.

१०.

वै कीय िव ा य या ा यि क कामांम ये अ यापकांना मदत करणे.

१२.

वै कीय िव ा य या ा यि क पिर ां यावेळी अ यापकांना/पिर कांना आव यक ती मदत करणे.

१३.

िविवध कारचे शै िणक चाट तयार करणे.

१४.

िवभागाती वेगवेगळया उपकरणांची /सािह याची आदे शानु सार दे खरेख ठे वणे.

आरो य िश क यांचा जॉब चाट :

१.
२.

आरो य िश काने आव यकते माणे िविवध िवभागात हजर रहावे. िनकडी या वेळेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहावे.
णालयात िविवध आजारांबाबत अडचण असले या

णाला आव यक ते मागदषन करणे.

३.

िविवध आजारा या

णांवर उपचार कर याकिरता वै कीय अिधका-यांना मदत करणे.

४.

वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.

५.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

६.

आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यांना िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.

७.

िविवध रा ीय काय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.

८.

णालयातील

णांची काळजी घेणे.

९.

णांना आजारा या वेळेस घे यात येणा-या काळजी बाबत सुिचत करणे.

१०.

आरो य िवषयक िविवध आकडे वारी/मािहती या न दी अ यावत ठे वणे.

११.

िविवध कारची मािहती अ यापकांना पुरिवणे .

१२.

आरो य िश ण दे णे, िविवध कार या सव ात मदत करणे.

१३.

वै कीय िव ा य या कौटु ं िबक भेटी आयोिजत करणे.

आरो य चारक यांचा जॉब चाट :
१.
२.

आरो य चारकाने आव यकते माणे िविवध िवभागात हजर रहावे. िनकडी या वेळेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहावे.
णालयात िविवध आजारांबाबत अडचण असले या

णाला आव यक ते मागदशन करणे .

३.

िविवध आजारा या

णांवर उपचार कर याकिरता वै कीय अिधका-यांना मदत करणे.

४.

वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.

५.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

६.

आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यांना िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.

७.

िविवध रा ीय काय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.

८.

णालयातील

णांची काळजी घेणे.

९.

आरो य िवषयक आकडे वारी/मािहती या न दी अ यावत ठे वणे.

१०.

िविवध कारची मािहती अ यापकांना पुरिवणे .

११.

आरो य कसे चांगले राहील याची मािहती दे णे, िविवध कार या सव ात मदत करणे.

१२.

वै कीय िव ा य या कौटु ं िबक भेटी आयोिजत करणे.

वै कीय सामािजक सेवक यांचा जॉब चाट
१.
२.

णालयाम ये दाखल होणा-या सव
अपंग/अंध इ.

३.

णांना मागदषन करणे .

णांना औषधोपचार िमळणे संदभ त मदत करणे.

णालयाम ये येणा-या

णांना कोण याही कारची अडचण िनम ण होणार नाही या सदं भ त ते वै कीय सामािजक कायकत

यां या
स
४.

यानु सार यांना मागदषन करतील.
णालयात येणा-या

णांवर तातडीने औषधोपचार हो याकिरता ते वै कीय सामािजक कायकत यां या स

तातडीची यव था करतील.
५.

अपंग/अंध इ. कार या

णांना कोण याही कार या अडचणी उ वणार नाहीत याबाबत द ता घेतील.

६.

िविवध कारचे िशबीरे , रा ीय काय म याम ये सहभाग आव यक.

वै कीय सामािजक कायकत यांचा जॉब चाट

यानु सार पुढील

१.
२.

णालयाम ये दाखल होणा-या सव
अपंग/अंध इ.

णांना मागदशन करणे.

णांना औषधोपचार िमळणे संदभ त मदत करणे.

३.

णालयाम ये येणा-या

णांना कोण याही कारची अडचण िनम ण होणार नाही या सदं भ त ते यांना मागदशन करतील.

४.

णालयात येणा-या

५.

अपंग/अंध इ. कार या

६.

िविवध कारचे िशबीरे , रा ीय काय म या ारे

णांवर तातडीने औषधोपचार हो याकिरता ते पुढील तातडीची यव था करतील.
णांना कोण याही कार या अडचणी उ वणार नाहीत याबाबत द ता घेतील.
णांना व नागिरकांना मागदशन करतील.

सहायक दं त शा

यांचा जॉब चाट :

१.

काय लयीन वेळेत काय लयात हजर राहणे .

२.

िवभाग मुखां या आदे शानु सार िवभागातील कामे करणे, िनकडी या वेळेस आव यक असेलत या माणे हजर राहणे.

३.

तं

४.

दातां या कवळी तयार कर यात तं

५.

दातां या आरो या संदभ त वै कीय अिधका-यांना िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.

६.

िविवध रा ीय काय मात सहभागी होणे. यश वीतेकिरता मदत करणे.

७.

दं त

८.

दं त िवभागातील िविवध साधनसामु ीची काळजी घेणे व ती अ ावत राखणे .

९.

दं त िवषयक िविवध आकडे वारी/मािहती या न दी अ यावत ठे वणे.

ा या कामाम ये यांना मदत करणे.
ांना मदत करणे.

णांची काळजी घेण.े

कलाकार यांचा जॉब चाट :
१.

कलाकार या कमचा-याने िविवध िवभागात हजर रहावे. िनकडी या वेळेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहावे.

२.

महािव ालयात वै कीय िव ा य किरता शै िणक कामकाज सुरळीत हो याकिरता िविवध कार या पो टस, बॅनस तयार करणे.

३.

िविवध आजारांवर मागदशनपर पो टस, बॅनस तयार करणे.

४.

वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.

५.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

६.

आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यांना िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.

७.

िविवध रा ीय काय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.

८.

िविवध रा ीय काय मात मागदशनपर कलाकृती तयार क न लोकिश ण करणे.

९.

जनतेस आरो याबाबत मागदषन होईल असे पो टस, बॅनस तयार करणे.

१०

िविवध िवषयातील अ यापकांना अ यापनाकिरता िविवध िवषयांवरील मॉडे स तयार क न दे णे.

११.

आरो य िवषयक िविवध आकडे वारी/मािहती या न दी अ यावत ठे वणे.

१२.

िविवध कारची मािहती अ यापकांना पुरिवणे .

रंगवाला यांचा जॉब चाट :
१.

महािव ालयातील िविवध िवभाग, मुलामुल चे वसितगृह, िनवास थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहय
िठकाण या रंग िवषयक कामे पार पाडावीत.तसेच वसितगृहातील
िवभागाला नावे/नंबर टाकणे.

२.

िविवध िवभागातील आव यकते माणे काम करणे.

३.

विर ठांनी सोपिवले या इतर सव जबाबदा-या पार पाडणे.

४.

वै कीय िव ा य ना आव यकते माणे सेवा पुरवावी.

५.

महािव ालयाकिरता िविवध फलके तयार करणे.

ण िवभाग वगैरे

येक खोलीला कवा इमारतीला नावे/नंबर टाकणे, बाहय

ण

६.

महािव ालयातील िविवध काय माकिरता पो टस, बॅनस तयार क न दे णे.

७.

रा ीय काय मा या वेळी मदत करणे.

८.

िविवध िशबीरां या वेळी आव यकते माणे मदत करणे .

दु र वनी चालक यांचा जॉब चाट
१.

शासकीय ठरिवले या वेळेवर आपआप या पाळी माणे हजर राहणे.

२.

पिह या कमचा-याने दु स-या पाळीवरील कमचारी हजर झा यावरच आपली जागा सोडावी.

३.

आपली दु र वनी यं े यव थत काम करताहे त याची काळजी यावी व यं ाची आिण खोलीची व छता ठे वावी.

४.

कॉल

५.

संचालक, िवधानसभा, लोकसभा, िवधानपिरषद, भारतीय आयु व ान पिरषद, िव ापीठ व इतर शासकीय काय लयाकडू न येणा-या

घेणे-दे णे करावे व िवशेष य त या कॉलबाबत द तापूवक काळजीने काम करावे.

कॉल ची न दवही ठे वावी.

योगशाळा सहा यक यांचा जॉब चाट
१.

योगशाळा तं

२.

योगशाळोची व छता ठे वणे.

३.
४.

यांना कामात व संबध
ं ीत िवभागात दै नंिदन कामात मदत करणे.

यं सामु ी/उपकरणे यांची व छता व दे खभाल करणे.
योगशाळे म ये लागणा-या सािह य भांडारातून मागणी माणे घेवून येणे.

५.

अहवाल तयार कर यासाठी योगशाळा तं

६.

वै कीय अिध क/वै कीय अिधकारी यांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे व सव रा ीय काय मात सहभाग घेणे.

७.

ांना मदत करणे.

णशु क वसुल करणे, जमा करणे व िहशेब ठे वणे.

८.

वै कीय िव ा य या शै िणक काय मास अ यापकांना मदत करणे.

९.

वै कीय िव ा य या ा यि क कामांम ये अ यापकांना मदत करणे.

१०.

वै कीय िव ा य या ा यि क पिर ां यावेळी अ यापकांना/पिर कांना आव यक ती मदत करणे.

११.

ा यापक व िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.

१२.

योगशाळे त िविवध कार या चाच या क न यां या न दी घेणे, िरपोट ग करणे .

१३.
१४.

रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे.
ा यापक व विर ठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.

योगशाळा पिरचर यांचा जॉब चाट :
१.

वेळोवेळी विर ठांनी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.

२.

िवभागातील योगशाळे त साफसफाई करणे.

३.

िवभागातील िविवध कारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई क न िनगा राखणे .

४.

िवभागातील योगषाळे त विर ठांना यां या मागदशनाखाली कामात मदत करणे.

५.

िवभागाकिरता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे.

६.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

७.

िवभागातील भांडार िवभागात मदत करणे.

८.

रा ीय काय मात सहभाग घेणे.

सफाईगार यांचा जॉब चाट :
१.

महािव ालयातील सव िवभागातील सव क व िवभाग व दशिनय भाग व छ करणे .

२.
३.

िविवध िवभागातील व

णालया या िवभागातील र ताने माखलेले व मळालेले कपडे धुणे.

णालय िवभागातील क ातील

णांची लघवी,संडास साफ करणे.

४.

जैिवक कच-याची यो य िठकाणी िव हे वाट लावणे.

५.

क सेवकास क ातून शवागारात शव ने यांस मदत करणे.

६.

महािव ालयातील व

७.

नस ग टॉफला लोज,मॅिकनटॉस व छ क न दे णे.

८.

णालयातील शौचालय,थुंकीपा

व छ ठे वणे.

णालयीन तपासणीची िवशेष नमुणे क ातून योगशाळे त तपासणीसाठी नेणे.

९.

महािव ालयातील व

णालयातील िजने घासून पुसने.

१०.

महािव ालयातील व

णालयातील आवार व छ ठे वणे.

११.

महािव ालयातील व

णालयातील गटारी व न
े ेज साफ ठे वणे.

१२.

विर ठांनी सांिगतलेली कामे करणे व सव रा ीय काय मात सहभाग.

१३.

वै कीय अिधकारी यांना शविव छे दनासाठी मदत करणे.

१४.
१५.

व छता िनिर कां या मागदशनाखाली काम करणे .
वै कीय िव ा य याकिरता असले या वसतीगृहाची,गटारी, न
े ेज,संडासबाथ म िजने व िविवध खो या यांची साफसफाई करणे.

ाणीगृह पिरचर यांचा जॉब चाट :
1.

वेळोवेळी विर ठांनी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.

२.

िवभागातील म यवत

३.

िवभागातील िविवध कारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई क न िनगा राखणे .

४.

ाणी योगषाळे त साफसफाइची सव करणे.

ाणीगृहातील सव ा यांची िनगा राखणे .

५.

ाणीगृहातीलसव ा यांना भोजन दे णे व पाणी दे णे.

६.

ाणीगृहातील सव ा यांची व छता राखणे .

७.

िवभागातील ाणीगृहात विर ठांना यां या मागदशनाखाली कामात मदत करणे.

८.

िवभागाकिरता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे.

९.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

१०.

रा ीय काय मात मदत करणे व सहभाग घेणे.

द तरी यांचा जॉब चाट :
१.

दै िनक शासकीय कामांत िलिपकांना मदत करणे .

२.

िविवध कार या न या सुचीब द कर यास िलिपकांना मदत करणे.

३.

िविवध कारचे दे यके कोषागारात नेवून सादर करणे.

४.

आवक जावक िवभागात मदत करणे.

५.

टपाल वाटप करणे .

६.

िविवध शासकीय काय लयात व इतर टपाल वाटप करणे व टपाल आणणे.

७.

पो ट खा याशी संबध
ं ीत आवक जावक िवभागाची कामे करणे.

८.

वेळोवेळी विर ठांनी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.

िशपाई यांचा जॉब चाट :
१

वेळोवेळी विर ठांनी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.

२.

काय लयात साफसफाई करणे.

३.

टपाल वाटप करणे .

४.

दे यके कोषागारात सादर करणे व संदेष वाहकाचे काम करणे.

५.

रोकड आण यासाठी रोखपाल यांचे सोबत कोषागारात जाणे.

६.

पासल सोडिवणे .

७.

भांडार िवभागास मदत करणे.

८.

विर ठांनी सांिगतलेली कामे करणे.

९.

रा ीय काय मात सहभाग घेणे.

१०.

िलिपकांना िविवध कार या न या सुचीब द कर यास मदत करणे.

माळी यांचा जॉब चाट :
१.

महािव ालयातील सव िवभागांतील सव क व िवभाग व दशनीय भाग या िठकाणचे गवत काढू न झाडे लावणे.

२.

िविवध िवभांगातील झाडे , झुडपे व िविवध शोभेची झाडे यांची िनगा राखणे.

३.

महािव ालय पिरसरातील अनाव यक गवत, झाडे , झुडपे यांचा नायनाटकरणे.

४.

िविवध िवभागात आव यकते माणे काम करणे.

५.

वेळोवेळी विर ठांनी सांिगतलेली िविवध कामे करणे.

६.

महािव ालया या सव िवभागां या आवारात िविवध कार या वृ ंची लागव करणे.

७.

महािव ालया या पिरसरात असले या सव वृ ांना पाणी घालणे.

८.

महािव ालया या पिरसरात िविवध िवभागांम ये आकषक बगीचा तयार करणे.

९.

महािव ालया या पिरसरात िविवध िवभागांत व पिरसरात वाढलेले अनाव यक गवतकमी करणे.

१०.

सव कार या वृ ांची यो य ती काळजी घेणे.

व छक यांचा जॉब चाट :
१.

महािव ालयातील सव िवरगातील सव क व िवभाग व दशिनय भाग व छ करणे.

२.

महािव ालयातील व

३.

सव वाहनांची काळजी घेणे,वाहनांची िनगा राखने,िनगा राख यांत वाहन चालकांना मदत करणे.

४.

विर ठांनी सांिगतलेली कामे करणे

५.

महािव ालयातील वाहने धुवून व छ ठे वणे.

६.

णालयातील सव वाहनाची व छता करणे .

व छता िनिर कां या मागदशनाखाली काम करणे .

पहारेकरी यांचा जॉब चाट :
१.

वेळोवेळी विर ठांनी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.

२.

महािव ालयातील सव िवभागातील सव क व िवभाग व संपण
ू पिरसरावर दे खरे ख करणे .

३.

महािव ालयातील सव िवभागातील सव क व िवभाग व संपण
ू पिरसरावर पहारा दे णे.

४.

महािव ालयातील सव िवभाग/इमारतीवर /पाणीपुरवठा पाईप लाईन वर रां िदवस पहारा /िनगा ठे वणे.

५.

महािव ालयातील सव िवभाग/इमारती/पिरसराम ये कोण याही कारची चोरी होणार नाही याबाबत द राहणे .

शविव छे दन पिरचर यांचा जॉब चाट :
१.

वेळोवेळी विर ठांनी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.

२.

शविव छे दन िवभागातील योगशाळे त साफसफाइची सव करणे.

३.

िवभागातील िविवध कारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई क न िनगा राखणे .

४.

शविव छे दन िवभागातील सव सािह याची साफसफाई क न िनगा राखणे .

५.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

६.

िवभागात विर ठां या मागदशनाखाली मदत करणे.

७.

िवभागाकिरता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे.

८.

रा ीय काय मात मदत करणे व सहभाग घेणे.

९.

िवभागात येणा-या एमएलसी संबध
ं ी कामात मदत करणे.

१०.

मृतदे हांवर रासायिनक ि या कामात मदत करणे.

११.

शविव छे दन ा यि कांसाठी मृतदे हाची फॉम िलन टॅ क मधून उचल ठे व करणे,

१२.

इतर िठकाणाहू न/बाहे न मृतदे ह आणणे.

पिरचर यांचा जॉब चाट :
१.

वेळोवेळी कायशाळे तील विर ठांनी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.

२.

तांि क कमचा-यांना कामात मदत करणे.

३.

कायशाळे तील िविवध उपकरणांची िनगा राखणे .

४.

कायशाळे तील व पिरसराची व छता ठे वणे.

५.

विर ठांनी वेळोवेळी सांिगतलेली कामे करणे.

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
दं त पिरचर यांचा जॉब चाट :
१.

वेळोवेळी विर ठांनी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.

२.

दं त िवभागातील योगषाळे त साफसफाइची सव करणे.

३.

िवभागातील िविवध कारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई क न िनगा राखणे .

४.

दं त िवभागातील सव सािह याची साफसफाई क न िनगा राखणे .

५.

दं त िवभागात आले या सव

६.

िवभाग मुखांनी वेळोवेळी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे .

७.

िवभागात दं त तं

८.

िवभागाकिरता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे.

९.

रा ीय काय मात मदत करणे व सहभाग घेणे.

णांना मदत करणे.

ांना यां यामागदषनाखाली मदत करणे.

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 (1) (В) (ii)नमुना - ए
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, यवतमाळ या काय लयातील अिधकारी आिण कमचारनी यांचे
अिधकारांचा तपिषल
अ. .

पदनाम

अिधकार

केणता कायदा / िनयम /षासन िनणय

अिभ ाय

/पिरप कानु सार
1

अिध ठाता

ादे िशक मुख व िनयं ण अिधकारी

िरझो युशन

.एमईडी-1988/सीआर-605

भिव य िनव ह िनधी मंजुर करणे इ.

मं ालय, मुंबई, िद. 15.12.1988

रजा िनयम

महारा

यं सामु ी साधन सामु ी खरेदी िवषयक

05/02/1988

सवसाधारण भिव य िनव ह िनधी िनयम

म.ना.से. (िनयम) 1981 नु सार
2

शासकीय

आहरण व संिवतरण अिधकार

िरझो युशन

अिधकारी

.एमईडी-1988/सीआर-605

मं ालय, मुंबई, िद. 15.12.1988

बी
अ. .

पदनाम

अिधकार

केणता कायदा / िनयम /षासन िनणय
/पिरप कानु सार

1

अिध ठाता

1)काय लया या िनयं णातील आ थापनेचे व लेखा
िवषयीचे सव बाबी हाताळणे

िरझो युशन

.एमईडी-1988/सीआर-605

मं ालय, मुंबई, िद. 15.12.1988

2)जडसं ह िनलखन करणे, वसुली करणे

शा.िन. .िवअ -1000/

3)िवधानसभा तारांिकत

461/2001/िविनयम, िद. 11.07.01

नांना समिदवषी उ रे दे णे

4)महािव ालयासाठी लागणारे सािह य / औषधी /
फ नचार िविहत केले या पंचसु ी नु सार खरेदी

--’’-

-

अिभ ाय

करणे यं सामु ी साधन सामु ी खरेदी िवषयक
5) िकरकोळ व तु खरेदी करणे.

शा.िन. .िवअ -1000/

-

461/2001/िविनयम, िद. 11.07.01

6) शासनाने िविहत केले या मुदतीनु सार अिभलेखे
न ट करणे

सी
अ. .

पदनाम

अिधकार

केणता कायदा / िनयम /शासन िनणय

अिभ ाय

/पिरप कानु सार
1

अिध ठाता

लागु नाही

डी
अ. .

पदनाम

अिधकार

केणता कायदा / िनयम /शासन िनणय

अिभ ाय

/पिरप कानु सार
लागु नाही

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005

कलम 4(1) (В) (ii)नमुना - (ब)
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, यवतमाळ या काय लयातील अिधकारी आिण कमचारनी यांचे
कत याचा तपिशल
अ. .

पदनाम

कत य

केणता कायदा / िनयम
/शासन िनणय
/पिरप कानुसार

1

2

अिध ठाता

ा यापक

1. सव कारचे दे यके वा री करणे िव ीय

िरझो युशन

.एमईडी-

2. अिधकारी व कमचा-याचे रजा सवलत मंजुर करणे शासकीय

1988/सीआर-605

3. ा यापक व िवभाग मुखांवर िनयं ण ठे वणे

मं ालय, मुंबई, िद.

4. महािव ालया या संदभ त जनते या त ारीचे िनवारण करणे

15.12.1988

5. वै कीय िश ण िवभागा या येयधोरणाची अंमलबजावणी

महारा

6. रा ीय काय माची भावीपणे अंमलबजावणी करणे

भिव य िनव ह िनिध

7. सं थेसाठी आव यक अनुदानाची मागणी करणे

िनयम 5.02.88 तसेच

8. िविवध िठकाणी आरो य िषबीरे आयोजी करणे

1998

9. अिधकारी व कमचारी िनयं ण व िष तभंग िवषयक कायवाही करणे

म.ना.से िनयम 1981

दै नंिदन अ यापन, िवभागाचे शासकीय कामकाज, िवभागातील कमचारी

म.ना.से िनयम 1981

सवसाधारण

िधकारी यां यावर िनयं ण व िवभागातील इतर कामे
3

सह. ा यापक

दै नंिदन अ यापन, िवभागाचे शासकीय कामकाज, िवभागातील कमचारी

म.ना.से िनयम 1981

िधकारी यां यावर िनयं ण व िवभागातील इतर कामे
4

अिध या याता

5

. अिधकारी

दै नंिदन अ यापन, िवभागाचे शासकीय कामकाज

म.ना.से िनयम 1981

कमचारी वग वर िनयं ण, आहरण व संिवतरण अिधकारी, तसेच

म.ना.से िनयम 1981

अिध ठातांनी सोपिवलेले इतर
6

औ.िनम ता

औषधशा

िवभागात िविवध औषधा संबंधी संशोधन करणे व वै कीय

िव ा य ना यासंबंधी अ यापन करणे

म.ना.से िनयम 1981

अिभ ाय

7

प.वै.अिध.

