
 

शासकीय वै कीय महािव ालय व 

णालय, चं पूर 

मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ 

अंतगत १७ बाब ची मािहती 
 
 
 

 
 

 



महारा  शासन 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, चं परू 

कलम ४ (१)(२) मधील तरतुदीनुसार १७ बाब वरील (मॅ युअल) मािहती 
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ अ वय ेिवभागवार लोक ािधकारी याचंी यादी कलम २ एच नमुना (अ) 

 
िवभागाचे नाव - वै कीय िश ण व संशोधन, मुंबई  
                                                                                   कलम २ (एच) ए/बी/सी/डी 
 
अ.  लोक ािधकारी सं था सं था मुखाचं ेनाव  प ा 

१. शासकीय वै कीय महािव ालय व 
णालय,चं पूर 

अिध ठाता  शासकीय वै कीय महािव ालय व 
णालय, रामनगर, टी.बी. णालय 

परीसर, चं पूर 
 
 
 
 

 
 
 

अिध ठाता, 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, 

चं पूर 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

कलम २ एच त ता (ब) 
शासनाकडून पुरेसा िनधी ा त लोक ाधीकारी सं थाचंी यादी 

 
 
शासकीय िवभागाचे नाव  -   वै कीय िश ण व संशोधन, मुंबई 
कलम २  अंतगत 
 
 
अ.  लोक ािधकारी सं था सं था मुखाचं ेपदनाम  िठकाण/प ा 

१. संबंिधत नाही संबंिधत नाही  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

अिध ठाता, 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, 

                                                                                                                                                             चं पूर 
 
 
 
 

 
 



कलम 4 (१)(इ)(प) 
 चं पूर, येथील शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय काय लयातील काय व कत य याचंा तपशील: 

  
1. काय लयाच ेनाव                                            :- शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय , चं पूर 
 
2. प ा                :- शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, रामनगर, चं पूर 442 401. 
 
3. काय लय मुख           :- अिध ठाता 
 
4. शासकीय िवभागाचे नाव                                 :- संचालनालय, वै कीय िश ण व संशोधन, मंुबई. 
 
5. कोण या मं ालयातील 
    खा यातील अिधन थ             :- वै कीय िश ण व औषधी ये िवभाग, मं ालय, मुंबई. 
 
6. काय े  नागपुर भौगोिलक           :- चं पूर, थािनक काय े , चं पूर 
 
7. विैश टये                :- मं ालयीन िवभागाशी संबंधीत 
 
8. िवभागाचे येय धोरण            :-मं ालयीन िवभागाशी संबंधीत 
 
9. धोरण                 :-  1. वै कीय िश ण 
                                2. ितबंधा मक णसेवा व याच ेिश षण 

3. उपचारा मक णसेवा व याच ेिश ण 
4. याय िव ठ सेवचे ेिश ण. 

 
10.सव संबंधीत कमचारी माहीती           :-  सोबत जोडली आहे. 



11.काय                           :- सोबत जोडल ेआहे.  
 
12.कामाच ेिव तृत व प                  :- सोबत जोडल ेआहे.  
 
13.मालम ेचा तपिशल              :- एकूण े फळ - 100 एकर  

                         मुलामुल च ेवसितगृह, िनवासी डॉ टराचं ेवसितगृह, बाहय ण िवभाग, 500      
                         खाटाचं े णालय,;संचालक , आरो य सेवा, मुंबई व संचालक वै कीय िश षण  व    
                         संशोधन, मुंबई या दोन सं थामधील िदनाकं 12.०३.२०१८ रोजी झाले या   
                         सामंज य करारा वय ेिज हा सामा य  णालय, चं पूर हे या सं थेस  
                         संल नीत कर यात आलेले आहे. ंथालय इमारत, ऑिडटोिरयम, अॅिनमल           
                         हाउस, अिधकारी कमचा-याचंी  िनवास थान  इ. बाधंकाम  झालेले आहे. 

 
14.सेवा उपल ध                               :-  1.वै कीय िश ण-एम.बी.बी.एस.  

                  2. थम संदभ सेवा व याच े िश ण 
                   
15. सं थे या संरचना मक त याम ये येक तरावरच ेतपिशल.   
16. काय लयीन दुर वनी .                                      :- दुर वनी .07172-277103, 277106, 0252522,           
                                                                                        फॅ स नं. 07172-277104. 
16. काय लयीन कामकाजा या वळेा                              :- काय लयाची वळे - 9.45 ते 5.45  
17. सा तािहक सुटटी                                                   :- दर रिववारी सा तािहक सुटटी आिण दुसरा व चौथा शिनवार व  
                                                                                        शासनाने मंजूर केले या सुटया.   
 

 
अिध ठाता, 

शासकीय वै कीय महािव ालय व 
णालय,  

चं परू 



 
सं थेचा ा प त ता 

अिध ठाता 
 

 
 
   ा यापक व िवभाग मुख                     मु य शासकीय अिधकारी 
 
       सहयोगी ा यापक                  शासकीय अिधकारी 
 
अिध या याता/ सहा यक ा यापक                  काय लय अिध क 
 
विर ठ िनवासी, किन ठ िनवासी व टयुटर                                                                                                                विर ठ सहायक      
                                       
पयोगशाळा,र तपेढी, -िकरण,इ.सी.जी.तं                                                                                                           विर ठ िलपीक    
                                           

योगशाळा सहायक इतर तािं क पदे                                                                                                   किन ठ िलपीक िन-अ तां ीक पदे  
                                                                      

योगशाळा पिरचर/ ाणी पिरचर                                                  िशपाई                     
    
क सेवक, सफाईगार (वग चार कमचारी)           
 
 
 
 

 



 
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 

अिधकारी आिण कमचा-याचंा जॉब चाट 
   अिध ठाता याचंा जॉब चाट -  
♦ रोज सकाळ या स ात णालय िवभागावर सिंनयं ण, बाहय ण िवभागात हजर राहतात. सवसाधारण णाचंी व या रोगासंबंधात    
    यानंी िवशेष नैपू य  संपादन केलेल ेअसेल या रोगां या णाचंी तपासणी करतात.  
♦ वै कीय िव ा य चा शै िणक काय म यव थत पार पाड या संदभ त िविवध शै िणक काय मांवर िनयं ण ठेवतात.  
♦ बा ण िवभाग व इतर िवभागाची वळेोवळेी देखरेख करणे व यावर िनयं ण ठेवणे.  
♦ रोज णालयात फेरी मारणे. बाहय ण िवभागात तपासणी केले या णाचंी पाहणी करणे आिण इतर मह वा या णाचंीही पाहणी   
   करणे.  
♦ णालय महािव ालयातील संपूण बाब वर हणज ेिव ा य चे िश ण, णसेवा, शासकीय कामकाज व इतर सवच बाब वर देखरेख तथा 
िनयं ण ठेवतात. तसेच आव यक तेथे मागदशन करतात.  
♦ वळेोवळेी पिरसेिवकेसह शासनीक िवभागाची पाहणी करतात आिण या वळेेस साफसफाईवरही ल  ठेवतात.  
♦ यायवै क कामे, यायवै कीय माणप  आिण शवपिर ा अहवाल या कामावरही ल  ठेवतात.  
♦ तािं क व शासिनक बाब या संबंधात यां या हाताखालील कमचा-यानंा मागदशन करणे.  
♦ िनरिनराळया िवभागात िनजतुकीकरणाच ेकाम सुरळीत सु  आहे कवा नाही हे पाहतात.  
♦ मह वा या साधनसामु ीचा चागं या कारे उपयोग होतो आहे कवा नाही हे पाहणे. तसेच याचंी िनगा व दु ती बाबत     
   वळेोवळेी कायवाही करणे. 
♦ कमचा-याचें हजेरी पु तक तपासणी करणे.  
♦ स ागार सिमतीची बैठक बोलािवणे आिण कमचा-याचंी सभा बोलािवणे. 
♦ अंदाजप क, िहशोब व जडसं ह न दवही यावर िनयं ण ठेवणे.  
♦ कमचा-यामं ये सौज य, व तिशरपणा, िनयिमतता आिण सौज यशील या बाब कडे ल  देणे. 
♦ मानसेवी वै कीय अिधका-यां या कामकाजावर ल  ठेवणे.  
♦ कमचा-याकंडून कवा णाकडून, णाच ेनातेवाईकाकंडून आिण वै कीय िव ा य कडून कोणतीही त ार आ यास याची त परतेने  
   दखल घेणे व त ारीच े िनवारण करणे.  
♦ वै कीय िव ा य किरता िविवध कार या शै िणक काय माचंे भावीपणे आयोजन करणे. 



♦ महािव ालया या खच म य ेश य िततकी काटकसर करणे.  
♦ औषधभाडंारात आिण िनरिनराळया िवभागात य  अचानक भटेी देणे, दर तीन मिह यानंी औषध चा साठा तपासणे.  
♦ आव यक  तेथे इतर शासकीय िवभाग आिण अिधकारी यानंा सहकाय करणे आिण जनतेम ये महािव ालयाची व    

णालयाची चागंली ितमा िनम ण करणे.  
♦ यानंी मिह यातून एकदा अचानक रोख रकमेची तपासणी करावी. 
♦ वष तून एकदा काय लयाची तपासणी करावी.  
♦ िनकामी व तुंची तपासणी क न या व तू िनयमानुसार िनलखन क न िनकालात काढणे.  
♦ शासकीय इमारतीची िनगा राखणे आिण दु ती याकडे ल  ठेवणे.  
♦ जे हा जे हा सागं यात येईल ते हा श ाि याची व ने िशबीराच ेकाय मतापुवक व यश विर या राबिव यास जबाबदार असणे.  
♦ णा या आिण कमचा-यां या त ारी िनवारणासाठी वळे राखुन ठेवणे.  
♦ वै कीय िव ा य चा शै िणक काय म यव थत चाल ूआहे कवा नाही याबाबत द  राहणे.  
♦ वै कीय िव ा य किरता िविवध कारच ेशै िणक काय म राबिवणे.  
♦ ा यापक, सहयोगी ा यापक, अिध या याता, सह. अिध या याता आपले शै िणक अ यापनाच ेकाय  
   यव थतपणे व भावीपणे पार पाडीत आहे कवा कस ेयाबाबत िनयं ण ठेवणे.  
♦ वै कीय िव ा य चा ा यि क िवषयक अ यास म यव थतिर या पूण केला जातो आहे कवा कस ेया बाब वरही ते िनयं ण ठेवतात.  
♦ एकंदरीत महािव ालयात वै कीय िव ा य किरता शै िणक काय म, ा यि क कामे, पिर ा व इतर अनुषािंगक कामे    
   भावीपणे व यव थतिर या पार पाडली  जात आहेत या बाब वर ते भावीपणे िनयं ण ठेवतात.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ा यापक व िवभाग मुख  याचंा जॉब चाट:  
♦ आपआप या िवषयात सदरच े ा यापक िनपुन असून यानंी वै कीय िव ा य ना या िवषयाचे अ यापन कराव,े या िवषयाचे     
   ा यि काचं ेकाय म तयार क न ते यश वीिर या पूण करावते. 
♦ आव यकता असेल ते हा यानंी तातडी या वळेी णसेवा ावी.  
♦ आप या िवभागातील इतर सहयोगी ा यापक, अिध या याते व इतर सव कमचारी वै कीय िव ा य च ेइतर शै िणक  
   काय म यव थत पूण करतात कवा कस ेयावर ा यापक व िवभाग मुख िनयं ण ठेवतील. 
♦ यानंा कराव ेलागणारे प यवहाराचे आिण यायवै क  प यवहाराच ेकाम वरीत कराव.े  
♦ जनतेशी सलो याचे संबंध ठेव याची जबाबदारी आहे.  
♦ आपआप या िवषयातं येक वै कीय िव ाथ  िनपूण होईल या संदभ त वतः काही नािव यपूण शै िणक काय माचंी  
   आखणी करतील व या काय माचंी यश वीपणे अंमलबजावणी होते आहे कवा कस ेयाबाबत द  राहतील.   
    
    
 सहयोगी ा यापक याचंा जॉब चाट:  
  
    सहयोगी ा यापक- शिरररचनाशा  
♦ ा यापक व िवभाग मुखां या मागदशनाखाली काम करणे.  
♦ थम वष या िव ा य ना तसेच पद यु र िव ा य ना या याने देणे.  
♦ वग त शवाचे िव छेदन िशकिवणे.  
♦ शविव छेदन झालेले भाग बरणीत ठेवनू सं हालयात जतन क न ठेवणे.  
♦ यायवै क करणात ा यापकां या स यानुसार पिर ण करणे.  
♦ िवभागाची मुळ कामे करणे.  
♦ शविव छेदन गहृाची देखरेख करणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुखानंा िवभागा या शासकीय कामकाजात मदत करणे, िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.  
  
 



सहयोगी ा यापक- शिररि याशा  
♦ ा यापक व िवभाग मुखां या मागदशनाखाली काम करणे.  
♦ थम वष या िव ा य ना तसेच पद यु र िव ा य ना या याने देणे, ा यि क घेणे.  
♦ िवभागाची मुळ कामे करणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुखानंा िवभागा या शासकीय कामकाजात मदत करणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.  
  
   सहयोगी ा यापक - जीवरसायनशा  
♦ जीवरसायनशा  िवषयाची या याने, ा यि के इ. किरता हे जबाबदार असतील ा यापक िवभाग मुखानंी सोपिवलेली इतर कामे पार 
पाडतील.  
♦ संशोधन काय त भाग घेणे, तसेच ा यापकानंा िवभागा या कामकाजात मदत करणे व िवभागाच ेभाडंार तपास यातं मदत करणे.  
♦ लोक िहताथ येय ल ात घेवून िवभागां या कामकाजात ा यापक व मा. अिध ठाता यानंी सोिवले या जबाबदा-या पार पाडणे.   
 
  
 
  सहयोगी ा यापक - यायवै कशा  
♦ यायवै कशा  िवभागा या पदवी पद यु र िव ा य ना िश ण देणे  
♦ महािव ालयाला संल न असले या णालयातील यायवै क कामाचे  भारी मुख हणनू काम पाहणे. तसेच णालयात   
   आणले या मतृ शिररा या शविव छेदनाची कामे करणे.  
♦ यायवै क करणात ा त झाले या कोट या संम सबाबत कोट त हजर राहणे.  
♦ महािव ालयातील यायवै क िवभागाच े भारी अिधकारी हणनू काम पाहणे.  
♦ मा. अिध ठाता तथा ा यापक िवभाग मुख यानंी सोपिवलेली इतर कत य ेपार पाडणे.  
  
 
 
 



   सहयोगी ा यापक-औषधशा   
♦ औषधशा  िवभागा या पदवीपूव िव ा य ना िश ण देणे.  
♦ औषधशा  िवषयातील शै िणक या याने, ा यि के इ. कामास जबाबदार असतील व मा. अिध ठाता व िवभाग मुख यानंी सोपिवलेली   
   कामे पार पाडतील.  
♦ संशोधन काय त सहभाग घेणे व िवभागा या कामातं ा यापकानंा सहयोग देणे.  
♦ औषधीभाडंार मुख हणनू काम पाहणे तसेच औषधी भाडंारा या साठयावर वळेोवळेी िनयं ण ठेवणे.  
♦ मा. अिध ठाता तथा ा यापक िवभाग मुख यानंी सोपिवलेली इतर कत य ेपार पाडावीत.  
सहयोगी ा यापक-सु मजीवशा  
♦ सु मजीवशा  िवभागाच ेकामकाज पाहणे व दैनंिदन अॅटॉ सी िवषयक कामे पार पाडणे.  
♦ सु मजीवशा   िवषयातील शै िणक या याने, ा यि के इ. कामास जबाबदार असतील व मा. अिध ठाता व िवभाग मुख यानंी सोपिवलेली 
कामे पार पाडतील.  
♦ संशोधन काय त सहभाग घेणे व िवभागा या कामातं ा यापकानंा सहयोग देणे.  
♦ ा यापकानंी तथा मा. अिध ठातांनी इतर सुचिवलेली कामे पार पाडणे.  
सहयोगी ा यापक- िवकृतीशा   
♦ िवकृतीशा  िवभागाचे िनयिमत अॅटो सीसह सव कामे पाहणे.  
♦ संबंिधत िवषयातील या याने, ा यि के,तसेच िवभागातीलइतर कामासंाठी हे जबाबदार असतील तसेच ा यापक व 
िवभाग मुख,मा.अिध ठाता यानंी िवषयांतगत सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे.  
♦ संशोधन िवषयक कामात सहभाग घेणे, ा यापकांना िवभागा या  कामकाजात सहयोग देणे, िवभागाचे भाडंार पडताळणे इ. कामे करणे.  
♦ मा. अिध ठाता तथा ा यापक व िवभाग मुख यानंी वळेोवळेी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.  
   सहयोगी ा यापक-रोग ितबंधक व सामािजक औषधवै कशा   
♦ वै कीय िव ा य च े या यान आयोजन करणे.  
♦ वै कीय िव ा य च े ा यि के, सेिमनार, टयुटोरीअ स आयेाजने.  
♦ ामीण आरो य क ात ा यापकां या अनुप थतीत िव ा य चे सेिमनार आयोजने व क पाबाबत मागदशन करणे.  
♦ पद यु र अ यास मा या िश णात भाग घेणे.  
♦ कुटंुब क याण काय मावंर देखरेख करणे.  
♦ वै कीय िव ा य या शै िणक सहली, आरो य संदभ त ामीण भागात आयोजने.  



♦ दैनंिदन कामकाजा या िनयोजनात मदत करणे.  
♦ िवभागा या सं हालयाची देखभाल ठेवणे.  
♦ आरो य पथकाच े भारी हणनू काम पाहणे.  
♦ िवभाग मखुानंी सोपिवलेली शै िणक व शासकीय कामे पार पाडणे.  
    
 सहयोगी ा यापक-   ीरोग व सुितशा  िवभाग.  
♦ णाचंी यव थत तपासणी करणे व काळजी घेणे, अ याव यक सेवे या वळेी उप थत राहणे.  
♦ पदवी व पद यु र िव ा य ना िशकिवणे,आप या िवभागातील संशोधन  कामाकंिरता मागदशन करणे व संशोधन  कामे करणे.  
♦ ा यापकानंी अथवा णालय मुखानंी व महािव ालय मुखानंी सुचिवलेली कामे पार पाडणे.   
सहयोगी ा यापक-औषधवै कशा   
♦ औषधवै कशा  िवभागा या पदवीपूव िव ा य ना िश ण देणे.  
♦ औषधशा  िवभागाच ेआय.सी.सी.य.ु क ाच े मुख हणनु कामकाज पाहणे,िव ा य ना िशकिवणे,क ाची अ याव यक कामे पार पाडणे.  
♦ णालयीन बाहय ण, आंतर णाचंी जबाबदारी पार पाडणे.  
♦ सोपिवलेली इतर शै िणक व िचिक सालयीन कामे पार पाडणे.  
♦ िवभाग मुख तथा मा अिध ठाता यानंी सोपिवलेली इतर कत य ेपार पाडणे.  
    सहयोगी ा यापक- यरोगशा   
♦ णालयातील यरोग िवभागाचे ते भारी अिधकारी हणनू काम पाहतील.  
♦ पदवी या िव ा य ना यरोगािवषयी िशकिव याची जबाबदारी याचंी राहील.  
♦ यरोगाशी िनगडीत असले या काय माबंाबत रोग ितबंधक व सामािजक औषधवै कशा   िवभागाशी सहयोग क न काय म राबिवणे.  
♦ िवभाग मुख तथा मा अिध ठाता यानंी सोपिवलेली इतर कत य ेपार पाडणे. 
     
