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            महाराष्ट्र् शासन  
    ब.ैजी. शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुण े   

मावहती अविकार अविवनयम  
    2005 

मिील कलम 4(1)(2) मिील तरतुदीनुसार 17 बाबींवरील 
(मॅन्युअल) मावहती ( ३१ मे -२०२२) 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम 2 एच नमुना (अ) मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005 अन्वये ववभागवार लोकप्राविकारी याांची यादी ववभागाचे नाव  

वदै्यकीय वशक्षण व सांशोिन,मुांबई   
कलम  2(एच)a/b/c/d     

अ.नां. लोकप्राविकारी सांस्था सांस्था प्रामुखाचे पदनाम पत्ता 
01 बै.जी.शासकीय वदै्यकीय 

महाववद्यालय,पुणे 
अविष्ट्ठाता डॉ.आांबेडकर चौक, रेल्व ेस्टेशन 

जवळ,पुणे 411001 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम 4 (1) ख (सोळा) 

बै.जी.शासकीय वकैीय महाववद्यालय,पुणे येथील मावहतीचा अविकार या सावववनक प्राविकरणाच्या अखत्यावरतील मावहती 
सांदभात जनमावहती अविकारी याांची यादी. 

नमुना   "क" 
जनमावहती  अविकारी   

अ.क्र जनमावहती 
अविकाऱ्याचे 
नाांव 

अविकार 
पद 

जनमावहती 
अविकाऱ्याची 
कायवकक्ष 

सांपूणव पत्ता/दूरध्वनी 
क्रमाांक 

ई-मेल आयडी                       
(या कायद्यापुता) 

प्रथम अपील  
अविकारी 

   
  १ 

श्री.गणेश 
नारायण 
बडदरे 

मुख्य 
प्रशासकीय 
अविकारी 

बै.जी.शा.वदै्यकीय 
महाववद्यालय,पुणे 

 Phone 91-20-   
26126010, 
26128000  

 

email   
deanbjmcpune@gmail.com  

डॉ. ववनायक पी. 
काळे 
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नमुना  "ख" 
सहाय्यक जनमावहती अविकारी 

अ.क्र सहाय्यक जनमावहती 
अविकाऱ्याचे नाांव 

      अविकार पद सहाय्यक जनमावहती 
अविकाऱ्याचे कायवकक्ष 

जनमावहती अविकाऱ्याचे 
कायवकक्ष 

  १ 
 

श्र. सुरेश  व्ही. बोनवळे  सहाय्यक जन मावहती   
अविकारी 

प्रशासकीय कायालय 
बै.जी.शासकीय वदै्यकीय 
ववद्यालय,पुणे, 

 प्रशासकीय कायालय 
बै.जी.शासकीय वदै्यकीय 
ववद्यालय,पुणे. 

   नमुना  "ग" 

                     
प्रथम  अपीलीय अविकारी 

अ.क्र प्रथम अवपलीय 
अविकारी याांचे नाांव 

      अविकार पद प्रथम अवपलीय अविकारी याांचे 
कायवकक्ष 

प्रथम अवपलीय अविकारी 
याांचे  कायवकक्ष 

  १ 
 

डॉ. ववनायक पी. काळे  अविष्ट् ठाता बै.जी.शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय,पुणे, 

 अविष्ट् ठाता कक्ष 
बै.जी.शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय,पुणे, 
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मावहती अविकार अविवनयम 200 
कलम 2 एच तक् ता (ब) 

कलम २ (h ) ( i ) ( ii) अांतगवत 
 

शासनाकडून पुरेसा वनिी प्राप्त लोक प्राविकारी सांस्थाांची यादी. 
ववभागाचे नाव :- वदै्यकीय वशक्षण व सांशोिन,मुांबई 
 

अ.क्र लोख प्राविकारी सांस्था       सांस्था प्रमुखाचे पदनाम वठकाण/पत्ता 
     
---- सांबांवित नाही सांबांवित नाही ---------- 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४(१ ) (इ ) (प ) 

पुणे येथील बै.जी.शा.वैद्यकीय महाववद्यालय कायालयतील कायव व कतव व्य याांचा  तपशील  
 

कायवलयाचे नाव                            -    अविष्ट्ठाता,बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे   
पत्ता                    - बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,ससून सवपेचार रुग्णालय  आवर, पुणे. 
 पत्ता  कायालयीन                            - अविष्ट्ठाता  
शासकीय ववभागाचे नाव        -  वदै्यकीय  वशक्षण व सांशोिन,मुांबई      
कोणत्या मांत्रालयातील खात्यातील  अविनस्त -  वदै्यकीय वशक्षण व औषिी  द्रव् ये ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
 कायवके्षत्र पुणेेः-    स् थवनक कायवके्षत्र         -     पुणे 
ववैशष्ट् टये      - मांत्रालयीन ववभागशी सांबांवित 
ववभागाचे ध् येयध िोरण    -    -     -  
िोरण                                           -                   वदै्यकीय पदवी व पदव् युत् तर वशक्षण वध रुग् णावर चपचार 
                                               प्रवतबांिक रुग् णसेवा व त् याचे वशक्षण 
                                                              चपचारक रुग् णसेवा व त् याचे वशक्षण 
सांबांवित कमवचारी                       -    सोबत जोडले आहे. 
कायव              -      सोबत जोडले आहे. 
कामाचे ववस् तृत स् वरुप           -    सोबत जोडले आहे.                                                                                                                                
मालमत् तेचा तपवशल           -   एकूण के्षत्रफळ- अांदाजे( 2) एकर. 
           मुलाांचे व मुलींचे वस् तीगृह 
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सेवा चपलब् ि           - 1) एम.बी.बी.एस.वशक्षण , प्रथम,  
         2) प्रथम सांदभव सेवा व त् याचे प्रवशक्षण 

 3) राष्ट् रीय कायवक्रम ( चवदष्ट् ट वनहाय) 
   4) शालेय आरोग् य वशक्षण व त् याचे प्रवशक्षण  
 5) आवदवासी भागात रोग वनदान व चपचार वशवबरे 

सांस् थेच् या सांरचनात् मक तक् तयामध् ये                              
प्रत् येक स् तरावरचे तपशील 
कायालयीन दूरध् चनी क्रमाांक व वळे     -    दूरध् वनी क्रमाांक  - ०२० - २६१२६०१० , २६१२८००० 
                                                                 फॅक् स् ाा नां. ०२० - २६१२६८६८ 
   
साप् तावहक सुट्टी                    -   दर रवववार साप् तावहक सुट्टी आवण शासनाने मांजूर केलेल् या सुट्टीया.                                   
वववशष्ट् ट सेवसेाठी ठरववलेल् या वळे      -   दुपारी 3.00 ते 5.00 जनसांपकव  अविकारी याांचे दालनात   
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    अविष्ट्ठाता 
       
 
  
                प्राध् यापक व  ववभाग प्रमुख                                                            मुख् य प्रशासकीय अविकारी 

 
   
 
            सहयोगी प्राध् यापक प्रशासकीय अविकारी 
 
 
 
ग्रांथापाल अविव् याख् याताध              सहाय्यक अविव् याख् याता                    कायालयीन अविक्षक धलघुलेखक  
  
   
                   ववरष्ट् ठ सहाय्यक 
 
   
सहाय्यक ग्रांथापाल         दांतशल् यवचवकत् सक                                      ववरष्ट् ठ वलवपकधलघुलेखक                    
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ग्रांथापाल पवरचर                                 प्रयोगशाळा पवरचरधशाववकधप्राणी पवरचर                        कवनष्ट् ठ वलवपक व इतर ताांवत्रक पदे 
     वशपाईधसफाईगार                                     
                 
  
   
 
 

सफाईगार                               प्रयोगशाळा पवरचरधशाववकधप्राणी पवरचर  वशपाईधसफाईगार 
                                                        वशपाईध सफाईगार 

 
 
 

  अविष्ट्ठाता, 
बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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    मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

       अविकारी  आवण  कमवचाऱ्याांचे जॉब चाटव 
        अविष्ट्ठाता याांचा जॉब चाटव : - 

 
 
 रुग्णालय व महाववद्यालयाच् या वशस् तबध् दव प्रभावी प्रशासनावर देखरेख ठेवणे, सांचालक, वदै्यकीय वशक्षण व सांशोिन 
मुांबई याांनी वनयांत्रण बाबतीत वदलेली जबाबदारी   रुग् णालय व महाववद्यालयाच् या प्रशासना पय त पोहचणे व सांचालक, 
वदै्यकीय  वशक्षण व सांशोिन मुांबई याांच् याशी थेट पत्रव् यवहार करणे तसेच रुग् णालय व महाववद्यालयाच् या सवव  पत्रव् यवहार 
करणे.  

 रुग् णालय व महाववद्यालयाच् या आथिकथक बाबी तसेच अांदाजपत्रक बनववणे, पुरवठा व खरेदी याबाबतची कामे करणे,  
 मृत् युपत्र देणगी व देणगीचा स्स्वकार अथवा वनकाली काढण् याबाबत अण्सणारे प्र न सांचालक, वदै्यकीय वशक्षण व 

सांशोिन मुांबई याांच् या कडे पाठववणे. 
 रुग् णालय व महाववद्यालय कमवचारी याांचा ववचार करुन महाववद्यालय पवरष्ट् देच् या सोईनुसार प्रत् येक सत्रात प्रात् यक्षीत 

कायव व अध्यापकाांना मागदवशवन करणे. 
 ववद्यार्थ् यांच् या वसतीगृहातील वशस् ती करीता व तयाांच् या महाववद्यालयातील व सांलग् न रुग् णालयातील कामे करणे. 



 

R TI/17babi/may-2022 

 ववद्यार्थ् यांच् या वसतीगृहाचे प्रमुख  हणनू त् याचे वशस् तबध् द व् यस् थापना व देखभालीची कामे  करणे. तसेच साईकरीता 
सवतगृह बाहेर वनवासस् थानात राहण् याकवरता परवानगी देणे तसेच प्रत् येक सत्रात त् याची कायालयीन तपासणी करणे.  

 पवरचया प्रवशण शाळैचे प्रमुख  हणेन त् याचे स्स्तबध् द व् यवस् थापन व देखभाल करतील. 
 रुग् णालय व महाववद्यालय प्रमुख  हणनू आवारतील सवव चपकरण सांचाची देखाभाल करणे व सुस्स्थतीत ठेवणे. 
 महाववद्यालय पवरषदेच् या बैठकीचे अध् यक्ष असतील तसेच त् यापुवप परीष्ट् ञदेच् या सोईनुसार काणेत् याही प्र न अथवा 

ववषय वनिावरत वनयमानुसार सोडववणे. 
 ववद्याथाच् या परीके्षकरीताआव यक सवव प्रकाच् या प्रमाणपत्रावर स् वाक्षरी करतील तसेच सांबांिीत सवव सुचना, 

आदेशाबाबत अध् यापकाांना मागवदशवन करणे. 
 रुग् णालय व महाववद्यालयातील जड सांग्रह, पाकशाळा, वस् त्रववभाग, औषि भाांडार,यांत्रसामुग्री, ग्रांथालय व इतर 

साठायाांचे परीक्षण करतील. वस् त्र, यांत्रसामुग्री व इतर वस् तू याांची ठराववक काळाने वनलेखन करुन त् याांचा जड सांग्रह 
कमी करणे. 

 रुग् णालयाच् या अभ् यागत मांडळाचे सवचव राहतील 
 रुग् णालय व महाववद्यालयातील ववववि सवमत् या स् थापना करणे. 

 
 
 

  अविष्ट्ठाता, 
बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

प्राध् यापक व ववभाग प्रमुख याांचा जॉब चाटव  
या शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयात प्राध् यापकाांची एकूण 34 पदे मांजूर असून ती पुढील ववषयाांकवरता मांजूर आहेत. 

1 ) शरीररचना 2) शरीवक्रया 3) जीवरसायन 4) शरीरववकृती 5) सूक्ष् मजीवशास् त्र 6) औषिशास् त्र 7) न् यायवदै्यक 8) 
पी.एस.एम. 9) औषिवदै्यक 10) बालरोग 11) क्षयरोगवचवकत् सा 12) त् वचा व गुप् तरोग 13)मानसोपचार 14) शल् यवचवकत् सा 
15) कान, नाक, घसा 16)नेत्रशल् यवचवकत् सा 17) अस्स्थव् यांगापचार 18) स् त्रीरोग व प्रसुती 19) बविरीकरण 20)क्षवकरण 
21)दांतशल् य वचवकत् सा ववभाग 
 ववभागातील प्राध् यापक आपआपल् या ववषयात वनपुणव असून त् याांनी ववद्यार्थ् यांना त् या ववषयाचे अध् यापन  करणे, त् या 

ववषयाचे प्रात् यावक्षकाांचे कायवक्रम तयार कन न ते यशस् वीवरत् या पूणव करणे. 
 आव यकता असेल तवव् हा त् याांनी तातडीच् या वळेी रुग् णासेवा देणे. 
 ववभागातील इतर सहयोगी प्राध् यापक, अविव् याख् याते व इतर सवव कमवचारी ववद्यार्थ् यांचे इतर शैक्षवणक कायवक्रम  

व् यवस्स्थत पूणव करतात िंकवा कसे यावर प्राध् यापक व ववभागप्रमुख वनयांत्रण ठेवणे 
 त् याांना कराव ेलगाणरे पत्रव् यवहराची कामे त् वरीत करणे. 
 जनतेशी सलोख् याचे सांबांि ठेवणे 
 आपआपल् या ववषयात प्रत् येक ववद्याथप वनपूणव होईल या सांदभात स् वत काळजीने नावीन् यपूणव शैक्षवणक कायवक्रमाची 

आखणी करतील व त् या कायवक्रमाांची यशस् वी अांमलबजावणी होते आहे िंकवा कसे याबाबत दक्ष राहणे 
 

      अविष्ट्ठाता, 
                                  बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005   
सहयोगी प्राध् यापक याांचा जॉब चाटव 

 
या शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयात प्राध् यापकाांची एकूण ९९ पदे मांजूर असून ती पुढील ववषयाांकवरता मांजूर आहेत. 

1 ) शरीररचना 2) शरीवक्रया 3) जीवरसायन 4) शरीरववकृती 5) सूक्ष् मजीवशास् त्र 6) औषिशास् त्र 7) न् यायवदै्यक 8) 
पी.एस.एम. 9) औषिवदै्यक 10) बालरोग 11) क्षयरोगवचवकत् सा 12) त् वचा व गुप् तरोग 13)मानसोपचार 14) शल् यवचवकत् सा 
15) कान, नाक, घसा 16)नेत्रशल् यवचवकत् सा 17) अस्स्थव् यांगापचार 18) स् त्रीरोग व प्रसुती 19) बविरीकरण 20)क्षवकरण 
21)दांतशल् य वचवकत् सा ववभाग 

सहयोगी प्राध् यापक आणी वचवकत् सालयीन ववभाग 
1) औषिवदै्यक 2) बालरोग 3) त् वचा व गुप् तरोग 4) मानसोपचार 5) शल् यवचवकतसा  6) अस्स्थव् यांगोपचार 7) 
नेत्रशल् यवचवकत् सा 8) कान नाक व घसा 9) स् त्रीरोग व प्रसुती 10) क्ष-वकरण 11) बविरीकरण 12) दांतशल् य वचवकत् सा ववभाग 
13) क्षयरोगवचवकतसा  
अत् यािुवनक तांत्रञानाद्वारे रुग् णाचे चाचणी अहवाल तयार करणे, तसेच पुढील चपचाराची चपाययोजना सूचववणे, वबम थेरपी 
नांतर जास् त गुांतगुांत असल् यास त्याबाबत चपाययोजना सूचववणे. 
1) रुग् णाांच् या तपासणीबाबत चपाययोजना करणेबाबत सूचववणे. 
2) चपाययोजना बाबत दैवनक तपासणी करणे जसे KV, MA, Filter, etc. 
3) चपचाराबाबतची कागदपत्रे वनयवमत तासणे. 
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4) रुग् ण तपासणीच् या नदीदी वनयवमत तासणे व रक् त पेशींच् या बाबतची वनयवमत तपासणी व प्रयोगशाळेतील चाचण् याांच् या   
   तारखा ठरवणे व  
   देणे. 
5) प्राध् यापकाांनी वळेावळेी सोपववलेली ताांत्रीक कामे करणे. 
6) पदवीच् या ववद्यार्थ् यांना वशवकवणे. 
7) वनगडीत असलेल् या कायवक्रमाबाबत ववभागाशी सहयोग कन न कायवक्रम राबववणे. 
8) ववभाग प्रमुख तथा मा. अविष्ट् ठाता याांनी सोपववलेली इतर कतवव् ये पार पाडाणे. 
 

 
सहयोगी प्राध् यापक & अवचवकत् सालयीन ववभाग 

1 ) शरीररचना 2) शरीवक्रया 3) जीवरसायन 4) शरीरववकृती 5) सूक्ष् मजीवशास् त्र 6) औषिशास् त्र 7) न् यायवदै्यक 8)  
   पी.एस.एम.  
1) अत् याव यक सेवचे् यावळेी चपस्स्थत राहणे 
2 )  पदवी ववद्यार्थ् यांना वशकववणे. 
3) पदवी ववद्यार्थ् याांना वशकववणे. 
4) आपल् या ववभागातील सांशोिन कामाकवरता मागवदशवन करणे व सांशोिन कामे करणे. 
5) प्राध् यापकाांनी अथवा रुग् णालय प्रमुखाांनी व महाववद्यालय प्रमुखाांनी सूचववलेली कामे करणे. 
 

  अविष्ट्ठाता, 
बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
अविव् याख् याताधसहाय्यक अविव् याख् याता याांचा जॉब  जाटव 

 
  या शासकीय दांत महाववद्यालय अविव् याख् याता ध  सहाय्यक  अविव् याख् याांताची एकूण ११६ पदे मांजुर आहेत. 
                                                                                                                            वचवकत् सालयीन 
1) औषिवदै्यक 2) बालरोग 3)त् वचा व गुप् तरोग 4) मानसोपचार 5) शल् यवचवकत् सा 6) अस्स्थव् यांगोपचार 7) 
नेत्रशल् यवचवकत् सा 8) कान नाक व घसा 9) स् त्रीरोग व प्रसुती 10) क्ष-वकरण 11) बविरीकरण 12) दांतशल् य वचवकत् सा 
ववभाग 13) क्षयरोगवचवकत् सा  
आपआपल् या ववषयात सदरचे अविव् याख् याते वनपूर अ असून त् याांनी ववद्यार्थ् यांना त् या ववषयाचे अध् यापन कराव,े त् या ववषयाचे 
प्रात् यवक्षकाांचे कायवक्रम तयार कन न ते यशस् व् ाी वरत् या पूणव करणे. 
 आपल् या ववभागात ववद्यार्थ् यांकवरता ववववि प्रकारचे शैक्षवणक कायवक्रम तयार करुन ते यशस् वीवरत् या पूणव करणे. 
 आपल् या ववभागातील इतर सवव कम्रचारी वदै्यकीयय ववद्यार्थ् यांचे इतर शैक्षवणक कायवक्रम व् यस्स्थत पूणव करतात िंकवा 

कसे यावर देख रेख ठेवणे. 
 आपल् या ववभागातील सवव कमवचारी आपआपली कामे व् यवस्स्थत पूणव करतात िंकवा कसे यावर देखरेख ठेवणे. 

अचवकत् सालयीन 
1) शरीररचना 2)शरीरवक्रया 3)जीवनरसान 4) शररववकृती 5)सूक्ष् मजीवशास् त्र 6) औषिशास् त्र 7) न् यायवदै्यक 8) 

पी.एस.एम. 
 



 

R TI/17babi/may-2022 

 
 आपल् या ववभागतील सवव कमवचारी आपआपली कामे व् यववथत पूणव करतात िंकवा कसे यावर देखरेख ठेवणे. 
 आपल् या ववभागप्रमुखांनी वळेोवळेी साांवगतलेली ववववि प्रकारचे कामे पार पाडणे. 
 अविष्ट् ठाता याांनी वळेोवळेी सूचववलेली ववववि शैक्षवणक कायवक्रम ते पार पाडणे. 
 त् याांना कराव ेलागणारे पत्रव् यवहाराचे काम त् वरीत करणे. 
 तनतेशी सलोख् याचे सांबांि ठेवणे 
 आपआपल् या ववषयात प्रत् येक ववद्याथप वनपुणव होईल या सांदभात स्वतेः काही नाववन् यपणव शैक्षवणक कायवक्रमाांची आखणी 

करतील व त् या कायवक्रमाांची यशस् वी पणे अांमलबजावणी होते आहे िंकवा कसे याबाबत दक्ष राहणे 
 आपल् या ववभागातील वववि प्रकारचे शैक्षवणक कायवक्रम आखणे व ते  यास् वीवरत् या पूणव करण् याांत प्राध् यापक व ववभाग 

प्रमुख व सहयोगी प्राध् यापक याांना सहाय्य करणे. 
 ववववि प्रकारचे राष्ट् रीय कायवक्रमाांची आखणी करण् याांत प्राध् यापक ववभाग प्रमुखाांना सहाय्य करणां व ते राष्ट् रीय कायवक्रम 

यशस् वीवरत् या राबववण् याकामी सहाय्य करणे. 
 आपआपल् या ववभागाांमध् ये ववद्यार्थ् यांकवरता ववववि प्रकाच् या प्रात् यवक्षकाांचे आयोजन करणे व ते यशस् वीवरत् या पार पाडणे. 

त् या कामाांमध् ये इतर ताांवत्रक कमवचा-याांचे सहाय्य घेतील. महाववद्यालयात ववद्यार्थ् यांकवरता ववववि प्रकाच् या शैक्षवणक 
कायवक्रमाांचे आयोजन करतील व सवव कायवक्रम यशस् वीवरत् या पार पाडणे. 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
मुख् य प्रशासकीय अविकारी याांचा जॉब चाटव 

 महाववद्यालयातील प्रशासवनक कायालाचे प्रमुख  हणनु कामकाज पहाणे. 
 प्रशासकीय कामकाजाशी सांबांवित टपाल पहाणे. 
 तातडीच् या शासकीय पत्राांना (डी.ओ, टेलीग्राम, एल.ए.क् यू.,एल.सी.क् य.ू,कट मोशन व इतर) तात् काळ चत् तर देणे. 
 पदोन् नती, बदली, वनयुक् ती, रजा व इतर बाबींची कामकाज पाहणे. 
  ववभागीय चौकशी तक्रार व जनतेच् या तक्रारी पहाणे. 
 जन-सांपकव ते करीता स् थवनक व् यक् ती अथवा अभ् यागत याांच् याशी सांपकव  प्रस् थावपत करणे. 
 लेखा ववभागने घेतलेल् या लेखा आके्षपाांची पूतवता व भाांडार पडताळणी ववभागाच् या पडताळणीची पुतवता प्रशासकीय 

ववभागाकडून करवून घेतील. 
 न् यायलयीन प्रकरणाांचा लवकरात लवकर वनपटारा करणे.  
 ववरष्ट् ठाांनी वळेोवळेी सोपववलेल् या ववववि प्रकारच् या जबाबद-या पार पाडणे. 
 सांस् थेतील अताांवत्रक व दैनांवदन पत्रव् यवहाराचा वनपटारा करणे. 
 अविष्ट् ठाताधअविक्षक याांच् या अनुपस्स्थतीत सांस् थेचे काम पहातील. 

 

 
    अविष्ट्ठाता, 

                             बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

प्रशासकीय अविकारी याांचा जॉब चाटव  
 

 महाववद्यालयातील ववववि प्रकारचे प्रशासवनक काम व् यवस्स्थत पार पाडणे. 
 महाववद्यालयातील कामकाजाच् या ववववि प्रकारच् या अडीअडचणी सोडववणे. 
 अविष्ट् ठताांनी वळेोवळेी सोपववलेल् या ववववि प्रकारची काम पार पाडणे. 
 महाववद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज ववववि ववभागाांद्वारा व्यवस्स्थत पार पाडणे. 
 सवव वगव-३ आवण वगव-४ कमवचारी वगावर वनयांत्रण ठेणे. 
 सवव कमवचा-याांची हजेरी पुस् तके तासणे. 
 सवव अविकारी व कमवचारी  वगांचे वतेन व इतर भत् ते व् यस्स्थत वरत् या काढण् याांत येतात िंकवा कसे याबाबत दक्षता घेणे. 
 सवव अविकारी व कमवचार-याांना वळेेवर वतेन अदा करणे. 
 आहरण व सांववतरण अविकारी  हणनू काम पहाणे. 
 मा.अविष्ट् ठाताांना प्रशासकीय कामकाजाांत सहाय्य करणे. 
 ववववि प्रकारचे शुल् क जमा करणे त् याांचा वहशोब ठेवणे. 
 महाववद्यालयातील जमा होणा-या सवव रक् कमाांचा वहशोब ठेवणे.जमा व खचाचे वहशोब सादर करणे. 
 दर वषप महाववद्यालयास आव यक असणारा वनिी शासनाकडून मागववण् याकवरता प्रस् ताव तयार करणे. 
 सवव कमवचा-याांचा सेवा अवभलेखाांवर वनयांत्रण ठेवणे. 
 रुग् ण शुल् क वसुली करणे, जमा वहशोब यावर वनयांत्रण ठवणेे. 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

वगव-२ पदाचा जॉब चाटव  
 

प्रशासकीय अविकारीेः १ पद 
 कायालयीन प्रशानावर वनयांत्रण ठेणे,  
 आहरण-सांववतरण अविकारी  हणनू काम पहाणे, 
 कायालयातील सवव लेखे अद्यावत ठेणे, 
 रोखपाल ववभागवर वनयांत्रण ठेणे 
 आस् थापना, वतेनदेयके, अकस्स्मक देयके, भाांडार इत् यािंदच् या कामावर वनयांत्रण ठेवणे. 
 
 
जीवरसायन शास् त्रतञेः २ पदे 
 वजवरसायन शासत्र ववभागाशी सांबांवित रुग् णाांच् या रक् त, लघवी याांच् या वनवनराळया तपसाण् या करणे. 
 तपासण् याांचे अहवाल देणे 
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दांत शल् यवचवकत् सक 1 पद 
 अपघातग्रस् त रुग् णाांच् या दातावर वनरवनराळया प्रकराच् या शास् त्र वक्रया करणे. 
पेशी प्रजनन वेत् ता (पेशीतांञ)  -१  पद 
 प्रयोगशाळेत वनवनराळया तासण् या करणे. 
 (जेपेवटक) सांदभातील रुग् णाांच् या वदै्यकीय वनदानास मदत करणे. 
 रांगसूत्रे तपासणे. 
साांस्ख्याकीेः २ पदे 
 रुग् णालयात दाखल घेणा-या रुग् णाांववषयाची साांस्ख्यकी मावहती तयार करणे, 
 अवभलेखे ठेवण् याच् या ष्ष्ट् टीने आव यक ती कामे करणे. 

  
 

              अविष्ट्ठाता, 
                     बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
 

कायालयीन अविक्षक याांचा जॉब चाटव  
 

 महाववद्यालयातील ववववि प्रकारचे प्रशासवनक काम व् यवस्स्थत पार पाडणे 
 अविष्ट् ठाताांनी, मुख् य प्रशासकीय अविकारी व प्रशासकीय अविकारी याांनी वळेोवळेी सोपववलेल् या ववववि प्रकारच् या कामे 

करणे. 
 महाववद्यालयातील ववववि ववभागाांचे प्रशाकीय कामे व् यवस्स्थत पार पाडणे. 
 सवव  वगव-३ आवण वगव-४ कमवचारी याांचा सेवा अवभलेखे अद्यावत ठेवण् यास त् याांना सुवचत करणे. 
 मा.अविष्ट् ठाता, मुख् य प्रशाकीय अविकारी तथा प्रशासकीय अविकारी याांनी वळेोवळेी सूचववलेली ववववि कामे पार 

पाडणे. 
 कायालयातील कमवचारी वगावर वनयांत्रण ठेवणे. 
 कमवचा-याांच् या ववववि प्रकारच् या अडीअडचणी सोडववणे 
 कमवचा-याांना त् याांच् या कामकाजात येणा-या अडीअडचणी सोडववण् याकवरता मागवदशवन करणे. 
 महाववद्यालयातील शुल् क व त् या सांबांिी नोदवहया तपासणी करीता अहरण व ववतरण अविकारी याांना मदत करणे. 
 कमवचा-याांना सोपववण् याांत आलेली कामे प्रभावी पणे व चत् त् म प्रकारे पार पाडण् याकरीता त् याांना वळेोवळेी मागवदशवन 

करणे 
  अविष्ट्ठाता, 

                     बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे  
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
ववरष्ट् ठ सहाय्यक याांचा जॉब चाटव  

 
 अविष्ट् ठाताांनी वळेोवळेी सोपववलेल् या ववववि प्रकारच् या जबाबादा-या पार पाडणे. 
 मा. अविष्ट् ठता, मांख् य प्रशासकीय अविकारी, प्रशासकीय अविकारी व कायालयीन अविक्षक याांनी वळेोवळेी सूवच वलेली 

ववववि कामे पार पाडणे. 
 शाखेतील ववरष्ट् ठ धकवनष्ट् ठ वलपीक याांच् याकडून कामे करवुन घेणे व त् याांच् या कामकाजावर वनयांत्रण ठेवणे. 
 रोख नोदवही अद्यावत ठेवणे. 
 स् वीप्रपांची खाते अद्यावत ठेवणे तसेच स् वीय प्रपांची रोख नोदवही अद्यावत ठेवणेे. 
 खाते वनहाय लेखा पवरक्षण व महालेखापाल मुांबई याांचे अनुपालन अहवाल सादर करणे. 
 बॅंकेतून रकमा आणणे. 
 चारमाहीधआठमाहीधवाषपक अांदाज पत्रके तयार करणे. 
 कायवक्रम अांदाजपत्रक तयार करणे. 
 सांस् थेतील ववववि वस् तू पुरवठा व खरेदी सांभात काम करणे. 

 
 

    अविष्ट्ठाता, 
                             बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
प्रयोग शाळा तांत्रञाचा जॉब चाटवेः- 

प्रयोगशाळा तांत्रनाने त् याांच् या कामाच् या वठकाणी त् याांना ठरवून वदलेल् या शासकीय कामाच् या वेळी कतवव् यावर 
हजर राहावे. तसेच आपात् कालीन प्रसांगी कॉल केल् यावर त् वरीत सेवसे हजर राहणे. 

 त् याने दररोज तासलेल् या रुग् णाांची नोदवही ठेवणे. 
 महाववद्यालयीन ववद्यार्थ् यांच् या शैक्षवणक कायवक्रमात अध् यापकाांना मदत करणे. 
 महाववद्यालयीन ववद्यार्थ् यांच् या ववभागीयध ववद्यापीठाांच् या प्रात् यवक्षक कामाांमध् ये अध् यापकाांना मदत करणे. 
 महाववद्यालयीन ववद्यार्थ् यांच् या ववभागीयध ववद्यापीठाांच् या प्रात् यवक्षक प रीक्षाांच् यावही अध् यापकाांनाधपरीक्षकाांना आव यक ती 

मदत करणे. 
 प्राध् यापक व ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळे साांवगतलेली मो करणे. 
 प्रयोगशाळेत ववववि प्रकारच् या चाचण् या करुन त् याांच् या नदीदी घेणे, वरपोटींग करणे. 
 ते चप-ववभागीय जडवस् तू नदीदवही अद्यावत ठेवणे व साप् तावहक मागणीपत्र तयार करणे. 
 प्रयोग शाळेतील सािनसामग्रीचे पवरक्षण व दुरुस् ती याांसाठी योग् य ती कायववाही करणे. 
 सकाळी काम सुरु करण् यासाठी लागणारी सवव पूवव-तयारी आदल् या वदवशी सांध् याकाळी पूणव लाली आहे, या बद्दल त् याांने 

खात्री करुन घेणे. 
 राष्ट् रीय कायवक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 
 प्राध् यापक व वरीष्ट् ठाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 

 अविष्ट्ठाता, 
                                                                                       बै.जी.शा.व.ैमहाववद्यालय, पुणे
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
प्रयोग शाळा सहाय्यक याांचा जॉब चाटव 

 प्रयोग शाळा तांत्रञयाांना कामात व सांबांिीत ववभागातील दैनांवदन कामात मदत करणे. 
 प्रयोगशाळाची स् वच्तता ठेणे. 
 यांत्रसामुग्री ध चपकरणे याांची स् वच्तता व देखभाल करणे. 
 प्रयोग शाळा मध् ये लागणारे सावहत् य भाांडारातून मागणी प्रमाणे घेवून येणे. 
 अहवाल तयार करण् यासाठी प्रयोगशाळा तांत्रञाांना मदत करणे. 
 रुग् ण शुल् क वसुल करणे, जमा करणे व वहशोब ठेणे. 
 ववद्यार्थ् यांच् या शैक्ष् ाावणक कायवक्रमाांत अध् यापकाांना मदत करणे 
 ववद्यार्थ् यांच् या प्रात् यवक्षक कायवक्रमाांत अध् यापकाांना मदत करणे 
 ववद्यार्थ् यांच् या प्रात् यवक्षक परीक्षाांच् या वही अध् यापकाांना ध परीक्षकाांना आव यक ती मदत करणे. 
 प्राध् यापक व ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 
 प्रयोगशाळेत ववववि प्रकारच् या चाचण् या करुन त् याांच् या नदीदी घेणे, वरपोटींग करणे. 
 राष्ट् रीय कायवक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 
 
 

    अविष्ट्ठाता, 
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
ववरष्ट् ठ वलवपक याांचा जॉब चाटव  

 
 सवव प्रकारची देयके तयार करणे. 
 रोख नदीदवही अद्यावत ठेवणेे. 
 स् वीय प्रपांची खाते अद्यावत ठेवणे तसेच स् वीय प्रपांची रोख नदीदवही अद्यावत ठेवणे. 
 खाते वनहाय लेखा पवरक्षण व महालेखापाल मुांबई याांचे अनुपालन अहवाल सादर करणे. 
 भववष्ट् य वनवाह वनवि लेखे अद्यावत ठेवणे 
 मावसक खचाचे वववरण पत्रे तयार करणे. 
 कायवक्रम अांदाजपत्रक तयार करणे. 
 कायालयीन अविक्षकाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 मुख् य प्रशासकीय अविकारी, प्रशासकीय अविकारी याांनी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
 कमवचा-याांची सेवा अवभलेखे अद्यावत तयार करणे. 
 अविका-याांच् या व कमवचा-याांची सेवा पुस् तक तयार करुन अद्यावत ठेणे. 
 अविकारी व कमवचा-याच् या वयैस्क् तक नस् त् या तयार करुन अद्यावत ठेवणेे. 
 वरीष्ट्ठाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

   अविष्ट्ठाता, 
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कवनष्ट् ठ वलवपक याांचा जॉब चाटव  

 सवव प्रकारची देयके तयार करणे. 
 आकस्स्मक खचाची नदीदवही ठेवणे. 
 मुळ सेवा पुस् तके अद्यावत ठेवणेे व नदीदणी घेणे. 
 आवक जावक करणे. 
 आस् थापना ववभागाशी असलेला पत्रव् यवहार करणे. 
 वनयतकावलन वववरणपत्रे तयार करणे. 
 मोठी व लहान बाांिकामे करण् यासाठी पत्रव् यवहार करणे. 
 वविानसभा ताराांवकत प्र नाांची चत् तरे टांकवलखीत करणे. 
 बैठकाांववषयी मावहती तयार करणे. 
 गोपनीय व अिवशासकीय पत्राांच् या नदीदवहया अद्यावत ठेणे. 
 वनवृत् तीवतेनाची सवव कागदपत्रे तयार करणे. 
 वकरकोळ रजेचा वहशोब ठेवणे. 
 पोस् टाांच् या वतकीटाांचा वहशोब ठेवणे.(अ व ब नदीदवया ा अद्ययावत ठेवणे) 
 वदै्यवकय तपायण् या प्रमाणपत्रे तयार करणे व वदै्यवकय अविका-याांच् या स् वाक्ष-या घेणे. 
 अथवसांकल् पीय अांदाजपत्रक तयार करणे . 
 मावसक खचव वववरणपत्र तयार करणे. 
 वबल रवजस् टर , चेक रवजस् टर , टोकन रवजस् टर अद्ययावत ठेवणे. 
 मावसक  कुवरअर (कुवरअर टपालबाबत ) वरपोटव तयार करणे. 
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 वळेोवळेी ववरष्ट् ठाांनी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 
 कायालयीन अविक्षकाांनी साांवगतलेली ववववि कामे पार पाडणे. 
 मुख् य प्रशासवकय अविकारी व प्रशास कीय अविकारी याांनी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
 ववववि प्रकारच् या नस् त् या अवभलेख ववभागात क्रमाने लावून ठेवणे. 

 
         

   अविष्ट्ठाता, 
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
लघुलेखक याांचा जॉब चाटव  

 
 

 अविष्ट् ठाता याांनी वळेोवळेी सूचववलेली ववववि प्रकारची कामे पार पाडणे. 
 मा.अविष्ट् ठाताांचे पत्रव् यवहारासांभात शु्रतलेखन घेणे व टांकलेखन करणे. 
 मा.अविष्ट् ठाता याांनी सोपववलेली कायालयीन पत्रव् यवहार करणे. 
 ववववि प्रकारच् या पत्रव् यवहाराांच् या अद्यावत पध् दतीने नस् तया तयार करुन ठेणे. 
 मा.अविष्ट् ठाता याांचे स् वीय सहाय्यक  हणनु काम पाहणे, ववववि सभाांचे इवतवृत् त घेणे, तातडीचे दुरध् वनी सांदेश, फॅक् स 

याांवर त् वरेने कायववाही करुन अहवाल देणे. 
 मा.अविष्ट् ठाताांच् या सांचालनालय, मांत्रालय, वजल् हाविकारी , या वठकाणच् या ववववि मावहत तयार करुणे व बैरठकीच् या 

वळेेस चपलब् ि करुन  देणे. 
 वगव१,२,३ चे गोपनीय अहवाल अद्यावत ठेणे. 

 
                     अविष्ट्ठाता, 

                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
दांत तांत्रञ याांचा जॉब चाटवेः- 

 दांत तांत्राने ८-३० ते दुपारी १२-३० पय त व सांध् याकळी २.०० ते ४.३० वाजेपय त हजर रहाव.े वनकडीच् या वळेेस आव यक 
असेल त् याप्रमाणे त् याने हजर राहाव.े 

 दांत ववषयक अडचण असलेल् या रुग् णाला  आव यकता ते मागवदशवन करणे 
 दाताांचा कवळी तयार करणे. 
 वदै्यकीय अविका-याांच् या मागवदशवनाखाली काम करणे. 
 वदै्यकीय अविका-याांच् या मागवदशवनाखाली काम करणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 
 दाताांच् या आरोग् य सांदभात वदै्यकीय अविका-याांना वशबीरे आयोवजत करण् याांत मदत करणे. 
 ववववि राष्ट् रयीय कायवक्रमाांत सहभागी होणे, यशस्स्वतेकरीता मदत करणे. 
 दांत रुग् णाांची काळजी घेणे. 
 दांत रुग् णांवर प्रथमोपचार करणे. 
 दांत ववभागातील ववववि सािन सामुग्रीची वनगा राखणे, साफ सफाई राखणे. 
 दांत ववषयक ववववि आकडेवारीधमावहतीच् या नदीदी अद्ययावत ठेवणे. 
 ववववि प्रकारची मावहती अध् यापकाांना पुरववणे. 

         
                                अविष्ट्ठाता, 

                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
वाहन चालक याांचा जॉब चाटव  

 वाहन सुस्स्थतीत ठेणेध ऑईल धपाणीधहवाधबे्रकधलाईट इ.सवव व् यवस्स्थत ठेणे. 
 वाहन दुरुसती केल् या नांतर वहस् री शीट मध् ये त् याांच् या नदीदी घेणे व कायालय प्रमुखाची स् वाक्षरी घेणे. 
 लॉग बूक अद्ययावत ठेणे,नदीदी घेवून कायालय प्रमुखांच् या स् वाक्षा-या घेणे. 
 इांिन देयके लॉग बुक मध् ये नदीदी घेवून प्रमावणत करुन सादर करणे. 
 २४ तास वाहन सुस्स्थतीत प्रवासाकरीता चपलब् ि ठेणे. 
 ववरष्ट् ठाांचया आदेश नुसार रुग् ण वाहीण् या व् यवतवरक् त राष्ट् रीय कायवक्रम व इतर वनकडीच् या अत् याव यक वळेी वाहन 

चालववणे. 
 वळेोवळेी वरीष्ट् ठाांच् या आदेशाांप्रमाणे वाहन प्रवासास सुस्स्थतीत चपलब् ि करुन देणे. 
 सांस् थाप्रमुखाांच् या ववववि शासकीय भेटसाठ तसेच व् ही.आय.पी.दौ-यासाठी वाहन घेऊन जोणे. 
 ववद्यार्थ् यांकवरता असलेल् या बसेसद्वारे ववद्यार्थ् र्याांची सुरवक्षत ने-आण करणे. 
 वदै्यकीय ववद्यार्थ् यांच् या शैक्षवणक भेटीसाठी वाहन घेऊन जाणे. 

         
                    अविष्ट्ठाता, 

                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
प्राणीघर  पयववेक्षक याांचा जॉब चाटव  

 
 प्राणीघराची स् वच्तता ठेणे. 
 प्राण् याांची देखीभाल करणे. 
 प्राण् याांच् या आहारावर वनयांत्रण ठेवणे. 
 प्राण् याांच् या आहारासाठी लागणारा अन् निान् याचा पुरवठा खरेदी ववभागाकडून मागणी करुन मागवून घेणे. 
 प्राध् यापक व ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 
 ववद्यार्थ् यांच् या परीके्षच् या वळेेस लागणारे प्राणी चपलब् ि करुन देणे. 

 
 
 
 

                                                                         अविष्ट्ठाता, 
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
ई.सी.जी तांत्रञ याांचा जॉब चाटव  

 
 रुग् णाांचे ई.सी.जी.काढणे. 
 यांत्रसामुग्रीध चपकरणे याांची स् वच्तता व देखभाल करणे. 
 ई.सी.जी. चे अहवाल तयार करणे. 
 प्राध् यापक व ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 

 
 
 

                                                                          
                                                                                अविष्ट्ठाता, 

                    बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
ग्रांथपाल याांचा जॉब चाटव 

 ववद्यार्थ् यांच् या परीके्षच् या वळेेस लागणारे पुस् तक ध वनयतकालीके चपलब् ि करुन देणे. 
 ग्रांथालयाचे सांघेटन व सांपूणव प्रशासन 
 ग्रांथालयाच् या ववस् ताराबाबत वळेोवळेी प्रस् ताव तयार करणे 
 वाचकाांच् या गरजा लक्षात घेऊन ग्रांथालयाची कायवपध् दनी करणे. 
 ग्रांथालयीन कमवचार वृांदास सवव प्रकारचे मागवदशवन व त् याांच् या दैन ांवदन कायवकतवव् यावर वनयांत्रण ठेणे. 
 शासनाने ग्रांथालयाबाबत ठरववलेल् या ध् येय, िोरणानुसार कायवपध् दती अवलांबून चवद्ष्ट् ठानुसार कायवपार पाडलो. 

 
 पुस् तकधवनयतकालीके व इतर वाचनीय सावहत् य खरेदीची िोरणे ठरववणे व अांमलबजावणी करणे. 
 वळेोवळेी ग्रांथालय सवमतीच् या बैठका आयोवजत करुन ग्रांथालयाच् या ववकासाबाबत सवव सदस् याांचे मागवदशवन घेणे. 
 ग्रांथालयाचे आिुवनकीकरण करणे. 
 कमवचारी वृांदास प्रवशवक्षत करणे 
 अद्ययावत यांत्रामुग्रीची मावहती घेणे इ. सवव प्रकारच् या वाचकाांना ग्रांथालयाच् या जास् तीत  जास् त वापर करता येईल या 

करीता चपाय करणे 
 वळेोवळेी वाचकाांच् या ग्रांथालयाबाबतच् या अडीअडचणी सोडववणे.  