वै कीय िव ा य या िश णाकिरता असले या पशुिवषयी

म.ना.से िनयम 1981

8

जी.र.शा

रसायनशा ा संबंधी िव ा य ना सखोल

ान दे णे

म.ना.से िनयम 1981

9

र.शा

रसायनशा ा संबंधी िव ा य ना सखोल

ान दे णे

म.ना.से िनयम 1981

10

सां यीकी

महािव ालयातील सां यीकी िवषयक िविवध कामे पार पाडणे

म.ना.से िनयम 1981

वै कीय अिधकारी हणुन असलेली कामे पार पाडणे

म.ना.से िनयम 1981

वै कीय िव ा य ना साथ रोगासंदभ त अ यापन करणे

म.ना.से िनयम 1981

अ यापन काय त अ यापकांना सहाय करणे

म.ना.से िनयम 1981

11

ी.वै.अिधकारी

12

अिभर क

13

ुट र

14

अिध.जनरल वकशॉप

वकशॉप मधील कामावर िनयं ण ठे वणे

म.ना.से िनयम 1981

15

इिपओडे मॉलॉजी ट

वै कीय िव ा य ना साथ रोगासंदभ त अ यापन करणे

म.ना.से िनयम 1981

वग-3 कमचारी
1

लेखा अिध क

लेखा अिध क हणुन असलेली सव कत ये पार पाडणे

2

भांडारपाल/व.िलपीक

3

रोखपाल

4

विर ठ सहायक

5

अिभलेख िलपीक

6

किन ठ िलपीक

शासकीय कामकाज, टं कलेखन, विर ठांनी सांगीतलेली कामे

म.ना.से िनयम 1981

7

टं कलेखक

शासकीय कामकाज, टं कलेखन, विर ठांनी सांगीतलेली कामे

म.ना.से िनयम 1981

8

भांडार िलपीक

शासकीय कामकाज, टं कलेखन, विर ठांनी सांगीतलेली कामे

म.ना.से िनयम 1981

9

िलपीक-िन-टं कलेखक

शासकीय कामकाज, टं कलेखन, विर ठांनी सांगीतलेली कामे

म.ना.से िनयम 1981

10

कोड ग िलपीक

अिभलेख िवभागातील को डग िवषयक कामकाज करणे

म.ना.से िनयम 1981

11

लघुलेखक

लघुलेखन घेणे,टं कलेखक करणे व इतर अनुषंगीक कत ये

म.ना.से िनयम 1981

12

बी.सी.जी. तं

बालरोग िवभागाअंतगत कामकाज करणे

म.ना.से िनयम 1981

शासकीय कामकाज,टं कलेखन,विर ठांनी सांगीतलेली कामे
रोखा िवभागातील रोखांिवषय सव कामे करणे
शासकीय कामकाजात विर ठांना मदत व इतर कत ये
अिभलेख िवभागातील िलपीक वग य सव कामे करणे

म.ना.से िनयम 1981
म.ना.से िनयम 1981
म.ना.से िनयम 1981
म.ना.से िनयम 1981
म.ना.से िनयम 1981

13

योगशाळा तं

र त,लधवी तपासणे,व इतर तपास या ,अहवाल सादर करणे

म.ना.से िनयम 1981

14

योगशाळा सहा यक

र त,लधवी तपासणे,व इतर तपास या ,अहवाल सादर करणे

म.ना.से िनयम 1981

15

-िकरण तं

णांचे

िकरण काढणे , न दी घेणे ,व इतर अनुषंगीक कामे

म.ना.से िनयम 1981

16

अंधारखोली सहा यक

-िकरण तं

ांना मदत करणे, व इतर अनुषंगीक कामे

17

इसीजी तं

18

ऑडीयो ह युअल तं.

वण यं मशीन संबध
ं ी कामकाज करणे

म.ना.से िनयम 1981

19

ऑडीयोमेटीक तं

वण यं मशीन संबध
ं ी कामकाज करणे

म.ना.से िनयम 1981

20

पचथेरािप ट

णांचे इसीजी काढणे

कान नाक व घसाशा

म.ना.से िनयम 1981
म.ना.से िनयम 1981

िवभागातीलपदाषी संबधीत कामकाज करणे

म.ना.से िनयम 1981

21

लोहार

महािव ालयीन लोहार िवभागाशी िनगडीत सव कामे

म.ना.से िनयम 1981

22

सुतार

महािव ालयीन सुतार िवभागाषी िनगडीत सव कामे

म.ना.से िनयम 1981

महािव ालया या ंथालयाची संपुण जबाबदारी पार पाडणे

म.ना.से िनयम 1981
म.ना.से िनयम 1981

23

ंथपाल

24

दं त तं

दं त

25

विर ठ तं

जनरल वकशॉप मधील कामकाज क न घेणे

म.ना.से िनयम 1981

26

किन ठ तं

विर ठ तं

म.ना.से िनयम 1981

27

वाहन चालक

28

साव.आरो य पिरच

आरो या संदभ त जनजागृती व इतर अनुषंगीक कामे

म.ना.से िनयम 1981

29

आरो य िनरी क

आरो या संदभ त जनजागृती करणे व इतर काय

म.ना.से िनयम 1981

महािव ालयीन आवार,िवभाग,

म.ना.से िनयम 1981

30

व छता िनरी क

णावर उपचार विर ठांता या आदे षाने इतर कामे
यांना मदत करणे

णालयातील

णवाहीकेवर कामकाज करणे

णालय यांची संपुण व छता

म.ना.से िनयम 1981

31

डाकुमटािल ट

ंथालय िवभागाषी संबंधीत कामकाज

म.ना.से िनयम 1981

32

कॅटलॉगर

ंथालयात पु तके सुिचब द करणे दे वाण घेवाण इ यादी कामे

म.ना.से िनयम 1981

33

सहायक ंथपाल

ंथपाल यांना यां या कामात मदत करणे व संबंधीत कामे

म.ना.से िनयम 1981

34

ंथालय सहायक

ंथालयात िव ा य ना पु तके दे वाण घेवाण व इतर कामे

म.ना.से िनयम 1981

िव ा य या िश णाकरीता िविवध छायािच े काढणे व इतर

म.ना.से िनयम 1981

शिरररचनाशा

म.ना.से िनयम 1981

35

फोटो ाफर

36

ितमाकार

िवभागात मॉडे ल बणिव याचे काम करणे

37

आरो य िश क

आरो या संदभ त जनजागृतीकरणे

म.ना.से िनयम 1981

38

आरो य चारक

आरो या संदभ त जनजागृतीकरणे

म.ना.से िनयम 1981

39

वै .सा.सेवक

आरो या संदभ त जनजागृतीम ये मदत करणे

म.ना.से िनयम 1981

40

वै.सा.कायकत

णांना व नातेवाईकांना मागदशन व मदत करणे

म.ना.से िनयम 1981

41

सहायक दं त शा

दं त तं

42

कलाकार

वै कीय िव ा य किरता िविवध कलाकृती तयार करणे

म.ना.से िनयम 1981

43

रंगवाला

महािव ालयात रंगकाम िवषयक सव कामे पार पाडणे

म.ना.से िनयम 1981

45

अिभर क

शिररचनाशा

म.ना.से िनयम 1981

46

दु र वनी चालक

महािव ालयातील टे लीफोन िवषयक सव कामे पार पाडणे

म.ना.से िनयम 1981

47

.शा. पिरचर

िविवध योगशाळाम ये तं

म.ना.से िनयम 1981

48
49

सफाईगार
ाणीगृह पिरचर

यांना मदत करणे

महािव ालय,

म.ना.से िनयम 1981

िवभागात ए बॉ व गचे काम करणे
ांना मदत करणे

णालय व िवभागातील साफसफाईचे कामे करणे

म.ना.से िनयम 1981

महािव ालयात उपल ध असले या ा यांची दे खभाल करणे

म.ना.से िनयम 1981

शासकीय िवभागात विर ठांनी सांगीतलेली कामे पार पाडणे

म.ना.से िनयम 1981

50

द परी

51

िशपाई

काय लयात, िवभागात व इतर िठकाणी िशपायाचे सव काम करणे

म.ना.से िनयम 1981

52

माळी

सव िवभागाम ये वृ ारोपन, िनगा, व इतर अनुषंगीक कामे करणे

म.ना.से िनयम 1981

सव कारची व छतेची कामे करणे

म.ना.से िनयम 1981

53

व छक

54

पहारेकरी

सव िवभागावर आदे िशत के या माणे पहारा दे णे व इतर

म.ना.से िनयम 1981

55

शवपिरचर

शविव छे दन गृहातील कामकाज व इतर अनुषंगीक कामे करणे

म.ना.से िनयम 1981

56

चपराशी

काय लयात, िवभागात व इतर िठकाणी िशपायाचे सव काम करणे

म.ना.से िनयम 1981

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 ( 1) (ब) (iii)
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदायी व िनि त क न कायप दतीचे काशन (कामाचा कार / नाव )
कामाचे व प

:- महािव ालयात िनरिनराळया िवभागात सु असलेले कामाची मािहती

संबंिधत तरतुद

:-

अिधिनयमाचे नांव

:-

िनयम

:- महारा ट नागरी सेवा िनयम 1981

शासन िनणय, पिरप के, काय लयीन आदे श
अ. .

कामाचे व प

कालावधी िदवस

कामासाठी जबाबदार

अिभ ाय

अिधकारी
1

अ यापकां या/अशै िणक पदावरील अिधका-यां या

सव साधारण बाब 7 िदवसांत ता काळ बाब चा

मिहती अिधकारी

िनयु तीचे

िनपटारा वरीत करणे व इतर िवषय िवहीत

सहायक मािहती अिधकारी

ताव संचालनालयास सादर करणे

के या वेळाप का माणे
2

तांि क व अतांि क कमचारी वग-3 आिण 4 या

-----“-----

-----“-----

िनयु या करणे
3

सव अिधकारी व कमचा-यांचे सव कारचे

-----“-----

शासकीय कामकाज करणे
4

कमचा-यां या रजा मंजुर करणे

-----“-----

5

कमचा-यांना मराठी हदी भाषा पिर ा उ ीण

-----“-----

हो यातुन सूट दे णे
6

कमचा-यां या थािनक चौकषा करणे

-----“-----

7

कय लय-साधे प

सात िदवसात िनपटारा करणे

संबंिधत िवषयाचे िलपक वग

अधषासकीय प

तीन िदवसात िनपटारा करणे

-----“-----

िवधानसभा तारांिकत

समिदवषी िनपटारा करणे

-----“-----

फॅ स ारे ा त प

समिदवशी िनपटारा करणे कवा दू सरे िदवशी

-----“-----

संपूण सं थेची मािहती

सात िदवसात िनपटारा करणे

-----“-----

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 ( 1) (ब)( iV) नमुना (अ)
नमु याम ये कामाचे कटीकरण संघटनाचे ल (वा षक)
अ. .
1

काम/काय

कामाचे माण

आ थक ल

अ भ ाय

लागु नाही

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 (1) (ब) (iV) नमुना (ब)
कामाची कालमय दा

ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, यवतमाळ येथील काम पुण हो यासाठी

येक कामाची कालमय दा 1) सवसाधारण टपाल 7 िदवसात 2) ता काळ बाब चा िनपटारा वरीत करणे
अ.. .

काम/काय

िदवस/तास पुण कर यासाठी

जबाबदार अिधकारी

त ार िनवारण अिधकारी

01

अ यापकां या /अशै िणक पदाविरल अिधका-यां या

सव साधारण बाब 7 िदवसांत ता काळ

मिहती अिधकारी

01

िनयु तीचे

बाब चािनपटारा वरीत करणे व इतर िवषय
-’’-

-’’-

ताव संचालनालयास सादर करणे

िविहत केले या वेळाप का माणे
01

तंि क व अतांि क कमचारी 3 आिण 4 या

-’’-

िनयु या करणे
03

सव अिधकारी व कमचा-यांचे सव कारचे

-’’-

-’’-

शासकीय कामकाज करणे
04

कमचा-यां या रजा मंजुर करणे

-’’-

-’’-

05

कमचा-यांना मराठी हदी भाषा परी ा उ ीण

-’’-

-’’-’’-

हो यातुन सुट दे णे
06

कमचा-यां या थािनक चौकशी करणे

-’’-

07

कय लय-साधे प

सात िदवसात िनपटारा करणे

संबंधीत िवषयाचे

अधशासकीय प

ितन िदवसात िनपटारा करणे

िलपीक वग

िवधानसभा तारांिकत

समिदवशी िनपटारा करणे

-’’-

फॅ स ारे ा त प

समिदवशी िनपटारा करणे कचा

-’’-

संपुण सं थेची मािहती

दु सरे िदवशी

-’’-

सात िदवसात िनपटारा करणे

-’’-

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना -(अ )
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ, येथील कामाशी संबंधीत पिरप के
अनु. ं .

सुचना प का नुसार िदलेले िवषय

िनयम

01

मा.अिध ठाता यां या आदे शानुसार व

म.ना.से.िनयम 1981

सुचनेनुसार िदलेले िवषय

मांक व वष

अिभ ाय (अस यास)
मा. संचालक, वै कीय िश ण व
संषोधन मुंबई तसेच वै कीय िश ण व
औषधी

ये िवभाग व मं ालयीन इतर

िवभाग, महारा

शासनाने वेळोवेळी

िनगिमत केले या िनयम / अिधिनयम
शासन िनणय व पिरप कानुसार

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना -(ब )
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ, या काय लयातील कामाशी संबंधीत शासन िनणय
अ. ं .

शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय

शासन िनणय

01

रजा िनयम

महारा

नागरी सेवा िनयम 1981

02

भिव य िनव ह िनधी िनयम

महारा

सवसाधानण भ.िन.िन.िनयम 1988

03

णालयीन शासन

मांक व िदनांक

अिभ ाय (अस यास)

िनयम पु तीका खंड एक 1981

04

िश त व अपील िनयम

िनयम 1979

05

िनवृ ी वेतनाचे अंशराशीकरण

म.ना.से. िनयम 1984

06

िनवृ ी वेतन

म.ना.से. 1982

07

वेतन िनयम

म.ना.से. 1981

08

सेवे या सवसाधारण शत

म.ना.से. िनयम 1981

09

पद हण अवधी, वीये र सेवा, बडतफ , व सेवत
े ून काढू न टाकणे

म.ना.से. िनयम 1981

यां या काळातील दाने

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना -(क )
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ, या काय लयातील कामाशी संबंधीत शासन िनणय
अ. ं .

शासकीय प कानुसार िदलेले िवषय

पिरप क

मांक व िदनांक

अिभ ाय
(अस यास)

01
02
03

अ याव यक सेवत
े ील कमचा-यां या काय लयीन

सावजिनक आरो य िवभाग पिरप क

.ओडीओ-1688/सीआर-

कामकाजा या वेळेबाबत

163/88/आ थापना,मं ालय,मुंबई िद. 09 िडसबर,1999 व िद. 29/09/1992

काय लयात उिशरा येणा-या कमचा-यां या

वै.िष.व औ. .िवभाग पिरप क

उिशरा उप थतीची तपासणी

मं ालय,मुंबई िद. 13/11/1992

सेवा पु तकाची दु सरी त सव रा य शासकीय

िव िवभाग,पिरप क ं .सेवापु-1097/ . ं .10/97/सेवा-6,मं ालय,मुंबई िद.

कमचा-यांना िवनामु य दे याबाबत

11/11/1997

.इएसटी-3092/258/92/आ थापना,

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना -(ड)
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ, येथील कामाषी संबंधीत काय लयीन आदे श /
धोरणा मक पिरप के
अ. ं .

िवषय

01

मुंबई येथे अितवृ टी नंतर पसरले या साथी या रोगावर िनयं ण

मांक व िदनांक

अिभ ाय (अस यास)

ठे व यासाठी या शासकीय वै कीय महािव ालयाचे वै कीय अिधकायांचे एक पथक मुंबई येथे रवाना कर यात आले
02

िहवाळी अिधवेषना या काळात अिधकारी व कमचारी यां या कोण याही

शावैमय/आ था-3-4/

/2007, िद.

कार या रजा मंजुर न कर याबाबत
03

सावजिनक आरो य सं था नागपूर येथे 14,15 स टबर 2005 या दोन

िव िवभाग,पिरप क ं .सेवापु-

िदवसां या ह ीरोग िनयं णासाठी सामुदाियक उपचार रा य तरीय

1097/ . ं .10/97/सेवा-

काय माकिरता पथक ितिनयु तीवर पाठिव याबाबत

6,मं ालय,मुंबई िद. 11/11/1997

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना -(इ)
यवतमाळ, येथील
अ. ं .

ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, यवतमाळ काय लयाम ये उपल ध द ताऐवजांची यादी द ताऐवजाचा िवषय

द तऐवजांचा कार

िवषय

संबंधीत य ती / पदनांम

य तीचे िठकाण / उपरो त
काय लयात उपल ध नस यास

1.

या िवभागात आ थापना 1 ते 4 िवभाग आहेत या या िवभागात

आ थापना िवभाग

1)

ी अिनल कापुरे,लघुलख
े क

2)

ी. नामदे व गणपत त डरे,क.िल.

3)

ी. सितश िवलास ठाकरे, क.िल.

यायालयीन करणां या न या, वेतनवाढ न या, व इतर

4)

ी. गोिवद राठोड, क,िल,

शासकीय न या

5)

ी. अतुल नं. आकोलकर, क. िल.

1)

ी. आिशष नांदुरकर, व.िलिपक

2)

ी. महेश बेल,े व. िलिपक

3)

ी. धनराज मडावी, क.िलिपक

4)

ी. गणेश म के, क. िलिपक

5)

ी. मयुर दोनोडे, क.िलिपक

या या संवग तील अिधकारी व कमचा-यां या मुळ न या
ठे व यात आले या आहेत. यात वैय तक न या,

02

िव ा य षी संबंधीत सव कार या न या,िश यवृ ी, टायपड

िव ाथ िवभाग

वगैरे िव ा य शी संबंधीत मािहती या न या

03
04

आवक न दवही, जावक न दवही, टँ प न दवही अब थािनक

आवक जावक

1)

ीमती.सागर इंगोले, क.िल.

टपाल न दवही (आवक/जावक) िकरकोळ रजा न दवही

िवभाग

2)

ी. ल मन तीपत वार

जडसं ह न दवही, िकरकोळ व तु पुरवठा न दवही, लेखन

भांडार िवभाग

1)

ी. िदनकर व. शडे कर, लघुलेखक

2)

ी. िशरीष बोरीकर, लघु टं कलेखक

3)

ी. अजय लांजेवार, क.िलिपक

4)

ी. अनुराग ढोके, क.िलिपक

1)

ी. संजय यंबरवार, व. िलिपक

पीएलए वगैरे बाबत न या,िश यवृ ी व इतर टायपड

2)

ी. संजय पवार, क.िलिपक

वाटपाबाबत न या वगैरे

3)

ी. राजेश हेमने, क.िलिपक

1)

ी. संजय घोसे, किन ठ िलपीक

2)

ी िनलेष ठाकरे, क.िलपीक

हालचाल न दवही, मािसक खच ची न दवही, कु.रोख

3)

ी. िटकमचंद मानकर, क.िलपीक

न दवही, दु यम रोख न दवही, बील न दवही,टोकन न द

4)

ी. जयराम राठोड, क, िलिपक

सामु ी न दवही, जडसं ह पुरवठा न दवही

05

06

आ थक यवहाराषी संबंधीत सव कार या न या, वीय

ची,

रोख न दवही, वीय पंची न दवही, वीय पंची पासबूक
पावती पु तक न दवही,

07

ी.व.ना.शा.वै.म.यवतमाळ.

रोखपाल िवभाग

लेखा िवभाग

णालयीन फी जमा न दवही,

अंदाजप के, अनुदान,अथसंक पीय तरतुदी, काय म

अथसंक प

अंदाजप के, अनुदान मागणी व खच वगैरे बाबत या न या

िवभाग

ी. िनतीन जय वाल, क.िलिपक

ी.व.ना.शा.वै.म.यवतमाळ.

ी.व.ना.शा.वै.म.यवतमाळ.
ी.व.ना.शा.वै.म.यवतमाळ.

ी.व.ना.शा.वै.म.यवतमाळ.

ी.व.ना.शा.वै.म.यवतमाळ.

ी.व.ना.शा.वै.म.यवतमाळ.

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 (1) (अ) (Vi)
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ, या काय लयातील द ताऐवजांची वगवारी
अ. ं .

िवषय

द तऐवजांचा

मुख बाब चा तपिषलवार

सुरि त

कार/न ती/म टर/

ठे व याचा

न द पु तक, हाउचर

कालावधी

01

शासन िनणय

अ

शासन िनणय

कायम

02

सेवा पु तके - वग 1 ते 4 सव अिधकारी व कमचारी

अ

सेवा पु तके - वग 1 ते 4 सव अिधकारी व कमचारी

कायम

03

वग-1 ते 4 सव अिधकारी व कमचारी यां या वैय तक

ब

वग-1 ते 4 सव अिधकारी व कमचारी यां या वैय तक

कायम

न या
04

न या

यायालयीन करणांसबंधी न या

ब

यायालयीन करणांसबंधी न या

कायम

05

सव वग ची वेतनदे यक

ब

सव वग ची वेतनदे यक

25 वष

06

सेवािनवृ ी िवषयक कागदप े

ब

सेवािनवृ ी िवषयक कागदप े

05 वष

07

आक मक खच ची न दवही

क

आक मक खच ची न दवही

05 वष

08

सिव तर अथसंक पीय अंदाज

क

सिव तर अथसंक पीय अंदाज

05 वष

09

सेवा पु तके (मृ यनंतर कवा सेवा िनवृ ी नंतर)

क

सेवा पु तके (मृ यनंतर कवा सेवा िनवृ ी नंतर)

05 वष

10

इतर सेवा िनवृ ी िवषयक कागदप े (सेवा िनवृ ीनंतर)

क

इतर सेवा िनवृ ी िवषयक कागदप े (सेवा िनवृ ीनंतर)

05 वष

11

सेवा िनवृ ी वेतन धारकांचे िववरणप े

क

सेवा िनवृ ी वेतन धारकांचे िववरणप े

--

12

ठतर कमचा-यांची वेतन दे यके व पाव या

क

ठतर कमचा-यांची वेतन दे यके व पाव या

05 वष

13

शासन सेवाथ मु ांकाचे िहशेब

क

शासन सेवाथ मु ांकाचे िहशेब

05 वष

14

जडसं ह न दवही (अगोदरचे रिज.पूण भर यानंतर यातील

क

जडसं ह न दवही (अगोदरचे रिज.पूण भर यानंतर

05 वष

न दी तपासणी क न निवन रिज टर म ये न द करणे

यातील न दी तपासणी क न निवन रिज टर म ये न द
करणे

15

व तु िनलखन बाबतचा प

यवहार

क

व तु िनलखन बाबतचा प

16

िबला सोबत न पाठिवलेली माणके

क

िबला सोबत न पाठिवलेली माणके

17

अ ीम मंजुरी आदे श

क

अ ीम मंजुरी आदे श

05 वष

18

सेवािनवृ ी वेतन मंजुरीचे आदे श व यासंबंधीची कागदप े

क

सेवािनवृ ी वेतन मंजुरीचे आदे ष व यासंबंधीची कागदप े

05 वष

19

रजेबाबतचे आदे श

क

रजेबाबतचे आदे श

--

20

वासभा ा दे यके व पाव या

क

वासभा ा दे यके व पाव या

यवहार

05 वष

05 वष

21

रजा लेखा

क

रजा लेखा

02 वष

22

मािसक खच ची िववरणप े

क

मािसक खच ची िववरणप े

01 वष

23

जडसं ह व तु खरेदी व याची मंजुरी इ यादी बाबतचा
प

क

यवहार

जडसं ह व तु खरेदी व याची मंजुरी इ यादी बाबतचा
प

01 वष

यवहार

24

अंतीम वेतन माणप

ड

अंतीम वेतन माणप

01 वष

25

िकरकोळ रजा न दवही

ड

िकरकोळ रजा न दवही

01 वष

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4{1}{ब} (Vii)
यवतमाळ येथील

ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, यवतमाळ या काय लया या पिरणामकारक
कामासाठी जनसामा यांशी स ामसलत कर याची यव था.

अ. .

स ला मसलतीचा वषय

काय णाल चे व तृत

कोण या अ ध नयमा/ नयमा/प रप क वारे

पुनरावृ ती काल

वणन
1

--

--

--

--

िनरंक
अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4{1}{ब}(Viii)नमुना-{अ}
यवतमाळ येथील

ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, या काय लया या सिमतीची यादी कशीत
करणे.

