
 



  
डॉ. वैशंपायन मतृी शासकीय वै् कीय महािव ालय सोलापूर 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम -2005 या अमलबजावणी बाबत कलम 2 (H) नमुना  ‘क’ 
(सावजिनक ािधकरणांची खातेिनहाय यादी कलम 2 एच मािहतीचा अिधकारी अिधिनयम 2005,नुसार ) 

 
खा याचे नांव :- 
कलम 2 (H) ए बी सी डी नुसार ) 
अनु  
 

सावजिनक ािधकरणची िन मतीकारकानुसार  
िवभागणी  

सावजिनक 
ािधकरणाचे नांव  

िठकाण /संपूण प ा 
1. रा यघटनेतच अन यतु कवा रा यघटनेनुसार िनिमैती --- --- 
2. संसदेने पारीत केले या  -- --- 
3. कायदयामुळे िनम ती  --- --- 
4 िवधान मंडळयाने पारीत केले या कायदयामुळे िन मती   
 
   कलम 2 एच नमुना ब  

भरीव माणप  शासकीय अथ सहा  िमळत असले या सावजिनक ािधकारणाची यादी खाते नांव: 
कलम 2 एच 1 (11) नुसार  

 
अनु  
 

सावजिनक ािधकरणची अ हा यनु प 
 

िवभागणी  
सावजिनक 

ािधकरणाचे नांव  
िठकाण /संपूण प ा 

1. संपूण मालकीच ेपुणत: ता यातील अथवा भरीव मा  अथ  
सहा केलेले ािधकर ण 

डॉ.व.ै मृती 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय सोलापूर 

िज हा यायालयासमोर  
सोलापूर 

 
2. भरीव माणप ा अथ सहा  केलेली अशासकीय वयसंेवी  

सं था. 
-- --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
कलम 4 (1) बी (1)  

सोलापूर येथील डॉ वै पायन मतृी शासकीय वै् कीय महािव ालय सोलापूर या सावजिनक ािधकरणा या कामांचा 
आिण कत यांचा तपशील  

 
1 सावजिनक ािधकरणांचे नांव  डॉ.वै म ृशा वै म.सोलापूर  
2 संपुण प ा िज हा  यायालयासमार सोलापूर  
3 काय लय मखु अिध ठाता  
4 कोण या खा या या अिधन त हे काय लय आहे ? वै कीय िश ण व औ धी द ये िवभाग ,मं ालय 

मंुबई-32 
5 कामचा अहवाल कोण या  काय लयाकडे सादर केला जातो ? मा.संचालक ,वै कीय िश ण व संशेाधन ,मंबई 

400 001. 
6 कायक ा भौगोिलक सोलापूर येिथल वै कीय महािव ालयापूरते 
7 अिंग त त (MISSION)  वै कीय िश ण /संशोधन  
8 ये/धोरण  (VISION) वै कीय िश ण /संशोधन 
9 सा य  चांगले व तं  डॉ टस घडिवणे 

10. य  काय चांगले तं  डॉ टस तयार क न िव ा य ना िश न 
िदणे , ण व जनतेला वै कीय सेवा पुरिवणे  

11. जनतेला देत असले या सेवांचा थोड यात  तपशील  चांगले व तं  डॉ टस कडुन णांना आरो य व 
ण सेवा चांग या कारे िदली जाते. 

12. थावर मालम ा (येथे तुम या ािधकरणाची जमीन इमारत 
आिण अ य थावर मालम ेचा तपशील ावा.) 

वै कीय महािवलयाची इमारत ऑिडटोिरयम 
, ंथालय मुलांचे व मुल चे वसती ह  िनवासी 
डॉ टरांच ेवसती ह इ ादी इमारती. 

13. ािधकरणा या संरचनेचा त ता (वशं  ाचा त ता जसा 
असतो तसा त ता काढून  येक पातळीवर कायक ा व 
संपक या प शी याचीजोड घालनू दाखवावी) 

अिध ठाता 
 

उप अिध ठाता 
 

शासकीय अिधकारी, 
 

काय लयीन अिध क 
 

वरी ठ िलपीक 
 

किन ठ  िलपीक 
 14. काय लयाची वेळ आिण दुर वनी माक (सव दुर वनी मांक 

फॅ स मांक इ मेल आिण काय लयीन कालानंतर संपक चा 
तातडीचा माक असल ेतर तोही मांक ावा) 

वेळ सकाळी 10.00  ते 5.45 पयत  
फोन नंबर – 

अिध ठाता (0217) 2319448,2749401 
फॅ स (0217) 2310766 

ई-मेल –deansolapur @gmail.com 
15 सा तािहक सुटटी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी येक रिववार आिण दूसरा व चौथा शिनवार अिधवशेन 

मं ी महोदय यां या भेटी या वेळी सुटटी या िदवशी सु दा 
काय लय चाल ूठेव यात येते. 

 
  
 
 
 



 
 

कलम 4 (I) (b) (ii) नमनुा  क 
सोलापूर येथील डॉ.वैशंपायन मती शासकीय वै कीय महािव ालय ,सोलापूर या सावजिनक  पािधकरणातील 

अिधकारी व कमचारी यां या अिधकार क ा 
क 

अनु 
 

अिधकार पद  आ थक अिधकार  संबंिधत  शेरा 
अस यास 

1 अिध ठाता  
( ादेिशक मखु ) 

.300,000/- 
पयत  

शा.िन. . डीएमई -2001 
1029/ .  170/2001/ शासन-1 

िद.31 जानेवारी 2004. 
 

-- 
ख 

अनु 
 

अिधकार पद  शासिनक  अिधकार  संबंिधत  शेरा 
अस यास 

1 अिध ठाता  
( ादेिशक मुख ) 

संवग क (क.िलपीक) व 
संवग ड कमचा-यां या  
िनयु या करणे व इतर 

शासकीय कामे  

शा. .सामा य शासन िवभाग  
संकीण -1003/ .क 96-2003-13-अ 
िदनांक 19/11/2003 अन ये किन ठ 
िलपीक आिण  
शा.िन.क. 
एसआर ही -2006/प.क171/06/12 
िद.17/02/2007,अनवयेसंवग ड 
कमचारी 

 
-- 

ग 
 

अनु 
 

अिधकार पद  फौजदारी अिधकारी   संबंिधत  
कायदा /िनयम /आदेश /राजप  

शेरा 
(अस यास) 

1  
-- 

 
-- 

 
-- 

संबधीत नाही 
घ 
 

अनु 
 

अिधकार पद  अध याियक  अिधकारी   संबंिधत  
कायदा /िनयम /आदेश /राजप  

शेरा 
(अस यास) 

1  
-- 

 
-- 

 
-- 

संबधीत नाही 
य 
 

अनु 
 

अिधकार पद  याियक अिधकार  संबंिधत  
कायदा /िनयम /आदेश /राजप  

शेरा 
(अस यास) 

1  
-- 

 
-- 

 
-- 

संबधीत नाही 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

कलम 4 (I) (b) (ii) नमनुा     
सोलापूर येथील डॉ.वैशंपायन मती शासकीय वै कीय महािव ालय ,सोलापूर या सावजिनक  पािधकरणातील 

अिधकारी व कमचारी यांची कत ये  
क 

अनु 
 

अिधकार पद  आ थक अिधकार  संबंिधत  शेरा 
अस यास 

1 अिध ठाता  
( ादेिशक मखु ) 

शासन िनणयातील 
अिधकारानुसार काय वाही  
करणे 

शा.िन. . डीएमई -2001 
1029/ .  170/2001/ शासन-1 

िद.31 जानेवारी 2004. 
 

-- 
ख 

अनु 
 

अिधकार पद  आ थक अिधकार  संबंिधत  शेरा 
अस यास 

1 अिध ठाता  
( ादेिशक मखु ) 

संवग 1 ते 4 
अिधकारी/कमचा-यां या 
कामावर िनयं ण ठेवणे  
वै कीये िश ण/संशोधनाच े
काय यव थतपार पाडण े 

 
 ---- 

 
-- 

 
ग 

अनु 
 

अिधकार पद  फौजदारी कत य  संबंिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप  शेरा 
(अस यास) 

1 -- -- -- -- 
 

घ 
अनु 

 
अिधकार पद  अध याियक कत य संबंिधत  

कायदा/िनयम/आदेश/राजप  
शेरा 

(अस यास) 
1 -- -- -- -- 

 
य 
 
 

अनु 
 

अिधकार पद  अध याियक कत य संबंिधत  
कायदा/िनयम/आदेश/राजप  

शेरा 
(अस यास) 

1 -- -- -- -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

कलम 4 (I) (b) (ii) नमनुा     
सोलापूर येथील डॉ.वैशंपायन मती शासकीय वै कीय महािव ालय ,सोलापूर या सावजिनक  ािधकरणातील 

कोणताही िनणय घेताना पाळली जाणारी िनणय ि येची आिण यावरील देखरेखीची प दत आिण सोपवललेे य तीगत 
उ दायी व अिधकारी व कमचारी यांची कत य.े 

 
कामाचे नांव:-                :-  मािहती या अिधकाराखली मािगतलेली मािहती पुरिवण े
संबंिधत तरतूर                :- काय लयात कामाची तरतूर केलेली  आहे. 
संबंिधत अिधिनयम         :-  मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 . 
िनयम                            :-  मािहतीचा अिधकार अिधिनयम -2005 मधील िनयमा माणे . 
शासन िनणय                 :- 
पिरप क . .                 :- सामा य शासन िवभाग पिरप क   ममाअ/2002/ . 96/2002/5 िदनांक  
30/09/2002 
काय लयीन आदेश      : वमैसौ/आ था /वग-1व2/अ/4673/03,िदनांक :06/05/2003. 
 
अ.  कामाचे व प  कामाचे  

ट पे  
अपेि त  
कालावधी  

येक कामाचा  आिण येक  शेरा 
(अस यास) 

1. मािहती या अिधकाराखाली 
मािगतलेली मािहती पुरिवणे  

  --- 30 िदवस मािहतीचा अज  आ यानंतर 
यांनी मािहतीमािगतली आहे 
यांन शुलक  

व टपाल खच आका न वळेेत 
मािहती पाठिवणे  

 
-- 

  
कलम 4 (I)(b) (iv) नमनुा क  

सोलापूर येथील डॉ.वैशपायन मतृी शासकीय वै कीय महािव ालय सोलापूर या सावजिनक ािधकरणात होणा-या 
कामसंबधी सवसामा यपण ेठरिवललेी भौितक व आ थक उिद टये सं थापातळीवर ठरिवललेे मािसक/ ैमािसक 

/अधवाषीक अ थक वा क उिद टये  
 

अनु  अिधकार  
पद  

काम  आ थक 
उिद टय 

(एकांकात ) 
आ थक 

उिद टय   
कालावधी  शेरा  

(अस यास) 
2 -- -- -- --- -- या 

काय लयाशी 
संबंधीत नाही. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

कलम 4 (i) (b) (v) नमनुा क  
सोलापूर येथील डॉ.वशैपायन मतृी शासकीय वै कीय महािव ालय सोलापूर या सावजिनक ािधकारात  
होणा-या कामासंबंधी सवसामा य आखललेे िनयम . 
 
अनु. 

 
िवषय संबिधत शासन िनणय /काय लयीन आदेश /िनयम 

/राजप  वगैरेचा मांक व िदनांक 
शेरा 

अस यास 
1 के  शासना या सांकेतांका माण े

रा य शासना या अथसंक पय 
दि टािशष चे सांकेतांक 
लेखा कत कर याबाबत.. 

महारा ट शासन िव  िवभाग पिरप ाक  बीजीटी 1 
001/ .  1562/अथसं प-2 मं ालय मुंबई -32 
िदनाकं 01/07/2006. 

 
-- 

2 िविनयोजनाची अनुसूची वतं    
काशन तयार करणे  

महारा  शासन िव  ्िवभाग शासन िनणय  अंदाज 
-1002/ 8/अथसंक प 1 मं ालय ,मुंबइ -32 
िदनाकं 21/02/2002. 

-- 

3 एम.बी.बी.एस. वशे ि या 
(एम.एच.सी.ई.टी 1999 पासून) 

एम.एच.सी सी ई टी.मािहती पु तक 1999 माणे -- 
4 एम.बी.बी.एस.िव ा य ची 

शै िणक शु क वसूल क न 
याची न द ठेवणे  

शासन िनणय  एमईडी-10003 /सी.आ 20803/ 
िश ण -2 मं ालय मुंबई िद.06/09/2003. 

 

5 एम.बी.बी.एस.िव ा य ना िविवध 
माणप  शु क आका न देण े 

शासन िनणय  एमईडी 1095/सी आ-144 िश ण 
,मं ालय मुंबई िदनाक .05/01/1996 

-- 
6 बंधप  सेवा आिण दंड संबिधत  

िव ा य कडून बंधप ाक भ न व 
सेवा न के यास दंडाची र म  
याजासह वसून करणे 

मसंचाल वै कीय िश ण व संशोधन ,मंबई यांचे प  
क सेविैशवस/बंधप क /8-अ /99 िद.01/02/1999 

-- 

7 येक पदवी आिण पद यु  
पदिवका अ यास म यांना 
भारतीय आयु व ान पिरषद नवी 
िद ी यांची मा यता . 
 

महारा  शासन शासन िनणय  एमईडी -
1095/2116/सीआर 10/96 िश ण मं ालय मंुबई 
िदनाकं 31/01/1996 

 

8 एम.सी.आय.नवी िद ी यां या 
िनयमा माणे येक पदवी आिण 
पद यु  अ यास मांना 
भा.आ.प.नवी  िद ी यांची 
मा यता असण ेआव यकता आहे. 

म.शा.व.ैिश.व औ. य शासन िनणय  एमईडी 
1095/2116 सीआर 10/96/िश ण िदनांक 
31/01/1996. 
 

-- 

9 पी.जी.रिज टेशन/पी-जी गाईड  एम सीआय नवी  िद ी /म-आ-िव-िव ािपठ नािशक 
यां या िनयमा माणे (as per ration)  

-- 
10 पी.जी रिज शन /पी.जी गाईड मा.संचालक वै कीय िश ण व संशोधन मुंबई यांचे 

प . (DMER/PG-PGCET-2008 FATE OF 
EXAM NOTIFICATION NO ½ DATE 01/10/2007. 

-- 

11 रिज टेशन ऑफ पी.जी.एस म.शावमैिश व औ य िवभाग शा.िन.  एमईडी -
2091 /सीआर-73/91एमईडी-4 (A) िदनाकं 
24/10/1991. 

-- 



 
12 बंधप  टयशुन फी माणप  मा.संचालक वै कीय िश ण व संशोधन,मुंबई याचे  

प   .संविैशवस ं/शािन/वै कीय /पद यु  / 
1 व  /शासन /वै कीय/पद यु  /1 सासन सेवा-अ 

िदनाकं 09/08/2006. 

 
-- 

13 शाधिनबधं  पद यु  िव ा य चे शोध नबध एिथकल किमटीमाफत 
मा यतेसाठी िव ापीठाकडे सादर केल े

जातात.िव ािपठा या िनयमा माणे  
 

--- 
14 सैिनक व माजी सैिनक पा यांना 

शै िणक सवलत  
शा.िन. .एफईडी-1079/222920/5(537)/6/िश-5 

िदनाकं 14 जानेवारी 1985. 
 

-- 
15 आ थक टया मागासले या 

वग तील पा यांना शैि ण सवल 
(ABC) 

शा.िन.  1099/1647/(9) 99/मािश-8 िदनांक 31 
माच 1999. 

 
-- 

16 अनुसुिचत जाती या िव ा य ना  
िव ावतेन जोजना. 

शा.िन.  एमइडी-1004/4817/  606/04 शी -2 
िदनाकं 20 आ टोबंर 2004. 

 
-- 

17 अनुसुिचत जामाती  
िव ा य नािनव ह भ ा  दरात 
सुधारना करणे  

शा.िन.  आवग-ु1204/ . .18/का-1 
िदनाकं  24 ऑग ट  2004. 