                                                                               अविष्ट्ठाता, 
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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     मावहती अविकार अविवनयम 2005 
                                      सहाय्यक ग्रांथपाल याांचा जॉब चाटव 

 सहाय्यक ग्रांथपाल हे पयववके्षकीय पद आहे, त् या अनुषांगाने ग्रांथालायाचे प्रशासन व सांघटन करणे  
 कवनष्ट् ठ कमवचारी वृांदास वळेोवळेी ग्रांथालयीन कामामध् ये मागवदशवन करणे. 
 पुस् तक ध वनयमतकालीकाांची वाथिकषक पडताळण करुन घेणे व तसा अहवाल ग्रांथपाल याांना दरवषप सादर करणे. 
 पुस् तक ध वनयमतकालीके इ. खरेदी प्रवक्रयेत सक्रीय सहभाग ् यावा व ग्रांथापल याांचे सूचनेप्रमाणे कामे पूणर् करावीत. 
 ग्रांथालयाचा वाथिकषक अहवाल तयार करुन ग्रांथपालाांना सादर करावा .(साांस्ख्यकी मावहती चपलब् ि करावी) 
 ग्रांथालयाचे सांगणकीकरण, अिुवनकीकरण करण् यामध् ये सवव कवनष्ट् ठ कमवचा-याांना मदत करावी. 
 ग्रांथालय ववभागात कायालयीन वळेाांनुसार हजर राहून ग्रांथालयीन कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे. 
 ववद्यार्थ् यांना पुस् ताकाांच देवण घेवण करणा-या ग्रांथालयीन कामकाज प्रभावीपणे पार पाडणे. 
 महाववद्यालयातील वदै्यकय ववद्यार्थ् यांना पुस् तकाांची देवण-घेवण केल् याच् या नदीदी अद्ययावत आहेत व दररोज नदीदी 

घेतल् या जातात त् या तपासून पाहणे व पुस् तकाांची माांडणी करुन घेणे. 
 ववववि राष्ट् रय कायक्रव माांत सहभागी होणे .यशस्स्वतेकरीता मदत करणे. 
 ववववि राष्ट् रीय कायवक्रमाच् या वळेी ग्रांथालय ववभागामाफव त ववशेष कायवक्रमाांची आखणी करुन त् या ववषयाांवर पुस् तक 

चपलब् ि करुन देणे. 
 ग्रांथालयातील वातारण ववद्यार्थ् यांकरीता प्रसन् न, आल् हाददायक राहील याची काळजी घणे. 

                                                                                   अविष्ट्ठाता, 
                                   बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
वैद्यकीय सामाजीक कायवकता व सामावजक कायवकता याांचा जॉबचाटवेः- 

 
 
 रुग् णालयात येणा-या ववववि रुग् णाांना योग् य मागवदशवन करणे. 
 अवत गरीब रुग् णाांना वनिी चपलब् ि करुन देणे. 
 वशबीर आयोवजत करण् यास मदत करणे. 
 दवरद्रये रेषेखालील रुग् णाांना पडताळणी करुन औषिे चपलब् ि करुन देणे. 

 
               

                                                                    अविष्ट्ठाता, 
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
अवभरक्षक याांचा जॉबचाटवेः- 

 
 
 सांग्रहालयाची देखरेख करणे. 
 प्राध् यापक व ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सूचववलेली ववववि प्रकारची कामे पार पाडणे. 
 ववद्यार्थ् यांना त् याांच् या प्रात् यवक्षक कामात मदत करणे. 
 सांग्रहालय अद्यावत ठेवणे. 
 सांग्रहालय नमुन् याची व् य वस्स्थतवरत् या माांडणी करणे. 
 
   

                                                                        अविष्ट्ठाता, 
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
आरोग् य अनुशासक याांचा जॉबचाटवेः- 

 ग्रामीण ववभागातील नागवरकाांचे आरोग् य सुिारण् यासांबांिात त् याांना वळेोवळेी मागवदशवन करणे. 
 ग्रामीण ववभागातील नागवरकाांमध् ये आरोग् यववषयी जनजागृती करणे. 
 आरोग् य ववषय ववववि प्रकारच् या वशबीराांचे आयोजन करणे व त् याांत मागवदशवन करणे. 
 आरोग् य ववषयक सवव प्रकारच् या राष्ट् र        
 ग्रामीण ववभागातील नागवरकाांचे आरोग् य सुणारण् यासांबांिात त् याांना वळेोवळेी मागवदशवन करणे.    

        
 ववववि प्रकारचे वशबीरे आयोवजत करणे व ते यशस् ववरत् या पूणव करणे. 
 साववजवनक शैक्षवणक कायवक्राांत प्राध् यापक, सहयोगी प्राध् यापक व अविव् याख् याताांना सहाय्य करणे. 
 आरोग् य वशक्षण देणे, घरभेटी देणे, आांगणवाडयाांना भटी देणे इ. 
 औषिी आणणे, वाटप करणे, साठा ठेवणे, इ. 
 पेशांटचे सोशल पॅ्राब् लेम सोडववणे इ. 

 
                                                                       अविष्ट्ठाता, 

                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
               स् वच् तता वनवनक्षक याांचा जॉबचाटवेः- 

 रुगणालय, महाववद्यालय, डॉक् टसव क् वाटवसव येथील स् वच् ततेवर देखरेख ठेवणे. 
 रुग् णालय, महाववद्यालय, डॉक् टसव क् वाटवसव येथील स् वच् त ठेवण् याची सोय करणे. 
 तृतीय व चतुथवशे्रणी वनवास् थान आवार स् वच् त ठेवण् याची सोय करणे. 
 रुग् णालय, महाववद्यालय, डॉक् टसव क् वाटवसव येथील स् वच् ततेवर देखरेख ठेवणे. 
 रुग् णालय, महाववद्यालय, डॉक् टसव क् वाटवसव येथील स् वचततेवर देखरेख ठेवणे. 
 तृतीय व चतुथवशे्रणी वनवासस् थान आवार स् वच् त ठेवण् याची सोय करणे. 
 कचरा जाळण् याच् या मशीनवर देख रेख ठेवून रोजच् या रोज वापर करणे. 
 कक्षात व रुग् णालयीन पवरसारत राऊां ड ठेवून काही अडचणी असल् यास त् याांचे वनरसन करणे. 
 
 
 
 

                                                                                    अविष्ट्ठाता, 
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
दूरध् वनीचालक याांचा जॉबचाटवेः- 

 बाहेन न आलेले दूरध् वनी घेणे 
 प्रत् येक ववभागात आलेले दूरध् वनी ताबडतोब त् या त् या ववभागात देणे 
 तीन पाळीत 24 तास चत् तम सेवा देणे 
 
 
 
 

                                                               अविष्ट्ठाता, 
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
  स् त्री अविवक्षक याांचा जॉबचाटवेः- 

 मुलींच् या वसतगृहातील मुलींवर देखरेख ठेवणे. 
 वसतीगृहातील मुलींच् या अडीअडचणी सोडवणे. 
 वसतीगृहातील व् यवस् थापनाची कामवगरी पहाणे. 
 वसतीगृहाच् या स् वच्ततेबाबत चतुथव शे्रणी कमवचा-याांकडून कामे करुन घेणे. 
 वसतीगृहातील  मुलींच् या सुरवक्षततेची काळजी घेणे. 
 वसतीगृहातील मुलींना मागवदशवन करणे. 
 वस्सतीगृहासाठी आव यक असणा-या वस्तूांची मागणी करुन त् यासांबांिीचा पुरवठा करणे. 
 

                               
                                                                                          अविष्ट्ठाता, 

                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
पवरचारीका प्रसाववका याांचा जॉबचाटव  

 पवरचावरका प्रसाववका याांनी नवजात अभवकाची मावहती लसीकरणसाठी त् याांच् या ववभागातील पांचायत सवमतीना पुरववणे. 
 मुलाांना शाळेत प्रवशे घेतल् यापासून 3 मवहन् याचा आांत त् याांना लसीकरण करणे. 

 नवजात अभवकाांची अद्ययावत मावहती ठेवणे. 
सहाय्यकारी पवरचारीका याांचा जॉबचाटव  

 आरोग् य कव द्राच् या स् वच् ततेबाबत काळजी घेणे. 
 त् याांना पुरववण् यात आलेल् या यांत्रसामुग्रीची देखभाल करण् याबाबत त् याांनी जबाबदारी ् यावी. 
 आरोग् य कव द्रातील ववरष्ट् ठ डॉक् टसव व पवरचावरकाांना मदतनीस  हणेन काम कराव.े 
 नवजात अभवकाांची देखभाल व कुटुांब कल् याण कायवक्रमाचे आयोजन करणे. 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
                                                  अविपवरचारीका याांचा जॉबचाटवेः- 
 ववद्यार्थ् यांना त् याांच् या प्रात् यवक्षक कामात मदत करणे. 
 प्राध् यापक व ववभागप्रमुखाांनी वळेोवळेी सुचववलेली ववववि प्रकारची कामे पार पाडणे 
 आरोग् य सांदभात ववववि प्रकारच् या वशबीराांचे आयोजन करणे व त् याांत मागवदशवन करणे. 
 आरोग् य ववषयक सवव प्रकारच् या राष्ट् रीय कायवक्रमाांत सहाय्य करणे. 
 ववववि प्रकारची वशबीरे आयोवजत करणे व ते यशस् वीवरत् या पूणव करणे. 
 साववजवनक आरोग् य सांदभात रुग् णालयात येणा-या सवव प्रकारच् या रुग् णाांना व त् याांच् या नातेवाईकाांना आरोग् य सांदभात 

मागवदशवन करणे. 
 ववद्यार्थ् यांनच्या शैक्षवणक कायवक्रमाांत प्राध् यापकाांना व सहयोगी प्राध् यापक व अविव् याख् याताांना सहाय्यक करणे. 
 आरोग् य वशक्षण देणे, घरी भेटी देणे, आांगणवाडयाना भेटी देणे इ. 
 औषिी आणणे, वाटप करणे, स् टॉक ठेवणे, इ. 
 पेशांटचे सोशल प्रॉब् लेम सोडवणे इ. 
 

                                                                                          अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 

मूळ आरोग् य कायवकता याांचा जॉबचाटवेः- 
 मलेवरया, ताप इ.रुग् णाांची रक् त तपासणीचे नमुने गोळा करणे. 
 नमुने तपासणीसाठी पाठववणे व त् याबाबतचा अहवाल तयार करणे. 
 प्राध् यापक व ववभागप्रमुखाांनी वळेोवळेी सुचववलेली ववववि प्रकारच कामे पार पाडणे. 
 आरोग् य सांदभात ववववि प्रकारच् या वशबीराांचे आयोजन करणे व त् यात मागवदशवन करणे. 
 आरोग् य ववषयक सवव प्रकारच् या राष्ट् रीय कायवक्रमात सहाय्य करणे. 
 ववववि प्रकारची वशबीरे आयोवजत व ते यशस् वीवरत् या पूणव करणे. 
 साववजवनक आरोग् य सांदभात रुग् णालयात येणा-या सवव प्रकारच् या रुग् णाांना व त् याांच् या नातेवाईकाांना आरोग् य सांदभात 

मागवदशवन करणे. 
 ववद्यार्थ् यांच् या शैक्षवणक कायवक्रमाांत प्राध् यापकाांना व सहयोगी प्राध् यापक व अविव् याख् याताांना सहाय्य करणे. 
 औषि आणणे, वाटप करणे, स् टॉक ठेवणे, इ. 
 पेशांटचे सोशल प्रॉब् लेम सोडववणे इ. 

                                                                                                अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
वाहन चालकधवाहक वन स् वच्तक याांचा जॉबचाटव  

 
 वाहन व् यवस्स्थत ठेवणेधऑईलधपाणीधहचसधबे्रकधलाईट इ. सवव व् यवस्स्थत ठेवणेे. 
 वाहन दुरुस् ती केल् या नांतर वहस् री शीट मध् ये त् याांच् या नदीदी घेणे व कायालय प्रमुखाची स् वाक्षरी घेणे. 
 लॉग बूक अद्ययावत ठेवणे नदीदी घेवून कायालय प्रमुखाांच् या स् वाक्षरी घेणे. 
 इांिन देयके लॉग बुक मध् ये नदीदवून प्रमावणत कन न सादर करणे. 
 24 तास वाहन सुस् थीतीत प्रवासाकरीता चपलब् ि ठेवणेे. 
 ववरष्ट् ठाांच् या आदेश नुसार रुग् णवावहण् या व् यतीवरक् त राष्ट् रीय कायवक्रम व इतर वनकडीच् या अत् याव यकते नुसार वाहन 

चालववणे. 
 वळेोवळी वरीष्ट् ठाांच् या आदेशाांप्रमाणे वाहन प्रवासासा सुस्स्थतीत चपलब् ि करुन देणे. 
 सांस् थाप्रमुखाांच् या ववववि शासकीय  भेटीसाठी तसेच व् ही.आय.पी.दौ-यासाठी वाहन घेऊन जोणे 
 ववद्यार्थ् यांकवरता असलेल् या बसेसद्वारे ववद्यार्थ् यांच सुरवक्षत ने-आण करणे. 
 वदै्यकीय ववद्यार्थ् यांच् या शैक्षवणक भेटीसाठी वाहन घेऊन जाणे. 

                                                                              
                                                                                               अविष्ट्ठाता,  

                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
प्रक्षेपचालक याांचा जॉबचाटव  

 
 

 ग्रामीण ववभागात रोग प्रवतबांिक व सामावजक चपाय याबाबत शैक्षवणक वचत्रीकरण दाखववणे. 
 प्रके्षपक यांत्राची देखभाल करणे. 
 वरीष्ट् ठाांनी नेमून वदलेली कामे करणे. 

 
 
 
 
 

                                                                                               अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
तायावचत्रकार याांचा जॉबचाटव ेः- 

 तायावचत्रकार या कमवचा-याने आव यकतेप्रमाणे वववि ववभागात हजर रहाव.ेवनकडीच् या वळेेस आव यक असले 
त् याप्रमाणे त् याने हजर राहाव.े 

 महाववद्यालयात दांत ववद्यार्थ् यांकवरता शैक्षवणक कामकाज सुरक्षीत होण् याकवरता ववववि प्रकारचे पोस् टसव तयार करणे. 
 ववववि आहाराांच् या मागवदशवन पोस् टसव, बॅनसव तयार करणे. 
 अविका-याांच् या मागवदशवनखाली काम करणे. 
 महाववद्यालयातील ववववि प्रसांगी तायावचत्रणाचे काम करणे. 
 ववववि मान् यवराांच् या चपस्स्थतीत तायावचत्राणाचे काम करणे. 
 ववद्यर्थ् यांच् या ववववि सभारांभ अविक प्रभावीपणे स् पष्ट् ट करण् यात अध् यापकाांना मदत होईल अशी तायावचत्रणे घेणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 
 आरोग् य सांदभात वदै्यकीय अविका-याांना वशबीरे आयोवजत करण् यात मदत करणे. 
 ववववि राष्ट् रीय कायवक्रमाांत सहभागी होणे. यशस् वीतेकरीता मदत करणे. 
 ववववि राष्ट् ररीय कायवक्रमाांत मागवदशवन कलाकृती तयार करुन लोकवशक्षण करणे. 
 जनतेस  आरोग् यबाबत मागवदशवन होईल असे पोस् टसव, बॅनसव तयार करणे. 
 ववववि ववषयातील अध् यापकाांना अध् यापनाकरीता ववववि ववषयाांवरील तायावचत्राांद्वारा मॉडेल् स तयार करुन देणे. 
 आरोग् य ववषयक ववववि आकडेवारी ध मावहतीच् या नदीदी अद्यावत ठेणे. 

                                                                                        अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
अवभलेखापाल याांचा जॉबचाटव 

 वहमोडायलेसीस रुग् णाांची सवव मावहती नदीदवहीत नदीदववणे. 
 नेफॅ्ालॉजी स्क्लनीकमध् ये येणा-या जुन् या व नव् या रुग् णाांची नदीद करणे. 
 एच.डी.पी.डी. पॅराटोनीस् कोपी, वकडणी, ए.व् ही.वक्रस् टूला तसेच प्रयोगशाळेतील रक् ताच् या केलेल् या तपासण् याांच् या नदीदी 

ठेवणे. 
 वहमोडायलेसीस रुग् णाांची सवव मावहती नदीदवहीत नदीदववणे 
 नेफ्ॉलॉजी स्क्लनीकमध् ये येणा-या जुन् या व नव् या रुग् णाांची नदीद करणे. 
 एच.डी.पी.डी. पॅराटोनीस् कोपी, वकडनी, ए.व् ही.वक्रस् टूला तसेच प्रयोगशाळेतील रक् ताच् या केलेल् या तपासण् याांच् या नदीद 

ठेवणे.  
 अवभलेखे मागणीप्रमाणे त् ववरत चपलब् ि करुन देणे 
 ववरष्ट् ठाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली सवव कामे करणे 

                                                                                     अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
   कलाकार याांचा जॉबचाटव 

 शरीरववकृतीशास् त्र ववभागासाठी तक् ता व तायावचत्रण करणे. 
 त् याची नदीदवही तयार करणे. 
 प्राध् यापक व ववभागप्रमुखाने वदलेली कामे करेणे 

सुक्ष् मतायावचत्रकार याांचा जॉबचाटव   
 शरीरववकृतीशास् त्र ववभागासाठी तक् ता व तायावचत्रण करणे. 
 त् याची नदीदवही तयार करणे. 
 प्राध् यापक व ववभागप्रमुखाने वदलेली कामे करणे. 
 ववद्यार्थ् यांकवरता शैक्षवणक कामकाजासाठी मदत करणे. 
 

हस् तकलावशक्षक याांचा जॉबचाटव  
 प्राध् यापक व ववभागप्रमुखाने वदलेली कामे करणे. 
 भाजलेल् या व मानवसक रुग् णाांना हस् त कलेचे वशक्षण देणे. 
   

 
                                                                                       अविष्ट्ठाता,  

                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
. 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
प्रयोगशाळा पवरचर याांचा जॉबचाटव - 

 
 
 वळेोवळेी वरीष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या ववववि जबाबदा-या पार पाडणे 
 ववभागातील प्रयोगशाळेत साफसफाई करणे. 
 ववभागातील ववववि प्रकारची रसायने व काचे याांची साफसफाई करुन वनगा राखणे. 
 ववभागातील प्रयोगशाळेत वरीष्ट् ठाांना त् याांच् या मागवदशवनाखाली कामात मदत करणे. 
 ववभागातील भाांडारातून रसायने व काच सामान आणणे. 
 ववभागाकरीता भाांडार ववभागास मदत करणे 
 राष्ट् रीय कायवक्रमात सहभाग घेणे. 
  

                                                                                           अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
सफाईगार  ध स् त्री - सफाईगार याांचा जॉबचाटव  

   
 महाववद्यालयातल सवव ववभागातील सवव कक्ष व ववभाग व दशवनीय भाग स् वच् त करणे. 
 रुग् णालय ववभागाांच् या कक्षातील रुग् णाांची लघवी, सांडास साफ करणे. 
 महाववद्यालयातील व रुग् णालयातील शैचालय, थुांकीपात्र स् व् च् त ठेवणे. 
 रुग् णालयीन तपासणींचे ववशेष नमुने कक्षातुन प्रयोग शाळेत तपासणीसाठी नेणे. 
 महाववद्यालयातील व रुग् णालयातील वजने व आवार स् वच् त ठेवणे. 
 महाववद्यालयातील व रुगालयातील गटारी व ड्रेनेज साफ ठेवणे. 
 वरीष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे व सवव राष्ट् रीय कायवक्रमात सहभाग . 
 ववद्यार्थ् यांच् या करीता असलेल् या वसवतगृहातील गटारी, ड्रेनेज, सांडास, बाथरुम, वजने व ववववि खोल् या याांची 

साफसफाई करणे. 
 
 
 
 

                                                                                  अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 

वशपाई याांचा जॉबचाटव - 
 वळेोवळेी वरीष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या ववववि जबाबादा-या पार पाडणे 
 कायालयात साफसफाई करणे. 
 टपाल वाटप करणे. 
 देयके कोषागारात सादर करणे व सांदेश वाहकाचे काम करणे 
 रोकड आणाण् यासाठी रोखपाल याांचे सोबत कोषागारात जाणे. 
 पसवल सोडववणे. 
 भाांडार ववभागासा मदत करणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 राष्ट् रीय कायवक्रमात सहभाग घेणे. 
 वलवपकाांना ववववि प्रकारच् या नस् त् या सूचीबध् द करण् यासांदभात मदत करणे. 
  

                                                                                    अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 

चतृथवश्रेणी सहाय्यक याांचा जॉबचाटव       - 
 
 वळेोवळेी ववरष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या कामाच् या ववववि जबाबदा-या पार पाडणे. 
 ताांवत्रक कमवचा-याांना कामात मदत करणे. 
 कायवशाळेतील ववववि चपकरणाांची वनगा राखणे. 
 कायवशाळेतील व पवरसराची स् वच् तता ठेवणे. 
 वरीष्ट् ठाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 
 
   

                                                                                   अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 

 
. 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 

 
चदवाहक याांचा जॉबचाटव   -  

 
 महाववद्यालयातील सवव ववभागाांतील प्राध् यापक व कमवचारी याांना चद्ववाहनाची ये- जा करणे  
 चद्ववाहकाची वनगाराखने व स् वच् त करणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

नाईक याांचा जॉबचाटवेः- 
 

 सवव वशपायाांवर देखरेख ठेवणे, त् याांच् या अडचणी सोडववण् यासाठी मदत करणे, ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करेणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

                                                                            अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 

माळी याांचा जॉबचाटवेः-  
 महाववद्यालयातील सवव ववभागातील सवव कक्ष व ववभाग व दशवनीय भाग या वठकाणचे गवत काढून लाडे लावणे. 
 ववववि ववभागातील लाडे, लुडपे व ववववि शोभेची लाडे याांची वनगा राखणे. 
 महाववद्यालय पवरसरातील अनाव यक गवत, लाडे , लुडपे याांचा ववभागप्रमुखाच् या परवानगीनुसार नायनाट करणे. 
 ववववि ववभागात आव यकतेप्रमाणे काम करणे. 
 वळेोवळेी ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली ववववि कामे करणे.  
 महाववद्यालयातील सवव ववभागाच् या आवारात ववववि प्रकारच् या शोभेच् या वृक्षाांची लागवड करणे. 
 महाववद्यालय पवरसरात असलेल् या सवव वृक्षाांना पाणी घालेणे. 
 महाववद्यालयाच् या पवरसरात ववववि ववभागामध् ये आकषवक बगीचा तयार करणे. 
 महाववद्यालयाच् या पवरसरात ववववि ववभागात व पवरसरात वाढलेले अनाव यक गवत कमी करणे. 
 सवव प्रकारच् या वृक्षाांची योग् य ती काळजी घेणे. 

अविष्ट् ठाता, 
बै.जी.शा.व.ैमहाववद्यालय, पुणे. 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
पहारेकरी ध पहारेकरी सेवक याांचा जॉबचाटव 

 महाववद्यालयातील सवव ववभागातील सवव कक्ष व ववभाग व सांपूणव पवरसरावर देखरेख करणे. 
 महाववद्यालयाच् या सवव ववभागावर व पवरसरावर पहारा देणे. 
 महाववद्यालयातील ववववि ववभाग, बाहय रुग् ण ववभाग, मुला-मुलींचे वसतीगृह इत् यावद वर वदवसा व रात्री पहारा देणे. 
 महाववद्यालयाच् या पाईप लाईनवर पाहारा देणे. 
 महाववद्यालयाच् या पवरसरात कोणत् याही प्रकारची चोरी होणार नाही या बाबत दक्ष राहणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 
                                             पांप पवरचर याांचा जॉबचाटवेः- 

 महाववद्यालयातील व रुग् णाांलायातील सवव ववभागाांतील सवव सांपूणव पुरवठा सुक्षीत होत आहे याबाबतची दक्षता घेणे. 
 पांप पवरसरावर देखरेख करणे. 
 महाववद्यालयाच् या सवव पाण् याच् या टाक् याच सफाई करणे. 
 महाववद्यालयातील ववववि प्रकारची नळाांच् या दुरुस् तीची कामे करण् यासाठी सुवचत करणे 
 ववरष्ट् ठाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 

                                                                                                 अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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. 
 

वसतीगृह सेवक याांचा जॉबचाटवेः- 
 महाववद्यालयातील मुलाांच् या वसवतगृहातील स् वच् ततेबाबत व इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 वळेोवळेी ववरष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या ववववि जबाबदा-या पार पाडणे. 
 ताांवत्रक कमवचा-याांना कामात मदत करणे. 
 मुलाांच् या वसतीगृहातील व पवरसरातील स् व् च् तता ठेवणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 
 

                                                                                  अविष्ट्ठाता,  
                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 

  

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
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मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
वायुसांयत्र पवरचर याांचा जॉबचाटवेः- 

 वायु सांयत्र अस्स्ततवात नाही. 
स् त्री सेववका याांचा जॉबचाटवेः- 

 महाववद्यालयातील सवव मुलींच्या व सवतगृहातील सवव कक्ष व ववभाग व दशवनीय भाग स् वच्त करणे. 
 महाववद्यालयातील मुलींच् या व सवतगृहात देखरेख करणे. 
 सवव मुलींना कामात मदत करणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार करणे. 

पुरुष सेवक याांचा जॉबचाटवेः-  
 रुग् णालयीन तपासणीचे ववशेष नमुने कक्षातून प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी घेऊन जाणे. 
 महाववद्यालयातील व रुग् णालयातील जीने घासून स् वच् त ठेवणे. 
 महाववद्यालयातील व रुग् णालयातील आवार स् वच्त ठेवणे. 
 महाववद्यालयातील व रुग् णालयातील गटारी व ड्रेनेज लाईन स् वच् त करणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे व सवव राष्ट् रीय कायवक्रमात सहभाग होणे. 

 
                                                                                     अविष्ट्ठाता,  

                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे 
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प्राणीपाल याांचा जॉबचाटव ेः- 

 महववद्यालयातील प्रावणघरातील प्राण् याांच् या स् वच्ततेबाबत व इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली काम करणे. 
 महाववद्यालयातील प्राण् याची वनगा राखणे. 
 प्राणयासांबांिीची सवव कामे करणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
                                                                                    हमाल याांचा जौबचाटवेः- 
 महाववद्यालयातील भाांडाराची स् वच्ततेबाबत सवव कामे करणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेल इतर कामे करणे. 
 महाववद्यालयातील भाांडारात आणलेले सवव स् टेशनेरी व वस् तू व् यवस्स्थत ठेवणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेीसोपववलेली कामे पार पाडणे. 
                                                     सांग्रथालय सेवक याांचा जॉबचाटवेः- 
 महाववद्यायातील सांग्रहालयाांच् या स् वच् ततेबाबत सवव कामे करणे. 
 इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 महाववद्यालयातील मुला व मुलींसाठी सांग्रहालयाांची मावहती देणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
                                                                                                                           अविष्ट् ठाता, 
                                                                                                  बै.जी.शा.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे. 
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मावहती अविकार अविवनयम २००५ 

                                               ग्रांथालय सेवक याांचा जॉबचाटवेः- 
 
 महाववद्यालयातील पुस् तके व ेवनयतकालीके याांची देखरेख करणे. 
 त् या सांबांिीची कामे करणे व ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
 
 
 
                                                                                                                   अविष्ट् ठाता, 
                                                                                                   बै.जी.शा.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे. 
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क्ष -वकरण सेवक याांचा जॉबचाटवेः- 

 
 क्ष-वकरण सेकाांने ८.३० ते दुपारी १२.३० पय त व सांध् याकाळी २.०० ते ४.३० पय त हजर रहाव.े 
 दरदरोज नेहमीचे काम सुरु करण् यापूवप क्ष-वकरण यांत्र स् वच् त कराव ेव ते कायवक्षम असल् याचे पहाव.े 
 त् याच् या ताब् यातील क्ष-वकरण यांत्राच् या पवरक्षणासाठी व दुरस् तीसाठी ववरष्ट् ठाांनी कळवाव.े 
 यांत्राचे सांिारण व दुरुस् त् या याांची नाांद वदनाांकासह दशवववणारी ववशेष नदीदवही ठेवावी. 
 वापरलेल् या क्ष-वकरण  वफल् मचा दररोजचा वहशोब त् याांच् या वनरवनराळया आकारनुसार ठेवावा. 
 राष्ट् रीय कायवक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 
 प्राध् यापक व  ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी साांवगतलेलील कामे करणे. 

 
 

      अविष्ट् ठाता, 
                                                                                                                         बै.जी.शा.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे. 
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पुस् तकपेढी सेवक याांचा जॉबचाटवेः- 
 वळेोवळेी वरीष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या ववववि काम पार पाडणे. 
 ताांवत्रक कमवचा-याांना कामात मदत करणे. 
 ग्रांथालयातील ववववि पुस् तकाांची  वनगा राखणे. 
 ग्रांथालयामध् ये वाचकवृदाांनी काढलेली पुस् तके परत जागेवर ठेवण् याकवरता मदत करणे. 
 ग्रांथालयातील स् वच् त ठेवणे. 
 ग्रांथालयातील वरीष्ट् ठाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 
 
 

   अविष्ट् ठाता, 
                                                                                                                   बै.जी.शा.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे. 
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पोषागार याांचा जॉबचाटेः- 

 
 
 वळेोवळेी ववरष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या ववववि जबाबदा-या पार पाडणे. 
 प्रयोगशाळेत रुग् णालयात येणा-या तपासणीसाठी मेवडया बनववने. 
 ववभागातील प्रयोगशाळेत साफसफाई करणे. 
 ववभागातील ववववि प्रकारचे रसायने व काच सामान याांची साफसफाई करुन वनगा राखणे. 
 ववभागातील प्रयोगशाळेत ववरष्ट् ठाांनी त् याांच् या मागवदशवनाखाली कामात मदत करणे. 
 ववभागाकवरता भाांडारातून रसायने व काच सामान आणणे. 
 ववभागा प्रमुखाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली ववववि कामे पार पाडणे. 
              

अविष्ट् ठाता, 
बै.जी.शा.वदै्यकीय हाववद्यालय, 

पुणे. 
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                                      कलम ४ (१) (इ) (ii) नमुना - ए 
बै.जी.शासकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील अविकारी आवण कमवचार याांचे अविकाराांचा तपशील 
अ.क्र पदनाम  अविकारी कोणता कायदाधवनयम धशासन 

वनणवयध पवरपत्रकानुसार 
 

अवभप्राय 
 

1 अविष्ट् ठाता 
 

प्रादेवशक प्रमुख व वनयांत्रण 
अविकारी भववष्ट् य वनवाह वनिी 
मांजूर करणे इ. रजा वनयम यांत्र 
सामुग्री सािन सामुग्री खरेदी 
ववषयक 
  

वरलोलुशन क्र.एमईडी-
१९८८धसीआर-६०५, मांत्रालय, 
मुांबई वदनाांक १५.१२.१९८८. 
महाराष्ट् र सववसािारण  
भववष्ट् यवनवाह वनवि वनयम 
५.२.१९८८ म.ना (वनयम) १९८१ 
नुसार. 
 

 

2 प्रशासकीय 
अविकारी 
 

आहरण व सांववतरण अविकारी 
 

वरलोलुशन क्र.एमईडी-
१९८८धसीआर-६०५, मांत्रालय, 
मुांबई वदनाांक १५.१२.१९८८. 
महाराष्ट् र  

 

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
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नमुना-बी 
अ.क्र पदनाम  अविकारी कोणता कायदाधवनयम धशासन वनणवयध 

पवरपत्रकानुसार 
 

अवभप्राय 
 

1 अविष्ट् ठाता 
 

1) कायालयाच् या 
वनयांत्रणातील अस् थापनेचे व 
लेखा ववषयीचे सवव बाबी 
हाताळणे. 
2) जड सांग्रह वनलैखन 
करणे वसूली करणे 
3)वविानसभा ताराांवकत 
प्र नाांना समवदवशी चत् तरे 
देणे. 
4) महाववद्यालयासाठी 
लागणारे 
सवहत् यधऔषिधफथिकनचर 
वववहत केलेल् या पांचसुत्री 
नुसार खरेदी करणे. 
5) वकरकोळ वस् तु खरेदी 
करणे. 

वरलोलुशन क्र.एमईडी-१९८८धसीआर-६०५, 
मांत्रालय, मुांबई वदनाांक १५.१२.१९८८. 
महाराष्ट् र सववसािारण  भववष्ट् यवनवाह वनवि 
वनयम ५.२.१९८८ म.ना (वनयम) १९८१ नुसार  
ववअप्र-१०००धप्रक्र-
४६१ध२००१धवववनयमधवद.११.७.२००१ 
 
- 
शा.वन.क्र.ववअप्र-
१०००धप्रक्र.४६१ध२००१धवववनयमधवद.११.७.०१ 
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6)शासनाने ववहीत केलेल् या 
मुदतीनुसार अवभलेखे नष्ट् ट 
मुदतीनुसार अवभलेख नष्ट् ट 
करणे. 
 
 

नमुना-सी 
अ.क्र पदनाम  अविकारी कोणता कायदाधवनयम धशासन 

वनणवयध पवरपत्रकानुसार 
 

अवभप्राय 
 

1 अविष्ट् ठाता 
 

लागू नाही 
 

                 --  

     
 

नमुना-डी 
अ.क्र पदनाम  अविकारी कोणता कायदाधवनयम धशासन 

वनणवयध पवरपत्रकानुसार 
 

अवभप्राय 
 

                                                    लागू नाही 
 



 

R TI/17babi/may-2022 

 
 

 
कलम ४ (१) (इ) (ii) नमुना - (ब) 

बै.जी.शासकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील अविकारी आवण कमवचार याांचे कतवव् याांचा तपशील. 

वगव १ व २  
अ.क्र पदनाम वगव १,२ . 

 
कतवव् य 
 

कोणता कायदाधवनयम धशासन वनणवयध 
पवरपत्रकानुसार 
 

अवभप्राय 
 

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
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1 अविष्ट् ठाता 
 

1) सवव प्रकारचे देयके स् वाक्षरी करणे 
ववत् तीय  
2) अविकारी व कमवचा-याांचे रजा, रजा 
प्रवास सवलत मांजूर करणे प्रशासकीय. 
3) प्राध् यापक व   ववभाग प्रमुखावर 
वनयांत्रण ठेणे. 
4) महाववद्यालयातील सांदभात जनतेच् या 
तक्रारीचे वनवारण करणे. 
5)वदै्याकीय वशक्षण ववभागाच् या ध् येय 
िारेणाांची अमलबजावणी 
6) राष्ट् रीय कायवक्रमाांची प्रभावीपणे 
अांमलबजावणी करणे. 
7) सांस् थेसाठी आव यक अनुदानाची 
मागणी करणे. 
8) ववववि वठकाणी आरोग् य वशबीराांचे 
आयोजन करणे. 
9) अविकारी व कमवचा-याांवर वनयांत्रण व 
वशस् तभांग ववषयक कायववाही करणे. 
 

वरलोलुशन क्र.एमईडी-१९८८धसीआर-६०५, 
मांत्रालय, मुांबई वदनाांक १५.१२.१९८८. 
महाराष्ट् र सववसािारण  भववष्ट् यवनवाह वनवि 
वनयम ५.२.१९८८ म.ना (वनयम) १९८१ नुसार  
महाराष्ट् र सवव सािारण भववष्ट् य वनवाह वनिी 
वनयम ५.२.१९८८ तसेच १९८८ म.ना. सेवा 
वनयम १९८१ 
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2 प्राध् यापक  
 

दैनांवदन अध् यापन, ववभागाचे प्रशासकीय 
कामकाज, ववभागातील कमवचार 
याांच् यावर वनयांत्रण व ववभागातील इतर 
कामे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

3 सहयोगी प्राध् यापक  
 

दैनांवदन अध् यापन, ववभागाचे प्रशासकीय 
कामकाज, ववभागातील कमवचारी 
याच् यावर वनयांत्रण व ववभागातील इतर 
कामे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

4 अविव् यख् याता 
 

दैनांवदन अध् यापन, ववभागाचे प्रशासकीय 
कामकाज. 
- 

म.ना.सेवा  

5 प्रशासकीय अविकारी  
 

कमवचारी वगावर वनयांत्रण, आहरण व 
सांववतरण अविकारी तसेच अवघष्ट् ठाताांनी 
सोपववलेले इतर कामे. 
 

म.ना.सेवा  

6 जीवनसायनशास् त्रञ 
 

रसायनशास् त्र सांबांिी ववद्यार्थ् यांना सखोल 
ञान देणे 
 

म.ना.सेवा  
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कलम ४(१) (इ) (ii) नमुना - (ब) 

बै.जी.शासकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील अविकारी आवण कमवचार याांचे कतवव् याांचा तपशील. 
वगव - ३ कमवचारी 

अ.क्र पदनाम वगव १,२, 3 
. 
 

कतवव् य 
 

कोणता कायदाधवनयम 
धशासन वनणवयध 
पवरपत्रकानुसार 
 

अवभप्रा
य 
 

 
1 

 
कायालयीन 
अविकक्षक 

 
कायालयीन अविकक्षक  हणनू असलेली सवव कतवव् य पार पाडणे. 

 

 
म.ना.सेवा वनयम १९८१ 

 

2 ववरष्ट् ठ सहाय्यक  
 

प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पाडणे व इतर कतवव् ये. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

3 ववरष्ट् ठ वलवपक   
 

प्रशासकीय कामकाज, टकलेखन, ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

4 वलवपक टांकलेखक  प्रशासकीय कामकाज, टकलेखन, ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे. म.ना.सेवा वनयम १९८१  

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
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5 लघुलेखक  

  
लघुलेखन घेणे, टांकलेखन करणे व इतर अनुषांवगक कतवव् ये 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

6 प्रयोगशाळा तांत्रञ  
 

रक् त, लघवी तपासणे, व इतर तपसण् या, अहवाल व इतर. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

7 प्रयोगशाळा 
सहाय्यक  
 

रक् त, लघवी तपासणे, व इतर तपसण् या, अहवाल व इतर. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

8 प्रावणघर पयववके्षक  
 

प्रावणघरातील प्राण् याांची देखरेख करणे व त् याांच् या आहाराची 
काळजी घेणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

9 ई.सी.जी.तांत्रञ 
 

रुग् णाचे ई.सी.जी.काढणे व त् याांचे अहवाल तयार करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

10 दांत तांत्रञ  
 

दांत रुग् णाांवर चपचार ववरष्ट् ठाांच् या आदेशाचे व इतर 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

11 ग्रांथपाल  
 

महाववद्यालयाच् या ग्रांथालयाची सांपूणव जबाबदारी पार पाडणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

12 सहाय्यक ग्रांथपाल ग्रांथपालाला मदत करणे व त् याांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

13 अवभरक्षक  ग्रांथालयात ठेवण् यासाठी अवयवाांची व् यवस् थीत माांडणी करणे. म.ना.सेवा वनयम १९८१  
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14 आरोग् य अनुशासक 

 
आरोग् य सांदभात जनजागृती व इतर अनुषांवगक कतवव् ये. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

15 स् वच्तता वनवरक्षक 
 

रुग् णालय व महाववद्यालय आवार कमवचा-याांन कडून स् वच् त करुन 
घेणे 
- 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

16 स् त्री अविवक्षका 
 

वसतीगृहातील मुलींवर देखरेख ठेवणे 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

17 पवरचावरका 
प्रसाववका 
 

त् याांनी नवजात अभाकाांची मावहती लसीकरणासाठी त् या त् या 
ववभागाांना पांचायत सवमतीना मावहती पुरववणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

18 सहाय्यक 
पवरचावरका 
 

आरोग् य कव द्राच् या स् वच् ततेबाबत स् वतता ् यावी यांत्र सामुग्री पुरवठा 
करावा व पवरचावरका प्रसाववकाांना मदत करावी 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१  

 

   अविष्ट् ठाता, 
  बै.जी.शा.व.ैमहाववद्यालय, पुणे. 
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अ.क्र पदनाम वगव १,२, 3 

. 
 

कतवव् य 
 

कोणता कायदाधवनयम 
धशासन वनणवयध 
पवरपत्रकानुसार 
 

अवभप्राय 
 

  वगव-३ कमवचारी   
19 साववजवनक आरोग् य 

पवरचावरका 
 

ग्रामीण ववभागात रोग प्रवतबांिक व सामावजक औषिशास् त्र 
ववषयासांबांिीची मावहती देणे तसेच नवजात अभवकाांच् या सांगोपनाववषयी 
व कुटुांब वनयोजनासांबांिीची मावहती देणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 

 

20 अविपवरचावरका  
 

डॉक् टराांना त् याांच् या शल् यवचवकत् सेमध् ये मदत करणे व त् याांन साांवगतलेली 
कामे पार पाडणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 

 

21 मुळ आरोग् य 
कायवकता 
 

मलेवरया, ताप इ. रुग् णाांची रक् त तपसणीचे नमुने गोळा करणे व ते 
तपासणीसाठी पाठववणे व त् याबाबतचा अहवाल तयार करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 

 

22 सामावजक 
कायवकता 
 

रुग् णाांना मागवदशवन करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 
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23 वाहन चालक 
 

अत् याव यक रुग् णाांची ने-आण करणे तसेच शासकीय कामासाठी 
वाहनाांचा वापर करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 

 

24 प्रके्षपक चालक ग्रावमण ववभागात रोग प्रवतबांिक व सामावजक चपाय या बाबत शैक्षवणक 
वचत्रीकरण दाखववणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 

 

25 तायावचत्रकार 
 

ववद्यार्थ् यांच्या वशक्षणाकवरता ववववि तायावचत्रे काढणे व इतर  
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 

 

26 अवभलेखापाल  
 

मेडीसीन ववभागातील ववववि आजारावरील रुग् णाांचे लेखे ठेवणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 

 

27 दूरध् वनी चालक 
 

सवव ववभागाांना वळेोवळेी आलेले दुरध् वनी सांदेशे पुरववणे 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 

 

28 कलाकार ध 
वचत्रकार 

ववद्यार्थ् यांकवरता शैक्षवणक कामकाजासाठी. 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 

 

29 सुक्ष् मतायावचत्रकार 
 

रुग् णाांचे रोग वनदानाचे फोटो घेणे व त् याांचे नदीदवही ठेवणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 

 

30  इस् तकला वशक्षक 
 

भाजलेल् या व मानवसक रुग् णाांना हस् तकलेचे वशक्षण देणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 
१९८१ 
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कलम ४ (१) (इ) (ii) नमुना - (ब) 
            बै.जी.शासकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील अविकारी आवण कमवचार याांचे कतवव् याांचा तपशील. 

वगव-४ कमवचारी 
 

अ.क्र पदनाम वगव १,२, 
3 . 

 

कतवव् य 
 

कोणता 
कायदाधवनयम 
धशासन वनणवयध 
पवरपत्रकानुसार 

 

अवभप्राय 
 

1 वशपाई 
 

कायालयात, ववभागात व इतर वठकाणी वशपायाची सवव 
कामे करणे 
 

म.ना.सेवा  

2 सफाईगार धस् त्री 
सेववका  
 

ववभागाांमिील प्रयोगशाळेत साफसफाई व साांवगतलेली कामे 
 

म.ना.सेवा  

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
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3 प्रयोगशाळा 
पवरचर 
 

ववभागाांमिील प्रयोगशाळेत साफसफाई व साांवगतलेली कामे 
 

म.ना.सेवा  

4 माळी 
 

सवव ववभागामध् ये वृक्षारोपण , वनगा, व इतर अनुषांवगक कामे 
 

म.ना.सेवा  

5 स् वच्तक 
 

सवव प्रकारची स् वच् ततेची कामे करणे 
 

म.ना.सेवा  

6 पहारेकरी 
 

सवव ववभागाांवर आदेशीत केल् याप्रमाणे पहारा देणे व इतर म.ना.सेवा  

7 चतुथवशे्रणी 
सहाय्यक  
 

या महाववद्यालयातील ववभागाची स् वच् तेतेसांबांिीची व इतर 
कामे करणे 
 

म.ना.सेवा  

8 चद्वाहक चद्वाहक अविकारी, कमवचारी याांना आव यकतेच् या वळेी ने-
आण करणे. 
 
 

म.ना.सेवा  

9 नाईक सवव वशपायाांवर देखरेख ठेवणे, ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे 
करणे. 
 

म.ना.सेवा  
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10  पांप पवरचर महाववद्यालयाांच् या व रुग् णालयाांच् या सांबांवित पाण पुरवठा 
सुरळीत होत आहे याबाबतची दक्षता घेणे. 
 