 
सहयोगी ा यापक-बालरोगशा   
♦ बालरोग िवभागा या पदवीपूव व पद यु र िव ा य ना िश ण देणे  
♦ बालरोग  िवभागाचे एनआयसीयु क ाच े मुख हणनु कामकाज पाहणे,िव ा य ना िशकिवणे,क ाची अ याव यक कामे पार पाडणे.  
♦ णालयीन बाहय ण, आंतर णाचंी जबाबदारी पार पाडणे.  



♦ सोपिवलेली इतर शै िणक व िचिक सालयीन कामे पार पाडणे.  
♦ िवभागातील बालरोग पथकाच े मुख हणनू काम पाहतील व िवभागाच ेिचिक सालयीन व शै िणक कामे व अ याव यक कामे पाहतील.  
♦ पदवी या एमबीबीएस या िव ा य ना िशकिवणे.  
♦ ा यापक व मा. अिध ठाता यानंी सोपिवलेली िचिक सालयीन व शै िणक कामे करणे.  
 
   सहयोगी ा यापक-श यिचिक साशा   
♦ णालयातील श यिचिक सा क ाच े भारी मुख हणनू काम पाहणे.  
♦ पदवी या िव ा य ना श यिचिक सा िवषय िशकिव याची जबाबदारी याचंी असेल.  
♦ िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यानंी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे.   
 
   सहयोगी ा यापक-अ थ यंगोपचारशा   
♦ णालयातील अ थ यंग क ाच े भारी मुख हणनू काम पाहणे.  
♦ पदवी या िव ा य ना अ थ यंग िवषय िशकिव याची जबाबदारी याचंी असेल.  
♦ िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यानंी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे.   
 
   सहयोगी ा यापक-ने िचिक साशा   
♦ णालयातील ने  क ाच े भारी मुख हणनू काम पाहणे.  
♦ पदवी पद यु र िव ा य ना ने  िवषय िशकिव याची जबाबदारी याचंी असेल.  
♦ िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यानंी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे.  
 
   सहयोगी ा यापक- -िकरणशा   
♦ -िकरणां या रोग िनदानाबाबत िवशेष तपास या व फोटो काढणे.  
♦ -िकरण तं ां या कामकाजावर देखरेख करणे.  
♦  िकरण त ं ािंवषयी  िकरण त ां या कामकाजात सुधारणा घडवून आण याकिरता िश ण देणे.  
♦ पदवी िव ा य ना  िकरण रोग िनदान िवषयाबाबत िशकिवणे.  
♦ पदवी िव ा य या शै िणक कामाकंिरता िशकिव या संदभ त विर ठ  िकरण त ानंा मदत करणे.  



♦ पदवी पूण झा यानंतर पद यु र िव ा य ना िशकिवणे व संशोधन कामे करणे.  
♦  िकरण उपचाराबाबत िनयोजन करणे, कामकाजावर देखरेख ठेवणे व णानंा औषधोपचाराबाबत िनयोजन करणे.  
♦ अंधारखोलीत पिरचर व  तं  याचं ेकामकाजात सुधारणा हो यासंदभ त पयवे ण करणे  
♦  िकरणाचंा अहवाल तयार करणे, रोग िनदान करणे.  
♦ गुंतागंुती या करणात उपचाराला िदशा दे यासाठी श यिचिक सक, अ थ यंगत , फीजीिशयन, बालरोगत , ीरोगत , कान नाक    
   घसा त  यां याशी स ामसलत करणे.  
♦ टयुमर लिन स/ बाबत कायवाही करणे.  
♦ शेवट या वष या एमबीबीएस या िव ा य चे शै िणक या याने घेणे व कॅ सर या णानंा औषधोपचार करणे.  
♦ विर ठ  िकरण तं ानंा कामात मदत करणे.  
♦ िवभाग मुख तथा मा. अिध ठातानंी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे.  
♦ गुंतागुंती या करणां या न दी घेणे.  
 
   सहयोगी ा यापक-बिधिरकरण  शा   
♦ णालयातील बिधिरकरण क ाच े भारी मुख हणनू काम पाहणे.  
♦ पदवी या िव ा य ना बिधिरकरण िवषय िशकिव याची जबाबदारी याचंी असेल.  
♦ िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यानंी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे.  
 
  
  सहयोगी ा यापक-कान,नाक व घसाशा   
♦ कान,नाक घसा  िवभागा या पदवीपूव व पद यु र िव ा य ना िश ण देणे  
♦ कान,नाक घसा िवभागाच ेऑडीयोमीटरी क ाच े मुख हणनु कामकाज पाहणे,िव ा य ना िशकिवणे,क ाची अ याव यक कामे पार पाडणे.  
♦ णालयीन बाहय ण, आंतर णाचंी जबाबदारी पार पाडणे. 
♦ सोपिवलेली इतर शै िणक व िचिक सालयीन कामे पार पाडणे.  
♦ कान,नाक, घसा पथकाच े मुख हणनू काम पाहतील व िवभागाचे िचिक सालयीन व शै िणक कामे व अ याव यक कामे पाहतील.  
♦ पदवी या तृतीय एमबीबीएस या िव ा य ना िशकिवणे.  
♦ ा यापक व मा. अिध ठाता यानंी सोपिवलेली िचिक सालयीन व शै िणक कामे करणे.  



 
 
   सहयोगी ा यापक-दंतशा   
♦ णालयातील दंतशा  िवभागाच ेबाहय ण व आंतर णच ेकाम पाहणे.  
♦ पदवी या िव ा य ना दंतिचिक सा िवषय िशकिव याची जबाबदारी याचंी असेल.  
♦ िवभाग मुख तथा मा. अिध ठाता यानंी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे.  
  
   सहयोगी ा यापक-मनोिवकृती शा   
♦ णालयातील मनोिवकृतीशा  िवभागाचे बाहय ण व आंतर णाचे काम पाहणे.  
♦ पदवी या िव ा य ना मनोिवकृती िवषय िशकिव याची जबाबदारी याचंी असेल.  
♦ िवभाग मुख तथा मा.अिध ठाता यानंी सोपिवलेली इतर कामे पार पाडणे.  
  
 
 अिध या याता याचंा जॉब चाट:  
♦ आपआप या िवषयात सदरच ेअिध या याते िनपुन असून यानंी वै कीय िव ा य ना या िवषयाचे अ यापन कराव,े या िवषयाच े

ा यि काचंे काय म तयार क न ते यश वीिर या पूण करावते.  
♦ आप या िवभागात वै कीय िव ा य किरता िविवध कारच ेशै िणक काय म तयार क न ते यश वीिर या पूण करावते.  
♦ आप या िवभागातील इतर सव कमचारी वै कीय िव ा य चे इतर शै िणक काय म यव थत पूण करतात कवा कस ेयावर देखरेख 
ठेवतील.  
♦ आप या िवभागातील सव कमचारी आपआपली कामे यव थतिर या पूण करतात कवा कस ेयावर देखरेख ठेवतील.  
♦ आप या िवभागपमुखानंी वळेोवळेी सािंगतलेली िविवध कारची कामे पार पाडतील. 
♦ अिध ठाता यानंी वळेोवळेी सुचिवलेली िविवध शै िणक काय रम ते पार पाडतील. 
♦ यानंा कराव ेलागणारे प यवहाराचे आिण यायवै क प यवहाराच ेकाम वरीत करतील.  
♦ जनतेशी सलो याचे संबंध ठेव याची जबाबदारी आहे.  
♦ आपआप या िवषयात येक वै कीय िव ाथ  िनपुन होईल यासंदभ त वतः काही नािव यपूण शै िणक काय माचंी आखणी करतील व 
या काय माचंी यश वीपणे अंमलबजावणी होते आहे कवा कस ेयाबाबत द  राहतील.  



♦ ा यापक व िवभाग मुखानंा व सहयोगी ा यापकानंा आप या िवभागातील िविवध कारचे शै िणक काय म आखणे व ते यश वीिर या पूण 
कर यात सहा य करतील.  
♦ िविवध कारचे रा ीय काय माचंी आखणी कर यात ा यापक िवभाग मुखानंा सहाय करतील व ते रा ीय काय म यश वीिर या 
राबिव या कामी सहा य करतील.  
♦ आपआप या िवभागामं य ेवै कीय िव ा य किरता िविवध कारच े ा यि काचं ेआयोजन करतील व ते यव थतिर या पार पाडतील, या 
कामामं ये  इतर तां ीक कमचा-याचं ेसहा य घेतील.  
♦ महािव ालयात वै कीय िव ा य किरता िविवध कार या शै िणक काय माचं ेआयोजन करतील व सव काय म यश वीिर या पार 
पाडतील.  
♦ िजवरसायनशा , िवकृतीशा  ,सु मजीवशा , िकरण शा , यायवै कशा  या िवषयात कायरत असले या अिध या यातानंी णा या 
िरपोट गची कामे करणे व या िदवशी या न दी ठेव यास तं ानंा सागंणे. 
    
मु य शासकीय अिधकारी याचंा जॉब चाट:  
♦ महािव ालयातील व णालयातील िविवध कारचे शासिनक कामे यव थत पार पाडणे व यावर संिनयं ण ठेवणे. 
♦ वै कीय िव ा य या  िविवध कार या अडीअडचणी सोडिवणे.  
♦ अिध ठातानंी वळेोवळेी सोपिवले या िविवध कार या जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ महािव ालयातील शासकीय कामकाज िविवध िवभागां ारा यविथत पार पाड याची जबाबदारी शासकीय अिधका-याचंी असते.  
♦ सव वग-3 आिण वग-4 कमचारी यां या कामकाजावर िनयं ण ठेवणे.  
♦ सव कमचा-याचंी हजेरी पु तके तपासणे.  
♦ सव अिधकारी व कमचारी वग चे वतेन व इतर भ े यव थतिर या काढ यात येतात कवा कस ेयाबाबत द ता बाळगणे.  
♦ सव अिधकारी व कमचा-यानंा वळेेवर वतेन अदा करणे.  
♦ मा. अिध ठातानंा शासकीय कामकाजात सहकाय करणे.  
वै कीय िव ा य कडून िविवध कारच ेशु क जमा करणे याचंा िहशोब ठेवणे, वै कीय िव ा य ना टायपड अदा करणे.  
♦ महािव ालयात जमा होणा-या सव र कमाचंा िहशोब ठेवणे, जमा व खच च ेिहशोब सादर करणे हया िवषयी रोखपालानंा सुचना देणे.  
♦ दरवष  महािव ालयाकिरता आव यक असणारा िनधी शासनाकडून मागिव याकिरता ताव तयार कर याची कायवाही करणे.  
♦ सव कमचा-यां या सेवा अिभलेखावंर िनय ण ठेवणे.  
  



शासकीय अिधकारी याचंा जॉब चाट:  
♦ महािव ालयातील िविवध कारचे शासिनक काम यव थत पार पाडणे. 
♦ वै कीय िव ा य या  िविवध कार या अडीअडचणी सोडिवणे.  
♦ अिध ठातानंी वळेोवळेी सोपिवले या िविवध कार या जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ महािव ालयातील शासकीय कामकाज िविवध िवभागां ारा यविथत पार पाड याची जबाबदारी शासकीय अिधका-याचंी असते.  
♦ सव वग-3 आिण वग-4 कमचारी यां या कामकाजावर िनय ण ठेवणे.  
♦ सव कमचा-याचंी हजेरी पु तके तपासणे.  
♦ सव अिधकारी व कमचारी वग चे वतेन व इतर भ े अचकुिर या काढ यात येतात कवा कस ेयाबाबत द ता बाळगणे.  
♦ सव अिधकारी व कमचा-यानंा वळेेवर वतेन अदा करणे.  
♦ आहरण व संिवतरण अिधकारी हणनू जबाबदारी पार पाडणे.  
♦ मा. अिध ठातानंा शासकीय कामकाजात सहा य करणे.  
♦ वै कीय िव ा य कडून िविवध कारच ेशु क जमा करणे याचंा िहशोब ठेवणे, वै कीय िव ा य ना टायपड अदा करणे.  
♦ महािव ालयात जमा होणा-या सव र कमाचंा िहशोब ठेवणे, जमा व खच च ेिहशोब सादर करणे हया िवषयी रोखपालानंा सुचना देणे.  
♦ दरवष  महािव ालयाकिरता आव यक असणारा िनधी शासनाकडून मागिव याकिरता ताव तयार कर याची कायवाही करणे.  
♦ सव कमचा-यां या सेवा अिभलेखावंर िनय ण ठेवणे.  
♦ ण शु क वसुल करणे, जमा करणे व िहशेाब ठेवणे हया बाबत रोखपालानंा सुचना देणे.  
  
   औषधिनम ता वग-2 याचंा जॅॉब  चाट:  
♦ वै कीय भाडंारा या सु यव थेची पाहणी करणे व यावर िनयं ण ठेवणे.  
♦ वै कीय भाडंारास पुरिव यात येणा-या सव औषधांची तपासणी करणे. 
♦ णालयात वळेोवळेी ा त होणा-या औषधां या नमु याचंी तपासणी करणे.  
♦ औषध भाडंारातील सव न दवहया अ ावत ठेवणे.  
♦ विर ठानंी औषध बाबत घेतले या िनणयाचं ेपालन करणे.  
♦ णासं दैनंिदन होणा-या औषधी या वाटपावर िनयं ण ठेवणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुख, औषधशा  यानंा औषधखरेदी या दर करारा या बाबतीत मदत करणे. औषधा या देवाणघेवाण    
  संबंधात मािसक अहवाल तयार करणे.  



♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सािंगतले या सुचना व आदेशाचं ेपालन करणे.  
♦ वै कीय िव ा य ना औषधीबाबत मािहती पुरिवणे व याचंी ा यि के घेणे.  
♦ कालबाहय झाले या औषधी णानंा दे यात येवू नय ेयाकडे ल  ठेवणे.  
 
 साथरोगत   इपीडीमॉलॉिज ट याचंा जॉब चाट 
♦ ा यापक िवभाग मुखां या आदेशानुसार काम करणे व िनकडी या वळेी हजर राहणे.  
♦ साथी या रोगांवर िनयं ण घाल यासाठी वळेोवळेी िशबीराच ेआयोजन करणे व यां या यश वतेकडे ल  ठेवणे.  
♦ िव ा य ना िशबीरा या वळेी णास साथीरोगावंर दे यात येणा-या लस ची मािहती देणे.  
♦ ा यि का या वळेी िव ा य ना मागदशन करणे व आव यकता भास यास ा यि क क न दाखिवणे.  
♦ िव ा य सोबत चच स  घेणे. 
  
    िजवरसायनशा  याचंा जॉब चाट:  
♦ िवभाग मुखां या आदेशानुसार कामे करणे व अडचणी या वळेी िवभागात हजर राहणे.  
♦ िजवरसायनशा  िवभागातील तं ानंा यां या कामािवषयी मागदशन करणे.  
♦ िवभागातील र ताच ेनमुने तपासून िरपोट ग करणे.  
♦ िवभागातील र ता या तपासणी संदभ त िव ा य ना र ताची तपासणी कशी करावी हयािवषयीच ेमागदशन करणे.  
♦ िवभागातील अिध या याता यानंा यां या कामात आव यक यावळेी मदत करणे. तपासणी केले या र तां या न दी ठेवणे.       
   
   रसायनशा  याचंा जॉब चाट:  
♦ ा यापक िवभाग मुखां या आदेशानुसार काम करणे व िनकडी या वळेी हजर राहणे.  
♦ िव ा य या ा यि का किरता रसायनाच ेनमुने तयार करणे व िव ा य ना ा यि काचे वळेी रसायनिवषयी मागदशन करणे.  
♦ िजवरसायनशा  यानंा यां या कामात वळेोवळेी मदत करणे.  
♦ रसायन संदभ त असले या नमु यां या न दवहीम य ेन द क न न दवही अ ावत ठेवणे.  
♦ काचसामानाखाली यात कोणते रसायन आहे व याची उपयोगीता कोणती याची मािहती िलहीणे.  
♦ योगशाळा साभंाळ याची संपूण जबाबदारी व याची िनगा राखणे. 
 



   सां यकी याचंा जॉब चाट:  
♦ िवभाग मुखां या मागदशनाखाली कामे करणे व िनकडी या वळेी हजर राहणे.  
♦ पदिवका , पदवी अंतगत िव ा य ना िजवसं याशा  िवषय िशकिवणे.  
♦ पद यु र िव ा य ना संशोधना मक काय त मागदशन करणे.  
♦ णिवषयक अिभले याच ेकामकाज पाहणे. 
♦ णिवषयक सां यकी मािसक अहवाल तयार करणे. 
 
   पाठयिनदशक  टयुटर - पीएसएम  याचंा जॉब चाट:  
♦ ा यापक व िवभाग मुखां या अिधन थ कायरत राहणे व यां या आदेशानुसार कामकाज करणे.  
♦ काय लयीन वळेे यितिर त गरज भास यास ा यापक िवभाग मुख यां या आदेशानुसार हजर राहणे.  
♦ झाले या अ यास माचे िव ा य सोबत चच स  घेणे. यात अडचणी अस यास याचं ेसमाधान करणे.,  
♦ िव ा य ची ा यि के घेणे.  
♦ िव ा य ना ा यि के क न दाखिवणे, ा यि कांम य ेकाही अडचणी अस यास याचं ेसमाधान करणे.  
 
 
  अिभर क  युरेटर - शिरररचना याचंा जॉब चाट:  
♦ शिरररचनाशा  िवभागातील ा यापक व िवभाग मुखां या आदेशानुसार कायरत राहणे व काय लयीन वळेेवर हजर राहणे.  
♦ शिरररचनाशा  िवभागातील सं हालयाम ये णाचं ेशािरिरक नमुने िव ा य या िश णासाठी तयार क न ठेवणे.  
♦ िवभागीय सं हालयात िव ा य ना िश णासाठी ा यि कां या वळेी मतृदेहाची माडंणी क न ठेवणे.  
♦ िव ा य ना मृतदेहाची मािहती सागंणे व यां या अ यापनात वळेोवळेी मदत करणे.  
♦ सं हालयातील नमु यांखाली यो य मािहती दशिवली आहे काय याची पाहणी करणे, नमुणे व छ िठकाणी  
  ठेवले आहे काय व सं हालयाचा पिरसर व छ आहे काय याची पाहणी करणे.  
  