 
-- 

18 इतर मागसवग िय 
िव ा य साठी शी ण व फी  
परी ा फी सवलत देण े

शािन.  एमईडी-1003/513/ .क.6 
शी ण -2 िदनाकं 24 ऑ टोबंर 2003. 

 
-- 

19 ाथमीक व मा यमीक  
शी कां या पा याना ंशै णीनक 
सवलत  

1.) एफइडी -1095/54783/(1779/95 .) 
6शी 5 िदनाकं 19 ऑ ट ,1995 

      2)  एफडी (1099/2009/215/19)माशी -8     
         िदनाकं 11 मा  2002. 

 
-- 

20 िनवृ ी वेतन िवषयक महारा   शासनिनवृ ी वेतन िनयम 1982  
-- 

21 वास भता वगारम वास 
सवलत वास सवलत गटिवमा 
.योजना अतीकालीन भ  ्देयक 
वै कीय खच  तीपुती 

महरा  शासन िव  िवभाग  शासन िनणय 
क वास -1005/ .क.17 / सेवा -5िदनाकं  
23/07/2006 गिव.यो- 1002 

. .30/श.िदनांक 26/07/2002. 

 
-- 

22 भवी य िनव ह िनधी व ठेव 
संलगन िवमा योजना  

महारा ट शासनाची भनीनी संबधीतिनयम  
पु तक व शासनिनणय न ती ठेव यात 
आली आहे. 

 
-- 

23 घरबांधनी /वाहन/संगणक 
अ ीम  

शासनिनणय न ती   
-- 

24 उतस ि म  शासनिनणय न ती   
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

कलम 4 (i) (b) (v) नमुना क 
सोलापरू येथील डॉ.वैशपायन मृती शासकीय वै कीय महािव ालय सोलापरू या सावजिनक ािधकारात 

उ ब  असले या कागदप ाची यादी . 
 
अनु 

 
िवषय द ताऐवज 

/धारणी /न दपही 
/यापैकी कोण या 

कारात उपल  

धारणी 
क.न दवही 

 
तपशील िकत 

काळापयत 
साधारण 
मािहती 

01 अथसंक प िवभाग धारणी  .. मा महालेखापाल यां या कय लयातील 
न दनुसार  या संसथेितलिनयोजनाची  
केलेली माहीती  

5 व . 

 वाष क अथसकं पीय  अंदाज  
अंदाज प क  

धारणी  ... सं थे लागणारे वाष क अनुदान मागणी 
बाबातची माहीती 

5 व . 
चारमाही सुधारीत अंदाजप क  धारणी -- सं थेत लागणारे आठमाही अनुदान मागणी 

तसेच चारमाहीचा य  झाललेा 
खच बाबतची माहीती  

5 व . 

आठ माही सुधारीत अंदाजप   धारणी  --- सं थेस लागणारे चारमाही अनुदान मागणी 
तसेच  आठ माही य  झाले या खच  
बाबतची माहीती  

5 व . 

काय म अंदाजप क  धारणी  --- मागील तीन वष तील पदवीपवुक पदवीपवु 
व पद यु  वी ा य ची सं या यां या 
िपरी े या िनकालाची ट वारी  
िव ा य ची सं या यां या परी े या 
िनकालाची ट केवारी िव ा य ची यवृतती 
िव ावतेन या वरील खच  ,इतर िद ठात 
िनहाय झालेला खच उ ी ठािनहाय 
झालेला खच व पढुील वष ची अनुदान 
मागणी  

5 व . 

कोषागार माणक न दवही  न दवही  --- या सं थेच ेकोषागार य लय,सोलापूर 
यां याकडुन पारीत झाले या देयकाचं े
कोषागार माण कंमांकिदनाकं ची माहीती  

5 व . 

मासीक  खच न दवही  -- सं थेत झाललेेमासीक य  खच ची न द  5 व  
अथसंक प सबधीत शासन 
िनणय  
 

न दवही  -- अथ संक पाबाबत वळेोवेळी िन म त 
झालेल ेशासन िनणय  

कायम व
पी 

अकिसमक खच देयक न दवही  न दवही --- सं थेतील आिसमक खच देयकाची न द 5 व  
2. आ थापना वग 1 व 2 

सेवापुसतक व वयै तीक न ती  
न दवही/धारणी -- वग- 1 व 2 मधील ये -याची 

याचीिनयु ती पासून सिनवृ  होईपयतची 
माहीती  

िनवृती 
/मृ य ुनंतर  
5 वष  

 िवभागीयिनवड मंडळ  
(वग -2 अधीकारी ) 

धारणी  --- वी.नीम ारे िनयु ती  झाले या वग -2 
अधीका-याचे वयै तीक  न या  

बधंप  
मु त 
होईपयत  

 
 

  



3 आ थापना वग 3 िवभाग  
वग (3 मधील सव कम-याच   
सेवापसुतक व वयै तीक न ती  

द तऐवज 
धारणी   

--- वग -3 कमचा-यारी िनयु ती पासून  
सेवािनवृ  ्होईपयतची माहीती  

िनवृ  / 
मृ य ुनंतर 5 
वष 

 शासन िनणय  धारणी  -- शासनाकडून वळेोवेळीिन म त होणारे संव  
-क बाबतचे शासन िनणय  

कायम व पी 
वतेन आयोगा वये कमचा-याचंी  
वतेिन ीती 

धारणी  -- वतेन आयोग 1986,1996 या 2006,2009 
या वतेन आयोगानुसार वतेनीचती बाबत या  

अधीसुचना ,शासनिनणय इ यादी  
35 वष 

किन ठलीपीकासाठी सेवा वशेो र 
शी ण  

धारणी  -- कन ठिलपीकां या ये ठतेनुसार 
संचालकनालयामाफत सेवा वशेो र 

शी णासाठी नयु ती आदे   
परी ाचे नीकाल इ यादी बाबतची माहीती  

10 वष 

सेवायोजना काय लयास पाठिव याचे 
ैतासीक ER-II , दर 

दोन वषानी पाठिव ाचे िववरण ER-II 
, 

धारणी -- या काय लयातील आ था 1 ते 4 म ये  
कायरत असलेले एकुन पु  / ी 
कमचारीिर त पदे िर त पदाचंी शै णीक अहता 
या बाबतची िवहीत नमु यातील माहीती  

10 वष 

संचालक वै िकय शी ण व 
संशोधन,मुंबई यानंा केलेला 
प यवहार   

धारणी  --- संवग  क संदभ तिवचारणा केले या 
मु ाबाबतची माहीती  

10 वष 

संचालक वै कीय शी ण व संशोधन, 
मुंबई यां या माफत संवग -क मधील  
कमचा-याचंया झाले या  

धारणी  --- संवग क मधील कमचा-यां य  संचालनामाफत 
झाले या बद याचे आदे  
 

10 वष 

संचालकानंा अनुशेष अतगत 
पाठिव याचे ैमािसक िववरणप  

धारणी  --- दर तीन म िह यातून एकदा संवग -3 व 4  
मधील री त पदे असललेा अनुशेष  
भरलेला  व शी क अनुशेष इ यादी  बाबतची  
माहीती  

10 वष 

िज हाधीकारी सोलापूर  यां याकडून 
आलेल ेपरीप क  माहीती िववरणप   

धारणी ---- संवग 3 व 4 पदभरती संबधी सामाजीक व 
समातंर आर णाबातची माहीती  

10 वष 
लेखा परी ा ि शी ण  धारणी  --- सं थेतील संव  क मधील कमचा-यानंा लेखा 

शी णासाठी पािव याची माहीती  
लेखा  पिर ा उ ीण /अनुउ ीण झा याची 
माहीती 

10 वष  

तद  मंडळाची हदी /मराठी  
भाषा परी ा 

धारणी  -- सं थेतील संव  क मधील कमचा-यानंा एतथ 
मंडळाचीिह दी /मराठी भाषा परी ा पास 
हो याबाबतचा प यहावर परी चेािनकाल 
इ यादी   

10 व   

िज हािनवड सिमती माफतिलपीक 
िन टंकलखेक  

धारणी  --- िलपीकिन टंकलखेकाची पदे भर यासाठी 
केले या संपणु काय बाबातची मािहती 

10 वष 
4 आ थापना वग -4 युपी आर  धारणी  ---- यायालयीन करणबाबतची स थीतीिर त 

पदे व आव यक वळेोवळेी बठैकीत उप थीत 
झालेल े ाचंी मािहती 

10 वष 

 िज हाधीकारी ,सोलापूर  धारणी  --- िज हाधीकारी सोलापूर यां याकडुन ा त 
झालेली प ो पदाबंाबता ेमासीक  अहवाल 

10 वष 
 संचालक वै कीय  शी ण व 

संशोधन,मुंबई  
धारणी  -- मा.संचालक वै की  शी ण  व संशोधन ,मुंबई 

याचंेकडे कमचा-याबाबतचे प यवहार  
अनुशेषबाबतची िहतीिर त पदाबंाबतची माहीती 
व इतर प यवहार  

10 वष  

    



 योगशाळा परीचर   
पये 3050-4590 

धारणी  -- मा.संचालक वै की  शी ण  व संशोधन ,मुंबई 
याचंे कडे योगशाळा  पिरचर याचंी वतेन ेणी 

पये 3050-4590  ही वतेन  ेणी बदलेली 
शासिनणय व कीती कमचा-यानंा वतेन ेण  
दे यात आली याबाबतची न ती  

कायम व पी 

िनवड  सिमती  न ती  धारणी  -- िनवड सिमतीमाफत वग 3 व 4 कमचा-यानंा 
पदो ती  दे यात आली व पद थापना कर यात 
आली ,बठैकीचा इतीवृ  याची माहीती  

कायम व पी  

िर त पदाबातची माहीती धारणी  --- या अ थापनेवर असले या मंजूर भरलेली 
विर त पदाबातची माहीती  

10 वष 
बदु नामावली  धारणी  ---- बदु नामवली न दवही या बाबत शासनिनणय 

माणीत झाललेी न दवही. 
कायम व पी  

कं ाटी प दतीने सुर ा धारणी  --- कं ाटी पद तीने सुर ार क  भरणे बाबतचा 
सताव एकुण िकती खच यईल कती कमचा-

यानंा कं ाटी प दतीने िनयु ती ावयाचे 
याबाबतची कागप  े

10 वष 

वतेन िवभाग वतेन देयक वग 1 ते 4 
अधीकारी  /कमचा-याचें वतेन  

न दवही  --- वग 1 ते  4 अधीकारी /कम-यां या वतेनाची 
मािहती 

6 वष 
शासन िनणय  धारणी  --- वग 1 ते 4 अधीकारी /कमचा-यां या वतेनाबाबत  

शासनाने वेळोवळेी िनगमीत केललेे शासन 
िनणय  

कायम व पी 

6 रोखा िवभाग  शासकीय रोखावही  न दवही  --- कोषागारातून पारीत होऊन आले या देयकां या 
न द व पारीत होऊन आलेली देयके संबधंीताना 
उदा के या या न दी 

20 वष 

 अशासकीय रोख वही न दवही  --- अधीकारी /कमचा-यां या वतेनातुनकपात 
कर यात आले या सोसायटी सी.टी.एल आय 
सी व इतर अशासकीय कपाती यां या जमा व 
खच या न दी   

20 वष 

 एडस रोख वही  न दवही  -- एस संबधंी एडस कं ोल  सोसायटी मंुबई  
याचंेकडून  धनादेशा ारे आले या र कमा व 
एडस काय मातंगत कायरत असणा-या  
अधाकारी /कमचा-याना   मािसक वतेन खच व 
इतर खच या यादी 

20 वष  

 पी.एल.ए रोखा वही  न दवही  -- अिध ठाता याचें वीय पंची खाते या 
म येिव ा य चेिडपॉजीट जीमखाना व लाय री 
जमे या न द व  िव ा य ना परत के या या 
न दी  

20 वष 

 देयक न दवही न दवही  -- या काय लयातून कोषागारात जाणा-या 
देयका या न दी  

20 वष 
 चेक न द वही  न दवही  -- कोषागारातून देयके  पािरत झा यानंतर येणा-

या चेक या न दी 
20 वष 

 धनादेश न द वही  न दवही  -- पारीम होणा-या देयकातनू संबधीत पाट चे देणे  
धनादेशा ारे िद या या न दी 

20 वष 

       



7 िनवृ ी वतेन िवभाग धारणी  --   
 अ थायी पदे पढेु चालू ठेवण े धारणी  --- अ थायी पदां या तावाची  मािहती  

अ थाई पदाचें थयी पदातं पातंर 
के याच े 

धारणी  -- अ थायी पदाचे थायी पदात पातंर केले याची 
मािहती 

 
वग 1 ते 4 पदाचंा  आढावाबाबतची 
वै की  शी ण व संशोधन,मंबई  

धारणी  -- वग 1 ते 4  पदाचा आढावा  कायम व पी  
िनवृ ीवतेनावरील महागाई वाढ धारणी  -- िनवृ ीवतेनावरील महागाई वाढ माहीती  कायम व पी  
कंुटुबिनवृ ी वतेन विनवृतीवतेन 
अंशराशीकरण  

धारणी  -- कुटुब िनवृ ी वतेन व िनवृ ीवतेन अंशराशीकरण कायम व पी 
वे छासेिनवृ ी वतेन अिजर्  रजा 

तथा अधवतेन रजा रजा रोखीकरण  
धारणी  -- वे छासेिनवृ ी वतेन अिजत रजा तथा अधवतेन 

रजा व रजा रोखीकरण 
कमचा-
यािनवृ ी 

नंतर 5 वष 
लंबीत सेवािनवृ ी वतेन  
करणाचीिववरणप  व वाष क व 
ैमािसक  िववरणप  व बाबतची 

न ती   

धारणी --- लिबत सेिनवृ ी वतेन करणाची िववरणप  अ 
वाष क व ैमािसक िववरणप  व बाबतची न ती  

कायम व पी  

पे शन व िड सी आरजी  न दवही  --- पे शन व िड.सी आरजी  कमचा-
यां यािनवृ ी 
नंतर 5 वष 

पे शन न दवही  --- सेवािनवृि  अधीकारी/कमचा-या या िनवृ ी वतेन 
िवषयक मा िहती 
 

कमचा-
यां यािनवृ ी 
नंतर 5 व  

िनवृ ीवतेन धारकानंा दान केले या 
1 ला 2 रा ह ता  

न दवही  --- िनवृ ीवतेन धारकानंा दान केले या 1 ला ,2 रा 
ह ता  

कायम व पी  
चिलत स याचे िनवृ ी 

वतेनधारकाचे वतेन िववरण 
न दवही  --- चिलत स याचेिनवृ ी वतेनधारकाचेिनवृ ी वतेन 

िववरण  
कमचा-
यां यािनवृ ी  
नंतरच े5 वष 

8 
वास भ ा देयकिवभाग वास भ ा न दवही -- वास भ याची मािहती  3 वष 

 
रजा वास सवलत  न दवही  -- रजा वास सवलीतीची  मािहती 3 वष 
व ाम वास सवलत  न दवही  --- व ाम वास सवलतीची मािहती  3 वष 

गटिवमा योजना िनधी  न दवही  --- गटिवमा योजना जमा झाले या  संबधीत अिधकारी 
/कमचा-यां यािनधीची मािहती  

कमचा-
यां यािनवृ ी  
नंतरच े5 वष 

वै कीय खच तीपतु   न दवही  --- वै कीय खच तीपतु  देयकाचंी माहीती 6 वष  
अितकालीन भ ा  न दवही  -- अतीकालीक भ याची माहीती  6 वष 

9 
भिव  िनव ह िनधी िवभाग   
भिव य िनव ह िनधी  
परतावा /नापरतावा अि म वग 1,2,3 
व 4 व ठेव संल णन िवमा योजना  

न दवही 
वॉवचर 
रजी टर   

-- भिव य िनव ह िनधी परतावा  
परतावा /नापरतावा अि म वग 1,2,3 व 4 व ठेव 
संल णन िवमा योजनाची मािहती  