म.ना.सेवा  

11 वायुसांयत्र पवरचर 
 

अस्स्तवात नाही 
 

म.ना.सेवा  

12 स् त्री सेववका  
 

महाववद्यालयातील मुलींच् या वसवतगृहथतील स् वच् ततेबाबत 
व इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 

म.ना.सेवा  

13 वसवतगृह सेवक  
 

महाववद्यालयातील मुलाांच् या वसवतगृहातील स् वच् ततेबाबत 
व इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 

म.ना.सेवा  

14 आवासी वसवतगृह 
सेवक 
 

महाववद्यालयातील पदव् युत् तर वसवतगृहातील स् वच् ततेबाबत 
व इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 

म.ना.सेवा  

वगव-४ कमवचारी 
15 पुरुष सेवक  

 
महाववद्यालयातील मुलाांच् या वसवतगृहातील स् वच्तेतबाबत 
व इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 

म.ना.सेवा  

16 प्रावणपाल 
 

महाववद्यालयातील मुलाांच् या वसवतगृहातील स् वच्तेतबाबत 
व इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 

म.ना.सेवा  

17 हमाल 
 

महाववद्यालयातील भाांडारामध् ये आलेल् या वस् तुची ने-आण 
करणे व इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 

म.ना.सेवा  
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18 सांग्रहालय सेवक 

 
महाववद्यालयातील सांग्रहालयातील वस् तुची देखरेख करणे. 
s  

म.ना.सेवा  

19 ग्रांथालय सेवक 
 

महाववद्यालयातील पुस् तके व वनयतकालीके याांचे देखरेख 
करणे व त् यासांबांिीची कामे करणे.  

म.ना.सेवा  

20 क्ष-वकरण सेवक 
 

रुग् णालयातील रुग् णाांची क्ष-वकरण काढण् यास क्ष-वकरण 
तांत्रञास मदत करणे. 
 

म.ना.सेवा  

21 सेवक ध 
पहारेकारी 
 

सवव ववभागाांवर आदेशीत केल् याप्रमाणे पहारा देणे व 
ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 

म.ना.सेवा  

22 पुस् तकपेढी सेवक 
 

महाववद्यालयातील पुस् तके व वनयतकालीके याांचे देखरेख 
करणे व त् यासांबांिीची कामे करणे. 

म.ना.सेवा  

23 पोषाकार 
 

प्रयोगशाळेत रुग् णालयात येणा-या तपासणीसाठ मेडीया 
बनववलेली  
 

म.ना.सेवा  

24 श.वव.कक्ष पवरचर 
 

महाववद्यालयातील दान केलेल् या मृतदेहाबाबत ववभाग 
प्रमुखाांच् या सुचने नुसार सवव कामे करणे 
 

म.ना.सेवा  
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     अविष्ट् ठाता, 
बै.जी.शा.व.ैमहाववद्यालय, पुणे. 

 
 

कलम ४ (१) (ब) (iii) 
वनणवय प्रवक्रयेतील पयववके्षण व जबाबदारीचे चत् तरदायीत् व वनवशच करुन कायवपध् दतीचे प्रकाशन 

(कामाचा प्रकारधनाव) 
 

कामाचे स् वरुप          -   महाववद्यालयात वनरवनरार्थ् या ववभागात सुरु असलेले कामाची मावहती      
सांबांवित तरतुद         -                  
अविवनयमाचे नाांव     -                  
वनयम                  -         महाराष्ट् र नागरी सेवा वनयम १९८१ 
शासन वनणवय, पवरपत्रके, कायालयीन आदेशा 

अ.
क्र 

कामाचे स् वरुप  कालाविी वदवस कामासाठी जबाबदारी 
अविकारी   

अ.क्र 
अवभप्राय 

01 अध् यापकाांच् या ध अशैक्षवणक पदावरील 
अविका-याांच् या वनयुक् तीचे प्रस् ताव 
सांचालनालयास सादर करणेs 

सवव सािारण बाब ७ वदवसाांत तात् काळ 
बाबींचा वनपटारा त् वरीत करणे व इतर 
ववषय ववहीत केलेल् या वळेापत्रकाप्रमाणे 
 

   प्रशासकीय 
अविकारी 
 

-- 

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
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02 तावत्रक व अताांवत्रक कमवचारी वगव ३ आवण 
४ च् या वनयुक् त् या करणे 
 

--                   --  

03 सवव अविकारी व कमवचा-याांचे सवव प्रकारचे 
प्रशासकीय कामकाज करणे 
 

  
 -- 

         
          -- 

 

04 कमवचा-याांच् या रजा मांजूर करणे 
 

  
  -- 

         
          -- 

 

05 कमवचा-याांना मराठी िंहदी भाषा परीक्षा 
चत् तीणव होण् यातून सूट देणेs 

--          
          -- 

 

06 कमवचा-याांच् या स् थावनक चौकशी करणेs --          
          -- 

 

07 कायालय-सािे पत्र  
अध्रशासकीय पत्र 
वविानसभा ताराांवकत प्र न 
फॅक् स सांस् थेची मावहती 
 

सात वदवसात वनपटारा करणे 
तीन वदवसात वनपटारा करणे 
समवदवशी वनपटारा करणे 
समवदवशी वनपटारा करणे िंकवा दूसरे 
वदवशी 
सात वदवसात वनपटारा करणे 
 

 
सांबांवित ववषयाचे 
वलवपक वगव 

-- 
-- 
-- 
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   अविष्ट् ठाता, 
बै.जी.शा.व.ैमहाववद्यालय, पुणे. 

 
 

 

कलम 4 (1) (ब) नमुना (अ) 
नमुन् या मध् ये कामाचे प्रकटीकरण सांघटनाचे लक्ष (वाथिकषक) 

अ.क्र काम ध कायव  कामाचे प्रमाण आथिकथक लक्ष  अवभप्राय 
01 लागू  नाह ी     
02     
03     
04     
05     
06     
07     

                                            
 

         अविष्ट् ठाता, 

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
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 बै.जी.शा.व.ैमहाववद्यालय, पुणे. 
      

 
कलम 4 (1) (ब) ( iv ) नमुना (ब) 

 
कामाची कालमयादा बै.जी. वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे येथील कामपणव होणेसाठी. 
प्रत् येक कामाची कालमयादा 1 ) सववसािारण टपाल 7 वदवसाांत 2 ) तात् काळ बाबींचा वनपटारा त् वरीत करणे 
 
 
 

अ.
क्र 

काम ध कायव वदवसध तास पूणव करण् यासठी  जबाबदारी अविकारी   तक्रार 
वनवारण 
अविकारी 

01 अध् यापकाांच् या ध अशैक्षवणक पदावरील अविका-
याांच् या वनयुक् तीचे प्रस् ताव सांचालनालयास सादर 
करणे. 

सवव सािारण बाब 7 वदवसाांत 
तात् काळ बाबीचा वनपटारा त् वरीत 
करणे व इतर ववषय ववहीत केलेल् या 
वळेापत्रकाप्रमाणे 
 

जन मावहती अविकारी, 
सहाय्यक मावहती 
अविकारी 

 

बै.जी.वदै्य
कीय 
महाववद्या
लय, पुणे 
 

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
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0२ ताांवत्रक व अताांवत्रक कमवचारी वगव 4 आवण 4 च् या 
वनयुक् त् या करणे. 
 

-- -- -- 

0३ सवव अविकारी व कमवचा-याांचे सवव प्रकारचे 
प्रशासकीय कामकाज करणे. 
 

-- -- -- 

0४ कमवचा-याांच् या रजा मांजूर करणे 
 

-- -- -- 

0५ कमवचा-याांना मराठी िंहदी भाषा परीक्षा चत् तीणव  
होण् यातून सूटदेणे. 
 

-- -- -- 

0६ कमवचा-याांच् या स् थावनक चौकशा करणेs --  -- 
0७ कायालय-सािे पत्र  

अिवशासकीय पत्र 
वविानसभा ताराांवकत प्र न   
फॅक् स द्वारे प्राप् त पत्र  
सांपूणव सांस् थेची मावहती  
 

सात वदवसात वनपटारा करणे 
वतन वदवसात वनपटारा करणे 
समवदवशी वनपटारा करणे 
समवदवशी वनपटारा करणे िंकवा 
दूसरे वदवशी 
सात वदवसात वनपटारा करणे. 
 

सांबांवित ववषयाचे वलपीक 
वगव 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ (1) (ब) (v) नमुना -(अ) 

बै.जी.शा.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे येथील कामाशीसांबांवित वनयम ध अविवनयम 
अनु.क्र. 

 
सूचना पत्रका नसुार वदलेले ववषय  

 
वनयम क्रमाांक व वषव 

 
अवभप्राय (असल् यास) 

 

०१ 
मा.अविष्ट् ठाता, याांच् या आदेशानुसार व सुचने 
नुसार वदलेले ववषय ,  
 

मा.ना.से.वनयम १९८१ 

मा.सांचालक, वदै्यकीय वशक्षण व सांशोिन , 
मुांबई. तसेच वदै्यकीय वशक्षण व औषद्रवये ववभाग 
व मांत्रालयीन इतर ववभाग , महाराष्ट् र शासनाने 
वळेोवळेी वनगववमत केलेल् या वनयमध अविवनयम 
शासन वनणवय व पवरपत्रकाांनुसार 
 

 
        

                                                         अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                       बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे    
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ (1) (ब) (v) नमुना -ब 

ब.ैजी.शा.वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे या कायातील कामाशी सांबांिीत शासन वनणवय 

 
   

 
 

अनु.क्र. 
 

शासन वनणवय नुसार वदलेले ववषय  
 

शासन वनणवय क्रमाांक व तारीख  
 

अवभप्राय 
(असल् यास) 

 
०१ रजा वनयम 

 
महाराष्ट् र नागरी सेवा वनयम १९८१ 
 

 

०२ भववष्ट् यवनवाह वनिी वनयम  
 

महाराष्ट् र सववसािारण भ.वन.वनयम १९८८ 
 

 

०३ रुग् णालयीन प्रशासन  
 

वनयम पुस्स्तका खांड एक १९८१ 
 

 

०४ वशस् त व अपील वनयम 
 

वनयम १९७९  

०५ वनवृत् ती वेतनाचे अांशराशीकरण 
 

म.ना.से.वनयम १९८४ 
 

 

०६ वनवृत् तीवेतन म.ना.से.वनयम १९८२  
०७ वेतन वनयम म.ना.से.वनयम १९८१  
०८ सेवेच् या सववसािारण शतप  

 
म.ना.से.वनयम १९८१  
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ (1) (ब) (v) नमुना -क 

बै.जी.शा.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे येथील कामाशी सांबांिीत परीपत्रके  
         

अनु.क्र
. 
 

ववषय पवरपत्रक क्रमाांक व तारीख  
 

अवभप्राय 
(असल् या
स) 

०१ 
 

अत् याव यक सेवतेील कमवचा-याांच् या कायालयीन 
कामकाजाच् या वळेेबाबत 
 

साववजवनक आरोग् य ववभाग परीपत्रक क्र. ओडीओ 
१६८८धसीआर१६३ध८८धआस् थापना, मांत्रालय, मुांबई 
वद.०९वडसवबर, १९९१ व वद.२९ध०९ध९२ 
 

 

०२ कायालयात चवशरा येणा-या कमवचा-याांच् या चशीरा 
चपस्स्थतीच तपसणी. 
 

व.ैवश.व औ.द्र.ववभाग परीपत्रक क्रां . इएसटी-
३०९२२५८ध९२धआस् थापना, मांत्रालय, मुांबई 
वद.१३ध११ध९२ 
 

 

०३ सेवा पुस् तकाची दुसरी प्रत स्र  रा् य शासकीय 
कमवचा-याांना ववनामुल् य देण् याबाबत. 
 

ववत् त ववभाग, परीपत्रक क्रां .सेवापु-
१०९७धप्र.क्रां .१०ध१७धसेवा-६, मांत्रालय, मुांबई 
वद.११ध११ध१९९७ 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ (1) (ब) (v) नमुना -ड 

बै.जी.शा.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे येथील कामाशी सांबांिीत कायालयीन आदेश ध िोरणात् मक परीपत्रके  
 

अनु.क्र
. 
 

ववषय  
 

क्रमाांक व तारीख  
 

अवभप्राय 
(असल् यास) 

 

०१ 
वळेोवळेी आव यकतेनुसार कायालयीन आदेशधपत्रके वनगववमत केली जातात व 
आव यक कायववाही पार पाडली जाते. 
 

  

  
 
               

  
 
 
 



 

R TI/17babi/may-2022 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
वशपाई याांचा जॉबचाटव - 

 वळेोवळेी वरीष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या ववववि जबाबदा-या पार पाडणे. 
 कायालयात साफसफाई करणे. 
 टपाल वाटप करणे. 
 देयके कोषागारात सादर करणे व सांदेश वाहकाचे काम करणे. 
 रोकड आणण् यासाठी रोखपाल याांचे सोबत कोषागारात जाणे. 
 पासवल सोडववणे. 
 भाांडार ववभागासा मदत करणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 राष्ट्रीय कायवक्रमात सहभाग घेणे. 
 वलवपकाांना ववववि प्रकारच् या नस् त् या सूचीबध् द करण् यासांभात मदत करणे. 
 
 

                                                                                                                                   



 

R TI/17babi/may-2022 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
    चतुथवश्रेणी सहाय्यक याांचा  जॉबचाटव  - 

 
 
 वळेोवळेी वरीष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या कामाच् या ववववि जबाबदा-या पार पाडणे. 
 ताांवत्रक कमवचा-याांना कामात मदत करणे. 
 कायवशाळेतील ववववि चपकरणाांची वनगा राखणे. 
 कायवशाळेतील व पवरसराची स् वच् तता ठेवणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 
 

                                                                                                अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                            बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे   
 
 

 
 
 



 

R TI/17babi/may-2022 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
चद्वाहक याांचा  जॉबचाटव  - 

 
 महाववद्यालयातील सवव ववभागाांतील प्राध् यापक व कमवचारी याांना  चद्वाहनाची ये-जा करणे 
 चद्वाहकाची वनगाराखने व स् वच् त करणे 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

नाईक याांचा जॉबचाटव -- 
 

 सवव वशपायाांवर देखरेख ठेवणे,त् याांच् या अडचणी सोडववणयासाठी मदत करणे, ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
 
 

                                                                          अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                           बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
 
 
 
  



 

R TI/17babi/may-2022 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
माळी याांचा  जॉबचाटव  - 

 
 महाववद्यालयातील सवव ववभागातील सवव कक्ष व ववभाग व दशवनीय भाग या वठकाणचे गवत काढून लाडे लावणे. 
 ववववि ववभागातील लाडे , लुडपे व ववववि शोभेची लाडे याांची वनगा राखणे. 
 महाववद्यालयातील पवरसरातील अनाव यक गवत, लाडे, लुडपे याांचा ववभागप्रमुखाच् या परवानगीनुसार नायनाट करणे. 
 ववववि ववभागात आव यकतेप्रमाणे काम करणे. 
 वळेोवळेी ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली ववववि कामे करणे. 
 महाववद्यालयाच् या सवव ववभागाच् या आवारात ववववि प्रकारच् या शोभेच् या वृक्षाांची लागवड करणे. 
 महाववद्यालयातील पवरसरात ववववि ववभागामध् ये आकषवक बगीचा तयार करणे. 
 महाववद्यालयातील पवरसरात ववववि ववभागात व पवरसरात वाढलेले अनाव यक गवत कमी करणे. 

 
 
 

                                                                                           अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                  बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे   



 

R TI/17babi/may-2022 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
  पहारेकरीध पहारेकरी सेवक याांचा  जॉबचाटव - 

 महाववद्यालयातील सवव ववभागातील सवव कक्ष व ववभाग व सांपूणव पवरसरावर देखरेख करणे. 
 महाववद्यालयातील सवव ववभागावर व  पवरसरावर पहारा देणे. 
 महाववद्यालयातील ववववि ववभाग, बाह्रय रुग् ण ववभाग, मुला-मुलींचे वसतीगृहातील इत् यावद वर वदवसा व रात्री पहारा 

देणे. 
 महाववद्यालयातील पाईप लाईनवर पहारा देणे. 
 महाववद्यालयाच् या पवरसरात कोणत् याही प्रकारची चोरी होणार नाही या बाबत दक्ष राहणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करेणे. 

पांप पवरचर याांचा जॉबचाटव  :- 
 महाववद्यालयातील व रुग् णाांलयातील सवव ववभागाांतील सवव सांपूणव पाणी पुरवठा सुरक्षीत होत आहे याबाबची दक्षता घेणे. 
 पांप पवरसरावर देखरेख करणे. 
 महाववद्यालयाच् या सवव पाण् याच् यास टाक् याची सफाई करणे. 
 महाववद्यालयातील ववववि प्रकारची नळाांच् या दुरुस् तीची कामे करण् यासाठी सुवचत करणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे करणे. 
 

                                                                                                                       अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे   



 

R TI/17babi/may-2022 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
वसतीगृह सेवक याांचा जॉबचाटव :- 

 महाववद्यालयातील मुलाांच् या वसवतगृहातील स् वच्ततेबाबत व इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 वळेोवळेी ववरष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या ववववि जबाबदा-या पार पाडणे. 
 ताांवत्रक कमवचा-याांना कामात मदत करणे. 
 मुलाांच् या वसतीगृहातील व पवरसरातील स् वच् तता ठेवणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 
 

                                                                      अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे   
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
वायुसांयत्र पवरचर याांचा जॉबचाटव  - 

 वायु सांयांत्र अस्स्त्वात नाही. 

 
स् त्री सेववका याांचा जॉबचाटव   - 

 महाववद्यालयातील सवव मुलींच् या व सवतगृहातील सवव कक्ष व ववभाग व दशवनीय भाग स् वच् त करणे. 
 महाववद्यालयातील सवव मुलींच् या वसवतगृहातील देखरेख करणे. 
 सवव मुलींना कामात मदत करणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

पुरुष सेवक याांचा जॉबचाटव  - 
 रुग् णालयीन तासणीचे ववशेष नमुने कक्षातून प्रयोगशाळेत तपसणीसाठी घेऊन जाणे. 
 महाववद्यालयातील व रुगणालयातील जीने घासून स् व् च्त ठेवणे. 
 महाववद्यालयातील व रुगणालयातील आवार स् वच् त ठेवणे. 
 महाववद्यालयातील व रुगणालयातील गटारी व ड्रेनेज लाईन स् वच् त करणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे व सवव राष्ट् रीय कायवक्रमात सहभाग होणे. 

                                                                                                अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                               बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे 
   



 

R TI/17babi/may-2022 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
प्रावणपाल याांचा जॉबचाटव- 

 महाववद्यालयातील प्रावणघरातील प्राण् याांच् या स् व् च् ततेबाबत व इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 महाववद्यालयातील प्राण् याची वनगा राखणे. 
 प्राण् यासांबांिीची स्र  कामे करणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

हमाल याांचा जॉबचाटव  - 
 महाववद्यालयातील भाांडाची स् वच् ततेबाबत सवव कामे करणे. 
 ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेल इतर कामे करणे 
 महाववद्यालयातील भाांडारात आणलेले सवव स् टे नरी व वस् तू व् यवस्स्थत ठेवणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 

ग्रांथालय सेवक याांचा जॉबचाटव  - 
 महाववद्यालयातील सांग्रहालयाांच् या स् वच् ततेबाबत सवव कामे करणे. 
 इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
 महाववद्यालयातील मुला व मुलींसाठी सांग्रहालयाांची मावहती देणे. 

                                                                              अविष्ट्ठाता,             
                                                                                                             बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे   



 

R TI/17babi/may-2022 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
ग्रांथालय सेवक याांचा जॉबचाटव  - 

 महाववद्यालयातील पुस् तके व वनयतकालीके याांची देखरेख करणे. 
 त् या सांबांिीची कामे करणे व ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी सोपववलेली कामे पार पाडणे. 
 
 

                                                                अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                  बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे   
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
क्ष- वकरण सेवक याांचा जॉबचाटव - 

 क्ष- वकरण सेवकाांने ८.३० ते दुपारी १२.३० पय त सांध् याकाळी २.०० ते ४.३० पय त हजर रहाव.े 
 दररोज नेहमीचे काम सुरु करण् यापूवप क्ष- वकरण यांत्र स् वच् त कराव ेव ते कायवक्षम असल् याचे पहाव.े 
 त् याच् या बात् यातील क्ष-वकरण यांत्राच् या पवररक्षाणसाठी व दुरुस् तीसाठ ववरष्ट् ठाांना कळवाव.े 
 यांत्राचे सांिारण व दुरुस् तया याांची नदीद वदनाांकासह दशवववणारी ववशेष नदीदवही ठेवावी. 
 वापरलेल् या क्ष-वकरण वफल् माच् या दररोजचा वहशोब त् याांच् या वनरवनराळया आकारानुसार ठेवावा. 
 राष्ट् रीय कायवक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 
 प्राध् यापक व ववभाग प्रमुखाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 
 
 

                                                                                                          अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                 बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे   
 

 
 
 



 

R TI/17babi/may-2022 

 
 

मावहती अविकार अविवनयम 2005 
                                                पुस् तकपेढी सेवक याांचा जॉबचाटव- 
 
 वळेोवळेी ववरष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या ववववि काम पार पाडणे. 
 ताांवत्रक कमवचा-याांना कामात मदत करणे. 
 ग्रांथालयातील ववववि पुस् तकाांची वनगा राखणे. 
 ग्रांथालयामध् ये वाचकवृदाांनी काढलेली पुस् तक परत जागेवर ठेवण् याकवरता मदत करणे. 
 ग्रांथालयातील स् वच् तता ठेवणे. 
 ग्रांथालयातील ववरष्ट् ठाांनी वळेोवळेी साांवगतलेली कामे करणे. 
                                        

                                                                                                                    अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                      बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,  
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
पोषागार याांचा जॉबचाटव - 

 
 वळेोवळेी ववरष्ट् ठाांनी सोपववलेल् या ववववि जबाबदा-या पार पाडणे. 
 प्रयोगशाळेत रुग् णालयात येणा-या तपासणीसाठी मेवडया बनववने. 
 ववभागातील ववववि प्रकारचे रसायने व काच सामान याांची साफसफाई करुन वनगा राखणे. 
 ववभागातील प्रयोगशाळेत ववरष्ट् ठाांना त् याांच् या मागवदशवनाखाली कामात मदत करणे. 
 ववभागाकवरता भाांडारातून रसायने व काच सामान आणणे. 
 ववभाग प्रमुखानी वळेोवळेी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे. 

              
 

                                                                                                      अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ (1) (इ) (ii) नमुना -(ए)  

बै.जी.शा.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील अविकारी आवण कमवचारी याांचे कतवव् याांचा तपशील. 
 

अ.क्र पदनाम  अविकार  कोणता कायदा ध वनयम ध शासन 
वनणवय ध पवरपत्रकानुसार 

अवभप्राय 

०१ अविष्ट् ठाता 
 

प्रादेवशक प्रमुख व वनयांत्रण 
अविकारी भववष्ट् य वनवाह वनिी 
मांजूर करणे इ.  
रजा वनयम 
यांत्र सामुग्री सािन सामुग्री खरेदी 
ववषयक  
 

वरलोलुशन क्र.इमईडी- 
१९८८धसीआर-६०५, मांत्रालय, 
मुांबई, वदनाांक १५ध१२ध१९८८ 
 
महाराष्ट् र सवव सािारण भववष्ट् य 
वनवाह वनिी वनयम ५ध०२ध१९८८ 
तसेच१९८८ म.ना. सेवा वनयम 
१९८१ नुसार 
 

 

०२ प्रशासकीय 
अविकारी 

आहरण व सांववतरण अविकारी  
 

वरलोलुशन क्र.इमईडी- 
१९८८धसीआर-६०५, मांत्रालय, 
मुांबई, वदनाांक १५ध१२ध१९८८ 
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नमुना - बी 
अ.क्र पदनाम  अविकारी प्रशासकीय कोणता कायदा ध वनयम ध शासन वनणवय ध 

पवरपत्रकानुसार 
अवभप्राय 

०१ अविष्ट् ठाता 
 

 वरलोलुशन क्र.इमईडी- १९८८धसीआर-६०५, 
मांत्रालय, मुांबई, वदनाांक १५ध१२ध१९८८ 
 
शासन वनणवय  क्रमाांक ववअप्र-१०००धप्रक्र-
४६१ध२००१धवववनयम धवद.११.०७.२००१ 
 
 
 
शा.वन.क्र ववअप्र-
१०००प्रक्र.४६१ध२००१वववनयमधवद.११.०७.१७ 
 

 

 

 
नमुना - सी 

अ.क्र पदनाम  अविकार प्रशासकीय कोणता कायदा ध वनयम ध शासन 
वनणवय ध पवरपत्रकानुसार 

अवभप्राय 
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०१ अविष्ट् ठाता 
 

लागू नाही             -----------  

 
नमुना - डी 

अ.क्र पदनाम  अविकार प्रशासकीय कोणता कायदा ध वनयम ध शासन 
वनणवय ध पवरपत्रकानुसार 

अवभप्राय 

                                                    लागू नाही 
 
 
 

  
                                                                                                                                                                       अविष्ट्ठाता,  

                                                                                                               बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ (1) (इ) (ii) नमुना -(ब)  

बै.जी.शा.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील अविकारी आवण कमवचारी याांचे कतवव् याांचा तपशील. 
वगव १ व २ 

 
अ.क्र पदनाम वगव १,२ 

 
कतवव् य  कोण् त् या कायद्या ध वनयम 

धशासनवनणवय ध पवरपत्रका नुसार  
 

अवभप्राय 
 

1 अविष्ट् ठाता 
 

1) सवव प्रकारचे देयके स् वाक्षरी करणे                
ववत् तीय  
2) अविकारी व कमवचा-याांचे रजा, रजा प्रवास सवलत 
मांजुर करणे प्रशासकीय. 
3) प्राध् यापक व ववभाग प्रमुखावर वनयांत्रण ठेवणे. 
4) महाववद्यालयाच् या सांदभात जनेच् या तक्रारींचे 
वनवारण करणे. 
5) वदै्यकीय वशक्षण ववभागच् या ध् येय िोरणाांची 
अमलबजावणी 
6) राष्ट् रीय कायवक्रमाांची प्रभावीपणे अांमलबजावणी 
करणे. 

वरलोलुशन क्र.इमईडी- 
१९८८धसीआर-६०५, मांत्रालय, 
मुांबई, वदनाांक १५ध१२ध१९८८ 
 
महाराष्ट् र सवव सािारण भववष्ट् य 
वनवाह वनि वनयम ५ध०२ध१९८८ 
तसेच१९८८ म.ना. सेवा वनयम 
१९८१ 
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7) सांस् थेसाठी आव यक अनुदानाची मागणी करणे. 
8) ववववि वठकाणी आरोग् य वशबीराांचे आयोजन करणे. 
9) अविकारी व कमवचा-याांवर वनयांत्रण व वशस् तभांग 
ववषयक कायववाही करणे. 
 

2 प्राध् यापक  
 

दैनांवदन अध् यापन, ववभागाचे प्रशासकीय कामकाज, 
ववभागातील कमवचारी याांच् यावर वनयांत्रण व 
ववभागातील इतर कामे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

3 सहयोगी प्राध् यापक  
 

दैनांवदन अध् यापन, ववभागाचे प्रशासकीय कामकाज, 
ववभागातील कमवचारी याांच् यावर वनयांत्रण व 
ववभागातील इतर कामे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

4 अविव् याख् याता दैनांवदन अध् यापन, ववभागाचे प्रशासकीय कामकाज. म.ना.सेवा वनयम १९८१  
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5 प्रशासकीय अविकारी 

 
कमवचारी वगावर वनयांत्रण, आहरण व सांववतरण 
अविकारी , तसेच अविष्ट् ठाांतानी सोपववलेली इतर 
कामे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

6 जीवरसायनशास् त्र  
 

रसायनशास् त्र सांबांिी ववद्यार्थ् यांना सखोल ञान देणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

                                                                                            
 

                                                                                                        अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                            बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 
कलम ४ (1) (इ) (ii) नमुना -(ब)  

बै.जी.शा.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील अविकारी आवण कमवचारी याांचे कतवव् याांचा तपशील. 

अ.क्र पदनाम वगव १,२,३ 
 

कतवव् य  कोण् त् या कायद्या ध वनयम 
धशासनवनणवय ध पवरपत्रका नुसार  

 

अवभप्रा
य 
 

१ कायालयीन 
अविक्षक  
 

कायालयीन अविक्षक  हणनू असलेली सवव कतवव् य पार 
पाडणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

२ ववरष्ट् ठ सहाय्यक  
 

प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पाडणे व इतर कतवव् ये. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

३ ववरष्ट् ठ वलवपक प्रशासकीय कामकाज, टांकलेखन, ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली 
कामे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

४ वलवपक टांकलेखक प्रशासकीय कामकाज, टांकलेखन, ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली 
कामे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

५ लघुलेखक लघुलेखन घेणे, टांकलेखन करणे व इतर अनुषांवगक कतवव् ये. म.ना.सेवा वनयम १९८१  
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६ प्रयोगशाळा तांत्रञ 

 
रक् त, लघवी तपासणे, व इतर तपासण् या , अहवाल व इतर. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

७ प्रयोगशाळा 
सहाय्यक  
 

रक् त, लघवी तपासणे, व इतर तपासण् या , अहवाल व इतर. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

८ प्रावणघर पयववके्षक 
 

प्रावणघरातील प्राण् याांची देखरेख करणे व त् याांच् या आहाराची 
काळजी घेणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

९ ई.सी.जी.तांत्रञ 
 

रुग् णाांचे ई.सी.जी.काढणे व त् याांचे अहवाल तयार करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

१० दांत तांत्रञ 
 

दांत न ग् णाांवर चपचार ववरष्ट् ठाांच् या आदेशाचे व इतर 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

११ ग्रांथपाल 
 

महाववद्यालयाच् या ग्रांथालयाची सांपूणव जबाबदारी पार पाडणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

१२ सहाय्यक ग्रांथपाल 
 

ग्रांथपालाला मदत करणे व त् याांनी साांवगतलेली कामे करणे 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

१३ अवभरक्षक 
 

सांग्रथलयात ठेवण् यासाठी अवयवाांची व् यवस् थीत माांडणी 
करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
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वगव-3 कमवचारी 
 
अ.क्र पदनाम वगव १,२,३ 

 
कतवव् य  कोण् त् या कायद्या ध वनयम धशासनवनणवय ध 

पवरपत्रका नुसार  
 

अवभप्राय 
 

 

१४ आरोग् य अनुशासक  
 

आरोग् य सांदभात जनजागृती व इतर अनुषांवगक कतवव् ये. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

१५ स् वच् तता वनवरक्षक 
 

रुग् णालय व महाववद्यालय आवार कमवचा-याांन कडून स् वच् त 
करुन ठेवणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

१६ सत्री अविवक्षका  
 

वसतीगृहातील मुलींवर देखरेख ठेवणे त् याांच् या अडीअडचणी 
सोडववणे व वसतीगृहाच् या व् यवस् थापनेची कामवगरी पाहणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

१७ पवरचावरका 
प्रसाववका 
 

तयाांनी नवजात अभवकाची मावहती नसीकरणासाठी त् या त् या 
ववभागाांना पांचायत सवमतीना मावहती पुरववणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

१८ सहाय्यक 
पवरचावरका 
 

आरोग् य कव द्राच् या स् वच् ततेबाबत स् वच् तता ् यावी यांत्र सामुग्री 
पुरवठा करावा व पवरचावरका प्रसाववकाांना मदत करावी. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
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वगव-३ कमवचारी 
१९ साववजवनक आरोग् य 

पवरचावरका 
 

ग्रामीण ववभागात रोग प्रवतबांिक व 
सामावजक औषिशास् त्र ववषयासांबांिीची 
मावहती देणे तसेच नवजात अभवकाांच् या 
सांगोपनाववषयी व कुटुांब वनयोजनासांबांिीची 
मावहती देणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

२० अविपवरचावरका 
 

डॉक्टराांना त् याांच् या शल् यवचवकत् सेमध् ये 
मदत करणे व त् याांनी साांवगतलेली कामे 
पार पाडणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

२१ मुळ आरोग् य 
कायवकता 
 

मलेवरया, ताप इ. रुग् णाांच रक् त तपासणीचे 
नमुने गोळा करणे व ते तपासणीसाठी 
पाठववणे व त् याबाबतचा अहवाल तयार 
करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

२२ सामावजक 
कायवकता 

रुग् णाांना मागवदशवन करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
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२३ वाहन चालक  

 
अत् याव यक रुग् णाांची ने-आण करणे तसेच 
शासकीय कामासाठी वाहनाांचा  वापर 
करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

२४ प्रके्षपक चालक 
 

ग्रावमण ववभागात रोग प्रवतबांिक व 
सामावजक चपाय या बाबत शैक्षवणक 
वचत्रीकरण दाखववणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

२५ तायावचत्रकार 
 

ववद्यार्थ् यांच् या वशक्षणाकवरता ववववि 
तायावचत्रणे काढणे व इतर  
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

२६ अवभलेखापाल 
 

मेडीसीन ववभागातील ववववि 
आजारावरील रुग् णाांचे लेखे ठेवणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

२७ दूरध् वनी चालक  
 

सवव ववभागाांना वळेोवळेी आलेले दुरध् वनी 
सांदेश पुरववणे  
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

२८ कलाकार ध 
वचत्रकार 

ववद्यार्थ् याकवरता शैक्षवणक कामकाजासाठी 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
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२९ सुक्ष् मतायावचत्रकार 

 
रुग् णाांचे रोग वनदानाचे फोटो घेणे व त् याांचे 
नदीदवही ठेवणे 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

३०  हस् तकला वशक्षक 
 

भाजलेल् या व मानवसक रुग् णाांना 
हस् तकलेचे वशक्षण देणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम १९८१ 
 

 

 
 

                                                                                              अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                              बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
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मावहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
                कलम  ४ (1) (इ)  (ii)  नमुना - ( ब ) 

बै.जी.शा वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील अविकारी आवण कमवचारी याांचे कतवव् याांचा 
तपशील. 

वगव 4 कमवचारी 
 

अ.क्र
. 
 

पदनाम 
 

कतवव् य 
 

कोणत् या कायरद्या ध वनण् यम ध 
शासनवनणयव ध पवरपत्रका 

नुसार 
 

अवभप्राय 
 

०१ वशपाई 
 

कायालयात, ववभागात व इतर वठकाणी वशपायची सवव कामे करणे 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

०२ सफाईगार धस् त्री 
सेववका  
 
 

ववभागाांमिील प्रयोगशाळेत साफसफाई व साांवगतलेली कामे 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  
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०३ प्रयोगशाळा 
पवरचर 
 

ववभागाांमिील प्रयोगशाळेत साफसफाई व साांवगतलेली कामे 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

०४ माळी 
 

सवव ववभागामध् ये वृक्षारोपण, व इतर अनुषांवगक कामे 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

०५ स् वच् तक 
 

सवव प्रकाची स् वच् ततेची कामे करणे  म.ना.सेवा वनयम 1981  

०६ पहारेकरी 
 

सवव ववभागाांवर आदेशीत केल् याप्रमाणे पहारा देणे व इतर 
  

म.ना.सेवा वनयम 1981  

०७ चतुथवशे्रणी 
सहाय्यक  
 

या महाववद्यालयातील ववभागाची स् वच् तेतेसांबांिीची व ईतर कामे 
करणे 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

०८ चद्वाहक 
 

 चद्वाहकात अविकारी, कमवचारी याांना आव यकतेच् या वळेी ने-आण 
करणे 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

०९ नाईक सवव वशपायाांवर देखरेख ठेणे,ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

१० पांप पवरचर 
 

महाववद्यालयाांच् या व रुग् णालयाांच् या सांबांवित पाणी पुरवठा सुरळीत 
होत आहे याबाबतच दक्षता घेणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  
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११ वायुसांयत्र पवरचर  
 

अस्स्तवात नाही 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

१२ स् त्री सेववका 
 

महाववद्यालयातील मुलाांच् या वसवतगृहातील स् वच् ततेबाबत व इतर 
ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेल कामे करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

१३ वसवतगृह सेवक 
 

महाववद्यालयातील मुलाांच् या वसवतगृहातील स् वच् ततेबाबत व इतर 
ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेल कामे करणे. 
- 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

१४ आवासी वसवतगृह 
सेवक 
 

महाववद्यालयातील पदव् युत् तर  वसवतगृहातील स् वच् ततेबाबत व 
इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेल कामे करणे. 
 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

वगव - 4 कमवचारी 
१५ पुरुष सेवक 

 
महाववद्यालयातील मुलाांच् या वसवतगृहातील स् वच् ततेबाबत व इतर 
ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

१६ प्रावणपाल 
 

महाववद्यालयातील प्राणी घरातील प्राण् याची स् वच् ततेबाबत व इतर 
ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  
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१७ हमाल 
 

महाववद्यालयातील भाांडारामध् ये आलेल् या वस् तुांची ने - आण करणे व 
इतर ववरष्ट् ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

१८ सांग्रहालय सेवक 
 

महाववद्यालयातील सांग्रहालयातील वस् तुची देखरेख करणे 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

१९ ग्रांथालय सेवक 
 

महाववद्यालयातील पुस् तके व वनयतकालीके याांची देखरेख करणे व 
त् यासांबांिीची कामे करणे. 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

२० क्ष-वकरण सेवक 
 

रुग् णालयातील रुग् णाांची क्ष-वकरण काढण् यास तांत्रञास मदत करणे 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

२१ सेवक ध पहारेकरी 
 

 
सवव ववभागाांवर आदेशीत केल् याप्रमाणे पहारा देणे व ववरष्ट् ठाांनी 
साांवगतलेली कामे करणे. 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

२२ पुस् तकपेढी सेवक  
 

महाववद्यालयातील पुस् तके व वनयतकालीके याांची देखरेख करणे व 
त् यासांबांिीत कामे करणे- 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

२३ पोषाकार प्रयोगशाळेत रुग् णालयात येणा-या तपसणीसाठी मेडीया 
बनववलेली  
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  

२४ श.वव.कक्ष पवरचर 
 

महाववद्यालयातील दान केलेल् या मृतदेहाबाबत ववभाग प्रमुखाांच् या 
सुचने नुसार कामे करणे 
 

म.ना.सेवा वनयम 1981  
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मावहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
कलम  ४ (1) (ब)  (iii)   

वनणवय प्रवक्रयेतील पयववके्षण व जबाबदारीचे चत् तरदायीत् व वनवचितत करुन कायवपध् दतीचे प्रकाशन ( कामाचा प्रकार ध नाव ) 
 

कामाचे स् वरुप %&    महाववद्यालयात वनवराध् या ववभागात सुरु असलेले कामाची मावहती 
सांबांवित तरतुद %&   
अविवनयामचे नाांव 
वनयम  %&  महाराष्ट् र नागरी सेवा वनयम 1981  
शासन वनणवय, पवरपत्रके, कायालयीन आदेशा 

अ
नु.
क्र 

कामाचे स् वरुप  
 

कालाविी वदवस  कामासाठी जबाबदार 
अविकारी 

अवभ
प्राय 

०१ अध् याकाांच् या ध शैक्षवणक पदावरील अविका-
याांच् या वनयुक् तीचे प्रस् ताव सांचालनालयास 
सादर करणेs 

सवव सािारण बाब 7 वदवसाांत तात् काळ 
बाबींचा वनपटारा त् वरीत करणे व इतर 
ववषय ववहीत केलेल् या वळेापत्रकाप्रमाणेs 

   प्रशासकीय अविकारी 
 

-- 
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०२ ताांवत्रक व अताांवत्रक कमवचारी वगव 3 आवण 4 
च् या वनयुक् तया करणेs 

--         --  

०३ सवव अविकारी व कमवचार-याांचे सवव प्रकारचे 
प्रशासकीय कामाकाज करणेks 

  
 -- 

         
          -- 

 

०४ कमवचा-याांच् या रजा मांजूर करणे 
 

  
  -- 

         
         -- 

 

०५ 1) कमवचा-याांना मराठी िंहदी भाषा परीक्षा 
चत् तीणव होण् यातून सूट देणे 
 

   --          --  

०६ कमवचा-याांच् या स् थावनका चौकशा करणे 
 
 

 --          --   

०७ कायवलय-सािे पत्र  
अिवशासकीय पत्र  
वविानसभा ताराांवकत प्र न 
फॅक् स द्वारे प्राप् त पत्र  
सांपूणव सांस् थेची मावहती 
 

सात वदवसात वनपटारा करणे 
तीन वदवसात वनपटारा करणे 
समवदवशी वनपटारा करणे 
समवदवशी वनपटारा करणे िंकवा दूसरे 
वदवशी 
सात वदवशी वनपटारा करणे 
 

सांबांवित ववषयाचे वलपीक वगव 
-- 
-- 
-- 
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मवहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
कलम  ४ (1) (ब)  (iv)  नमुना -(अ) 

नमुन् या मध् ये कामाचे प्रकटीकरण सांिटनाचे लक्ष (वाथिकषक) 
 

अनु.क्र काम ध कायव कामाचे प्रमाण आथिकथक लक्ष अवभप्राय 
01 लागू नाही    
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     

     
     

                                                                       अविष्ट्ठाता,  
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मावहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
कलम  ४ (1) (ब)  (iv)  नमुना - (ब) 

कामाची कालमयादा बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ,पुणे येथील कामपूणव होण् यासाठी. 
प्रत् येक कामाची कालमयादा 1) सववसािरण टपाल 7 वदवसाांत 2) तातकाळ बाबींचा वनपटारा त् वरीत करणे 

अनु.
क्र 

काम ध कायव 
 

वदवस ध तास पूणव करण् यासाठी 
 

जबाबदारी अविकारी 
 

तक्रार 
वनवारण 
अविकारी 

 
01 अध् यापकाांच् या ध अशैक्षवणक पदावरील अविका-

याांच् या वनयुक् तीचे प्रस् ताव सांचालनालयास सादर 
करणे 
 

सवव सािारण बाब 7 वदवसाांत 
तात् काह बाबींचा वनपटारा त् वरीत 
करणे व इतर ववषय ववहीत केलेल् या 
वळेापत्रकाप्रमाणे 
 

जन मावहती अविकारी 
सहाय्यक मावहती 
अविकारी 

 

बै.जी.शास
कीय 

वदै्यकीय 
महाववद्याल
य ,पुणे  

02 ताांवत्रक व अताांवत्रक कमवचारी वगव-३ आवण ४ च् या 
वनयुकत् या करणे 
 

-- -- -- 

03 सवव अविकारी व कमवचा-याांचे सवव प्रकारचे 
प्रशासकीय कामकाज करणे 
 

-- -- -- 
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04 कमवचा-याांना रजा मांजूर करणे 
 

-- -- -- 

05 कमवचा-याांना मराठी िंहदी भाषा परीक्षण चत् तीणव 
होण् यासाठी सूट देणे 

-- -- -- 

06 कमवचा-याांच् या स् थावनक चौकशी करणे --  -- 
07 

 
 
 
 
 

कायालय-सािे पत्र  
अिवशासकीय पत्र 
ववघानसभा ताराांवकत प्र न 
फॅक् स द्वारे प्राप् त पत्र  
 
सांपूणव सांस् थेची मावहती 
 

सात वदवसात वनपटारा करणे 
वतन वदवसात वनटारा करणे 
समवदवशी वनपटारा करणे 
समवदवशी वनपटारा करणे िंकवा 
दूसरे वदवशी 
सात वदवसात वनपटारा करणे 
 

सांबांवित ववषयाचे वलपीक 
वगव 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
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मावहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
कलम  ४ (1) (ब)  (v)  नमुना - अ 

                                बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ,पुणे येथील कामाशी सांबांिीत वनयमधअविवनयम  
 

अनु.क्र सूचना पत्रका नुसार वदलेले ववषय 
 

वनयम क्रमाांक व वषव 
 

अवभप्राय (असल् यास) 
 

01 

मा. अविष्ट्ठाता, याांच् या आदेशानुसार व 
सूचने नुसार वदलेले ववषय, 

 
 

महाराष्ट् र नागरी 
सेवा वनयम १९८१ 
 

मा.सांचालक, वदै्यकय वदै्यकय वशक्षण व सांशोिन, मुांबई. तसचे 
वदै्यकीय वशक्षण व औषिीद्रव् ये ववभाग व मांत्रालयीन इतर ववभाग, 
महाराष्ट् र शासनाने वळेोवळेी वनगववमत केलेल् या 
वनयमधअविवनयम शासन वनणवय व पवरपत्रकाांनसुार 
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मावहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
कलम  ४ (1) (ब)  (v)  नमुना - ब 

 
                                बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय ,पुणे या कायालयातील सांबांिीत शासन वनणवय  
 
अनु.क्र शासन वनणवया नुसार वदलेले ववषय  शासन वनणवया क्रमाांक व तारीख शअवभप्रा

य 
(असल् या
स) 

01 रजा वनयम महाराष्ट् र नागरी सेवा वनयम १९८१ 
 

 

02 भववष्ट् यवनवाह वनिी वनयम महाराष्ट् र सववसािारण भ.वन.वनयम १९८८ 
 

 

03 रुग् णालयीन प्रशासन वनयम पुस्स्तका खांड एक १९८१ 
 
 

 

04 वशस् त व अपील वनयम वनयम १९७९   
05 वनवृत् ती वतेनाचे अांशराशीकरण  महाराष्ट् र नागरी सेवा वनयम १९८४  
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06 वनवृत् तीवतेन महाराष्ट् र नागरी सेवा वनयम १९८२ 
 
 

 

07 वतेन वनयम महाराष्ट् र नागरी सेवा वनयम १९८१ 
 
 

 

08 सेवचे् यासववसािारण शतप महाराष्ट् र नागरी सेवा वनयम १९८१ 
 
 

 

09 प्रदग्रहण अविी, स् वीयेत् तर सेवा, बडतफप, व सेवतेून 
काढून टाकणे याांच् या काळातील प्रदाने 
 

महाराष्ट् र नागरी सेवा वनयम १९८१ 
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मावहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
    कलम  ४ (1) (ब)  (v)  नमुना - (क) 

बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय ,पुणे येथील कामाशी सांबांिीत पवरपत्रके 

               
अनु.क्र 

शासकीय पत्रका नुसार वदलेले ववषय पवरपत्रक क्रमाांक व तारीख अवभप्राय 
(असल् यास) 

 
०१ अत् याव यक सेवतेील कमवचा-याांच् या कायालीयन 

कामकाजाच्या वळेेबाबत 
 

साववजवनक आरोग् य ववभाग परीपत्रक क्रां .ओडीओ-
१६८८धसीआर-१६८ध८८धआस् थापना, मांत्रालय, मुांबई 
वद.०९वडसवबर,१९९१ व वद.२९ध०९ध१९९२ 
 

 

02 कायालयात अवशरा येणा-या कमवच-याांच् या चशीरा 
चपस्स्थतीची तपासणी. 
 