अ. .

सिमतीचे नांव

सिमतीचे सद य

सिमतीचे उिदद ट

िकती वेळा

सभा

सभेचे काय

घे यात येते

जनसामा यां

व

साठी खु ली आहे

(उपल ध)

कवा नाही
1

मिहला त ार

अ य :- डॉ.सौ.सुि या तनिखवाले , ा यापक, सु मिजवशा

महािव ालय,

िनवारण सिमती

सद य :- 1) डॉ.सु िधर पडके, ा यापक, ने रोग.

ित ही सं थांकिरता कामा या िठकाणी

णालय, व

ी

णालय या

2) डॉ.िमल द कांबळे , ा यापक, बालरोगशा

मिहलां या होणाया लिगक छळास ितबंध

3) डॉ.सौ. नेहल कुळकण , सहयोगी ा यापक, शिररि याशा

करणे.

त ारीनुसार

नाही.

होय

मिह यातून

नाही

होय

नाही

होय

नाही

होय

4) डॉ.सौ. नेहलता हगवे, सहयोगी ा यापक, िवक तीशा .
5) डॉ.सौ.एन.डी.सुराणा, सहयोगी ा यापक, िवक तीशा .
6) डॉ. गणेश जाधव, सहयोगी ा यापक, औषधवैदयशा
7) डॉ.िनलीमा पाटील, सहयोगी ा यापक, शिररचनाशा .
8) डॉ.संतोष भोसले, सहयोगी ा यापक, एपफएमटी िवभाग.
9) डॉ.एस.जुगनाके, अिधसे िवका,
2

ी

णालय.

अ य :- डॉ.िवकास येडशीकर ा यापक व िवभाग मुख िवकृतीशा

(

सद य :- 1) डा. िमनल ठाकरे , सहा यक ा यपक िवकृतीशा

णालय व

ी

णालय) सिमती

णालय व

2) डॉ.िनलीमा पाटील, सहयेगी ा यापक, शिरररचनाशा .

िनयमा माणे करणे व या िवभागावर िनयंऋाण

आव यकते नुसार

3) डॉ.धरम सग पवार, सहयोगी ा यापक, बिधिरकरणशा .

ठे वणे .

6) अिधसे िवका,

णालय व

णालय व

णालय व

7) शासकीय अिधकारी,

ी

ी

णालय
ी

णालय

णालय

णालय.

सीएसएसडी

अ य :- डॉ. िववेक गुजर, सहयोगी ा यापक, सु मजीवशा

कामकाज सिमती

सद य :- 1) डॉ.िवनोद एन राठोड, सहयोगी ा यापक, श यिचकी साशा
2) डॉ. ीकांत वृहाडे , सहयोगी ा यापक,

िवभाग,

िनवासी वै कीय अिधकारी,

णालय,
िवभाग.

ीरोग व सुतीशा

3) डॉ.सुर भुयार, सहा यक ा यापक, श यिचकी साशा

5)

तथा

णालय.

व तु/साही य
खरे दी सिमती

ीमती. शिशकला जुगनाके, अिधसे िवका,

णालय. मधील उपल ध

णालय,

दर आठव

ाला

सोयी सुिवधांचा वापर कर याकरीता तसेच
सदरहू लॅ ट दोन िश टम ये सु

राहील. व

यावर िनयं ण ठे वणे.
ी

णालय.

पदिस द अ य :- अिध ठाता

णालय,

मुख :- ा यापक व िवभाग मुख , श यिचकी सा

ी

णालय मधील

िचकी सालयीन व तु/साही याचे खरे दी,

सद य :- 1) िचकी सालयीन िवभागाचे सव ा यापक व िवभाग मुख .
2) डॉ.संतोष बोडखे , सह. ा या. बिधरीकरणशा

ी

सीएसएसडी लॅ टमधील कामकाज दे खरे ख
करणे. सीएसएसडी लॅ टमधील उपल ध सव

4) डॉ.रोशन शडे , सहा यक ा यापक, बिधकरणशा
स जकल

णालय सं थे तील िकरकोळ

एकदा/

5) वै कीय उपअिध क,

4

ी

भांडार मधील सव कारची खरे दी

4) वै कीय अिध क,

3

णालय व

िकरकोळ भांडार

सद य सिचव तथा मु ख स जकल भांडार.

िचकी सालयीन भांडारांतगत असले ली सव
व तु/सािह याची खरे दी उपल ध शासन

आव यक या
वेळी

ांत

3) वै कीय अिध क रफ णालय.

5

म यवत भांडार
खरे दी सिमती
यं सामु ी/

िनणय व िनयमा माणे सिमती या मा यमातू न

4) वै कीय अिधि का, ी

णालय

5) शासकीय अिधकारी,

णालय/

करणे
ी

णालय.

पदिस द अ य :- अिध ठाता

सदरहू सिमती महािव ालय,

मुख :- डॉ. िरना वाघ सहयोगी ा यापक िजवरसायनशा

िवभाग

सद य :- 1) डॉ. रोशन शडे सहा यक ा यापक, बिधरीकरणशा

णालय,

ी

णालय सं थे करीता लागणारी यं सामु ी /

िवभाग

नाही.

होय

नाही

होय

वेळी

फ नचर / रसायने /काचसामाने/िकटस/ व

फ नचर

2) डॉ. भाकर िहवरकर, ा यापक व िवभाग मुख ,पीएसएम.

सव कारची खरे दी शासकीय िनयमा माणे

/रसायने/काचसा

3) डॉ.आर.पी.च हान, ा यापक व िवभाग मुख ,

सिमती या मा यमातू न कर यांत येईल.

माने िक स

3) डॉ.पंकज भोपळे , सहयोगी ा यापक, बधीरीकरणशा

ीरोग व सुतीशा

आव यक या

4)डॉ.दु गश महाजन, सहा यक ा यापक, औषधवै कशा
5) डॉ.एस. ही.कुचेवार, सहयोगी ा यापक, यायवै कशा
6) संबंिधत िवभागाचे ा यापक व िवभाग मुख
7) िज हा उ ोग क यांचे ितिनधी
8) िज हा कोषागार काय लयाचे ितनीधी
9) शासकीय अिधकारी, महािव ालय/
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बायोमे ीक
उप थती
पडताळणी सिमती

णालय/

ी

णालय. सद य सिचव

( आ था - 1,2 )

सिमतीने मिह या या 20 तारखे ला बायोमे ीक

मुख :- डॉ.एस.एस.पडके, ा यापक ने िचकी साशा
सद य :- 1) डॉ.र व राठोड, सहयोगी ा यापक,

णालीची

सनिवकारशा

ट घे वून पडताळणी करणे. उिशरा

येणा ा अिधकारी /कमचारी यां ना िवचारणा

2) डॉ. ए.यु. सुरजुसे, सहा यक ा यापक, वचा व गु तरोग

करणे. वा री नसले यांचे रे काड पाहणे,

3)

ी. एस.पी.झांज.े शासकीय अिधकारी, महािव ालय

सुटटी नस यास उप थत / अनुप थत पुरावे

4)

ी.उ रवार, काय लयीन अिध क, वै कीय महािव ालय.

घे ण.े अिधकारी / कमचारी यांची उप थती

5) िलिपक, आ था-1,2 महािव ालय व

णानलय

अहवाल लेखा िवभागाला दे वून यानुसार

( वग 3- लीपीकवग य व तां ीक कमचारी )
मुख :- डॉ. ीमती सनोबर शेख , ा यापक, शरीररचना. मुख
सद य :- 1) डॉ. अजय केशवानी, सहयोगी ाधपक, बालरोग
2) डॉ. मह पखाले, सहा यक ा यापक जीवरसायनशा
3)

ी. एस.पी.झांज.े शासकीय अिधकारी, महािव ालय

4)

ी.उ रवार, काय लयीन अिध क, महािव ालय.

5) िलिपक, आ था-3 महािव ालय व

णानलय

( वग 3 पिरचय सं वग )
मुख :- डॉ.िनलीमा लोढा, सहयोगी ा यापक, िवकृतीशा
सद य :- 1) डॉ. गती बु े , सहा यक ा यापक, सु मजीवशा
2) डॉ. िनलीमा पाटील, सहा यक ा यापक, शरीररचनाशा
3) अिधसे िवका,
4)

णालय/ ी

णालय

ी. गजानन पारधी, शासकीय अिधकारी,

5) िलहीतकर, काय लयीन अिध क,
6) आ थापना-3 नस ग िलपीक

णालय,

( वग 4 महािव ालय,

णालय

णालय.
ी

णालय,

णालय.
ी

णालय )

मुख :- डॉ. ीमती नेहलता हगवे, वै कीय अिध क
सद य :- 1) वै कीय अिध क,

णालय

2) डॉ. िववेक गुजर, सहयोगी ा यापक, स मजीवशास तथा उपवै कीय अिध क

पगार काढणे.

मिह यातून एकदा

3) डॉ.संजय खांडेकर, सहयोगी ा यापक, िवक तीशा
4) डॉ.सु र भुयार सहा यक
5)

7

लास मॉिनटर ग
किमटी

ा यापक, श यिचकी सा तथा वै कीय उपअिध क.

ी. गजानन पारधी, शासकीय अिधकारी, रफ णालय

6) काय लयीन अिध क - महािव ालय,

णालय व

ी रफ णालय.

7) आ थापना-4 िलपीक- महािव ालय,

णालय, व

ी

अ य :- डॉ.आलोक

णालय.

ीवा तव, ा यापक व िवभाग मुख , िवक तीशा .

सद य :- 1) डॉ. र मी नागिदवे, सहयोगी ा यापक औषधवै कशा

पदवी,पद यु र अ यास माकरीता वेिशत

मिह यातून एकदा

िव ा य चे यां या ठरवू न िदले या

/आव यकते नुसार

2) डॉ. अचना क मवार, सहयोगी ा यापक, शिरररचनाशा

वेळाप का माणे लासे स होतात कवा नाही

3) डॉ. िनिलमा लोढा, सहयेगी ा यापक िवक तीशा

याची आक मकपणे

4) डॉ. रोहीत सलामे , सहा यक ा यापक औषधवै कशा

पाहणी करणे, िव ा य ची िवचारपूस करणे,

5) डॉ. िवजय कनाके सहा यक ा यापक श यिचकी साशा

िव ा य ची उप थती पाहणे,

6) डॉ . सिचन गरफड सहा यक ा यापक, कान नाक व घसा

वेळाप कानुसार वाटु न िदले ला वग संबंधीत

7) डॉ. गती बु े सहा यक ा यापक सु मिजवशा

अ यापकच घे त आहे त कवा नाही या सव

य

नाही

होय

मिह यातून एकदा

नाही

आहे

मिह यातून एकदा

नाही

होय

नाही

होय

थळी जावू न

बाब ची पाहणी करणे.
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िहवाळी अिधवेशन

नोडल ऑफीसर :- डॉ.सु र गवाल, ा यापक व िवभाग मुख, कान, नाक,

अिधवेशन काळात ा त होणारे तारां िकत

घसाशा . (मो. . 9422506093)
सद य :- 1) डॉ.िवकास येडशीकर, सहयोगी ा यापक िवक तीशा
2) डॉ.िविवक गुजर, सहयोगी ा यापक सु मिजवशा

सुचना / औिच याचा मु ा / थगन

िवभाग

वेबसाईट सिमती

णालय,

ी

ताव व

िवधानमंडळाची इतर प दतीचा वापर क न

3) डॉ. गौतम खाकसे, सहयोगी ा यापक, पीएसएम िवभाग

9

अिधवेशन काळात

/ ल वेधी सुचना / अध तास चच / कपात

उप थत केले जातात याची उ रे पुरक

4)

ी.ग.रा.पारधी, शासकीय अिधकारी,

णालय

िटपणीसह तातडीने संचालनालयास /

5)

ी. संतोष झजे, शासकीय अिधकारी, महािव ालय

6)

ी. िवण िलहीतकर, काय लयीन अिध क,

7)

ी.आनं द उमरे , लघु लेखक.

सं था तरावर समीतीमधील अिधकारी व

8)

ी. काश येणकर लघुलेखक.

कमचारी यांचे पथक कामकाज करतील.

9)

ी.गो वद राठोड, किन ठ िलपीक.

शासनास सादर कर या तव महािव ालय,

णालय.

णालय व

अ य :- डॉ.सौ.िकरण सं जय भारती, सहयोगी ा यापक, िवक तीशा

ी

महािव ालय,

सद य :- 1) डॉ.अमर सुरजुसे, सहा यक ा यापक, वचा व गु तरोग.

णालयाकरीता

णालय, व

ी

णालयकिरता वेबसाईट अ याधुिनक करणे,

2) डॉ.दु गश दे शमुख , सहा यक ा यापक, सु मजीवशा

सव संबंिधत िवभागाची मािहती वेबसाईटवर
टाकणे व इतर सव बाबीची कामे अिध ठाता
यां या सुचने नुसार करणे.
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ओ.पी.डी. सिमती

अ य :- डॉ. शे ख र घोडे वार, सहयोगी ा यापक, ओषधवै कशा

बा

सद य :- 1) डॉ. अमर सु रजु स,े सहा यक ा यापक वचा व गु तरोगशा

िरफामशन , िरअरजमट, ते थील अडचणी व

2) डॉ. अिनकेत बु चे, सहा यक ा यापक, कान नाक, घसा

ण िवभागातील

येक िवभागाचे

/आव यकते नुसार

या सोडिव याकरीता उपाययोजना करणे

3) डॉ. मीता खडसे, सहा यक ा यापक, दं तशा
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Drug and

सिचव :- डॉ.सुजाता दु धगांवकर, ा यापक व िवभाग मुख , औषधशा

therapeutic

सद य :- 1) डॉ. ीमती नेहलता हगवे, वै कीय अिध क,

committee

सदरहू सिमतीने

णालय,

ी

2) डॉ.नर ब चेवार, सहयोगी ा यापक, औषधशा
3) डॉ.सुर भुयार, वै कीय उपअिध क,

णालय,

णालय

येक िचिक सालयीन

िवभाग मु खांशी चच करावी, यां या िवभागा
अंतगत दै नंिदन येणा ा

ी

णालय

णांना िलहू न

दे यात येणा ा िजवनाव यक व िजवनर क
औषधां या िवषयी

येक डॉ टरशी चच

क न िवभागिनहाय लागणा ा िजवनाव यक
व िजवनर क औषधांची मािहती घे तील. व या

मिह यातून एकदा
/आव यकते नुसार

महािव ालयाची ड◌्रग फारमु लरी तयार
करतील. यानु सार औषध खरे दी भांडार
आव यक ती औषधी खरे दी सिमती या
मा यमातू न खरे दी करतील.
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एम.िस.आय.
सिमती

अिचिक सालयीन िवभाग

एमसीआय िनिर क आक मीकपणे आ यास

मुख :- डॉ.अशोक काळे , ा यापक व िवभाग मुख , शिररि याशा

यां ना िनिर णाम ये ुटी आढळू नये व 150

सद य :-1) डॉ.एस.एस.तनखीवाले , ा यापक व िवभाग मुख , सु मजीवशा
2) डॉ.आलोक

िव ाथ

ीवा तव, ा यापक व िवभाग मुख , िवकृतीशा .

3) डॉ. ीमती पु पलवार, सहयोगी ा यापक, िजवरसायनशा
िचिक सालयीन िवभाग

वेश मते ची बांधकाम, यं सामु ी,

भारतीय

नाही

आहे

नाही.

होय

नाही.

होय

आयु व ान
पिरषद या

पदे संबंधात व िवभागिनहाय आव यकता

िनिर ण या

संबंधात पुतता / यव था करणे. (

वेळेस/आव यकते

िचकी सालयीन / अिचिक सालयीन )

नुसार

आहार िवभागातील सव कारची खरे दी व या

मिह यातुन एकदा

िवभागावर िनयं ण ठे वणे .

/आव यकते नुसार

मुख :- डॉ.सुर गवाल, ा यापक व िवभाग मुख ,कान, नाक, व घसा
सद य :- 1) डॉ.डी.एस.पटवधन, ा यापक व िवभाग मुख , बिधिरकरणशा
2) डॉ.बी.बी.भडके, ा यापक व िवभाग मुख ,

सनिवकारशा

3) डॉ.बाबा येलके, ा यापक व िवभाग मुख , औषधवै कशा .
इतर बाबी
णालय ले चर हॉल :- डॉ.िमल द कां बळे , ा यापक, बालरोगशा

(आव यक

ले चर हॉल ए,बी :- डॉ.कुचेवार, सहयोगी ा यापक, यायवै कशा
ए झािमने शन हॉल यायवै कशा

मता 200)

( आव यक मता 180 )

जवळील :- डॉ.कुचेवार, सहयोगी ा यापक, यायवै कशा

(आव यक मता 250)
ए झािमने शन हॉल पीएसएम िवभागावरील :- डॉ.चेतन जनबादे , सहा यक ा यापक, पीएसएम (
आव यक मता 250 )
निवन शासकीय इमारतीतील ले चर हॉल :- डॉ.पखाले, सहा यक

ा यापक, सु मजीवशा

(

आव यक मता 180)
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आहार सिमती

अ य :- वै कीय अिध क
सद य :- 1) डॉ. अतुल प ावार, सहयोगी ा यापक,

ीरोग तथा वै कीय अिधकारी

ी

णालय

णांना उ म

2) डॉ.सौ. नेहलता हगवे, सहयोगी ा यापक, िवक तीशा

दज चा आहार उपल ध होणे संबध
ं ात ल

3)

दे ण.े सहदहू सिमतीने या भांड ारातं गत

ी. संिदप भालेकर, सहयोगी ा यापकत पीएसएम

4) डॉ. िवजय केशवानी, सहयोगी ा यापक, बालरोग

असलेले सव कारची खरे दी िनयमा माणे

5) डॉ. जय राठोड, सहयोगी ा यापक, अ थ यंगोपचारशा

सिमती या मा यामातून कर यात यावी.

6) डॉ. िवजय कनाके, सहा यक ा यापक, श यिचकी साशा
7) डॉ. लीना खो ागडे , सहा यक ा यापक, शिरररचनाशा
8) डॉ. रोहीत सलामे, सहा यक ा यापक, औषधवै कशा
9) डॉ. सपना मोते वार, सहा यक ा यापक, शरीर ीया
10) डॉ. िमनल च हान, वै कीय अिधकारी
11) अिधसेव ीका,

णालय,

12) शासकीय अिधकारी,
13)
14

नेट / वाय फाय
सिमती

ी

णालय.

णालय.

ीमती ना हे , आहार त

मुख :- डॉ. नेहलता हगवे, सहयोगी ा यापक, िवक तीशा , तथा वै कीय अिध क
सद य :- 1) डॉ.नर ब चेव ार, सहयोगी ा यापक, औषधशा

िवभाग.

2) डॉ.रोशन शडे , सहयोगी ा यापक, बिधिरकरणशा .
3) डॉ.वैभव फड, सहा यक ा यापक, शिरररचनाशा .

नेट वाय-फाय संबंधात सव कायवाही करणे

मिह यातुन एकदा

तसेच यासं बंधात होणारे िबघाड दु

/आव यकते नुसार

संबंधात बेळोवेळ ी कायवाही करणे

ती इ
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णालय
घनकचरा

मुख :- डॉ.

यव थापन
सिमती

ीमती एस.एस.तनखीवाले , ा यापक व िवभाग मुख , सु मजीवशा

सद य :- 1) डॉ. ीमती. नेहलता हगवे, सहयोगी ा यापक िवकृतीशा
तथा वै कीय अिध क

वाड मधू न जाणारा घनकचरा व बायोमे िडकल
यव थत जातो कवा नाही यासं बध
ं ात

णालय.

नाही.

होय

नाही

होय

नाही

होय

नाही.

होय

/आव यकते नुसार

व छता िनिर कांची जबाबदारी दे णे,

2) डॉ.एस.ए.भुयार, सहा यक ा यापक, श यिचकी साशा

तथा वै कीय उपअिध क.

घनकचरा डे पोम ये यव थत िड पोझ के या

3) डॉ.सोयाम, सहा यक ा यापक, पीएसएम.

जातो कवा नाही याचे िनरी ण करणे, दर

4)

आठव

ीमती जुगनाके, अिधसे िवका

मिह यातुन एकदा

णालय.

5) पिरसे िवका घनकचरा यव थापन,

णालय.

ाला भेट दे वून िनिर ण करावे, व

िनिर ण अहवाल अिध ठातां ना दयावा.
अिधसे िवका व पिरसे िवका घनकचरा
यव थापन व व छता िनिर क यां नी दररोज
येक वाडला भेटी दे वून पाहणी करावी व
यांचा अहवाल मुखांकडे दररोज दयावा.
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एचएमआयएस

17

व

णाली
खरे दी सिमती

मुख :- डॉ.एस.आर.भारती, सहयोगी ा यापक, अ थीरोग.

सिमतीने

सद य :- 1) डॉ. ीमती हगवे, सहयागी ा यापक िवकृतीशा
वै कीय अिध क

णालय.

2) वै कीय अिध ीका
3)

ी

4) शासकीय अिधकारी
18

संशोधन क
सिमती

19

णालय.

ीमती जुग नाके, अिधसेिवका

5) व पाल

णालय,

तथा

ी

ी

णालय व

मिह यातू न एकदा
/

शासना या उपल ध िनयमानु सार आले ला

आव यकते नुसार

माल इ यादीची पाहणी मुख करतील.

णालय,

णालय,

णालय,

भांडाराकिरता लागणाया व ाची खरे दी

ी

ी

णालय.

णालय.

आले या दे यकांव र मालाची पडताळणी
करवू न घे वून वा री करणे.

णालय.

मुख :- ा यापक व िवभाग मुख, पी.एस.एम.िवभाग

संशोधन क ाचे मुख यांनी यां या

मिह यातू न एकदा

िवभागातील अिधका ांचा संशोधन क ात

/

2) ा यापक व िवभाग मुख , बालरोगशा

समावेश करावयाचा झा यास यां या तरावर

आव यकते नुसार

3)

ा यापक व िवभाग मुख ,

तसा आदे श काढणे. संचालनालया या

4)

ा यापक व िवभाग मुख , यरोगशा

सद य :- 1) ा यापक व िवभाग मुख , औषधवै कशा
ीरोगशा

प ानुसार संशोधन क ा या संबंधात

5) ा यापक व िवभाग मुख , वचा व गु तरोगशा

घे तले या सभा, घे तलेले िनणय व केले या

6) ा यापक व िवभाग मुख , मनोिवकृतीशा

संधोधनाबाबतचा सिव तर मािहती अहवाल 6

7) िज हा श यिचिक सक, यवतमाळ.

मिह यातू न एकदा संचालनालया या िरसच

8) िज हा आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद यवतमाळ.

सेलम ये mrcmdmer@gmail.comया

9) डॉ.जी.एम.खाकसे, सहयोगी ा यापक, पीएसएम.

प यावर पाठवीणे.

मेडीकल

सम वयक :- डॉ. पी.ए.िहवरकर, पा् र यापक,िपएसएम

भारतीय आयु व ान पिरषदे चे मानंकानु सार

आव यक या

ऐजुकेशन

सद य :- 1) एस.एच.गवाल, ा यापक, कान,नाक घसा

वेगवेगळया कायशाळा घे ण.े िर हाईजड बेसीक

वेळी

टे नॉलॉजी युिनट

2) डॉ.जी.एल.जतकर, ा यापक, श यिचकी साशा

कोस इन मेडीकल ए युकेशन टे नॉलॉजी, इ.