कमचा-
यां यािनवृ ी 
नंतर 5 वष  

 
भिव य िनव हिनधी व  4 लेखा 
(लेजर) याजासहीत र म  
परीगणीत  

न दवही 
 

 िव यिनव हिनधीिनधी वग 4 लेखा लेजर 
याजासहीत र म परीगणीत केललेी माहीती  

कमचा-
यां यािनवृती  
नंतर 5 वष 
 



 
चतुथ  ेणी कमचा-याचें भ िननीच े 
बहृत प क न द वही बॉडशीट) 

न दवही  -- चतुथ ेणी कमचा-या भनीनी चे बहृत प क न द 
वही ( ॉड शीट ) ची माहीती 

 
वग 1,2,3 कमचा-याचे  
महालेखापाल ,मुबई यां याकडुन 

ा त झालेले लेखिववरण प  
न दवही  --- वग 1,2,3 कमचा-याचे महालेखापाल मुंबई  यां या 

ा त झालेले लेखािववरण प ाची मािहती 
कमचा-
यां यािनवृतती 
नंतर 5 वष  

बाधंणी अि म,  वाहन अ ीम  
संग क  अि म  

न दवही  -- घरबाधंनी अि म  , वाहन अ ीम संगण अ ीम 
संणक अि माची  

कमचा-
यां यािनवृ ी 
नंतर 5 वष  

उ सव अ ीम न दवही  -- उ स अ ीमाची माहीती  5 वष  
खच मेळ न द वही वाहन , 
घरबाधंणी संगणक 

 न दवही  -- खच मेळ न द वही वाहन ,घरबाधंनी  
संगणकाबाबत या खच मेळाची माहीती  

5 वष  

10 
भाडंार िवभाग  
रसायने न द वही  

न दवही  -- रसायने खरेदी या न दीची मािहती  5 वष  

 
काच सामान न द वही  न दवही  --- काच सामान खरेदी या न दीची माहीती  5 वष  
इ मट व ई युपमट न द  न दवही  -- इ स मट व ई युपमट न दीबाबतची मािहती  

 
5 वष  

डेड टॉक न द वही  न दवही  --- डेड टॉक न दीबाबतची माहीती  5 वष 
इलक टक मेिरयल न द वही  न दवही  -- इले टक मटेरीयल न दीबाबतची मािहती  5 वष  
फ नचर  न द वही  न दवही  -- फ नचर खरेदी न दीबाबतची मािहती 5 वष 
िकरकोळ व त ूपरुवठा न द वही  न दवही  -- िकरकोळ व त ूपरुवठा न दबाबतची मािहती  5 वष 
टेलीफोन न दवही  न दवही  -- टेलीफोन बील भरले या न दीबाबतची मािहती  5 वष 
इले ीकल  देयक न दवही  न दवही  -- इले ीकल देयक नोदीबाबतची मािहती 5 वष 
पाणी बील न दवही  न दवही  -- पाणी बील न दबाबतची मािहती 5 वष 

ाणी खा  न द वही  न दवही  -- ाणी ,खा  न दबाबतची मािहती  5 वष 
देणगी न दवही  न दवही  -- देणगी न दीबाबतची मािहती 5 वष  
टडर फाईल  धारणी  -- यं सामु ी खरेदीसाठी मागिवले या टड च   

मािहती 
5 वष 

दरप क फईल  धारणी  -- रसायने व काच सामान खरेदीसाठी  
मािवले या दरप काची मािहती 

20 वष  
जी आर फाईल  धारणी  - शासनाकडून वळेोवेळीिन मीत झाले या शासन 

िनणय  
3 वष 

11 
िव ाथ  िवभाग  
MHT-CET वशे ीया  
 
 
 

न दवही  --- िज हायातील किनषठ महािव ालयातून  मागणी 
माणे सी.ई.टी पिर चेे फॉमस  परुिवणे  व याची 

न द ठेवण े 
35 वष  

 
MBBS वशे कीया  धारणी  --- एम.बी.बी.एस. या वशे की ेच े संपूण  

कागदप ाची  एकि त माहीती  
35 वष 



MBBS वशेीत िव ा याची  न द 
वही  

न दवही  -- एम.बी.बी.एसिव य चे नावं प ा ज मिदनाकं  
कॅटेगीरी  तसचे येक स ाचे शैकणीक शु क  व 
इतर शु क  व इतर शु क वसूलीची न द वही इ 
.मािहती 

35 वष 

बधंप  वसूली  धारणी  --- बधंप ाची र म याजासह  वसूल कर यात 
आले यािव ा य ची मािहती  

35 वष  
ईसीएफमजी धारणी  धारणी  -- ईसीएफएमजी कडून ा त  झाले या िव य ची 

मािहती 
 
 

35 वष 

महारा  आरो य िव ान िव ापीठ , 
नाशीक याचंी पिर ा 
 

धारणी  --- महारा  आरो य िव ान िव ापीठ  नाशीकचे 
ऑ टोबर /नो हेबरं व एि ल/मे परी ाबाबतची 
मािहती  
 

कायम व पी  
35 वष  

12 
पी.जी िवभाग  
भारतीय आयुव ान  पिरषद 

न दवही  -- संबधीत पद यु  अ यास म िव  35 वष  

 
पी.जी रजी टेशन /पी.जी.गाईड धारणी  --- िनिनराळया पद यु  िवषयातीलिव ा य ना 

न दणीकृत क न घेण ेव तसा प यहार 
िव ापीठाशी करण ेतसचे या या पी.जी.टीचर 
बाबतचा प यवहार  

िव ा य चा 
कायकाळ  
संपेपयत 

 
पी.जी.एम.सी.ई.टी धारणी  --- या या शै ्णीक  वष साठी या सुचना न याव े

नमुद केले या आहेत या माणे कायवाही 
कर याबाबतिव य ना कळिवणे व वळेोवळेी तसचे 
वरी ठ काय लयास कळिवणे 

पी.जिव ा य
चा  कायकाळ 
संपेपयत  

 
रजी टेशन ऑफ पी.जी. टुडंट 
 

धारणी  -- पद यु  अ यास मास न दणीकृत  केले जाते व 
या बाबतचा वळेोवेळीिव ापीठाशी केला जाणार 
प यवहार  

पी.जिव ा य
चा  कायकाळ 
संपेपयत 35 
वष 

 
बधंप क टयुशन फी माणप  धारणी  --- पी.जीिव ा य कडूनिलहुन घेणे व त वरी ठ 

काय लयास सादर करण ेव या बाबतचा 
प यवहार शािन.  एमईडी -1006/सीआर-5/06 
शी ण -2 िदनांक 31/07/2006 अ वये केला 
जातो टयुशन फीबाबत शािन  एमईडी -
1494/2703/ .  260/99/शी ण-ए.िद-
05/01/2001 अ वये कायवाही केली जाते. 

कायम व पी 

 
शोधिनबधं धारणी  -- िव ा य चे शोधिनबधं णीकल किमटी  माफत 

िनवड होऊनिव ापीठास सादर केल ेजातात व या 
माणे शोधनीबधंसाठी मा यता िमळवनू  

घे याबाबतचा प ा यवहार  

िव ा य चा 
शै णीक 
कायकाळ 
संपपयत 35 
वष  

13 
शी यवृ ी िवभाग धन कष  न द धारणी  -- या म ये शासनाकडून आले या िववीध 

मागासवग यिव य चे भारत सरकारी यवृ ीच े
समाजक याण अधीकारी याचें कडून ा त झाललेे 
धनाकष या न दीची माहीती 

कायम व पी 
20 वष 
 

 
स ह स रेसीडट यानंा दे यात येणार 
िव ावतेन  

न दवही  --- स ह स रेिसडटसना दर िह यास िद याजाणा-
यािव ावेतनाची माहीती  

कायम व पी  

 
रे युलर रेिसडट यानंा दे यातं येणारे 
िव ावतेन  

न दवही  -- िनयमीत पद यु  अ यास मासाठी  न दणी 
झाले या  रे युलर रेिसडेटसना िद या जाणा-
यािव ावेतन माहीती  

कायम व पी  

 
आंतरवािसता न दवही  --- अंतरवासीताना दे यातं येणा-या िव ावेतनाची  

मािहती  
कायम व पी 
20 वष  

 



      कलम 4 (i) (b) (vii) नमुना क 
सोलापरू येथील डॉ.वैशपायन मृती शासकीय वै कीय महािव ालय सोलापरू या सावजिनक ािधकारात कोणताही धोरणा मक िनणय घे यापवु  कवा  

याची काय लयात अंमलबजावणी कर यापवू  ,जनतेशी अथवा जनते या  तीनीधीशी  चच  कर याबाबत असित वात  असले या यव थेचा तपशील  
अनु 

 
 

कोण याहीिवषयासंबधी 
स ामसलत  

यव थेची कायप दती  संबधी शासिक िनणय 
/काय लयीन आदेश /राजप  
वगैरचा माकं व तारीख 

पनुलोकनाचा काळ  
(Periodicity ) 

1 वै कीय शी ण व 
संशोधन तसेच णसवेा  

शासनाने गठीत केले या  सिमती  
सद य तसचे जनतेचे ि तीिनधीसह  
आव यकत ेनुसार सभा घेऊन स ा 

मसलत क न िनणया म धोरण 
वीकारणे  

शािन-  अ याम 5007/ . . 
173/07/वसैेवा-3 मं ालय,मंुबई 
िदनांक 14.स टेबरं 2007. 
 
 

05 वष  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



कलम 4(1) (i) (b) (vii) नमुना “क” 
सोलापरू येथील डॉ वशंैपायन मृती शासकीय वै कीय मिव ालय ,सालापरू या सवजनीक  ाधीकार  सिम या पिरषद ,अथवा मंडळा या बठैकीच े

तपशील  
            कलम ४ (1) (B) (VIII) नमुना ʻकʼ 

बठैकीच े तपशील 
सोलापरू येथील डॉ.वै. मृ.शा.वै कीय महािव ालय व ी.छ पती िशवाजी महाराज सव पचार णालय,सोलापरू या सावजिनक ािधकरणातील सिम या, पिरषदा, अथवा 
मंडळां या बठैकीचे  तशील 

अ. . सिमती, 
मंडळ वा 
पिरषदेचे  
नाव  

सिमती, मंडळ वा 
पिरषदेची संरचना  

सिमती, मंडळ वा 
पिरषदेचा उददेश 

सिमतीचे 
उिद ट 

सिमती, मंडळ 
वा पिरषदे या 
बठैकीची सं या 

या बठैकीस 
उप थत 
राह याची 
जनतेस मुभा 
आहे का?  

या बठैकीच े
इितवृ ातं जनतेस 
पाह यासाठी उपल  
आहे का ?  

या बठैकीच े
इितवृ ात 
कोणाकडे उपल  
आहेत ? 

01 महािव ाल
यीन पिरषद 

अ य - अिध ठाता 
सद य- सव िवषयाचे 
िवभाग मखु, शासकीय 
अिधकारी, 
वमैसो/ ीछिशमस सो 

सं थेतील सम या 
व यावर 
उपाययोजना 
करण े

सं थेतील 
अ यापनाच े
कामकाज 
यव थीत पार 

पाडणे 

मिह यातील दोन 
वळेा तसचे 
तातडी या 

संगी 

नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ात पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल. 

वीय सहा क 
शाखा 

02 लै गक 
ितबंध 

सिमती 
अ य - डॉ. सौ. 
साव कर  
सद य-डॉ. ही.ए. 
ितरणकर,  
डॉ. वदंना च हाण, 
डॉ.एस.एस. दंतकाळे,  
माड संघटना मिहला 

ितिनधी, िव ाथ  
ितिनधी 

लै गक शोषण 
होऊ नये 
याकिरता 
खबरदारी घेण.े 

लै गक 
शोषणा या 
घटना घडू नये, 
यासाठी 
उपाययोजना 
करण.े 

आव यकतेनुसार जनतेची 
उप थती 
राह याची 
इ छा 
अस यास 
सिमती या 
िनणयानुसार 
उप थत राहू 
शकतील. 

मािहती या 
अिधकारा वये, जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल. 

सिमती या 
अ य ाकंडे 

03 त ार 
िनवारण 
सिमती 

अ य - डॉ. 
डी.जी.बनसोडे, 
उपअिध ठाता 
सद य-  डॉ.रमाकातं 
गोखले, डॉ. ही.एन. 
धडके, डॉ. िनलेाफर 
भोरी, डॉ. शातं िश रे, 

शासकीय 
अिधकारी,महािव ालय व 

णालय 

सं थेच े कामकाज 
सुरळीतपणे चालू 
राह याकिरता 

सं थेच े
कामकाज 
सुरळीतपणे 
चालू राहणे. 

आव यकतेनुसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल. 

त ार िनवारण 
सिमतीकडे 

04 शै िणक 
पदवीपवू व 
पद यु र 
सिमती 

अ य - डॉ. डी.जी. 
बनसोडे,उपअिध ठाता 
सद य-
डॉ.आर.डी.जयकर, 
उपअिध ठाता डॉ. दीप 
गाडगीळ, डॉ. संतोष 
हराळकर, डॉ. संतोष भोई 

पदवीपवू व 
पद यू  
अ यास म 
सुरळीत 
चाल याकिरता 
उपाययोजना 
करण.े 

सं थेतील 
पदवीपवू व 
पद यू अ या
स माच े 
कामकाज 
यव थीतिर या 

पार पाडणे. 

आव यकतेनूसार  नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल. 
 
 

 पदवीपवू व 
पद यू  िवभाग 

मुख 



05 औषधभाडंार अ य - ाविव , 
औषधशा  िवभाग, 
सिचव- डॉ. झाड, सह 

ा यापक 
सद य- सव 
िचकी सालयीन िवभागाचे 
िवभाग मखु, वै कीय 
अिध क, शासकीय 
अिधकारी, 

ीछिशमस सो, 
औषधिनम ता 

णानंा औषंधाचा 
परुवठा वळेेवर 
हावा. 

सेवा 
सुरळीतपणे 
चालणे.  

आव यकतेनूसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल. 

औषध भाडंार 
िवभागाकडे 

06 श यिचकी
सा भाडंार 

सिमती 
अ य - ाविव , 
अ थ यंगोपचारशा  
िवभाग 
सिचव- डॉ.एस.एन. 
देशमूख, सह. ा, 
श यिचकी साशा  
सद य- सव 
िचकी सालयीन िवभागाचे 
िवभाग मखु,डॉ. वै णवी 
कुलकण , 
बिधरीकरणशा ,  
वै कीय अिध क, 

शासकीय अिधकारी, 
ीछिशमस सो, 

औषधिनम ता. 

णानंा स जकल 
उपकरणाचंा 
तसेच अ य 
िकरकोळ व तूंचा 
परुवठा वळेेवर 
हावा. 

सेवा 
सुरळीतपणे 
चालणे. 

आव यकतेनूसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल. 

श यिचकी सा 
भाडंार िवभागकडे 

07 महाश यगृ
ह सिमती 

अ य - ाविव , 
बिधरीकरणशा  िवभाग 
सिचव- ाविव , 
श यिचकी साशा   
सद य- सव 
िचकी सालयीन िवभागाचे 
िवभाग मखु, वै कीय 
अिध क व उपअिध क, 

शासकीय अिधकारी, 
ीछिशमस सो, 

अिधसेिवका व 5 
महाश यगृह भारी 
पिरसिेवका,स सो, 
सावजिनक बाधंकाम 
िवभाग,(अिभयंता व 
िव तू) भाडंारपाल, 

ीछिशमस सो. 

लहान मोठया 
श ि यासंाठी 
आव यक 
असले या 
उपकरणाबंाबत 
वळेीच 
उपाययोजना 

सेवा 
सुरळीतपणे 
चालणे. 

आव यकतेनूसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल. 

श यिचकी सा 
भाडंार िवभागकडे 

 
08 

णालय 
जंतू संसग 

ितबंध 
सिमती 

अ य -
ाविव ,सु मजीवशा  

िवभाग 
सद य- सव 
िचकी सालयीन िवभागाचे 
िवभाग मखु, ाविव  
बिधरीकरणशा , 

ाविव ,औषधशा , 
ाविव , ्-िकरणशा , 
ाविव , 

णानंा जंतसूंसग  
होऊ नये हणून 
खबरदारी. 