 
 
 



   अिभर क  युरेटर - िवकृतीशा     याचंा जॉब चाट:  
♦ िवकृतीशा    िवभागातील ा यापक व िवभाग मुखां या आदेशानुसार कायरत राहणे व काय लयीन वळेेवर हजर राहणे.  
♦ िवकृतीशा  िवभागातील सं हालयाम य े णाचं ेशािरिरक नमनेु गोळा क न यानंा कापून याचंी यो य माडंणी करणे. व िव ा य या   
  िश णासाठी पेसीमेन तयार क न ठेवणे.  
♦ िवभागीय सं हालयात जतन केलेल े पेसीमे स व यासंबंधात असले या सािह याची जपनुक क न ठेवणे.  
♦ िव ा य ना नमु यासंबंधात मािहती सागंणे व यां या अ यापनात वळेोवळेी मदत करणे.  
♦ सं हालयातील नमु याखंाली यो य मािहती दशिवली आहे काय याची पाहणी करणे, नमुणे व छ िठकाणी  
   ठेवल ेआहे काय व सं हालयाचा पिरसर व छ आहे काय याची पाहणी करणे.  
 
   पशुवै कीय अिधकारी याचंा जॉब चाट:  
♦ िवभाग मुखां या मागदशनाखाली कामे करणे व िनकडी या वळेी हजर राहणे.  
♦ िवभागातील म यवत  ाणी योगशाळेत असले या ा याचंी द ता घेणे.  
♦ ाणीग हातील सव ा यानंा भोजन व पा याची यो य यव था करणे.  
♦ ा यां या कृतीची िनगा राखणे व यानंा आव यक यावळेी औषधोपचार करणे.  
♦ िव ा य ना ा यि का या वळेी ा यािवषयीचे मागदशन करणे व िव ा य ना ा यि का या वळेी मदत करणे.  
♦ िवभागा या आव यकतेनुसार ाणी संकलीत क न ठेवणे.   
 

ंथपाल याचंा जॉब चाट:  
♦ ंथालयाचे संघटन व संपूण शासन.  
♦ ंथालया या िव ताराबाबत वळेोवळेी ताव तयार करणे.  
♦ वाचकां या गरजा ल ात घेवून ंथालयाची कायप दती ठरिवणे.  
♦ ंथालयीन कमचारी वृदंास सव कारच ेमागदशन व यां या दैनंिदन कायकत यावर िनयं ण ठेवणे.  
♦ शासनाने ंथालयाबाबत ठरिवले या येय, धोरणानुसार कायप दती अवलंबून उिद टानुसार काय पार पाडणे.  
♦ पु तक, िनयतकालीके व इतर वाचिनय सािह य खरेदीची धोरणे ठरिवणे व अंमलबजावणी करणे.  
♦ वळेोवळेी ंथालय सिमती या बैठका आायोिजत क न ंथालया या िवकासाबाबत सव सद याचं ेमागदशन घेणे.  
♦ ंथालयास पुरेशा अनुदानाची तरतुद होईल या किरता ंथालय सिमती या स यानुसार धोरण िनि ती करणे.  



♦ ंथालयाचे आधुिनकीकरण करणे.  
♦ कमचारी वृदंास िश ीत करणे.  
♦ अ यावत यं सामु ीची मािहती घेणे.  
♦ सव कार या वाचकानंा ंथालयाचा जा तीत जा त वापर करता येईल याकिरता उपाय करणे.  
♦ वळेोवळेी वाचकां या ंथालयाबाबत या अडीअडचणी सोडिवणे. ♦ ंथालयातील पु तकां या न दवहया अ ावत ठेवणे.  
♦ िव ा य ना िनगमीत केलेली पु तके वळेेवर परत करतात कवा नाही याकडे ल  देणे व पु तके उिशरा परत के यास शासकीय    
   िनयमानुसार दंडाची आकारणी करणे.  
  
   काय लय अिध क याचंा जॉब चाट:-  
  काय लयातील सव कमचारी, होणारे कामकाज सुरळीत व िनयमा माणे होईल याची द ता घेणे व िनयं ण ठेवणे. हजेरीपट, रजा, वकिशट     
  यावर िनयं ण ठेवणे. अिभलेख सु थीतीत  ठेवनू विर ठानंा उपल ध क न देणे. कोट, िवधानमंडळ, मािहती अिधकार, शासन संदभ,  
  कामकाजासंबंधीची करणे याचंी मुदतीत कायवाही कर याची द ता घेणे . अिध ठाता, मु य शासकीय अिधकारी, शासकीय अिधकारी   
  यानंी सोपिवलेली सव कामे.  
 
 रोखपाल याचंा जॉब चाट:  
♦ रोखन दवहया अ यावत ठेवणे.  
♦ वीय पंची खाते अ यावत ठेवणे तसेच वीय पचंी न दवहीतील न दी अचकुपणे  घेणे.  
♦ बँकेतून रोख आणणे व रोखीच ेिवतरण आव यक यावळेी अिधकारी कमचा-यानंा करणे.  
♦ येक मिह या या शेवटी रोख पु तीकेम ये संि त गोषवारा तयार क न ठेवणे.  
♦ दैनंिदन रोखी या यवहारा या न दी घेणे व या शासकीय अिधकारी याचंेकडून तपासून घेणे.  
♦ दर मिह या या शेवटी वीय पंची खा याची कोषागारातील वय पंची ले याशी जुळवणी करणे.  
♦ टेट बँकेशी झाले या  यवहाराचंी मासीक पडताळणी दर मिह या या अखेरीस करणे व तशी आप या रोखवहीत न द घेणे.  
♦ दर मिह या या अखेरचा मािसक अहवाल संचालक, वै कीय  िश ण व संशोधन, मुंबई यानंा पाठिवणे.  
♦ िव ा य कडून व इतर वसुली या पाव याचंी वगेवगेळी न दवही ठेवणे व यात रोज या रोज न दी घेणे व   
  या शासकीय अिधकारी याचंकेडून तपासणे.झाले या वसुली पाव याचंी र कम 3 िदवसाचं ेआत   
  कोषागारात जमा करणे.  



♦ चलनाची न दवही ठेवणे व मिह या या शेवटी कोषागाराशी याची पडताळणी करणे.  
♦ दर मिह यात कोषागारातून एकूण िकती देयके पािरत झालीत याची कोषागाराशी जुळवणी करणे.  
   
 विर ठ सहायक याचंा जॉब चाट:  
♦ महािव ालयातील िविवध कारचे शासिनक काम यव थत पार पाडणे.  
♦ विर ठ सहा यक याचंेकडे या शाखेची कामे सोपिव यात आलेली आहे, याकिरता याचंी संपूण जबाबदारी राहील.  
♦ आपल ेशाखेतील संबंधीत कमचा-यानंा मागदशन करणे व यां या कडील कामे पूण क न घे याची जबाबदारी आहे.  
♦ लेखा भाडंार िवषयक कामे पूण करणे व न या अ ावत ठेवणे.  
♦ अिध ठातानंी वळेोवळेी सोपिवले या िविवध कार या जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ सव कमचा-यां या वयै तीक न या तयार क न या अ यावत ठेवणे.  
♦ मा. अिध ठाता तथा शासकीय अिधकारी यानंी वळेोवळेी सुचिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ कमचा-यानंा सोपिव यात आलेली कामे भावीपणे व उ म कारे पार पाड याकिरता यानंा वळेोवळेी मागदशन करणे. 
   भाडंारपाल विर ठ िलपीक याचंा जॉब चाट:  
♦ सव कारची देयके तयार करणे व तसेच शाखेस नेमुण िदलेली कामे पूण करणे.  
♦ खातेिनहाय लेखा पिर णाचा महालेखापाल नागपूर,मुंबई यानंा वळेोवळेी अनुपालन अहवाल सादर करणे.  
♦ चारमाही ,आठमाही, वा षक अंदाजप के तयार करणे.  
♦ मािसक खच च ेिववरणप े तयार करणे.  
♦ काय म अंदाजप क तयार करणे.  
♦ काय लयीन लेखा अिध कानंी सािंगतलेली कामे करणे.  
♦ शासकीय अिधकारी, मु य शासकीय अधीकारी यानंी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.  
♦ कमचा-याचंी सेवा अिभलेखे अ यावत तयार करणे.  
♦ अिधका-याचंी व कमचा-याचंी सेवा पु तके तयार क न अ यावत ठेवणे.  
♦ अिधकारी व कमचा-यां या वयै तीक न या तयार क न अ यावत ठेवणे.  
♦ विर ठानंी वळेोवळेी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.  
  
    



किन ठ िलपीक िन-टंकलखेक , किन ठ िलपीक  ,भाडंार िलपीक  ,अिभलखे िलपीक, यांचा जॉब चाट:  
♦ सव कारची देयके तयार करणे, आक मक खच ची न दवही  
♦ मुळ सेवापु तके अ यावत ठेवणे व न दी घेणे, आवक जावक करणे.  
♦ आ थापना िवभागाशी असलेला प यवहार करणे.  
♦ िनयतकालीन िववरणप े तयार करणे.  
♦ मोठी व लहान बाधंकामे कर यासाठी प यवहार करणे.  
♦ िवधानसभा तारािंकत ाचंी उ रे टंकिलिखत करणे.  
♦ बैठकािंवषयी मािहती तयार करणे.  
♦ गोपिनय व अधशासकीय प ां या न दवहया अ यावत ठेवणे.  
♦ िनवृ ीवतेनाची सव कागदप  ेतयार करणे, िकरकोळ रजेचा िहशेब ठेवणे.  
♦ पो टा या ितकीटाचंा िहशोब ठेवणे अ व ब न दवहया अ यावत ठेवणे.  
♦ णाचंा अिभलेख अ ावत ठेवणे.  
♦ अथसंक पीय अंदाजप क तयार करणे, मािसक खच च ेिववरणप े तयार करणे.  
♦ िबल रिज टर, चेक रिज टर, टोकन रिज टर अ यावत ठेवणे, मािसक कुरीअर िरपोट तयार करणे.  
♦ वळेोवळेी विर ठानंी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे, काय लयीन अिध क,लेखा अिध कानंी सािंगतलेली कामे करणे.  
♦ शासकीय अिधकारी यानंी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.  
♦ िविवध कार या न या अिभलेख िवभागात माने लावून ठेवणे.   
 
  लघुलखेक  याचंा जॉब चाट:  
♦ मा. अिध ठाता, मु य शासकीय  अिधकारी यानंी वळेोवळेी सुचिवलेली िविवध कारची कामे पार पाडणे.  
♦ मा. अिध ठाता व मु य शासकीय  अिधकारी याचं ेप यवहारा संदभ त ुतलेखन घेणे व टंकलेखन करणे.  
♦ मा. अिध ठाता यानंी सोपिवलेला काय लयीन प यवहार करणे.  
♦ िविवध कार या गोपनीय प यवहारां या अ यावत प दतीने सभे या न या तयार क न ठेवणे.  
♦ मा. अिध ठाता याचं े वीय सहायक हणनू काम पाहणे, िविवध सभाचं ेइितवृ  घेणे, तातडीचे दुर वनी संदेश,फॅ स , मा.मं ी याचं ेप ावंर   
   वरेने कायवाही   क न अहवाल देणे.  



♦ मा. अिध ठातां या संचालनालय, सिचवालय, िज हािधकारी या िठकाण या िविवध बैठकाचंी मािहती तयार करणे व बैठकी या वळेेस 
उपल ध क न देणे.  
♦ वग-1,2,3 च ेगोपिनय अहवाल अ यावत ठेवणे.  
  
   योगशाळा त ं ाचा जॉब चाट  
♦ योगशाळा तं ाने यां या कामा या िठकाणी यानंा ठरवून िदले या शासकीय कामा या वळेी कत यावर हजर रहाव.े तसेच  
  आपातकालीन संगी कॉल के यावर वरीत सेवसे हजर रहाव.े  
♦ यानंी दररोज तपासले या बाहय व आंतर णाचंी न दवही ठेवावी.  
♦ वै कीय िव ा य या शै िणक काय मास अ यापकानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय िव ा य या  िवभागीय िव ािपठा या ा यि क कामामं ये अ यापकानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय िव ा य या  िवभागीय िव ािपठा या ा यि क पिर ां यावळेी अ यापकानंा पिर कानंा आव यक ती मदत करणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सािंगतलेली कामे करणे.  
♦ योगशाळेत िविवध कार या चाच या क न यां या न दी घेणे व विर ठानंा सुिचत करणे.  
♦ ते उप-िवभागीय जडव त ून दवही अ यावत ठेवणे व सा तािहक मागणीप े तयार करणे.  
♦ योगशाळेतील साधनसामु ीच ेपिर ण व दु ती यासाठी यो य ती कायवाही करणे.  
♦ सकाळी काम सु  कर यासाठी लागणारी सव पूव तयारी आद या िदवशी सं याकाळी पूण झाली आहे, याब ल याने ख ी क न यावी.  
♦ रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे, ा यापक व विर ठानंी वळेोवळेी सािंगतलेली कामे करणे.   
 
    िकरण तं  याचंा जॉब चाट:  
♦ िकरण  तं ाने यानंा नेमुन िदले या िश ट डयुटीम ये वळेोवळेी उप थत राहणे. िनकडी या वळेेस आव यक असेल या माणे याने 
हजर रहाव.े  
♦ याने दररोज नेहमीचे काम सु  कर यापुव  -िकरण यं  यव थत आहे कवा नाही याची खा ी क न घेणे.  
♦ या या ता यातील -िकरण तं ा या पिरर णासाठी व दु तीसाठी तो जबाबदार असतो.  
♦ याने यं ा या संधारण व दु या याचंी न द िदनाकंासह दशिवणारी िवशेष न दवही ठेवावी.  
♦ िकरण िवभागाची उपिवभागीय जडव त ुन दवही व सा तािहक मागणप े यासाठी तो जबाबदार असतो.  
♦ याने वापरले या -िकरण िफ मचा दररोजचा िहशेब यां या िनरिनराळया आकारानुसार ठेवावा.  



♦ िकरण यं  यां या कामकाजात कोणताही अडथळा येत अस यास याने तो वळेेवर -िकरण वै कीय अिध कां या िनदशनास आणावा.  
♦ िकरणाचा धोका टाळ यासाठी असलेली सव साधनसामु ी सु थतीत आहे याकडे याने ल  ाव.े  
♦ या णाचंा फोटो काढावयाचा आहे या णाने शु क भरल ेआहे कवा नाही याची खा ी के यानंतरच णाचा   
   फोटो काढावा याकडे ल  देणे.  
♦ रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सािंगतलेली कामे करणे.  
 ◌ े
   अधंारखोली  सहा यक  याचंा जॉब चाट:  
♦ अंधारखोली सहा यकाने शासनाने ठरवून िदले या वळेेत हजर रहाव.े िनकडी या वळेेस आव यक असेल या माणे हजर रहाव.े  
♦ िकरण त ाने काढले या िकरणानंा रसायणात धुणे व वाळवणे.  
♦ िकरण तं ाला णाचा -िकरण काढ यात मदत करणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.  
♦ याने दररोज नेहमीचे काम सु  कर यापुव  -िकरण यं  व छ कराव ेव ते नीट काम देत आहे हे पहाव.े  
♦ याने यं ा या संधारण व दु या याचंी न द िदनाकंासह दशिवणारी िवशेष न दवही ठेव यासाठी तं ानंा मदत करणे.  
याने वापरले या -िकरण फी मचा दररोजचा िहशेब यां या िनरिनराळया आकारानुसार ठेव यास मदत करणे.  
♦ -िकरण  यं ा या कामकाजात कोणताही अडथळा येत अस यास याने तो वळेेवर -िकरण वै कीय अिध कां या िनदशनास आणावा.  
♦ िविकरणाचा धोका टाळ यासाठी असलेली सरव् साधनसामु ी सु थतीत आहे याकडे याने ल  ाव.े  
♦ रा ीयकाय मात मदत व सहभाग घेणे.  
  
   दय आलखे तं  ई.सी.जी. तं  याचंा जॉब चाट   
♦ णालयात या णा या दयाचा आलेख काढणे आदेिशत कर यात आलेल ेअसेल या णाचा दयाचा आलखे काढून वै कीय 
अिधका-यानंा देणे.  
♦ दय आलेख तं ाने या या िवभागाशी संबंधीत सव कारची कामे पार पाडावयाची आहेत.  
♦ दयाचा आलेख काढ या या मिशनची यव थत िनगा ठेवणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.  
♦ णानंा दय आलखे काढ या संदभ त कोण याही कार या अडचणी िनम ण होणार नाहीत याची द ता घेणे.  



♦ णानंा दय आलेख काढ या संदभ त मागदशन करणे.  
♦ णां या काढले या आलेखा संदभ त न दवही ठेवणे व ती अ यावत ठेवणे.  
♦ विर ठानंी वळेोवळेी मागिवलेली मािहती यानंा पुरिवणे.  
  
 
   क ा य  तं ाचा  ऑडीयो ह युअल  तं  जॉब चाट  
♦ नाक,कान ,घसा िवभागाशी संबंधीत कामे करणे.  
♦ णानंा संबंधीत िवभागाशी अडचणी आ यास याचं ेसमाधान करणे.  
♦ िवभागाशी संबंधीत यं ाची िनगा राखणे.  
♦ संबंधीत यं  व उपकरणे कायरत राहील याची काळजी घेणे.  
♦ आपण तपासले या णाचंी न दवही ठेवणे.  
♦ विर ठानंी वळेोवळेी मािगतलेली मािहती पुरिवणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली कामे पार पाडणे. 
   
   वणमापक  तं  ऑडीओमे ीक  तं    याचंा जॉब चाट:  
♦ वणमापक िवभागाशी संबंधीत सव कारची कामे पार पाडावयाची आहेत.  
♦ या णानंा वणसंदभ त अडचणी असतील यानंा या संदभ त मागदशन करणे  
♦ वणमापक साधनाचंी िनगा राखणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुखानंा या णानंा वणासंदभ त अडचणी असतील यां या उपचारात मदत करणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली कामे पार पाडणे.  
♦ णानंा वणमापना संदभ त कोण याही कार या अडचणी िनम ण होणार नाहीत याची द ता घेणे.  
♦ णानंा वणमापना संदभ त मागदशन करणे.  
♦ णां या केले या वण मापना संदभ त न दवही ठेवणे व ती अ यावत ठेवणे.  
♦ विर ठानंी वळेोवळेी मागिवलेली मािहती यानंा पुरिवणे.  
  