3) डॉ. िमल द कांबळे , ा यापक, बालरोगशा

चे आयोजन करणे व तसा अहवाल अिध ठाता

4) डॉ. सौ सुि या तनखीवाले , ा यापक सु मिजवशा

यां न सादर करणे

5) डॉ. नेहल कुलकण , सहयोगी ा यापक शरीर ीयाशा
6) डॉ. नेहलता हगवे, सहयोगी ा यापक, िवक तीशा
7) डॉ. शरद कुचेवार, सहयोगी ा यापक यायवै कशा
8) डॉ. सौ.पी. ही.पु पुलवार, सहयागी ा यापक, िजवरसायनशा
9) डॉ. िवजय डो पले , सहयागी ा यापक, पीएसएम
10) डॉ. सौ अचना क मवार सहयोगी ा यापक, शिरररचनाशा

11) डॉ. उमेश कवळकर, सहा यक ा यापक, पीएसएम,
12) डॉ.सौ राज ी मे ाम, सहा यक ा यापक, शिरर ीयाशा
13) डॉ. योती जाधव, सहा यक ा यापक, शिरर ीयाशा
14) डॉ. सौ हषदा एम. उघडे , सहा यक ा यापक, शिररचनाशा
20

सी.एस.आर.
सिमती

सद य :- 1) डॉ. नेहलता हगवे सहयोगी ा यापक िवक तीशा

तथा वै कीय अिध क

2) डॉ.संजय भारती, सहयोगी ा यापक, अ थ यंगापचार
3) डॉ. िवकास येडशीकर सहयोगी ा यापक, िवक तीशा
4) गजानन पारधी, शासकीय अिधकारी,

सी.एस.आर. दारे ा त होणाया िनधी या

आव यक या

सुयो य वापरासाठी आव यक िनयोजन व

वेळी

नाही.

होय

नाही.

होय

नाही.

होय

य वापर याबाबत कोटे कोरपणे द ता घे णे.

णालय.

संबंिधत दे णगीदारां ना यािवषयी वेळोवेळी

5)

ी. िवण लीहीतकर, काय लयीन अिध क

मािहती दे वून िनधी या वापराबाबत खा ी

6)

ी.जानकर, वै कीय सामािजक कायकत .

पटिव याकिरता िहशोब दे णे. याबाबत
दे णगीदारां ना आव यक िस दी दे ण.े यामु ळे
दे णगीदारांचे समाधान होवून यांचे कडू न
अिधकािधक िनधी ा त हो यास मदत होईल.
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मृ युचे पिर ण (

अ य :- डॉ.जी.एल.जतकर, ा यापक व िवभाग मुख श यिचकी साशा

डे थ ऑिडट)

सद य :- 1) डॉ. बी.एस.येलके, ा यपक व िवभाग मु ख औषधवै कशा

सव संबंिधत िवभागाम ये भरती झालेले

ण,

यांचे केस पेपस पाहू न मृ युचे पिर ण (डे थ

मृ युच ी कारणे,

2) डॉ. िमल द कांबळे , ा यापक व िवभाग मुख बालरोगशा

ऑिडट), Death Analysis, मृ युच ी कारणे,

आजार इ. मािहती

3) डॉ. आर.पी च हाण सहयोगी ा यापक

आजार इ. मािहती सं कलीत करणे.सं कलीत

संकलीत

4) संबंधीत िवभाग मुख

केलेली मािहती अिभलेख िवभागा या

कर याकरीता

5)

अिधन थ ठे वणे. बैठक घे ण.े सिमती या

ीरोग व सुतीशा

ी. र व थोरात सां यीकी, पी.एस.एम.

सिमती

आव यक या
वेळी

मा यमातू न झालेले मृ युचे पिर ण मािहती
संकलीत क न ठे वणे इ. सव कायवाही
ी.र व थोरात, सां यकी-िन सहायक
ा यापक, पीएसएम हे करतील.
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अपंग माणप

अ य :- डॉ.सुर गवाल, ा यापक व िवभाग मुख , कान,नाक व घसाशा

सिमती

( यां या सु टी या कालावधीत)

या वै कीय महािव ालय

णालयात अपंग

माणप ासाठी आले या अपंग उमेदवारां ना

1) डॉ. लगायत, ा यापक,अ थी यंग .

शासन िनणय

2) डॉ.जोशी,सहयोगी ा यापक. नेऋारोग.

297/आरो य 6, िद.6 ऑ टोबर 2012 या

3) डॉ.भारती, सह. ा यापक.अ थी यंग .

शासन िनणयातील सुचनां नुसार कायवाही

4) डॉ.केचे , सहयोगी ा यापक, का.ना.घ.

क न अंपग माणप

( हे अनु माने उप थतीनुसार अपंग माणप ावर अ य

हणुन वा री करतील.)

सिचव :- डॉ.शरद कुचेवार, सहयोगी ा यापक, यावै कशा
( यांचे सुटीचे कालावधीत डॉ.खांडेकर, सहयोगी ा यापक,िवकृतीशा
माणप ावर

वा री करतील )
( सं बंधीत िवषयातील त )

अ थी यंगोपचार त

:- 1) डॉ. लगायत, ा यापक व िवभाग मुख .
2) डॉ.भारती, सहयोगी ा यापक.
3) डॉ.जय ं दन राठोड, सहायक ा यापक.
4) डॉ.जावेद सौदागर, सहायक ा यापक.

कान,नाक व घसा त

:- 1) डॉ.केचे, सहयोगी ा यापक.
2) डॉ.बुचे , सहायक ा यापक.
3) डॉ.ग ड, सहायक ा यापक.

हे अपंग वै कीय मंडळाचे

. अ ि .20.12/

िनगमीत करणे.

आव यक या
वेळी

ने िचिक सा त

:- 1) डॉ. आर.एस.जोशी, सहयोगी ा यापक.
2) डॉ.इकबाल बॉ बेव ाला, सहा यक ा यापक.
3) डॉ.अ य पडगीलवार, सहा यक ा यापक

मनोिवकृती त

:- 1) डॉ.वम , सहायक ा यापक.
2) डॉ. ीकांत मे ाम, सहायक ा यापक.

बालरोग त

:- 1) डॉ.अजय केशवानी, सहयोगी ा यापक.
2) डॉ.र व च हाण, सहयोगी ा यापक.
3) डॉ.िवशाल च हाण, सहा यक ा यापक.
4) डॉ.मुज मील कोशीष, सहा यक ा यापक.
5) डॉ.
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फाम को हीजील
स सिमती

पेश भोसले , सहा यक ा यापक.

अ य :- डॉ. मिनष िशरगीरवार, अिध ठाता

The Committee will verity the incidence

आव यक या

सद य सिचव :- डॉ.पी.एस.शेख, सहयोगी ा यापक, औषधशा

and will report to the FDA for further

वेळी

सद य :- 1) डॉ. नेहलता हगवे , वॅ कीय अिध क

action, after receiving the complaints in

2) डॉ.जी.एल.जतकर

designated format from the treating

3) डॉ. िमल द कां बळे , ा यापक व िवभग मुख , बालरोग

clinician.

नाही

होय

नाही

होय

नाही

होय

नाही

आहे

4) डॉ. जी. यु. जाधव. सहयोगी ा यापक, िवभाग मुख मेडीसे न
5) डॉ. सुर गवाल, ा यापक व िवभाग मुख , कान, नाक व घसा
6)

ीमती शशीकला जुगनाके, अिधसेव ीका

7) डॉ. उ हास घोटकर, सहा यक ा यापक - सहकारी सद य
24

िनवास थान वाटप

अ य :- डॉ.बा.ना.बांगडे , ा यापक व िवभाग मुख , नेऋािचिक साशा

िनवास थान वाटप संबिं ध सिमतीने यो य

मिह यातुन एकदा

सिमती

सद य सिचव :- डॉ.धरम सग पवार, सहयोगी ा यापक, बिधिरकरणशा

कायवाही व िनयमानु सार िनवास थान वाटप

/

सद य :- 1) डॉ.कुचेवार,सहयोगी ा यापक, यायवै कशा

करणे.

आव यकते नुसार

2) िनवासी वै कीय अिधकारी, िचिक सा,

तथा वै कीय अिध क

णालय.

3) शासकीय अिधकारी, महािव ालय.
4) शासकीय अिधकारी,
5) अिधसे िवका,
25

राजी गांधी
जीवनदायी
आरो य योजना

णालय,

णालय.
ी

णालय.

मुख :- डॉ.घे डे वार,सहयोगी ा यापक, औषधवै कशा

योजनेत ील

सद य :- 1) डॉ.गणेश म के, सहायक ा यापक, शिरररचनाशा
2) डॉ.एन.पी.ब चेव ार, सहायक ा यापक, औषधशा

- एम.सी.ओ.

िवभागीय सम वयक :- 1) डॉ. हा े, सहा यक ा यापक, श यिचकी साशा

णां या सव अडचणी सोडिवणे

मिह यातुन एकदा

इ.कामे यां या सम वयका या व वै कीय

/

अिध कां या सहकाय ने पुण करणे. तसेच

आव यकते नुसार

येक िवभागाकडू न माहवारी अहवाल ा त

2) डॉ.जय राठोड, सहा यक ा यापक, अ थ यंग ोपचारशा

करवु न घे वून मािसक अहवाल िज हािधकारी

3) डॉ. शांत गजिभये, सहा यक ा यापक,औषधवै कशा

काय लयाला पाठिवणे.

4) डॉ.िवशाल च हाण, सहा यक ा यापक, बालरोगशा
5) डॉ.सिचन ग ड, सहा यक ा यापक, कान,नाक,घसा.
6) डॉ. रिव राठोड, सहा यक ा यापक, यरोगशा
7) डॉ.गिरमा अरोरा, सहा यक ा यापक,
26

सुर ा सिमती

ीरोग व सु तीशा

मुख :- डॉ.जी.एल.जतकर, ा यापक व िवभाग मुख , श यिचिक साशा
सिचव :- डॉ.आर.पी.च हाण, वै कीय अिध क,
सद य :- 1) उपवै कीय अिध क,

णालय

णालयाकिरता वै कीय सेवा

य ती आिण वै कीय सेवा सं था यांची

णालय.
णालय, ी

महािव ालय

सुरि तता व र ा यावर िनयं ण /

2)

ीमती जुगनाके, अिधसेिवका

णालय.

3)

ी.एस.पी. झ जे, शासकीय अिधकारी, महािव ालय,

उपाययोजना करणे.

वेळोवेळी
आव यकते नुसार

4) अ य , माड संघटना.
5) अ य , पिरचािरका संघटना.
6) अ य , चतुथ
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ेणी कमचारी संघटना.

INSTITUTIONAL

अय

ETHICS

उपा य :- डॉ.ए.के.तडस , ा यापक व िवभाग मुख , बायोकेिम टी

:- डॉ.िट.सी.राठोड

COMMITTEE

सद य सिचव :- 1) डॉ.सुजाता दु धगांव कर, ा यापक व िवभाग मुख , फामकॉलॉजी
सद य :- 1) डॉ.िमल द नबाळकर, सहा. ा यापक, समिहता िस दांत िवभाग, िडएमएम,

पद यु र अ यास म इतर अॅ टी हीटी

आव यक या

किरता वै कीय महािव ालय

वेळी

नाही.

होय

नाही

होय

नाही

आहे

नाही.

होय

णालयाकिरता आयसीएमआर या मागदषक
त वानुसार कायवाही.

आयुव िदक महािव ालय, यवतमाळ.
2)

ी.अभय गांधी.

3) अॅड.एस. ही.कांबळे .
4) डॉ.समीर बेलोरकर, सहयोगी ा यापक, यगुणशा , आयुव िदक महािव ालय, यवतमाळ.
5)

ी.जे.डी.खडसे , समासेवा अिध क.

6) डॉ.जी.एल.जतकर, ा यापक व िवभाग मुख , श यिचकी सा.
7) डॉ. सं या पजई, ा यापक व िवभाग मुख ,

ीरोग व सुतीशा

8) डॉ.बी.एस. येलके, ा यापक व िवभाग मुख , औषधवै कशा
9) डॉ.पी.आर.भोपले, सहयोगी ा यापक, अॅने थे िशया.
10) डॉ.एन.पी. ब चेवार, सहा यक ा यापक, फामकॉलॉजी.
11)
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ोतगृह सोयी
सुिवधा पाहणे

ी.आर.यु.थोरात, सहा यक ा यापक, पीएसएम.

अ य :- डॉ. सौ. एस.एस. कुळकण सहयोगी ा यापक शिरर ीयाशा

मिह यातुन एकदा

मिहना

/

नो हबर 2017

डॉ.राज ी एस. मे ाम, सहायक ा यापक शरीररचना

िडसबर 2017

डॉ.लता बुख ार, सहायक ा यापक, शरीरि या

जानेवारी 2018

डॉ.पाशु श बीर शेख , सहयोगी ा यापक, औषधशा

फे ुवारी 2018

डॉ.गजानन सोयाम, सहायक ा यापक, पीएसएम

माच 2018

डॉ.मह पखाले, सहायक ा यापक, जीवरसायनशा

एि ल 2018
मे 2018

डॉ.संतोष बोडखे , सहयोगी ा यापक, बिधिरकरण
डॉ.सिचन ग ड, सहायक ा यापक, कान,नाक,घसा

जुन 2018

डॉ. गती बुले, सहायक ा यापक, सु मजीवशा

जुलै 2018

डॉ.धुव , सहायक ा यापक, औषधवै कशा

ऑग ट 2018

डॉ. व नील मनोहर सुने, सहायक ा यापक, -िकरण

स टबर 2018

डॉ.र व राठोड, सहयोगी ा यापक,

ऑ ट बर 2018
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आक मीक क
कामकाज सिमती

मुख :- डॉ. नेहलता िहगवे, सहयोगी ा यापक, िवकृतीशा
वै कीय अिध क

सनिवकारशा

डॉ.केशव पागृत , सहयोगी ा यापक, िवकृतीशा
तथा

णालय

सद य :- 1) डॉ.दे शपांडे , सहयोगी ा यापक, श यिचकी सा.

30

िनलखन सिमती

आव यकते नुसार

महािव ालय,

णालयातील अपघात

एकदा /

करणे. ते थील यव था काय वत करणे.

आव यकते नुसार

2) डॉ.एस.ए.भुयार, सहायक ा यापक, श यिचिक सा तथा आरएमओ.

तसेच एमसीआय िनिर णा दर यान ते थील

3) डॉ.दु गश महाजन, सहायक ा यापक, औषधवै कशा

मानंकानु सार आव यकता कायरत

4) डॉ.सिचन प ावार, सहायक ा यापक, बिधिरकरण.

कर याकरीता सिमतीने कामकाज करणे.

अ य :- डॉ.डी.एस.पटवधन, ा यापक व िवभाग मुख , बिधरीकरणशा
सद य :- 1) डॉ. सुि या तनखीवाले , ा यापक व िवभाग मुख सु मजीवशा
2) डॉ. एस.शेख ा यापक व िवभागपुमुख , शिरररचनाशा

15 िदवसातू न

िवभागातील दै नंिदन कामकाजाची दे खरे ख

शासकीय वै कीय महािव ालय,
ी

णालय व

णालयातील जडसं हाचे िनलखन

कर याकिरता.

आव यक या
वेळी

3) डॉ. िवनोद राठोड, सहयोगी ा यापक, श य ीयाशा
4) डॉ. नेहलता कुलकण , सहयोगी ा यापक शिरर ीयाशा
5) वै कीय अिध क,

ी.व.ना.शा.वै .म.व

6) वै कीय अिध क,

ी

7) अिधसेवीका,

.यवतमाळ

णालय यवतमाळ

णालय.

8) शासकीय अिधकारी, महािव ालय,
9) शासिकय अिधकारी,
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णालय,

औषध खरे दी

पदिस द अ य - मा. अिध ठाता

महािव ालय,

सिमती

अ य - ा यापक, औषधशा

करणे.

णालयाकिरता औषधी खरे दी

सिचव- सह. ा या.औषधशा

मिह यातून ऐकदा

नाही.

होय

नाही

होय

नाही

होय

नाही.

होय

नाही.

होय

/ आव यक या
वेळी

औषधी भांडार मुख-औषधिनम ता वग-2
सद य – 1) ा यापक- औषधवै क, श यिचिक सा, बिधिरकरण बालरोग,अ थ यंगोपचार,
दं तरोग, ि रोग व सुितशा , गु तरोग, ने रोग, कान,नाक व घसा, पीएसएम मानिसकरोग,
यरोग,अिध क,
णालय ि
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णालय, .अ,

णालय ि

णालय, .अ.महािव ालय, अिधसे िवका

णालय

आक मीक धाड

औषधी भांड ार

भांडाराअंतगत सव ओटी, वाड, आक मक

तीन मिह यातून

पथक सिमती-

अ य :- डॉ. ि ती पु पलवार, ा यापक िजवरसायनशा

उपचार िवभाग, आयसीसीयु, औशधालय,

एकदा /

औषधी/िचिक सा

सद य – 1) डॉ. खांडेकर,सहयोगी ा यापक िवकृतीशा

मु य औशधी भांडार, स जकल भांडाराम ये

आव यकते नुसार

लयीन
भांडार

2) डॉ. कुचेवार, सहयोगी ा यापक, यायवै कशा

आक मक व अचानक भेट दे वून ते थील

िचिक सालयीन भांडार

काय णालीचे अवलोकन करावे, मागदषक

अ य – डॉ.िहवरकर, ा यापक विवभाग मुख ,पीएसएम.

त वानुसार कामकाज करावे.

सद य – 1) सौ.एस.एस.कुळकण सहयोगी ा यापक शरीरि या
2) सौ.िनिलमा सुराणा,सहायक ा यापक, िवकृतीशा
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व

िनलखन

सिमती

मुख - वै कीय अिध.
सद य- 1) अिधसेिवका,

णालय.
णालय,

2) षासकीय अिधकारी,

व
ी

णालय

भांडारातील िन पयोगी व तुंचे

िनलखनासं बंधात कायवाही

णालय

मिह यातू न एकदा
/ आव यक या
वेळी

3) व पाल, लीनन िवभाग
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बां धकाम सिमती

अिध ठाता,
वै कीय अिध क,

णालय

वै कीय अिधि का

ी

बां धकामाचा दज , िनधी, आव यकता इ. वर

आव यक या

दे खरे ख

वेळी

णालय

शासकीय अिधकारी, महािव ालय
शासकीय अिधकारी,

णालय

अिधसे िवका
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महािव ालयीन

मा. अिध ठाता,

महािव ालय, रफ णालय मधील इमारती,

आव यक या

आवार व छता

वै कीय अिध ीक

पिरसर व छ ठे वणे, या अनुषंगाने

वेळी

सिमती

उपअिध क
शासकीय अिधकारी,

णांकिरता पोषक असे वातावरण/ व छता
णालय

अिधसे िवका
उपिवभागीय अिभयं ता, सावजिनक बांधकाम िवभाग
उपिवभागीय अिभयं ता, साबािव, िव ुत
व छता िनिर क

िनम ण करणे.

कायशाळे त ील तां ीक कमचारी
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त ार िनवारण

अ य - वै कीय अिध क, रफ णालय.

सिमती

सद य – 1) ा यापक व िवभाग मुख ,

ीरोगशा

जनते या त ार चे /गा ाणे ऐकूण घे वून याचे

आव यक या

िनराकरण करणे.

वेळी

शासकीय कमचा-यांिवरफ द ा त होणा-या

मही यातून एकदा

त ार बाबत.

/ आव यक या

नाही.

होय

नाही.

आहे

नाही.

आहे

नाही.

आहे

नाही.

होय

नाही.

होय

नाही

होय

2) श यिचिक साशा
3) यायवै कशा
4) िवक तीशा
5) उपअिध क
6) शासकीय अिधकारी, महािव ालय व रफ णालय
7) अिधसेिवका, रफ णालय.
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टाचार िनमुलन
सिमती

अ य - डॉ.ए.एच.काळे , ा या.व िवभाग मुख , शिररि याशा .
सद य – 1) डॉ. ीिगरवार, ा या. व िवभाग मु ख , यायवै कशा
2) डॉ.आर.पी.च हाण, सह. ा यापक,

तथा अिध ठाता

ीरोग तथा वै कीय अिध.

णा

वेळी

3) शासकीय अिधकारी, महािव ालय
4) शासकीय अिधकारी,
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णालय.

इंअनिशप

अ य . - अिध ठाता,

या महािव ालया अंतगत ामीण आरो य क ,

आव यक या

मािनटर ग सिमती

सद य – 1) ा यापक व िवभाग मुख , पीएसएम औषधवै कशा ा /श यिचिक साशा / ीरोग व

राळे ग ाव व शहरी आरो य क , यवतमाळ

वेळी

सुितशा
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ी ह स सिमती

येथील आंतरवािसतां किरता

अ य - अिध ठाता,

आंतरवािसतांचे त ारीचे िनवारणाकिरता

सद य - ा यापक व िवभाग मुख , पीएसएम /औषधवै कशा

/बालरोगशा

/ कान,नाक व

/ आव यक या

घसाशा
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ंथालय सिमती

मही यातून एकदा
वेळी

सिचव :- डॉ. आले क

ीवा तव ा यापक व िवभाग मुख िवक तीशा

ंथालयाचे कामकाजाबाबत शासनास मदत

सद य :- 1) डॉ. एस.एस. धकाते , सहयोगी ा यापक -िकरणशा

कर याकिरता.

आव यक या
वेळी

2) डॉ. शात धम सहयोगी ा यापक िजवरसायनशा
3) डॉ. गौतम खाकसे, सहयोगी ा यापक, पीएसएम
4) डॉ.िनलीमा सुराना (लोडा) सहयोगी ा यापक िवक तीशा
5) जय राठोड सहयोगी ा यापक अ थ यंगोपचारशा
6) ंथपाल
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धमशाळा
कामकाज सिमती

मुख :- डॉ.एस.एम. भुयार सहा यक ा यापक श यिचकी सा तथा आरएमओ मुख
सद य :- 1) डॉ. चेतन जनबादे सहा यक ा यापक पीएसएम

महािव ालय

णालयाम ये उपल ध

असलेली धमशाळा

णांकिरता वाटप करणे

2) डॉ. शरद मानकर, सहा यक ा यापक, शिरर ीयाशा

ते थे आव यक या सव सोयी सुिवधा उपल ध

3)

करवू न घे णे इमारतीची रं ग रे गाटी बां धकाम

ी. अिवनाश जानकर, वै कीय समाजसेव ा अिध क

मिह यातून एकदा
/ आव यक या
वेळी

खा याकडू न करवून घे ने ते थील कामकाजावर
िनयं ण ठे वणे
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उपहारगृह सिमती

मुख :- डॉ.एस.एच.गवाल, ा या.व िवभाग मुख , कान,नाक घसा तथा
सद य :- 1) डॉ. सुजाता दु धगावकर, ा यापक औषधशा

एसएएमसी इंचाज

महािव ालय

णालययातील

उपहारगृहासंबंधात िनिवदा बोलावणे

2) डॉ. भाकर िहवरकर, ा यापक, पीएसएम

िनिवदांच ी छाननी करणे, कं ाटदार िनयु ती

3) डॉ. एस.एस.धकाते , सहयोगी ा यापक, -िकरणशा

करणे उपहारगृहातील सव कामकाजावर

4) डॉ. शरद कुचेकर, सहयोगी ा यापक यायवै कशा

दे खरे ख ठे वणे यातील मेनु ठरिवणे मेनु

5) शासकीय अिधकारी, महािव ालय

िनविदनुसार पुरिव या जातो की नाही याची

6) अ य / से े टरी माड संघटना

आक मीक पाहणी करणे कं ाटदार पाणी व

7) अ य / से े टरी, िव ाथ पिरषद .