यो य ती 
उपाययोजना 
वळेीच करण े

आव यकतेनूसार  नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल. 

 सु मजीवशा  
िवभागाकडे 



मनोिवकृतीशा , 
वै कीय अिध क, 

शासकीय अिधकारी, 
अिधसेिवका, ीछिशमस
सो, व छता िनरी क. 

09 यं सामू ी, 
उपकरणे, 
तािं क 
सिमती, 
सेवाकरार 

अ य - डॉ. अ वाल, 
ाविव , 

बिधरीकरणशा   
सद य- डॉ. इंगोले, डॉ. 
जयकर, डॉ. चौधरी, डॉ. 
हं ाळमठ, डॉ. जमादार, 

शासकीय अिधकारी, 
वमैसो व ीछिशमस सो 
 
 

यं सामु ची 
देखभाल 

यं ाचे आयू य 
वाढिव यासाठी 

आव यकतेनूसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल 

भाडंारपाल 

10 िकरकोळ 
व तू 

अ य - डॉ. जय वाल, 
ाविव , कान-नाक-

घसाशा   
सद य- डॉ. धडके, डॉ. 
देशमूख, डॉ. कटकम, 
डॉ. कुडूकर, डॉ. 
कोटणीस, शासकीय 
अिधकारी, वमैसो व 

ीछिशमस सो 

िकरकोळ व तूंचा 
परुवठा वाड ना 
वळेीच उपल  
होणेबाबत. 

सेवा 
सुरळीतपणे 
चालू राहणे. 

आव यकतेनूसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल 

भाडंारपाल 

11 िनलखन-
जडव तू, 
यं सामू ी-
उपकरणे, 
िललाव 
सिमती 
महािव ाल
य 

अ य -डॉ.रंमाकात 
गोखले, ाविव , 
पी.एस.एम. िवभाग  
सद य- डॉ. िव. डोईजड, 
डॉ. गो वद तावरे, डॉ. 
एन. मसराम, डॉ.िदपाली 
दानव,े डॉ. वाती सावंत, 

शासकीय अिधकारी, 
वमैसो 

या यं सामु ीचे 
आयु य संपलेले 
आहेत. तसचे जी 
यं सामु ी दु त 
होऊ शकत 
नस यामूळे 
िवनावापर पडून 
आहेत. या 
िनलिखत करण.े 

िवना वापर 
यं सामु ीचा 
िललाव करणे 
व ते पैसे 
शासनाकडे 
जमा करणे. 

आव यकतेनूसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल 

भाडंारपाल 

12 ंथालय 
खरेदी/ 
िनलखन 
सिमती 

अ य - डॉ.य.ुपी.गवळी, 
ाविव , औषधशा  

िवभाग  
सद य- डॉ.म के, डॉ. 
कुडूकर, ीमती एन. 
अंकूश, डॉ. शातं िश रे, 
डॉ. वीण जाधव, 

शासकीय अिधकारी, 
वमैसो, थंपाल 

िव ा य ना 
वाचनासाठी 
पु तके उपल  
क न देणे 

िव ा य ची 
अ यासासाठी 
सोय होणे. 

आव यकतेनूसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल 

ंथपाल 

13 LIC/MCL 
सिमती 

अ य -
डॉ.डी.जी.बनसोडे, 

ाविव , शिररि याशा  
सद य- डॉ. एच.बी. 

साद, डॉ. पी. गाडगीळ, 
डॉ. संतोष हराळकर, 
डॉ.संतोष भोई, ी वसीम 
बे ीिश र, शासकीय 
अिधकारी, वमैसो 

पदवीपवू व 
पद यु  
िव ा य चे 
कामकाज 
सुरळीतपणे चालू 
राहणे. 

अ यास माचे 
कामकाज 
यव थीत पार 

पाडणे. 

आव यकतेनूसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल. 

पदवीपवू व 
पद यू  िवभाग 

14 यायालयीन 
करणे 

अ य -डॉ.एस.पी. 
फुलारी,  

यायालयात 
शासना या वतीने 

शासना या 
वतीने 

आव यकतेनूसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 

संबधीत आ थापना 
िवभागाकडे 



सिमती सद य- डॉ. राजेश 
अंकूश, डॉ. आर. 
डावकर, डॉ. गोव द 
तावरे, डॉ. एस.मुळजे डॉ. 
डी.डी. गायकवाड, 
डॉ. ही.ए. नंदीमठ, ी 
वसीम बे ीिश र, 
डॉ.पी.एन. 
पानशेवडीकर, डॉ. एन. 
मसराम, शासकीय  
अिधकारी, वमैसो व 
स सो, काय लयीन 
अिध क, स सो, ी 
शाम एकबोटे, 
काय लयीन अिध क, 
वमैसो 

यायालयीन 
कामकाज पाहणे. 

यायालयीन 
कामकाज 
पाहणे. 

इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल 

15 ॲ टी रॅ गग 
किमटी 

अ य - डॉ. डी.जी. 
बनसोडे 
सद य- डॉ. पी. आर 
कुलकण , 
 डॉ. गुजराजी, ीमती 
अंकूश, 
डॉ. गवळी, डॉ. पंडीत डॉ. 
मे ाम, डॉ. सरवदे,  डॉ. 

्साद, डॉ. सरवदे,डॉ. 
हं ाळमठ, डॉ. ज ी, 
डॉ.च े ,डॉ. जयकर, डॉ. 
ितरनकर,  
डॉ.आडके, डॉ. वाघमारे, 
डॅा.डावकर,  
डॉ. गायकवाड, 
िज हािधकारी काय लय 

ि्तिनधी- 
 ी एस.तेली,  
पोलीस ि्तिनधी- ी 
अंकूशराव, पो.िन. 
सोलापरू शहर, 
प ाकार ि्तिनधी- ी 
रमेश पवार, िद या मराठी 
िव ाथ  ि्तिनधी-   डॉ. 
परुी,  
डॉ. भषूण बराते, रिसका 
पाढंरे  

िव ा य वर रॅ गग 
होऊ नये हणून 

िव ा य चे 
शै िणक 
काय म 
यव थीत पार 

पाडले जावेत. 
 
 

आव यकतेनूसार नाही मािहती या 
अिधकारातंगत जनतेने 
इितवृ ातं पाह याची 
इ छा य त के यास 
उपल ध क न दे यात 
येईल. 

पदवीपवू व 
पद यू  िवभाग 

 
 
 
 
 
 



  
 
 



कलम 4(1) (i) (b) (ix) नमुना “क” 
सोलापरू येथील डॉ वशंैपायन मृती शासकीय वै कीय मिव ालय ,सालापरू या सावजनीक  ाधीकार णातील कय लयातील 

अधीका-याची व कमचा-याची यादी , खालील माणे 
 

अनु 
 

 
अधीकार पद  अधीकारी व कमचा-याच े

नावं  
व   या सं थेत जु 

झाललेािदनाकं  
वतेन  ऐजीपी  

वतेन ेणी 
संपक साठ  
दुर वनी मांक  

 आ थापना वग -1 व 2    27449401 
1 अधी ठाता  डॉ संजय एस ठाकूर  वग -1 03/07/2019 250996 AL-14 (144200-218200 27449401 
2 ा यापक  डॉ. एम.एस.बगे  वग -1 07/10/2020 302739 AL-14 (144200-218200  
3 ा यापक डा. डी. जी .बनसोडे  वग -1 06/12/2014 283394 AL-14 (144200-218200  
4 ा यापक  डॉ. जी.ए.पंडीत  वग -1 16/09/1989 287571 AL-14 (144200-218200  
5 ा यापक  डॉ.सौ.य पी गवळी 

(बनसोडे ) 
वग -1 23/09/1997 296091  AL-14 (144200-218200  

6 ा यापक डॉ. संदानंद भीसे वग -1 01/06/2012 227363   
 

AL-14 (144200-218200)  
7 ा यापक  डॉ .आर.एम गोखले  वग -1 15/11/1988 302859 AL-14 (144200-218200  
8 पा यापक डॉ. ए.बी. साद  वग -1 15/05/1993 302859 AL-14 (144200-218200  
9 ा यापक  डॉ. ीमती एस. ही 

साव कर 
वग -1 09/04/1988 302859  AL-14 (144200-218200  

10 ा यापक डॉ. सौ एस.जे.जय वाल वग -1 20/02/1989 302859  AL-14 (144200-218200  
11 ा यापक  डॉ. कु.पी.आय.अ वाल  वग -1 23/03/1993 287531 AL-14 (144200-218200  
12 ा यापक  डॉ. एस. पी हं ाळमठ वग -1 11/11/2008 247097 AL-14 (144200-218200)  
13 ा यापक  डॉ. एस.एस.सरवदे वग -1 23/04/1988 303029 AL-14 (144200-218200  
14 ा यापक  डॉ. ही.ए.चौधरी  वग -1 30/04/1990 302859 AL-14 (144200-218200  
15 ा यापक  डॉ. ही.ितरणकर वग 1 30/04/1990 259035 AL-14 (144200-218200  
16 ा यापक डॉ. ए.एल.एम शेख  वग -1 05/04/1986 278121  AL-14 (144200-218200  
17 ा यापक  डॉ.एस.के कंदले वग-1 21/11/1988 278101 AL-14 (144200-218200  
               सहयोगी ा यापक    
1 सहयोगी ा यापक  डॉ.एस.पी फुलारी  वग-1 09/06/2009 278121  AL-13 A(131400-21700)  
2 सहयोगी ा यापक डॉ.पी.बी.होसमनी  वग -1 08/09/2000 268972 AL-13 A(131400-21700)  
3 सहयोगी ा यापक  डॉ.ए.डी सुड   वग -1 06/08/1984 301396  AL-13 A(131400-21700)  
4 सहयोगी ा यापक  डॉ.एस.ए.मुंडेवाडी  वग -1 22/09/2000 287524   AL-13 A(131400-21700)  
5 सहयोगी ा यापक  डॉ.आर.जी.डावकर वग -1 22/01/2009 217179 AL-13 A(131400-21700)  
6 सहयोगी ा यापक  डॉ. आ. ही .कटकम वग -1 25/10/1996 179415 AL-13 A(131400-21700)  
7 सहयोगी ा यापक  डॉ.आर.डी अंकुश  वग -1 23/04/2001 179415 AL-13 A(131400-21700)  
8 सहायोगी ा यापक  डॉ. एस.एन.धमशाळे वग -1 12/06/1993 179415 AL-13 A(131400-21700)  
9 सहायोगी ा यापक  डॉ. शातं अशोक  शी रे  वग -1 19/04/2006 250996 AL-13 A(131400-21700)  
10 सहायोगी ा यापक  डॉ. ही .आर.झाड  वग -1 23/03/1992 206785 AL-13 A(131400-21700)  
11 सहायोगी ा यापक  ीमती आर.बी.जाधव  वग -1 03/07/2007 217179 AL-13 A(131400-21700)  
12 सहयोगी ा यापक  डॉ.पी.ए.गाडगीळ वग -1 27/04/1993 223942 AL-13 A(131400-21700)  
13 सहयोगी ा यापक  डॉ.सौ.एम.डी कुडूकर वग -1 29/08/1997 240172 AL-13 A(131400-21700)  
14 सहायोगी ा यापक डॉ.एन.एम.देशपाडें  वग -1 25/05/1990 258218  AL-13 A(131400-21700)  
15 सहयोगी ा यापक  डॉ.सौ.एस.एम.दंतकाळे वग -1 27/04/1993 297704 AL-13 A(131400-21700)  
16 सहायोगी ा यापक  डॉ.एस.वाय सोनवणे  वग -1 22/01/2009 217179 AL-13 A(131400-21700)  
17 सहायोगी ा याकप डॉ.नासीर शेख वग -1 25/05/1990 261210 AL-13 A(131400-21700)  
18 सहयोगी ा यापक  डॉ.सौ.एस.डी कोटणीस  वग -1 01/10/1990 225500 AL-13 A(131400-21700)  
19 सहयोगी ा यापक  डॉ.एस.जे हराळकर  वग -1 22/01/2009 243339 AL-13 A(131400-21700)  
20 सहयोगी ा यापक  डॉ.जी.एम ज ी  वग -1 03/03/2010 217179  AL-13 A(131400-21700)  
21 सहयोगी ा यापक  डॉ.एस.बी भोई  वग -1 17/10/202 217179 AL-13 A(131400-21700)  
22 सहयोगी ा यापक  डॉ.एस.ए.वाघमारे  वग -1 03/09/2015 217179 AL-13 A(131400-21700)  



23 सहयोगी ा यापक  डॉ. ही.एन.धडके  वग -1 14/10/1993 304389 AL-13 A(131400-21700)  
24 सहयोगी ा यापक  डॉ.एम.ए.जमादार  वग -1 26/07/1996 287524 AL-13 A(131400-21700)  
25 सहयोगी ा यापक  डॉ.सौ.एस. ही धडके  वग -1 07/04/2008 241827 AL-13 A(131400-21700)  
26 सहयोगी ा यापक  डॉ.सौ. अिनता एम.एस वग -1 20/11/2017 223005 AL-13 A(131400-21700)  
27 सहयोगी ा यापक  डॉ.एसटी बिदछोडे  वग -1 22/01/2009 225500  AL-13 A(131400-21700)  
38 सहयोगी ा यापक  डॉ.आर.डी जयकर वग -1 06/08/2010 247097  AL-13 A(131400-21700)  
39 सहयोगी ा यापक  डॉ.ए.एन.म के  वग -1 22/01/2009 225500  AL-13 A(131400-21700)  
30 सहयोगी  ा यापक  डॉ.एस.बी.कसबे  वग -1 27/08/2009 223005 AL-13 A(131400-21700)  
31 सहयोगी ा यापक  डॉ.एस.एन देशमुख  वग -1 22/01/2009 223005 AL-13 A(131400-21700)  
32 सहायोगी ा यापक  डॉ.सौ. ही . ही कुलकण   वग -1 23/04/1996 258608 AL-13 A(131400-21700)  
33 सहयोगी ा यापक  डॉ.सौ.एन.ए.आडके  वग -1 13/10/2000 259028 AL-13 A(131400-21700)  
34 सहयोगी ा यापक  डॉ. पी.सी. जाधव  वग -1 22/04/2015 115670 AL-13 A(131400-21700)  
35 सहयोगी ा यापक  डॉ.राहुल कोरे  वग -1 19/05/2015 217179 AL-13 A(131400-21700)  
36 सहयोगी ा यापक  डॉ. ही सी.पवार  वग -1 31/07/2010 223495 AL-13 A(131400-21700)  
37 सहयोगी ा यापक  डॉ.पी.एस.गवडंी  वग -1 12/07/2016 224475 AL-13 A(131400-21700)  
38 सहयोगी ा यापक डॉ.पी.एस.जाधवर वग -1 18/04/2015 217179 AL-13 A(131400-21700)  
39 सहयोगी ा यापक  डॉ रोहन  खैराटकर  वग -2 07/12/2015 217179  AL-13 A(131400-21700)  
40 सहयोगी ा यापक डॉ.के.बी माने वग -2 24/10/2016 217179 AL-13 A(131400-21700)  
41 सहयोगी ा यापक डॉ. ीमती एन.एस.बोहरी 

(करार) 
वग -1 20/05/2013 40000 (40000-0)  