 



 पच थेरापी ट याचंा जॉब चाट  
♦ पचथेरापी ट यां या कामा या िठकाणी यानंा ठरवून िदले या शासकीय कामा या वळेी कत यावर हजर रहाव.े तसचे आपातकालीन 

संगी कॉल के यावर वरीत सेवसे हजर रहाव.े  
♦ यानें दररोज तपासलेलया बाहय व आंतर णाचंी न दवही ठेवावी.  
♦ वै कीय िव ा य या शै िणक काय मास अ यापकानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय िव ा य या  िवभागीय िव ािपठा या ा यि क कामामं ये अ यापकानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय िव ा य या िवभागीय िव ािपठा या ा यि क पिर ां यावळेी अ यापकानंा पिर कानंा आव यक ती मदत करणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सािंगतलेली कामे करणे.  
♦ वणा या िविवध कार या चाच या क न यां या न दी घेणे, िरपोट ग करणे.  
♦ ते उप-िवभागीय जडव त ून दवही अ यावत ठेवणे व सा तािहक मागणीप   तयार करणे.  
♦ वणयं ा या साधनसामु ीचे पिरर ण व दु ती यासाठी यो य ती कायवाही करणे.  
♦ सकाळी काम सु  कर यासाठी लागणारी सव पूव तयारी आद या िदवशी सं याकाळी पूण झाली आहे, याब ल याने खा ी क न यावी.  
♦ रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे.  
♦ ा यापक व विर ठानंी वळेोवळेी सािंगतलेली कामे करणे.  
♦ णानंा उ चारात कोणती अडचण आहे यािवषयी विर ठां या आदेशानुसार मागदशन करणे.  
   लोहार  जोडारी  याचंा जॉब चाट:  
♦ महािव ालयातील िविवध िवभाग, मुलामुल चे वसितग ह, िनवास थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहय ण िवभाग वगैरे िठकाण या 
लोहार िवषयक कामे पार पाडावीत.  
♦ िविवध िवभागातील लोखंडी सामान व इतर लोखंडी सािह य सु थतीत चालु ठेवाव.े  
♦ मुलामुंल किरता असलेल ेलोखंडी बचेस सु थतीत ठेवणे. व ते दु त करणे.  
♦ सव िवभागातील दरवाज,े िखड या वगैरेची िनगा राखणे.  
♦ महािव ालयातील सव टेबल, खु य  बाक टुल वगैरे लोखंडी सामानाची िनगा राखणे.  
♦ िविवध िवभागातील आव यकते माणे काम करणे. 
♦ विर ठानंी सोपिवले या इतर सव जबाबदा-या पार पाडणे.  
   
 



सुतार व जोडारी  याचंा जॉब चाट:  
♦ महािव ालयातील िविवध िवभाग, मुलामुल चे वसितगृह, िनवास थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहय ण िवभाग वगैरे िठकाण या 
सुतार िवषयक कामे पार पाडावीत.  
♦ िविवध िवभागातील लाकडी सामान व इतर लाकडी सािह य सु थतीत चालु ठेवाव.े  
♦ मुलामुंल किरता असलेल ेबचेस सु थतीत ठेवणे. व ते दु त करणे.  
♦ सव िवभागातील दरवाज,े िखड या वगैरेची िनगा राखणे.  
♦ महािव ालयातील सव टेबल, खु य  बाक टुल वगैरे लाकडी सामानाची िनगा राखणे.  
♦ िविवध िवभागात आव यकते माणे काम करणे, विर ठानंी सोपिवले या इतर सव जबाबदा-या पार पाडणे.  
 
दंत तं  याचंा जॉ  चाट:  
♦ दंत तं ाने शासनाने ठरवून िदले या वळेेवर  हजर रहाव.े िनकडी या वळेेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहाव.े  
♦ दंत िवषयक अडचण असले या णाला आव यक ते मागदशन करणे.  
♦ दंत िवषयक णावर उपचार कर याकिरता वै कीय अिधका-यानंा मदत करणे.  
♦ दातां या कवळी तयार करणे.  
♦ वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सेापिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ दातां या आरो या संदभ त वै कीय अिधका-यानंा िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीय काय मात सहभागी होणे. यश वीते किरता मदत करणे.  
♦ दंत णाचंी काळजी घेणे.  
♦ दंत णावंर थमोपचार करणे.  
♦ दंत िवभागातील िविवध साधनसामु ीची िनगा राखणे,साफ सफाई याकडे िवशेष ल  देणे.  
♦ दंत िवषयक िविवध आकडेवारी मािहती या न दी अ यावत ठेवणे.  
♦ िविवध कारची मािहती अ यापकानंा पुरिवणे.  
  
 वाहन चालक याचंा जॉब चाट  
♦ वाहन सु थतीत ठेवणे ऑईल पाणी हवा ेक  लाईट इ. सव यव थत ठेवणे.  



♦ वाहन दु ती के यानंतर िह टाशीटम य े यां या न दी घेणे व काय लय मुखाची वा री घेणे.  
♦ लॉगबुक अ यावत ठेवणे, न दी घेवून काय लय मुखां या वा -या घेणे.  
♦ इंधन देयके लॉगबुकम य ेन दवून मािणत क न सादर करणे.  
♦ 24 तास वाहन सु थतीत वासाकिरता उपल ध ठेवणे.  
♦ वै कीय िव ा य किरता असले या बसेस ारा िव ा य ची सुरि त ने-आण करणे.  
♦ विर ठां या आदेशानुसार ण वाह या यितिर त रा ीय काय म व इतर िनकडी या अ याव यक वळेी वाहन चालिवणे.  
♦ वळेोवळेी विर ठां या आदेशा माणे वाहन वासास सु थतीत उपल ध क न देणे.  
♦ वै कीय िव ा य या शै िणक भटेीसाठी वाहन घेवून जाणे.  
   सावजिनक  आरो य  पिरचािरका  याचंा जॉब चाट:  
♦ वै कीय िव ा य ना यां या ा यि क कामातं मदत करणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुखंनी वळेोवळेी सुचिवलेली िविवध कारची कामे पार पाडणे.  
♦ िवभागात दाखल झाले या णाचंी काळजी घेणे.  
♦ आरो या संदभ त िविवध कार या िशबीराचं ेआयोजन करणे व यातं मागदशन करणे.  
♦ आरो य िवषयक सव कार या रा ीय काय मातं सहा य करणे.  
♦ िविवध कारचे िशबीरे आयोिजत करणे व ते यश विर या पूण करणे.  
♦ सावजिनक आरो या संदभ त णालयात येणा-या सव कार या णानंा व यां या नातेवाईकानंा आरो यासंदभ त मागदशन करणे.  
♦ वै कीय िव ा या या शै िणक काय मातं ा यापकानंा व सहयोगी ा यापक व अिध या यातानंा सहा य करणे.  
♦ कुटंुब िनयोजनासाठी ो साहीत करणे, कॉपर टीसाठी ो साहन देणे, कुटंुब िनयोजनाची साधने वाटप करणे.  
♦ आरो य िश ण देणे, घरभटेी देणे, आंगणवाडयानंा भटेी देणे इ.  
♦ औषधी आणणे, वाटप करणे, टॉक ठेवणे इ.  
♦ लसीकरणां या काय मातं सहभाग, लसीकरणा या रा ीयकाय मातं सहभाग.  
♦ पेशंटच ेसोशल ॉ लमे सोडवणे इ.  
   
 आरो य िनिर क याचंा जॉब चाट:  
♦ आरो य िनिर कानें आव यकते माणे िविवध िवभागात हजर रहाव.े  िनकडी या वळेेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहाव.े  
♦ णालयात िविवध आजाराबंाबत अडचण असले या णाला  आव यक ते मागदशन करणे.  



♦ िविवध आजारा या णांवर उपचार कर याकिरता वै कीय अिधका-यानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे. 
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यानंा िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.  
♦ णालयातील णाचंी काळजी घेणे.  
♦ आरो य िवषयक आकडेवारी मािहती या न दी अ यावत ठेवणे.  
♦ िविवध कारची मािहती अ यापकानंा पुरिवणे.  
♦ िविवध कार या सव णात मदत करणे.  
♦ वै कीय िव ा य या कौटंुिबक भटेी आयोिजत करणे.   
 
   व छता िनिर क याचंा जॉब चाट:  
♦ व छता िनिर कानें आव यकते माणे िविवध िवभागात हजर रहाव.े  िनकडी या वळेेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहाव.े  
♦ महािव ालयीन पिरसराची संपूण व छता राख याची जबाबदारी व छता िनिर काचंी असेल.  
♦ महािव ालयात वै कीय िव ा य किरता असले या वसितग हाचंी व छता सपफाई कमचा-याकंडून क न घे याची जबाबदारी याचंी 
असेल.  
♦ वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.  
♦ महािव ालयातील िविवध संगी िवशेष व छतेची कामे सपफाईगार कमचा-याकंडून भावीपणे क न घे याची जबाबदारी असेल.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यानंा िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मां या वळेी  व छतेची कामे कमचा-याकंडून क न घेणे.  
♦ जनतेस आरो याबाबत मागदशन होईल अशी सापफसपफाईची कामे करणे.  
♦ एकंदरीत महािव ालयीन पिरसर व छ, आ हाददायक व स  राहील याची काळजी घेणे.  
♦ व छतेबाबत वळेोवळेी विर ठानंी सािंगतललेी कामे भावीपणे पार पाडणे.  
♦ जैिवक कच-याची िव हेवाट लावणे, महािव ालयातील पाणी िनजतुकीकरणास मदत करणे.  



♦ महािव ालयातील िविवध िठकाणच ेपाणी, नमुने, तपासणीसाठी पाठिवणे, व यां या अहवालानुसार काम करणे.  
 
   सहायक  ंथपाल याचंा जॉब चाट:  
♦ सहायक ंथपाल हे पयवे कीय पद आहे, या अनुषंगाने ंथालयाचे शासन व संघटन करणे.  
♦ किन ठ कमचारी व ंदास वळेोवळेी ंथालयीन कामाम ये मागदशन करणे.  
♦ पु तक िनयतकालीकाचंी वा षक पडताळणी क न घेणे व तसा अहवाल ंथपाल यानंा दरवष  सादर करणे.  
♦ पु तक िनयतकालीके इ. खरेदी ि येत स ीय सहभाग यावा व ंथपाल यांच ेसुचने माणे कामे पूण करावीत.  
♦ ंथालयाचा वा षक अहवाल तयार क न ंथपालानंा सादर करावा.  सां यकी मािहती उपल ध करावी.  
♦ ंथालयाचे संगणकीकरण, आधुिनकीकरण कर याम ये सरव् किन ठ कमचा-यानंा मदत करावी.  
♦ ंथालय िवभागात काय लयीन वळेानुंसार हजर राहून ंथालयीन कामकाज भावीपणे पार पाडणे.  
♦ िव ा य ना पु तकाचंी देवाणघेवाण करणा-या ंथालयीन किन ठ कमचा-यावंर िनयंऋ।ण ठेवणे व कामात सुसु ऋ।ता ठेवणे.  
♦ महािव ालयातील वै कीय िव ा य ना पु तकाचंी देवाण-घेवाण के या या न दी अ यावत आहेत व दररोज न दी घेत या जातात या 
तपासून पाहणे व पु तकाचंी माडंणी क न घेणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मां या वळेी ंथालय िवभागामाफत िवशेष काय माचंी आखणी क न या िवषयांवर पु तके उपल ध क न देणे.  
♦ ंथालयातील वातावरण िव ा य किरता स , आ हाददायक राहील याची काळजी घेणे.   
  
   
 ंथालय सहा यक याचंा जॉब चाट:  
♦ ंथालय िवभागात काय लयीन वळेानुंसार हजर राहून ंथालयीन कामकाज भावीपणे पार पाडणे.  
♦ वाचनीय सािह याचे लेखे तयार करणे, जुने लेखे अ यावत करणे.  
♦ ंथपाल सहा यक ंथपाल याचं ेसुचनेनुसार वाचकास पु तकाचंी देवणघेवाण करणे.  
♦ वाचकानंा पु तकाचंी देवाणघेवाण के या या न दी अ यावत ठेवणे.  
♦ हे पयवे कीय पद आहे, या अनुषंगाने ंथालयाचे शासन व संघटन करणे. 
♦ किन ठ कमचारी व दास वळेोवळेी ंथालयीन कामाम ये मागदशन करणे.  
♦ पु तक िनयतकालीकाचंी वा षक पडताळणी क न घेणे व तसा अहवाल ंथपाल यानंा दरवष  सादर करणे.  



♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे. 
♦ िविवध रा ीयकाय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.  
♦ संगणका या सहा याने लेखनाच ेकाम करणे.  
♦ संदभ सेवसेाठी लेखे तयार करतानंा विर ठानंा अवगत करणे.  
♦ ंथालयातील वातावरण िव ा य किरता स , आ हाददायक राहील याची काळजी घेणे.   
 
   छायािच कार यांचा जॉब चाट:  
♦ छायािच कार या कमचा-याने आव यकते माणे िविवध िवभागात हजर रहाव.े  िनकडी या वळेेस आव यक असेल या माणे याने हजर 
रहाव.े  
♦ महािव ालयात वै कीय िव ा य किरता शै िणक कामकाज सुरळीत हो याकिरता िविवध कार या पो टस, बॅनस तयार करणे.  
♦ िविवध आजारांवर मागदशनपर पो टस, बॅनस तयार करणे.  
♦ वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.  
♦ महािव ालयातील िविवध संगी छायािच णाच ेकाम करणे.  
♦ िविवध मा यवरां या उप थतीत छायािच णाच ेकाम करणे.  
♦ वै कीय िव ा य ना िविवध सं ा अिधक भावीपणे प ट कर यात अ यापकानंा मदत होईल अशी  
छायािच णे घेणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यानंा िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीय काय मात मागदशनपर कला ती तयार क न लोकिश ण करणे.  
♦ जनतेस आरो याबाबत मागदशन होईल अस ेपो टस, बॅनस तयार करणे.  
♦ िविवध िवषयातील अ यापकानंा अ यापनाकिरता िविवध िवषयावंरील छायािच णादवारा तयार क न देणे.  
♦ आरो य िवषयक िविवध आकडेवारी मािहती या न दी अ यावत ठेवणे.  
♦ िविवध कारची मािहती अ यापकानंा पुरिवणे.  
 
  



   
ितमाकार याचंा जॉब चाट  

♦ वै कीय िव ा य ना िविवध कार या सं ा यव थत समजाव याकिरता िविवध कारच ेमॉडे स तयार करणे.  
♦ िविवध कार या अवयवांच ेमॉडे स तयार क न अ यापकानंा देणे.  
♦ िविवध कार या अवयवांच ेमॉडे स तयार क न याचंा यव थत सं ह ठेवणे.  
♦ वै कीय िव ा य किरता िविवध कारचे नािव यपूण मॉडे स तयार करणे.  
♦ मॉडे स ारे िव ा य ना िश ण देतानंा अ यापकानंा सहा य करणे.  
♦ िविवध कार या िशबीरांम य ेसहभाग घेवून अ यापकानंा सहा य करणे.  
♦ रा ीयकाय मात सहा य करणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुख यानंी वळेोवळेी सुचिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ वै कीय िव ा य या शै िणक काय मातं अ यापकानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय िव ा य या ा यि क कामामं ये अ यापकानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय िव ा य या ा यि क पिर ां यावळेी अ यापकानंा पिर कानंा आव यक ती मदत करणे. 
 
   आरो य अनुशासक याचंा जॉब चाट:  
♦ आरो य अनुशासक आव यकते माणे िविवध िवभागात हजर रहाव.े  िनकडी या वळेेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहाव.े  
♦ णालयात िविवध आजाराबंाबत अडचण असले या णाला  आव यक ते मागदशन करणे.  
♦ िविवध आजारा या णांवर उपचार कर याकिरता वै कीय अिधका-यानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यानंा िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.  
♦ णालयातील णाचंी काळजी घेणे.  
♦ णानंा आजारा या वळेेस घे यात येणा-या काळजी बाबत सुिचत करणे.  
♦ आरो य िवषयक िविवध आकडेवारी मािहती या न दी अ यावत ठेवणे.  
♦ िविवध कारची मािहती अ यापकानंा पुरिवणे.  



♦ आरो य िश ण देणे, िविवध कार या सव णात मदत करणे, वै कीय िव ा य या कौटंुिबक भटेी आयोिजत करणे.   
  
  
   आरो य चारक याचंा जॉब चाट:  
♦ आरो य चारकाने  आव यकते माणे िविवध िवभागात हजर रहाव.े  िनकडी या वळेेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहाव.े  
♦ णालयात िविवध आजाराबंाबत अडचण असले या णाला  आव यक ते मागदशन करणे.  
♦ िविवध आजारा या णांवर उपचार कर याकिरता वै कीय अिधका-यानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यानंा िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.  
♦ णालयातील णाचंी काळजी घेणे.  
♦ आरो य िवषयक आकडेवारी मािहती या न दी अ यावत ठेवणे.  
♦ िविवध कारची मािहती अ यापकानंा पुरिवणे.  
♦ आरो य कस ेचागंले राहील याची मािहती देणे, िविवध कार या सव ।◌ात मदत करणे.  
♦ वै कीय िव ा य या कौटंुिबक भटेी आयोिजत करणे.   
 
 
 
 
   वै कीय सामाज सेवा अिध क याचंा जॉब चाट:  
♦ णालयाम ये दाखल होणा-या सव णानंा मागदशन करणे.  
♦ अपंग,अंध इ. णानंा औषधोपचार िमळ या संदभ त मदत करणे.  
♦ णालयाम ये येणा-या णानंा कोण याही कारची अडचण िनम ण होणार नाही या सदंभ त ते वै कीय सामािजक कायकत  यां या 
स यानुसार यानंा मागदशन करतील.  



♦ णालयात येणा-या णावंर तातडीने औषधोपचार हो याकिरता ते वै कीय सामािजक कायकत  यां या स यानुसार पुढील तातडीची 
यव था करतील.  
♦ अपंग,अंध इ. कार या णानंा कोण याही कार या अडचणी उद/भवणार नाहीत याबाबत द ता घेतील.  
♦ िविवध कारचे िशबीरे, रा ीय काय म याम ये सहभाग आव यक.  
  
  वै कीय  सामािजक  कायकत   याचंा जॉब चाट  
♦ णालयाम ये दाखल होणा-या सव णानंा मागदशन करणे.  
♦ अपंग अंध इ. णानंा औषधोपचार िमळणे संदभ त मदत करणे.  
♦ णालयाम ये येणा-या णानंा कोण याही कारची अडचण िनम ण होणार नाही या सदंभ त ते यानंा मागदशन करतील.  
♦ णालयात येणा-या णावंर तातडीने औषधोपचार हो याकिरता ते पुढील तातडीची यव था करतील.  
♦ अपंग,अंध इ. कार या णानंा कोण याही कार या अडचणी उद/भवणार नाहीत याबाबत द ता घेतील.  
♦ िविवध कारचे िशबीरे, रा ीयकाय म या ारे णानंा व नागिरकानंा मागदशन करतील.  
   सहा यक दंत शा  याचंा जॉब चाट:  
♦ काय लयीन वळेेत काय लयात हजर राहणे.  
♦ िवभाग मुखां या आदेशानुसार िवभागातील कामे करणे, िनकडी या वळेेस आव यक असेल या माणे हजर राहणे.  
♦ तं ा या कामाम ये यानंा मदत करणे.  
♦ दातां या कवळी तयार कर यात तं ानंा मदत करणे.  
♦ दातां या आरो या संदभ त वै कीय अिधका-यानंा िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मात सहभागी होणे. यश वीतेकिरता मदत करणे.  
♦ दंत णाचंी काळजी घेणे.  
♦ दंत िवभागातील िविवध साधनसामु ीची काळजी घेणे व ती अ ावत राखणे.  
♦ दंत िवषयक िविवध आकडेवारी मािहती या न दी अ यावत ठेवणे.  
  