व.ैवश. व औ.द्र.ववभाग परीपत्रक क्रां . इएसटी-
३०९२ध२५८ध९२धआस् थापना, मांत्रालय, मुांबई 
वद.१३ध११ध९२ 
 

 

03  ववत् त ववभाग, परीपत्रक क्रां सेवापु-
१०९७धप्र.क्रां १०ध९७धसवेा-६,मांत्रालय, मुांबई 
वद.११ध११ध१९९७ 
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मावहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
कलम  ४ (1) (ब)  (v)  नमुना - ड 

 
बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ,पुणे येथील कामाशी सांबांिीत कायालयीन आदेशधिोरणात् मक परीपत्रके 

 
अनु.क्र. ववषय 

 
ववष क्रमाांक व नारीख अवभप्राय (असल् यास) 

 

01 
ववषयवळेोवळेी आव यकतेनुसार कायालयीन आदेशधपत्रके 

वनगववमत केली जातात व आव यक कायववाही पार पाडली जाते. 
- 
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मावहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
                  कलम  ४ (1) (ब)  (v)  नमुना - (इ) 

           बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ,पुणे या कायालयामध् ये चपलब् ि  दस् ताऐवजवजाांची यादी दस् ताऐवजवजाचा 
ववषय                           
 

     
अ.
क्र 
 

दस् त ऐवजवजाांचा प्रकार ववषय 
 

सांबांवित व् यक् ती ध पदनाम 
 

व् यक् तीचे वठकाण 
ध चपरोक् त 
कायालयात 
चपलब् ि 
नसल् यास 

 
०१ या ववभागात वगव-१ व 2 अविकारी याांची मुळ सेवा 

पुस् तके व नस् तयाठेवण् याांत आलेल् या आहेत. 
त् यात वयैक् तीक नस् त् या  न् यायालयीन प्रकरणाांच् या 
नस् त् या , वतेनवाढ नस् त् या, व इतर प्रशासकीय 
नस् त् या 
 

आस् थापना  
राजपवत्रत 
 

1) श्रीमती कल् पना कुद्र व.वल. 
2) श्रीमती. सुरेखा गायकवाड, व.वल. 
3) श्री.िंननाद चव् हाण व.वल 
 

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय 
,पुणे 

02 या ववभागात वगव-३ कमवचारी याांची मुळ सेवा 
पुस् तके व नस् त् याठेवण् यात आलेल् या आहेत. 

आस् थापना 
वगव-३  
 

1) श्री.रमेश थोपटे व.वल 
2) श्री.योगश मांडवलक व.वल 
3) श्री. भलभीम पवार क.वल 

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
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त् यात वयैक् तीक नसत् या , न् यायलयीन प्रकरणाांच् या 
नस् तया, वतेनवाढ नस् त् या, व इतर प्रशासकीय 
नस् तया 
 

 महाववद्यालय 
,पुणे 

03 या ववभागात वगव-४ कमग् चारी याांची मुळ सेवा 
पुस् तके व नस् त् याठेवण् याांत आलेल् या आहेत. 
त् यात वयैक् तीक नस् त् या, न् यायालायीन प्रकरणाांच् या 
नस् त् या, वतेनवाढ नस् त् या,व इतर प्रशासकीय 
नस् तया 
 

लेखा 
आस् थापना 
वगव-४ 
 

१) श्री.गजानन वशवाजी थोरव े व.वल 
२) श्री. खाकाल राजवद्र वकशन  क.वल  

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय 
,पुणे 

04 एमबीबीएस प्रवशेाची कामे , एमएसटी-सीईटी  
आवण परीके्षची कामे व तसेच ववद्यार्थ् यांशी सांबांिीत 
सवव प्रकारच् या  नस् तया, वशष्ट् यवृत् ती , स् टायपेड, 
आांतरवसीता प्रोग्राम ची कामे, बांिपत्र ववषयक कामे 
इत् यादी ववद्यार्थ् यांशी सांबांिीत मावहतीच् या नस् तया 
 
 
  

ववद्याथप 
ववभाग 
 

१) श्री.ए.एन.मारकड, व. वल 
२) श्री. जयांत चौिरी, व. वल. 
३) श्री.रमन रेड्डी, क.वल 
४) श्री.स् वरुप रणभोर, क.वल 
५) श्रीमती बेबी तारु, क.वल 
६) श्री.ववजय देवरे, वन नशे्रणी 
लघुलेखक 

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय 
,पुणे 



 

R TI/17babi/may-2022 

05 आवक नोदवही, जावक नदीदवही, स् टॉ प नदीदवही 
अब, स् थावनक टपाल नदीदवही (आवकधजावक), 
वकरकाळ रजा नदीदवही,  
 

आवकधजाव
क ववभाग 
 

१) श्री सांतोष देवकाांळे, क.वल 
२) श्री. सागर वकशोर भाांडवलकर, 
क.वल 

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय 
,पुणे 

06 महाववद्यालयासाठी व रुग् णालयासाठी लागणारी 
यांत्र सामुग्री व सािन सामुग्री, चपकरणे, रसायने 
इत् यादी खरेदी करणे तसेच फथिकनचर ग् लासवअेसव व 
वकरकाळवस् तु खरेद करणे, तसेच लेखन सामुग्री 
खरेदी करणे. या वस् तुांच् या जडसांग्रह वस् तु नदीदवया ा 
ठेवणे इत् यादी कामे 
 

लेखा खरेदी 
व भाांडार 
ववभाग 

१) श्री.वनरांजन काकडे, क.वल 
२) श्री.सांजय भानवलकर, कवनष्ट् ठ 
वलवपक 
३) श्रीमती, अथिकपता वहरोडे, क.वल  

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय 
,पुणे 

अ.क्र  दस् ताऐवजवजाांचा प्रकार ववषय सांबांवित व् यकतीधपदनाम 1) व् यक् तचे 
वठकाणधचपरोक् त 
कायालयात 
चपलब् ि 
नसल् यास 

07 आथिकथक  व् यवहाराशी सांबांवित सवव प्रकारच् या 
नस् त् या, स् वीय्य प्रपांची, पीएलए वगैारे बाबात 
नस् त् या, वशष्ट् यवृत् ती व स् टायपवड वाटपाबाबत 
नस् त् या वगैरे  

रोखपाल 
ववभाग 
 

१) श्री.प्रकाश वभल् लारे, व .वल 
२) श्रीमती िनश्री भागवत, क.वल 
 ३) श्री वदलीप बागडे, क.वल. 
१) श्री.दत् तात्रय राऊत, क.वल 

 
बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय ,पुणे 
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रोख नदीदवही, स् वीय प्रपांची नदीदवही, स् वीय प्रपांयी 
पास बूक, पावती पूस् तक नदीदवही, बील नदीदवही, 
टोकन नदीदवही. 
 

 
 

08 अांदाजपत्रके, अनुदान , अथवसांकल् पीय तरतुदी, 
कायवक्रम अांदाजपत्रक, अनुदान मागणी व खचव 
वगैरे बाबतच् या नस् तया 
 

अथवसांकल् प 
 

 
१) श्री.सांजय जािव, क.वल- 

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय ,पुणे 

09 आकस्स्मक देयके, सांवक्षप् त देयके तयार करणेक, 
नदीदवहय्या ठेवणे 
 

लेखा 
आकस्स्मक 
देयक ववभाग  

१) श्री बाळू खरात , व.वल  बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय ,पुणे 

10 पदवयुत् तर ववद्यार्थ् यांचे प्रवशे करणे, 
नदीदणीधपात्रताधपवरके्षची कामे करणे, ववद्यावतेन 
देयके तयार करणे, प्रमाणपत्र देणे, नदीदवया ा 
ठेवणे 
 

पदव् युत् तर 
ववभाग 
 

१) श्री.अशोक गायकवाड, व.वल 
२) श्री.आनांद कोटीयाना, क.वल 
१) श्रीमती.राखी लोट, क.वल  
१) श्री.सांवदप िंसग, क.वल 
 

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय ,पुणे 

11 सवव पकारच् या ववद्यालयीन िंकवा ववद्यापीठ स् थयव. 
 

परीक्षा 
ववभाग 
 

१) श्री.ववलास जािव, व.वल  
२) श्री. नामदेव मासुळे, क.वल -  

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय ,पुणे 
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12 सवव प्रकारची वतेन व पुरवणी देयके, रजा प्रवास 
सवलतीची देयके, वदै्यकीय खचाच् या प्रवतपूथिकतची 
देयके, प्रवासभत् ता देयके, भ.वन.वन व सेवावनवृत् ती 
इ. सांबांवित नदीदवया ा ठेवणे, लेखा परीक्षणाचे काम 
पाहाणे. 
 

लेखा ववभाग १) श्री. प्रदीप मोरे, व.वल 
२) श्री अवमत रमेश वाडीया,  क.वल 
३) श्री ववशाल प्रकशा चावरीया , 
क.वल 
४) श्री. मारुती सदावशव साबळे, क.वल 
१) श्रीमती. श्रध् दा अमोल साळुां के, 
क.वल 
 

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय ,पुणे 

13 मावहती अविकार अविवनयम २००५ अन् वये 
मावहती अविकारा सांबिीची सवव कामे 
सुरक्षारक्षकाांच् या आस् थापनेवरील सववकामे, 
लेखापवरक्षणाबाबतची सव ेकाम व मा.अविकार 
ची वबे साईवर वळेोवळेी अद्यावत करणे. 
 

मावहती 
अविकार  
लेखा व 
पवरक्षण व 
सुरक्षा रक्षक  
 

1) श्री. कादरबाशा कादर अली शेख 
               क.वलवपक 
 

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय ,पुणे 

14 बाांिकाम ववषयक कामे पहाणेs इमारत व 
दळणवळण 
ववभाग 

1) श्री.सुवनल पवार, क.वल 
 

बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय ,पुणे 

15 मावहती अविकार गोपनीय अहवाला ववषयक काम 
पहाणेs 

गोपनीय  1) श्री.राजवद्र पाांडुरांग पवार , क.वल बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय ,पुणे 
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16 प्रवासभत् ता व वदै्यकीय देयक ववभाग. प्रवासभत् ता 1) श्री. वनतीन वगरेवाड,  क.वल बै.जी.शासकीय 
वदै्यकीय 
महाववद्यालय ,पुणे 

 

 

 
                                                                         

                                                                                                          
                                                                                                                               अविष्ट्ठाता,                                                              
                                         बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
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मावहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
कलम  ४ (1) (ब)  (vi)   

बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय ,पुणे या कायालयातील दस् ताऐवजवजाांची वगववारी.  
अ.क्र 

 
ववषय 

 
दस् त ऐवजवजाांचा 
प्रकार ध नस् ती ध 
मस् टर ध नदीद 

पुस् तक, व् हाऊचर 
ई. 
 

प्रमुख बाबींचा तपवशलवार 
 

सुरवक्षत ठेवण् याचा 
कालाविी 

 

०१ शासन वनणवय 
 

ट शासन वनणवय 
 

कायम 
 

02 सेवा पुस् तक- वगव 1 ते 4 सवव अविकारी 
वकमवचारी 
 

ट सेवा पुस् तक - वगव 1 ते 4 सवव अविकारी व कमवचारी  
 

कायम 

03 वगव 1 ते 4 सवव अविकारी 
वकमवचारी;kaP;k वयैक् तीक नसत् या 
 

ब 
  

वगव 1 ते 4 सवव अविकारी व कमवचारी याांच् या 
वयैक् तीक नसत् या 
 

कायम 

04 न् यायालयीन प्रकरणाांसांबांिी नस् त् या  
 

ब न् यायालयीन प्रकरणाांसांबांिी नस् त् या  
 

कायम 

05 सवव वगांची वतेन देयके ब सवव वगांची वतेन देयके कायम 
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06 सेवा वनवृत् ती ववषयक कागदपत्रे 

 
ब सेवा वनवृत् ती ववषयक कागदपत्रे 

 
25 वषे 

 
07 आकस्स्मक खचाची नदीदवही 

 
क आकस्स्मक खचाची नदीदवही 

 
०५ वषे 

08 सववस् तर अथवसांकल् पीय अांदाज 
 

क सववस् तर अथवसांकल् पीय अांदाज 
 

०५ 

09 सेवा पुस् तके (मृत् युनांतर िंकवा सेवा वनवृत् ती 
नांतर) 
 

क सेवा पुस् तके (मृत् युनांतर िंकवा सेवा वनवृत् ती नांतर) 
 

०५ 

10 इतर सेवा वनवृत् ती ववषयक कागदपत्रे (सेवा 
वनवृत् ती नांतर) 
 

क इतर सेवा वनवृत् ती ववषयक कागदपत्रे (सेवा वनवृत् ती 
नांतर) 
 

०५ 

11 सेवा वनवृत् ती वतेन िारकाांचे वववरणपत्रे क सेवा वनवृत् ती वतेन िारकाांचे वववरणपत्रे 25 वषे ०५ 

12 इतर कमवचा-याांची वतेन देयके व पावत् या क इतर कमवचा-याांची वतेन देयके व पावत् या ०५ 

13 शासन सेवाथव मुद्रकाांचे वहशोब 
 

क शासन सेवाथव मुद्रकाांचे वहशोब 
 

०५ 

14 जडसांग्रह नदीदवही (आगोदरचे रवज. पूणव 
भरल् या नांतर त् यातील नदीदी तपासणी 
करुन नववन रवजस् टर मध् ये नदीद करणे. 

क जडसांग्रह नदीदवही (आगोदरचे रवज. पूणव भरल् या 
नांतर त् यातील नदीदी तपासणी करुन नववन रवजस् टर 
मध् ये नदीद करणे. 

०५ 
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15 वस् तू वनलेखना बाबतचा पत्रव् यवहार 
 

क वस् तू वनलेखना बाबतचा पत्रव् यवहार 
 

०५ 

16 वबला सोबत ना पाठववलेली प्रमाणके 
 

क वबला सोबत ना पाठववलेली प्रमाणके 
 

०५ 

17 अग्रीम मांकजुरी आदेश 
 

क अग्रीम मांकजुरी आदेश 
 

०५ 

18 सेवा वनवृत् ती वतेन मांजुरीचे आदेश व 
त् या सांबांिीचा कागदपत्रे 
 

क सेवा वनवृत् ती वतेन मांजुरीचे आदेश व त् या 
सांबांिीचा कागदपत्रे 
 

०५ 

19 रजेबाबतचे आदेश 
 

क रजेबाबतचे आदेश 
 

----- 

20 प्रवास भत् ता देयके व पावत् या  
 

क प्रवास भत् ता देयके व पावत् या  
 

०५ वषेZs 

21 रजा लेखा 
 

क रजा लेखा 
 

०३ वषे 

22 मावसक खचाची वववरण पत्रे 
 

क मावसक खचाची वववरण पत्रे 
 

०२ वषे 
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23 जड सांग्रह वस् तू खरेदी व त् याांची मांजुरी 
ई. बाबतचा पत्रव् यवहार 
 

ड जड सांग्रह वस् तू खरेदी व त् याांची मांजुरी ई. 
बाबतचा पत्रव् यवहार 
 

०१ वषे 

24 अांवतम वतेन प्रमाणपत्र 
 

ड अांवतम वतेन प्रमाणपत्र 
 

०१ वषे 

25 वकरकोळ रजा नदीदवही 
 

ड वकरकोळ रजा नदीदवही 
 

०१ वषे 
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 मावहतीचा अविकारी अविवनयम २००५ 
कलम  ४ (1) (ब)  (vii)   

बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय. पुणे कायालयाच् या पवरणाम कारक कामासाठी जनसामान् याांशी सल् लामसलत 
करण् याची व् यवस् था 
 

अनु.क्र
. 

सल् ला मसलतीचा ववषय कायवप्रणालीचे ववस् तृत 
वणवन 

कोणत् या अविवनयमा ध वनयमा ध 
पवरत्रका द्वारे 

 

पुनरावृत् ती काल 
 

०१ -------- 
 

----------- ---------- ------- 

 
वनरांक 

                                 
                                                                             अविष्ट् ठाता, 

                                                                                   बै.जी.शासकीय वदै्यकीय  महाववद्यालय, पुणे. 
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मावहती अविकार अविवनयम 2005 

कलम ४   (१) (ख) (नऊ) 

बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे या साववजवनक प्राविकरणातील  

कायालयातील राजपवत्रत अविका&याांची यादी  ( वगव १ व २ ) 
 

अ.क्र. अविकार पद अविकारी वा कमवचा&याचे नाव वगव नोकरीवर रुजु 
लाल्याचा 
वदनाांक 

सेवावनवृत्तीचा 

वदनाांक 

सांपकासाठी दुरध्वनी 
फॅक्सधईमेल 

अविष्ट्ठाता : -  एकूण पदे (१) भरलेली (1) वरक्त (0) 

१ अविष्ट्ठाता डॉ. ववनायक काळे  वगव - 1 १९.०१.199६ 30.06 .20२९ दू - 020-26128000  

फॅक्स - 020-26126868 

मुख्य प्रशासकीय अविकारी  :-  एकूण पदे (१) भरलेली (1) वरक्त (0) 

2 मुख्य प्रशासकीय अविकारी श्री. गणेश नारायण बडदरे वगव - 1 17.02.1992 31.03.2024  

 प्राध्यापक  :-  एकूण पदे  (34)  भरलेली  (33)  वरक्त  (1) 

3 प्राध्यापक, शरीररचनाश शास्त्र डॉ राजेश्वरी व्होरा वगव - 1 ०३.०२.२०२१ करार  -"- 
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4 प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र डॉ. अांजली पाटील  वगव - 1 27.05.2008 31.07.2034 -"- 

5 प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र डॉ. वषा सरोदे  वगव - 1 10.09.1997 31.05.2033 -"- 

6 प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र वरक्त्  वगव - 1   -"- 

7 प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्र  वरक्त्  वगव - 1 23.10.1993 30.04.2024 -"- 

8 प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्र  डॉ. सांतोष वमा  वगव - 1 04.04.1998 31.08.2033 -"- 

9 प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र डॉ.वलना नकाते वगव - 1 29.01.1990 30.04.2029 -"- 

10 प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र वरक्त्  वगव - 1   -"- 

11 प्राध्यापक, अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र डॉ. वगरीश बारटक्के वगव - 1 २०.०८.२००० 31.0७.20३१ -"- 

12 प्राध्यापक, सूक्ष्मजीवशास्त्र डॉ. राजेश कायवकते वगव - 1 ०१.०२.१९८९ ३०.०४.२०२७ -"- 

13 प्राध्यापक, सूक्ष्मजीवशास्त्र डॉ. स्स्मता देशपाांडे  वगव - 1 ०१.1२.१९८९ ३०.०४.२०24 -"- 

14 प्राध्यापक, औषिशास्त्र डॉ. राजेश वहरे (तदथव ) वगव - 1 १3.0१.199८ 31.१0.20३० -"- 

15 प्राध्यापक, औषिशास्त्र डॉ. भारती दासवाणी (तदथव) वगव - 1 0८.0९.199७ 31.१०.20३० -"- 

16 प्राध्यापक, पीएसएम डॉ. एम. पी. ताांबे वगव - 1 10.05.1993 31.05.2027 -"- 

17 प्राध्यापक, पीएसएम डॉ. जगन्नाथ वदवक्षत  वगव - 1 १६.०४.१९९३ 31.0१.202८ -"- 
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18 प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र  डॉ.  एन. पी. लांजाड  वगव - 1 0१.0३.२०११ 3०.0६.20४० -"- 

१९ प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र  डॉ.  अजय तावरे  वगव - 1 06.05.2008 31.05.2041 -"- 

19 प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र डॉ. आर. टी. बोरसे वगव - 1 10.07.1989 31.05.2025 -"- 

20 प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र वरक्त्  वगव - 1   -"- 

21 प्राध्यापक, 
बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. आरती वकणीकर वगव - 1 21.03.1991 30.06.2027 -"- 

22 प्राध्यापक, क्षय व ऊरोरोग  डॉ. सांजय गायकवाड वगव - 1 20.11.1997 31.05.2029 -"- 

24 प्राध्यापक, त्वचा व गुप्तरोग  डॉ. शेखर प्रिान वगव - 1 २२.०१.२००९ ३१.०३.२०४० -"- 

25 प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

26 प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

27 प्राध्यापक, 
नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. एस. व्ही. अांबेकर वगव - 1 20.09.1991 31.10.2026 -"- 

28 प्राध्यापक, कान, नाक व 
घसाशास्त्र 

डॉ. समीर जोशी वगव - 1 07.04.2000 28.02.2034 -"- 

29 प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 
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30 प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र डॉ. एस. जी. ताांबे वगव - 1 07.09.2000 31.10.2036 -"- 

32 प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र डॉ. सुरेखा वशदे  वगव - 1 १५.०९.१९९३ 30.०६.20२८ -"- 

33 प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र डॉ. सांयोवगता नाईक (राठोड) वगव - 1 18.10.2000 31.05.2031 -"- 

34 प्राध्यापक, क्ष वकरणशास्त्र डॉ. शेफाली पवार वगव - 1 08.08.2000 30.09.2031 -"- 

35 प्राध्यापक, क्ष वकरणशास्त्र वरक्त वगव - 1 १0.१0.2000 30.११.203६ -"- 

36 प्राध्यापक, दांतशास्त्र डॉ. लता गागुडे वगव - 1 ०१.१२.२०१४ 31.0८.20३८ -"- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सहयोगी प्राध्यापक  : -  एकूण पदे  (100)  भरलेली  (94)  वरक्त  (6)   (भरलेली  89  वनयवमत  +  ५  करार पध्दत) 
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अ.क्र. 

 

 

अविकार पद 

 

 

अविकारी वा कमवचा&याचे 
नाव 

 

वगव 

नोकरीवर 
रुजु लाल्याचा 

वदनाांक 

 

सेवावनवृत्तीचा 

वदनाांक 

 

सांपकासाठी दुरध्वनी 
फॅक्सधईमेल 

1 सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र डॉ. राजेश्री राऊत वगव - 1 १९.१०.2012 ३०.0९.204३ -"- 

2 सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र रीक्त वगव - 1   -"- 

3 सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र डॉ. श्रीकाांत ए. रोकडे वगव - 1 07.12.2009 31.03.2040 -"- 

4 सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र डॉ. वैशाली आपटे (पराांजपे) वगव - 1 21.11.2015 31.10.2036 -"- 

5 सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र डॉ. महेश तारु वगव - 1 03.05.2016 31.07.2039 -"- 

6 सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

7 सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र डॉ. स्नेहा साठे वगव - 1 18.09.2000 30.06.2030 -"- 

8 सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र डॉ. सांवगता व्ही. देशपाांडे वगव - 1 22.12.2000 31.03.2034 -"- 

9 सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र वरक्त वगव - 1 08.12.2000 31.12.2032 -"- 

10 सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र डॉ. चांदनकुमार डे  वगव - 1 २२.०१.२००९ ३१.०७.२०४२ -"- 

11 सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र डॉ. स्वाती शाह  वगव - 1 24.10.2016 28.02.2040 -"- 
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12 सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र डॉ. ताया आवहरे (तदथव) वगव - 1 २४.१०.२०१६ ३१.०५.२०४७ -"- 

13 सहयोगी प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्र डॉ. पुजा वनतीन जोशी 
(तदथव) 

वगव - 1 17.10.1996 31.12.2032 -"- 

14 सहयोगी प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्र डॉ. अभय जगताप वगव - 1 12.08.1996 31.08.2031 -"- 

15 सहयोगी प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्र डॉ. सोमनाथ सलगर वगव - 1 15.09.2014 30.06.2040 -"- 

16 सहयोगी प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्र डॉ. सुवनता वगरीश (तदथव) वगव - 1 12.08.1999 31.12.2034 -"- 

17 सहयोगी प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र डॉ कल्पना राठोड वगव - 1 २२.०१.२००९ २८.०२.२०४० -"- 

18 सहयोगी प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र रीक्त वगव - 1   -"- 

19 सहयोगी प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र डॉ. नवलनी चडता वगव - 1 12.08.2009 31.12.2039 -"- 

20 सहयोगी प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र डॉ. ्योती कुद्रीमोती वगव - 1 12.03.1988 31.01.2025 -"- 

21 सहयोगी प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र डॉ. के. के. कुलकणप वगव - 1 10.06.1993 31.03.2029 -"- 

22 सहयोगी प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र डॉ. सोमनाथ सां. खेडकर  वगव - 1 ०५.०६.२००९ २८.०२.२०३९ -"- 

23 सहयोगी प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र डॉ रीक्त  वगव - 1   -"- 

24 सहयोगी प्राध्यापक, ववकृतीशास्त्र डॉ. मांगेश सागळे (तदथव) वगव - 1 25.08.2016 31.04.2039 -"- 
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25 सहयोगी प्राध्यापक, सूक्ष्मजीवशास्त्र डॉ. सुषमा पेडणेकर वगव - 1 05.04.2016 30.06.2043 -"- 

26 सहयोगी प्राध्यापक, सूक्ष्मजीवशास्त्र डॉ. ववद्या   अजुवनवाडकर वगव - 1 20.09.1997 31.05.2031 -"- 

27 सहयोगी प्राध्यापक, सूक्ष्मजीवशास्त्र डॉ. रीक्त  वगव - 1   -"- 

28 सहयोगी प्राध्यापक, सूक्ष्मजीवशास्त्र डॉ. सुवनल भामरे वगव - 1 १९.०३.२०१६ ३१.०७.२०४३ -"- 

29 सहयोगी प्राध्यापक, सूक्ष्मजीवशास्त्र डॉ. सुवणा जोशी वगव - 1 05.05.1993 30.04.2031 -"- 

30 सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र डॉ. मावजद मोमीन वगव - 1 04.04.2008 30.04.2041 -"- 

31 सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र डॉ. वमिंलद परदेशी वगव - 1 20.11.2000 30.09.2033 -"- 

32 सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

33 सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

34 सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

35 सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र डॉ. सांगीता दाभाडे वगव - 1 24.07.2008 31.08.2036 -"- 

36 सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र डॉ. आर. एम. बवे वगव - 1 23.11.2000 31.07.2034 -"- 

37 सहयोगी प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र डॉ. ववजय जािव  वगव - 1 05.12.2012 30.06.2042 -"- 

38 सहयोगी प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र वरक्त    -"- 
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39 सहयोगी प्राध्यापक, पीएसएम डॉ.गीता परदेशी  वगव - 1 १०.१०.२००० ३१.१०.२०३६ -"- 

40 सहयोगी प्राध्यापक, पीएसएम डॉ. वषाराणी कव दे्र  वगव - 1 06.१2.200७ 31.०७.20४० -"- 

41 सहयोगी प्राध्यापक, पीएसएम डॉ. मांगेश ननावरे  वगव - 1 22.01.2009 31.03.2042 -"- 

42 सहयोगी प्राध्यापक, पीएसएम डॉ. रीक्त  वगव - 1   -"- 

43 सहयोगी प्राध्यापक, पीएसएम डॉ. वमनाक्षी भोसले (तदथव) वगव - 1 20.10.2016 31.10.2039 -"- 

44 सहयोगी प्राध्यापक, पीएसएम डॉ. यल्लप्पा जािव  वगव - 1 02.03.2009 30.06.2038 -"- 

45 सहयोगी प्राध्यापक, पीएसएम डॉ. एम. ए. पराांडे वगव - 1 27.02.2009 30.06.2041 -"- 

46 सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र डॉ. नागनाथ रेडेवाड (तदथव) वगव - 1 २२.०४.२०१५ ३१.०३.२०५० -"- 

47 सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र डॉ.  सोनाली साळवी ((तदथव) वगव - 1 14.05.2012 30.06.2043 -"- 

48 सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र डॉ िनजांय ओगले  वगव - 1 १५.०५.२०१५ ३१.०५.२०४९ -"- 

49 सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र डॉ. वसुिा सरदेसाई (करार) वगव - 1 20.01.2009 करार तत्वावर -"- 

50 सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र रीक्त वगव - 1   -"- 

51 सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र डॉ. सांजय मुांढे  (तदथव) वगव - 1 23.07.2015 28.02.2049 -"- 

52 सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र डॉ.  हषवल  वभतकर (तदथव) वगव - 1 22.04.2015 30.09.2049 -"- 
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53 सहयोगी प्राध्यापक, 
बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

रीक्त वगव - 1    

54 सहयोगी प्राध्यापक, 
बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. ताया वळवी  वगव - 1 02.07.2008 31.12.2036 -"- 

55 सहयोगी प्राध्यापक, 
बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. राहुल डावरे (तदथव) वगव - 1 24.04.2015 31.08.2048 -"- 

56 सहयोगी प्राध्यापक, 
बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

वरकत वगव - 1   -"- 

57 सहयोगी प्राध्यापक, क्षय व ऊरोरोग  डॉ. राहुल लोखांडे वगव - 1 17.09.2008 30.11.2036 -"- 

58 सहयोगी प्राध्यापक, क्षय व ऊरोरोग  वरक्त  वगव - 1 08.01.2013 31.08.2045 -"- 

59 सहयोगी प्राध्यापक, त्वचा व गुप्तरोग  डॉ. अवनल गोसावी वगव - 1 22.01.2009 28.02.2042 -"- 

60 सहयोगी प्राध्यापक, त्वचा व गुप्तरोग  डॉ. वसुिा बेळगावकर वगव - 1 20.01.2009 30.11.2038 -"- 

61 सहयोगी प्राध्यापक, 
सुघटनशल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. वनवखल  पानसे (तदथव) वगव - 1 17.06.2011 31.01.2042 -"- 

62  सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 
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63  सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र डॉ. पद्मसेन रणबागळे वगव - 1 22.01.2009 30.06.2040 -"- 

64  सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

65  सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र डॉ. वकरणकुमार जािव वगव - 1 22.01.2009 31.05.2042 -"- 

66  सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र डॉ. सवचन बळवांतकर (तदथव) वगव - 1 12.10.2015 31.07.2039 -"- 

67  सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र डॉ. मयुरी काांबळे वगव - 1 17.01.2011 30.09.2042 -"- 

68  सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र डॉ.  हवरश चम्रजकर वगव - 1 15.10.2015 30.06.2036 -"- 

69  सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र डॉ. लता िने (भोईर) वगव - 1 22.01.2009 31.03.2041 -"- 

70 सहयोगी प्राध्यापक, कान, नाक व 
घसाशास्त्र 

डॉ. राहुल तेलांग वगव - 1 22.01.2013 30.06.2041 -"- 

71 सहयोगी प्राध्यापक, कान, नाक व 
घसाशास्त्र 

डॉ. सांजयकुमार सोनावले  वगव - 1 11.02.2009 31.05.2032 -"- 

72 सहयोगी प्राध्यापक, 
नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. रांजना पाांडे वगव - 1 01.09.1989 30.09.2027 -"- 

73 सहयोगी प्राध्यापक, 
नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. एस. एस. देशमुख वगव - 1 20.11.1993 30.06.2029 -"- 
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74 सहयोगी प्राध्यापक, 
नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. ञानोबा मु. दराडे वगव - 1 08.02.2002 31.01.2037 -"- 

75 सहयोगी प्राध्यापक, 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

डॉ. प्रवीण देवकाते (काळे) वगव - 1 ३०.०६.२०१५ ३०.०६.२०४७ -"- 

76 सहयोगी प्राध्यापक, 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

डॉ. प्रवीण लदीढे  वगव - 1 २३.०४.२०१५ ३१.१०.२०४९ -"- 

77 सहयोगी प्राध्यापक, 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

वरक्त वगव - 1   -"- 

78 सहयोगी प्राध्यापक, 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

डॉ. राहुल   पुरावणक  वगव - 1 16.08.2011 31.08.2047 -"- 

79 सहयोगी  प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

80 सहयोगी  प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र डॉ. वशल्पा नाईक वगव - 1 22.01.2009 31.05.2038 -"- 

81 सहयोगी  प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र डॉ.  सववता काांबळे वगव - 1 22.01.2009 31.10.2036 -"- 

82 सहयोगी  प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र डॉ. तेजस्स्वनी काळे (तदथव) वगव - 1 १५.१२.२०११ ३१.०८.२०३७ -"- 

83 सहयोगी  प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र डॉ सुवनल पाटील वगव - 1 २८.०४.२०१५ ३०.०४.२०४९ -"- 
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84 सहयोगी  प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र डॉ. रुची ठाकूर  वगव - 1 19.04.2010 28.02.2040 -"- 

85 सहयोगी  प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र डॉ. अनघा िंजतुरकर  वगव - 1 15.05.2010 31.05.2038 -"- 

86 सहयोगी  प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र डॉ. अरुण अांबडकर  वगव - 1 22.04.2015 29.02.2048 -"- 

87 सहयोगी  प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र डॉ. ववनया कुलकणप  वगव - 1 15.01.2001 31.05.2038 -"- 

88 सहयोगी  प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र डॉ. माया अरुण जामकर वगव - 1 12.06.1990 30.09.2019 -"- 

89 सहयोगी  प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र डॉ. सुरेखा चव्हाण वगव - 1 04.01.2001 31.08.2033 -"- 

90 सहयोगी  प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

91 सहयोगी  प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

92 सहयोगी  प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र डॉ.  प्रञा भालेराव वगव - 1 ०६.०४.१९९६ ३१.०५.२०३० -"- 

93 सहयोगी प्राध्यापक, क्ष वकरणशास्त्र वरक्त वगव - 1  करार तत्वावर -"- 

94 सहयोगी प्राध्यापक, क्ष वकरणशास्त्र   वगव - 1 ०४.०५.२०१८ ३०.११.२०५१ -"- 

95 सहयोगी प्राध्यापक, क्ष वकरणशास्त्र डॉ. सवचन बागले वगव - 1 04.06.2008 31.05.2041 -"- 

96 सहयोगी प्राध्यापक, क्ष वकरणशास्त्र डॉ. सागर कदम (करार) वगव - 1  करार तत्वावर -"- 
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97 सहयोगी प्राध्यापक, दांतशास्त्र वरक्त वगव - 1   -"- 

98  सहयोगी प्राध्यापक, मनोववकृतीशास्त्र डॉ वनवशकाांत थोरात  वगव - 1 ०८.०४.२०१४ ३१.०७२०३९ -"- 

99  सहयोगी प्राध्यापक, मनोववकृतीशास्त्र डॉ. वनतीन  अवभवांत  वगव - 1 30.08.2011 31.05.2047 -"- 

 

 

 

                                                                                                                                                                  (डॉ.ववनायक काळे) 
अविष्ट्ठाता  

बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

मावहती  अविकार अविवनयम २००५ 
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कलम ४ (१) (ख) (नऊ) 

बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय  पुणे या साववजवनक प्राविकरणातील  

कायालयातील राजपवत्रत  अविकाऱ्याांची यादी (वगव -२) 

अ.क्र. पद व ववभाग अविकाऱ्याांचे नाव वगव रुजू वदनाांक सेवावनवृत्तीचा 
वदनाांक  

दुरध्वनी 
क्रमाांक 

१ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीररचनाशास्त्र 

डॉ.रेमा िंशदे वगव -२ 04.07.2017 31.03.2050 दुरध्वनी क्र. 
 ०२०-

२६१२८०० 
२ सहाय्यक प्राध्यापक 

शरीररचनाशास्त्र 
डॉ.प्रवतमा अवहरे वगव -२ 19.06.2020 30.06.2051 --"-- 

३ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीररचनाशास्त्र 

डॉ.सोनाली कां खरे वगव -२ 19.06.2020 30.06.2048 --"-- 

४ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीररचनाशास्त्र 

डॉ.स्स्मता नोमुलवार वगव -२ 19.06.2020 31.07.2051 --"-- 

5 सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरवक्रयाशास्त्र 

डॉ.ववना श्रीराम वगव -२ 28.09.2000 31.01.2036 --"-- 

६ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरवक्रयाशास्त्र 

डॉ. सागर चव्हाण वगव -२ 05.०८.२०१८ तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 
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७ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरवक्रयाशास्त्र 

डॉ.रेनल ब्युला पॉल वगव -२ २८.०८.२०१७ तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

८ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरवक्रयाशास्त्र 

डॉ.सुय माला खोमणे वगव -२ 01.08.2019 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

९ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरवक्रयाशास्त्र 

डॉ.लांका वकतप वगव -२ 12.05.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१० सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरवक्रयाशास्त्र 

डॉ.पायल आग्रवाल वगव -२ 24.11.2020 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

११ सहाय्यक प्राध्यापक 
जीवरसायनशास्त्र 

डॉ.स्स्मता शेराल वगव -२ 25.08.2008 30.06.2045 --"-- 

१२ सहाय्यक प्राध्यापक 
जीवरसायनशास्त्र 

डॉ.मांजूश्री कॅं वर वगव -२ 07.11.1988 30.11.2034 --"-- 

१३ सहाय्यक प्राध्यापक 
जीवरसायनशास्त्र 

डॉ.पल्लवी सोनावणे वगव -२ 22.06.2018 30.06.2047 --"-- 

१४ सहाय्यक प्राध्यापक 
जीवरसायनशास्त्र 

डॉ.राहुल चौिरी वगव -२ 19.09.2015 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१५ सहाय्यक प्राध्यापक 
जीवरसायनशास्त्र 

डॉ.समरीन शेख वगव -२ 08.11.2016 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१६ सहाय्यक प्राध्यापक 
जीवरसायनशास्त्र 

डॉ.महेश फड वगव -२ 06.10.2015 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 
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१७ सहाय्यक प्राध्यापक 
जीवरसायनशास्त्र 

डॉ.वषा बोबडे वगव -२ 03.07.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१८ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.अवनता चौिरी वगव -२ 16.05.2018 30.06.2050 --"-- 

१९ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र  

डॉ.सववता पाटील वगव -२ 22.01.2009 30.06.2040 --"-- 

२० सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.वनता वहाणे वगव -२ 15.12.2016 31.05.2048 --"-- 

२१ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.दीपक डाांगमाळी वगव -२ 29.10.2016 31.10.2042 --"-- 

२२ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.स्स्मता भादेकर वगव -२ 24.10.2016 31.08.2049 --"-- 

२३ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.मवनष गायकवाड वगव -२ 24.10.2016 31.07.2048 --"-- 

२४ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.वषा भावटया वगव -२ 13.02.2017 31.07.2047 --"-- 

२५ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.रैना पोहेकर वगव -२ 22.01.2009 31.11.2040 --"-- 

२६ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.अलमास चोपदार वगव -२ 05.10.2011 28.02.2041 --"-- 
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२७ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.श्रीकाांत पडघने वगव -२ 23.03.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

२८ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.अवश्वनी घोडके वगव -२ 29.09.2015 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

२९ सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.पुनम जोशी वगव -२ 19.04.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

३० सहाय्यक प्राध्यापक 
शरीरववकृतीशास्त्र 

डॉ.अनुप भांडारी वगव -२ 19.12.2016 30.04.2050 --"-- 

३१ सहाय्यक प्राध्यापक 
सुक्ष्मजीवशास्त्र 

डॉ.अवश्वनी डेडवाल वगव -२ 15.03.2018 30.08.2050 --"-- 

३२ सहाय्यक प्राध्यापक 
सुक्ष्मजीवशास्त्र 

डॉ.मेघना पालेवार वगव -२ 24.10.2016 30.06.2046 --"-- 

३३ सहाय्यक प्राध्यापक 
सुक्ष्मजीवशास्त्र 

डॉ.वशतल काांबळे वगव -२ 24.10.2016 31.10.2041 --"-- 

३४ सहाय्यक प्राध्यापक 
सुक्ष्मजीवशास्त्र 

डॉ.आवशष सदाफळे वगव -२ 24.10.2016 28.02.2049 --"-- 

३५ सहाय्यक प्राध्यापक 
सुक्ष्मजीवशास्त्र 

डॉ.वशैाली गायकवाड वगव -२ 06.07.2018 30.11.2046 --"-- 

३६ सहाय्यक प्राध्यापक 
सुक्ष्मजीवशास्त्र 

डॉ.वशैाली वाबळे वगव -२ 22.01.2009 30.06.2042 --"-- 
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३७ सहाय्यक प्राध्यापक 
सुक्ष्मजीवशास्त्र 

डॉ.प्राची दुबल  वगव -२ 27.04.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

३८ सहाय्यक प्राध्यापक 
सुक्ष्मजीवशास्त्र 

डॉ.पूजा शाह वगव -२ 07.10.2016 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

३९ सहाय्यक प्राध्यापक 
सुक्ष्मजीवशास्त्र 

डॉ.मयुरी गजवभये वगव -२ 02.05.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

४० सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिशास्त्र 

डॉ.कालभैरव िंशदे वगव -२ 11.06.2018 30.11.2046 --"-- 

४२ सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिशास्त्र 

डॉ.रेखा आहेरकर वगव -२ 01.06.2018 31.05.2052 --"-- 

४३ सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिशास्त्र 

डॉ.वनवतन गवारी वगव -२ 13.12.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

४४ सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिशास्त्र 

डॉ.वनवतन वहवाळे वगव -२ 10.02.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

४५ सहाय्यक प्राध्यापक 
न्यायवदै्यकशास्त्र 

डॉ.हवरष टावटया वगव -२ 01.06.2018 30.09.2051 --"-- 

४६ सहाय्यक प्राध्यापक 
न्यायवदै्यकशास्त्र 

डॉ.अवभवजत बांडगर वगव -२ 01.06.2018 30.11.2049 --"-- 

४७ सहाय्यक प्राध्यापक 
न्यायवदै्यकशास्त्र 

डॉ.हेमांत वदै्य वगव -२ 20.07.2018 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 
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४४ सहाय्यक प्राध्यापक 
जनऔषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.ममता सेवते वगव -२ 12.08.2016 31.07.2044 --"-- 

४५ सहाय्यक प्राध्यापक 
जनऔषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.ववकास क्षीरसागर वगव -२ 29.03.2018 31.07.2042 --"-- 