42 सहयोगी ा यापक डॉ.अतनूर ही.बी  (करार) वग -1 30/05/2012 40000 (40000-0)  
43 सहयोगी ा यापक डॉ.डी.बी.काटीकर  वग-1 01/04/2005 40000 (40000-0)  
44 सहयोगी ा याक  डॉ.एस.बी गंजाळे वग -1 01/12/2018 40000 (40000-0)  
45 सहयोगी ा यापक  डॉ.एस. ही चकरे वग -1 16/11/2017 40000 (40000-0)  
                  सहा  ा यापक  
1 सहा क  ा यापक  डॉ. ही. पी. डोईजड वग -2 01/07/2009 138352  AL-10  (57700-182400)  
2 सहा क  ा यापक डॉ. एम.एम. िपरजादे  वग -2 02/07/2007 159588 AL-10  (57700-182400)  
3 सहा क  ा यापक डॉ.सौ. एस.एम.पदुाल े वग-2 22/01/2009 173549 AL-10  (57700-182400)  
4 सहा क  ा यापक डॉ.सौ.जे.ए.खी ते  वग-2 22/01/2009 168676 AL-10  (57700-182400)  
5 सहा क  ा यापक डॉ. ही.एस. दौलताबाद वग -2 09/07/2020 99028 AL-10  (57700-182400)  
6 सहा क  ा यापक डॉ.सौ.एन.आर.अंकुश वग -2  23/04/2001 148985 AL-10  (57700-182400)  
7 सहा क  ा यापक डॉ.पी.एच.वाघमारे  वग -2 22/01/2009 163575  AL-10  (57700-182400)  
8 सहा क  ा यापक डॉ.एन.बी मसराम  वग -2 20/03/2012 117190  AL-10  (57700-182400)  
9 सहा क  ा यापक डॉ.सौ.डी.पी . दानवे वग -2 17/01/2011 138135 AL-10  (57700-182400)  
10 सहा क  ा यापक डॉ.  ही.ए.नंदीमंठ  वग -2 03/01/2013 123783 AL-10  (57700-182400)  
11 सहा क  ा यापक  डॉ. पी. पी वाघमारे  वग-2 01/11/2008 110348 AL-10  (57700-182400)  
12 सहा क  ा यापक डॉ.सौ. वाती सावतं वग -2 12/11/2014 110348 AL-10  (57700-182400)  
13 सहा क  ा यापक डॉ अिमत अमृत बनसोडे  वग -2 11/06/2018 102828 AL-10  (57700-182400)  
14 सहा क  ा यापक डॉ.िगरीश तुलसीदास 

रापत   
वग -2 22/06/2018 101628  AL-10  (57700-182400)  

15 सहा क  ा यापक डॉ. ीमती जी.एस.च े  वग -2 01/07/2010 110348  AL-10  (57700-182400)  
16 सहा क  ा यापक डॉ सौ.एस.एस.शेटे  वग -2 22/01/2009 223005 AL-10  (57700-182400)  
17 सहा क  ा यापक डॉ. वाती मुने वग -2 02/07/2018 101628  AL-10  (57700-182400)  
18 सहा क  ा यापक डॉ. गायकवाड लगदीर  वग -2 01/01/2013 101876 AL-10  (57700-182400)  
19 सहा क  ा यापक डॉ.िवनोद वसंत राठोड  वग -2 22/06/2018 90924  AL-10  (57700-182400)  
20 सहा क  ा यापक डॉ. ही. ही लादे वग -2 22/04/2015 107454 AL-10  (57700-182400)  
21 सहा क  ा यापक डॉ संचीन बागंर  वग -2 14/03/2018 101628  AL-10  (57700-182400)  
22 सहा क  ा यापक डॉ.सिचन चं सने जाधव  वग -2 22/11/2015 118736  AL-10  (57700-182400)  
23 सहा क  ा यापक डॉ. ही. ही.इंगळे  वग -2 30/03/2012  AL-10  (57700-182400)  
24 सहा क  ा यापक  डॉ.आर एस.काबंळे वग -2 12/06/2018 101628 AL-10  (57700-182400)  



कंदलगावकर 
25 सहा क  ा यापक डॉ.टी. जी अ ार  वग 2 11/06/2018 101628 AL -11(68900-205500)  
26 सहा क  ा यापक डॉ.सी.ए जाधव  वग-2 18/04/2015 115670  AL -11 (68900-205500)  
27 सहा क  ा यापक डॉ. एस.डी.ठगल वग -2 18/04/2015 96686 AL -11 (68900-205500)  
28 सहा क  ा यापक डॉ.एन ही ग म  वग -2 27/06/2018 101628 AL -11 (68900-205500)  
29 सहा क  ा यापक डॉ.आर. आर.आ हाड वग -2 25/07/2017 107254  AL -11 (68900-205500)  
30 सहा क  ा यापक डॉ आर.जी. चौगुले वग -2 20/07/2015 99088 AL -11 (68900-205500)  
31 सहा क  ा यापक डॉ.एच.जी.रोकडे 

(तडवळकर) 
वग -2 07/06/2015 99088 AL -11 (68900-205500)  

32 सहा क  ा यापक िर त वग -2   AL -11 (68900-205500)  
33 सहा क  ा यापक डॉ. पी.एन.पाचंगे वग -2 29/07/2019 73557 AL -11 (68900-205500)  
34 सहा क  ा यापक डॉ. एस. दास वग -2 04/03/2020 73557 AL -11 (68900-205500)  
35 सहा क  ा यापक डॉ. एस. एस. रोडे वग - 2 16/05/2020 73557 AL -11 (68900-205500)  
36 सहा क  ा यापक डॉ. एम. यु.वदेपाठक वग -2 14/08/2019 73557 AL -11 (68900-205500)  
37 सहा क  ा यापक डॉ. पी.एन.पानशेवडीकर वग -2 10/10/2014 73557 AL -11 (68900-205500)  
38 सहा क  ा यापक डॉ. एस.एस.जाधव वग -2 10/08/2017 73557 AL -11 (68900-205500)  
39 सहा क  ा यापक डॉ. अवधून नारायन डागें  वग -2 09/04/2018 73557 AL -11 (68900-205500)  
40 सहा क  ा यापक डॉ. पनुम ठाकुर वग -2 13/03/2019 73557 AL -11 (68900-205500)  
41 सहा क  ा यापक डॉ. एस. ए.खरे वग -2 27/04/2016 73557 AL -11 (68900-205500)  
42 सहा क  ा यापक डॉ शीनु एस.संचदेवा. वग -2 08/06/2018 73557 AL -11 (68900-205500)  
43 सहा क  ा यापक डॉ.ए.के. श दे वग -2 25/07/2019 73557 AL -11 (68900-205500)  
44 सहा क  ा यापक डॉ अिमत भगवान पेदोर वग -2 01/10/2016 73557 AL -11 (68900-205500)  
45 सहा क  ा यापक डॉ. ही आर.लोणीकर वग -2 10/10/2017 73557 AL -11 (68900-205500)  
46 सहा क  ा यापक डॉ. अ णा गु ं ग वग -2 11/10/2017 73557 AL -11 (68900-205500)  
47 सहा क  ा यापक डॉ.एन.जे नीतसुरे वग -2 23/0/2019 73557 AL -11 (68900-205500)  
48 सहा क  ा यापक डॉ.एम.एस. ताबंोळी वग -2 22/12/2016 73557 AL -11 (68900-205500)  
49 सहा क  ा यापक डॉ.एस.एम.ताबंोळी वग -2 22/12/2016 73557 AL -11 (68900-205500)  
50 सहा क  ा यापक डॉ. ही.पी साठे  वग -2 02/07/2016 73557 AL -11 (68900-205500)  
51 सहा क  ा यापक डॉ. एल.बी.पोळकर वग -2 01/01/2020 73557 AL -11 (68900-205500)  
52 सहा क  ा यापक डॉ. जे.ए.अ पेवाड वग -2 10/01/2014 73557 AL -11 (68900-205500)  
53 सहा क  ा यापक डॉ. एस.यु.जानराव वग -2 19/11/2018 73557 AL -11 (68900-205500)  
54 सहा क  ा यापक डॉ.डी.के.श दे वग -2 10/05/2020 73557 AL -11 (68900-205500)  
55 सहा क  ा यापक डॉ. जे.ए.डाखारे वग -2 01/02/2016 73557 AL -11 (68900-205500)  
56 सहा क  ा यापक डॉ.के.एस.काबंळे  वग -2 09/09/2014 73557 AL -11 (68900-205500)  
57 सहा क  ा यापक डॉ गजानन ीरंग कपटे  वग -2 20/08/2018 73557 AL -11 (68900-205500)  
58 सहा क  ा यापक डॉ आर. ए. काबंळे वग -2 11/06/2018 73557 AL -11 (68900-205500)  
59 सहा क  ा यापक डॉ. एच.एच.पवार वग - 2 02/08/2019 73557 AL -11 (68900-205500)  
60 सहा क  ा यापक डॉ.शारदा पटण े वग -2 07/07/2016 73557 AL -11 (68900-205500)  
61 सहा क  ा यापक डॉ सै.डी  ही देशमुख वग -2 01/11/2007 73557 AL -11 (68900-205500)  
62 सहा क  ा यापक     AL -11 (68900-205500)  
63 सहा क  ा यापक     AL -11 (68900-205500)  
64 सहा क  ा यापक     AL -11 (68900-205500)  
65 सहा क  ा यापक     AL -11 (68900-205500)  
66 सहा क  ा यापक     AL -11 (68900-205500)  
67 सहा क  ा यापक     AL -11 (68900-205500)  
 
 
 
 

       

इतर व    अधीकारी 
 

  



  
 
 



वग -3 अतांि क पदाची मािहती 
अ.  पद नाव जु िदनाकं  वग  वतेन ऐजीपी  

वतेन ेणी 
पदाच ेनावं- काय लयीन अिध क    

1 काय लयीन अिध क ी. शाम शंकर एकबोटे 15/06/2017 वग -3 67552 S_14 (38600 - 122800 ) 
2 काय लयीन अिध क ी. शैल सग िम लाल जाधव 29/10/2016 वग -3 63695 S_14 (38600 - 122800 ) 
3 काय लयीन अिध क िर त  वग -3   

पदाच ेनावं- उ च णेी लघुलखेक    
1 उ च ेणी लघुलखेक ी. महेश गंगाधर कोटाणे 09/12/2016 वग -3 71078 S_15 (41800 - 132300 ) 

पदाच ेनावं- लघु टंकलखेक    
1 लघु टंकलखेक िर त  वग -3   

 पदाच ेनावं- वरी ठ सहा यक    
1 वरी ठ सहा यक ी. िव नाथ भपूाल  माळी 21/01/2019 वग -3 32844 S_13 (35400 - 112400 ) 

 पदाच ेनावं- वरी ठ िलपीक    
1 वरी ठ िलपीक ी. स मितकुमार महािवर नरखडे 08-09-2010 वग -3 50395 S_8 (25500 - 81100 ) 
2 वरी ठ िलपीक ी. सुधाकर म-या पा म के 04-07-2016 वग -3 48932 S_8 (25500 - 81100 ) 
3 वरी ठ िलपीक ी. बसवराज संग पा औरसंग 01-11-2013 वग -3 50395 S_8 (25500 - 81100 ) 
4 वरी ठ िलपीक ी. संजय धो डबा देशमुख 01-11-2013 वग -3 46139 S_8 (25500 - 81100 ) 
5 वरी ठ िलपीक ी. राहूल िनवृ ी बनसोडे 01-11-2013 वग -3 46139 S_8 (25500 - 81100 ) 
6 वरी ठ िलपीक ी. िवलास तातोबा अनुस े 12-04-2016 वग -3 51858  S_8 (25500 - 81100 ) 
7 वरी ठ िलपीक ी. हरी साद भा कर राऊळ 12-04-2016 वग -3 51864  S_8 (25500 - 81100 ) 
8 वरी ठ िलपीक ी. चं शखेर हणमंतराव माशाळ 12-04-2016 वग -3 48770 S_8 (25500 - 81100 ) 
9 वरी ठ िलपीक ी. संजय भारत सोनार 12-04-2016 वग -3 48770 S_8 (25500 - 81100 ) 

10 वरी ठ िलपीक ी. तुकाराम पंढरीनाथ गुरव 12-04-2016 वग -3 44809  S_8 (25500 - 81100 ) 
11 वरी ठ िलपीक ी. द ा य िशवाजी रेळेकर 01-04-2017 वग -3 47469  S_8 (25500 - 81100 ) 
12 वरी ठ िलपीक ी. क है या सग सुरज सग परदेशी 17-05-2018 वग -3 47371 S_8 (25500 - 81100 ) 
13 वरी ठ िलपीक ी. संतोष सूयकातं शदे 27-10-2018 वग -3 44737 S_8 (25500 - 81100 ) 
14 वरी ठ िलपीक ीमती. माधवी अंकुश सानप 01-07-2018 वग -3 43393  S_8 (25500 - 81100 ) 
15 वरी ठ िलपीक िर त   वग -3   
16 वरी ठ िलपीक िर त   वग -3   
17 वरी ठ िलपीक िर त   वग -3   
18 वरी ठ िलपीक िर त   वग -3   

 पदाच ेनावं- किन ठ िलपीक ( पदो ती )    
1 किन ठ िलपीक ी. संतोष रामचं  रणिदव े 01-09-2014 वग -3 44355 S_6 (19900 - 63200 ) 
2 किन ठ िलपीक ी. जय काश फुल सग मंचलकर 01-09-2014 वग -3 44355  S_6 (19900 - 63200 ) 
3 किन ठ िलपीक ी. सुिधर धम  बोराडे 01-09-2014 वग -3 43025 S_6 (19900 - 63200 ) 
4 किन ठ िलपीक ी. काश उमेश ितवारी 01-09-2014 वग -3 44355 S_6 (19900 - 63200 ) 
5 किन ठ िलपीक ी. अमोल द  ुसाबळे 01-09-2014 वग -3 41828 S_6 (19900 - 63200 ) 
6 किन ठ िलपीक ी. नारायण मािणक काळे 01-09-2014 वग -3 38237 S_6 (19900 - 63200 ) 
7 किन ठ िलपीक ी. संतोष ाने र कांबळे 01-09-2014 वग -3 40814  S_6 (19900 - 63200 ) 
8 किन ठ िलपीक ी. विशम शोकत खान 01-09-2014 वग -3 41694  S_6 (19900 - 63200 ) 
9 किन ठ िलपीक ी. रमाकातं सुभाष फुटाणे 23-04-2018 वग -3 44355 S_6 (19900 - 63200 ) 

10 किन ठ िलपीक ीमती शुभागंी िदपक गोसावी 06-09-2019 वग -3 33693 S_6 (19900 - 63200 ) 
11 किन ठ िलपीक ी. सोनू ताप सग टाक 11-09-2019 वग -3 37173 S_6 (19900 - 63200 ) 
12 किन ठ िलपीक ी. शैलशे अिनल जाधव 13-09-2019 वग -3 31408 S_6 (19900 - 63200 ) 
13 किन ठ िलपीक ीमती कौसरबानू आर. जमादार 11/09/2019 वग -3 39434 S_6 (19900 - 63200 ) 
14 किन ठ िलपीक ी. अजय िजवराज परमार  वग -3  S_6 (19900 - 63200 ) 
15 किन ठ िलपीक ी. राहुल ओंकार सुयवशंी  वग -3  S_6 (19900 - 63200 ) 
16 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
17 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   



18 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
19 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
20 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
21 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
22 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
23 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
24 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
25 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
26 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
27 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
28 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
29 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
30 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
31 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   

 पदाच ेनावं- किन ठ िलपीक ( सरळसेवा )    
1 किन ठ िलपीक संतोष क डीबा शेरीकर 20-02-2017 वग -3 39434 S_6 (19900 - 63200 ) 
2 किन ठ िलपीक िलयाकतपशा उ मानपाशा पटेल 13-01-2006 वग -3 46923  S_6 (19900 - 63200 ) 
3 किन ठ िलपीक सुरेश आ माराम आद लग 02-04-2008 वग -3 56035 S_6 (19900 - 63200 ) 
4 किन ठ िलपीक पराग कृ णराव खो ागडे 04-07-2015 वग -3 36018  S_6 (19900 - 63200 ) 
5 किन ठ िलपीक भाऊसाहेब बिलराम शदे 10-09-2015 वग -3 39304 S_6 (19900 - 63200 ) 
6 किन ठ िलपीक सुरेश िभमराव गेडाम 30-12-2013 वग -3 38109 S_6 (19900 - 63200 ) 
7 किन ठ िलपीक माधुरी िवकास जाधव 26-11-2013 वग -3 38109 S_6 (19900 - 63200 ) 
8 किन ठ िलपीक िस दाथ अशोक फडतरे 26-11-2013 वग -3 38109 S_6 (19900 - 63200 ) 
9 किन ठ िलपीक संतोष िस द लग जाधव 16-07-2016 वग -3 34972 S_6 (19900 - 63200 ) 