   कलाकार याचंा जॉब चाट:  
♦ कलाकार या कमचा-याने िविवध िवभागात हजर रहाव.े  िनकडी या वळेेस आव यक असेल या माणे याने हजर रहाव.े  
♦ महािव ालयात वै कीय िव ा य किरता शै िणक कामकाज सुरळीत हो याकिरता िविवध कार या पो टस, बॅनस तयार करणे.  



♦ िविवध आजारांवर मागदशनपर पो टस, बॅनस तयार करणे.  
♦ वै कीय अिधका-यां या मागदशनाखाली काम करणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ आरो य संदभ त वै कीय अिधका-यानंा िशबीरे आयोिजत कर यात मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मांत सहभागी होणे, यश वीतेकिरता मदत करणे.  
♦ िविवध रा ीयकाय मात मागदशनपर कला रती तयार क न लोकिश ण करणे.  
♦ जनतेस आरो याबाबत मागदशन होईल अस ेपो टस, बॅनस तयार करणे.  
♦ िविवध िवषयातील अ यापकानंा अ यापनाकिरता िविवध िवषयावंरील मॉडे स तयार क न देणे.  
♦ आरो य िवषयक िविवध आकडेवारी मािहती या न दी अ यावत ठेवणे.  
♦ िविवध कारची मािहती अ यापकानंा पुरिवणे.  
   रंगवाला याचंा जॉब चाट:  
♦ महािव ालयातील िविवध िवभाग, मुलामुल चे वसितगृह, िनवास थाने, ओपीडी इमारत, इनसीनरेटर, बाहय ण िवभाग वगैरे िठकाण या 
रंग िवषयक कामे पार पाडावीत.तसेच वसितगहृातील येक खोलीला कवा इमारतीला नाव ेनंबर टाकणे, बाहय ण िवभागाला नाव ेनंबर 
टाकणे.  
♦ िविवध िवभागातील आव यकते माणे काम करणे, विर ठानंी सोपिवले या इतर सव जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ वै कीय िव ा य ना आव यकते माणे सेवा पुरवावी.  
♦ महािव ालयाकिरता िविवध पफलके तयार करणे, महािव ालयातील िविवध काय माकिरता पो टस, बॅनस तयार क न देणे.  
♦ रा ीयकाय मा या वळेी मदत करणे.  
♦ िविवध िशबीरां या वळेी आव यकते माणे मदत करणे.  
  
   दुर वनी चालक याचंा जॉब चाट  
♦ शासकीय ठरिवले या वळेेवर आपआप या पाळी माणे हजर राहणे.  
♦ पिह या कमचा-याने दुस-या पाळीवरील कमचारी हजर झा यावरच आपली जागा सोडावी.  
♦ आपली दुर वनी यं  यव थत काम करताहेत याची काळजी यावी व यं ाची आिण खोलीची व छता ठेवावी.  
♦ कॉ स घेणे-देणे कराव ेव िवशेष य त या कॉलबाबत द तापूवक काळजीने काम कराव.े  
♦ संचालक, िवधानसभा, लोकसभा, िवधानपिरषद, भारतीय आयु व ान पिरषद, िव ापीठ व इतर  



शासकीय काय लयाकडून येणा-या कॉल ची न दवही ठेवावी.  
 

योगशाळा सहायक याचंा जॉब चाट  
♦ योगशाळा तं  यानंा  कामात व संबंधीत िवभागात दैनंिदन कामात मदत करणे.  
♦ योगशाळेची व छता ठेवणे.  
♦ यं सामु ी, उपकरणे यांची व छता व देखभाल करणे.  
♦ योगशाळेम ये लागणा-या सािह य भाडंारातून मागणी माणे घेवून येणे.  
♦ अहवाल तयार कर यासाठी योगशाळा त ानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय अिध क,वै कीय अिधकारी यानंी वळेोवळेी सािंगतलेली कामे करणे व सव रा ीय काय मात सहभाग     
घेणे.  
♦ वै कीय िव ा य या शै िणक काय मास अ यापकानंा मदत करणे.  
वै कीय िव ा य या ा यि क कामामं ये अ यापकानंा मदत करणे.  
♦ वै कीय िव ा या या ा यि क पिर ां या वळेी अ यापकानंा पिर कानंा आव यक ती मदत करणे.  
♦ ा यापक व िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सािंगतलेली कामे करणे.  
♦ योगशाळेत िविवध कार या चाच या क न यां या न दी घेणे.  
♦ रा ीय काय मात मदत व सहभाग घेणे.  
♦ ा यापक व विर ठानंी वळेोवळेी सािंगतलेली कामे करणे. 
 
   योगशाळा पिरचर याचंा जॉब चाट:  
♦ वळेोवळेी विर ठानंी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ िवभागातील योगशाळेत साफ सफाई करणे.  
♦ िवभागातील िविवध कारच ेरसायणे व काच सामान याचंी साफ सफाई क न िनगा राखणे.  
♦ िवभागातील योगशाळेत विर ठानंा यां या मागदशनाखाली कामात मदत करणे.  
♦ िवभागाकिरता भाडंारातून रसायने व काच सामान आणणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ िवभागातील भाडंार िवभागात मदत करणे.  



♦ रा ीय काय मात सहभाग घेणे.   
    
   सफाईगार याचंा जॉब चाट:  
♦ महािव ालयातील सव िवभागातील सव क  व िवभागव दशिनय भाग व छ करणे.  
♦ िविवध िवभागातील व णालया या िवभागातील र ताने माखलेले व मळलेले कपडे धुणे.  
♦ णालय िवभागातील क ातील णाचंी लघवी,संडास साफ करणे.  
♦ जैिवक कच-याची यो य िठकाणी िव हेवाट लावणे.  
♦ क सेवकास क ातनू शवागारात शव ने यासं मदत करणे.  
♦ महािव ालयातील व णालयातील शौचालय,थंुकीपा  व छ ठेवणे.  
♦ नस ग टाफला लोज,मॅिकनटास व छ क न देणे.  
♦ णालयीन तपासणीची िवशेष नमुणे क ातनू योगशाळेत तपासणीसाठी नेणे.  
♦ महािव ालयातील व णालयातील िजने घासून पुसने.  
♦ महािव ालयातील व णालयातील आवार व छ ठेवणे.  
♦ महािव ालयातील व णालयातील गटारी व डेर्नेज सापफ ठेवणे.  
♦ विर ठानंी सािंगतलेली कामे करणे व सव रा ीय काय मात सहभाग.  
♦ वै कीय अिधकारी यानंा शविव छेदनासाठी मदत करणे.  
♦ व छता िनिर कां या मागदशनाखाली काम करणे.  
♦ वै कीय िव ा य याकिरता असले या वसतीगहृाची गटारी, डेर्नेज,संडास बाथ म िजने व िविवध खो या याचंी साफसफाई करणे.  
  
 
   ाणीगृह पिरचर याचंा जॉब चाट:  
♦ वळेोवळेी विर ठानंी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ िवभागातील म यवत  ाणी योगशाळेची साफसफाइ करणे.  
♦ िवभागातील िविवध कारच ेरसायणे व काच सामान याचंी साफसफाई क न िनगा राखणे.  
♦ ाणीगहृातील सव ा याचंी िनगा राखणे.  
♦ ाणीगृहातील सव ा यानंा भोजन देणे व पाणी देणे.  



♦ ाणीगहृातील सव ा याचंी व छता राखणे.  
♦ िवभागातील ाणीगहृात विर ठानंा यां या मागदशनाखाली कामात मदत करणे.  
♦ िवभागाकिरता भाडंारातून रसायने व काच सामान आणणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
♦ रा ीय काय मात मदत करणे व सहभाग घेणे.  
 
   द तरी याचंा जॉब चाट:  
♦ दैिनक शासकीय कामांत िलिपकानंा मदत करणे.  
♦ िविवध कार या न या सुचीब द कर यास िलिपकानंा मदत करणे.  
♦ िविवध कारचे देयके कोषागारात नेवून सादर करणे.  
♦ आवक जावक िवभागात मदत करणे.  
♦ टपाल वाटप करणे.  
♦ िविवध शासकीय काय लयात व इतर  टपाल वाटप करणे व टपाल आणणे.  
♦ पो ट खा याशी संबंधीत आवक जावक िवभागाची कामे करणे.  
♦ वळेोवळेी विर ठानंी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.  
 
   
िशपाई/ चपराशी याचंा जॉब चाट:  
♦ वळेोवळेी विर ठानंी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ काय लयात सापफसपफाई करणे. 
♦ टपाल वाटप करणे.  
♦ देयके कोषागारात सादर करणे व संदेश वाहकाच ेकाम करणे.  
♦ रोकड आण यासाठी रोखपाल याचंे सोबत कोषागारात जाणे.  
♦ पासल सोडिवणे.  
♦ भाडंार िवभागास मदत करणे.  
♦ विर ठानंी सािंगतलेली कामे करणे. 



♦ रा ़ीय काय मात सहभाग घेणे.  
♦ िलिपकानंा िविवध कार या न या सुचीब द कर यास मदत करणे.  
 
   माळी याचंा जॉब चाट:  
♦ महािव ालयातील सव िवभागातंील सव क  व िवभाग व दशनीय भाग या िठकाणच ेगवत काढून झाडे लावणे.  
♦ िविवध िवभागंातील झाडे, झुडप ेव िविवध शोभचेी झाडे याचंी िनगा राखणे.  
♦ महािव ालय पिरसरातील अनाव यक गवत, झाडे , झुडप ेयाचंा नायनाट करणे.  
♦ िविवध िवभागात आव यकते माणे काम करणे.  
♦ वळेोवळेी विर ठानंी सािंगतलेली िविवध कामे करणे.  
♦ महािव ालया या सव िवभागां या आवारात िविवध कार या वृ ाचंी लाग । करणे.  
♦ महािव ालया या पिरसरात असले या सव वृ ानंा पाणी घालणे.  
♦ महािव ालया या पिरसरात िविवध िवभागामं ये आकषक बगीचा तयार करणे.  
♦ महािव ालया या पिरसरात िविवध िवभागातं व पिरसरात वाढलेले अनाव यक गवत कमी करणे.  
♦ सव कार या वृ ाचंी यो य ती काळजी घेणे.  
 
   व छक याचंा जॉब चाट:  
♦ महािव ालयातील सव िवभागातीलसव क  व िवभागव दशिनय भाग व छ करणे.  
♦ महािव ालयातील व णालयातील सव वाहनाची व छता करणे.  
♦ सव वाहनाचंी काळजी घेणे,वाहनाचंी िनगा राखने,िनगा राख यातं वाहन चालकानंा मदत करणे.  
♦ विर ठानंी सािंगतलेली कामे करणे  
♦ महािव ालयातील वाहने धुवून व छ ठेवणे. 
♦ व छता िनिर कां या मागदशनाखाली काम करणे. 
  
   पहारेकरी याचंा जॉब चाट:  
♦ वळेोवळेी विर ठानंी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ महािव ालयातील सव िवभागातीलसव क  व िवभाग व संपूण पिरसरावर देखरेख करणे.  



♦ महािव ालयातील सव िवभागातीलसव क  व िवभाग व संपूण पिरसरावर पहारा देणे.  
♦ महािव ालयातील सव िवभागइमारतीवर ,पाणीपुरवठा पाईप लाईन वर रा ंिदवस पहारा िनगा ठेवणे.  
♦ महािव ालयातील सव िवभाग,इमारती पिरसराम य ेकोण याही कारची  चोरी होणार नाही याबाबत द  राहणे. 
 
   शवपिर ा पिरचर याचंा जॉब चाट:  
♦ वळेोवळेी विर ठानंी सोपिवले या िविवध जबाबदा-या पार पाडणे.  
♦ शविव छेदन िवभागातील योगशाळेत साफसफाइ करणे.  
♦ िवभागातील िविवध कारच ेरसायणे व काच सामान याचंी साफसफाई क न िनगा राखणे.  
♦ शविव छेदन  िवभागातील सव सािह याची सापफसपफाई क न िनगा राखणे.  
♦ िवभाग मुखानंी वळेोवळेी सोपिवलेली िविवध कामे पार पाडणे.  
 
♦ िवभागात विर ठां या मागदशनाखाली मदत करणे.  
♦ िवभागाकिरता भाडंारातून रसायने व काच सामान आणणे. ♦ रा ीयकाय मात मदत करणे व सहभाग घेणे.  
♦ िवभागात येणा-या एमएलसी संबंधी कामात मदत करणे.  
♦ मतृदेहावंर रासायिनक ि या, कामात मदत करणे.  
♦ शविव छेदन ा यि कांसाठी मृततदेहाची फॉम लीन टॅक मधून उचल ठेव करणे,  
♦ इतर िठकाणाहून बाहे न मतृतदेह आणणे.       
                                                
 

अिध ठाता, 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, चं पूर 

 
 
 
 
 



                                        
                                                मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम  4 (१) (इ) (पप) नमुना -ए 
 

शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय चं पूर या काय लयातील अिधकारी आिण कमचारी याचं ेअिधकाराचंा तपिशल 
ए 

अ. 
 

पदनामं अिधकार कोणता कायदा िनयम शासन िनणय पिरप कानुसार अिभ ाय 
 

01 अिध ठाता ादेिशक मुख व िनयं ण 
अिधकारी भिव य िनव ह िनधी 
मंजुर करणे इ. रजा मंजूर करणे. 
यं  सामु ी साधन सामु ी खरेदी 
िवषयक 

िरझो युशन .एमईडी-1988 सीआर - 605 
मं ालय,मुंबई,िद.15.12.1988  
महारा  सवसाधारण भिव य िनव ह िनधी िनयम  
05/02/1988 म.ना.से. िनयम 1981 नुसार  -- 
 

-- 

02 मु य शासकीय 
अिधकारी 

कमचारी यां या कामकाजावर 
िनयं ण अिध ठातानंी सोपिवलेले 
इतर कामे  िवभागातील कमचारी व 
अिधकारी यां या वर िनयं ण  व 
िवभागातील इतर कामे 

म.ना.स ेिनयम 1981 -- 

03 शासकीय 
अिधकारी 

आहरण व संिवतरण अिधकार िरझो युशन .एमईडी-1988/सीआर -605 
मं ालय,मुंबई, 
िद.15.12.1988   
 

 

 
 
 
 
 



बी 
अ. 

. 
पदनामं अिधकार कोणता कायदा , िनयम, शासन िनणय 

पिरप कानुसार 
अिभ ाय 
 

  1.काय लया या िनयं णातील आ थापनेचे व लेखा 
िवषयीचे सव बाबी हाताळणे    
2. जडसं ह िनलखन करणे, वसुली करणे 

िरझो युशन .एमईडी-1988सीआर-  
605 मं ालय,मुंबई,  

 

  3.िवधानसभा तारािंकत ानंा समिदवशी उ रे देणे . .  
4.महािव ालयासाठी लागणारे सािह य औषधी फ नचर 
िविहत केले यानुसार खरेदी करणे यं  सामु ी साधन 
सामु ी खरेदी िवषयक  कायवाही.   
5.िकरकोळ व तु खरेदी करणे.   
6.शासनाने िविहत केले या मुदतीनुसार    
अिभलेखे न ट करणे    
 

शा.िन. .िवअ -1000-  461/2001 
िविनयम, िद. 11.07.01 
शा.िन.क.िवअ -1000,  

-461/2001/ 
िविनयम, िद. 11.07.01 

 

 
सी 

अ.  पदनामं अिधकार - फौजदारी कोणता कायदा  िनयम शासन िनणय पिरप कानुसार अिभ ाय 
 

01. अिध ठाता लागु नाही   
डी 

अ.  पदनामं अिधकार - अध याियक कोणता कायदा  िनयम शासन िनणय पिरप कानुसार अिभ ाय 
 

लागु नाही 
 
 



मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 
कलम ४(१)(इ)ii नमुना - (ब) 

शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय चं पूर या काय लयातील अिधकारी आिण कमचारी याचं ेकत याचा तपिशल 
अ.  पदनामं कत य कोण या कायदा, िनयम,  

शासन िनणय, पिरप कानुसार 
अिभ ाय 

१. अिध ठाता 1. सव कारच ेदेयके  
वा री करणे ;िव ीय  2. अिधकारी व 

कमचा-याच ेरजा सवलत मंजुर करणे   
; शासकीय  
3. ा यापक व िवभाग मुखां या 
कामकाजावर िनयं ण ठेवणे  
4.महािव ालया या संदभ त जनते या 
त ारीच ेिनवारण करणे  
5.वै कीय िश ण िवभागा या येयधोरणाची 
अंमलबजावणी करणे. 6. रा ीय काय माची 

भावीपणे अंमलबजावणी करणे  
7. सं थेसाठी आव यक अनुदानाची मागणी 
करणे 8. िविवध िठकाणी आरो य िशबीरे 
आयोजीत करणे 9. अिधकारी व कमचारी 
िनयं ण व िश तभगं िवषयक कायवाही करणे 

िरझो युशन .एमईडी-1988/ सीआर-
605 मं ालय, मुंबई, िद. 15.12.1988 
महारा  सवसाधारण भिव य िनव ह िनिध 
िनयम 5.02.88 तसेच 1998 म.ना.स े
िनयम 1981  
 

 

02. ा यापक दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय 
कामकाज, िवभागातील कमचारी व अिधकारी 
यां यावर िनयं ण व िवभागातील इतर कामे 

म.ना.स ेिनयम 1981    

3   सहयोगी ा यापक  दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय 
कामकाज, िवभागातील कमचारी व अिधकारी 
यां यावर िनयं ण व िवभागातील इतर कामे  

म.ना.स ेिनयम 1981    



4  अिध या याता / 
सहायक ा यापक 

दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय 
कामकाज,  

म.ना.स ेिनयम 1981  

5  औषधी िनम ता  औषधशा  िवभागात िविवध  औषधा संबंधी 
संशोधन करणे . 