४६ सहाय्यक प्राध्यापक 
जनऔषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.नांदकुमार साळुां के वगव -२ 19.09.2015 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

४७ सहाय्यक प्राध्यापक 
जनऔषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.रुपाली बावीस्कर वगव -२ 03.06.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

४८ सहाय्यक प्राध्यापक 
जनऔषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.अवभवजत कराड वगव -२ 28.10.2020 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

४९ सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.वमनल चांदनवाले वगव -२ 12.09.2017 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

५० सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.सवतश कोळेकर वगव -२ 31.10.2020 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

५१ सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.अवांती भोसले वगव -२ 27.04.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

५२ सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.रेवगना रालते वगव -२ 27.04.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

५३ सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.आदेशकुमार आांिळे वगव -२ 08.11.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 
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५४ सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.योगेश बडे वगव -२ 08.11.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

५५ सहाय्यक प्राध्यापक 
औषिवदै्यकशास्त्र 

डॉ.चेतन भोले  वगव -२ 29.06.2018 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

५६ सहाय्यक प्राध्यापक 
बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.नरेश सोनकवडे वगव -२ 29.06.2018 31.05.2049 --"-- 

५७ सहाय्यक प्राध्यापक 
बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.ईशा देशमुख वगव -२ 20.06.2018 28.02.2047 --"-- 

५८ सहाय्यक प्राध्यापक 
बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.समीर पवार वगव -२ 13.०७.२०१८ तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

५९ सहाय्यक प्राध्यापक 
बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.वषै्ट्णवी भगत वगव -२ ०१.११.२०२१ तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

६० सहाय्यक प्राध्यापक 
बालरोगवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.हषाली बनकर वगव -२ 23.02.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

61 सहाय्यक प्राध्यापक 
श्वसनरोगशास्त्र 

डॉ.राखी गोसावी वगव -२ 27.03.2018 31.08.2051 --"-- 

६२ सहाय्यक प्राध्यापक 
श्वसनरोगशास्त्र 

डॉ.सोनल अरसुडे वगव -२ 09.09.2019 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

६३ सहाय्यक प्राध्यापक 
श्वसनरोगशास्त्र 

डॉ.वभैव पाांडरकर वगव -२ 01.07.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 
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६४ सहाय्यक प्राध्यापक 
त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र 

डॉ.नीलम भट़ट वगव -२ 05.08.2020 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

६५ सहाय्यक प्राध्यापक 
त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र 

डॉ.गौरी भाले वगव -२ 08.12.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

६६ सहाय्यक प्राध्यापक 
मनोववकृतीशास्त्र 

डॉ.अनन्या िर वगव -२ 02.02.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

६७ सहाय्यक प्राध्यापक 
मनोववकृतीशास्त्र 

डॉ.अववनाश करडे वगव -२ 26.3.2020 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

६८ सहाय्यक प्राध्यापक 
मनोववकृतीशास्त्र 

डॉ.आकाश कुमार नेमा वगव -२ 10.03.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

६९ सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.वनवखल नलावडे वगव -२ 19.06.2018 31.05.2051 --"-- 

70 सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. अवनता घुगे वगव -२ 15.06.2018 31.03.२०४९ --"-- 

७१ सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. दयानांदसागर दासरे वगव -२ 22.10.2018 31.08.2051 --"-- 

७२ सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. स्स्मता काकडे वगव -२ 30.11.2015 30.06.2046 --"-- 

७३ सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. चैतन्य गायकवाड वगव -२ 01.10.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 
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७४ सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. अबोली कोरान्ने वगव -२ 09.12.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

७५ सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.प्रशाांत नायर वगव -२ 21.05.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

७६ सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.गौरी एम. वगव -२ 11.05.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

77 सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.नेहा ताब्रा वगव -२ 21.05.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

७८ सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.वसध्दाथव लोणारे वगव -२ 20.05.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

७९ सहाय्यक प्राध्यापक 
शल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.रोहनकुमार राठोड वगव -२ 17.07.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

८० सहाय्यक प्राध्यापक 
सुघटनशल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. मनोज पवार वगव -२ 03.11.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

81 सहाय्यक प्राध्यापक 
म्जातांतुशल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. प्रववण सुरवसे वगव -२ 11.07.2022  --"— 
 

82 सहाय्यक प्राध्यापक 
कान नाक व घसाशास्त्र 

डॉ.अफसान शेख वगव -२ 12.09.2018 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"— 
 

83 सहाय्यक प्राध्यापक 
कान नाक व घसाशास्त्र 

डॉ.चेरी रॉय वगव -२ 01.04.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 
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84 सहाय्यक प्राध्यापक 
नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. स्स्मता हरणे वगव -२ 25.03.2018 30.11.2049 --"-- 

85 सहाय्यक प्राध्यापक 
नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ. सवतश वशतोळे वगव -२ 12.04.2016 30.06.2046 --"-- 

86 सहाय्यक प्राध्यापक 
नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र 

डॉ.प्राजक्ता भैलुमे वगव -२ 16.08.2016 28.02.2050 --"-- 

87 सहाय्यक प्राध्यापक 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

डॉ.चैतन्य वाघचौरे वगव -२ 31.11.2019 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

88 सहाय्यक प्राध्यापक 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

डॉ.केदार भोई वगव -२ 23.06.2020 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

89 सहाय्यक प्राध्यापक 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

डॉ.प्रवतक जोशी वगव -२ 05.08.2020 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

90 सहाय्यक प्राध्यापक 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

डॉ.कवपलदेव बनरा वगव -२ 24.03.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 
 

--"-- 

91 सहाय्यक प्राध्यापक 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

डॉ. शैलेश शेवाळे वगव -२ 19.04.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

92 सहाय्यक प्राध्यापक 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

डॉ. सना अहमद  सय्यद वगव -२ 18.05.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

९३ सहाय्यक प्राध्यापक 
अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र 

डॉ. प्रवदप जािव वगव -२ 14.07.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 
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९४ सहाय्यक प्राध्यापक 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 

डॉ. स्वाती गुरव वगव -२ 31.03.2016 30.09.2045 --"-- 

९५ सहाय्यक प्राध्यापक 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 

डॉ. वदपाली जािव वगव -२ 08.06.2018 30.09.2053 --"-- 

९६ सहाय्यक प्राध्यापक 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 

डॉ. युगा जमदाडे वगव -२ 16.08.2018 31.07.2051 --"-- 

९७ सहाय्यक प्राध्यापक 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 

डॉ. सोनाली देशमुख वगव -२ 17.10.2019 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

९८ सहाय्यक प्राध्यापक 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 

डॉ. जान्हवी भगत वगव -२ 01.11.2019 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

९९ सहाय्यक प्राध्यापक 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 

डॉ.शैलेश खडतरे वगव -२ 27.01.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१०० सहाय्यक प्राध्यापक 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 

डॉ.ईशा कपूर वगव -२ 20.10.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१०१ सहाय्यक प्राध्यापक 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 

डॉ. सुवप्रया घोगरे वगव -२ 05.04.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१०२ सहाय्यक प्राध्यापक 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र 

डॉ.वशल्पा कामथ वगव -२ 23.06.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१०३ सहाय्यक प्राध्यापक 
बविरीकरणशास्त्र 

डॉ. सुषमा ताांदळे वगव -२ 12.04.2016 31.10.2047 --"-- 
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104 सहाय्यक प्राध्यापक 
बविरीकरणशास्त्र 

डॉ.वकतप कुां डलवाल वगव -२ 23.04.2015 30.06.2049 --"-- 

१०५ सहाय्यक प्राध्यापक 
बविरीकरणशास्त्र 

डॉ. प्राजक्ता तायडे वगव -२ 20.05.2015 30.04.2047 --"-- 

१०६ सहाय्यक प्राध्यापक 
बविरीकरणशास्त्र 

डॉ. नेहा काांबळे वगव -२ 24.04.2015 30.11.2048 --"-- 

१०७ सहाय्यक प्राध्यापक 
बविरीकरणशास्त्र 

डॉ. प्रञा वमश्रा वगव -२ 16.03.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१०८ सहाय्यक प्राध्यापक 
बविरीकरणशास्त्र 

डॉ. शगुन राठी वगव -२ 01.06.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१०९ सहाय्यक प्राध्यापक 
बविरीकरणशास्त्र 

डॉ.वृशाली मोहरील वगव -२ 01.06.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

११० सहाय्यक प्राध्यापक 
बविरीकरणशास्त्र 

डॉ.सुवजत क्षीरसागर वगव -२ 01.07.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

१११ सहाय्यक प्राध्यापक 
क्ष-वकरण शास्त्र 

डॉ. सुरज सोनावणे वगव -२ 09.09.2019 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

११2 सहाय्यक प्राध्यापक 
क्ष-वकरण शास्त्र 

डॉ. शे्वता शवडे वगव -२ 01.08.2018 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

११3 सहाय्यक प्राध्यापक 
क्ष-वकरण शास्त्र 

डॉ. ववशाल वळसांवगकर वगव -२ 25.02.2020 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 
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११4 सहाय्यक प्राध्यापक 
क्ष-वकरण शास्त्र 

डॉ. ऐवजश्वया ववशष्ट्ठ वगव -२ 29.08.2020 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

115 सहाय्यक प्राध्यापक 
क्ष-वकरण शास्त्र 

डॉ. अब्दुल शत्तारी वगव -२ 05.08.2020 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

११६ सहाय्यक प्राध्यापक 
क्ष-वकरण शास्त्र 

डॉ. प्रववण लामिाडे वगव -२ 27.04.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

११७ सहाय्यक प्राध्यापक 
क्ष-वकरण शास्त्र 

डॉ. शु्रती सराप वगव -२ 12.10.2021 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

११८ सहाय्यक प्राध्यापक 
इांन्टरव्हेन्शल रेवडओलॉजी 

डॉ. वकरण नाईकनवरे वगव -२ 21.06.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

११९ सहाय्यक प्राध्यापक 
दांतशास्त्र 

डॉ.अववनाश कावशद वगव -२ 11.08.2010 31.07.2044 --"-- 

१२० सहाय्यक प्राध्यापक 
दांतशास्त्र 

डॉ. काकरमठ वगव -२ 15.04.2022 तात्पुरती 
वनयुक्ती 

--"-- 

  

                                                                                                                                                                   (डॉ.ववनायक काळे) 
अविष्ट्ठाता  

बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे 
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माहितीअधिकारअधिनियम2005 

कलम४(1)  (ख) (िऊ) 

बजैीशासकीयवदै्यकीयमिािवद्यालयण  ेवर्ग३ 

कायागलयातीलअधिकाऱयाांचीवकमगचाऱयाांचीयादी 

अ.क्र
. 

अविकार पद कमवचा-याचे नाांव  वगव  नोकरीवर रुजू 
लाल्याचा वदनाांक  

वनव =त्तीचा वदनाांक  
सांणकागसाठीदूरध्विी$फॅक्स$ईम ल 

1 
कायालयी अविक्षक (3) 

अवनल वशवराम माने वगव ३ 22-05-95 31-03-30 
द&ु 020&23128000      फॅक्स 020&26126868 

2  मनोहर वीरचांद परमार वगव ३ 03-12-08 30-11-23 
  

1 
ववरष्ट्ठ सहाय्यक     (5) ववद्या रोहीदास रौंदाळे वगव ३ 24-06-93 29-02-24 

  

2  मनोज बबन वनकाळज े वगव ३ 01-03-90 30-06-23 
  

3  ववजय मोहन खरात वगव ३ 02-08-97 31-08-23 
  

1 ववरष्ट्ठ वलवपक (27)  स्स्मता सुवनल ठाणेकर वगव ३ 01-02-08 31-01-26 
  

2  जयांत पववत चौिरी वगव ३ 01-06-95 31-05-33 
 

3 
 

स्वाती प्रमोद बरकडे 
(वालतुरे) 

वगव ३ 29-06-06 31-08-34 

 

4  योवगता ववजय सुयववांशी वगव ३ 03-11-08 30-06-36 
 

5 
 

अवनल िदीडीराम 
गायकवाड 

वगव ३ 01-07-06 31-03-37 

 

6  राहूल सुभाष जगताप वगव ३ 01-07-06 31-03-40 
 

7 
 

सुलक्षणा चाबुकस्वार 
(भोसले) 

वगव ३ 01-07-06 30-05-37 
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8  प्रवदप वशवराम मोरे वगव ३ 11-05-99 31-12-26 
 

9  प्रकाश रामचांद्र वभलारे  वगव ३ 25-11-09 31-03-26 
 

10  बाळू खरात वगव ३ 01-06-95 28-02-28 
 

11  पाांडूरांग गांगाराम वडज े वगव ३ 25-09-01 31-06-32 
 

12  बलवभम राजाराम पवार वगव ३ 26-12-13 30-12-28 
 

13  गजानन वशवाजी थोरवे वगव ३ 04-07-09 31-07-32 
 

14 
 

ववशाल पाांडूरांग 
वभगारवदवे 

वगव ३ 01-07-06 31-08-33 

 

15  सववता आर भोसले वगव ३ 07-07-05  30-11-33 
 

16  वनरांन सांभाजी काकडे वगव ३ 08-09-09 31-05-29 
 

17  रमेश खांडू थोपटे वगव ३ 01-02-92 31-03-29 
 

18  ववलास रामचांद्र  जािव वगव ३ 30-01-08 09-02-66 
 

19  अवमत रमेश वाडीया वगव ३ 24-06-14 28-02-38 
 

20  श्रध्दा अमोल साळुांखे वगव ३ 07-02-14 30-04-42 
 

21  अवनल बबन वशतोळे वगव ३ 11/05/1999 31/01/2027 
 

22 
 

स्वरुप यामसुांदर 
रणभोर 

वगव ३ 10/01/2014 31/12/2046 

  

23  रेमा वदनेश लालवबगे वगव ३ 13/05/2014 
 

30/11/2034 
  

24  वगता प्रताप सोलांकी वगव ३ 09/05/2014 31/03/2031 
  

1 कवनष्ट्ठ वलवपक        
(67)  

प्रल्हाद शांकर वनळकां ठ वगव ३ 12-07-04 31-07-28 
  

2  शोभा राजू भनवलकर वगव ३ 01-04-15 30-06-28 
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3 
 

प्रमोद मोतीलाल 
वननावरया  

वगव ३ 05-06-04 31-05-30 

 

4  सुवनल हेमदास पवार वगव ३ 07-06-14 30-04-31 
 

5  प्रमोद शांकर पगारे वगव ३ 01-07-04 31-07-31 
 

6  आांबादास पालवे  वगव ३ 15-11-16 31-05-33 
 

7  वदलीप राजाराम बागडे वगव ३ 03-03-98 31-03-34 
 

8 
 

िनराज नांनदराव 
भोसले  

वगव ३ 17-10-15 31-10-50 

 

9  अवजत िमाजी आरु वगव ३ 20-10-15 30-06-36 
 

10 
 

सांजय मोवतलाल 
भनवलकर 

वगव ३ 06-06-14 31-10-36 

 

11  अमर गुलाबराव काटे वगव ३ 30-11-06 31-07-37 
 

12 
 

रामणैय्या नारायणराव 
कल्लूरी 

वगव ३ 02-12-13 31-12-38 

 

13  बेबी शाांताराम तारु वगव ३ 30-03-15 30-04-39 
 

14 
 

वशवाणी ववनोद 
लालबीगे  

वगव ३ 05-06-04 31-10-40 

 

15  िनश्री  ववशाल भागवत वगव ३ 29-03-16 31-03-43 
 

16  अवजनाथ नामदेव कुटे वगव ३ 15-06-16 30-6-45 
 

17  लहू एकनाथ चौिरी वगव ३ 23-10-15 30-06-47 
 

18  राजवद्र पाांडूरांग पवार वगव ३ 20-10-15 30-11-47 
 

19  वनवतन अशोक वगरेवाड वगव ३ 20-10-15 31-08-48 
 

20 
 

सांदीपवदपकिंसग  
परदेशी 

वगव ३ 16-11-16 30-12-49 
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21 
 

वदपाली कल्याणवसग 
ठाकूर 

वगव ३ 06-10-15 31-01-50 

 

22  अांवकता सांजय चरण वगव ३ 04-08-17 31-07-52 
 

23 
 

सांतोष अशोक 
देवकाांबळे 

वगव ३ 31-07-18 31-08-45 

 

24 
 

दत्तात्रेय मोहनराव 
राऊत  

वगव ३ 15-07-04 31-12-36 

 

25 
 

ञानेश्वर भाऊसाहेब 
राऊत  

वगव ३ 26-03-12 31-07-45 

 

26  लवलता सांजय केदारी  वगव ३ 01-06-05 30-09-34 
 

27  अजये सुरेश मकवाणी वगव ३ 08-04-05 31-12-33 
 

28  शुभाांगी प्रकाश चाांदणे वगव ३ 31-10-18 31-05-38 
 

29  गौरी चमेश मोगरकर वगव ३ 31-10-18 30-11-53 
 

30  चेतन सुभाष वािमारे  वगव ३ 31-10-18 31-05-48 
 

31 
 

सागर वकशोर 
भाडवलकर 

वगव ३ 30-11-18 30-09-46 

 

32 
 

सुमेिा ववकटेशराव 
जाांबळदरे 

वगव ३ 18-12-18  30-05-47 

 

33 
 

सांदीप सुयवकाांत 
वक्षरसागर 

वगव ३ 05-07-17 30-11-32 

 

34 
 

कादरबाशा कदारीया 
शेख 

वगव ३ 07-12-15 30-04-37 

 

35 
 

वनतेश अवभमनयु ठदीबरे वगव ३ 11-03-19 30-06-49 
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36 
 सागर अरुण सरोदे वगव ३ 04-07-06 30-11-45 

 

37 
 

नामदेव बाबूलाल 
मासूळे 

वगव ३ 26/06/2013 30/04/2042 

 

38 
 सांिा ववक्रम चव्हाण वगव ३ 01-06-2005 31-08-25 

 

39 
 

यशू प्रभुदास  रेड्रडी 
चेरला 

वगव ३ 24-09-2020 31-07-49 

 

40  वनवखल राजू बोडरे वगव ३ 24-09-2020 31-09-50 
 

41  सदावशव चत् तम जािव  वगव ३ -- -- 
 

1 वननश्रणेी लघुलखेक 
(24)  

मवनषा चांद्रशेखर आल्पे वगव ३ 30-08-93 31-05-28 

  

2  सांजय सोनोने वगव ३ 21-06-16 31-7-37 
 

3  अमोल जािव वगव ३ 07/12/2016 30-9-38 
 

4  अमोल पोपट खताळ वगव ३ 01/11/2006 30-06-40 
 

5  नरवद्र पाांडुरांग बच्ताव वगव ३ 21-10-15 31-05-41 
 

6  वकरण अरुण ववसपुते वगव ३ 01-03-12 31-05-42 
 

7  सांदीप दामोदर जािव वगव ३ 13-01-16 31-07-43 
 

8 
 

दादासाहेब एकनाथ 
मुरदारे 

वगव ३ 09-11-15 31-07-45 

 

9  अवजत आसाराम पालवे वगव ३ 28-10-15 28-02-47 
 

10  प्रवदप चत् तम शेळके वगव ३ 20-06-16 31-01-48 
 

11  सागर बाळू सावांत वगव ३ 18-10-16 31-07-52 
 

12  शवशकाांत मारुती माळी वगव ३ 16-06-16 30-04-54 
 

13  प्रमोद ववठठल जोशी वगव ३ 06/07/92 31/10/2022 
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14  राहूल ववष्ट् ण ूचव्हाण वगव ३ 13-06-16 30-06-41 
 

15 
 

प्रववण वदनानाथ 
ववगुलेकर 

वगव ३ 07-07-17 31-05-35 

 

16  केशव नामदेव ननावरे वगव ३ 18-01-16 31-10-48 
 

17  वैशाली दशरथ पाबळे वगव ३ 28-10-15 30-11-41 
 

18  गजानन अरुण बांडावार वगव ३ 03-12-15 31-06-49 
 

19  ववजय  प्रभाकर देवरे वगव ३ 14-01-16 31-07-49 
 

20  सुहास सुिाकर जोशी वगव ३ 11/08/2004 31/08/2034 
 

1 प्रयोगशाळा तांत्रञ (43)  राजवद्र खशाबा खांडागळे वगव ३ 06/07/1992 31/10/2022 
  

2 
 

अब्दूल जहीद अब्दुल 
अरकटी 

वगव ३ 09/06/2000 31/03/1923 

 

3  वषा गणेश गोरे (पवडसे) वगव ३ 23/08/1991 31/03/2023 
 

4  सलीम बाबू शेख वगव ३ 03/09/1991 31/03/2024 
 

5  तबस्सूम ई सावांत वगव ३ 01/01/1994 31/12/2024 
 

6 
 

वशतल सांजय गोसावी 
(पुरी) 

वगव ३ 02/02/1996 31/05/2026 

 

7  ्योती ववजय साळुांखे वगव ३ 22/04/1994 30/06/2026 
 

8 
 

सुयवकाांत राजाराम 
दारवटकर 

वगव ३ 28/04/1992 31/08/2026 

 

9  राजाराम वपरन इांदवे वगव ३ 23/04/1998 28/02/2027 
 

10  शवशकाांत दगडू चव्हाण वगव ३ 25/04/1994 31/07/2027 
 

11  ञानेश्वर भटू जािव वगव ३ 06/24/1997 31/03/2028 
 

12  अवनता ववजय चौिरी वगव ३ 12/01/1996 28/02/1929 
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13  प्रववण रामन प रीळ वगव ३ 17/11/1992 31/12/2009 
 

14  भारती भास्कर वदवक्षत वगव ३ 21/04/1998 30/06/2030 
 

15  नागसेन रमेश भामरे वगव ३ 04/22/1998 31/07/1930 
 

16  चमेश पाांडुरांग जािव वगव ३ 30/11/1999 31/07/2030 
 

17  डेव्हीड रमेश साबळे वगव ३ 22/12/2000 31/12/2031 
 

18  ञानेश्वर अन्ना खोमणे वगव ३ 09/10/2000 31/05/2031 
 

19  शरद कावशनाथ सोनार वगव ३ 01/12/1996 30/06/2031 
 

20 
 

अपणा वहरालाल 
रघतवान 

वगव ३ 24/02/1999 31/07/2034 

 

21 
 

अनुरािा तुषार पालके 
(गायकवाड) 

वगव ३ 10/04/2000 31/08/2034 

 

22  शोभा ववष्ट्ण ूसाबळे वगव ३ 31/03/1999 30/04/2035 
 

23  शैलजा आनांद डदीगरे 
(कालेकर) 

वगव ३ 08/08/2003 30/09/2036 

 

24  प्रेमनाथ ववठठल राठोड वगव ३ 11/08/2004 31/05/2037 
 

25  सुषमा सांपत गुांजाळ वगव ३ 19/03/2008 30/11/2038 
 

26  सुरेखा कुां डवलक 
घोडेकर                        
(ववजयमाला शवडे) 

वगव ३ 14/02/2013 31/11/2038 

 

27  ञानेश्वरी महादेव काकडे वगव ३ 17/02/2009 30/04/2038 
 

28  मवनषा सांजय अांबेकर 
(गवारी) 

वगव ३ 01/27/2004 30/11/2039 

 

29  केतकी शरद वाने्नरे वगव ३ 09/03/2009 30/04/1939 
 

30  आकाश दत्तात्रेय गोरे वगव ३ 09/11/2016 31-11-49 
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31  स्वाती महवद्र वदवक्षत वगव ३ 12-08-2015 31-08-2038 
 

32  गजानन वभमराव चौगुले वगव ३ 02/11/1998 30/06/1930 
 

33  शामसुांदर रघुनाथ चाटे वगव ३ 23/10/2000 31/10/1935 
 

34  कालीअली सय्यद वगव ३ 24/10/2000 30/06/2028 
 

35  अरुण एकनाथ िंहगणे वगव ३ 31-12-2012 31-12-2035 
 

36  प्रभुल्ल गायकवाड वगव ३ 12-08-1996 31-07-2028 
 

37  मािवी अमोद पांडीत वगव ३ 04-05-2020 31-11-2053 
 

38  रेखा आनांदा लोखांडे वगव ३ 04-01-1980 31-01-2038 
 

39  पुनम प्रफुल्लचांद्र पाचारणे वगव ३ 18-08-1978 31-08-2036 
 

40  कल्पना वदनेश पोटे वगव ३ 25-11-1981 30-11-2039 
 

41  आशा नवनाथ सज े वगव ३ 18/03/2008 31/05/2038 
 

42  माया दत्तात्रय बेल्हेकर वगव ३ 24/10/2011 30/06/2032 
 

43  मांजूषा वदनेश पडाळे वगव ३ 01/06/2013 31/01/2037 
 

1 प्रयोगशाळा सहाय्यक    
(35)  

चांद्रशेखर वकसन जािव वगव ३ 05/01/1992 31/01/2025 

  

2 
 

अववनाश बाबूराव 
गायकवाड 

वगव ३ 09/15/1993 31/03/2027 

 

3  भरत बबनराव साळवे वगव ३ 01/02/1992 03/31/2028 
 

4  सरस्वती िदीडीबा भदीग वगव ३ 02/07/1997 07/31/1935 
 

5  ववजय वभकन िनवाई वगव ३ 15/09/2011 30/03/2039 
 

6  िनश्री आनांद शेलार वगव ३ 20/06/2016 04/30/1947 
 

7 
 

तृप्ती ववशाल महाडेश्वर 
(कुशे) 

वगव ३ 21/02/2008 06/30/1947 
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8  गणेश जगन्नाथ ढेरांगे वगव ३ 01/06/2005 31/08/2026 
 

9  शोभा बाळकृष्ट्ण जािव वगव ३ 16/01/2006 31/12/2031 
 

10 
 

आवलम अहमद अब्दुल 
रहीम बेग 

वगव ३ 18/01/2006 31/01/2039 

 

11  दत्तात्रय रघुनाथ सुवे वगव ३ 16/06/2004 31/05/2029 
 

12  वचमाजी िंचिा कोकणे वगव ३ 01/11/2004 30/06/2034 
 

13  राजवद्र पाांडूरांग नाळे वगव ३ 10/06/2005 30/04/2026 
 

14  केशव एकनाथ बाांगर वगव ३ 01/06/2004 31/05/2030 
 

1 दांत तत्रञ  (3)  आवशष जीवन जािव वगव ३ 07/06/1993 31/10/2027 
  

2 
 महेद्र पुरुषोत्तम 

अमृतकर 
वगव ३ 19/02/1986 29/02/2044 

 

१ गं्रथपाल (१)  वरक्त वगव ३ -- -- 

  
1 सहा ग्रांथपाल (१ )  कैलास वकसन डोकळे वगव ३ 05/01/1982 31/01/2040 

  

1 अवभरक्षक  (१ )  वरक्त वगव ३ -- -- 

  

१ आरोग्यअनशुासक(१)  वरक्त 
वगव ३ -- -- 

  
1 स्वच्तता वनवरक्षक (5)  प्रवणत प्रफुल्ल कुलकणप वगव ३ 14/05/2013 31/10/2041 

  

2  अवमत मुन्ना खोब्रागडे वगव ३ 26/10/2016 28/02/2041 
  

3  प्रशाांत मिुकर भोसले वगव ३ 17/03/2014 31/01/1934 
 

4  ववनोद ववठठल जािव वगव ३ 01/01/2000 31/10/2023 
  

1 
स्त्री वअविक्षका (१ )  

श्रीमती रत्नप्रभा युवराज 
ननावरे  

वगव ३ 01/04/2005 30/04/2028 
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1 पवरचावरका 
प्रसाववका (3)  

वरक्त -- -- -- 

  

1 सहापररचारीकाप्रसावि
का(१)  

वरक्त -- -- -- 

  

१ साववजवनक आरोग्य 
पवरचावरका  (१)  

वरक्त -- -- -- 

  

1 समाजसवेा अविक्षक  

(वैद्यकीय )  (१2)  

शांकर मािवराव मुगावे वगव ३ 25/10/2001 30/04/2027 

  

2 
 

सत्यवान बाबूराव 
सुरवसे 

वगव ३ 20/05/2013 30/06/2036 

  

3  वकरण रामचांद्र काांबळे वगव ३ 20/05/2013 31/10/2037 
 

4  नांदबोिी साहेबराव पगारे वगव ३ 07/12/2015 30/06/2040 
 

5 
 

प्रथमेश शांकर 
गायकवाड 

वगव ३ 01/01/2013 30/11/2041 

 

6  वकरण अशोक ठाकरे वगव ३ 20/05/2013 30/04/2042 
 

7  सांदीप नांदकुमार खरात वगव ३ 20/05/2013 31/08/2044 
 

8  अरुन देववदास बडे वगव ३ 07/12/2015 31/08/2048 
 

9  अम्रपाली पांढरी आल्टे वगव ३ 22/11/2016 30/06/1944   

10  सांताजी वशवाजी पवार वगव ३ 27/05/1972 31/05/2030  

11  अरुन मिुकर बनसोडे वगव ३ 03/06/2013 31/05/2043   

1 
वाहन चालक/वाहक 
वन स्वच्तक (७ )  

ववलास पांडीतराव गरड वगव ३ 04/01/1997 28/02/2027 

  

2  राजशे बनारसी बागडे वगव ३ 11/09/1997 31/05/2034 
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3  पांकज िदीडीराम चौगुले वगव ३ 01/07/2013 30/06/39 
 

4  तुषार देवराम मुांढे वगव ३ 08/07/2013 28/02/2042 
 

5  शैलेश राजाराम सुवे वगव ३ 21/06/2013 31/07/2049 
 

6  अमर राजाराम लालवबग े वगव ३ 27/06/2013 28/2/2035 
 

1 तायावचत्रकार  (१ )  राहुल गौतम सोनवणे वगव ३ 03/03/2004 28/02/2033 
  

1 
वअवभलेखापाल (१ )  

वरक्त वगव ३   --   -- 

  

1 दरुध्िनीचालक (३)  रवव नारायण वाघ वगव ३ 14/02/2008 31/12/2031 
  

2  सुरेखा वदगांबर खोडे वगव ३ 12/01/1998 31/08/2031 
  

3  ववशाल दामादर लामगे वगव ३ 26/10/2016 31/10/2047 
  

1 वचत्रकार  (कलाकार )    

(३ )  

सत्येन सुकदेव वाघ वगव ३ 17/01/2004 31/07/2032 

  

२  कवपल वदनकर काांबळे वगव ३ 14/05/2013 31/03/2043 
  

1 
सकु्ष्मछायाचचत्रकार (१) वरक्त वगव ३ -- -- 

  
1 हस्तकलाशशक्षक (१)  वरक्त वगव ३ -- -- 

  
1 

प्राणिघरपययिेक्षक (१)  वरक्त वगव ३ -- -- 

  
1 प्रक्षेपकचालक (१)  वरक्त वगव ३ -- -- 

  

1 
अचिपररचारीका (१)  वरक्त वगव ३ -- -- 

  
1 मळुआरोग्यकाययकताय 

(१)  

वरक्त वगव ३ -- -- 
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1 ई .सी.जी.तांत्रञ (१ )  राजशे मारोतराव कनके वगव ३ 10/11/2009 31/03/2039 
  

 

 
 
 

                                                                                                                                                                   (डॉ.ववनायक काळे) 
अविष्ट्ठाता  

बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

   
    बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय,पुणे. 

कलम ४ (१) (ब) ७ नमुना-(अ) 
बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय पणुे वगव-४ 
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१ 

 

 
                                          
श्री.महेन्द्र 
शेवते 

नाईक 1 1 0 माळी इ मा व 

27/5/68 3/9/1991 31/5/2028 

      

2 
                                            

श्री.र्े श श डर्   ऊदवािक 1 1 0 मराठा खलुा 27/5/68 3/9/1991 31/5/2028       

      
  

  

3 पोषाकार 1 0 1   

  

4  वायुसांयांत्र परीचर 1 0 1   
  

5   प्रयोगशाळा परीचर 46 12 34   
1 श्री.सांजय अनांत वाघमारे प्रयोगशाळा परीचर महार अ.जा 5/3/1965 2/5/1991 31/3/2025       
2 श्रीमती शोभा चव्हान प्रयोगशाळा परीचर मेहतर अ.जा 7/2/1963 8/10/1996 28/2/2023       
3 श्री.सुिीर शवमा प्रयोगशाळा परीचर ब्राहण खुला  5/7/1968 9/10/1996 31/7/2028       
4 श्री.अवनल व. भोसले प्रयोगशाळा परीचर महार अ.जा 23/9/71 8/10/1996 30/9/2031       

5 श्री.मुसा सत्तार शेख प्रयोगशाळा परीचर मुसलमान खुला  3/2/1963 11/10/1996 28/2/2023       
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6 श्री. राजशे रा.पांडीत प्रयोगशाळा परीचर ब्राहण खुला  12/10/1970 8/10/1996 31/10/2030       
7 श्री.राजकूमार शा.काांबळे प्रयोगशाळा परीचर बौध्द अ.जा 6/8/1971 5/4/1997 31/8/2031       

8 श्री.वकशोर बबन कुां भार प्रयोगशाळा परीचर कुां भार इ मा 
व 

1/6/1965 5/8/2004 31/5/2025       

9 श्री.सवचन दतू्त कोकाटू प्रयोगशाळा परीचर म.कोळी अ.ज. 5/10/1979 18/7/2006 31/10/2039       
10 श्री.वनखील राजू बहूले प्रयोगशाळा परीचर महार अ.जा 23/8/1992 2/9/2014 31/8/1952       
11 श्रीमती मािूरी शब्बीर 

वाघीले 
प्रयोगशाळा परीचर मेहतर अ.जा 21/3/1978 3/9/2014 31/8/2038       

12 श्री. प्रववण अशोक अल्हाट प्रयोगशाळा परीचर महार अ.जा 4/10/1994 3/11/2014 31/10/2054       
13                     

                          
6 सफईगार  29 25 4                 
1 श्री.सुिीर रमेश वाघेला सफाईगार मेहतर अ.जा 1/6/1969 6/3/1992 31/5/2029       
2 श्री.गुरय्या अच्चया  बैतुल्ला 

सफाईगार 
गोला  इ मा 

व 
15/7/64 5/8/1994 31/72024       

3 श्री.वरववन्द्र वदगांबर चव्हाण सफाईगार मेहतर अ.जा 19/5/70 5/8/1994 31/5/2030       
4 श्री.मुकेश वकसन चव्हाण सफाईगार मेहतर अ.जा 25/11/69 21/5/97 30/11/2029       

5 श्री.आनांद शांकर सोलांकी  सफाईगार मेहतर अ.जा 26/9/72 27/5/97 30/92032       
6 श्री.सुरवद्र सुभाष  चव्हाण सफाईगार मेहतर अ.जा 25/9/67 31/5/97 30/9/2027       
7 श्री.सुभाष म.वाल्मीकी सफाईगार मेहतर अ.जा 30.6.68 14/6/2004 30/6/2028       
8 श्रीमती अवनता राजू वालेकर सफाईगार मेहतर अ.जा 5/1/1979 14/6/2004 30/62028       
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9 श्री.वदपक वकसन देसायी सफाईगार मेहतर अ.जा 22/6/81 1/4/2005 30/6/2041       
10 श्री.गोपी सुरेश सोलांकी सफाईगार मेहतर अ.जा 12/2/1972 28/4/2006 29/2/2032       
11 श्री.ववशाल रमेश 

िंनदानकर 
सफाईगार मेहतर अ.जा 15/10/79 28/4/2006 31/10/2039       

12 श्री.वप्रतम रमेश वपवाल सफाईगार मेहतर अ.जा 17/9/77 29/9/2007 20/9/2037       
13 श्री.सांदीप काळू वबवालकर सफाईगार मेहतर अ.जा 22/11/78 8/10/2007 30/11/208       
14 श्री.सांतोष वैजना कां ठक सफाईगार गोसावी भजब 12.5.78 12.12.99 31.5.2038       
15 श्री. सागर ईश्वर चव्हाण सफाईगार मेहतर अ.जा 29/11/83 4/9/2014 31/11/2043       
16 श्री.चमेश रोहीदास 

सोलांकी सफाईगार 
मेहतर अ.जा 18/9/84 4/9/2014 30/9/2044       

17 श्री.अवनल ग्याणीराम 
वाल्मीकी सफाईगार 

मेहतर अ.जा 17/3/82 4/9/2014 31/3/2049       

18 श्रीमती मवनषा सोमा सोलांकी सफाईगार मेहतर अ.जा 12/4/1974 4/9/2014 30/4/2034       
19 श्री.योगेश मुकेश वशकोत्रे सफाईगार मेहतर अ.जा 27/12/89 21/9/2014 31/12/2049       
20 श्रीमती वषा मुकेश वाघेला सफाईगार मेहतर अ.जा 23/1/71 13/11/2014 31/1/2031       
21 श्री.शुभम जगदीश चव्हाण सफाईगार मेहतर अ.जा 17/5/95 19/11/2014 31/5/2055       
22 श्री.जगदीश हरीचांद्र वाघेला सफाईगार मेहतर अ.जा 21/12/80 2/2/2015 31/12/2040       
23 श्रीमती आरती रववन्द्र 

सोलांकी 
सफाईगार मेहतर अ.जा 18.6.85 10.8.2018 31/08/2045       

24 श्रीमती अनू कल्पेश राठोड सफाईगार मेहतर अ.जा 27.1.83 21.12.2018 31/01/2043       

25 श्रीमती शारद  अ. सोलांकी सफाईगार मेहतर अ.जा 12.9.84 28.6.2019 28.6.2044       

26 
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7 वशपाई 20 5 15 
                

1 श्री.गणेश वभकोबा शेडगे वशपाई मराठा खुला 20/11/67 1/9/1992 30/11/2027       

2 श्री.प्रवदप शांकर आवळे वशपाई माांग अ.जा 12/4/1970 16/8/94 30/4/2030       

3 श्री.रोहीत मुन्ना चव्हाण वशपाई मेहतर अ.जा 28/5/88 4/8/2017 31/8/2048       
4 श्री.सुवनल अववचते वशपाई माांग अ.जा 23/3/86 25/3/2022 31/3/2046       

5 श्री.सुवनल  कोतले वशपाई बौध्द अ.जा 13/12/84 27/3/2020 31/12/2044       

6 
          

      
  

8 पहारेकी                            19 6 13                 

1 श्री.वनमवल कलाटे पहारेकी                            मराठा खुना 24.9.68 3.9.91 30.9.2028       
2 श्री.सोमनाथ हगवणे पहारेकी                            मराठा खुना 07.1.74 20.7.92 31.1.2034 

      

3 श्री.बाळासाहेब ञानोबा 
काकडे 

पहारेकी                            मराठा खुना 18.5.69 2.9.92 31.5.2029 
      

4 श्री.वदलीप गोपाल पाठक पहारेकी                            लोहार इमाव 12.2.63 10.6.2005 28.2.2023 
      

5 श्री.हषव सेवाकर वहरवे पहारेकी                            बौध्द अ.जा. 28.6.76 3.3.98. 31.8.2036       

6 श्री.गौतम कृष्ट्णा मोहीते पहारेकी                            बौध्द अ.जा. 1.6.167 15.12.2015 30.5.2027 
      

7               
      

                            

9 शव ववतचेदन परीचर 10 3 7           
      

1 
श्रीमती बेबी जािव शव ववतचेदन परीचर मराठा खुला 1.6.64 4.11.86 31.5.2024 
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2 

श्री.अरुण जगननाथ 
माांडवेकर 

शव ववतचेदन परीचर सोनार इमावा 22.8.66 1.12.2005 11  .8.2026 
      

3 
श्री. आकाश ववजय वाघमारे शव ववतचेदन परीचर भांगी अ.जा 15.693 20.6.2015 30.6.2053 

      

4                 

    

10 वसतीगृह सेवक 11 7 4   
              

1 
              

      

2 
श्री.शांकर बाळकृष्ट्ण शेवाळे वसतीगृह सेवक िनगर इमाव 7.7.67 10.10.96 31.7.2027 

      

3 
श्री.अवनल शांकर लोहकरे वसतीगृह सेवक चाांभार अ.जा 12.12.68 8.10.96 31.12.2028 

      

4 
श्री.सांजय मािव ननावरे वसतीगृह सेवक मराठा खुला 8.2.68 18.5.98 29.2.2028 

      

5 
श्रीमती ललीता राजेन्द्र चौरे वसतीगृह सेवक बौध्द अ.जा 18.3.73 1.12.2006 31.3.2033 

      

6 
श्री.सांजय श्रावण जािव वसतीगृह सेवक       20.12.2008 31.10.2037 

      

7 
श्रीमती सुभद्रा शांकर अवघडे वसतीगृह सेवक मेहतर अ.जा 1.12.64 7.12.2015 31.12.2024 

      

8                 

9                 

 

11 पुरुष सेवक   4 3 1   
              

1 
श्री.सवतष महादेव तारु पुरुष सेवक भोई भजब 17.6.66 11.2.94 31.7.26 

      

2 
श्री.वमलींद दतू्त पगारे पुरुष सेवक बौध्द अ.जा 8.6.79 11.7.2006 30.6.2039 

      

3 

श्री.अांबादास महादू 
िंनबाळकर 

पुरुष सेवक मराठा खुला 1.6.65 7.12.2015 31.5.2025 
      

4 
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12 स्त्री सेवक   4 1 3   
              

1 
श्रीमती शोभा राजेन्  द्र यादव स्त्री सेवक माळी  इमाव 30.1.67 4.8.2004 31.1.2027 

      

2 
              

      

3                 

  

13 माळी 6 2 4   
              

1 
श्री.राजेन्द मल्हारी भजुबळ  माळी माळी  इमाव 9.5.64 26.8.91 31.5.2024 

      

2 
श्री.अशोक पाांडूरांग ववचारे माळी कुनबी इमाव 3.5.72 4.3.93 31.5.2032 

      

  

14 हमाल 3 1 2   
              

  
श्री.राजू गोपाळ भोसले हमाल बौध्द अ.जा 12.3.64 3.3.98 31.3.2024 

      

  

15 चतुथवशे्रणी सेवक 2 2 0   

              

1 
श्री.दतात्रय दगडू शवडगे चतुथवशे्रणी सेवक मराठा खुला 21.9.68 29.7.97 30.9.2028 

      

2 
श्री.अतुल ववकास ओव्हाळ  चतुथवशे्रणी सेवक बौध्द अ.जा 24.3.88 7.2.2019 31.3.2048 

      

  

16 सांग्राहलय सेवक 2 1 1   
              

  
श्री.महेन्द्र  रघुनाथ काांबळे सांग्राहलय सेवक महार अ.जा 24.6.69 24.8.2004 30.6.2029 

      

  

17 स्त्री सफाईगार 1 0 1   
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18 सुरक्षा सेवक 1 1 0   
              

  
श्री.गौतम कृष्ट्णा मोहीते सुरक्षा सेवक बौध्द अ.जा 1.6.67 7.12.2015 30.6.2027 

      

                            

19 आवसीवसतीर्िृस वक 1 1 0                 

  
श्रीमती मांगला लष्ट्करे आवसी वसतीगृह सेवक वडार भजब 4.4.65 5.3.93 30.4.2025 

      

  
                    

      

19 
पुस्तक पेढी सेवक 1 1 0                 

  
श्री.गणेश िुमाजी सोलांकी 1 1 0 मेहतर अ.जा. 8.4.1983 12.5.2022 31.5.2243 

      

  
                    

      

    

20 पांप परीचर 3 0 3   
              

  
21 ग्रांथालय सेवक 2 0 2   

              

  

22 क्ष वकरण सेवक 1 0 1   
              

  

  

24 प्राणीपाल 3 0 3   
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महाराष्ट्र शासन 
बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे 

दुरध्वनी क्र.-26122800 ववस्तार -302 सांकेतस्थळ - http:/www.bjmcpune.org  
अ.क्र सवमती  

1 

ववषय :  पीजी सवमती   गठण   POST Graduate Committee (724 वद. 04.09.2021) 
1) चपअविष्ट्ठाता, पदव्युत्तर अध्यक्ष 
2)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. सवचव 
3) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र सदस्य 
4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
5)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग सदस्य 
6) डॉ. यल्लप्पा जािव, सहयोगी प्राध्यापक, जनऔषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
7) डॉ. वसुिा बेळगाांवकर, सहयोगी प्राध्यापक, त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र सदस्य 