िवजेचे व भाडे िनयिमत भरतो कवा नाही

आव यक या
वेळी

याची मािहती ठे वणे इ.
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शासकीय
कामकाज सिमती

अ य - संिदप भेलकर, सहयोगी ा यापक, िपएसएम

शासन / संचालनालय व इतर शासकीय

मिह यातून एकदा

सद य – 1) डॉ. िवजय डो पले , सहयागी ा यापक, पीएसएम

काय लयाकडू न येणा ा प

/ आव यक या

2) डॉ. िकरण भारती, सहयोगी ा यापक, िवक तीशा
3) डा. जय राठोड, सहयागी ा यापक, अ थ यंगोपचारशा

य हारानु सार

िविवध बां धकामे, पदे ,यं उपकरणे,

होय

नाही

आहे

नाही.

होय

नाही.

होय

नाही.

होय

नाही

आहे

वेळी

यासाठीचा खच, अडचणी अस यास या

4) डॉ. हे मंत हा े सहयोगी ा यापक, श यिचकी साशा

सोडिव यास मगदशन करणे, एमसीआय /

5) डॉ.िवर खडसे सहा यक ा यापक िवक तीशा

एमयुएचएस सं बध
ं ात सव प

6)डॉ. गजानन म के, सहा यक

कालमय दे त िबनचु क मािहती विर ठ

ा यापक शिररचनाशा

नाही.

यवहार व िविहत

काय लयाला सं बध
ं ीत कमचायाकडू न पाठिवणे
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अितिवशेष ोपचार
णालय

मुख :- डॉ. डी.एस.पटवधन, ा यापक व िवभाग मुख , बिधरीकरणशा
सद य -1)डॉ. िगरीष जतकर, ा यापक व िवभाग मुख श यिचकी साशा

इमारतीचे

2) डॉ.बाबा येलके, ा यापक व िवभाग मुख औषधवै कशा

बां धकाम सिमती

3) डॉ. अ ना पवार ा यापक व िवभाग मुख , -िकरणशा

सदरहु सिमतीने अितिवशेष ोपचार

वेळोवेळी

णालयाचा आराखडा पहावा व आव यक ती

आव यकते नुसार

सव कायवाही करावी.

4) सुरेश एस.धकाते , सहयोगी ा यापक -िकरणशा
5) डॉ. अमोल दे शपांडे , सहयोगी ा यापक, श यिचकी साशा
6) डॉ. शेखर घोडे वार, सहयोगी ा यापक, औषधवै कशा
7) डॉ. अजय केशवानी, सहयोगी ा यापक, बालरोगशा
8) डॉ. जयंत महादनी सहयोगी ा यापक, िवकृतीशा
9) डॉ. िववेक गुजर, सहयोगी ा यापक, सु मिजवशा
10) डॉ. शांत ह धम, सहयोगी ा यापक रसायणशा
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वाहनाचा आढावा

अ य :- डॉ. जी.एल.जतकर, ा यापक व िवभाग मुख श यिचकी साशा

उपल ध वाहनांचा आढावा घे वून अहवाल

मिह यातून एकदा

घे याकरीता

सद य :- 1) डॉ. पी.ए.िहवरकर, ा यापक व िवभागपुमुख िप.एस.एम.

नुसार कायवाही करणे

/ आव यक या

सिमती

2) डॉ. एस.आर. हगवे, वै कीय अिध क

वेळी

3) डॉ. ह.आर. येडशीकर, सहयोगी ा यापक िवकृतीशा
4)
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ी. जी आर उ रवार, काय लय अिध क

मािहती अिधकार

अ य :- डॉ िवकास येडशीकर, सहयोगी ा यापक िवकृतीशा

सिमती

सद य :- 1) डॉ. गजानन म के सहा यक ा यापक शरीररचनाशा
2)

ी गणेश

3)

ी िवण लीहीतकर, काय लय अिध क,

ीहरी उ रवार, काय लय अिध क, महािव ालय
णालय

या वै कीय महािव ालय/

णालय व

ी

णालयात येणारी मािहती अिधकारी करणे
थमत: आव यक ती सव कायवाही क न

मिह यातून एकदा
/ आव यक या
वेळी

नंतरच मािहती अिधकारी यां याकडे कायवाही
करीता पाठिवणे
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एच.एम.आय.एस.

अ य :- डॉ. सौ अचना क मवार सहयोगी ा यापक , शिरररचनाशा

सदर सिमतीने इंडोअर एच.एम.आय.एस. चा

मिह यातून एकदा

वापर बाबत

सद य :- 1) डॉ. सौ लता बु तार, सहा यक ा यापक, शरीर ीयाशा

वापर संबंधात आव यक ती सव कायवाही

/ आव यक या

2) डॉ. सौ माधु री वाहने, सहा यक ा यापक, औषधवै कशा

क न आठवडी अहवाल उिध ठाता कडे न

वेळी

सिमती

चुकता सादर करणे
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दे णगी सिमती

अ य :- डॉ. मिनष बी
सद य :- 1)
2)

ीिगरवार, अिध ठाता,

ी. भरत िव लदास द ाणी,
ी. जय काश रामलाल जाजू .

3) डॉ. जी.एल.जतकर, ा यापक श यिचकी साशा
4) डॉ. िप.ए.िहवरकर, ा यापक पीएसएम
5) डॉ. बी.एस.येलके, ा यापक औषधवै कशा
6) डॉ.बी.बी. भडके, ा यापक

सनि याशा

सिमतीने जा तीत जा त दे ण या या

वेळोवेळी

महािव ालय

आव यकते नुसार

णालयासाठी उपल ध क न

घे यासाठी य न करावेत व ा त हे णाया
दे ण यांचा िविनयोग िव ाथ व

णिहता या

टीने शासन िनणयात नमुद केले या
कायप दतीनु सर करावा

7) डॉ. सुिधर पडके, ा यापक नेऋािचकी साशा
8) डॉ. आर.पी.च हाण, ा यापक

ीरोग सुतीशा

9) डॉ. नेहलता हगवे, सहयोगी ा यापक िवकृतीशा

तथा वै कीय अिध क

णालय

10) डॉ. गणेश जाधव, सहयोगी ा यापक औषधवै कशा
11) डा. िवकास येडशीकर, सहयोगी ा यापक िवकृतीशा
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व दता पंधरवाडा
सिमती

मुख :- डॉ. िहवरकर, ा यापक व िवभाग मुख पीएसएम

बैठक घे वून व छते या कामासं बंधत रफपरे ष ा

सद य :- 1) डॉ. डी.एस.पटवधन, ा यापक व िवभाग मुख बिधरीकरणशा

महािव ालय व

3) डॉ.िवकास येडशीकर, सहयोगी ा यापक िवक तीशा

िविवध िवभाग येथील व छता तसेच

4) डॉ. नेहल कुलकण , वै कीय अिध क

काय लयीन अिभलेख व द ताएवांची न दनी

5) डॉ. िववेक गुजर सहयोगी ा यापक, सु मजीवशा

कर याची कामे ते सेच काय लय पिरसरातील

6) डॉ. गजानन सोयाम, सहा यक ा यापक, िपएसएम िवभाग
णालय व

ीमती जुगनाके, अिधसेिवका,

ी

णालय

/ पफ नचर / इले

ीमती भा चचोळकर सहा यक अिधसेवीका,

णालय

इ. जड व तु यांची जाणीवपुव क िव हे वाट इ.

11)
योगशाळा
सिमती

व छता राख यासाठी िवना वापरातील वाहने

7)

9) शासकीय अिधकारी, महािव ालय

म यवत

णालय पिरसर िविवध वाड

8)

10) शासकीय अिधकारी,
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/ कायसुची तयार क न या माणे

2) डॉ. एस.आर.भारती, सहयोगी ा यापक अ थी यंग ोपचार

कायवाही संबध
ं ीताकडू न करवू न घे णे सिमतीने

णालय

िवभागिनहाय व छते चा िदवस वेळ ठरवू न

ी. मोद उभाळे , वै कीय सामाजीक अिध क

अ य य :- 1) डॉ. शांत धम सहयोगी ा यापक, जीवरसायनशा
2)

ानी स व िव त उपकरणे

ी. मह पखाले, सहा यक ा यापक, जीवरसायनशा

सद य :- 1) डॉ. िकरण भारती, सहयोगी ा यापक, िवक तीशा
2) डॉ. दु गश दे शमुख , सहयोगी ा यापक, सु मिजवशा

याची आगावू सुचना अिध ठाता यां ना

ावी.

भारतीय आयु व ान पिरषदे चे व महारा
आरो य िव ान िव ािपठ, नाशीक यांचे
मानंकानु सार म यवत

योगशाळा

थापीत

कर यकरीता यो य ती कायवाही करावी
वेळोवेळी या बाबत अिध ठाता यांना अवगत
करावे
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म यवत संशोधन
योगशाळा
सिमती

अ य य तथा शासकीय िनयं ण :- डॉ. अलोक

ीवा तव, ा यापक, िवकृ तीशा

भारी मुख :- डॉ.िवकास येडशीकर, सहयोगी ा यापक िवकृ तीशा
सद य :- 1) डॉ. जयवंत महादणी, ा यापक, िवक तीशा
2) डॉ. िरना वाघ, सहयोगी ा यापक, जीवरसायनशा
3) डॉ. गती बु े , सहा यक

यापक, सु मजीवशा

भारतीय आयु व ान पिरषदे चे व महारा
आरो य िव ान िव ािपठ, नाशीक यांचे
मानंकानु सार म यवत संशोधन योगशाळा
थापीत कर यकरीता यो य ती कायवाही
करावी वेळोवेळी या बाबत अिध ठाता यां ना
अवगत करावे
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माड सु र ा सिमती

अ य :- डॉ. शीरिगरवार, अिध ठाता

सुर ा िवषयक बाब ची चच करफन

दर मिह यात एक

सचीव :- डॉ. नेहल एस. कुलकण , वै कीय अिध क

सं था तरावरील उपाययोजनांबबत मा.

वेळ

सद य :- 1) डॉ. िगरीष जतकर, उपअिध ठाता, पदिव ोर अ यास म

अिध ठाता, सिमती अ य यां ना सुचवावे

2) डॉ. सुर गवाल, उपअिध ठाता, पदवी अ यास म
3) डॉ. िववेक गुजर, िनवासी वै कीय अिध क
4) डॉ.पी.एस.शेख, सहयोगी ा यापक औषधशा
5) डॉ. शरद मानकर, उपिनवासी वै कीय अिध क
6) डॉ. भगवान कां बळे अ य माड संघटना
7) डॉ. िनमीया शम , माड मिहला तीनीधी
8) शासकीय अिधकारी, महािव ालय
9)

ी. मी ा, पोलीस उपिनरी क, पो.अ.काय लय यवतमाळ

10)

ी. िवशाल राऊत, सुर ा अिधकारी, मे को

11)
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ी. घन याम गु कर, मुख मसु ब

अॅ टी बायोटीक

अ य :- डॉ. सुि या तनखीवाले, पा्र यापक व िवभाग मुख सु मजीवशा

सिमतीने या शासकीय वै कीय महािव ालय

पॉलीसी सिमती

सद य :- 1) डॉ. संजय भारती, सहयोगी ा यापक, अ थ यंगोपचारशा

व

2) डॉ. अजय केशवाणी, सहयोगी ा यापक, बालरोगशा
3) डॉ.

ीकांत वराडे , सहयोगी, ा यापक,

णालयासाठी अॅ टी बायोटीक पॉिलसी

बनिव याबाबत यो य ती कायवाही करणे

ीरोग व सुतीशा

4) डॉ िवनोद राठोड, सहयोगी ा यापक, श यिचकी साशा
5) डॉ. गणेश जाधव, सहयोगी ा यापक, औषधवै कशा
6) डॉ. शेख , सहयोगी ा यापक, औषधिनम णशा
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एम.सी.आय
सिमती

सद य :- 1) डॉ. िनलीमा पाटील, सहयोगी ा यापक

वेळोवेळी होणा ा पदिवपुव व पदवी ोर

2) डॉ. िवजय डो पले , सहयोगी पगा यापक

एम.सी.आय. िनिर णासाठी िवषयिनहाय

3) डॉ. शरद मानकर, सहा यक ा यापक

सम वयकांची बैठक आये िजत करणे व

िवषयिनहाय सम वयक :- 1) डॉ. वैभव पफड, शिरररचनाशा

एम.सी.आय.िनिर णात

ुटी िनम ण होणार

2) डॉ. सपना मोते व ार, शिररि याशा

नाहीत याची द ता घे णे तसेच िवषय िनहाय

3) डॉ. मह पखाले, जीवरसायनशा

सम वयकांनी वेळोवेळ ी होणा ा यां या

4) डॉ. िवर खडसे, िवक तीशा

िवषयांचे एम.सी.आय. मानंकानु सार आव यक

5) डा. दु गश दे शमुख , सु मिजवशा

मनु यबळ, कागदप े व यं सामु ी या साठी

6) डॉ. नर

पाठपुरावा क न पुतता करावी. जेनेक न

ब चेवार, औषधशा

7) डॉ. ि शुल पडोळे , यायवै कशा
8) डॉ. मोनीका मसारे , पीएसएम

आप या िवषयातील एम.सी.आय.िनिर णात
ुटी िनम ण होणार नाही याची द ता यावी.

9) डॉ. अिनकेत बु चे . कान,नाक,घसा
10) डॉ. अ य पडगीलवार, ने िचकी साशा
11) डॉ. रोहीत सलामे, औषधवै कशा
12) डॉ. व नील मदनवार, श यिचकी साशा
13) डॉ अतुल प ावार,

ीरोग व सुतीशा

14) डॉ. संजय यु योपोड,

सनि याशा

15) डॉ. िवशाल च हाण, बालरोग िचकी साशा
16) डॉ. जय राठोड, अ थ यंगोपचारशा
17) डॉ.

मता खडसे, दं तिचकी साशा

18) डॉ. अिभजीत बनसोड, मनोिवकारशा
19) डॉ. अमर सुरजू से, वचा व गु तरोगशा
20) डॉ. धरम सग पवार, बिधरीकरणशा
21) डॉ. व नील सु ने, .िकरणशा
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टाईम टे बल

अ य :- डॉ. मी.आर.िहवरकरत, ा यापक, पीएसएम

सिमती

सद य :- 1) डॉ. पाशु श बीर शेख, सहयोगी ा यापक, औषधशा
2) डॉ. िवजय डो पले , सहयोगी पगा यापक, पीएसएम
3) डॉ. शेखर घोडे वार, सहयागी ा यापक, औषधवै कशा
4) डॉ.

ीकांत व-हाडे , सहयोगी ा यपक,

ीरोग व सुितशा

5) डॉ. व नील मदनकर, सहा यक ा यापक, श यिचकी साशा
6) डॉ. रोहीत सलामे, सहा यक ा यापक, औषधवै कशा
7) डॉ. शरद मानकर, सहा यक ा यपक, शिररि याशा
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कॉले ज कौ सील

अ य :- अिध ठाता,

ी.व.ना.श.वै.म. यवतमाळ

महािव ालय,

णालय, व

ी

णालयाचे

सिमती

डॉ. एस.एच.गवालर्, पा यापक, कान,नाक,घसा

अडचणी, सम या सोडिवणे

सद य :- 1) सव ा यापक व िवभाग मुख
2) वै कीय अिध क,

णालय,

ी

णालय

3) िनवासी वै कीय अिधकारी, िचकी सा
4) अिधसेव ीका,

णालय,

ी

णालय,

ी

णालय

णालय

5) शासकीय अिधकारी, महािव ालय
6)

शासकीय अिधकारी,

णालय व

ी

णालय

7) शाखा अिभयंत ा, सावजिनक बांधकाम िवभाग यवतमाळ
8) शाखा अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग , िव ुत यवतमाळ
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जुने 252 खाटांचे
णालय सिमती

मुख :- डा. िमल द कांबळे , ा यापक व िवभाग मुख , बालरोग
सद य :- 1) डॉ. आर.के. राठोड, सहयोगी ा यापक,

सन ीयाशा

जुने 252 खाटांचे रफ णालयाचे
नुितनीकरणाचे बांधकाम यव थीत सुर आहे .

2) डॉ. अमर सुरजु से, सहा यक ा यापक, वचा व गु तरोगशा

कवा नाही बांधकामाची िवभागा या

3) डॉ. िवण वम , सहा यक ा यापक, मनोिवकृतीशा

आव यकते नुसार कामकाज होत आहे कवा

4) डॉ. रोहीत सलामे, सहा यक ा यापक, औषधवै कशा

कसे यासं बध
ं ात दर आठवडयाला

य

थळी

जावू न पाहणी करणे, आराखडया माणे
बां धकाम कर यात येत आहे काय यामधील
सोयी सेिवधा बां धकाम िदले या कालावधीत
पुण करफन घे णे संबिं धत अिभयंत ा ठे केदार यां
वेळेवेळी कामकाजासंबंधात सुचना दणे आिण
यक आठवडयाचा अहवाल अिध ठाताना
सादर करणे.
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रा ट◌्र पुरफष /
थोर य ती यांच ी
जयंत ी व रा

य

मुख :- डॉ. िववेक गुजर, सहयोगी ा यापक, सु मजीवशा

तथा

वै कीय उपअिध क

शासन पिर कानुसार रा ट◌्र पु ष / थोर
य ती यांची जयंती व रा

सद य :- 1) डॉ. सुर भुयार, सहा यक ा यापक, श यिचकी साशा

य िदन सं बध
ं ात

ितन िदवस अगोदर काय माची परे षा

िदन साजरा करणे

2) शासकीय अिधकारी, महािव ालय

ठरिव यात येवून या माणे सव अिधकारी

करीत सिमती

3) शासकीय अिधकारी,

कमचारी, सव संघटना, सव िव ाथ यां ना

4) अिधसेव ीका,

णालय

णालय

काय मासं बध
ं ात मिहती दे यात येवून
रा ट◌्र पु ष / थोर य ती यांची जयंती व
रा
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पाणी यव थापन
सिमती

सद य :- 1) डॉ. हषला पाचपोर, सहा यक ा यापक, िजवरसायनशा

िदन साजरे करावे

िविवध वाड, िवभग, वसितगृहे याकिरता

2) डॉ. चेतन जनबादे , सहा यक ा यापक, पीएसएम

आव यक असले या पा यचा आढावा घे ण,े

3)

पिरसराम ये िविहरी, संपवे ल, पा या या

ी. गजानन उ रवार, काय लयीन अिध क

टा या िकती व कोठे आहे , पा याचा पुरवठा
कशा कारे िवहरी व बोअरमधु न के या जाते
यातू न पुरेसा पाणी पुरवठा होते काय, या सव
बाबीचा आढावा घे णे बुजले या िवहरीमधील
गाळ काढ याची कायवाही, िवहीरी व
संपवे लची दु र ती करणे इ. कामे
संबंधीताकडू न वेळेवेळी पाठपुरावा क न
तातडीने कर यात यावी.
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िवभागीय िनवड

अ य :- डॉ. मिनष

ीगीरवार, अिध ठाता

मंडळ सिमती

सद य :- 1) डॉ. एस.एच. गवाल ा यापक,कान,नाक,घसाशा
2) डॉ.डी.एस. पटवधन, ा यापक बिधरीकरणशा
3) डॉ. सुजाता आर. दु धगावकर, ा यापक औषधशा
4) डॉ. जी.एल.म के, सहा यक ा यापक शिरररचनाशा
5) शासकीय अिधकारी, सिमती सिचव
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curriculum

अ य :- डॉ. मिनष

committee

सद य :- 1) डॉ. ीती पु पलवार िवभाग मुख िजवरसायनशा

ीगीरवार, अिध ठाता

2) डॉ. अलोक

ीवा तव िवभाग मु ख िवकृतीशा

िवभाग
िवभग

3) डॉ. बी.बी. भडके, ा यापक
4) डॉ. सुर गवाल ा यापक कान,नाक,घसा
5) डॉ. एस.आर. हगवे सहयोगी ा यापक िवकृतीशा
6)

ी. अमर नखले , िव ाथ

तीनीधी

7) िनतीन कदम इ टनस ितिनधी
62

हॉ पीटल

अ य :- डॉ. मिनष बी

मॅनेजमे ट

सद य :- 1) जी.एल. जतकर, ा. व िवभाग मु

ीिगरवार, अिध ठाता,
श यिचकी साशा

इ पफरमे शन

2) डॉ. शेख ा यापक व िवभाग मुख औषधशा

िवभाग

िस टम ोजे ट

3) डॉ. कुलकण वै कीय अिध क व सहयोगी ा यापक

समीती

4) डॉ. एम.खाकसे, सहयोगी ा यापक, पीएसएम
5) बाबा यले के, ा यपक व िवभाग मुख औषधवै कशा
6) डॉ. पडगीलवार, सहा यक ा यापक, ने रोगशा
7) डॉ. गुजर िनवासी वै कीय अिधकारी
8) डॉ. ऐडशीकर, सहा यक ा यापक िवकृतीशा

िवभाग

9) एच.पी.कंपनीचे ितनीधी
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LOCAL

अ य :- डॉ मिनष बी ि गीरवार, अिध ठाता,

ADVISORY

सद य :- 1) उपसंचालक, वै कीय िश ण व संशोधन मुंबई, संचालनालय

COMMITTEE

2) श यिचकी सक यवतमाळ
3) ाचाय , आयुवदीक महािव ालय, यवतमाळ, आयुवदा

ितनीधी

4) डॉ सुर गवाल, कान,नाक,घसा
5) डॉ िगिरष जतकर, ा यापक व िवभाग मुख श यिचकी साशा
6) डॉ. डी.एस. पटवधन ा यापक बिधरीकरण शा
7)
64

एनएबीएच सिमती

ी. मंगेश वै , विर ठ सहा यक

अ य :- डॉ. सौ. एस.एस. तनखीवाले , ा यापक सु मिजवशा
सद य :- 1) डॉ. पी. ही धम. ा यापक िजवरसायनशा
2) डॉ. िवनोद राठोड, सहयोगी ा यापक श यिचकी साशा
3) डॉ. अजय केशवानी, सहयोगी ा यापक बालरोगशाशा
4) डॉ. एस.आर.भारती, सहयोगी ा यापक, अ थरोगशा
5) डॉ.

ीकांत व ाडे , सययोगी ा यापक

ीरोग व सुतीशा

6) डॉ. सौ िनिलमा पाटील, सहयोगी ा यापक शिररचनाशा
7) डॉ. अ ण जनबंधु, सहा यक ा यापक औषधवै कशा
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एनएबीएचल

ितनीधी

अ य :- डॉ. सौ. िकरण भारती सहयोगी ा यापक िवकृतीशा

सिमती

सद य :-1) डॉ. जयवंत महादनी सहयोगी ा यापक िवकृतीशा
2) डॉ सौ पी ही पु पलवार, सहयोगी ा यापक िजवरसायनशा
3) डॉ. जांभळ
ु कर, सहा यक ा यापक, िजवरसायनशा
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अॅ टी रॅ ग ग
सिमती

अ य :- डॉ.बी.एन.बांगडे , ा यापक, नेऋािचिक साशा

िव ा य वरील रॅ ग गचे कार टाळ याकिरता.