10 किन ठ िलपीक  26-10-2015 वग -3  S_6 (19900 - 63200 ) 
11 किन ठ िलपीक बसवतं िपराजी परसे 07-11-2016 वग -3 33943 S_6 (19900 - 63200 ) 
12 किन ठ िलपीक िजवन गोपाळ गंभीरे 11-11-2016 वग -3 33943 S_6 (19900 - 63200 ) 
13 किन ठ िलपीक नागेश राजन शदे 14-03-2018 वग -3 33009 S_6 (19900 - 63200 ) 
14 किन ठ िलपीक ी. साहेबराव मा ित बडंगर 06-11-2019 वग -3 33981 S_6 (19900 - 63200 ) 
15 किन ठ िलपीक ी. चेतन सुभाष यवहारे 04-03-2020 वग -3 30608 S_6 (19900 - 63200 ) 
16 किन ठ िलपीक ी. म. अजीम म. सलीम जहािगरदार 04-03-2020 वग -3 30608 S_6 (19900 - 63200 ) 
17 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
18 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
19 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
20 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
21 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
22 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
23 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
24 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
25 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
26 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
27 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
28 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
29 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
30 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
31 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   
32 किन ठ िलपीक िर त   वग -3   

 
 



 
वग -3 तािं क पदाची मािहती 

अ.  पद नाव ज ुिदनाकं  वग  वतेन ऐजीपी 
वतेन ेणी 

पदाच ेनावं- योगशाळा तं     
1 योगशाळा तं  ी. बाबरुाव िशवाजी गवडंी 01/04/2003 वग -3 82382 S_15 (41800 - 132300 ) 
2 योगशाळा तं  ी. का तक तुळशीराम 

जानकर 
13/05/1996 वग -3 96613 S_16 (44900 - 142400 ) 

3 योगशाळा तं  ी. ीमंत ल मण खडतरे 13/06/2013 वग -3 74136  S_13 (35400 - 112400 ) 
4 योगशाळा तं  ीमती मिनषा अिनल 

सरदेशमुख 
01/04/1993 वग -3 104194  S_15 (41800 - 132300 ) 

5 योगशाळा तं  ीमती सुिनता भागवतंराव 
काबंळे 

18/01/2000 वग -3 88500 S_16 (44900 - 142400 ) 

6 योगशाळा तं  ी. भाऊसाहेब एकनाथ मुंढे 07/06/2011 वग -3 80588 S_13 (35400 - 112400 ) 
7 योगशाळा तं  ी. नवनाथ वसंतराव बडंगर 01/08/2000 वग -3 92623 S_15 (41800 - 132300 ) 
8 योगशाळा तं  ीमती वदंना रामाजी 

लाजेंवार (ग डाणे ) 
 वग -3   

9 योगशाळा तं  ी. िवलास महादेव बजूल 09/11/2016 वग -3 60123  S_13 (35400 - 112400 ) 
10 योगशाळा तं  ीमती सुजाता माकडेय 

बोनाकृती 
10/11/2016 वग -3 60123  S_13 (35400 - 112400 ) 

11 योगशाळा तं  ीमती पनूम अशोक मोरे 21/10/2016 वग -3 73717 S_13 (35400 - 112400 ) 
12 योगशाळा तं  ीमती पदमा दगबर 

अ युगटला 
23/06/2017 वग -3 63708 S_13 (35400 - 112400 ) 

13 योगशाळा तं  ी. शरण पा ितप णा तोळणूरे 01/06/2004 वग -3 81052  S_16 (44900 - 142400 ) 
14 योगशाळा तं  ी. िव नाथ नारायण भोसले 07/01/2016 वग -3 53532 S_13 (35400 - 112400 ) 
15 योगशाळा तं  ी. मु दीक अहमद खितब 

स यद 
07/01/2016 वग -3 61966 S_13 (35400 - 112400 ) 

16 योगशाळा तं  वनूेगोपाल नागनाथ देवसानी 27/03/2008 वग -3 56687 S_13 (35400 - 112400 ) 
17 योगशाळा तं  सुरेखा ाने र जठाडे 01/10/2005 वग -3 61966 S_13 (35400 - 112400 ) 
18 योगशाळा तं  ी. राजेश जनाधनराव झड 06/06/2018 वग -3 79988 S_15 (41800 - 132300 ) 
19 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
20 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
21 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
22 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
23 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
24 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
25 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
26 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
27 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
28 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
29 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
30 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
31 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
32 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
33 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
34 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
35 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
36 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
37 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
38 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
39 योगशाळा तं  िर त   वग -3   



40 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
41 योगशाळा तं  िर त   वग -3   
42 योगशाळा तं  िर त   वग -3   

पदाच ेनावं- योगशाळा सहा यक     
1 योगशाळा सहा यक ी िववके भाकर माने 15/09/2008 वग -3 53587 S_13 (35400 - 112400 ) 
2 योगशाळा सहा यक ी धनंजय हनुमंत करडे 20/06/2009 वग -3 55044 S_13 (35400 - 112400 ) 
3 योगशाळा सहा यक ी हेमंत छगन पाडवी 12/01/2004 वग -3  गैरहजर 
4 योगशाळा सहा यक ीमती मिनषा रामदास जाधव 29/09/2014 वग -3 41694 S_7 (21700 - 69100 ) 
5 योगशाळा सहा यक ी औदुबर भाकर होमकर 01/10/2014 वग -3 41694  S_7 (21700 - 69100 ) 
6 योगशाळा सहा यक ीमती भा य ी संतोष अनगरे 25/06/2009 वग -3 55044 S_13 (35400 - 112400 
7 योगशाळा सहा यक ीमती मोनाली िनतीन माजंरे 01/10/2014 वग -3 36878  S_7 (21700 - 69100 ) 
8 योगशाळा सहा यक ी संतोष िदपक जाधव 13/06/2013 वग -3 34972  S_6 (19900 - 63200 ) 
9 योगशाळा सहा यक ी शातं िस ाम पा भाव े 05/11/2008 वग -3 50271 S_13 (35400 - 112400 

10 योगशाळा सहा यक ी अशोक रामचं  शदे 13/06/2013 वग -3 41694 S_7 (21700 - 69100 ) 
11 योगशाळा सहा यक वष राणी ओम काश कमटम 01/07/2009 वग -3 55044 S_13 (35400 - 112400 
12 योगशाळा सहा यक ीमती नंिदनी िवण इंदापूरे 01/01/2013 वग -3 56687 S_13 (35400 - 112400 
13 योगशाळा सहा यक ीमती अिदबा रऊफ 

लालकोट 
29/01/2013 वग -3 43294 S_7 (21700 - 69100 ) 

14 योगशाळा सहा यक ी मनोज िनवृ ी अडगळे 11/01/2016 वग -3 37064 S_7 (21700 - 69100 ) 
15 योगशाळा सहा यक ी ल मण वा . गायकवाड 16/09/2015 वग -3 44625 S_7 (21700 - 69100 ) 
16 योगशाळा सहा यक ीमती अंिबका डी. चके 22/05/2018 वग -3 39304  S_7 (21700 - 69100 ) 
17 योगशाळा सहा यक ी. सी. ज.े बडंगर 01/11/2018 वग -3 37119 S_7 (21700 - 69100 ) 
18 योगशाळा सहा यक िर त   वग -3   
19 योगशाळा सहा यक िर त  वग -3   
20 योगशाळा सहा यक िर त  वग -3   
21 योगशाळा सहा यक िर त  वग -3   

       
पदाच ेनावं- वाहन चालक    

1 वाहन चालक ी अशोक िबर पा पुजारी 26/05/2009 वग -3 39883 S_8 (25500 - 81100 ) 
2 वाहन चालक ी िवजयकुमार भगवान 

इनामदार 
26/05/2009 वग -3 39883 S_8 (25500 - 81100 ) 

3 वाहन चालक ी सोमनाथ अ पाराव येवले 01/07/2013 वग -3 37114 S_6 (19900 - 63200 ) 
4 वाहन चालक ी िजत  रामचं  वाडेकर 12/10/2015 वग -3 35022 S_6 (19900 - 63200 ) 
5 वाहन चालक ी पंकज भगवान च हाण 22/12/2015 वग -3 35022  S_6 (19900 - 63200 ) 
6 वाहन चालक िर त  वग -3   
7 वाहन चालक िर त  वग -3   
8 वाहन चालक िर त  वग -3   

पदाच ेनावं- व छता िनरी क    
1 व छता िनरी क ी शिशकातं कृ णात राजगु  31/03/2003 वग -3 59173 S_10 (29200 - 92300 ) 
2 व छता िनरी क ी आनंद राजाराम कोचरेकर 20/12/2016 वग -3 36803 S_8 (25500 - 81100 ) 
3 व छता िनरी क िर त  वग -3   

पदाच ेनावं- समाजसेवा अिध क (वै कीय)    
1 समाजसेवा अिध क (वै कीय) ी िवनायक बाबरुाव कुलकण  23/10/2007 वग -3 82829  S_14 (38600 - 122800 ) 
2 समाजसेवा अिध क (वै कीय) ी किपल िव नाथ 

गायकवाड 
29/06/2010 वग -3 78049 S_14 (38600 - 122800 ) 

3 समाजसेवा अिध क (वै कीय) ी मह  िभकाजी साळवे 21/12/2015 वग -3 67443 S_14 (38600 - 122800 ) 
4 समाजसेवा अिध क (वै कीय) ी ाने र शाली ाम पाटील 23/05/2016 वग -3 58541 S_14 (38600 - 122800 ) 
5 समाजसेवा अिध क (वै कीय) ी सुिधर िस ाम सलगर 16/07/2016 वग -3 69385 S_14 (38600 - 122800 ) 
6 समाजसेवा अिध क (वै कीय) ी परमे र भाऊराव साळंुके 15/11/2016 वग -3 65501  S_14 (38600 - 122800 ) 
7 समाजसेवा अिध क (वै कीय) ी अिनल अशोक ठाकरे 17/11/2016 वग -3 65501 S_14 (38600 - 122800 ) 
8 समाजसेवा अिध क (वै कीय) ी संतोष अशोक काबंळे 15/12/2016 वग -3 65501  S_14 (38600 - 122800 ) 



 
 



वग -4 पदाची मािहती 
अ.  पद नाव जु िदनाकं वग वतेन ऐजीपी 

                  वतेन ेणी 
पदाच ेनाव - योगशाळा पिरचर   

1 योगशाळा पिरचर ी. एस. एस. तळभंडारे 02/09/1985 वग - 4 63878 S_9 (26400 - 83600 ) 
2 योगशाळा पिरचर ीमती. ए. एस. कांबळे 06/07/1987 वग - 4 60154 S_8 (25500 - 81100 ) 
3 योगशाळा पिरचर ी. एस. ज.े िथटे 01/03/1990 वग - 4 43075 S_6 (19900 - 63200 ) 
4 योगशाळा पिरचर ीमती. एस. एन. कोटा 03/03/1990 वग - 4 47065 S_6 (19900 - 63200 ) 
5 योगशाळा पिरचर ी. के. आर. राजपुत 02/04/1990 वग - 4 39544  S_3 (16600 - 52400 ) 
6 योगशाळा पिरचर ी. एस. बी. शदे 11/10/1990 वग - 4 46666 S_3 (16600 - 52400 ) 
7 योगशाळा पिरचर ी. ए. के. एम. शेख 14/02/1991 वग - 4 55100  S_8 (25500 - 81100 ) 
8 योगशाळा पिरचर ी. बी. एस. वाघमारे  03/05/1993 वग - 4 44538  S_2 (15300 - 48700 ) 
9 योगशाळा पिरचर ी. एस. बी. गायधनकर  21/10/1993 वग - 4 52972  S_7 (21700 - 69100 ) 

10 योगशाळा पिरचर ी. जी. बी. परदेशी 21/10/1993 वग - 4 43208 S_2 (15300 - 48700 ) 
11 योगशाळा पिरचर ी. डी. एल. जगताप 03/01/1994 वग - 4 43075 S_6 (19900 - 63200 ) 
12 योगशाळा पिरचर ीमती. ज.े आर. हा े 13/07/1994 वग - 4 39895 S_7 (21700 - 69100 ) 
13 योगशाळा पिरचर ी. सी. एस. भईुटे 20/07/1995 वग - 4 50046 S_6 (19900 - 63200 ) 
14 योगशाळा पिरचर ीमती. य.ू बी. लांबतुरे 10/05/1996 वग - 4 44405 S_6 (19900 - 63200 ) 
15 योगशाळा पिरचर ी. एस. पी. गायकवाड 10/09/1997 वग - 4 51853 S_8 (25500 - 81100 ) 
16 योगशाळा पिरचर ी. डी. एन. दडोरे 10/09/1997 वग - 4 49991  S_7 (21700 - 69100 ) 
17 योगशाळा पिरचर ी. डी. ज.े बडंगर 01/03/2005 वग - 4 41878  S_7 (21700 - 69100 ) 
18 योगशाळा पिरचर ीमती. अ.े बी. बरकडे 17/03/2005 वग - 4 41878  S_6 (19900 - 63200 ) 
19 योगशाळा पिरचर ी. एस. आय. मौलवी 10/11/1993 वग - 4 43075 S_6 (19900 - 63200 ) 
20 योगशाळा पिरचर ी. सी. के. लातूरकर 18/02/1999 वग - 4 41878 S_6 (19900 - 63200 ) 
21 योगशाळा पिरचर  िर त     
22 योगशाळा पिरचर  िर त     
23 योगशाळा पिरचर  िर त     
24 योगशाळा पिरचर  िर त     
25 योगशाळा पिरचर  िर त     
26 योगशाळा पिरचर  िर त     
27 योगशाळा पिरचर  िर त     
28 योगशाळा पिरचर  िर त     
29 योगशाळा पिरचर  िर त     
30 योगशाळा पिरचर  िर त     
31 योगशाळा पिरचर  िर त     
32 योगशाळा पिरचर  िर त     
33 योगशाळा पिरचर  िर त     
34 योगशाळा पिरचर  िर त     
35 योगशाळा पिरचर  िर त     
36 योगशाळा पिरचर  िर त     
37 योगशाळा पिरचर  िर त     
38 योगशाळा पिरचर  िर त     
39 योगशाळा पिरचर  िर त     
40 योगशाळा पिरचर  िर त     
41 योगशाळा पिरचर  िर त     
42 योगशाळा पिरचर  िर त     
43 योगशाळा पिरचर  िर त     
44 योगशाळा पिरचर  िर त     
45 योगशाळा पिरचर  िर त     
46 योगशाळा पिरचर  िर त     
47 योगशाळा पिरचर  िर त     



48 योगशाळा पिरचर  िर त     
49 योगशाळा पिरचर  िर त     
50 योगशाळा पिरचर  िर त     
51 योगशाळा पिरचर  िर त     
52 योगशाळा पिरचर  िर त     
53 योगशाळा पिरचर  िर त     
54 योगशाळा पिरचर  िर त     

पदाच ेनाव - आधंारखोली पिरचर  
1 आंधारखोली पिरचर ी. एस. एल. गायकवाड 10/09/1997 वग - 4   
2 आंधारखोली पिरचर िर त     
3 आंधारखोली पिरचर िर त     
4 आंधारखोली पिरचर िर त     