2 

ववषय :  अध्यापक पदासाठी पात्रता वनकष तपासणीसाठी सवमती गठीत करणेबाबत                                        (741  वद. 
14.09.2021) 

१)  डॉ. शेखर प्रिान, प्राध्यापक व  ववभाग प्रमुख, त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
२)  डॉ. सुवनल भामरे, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग सदस्य  
३)  डॉ. हवरष टाटीया, सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग  सदस्य   

3 
ववषय :  11 मजली इमारतीमध्ये ववभाग स्थलाांतरीत करण्यासाठी सवमती   गठण  (743  वद. 16.09.2021) 
1) वैद्यकीय अविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 
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3) डॉ. वनतीन अवभवांत, सहयोगी प्राध्यापक, मनोववकृतीशास्त्र सदस्य 
4) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. सदस्य 
5) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
6) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 
7) ववरष्ट्ठ वैद्यकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 

4 

ववषय :  पदवीपूवव प्रवेश सवमती   व  शैक्षवणक सवमती गठण  Undergraduate Admission Committee (755 
वद.21.09.2021) 

1) अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) चपअविष्ट्ठाता, पदवीपूवव, बै. जी. शा. वै. म., पुणे सदस्य सवचव 
3) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीररचनाशास्त्र सदस्य 
4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, दांतशास्त्र ववभाग सदस्य 
5) प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, जीवरसायनशास्त्र सदस्य 
6) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरवक्रयाशास्त्र सदस्य 
7) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरववकृतीशास्त्र सदस्य 
8)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. सदस्य 

5 

ववषय :  रुग्णालय व्यवस्थापन सवमती  गठण (Hospital Management committee)                                (755 वद.  
21.09.2021) 

1) अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय अविक्षक, स. स. रु., पुणे सदस्य 
3) वैद्यकीय चपअविक्षक, स. स. रु., पुणे सदस्य 
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4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र सदस्य 
५) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, क्षयरोग व चररोगशास्त्र सदस्य 
6) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जीवरसायनशास्त्र सदस्य 
7) अविसेववका, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 
8) समाजसेवा अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
9) लघुलेखक, वैद्यकीय अविक्षक कायालय, ससरु, पुणे सदस्य 

6 

ववषय :  ॲन्टी रॅ िंगग सवमती   गठण (Anti-Ragging committee)  (755 वद.  21.09.2021) 
1) अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
२) चपअविष्ट्ठाता (पदवीपूवव) तथा प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, सुक्ष्मजीवशास्त्र सदस्य सवचव 
3) चपअविष्ट्ठाता (पदवीव्युत्तर) तथा प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, सुक्ष्मजीवशास्त्र सदस्य 
4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीररचनाशास्त्र सदस्य 
5) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, मनोववकृतीशास्त्र सदस्य 
6) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरवक्रयाशास्त्र सदस्य 
7) वैद्यकीय अविक्षक, स. स. रु., पुणे सदस्य 
8) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. सदस्य 
9) वसवतगृह प्रमुख सदस्य 
10) सहाय्यक वसवतगृह प्रमुख सदस्य 
11) प्राचाया, पवरचया महाववद्यालय, पुणे  सदस्य 
12) ववरष्ट्ठ पोवलस वनरीक्षक, बांडगाडवन पोवलस स्टेशन, पुणे सदस्य 
13)  मुलींचे वसतीगह अविक्षक सदस्य 
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14) माडव सवचव, बै.जी.शा.वै.म. पुणे सदस्य 
15) ववरष्ट्ठ ववद्याथप, जीएस, वसवतगृह अविक्षक सदस्य 
16) जी.एस. ववद्याथप सांसद, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
17) पालक प्रवतवनिी सदस्य 
18) श्री. योगीराज प्रभणेु 8888847880 सदस्य 

7 

ववषय :  एवथक्स सवमती (Ethics Committee)  : (755 वद. 21.09.2021) 
१)  डॉ. शेट्टी दयानांद दुमन्ना, ववभागप्रमुख, क्षवकरणशास्त्र, केईएम हॉस्पीटल, पुणे अध्यक्ष 
२)   प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र ववभाग सदस्य सवचव 
३)   प्राध्यापक, औषिशास्त्र ववभाग सदस्य 
४)  श्रीमती अनुरािा इरान्ना पाटील, अविव्याख्याता, कवे सामाजसेवा सांस्था, कवेनगर, पुणे सदस्य 
५)   श्री. अरिंवद मािव रेडडी, सेवावनवतृ्त भा.प्र.से. अविकारी, पुणे. सदस्य 
६)   डॉ. एस.बी.पुनपाळे, माजी प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य 
७)   प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, क्षयरोग व चरोरोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
८)   डॉ. शैला पुरावणक, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरववकृवतशास्त्र ववभाग सदस्य 
९)   डॉ. वशल्पा नाईक, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोगशास्त्र ववभाग, सदस्य 
१० ) डॉ. सोनाली साळवी, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य 
११) ॲड. श्री.शालीग्राम गांगाराम साळुां के, सोमवारपेठ , पुणे सदस्य 

8 
ववषय :  फॉरमॅको स्व्हजीलन्स कवमटी , (Pharmaco Vigilance committee)  :  (755 वद. 21.09.2021) 

१)  प्राध्यापक व  ववभाग प्रमुख, औषिशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
२)   वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य सवचव 
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३)   प्राध्यापक व  ववभाग प्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
४)   प्राध्यापक व  ववभाग प्रमुख, बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य  
५)   प्राध्यापक व  ववभाग प्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र ववभाग सदस्य  
६)   प्राध्यापक व  ववभाग प्रमुख, बालरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
७)   प्राध्यापक व  ववभाग प्रमुख (्या कक्षातून औषिीसांबांिी तक्रार प्राप्त लाली आहे त्या कक्षाचे 
सांबांिीत प्राध्यापक   व ववभागप्रमुख) 

सदस्य  

८)   मुख्य औषिी भाांडार प्रमुख, ससरु, पुणे सदस्य  
९)   इांचाजव फारमॅकोस्व्हजीलन्स युवनट, औषिशास्त्र ववभाग सदस्य  
१०) अविसेववका, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य  
११) मुख्य औषिवनमाता वगव २, औषिशास्त्र ससरु, पुणे सदस्य  

9 

ववषय : स्वच्तता, सुरक्षा, प्रशासकीय कामकाज इ.  कामे बाहयस्त्रोतामाफव त चपलब्ि करण्यासाठी सवमतीचे गठण (764 
वद. 23.09.2021) 

1) डॉ. मुरलीिर ताांबे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जनऔषिवै्द्यकशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय अविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य सवचव 
3) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 
4) डॉ. सुवनल भामरे, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र सदस्य 
5) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. सदस्य 
6) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 

10 
ववषय : लाडपागे सवमतीचे पुनगवठण (763) वद. 23.09.2021 

1) डॉ. राजेश कायवकते, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2) डॉ. सांजय गायकवाड,  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख श्वसनरोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
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3) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
4) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
5) मुख्यप्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य सवचव 
6) डॉ. ्योती कुद्रीमोती, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य 
7) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
8) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 

11 

ववषय : दुरध्वनी सवमतीचे गठण (798 वद.  05.10.2021) 
1) डॉ. कल्पना कुलकणप, प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2) डॉ. वैशाली पराांजपे, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र ववभाग सदस्य 
3) डॉ. सववता पाटील, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य 
4) डॉ. अवनल गोसावी, सहयोगी प्राध्यापक,त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
5) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
6) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 

12 

ववषय : चपहारगृह सवमतीचे पुनगवठण (894 वद.11.11.2021) 
1) डॉ. श्रीकाांत रोकडे, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2) डॉ. महेश तारु, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र ववभाग सदस्य 
3) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे. सदस्य 
4) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे. सदस्य 
5) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य सवचव 
6) माडव सवचव सदस्य 
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7) ववद्याथप पवरषद प्रवतवनिी, पदवीपुवव सदस्य 

13 

ववषय : फायर सेफ्टी साठी सवमती (923 वद.१६.११.२०२१) 

1)  वैद्यकीय अविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे 
फायर सेफ्टी 
ऑवफसर व 
अध्यक्ष 

2) डॉ. वनवतन अवभवांत, सहयोगी प्राध्यापक, मनोववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य सवचव 
3) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 
4) डॉ. सुवनता खाडे, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य 
5) बायोमेवडकल इांवजवनयर, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 

14 

ववषय : स्कील सवटर प्रस्थावपत करण्यासाठी सवमती  (931 वद. 18.11.2021) 
1) डॉ. वषा सरोदे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शवररवक्रयाशास्त्र ववभाग, बैजीशावैम, पुणे अध्यक्ष 
2) डॉ. ञानोबा दराडे, सहयोगी प्राध्यापक, नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग,  बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
3) डॉ. प्रववण देवकाते, सहयोगी प्राध्यापक, नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग,  बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
4) यल्लपा जािव, सहयोगी प्राध्यापक, जनऔशिवैद्यकशास्त्र ववभाग,  बैजीशावैम, पुणे सदस्य 

15 

ववषय : स्क्लवनकल रायल युवनटच्या जागेचे  कामकाजाची सुसुत्रता व सुरवक्षतता याष्ष्ट्टीने  योग्य वनयोजन व 
आवयकता भासल्यास अवतवरक्त जागा याचे वनयोजनासाठी सवमती (933 वद.22.11.2021) 

1) डॉ. सांजयकुमार ताांबे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र  अध्यक्ष 
२) डॉ. आरती वकणीकर, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
3) डॉ. सुवनल भामरे, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र सदस्य 

16 
ववषय : कोववड महामारी व तत्सम सांसगवजन्य आजार सांदभातील रुग्णालय व्यवस्थापन बाबतीत वनणवय घेण्यासाठी 

सवमती गठीत करणेबाबत  (940 वद.24.11.2021) 
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1) वैद्यकीय अविक्षक, स. स. रु., पुणे अध्यक्ष 
2)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवै्द्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
3) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य 
5)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग सदस्य 
6) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, क्षयरोग व चररोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
7) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जनऔषिवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य 
8) डॉ. हवरष टाटीया, सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य सवचव 
9) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य 

17 

ववषय : पवरसर स्वच्तता व सुशोभीकरण सवमतीचे गठण  करणेबाबत (941 वद.24.11.2021) 
1)  वैद्यकीय अविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 
3)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, क्षयरोग व चररोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
5)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग सदस्य 
6)  डॉ. वशल्पा नाईक, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र ववभाग सदस्य 
7)  डॉ. यलप्पा जािव, सहयोगी प्राध्यापक, जनऔषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
8)  डॉ. हवरष टाटीया, सहाय्यक वसवतगृह प्रमुख तथा  सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र  सदस्य 
९)  डॉ. वदनेश कुां दनाने, वैद्यकीय अविकारी, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 
10) अविसेववका, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 
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11) श्री. वकरण काांबळे, वैद्यकीय समाजसेवा अविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 
12) श्री. आवशष शेरखाने, स्वच्तता वनवरक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे  सदस्य 

18 

ववषय : चच्चस्तरीय कोववड व्यवस्थापन वनणवय सवमती  गठीत करणेबाबत (971 वद. 01.12.2021) 
1)  अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जनऔषिवै्द्यकशास्त्र ववभाग सदस्य 
3) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवै्द्यकशास्त्र ववभाग सदस्य 
4)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
5)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग सदस्य 
6) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, क्षयरोग व चररोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
7) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य 
8) वैद्यकीय अविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य सवचव 
9) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 
10) अविसेववका, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे सदस्य 
11)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. सदस्य 

12) डॉ. हवरष टाटीया, सहाय्यक वसवतगृह प्रमुख तथा  सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र 
ववभाग 

मुख्य समन्वयक 

19 

ववषय : सांस्थेच्या आवारात कायवरत असलेल ेदुकाने, गाळे व कायालये सांस्थेने  रुग्णालयीन सेवेसाठी सांबांविताांना 
चालववण्यास वदलेली  आहेत त्याची पडताळणी करणेसाठी सवमती   (1007 वद.16.12.2021) 

1)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगवचवकत्साशास्त्र अध्यक्ष 
2)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
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3) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य सवचव 
4) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
5) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 

20 

ववषय : तांत्रञ याांच्या अ ांतगवत बदल्या  करण्यासाठी सवमती   (1037 वद.18.12.2021) 
1) डॉ. अभय जगताप, सहयोगी प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्र अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
3)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
4) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 

21 

ववषय : कोववड - १९ अ ांतगवत वगव 4 कमवचारी पुरवठा करणेबाबत मे. वदशा एजन्सी याांनी पुरववलेल्या कमवचा-याांच्या 
वेतनाबाबत  लालेल्या तक्रारीच्या अनुषांगाने  सवमतीचे गठन करणेबाबत (1047 वद.22.12.2021) 

1) डॉ. मुरलीिर ताांबे, प्रा. व वव. प्रमुख, पी.एस.एम. ववभाग अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
3) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
4)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
5)  प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 

22 

ववषय : मध्यवतप ग्रांथालय सवमतीच्या  पुनगवठणाबाबत (1050 वद.24.12.2021) 
1) डॉ. पद्मसेन रणबागले, सहयोगी प्राध्यापक , शल्यवचवकत्साशास्त्र अध्यक्ष 
2) डॉ. कल्पना कुलकणप, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य 
3) प्रशासकीय अविकरी,  बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
4) ग्रांथपाल, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
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५)) माडव प्रवतवनिी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
६) जनरल  सेके्रटरी (युजी ) बैजीशावैम, पुणे सदस्य 

23 

ववषय : साववजवनक खाजगी भागीदारी तत्वावर अवतववशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी सवमतीचे गठन 
करणेबाबत (1059 वद.27.12.2021) 

१) डॉ. समीर जोशी,  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, कान, नाक व घसाशास्त्र - नेफ्ॉलॉजी अध्यक्ष 
2) डॉ. आरती वकणीकर, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगवचवकत्साशास्त्र - नीओनेटॉलॉजी सदस्य 

3) डॉ. रोहीदास बोरसे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र - काथिकडऑलॉजी, 
गॅस्रोएन्रालॉजी, मेडीकल ऑन्कॉलॉजी 

सदस्य 

4) डॉ. सांजय व्होरा, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, न्युरोसजवरी - न्युरॉलॉजी सदस्य 

5) डॉ. पद्मसेन रणबागले, प्राध्यापक , शल्यवचवकत्साशास्त्र - सजपकल ऑन्कॉलॉजी, सजपकल 
गॅस्रोएन्रालॉजी 

सदस्य 

6)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगशल्यवचवकत्साशास्त्र - पीवडयारीक सजवरी सदस्य 

7) डॉ. वनवखल पानसे, सहयोगी प्राध्यापक, सुघटनशल्यवचवकत्साशास्त्र - प्लॅस्स्टक सजवरी, 
युरॉलॉजी 

सदस्य 

8)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, हृदयरोगशल्यवचवकत्साशास्त्र - काथिकडओ थोरॅवसक सजवरी सदस्य 
9) डॉ. सांजय गायकवाड, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, श्वसनरोगशास्त्र - डी.एम. पल्मोनोलॉजी सदस्य 
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24 

ववषय : शवववच्तेदन करण्याकरीता लागणा-या स्व्हसेरा बाटल्याांच्या वापराबाबत सवमतीचे गठण                 (1066 
वद.31.12.2021) 

1) डॉ. रोवहदास बोरसे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2) डॉ. लीना नकाते, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य 
3) डॉ. नरेश लांलाड, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य 
4) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे. सदस्य 
5) पोवलस चपायुक्त, पवरमांडल 2, पुणे शहर, पुणे  वनमांवत्रत सदस्य 

25 

ववषय : बै.जी.शा.वै.म. व ससरु, पुणे सी.टी.यू. कॉऑडपनेशन व मॅनेजमवट सवमतीचे गठण                            (1069 वद  
31.12.2021) 

1) डॉ. ववनायक काळे, अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) डॉ. समीर जोशी,  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, कान, नाक व घसाशास्त्र सदस्य सवचव 
3) डॉ. मुरलीिर ताांबे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जनऔषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
4) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
5) डॉ. इब्रावहम अन्सारी, सहयोगी प्राध्यापक, क्ष-वकरणशास्त्र सदस्य 
6) डॉ. ववद्या मावे, सांचालक, सी.टी.यु. सदस्य 
7) डॉ. वनशी सुयववांशी, चपसांचालक, सी.टी.यु. सदस्य 

26 
ववषय : ववद्याथप वसवतगृह सवमतीचे गठण (51 वद  25.01.2022) 

1) चपअविष्ट्ठाता(युजी) तथा प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, सुक्ष्मजीवशास्त्र अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे वनमांवत्रत सदस्य 
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3)  चपअविष्ट्ठाता (पीजी) तथा प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, कान, नाक व घसाशास्त्र सदस्य 
४) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरववकृतीशास्त्र सदस्य 
5)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीररचनाशास्त्र सदस्य 
6) वसवतगृह प्रमुख, पदवीपूवव /पदव्युत्तर मुलाांचे ध मुलींचे वसवतगृह ससरु, पुणे   सदस्य 
7) सहाय्यक वसवतगृहप्रमुख, पदवीपूवव मुलाांचे वसवतगृह  सदस्य 
8) वॉडवन, पदव्युत्तर मुलाांचे ध मुलींचे वसवतगृह  सदस्य 
9) वॉडवन, पदवीपूवव मुलींचे वसवतगृह  सदस्य 
10) माडव सवचव सदस्य 
11) सवचव, पदवीपूवव ववद्याथप वसवतगृह सदस्य 
12) सवचव, वसवतगृह व्यवस्थापन सवमती सदस्य 

27 

ववषय : NAAC Accreditation करण्याकवरता सवमतीचे गठण   (71 वद.01.02.2022) 
1) डॉ. सांजयकुमार ताांबे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र  अध्यक्ष 
2) डॉ. सुवणा जोशी, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र सदस्य 
3) डॉ. राजश्री राऊत, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र सदस्य 
4) डॉ. स्वाती शहा, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र सदस्य 
5) डॉ. ताया अवहरे, सहयोगी प्रा्यापक,शरीरवक्रयाशास्त्र सदस्य 
6) डॉ. मालनगौरी पराांडे, सहयोगी प्राध्यापक, जनऔषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
7) डॉ. सई पोळ, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र सदस्य 
8) डॉ. रांजना पाांडे, सहयोगी प्राध्यापक, नेत्रशलयवचवकत्साशास्त्र सदस्य 
9) डॉ. ताया वळवी, सहयोगी प्राध्यापक, बालरोगशास्त्र सदस्य 

28 ववषय  : मध्यवतप प्रवशक्षण सवमतीचे गठण (79 वद 02.02.2022)   
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1) चपअविष्ट्ठाता , पदव्युत्तर ववभाग अध्यक्ष 
2) चपअविष्ट्ठाता , पदवीपूवव ववभाग सदस्य 
3) इन्चाजव, मेडीकल ए्युकेशन युवनट सदस्य 
4) डॉ. मालनगौरी पराांडे, सहयोगी प्राध्यापक, जनऔषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 

29 

ववषय : महात्मा ्योवतबा फुले जनआरोग्य योजना  सवमतीचे गठण     (90  वद 08.02.2022) 
1) इन्चाजव, महात्मा ्योवतबा फुले जनआरोग्य योजना अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य सवचव 
3) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
4) डॉ सोनाली साळवी, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
5) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
6) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
7) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 

30 

ववषय : शासकीय वनवासस्थान वाटप सवमतीचे नव्याने पुनगवठण  (95 वद.10.02.2022 पासून एक वषव कालाविीकवरता 
अथवा पुढील आदेशापयवत) 

1) डॉ. जगन्नाथ वदवक्षत, प्राध्यापक,जनऔषिवदै्यकशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2) डॉ. पद्मसेन रणबागले, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग सदस्य 
3) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य सवचव 
4) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
5) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
6) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 



 

R TI/17babi/may-2022 

7) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य 

31 

ववषय : बाहयस्त्रोतामाफव त (पीपीपी तत्वावर) 1.5 टेस्ला एमआरआय ध 16 स्लाईस सीटीस्कॅन या सेवा चपलब्ि करुन 
देणेबाबत सवमतीचे गठण   (117  वद 18.02.2022) 

1)  चपअविष्ट्ठाता, प्रशासन अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
3) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, क्ष-वकरणशास्त्र सदस्य 
4)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
5) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र सदस्य 
6)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग सदस्य 

32 

ववषय : स्थावनक अध्यापक वनवड सवमतीचे गठण    (155  वद 03.03.2022) 
1)  अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2)   चपअविष्ट्ठाता , पीजी सदस्य 
3) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, श्वसनरोगशास्त्र  सदस्य 
4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य 
5) सांबांवित ववभागाचे प्राध्यापक व ववभागप्रमुख सदस्य 
6)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य सवचव 

33 

ववषय : ववद्याथप तक्रार वनवारण सवमतीचे गठण   (156  वद 03.03.2022) 
1)  अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2)  चपअविष्ट्ठाता, प्रशासन सदस्य 
3)   चपअविष्ट्ठाता , पीजी सदस्य 
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4)  चपअविष्ट्ठाता , युजी सदस्य 
5)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य 
6) डॉ. सववता काांबळे, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र सदस्य 
7)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे  सदस्य 

      
    
      

34 

ववषय : बै.जी.मैदान सवमतीचे गठण    (169 वद 09.03.2022) 
1)  अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) चपअविष्ट्ठाता , पीजी सदस्य 
3) चपअविष्ट्ठाता , युजी सदस्य 
4) वक्रडा सल्लागार, बैजीशावैम, पुणे सवचव 
5) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
6) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
 7) कायालयीन अविक्षक, बै.जी.शा.वै.म., पुणे सदस्य 
8) ववद्याथप पवरषदेचा एक प्रवतवनिी,   सदस्य 
9) माडव प्रवतवनिी सदस्य 

35 
ववषय : एचएमआयएस  प्रणाली व्यवस्थापन सवमतीचे गठण   (171  वद 09.03.2022) 

1) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2)  चपअविष्ट्ठाता , पीजी सदस्य 
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3) चपअविष्ट्ठाता , युजी सदस्य 
4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, श्वसनरोगशास्त्र सदस्य 
5) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र सदस्य 
6) डॉ. वनवशकाांत थोरात, सहयोगी प्राध्यापक, मनोववकृतीशास्त्र सवचव 
7) अविसेववका,  ससरु, पुणे सदस्य 
8) प्रकल्प व्यवस्थापक, एचएमआयएस, ससरु, पुणे सदस्य 

36 

ववषय : मध्यवतप वनज तुकीकरण (सीएसएसडी)   सवमतीचे पुनवगठण   (175 वद 10.03.2022) 
1) डॉ. राजेश कायवकते, चपअविष्ट्ठाता , युजी अध्यक्ष 
2) डॉ. सुरेखा चव्हाण, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र सदस्य 
3) डॉ. ववद्या अजुवनवाडकर, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र सदस्य 
4) डॉ. सफव राज पठाण,सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य 
5) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
६) ववरष्ट्ठ वनवासी वैद्यकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 
7) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य 
8) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 
9) श्री. वैदय, मवशन ऑपरेटर, ससरु, पुणे सदस्य 

37 

ववषय : यांत्रसामुग्री खरेदी व दुरुस्ती सवमतीचे  गठण (191 वद 15.03.2022) 
1) अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) चपअविष्ट्ठाता , पीजी सवचव 
3)  चपअविष्ट्ठाता , युजी सहसवचव 
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4)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र सदस्य 
5)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य  
6) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
7) डॉ. सुरेखा चव्हाण, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र सदस्य 
8) डॉ. राहूल डावरे, सहयोगी प्राध्यापक, बालरोगवचवकत्साशास्त्र सदस्य 
9) डॉ . नवलनी काडगी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र सदस्य 
10) डॉ. सांजय मुांडे, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
11) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
12) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
13)  प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 

38 

ववषय : महात्मा ्योवतबा फुले जनआरोग्य योजनेबाबत शासन वनणवयाचा अभ्यास करण्याकवरता सवमतीचे गठण (206 
वद 22.03.2022) 

1)  डॉ. पद्मसेन रणबागले, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र अध्यक्ष 
2) डॉ. शेखर प्रिान, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
3)  डॉ. इब्रावहम अांन्सारी, सहयोगी प्राध्यापक, क्ष-वकरणशास्त्र  सदस्य 

39 

ववषय : आप्तकालीन व्यवस्थापन सवमतीचे पुनवगठण  (210 वद 25.03.2022) 
1) अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) चपअविष्ट्ठाता, प्रशासन सदस्य  
3) वैद्यकीय अविक्षक, स. स. रु., पुणे सदस्य सवचव 
4) वैद्यकीय चपअविक्षक, स. स. रु., पुणे सदस्य 
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5) ववभागप्रमुख, आपत्कालीन ववभाग,  स. स. रु., पुणे सदस्य 
6) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
7) अविसेववका,  ससरु, पुणे सदस्य 
8) कायालय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
9) माडव अध्यक्षधसवचव, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 

10) श्री.िवजय माळव , मकुादम, वर्ग-4, बजैीशावमैवससरु, णुे    सदस्य 

40 

ववषय : सांस्थेतील देयके प्रािान्याने  वनकाली  काढण्यासाठी सवमतीचे गठण   (398 वद  28.04.2022) 
1) अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) डॉ. जगन्नाथ वदवक्षत, प्राध्यापक, जनऔषिवै्द्यकशास्त्र ववभाग सदस्य 
3)  प्रमुख म.्यो.फु.यो., बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
4)  वैद्यकीय अविक्षक, स. स. रु., पुणे सदस्य 
5) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
6) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य सवचव 

41 

ववषय : मध्यवतप सांशोिन सवमतीचे पुनगवठण (409 वद 29.04.2022) 
1)  अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) चपअविष्ट्ठाता, प्रशासन सदस्य 
3)  चपअविष्ट्ठाता , पीजी सदस्य 
4)  चपअविष्ट्ठाता , युजी सदस्य 
5)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगवचवकत्साशास्त्र सदस्य सवचव 
6)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, श्वसनरोगशास्त्र सदस्य 
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7)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य 
8) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र सदस्य 
९) डॉ. वनवखल पानसे, सहयोगी प्राध्यापक, सुघटनशल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य 
10) डॉ. हवरष टाटीया, सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र सदस्य 
11) प्राचाया, नवस ग महाववद्यालय, ससरु, पुणे  सदस्य 

42 

ववषय : प्रचार व प्रसार माध्यम सवमतीचे गठण (414 वद.29.04.2022) 
1)   डॉ. पद्मसेन रणबागले, सहयोगी प्राध्यापक , शल्यवचवकत्साशास्त्र अध्यक्ष 
2)   डॉ. स्स्मता वतवारी, सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र,  सदस्य  
3)   डॉ. हवरष टाटीया, सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र सदस्य  

43 

ववषय : पवरचारकधपवरचारीका याांच्या अ ांतगवत बदली व  तक्रार वनवारण सवमतीचे पुनवगठण                            (420 
वद.02.05.2022) 

1) सवमती क्र. 1 ( मेवडवसन व इतर सांलग्न ववभाग वॉडव )    

1)   वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2)    प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोग सदस्य 
3)   प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, त्वचारोगशास्त्र सदस्य 
4)   अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य 
5)   प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 
6)   सहाय्यक अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य 

2) सवमती क्र. 2 ( सजवरी व  इतर  सांलग्न ववभाग वॉडव )   

1)   वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे अध्यक्ष 
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2)   प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य 
3)   प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, क्ष-वकरणशास्त्र सदस्य 
4)   अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य 
5)   प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 
6)   सहाय्यक अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य 

44 

ववषय : जैववक कचरा व्यवस्थापन सवमतीचे पुनगवठण  (443 वद 07.05.2022) 
1) डॉ. जगन्नाथ वदवक्षत, प्राध्यापक, जनऔषिवै्द्यकशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2)  डॉ. स्स्मता देशपाांडे, प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग सदस्य 
3)  वैद्यकीय अविक्षक, स. स. रु., पुणे सदस्य 
4) वैद्यकीय चपअविक्षक, स. स. रु., पुणे सदस्य 
5) डॉ. सुषमा पेडणेकर, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग तथा नोडल ऑवफसर  सदस्य सवचव 
6) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
7) सहाय्यक प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग सदस्य 
8) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
9) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 
10) अविसेववका,  ससरु, पुणे सदस्य 
11) श्री. अवमत खोब्रागडे, स्वच्तता वनरीक्षक, ससरु, पुणे  सदस्य 

45 
ववषय : ववशाखा सवमतीचे पुनगवठण (530 वद  31.05.2022) 

1) डॉ. स्स्मता देशपाांडे, प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2) डॉ. सोनाली साळवी,  सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य 
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3) डॉ. रोवहदास बवे,   सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र ववभाग सदस्य 
4) श्री. गणेश बडदरे, मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
5)  डॉ. वनवशकाांत थोरात,  सहयोगी प्राध्यापक, मनोववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य 
6) अविसेववका,  ससरु, पुणे सदस्य 
7) श्रीमती मवनषा आल्पे, वननशे्रणी लघुलेखक,  बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
8) श्रीमती अवनता वरुटे, वगव - ४ कमवचारी,  ससरु, पुणे सदस्य 

9) डॉ. मानसी पवार, (भ्रमणध्वनी क्र 9158991000) 
अशासकीय 
सदस्य 

10) ॲङ च्वला पवार, (भ्रमणध्वनी क्र 9422318398) 
अशासकीय 
सदस्य 

46 

ववषय : बैजीशावैम व ससरु या दोन्ही सांस्थेतील  मनुष्ट्यबळाचे व्यवस्थापन सवमती    (563 वद  07.06.2022)                                       
1)  अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) चपअविष्ट्ठाता, प्रशासन सदस्य  
3)   चपअविष्ट्ठाता , पीजी सदस्य 
4)  चपअविष्ट्ठाता , युजी सदस्य 
5) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र सदस्य 
6) वैद्यकीय अविक्षक, स. स. रु., पुणे सदस्य 
7) वैद्यकीय चपअविक्षक, स. स. रु., पुणे सदस्य 
8) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
9) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
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10) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 

47 

ववषय : न्यायालयीन प्रकरणाांकवरता सवमतीचे  पुनगवठण (579 वद 11.06.2022) 
1) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, न्यायवै्द्यकशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2) डॉ. स्वाती शहा,  सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र ववभाग सदस्य 
3) डॉ. वनवशकाांत थोरात,  सहयोगी प्राध्यापक, मनोववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य 
4)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
5) डॉ. वदपक डाांगमाळी,  सहाय्यक प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य 
6) डॉ. राहुल चौिरी,  सहाय्यक प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्र ववभाग सदस्य 
7) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 
8) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
9) कायालयीन अविक्षक,  बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
10) कायालयीन अविक्षक,  ससरु, पुणे सदस्य 
11) वलपीक, न्यायालयीन कक्ष सदस्य 

48 

ववषय : NACC Accreditation, NABH, NABL सवमतीचे गठण करणेबाबत   (635 वद 24.06.2022) 
1) डॉ. सांजयकुमार ताांबे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र,  अध्यक्ष 

2) डॉ. सुवणा जोशी, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र 
NACC 
Accreditation 
प्रमुख 

3) डॉ. ववद्या अजुवनवाडकर, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र NABL  प्रमुख 
4) ववरष्ट्ठ वनवासी वैद्यकीय अविकारी NABH  प्रमुख 
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49 

ववषय : ववभागीय मानवी अवयव प्रत्यारोपण प्राविकार  सवमतीची पुनवरचना करणेबाबत शासन वनणवयानुसार (7430 वद 
07.07.2022) 

1) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरववकृतीशास्त्र सदस्य  
3) डॉ. स्स्मता देशपाांडे, प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र सदस्य 
4) डॉ. आशुतोष जपे, आयएमए, पुणे सदस्य 
5) डॉ. वमनाक्षी देशपाांडे, आयएमए, पुणे सदस्य 
6) सहाय्यक सांचालक (वैद्यकीय ), चपसांचालक आरोग्य सेवा, पुणे याांचे कायालय सदस्य 
7) डॉ. मािव कणकवले, वजल्हा शल्यवचवकत्सक, वजल्हा रुग्णालय, पुणे सदस्य 

50 

ववषय : अशैक्षवणक ताांवत्रकधअताांवत्रक सांवगातील ववववि पदे वनव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यासाठी सवमती गठीत 
करणेबाबत (667 वद  07.07.2022) 

1) अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) चपअविष्ट्ठाता, प्रशासन, बैजीशावैमवससरु, पुणे सदस्य  
3)  वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य सवचव 
4) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
5)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैमवससरु, पुणे सदस्य 
6) श्री. शाम एकबोटे, कायालयीन अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
7) श्री. सुरेश बोनवळे, कायालयीन अविक्षक, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 

51 
ववषय : ओ.पी.डी., आय.पी.डी. ववववि लॅब, एक्सरे ववभाग इ. वठकाणी दैनां वदन स्वरुपात जमा होणा -या रक्कमेवर 

वनयांत्रण ठेवण्यासाठी  सवमती गठीत करणेबाबत (674 वद 08.07.2022) 
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1) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2)  अविसेववका,  ससरु, पुणे सदस्य  
3) श्री. सुरेश बोनवळे, कायालयीन अविक्ष्क, बैजीशावैम, पुणे सदस्य  
4) श्री. प्रववण वगरमकर, कायालयीन अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 

52 

ववषय : वस्त्र व िुलाई सवमतीचे पुनगवठन (680 वद.  09.07.2022) 
1)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरववकृतीशास्त्र अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय चपअविक्षक सदस्य सवचव 
3) डॉ. एस.एच.साठे, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र  सदस्य 
4) डॉ. नवलनी काडगी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र सदस्य 
5) प्रभारी वनवासी वैद्यकीय अविकारी, ससरु, पुणे. सदस्य 
6) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
7) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 
8) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य 
9) वलनन वकपर, ससरु, पुणे      सदस्य 

53 

ववषय : वैद्यकीय अविकारी वनवड सवमती गठीत  करणेबाबत    (696 वद 13.07.2022) 
1)  अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2)  वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
3) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
4)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरववकृतीशास्त्र सदस्य 
5) डॉ. मांगेश ननावरे, सहयोगी प्राध्यापक, जनऔषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
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6) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य सवचव 

54 

ववषय : अ ांमलबजावणी सवमती गठीत करणेबाबत   (703 वद 14.07.2022) 
1) अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
3) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
4) सांबांवित ववषयाचे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख सदस्य 
5) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य सवचव 
6) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य  

55 

ववषय : इमजवन्सी मेडीसीन ववभाग अविक प्रभावीपणे कायास्न्वत करण्यासाठी चपाययोजना करण्यासाठी सवमती गठीत 
करणेबाबत   (७१८ वद 1५.07.2022) 

1) चपअविष्ट्ठाता (युजी), बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य सवचव 
3) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, श्वसनरोगशास्त्र सदस्य 
5) डॉ. वनतीन अवभवांत, सहयोगी प्राध्यापक, मनोववकृतीशास्त्र सदस्य 
6) डॉ. हवरष टाटीया, सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र सदस्य  

५६ 

ववषय : बै.जी.शा.वै.म. व ससरु, पुणे येथे २४ आठवडयाांच्या पुढील गभवपातास परवानगी देणेकवरता मेडीकल बोडव  
स्थापना  करणेबाबत   (७१९ वद 1६.07.2022) 

1) अविष्ट्ठाता, बै. जी. शा. वै. म. व स. स.रु., पुणे. अध्यक्ष 
२) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र ववभाग) सदस्य सवचव 
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३)  पथकप्रमुख (स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र ववभाग) सदस्य  
४) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (बालरोग ववभाग) सदस्य  
५) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (क्षवकरणवनदानशास्त्र ववभाग) सदस्य 
६) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (औषिवैद्यकशास्त्र ववभाग) गरजेप्रमाणे  सदस्य 
७) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (मनोववकारशास्त्र ववभाग) गरजेप्रमाणे सदस्य  
८) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (बालरोग शल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग) गरजेप्रमाणे सदस्य  
९) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (काथिकडओलॉवजस्ट शास्त्र ववभाग) गरजेप्रमाणे सदस्य  
१०) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (न्युरोलॉवजस्टशास्त्र ववभाग) गरजेप्रमाणे सदस्य  
१1) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (न्युरोसजवरीशास्त्र ववभाग) गरजेप्रमाणे सदस्य  
१2) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (हदयशल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग) गरजेप्रमाणे सदस्य  
१3) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र ववभाग) गरजेप्रमाणे सदस्य  
१4) मा. प्राध्यापक व ववभागप्रमुख (युरोसजवरीशास्त्र ववभाग) गरजेप्रमाणे सदस्य  

५७ 

ववषय  : ओपीडी नुतनीकरण व पुनव रचना करणेकवरता सवमती गठीत करणेबाबत (७98 वद  १८.08.2022) 
१)  वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे अध्यक्ष 
२) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र सदस्य 
३)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य 
४) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र सदस्य 
५) वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
६) डॉ. हवरष टाटीया,  सहाय्यक प्राध्यापक , न्यायवैद्यकशास्त्र सदस्य 

५८ ववषय  : सथिकजकल स्टोअसव सवमतीचे पुनगवठण करणेबाबत (८२६ वद २२.08.2022) 
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1) अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2) डॉ. रांजना पाांडे (िंबदू), सहयोगी प्राध्यापक, नेत्रशल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य सवचव 
3) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र सदस्य 
5) डॉ. वशल्पा नाईक, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
6) डॉ. सोनाली साळवी, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य 
7) डॉ. सुवनता खाडे, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य 
8) मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
9) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
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ववषय : एचएमआयएस  प्रणाली अ ांतगवत हाडव वेअर व सव्हवर डेटा व इतर डेटाचे सुरळीत हस्ताांतरण करणेसाठी सवमतीचे 
पुनवगठण (८२१ वद २२.0८.2022) 

1) डॉ. समीर जोशी, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, कान, नाक व घसाशास्त्र तथा नोडल अविकारी, 
एचएमआयएस एस्क्लट मॅनेजमवट बैजीशावैम व ससरु, पुणे  

अध्यक्ष 

२) डॉ. ववजय जािव, वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 

३) डॉ. अवनल गोसावी, सहयोगी प्राध्यापक, त्वचारोगशास्त्र तथा नोडल अविकारी    एचएमआयएस  
प्रणाली बजीशावैम व ससरु, पुणे  

सदस्य 

४) श्री गणेश बडदरे, मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे  सदस्य 
५) श्रीमती रत्नमाला सोनवलकर, अविसेववका,  ससरु, पुणे सदस्य 
६) सांबांवित ववभागाचे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 



 

R TI/17babi/may-2022 

60 

ववषय : एचएमआयएसचे एनएमसी सांदभातील कामकाज पाहध्ण्यासाठी सवमतीचे पुनवगठण  (८२2                     वद 
२२.0८.2022) 

1) डॉ. शेखर प्रिान, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र  अध्यक्ष 
२) डॉ. ववजय जािव, वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 

३) डॉ. अवनल गोसावी, सहयोगी प्राध्यापक, त्वचारोगशास्त्र तथा नोडल अविकारी    एचएमआयएस  
प्रणाली बजीशावैम व ससरु, पुणे  

सदस्य 

४) श्री गणेश बडदरे, मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे  सदस्य 
५) श्रीमती रत्नमाला सोनवलकर, अविसेववका,  ससरु, पुणे सदस्य 
६) सांबांवित ववभागाचे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बैजीशावैम, पुणे सदस्य 
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Curriculam  committee :   

१)      Dean, BJGMC&SGH, Pune अध्यक्ष 
२)      Dr.Sneha Sathe, Associate Professor, Dept of Physiology (Pre-Clinical) सदस्य  
३)      Dr.Kalpana Kulkarni Associate Professor, Dept of Pathology (Para-Clinical) सदस्य 
४)      Dr. Samir Joshi, Professor and head, Department of ENT (Surgery and allied disciplines) सदस्य 
५)      Dr.Arati Kinikar, Professor and Head Department of Pediatric (Medicine and allied) सदस्य 
६)      Dr. Varsha Sarode, Associate Professor, Physiology (MEU Co-ordinator)  सदस्य 
७)      Mahesh Shivaji Deshmukh, Sudent Representative सदस्य 

    8)  Miss. Supriya Anilkumar Dwivdedi, Intern सदस्य 
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औषि खरेदी सवमती (Drugs Purchase Committee)  : 

१)      अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे. अध्यक्ष 



 

R TI/17babi/may-2022 

२)      चपअविष्ट्ठाता (प्रशासन), बैजीशावैमवससरु, पणे सदस्य  
३)       प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र ववभाग, सदस्य 
४)      प्राध्यापक व ववभागप्रमुख औषिवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य 
५)      प्राध्यापक व ववभागप्रमुख बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य 
६)      प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्सशास्त्र ववभाग सदस्य 
७)      प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र ववभाग  सदस्य 
८)      प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगशास्त्र ववभाग सदस्य 
९)      वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य 
१०)  प्राध्यापक, औषिशास्त्र ववभाग, पुणे सदस्य सवचव 
११)  डॉ.सुजीत वदव्हारे, सहाय्यक प्राध्यापक, औषिशास्त्र ववभाग, सदस्य 
१२)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य 
१३)  प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य 
१४)  अविसेववका, ससरु, पुणे  सदस्य 
१५)  औषिवनमाता वगव २, औषिशास्त्र ववभाग सदस्य 
16) लघुलेखक   

63 

ताांवत्रक सवमती (यांत्रसामुग्री खरेदीकवरता वववनथिकदष्ट्ठे व  पडताळणी) (Technical Committee)  : 
१)  अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 
२)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, कान,नाक व घसाशास्त्र ववभाग सदस्य सवचव 
३)  सांबांवित ववषयाचे प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बैजीशावैम, पुणे सदस्य  
४)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख् , न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
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५)  डॉ.प्रञा खेडेकर,सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य  
६)  डॉ.पदमसेन रणबागले,  सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचकीत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
७)  डॉ. सफव राज पठाण, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचकीत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
८) डॉ.राहूल तेलांग, सहयेागी प्राध्यापक, कान,नाक व घसाशास्त्र ववभाग सदस्य  
९)  डॉ.सुनील भामरे, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्जीवशास्त्र ववभाग सदस्य  
१०)  प्रशासकीय अविकारी, बै.जी.शा.वै.म पुणे सदस्य  
11)  प्रशासकीय अविकारी, ससरु पुणे सदस्य  
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वनलेखन सवमती (Condemnation Committee)  : 
१)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीररचनाशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
२)  वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
३) डॉ.सुरेखा चव्हाण, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य  
४)  डॉ.सई पोळ, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग सदस्य  
५)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
६) डॉ.अनुप भांडारी, सहाय्यक प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य  
७) प्रशासकीय अविकारी,ससरु,पुणे सदस्य  
८)  प्रशासकीय अविकारी,बैजीशावैम, पुणे सदस्य  
९)  अविसेववका,ससरु,पुणे सदस्य  
10)  साांस्ख्यकी अविकारी, वैद्यकीय अवभलेख ववभाग, ससरु, पुणे  सदस्य  
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सुरक्षा सवमती (Security Committee)  : 

१)  अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे  अध्यक्ष 
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२)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र ववभाग सदस्य  
३)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य सवचव 
४)  वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
५)  वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
६)  मुख्यप्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
७)  ववरष्ट्ठ वनवासी वैद्यकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
८)  प्रशासकीय अविकारी , ससरु, पुणे सदस्य  
९) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य  
१०)  ववरष्ट्ठ पोलीस वनरीक्षक, बांडगाडवन पोलीस स्टेशन, पुणे  सदस्य  
11) माडव सवचव, माडव व जनरल सेके्रटरी, पदवीपूवव सदस्य  
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डेथ ऑडीट सवमती ( Death Audit Committee)  : 
१)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग  अध्यक्ष 
२)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
३)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, औषिवै्द्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
४)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, क्षयरोग व चरोरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
5) डॉ.वशल्पा नाईक, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र ववभाग सदस्य  
6)  सवव वचवकत्सालयीन प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख अथवा त्याांचे प्रवतवनिी सदस्य  
7) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य  
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सांकेतस्थळ सवमती (Website Committee)  : 

१)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 



 