म.ना.स ेिनयम 1981  

6 अिध क  
यवसायोपचार  

शाळा व क    

दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय 
कामकाज, िवभागातील कमचारी व अिधकारी 
यां यावर िनयं ण व िवभागातील इतर कामे 

म.ना.स ेिनयम 1981    

७ अिध क  
भौितकोपचार  
शाळा व क  

दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय 
कामकाज, िवभागातील कमचारी व अिधकारी 
यां यावर िनयं ण व िवभागातील इतर कामे 

म.ना.स ेिनयम 1981    

8 सहा. अिध क 
भौितकोपचार  
शाळा व क  

दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय  
कामकाज,िवभागातील कमचारी व अिधकारी 
यां यावर िनयं  व िवभागातील इतर कामे 

म.ना.स ेिनयम 1981    

9 एम.सी.एच. 
अिधकारी 

दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय 
कामकाज, िवभागातील कमचारी व अिधकारी 
यां यावर िनयं ण व िवभागातील इतर कामे 

म.ना.स ेिनयम 1981   

10 अॅ टीने टल  
अिधकारी   

दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय 
कामकाज 

म.ना.स ेिनयम 1981  

11 मु य शासकीय 
अिधकारी 

 कमचारी यां या कामकाजावर िनयं ण 
अिध ठातानंी सोपिवलेले इतर कामे  
िवभागातील कमचारी व अिधकारी यां या वर 
िनयं ण  व िवभागातील इतर कामे 

म.ना.स ेिनयम 1981  

12 .अिधकारी कमचारी यां या कामकाजावर िनयं ण, 
आहरण व संिवतरण  अिधकारी, तसेच 
अिध ठातानंी सोपिवलेले इतर कामे    

म.ना.स ेिनयम 1981 
 

 



13   जी.र.शा   रसायनशा संबंधी िव ा य ना सखोल ान 
देणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

14   रसायनशा   रसायनशा संबंधी िव ा य ना सखोल ान 
देणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

15   सां यीकी  महािव ालयातील सां यीकी िवषयक िविवध 
कामे पार पाडणे 

म.ना.स ेिनयम 1981  

16  भौितकोपचार ता   दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय 
कामकाज,  

म.ना.स ेिनयम 1981  

17  अिभर क  वै कीय िव ा य ना साथरोगा  संदभ त 
अ यापन करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

18 िव ावतेनाची पदे 
किन ठ िनवासी 
आवासी बंधक 
िनवासी वै कीय 
अिधकारी 
भौितकवे ा 

णिवषयक कामे करणे. म.ना.स ेिनयम 1981  

                            वग 3   

1   काय लय अिध क  शासकीय कामकाज,विर ठानंी  सागंीतलेली 
कामे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

2 भाडंारपाल व 
िलपीक 

शासकीय कामकाज,टंकलेखन,विर ठानंी 
सागंीतलेली कामे 

म.ना.स ेिनयम 1981  



3  भौितकोपचारत   दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय 
कामकाज,  

म.ना.स ेिनयम 1981  

4   यवसोपचारत   दैनंिदन अ यापन, िवभागाच े शासकीय 
कामकाज  

म.ना.स ेिनयम 1981  

5   शारीरीक िश क 
िनदशक  

वै कीय िव ा य ना शारीरीक  संदभ त 
अ यापन करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

6   शारीरीक िश ण 
िनदशक  

वै कीय िव ा य ना शारीरीक  संदभ त 
अ यापन करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

7   लोक वा थ 
परीचारीका  

वै कीय िव ा य ना शारीरीक  संदभ त 
अ यापन करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

8  आरो य 
अनुशासक  

वै कीय िव ा य ना शारीरीक संदभ त 
अ यापन करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

9   दंत आरो यक  वै कीय िव ा य ना शारीरीक  संदभ त 
अ यापन करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

10 विर ठ सहायक शासकीय कामकाजात  
विर ठानंा मदत व इतर कत य े

म.ना.स ेिनयम 1981  

11   किन ठ िलपीक  शासकीय कामकाज, टंकलेखन, विर ठांनी 
सागंीतलेली कामे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

12   िलपीक-िन-
टंकलेख क  

शासकीय कामकाज, टंकलेखन, विर ठांनी 
सागंीतलेली कामे  

म.ना.स ेिनयम 1981  



13   उ च ेणी 
लघुलेखक  

वरी ठ अिधकारी याचंकेडुन ुतलेखन घेणे, 
टंकलेखन करणे व इतर अनुषंगीक कत य े 

म.ना.स ेिनयम 1981  

14   िन म ेणी 
लघुलेखक  

ुतलेखन घेणे,टंकलेखन करणे  व इतर 
अनुषंगीक कत य े 

म.ना.स ेिनयम 1981  

15   योगशाळा तं  र त,लघवी तपासणे,व इतर  
तपास याचा अहवाल सादर  
करणे 

म.ना.स ेिनयम 1981  

16   योगशाळा  
सहायक 

र त,लघवी तपासणे,व इतर  
तपास याचा अहवाल सादर  
करणे   
 

म.ना.स ेिनयम 1981  

17  -िकरण तं   णाचं े  िकरण काढणे, न दी घेणे ,व इतर 
अनुषंगीक कामे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

18   कृि म अवयव 
योजन तं   

णाचं ेकृ ीम अवयव बनिवणे, न दी घेणे,  व 
इतर अनुषंगीक कामे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

19  अंधारखोली 
सहायक  

-िकरण तं ानंा मदत करणे, व इतर 
अनुषंगीक कामे 

म.ना.स ेिनयम 1981  

20   इसीजी तं   णाचं ेइसीजी काढणे म.ना.स ेिनयम 1981  

21   ंथपाल  महािव ालया या ंथालयाची संपुण 
जबाबदारी पार पाडणे 

म.ना.स ेिनयम 1981  

22   दंत तं   दंत णावर उपचार विर ठां या आदेशाने 
इतर कामे  

म.ना.स ेिनयम 1981  



23   वाहन  चालक  णालयातील णवाहीकेवर   कामकाज 
करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

25 सहायक ंथपाल ंथपाल यानंा यां या कामात मदत करणे व 
संबंधीत कामे 

म.ना.स ेिनयम 1981  

26   जोडारी  महािव ालयीन जोडारी िवभागाशी िनगडीत 
सव कामे 

म.ना.स ेिनयम 198  

27 फोटो ाफर िव ा य या िश णाकरीता  
िविवध छायािच  काढणे व  
इतर 

म.ना.स ेिनयम 1981  

28   व.ैसा.कायकत   णानंा व नातेवाईकानंा मागदयशन व मदत 
करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

29   कलाकार िन 
छायािच कार  

वै कीय िव ा य किरता िविवध कलाकृतीच े
फोटो तयार करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

30   सं हालय िन 
कलाकार  

वै कीय िव ा य किरता िविवध सं हीत 
कलाकृती तयार करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

31   पशुवै क िम क  िव ा य ना पशुबाबत मदत करणे  म.ना.स ेिनयम 1981  
32   गहृपाल  वसितगहृाम ये देखरेख ठेवणे म.ना.स ेिनयम 1981  
33   गॅस परीचर  गॅस लाटं देखरेख ठेवणे म.ना.स ेिनयम 1981  

34   उदवाहक चालक महािव ालयात उपल ध असले या उदवाहन 
देखभाल करणे 

म.ना.स ेिनयम 1981  

35    द तरी  
 

शासकीय िवभागात विर ठानंी सागंीतलेली 
कामे पार पाडणे 

म.ना.स ेिनयम 1981  



36   हमाल  िविवध िवभागाम ये वरी ठानंा मदत करणे   म.ना.स ेिनयम 1981  
37   .शा. पिरचर  िविवध योगशाळाम य ेतं ानंा मदत करणे  म.ना.स ेिनयम 1981  
38   योगशाळा सेवक   िविवध योगशाळाम य ेत ानंा मदत करणे  म.ना.स ेिनयम 1981  
39   क  परीचर  िविवध िवभागाम ये वरी ठानंा मदत करणे   म.ना.स ेिनयम 1981  
40   नाईक  िविवध िवभागाम ये वरी ठानंा मदत करणे   म.ना.स ेिनयम 1981  
41   सफाईगार  महािव ालय, णालय व िवभागातील साफ 

सफाईच ेकामे करणे  
म.ना.स ेिनयम 1981  

42   चतुथ ेणी 
कमचारी  

महािव ालय, साफ सफाईच ेकामे करणे  म.ना.स ेिनयम 1981  

43  अिभलेख परीचर  िवभागाम ये वरी ठानंा मदत करणे  म.ना.स ेिनयम 1981  

44   माळी  सव िवभागाम य ेवृ ारोपन, िनगा, व इतर 
अनुषंगीक कामे  करणे  

म.ना.स ेिनयम 1981  

45   यझुीयम परीचर  िवभागाम ये वरी ठानंा मदत करणे  म.ना.स ेिनयम 1981  
46   उदवाहन वाहक  काय लयातील िल ट चालिवणे  म.ना.स ेिनयम 1981  
47  अंधार खोली 

परीचर  
िवभागाम ये वरी ठानंा मदत करणे  म.ना.स ेिनयम 1981  

48   ाणी सं हालय 
परीचर  

िवभागाम ये वरी ठानंा मदत करणे  म.ना.स ेिनयम 1981  

49   कुरण राखी  परीसरातील बगी याची साफ सफाई करणे  म.ना.स ेिनयम 1981  
50   पफृहास  परीसरातील   साफ सफाई करणे  म.ना.स ेिनयम 1981  
51   शव िव छेदन 

पिरचर  
शविव छेदन गहृातील कामकाज व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे 

म.ना.स ेिनयम 1981  

52   चपराशी  काय लयात, िवभागात व इतर िठकाणी 
िशपायाचे सव काम करणे 

म.ना.स ेिनयम 1981  



53   चैकीदार  परीसरातील   देखरेख करणे म.ना.स ेिनयम 1981  
54   गॅसमॅन  गॅस लाटंची देखरेख करणे म.ना.स ेिनयम 1981  
 
       
 
               
                                                                                                                                                   अिध ठाता  
                                                                                                                                           शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय , 
                                                                                                                                                                        चं पूर  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 ;1 ;ब ; 
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीच ेउ रदायी व िनि त क न कायप दतीच े काशन (कामाचा कार नाव) 

कामाच े व प  - महािव ालयात िनरिनराळया िवभागात सु  असलेल ेकामाची मािहती संबंिधत तरतुद      
                       - शासनाने िवहीत के या माणे.  
अिधिनयमाच ेनावं :- महारा   नागरी सेवा सेवे या सवसाधारण शत , िनयम, 1981. िनयम    :- महारा  नागरी सेवा िनयम 1981  
शासन िनणय, पिरप के, काय लयीन  आदेश   
अ.   कामाच े व प  कालावधी िदवस  कामासाठी जबाबदारी अिधकारी  अिभ ाय  
01  अ यापकां या/ अशै िणक पदावरील अिधका-

यां या िनयु तीच े ताव संचालनालयास 
सादर करणे  

सव साधारण बाब 7 िदवसातं  
ता काळ बाब चा िनपटारा वरीत 
करणे व इतर िवषय िवहीत 
केले या वळेाप का माणे 

शाखा मुख  

02  तािं क व अतािं क कमचारी वग 3 आिण 4 या 
िनयु या करणे  

--’-- स म ािधकारी  

03  सव अिधकारी व कमचा-याचं ेसव कारचे 
शासकीय कामकाज करणे  

--’-- शाखा मुख  

04  कमचा-यां या रजा मंजुर करणे --’’-- स म ािधकारी  
05  कमचा-यानंा मराठी हदी भाषा पिर ा उ ीण 

हो यातुन सूट देणे  
--’’-- स म ािधकारी  

06  कमचा-यां या थािनक चकैशा करणे --’’-- स म ािधकारी  
07 काय लय-साधे प  अधशासकीय प  

िवधानसभा तारािंकत  फॅ स ारे ा त प  
संपूण सं थेची मािहती 

सात िदवसात िनपटारा करणे  
तीन िदवसात िनपटारा करणे 
याचिदवशी िनपटारा करणे 
याच िदवशी िनपटारा करणे 
कवा दूसरे िदवशी  

सात िदवसात िनपटारा करणे 

संबंिधत िवषयाच ेिलपीक वग --’’--  
--’’--  
--’’--  
--’’--   
 

 



मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 
 

कलम  4 (१) (ब) (IV) नमुना (V) 
नमु याम ये कामाचे कटीकरण संघटनाच ेल   (वा षक) 

 
अनु.  कामकाय कामाच े माण  आ थक ल  अिभ ाय 

01      
02      
03      
04      
05      
06      
07      
08      
09      
10      
11      
12      
13      

 
 
 

अिध ठाता, 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, चं परू 



 
 

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005    कलम 4 ब  अ नमनुा ब 
कामाची कालमय दा शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय  चं पूर येथील काम पुण हो यासाठी येक कामाची कालमय दा 

सवसाधारण टपाल 7 िदवसात ता काळ बाब चा िनपटारा वरीत करणे 
 
अ  कामकाय िदवस तास पुण कर यासाठी जबाबदार अिधकार त ार िनवारण 

अिधकारी 
01  अ यापकां या, अशै िणक पदाविरल  

अिधका-यां या िनयु तीचे ताव 
संचालनालयास सादर करणे  

सव साधारण बाब 7िदवसातं ता काळ 
बाब चािनपटारा वरीत करणे व इतर िवष य 
िविहत केले या वळेाप का माणे  

शाखा मुख  अिध ठाता 
,शा.व.ैम चं पूर  
 

02  तािं क व अतािं क कमचारी 3 आिण 
4 या िनयु या करणे  

-’’-  स म ािधकारी -’’-  

03  सव अिधकारी व कमचार्याचं ेसव 
पकारच े शासकीय कामकाज करणे 

-’’-  शाखा मुख  -’’-  

04  कमचा-यां या रजा मंजुर करणे  -’’-  स म ािधकारी -’’-  
05  कमचा-यानंा मराठी हदी भाषा परी ा 

उ ीण हो यातुन सुट देणे  
-’’-  स म ािधकारी -’’-  

06  कमचा ़र्यां या थािनक चैकशा करणे -’’-  स म ािधकारी -’’-  
07 काय लय - साधे प  अधशासकीय 

प  िवधानसभा तारािंकत  
फॅ स ारे ा त प  संपुण सं थेची 
मािहती 

सात िदवसात िनपटारा करणे, ितन िदवसात 
िनपटारा करणे, याचिदवशी िनपटारा करणे, 
याचिदवशी िनपटारा करणे, कवा दुसरे िदवशी 

सात िदवसात िनपटारा करणे 

संबंधीत िवषयाच े
िलपीक वग  
-’’-  
-’’-  
-’’-  
 

-’’-  
  
   -’’-  
   -’’-  
   -’’-    
 



 
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 

कलम 4 (१) (ब)(अ) नमनुा अ 
 

शासकीय वै कीय महािव ालय, व णालय ,चं पूर येथील कामाशी संबंधीत पिरप के 
 
अनु. 

ं . 
सुचना  प कानुसार िदलेल ेिवषय िनयम माकं व वष अिभ ाय अस यास 

01 मा.अिध ठाता 
यां या आदेशानुसार 
व सुचनेनुसार िदलेले 
िवषय    

 म.ना.स.ेिनयम 1981   मा. संचालक, वै कीय िश ण व 
संशोधन मुंबई तसेच मा. धान 
सिचव, वै कीय िश ण व औषधी 

य ेिवभाग व मं ालयीन इतर 
िवभाग, महारा   शासनाने 
वळेोवळेी िनगिमत केले या िनयम 
, अिधिनयम शासन िनणय व 
पिरप कानुसार 

 
 
 
 
 

अिध ठाता, 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, 

चं पूर 
 
 



 
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 कलम  4 (१) (ब) (अ) नमुना ब  

शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय चं पूर या काय लयातील कामाशी संबंधीत शासन िनणय 
 
अनु. 

ं . 
शासन िनणयानुसार िदलेल ेिवषय शासन िनणय माकं व िदनाकं  अिभ ाय 

अस यास  
 

1 रजा िनयम महारा  नागरी सेवा िनयम 1981 शासनाने 
वळेोवळेी 
िनगमीत केलेले 
शासन िनणय 
पिरप क 
अिधसुचना 
यातील  
सुधारणा  
 

2  भिव य िनव ह िनधी िनयम महारा  सवसाधारण भ.िन.िन.िनयम 1988  
3  णालयीन शासन  िनयम पु तीका खंड एक 1981 
4  शा ती  व अिपल िनयम िनयम 1979  
5  िनवृ ी वतेनाच ेअंशराशीकरण म.ना.स.ेिनयम 1984 
6  िनवृ ती वतेन  म.ना.स.ेिनयम 1982 
7  वतेन िनयम  म.ना.स.ेिनयम 1981 
8  सेवे या सवसाधारण शत  म.ना.स.ेिनयम 1981 

9  
 

पद हण अवधी, वीये र सवेा,बडतफ  व सेवतूेन 
काढून टाकणा-या या काळातील दाने 

म.ना.स.ेिनयम 1981  
  

 
 
.   

 
अिध ठाता 

शासकीय वै कीय महािव ालय व 
णालय, 

चं पूर . 



 
 

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 1 ब अ नमुना - क 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय,चं पूर, या काय लयातील कामाशी संबंधीत शासन िनणय 

 
अ.  शासकीय प कानुसार िदलेल ेिवषय पिरप क माकं व िदनांक अिभ ाय अस यास 

 
1  अ याव यक सेवतेील कमचा-यां या काय लयीन 

कामकाजा या वळेेबाबत  
सावजिनक आरो य िवभाग पिरप क 

 ओडीओ-1688 सी आर-16388 
आ थापना,मं ालय मुंबई िद.9.12. 

हया संदभ त शासनाने वळेोवळेी 
िनगमीत,सुधारीत  आदेश लागु 
राहतील 

2 कय लयात उिशरा येणाय़ा कमचा-यां या  उिशरा  
उप थीतीची तपासणी 

व.ैिश.व औ. य े िवभाग पिरप क  
इएसटी-3092.258.92 आ थापना, 
मं ालय,मुंबई िद.13.11.1992 

3 सवेापु तकाची  दुसरी त सव रा य शासकीय   
कमचा-यानंा िवनामु य दे याबाबत 

िव  िवभाग,परीप क .सेवापु-1097  
. .10.97 सेवा-6,मं ालय,मुंबई िद. 

11.11.1997   
 

 
 
 

अिध ठाता 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, 

चं पूर 
  
                   
  



    
 
 

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 
4 1 ब अ नमुना - ड 

 
शासकीय वै कीय महािव ालय, चं पूर येथील कामाशी संबंधीत काय लयीन आदेश धोरणा मक पिरप क 

 
       
    
अनु. 