ी लनीकल सद य :- 1) डॉ. सनोबर शेख, ा या,शिरररचनाशा

आव यक या

नाही.

होय

नाही.

होय

नाही.

होय

वेळी

2) डॉ.ए.एस.काळे , ा या.शिररि याशा
3) डॉ.सौ.एस.एस.कुलकण , सह. ा या,शिररि याशा
4) डॉ.ि ती पु पलवार, सह. ा या.जीवरसायनशा .
पॅ रा लनीकल सद य :- 1) डॉ.एन.जी.दे वगडे , ा या.सु मजीवशा
2) डॉ.एस.दु धगावकर, ा या. औषधषा
3) डॉ. हगवे, ा या.िवकृतीशा
4) डॉ.एस. ही.कुचेवार, सह. ा या. यायवै कशा
लनीकल सद य :- 1) डॉ.एस.एच.गवाल, ा या.कान,नाक घसा
2) डॉ.सौ.एस.पी.पजई, ा या. ीरोग सुत ीशा
3) डॉ.बी.एस.येलके, ा या.औषधवै कशा
4) डॉ.जी.एल.जतकर, ा या.श यिचिक साशा
5) डॉ.बी.बी.भडके, ा या. यरोग.
वाडन सद य :- 1) डॉ.जी.एल.म के,सहा. ा या.शिरररचना, वाडन, मुलांचे वसितगृह
2) डॉ.एस.मानोरे , सहा. ा या,मनोिवकृतीशा , वाडन एच.ओ. वसितग ह
3) डॉ. िवजय कनाके, सहा. ा या.श यिचिक साशा , सहायक वाडन, मुल चे वसितगृह
4) डॉ. योती काळे , सहा.वाडन,मुल चे वसितगृह
5) डॉ.योिगता सुल णे, सहा.वाडन,मुल चे वसितगृह
एनजीओ ितिनधी :- डॉ. िवजय कावलकर, Indian Medical Association, Yavatmal.
िमडीया ितिनधी :-

ी. मेहमुद नाथानी, दै िनक लोकमत समाचार, यवतमाळ.

वै कीय अिध क :- डॉ.आर.पी.च हाण, वाडन
रे ही यु अॅडिमिन

श
े न :-

पोलीस शासन :-

ी. िवकास माने,एसडीओ

ी. राहू ल मदने, एसडीपीओ, यवतमाळ.

िव ाथ सद य :- 1) डॉ. हे मंत आसवले ,माड से े टरी
2) डॉ. शुभम म ढे
3) डॉ. आरती तो ीवाल
4) डॉ. कनीका स हयाल.
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िकरकोळ भांडार

सिचव- डॉ.भडके. ा या, यरोगशा

सिमती

सद य-1) डॉ.ठाकरे , सह. ा या,पीएसएम

(महािव ालय)

टे शनरी खरे दी व िनयं ण

आव यक या
वेळी

2) वै कीय अिध क, रफ णालय
3)
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आव यकते नुसार मागणी माणे िकरकोळ

शासकीय अिधकारी, महािव ालय.

अॅिनमल एिथ स

अ य - अिध ठाता.

सिमती

सद य सिचव - डॉ.दे वगडे , ा या. सु मजीवशा .
सद य – 1) डॉ.सौ.सु जाता दु धगावकर, ा या.औषधशा
2) डॉ. सनोबर शेख, ा यापक, शिरररचनाशा
3) पशु वै कीय अिधकारी,सु मजीवशा
4) सहयोगी ा यापक, सु मजीवशा

पाळीव ा यांची दे खभाल,संशोधन,अ यास.

आव यक या
वेळी

5)

ीमती एन.आर.भारती, अिध या याता, झुलॉजी, िशवाजी
युिनअर साय स महािव ालय, यवतमाळ

6)
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िज नॅ टीक
सिमती

ी िवजय सु शे, समाजसेवक.

मुख – वै कीय अिध क रफ णालय
सद य – 1) डॉ.डी.एस.पटवधन, ा या. बिधिरकरण
2) डॉ.ठाकरे , सह. ा या.पीएसएम

वसितगृहाम ये निवन जीम तयार करणे,

आव यक या

काय वत करवू न दे णे व याची यो य ती िनगा

वेळी

नाही.

होय

नाही.

होय

नाही.

होय

नाही.

होय

नाही.

होय

राखणे इ. कायवाही.

3) िज हा ि डा अिधकारी, यवतमाळ (तां ीक त )
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मानवी अवयव
यारोपन सिमती

अ य - मा. अिध ठाता,

मानवी अवयवा या

सद य सिचव - उपसंचालक आरो य सेवा अकोला,

कायवाही करणे.

यारोपना संबंधात

आव यक या
वेळी

िवषाणु ादु भ वावर िनयं ण ठे वणे .

आव यक या

सद य – 1) िज हाश यिचिक सक व अिध क,यवतमाळ
अशासकीय सद य - 1)

ी.िद.सु.पाटील, से.िन.अपर िज हािधकारी

2)

ी.जे.ए.जीवानी, से.िन वग 1 वै कीय अिधकारी

3)

ी नारायणराव बोडखे , से. िन,पोलीस उपआयु त

4) अॅड .
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णालय िवषाणु
ादु भ व सिमती

ी. जीवन पाटील, ित ठीत नागिरक

5)

ीमती सु धा राठी, ित ठीत नागिरक

6)

ी. िवजय सु शे, ित ठीत नागिरक.

सिचव - डॉ. एन.जी.दे वगडे , ा यापक,सु मजीव.
सद य - 1) डॉ.एस.पी.पजई, ा यापक,

ीरोग

वेळी

2) डॉ.जी.एल जतकर, ा या.,श यिचिक साशा
3) डॉ.पी.एन.केचे, सह. ा या.कान,नाक घसा
4) डॉ. पंकज भोपळे , सह. ा या, बिधिरकरण
5) डॉ. अ य पुरगीरवार, सहा. ा या.ने
6) डॉ.पी.आर.घ गटे ,सहा. ा या.पीएसएम
7) डॉ. जावेद, सहा. ा या.अ थ यंग
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दे हदान सिमती

8)

ीमती जुगनाके, अिधसे िवका

9)

ी. डी.टी.काळसप, शासकीय अिधकारी, महा.

10)

ीमती वनमाला राउत, सा.आ.प.

11)

ीमती भा चचोळकर, सहायक अिधसे िवका.

अ य - अिध ठाता
सद य सिचव - वै कीय अिध क,

णा

मरणानंतर दे हदान क
णालय

सद य - 1) ा यापक, शिरररचनाशा
2) समाजसेव क

इ छणा-यां कडू न

िवहीत नमु यात अज भ न घे वून यानंतर

आव यक या
वेळी

मरणो र दे हदानासं बध
ं ीची संपण
ू कायवाही
करणे व िव ा य या िश णाकिरता
उपयोगात आणणे.

73

एस.ओ.पी.सिमती

अ य - डॉ.जी.एल.जतकर, ा या.औवैषा.
सद य – 1) डॉ.येलके, सह. ा या. औवै शा

रासायिनक, जैिवक िकरणो सग व आ वक
हणजे बी.आर.एन. श े वाप न दहशतवादी

2) डॉ. पटवधन, ा या,बिधिरकरण

हल यासारखी आिणबाणीची पिर थती

3) डॉ.एस.आर.भारती,सह. ा या.अ थ.

हाताळ यासंदभ त .

4) वै कीय अिध क
5) उपअिध क
6) अिधसेिवका

आव यक या
वेळी

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4{1}{ब} (Viii) नमुना-{क}
यवतमाळ येथील
अ. .

सिमतीचे नाव

ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय या काय लया या पिरषदांच मंडळांची यादी काशीत करणे.

सिमतीचे सद य

सिमतीचे उि ट

िकती वेळा

सभा जनसामा यां साठी

सभेचे काय

घे यात येते

खु ली आहे कवा नाही.

वृ ांत

मिह यातू न

नाही

उपल ध

होय

उपल ध

{उपल ध}
01

महािव ालयीन

अ य - मा. अिध ठाता

पिरषद

सद य - महािव ालयातील सव िवभागांचे िवभाग मुख / ा यापक, िज हाष यिचिक सक
व अिध क,

णालय, वै कीय अिध क,

अिधकारी,िचिक सा,
अिधसे िवका,

02

णालय
अ यागत
मंडळ

महािव ालय,
ी

णालय, िनवासी वै कीय

णालय, शासकीय अिधकारी, महािव ालय/

णालय/ ी

णालय,

उपा य :- उपसंचालक, आरो य सेवा,अकोला
2)

णालयातील िविवध

ी. राजू नारायण तोडसाम, िवधानसभा सद य िव.स.स./िव.प.स.

ी. अमोल कृ णराव ढोणे, रा.महाल मी नगर, वडगांव , यवतमाळ ,सामािजक कायकता

3) सौ.ि यंका आर.िबडकर रा. सानेगु जी नगर, यवतमाळ, समाजसेव क

िवभागातील अडचणी
सोडिवणे.

महािव ालय,

अय

णालयाला
सव गीण

महोदयांनी
ा

गतीपथावर नेण,े

4) सौ माया मातीलाल शेरे, रा. जामनकर नगर, भोसा रोड यवतमाळ , आर ीत

जनते या त ार चे

5) डॉ.

िनराकरण करणे,

6)

ी कुणाल बाबाराव भोयर, रा. राळे गाव ता. राळे ग ाव िज. यवतमाळ , नगरसेव क

ी. िवण क है यालाल जापती, वाघापूर टे कडी यवतमाळ, त

7) डॉ फरत खान, बँक ऑफ इंिडया समोर, द

चोक यवतमाळ, त

8)

ी. िनतीन सुरेशचं भुतडा, रा. उमरखे ड ता. उमरखे ड , जी. यवतमाळ, त

9)

ी. जयंत पंजाबराव झाडे रा. सार वत चौक , यवतमाळ, िव.स.स. / िव.प.स.

शासकीय सद य

:- 1) अिध ठाता,

ीवनाषावैम, यवतमाळ

2) उपसंच ालक, आरो य सेवा,अकोला
3) कमचारी ितनीधी,
4) िवभाग मुख ,

ीवनाशावैम, यवतमाळ

ीवनाशावै म, यवतमाळ

ित ठीत मिहला :- 1) सौ.वन ी म.िसडाम,पांढरकवडा
2) डॉ.सौ. सु धा के.राठी,यवतमाळ
3) सौ.वेणुताई काटवले , वणी
4) डॉ.िमनल िकरण माथी, पांढरकवडा.
ित ठीत पु ष

: - 1)

ी सदानंद नगराळे , यवतमाळ

2) डॉ. ी अकील मेमन, पुसद
3)डॉ. ी.घन याम शाबु, दार हा
4)
त

सामािजक कायकत

दोनदा

णालय, थ
ं पाल.

अ य :- ा. अशोक रामाजी उईक िवधानसभा सद य

सद य :- 1)

ी

णालय व

ी फा क िस दीकी, कळं ब.

:- 1)

ी भरत गो.राठोड,यवतमाळ

2)

ी मतीन तम ा, यवतमाळ

3)

ी अषोक बोबडे ,यवतमाळ

4)

ी ा.िविनत माहु रे,काठोडा

िनधीचा यो य उपयोग
होतो कवा नाही याची
पाहणी करणे.

िदले या
सुचनेनुसार

5) डॉ. ी िषरीष ठाकरे , वणी
6) सौ.राज ी िच ावार,उमरखे ड
सद य सिचव :- 1) अिध क,

ीवनाषावै म ,यवतमाळ

अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4{1}{ब} (Viii) नमुना-{ड}
यवतमाळ येथील
अ.

सं थेचे नाव

सं थेचे सद य

ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, या काय लया या कोण याही सं थेची यादी काशीत करणे.
सं थेचे उि ट

िकती वेळा घे यात येते

सभा जनसामा यांसाठी खुली आहे कवा नाही.

.

सभेचे काय वृ ांत
{उपल ध}

--

--

--

--

--

--

िटप – संबंधीत नाही
अिध ठाता,
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 (1) (ब) (iX)
ीवसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ,या काय लयातील अिधकारीव कमचारी यांची नांवे जू,िदनांक,फोन नं. व याचे मािसक वेतन
अ. .

पदनाम

अिधकारी व कमचा-यांचे नाव

वग

नोकरीवर जू
झा याचा

संपक साठी दु र वनी
/मोबाईल

.

एकुण वेतन व भ े
( पये )

िदनांक¼ थम
िनयु ती½
1

2

3

4

5

6

7

1

अिध ठाता

डॉ. मिनष बा. ीगीरीवार

वग-1

29.07.2000

8888839510

193323

2

ा यापक

डॉ.सुरे

वग-1

09.05.1991

9422506093

211193

3

ा यापक

डॉ. सनोबार आय.शेख

वग-1

19.03.1996

7507399622

202293

4

ा यापक

डॉ.िगरीष एल.जतकर

वग-1

05.05.1990

9822363140

208333

5

ा यापक

डॉ.िम लद बी.कांबळे

वग-1

10.05.2000

9422165108

211193

6

ा यापक

डॉ.दामोधर एस.पटवधन

वग - 1

10.05.1988

9822239368

202293

7

ा यापक (तदथ)

डॉ. भाकर ए.िहवरकर

वग - 1

26.02.1988

9822363020

206573

8

ा यापक

आलोकचं

वग-1

27.08.1984

9422810232

211193

9

ा यापक (तदथ)

सुि या तनिखवाले

वग-1

21.12.1990

9923290692

197590

10

ा यापक (तदथ)

सुिधर एस. पडके

वग-1

15.09.1989

9822233378

204445

11

ा यापक

डॉ.बाबा एस.येलके

वग - 1

25.07.2001

9822569223

182819

12

ा यापक (तदथ)

डॉ. आर.पी.च हाण

वग - 1

22.01.2009

9822694404

198073

13

ा यापक (तदथ)

डॉ.पाशु एस.शेख

वग - 1

22.01.2009

9422890820

132690

14

ा यापक (तदथ)

डॉ.सुरे

वग - 1

04.11.1985

8087121698

211193

15

ा यापक (तदथ)

डॉ.संजय आर.भारती

वग - 1

22.01.2009

9422867389

168417

16

ा यापक ¼करार प दात½

िवर बुबना

वग - 1

12.12.2017

9822367064

48387

एच.गवाल

ीवा व

एम.कुळकण

17

सहयोगी ा यापक

डॉ. नेहलता आर. हगवे

वग - 1

08.06.1988

9823053679

200162

18

सहयोगी ा यापक

डॉ.संिदप एम.भेलकर

वग - 1

10.09.2008

9762629032

173025

19

सहयोगी ा यापक

डॉ.संतोष एन.बोडखे

वग - 1

22.01.2009

9822701111

178108

20

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ.जयवंत ड यू.महादाणी

वग - 1

07.12.2000

9822471353

140159

21

सहयोगी ा यापक

डॉ. र व के. राठोड

वग - 1

04.01.1994

9561307020

147445

22

सहयोगी ा यापक

डॉ. िवनोद राठोड

वग - 1

22.01.2009

9272129220

173025

23

सहयोगी ा यापक

डॉ.र व टी.च हाण

वग - 1

22.01.2009

9822571622

110789

24

सहयोगी ा यापक

डॉ.सुरेश एस.धकाते

वग - 1

31.05.1985

9423103374

182485

25

सहयोगी ा यापक

डॉ पशांत ह धम

वग - 1

26.07.1999

9922171702

170298

26

सहयोगी ा यापक ¼तदथ½

डॉ. िवजय के. डो पले

वग - 1

28.03.2016

9921713787

155890

27

सहयोगी ा यापक ¼तदथ½

डॉ. ि शुल के. पडोळे

वग - 1

24.10.2016

9561241904

155890

28

सहयोगी ा यापक

डॉ.संतोष हिरचं भोसले

वग-1

12.10.2018

9673680101

158674

29

सहयोगी ा यापक ¼तदथ½

डॉ. फुल तु. साखरे

वग - 1

22.01.2009

9373646387

30

सहयोगी ा यापक

डॉ. िनतीन लाडे

वग - 1

08.08.2015

9321242406

31

सहयोगी ा यापक

डॅ ा.अमोल ही.दे शपांडे

वग - 1

22.01.2009

9850239873

149831

32

सहयोगी ा यापक

डॅ ा.िकरण एस.भारती

वग - 1

22.01.2009

9850198606

163325

33

सहयोगी ा यापक

डॉ.शेखर.एस.घोडे वार

वग - 1

04.03.2009

9370303345

166753

34

सहयोगी ा यापक

डॉ.िववेक एम.गुजर

वग - 1

22.01.2009

9860962493

163325

35

सहयोगी ा यापक

डॉ.गणेश.यू.जाधव

वग - 1

28.02.2003

9822204367

172856

36

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ.अचना डी.क मवार

वग - 1

06.02.2013

8551050317

155890

37

सहयोगी ा यापक

डॉ.आशा बी.काळबांडे

वग - 1

12.02.2011

9422192913

163325

38

सहयोगी ा यापक

डॉ.अजय के.केशवानी

वग - 1

22.01.2009

9822361371

139425

39

सहयोगी ा यापक

डॉ.गौतम एम.खाकसे

वग - 1

20.09.1996

9422192913

182485

40

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ.संजय.ए.खांडेकर

वग - 1

12.03.2001

9881324088

167069

41

सहयोगी ा यापक

डॉ. नेहल एस.कुळकण

वग - 1

25.01.1989

9403492322

211193

42

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ.िनिलमा डी.लोढा

वग - 1

01.09.1997

9881888223

167069

43

सहयोगी ा यापक

डॉ.र मी एन.नागिदवे

वग - 1

03.05.2008

9850741231

166753

44

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ.िनिलमा पी.पाटील

वग - 1

21.09.2012

7774973003

150050

45

सहयोगी ा यापक

डॉ.अतुल बी.प ावार

वग - 1

22.01.2009

9822220299

151983

46

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ.धरम सग के पवार

वग - 1

23.09.2010

9823220038

150050

47

सहयोगी ा यापक

डॉ.िवजय डी पोटे

वग - 1

25.03.1992

9822221163

179999

48

सहयोगी ा यापक

डॉ. ीकांत ही.वराडे

वग - 1

22.01.2009

9850299904

199446

49

सहयोगी ा यापक

डॉ.िवकास आर.येडशीकर

वग - 1

22.01.2009

9372610595

196722

50

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ. दु गश गो. दे शमुख

वग - 2

21.03.2016

9823030557

150050

51

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ.लता बी.बु तार

वग - 2

22.01.2009

8652362599

138821

52

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ.नरे

वग - 2

24.10.2016

9922934767

68097

53

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ.रोशन एम.शडे

वग - 2

12.04.2013

9822367098

150050

54

सहयोगी ा यापक (तदथ)

डॉ.जय ं दन राठोड

वग - 2

20.04.2015

9923636339

150050

पी.ब चेवार

55

सहयोगी ा यापक (करार)

डॉ. ीकांत एस.मे ाम

वग - 2

19.06.2018

9373651363

40000

56

सहा यक ा यापक

डॉ.सुरे

वग - 2

14.03.1996

9822240301

77067

57

सहा यक ा यापक

डॉ.अमर यू.सुरजुसे

वग - 2

10.10.2014

8805139213

79372

58

सहा यक ा यापक

डॉ.चं शेखर एस.धुव

वग - 2

20.04.2012

9373080581

83944

59

सहा यक ा यापक

डॉ.सुषमा एस.गोरे

वग - 2

18.04.2015

9420192370

157143

60

सहा यक ा यापक

डॉ.दु गश डी.महाजन

वग - 2

02.03.2012

9011077282

94000

61

सहा यक ा यापक

डॉ.सिचन ए.प ावार

वग - 2

27.04.2015

9987910305

85125

62

सहा यक ा यापक

डॉ.केशव िभ.पागृत

वग - 2

22.01.2009

9822578996

132097

63

सहा यक ा यापक

डॉ.एस.पी.मदनकर

वग - 2

01.12.2015

9764273174

85125

64

सहा यक ा यापक

डॉ. वैभव वा. फड

वग - 2

24.10.2016

9175960494

97416

65

सहा यक ा यापक

डॉ. गजानन च. सोयाम

वग - 2

01.04.2016

7776091477

81499

66

सहा यक ा यापक

डॉ. रोिहत न. सलामे

वग - 2

20.03.2018

9604968263

79212

67

सहा यक ा यापक

डॉ. राजु वा. गोरे

वग - 2

03.07.2018

8626821888

82767

68

सहा यक ा यापक

डॉ. िवशाल गो. च हान

वग - 2

14.06.2018

9405303543

82767

69

सहा यक ा यापक

डॉ.

वग - 2

05.01.2017

9819666547

85125

70

सहा यक ा यापक

डॉ. िवनय र. धकाते

वग - 2

29.06.2018

9075102623

82767

71

सहा यक ा यापक

डॉ. माधुरी िव. ढोबळे

वग - 2

22.01.2009

9822249159

72

सहा यक ा यापक

डॉ. िवण रा. वम

वग - 2

02.09.2016

9422102621

85125

73

सहा यक ा यापक

डॉ. अिभजीत ब सोड

वग - 2

13.06.2018

9975771087

85564

74

सहा यक ा यापक

डॉ.भुषण एम.अंबारे

वग - 2

04.06.2018

9823659724

71652

75

सहा यक ा यापक

डॉ. गती ए.बु े

वग - 2

24.10.2016

9011075782

87550

76

सहा यक ा यापक

डॉ.इकबाल ज.बॉ बेवाला

वग - 2

24.10.2016

9326461351

75055

77

सहा यक ा यापक

डॉ.िवरे

वग - 2

24.10.2016

9561125611

98878

78

सहा यक ा यापक

डॉ.िलना डी.खो ागडे

वग - 2

24.10.2016

9766126303

92848

79

सहा यक ा यापक

डॉ.पुनम एम.कुळसंगे

वग - 2

12.06.2018

9067103497

82767

80

सहा यक ा यापक

डॉ.गजानन एल.म के

वग - 2

24.10.2016

8275772489

104482

81

सहा यक ा यापक

डॉ.अ य आर.पडिगलवार

वग - 2

24.10.2016

8888012924

83851

82

सहा यक ा यापक

वग - 2

24.10.2016

8983813183

92777

83

सहा यक ा यापक

डॉ.िमनल एस ठाकरे

वग - 2

21.10.2016

9324771913

85125

84

सहा यक ा यापक

डॉ िवजय बी कनाके

वग - 2

01.12.2015

9421222401

81499

85

सहा यक ा यापक

डॉ.सपना एस.मोतेवार

वग - 2

24.10.2016

9881149757

87550

86

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. हषदा म. उघडे

वग - 2

08.11.2017

7709595711

71061

ए.भुयार

मता वा. खडसे

ी महे

जे.खडसे

आर.पखाले

87

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. शरद ब. मानकर

वग - 2

11.11.2016

9403618969

65517

88

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. नरहरी . पोफळी

वग - 2

16.07.2018

9096593344

71061

89

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. प वी ह. पंधरे

वग - 2

21.07.2018

8424041551

67701

90

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. सुवण कंु . टाले

वग - 2

28.06.2018

8888787146

71061

91

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. दीपा ब. तेलगोटे

वग - 2

19.07.2018

9922996237

67701

92

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. िनरंजना अ. साखरे

वग - 2

19.07.2018

9766544303

71061

93

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. ऐ य िव. भ गाडे

वग - 2

20.03.2018

9689246611

71061

94

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. चेतना िक. िनखार

वग - 2

26.12.2018

9960618975

95

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. िवशाल स. नरोटे

वग - 2

10.07.2017

8551008980

71061

96

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. रेणुका िल. कदम

वग - 2

21.08.2018

9039402007

68768

97

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. सिचन रा. चौधरी

वग - 2

03.09.2018

8879579757

71061

98

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. अ ै त चौधरी

वग - 2

17.11.2018

7875381284

71061

99

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. मह कृ. वरठी

वग - 2

20.08.2018

8424031551

68768

100

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ.