R TI/17babi/may-2022 

२)  डॉ.वैशाली पराांजपे, सहयोगी प्राध्यापक,  रीररचनाशास्त्र ववभाग सदस्य  
३) डॉ.सुवनल भामरे, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग सदस्य  
४) मुख्यप्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
५) डॉ.हवरश टाटीया, सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवै्द्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
६)  प्रशासकीय अविकारी, बै.जी.शा.वै.म., पुणे सदस्य  
७)  प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
8) लघुलेखक, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग ,बै.जी.शा.वै.म.,पुणे   
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वनयोजन व बाांिकाम सवमती ( Planning and Construction Committee-PWD)  : 
१)  प्राध्यापक, कान,नाक,घसाशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
२) मुख्यप्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे  सदस्य  
३) डॉ.इब्रावहम अन्सारी, सहयोगी प्राध्यापक, वक्ष् करणशास्त्र ववभाग सदस्य  
४)  डॉ.हरीश टाटीया, सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
५)  चप अवभयांता, साववजवनक बाांिकाम (स्थापत्य )ववभाग,ससरु, पुणे सदस्य  
६)  चप अवभयांता, साववजवनक बाांिकाम (ववद्युत) ववभाग,ससरु, पुणे सदस्य  
७) प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैमधससरु, पुणे सदस्य  
8) लघुलेखक,   
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भ्रष्ट्टाचार वनमुवलन व दक्षता सवमती (Corruption eradication and vigilance Committee)  : 
१)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
२)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, क्षयरोग व चरोरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
3)  मुख्यप्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे  सदस्य  
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४)  प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे  सदस्य  
5) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  

  पे अ ॅंड पाकव  कवमटी ( Pay and Park Committee)  : 
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1) अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र ववभाग सदस्य  
3)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र ववभाग सदस्य  
4) वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
5) चपवैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
6) मुख्यप्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
7) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
8) लघुलेखक,ससरु,पुणे   
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थेवसस वरव्हयू कवमटी ( Thesis Review Committee)  : 
१)  चपअविष्ट्ठाता (पदव्युत्तर ) बैजीशावैम, पुणे   अध्यक्ष 
२)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, औषिशास्त्र ववभाग सदस्य  
३)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र ववभाग सदस्य  
४)  डॉ. मालन पराांडे, सहयोगी प्राध्यापक, जन  औषि वैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
५) डॉ.सांवगता दाभाडे, सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र ववभाग सदस्य  
६) डॉ.सुवणा जोशी, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष्मजीवशास्त्र ववभाग सदस्य  
७) आवयकता पडल्यास सांबांवित ववषयातील मागवदशवक वशक्षक सदस्य  
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वटप : वरील थेसीस वरव्यू कवमटीने सदरच्या बैठका हया सप्टवबर, नोव्हवबर व माचव या मवहन्यात न चुकता घेण्यात 
याव्यात.   इवथकल कवमटीकडे आलेल्या वसनॉप्सीस  व ववद्यापीठाकडे जाणारे थेसीस याांची सवमतीने ताननी करुन 
आवय् कता ा़  वाटल्यास मागवदशवक वशक्षक व ववद्याथप याांना बदल सूचववण्यासाठी बोलवावे. 
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वाहन सवमती (Vehicle Committee)  : 
१)  वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे अध्यक्ष 
२)  चपवैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
३)  मुख्यप्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य  
४)  प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे  सदस्य  
५) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
6) श्री. नरवद्र  बच्ताव, लघुलेखक, ससरु, पुणे   
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देहदान सवमती (Body Donation Committee)  : 
१)  अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 
२)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख,  रीररचनाशास्त्र ववभाग सदस्य सवचव 
३)  वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
४)  डॉ.ञानोबा दराडे, सहयोगी प्राध्यापक, नेत्रवचवकत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
५)  डॉ.ववजय जािव, सहयोगी प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
६)  डॉ.अांजना गायकवाड, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र ववभाग सदस्य  
७)  श्री.सत्यवान सुरवसे, वैद्यकीय समाजसेवा अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
8) श्री.एम.बी.शेळके, वैद्यकीय समाजसेवा अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  

72 सांस्थेचा वाथिकषक   अहवाल तयार करणेसाठीची सवमती  : 
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१)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, शरीरवक्रयाशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
२) प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख,  रीररचनाशास्त्र ववभाग सदस्य  
३) प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, क्षयरोग व चरोरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
४) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र ववभाग सदस्य  
५) डॉ.सांवगता गवळी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र ववभाग सदस्य  
६) डॉ.एस.पी.बोरले, साांस्ख्यकी अविकारी, जनऔषि वैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
७) श्रीमती मोरडे, वैद्यकीय अवभलेख प्रमुख, ससरु, पुणे.  सदस्य  
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आपत्ती व्यवस्थापन कक्षधसवमती   (Disaster Management Committee)  : 
 (शा.वन.सांकीणव-1019/प्र.क्र.ध84/ 2019/वैसेवा-1, वद.3-7-2019)   

१) अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे  अध्यक्ष 
२)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, औषिवै्द्यकशास्त्र ववभाग सदस्य सवचव 
३)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
४)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य  
५)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र ववभाग सदस्य  
६)  वैद्यकीय अविक्षक ससरु,पुणे सदस्य  
७) औषिभाांडार प्रमुख, ससरु, पुणे सदस्य  
८) प्रशासकीय अविकारी, ससरु,पुणे  सदस्य  
९) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य  
10) श्री.नरवद्र  बच्ताव, लघुलेखक, ससरु, पुणे   

74 वकरकोळ वस्तु पुरवठा सवमती (Petty supply Committee) :  
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१)  वैद्यकीय अविक्षक ससरु,पुणे अध्यक्ष 
२)  डॉ रांजना पाांडे, सहयोगी प्राध्यापक, नेत्र ववभाग सदस्य  
३)  डॉ.स्नेहा साठे,सहयेागी प्राध्यापक,शरीरवक्रयाशास्त्र  ववभाग सदस्य  
४)  मुख्यप्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
५)  प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य  
६) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
7) अविसेववका,ससरु, पुणे सदस्य  
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बी. जे. फाऊां डेशन सवमती (BJ Foundation Committee)  : 
१)  अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे  अध्यक्ष 
२)  चपअविष्ट्ठाता (प्रशासन)  सदस्य  
३)  चपअविष्ट्ठाता (पदवीपूवव) सदस्य  
४)  चपअविष्ट्ठाता (पदव्युत्तर) सदस्य  
५)  डॉ.वशल्पा नाईक, सहयेागी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र ववभाग सदस्य  
६)  डॉ.रोवहणी जगताप, सहयोगी प्राध्यापक, औषिशास्त्र ववभाग सदस्य  
७)  डॉ.वनतीन अवभवांत, सहयेागी प्राध्यापक, मनोववकृवतशास्त्र ववभाग सदस्य  
८)  डॉ.दशवमत िंसग, मानसेवी प्राध्यापक, बालरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
९)  डॉ. हरीष टावटया, सहाय्य्क प्राध्यापक, न्यायवै्द्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
१०)  ववद्याथप प्रवतवनिी, बैजीशावैम, पुणे सदस्य  
11) वगव ३ कमवचारी प्रवतवनिी सदस्य  

76 महात्मा  ्योवतबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना सवमती (MJPJY Committee Finance) 
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(शा.वन.क्र.वैवशवव-2017/प्र.क्र.-282/प्रशा-2, वद21-9-2018 नूसार)   

१)  अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे  अध्यक्ष 
२)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, शस्ल्य् चवकत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
३)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवै्द्यकशास्त्र बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
४)  प्रमुख, महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, ससरु, पुणे  सदस्य  
५)  वैद्यकीय अविक्षक ससरु, पुणे सदस्य  
६)  वैद्यकीय चपअविक्षक ससरु, पुणे सदस्य  
७)  मुख्यप्रशासकीय अविकारी,  बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
८) डॉ.हवरश टाटीया, सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग  सदस्य  
९)  प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम,पुणे  सदस्य  
१०)   प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
11) श्री.केशव ननावरे, लघुलखेक, ससरु, पुणे   
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रुग्णाच्या मत्युचे कारण शोि सवमती ( Cause of Death and Analysis Committee)  : 
१)  अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे  अध्यक्ष 
२)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख,  रीरववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य सवचव 
३)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जनऔष्ट् िवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
४)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
५)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुवतशास्त्र सदस्य  
६)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औष्ट् िवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
७)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचकीत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
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८)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरेागशास्त्र ववभाग सदस्य  
९)  वैद्यकीय अविक्षक ससरु,पुणे सदस्य  
१०)  डॉ. ववकास क्षीरसागर, सहाय्यक प्राध्यापक, जनऔषिवै्कशास्त्र ववभाग सदस्य  
११)  अविसेववका,ससरु,पुणे  सदस्य  
12) श्री.राहुल चव्हाण, लघुलेखक, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग   
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ई-गव्हवनव न्स सवमती (E-Governance Committee)  : 
१)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
२)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिशास्त्र ववभाग सदस्य  
३)  डॉ.मालन पराांडे, सहयोगी प्राध्यापक, रोग प्रवतबांिक व सामावजक औषि वैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
४)  डॉ.सुष्ट्मा पेडणेकर, सहयोगी प्राध्यापक, सुक्ष् जीवशास्त्र ववभाग सदस्य  
५)  डॉ.स्स्मता वतवारी, सहयोगी प्राध्यापक, औष्ट् िशास्त्र ववभाग सदस्य  
6)  श्री.गणेश बडदरे, मुख्य्  प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
७)  अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य  
८)   प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम,पुणे  सदस्य  
९)   प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
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आपत्कालीन  ववभाग देखरेख सवमती  : 
१)   वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे अध्यक्ष 
२)   वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे  सदस्य  
४)   डॉ.ववनया कुलकणप, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य  
५)   डॉ.मयुरी काांबळे, सहयोगी प्राध्यापक, शल्य्  वचवकत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
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६)   डॉ.चदय राजपूत, सहयोगी प्राध्यापक, बालरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
७)   डॉ.राहूल तेलांग, सहयोगी प्राध्यापक, कान,नाक व घसाशास्त्र ववभाग सदस्य  
८)   डॉ.ञानोबा दराडे, सहयोगी प्राध्यापक, नेत्रवचवकत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
९)   डॉ.हषवल वभतकर, सहयोगी प्राध्यापक, औष्ट् ध् वैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
१०) डॉ.राहूल पुरावणक, सहयोगी प्राध्यापक, अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र ववभाग सदस्य  
११) डॉ.नागनाथ रेडेवाड, सहयोगी प्राध्यापक, औष्ट् ध् वैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
12) डॉ.सुवनल पाटील, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र ववभाग सदस्य  
१३) डॉ.इब्रावहम अन्सारी, सहयोगी प्राध्यापक, क्ष-वकरणशास्त्र ववभाग सदस्य  
14) डॉ.हरीश टाटीया, सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
15) ववरष्ट्ठ वनवासी वैद्यकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
१६) इांचाजव वसस्टर,  ववभाग सदस्य  
1७) श्री.नरवद्र  बच्ताव, लघुलेखक, ससरु, पुणे सदस्य  
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National Board for Accrediation of Hospital (NABH) Committee:  
१) अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 
२)  प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, सुक्ष् जीवशास्त्र ववभाग,  समन्वयक 

३)  चप अविष्ट्ठाता, ( पदवीपूवव व पदव्युत्तर) बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
४)  वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
५) सवव प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, बैजीशावैम, पुणे सदस्य  
6) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य  

81 प्रादेवशक रक्तपेढी सवमती ( Regional Blood Bank Committee)  : 
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१) प्राध्यापक व ववभाग प्रमुख, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
२) डॉ नवलनी काडगी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरववकृतीशास्त्र ववभाग सदस्य  
३)  वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे  सदस्य  
४)  वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे सदस्य  
५) रक्तसांक्रमण अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
६) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य  
७) वैद्यकीय समाजसेवा अविक्षक, रक्तपेढी ववभाग,ससरु, पुणे सदस्य  
8) श्री.एम.बी.शेळके, वैद्यकीय समाजसेवा अविक्षक, रक्तपेढी ववभाग,ससरु, पुणे सदस्य  
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चद्यान सवमती ( Garden Committee) : 
1)  डॉ.सुवनता वगरीष, सहयोगी प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
२)  डॉ.सांवगता देशपाांडे, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र. ववभाग सदस्य  
३)  डॉ.वनतीन अवभवांत, सहयोगी प्राध्यापक, मानसोपचारशास्त्र ववभाग सदस्य  
४)  डॉ.अांजना गायकवाड, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र ववभाग सदस्य  
५)  मुख्यप्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे  सदस्य  
६)  श्री.सत्येन वाघ, कलाकार तथा तायावचत्रकार, बैजीशावैम,पुणे   

७) श्री.कपील काांबळे, कलाकार तथा तायावचत्रकार, बैजीशावैम,पुणे   
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पाकशाळा सवमती ( Diet Committee) : 
1) डॉ.सुवनता वगरीष, सहयोगी प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2) वैद्यकीय चप अविक्षक,ससरु, पुणे सदस्य  
3) डॉ.मालन पराांडे, सहयोगी प्राध्यापक, जनऔषिवैद्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
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4) डॉ.अांजना गायकवाड, सहयोगी प्राध्यापक, शरीररचनाशास्त्र ववभाग सदस्य  
5) डॉ.चषा वनकुां भ, सहाय्यक  प्राध्यापक, (वनकत) नेत्रवचकीत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
6) अविसेववका, ससरु, पुणे सदस्य  
7) प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
8) आहार तञ, ससरु, पुणे सदस्य  
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Medical Education Unit : 
१)  Dean, BJMC Pune. Chairman 

२)  Dr.Varsha Sarode, Associate Professor, Physiology Department Co- Ordinator 

३)  Prof and HOD, Medicine, BJGMC Pune. Member 

४)  Prof and HOD, Paediatric, BJGMC Pune. Member 

५)  Prof and HOD, Anaesthesia, BJGMC Pune. Member 

६)  Dr.Pradnya Bhalerao, Associate Professor, Anesthesia Department  Member 

७)  Dr.Kalpna Kulkarni, Associate Professor, Pathology Department Member 

८)  Dr.Sneha Sathe, Associate Professor, Physiology Department Member 

९)  Dr.Sangita Deshpande, Associate Professor, Physiology Department Member 

१०) Dr.Somnath Salgar, Associate Professor, Biochemistry Department Member 

11) Dr.Sunita Girish, Associate Professor, Biochemistry Departement Member 

85 
मागासवगपय  तक्रार वनवारण सवमती : 

1)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, क्षयरोगशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2)  वैद्यकीय अविक्षक,ससरु, पुणे सदस्य  
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3)  वैद्यकीय चप अविक्षक,ससरु, पुणे सदस्य  
4)  डॉ.पदमसेन रणबागले, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यवचकीत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
5)  डॉ.सववता काांबळे, सहयोगी  प्राध्यापक, स्त्रीरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
6)  डॉ.यलप्पा जािव, सहयोगी प्राध्यापक, जन औषिवै्द्यकशास्त्र ववभाग सदस्य  
7)  डॉ.सांवगता गवळी, सहयोगी प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र ववभाग सदस्य  
8)  मुख्य प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  
9)  प्रशासकीय अविकारी, बै.जी,शा.वै.म.धससरु, पुणे सदस्य  
10) अविसेववका, ससरु पुणे सदस्य  
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व्हव न्टीलेटर व्यवस्थापन सवमती : 
1)  अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2)  डॉ.आनांद पाांडे, सहयोगी प्राध्यापक, बविरीकरण ववभाग सदस्य  
3)  डॉ.िनांजय ओगले, सहयोगी प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र सदस्य  
4)  डॉ.राहूल लोखांडे, सहयोगी प्राध्यापक,  क्षयरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
5)  डॉ.चदय राजपूत, सहयोगी प्राध्यापक, बालरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
6)  डॉ.प्राजक्ता तायडे, सहाय्यक प्राध्यापक, बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य  
7) डॉ.के के वनवासी डॉक्टसव , बविरीकरणशास्त्र ववभाग सदस्य  
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कन्लुमेबल वस्तू ताननी सवमती : 
1)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, सुक्ष्मवजवशास्त्र ववभाग अध्यक्ष 
2)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, बालरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
3)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरववकृती ववभाग सदस्य  
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4)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जीवरसायन ववभाग सदस्य  
5) प्राध्यापक, औषिवैद्यकशास्त्र ववभाग  सदस्य  
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कैदी  सवमती  
1) वैद्यकीय  अविक्षक, ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग, बैजीशावैमवससरु, पुणे सदस्य  
3) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग, बैजीशावैमवससरु, पुणे सदस्य  
4) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र ववभाग, बैजीशावैमवससरु, पुणे सदस्य  
5) प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, अस्स्थव्यांगोपचारशास्त्र ववभाग, बैजीशावैमवससरु, पुणे सदस्य  
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देणगी सवमती (CSR Committee)  :  
1)  अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2)  वैद्यकीय अविक्षक, ससूरु,  पुणे सदस्य सवचव 
3)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, सुक्ष्मजीवशास्त्रववभाग सदस्य  
4)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शल्यवचवकत्साशास्त्र ववभाग सदस्य  
5)  प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, श्वसनरोगशास्त्र ववभाग सदस्य  
6) श्री. महेश सुयववांशी, श्रीमांत दगडूशेठ हलवाई गणपती रस्ट, पुणे सदस्य  
7)  श्री. एम.बी.शेळके, वैद्यकीय समाजसेवा अिीक्षक, ससरु,पुणे सदस्य  
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चच्चस्तरीय  चतुथवश्रेणी कमवचारी वनयांत्रण व व्यवस्थापन सवमती गवठत करणेबाबत.   (जा. क्र. 902 वदनाांक 
16.09.2022) 

1) डॉ. ववनायक काळे, अविष्ट्ठाता, बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 

2) डॉ. भारती दासवाणी, वैद्यकीय अविक्षक, ससरु, पुणे  सदस्य  
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3) डॉ. ववजय जािव, वैद्यकीय चपअविक्षक, ससरु, पुणे  सदस्य सवचव 
4) श्री. गणेश बडदरे, मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
5) श्री. डी. वाय. काटकर, प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे  सदस्य  
6) श्री. सुरेश बोनावळे, कायालय अविक्षक, बैजीशावैम, पुणे सदस्य  
7) श्री. अवनल माने, कायालय अविक्षक, ससरु, पुणे  सदस्य  
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सांस्थेतील व्याख्यान कक्ष व ववभागाांतगवत असणा-या डेमो रुमच्या वापराबाबत सुसूत्रतेच्या  अनुषांगाने  सवमती गठीत 
करणेबाबत.   (जा. क्र. 936 वदनाांक 30.09.2022) 

1) डॉ. राजेश कायवकते, चपअविष्ट्ठाता, पदवीपुवव बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 

2) डॉ. मुरलीिर ताांबे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जनऔषिवै्द्यकशास्त्र, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  

3) डॉ. रोवहदास बोरसे, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, औषिवैद्यकशास्त्र, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  

4) डॉ. वलना नकाते, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीरववकृतीशास्त्र, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
5) डॉ. अांजली पाटील, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, शरीररचनाशास्त्र, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
6) डॉ. अभय जगताप, प्राध्यापक व ववभागप्रमुख, जीवरसायनशास्त्र, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य सवचव 
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पदवीपूवव वसवतगृह नुतनीकरणासाठी मांजूर वनिीचा वववनयोग करण्यासाठी सवमती गठीत करणेबाबत.   (जा. क्र. 950 
वदनाांक  06.10.2022) 

1) डॉ. ववजय जािव, वैद्यकीय चपअविक्षक तथा वसवतगृह अविक्षक, बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2) डॉ. इब्रावहम अन्सारी, सहयोगी प्राध्यापक, क्ष-वकरणशास्त्र, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
3) डॉ. हवरष टाटीया, सहाय्यक प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
4) डॉ. सागर चव्हाण,  सहाय्यक प्राध्यापक, शरीरवक्रयाशास्त्र, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
5) श्रीमती गोळे, वसवतगृह अविक्षक, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
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6) ववद्याथप प्रमुख, वसवतगृह व्यवस्थापन सवमती, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
7) ववद्याथप सवचव, वसवतगृह व्यवस्थापन सवमती, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
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प्रशासकीय कायालयाांतील खूप वषांपासून पडून असलेल्या जुनााट कागदपत्राांतील महत्वाचे  कागदपते्र व वनलेवखत 
करावयाचे कागदपते्र असे वगपकरण करण्यासाठी सवमती गठीत करणेबाबत. (जा. क्र. 964 वदनाांक 11.10.2022) 
1) डॉ. राजेश कायवकते, चपअविष्ट्ठाता (युजी) बैजीशावैम व ससरु, पुणे अध्यक्ष 
2) श्री. गणेश बडदरे, मुख्य प्रशासकीय अविकारी, बैजीशावैम व ससरु, पुणे सदस्य  
3) श्री. वङ वाय. काटकर, प्रशासकीय अविकारी, ससरु, पुणे सदस्य  

    
    
                                                                                                 (डॉ ववनायक काळे) 

                                                                                             अविष्ट्ठाता 

                                                                                              बैजीशावैम व ससरु, पुणे. 
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मावहती अविकार अविवनयम २००५ 

कलम ४  (१ )  (ख )  (अकरा)  
बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयाचे मांजूर अांदाजपत्रक व खचाचा तपवशल याची ववसत्रीत मावहती प्रकावशत करणे. 
अांदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशन अनुदानाच्य ववतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन.  योजनेत्तर - २२१० वैद्यकीय  सेवा व साववजवनक आरोग्य, गौणवशषव १०५ (०३) (०३) (०२) 

                                         नमूना "क" चालू वषासाठी                                                                                                                                                                  (रक्कम  रुपयामध्ये) 
अ. 
क्र.  

अांदाजपत्रकीय शीषव सन २०22-२3 चे मुळ 
मांजूर अनुदान 

मांजूर पुरवणी अनुदान एकूण मांजूर अनुदान बीडीएस प्रणालीवर 
प्राप्त अनुदान 

वनयोवजत वापर  
(19 जुलै २०22 
पय त) 

वशल्लक अनुदान 
  ( 19 जुलै २०22   
रोजी बीडीएस 
प्रणालीनुसार) 

१ (०१) वेतन 916374000 ० 916374000 458187000 257965293 200221707 
२ (०२) मजूरी 5000 ० 5000 1400 0 1400 
३ (०३) अवतकालीक भत्ता 377000 ० 377000 79170  0 79170 
४ (०६) दुरध्वनी, वीज व पाणी 17000000 ० 17000000 4760000 3220523 1539477 
५ (१०) कां त्राटी सेवा 166224000 0 166224000 51529440 23392541 28136899 
६ (११) प्रवास खचव 630000 ० 630000 132300 39838 92462 
७ (१३) कायालयीन खचव 11584000 ० 11584000 3243520 2415490 827030 
८ (१४) भाडेपट्टी  व कर 1800000 ० 1800000 504000 0 504000 
९ (१७) सांगणक खचव 198000 ० 198000 41580 0 41580 
१० (२१) सामुग्री व पुरवठा 3800000 ० 3800000 798000 173568 624432 
११ (२४) पेरोल, तेल व वांगण 706000 ० 706000 148260 40000 108260 
१२ (26) जावहराती व प्रवसध्दी 140000 ० 140000 29400 19404 9996 
१३ (27) लहान बाांिकामे 7035000 ० 7035000 1477350 1434320 43030 
१४ (28) व्यवसावयक व ववशेष सेवा 25000 ० 25000 5250 0 5250 
१५ (३४) वशषवृत्ती  व  ववद्यावेतन 506478000 ० 506478000 157008180 111797201 45210979 
१६ (५१) मोटार वाहने 61000 ० 61000 12810 0 12810 
१७ (५२) यांत्रसामुग्री व सािनसामुग्री  497000 ० 497000 104370 47970 56400 
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१९ (७२) यांत्र व सािन दुरुस्ती व 
पवररक्षण 

5000000 ० 5000000 3000000 2999844 156 

 एकूण  1637934000 0 1637934000 681061030 403545992 277515038 
                                                                                                                                                                         अविष्ट्ठाता,  

                                                                                                                                                                                  बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
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कलम ४ (१) (ब) (xii)नमुना -(अ) 
 

बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील अनुदान वाटप्याचा कायवक्रम कायवपद्धती 2021- 2022  या वषासाठी   प्रकावशत करणे 
1)कायवक्रमाचे नाव े
2)लाभाथप पात्रता सांबांिीच्या अटी व शतप 
3)लाभ वमळण्यासाठी च्या  अटी 
4) लाभ वमळण्यासाठी च्या कायवपद्धती 
5)पात्रता ठरववण्यासाठी आवयक असलेल्या कागदपत्र 
6) कायवक्रममामध्ये  वमळणारा  लाभाची ववस्तृतव   मावहती . 
7)अनुदान वाटपाची कामे 
8)सक्षम अविकयाचे पदनाम 
9)ववनांती अजवसोबत लागणारे शुल्क 
10)ईतर शुल्क 
11)ववनांती अजाचे नमुना 
12)सोबत जोडण्यत आवयक असलेल्या कागदपत्र्यांची यादी -(दस्तावेज धिाक्ले) 
13)जोड कागद पत्राचा  नमूना 
14)कायवपद्धती साांिभात तकरार वनवारणासाठी  सांबांवित अविकार् याचे पदनाम 
15)तपशीलवर व प्रत्येक स्तरावर चपलब्ि वनवि 
16) लाभाथप यादी खलील नमुन्यात 
टीप :- या कायालयाशी सांबांवित नाही -  

                                                                                                                                                                         अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                                                                                  बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
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मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
कलम ४ (१) (ब) (vxii) 

 
                                                                   बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील प्रकावशत मावहती  

                                                                    
                                               मावहती वनरांक  
 

                                                                                                                                                        अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                                                                       बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

R TI/17babi/may-2022 

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
कलम ४ (१) (क )  

 
                                                               सववसामान्य लोकाांशी सांबांवित महत्वाचे वनणवय व िोरणे याांची यादी  
                                                                           प्रकाशन कवरता तयार करणे ओ ववतवरत करणे  

 
                                                          वनरांक  
 
 
 

                                                                                                                 अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                                    बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
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मावहती अविकार अविवनयम २००५ 

कलम ४ (१) (ड )  
 

                                                           सववसािारणपणे आपल्या कायालयात होणारे प्रशासकीय धअिवन्यायीक  
                                                                                            कामकाज प्रकारची यादी  

 
                                                मावहती  वनरांक  
 
 
 

                                                                                                                अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                                   बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
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मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
कलम ४ (१) (ब) (xii)नमुना -(बी ) 

 
                                            बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील अनुदान कायवक्रमातगवत                                     लाभाथपची  ववस्तीत मावहती प्रकावशत करणे                                        
 
योजना धकायवक्रमाचे नाव े- 
 
अ.क्र. लाभाथपचे नाव  व पत्ता  अनुदान धलाभ याची  

रक्कम धस्वन प  
वनवड पात्रतेचे वनकष  अवभप्राय  

 सांबांवित नाही  सांबांवित नाही सांबांवित नाही  
 
 

                                                                                                              अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                            बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
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मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
कलम ४ (१) (ब) (xiii)  

                                            बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे या कायालयातील वमळणारे धसवलतीचा 
परवाना चालू आथिकथक                                   वषाची तपशीलवार  मावहती  
 

 
योजना धकायवक्रमाचे नाव े- 
 
अ.क्र. परवाना 

िारकाचे नाव  
परवानाचा 
प्रकार  

परवाना 
क्रमाांक  

वदनाांक पासून  वदनाांक 
पयवन्त  

सािारण अटी  परवाना 
ववस्तीत  
मावहती  

मावहती  वनरांक 

 
                                                                                                               अविष्ट्ठाता,  

                                                                                                                 बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे  

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
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कलम ४ (१) (ब) (xiv)  
                                            बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे या मावहतीचे एलेक्त्रोवनक स्वन पात 
साटववलेल्या मावहती प्रकावशत                                  करणे चालू वषाकवरता   

अ.
क्र - 

दस् ताऐवजवजाचे प्रकार 
 

ववषय  
 

कोणत् या 
इलेक् रॉवनक 
नमुन् यात 
 

मावहती 
वमळण् याची 
पदध् ती 
 

जबाबदार व् यक् ती 

०१ अस् थापना ववषय मावहती 
आस् थापना १ ते 4  
 

आस् थापना ववषयक मावहती फलॉपी, सी, 
डी. 

 

---- प्रशासकीय अविकारी 
तथा कायालयीन 
अविक्षक तसेच 
सांबांवित शाखेचे 
वलपीक 
 

०२ लेखाववषयक मावहती लेखा 
1 ते 4  
 

लेखा ववषयक मावहती 
 

फलॉपी, सी, 
डी. 
- 

---- ---- 

०३ अभ् यागत सवमती 
सभा, महाववद्यालयीन 
परीषद, व इतर सवमत् याां 
ववषयीची मावहती 

अभ् यागत सवमती सभा, 
महाववद्यालयीन परीषद, व 
इतर सवमत् याांववषयीची 
मावहती 

फलॉपी, सी, 
डी. 

 

---- ---- 
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०४ ववद्यार्थ् याववषयीची मावहती, 

ववद्याथप ववभागाशी वनगडीत 
मावहती 
 

ववद्यार्थ् यांशी वनगडीत 
कोणत् या स् वरुपाची मावहती 
 

फलॉपी, सी, 
डी. 
 

---- ---- 

०५ ववववि ववभागातील मावहती  
 

महाववद्यालयाच् या ववववि 
ववभागातील मावहती 
 

फलॉपी, सी, 
डी. 

 

---- ---- 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                बै.जी.शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
 
 
 
 
 
 

मावहती अविकार अविवनयम २००५ 
कलम ४ (१) (ब) (xv)  
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                             बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे या या कायालयातील चपलब्ि सुवविाांचे तक्ता 
प्रकावशत करणे . 

  चपलब् ि सुवविा :- 
1) भेटण् याच् या वळेे सांदभात मावहती. 
2) वबेसाईट ववषयी मावहती. 
3) कॉल सवटर ववषयी मावहती. 
4) अवभलेख तपासणीसाठी चपलब् ि सुवविाची मावहती. 
5) ग्रांथालय ववषयी मावहती. 

 
अ.क्र सुवविेचा प्रकार 

 
कालाविी 

 
पध् दत 

 
वठकाण 

 
जबाबदार 

अविकारीधकमवचारी 
 

तक्रार वनवारण 
अविकारी 

 
०१ दांत ववद्यार्थ् यांना भटेण् यासाठी 

(ववद्यार्थ् यांच् या पालकाांना) 
 

दु.4 ते 6 
 

- वस् तीगृह 
 

वस् तीगृह प्रमुख 
 

मा.अविष्ट् ठाता 
 

०२ सांबांवित दस् ताऐवजवज पहाणे 
 

दु.4 ते ५.३० 
 

प्रशासकीय 
अविकारी 
याांचे समक्ष 
 

महाववद्यालयात 
प्रशासकीय 
कायालयात 

 

सांबांवित कमवचारी 
 

-- 

०३ महाववद्यालयात कामकाजाची 
पाहणी 
 

-- -- -- -- -- 
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०४ नोटीस बोडव 
 

२४ तास  
 

- महाववद्यालयाच् या 
दशवनी भागावर 

 

प्रशासकीय अविकारीध 
कायालयीन अविक्षक 

 

-- 

०५ ग्रांथालय ववषयी मावहती 
 

२४ तास  
 

ग्रांथालय 
ववभाग  

महाववद्यालयात ग्रांथपाल व सांबांवित कमवचारी 
 

-- 

                                                                                  
 

                                                                                           अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                 बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मावहती अविकार अविवनयम 2005  

कलम 4 (१) (ब) (ग ) 
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बै. जी. शसकीय  वै ्द्यकीय मह ाववद्यालय , पुणे 411001  

राजपवत्रत  अविका-याांची  वेतन व इतर मावहती मे 2022  

  

कमवचार्याच ेनाव अविकार  पद वेतनश्रेणी  
मूळ  
वेतन  

मह ागाई  
भत्ता  ववशेष भत्ता घरभाडे भत्ता 

व्यवसाय 
रोि 
भत्ता  

प्रवास 
भत्ता  

ववशेष 
शह र 
भत्ता  

पी.जी. 
भत्ता  

स्टडी 
भत्ता  NPS 

एकूण 
वमळणारा 
पगार    

    

1 डॉ ववनायक काळे अविष्ट्ठाता 
144200-
218200 199600 61876 4500 0 19000 0 240 6500 833 0 292549 

  वरक्त पदे -10 

2 डॉ आांबकेर एन व्ही प्राध्यापक 
144200-
218200 218200 67642 0 58914 400 5400 240 6500 833 0 358129 

3 डॉ.गायकवाड एस.एन. प्राध्यापक 
144200-
218200 218200 67642 0 58914 400 5400 240 6500 833 0 358129 

4 डॉ.जोशी एस. स्व्ह. प्राध्यापक 
144200-
218200 205600 63736 0 55512 13000 5400 240 6500 833 0 350821 

5 डॉ. वकनीकर अे.अे. प्राध्यापक 
144200-
218200 182700 56637 0 49329 35900 5400 240 6500 833 0 337539 

6 डॉ.नाईक एस.व्ही. प्राध्यापक 
144200-
218200 182700 56637 0 49329 35900 5400 240 6500 833 0 337539 

7 डॉ.नकाते एल. ए. प्राध्यापक 
144200-
218200 188200 58342 0 50814 30400 5400 240 6500 833 0 340729 



 

R TI/17babi/may-2022 

8 डॉ. ए.डी.पाटील प्राध्यापक 
144200-
218200 199600 61876 0 53892 19000 5400 240 6500 833 0 347341 

9 डॉ. िंशदे एस. एस. प्राध्यापक 
144200-
218200 177400 54994 0 47898 35480 5400 240 6500 833 0 328745 

10 डॉ. ताांब ेएम.पी प्राध्यापक 
144200-
218200 218200 67642 0 58914 400 5400 240 6500 833 0 358129 

11 डॉ. सांतोष वमा प्राध्यापक 
144200-
218200 162300 50313 0 43821 32460 5400 240 6500 833 0 301867 

12 डॉ. आर.टी.बोरसे  प्राध्यापक 
144200-
218200 218200 67642 0 58914 400 5400 240 6500 833 0 358129 

13 डॉ जगन्नाथ वदवक्षत प्राध्यापक 
144200-
218201 218200 67642 0 58914 400 5400 240 6500 833 0 358129 

14 डॉ स्स्मता देशपाांडे प्राध्यापक 
144200-
218200 218200 67642 0 58914 400 5400 240 6500 833 0 358129 

15 डॉ रोवहदास बवे प्राध्यापक 
144200-
218201 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 0 292255 

16 डॉ. आर. पी. कायवकते प्राध्यापक 
144200-
218200 218200 67642 0 58914 400 5400 240 6500 833 0 358129 

17 डॉ. पवार एस.एस. प्राध्यापक 
144200-
218200 218200 67642 0 58914 400 5400 240 6500 833 0 358129 

18 डॉ. सांजय ताांब े प्राध्यापक 
144200-
218200 182700 56637 0 49329 35900 5400 240 6500 833 0 337539 
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19 डॉ. वगरीष बारटक्के प्राध्यापक 
144200-
218201 218200 67642 0 58914 400 5400 240 6500 833 0 358129 

20 डॉ. सई पोळ प्राध्यापक 
144200-
218202 166400 51584 0 44928 33280 5400 240 6500 833 0 309165 

21 डॉ लता गाांगुडे प्राध्यापक 
144200-
218203 167200 51832 0 45144 33440 5400 240 0 833 30665 334754 

22 डॉ शेखर प्रिान प्राध्यापक 
144200-
218204 172200 53382 0 46494 34440 5400 240 0 833 30665 343654 

  वरक्त पदे -14 

23 डॉ. अजुवनवाडकर व्ही. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 0 292255 

24 डॉ. चव्हाण एस.एस. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 0 292255 

25 डॉ. दासवाणी बी.आर. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 172200 53382 0 46494 34440 5400 240 6500 833 0 319489 

26 डॉ. देशमुख एस. एस. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 198700 61597 0 53649 39740 5400 240 6500 833 0 366659 

27 डॉ. देशपाांडे एस.व्ही. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 161600 50096 0 43632 32320 5400 240 6500 833 0 300621 

28 डॉ. गायकवाड अे.पी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 171400 53134 0 46278 34280 5400 240 6500 833 0 318065 

29 डॉ.वहरे राजेश सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 199600 61876 0 53892 19000 5400 240 6500 833 0 347341 
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30 डॉ. जगताप अे.पी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 0 292255 

31 डॉ.जोशी एस.अे. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 192900 59799 0 52083 0 5400 240 6500 833 0 317755 

32 डॉ. जोशी पी.एन. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 0 5400 240 6500 833 0 220585 

33 डॉ. कुद्रीमोती जे.के. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 198700 61597 0 53649 19900 5400 240 6500 833 0 346819 

34 डॉ अवनता कावतकर सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217101 152300 47213 0 41121 30460 5400 240 6500 833 0 284067 

35 डॉ. के.के.कुलकणप सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 152300 47213 0 41121 30460 5400 240 6500 833 0 284067 

36 डॉ. एस. जी.मेनन सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 152300 47213 0 41121 0 5400 240 6500 833 0 253607 

37 डॉ. पाांडे. आर ए. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 198700 61597 0 53649 19900 5400 240 6500 833 0 346819 

38 डॉ गीता परदेशी सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217101 152300 47213 1 41121 30460 5400 240 6500 833 0 284068 

39 डॉ. परदेशी एम.एल. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 161600 50096 0 43632 32320 5400 240 6500 833 0 300621 

40 डॉ. सरोदे स्व्ह.एस. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 182700 56637 0 49329 35900 5400 240 6500 833 0 337539 
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41 डॉ. साठे एस.एच. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 161600 50096 0 43632 32320 5400 240 6500 833 0 300621 

42 डॉ. प्रञा एम. भालेराव सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 171400 53134 0 46278 34280 5400 240 6500 833 0 318065 

43 डॉ. अवभवांत एन.एन. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 143600 44516 0 38772 28720 5400 240 6500 833 26336 294917 

44 डॉ ईब्रावहम अन्सारी सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

45 डॉ. सवचन बळवांतकर  सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 0 26280 0 240 6500 833 24099 230086 

46 डॉ. सुवनल भामरे सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 139400 43214 0 37638 27880 5400 240 6500 833 25566 286671 

47 डॉ हषवल वभतकर सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217101 143600 44516 0 0 28720 0 240 6500 833 26336 250745 

48 डॉ लता भोईर सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217102 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

49 डॉ. बागले एस.आर. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 161600 50096 0 43632 32320 5400 240 6500 833 29637 330258 

50 डॉ. बळेगावकर स्व्ह.अे. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

51 डॉ दराड ञानोबा सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217101 147900 45849 0 39933 29580 5400 240 6500 833 27125 303360 
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52 डॉ. डावरे राहुल सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

53 डॉ. देवकाते प्र.डी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 135300 41943 0 36531 27060 5400 240 6500 833 24814 278621 

54 डॉ.एस.ए.वदव्हारे  सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

55 डॉ. दाभाडे एस.एस. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 166400 51584 0 44928 33280 5400 240 . 833 30518 333183 

56 डॉ. गेासावी ए.पी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

57 डॉ. जािव व्ही.टी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 0 26280 0 240 6500 833 24099 230086 

58 डॉ. िंजतूरकर अे. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 147900 45849 0 39933 29580 5400 240 6500 833 27125 303360 

59 डॉ. यल्लपा जािव सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

60 डॉ. टी.पी.काळे  सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

61 डॉ खेडकर सुवनता वमिंलद सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217101 135300 41943 0 36531 27060 5400 240 6500 833 24814 278621 

62 डॉ. काांबळे एस.एन. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 171400 53134 0 46278 34280 5400 240 6500 833 31435 349500 
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63 डॉ. लोखांडे आर. एम. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

64 डॉ. मुजीब एम.एम. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

65 डॉ. मुांडे एस.ए. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

66 डॉ ननावरे मांगेश सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

67 डॉ. नाईक एस.एन. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 171400 53134 0 46278 34280 5400 240 6500 833 31435 349500 

68 डॉ. पानसे एन.एस. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

69 डॅा. परांडे एम.अे. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

70 डॉ. पराांजपे व्ही.एम. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 0 833 28775 314530 

71 डॉ. पाटील एस.एस. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

72 डॉ.एस.एन.पेडणेकर सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

73 डॉ. परुावणक आर.जी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 139400 43214 0 37638 27880 10800 240 6500 833 25566 292071 
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74 डॉ. राठोड के.बी.  सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

75 डॉ. राजश्री राऊत सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

76 डॉ. रेडेवाड एन. के.  सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

77 डॉ. रेाकडे एस.अे. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

78 डॉ. पदमसेन रनबागले  सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

79 डॉ. सागळे एम.एस. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 0 833 24099 264464 

80 डॉ. साळवी एस.पी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 143600 44516 0 38772 28720 5400 240 6500 833 26336 294917 

81 डॅा. सलगर एस.टी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 161600 50096 0 43632 32320 5400 240 6500 833 29637 330258 

82 डॉ. शहा एस.एच. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 0 833 24099 264464 

83 डॉ. सोनावले एस.एल. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 152300 47213 0 41121 30460 5400 240 6500 833 27932 311999 

84 डॉ. एम.एस.तारु. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 
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85 डॉ. तेलांग आर. अे. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

86 डॉ. ठाकूर आर.एन. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

87 डॉ. एन.एम.थोरात सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

88 डॉ. अजय अ. तावरे  सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 162300 50313 0 43821 32460 5400 240 6500 833 29766 331633 

89 डॉ. चम्रजकर एच. के. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

90 डॉ. वळवी सी.टी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 

91 डॉ. लांलाड एन.पी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 182700 56637 0 49329 35900 5400 240 6500 833 33507 371046 

92 डॉ. आांबडकर ए.एन. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

93 डॉ. भोसले एम.एस. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

94 डॉ. चांदनकुमार डे. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 0 26280 0 240 6500 833 24099 230086 

95 डॉ. जािव के.पी. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 156900 48639 0 42363 31380 5400 240 6500 833 28775 321030 
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96 डॉ. काांबळे एम.अे. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 147900 45849 0 39933 29580 5400 240 6500 833 27125 303360 

97 डॉ. लदीढे पी.वी. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

131400-
217100 135300 41943 0 36531 27060 5400 240 6500 833 24814 278621 

98 डॉ. वतवारी एस.अे. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

                              

  वरक्त पदे -15 

99 डॉ. कन्वर एम.अे. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

131400-
217100 135700 42067 0 36639 0 5400 240 0 833 0 220879 

100 डॉ.श्रीराम स्व्ह. डी. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

131400-
217100 110400 34224 0 29808 0 5400 240 0 833 0 180905 

101 डॉ प्रवतमा अवहरे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

131400-
217100 59400 18414 0 16038 11880 5400 240 0 833 10894 123099 

102 डॉ. अवहरे सी.ई. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

131400-
217100 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 0 833 24099 264464 

103  डॉ. बांडगर अवभवजत िंलबराज 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 64900 20119 0 17523 12980 5400 240 0 833 11903 133898 

104 डॉ.भांडारी. अे.पी. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 13360 5400 240 6500 833 12251 144128 

105 डॉ. भाटीया व्ही.ओ. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 64900 20119 0 17523 12980 5400 240 6500 833 11903 140398 
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106 डॉ. ए.ए.चौिरी  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 63000 19530 0 17010 12600 5400 240 0 833 11554 130167 

107 डॉ. चोपदार ए.एस. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 84800 26288 0 22896 16960 5400 240 6500 833 15552 179469 

108 डॉ. डाांगमाळी डी.पी. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 13360 5400 240 6500 833 12251 144128 

109 डॉ.दासरे  डी.एच. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 59400 18414 0 16038 11880 5400 240 0 833 10894 123099 

110 डॉ. अवश्वनी डेडवाल 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 64900 20119 0 17523 12980 5400 240 6500 833 11903 140398 

111 डॉ. देशमुख वनवकता सांजय 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 59400 18414 0 16038 11880 5400 240 6500 833 10894 129599 

112 डॉ.व्ही . गायकवाड  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 63000 19530 0 17010 12600 5400 240 0 833 11554 130167 

113 डॉ. घुगे अवनता साहेबराव 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 59400 18414 0 16038 11880 5400 240 6500 833 10894 129599 

114 डॉ. गोसावी आर.अे. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 64900 20119 0 17523 12980 5400 240 6500 833 11903 140398 