ं  
िवषय   माकं व िदनाकं अिभ ाय अस यास  

 
01. िहवाळी अिधवशेना या काळात अिधकारी व 

कमचारी यां या कोण याही कार या रजा मंजुर न 
कर याबाबत 

जा. .शावमैचं/आ था -३ /1331-40/21  
िद.01.03.2021   
 

 

 
 
  

 
अिध ठाता 

शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, 
चं पूर 

 
 
 
 



मािहती अिधकार अिधिनयम 2005  कलम 4 1 ब अ नमुना - इ 
चं पूर, येथील शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, चं पूर काय लयाम ये उपल ध द ताऐवजाचंी यादी 

द ताऐवजाचा िवषय 
अनु. 

ं . 
द तऐवजाचंा कार िवभाग संबंधीत य तीचे नाव व पदनाम काय लयाचे 

नाव 
01 या िवभागात आ थापना 1 ते 4 िवभाग आहेत, 

िवभागात या या संवग तील सं थेतील 
अिधकारी व कमचा-यां या मुळ न या 
ठेव यात आले या आहेत. यात वयै तक 
न या, यायालयीन करणां या न या, 
वतेनवाढ न या, व इतर शासकीय न या, 
िकरकोळ रजा न दवही, हालचाल न दवही. 

आ थापना  
िवभाग  
 

1. ी.मोहन गीरी, विर ठ िलपीक 
2. ी.चंदु पारखंडे, क. िलपीक 
3. ी. भानुदास ढगे, व.िलपीक 
4. पठाण मुबीन खान, िलपीक टंकलेखक 

शा.व.ैम 
चं पूर  
 

02 िव ा य शी संबंधीत सव कार या 
न या,िश यवृ ी, टायपड वगैरे िव ा य शी 
संबंधीत मािहती या न या 

िव ाथ  
िवभाग 

1. ी. िटकमचंद मानकर, विर ठ िलपीक 
2. वाती माहुले, विर ठ िलपीक 
३. ी.शुभम हळदे,लघुटंकलेखक 
४. ी.िधरज सलामे, िलपीक टंकलेखक  

शा.व.ैम 
चं पूर 

03  
 

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

 1 ी. रमेश रामटेके,  किन ठ    
   िलपीक  
2. ी.सिचन तरोडे, विर ठ िलपीक   

शा.व.ैम 
चं पूर  
 

04 जडसं ह न दवही, िकरकोळ व त ुपुरवठा  
न दवही, लेखन सामु ी न दवही, जडसं ह 
पुरवठा न दवही , भाडंार िवभाग   

 1. ी योगेश आ केवार, िलपीक टंकलेखक  
2. ी.संतोष गोरेवार, वरी ठ िलपीक  
3. ी. संतोष बावने,किन ठ िलपीक  
 
 

शा.व.ैम 
चं पूर  
 



05 आ थक यवहाराशी संबंधीत सव कार  या 
नस या, वीय पंची खाते बाबत 
नस या,िश यवृ ी, टायपंड व इतर 
वाटपाबाबत न या रोख न दवही, वीय पंची 
न दवही, वीय पंची पासबूक पावती पु तक 
न दवही, मािसक खच ची  न दवही, .रोख 
न दवही, रोख न दवही, बील न दवही,टोकन 
न दवही 

रोखपाल  
िवभाग   

1. ी. संतोष पाठक, वरी ठ िलपीक 
2. ी. राज  समथ, किन ठ िलपीक  
 3. ी. िवपीन काळपाडें, विर ठ िलपीक 
४. ी.सुिनल िततरमारे, वरी ठ सहा यक 

शा.व.ैम 
चं पूर  
 

06 वग 1 ते 4 या अिधकारी व कमचा-याचं े
सेवापु तके,वतेनदेयक न दवही, इतर सव 

कारची देयके   

लेखा िवभाग 1. ी.सुिनल वदुेलवार, विर ठ िलपीक  
2 . ी. िदप देशटटीवार,क.िलपीक  
4. ी. शैलेश श े, िन. े.लघुलेखक 
 

शा.व.ैम 
चं पूर  
 

07 अंदाजप के, अनुदान,अथसंक पीय तरतुदी, 
काय म अंदाजप के, अनुदान मागणी व खच 
वगैरे बाबत या न या तसेच संि त देयके 

अथसंक प  
िवभाग 

1. ी. अजय पढारकर,  किन ठ िलपीक  
2.जया िमसाळ, िलपीक टंकलेखक 
3. ी. ीनीवास भोसले, लघुटंकलेखक 

शा.व.ैम 
चं पूर  
 

08 िनयोजन व बाधंकाम संबंिधत न या बाधंकाम 
िवभाग 

1. ी.आिशष देशमखु, विर ठ िलपीक  
2. ी.संदीप सोनकुसरे, किन ठ िलपीक 

शा.व.ैम 
चं पूर  
 

 
  
                                                                                                                                                                        अिध ठाता,  
                                                                                                                                                      शासकीय वै कीय महािव ालय व                          
                                                                                                                                                                  णालय, चं पूर  
 
 
 



 
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 

कलम 4 1 अ अप 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, चं पूर, या काय लयातील द ताऐवजाचंी वगवारी 

अ. 
ं . 

िवषय द तऐवजाचंा कार, 
न ती,म टर, न द 
पु तक, हाउचर 

मुख बाब चा तपिशलवार सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

 
01  शासन िनणय  अ शासन िनणय कायम  

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

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

कायम  

03  वग-1 ते 4 सव अिधकारी व कमचारी 
यां या वयै तक न या  

ब  वग-1 ते 4 सव अिधकारी व कमचारी यां या 
वयै तक न या  

कायम  

04  यायालयीन करणासंबंधी न या ब  यायालयीन करणासंबंधी न या  कायम  
05  सव वग ची वतेनदेयक ब सव वग ची वतेनदेयक 25 वष  
06  सेवािनवृ ी िवषयक कागदप  ब सेवािनवृ ी िवषयक कागदप  05 वष  
07  आक मक खच ची न दवही क आक मक खच ची न दवही 05 वष  
08  सिव तर अथसंक पीय अंदाज क सिव तर अथसंक पीय अंदाज 05 वष  
09  सेवा पु तके मृ युनंतर कवा सेवा 

िनवृ ी नंतर  
क  सेवा पु तके म यनंतर कवा सेवा िनव ी 

नंतर  
30 वष  

10  इतर सेवािनवृ ी िवषयक कागदप  े क इतर सेवािनवृ ी िवषयक  30 वष  
11  सेवा सेवािनवृ ी वतेन धारकाचं े

िववरणप े  
क  सेवािनवृ ी वतेन धारकाचं ेिववरणप   05 वष  

12  इतर कमचा-याचंी वतेन देयके व 
पाव या  

क  इतर कमचा-याचंी वतेन देयके  व पाव या  30 वष  



13  शासन सेवाथ मु ाकाच ेिहशेब क शासन सेवाथ मु ाकाच ेिहशेब 30 वष  
14  जडसं ह न दवही अगोदरच पूण 

भर यानंतर यातील न दी तपासणी 
क न निवन रिज टरम य ेन द करणे 

क जडसं ह न दवही अगोदरच रिजपूण 
भर यानंतर यातील न दी तपासणी क न 
निवन रिज टरम ये न द करणे 

30 

15  व तु िनलखन बाबतचा प यवहार क  व तु िनलखन बाबतचा प यवहार  05 वष 

16  िबला सोबत न पाठिवलेली माणके क  िबला सोबत न पाठिवलेली माणके  16  

17  अ ीम मंजुरी आदेश  क  अ ीम मंजुरी आदेश 05 वष   
18  सेवािनवृ ी वतेन मंजुरीचे आदेश व  

यासंबंधीची कागदप  े 
क  सेवािनवृ ी वतेन मंजुरीचे आदेश व 

यासंबंधीची कागदप    
30 वष  
 

19  रजेबाबतच ेआदेश  क रजेबाबतच ेआदेश -- 
20  वासभ ा देयके व पाव या क वासभ ा देयके व पाव या 05 वष  
21  रजा लेखा  क रजा लेखा 03 वष  
22  मािसक खच ची िववरणप े क मािसक खच ची िववरणपऋो 02 वष  
23  जडसं ह व तु खरेदी व याची मंजुरी 

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

बाबतचा प यवहार 

०१ वष 

24  अंतीम वतेन माणप  ड अंतीम वतेन माणप  01 वष  
25  िकरकोळ रजा न दवही ड िकरकोळ रजा न दवही 01 वष  
 
 
 
 
                                                                                                                                   अिध ठाता  
                                                                                                                                  शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, चं पूर  

 



 
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब)अपप) 

 
चं पूर, येथील शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, चं पूर या काय लया या पिरणामकारक कामासाठी जनसामा याशंी 
स ामसलत कर याची यव था.  
 
अ. 

. 
स ा मसलतीचा िवषय   काय णालीच ेिव तृत वणन कोण या अिधिनयम, 

िनयम,पिरप का ारे 
पुनरावृ ी काल 

01                     -- 
 

   --                     --                     --  

 
   
िटप: संबंिधत नाही  
   
 
                      
                                                                                                                                                                अिध ठाता,  
                                                                                                                                       शासकीय वै कीय महािव ालय णालय  
                                                                                                                                                                  चं पूर 
 
 
 
 

 
 
 



  
 
  
                                            

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4(१) (ब)अपपप) नमनुा-ब 
चं पूर,येथील शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, या काय लया या अिधसभाचंी यादी काशीत करणे. 

 
अ. 

. 
अिधसभचे ेनाव   सभचे े सद य सभचे ेउिदद ट िकती वळेा 

घे यात  
येते 

सभा 
जनसामा यासंाठी 
खुली आहे कवा  

नाही 

सभचेा काय 
व तातं  
उपल ध  

 
 िनरंक  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
 
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                              अिध ठाता,  
                                                                                                                                       शासकीय वै कीय महािव ालय णालय  
                                                                                                                                                                  चं परू 
 
 
 
 
 
 



मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4(1)(ब)(अपपप) नमुना-ब 
चं पूर,येथील शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय या काय लया या पिरषदां या मंडळाचंी यादी काशीत करणे. 

 
 
अ. 

 
सिमतीचे नाव सिमतीचे सद य सिमतीचे 

उिदद ट 
िकती वळेा   
घे यात  
येते 

सभा जन 
सामा यासंाठी 
खुली आहे कवा 
नाही 

सभचे ेकाय 
वृ तातं  
उपल ध  
 

01 महािव ालयीन 
पिरषद 

अ य  - मा. अिध ठाता 
सद य-महािव ालयातील सव  
िवभागाचंे िवभाग मुख, ा यापक व 
अिध क , णालय, वै कीय 
अिध क, िनवासी वै कीय 
अिधकारी, 
िचिक सा, णालय,मु य 

शासकीय अिधकारी, शासकीय 
अिधकारी,महािव ालय , णालय, 
अिधसेिवका, णालय, ंथपाल 

महािव ालय, 
णालय व 

िविवध 
िवभागातील 
अडचणी  
सोडिवणे.   

मिह यातून  
दोनदा 

नाही उपल ध 

 
 
 
                                                                                                                                                               अिध ठाता,  
                                                                                                                                       शासकीय वै कीय महािव ालय णालय  
                                                                                                                                                                  चं पूर 

 
 



मािहती अिधकार अिधिनयम 2005      
कलम 4(१) (ब)अपपप)नमुना-ब 

 
चं पूर येथील शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय या काय लया या कोण याही सं थेची यादी काशीत करणे 

 
अ. 

. 
सं थेच ेनाव  सं थेच ेसद य सं थेच े

उिद/द ट  
िकती वळेा 
घे यात  
येते 

सभा 
जनसामा यासंाठी  
खुली आहे कवा  
नाही. 

सभचे ेकाय 
वृ तातं  
उपल ध  
 

- -- -- -- -- -- -- 
 
 िटप - संबंधीत नाही 
. 
 
 

अिध ठाता 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय 

,चं पूर 
 
 .    
   
  
 
 



न सग आ थापणेवरील कायरत कमचारी 

अ. ं  कमचा-याचें नाव  पदनाम कायरत िठकाण  

1 ीमती िमना ी डाखोळे सहाययक अिधसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

2 ीमती वष  टभणु पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

3 ीमती िनता नर  ढगे पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

4 ीमती िव ा िदलीप पळसकर पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

5 ीमती  िमला मुन (तेलंग) पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

6 ीमती जय ी पु षे म अिहरकर पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

7 ीमती मंगला पु षो म माडंवकर पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

8 ीमती भागेरथी ल मणजी कामठे पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

9 ीमती वनमाला पाटील पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

10 ीमती इंदुबाला अशोक रामटेके पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 



11 ीमती योती मनोजकुमार कोटागंळे पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

12 ीमती स या िद वज सग िडिस वा पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

13 ीमती मंगला महे  भागे पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

14 ीमती िमला सुदैव जनबधुं पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

15 ीमती रेखा राजकुमार िभमटे पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

16 ीमती सुिनता वाघ पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

17 ीमती मु ता िवजय तु पट पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

18 ीमती संजीदा पठाण पिरसेिवका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

19 ीमती मालती मुरेकर (वहीकर) सा.आ. परीचारीका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

20 ीमती शुभागंी तुकाराम इर वार अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

21 ीमती कोमल ता यासो कदम अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

22 ीमती रेनी थॉमस अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 



23 ी. मायकल  टलीन  खंडागळे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

24 ीमती टीना टिनसलॉस थे कुपुरम अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

25 ी.भरतकुतार रामचं  रोनी अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

26 ीमती रजनी बाबारव बारई अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

27 ीमती ाज ता संतोष ताप अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

28 कु. वाती बंडुजी जाधव अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

29 ी. महेश िभमराव गायकवाड अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

30 ीमती मंजु ी िव ण ुचाटे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

31 ीमती निमता शेर सग राठोड अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

32 ीमती मोद िवजय कोरडे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

33 ीमती न ता गजानन पारेलवार अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

34 ी. िकशोर बालु पवार अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 



35 ीमती यािमनी हरीदास घोडमारे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

36 ीमती अि नी बाबुराव फुल े अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

37 ीमती सारा िबनु योह न अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

38 ीमती अि नी िललाधर मसराम अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

39 ीमती सा◌ोनल अतुल ठाकुर अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

40 ीमती पाली िवण इंग स अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

41 ीमती मिनषा नारायण पोटे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

42 ीमती गती उ मराव बरडे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

43 ीमती पुजा महादेवराव गहुकर अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

44 ीमती शारदा हनमंत येरोजवार अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

45 ी. अंिकत िशवराज ढोणे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

46 ीमती र नि या ध मपाल मै ीकर अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 



47 ीमती   वटी दादाराव खडस े अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

48 ीमती मिनषा  िबरजु सोनसाव अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

49 ीमती शेरॉन बैजु अ ाहम अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

50 ीमती ि रयंका भाऊराव देरकर अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

51 ीमती समि ता संजय जेकब अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

52 ीमती पाली ीधराव चाटे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

53 ीमती सुचेता िवजय धनिवज अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

54 ीमती वशैाली संतोष तपास े अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

55 ी क याण शेखर म र पु अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

56 ी. अमोल सुखदेव तरारे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

57 ीमती नेहा िनतीन कोतक अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

58 ीमती भा य ी ाने र गेडाम अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 



59 ीमती गंगासागर जनाधन मोरे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

60 ीमती संगीता बंड पा गुरदाडे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

61 ीमती सिम ा िव ण ुकोव े अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

62 ी. िवशाल महादेव बनकर अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

63 ी. संजय सुभाष िव ास अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

64 ीमती अंजली अिनल मर को हे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

65 ीमती अंकीता जवजंालकर अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

66 ीमती रेण ुराम लग उमरदंड अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

67 ीमती योती मािणकराव सोनपेठकर अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

68 ीमती रे मा प पु गायवाड अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

69 ीमती ि ती रामे र गायकवाड अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

70 ीमती रंजीता चंपत शेडमाके अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 



71 ीमती मिनषा नामदेव शेटवाड अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

72 ीमती पो णमा अमर सग नाईक अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

73 ीमती ीती बाबाराव नगराळे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

74 ी.मोहिनश द ा य मुददमवार अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

75 ीमती िपयंका गो वद गारगोट अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

76 ीमती िमना केशव नागरगोजेू अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

77 ी.तौिफक अझरपाशा खैराटे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

78 ी. अ य सुरेश डहाळे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

79 ीमती षाली माटे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

80 ीमती भावना भवुा अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

81 ीमती िनलीमा रौराळे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

82 ी. रामग ड नामदेव वागोली अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 



83 ीमती जय ी माधवराव क े अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

84 ीमती सोनाली पंडीत लहारे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

85 ीमती िकरण र व  गाठे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

86 ीमती सुवण  सुयकातं येमते अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

87 ीमती िगता देवु भाये अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

88 ीमती अ ं धती ा सस ल ढे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

89 ीमती मंजु सुरेश  मे ाम अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

90 ीमती िसमा हरीदास पगे अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

91 ीमती तेज वनी सुरेश गजिभये अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

92 ी. वागतकुमा िशवाजी देसाई अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

93 
ीमती शुभागंी िवनायक मोरे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

94 
ी. सुहास ल मण िभसे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 



95 
ीमती पुनम िवजय मोरे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

96 
ी. सिचन अशोक िनकम 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

97 
ीमती मेघा सुिनल ग जेवार 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

98 
ीमती ि ती पॉल मु त  

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

99 
ीमती अंकीता ीकृ    कुटे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

100 
ीमती माधुरी रमेश दराणे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

101 
ी. अिनकेत घन: याम िगडगे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

102 
ीमती क याणी नामदेव वाघमारे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

103 
ी. मनोज क याण घोडके 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

104 
ीमती सुंदर रानबा बुरकुल े

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

105 
ीमती पुनम जगन गौरखेडे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

106 
ीमती व नाली बजरंग देसाई 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 



107 
ी. व तक िनतीन मुळे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

108 
ीमती जय ी फुलचंद बुरंगे  (यंगर) 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

109 
ीमती तृ ती िवलास िडके 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

110 
ीमती ल मी ानराज गायकवाड 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

111 
ीमती अ ीनी शीरंग गवळी 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

112 
ीमती आिदती बाबुराव मडावी 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

113 
ीमती चेतना यशवतं जमदाडे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

114 
ीमती शबनम महंमद शेख 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

115 
ी. िदनेश हरी बागंर 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

116 
ीमती योती स यनारायण पारखे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

117 
ीमती सुिमता वभैव  परब  

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

118 
ीमती दा ल मण अंकमवार 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 



119 
ी. िगरीष संपतराव घोरपडे 

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

120 ीमती िनता ल मण उईके अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

121 
ीमती  अपण  सरगर  

अिधपरीचारका 
 अिधसेिवका काय लय, सामा य णालय, चं पुर 

 