वग - 2

07.09.2018

8169309784

71061

101

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. साईनाथ . िहवराळे

वग - 2

04.08.2018

9960236773

63332

102

सहा यक ा यापक(ता पुरते)

डॉ. राम अ. िबहाडे

वग - 2

08.01.2019

9960896833

103

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. िवशाल रा. येलके

वग - 2

23.02.2017

8308174690

65517

104

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. सुिमत

वग - 2

11.10.2017

9028675031

67701

105

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. व नील म. सुने

वग - 2

17.01.2017

9650782920

71061

106

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. संजय िग. मु येपोड

वग - 2

11.08.2017

9049728157

65517

107

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. हिरश ज. तांबेकर

वग - 2

30.07.2018

9930671750

71061

108

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. सिचन रा. तोडासे

वग - 2

21.04.2017

9421890337

65517

109

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. रजनी सु. कांबळे

वग - 2

22.10.2018

110

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. अचना मे ाम

वग - 2

01.01.2019

9168016867

111

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ. सुिचता टे काम

वग - 2

01.01.2019

01.01.2019

112

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ.अिनकेत आर.बुचे

वग - 2

10.09.2014

8600996567

71061

113

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ.सिचन एस.िदवेकर

वग - 2

09.09.2014

8286322530

67701

114

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ.सिचन एच.ग ड

वग - 2

28.07.2015

9689039993

68768

115

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ.आनंद ही सार वत

वग - 2

05.09.2015

9421844888

71061

116

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

डॉ.मोिनका एस.मसारे

वग - 2

06.10.2017

7774078795

71061

117

ईपीडे मॉलॉिज ट (ता पुरते)

डॉ. चेतन िव. जनबादे

वग - 2

14.12.2017

9890840674

65517

118

माता बाल संगोपन अिधकारी(ता पुरते)

डॉ अमृता नामदे व तुपकर

वग - 2

22.10.2018

7798779753

71061

नल भा. आतराम

ा. उजवने

71061

119

ी वै कीय अिधकारी (ता पुरते)

डॉ. पायल पी. जांभळ
ु कर

वग - 2

05.06.2018

9403929138

67953

120

ी वै कीय अिधकारी (ता पुरते)

डॉ. अनािमका गणेश वाघ

वग - 2

20.12.2017

9096427246

60257

डॉ. वंदना पी. बी.

वग - 2

12.12.2018

7720090773

ी. संतोष झजे

वग - 2

21.08.2018

9511641908

54459

121

सहा यक ा यापक (ता पुरते)

122

शासकीय अिधकारी

123

औषध िनम ता वग-2

ीमती िवजया डी.मेघे

वग - 2

03.12.2013

7972903390

44544

124

सां यकी वग-2

ी रिव

वग - 2

24.12.1993

9404825049

82949

यू.थोरात

ता पुर या िनयु तीने िनयु त उमेदवारां या थम िनयु तीचा िदनांक दशिव यात आलेला आहे.

125

काय लय अिध क

ी. गणेश ीहरी उ रवार

वग - 3

09/10/1990

9890630243

54278

126

विर ठ सहा यक

ी. िवण गे.िलिहतकर

वग - 3

05-07-1990

9371686361

47625

127

विर ठ िलपीक

ीमती रेणूका अ णराव बरडे

वग - 3

01-09-1984

9527255362

36411

128

विर ठ िलपीक

ी. नामदे व गणपत त डरे

वग - 3

25/06/2007

9921424143

33684

129

विर ठ िलपीक

ी.संजय सुधाकर यंबरवार

वग - 3

06-04-1994

9763612561

38412

130

विर ठ िलपीक

ीमती सुवण संजय राऊत

वग - 3

18-06-2001

9763175405

32933

131

विर ठ िलपीक

कु.अचना गुणवंतराव शहाडे

वग - 3

24-12-1993

8007822117

37524

132

विर ठ िलपीक

ी संजय गजानन घोसे

वग - 3

23.08.1985

9423132462

53988

133

विर ठ िलपीक

ी महेश सदािशव बेले

वग - 3

15-03-2005

8605221522

29258

134

विर ठ िलपीक

ीमती उषा िवजयराव सुरोशे

वग - 3

06/04/1994

9371686361

36512

135

विर ठ िलपीक

ी बाळु सग िहरा सग च हाण

वग - 3

01-04-1986

8657678927

36580

136

विर ठ िलपीक

ी. रमेश िहरास ग राठोड

वग - 3

08/12/1997

9881966674

32845

137

विर ठ िलपीक

ी. द ा धनस ग राठोड

वग - 3

13/03/1997

9922661210

29693

138

विर ठ िलपीक

ी. िवलास की. नागेलवार

वग - 3

30-12-1994

9881580585

35050

139

विर ठ िलपीक

ी जोहरलाल शंकर रबडे

वग - 3

19-07-2005

9763338374

29185

140

विर ठ िलपीक

ी. अमोल मनवर

वग - 3

141

विर ठ िलपीक

ीमती सोनाली असवार

वग - 3

142

किन ठ िलपीक

ी. भरत रामभाऊ िनमकर

वग - 3

06/11/2015

143

किन ठ िलपीक

ी िनलेश सुधाकर ठाकरे

वग - 3

21-06-2012

144

किन ठ िलपीक

कु. िकरण मारोतराव ब े

वग - 3

30/10/2015

145

किन ठ िलपीक

ी िकशोर िहरामण पाढेण

वग - 3

27-01-2012

9545250240

25976

146

किन ठ िलपीक

ी

वग - 3

21-06-2012

9767252785

24345

147

किन ठ िलपीक

ी उमेश दे वीदास कावरे

वग - 3

22-08-2012

9850209735

25976

ीकांत मधुकरराव डहाके

22521
9730265687

25976
23767

148

किन ठ िलपीक

ी अजय रमेश लांजेवार

वग - 3

22-02-2013

9657158663

26831

149

किन ठ िलपीक

ी शामकुमार भाकर िबजवे

वग - 3

11-05-2012

9860130140

25976

150

किन ठ िलपीक

ी धनराज शामराव मडावी

वग - 3

19-10-2015

9405338352

22521

151

किन ठ िलपीक

ी. िनितन भ. जय वाल

वग - 3

19/10/2015

152

किन ठ िलपीक

ी राहु ल काश खांडेकर

वग - 3

26-08-2009

9890772595

28380

153

किन ठ िलपीक

ी िटकमचंद ावन मानकर

वग - 3

27-12-2011

9850599790

26750

154

किन ठ िलपीक

ी मािणक भु. दे वसरकर

वग - 3

05-10-1998

9850117945

29178

155

किन ठ िलपीक

ी गणेश नामदे वराव म के

वग - 3

30-03-1998

9890503163

27612

156

किन ठ िलपीक

ी. गो वद गणु राठोड

वग - 3

21-07-1998

9921994964

27294

157

किन ठ िलपीक

ी. अमर िव. खंडाळकर

वग - 3

02/05/2016

158

किन ठ िलपीक

कु.सागर भाऊराव इंगोले

वग - 3

06-10-1998

07232-238202

29645

159

किन ठ िलपीक

ी संजय काशीराम पवार

वग - 3

01-10-2009

9405530222

26967

160

किन ठ िलपीक

ीमती

वग - 3

26-11-2013

8975347292

23932

161

किन ठ िलपीक

ी सुजीत श. नंदनवार

वग - 3

25-08-2009

9423854815

28967

162

किन ठ िलपीक

ीमजी योती सिचन शडे

वग - 3

20-05-2008

9763691252

26750

163

किन ठ िलपीक

ी राजेश रमेश हेमणे

वग - 3

24-09-2009

9763362132

26967

164

किन ठ िलपीक

ी. अनुराग दामधरराव ढोके

वग - 3

26/10/2015

8605043161

23767

165

किन ठ िलपीक

ी. रोशन भीमराव शेमले

वग - 3

14/01/2016

9767266235

21855

166

किन ठ िलपीक

ी. मंगेश पु गेडाम

वग - 3

19/10/2015

167

किन ठ िलपीक

ी. मयुर अ ण दोनोडे

वग - 3

31/10/2018

9637809143

21751

168

किन ठ िलपीक

ी. सितश िवलास ठाकरे

वग - 3

16/05/2016

8329943432

23076

169

किन ठ िलपीक

ी. अतुल नं. आकोलकर

वग - 3

11/05/2016

7620760386

23076

170

िन. े.लघुलख
े क

ी. िवजय सदाशीव हजारे

वग - 3

12.04.1994

9422169253

67574

171

िन. े.लघुलख
े क

ी िदनकर वसंतराव शडे कर

वग - 3

10-10-1990

9763175027

46617

172

िन. े.लघुलख
े क

ी. महे सोमाजी टे काम

वग - 3

13.08.1998

9422867051

62668

173

िन. े.लघुलख
े क

कु. हषला रंजीत वनकर

वग - 3

06.04.1994

9405705739

69018

174

िन. े.लघुलख
े क

कु. पूजा अशोक दु धे

वग - 3

03-12-2015

9404300016

41927

175

िन. े.लघुलख
े क

ी. आनंद महादे वराव उमरे

वग - 3

06.04.1994

9822203122

66399

176

िन. े.लघुलख
े क

ी. उमेश रा. सोनारखण

वग - 3

06.05.1994

9970869900

68942

177

िन. े.लघुलख
े क

ी. अिनल ल मणराव कापुरे

वग - 3

03.06.1993

9372810385

52293

178

िन. े.लघुलख
े क

ी. गणेश तुळशीराम बोरकर

वग - 3

10.06.1997

9423653649

63186

179

िन. े.लघुलख
े क

ी. काश भगवान येनकर

वग - 3

16-01-2016

9403268316

42632

ा मधुकर ड गरे

22521

12654

23767

180

िन. े.लघुलख
े क

ी. िनलेश अर वद पांडे

वग - 3

24-05-2016

8421852533

42632

181

िन. े.लघुलख
े क

ी. शशीकांत पुं. गु हाने

वग - 3

06/04/1994

9822265335

72848

182

िन. े.लघुलख
े क

ी. सुरेश ध डीबा चौधरी

वग - 3

12/05/1995

9860870949

64244

183

िन. े.लघुलख
े क

ी. पु शो म गं. रणिवरकर

वग - 3

11/05/1991

9271257245

73881

184

वाहन चालक

ी. िवशाल ंबक बढे

वग - 3

15-10-2015

7719030920

22521

185

वाहन चालक

ी. महेश दयाशंकर िम ा

वग - 3

20.03.1995

9822726407

35730

186

वाहन चालक

ी. भा कर रामभाऊ चौधरी

वग - 3

01/12/2002

9922661722

25847

187

योगशाळा तं

ी.मह द ा य गोळे

वग - 3

12.07.1999

9226245790

40245

188

योगशाळा तं

ी. रामदास िव लराव िचमणे

वग - 3

26.08.1991

7232255633

46214

189

योगशाळा तं

ी. मधुकर िव लराव मडावी

वग - 3

26.08.1991

9422166800

46214

190

योगशाळा तं

ी अजय अवधुतराव गोहणे

वग - 3

18-03-2008

9922292984

38716

191

योगशाळा तं

ी. रंजीत भगवंतराव चौधरी

वग - 3

24.08.2004

9420048369

37477

192

योगशाळा तं

ी. मुरलीधर उ मराव मुंदे

वग - 3

12/04/1990

9822283723

69925

193

योगशाळा तं

ी. मनोज हिरदास गांवडे

वग - 3

24.08.2004

9860169236

37343

194

योगशाळा तं

ी. अिनल मोतीराम वरघट

वग - 3

26.06.1999

9421845132

44878

195

योगशाळा तं

ी.गजानन ल. शहाणे

वग - 3

06-12-1993

9421844651

65913

196

योगशाळा तं

सौ.माधुरी िदलीपराव जैन

वग - 3

02.09.1996

9921555243

62491

197

योगशाळा तं

सै. सरला.िप.बोरा

वग - 3

02.09.1996

9423429001

62567

198

योगशाळा तं

ी. मोद . मांडेकर

वग - 3

02.09.1996

9423652815

62491

199

योगशाळा तं

ी. नंदिकशोर डो. नगराळे

वग - 3

07.09.1996

9860332250

62491

200

योगशाळा तं

ी. संतोषकुमार य. थोरात

वग - 3

02.11.1999

9421844912

59240

201

योगशाळा तं

ी. िदलीप दादाराव पाटील

वग - 3

27.12.1999

9970316130

59240

202

योगशाळा तं

ी. िनितन हंसदास खडसे

वग - 3

31.01.2000

9420722728

59240

203

योगशाळा तं

ी. सोहन भीमराव भालेराव

वग - 3

04.10.2000

9922661643

58182

204

योगशाळा तं

ी.संजय दादाराव संकोचवार

वग - 3

07.10.1995

9420369028

56998

205

योगशाळा तं

सौ.िवजया तुकाराम जाधव

वग - 3

02/09/1996

9320709320

62567

206

योगशाळा तं

ी. र व रामराव भगत

वग - 3

05.09.1996

07234 266121

62491

207

योगशाळा तं

ीमती सुिचता िवनोद ल खडे

वग - 3

07.02.2000

9371244525

58207

208

योगशाळा तं

ी. सुिनल िव णु मालके

वग - 3

06.10.1995

9421844297

52659

209

योगशाळा तं

ी. िव ल यादवराव बु चे

वग - 3

06.10.1995

7232256088

55435

210

योगशाळा तं

ी. उ म सखाराम राठोड

वग - 3

01.08.1990

9922875591

49200

211

योगशाळा तं

ी उमाकांत िव णु अवगन

वग - 3

27-12-1993

7588783986

50498

212

योगशाळा तं

ी काश अजुनराव भोकरे

वग - 3

13-09-1989

9657929930

54931

213

योगशाळा तं

ी िववेक वसंतराव खेडकर

वग - 3

15-01-2007

9420105619

51860

214

योगशाळा तं

ी संजय बबनराव गवारे

वग - 3

06-09-1993

9404142249

54906

215

योगशाळा तं

ी गणेश मोतीराम राठोड

वग - 3

28-09-1990

7769845319

69623

216

योगशाळा तं

ी संजय मनोहरराव यडे

वग - 3

06-10-1995

9405907643

47600

217

योगशाळा तं

ी. पंकज गौरीशंकर खंडारे

वग - 3

10.10.2005

9325198032

37595

218

योगशाळा तं

ी दे वे

वग - 3

04-12-1993

9604480844

62501

219

योगशाळा तं

ीमती शोभा चं स ग वसावे

वग - 3

12-09-2014

220

- किरण तं

ी.िवलास. धो.वासिनक

वग - 3

06.10.1995

9370117987

66538

221

- किरण तं

ी. सुरेश कीसनराव बावणे

वग - 3

07.10.1995

9881488789

65138

222

- किरण तं

ी. राजकुमार िक. लकडे

वग - 3

06.10.1995

9422167622

65138

223

- किरण तं

ी अजुन नानाजी मडावी

वग - 3

06.10.1995

9922588021

47478

224

- किरण तं

कु.निलनी गो वदराव अजिमरे

वग - 3

06.10.1995

9423429971

65138

225

- किरण तं

ी.अजय स य काश नगराळे

वग - 3

07.10.1995

9822239772

55536

226

- किरण तं

ी. महे खुशालराव च हाण

वग - 3

06.10.1995

9881147922

48040

ल मणराव मानकर

40489

227

अंधारखोली सहा यक

ी. संिदप तुकाराम श दे

वग - 3

18/12/2015

9763946167

22521

228

अंधारखोली सहा यक

ीमती अि नी जां. राठोड

वग - 3

14/08/2018

9881720156

21751

229

योगशाळा सहा यक

ीमती िदपाली अ. चौधरी

वग - 3

29/12/2015

8830895838

23932

230

योगशाळा सहा यक

कु. िदपाली मारोती सीडाम

वग - 3

28/12/2015

7875011326

25976

231

योगशाळा सहा यक

कु. अि नी सोपानजी नगराळे

वग - 3

11/11/2016

8379872360

23932

232

योगशाळा सहा यक

ी.संजय र नाकर तांबसकर

वग - 3

15.03.1993

9423654803

38914

233

योगशाळा सहा यक

ी. बा. मा. राठोड

वग - 3

17/07/1998

9130931579

27806

234

योगशाळा सहा यक

ी. सिचन मेह े

वग - 3

15/11/2016

9890284914

23932

235

योगशाळा सहा यक

ी. मनोहर िक. काळे

वग - 3

04/01/1994

9890134297

29669

236

योगशाळा सहा यक

ी. िदप ग. श े

वग - 3

30/12/2015

9764208183

23932

237

योगशाळा सहा यक

ी संजय कृ. वाघ

वग - 3

06-11-1991

9404136784

32820

238

योगशाळा सहा यक

ी िकशोर रमेश गुजरे

वग - 3

13-02-1992

9423074981

32278

239

योगशाळा सहा यक

ी.गजानन वामनराव भारती

वग - 3

15.03.1993

9921921304

38871

240

योगशाळा सहा यक

ी िवजय . कागदे लवार

वग - 3

16-11-2013

9822715946

27551

241

योगशाळा सहा यक

ी रमेश िव नाथ आमले

वग - 3

26-08-1991

9822812757

32820

242

योगशाळा सहा यक

ी मृणाल मोद वाकेकर

वग - 3

15-02-2013

9561661271

29151

243

ंथपाल

ी पी.पी.पांडे

वग - 3

08-10-1990

9923027864

78942

244

सहायक थंपाल

ी.गोपाल. रा.राठोड

वग - 3

01.06.2000

9860965650

65195

245

ंथालय सहा यक

ी चं कांत िवखार

वग - 3

05/01/1995

9096746911

33210

246

ंथालय सहा यक

ीमती िललाबाई दे .च हाण

वग - 3

04.01.1995

9975630179

30942

247

ंथालय सहा यक

ी.संतोष टकले

वग - 3

07.04.1994

9420670652

42963

248

ंथालय सहा यक

ी. िदप दशरथ लोणारे

वग - 3

07.04.1994

9850875775

42963

249

डा युमे टािल ट

ी.नरे दे हारे

वग - 3

10.11.1993

9823539361

47020

250

डा युमे टािल ट

ी.जिहर हु सेन कादरी

वग - 3

06.04.1994

9096851935

42963

251

समाजसेवा अिध क (वै.)

ी. मोद अ ासाहेब उभाळे

वग - 3

04.09.1993

9423664179

74860

252

समाजसेवा अिध क(वै.)

ी रिव

वग - 3

14-02-2013

9822693549

46581

253

समाजसेवा अिध क(वै.)

ी अिनल पुंडलीकराव िपसे

वग - 3

01-09-1998

9168585586

63210

254

समाजसेवा अिध क(वै.)

ी. आिशष दामोधर खडसे

वग - 3

05/01/2016

8575040623

42632

255

समाजसेवा अिध क(वै.)

ी. अिशष दहापुते

वग - 3

01/12/2015

9922824752

40703

256

समाजसेवा अिध क(वै.)

ीमती माया अडकणे

वग - 3

04/09/1993

257

समाजसेवा अिध क(वै.)

ी. माबीन दुं गे

वग - 3

30/12/2013

9850406505

45228

258

समाजसेवा अिध क(वै.)

ी. अे.आर.जानकर

वग - 3

10.11.1993

9420021208

69498

259

सावजिनक आ.पिरचारीका

ीमती राधा जगताप

वग - 3

26-04-1987

260

आरो य चारक

ीमती. सुिचता िव.जाधव

वग - 3

09.04.1994

9881888781

46214

261

आरो य िश क

ी. िवलास दामोदर मनसुटे

वग - 3

23.12.1993

9860019920

56848

262

आरो य िश क

ी. खुशाल िवठु जी लेडे

वग - 3

09.10.1995

9421773493

53345

ी. घन याम िन. हु लके

वग - 3

12.04.1999

9970455306

43517

शामराव िनचले

74456

70927

263

ितमाकार

264

फोटो ापफर

ी. सुदेश लालस ग राठोड

वग - 3

24.01.1991

9422922611

61964

265

लोहार

ी. धमपाल आ माराम बहादे

वग - 3

12.04.1999

9922661713

31823

266

सुतार

ी. राजु हिरदास राठोड

वग - 3

23/02/1999

9881966674

31920

267

रंगवाला

ी. ए.एस.सुरजुशे

वग - 3

15.04.1999

9420118497

33823

268

दं त तं

ी मुजािहद नासीर खान

वग - 3

07-04-2008

9822213266

41969

269

कलाकार

ी. अिनल कृ. वानखेडे

वग - 3

05.10.1990

9422866721

50976

270

कलाकार

ी. नंदिकशोर दा. फुकट

वग - 3

12.04.1999

9423131872

49666

271

व छता िनरी क.

ी उमेश िव लराव िगरमे

वग - 3

09.12.1992

9503483396

52539

272

व छता िनरी क.

ी. नर

वग - 3

26.03.1999

9422168575

48204

कृ. भु कट

273

आरो य िनरी क

ी. हेमंत राम दार

वग - 3

17/01/1992

43643

274

आरो य िनरी क

ी फुल स. मडावी

वग - 3

25.01.2004

25205

275

िब.सी.जी.तं

ी.शाम च हाण

वग - 3

24.11.1999

9423133599

56120

276

किन ठ त. इले

277

विर ठ तं

278

किन ठ तं

279

विर ठ तं

280

ी.राजेश कसंबे

वग - 3

04.02.1999

9420682976

40245

ी संदीप दे शमुख

वग - 3

12-05-2008

9689892182

50614

ी.आनंद पपळशडे

वग - 3

06-10-2003

9372610359

39195

ी.सितश ह. आडागळे

वग - 3

10.06.1999

9421894262

57136

दू र वनी चालक

ी रामकृ ण गो. लहाबर

वग - 3

10-08-2000

9850312839

35033

281

दू र वनी चालक

ी योगेश िनकुरे

वग - 3

11-04-2008

7350690598

32428

282

दू र वनी चालक

वग - 3

11-12-2009

7588772763

31522

283

दू र वनी चालक

ी सुिनल र. बागुल

वग - 3

14-07-2009

9422909319

31522

284

वनमापक तं

ी. सिचन बा. कंु भार

वग - 3

14/12/2015

9767361387

41167

285

पीच थेरोपी ट

वग - 3

07/11/2016

ी. इ र रमेश दारोडे

वग - 3

22/12/2015

9028497403

41167

286

ीक स

रेिप िजरेशन
रेिप िजरेशन
मेकॅिनक

इ.सी.जी. तं

कु.क पना परशुरामकर

कु. िनता रा. मे ाम

38147

287

योगशाळा पिरचर

ी. अशोक रा. शडे

वग - ४

07.01.1994

9922875225

51530

288

योगशाळा पिरचर

ी. भा कर न ावरे

वग - ४

06.01.1994

9921288540

42862

289

योगशाळा पिरचर

कु. र नमाला भोजने

वग - ४

16.11.1998

290

योगशाळा पिरचर

वग - ४

10.01.1994

9850424317

35075

291

योगशाळा पिरचर

वग - ४

28.12.1998

9763056013

29140

292

योगशाळा पिरचर

ी िड.जी.गगंमवार

वग - ४

04.01.1994

9921544809

43542

293

योगशाळा पिरचर

ी. एल.एन.वानखेडे

वग - ४

04.01.1994

9423663511

37922

294

योगशाळा पिरचर

ी. मोहन िचच ळकर

वग - ४

18.09.1998

9420117859

33487

295

योगशाळा पिरचर

ी. मोहन दादु पवार

वग - ४

16.03.1994

9766892882

28364

296

योगशाळा पिरचर

ी.एस.आर.पठाडे

वग - ४

05.01.1994

9130674272

28340

297

योगशाळा पिरचर

ी.