115 डॉ. गूजांकर जे.डी.  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 73000 22630 0 19710 14600 5400 240 0 833 13388 149801 

116 डॉ. गुरव एस.आर. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 68800 21328 0 18576 13760 5400 240 6500 833 12618 148055 
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117 डॉ.जािव वदपाली सांतोष  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 59400 18414 0 16038 11880 5400 240 0 833 10894 123099 

118 डॉ. युगा जमदाडे  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 59400 18414 0 16038 11880 5400 240 0 833 10894 123099 

119 डॉ. कडगी नवलनी.व्ही. सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217100 152300 47213 0 41121 30460 5400 240 6500 833 27932 311999 

120 डॉ स्स्मता काकडे सहयोगी प्राध्यापक 
131400-
217101 73000 22630 1 19710 14600 5400 240 6500 833 13388 156302 

121 डॉ प्रगती अनांत कामथ 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 73000 22630 0 19710 14600 5400 240 6500 833 13388 156301 

122 डॉ. एन. पी. काांबळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 73000 22630 0 19710 14600 5400 240 6500 833 13388 156301 

123 डॉ सोनाली कां खारे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182401 59400 18414 0 16038 11880 5400 240 0 833 10894 123099 

124 डॉ अववनाश कावशद 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182402 87300 27063 0 23571 17460 5400 240 6500 833 16011 184378 

125 डॉ. खेडकर एस.एस. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

131400-
217100 139400 43214 0 37638 27880 5400 240 6500 833 25566 286671 

126 डॉ. ववकास क्षीरसागर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 68800 21328 0 18576 13760 5400 240 6500 833 12618 148055 

127 डॉ. मग्दुम एस.अे. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 89900 27869 0 24273 17980 5400 240 6500 833 16488 189483 
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128 डॉ. स्स्मता नोमुलवार 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 59400 18414 0 16038 11880 5400 240 0 833 10894 123099 

129 डॉ.ओगले िनांजय 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 131400 40734 0 35478 26280 5400 240 6500 833 24099 270964 

130 डॉ. पालेवार एम.एस. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 13360 5400 240 6500 833 12251 144128 

131 डॉ. पोहेकर आर.के. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 79900 24769 0 21573 15980 5400 240 0 833 14654 163349 

132 डॉ. सदाफळे अे. अे. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 13360 5400 240 0 833 12251 137628 

133 डॉ. शेराल. एस.अे. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 57700 17887 0 15579 0 5400 240 0 833 10582 108221 

134 डॉ ममता शेवते 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 0 5400 240 6500 833 12251 130768 

135 डॉ सतीश वशतोळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 0 5400 240 6500 833 12251 130768 

136 डॉ. सेानवणे पल्लवी सुरवद्र 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 64900 20119 0 17523 12980 5400 240 0 833 11903 133898 

137 डॉ नरेश सोनवकवडे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 59400 18414 0 16038 11880 5400 240 0 833 10894 123099 

138 डॉ. ताांदळे एस.आर.  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 13360 5400 240 6500 833 12251 144128 
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139 डॉ. तावटया हवरष सुरेश  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 59400 18414 0 16038 11880 5400 240 0 833 10894 123099 

140 डॅा. वहाणे वन.अे. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 13360 5400 240 6500 833 12251 144128 

141 डॉ. वैशाली वाबळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 84800 26288 0 22896 0 5400 240 6500 833 15552 162509 

142 डॉ. भादेकर एस.एस. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 13360 5400 240 6500 833 12251 144128 

143 डॉ. भैलुमे पी.व्ही. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 13360 5400 240 0 833 12251 137628 

144 डॉ. गायकचाड एम.जे. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 13360 5400 240 0 833 12251 137628 

145 डॉ. काांबळे एस.एस.  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 66800 20708 0 18036 13360 5400 240 6500 833 12251 144128 

146 डॉ. व्ही.केदे्र 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

131400-
217100 135300 41943 0 36531 27060 5400 240 6500 833 24814 278621 

147 डॉ. कुां डलवाल के.ए. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 73000 22630 0 0 14600 0 240 6500 833 13388 131191 

148 डॉ. एस.एस. मोहोड  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 87300 27063 0 23571 17460 5400 240 6500 833 16011 184378 

149 डॉ.आर.एम.िंशदे  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 64900 20119 0 17523 12980 5400 240 0 833 11903 133898 
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150 डॉ. तायडे पी.एम. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 

57700-
182400 73000 22630 0 19710 14600 5400 240 6500 833 13388 156301 

    

  डॉ. वसुिा सरदेसाई सहयोगी प्राध्यापक   40000 0 0 0 0 0 0 0 0   40000 

  डॉ. शखेर कुलकणप सहयोगी प्राध्यापक   40000 0 0 0 0 0 0 0 0   40000 

  डॉ. प्रवीण काांबळे सहयोगी प्राध्यापक   40000 0 0 0 0 0 0 0 0   40000 

  डॉ. राजवद्र चव्हाण सहयोगी प्राध्यापक   40000 0 0 0 0 0 0 0 0   40000 

  कमवचाराचे नाव                           

    

151 श्री. बडदरे जी.एन.     91600 28396   24732 0 5400 240 0 0   150368 

                              

    

  वरक्त                            

    

  वरक्त                            

                              

    

152 श्री. वगरमे आर.सी.     56900 9673 9320 13656 0 1200 240 0 0   90989 



 

R TI/17babi/may-2022 

153 श्री. ववजयकुमार िस     43100 7327 7060 10344 0 1200 240 0 0   69271 

    

154 श्री. बोरल ेपी.एस.     82200 25482   22194 0 5400 240 6500 833   142849 

    

155 डॉ. नाांदेडकर अ.ेअ.े     53000 9010 8681 12720 6797 1200 240 0 0   91648 

    

  चांद्रशेखर साबणे                           

    

  वरक्त                            

  
सांशोिन अविकारी व वैद््वकीय 
1 पद                           

  वरक्त                            

    

156 श्री. िंशदे यु.डी.     47100 8007 7715 11304 5684 1200 240 0 0   81250 

    

  वरक्त                            

    

  वरक्त                            
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  वरक्त                            

    

    

  डॉ. महेश दुिे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 0 6480 7560 2400 240 2500 833   77037 

  डॉ. सुरज गोयांका 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 1 6480 7560 2400 240 2500 833   77038 

  डॉ. मयाांक जैन 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 2 6480 7560 2400 240 2500 833   77039 

  डॉ. खुशब ूकाबरा 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 3 6480 7560 2400 240 2500 833   77040 

  डॉ. वनवकता मगदुम 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 4 6480 7560 2400 240 2500 833   77041 

  डॉ. वैभव खैरनार 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 5 6480 7560 2400 240 2500 833   77042 

  डॉ. सी.सी. साबणे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 6 6480 7560 2400 240 2500 833   77043 

  डॉ. कववता कुन्हीपवुरयाल 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 7 6480 7560 2400 240 2500 833   77044 

  डॉ. मयुर बाववस्कर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 8 6480 7560 2400 240 2500 833   77045 
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  डॉ. गौरी जगदाळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 9 6480 7560 2400 240 2500 833   77046 

  डॉ. केदार भोई 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 10 6480 7560 2400 240 2500 833   77047 

  डॉ. रोवहत फुलवार 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 11 6480 7560 2400 240 2500 833   77048 

  डॉ.  परेश व्होरा 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 12 6480 7560 2400 240 2500 833   77049 

  डॉ. ववशाल वाडिंशगकर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 13 6480 7560 2400 240 2500 833   77050 

  डॉ. एस. अविकारी 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 14 6480 7560 2400 240 2500 833   77051 

  डॉ. अपवुा आफळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 15 6480 7560 2400 240 2500 833   77052 

  डॉ. एन भारती 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 16 6480 7560 2400 240 2500 833   77053 

  डॉ. एन.एन. भटट 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 17 6480 7560 2400 240 2500 833   77054 

  डॉ. मीनाक्षी चांदनवाले 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 18 6480 7560 2400 240 2500 833   77055 

  डॉ. राहुल चौिरी 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 19 6480 7560 2400 240 2500 833   77056 
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  डॉ. टी.एम. चटटाणी 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 20 6480 7560 2400 240 2500 833   77057 

  डॉ. एस.जे.डी. 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 21 6480 7560 2400 240 2500 833   77058 

  डॉ. ए. िर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 22 6480 7560 2400 240 2500 833   77059 

  डॉ. एस. फुलाांबकेर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 23 6480 7560 2400 240 2500 833   77060 

  डॉ. कैलाश गाडेकर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 24 6480 7560 2400 240 2500 833   77061 

  डॉ. एस.एस.घुमरे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 25 6480 7560 2400 240 2500 833   77062 

  डॉ. पी.जे गोरे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 26 6480 7560 2400 240 2500 833   77063 

  डॉ. ईषा जयसवाल 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 27 6480 7560 2400 240 2500 833   77064 

  डॉ. पी.सी.जोशी 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 28 6480 7560 2400 240 2500 833   77065 

  डॉ. आर कमल 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 29 6480 7560 2400 240 2500 833   77066 

  डॉ. पलक काांसरा 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 30 6480 7560 2400 240 2500 833   77067 
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  डॉ.एम.पी.कथिकदले 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 31 6480 7560 2400 240 2500 833   77068 

  डॉ. बी.एम.कावलूरार 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 32 6480 7560 2400 240 2500 833   77069 

  डॉ.एम.एस.खराडे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 33 6480 7560 2400 240 2500 833   77070 

  डॉ. एस.एच.खोसे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 34 6480 7560 2400 240 2500 833   77071 

  डॉ. के.जी.मालववया 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 35 6480 7560 2400 240 2500 833   77072 

  डॉ. ववक्रम राजगुरु 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 36 6480 7560 2400 240 2500 833   77073 

  डॉ. नेहा सुयववांशी 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 37 6480 7560 2400 240 2500 833   77074 

  डॉ. एम.पी.सांपरूकर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 38 6480 7560 2400 240 2500 833   77075 

  डॉ. समरीन शेख 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 39 6480 7560 2400 240 2500 833   77076 

  डॉ. यु.ए.शेख 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 40 6480 7560 2400 240 2500 833   77077 

  डॉ. अफरीन शेख 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 41 6480 7560 2400 240 2500 833   77078 
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  डॉ. एस शमा 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 42 6480 7560 2400 240 2500 833   77079 

  डॉ. ए.ए. शास्त्री 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 43 6480 7560 2400 240 2500 833   77080 

  डॉ. शे्वता शवडे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 44 6480 7560 2400 240 2500 833   77081 

  डॉ. ए.एस. िंसघल 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 45 6480 7560 2400 240 2500 833   77082 

  डॉ. एस.पी. सोनावणे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 46 6480 7560 2400 240 2500 833   77083 

  डॉ. सी.टी. वाघमारे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 47 6480 7560 2400 240 2500 833   77084 

  डॉ. एस.एस. आरसुडां  
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 48 6480 7560 2400 240 2500 833   77085 

  डॉ. एस.सी. अभांग 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 49 6480 7560 2400 240 2500 833   77086 

  डॉ.  एस. आर. चव्हाण 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 50 6480 7560 2400 240 2500 833   77087 

  डॉ. रस्मता दास 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 51 6480 7560 2400 240 2500 833   77088 

  डॉ. जे.बी. गिडे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 52 6480 7560 2400 240 2500 833   77089 



 

R TI/17babi/may-2022 

  डॉ. अमेय आर िंबदू 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 53 6480 7560 2400 240 2500 833   77090 

  डॉ. ए.एस. कापवडया 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 54 6480 7560 2400 240 2500 833   77091 

  डॉ. ए.डी. कदर्ाे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 55 6480 7560 2400 240 2500 833   77092 

  डॉ. डी.के. खाडे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 56 6480 7560 2400 240 2500 833   77093 

  डॉ. डी.ए. वकदे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 57 6480 7560 2400 240 2500 833   77094 

  डॉ. एस.जे. वक्षरसागर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 58 6480 7560 2400 240 2500 833   77095 

  डॉ. वशतल कुत्तरमारे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 59 6480 7560 2400 240 2500 833   77096 

  डॉ. एस.एस. नायर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 60 6480 7560 2400 240 2500 833   77097 

  डॉ. डी. एस. पवार 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 61 6480 7560 2400 240 2500 833   77098 

  डॉ. कुणाल वपसरे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 62 6480 7560 2400 240 2500 833   77099 

  डॉ. एस. आर. राणे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 63 6480 7560 2400 240 2500 833   77100 
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  डॉ. नांदकुमार साळुांके 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 64 6480 7560 2400 240 2500 833   77101 

  डॉ. पी.बी. िंशदे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 65 6480 7560 2400 240 2500 833   77102 

  डॉ. व्ही.डी. िंशदे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 66 6480 7560 2400 240 2500 833   77103 

  डॉ. रुवशकेश वशतोळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 67 6480 7560 2400 240 2500 833   77104 

  डॉ. एस.एम. वतनईकर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 68 6480 7560 2400 240 2500 833   77105 

  डॉ. एस. व्ही. वैदय 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 69 6480 7560 2400 240 2500 833   77106 

  डॉ. के. डी. ववशष्ट्ठ 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 70 6480 7560 2400 240 2500 833   77107 

  डॉ. आर वाघमोडे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 71 6480 7560 2400 240 2500 833   77108 

  डॉ. जे. आर. भगत 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 72 6480 7560 2400 240 2500 833   77109 

  डॉ. एम. बी. फाड 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 73 6480 7560 2400 240 2500 833   77110 

  डॉ. एम.जी. िंडगणे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 74 6480 7560 2400 240 2500 833   77111 
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  डॉ. जी.बी. कदम 
सहाय्यक 
प्राध्यापक 15600-39100 21600 35424 75 6480 7560 2400 240 2500 833   77112 

 
               

DSB (DEVISIONAL SELECTION BOARD) 

अ कमवचाऱ्याचे नाव 
अविकार 
पद  वेतनश्रेणी मुळ  ग्रेड एकूण ववशेष महागाई घरभाडे प्रवास व्यवसाय ववशेष पी.जी. स्टडी एकूण  

क्र.       वेतन पे मूळ  भत्ता  भत्ता  भत्ता  भत्ता  रोि शहर  भत्ता  भत्ता  वमळणारा 
            वेतन         भत्ता  भत्ता      पगार 

1 प्रवतमा अवहरे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

2 राजू बोकन 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

3 मीनल चांदनवाले 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

4 राहुल चैिरी 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

5 गायञी एकबोटे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

6 कैलास गाडेकर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

7 अजय जगताप 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

8 इषा जैसवाल 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

9 िनश्री जोशी 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

10 हषवदा काांबळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 
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11 सोनाली कां खारे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

12 श्रीकाांत खोसे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

13 मोवनका पाटील 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

14 ववक्रम राजगुरु 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

15 चेतन राजपूत 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

16 नेहा सुयववांशी 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

17 रया रांगन 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

18 मोहमद नवाज एस 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

19 अफशान शेख 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

20 समरीन शेख 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

21 शे्वता शवडे  
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

22 शॅरन सोनावणे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

23 अवमत येळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

24 वप्रयाांका बडजाते 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

25 आवशष बाांगर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 
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26 मयुर बाववस्कर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

27 वप्रयाांका बाक्स्ला 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

28 सागर चव्हाण 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

29 गजानन गावांडे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

30 वनलेश कालवार 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

31 सांतोष कायांद े
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

32 साांगर खाडे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

33 वशत्तल कुत्तरमारे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

34 अनुपमा नाडकणप 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

35 वकरन नाईकवारे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

36 पुजा पाबळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

37 सवचन पांडीत 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

38 सुवनल पवार 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

39 समीर पवार 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

40 रोवहत फुलवार 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 
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41 पी पल्लवी रथ 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

42 नांदकुमार साळुांके 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

43 बालाजी साळुांके 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

44 रुषीकेश वशतोळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

45 प्रणव आांबडेकर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

46 रस्मता दास 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

47 महेस दिुे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

48 रौनत जािव 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

49 पलक काांसरा 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

50 सायन मुखजप 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

51 चमेश शाह 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

52 शेफाली अविकारी 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

53 अपूवा आफळे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

54 शाल्मी खानापूरकर 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

55 अांवकत खेतान 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 
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56 कुणाल वपसरे 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

57 परेश व्होरा 
सहाय्यक 
प्राध्यापक १,००,००० १,००,००० - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

कलम ४ (१) (ब) (ग) 

बै.जी.वैघकीय महाववद्यालय पुणे 411001 
वगव - ३ कमवचाऱ्याचे माहे मे - 2022 चे वेतन व इतर माहीती 

अ.क्र कमवचाऱ्याचे नाव  अविकार पद  मुळ वेतन एकुण मुळ 
वेतन  

महरगाई 
भत्ता  

घरभाडे 
भत्ता  

प्रवास 
भत्ता  

ईतर भत्ता  ए.पी.एस 
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ववशेश 
शहर 
भत्ता  

एकुण 
वमळणारा 
पगार  

  
कायालयीन अविक्षकाचे २ पदे                   

1 श्री.माने.ए.एस   ५१९०० 51900 16089 14013 2700   240   84942 

2 श्री.परमार.एम.व्ही   51900 51900 16089 14013 2700   240   84942 

  ववरष्ट्ठ सहाय्यक 5 पदे                   

१ श्री.वगरमकर.पी.बी   46200 46200 14322 12474 5400   240   78636 

२ श्री.खरात.व्ही.एम   38700 38700 11997 10449 5400   240   66786 

३ श्रीमती.रौदाळे.वीघा.आर   49000 49000 15190 13230 2700   240   80360 

  ग्रथपाल 1 पद       0           

1                       

   सहाय्यक ग्रथपाल 1 पद                   

1 श्री.डोखळे.के.के   30100 30100 9331 8127 2700   240 5521 56019 

  ववरष्ट्ठ वलवपक २५ पदे                   

१ श्री.मोरे.पी.एस   32300 32300 10013 8721 2700   240   53974 

२ श्री.वनकाळजे.एम.बी   41100 41100 12741 11097 2700   240   67878 

३ श्री.शीतोळे.अे.बी   32300 32300 10013 8721 2700   240   53974 
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४ श्री.वडजे.पी.डी   31400 31400 9734 8478 2700   240   52552 

५ श्रीमती.भोसले.एस.आर   29600 29600 9176 0 0   240   39016 

६ श्री.चौिरी.जयांत.वप   34300 34300 10633 9261 2700 300 240   57434 

७ श्री.खरात.बी.के   36400 36400 11284 9828 2700   240   60452 

८ श्री.थोपटे.आर.के   35300 35300 10943 9531 2700   240   58714 

९ वश्र.वभलारे.पी.आर   42200 42200 13082 11394 2700   240 7740 77356 

१० वश्रमती.लालबेगी.आर   25500 25500 7905 6885 2700   240 ४६७७ 47907 

११ वश्रमती.सोलांकी.गीता   25500 25500 7905 0 2700   240 ४६७७ 41022 

१२ वश्र.िंभगारवदवे.ववशाल   33302 33302 10324 8992 2700   240 ६१०८ 61666 

१३ श्री.थोरवे.जी.एस   29600 29600 9176 7992 2700   240 ५४२९ 55137 

१४ श्रीमती.बरकडे.एस.ऐवज   33300 33300 10323 8991 2700   240 6108 61662 

१५ श्रीमती.चाबुकस्वार.एस   33300 33300 10323 0 2700   240 6108 52671 

१६ श्री.गायकवाड.अे.डी   33300 33300 10323 8991 2700   240 6108 61662 

१७ श्री.जािव.वीलास.आर   29600 29600 9176 7992 2700   240 5429 55137 

१८ श्री.काकडे.एन.एस   41000 41000 12710 11070 2700   240 7520 75240 

१९ श्री.पवार.बलभीम.आर   41000 41000 12710 11070 2700   240 7520 75240 

२० श्रीमती.साळुां खे.श्रध्दा.ए   25500 25500 7905 0 2700   240 4677 41022 

२१ श्रीमती.ठाणेकर.एस.एस   31400 31400 9734 8478 5400   240 5759 61011 
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२२ श्री.वाडीया.अमीत.आर   25500 25500 7905 0 2700   240 4677 41022 

२३ श्री.जगताप.राहूल.एस   33300 33300 10323 8991 2700   240 6108 61662 

२४ श्री.रनभोर.एस.एस   26300 26300 8153 0 0   240 4824 39517 

२५ श्रीमती.सुयववांशी.योगीता.व्ही   31400 31400 9734 8478 2700   240 5759 58311 

  कलाकार 2 पदे                   

1 श्री.वाघ.एस.एस   49600 49600 15376 13392 2700   240   81308 

2 श्री.काांबळे.कवपल   39200 39200 12152 10584 2700   240 7190 72066 

  दांत तांत्रञ 2 पद                   

1 श्री.जािव.अे.जे   61400 61400 19034 16578 2700   240   99952 

2 श्री.अमृतकर.एम.पी   38100 38100 6477 9144 400   240 6241 60602 

  प्रयोगशाळा तांत्रञ ४० पदे                   

१ श्रीमती.आांबेकर.एम.एस   49000 49000 15190 13230 2700   240   80360 

२ श्री.आरकेटी.अे.जे.अ े   62100 62100 19251 0 0   240   81591 

३ श्री. भामरे.एन.आर   51900 51900 16089 14013 2700   240   84942 

४ श्री.चाटे.एस.आर   46200 46200 14322 12474 2700   240   75936 

५ श्री. चौगुले.जी.बी   51900 51900 16089 14013 2700   240   84942 

६ श्री.चव्हाण.एस.डी   65900 65900 20429 0 2700   240   89269 

७ श्रीमती.चैािरी.अ.ेव्ही   75500 75500 23405 20385 2700   240   122230 
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८ श्री.दारवटकर.एस.आर   49000 49000 15190 0 0   240   64430 

९ श्रीमती.वदक्षीत.बी.बी   51900 51900 16089 14013 2700   240   84942 

१० श्रीमती.डदीगरे.एस.अे   64000 64000 19840 17280 2700   240   104060 

११ श्री.गयकवाड.पी.पी   77800 77800 24118 21006 2700   240   125864 

१२ श्रीमती.गोरे.व्ही.जी   60300 60300 18693 16281 2700   240   98214 

१३ श्रीमती.गोसावी.एस.एस   75500 75500 23405 20385 2700   240   122230 

१४ श्री.इांदवे.आर.पी   51900 51900 16089 14013 2700   240   84942 

१५ श्री.जािव.यु.पी   71200 71200 22072 0 2700   240   96212 

१६ श्री.जािव.डी.बी   53500 53500 16585 14445 2700   240   87470 

१७ श्री.खांडागळे.आर.के   77800 77800 24118 21006 2700   240   125864 

१८ श्रीमती.रघतवान.अ.ेएच   71200 71200 22072 19224 2700   240   115436 

१९ श्री.राठोड .पी.व्ही   62100 62100 19251 16767 2700   240   101058 

२० श्री.वरळ.पी.आर   53500 53500 16585 14445 2700   240   87470 

२१ श्रीमती.साबळे.एस.व्ही   71200 71200 22072 19224 2700   240   115436 

२२ श्रीमती.साबळे.डी.आर   69100 69100 21421 0 2700   240   93461 

२३ श्रीमती.साळुां खे.जे.व्ही   77800 77800 24118 0 0   240   102158 

२४ श्रीमती.सावांत.टी.ई   80100 80100 24831 21627 2700   240   129498 

२५ श्री.सय्यद.के.टी   46200 46200 14322 12474 2700   240   75936 
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२६ श्री.सोनार.एस.के   77800 77800 24118 0 2700   240   104858 

२७ श्री.खोमणे.डी.अे   71200 71200 22072 19224 2700   240   115436 

२८ श्रीमती.पालके.अे.टी   46200 46200 14322 12474 2700   240   75936 

२९ श्री.शेख.एस.बी   57900 57900 17949 15633 2700   240   94422 

३० श्रीमती.वदक्षीत.एस.एम   42300 42300 13113 11421 2700   240 7758 77532 

३१ श्री.गोरे.ए.डी   41100 41100 12741 11097 2700   240 7538 75416 

३२ श्री.िंहगणे.ए.डी   46200 46200 14322 12474 5400   240 8474 87110 

३३ श्रीमती.काकडे.डी.एम   53500 53500 16585 14445 2700   240 9812 97282 

३४ श्रीमती.लोखांडे.आर.ए   55100 55100 17081 14877 2700   240 10106 100104 

३५ श्रीमती.पांडीत.एम.ए   36500 36500 11315 9855 2700   240 6695 67305 

३६ श्रीमती.पोटे.के.डी   37600 37600 11656 10152 2700   240 6896 69244 

३७ श्रीमती.गुजाळ.एस.एस   53500 53500 16585 14445 2700   240 9812 97282 

३८ श्रीमती.जगताप.पी.एस   39900 39900 12369 10773 2700   240 7318 73300 

३९ श्रीमती.शवडे.ववजयमाला.बी   44900 44900 13919 12123 5400   240 8235 84817 

४० श्रीमती.वान्नेरे.के.एम   44900 44900 13919 12123 2700   240 8235 82117 

  स्त्री अविक्षीका 1 पद                    

1 श्रीमती.ननावरे.आर.वाय   61400 61400 19034 16578 2700   240   99952 
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  साववजवनक आरोग्य परचारीका 1 पद                    

1 श्रीमती.गोसावी.एस.के   72000 72000 22320 19440 2700   240   116700 

  ईसीजी तांत्रञ 1 पद                    

१ श्री.कणके.आर.एम   43600 43600 13516 11772 2700   240 7997 79825 

  सामावजक कायवकता १२ पदे                    

१ श्री.मुगावे.एस.एम   71200 71200 22072 19224 2700   240   115436 

२ श्रीमती.आल्टे.अे.पी   44800 44800 13888 12096 2700   240 8217 81941 

३ श्री.बनसोडे.अे.एम   47500 47500 14725 12825 2700   240 8712 86702 

४ श्री.बडे.अे.डी   46100 46100 14291 12447 2700   240 8455 84233 

५ श्री.गायकवाड .पी.एस   48900 48900 15159 13203 5400   240 8969 91871 

६ श्री.काांबळे.के.आर   47500 47500 14725 12825 2700   240 8712 86702 

७ श्री.खरात.एस.एन   47500 47500 14725 12825 2700   240 8712 86702 

८ श्री.पवार.एस.एस   48900 48900 15159 13203 5400   240 8969 91871 

९ श्री.राठोड . आ.आर   47500 47500 14725 12825 2700   240 8712 86702 

१० श्री.सुरवसे.एस.वब   47500 47500 14725 12825 2700   240 8712 86702 

११ श्री.ठाकरे.के.ए   47500 47500 14725 12825 2700   240 8712 86702 

१२ श्री.पगारे.एन.एस   46100 46100 14291 12447 2700   240 8455 84233 

  तायावचत्रकार 1 पद                    
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1 श्री.सोनावणे.आर.जी   49600 49600 15376 13392 2700   240   81308 

  लघुलेखक २० पदे                    

१ श्रीमती.अल्पे.एम.पी   81200 81200 25172 21924 2700   240   131236 

२ श्री.जोशी.एस.एस   39800 39800 12338 10746 2700   240   65824 

३ श्री.जोशी.पी.स्व्ह   71200 71200 22072 19224 2700   240   115436 

४ श्री.बांडवार.जी.ए   41000 41000 12710 11070 2700   240 7520 75240 

५ श्री.राहुल.चव्हाण   44800 44800 13888 12096 2700   240 8217 81941 

६ श्री.देवरे.व्ही.पी   41000 41000 12710 11070 2700   240 7520 75240 

७ श्री.जािव.एस.डी   46100 46100 14291 12447 2700   240 8455 84233 

८ श्री.जािव.अे.बी   44800 44800 13888 12096 2700   240 8217 81941 

९ श्री.खताळ.अे.पी   46100 46100 14291 12447 2700   240 8455 84233 

१० श्री.माळी.एस.एम   46100 46100 14291 12447 2700   240 8455 84233 

११ श्री.मुरदारे.डी.ई   46100 46100 14291 12447 2700   240 8455 84233 

१२ श्री.ननावरे.के.ए   41000 41000 12710 11070 2700   240 7520 75240 

१३ श्रीमती.पाबळे.व्ही.डी   41000 41000 12710 11070 2700   240 7520 75240 

१४ श्री.सावांत.एस.बी   44800 44800 13888 12096 2700   240 8217 81941 

१५ श्री.शेळके.पी.यु   46100 46100 14291 12447 2700   240 8455 84233 

१६ श्री.सोनोने.एस.एस   43500 43500 13485 0 2700   240 7978 67903 

१७ श्री.वेगुलेकर.पी.डी   43500 43500 13485 11745 2700   240 7978 79648 
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१८ श्री.वीसपुते.के.ऐवज   48900 48900 15159 0 5400   240 8969 78668 

१९ श्री.बच्ताव.एन.पी   46100 46100 14291 0 2700   240 8455 71786 

२० श्री.पालवे.अे.अे   46100 46100 14291 12447 2700   240 8455 84233 

  प्रयोगशाळा सहाय्यक १० पदे                    

१ श्रीमती.भदीग.एस.डी   33000 33000 10230 8910 2700   240   55080 

२ श्री.गायकवाड .अे.बी   35000 35000 10850 0 2700   240   48790 

३ श्री.साळवे.बी.बी   35000 35000 10850 9450 2700   240   58240 

४ श्री.जािव.सी.के   31100 31100 9641 8397 2700   240   52078 

५ श्रीमती.बेल्हेकर.एम.डी.   36500 36500 11315 9855 2700   240 6695 67305 

६ श्री.िनवई.व्ही.बी   30200 30200 9362 0 0   240 5539 45341 

७ श्रीमती.महाडेश्वर.टी.व्ही   32000 32000 9920 0 0   240 5869 48029 

८ श्रीमती.पाडळे.एम.डी   36500 36500 11315 9855 2700   240 6695 67305 

९ श्रीमती.शेलार.डी.ऐवज   26000 26000 8060 7020 2700   240 4769 48789 

१० श्रीमती.सजे.अे.एन   39900 39900 12369 0 0   240 7318 59827 

                                     ध्वनी चालक 3 पदे                    

1 श्रीमती.खोडे.एस.डी   42300 42300 13113 11421 2700   240   69774 

2 श्री.वाघ.आर.व्ही   32300 32300 10013 8721 5400   240 5924 62598 

3 श्री.लामगे.व्ही.डी   25200 25200 7812 6804 2700   240 4622 47378 

  कवनष्ट्ठ वलवपक ४०                     
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१ श्री.बागडे.डी.आर   32000 32000 9920 8640 2700   240   53500 

२ श्री.चव्हाण.एस.व्ही   27600 27600 8556 0 0   240   36396 

३ श्री.एस.यु.जािव   28400 28400 8804 7668 2700   240   47812 

४ श्रीमती.केदारी.एल.एस   27600 27600 8556 7452 2700   240   46548 

५ श्री.लालबेग.एस.व्ही   26800 26800 8308 0 0   240   35348 

६ श्री.मकवानी.अे.एस   27600 27600 8556 7452 5400   240   49248 

७ श्री.नीळकां ठ.पी.एस   26800 26800 8308 7236 2700   240   45284 

८ श्री.वननारीया.पी.एम   28400 28400 8804 0 0   240   37444 

९ श्री.पगारे.पी.एस   26800 26800 8308 0 0   240   35348 

१० श्री.राचत.डी.एम   27600 27600 8556 7452 2700   240 0 46548 

११ श्री.आन .अे.डी   23800 23800 7378 6426 2250   240 4365 44459 

१२ श्रीमती.भागवत.डी.व्ही   23800 23800 7378 6426 1000   240 4365 43209 

१३ श्री.भाांडवलकर.एस.के   21700 21700 6727 5859 1000   240 3980 39506 

१४ श्री.भानवलकर.एस.आर   23800 23800 7378 6426 1000   240 4365 43209 

१५ श्री.भोसले.डी.एन   23800 23800 7378 6426 1000   240 4365 43209 

१६ श्री.बोडरे.एन.आर   20500 20500 6355 5535 1000   240 3760 37390 

१७ श्रीमती.चाांदणे.एस.पी   21700 21700 6727 5859 1000   240 3980 39506 

१८ श्रीमती.चरण.अे.एस   0 0 0 0 0   0 0 0 

१९ श्री.चौिरी.एल.ई   23800 23800 7378 6426 1000   240 4365 43209 
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२० श्री.देवकाांबळे.एस.अे   21700 21700 6727 5859 1000   240 3980 39506 

२१ श्री.कलु्लरी.आर.एन   25200 25200 7812 6804 2700   240 4622 47378 

२२ श्री.शीरसागर.एस.एस   21700 21700 6727 5859 1000   240 3980 39506 

२३ श्री.कुटे.अे.एन   23800 23800 7378 6426 1000   240 4365 43209 

२४ श्री.मासुळे.एन.बी   25200 25200 7812 0 0   240 4622 37874 

२५ श्रीमती.मोगरकर.जी.यु   21700 21700 6727 0 1000   240 3980 33647 

२६ श्री.पालवे.अे.व्ही   41800 41800 12958 11286 2700   240 7667 76651 

२७ श्री.पवार.एस.एच   24500 24500 7595 0 0   240 4494 36829 

२८ श्री.राचत.वड.बी   21700 21700 6727 5859 2250   240 3980 40756 

२९ श्री.रेडडीचेरला.वाय.पी   20500 20500 6355 5535 1000   240 3760 37390 

३० श्री.सरोदे.एस.ए   26000 26000 8060 0 0   240 4769 39069 

३१ श्री.शेख.के.के   21700 21700 6727 5859 1000   240 3980 39506 

३२ श्री.तान .बी.एस   23800 23800 7378 0 0   240 4365 35783 

३३ श्री.ठदीबरे.एन.ए   21700 21700 6727 5859 1000   240 3980 39506 

३४ श्री.वाघमारे.सी.एस   21700 21700 6727 5859 1000   240 3980 39506 

३५ श्री.भानवलकर.एस.एम   24500 24500 7595 6615 2700   240 4494 46144 

३६ श्री.गीरेवाड .एन.अे   23800 23800 7378 6426 1000   240 4365 43209 

३७ श्रीमती.जाांभळदरे.एस.व्ही   21700 21700 6727 5859 1000   240 3980 39506 

३८ श्री.परदेशी.एस.डी   23100 23100 7161 6237 1000   240 4237 41975 
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३९ श्री.पवार.आर.पी   23800 23800 7378 6426 1000   240 4365 43209 

४० श्रीमती.ठाकुर.डी.के   22400 22400 6944 0 0   240 4109 33693 

  वाहन चालक 5 पदे                    

1 श्री.गरड .व्ही.पी   38300 38300 11873 0 0   240   50413 

2 श्री.चौगुले.पी   25200 25200 7812 0 2700   240 4622 40574 

3 श्री.लालबीगे.अे.आर   25200 25200 7812 6804 2700   240 4622 47378 

4 श्री.मुांढे.टी.डी   24500 24500 7595 6615 2700   240 4494 46144 

5 श्री.सुवे.एस.आर   25200 25200 7812 6804 2700   240 4622 47378 

  स्वच्तता वनरक्षक 4 पदे                    

१ श्री.भोसले.पी.एम   27900 27900 8649 7533 2700   240 0 47022 

२ श्री.जािव.व्ही.व्ही   31400 31400 9734 8478 2700   240 0 52552 

३ श्री.खोब्रागडे.अे.एम   29600 29600 9176 7992 2700   240 5429 55137 

४ श्री.कुलकथिकण.पी.पी   32300 32300 10013 8721 2700   240 5924 59898 

कलम ४ (१) (ब) (ग) 
बै.जी.वैघकीय महाववद्यालय पुणे 411001 

वगव - 4 कमवचाऱ्याचे माहे मे - 2022 चे वेतन व इतर माहीती 
अ.क्र कमवचाऱ्याचे नाव  अविकार  

पद  
मुळ  
वेतन  

महरगाई 
भत्ता  

घरभाडे 
भत्ता  

प्रवास 
भत्ता  

ईतर 
भत्ता   

एन.पी.एस 
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एकुण 
मुळ  
वेतन  

ववशेश  
शहर 
भत्ता  

एकुण 
वमळणारा 
पगार  

  वसवतगृह सेवक                   
1 श्री.अवनल एस.लोहकरे   ३२७०० 32700 10137 8829 2700   150   54516 

2 श्री.सांजय एम.ननावरे   31700 31700 9827 8559 2700   150   52936 

3 शांकर बी.शेवाळे   32700 32700 10137 8829 2700   150   54516 

  चदवाहक                   

१ गणेश बी.शवडग े   33700 33700 10447 0 0   150   44297 

  नाईक                   

१ महवद्र शेवत े 38700 38700 11997 10449 5400   240   66786 

  चतुथवश्रणेी    सहाय्यक                   

१ श्री. शेडगे.डी.डी   33700 33700 10447 9099 2700   150   56096 

२ श्री. अतुल ओव्हाळ   16500 16500 5115 5400 1000   95 3027 31137 

  शव ववच्तेदन कक्ष पवरचर                   

1 जािव.बी.बी 36800 36800 11408 0 5400   150   53758 

2 श्री.अरुण जी.माांडवेकर   26100 26100 8091 7047 2700   95 0 44033 

3 श्री.आकाश व्ही.वाघमारे   18000 18000 5580 5400 1000   95 3302 33377 

  हमाल                   
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१ श्री.राजू जी.भोसले   31700 31700 9827 0 2700   150   44377 

  वसवतगृह सेवक                   

१ श्री.अवनल एस.लोहकरे   32700 32700 10137 8829 2700   150   54516 

२ श्री.सांजय एम.ननावरे   31700 31700 9827 8559 2700   150   52936 

३ श्री.शांकर बी.शेवाळे   32700 32700 10137 8829 2700   150   54516 

४ श्रीमती.सुभद्रा एस.अवघडे   18000 18000 5580 5400 1000   95 3302 33377 

५ श्रीमती.लवलता आर.चौरे   24600 24600 7626 0 0   95 4512 36833 

६ श्री.सांजय एस.जािव   23200 23200 7192 6264 1000   95 4255 42006 

  आवासी वसतीगृह सेवक                   

१ श्रीमती.मांगला आर.लष्ट्करे   32700 32700 10137 8829 2700   150   54516 

  स्त्री सेववका                   

१ श्रीमती.वमना डी.पाचपुते   33700 33700 10447 9099 2700   150   56096 

२ श्रीमती.शोभा आर.यादव   26100 26100 8091 7047 2700   95   44033 

  पुरुष सेवक                   

१ श्री.सवतश एम.तारु   33700 33700 10447 9099 2700 0 150   56096 

२ 

श्री.अांबादास 
एम.िंनबाळकर   18500 18500 5735 5400 1000 0 95 ३३९३ 34123 

३ श्री.वमिंलद डी.पगारे   24600 24600 7626 6642 2700 0 95 ४५१२ 46175 

  माळी                   



 

R TI/17babi/may-2022 

१ श्री.अशोक पी.ववचारे   33700 33700 10447 9099 2700 0 150   56096 

२ श्री.राजवद्र एम.भजुबळ   35700 35700 11067 9639 2700 0 150   59256 

  सांग्रहालय सेवक                   

१ श्री.महवद्र आर.काांबळे   26100 26100 8091 0 0   150   34341 

  वशपाई                   

१ श्री.प्रवदप एस.आवळे   35300 35300 10943 9531 2700   240   58714 

२ श्री.रोहीत एम चव्हाण   17000 17000 5270 0 0   95 ३११८ 25483 

३ श्री.सुवनल डी कोतले   16000 16000 4960 5400 1000   95 २९३५ 30390 

४ 

श्रीमती.सांवजवनी एस 
वाघेला   15500 15500 4805 0 1000   95 २८४३ 24243 

  सफाईगार                   

१ श्री.सुरवद्र एस.चव्हाण   31700 31700 9827 0 0   150 0 41677 

२ श्री.मुकेश के.चव्हाण   31700 31700 9827 0 0   150 ० 41677 

३ श्री.वदपक के.देसाई   26100 26100 8091 7047 2700   150 ० 44088 

४ श्री.सांतोष व्ही.कां टक   30800 30800 9548 8316 2700   150 ० 51514 

५ श्री.आनांद सी.सोलांकी   32700 32700 10137 0 0   150 ० 42987 

६ 

श्रीमती.अवनता 
आर.वाल्हेकर   26100 26100 8091 0 2700   95 0 36986 

७ श्री.सुभाष एम.वास्ल्मकी   26100 26100 8091 7047 2700   95 0 44033 

८ श्री.बी.अच्चय्या गुरय्या   33700 33700 10447 9099 2700   150 0 56096 
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९ श्री.सांदीप के.वबवालकर   23900 23900 7409 6453 1000   95 4384 43241 

१० श्री.सागर आय.चव्हाण   17500 17500 5425 0 1000   95 3210 27230 

११ श्री.ववशाल आर.िंनदानकर   23900 23900 7409 0 0   95 4384 35788 

१२ श्री.वप्रतम आर वपवाल   23900 23900 7409 6453 1000   95 4384 43241 

१३ श्रीमती.अनु राठोड   16500 16500 5115 5400 1000   95 3027 31137 

१४ श्री.योगेश एम.वशकोते्र   18500 18500 5735 5400 1000   95 3393 34123 

१५ 

श्रीमती.शारदा आ. 
सोलांकी   18500 18500 5735 0 1000   95 3393 28723 

१६ श्री.चमेश आर.सोलांकी   18500 18500 5735 0 1000   95 3393 28723 

१७ श्रीमती.आरती सोलांकी   16500 16500 5115 5400 1000   95 3027 31137 

१८ श्री.गोपी एस.सोलांकी   23900 23900 7409 0 0   95 4384 35788 

१९ श्रीमती.वषा एम वाघेला   18500 18500 5735 5400 1000   95 3393 34123 

२० श्री.जगदीश एच.वाघेला   18000 18000 5580 5400 1000   95 3302 33377 

२१ श्री.अवनल वास्ल्मकी   17500 17500 5425 5400 1000   95 3210 32630 

२२ 

श्रीमती.शारदा आ. 
सोलांकी   16500 16500 5115 5400 1000   95 3027 31137 

२३ श्री.वगरीष आर.वाघेला   18500 18500 5735 0 0   95 3393 27723 

  पहारेकरी                   

१ श्री.हषव एस.वहरवे   31700 31700 9827 8559 2700   150 0 52936 

२ श्री.सोमनाथ एस.हागवणे   32700 32700 10137 8829 2700   150 0 54516 
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३ श्री.वदलीप बी.कदम   32700 32700 10137 8829 2700   150 0 54516 

४ श्री.बाळासाहेब डी.काकडे   32700 32700 10137 8829 2700   150 0 54516 

५ श्री.वनमवल आर.कलाटे   39000 39000 12090 10530 2700   150 0 64470 

६ श्री.वदलीप जी.पाठक   37300 37300 11563 10071 2700   95 0 61729 

७ श्री.गौतम.मोहीते   18000 18000 5580 5400 2250   95 3302 34627 

  प्रयोगशाळा पवरचर                   

1 श्री.अवनल व्ही.भोसले   39800 39800 12338 10746 2700   240   65824 

2 श्री.वसांत आर.भोसले   31700 31700 9827 0 0   150 0 41677 

3 श्रीमती.शोभा आर.चव्हाण   41000 41000 12710 11070 2700   150 0 67630 

4 श्री.राजकुमार एस.काांबळे   41000 41000 12710 11070 2700   150 0 67630 

5 श्री.वकशोर बी.कुां भार   26100 26100 8091 7047 2700   95 0 44033 

6 श्री.राजेश आर.पांडीत   38300 38300 11873 10341 2700   240 0 63454 

7 श्री.मुसा एस.शेख   32700 32700 10137 8829 2700   150 0 54516 

8 श्री.सुिीरकुमार एस.शमा   32700 32700 10137 8829 2700   150 0 54516 

9 श्री.सांजय ए.वाघमारे   44900 44900 13919 12123 2700   240 0 73882 

10 श्री.प्रववण अे.आल्हाट   18500 18500 5735 5400 1000   95 3393 34123 

11 श्री.वनवखल आर.बहुले   18500 18500 5735 0 0   95 3393 27723 

12 श्री.सवचन डी.कोकाटे   24600 24600 7626 6642 2700   95 4512 46175 

13 श्री.मािुरी एस.वावघले   18500 18500 5735 0 0   95 3393 27723 
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                                                                                           अविष्ट्ठाता,  
                                                                                                                    बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, पुणे  
 