पदाच ेनाव - िशपाई  
1 िशपाई ी. पी. एन. अडाकोलू 09/08/2016 वग - 4 26760  S_1 (15000 - 47600 ) 
2 िशपाई ी. एस. बी. दफेदार 09/08/2016 वग - 4 26760 S_1 (15000 - 47600 ) 
3 िशपाई ी. एस. एस. देवकुळे 31/10/2014 वग - 4 28094 S_1 (15000 - 47600 ) 
4 िशपाई ीमती. एस. एस. त डारे 10/01/1992 वग - 4 44006 S_4 (17100 - 54000 ) 
5 िशपाई ी. एस. बी. ितथकर  10/05/1993 वग - 4 43208 S_2 (15300 - 48700 ) 
6 िशपाई ी. य.ु के. मु ा  04/04/1996 वग - 4 37204) S_4 (17100 - 54000 ) 
7 िशपाई ी. य.ु बी. िचडगंुपी 21/07/1997 वग - 4 38819  S_1 (15000 - 47600 ) 
8 िशपाई ी. एस. ए. सोनकाबंळे 13/03/2001 वग - 4 40814  S_2 (15300 - 48700 ) 
9 िशपाई ीमती. ए. ए. िचलबलेु 31/10/2014 वग - 4 28094 S_1 (15000 - 47600 ) 

10 िशपाई ी. पी. बी. ग डाळे 06/07/1991 वग - 4  गैरहजर 
11 िशपाई ी. एस. एम. रणिदवे 19/08/1993 वग - 4 42011 S_2 (15300 - 48700 ) 
12 िशपाई ी. अे. आय. मुलाणी 01/03/2005 वग - 4 35232 S_1 (15000 - 47600 ) 
13 िशपाई ी. ई. डी. गडडम 09/08/2016 वग - 4 26760 S_1 (15000 - 47600 ) 
14 िशपाई ी. आर. डी. सरवदे 01/08/2001 वग - 4 39587 S_2 (15300 - 48700 ) 
15 िशपाई ीमती. डी. एस. वालीकर 01/08/2001 वग - 4 39617 S_2 (15300 - 48700 ) 
16 िशपाई ी. आर. बी. च हाण 07/07/2007 वग - 4 33562 S_1 (15000 - 47600 ) 
17 िशपाई ी. अिभजीत अ नाटीकर 10/01/2020 वग - 4 24092 S_1 (15000 - 47600 ) 
18 िशपाई िर त     
19 िशपाई िर त     
20 िशपाई िर त     
21 िशपाई िर त     
22 िशपाई िर त     
23 िशपाई िर त     
24 िशपाई िर त     

पदाच ेनाव:- माळी - िन - िशपाई  
1 माळी - िन - िशपाई ी. एस. एस. घंटे 30/04/1993 वग - 4 43208 S_2 (15300 - 48700 ) 
2 माळी - िन - िशपाई ी. ह. बी. ओहोळ 12/01/1999 वग - 4 42011  S_2 (15300 - 48700 ) 

पदाच ेनाव :-  सुर ार क  
1 सुर ार क ी. य.ु बी. छ  े 03/05/1993 वग - 4 43208  S_2 (15300 - 48700 ) 
2 सुर ार क ी. एस. एस. तवर  16/05/1994 वग - 4 44598  S_2 (15300 - 48700 ) 
3 सुर ार क ी. एम. डी. ताबंोळी 01/06/2000 वग - 4 37356 S_2 (15300 - 48700 ) 
4 सुर ार क ी. एन. एम. फुले 01/08/2001 वग - 4 39617 S_2 (15300 - 48700 ) 
5 सुर ार क ी. एस. एस. च हाण 15/12/2005 वग - 4 37711  S_1 (15000 - 47600 ) 
6 सुर ार क िर त     
7 सुर ार क िर त     
8 सुर ार क िर त     
9 सुर ार क िर त     

पदाच ेनाव :-  सफाईगार   



 
कलम 4(1) (i) (b) (Xii) नमुना “क” 

सोलापूर येथील डॉ. वशैपायन मृती शासकीय वै कीय महािव ालय,सोलापूर या सावजिनक ाधीकरणातील अनुदान 
वाटपाची प दत  

या काय लाशी संबधीत नाही . 
 

कलम 4(1)  (b) (Xii) नमुना “ख” 
सोलापूर येथील डॉ. वशैपायन मृती शासकीय वै कीय महािव ालय,सोलापूर या सावजिनक ाधीकरणातील अनुदान 

वाटपाची  काय मातील लाभाथ चा तपशील  
काय माचे /योजनेचे नावं - वष  01 एि ल 2018 ते 31  माच   

अनु  
 
 

लाभधारकाचे संपूण   नांव आणी प ा  िदले या अनुदानाची र म िदले या सवलतीची 
र म  

 या काय लयाशी संबधीत नाही 
 

कलम 4(1)  (b) (Xiii)   
सोलापूर येथील डॉ. वैशपायन मतृी शासकीय वै कीय महािव ालय,सोलापूर या सावजिनक ाधीकरणातून कोणताही 

सवलत ,परवािनवा अधीकारप िमळाले या लाभाथ  तपशील  
 

अनु  परंवाना धारकाचे नांव  परवाना 
मांक  

परवानािद याची 
तारीख 

िकती 
काळासाठ  
वै  

सववामानय 
अटी  

परवा याचा 
तपशील  

 या काय लयाशी संबधीत नाही 
 

 
 

कलम 4(1)  (b) (Xiv)   
सोलापूर येथील डॉ. वैशपायन मतृी शासकीय वै कीय महािव ालय,सोलापूर या सावजिनक ाधीकरणात कोणताही 

सवलत ,परवािनवा अधीकारप  िमळाले या लाभाथ  तपशील  इले ानीक व पात उपल ध असललेी  मािहती 
 

अनु  द ताऐवज /धारणी /न द  
वहीचा कार  

िवषय  कोण या करा या इले ानीक 
व पात मािहती  साठवललेी 

आहे  
ही माहीती ता या 

असले या य तीचे 
नांव  

 मिव ालयातील येकिवभागाची मािहती  या या िवभागातील  संगणकाम ये 
साठवलेी आहे  

संबधीत िवभाग 
मुख 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
कलम 4 (1)(ह)(गप) 

सोलापूर येथील डॉ.वशैंपायन मृती शासकीय वदैयकीय महािवदयालय,सोलापूर या सावजिनक ािधकरणासाठी 
िदनांक 01 एि ल, 2019 ते माच, 2020 या काळासाठी मंजूरझाले या आिण माहे 

ऑग ट 2020 अखेर य  खच झाले या रकमेचा तपिशल 
अंदाजप काची त िस दकरावी. 
मंजूर रकमेपैकी वाटून झाले या रकमेचा तपशील िस द करावा. 

नमनुा “क” चालवूष साठी            
                  ( पये हजाराम ये) 

अ.  अंदाजप कीय शीष धानिशष, 
मागणीिशष, उपिशष 

मंजूर र कम िनयोिजत वापर 
(येथे े ानुसार व कामानुसार वतं य पानावर 
मािहतीभरावी) 

शेरा 
(अस यास) 

उिदद
ठ  

मांक 
2210-वै कीय व सावजिनकआरो य 
05 वै कीय िश ण/ िश णसंशोधन 
105िवषयिचिक सा 
105 03 वै कीयमहािवदयालय े
105 (03)  (12) डॉ. वशैंपायन मृती 
शासकीय वै कीय महािवदयालय, सोलापरू. 
(2210) (2443) 

ऑग ट 2020 अखेर 
झालेला य खच 

ऑग ट 2020 अखेर िश क 
अनुदान 

 

01 वेतन 507342 148140 359202 - 
02 मजुरी 1050 0 1050 - 
03 अितकालीनभ ा 60 0 60 - 
06 दुर वनी, वीज, पाणी 11605 1772 9833 - 
10 कं ाटीसेवा 17449 5954 11495 - 
11 देशांतगत वासखच 821 0 821 - 
13 काय लयीनखच 25899 3709 22190 - 
14 भाडेपटटी व कर 1350 0 1350 - 
17 संगणकावरीलखच 275 0 275 - 
21 सामु ी व पुरवठा 8000 2000 6000 - 
24 पेटोल, तेल व वंगण 450 0 450 - 
26 जािहराती/ िस दी 100 0 100 - 
27 लहानबांधकामे 5105 0 5105 - 
34 िश यृ या/िव ावतेन 215119 57155 157964 - 
51 मोटारवाहने 85 0 85 - 
52 यं /साधनसामु ी 1340 373 967 - 
72 यं /साधनसामु ीपिरर ण 255 15 240 - 
 एकुण र म  - 796305 219118 577187 - 

       



  नमनुा “क” चालवूष साठी            
                  ( पये हजाराम ये) 

 अ.  अंदाजप कीय शीष धानिशष, 
मागणीिशष, उपिशष 

मंजूर र कम िनयोिजतवापर 
(येथे े ानुसार व कामानुसार 
वतं  पानावर मािहती 

भरावी) 

शेरा 
(अस यास) 

उिदद ठ 
मांक 

4210- वै कीय व सावजिनकआरो य 
यावरीलभांडवलीखच 
03 -वै कीयिश ण/ िश णसंशोधन 
105 -िवषयिचिक सा - रा य 
योजनांतगतयोजना 
105 -(00)- (37)-शासकीयवै कीयमहािवदयालय/ णालयेयांचेबळकटीकरणे 
व ेणीवधन 
डॉ. वशंैपायन मृतीशासकीयवै कीयमहािवदयाल, सोलापूर. 
(4210 1629)  

   

52 यं /साधनसामु ी 48 - 00 - 
 एकुण र म - 48 िनरंक िनरंक िनरंक 
 4210- वै कीय व सावजिनकआरो य 

यावरीलभांडवलीखच 
03 -वै कीयिश ण/ िश णसंशोधन 
105 -िवषयिचिक सा - रा य 
योजनांतगतयोजना 
105 -(00)- (37)-शासकीयवै कीयमहािवदयालय/ णालयेयांचेबळकटीकरणे 
व दज वाधकरणे व नवीनपद यु रपाठय मसु करणे व 
पद य रिव ा य यासंखेतवाढकरणे. 
डॉ. वशंैपायन मृतीशासकीयवै कीयमहािवदयाल, 
सोलापूर.(4210 2124) 

   उिदद ठ मांक    

52 यं /साधनसामु ी 150 - 150 - 
 एकुणर म - 150 िनरंक 150 िनरंक 
 
  



नमनुा “ख” मागीलवष साठी(सन 2019-2020)                                                                                    ( पय ेहजाराम ये) 
अ.  अंदाजप कीयशीष धान

िशष, मागणीिशष, उपिशष 
मंजूर 
र कम 

वापरलेली 
र कम 

न वापर यामुळे परत 
करावी लागलेली र कम 

पिरणाम 
उिद ठ 

मांक 
2210-वै कीय व सावजिनकआरो य 
05 वै कीयिश ण/ िश णसंशोधन 
105िवषयिचिक सा 
105 03 वै कीयमहािवदयालये 
105 (03) (12) डॉ. वशंैपायन मृती 
शासकीयवै कीयमहािवदयाल, सोलापूर. 
(22102443) 

   

01 वेतन 461220 376075 - - 
02 मजुरी 1000 0 - - 
03 अितकालीनभ ा 60 19 - - 
06 दुर वनी, वीज, पाणी 11605 7904 - - 
10 कं ाटीसेवा 16618 12186 - - 
11 देशांतगत वासखच 746 399 - - 
13 काय लयीनखच 23870 19096 - - 
14 भाडेपटटी व कर 1350 1228 - - 
17 संगणकावरीलखच 259 207 - - 
21 सामु ी व पुरवठा 8000 6400 - - 
24 पेटोल, तेल व वगंण 399 356 - - 
26 जािहराती/ िस दी 100 79 - - 
27 लहानबांधकामे 4862 3890 - - 
34 िश यृ या/िव ावतेन 204875 148947 - - 
51 मोटारवाहने 85 68 - - 
52 यं /साधनसामु ी 1276 1021 - - 
72 यं /साधनसामु ीपिरर ण 243 172 - - 

 एकुणर कम  - 736568 578047 िनरंक िनरंक 
 
 
 
 
 
 
 



 
नमनुा “ख” मागील वष साठी            
                  ( पये हजाराम ये) 

 अ.  अंदाजप कीय शीष 
धानिशष, मागणीिशष, 

उपिशष 
मंजूर र कम िनयोिजतवापर 

(येथे े ानुसार व कामानुसार वतं  
पानावर मािहती भरावी) 

शेरा 
(अस यास) 

उिदद ठ 
मांक 

4210- वै कीय व सावजिनकआरो य 
यावरीलभांडवलीखच 
03 -वै कीयिश ण/ िश णसंशोधन 
105 -िवषयिचिक सा - रा य 
योजनांतगतयोजना 
105 -(00)- (37)-शासकीय वै कीय 
महािवदयालय/ णालय ेयांच ेबळकटीकरणे व 

ेणीवधन 
डॉ. वशंैपायन मतृी शासकीय वै कीय 
महािवदयालय, सोलापूर. (4210 1629)  

   

52 यं /साधनसामु ी 11930 - - - 
 एकुणर म - 11930 िनरंक िनरंक िनरंक 
उिदद ठ मांक 4210- वै कीय व सावजिनकआरो य 

यावरीलभांडवलीखच 
03 -वै कीयिश ण/ िश णसंशोधन 
105 -िवषयिचिक सा - रा य 
योजनांतगतयोजना 
105 -(00)- (39)-शासकीय वै कीय 
महािवदयालय/ णालयेयांचे बळकटीकरणे व 
दज वाढ करणे व नवीन पद यु र पाठय म 
सु करणे व पद य र िव ा य यासंखेत वाढ 
करणे. 
डॉ. वशंैपायन मतृीशासकीय वै कीय 
महािवदयालय, सोलापूर. (4210 2124) 

   
   

52 यं /साधनसामु ी 9150 - 9150 - 
 एकुणर म - 9150 िनरंक 9150 िनरंक 
 
 
 
 
 
 



कलम 4(1)  (b) (XV)   
सोलापरू येथील डॉ. वैशपायन मृती शासकीय वै कीय महािव ालय,सोलापरू या सावजिनक ाधीकरणात उपल ध असललेी  मािहती  नागरीकानंा 

परुिव यासाठी उपल ध असले या  सुिवधा 
सुिवधाचंा कार- 
जनतेसाठी राखून ठेवले या भेटी या वळेेसंबधीत  मािहती  :          सकाळी   11.30 ते 12.30 
                                                                                                            5.30 ते 6.30 
पर पर संवादी संकेत थळाची (इटंरॅिकटवह वबेसाईट मािहती :   नाही  
कॉल सटरची मािहती                                                             -:    नाही 
अभीलखे तपासणीसाठी उपल ध सुिवधाचंी  मािहती                  :    नाही 
कामा या तपासणीचया संदभ य उपल ध सिवधाचंी                  :     आहे 
नमुनेअिमळव या या संदभ त उपल ध सुिवधाचंी  मािहती        :      नाही 
सुचना फलाकाची  मािहती                                                      :       आहे  

ंथलयाची मािहती                                                                 :       आहे 
चौकशी क ाची /खीडकीची अ वा वागत क ाची माहीती      :        आहे 
िमळ याची सुवीधा 
काय लयीन  काळानंतर संपक ची सुिवधा अस यास याची मािहती :  नाही  
आप कालीन संपक ची मािहती                                                      :   आहे  
 

अनु  
क 

उपल ध  सुिवधा वेळ  कायप दती  थान  जबाबदार  
य ती  

 जनतेसाठी राखुन ठेवले या भटेी या वेळा स.11.30 ते 12.30 
दु.5.30 ते 6.30 

अधी ठाता 
परवानगी घेऊन भटेता येईल 

अधी ठाता 
याचंे कय लय, डॉ.व.ै ती 
शासकीय वै कीय  
महािव ालय,सोलापरू 

मा. अधी ठाता  

1 अभीलखे  
तपासणीसाठी उपल ध सुिवधा 

काय लयीन वळेेत मािहती या  
अधीकाराखाली यानंा 
अभीलखेे तपासणीची  
करायची आहेत यानंा 
संबधीत िवभागाची 
पवुपरवानगी घेऊन अभीलेखे 
तपासणीसाठी उपल ध 
राहतील  

या माहािव ालयाती 
संबधीत िवभाग 

संबधीत सव िवभाग मुख  

2 कामा या तपासणी या संदभ त उपल ध 
सुिवधा 

काय लयीन वळेेत मािहती या  अधीकाराखाली 
यानंी कामाची तपासणी 

कायची इ छा य त केली 
आहे यानंा  संबधीतिवभागाची 
पवु  
परवानगी घेऊन कामाची 
तपासणी करता येईल  

या महािव ालयातील  
संबधंीत िवभाग  

संबधीत सव क मुख  

3 सुचना फलकाची  
सुिवधा 

काय लयीन वळे  सुचना फ कावर लावले या 
सुचना नोटीस सव ना पाहता 
येईल् . 