वग - ४

05.01.1994

298

योगशाळा पिरचर

ी. िदपक कुकडे

वग - ४

05.01.1994

9527537116

42862

299

योगशाळा पिरचर

ी. अशोक पुंजाराम ल खडे

वग - ४

07.01.1994

9421533225

51934

300

योगशाळा पिरचर

ी. रमेश सदािशव दाणी

वग - ४

05.01.1994

9921255303

37922

301

योगशाळा पिरचर

ीमती. िवजया रा. गेडाम

वग - ४

02.01.1998

8605083032

26759

302

योगशाळा पिरचर

वग - ४

16.09.2000

9075385547

26633

303

योगशाळा पिरचर

ी. थम काश िबसनारीया

वग - ४

15/02/2018

ी. राजु दोनोडे
कु. िमरा उमरे

ाने र सोनकुसरे

कु. माला बबन कुळसंगे

27568

38326

20628

304

िशपाई

ी महोदव चतावार

वग - ४

15.03.1993

7796403013

28340

305

िशपाई

ी. नाना रनबावळे

वग - ४

08.12.1997

9689659243

26936

306

िशपाई

ी. िवनोद अ रवार

वग - ४

04.01.1995

9850219414

30791

307

िशपाई

ी. ल मण िव ल भगत

वग - ४

31.07.1997

30665

308

िशपाई

ी. शंशाक गंगाधर नाल वर

वग - ४

06.01.1994

7232237092

31509

309

िशपाई

ी िदप वाघमारे

वग - ४

06.01.1994

9921600858

28340

310

िशपाई

ी जसवंत सग राठोड

वग - ४

11.07.2007

8975262039

21346

311

िशपाई

ी. िवनोद काकरवार

वग - ४

04.01.1994

9420119882

29909

312

िशपाई

ी. राज दु बे

वग - ४

06.01.1994

9637556070

31509

313

िशपाई

ी. शेषराव गहु कार

वग - ४

06.01.1994

9673398739

29909

314

िशपाई

ी. पदमाकर वानखेडे

वग - ४

22.09.1998

9850268225

27565

315

िशपाई

ी. अनील पाटे कर

वग - ४

07.01.1994

9881298151

30340

316

िशपाई

ी. द ा ठाकरे

वग - ४

12.12.1997

9881355675

26476

317

िशपाई

ी. भाकर जा. साखरे

वग - ४

13.10.1998

9421774021

26089

318

िशपाई

ी.एस.एस.संदलवार

वग - ४

25.01.1994

9420118757

30791

319

िशपाई

वग - ४

04.01.1995

9545461133

29909

320

िशपाई

ी संतोष भाउफराव कोडापे

वग - ४

26-02-2004

9595049192

22871

321

िशपाई

ी. िव ेवर गोव द पदोरे

वग - ४

15.03.1993

9011746447

29517

322

िशपाई

ी. िवनोद सांडे

वग - ४

14.05.2004

9860257417

25788

323

चपराशी

ी. सुरेश धोटे

वग - ४

31.12.1994

9822904050

27807

324

चपराशी

ी. कैलास पांडुरंग िशसले

वग - ४

04.01.1995

9922389107

29354

325

चपराशी

ी. िवजय रामदास राठोड

वग - ४

04.01.1995

9881966638

30954

326

चपराशी

ी. िवलास मा. ितडके

वग - ४

05.01.1995

9921395686

27807

327

चपराशी

ी. राजु बाळकृ ण मानकर

वग - ४

04.01.1995

9890135802

29414

328

चपराशी

ी. सुधाकर जो हे

वग - ४

05.01.1995

329

चपराशी

ी. रंजीत कनोजीया

वग - ४

27/10/2016

7385578348

17249

कु. वंदना वानखडे

29354

330

ाणीगृह पिरचर

ी. मुरलीधर दे . कुकडकर

वग - ४

03.01.1995

9226488362

29354

331

ाणीगृह पिरचर

ी. दे वांनद मातीरामजी बोडे

वग - ४

03.01.1995

9373188138

29354

332

ाणीगृह पिरचर

ी. यादव बापुराव कुळसंगे

वग - ४

05.01.1995

9372596712

28195

333

ाणीगृह पिरचर

ी. पुडिलक मडावी

वग - ४

04.01.1995

334

ाणीगृह पिरचर

ी. अंकुश सोयाम

वग - ४

04.01.1995

9226234636

27807

29354

335

द तरी

ी.राहु ल राउत

वग - ४

08.02.1990

9850412951

30853

336

द तरी

ी मोद रामराव मगर

वग - ४

23-06-2004

9921396845

26976

337

पाहारेकरी

ी ि तम बाबाराव भ डे

वग - ४

11.01.2008

17978

338

पाहारेकरी

ी. भीमराव बा. गझलेकर

वग - ४

09.09.1998

32303

339

पाहारेकरी

ी. भरत पांडुरंग पुराम

20/05/2004

24214

340

पाहारेकरी

ी. नंदिकशोर म.कोडापे

वग - ४

03.03.2004

17760

341

पाहारेकरी

ी. िव नाथ.एम.नामप ेवार

वग - ४

12.02.1990

29066

342

पाहारेकरी

ी. िवजय ावन पौनीकर

वग - ४

31.12.1994

28573

343

पाहारेकरी

ी. राजेश दे वराव चौधरी

वग - ४

29.11.2000

25194

344

सपफाईगार

ी. गजानन िशवलाल ा हणे

वग - ४

24.04.1998

27616

345

सपफाईगार

सौ. उषा अिनल चावरे

वग - ४

02.05.1998

27616

346

सपफाईगार

सौ. िनता अिनल पवार

वग - ४

24.04.1998

27968

347

सपफाईगार

ी. नरेश शीवलाल ा हणे

वग - ४

04/01/1994

348

सपफाईगार

ी. सुिनल गजोधर मोगरे

वग - ४

07.01.1994

349

सपफाईगार

ी. मनोज रमेश गुजरे

वग - ४

04.01.1994

9371940285

29909

350

सपफाईगार

ी. रोशन िशवलाल ा हणे

वग - ४

07.01.1994

9823303140

29909

351

सपफाईगार

सौ. अिनता नंदलाल मिलक

वग - ४

27.04.1998

9923121010

27616

352

सपफाईगार

ी. मनोज बाबु झांझाटे

वग - ४

25.04.1998

9850241561

28019

353

सपफाईगार

ी. अजय का. िसघािनया

वग - ४

07.01.1994

354

सपफाईगार

ी. अमीत गणेश यास

वग - ४

13.02.1992

9373072098

30489

355

सपफाईगार

ी. िदनेश अंबादास तोम कर

वग - ४

10.01.1994

9890703780

29909

356

सपफाईगार

सौ. माया िदपक पवार

वग - ४

05.01.1994

29909

357

सपफाईगार

सौ.छाया मोहन मोगरे

वग - ४

28.07.1990

30665

358

सपफाईगार

ी. राहु ल घन याम पवार

वग - ४

30/11/2016

17249

359

सपफाईगार

ी मनोज अिजत तेज वी

वग - ४

15/09/2014

19661

360

सपफाईगार

ी आिशष मुकेश पवार

वग - ४

01-09-2014

18299

361

सपफाईगार

वग - ४

14.06.2005

21757

362

सपफाईगार

ीमती वष सुिनल खोडे

वग - ४

14/08/2014

17899

363

सपफाईगार

ी. शेषराव हेमला आडे

वग - ४

11/08/2003

364

सपफाईगार

सौ. गंगा शामलाल ब हण

वग - ४

06.01.1994

सौ.ल मी राधेशाम सोनवाल

8421111071

30413
29355

29909

9922422724

25185
29909

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 ( 1 ) (ब ) (X)
यवतमाळ येथील
अ.

ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ, या काय लया या अिधकारी व कमचा-यांची वेतनाची िव तृत मािहती

वग-1 आिण वग-2

1

अिध ठाता

2

ा यापक

वेतन

परेषा

इतर अनु य
े भ े
िनयिमत (महागाई भ ा

संगानुसार (जसे

िवशेष (जसे क पभ ा

घरभाडे भ ा,शहर भ ा )

वासभ ा )

/ िश ण भ ा

37400-67000 (1000 िवषेष वेतन)

71442

सगांनुसार अनु य
े

37400-37000

70185

3

सह. ा यापक

37400-37000

66442

4

अिध या याता / सहा.अिध या याता

15600-39100

32138

9300-34800

19125

5

शासकीय अिधकारी

6

औषधिनम ता वग-2

9300-34800

15064

7

इिपडे मॉलॉजी ट

9300-34800

15064

8

जीवरसायन शा

9300-34800

15064

9

रसायनशा

9300-34800

15064

10

सा यकी

9300-34800

15064

9300 - 34800

15064

11

ी वै कीय अिधकारी

12

ुटर

9300-34800

28022

13

अिभर क

9300-34800

15064

14

अिध क जनरल वक.

9300-34800

15064

15

पशुवै कीय अिधकारी

9300-34800

15064

16

आवासी अिधकारी

38659 एक ीत वेतन

7000

17

िनवासी अिधकारी

39058 एक ीत वेतन

7000

18

बंधक

39457 एक ीत वेतन

7500

19

ंथपाल

9300-34800

10504

20

लेखा अिध क

9300-34800

13463

21

भांडारपाल/व.िलपीक

5200-20200

9694

22

रोखपाल

9300-34800

13463

23

विर ठ सहा यक

9300-34800

13463

24

अिभलेख िलिपक

5200-20200

8664

25

किन ठ िलपीक

5200-20200

8664

26

टं कलेखक

5200-20200

8664

27

भांडार िलिपक

5200-20200

8664

28

िलिपक-िन-टं कलेखक

5200-20200

8664

29

कोड ग िलिपक

5200-20200

8664

30

लघुलेखक

9300-34800

14768

31

िबसीजी तं

9300-34800

13463

32

योगशाळा तं

9300-34800

13463

33

-िकरण तं

9300-34800

13463

34

अंधारखोली सहा यक

5200-20200

8664

35

इसीजी तं

9300-34800

13463

36

ऑडीओ ह युअल तं.

9300-34800

13463

37

ऑडीयोमे ीक तं

9300-34800

13463

38

पचथेरोिप ट

9300-34800

13463

39

लोहार

5200-20200

8664

40

सुतार

5200-20200

8664

41

तंद तं

5200-20200

12163

42

विर ठ तं

9300-34800

13463

43

किन ठ तं

5200-20200

13463

44

वाहन चालक

5200-20200

8664

45

साव. आरो य पिरचारीका

9300-34800

14768

46

आरो य िनिर क

5200-20200

12163

5200-20200

12163

47

व छता िनिर क

48

डॉ युमटािल ट

5200-20200

8664

49

कॅटलॉगर

5200-20200

8664

50

सहाय क ंथपाल

5200-20200

12163

51

ंथालय सहा यक

5200-20200

8664

52

फोटो ाफर

5200-20200

12163

53

ितमाकार

5200-20200

12163

54

आरो य िश क

5200-20200

12163

55

आरो य चारक

5200-20200

12163

56

वै .सा.सेवक

9300-34800

14768

57

वै.सा.कायकत

9300-34800

14768

58

सहा यक दं त शा

5200-20200

9694

59

कलाकार

5200-20200

14768

60

रंगवाला

5200-20200

8664

61

अिभर क

9300-34800

13463

62

दु र वनी चालक

5200-20200

9694

63

.शा.पिरचर

5200-20200

8664

4440-7440

6991

4440-7440

6991

64
65

सफाईगार
ाणीगृह पिरचर

66

द तरी

4440-7440

6991

67

िशपाई

4440-7440

6991

68

माळी

4440-7440

6991

69

व छक

4440-7440

6991

70

पहारेकरी

4440-7440

6991

71

शव पिरचर

4440-7440

6991

72

चपराशी

4440-7440

6991

अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 (1)(ब) ( Xi )
ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, यवतमाळ या काय लयाचे मंजुर अंदाजप क व खच चा तपिशल याची िव तृत मािहती काशीत करणे
¶ अंदाजप काचा तीचे काशन
¶ अनुदाना या वितरणा या तीचे काशन
अ. .

अंदाजप ीत िशष चे वणन

अनुदान सन
अ ी ठांचे नाव

1

मागणी

2

2210 वै कीय सावजिनक आरो य

3
4
5
6
7
8

.एस.-1

01- वेतन

05-वै कीय िश ण व िश ण व
संषोधन 105-िवषम िचिक सा
105-3 : वै कीय
105-(3)(26)

णालये

ी. वसंतराव नाईक

शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ.

11 - वासखच
13 - काय लयीन खच
24 - पे ोल,तेल, व वंगन
14 - भाडे प ी व कर
26 - जाहीरात व िस दी
28 - या.िव.सेवा
27 - लहाण बांधकामे

9

51 - मोटार वाहने

10

52 - यं सामु ी

11

21 - सामु ी व पुरवठा

12

34 - िव ावेतन

13

17 - संगणक खच

िनयोजीत वापर (यं व कामाचा

अिधक अनुदान अपे ीत

तपशील)

अस यास पयात

अिभ ाय

अनुदान
या शासकीय वै कीय
महािव ालयाची वेश मता
100 िव ाथ आहे. शै िणक
काय म, अिधकारी व कमचारी
यांचे वतन व भ े तसेच
शासकीय कामकाज
णसेवक
े िरता अनुदान खच
कर यात येते.

एकूण खच

अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005

कलम 4 ( 1) (ब) ( Xii ) नमुना-(अ)
यवतमाळ येथील

ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ ,या काय लयासाठी अनुदान वाटपा या
काय माची कायप दती 2008-09 या वष साठी काशीत करणे

1. काय माचे नांव
2. लाभाथ या पा ता संबंधी या अटी व शत
3. लाभ िमळ यासाठी या अटी
4. लाभ िमळ यासाठी या कायप दती
5. पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले कागदप
6. काय माम ये िमळणा-या लाभाची िव तृत मािहती
7. अनुदान वाटपाची कायप दती
8. स म अिधका-याचे पदनाम
9. िवनंती अज सोबत लागणारे शु क
10. इतर शु क
11. िवनंती अज चा नमुना
12. सोबत जोडणे आव यक असले या कागदप ांवी यादी (द तऐवज /दाखले)
13. जोड कागदप ाचा नमुना
14. कायप दती सदभ त त ार िनवारणासाठी संबंधीत अिधका-याचे पदनाम
15. तपिशलवार व

येक तरावर उपल ध िनध (उदा.िज हा पातळी,तालुका पातळी, गांव पातळी )

16. लाभाथ ची यादी खालील नमु यांत
िटप :- या काय लयाशी संबंधीत नाही.
अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005

कलम 4 ( 1) (ब) ( Xii ) नमुना -बी
यवतमाळ येथील

ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ या काय लयातील अनुदान
कय मांतगत
लाभाथ ची िव तृत मािहती काशीत करणे

योजना / कायकमाचे नांव :अनु. ं .
---

लाभाथ ची नांव व प ता
संबंधीत नाह

अनु दान/लाभ याची र कम
/ व प

संबंधीत नाह

नवड पा तेचे नकष
संबंधीत नाह

अ भ ाय
---

अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 ( 1) (ब) (Xiii )
यवतमाळ येथील

ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ या काय लयातील िमळणा-या /सवलती या परवाना याची
चालू आ थक वष ची तपिशलवार मािहती

परवाना / परवानगी / सवलतीचे कार :अ. ं .

परवाना धारकाचे नांव

परवा याचा कार

परवाना

मांक

दनांक पासु न

दनांका पयत

साधारण अट

परवा याची व तृत
अट

मािहती िनरंक

अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 ( 1) (ब) (XiV)
यवतमाळ येथील

ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ काय लयातील इले

ॉनीक व पात साठिवलेली मािहती

काशीत करणे चालू वष करीता
अ. ं

द तऐवजाचे कार

वषय

केण या इले

नमु यात

01

आ थापना िवषयक मािहती

आ थापना िवषयक

आ थापना 1 ते 4

मािहती

ॉनीक

लॉपी, सी.डी.

मा हती मळ व याची

जबाबदार य ती

प दती
--

शासकीय अिधकारी तथा
काय लयीन अिध क तसेच
संबंधीत िलपीक

02

लेखा िवषयक मािहती

लेखा िवषयक मािहती

लॉपी, सी.डी.

--

--”---

अ यागत सिमती

अ यागत सिमती

लॉपी, सी.डी.

--

--”---

सभा,महािव ालयीन पिरषद व

सभा,महािव ालयीन

इतर सिम यांिवषयीची मािहती

पिरषद व इतर
लॉपी, सी.डी.

--

--”---

--”---

--

--”---

आ थापना 1 ते 4
03

सिम यांिवषयीची मािहती
04

05

िव ा य िवषयीची मािहती

िव ा य शी िनगडीत

िव ाथ िवभागाशी िनगडीत

कोण याही व पाची

मािहती

मािहती

िविवध िवभागातील मािहती

महािव ालया या िविवध
िवभागातील मािहती

अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 ( 1) (ब) (XV)
यवतमाळ येथील

ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ या काय लयात उपल ध सुिवधांचा त ता काशीत करणे

उपल ध सुिवधा :- 1. भेट या या वेळे संदभ त मािहती
2. वेबसाईट िवषयी मािहती
3. कॉल सटर िवषयी मािहती
4. अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती
5. कामा या तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती
6. नमुने िमळ याबाबत उपल ध मािहती
7. सुचना फलकाची मािहती
8. ंथालय िवषयी मािहती
अ. ं .

सुिवधेचा कार

कालावधी

प दत

िठकाण

जबाबदार अिधकारी/कमचारी

त ार िनवारण
अिधकारी

01

वै कीय िव ा य ना भेट यासाठी
(िव

02

दु .4 ते 6

-

वसतीगृहात

वसतीगृह मुख

म.अिध ठाता

दु .4 ते 6

-

महािव ालयात

संबंधीत कमचारी

-‘”--

-‘”--

-‘”--

या या पालकांना

संबंधीत द तऐवज पहाणे

शासकीय काय लयात
03

महािव ालयात कामकाजाची पाहणी

-‘”--

04

नोटीस बोड

24 तास

----

-‘”--

--

महािव ालया या दशनी

शासकीय अिधकारी/काय लयीन

भागावर
05

ंथालय िवषयी मािहती

24 तास

ंथालय िवभाग

-‘”--

अिध क

महािव ालयात

ंथपाल व संबंिधत कमचारी

-‘”--

अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005

कलम 4 ( 1) (ब) (XVi)
यवतमाळ येथील ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, यवतमाळ या काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहायक शासकीय
मािहती अिधकारी/अिपलीय अिधकारी (येथील लोक ािधका-या या काय े ातील) यांची िव त
ृ मािहती काशीत करणे
महािव ालय आ थापनेकिरता –
अ. ं .

मिहती अिधकारी/ सहायक

पदनांम

मािहती अिधका-या या

मािहती अिधकारी/अिपलीय

प ा व दु र वनी

.

इ-मेल

अंतगत काय े ासंबंधी

ािधकारीचे नांव
01

डॉ. मणीष ीगीरीवार

अिध ठाता तथा अिपलीय
ािधकारी

ी. वसंतराव नाईक

ी. वसंतराव नाईक

शासकीय वै कीय

वै कीय महािव ालय, यवतमाळ

शासकीय वै कीय

महािव ालय, यवतमाळ

दु र वनी

महािव ालय, यवतमाळ

येथील शै िणक व
शासकीय कामासंदभ त

2

ी. संतोष झजे

शासकीय अिधकारी,

ी. वसंतराव नाईक

महािव ालय, तथा मािहती
अिधकारी ी. वसंतराव नाईक
शासकीय वै कीय

3

ी. वसंतराव नाईक शासकीय

दु र वनी

विर ठ सहा यक, महािव ालय,

ी. वसंतराव नाईक

तथा सहाय क मािहती

शासकीय वै कीय

अिधकारी

महािव ालय, यवतमाळ

महािव ालय, यवतमाळ

ी. वसंतराव नाईक शासकीय

महािव ालय, यवतमाळ
शासकीय कामासंदभ त

शासकीय वै कीय

www.vngmcytl.org.in
वै कीय महािव ालय, यवतमाळ

येथील शै िणक व

येथील शै िणक व
शासकीय कामासंदभ त

@rediffmail.com

ं .244148 वेबसाईट

शासकीय वै कीय

महािव ालय, यवतमाळ

ी. वसंतराव नाईक

. 242456 फॅ स

Dean_vngmc

. 243504 फॅ स

Dean_vngmc
@rediffmail.com

ं .244148 वेबसाईट

www.vngmcytl.org.in
ी. वसंतराव नाईक शासकीय
वै कीय महािव ालय, यवतमाळ
दु र वनी

. 243504 फॅ स

ं .244148 वेबसाईट

Dean_vngmc
@rediffmail.com

www.vngmcytl.org.in

अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 ( 1) (ब) (XVii)

ी. वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय, यवतमाळ या काय लयातील काशीत मािहती
मिहती िनरंक

अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 ( 1) (क)
सवसामा य लोकांशी संबध
ं ीत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशनाकिरता तयार करणे व िवतरीत करणे

िनरंक

अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005
कलम 4 ( 1) (ख)
ी वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,यवतमाळ
सन 2012-2013 योजने र
अ. .

उि ट

मंजुर र कम

पये हजारात

वापरलेली र कम

न वापर याने परत करावी

पिरणाम

लागलेली र कम
1

01

वेतन

202491

183070

19421

जादा अनुदान

2

02

मजुरी

49

43

6

जादा अनुदान

3

03

अितकालीन भ ा

10

10

0

4

06

दू र वनी वीजपाणी

10125

10124

1

5

11

475

475

0

6

13

काय लयीन खच

6397

5855

542

7

14

भाडे प ी

1050

1050

0

8

17

संगणक

42

42

0

9

21

सामु ी पुरवठा

1816

1816

0

10

24

पे ोल तेल

152

79

73

जादा अनुदान

11

26

जािहरात

325

229

96

जादा अनुदान

12

27

पिरर ण

591

484

107

जादा अनुदान

13

34

िव ावेतन

32609

29967

2642

जादा अनुदान

14

51

मोटार वाहने

60

60

0

15

52

यं सामु ी

645

627

18

एकूण

256837

233931

22906

वासखच

जादा अनुदान

जादा अनुदान

अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005

कलम 4 ( 1) (ड)
सवसाधारणपणे आप या काय लयात होणा-या शासकीय / अथ याियक कामकाजा या काराची यादी

मािहती िनरंक
अिध ठाता,
ी.वसंतराव नाईक शासकीय वै कीय महािव ालय,
यवतमाळ

ekfgrh vf/kdkj vf/kfu;e 2005
dye 4¿1À¿cÀ(viii) uequk&¿vÀ
;orekG ;sFkhy Jh- olarjko ukbZd 'kkldh; oS|dh; egkfo|ky;] ;k dk;kZy;kP;k lferhph ;knh izdk’khr
dj.ks-