काय लया या बाहेरील  
भ तीवर सुचना फलक  
लावलेले  

संबधीत सव क  मुख  

4 ंथालयाची सुिवधा सकाळी 9.30 ते रा ी  
8.00 पयत  
पु तक देणे -घेणे  
सकाळ 9.30 ते रा ी 
12.00 पयत वाचन क   

िव ाथ  शी क  
यानंा मीक व संदभ य थ  
उपलबध  क न दण े 

ंथालय िवभाग 
महािव ालयीन आवार   

ं  पाल  

5 चौकशी क ाची  / खीडकी ची अथवा वगात 
क ाची सुिवधा 

काय लयीन वळेेत  सव साठी उपल ध  मिव ालयातील 
अधी ठाता यां या 
क ाबाहेरील वीय 
सहा याकाचे क   

वीय सहा यक  
 

6 आपतकालीन संपक ची माहीती  णालयाशी संबधीत बसून या मिव ालयाशी संबधंीत नाही  



 
कलम 4(1)  (b) (XVi)   

सोलापरू येथील डॉ. वैशपायन मृती शासकीय वै कीय महािव ालय,सोलापरू या सावजिनक ाधीकरणा या अख या रीतील मािहती  संदभ त  मािहती  
अधीकारातील ,सहा क  माहीती अधीकाराती आिण अिप लीय  ाधीकारी  याचंी तपशील वार मािहती   

नमुना (क) 
मािहती अधीकारी  
अनु 

 
मािहती 
अधीका-याचे 
नांव  

अधीकारी 
पद  

मािहती  
अधीकारी हणुन 
यांची कायक ा  

संपुण प ा / 
दुर वनी 

माक  
ई -मल  
आयडी )या काय ापरूताच  

अिपलीय  
ा याकारी  

01 ी एस.यु 
जामकर 

शासकीय 
अधीकारी  

डॉ.वैशपायन मृती 
शासकयी वै कीय  
महािव ालय,सोलापरू  

0217-
2749401 

deansolapur@gmall.com मा अधी ठाता 
डॉ.वशैपायन मृती 
शासकयी वै कीय  
महािव ालय,सोलापरू 

 
नमनुा  ‘    

सहाययक मािहित अधीकारी  
अनु 

 
सहा यक 
मािहती 
अधीका-याचे 
नांव  

अधीकारी पद  सहा यक मािहती  
अधीकारी हणुन याचंी कायक ा  

संपुण प ा / 
दुर वनी माक  

01 ी शै.िम 
जाधव  

काय लयी  अधी क   डॉ.वैशपायन मृती शासकयी वै कीय  
महािव ालय,सोलापरू  

0217-2749401 
नमुना ग 

  अिपलीय  ाधीकारी:  
अनु 

 
मािहती अधीका-याचे 
नावं  

अधीकार पद  अिपलीय  ाधीकारी  
हणनु याचंी कायक ा  

अहवाल देणारे मा 
िहती  
अधीकारी  

ई -मल  
आयडी )या काय ापरूताच  

01 डॉ.सिजव  ठाकुर  मा.अधी ठाता   शािनक व शै णीक  माहीती अधीकारी  deansolapur@gmall.com 
 

कलम 4 (I) (C) 
 
   सालापूर येथील डॉ वैशपायन मृती शासकीय वै कीय महािव ालय ,सोलापरू  या सावजिनक  ाधीकरणाम ये  जनते या िज याळयाच ेिन य 
िनयमीत िनण  आणी कही मह वाच ेधोरणा क िनणय  
 

शासनाने वेळोवळेीिन मत केले या शाशनिनणयानुसार धारेणा मक नीणय घेतल ेजातात 
 
 
 

कलम 4 (I) (d) 
 
   सालापूर येथील डॉ वैशपायन मृती शासकीय वै कीय महािव ालय ,सोलापरू  या सावजिनक  ाधीकरणाम ये  घेतले जाणारे काही मह वाचे शासिकय आणी  
अध यायीक  नीणय   
 
 

शासनाने वेळोवळेीिन मत केले या शाशनिनणयानुसार धारेणा मक नीणय घेतल ेजातात 
 
 
 
 
 
 
 



  
 



 
 
 
 

डॉ वशंैपायन मतृी शासकीय वै की य महािव ालय,सोलापूर 
कत य व जबाबदा-या बाबतची  मािहती 

1) अिध ठाता:- णालय व महािव ालयातील सं था मखु हणनु संपूण  शै णीक , णालयीन णतेची देखभाल करणे व 
सतसेच महािव ालय व णालयातील शासकीय दैनदीन कामकाल पाहणे. मा संचालक ,वै िकय  
शी ण व संशोधन, मुंबई येथे संचालकांचया बैठकीस उपिस त राहणे. दर आठवडयाला कॉलेज कौ सील ारे सव 

ा यापक विवभा मखु िज हा श यिचकी सक िनवािस अधीकारी ,अधीसेवीका यां या त ारीचे ,सुधारणा िवषय धोरण 
,निवन यं सामु ी खरेदी व दु ती िवभागाती अडचणी या बाबत बैठक घेणे. 

2) ा यापक :-िवभाग मुख हणुनिवभागातील संपुण कामाकाजाची व हाताखालील काम करणा-या अ यापक व कमचारी 
यां या कामवर िनयं ण ठेवणे, इतर महािव ालयात नेमनू िदले या ठीकाणी पिर क हणनू काम पहाणे यिुज वी ा य ना 
शीकिवण े िदले या वहैाप ाका माणेिव ा य या  परी ा घेणे ,पेपर तपासणेव तसेच मा अिध ठाता यांनी नेमनू िदलेली 

शासकीय व शै णीक कामे पुण  करणे िचकी सालीपिवभाचे ा यापकांनी बाहय गण व अंतर णिवभाग णांची 
तपासणी करणे श ीयाकरणे व उपचार करणे िवभाग कमतरतेबाबत निवन यं सामु ी ,दु ती ,कमचारी वृदं मागणी 
इ यादी अिध ठातानंा कळिवणे. 

3) सहयोगी ा यापक :- ा यापक विवभाग मखु यांनी वळेोवळेी ठरवुनिदलेली कामे पुण करणे ,य.ुजी. ,पी.जीिव ाथ ना 
शीकिवण े,सेिमनार ॅ ीकल व पिरषद  उपिसथत  राहून मागदशन करणे ठरवून िदले या  
वळेाप का माणे िव ा य या िर ा घेणे ,पेपर तपासणे रोिनदन क न श ीया  करणे,इतर  माहािव ालयात 
नेमनूिदले या िठकाणी पिर क हणनू काम पाहणे  

4) अधी याखयाता : ा यापक  व िवभाग मुख यांनी वळेोवळेी ठरवूनिदलेली कामे पुण करणे ,पदवीपुविव ा य िन 
शीकरवीण ेबाहय ण व अंतर णिवभागातील तपासणी करणे श ीया करण े यां यािवभागातील रेिसडटस , 
हौसमन व इंट न यां याकडून णां या देखभालाच ेकाम क न घेणे,सेिमनार व ॅ टीक स परी ेम ये मदत करणे . 

5) मानसेवी अ यापक :- पी.जी.िव ा य ना शीकिवणे ,बाह ण व अंतर ण िवभागतील णांची तपासणी करणे, श या 
करिण याखता यांना अवघड श ीया कर यासाठी मागदशन करणे पीजीिव य या थेरी व ॅ टीकल िर व  ा यापक 
व िवभाग मुख यांनी  नेमन िदलेल े िवशे  कामे पूण करणे सदरचे अ यापक हे मानधनावर कायरत (करार त वावर ) 
असतात. 

6) इतर वग -2 अधीकारी:-   
1) सांखीकी : पदवीपुविव ा य ना सं याशा ाचे ले चर घेणेिवभागातील सांख क माहीती गोळा क ण शासनास 

कळिवणे  णालयातील सव क ातील आंतर णांची  श ीया केले या णांची माहीती गोळा क न दरमहा 
शासनास किवलने ,ज म ,मृ य ुन द रदरोज महानगरिलकेस कळिवणे दैनंिदन आंत ण व बाहय ण यांची णांची 
आकडेवारी शासनास किवणे तसेच बाह ण िवभागतील िनिनराळया  िवषयातील णांना केस पेपरनिवन व 
जुनेिलपीक माफत देऊन दररोजची णांची आकडेवारी व एकुण वसून झालेली आंतर व बाहय गणाची फी 
तपासणी  क न काय लयाकडे जमा करणे व तसेच शासनान े वळेोवळेी महािव ालयीन व णालयातील मागणी 
केलेली सं याशा ा बाबतची  मािहती कळिवणे . 

2) वै िकय अकारी : वै कीयअिधकारी हे रोगपतीबंधक  व सामािजक औषधवै कशा ् आिण ीराग व सुतीशा  
िवभागात कायरत असून ा यापक विवभाग मखु यांनी यांना  नेमनूिदलेली काम करणे ,साथीचे रो/दुशीत 
पाणी/ व छता या बाबत गणांना मागदशन  करणे  तसेच यांना भसेळयु त पदाथ  व अ ्, जल न घेणेबाबत 
मागदशन करणे ,साथीचे रोग होऊ नये हणनु कायशाळा आयोिजत करणे .त  डॉ टरां या स यानुसार णांना 
औषध उपचार देणे व यांचे ब ल काळजी घेणे. 



3) पदा व ानवे  : ा यापक िवभाग मखु यांनी िदलेली कामे पुण करणे दररोज णाच ेए सरे काढणे ,धुणे वािवणे 
, -्िकरण िवभागातील यं ािच सुर तता राखण े,ए सरे लेट  निवन  मागिवणे व यापुव  मागणिव आलेल े ए सरे 
लेट यांचािहशोब ठेवणे ,तसेच िकरण तं   यां या कामकाजावर देखरेख ठेवणे  

4) जीवरसायन शा :- ा यापक विवभाग मुख ,जीवरसायन शा  यांनी नेमनूिदलेली कामे पुण करणे, 
िनिनराळया णांचे आलेल ेसॅ पलस उदा.र त लघवी  संडास यांची यं ा ारे तपासणी क न वळेोवळेी रोगिनदान 
करणे व संबिबताना कळिवणे िव ा य ना तपासणीबाबत शी ण देणे , योगशाळेतील कायरत असले या 

योगशाळा तं  ,सहा क योगशाळा तं  योगशाळा परीचर  यांना योगशाळेतीलिनरिनरळयाचा उपकरणांच े
/रसायनशा ाचे मागदशन करणे. 



  
 



 
डॉ.वशैपायन मतृी शासकीय वै कीय महािव ालय,सोलापूर 

वग -3 पदाचे कत य  जबाबदा-या बाबतिच मािहती 
 

अन 
 

पदनाम  पदाचा कामाचे व प 
01 काय लयी अधी क  1)  आ थापनािवभागाच ेसव काम पाहतात. 

2) लखेािवभागाच े(खरेदी  करणेिबल ेपास करणे ,इ यादी कामे पाहतात 
3) िव ाथ िवभागचे काम ( सीईटी परी ा इंटरनेटचेिव ा वतेन ,संचालक  

िव ापीठ यां याशी प ा यवहार करणे इ यादी कामे पाहतात. 
02 
 

वरी ठ सहा यक   वास भ  ्गटिवमा  योजना ,वै कीय तीपतु  कामे पाहतात 
03 वरी ठलीपीक  भाडंारिवभाग रोखपालिवभाग ,इतर मह वा यािवभागाच ेकामे पाहतात 
04 किन ठ लीपीक  वरी ठातनी िदललेी कामे ,बाहय णता केस पेपर करणे िहशोब ठेवणे िव ा य चे हजरी 

पठ ठेवणे ,इतर कामे करणे    
05 उ च णेी लघुलखेक                   अधी ठाता यां या मह वा या काम कामासाठी उ च णेी  लघुलखेकाचे  

                   पद. एम.सी.आय मानकानुसार आव यक आहे. 
06 लघुटंकलखेक                    काहीिवभागा या काम काजासाठी   लघुटंकलखेकाचे पद एम.सी.आय     

                     मानकानुसार आव यक आहे. 
07 योगशाळा तं                  योगशाळेतील त  हे योगशाळेतिव य ना ा य ी  शीकवताना लागण-    

             या रसायने तयार करणे णां या र ताची तपासणी करणे इ यादी कामे करतात. 
08. योगशाळा सहाययक                योगशाळेतील त ांना ा केला लागणारे काच सामन ठेवणे ,रसायन ठेवणे    

              रसायन ,काच सामान यं ा सामु ीचे मागणीप  पाठवीण ेइ यादी कामे करतात. 
09 दंत तं  दंतिवभाग गणां या दातंाची तपासणी झा यावर कवटी करणे िव ा य ना ा या ीकशीिवताना 

त  पदाची आव यकता आहे. तसचे एम.सी. आय .मानकानुसार आव य आहे. 
10 दंत आरो य  दाताची नीगा  कशी राखावी दात न काढता कसे वाचावाचे या बाबत सव ना समजावून सागंणे 

इ यादी कामे करतात. 
11 कलाकारिन  

छायािच कार  
फोटो काढण े,पो टर तयार करणे  इ यादी कामे करतात. 

12 तीमानकार  िव य ना मािहती  शीकवी यासाठी मॉडेल तयार करणे  
13 कलाकर िव य ना माहीती हो यासाठी मोठे पो टर  तयार क न येकिवभागात लावण े ,इ यादी कामे 

करतात. 
14 वाचा दोषिनवारण तं   कान ,नाक घसािवभागातील णा या कानाची तपासणी कर याकरीता डॉ टर यांना मदत करणे  
15 वण मापक तं   कान नाक घसािवभागातील णा या कानाची तपासणी कर याकरीता डॉ टर यानंा मदत करणे  
16 इ.सी.जी.तं   णां या हुदयाच ेइ.सी.जी. काढुन डॉ टर यानंा देण े 
17 बी.सी.जी.तं   णांना बी.सी.जी.काढून डॉ टर यानंा देण े
18 ंथपाल 

 
िव य ना लागणा-या निवन  पु तकाची मागणी क न पु तकेिव य ना पुरवठा  करणे  जनरलस  
वाचानासाठी देण ेइ यादी  

19 सहा यक गंरथपाल  थपाल यानंा यां या कामात मदत करणे पु ताकाचीमाहीती स ह क न देण ेपु तकाच ेदेण ेव घेणे 
पाहणे इ यादी  

20 शरीरीक शी ण 
संचालक  

िव य ना रा य तरीय खेळात भाग घेत यावर यानंा खेळास लागणारे सव सामु ीचा पुरवठा 
करणे ,खैहात मदत करणे इ यादी कामे. 

21 िकरण  तं   णाचं ए सरे काढून डॉ टर यांना देण े 
22 वाहन चालक  र तपेढीचे शीबीर  आयोजीत केले यािठकाणी डॉ टर यानंा िव य ना घेऊन जाणे ,ग ामीण 

णालयाला भेटी देणे इ यादी . 
23 समाजसेवा  अधी क  गरीब गणाना णसेवा देऊन यांना यां या गावी जा यास मदत करणे फंड गोळा 
 वै कीय करणे इ यादी कामे करणे  
23 समाजसेवा  अधी क  

मनोिवकृती 
मनो णानंािदलासा देऊन यांना उपचार क न परत यां यागावी पाठवणे इ यादी कामे करणे  

24 सावजनीक आरो य  
परीचारीका  

 



  
 



 

 