णालय आ थापणेवरील अतांि क संवग तील कायरत कमचारी  

अ. ं  
कमचा-याचंे नाव  पदनाम कायरत िठकाण  

1 
ी. चतरुदास द जुी पाटील 

  काय लयीन अिध क लेखा णालय 

2 ी. अशोक  मधुकराव इंगोले 
काय लयीन अिध क आ था णालय 

3 ी सिलम मौलाना शेख 
विर ठ सहा यक वै कीय मंडळ/ने  िवभाग 

4 ी सुिनल ीराम िततरमारे, 
विर ठ सहा यक रोखशाखा  

5    ी िवनोद िनिशबकर  
विर ठ सहा यक ितिनयु ती नागपरु 

6 कु. हषला अंबादास गेडाम, 
विर ठ िलपीक णालय आ थपणा 1-3 



7 ीमती सुिनता चदुजी चांदेकर, 
विर ठ िलपीक न सग आ थापणा-2-3 

8   ी. ओकारं भगवानराव मुळे,  
विर ठ िलपीक VRDL LAB 

9 ी. िनखील मारोती वाडीकर, 
विर ठ िलपीक OPD 

10 ी नारायण लग ा मामुलवार 
विर ठ िलपीक IPD 

11 ी. िवनायक रमाकातं मिदलवार 
विर ठ िलपीक जनऔषधशा  िवभाग 

12 ी गो वद माधवराव बनैवाड 
विर ठ िलपीक बाहय णा िवभाग 

13 
ी. राहुल िदवाकरराव येरावार, वरी ठ 

िलपीक विर ठ िलपीक पाकगृह िवभाग 

14 
ी. िकशोर िहरामण पाढेण, 

विर ठ िलपीक विर ठ िलपीक कं ाटी आ थापणा3-4 

15 
ी िविपन तेजराव काळपांडे, 

विर ठ िलपीक विर ठ िलपीक रोखशाखा  

16 
ी अजय अशोक पडारकर,  

विर ठ िलपीक विर ठ िलपीक अनुदान िवभाग 

17 
ी सुिनल िव नाथ वाडकर, 

विर ठ िलपीक विर ठ िलपीक VRDL LAB 

18 
ी मोहनिगर भगवानिगर िगरी, 

विर ठ िलपीक विर ठ िलपीक आ थापणा िवभाग 1-2 (महािव ालय) 
   



19 ी. चंदु पराव पारखंडे       विर ठ िलपीक 
विर ठ िलपीक आ थापणा िवभाग 1-2 (महािव ालय) 

20 ी. योगेश भैयाजी आ केवार विर ठ िलपीक 
विर ठ िलपीक िकरकोळ भंडार (महािव ालय) 

21 ीमती सुलोचना देिवदास जाधव, 
किन ठ िलपीक लेखा णालय 

 

 

 

णालय आ थापणेवरील तांि क संवग तील कायरत कमचारी  

अ. ं  कमचा याचं ेनाव   पदनाम कायरत िठकाण 

1 ी. गणुवतं गलुाबराव जाधव  योगशाळा तं  िवकृतीशा  िवभाग 

2 ी. पंडीत शंकरराव राठोड योगशाळा तं  सु मजीवशा  

3 ीमती योती िशवाजी वाघदरीकर योगशाळा तं  िवकृतीशा  िवभाग 

4 
ी. आनंदा दशराव च हाण 

योगशाळा तं  िवकृतीशा  िवभाग 

5 
ी. राजशे िवठठलराव पाचंाळ 

योगशाळा तं  जीवरसायन शा  



6 ी.  मोह मद सरदो ीन एजाज शेख  योगशाळा तं  िवकृतीशा  िवभाग 

7 ी. उ म िवठठराव सावतं  योगशाळा तं  िवकृतीशा  िवभाग 

8 
ी. किपल पांडुरंग गवळी -िकरण  तं    -िकरणशा  िवभाग 

9 
ीमती िमना ी योगेश राउत  -िकरण  तं    -िकरणशा  िवभाग 

10 
ी. िवनोद खेमचंद पवार, -िकरण  तं    -िकरणशा  िवभाग 

11 
ी सिचन मारोती बोरकंुटवार, -िकरण  तं    -िकरणशा  िवभाग 

 

 
 
 

                                                                                                                                                अिध ठाता, 
            शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, 

            चं पूर 
 
 
 
 
 
 



     शासिकय वै कीय महािव ालय व णालय चं पूर 
अ.ु  कमचा-याचें नाव पद थुल र कम शेरा 

1 ी.अशोक मधुकर इंगोल े काय लयीन अिध क 58000   

2 ी. चतूरदास द जूी पाटील काय लयीन अिध क 66504   

3 ीमती. मालती मुरेकर ( विहकर) सावजिनक आरो य पिरचािरका 88535   

4 ीमती. जय ी पु षोतम अिहरकर पिरसेिवका 87085   

5 ीमती.िनता नर  ढगे पिरसेिवका 89910   

6 ीमती.भािगरथी ल मणजी कामठे  पिरसेिवका 88535   

7 ीमती. मंगला पुरषोतम माडंवकर पिरसेिवका 87285   

8 ीमती. िव ा िदलीप पळसकर पिरसेिवका 89910   

9 ीमती. िमला िववके मुन (तेलंग) पिरसेिवका 87285   

10 ीमती. वष  सुर  टभणु पिरसेिवका 87085   

11 ीमती. मंगला मह  भागें पिरसेिवका 87285   

12 ीमती. रेखा राजकुमार िभमटे, पिरसेिवका 87285   

13 ीमती. सं या िद वजय सग िडिस वा पिरसेिवका 89910   

14 ीमती. योती मनोजकुमार कोटागंळे पिरसेिवका 89910   

15 ीमती.  वनमाला सितश पाटील पिरसेिवका 86835   

16 ीमती.इंदूबाला अशोक रामटेके पिरसेिवका 89910   

17 ी. शेख सिलम मौलाना  विर ठ सहा यक 59480   

18 ी. एस.एस. िततरमारे विर ठ सहा यक 53954   



19 ी. िवनोद देिवदास िनिशबकर विर ठ सहा यक 47525   

20 ी. आनंद दशरत च हाण योगशाळा त ं  56480   

21 ी.गणुवतं गुलाबराव जाधव योगशाळा त ं  56480   

22 ी. राजेश िवठठलराव पांचाल योगशाळा त ं  61605   

23 ी. पंडीत शंकरराव राठोड योगशाळा त ं  53230   

24 ी. उ म िवठठलराव सावतं योगशाळा त ं  57730   

25 ी. महोमद सारदरो दी एजाज शेख योगशाळा त ं  57855   

26 ीमती. योती िशवाजी वाघदरीकर योगशाळा त ं  53230   

27 कु. शेरॉन बैजू अ ाहम अिधपिरचािरका 59926   

28 ीमती. दा ल म अं मवार अिधपिरचिरका 58230   

29 ी. िवशाल महादेव बनकर अिधपिरचारक 58676   

30 ीमती. रजनी बाबाराव बारई अिधपिरचािरका 63461   

31 ी. सुहास  ल म िभसे अिधिपरचारक 56533   

32 कु. गीता देऊ भोये अिधपिरचािरका 60276   

33 ी.संजय सुभाष िब ास अिधपिरचारक 60373   

34 ीमती. जय ी फुलचंद बुरागें अिधपिरचािरका 56333   

35 ीमती. सुंदर रानबा बुरकूल े अिधपिरचािरका 56333   

36 ीमती. गती उ मराव बरडे अिधपिरचािरका 60373   

37 ीमती. पाली ीधरराव चाटे अिधपिरचािरका 63461   

38 ीमती. मंजू ी िव ण ूचाटे अिधपिरचािरका 65299   

39 ी.अ य सुरेश डहाळे अिधपिरचािरका 58676   



40 ीमती. माधुरी रमेश दरणे अिधपिरचािरका 56333   

41 ीमती.ि यंका भाऊराव देरकर अिधपिरचािरका 57966   

42 ीमती. वपनाली बजरंग देसाई अिधपिरचािरका 56533   

43 ी. वागतकुमार िशवाजी देसाई अिधपिरचारक 58230   

44 ीमती. सुचेता िवजय धनिवज अिधपिरचारीका 58676   

45 ी. अ कत ि राज ढोणे अिधपिरचारक 58676   

46 कु. तृ ती िडके अिधपिरचारीका 56533   

47 ीमती. अि नी बाबूराव फुल े अिधपिरचारीका 65299   

48 कु. पुजा महादेव गहूकार अिधपिरचारीका 61623   

49 ी. महेश भमराव गायकवाड अिधपिरचारक 64049   

50 कु. रे मा पपू गायकवाड अिधपिरचारीका 58676   

51 ीमती. ल मी गायकवाड अिधपिरचारीका 54573   

52 कु. ि ती रामे र गायकवाड अिधपिरचारीका 58676   

53 ीमती. तेज वनी सुरेश गजिभये अिधपिरचारीका 60276   

54 कु. मेघा सुिनल ग जेवार अिधपिरचारीका 56533   

55 ीमती.ि यंका गो वद गारगोटे अिधपिरचारीका 58230   

56 कु. िकरण  र व  गाठे अिधपिरचारीका 60276   

57 ीमती.पूनम जगन गौरखेडे अिधपिरचारीका 56533   

58 ीमती. अि णी ीरंग गवळी अिधपिरचारीका 56533   

59 ीमती. भा य ी ाने र गेडाम अिधपिरचारीका 59663   

60 ी. मनोज क यान घोडके अिधपिरचारक 56533   



61 ीमती. यामीिन  हिरदास घोडमारे अिधपिरचारीका 65299   

62 ी.िगरीष संपतराव घोरपडे अिधपिरचारक 56533   

63 ी. अिनकेत घन याम िगडगे अिधपिरचारक 56533   

64 ीमती.संगीता बंड पा गुरदाडे अिधपिरचारीका 56980   

65 ीमती. पाली िवन इंग स अिधपिरचारीका 63461   

66 ीमती. शंुभागी तूकाराम ईरावार अिधपिरचारीका 57966   

67 ीमती. सम पता संजय जेकब अिधपिरचारीका 58676   

68 ीमती. वाती बडंूजी जाधव अिधपिरचारीका 65887   

69 कु. चेतना यशवतं जमादाडे अिधपिरचारीका 56533   

70 ीमती. अंिकता बबनराव जंवजालकर अिधपिरचारीका 58676   

71 कु. कोमल ता यासो कदम अिधपिरचारीका 65299   

72 कु. जय ी महादेवराव के े अिधपिरचारीका 60276   

73 कु. वटी दादाराव खडस े अिधपिरचारीका 58676   

74 ी. तौिकफ  अझरपाशा खैराटे अिधपिरचारक 58676   

75 ी. मायकल टॅलीन खंडागळे अिधपिरचारक 65299   

76 ी. मोद िवजय कोरडे अिधपिरचारक 64049   

77 कु. नेहा िनतीन कोटक अिधपिरचािरका 58230   

78 कु. सिम ा िव ण ूकोव े अिधपिरचािरका 58676   

79 कु. अ कता ीकृ ण कुटे अिधपिरचािरका 56533   

80 कु. सोनाली पंडीत लहारे अिधपिरचािरका 56716   

81 कु. अ ं धती ा सस ल ढे अिधपिरचािरका 58676   



82 कु. आिदती बाबूराव मडावी अिधपिरचारीका 56533   

83 कु. र नि या ध मपाल मै ीकर अिधपिरचािरका 58676   

84 ी. क याण शेखर म ार पु अिधपिरचारक 58676   

85 ीमती. अंजली  अिनल मर को हे अिधपिरचारीका 56980   

86 ीमती. अि नी िललाधर मसराम अिधपिरचारीका 62211   

87 ीमती. षाली िकसन माटे अिधपिरचारीका 58676   

88 ीमती. मंजू सुरेश मे ाम अिधपिरचारीका 79585   

89 ीमती. गंगासागर जन धन मोरे अिधपिरचारीका 58676   

90 ीमती. पुनम िवजय मोरे अिधपिरचारीका 56533   

91 कु. शुभागंी िवनायक मोरे अिधपिरचारीका 56533   

92 ी. मोहिनश द ा य मुददमवार अिधपिरचारीका 64049   

93 ी. वितक िनतीन मुळे अिधपिरचारक 56533   

94 ीमती. ि ती पॉल मु त अिधपिरचारीका 56533   

95 कु. मीना केशव नागरगोजे अिधपिरचारीका 59926   

96 ीमती. ि ती बाबाराव नगराळे अिधपिरचारीका 56980   

97 कु. पौ मणा अमर सग  नाईक अिधपिरचारीका 58676   

98 ी. सिचन अशोक िनकम अिधपिरचारीका 56533   

99 ीमती. सुिमता वभैव परब अिधपिरचारीका 58230   

100 ीमती. न ता गजानन पारेलवार अिधपिरचारीका 65299   

101 ीमती. योती स यनारायण पारखे अिधपिरचारीका 56533   

102 ी.िकशोर बाळू पवार अिधपिरचारक 65299   



103 ीमती. सीमा हिरदासजी पगे अिधपिरचारीका 59267   

104 ीमती. ाज ता संतोष ताप अिधपिरचारीका 65299   

105 ीमती. मिनषा नारायन पोटे अिधपिरचारीका 63461   

106 ीमती. निमता शेर सग राठोड अिधपिरचारीका 65299   

107 कु. रंिजता चंपत सेडमाके अिधपिरचारीका 59926   

108 ीमती.शबनम महमद शेख अिधपिरचारीका 56533   

109 कु. मिनषा नामदेव  शेटवाड अिधपिरचारीका 59926   

110 ी. भारतकुमार रामचं  सोनी अिधपिरचारीका 65299   

111 ीमती. योती मािनकराव सोनपेटकर अिधपिरचारीका 59926   

112 कु. मिणषा िबरजु सोनसाव अिधपिरचारीका 59926   

113 ीमती.थे कुपुरम टीना टॅिनसलॉस अिधपिरचारीका 63461   

114 ी. योगेश ओम काश सुथार अिधपरीचारक 58676 राजीनामा 
31/03/2021 

115 ी. अमोल सुखदेव तरारे अिधपरीचारक 58676   

116 कु. वशैाली संतोष तपासे अिधिपरचारीका 59926   

117 ीमती. सोनल अतूल ठाकूर अिधपिरचारीका 63461   

118 ीमती. रेणी थॅामस अिधपिरचारीका 65299   

119 ीमती. िनता ल म उके अिधपिरचारीका 63461   

120 ीमती. रेण ूराम लग उमरदंड अिधपिरचारीका 59926   

121 ी. रामग ड नामदेव वागोली अिधपिरचारक 59926   

122 ीमती. सुवण  सुयकातं येमते अिधपिरचारीका 61526   

123 कु.क यानी नामदेव वाघमारे अिधपिरचारीका 56533   



124 ीमती. अपना सुधाकर वाघमोडे अिधपिरचारीका 84668   

125 कु. शारदा हनमंत येरोजवार अिधपिरचारीका 59926   

126 ीमती. सारा बनु योह न अिधपिरचारीका 63461   

127 ी. योगेश भ याजी अ केवार विर ठ िलपीक 51489   

128 ी. ग िवद माधवराव बैनवाड विर ठ िलपीक 56155   

129 ीमती. सुिनता चदुजी चादेंकर विर ठ िलपीक 56155   

130 कु. हषला अंबादास गेडाम विर ठ िलपीक 56155   

131 ी. मोहनगीरी भगवानिगरी िगरी विर ठ िलपीक 53044   

132 ी. िवपीन तेजपाल काळपाडें विर ठ िलपीक 56155   

133 ी. िवनायक रमाकंात मिदलवार विर ठ िलपीक 56155   

134 ी. नारायन लग ा मामुलवार विर ठ िलपीक 49815   

135 ी. ओमकार भगवान मुळे विर ठ िलपीक 56155   

136 ी. चंदू पराव पारखंडे विर ठ िलपीक 47817   

137 ी. अजय अशोक पेढारंकर विर ठ िलपीक 54599   

138 ी. िकशोर िहरामन पाढन विर ठ िलपीक 54599   

139 ी. िनखील मारोती वाडीकर विर ठ िलपीक 54599   

140 ी. सुिनल िव ानाथ वाडकर विर ठ िलपीक 54599   

141 ी. राहूल िदवारकर येरेवार विर ठ िलपीक 54599   

142 ी. सिचन मारोती ब रकुटवार -िकरण सहायक 54599   

143 ी. किपल पाडूरंग गवळी -िकरण सहायक 54599   

144 ी.िवनोद खेमचंद पवार -िकरण सहायक 56155   



145 ीमती. िमना ी योगेश राऊत -िकरण सहायक 54715   

146 ीमती. सुलोचना देिवदास जाधव िलपीक िन टंकलेखक 41867   
 
 
 
 
 

अिध ठाता 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय 

चं पूर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005  

कलम 4 (१) (ब) बअ 
चं पूर येथील शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय,चं पूर या काय लयात उपल ध सुिवधाचंा त ता काशीत करणे 

 
उपल ध सुिवधा:-   

1) भटे या या वळेे संदभ त मािहती  
2) वबेसाईट िवषयी मािहती  
3) कॉल सटर िवषयी मािहती  
4) अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सुिवधाचंी मािहती  
5) कामा या तपासणीसाठी उपल ध सुिवधाचंी मािहती  , नमुने िमळ याबाबत उपल ध मािहती  
6) सुचना पफलकाची मािहती  
7) ंथालय िवषयी मािहती  

अ.  सुिवधेचा कार कालावधी िठकाण जबाबदार अिधकारी 
कमचारी 

त ारिनवारण 
अिधकारी 

०१ वै कीय िव ा य ना भटे यासाठी 
पालकानंा 

दु.४ ते ५.४५ वसतीगृह वसतीगृह मुख मा.अिध ठाता 

02 संबंिधत द तऐवज पाहणे दु.४ ते ५.४५ महािव ालयात शासकीय 
काय लयात 

संबंिधत कमचारी मा.अिध ठाता 

०३ महािव ालय कामकाजाची पाहणी    मा.अिध ठाता 

०४ नोटीस बोड २४ तास  महािव ालया या दशनी 
भागावर 

शासकीय अिधकारी 
काय लयीन अिध क 

मा.अिध ठाता 

०५ ंथालय िवषयी सिमती २४ तास महािव ालयात  ंथपाल व संबंिधत 
कमचारी 

मा.अिध ठाता 

 



 
मािहती अिधकार अिधिनयम 2005  

कलम 4  
(१)(ब)गअप 

चं पूर येथील शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय, चं पूर या काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी, व अिपलीय अिधकारी 
येथील लोक ािधका-या या काय े ातील  याचंी िव ततृ मािहती काशीत करणे. 

 
 
अ.  मािहती अिधकारी नाव /पदनाम काय लयाचे नाव व 

दुर वनी माकं 
िवषय अिपलीय अिधकारी नाव/पदनाम 

काय लयाचे नाव व दुर वनी 
माकं 

1 डॉ.भा कर सोनारकर 
जन मािहती अिधकारी  
तथा 
वै कीय अिध क शा. वै कीय महािव ालय व 

णालय, चं पूर  

 डॉ.अिवनाश भाकर टेकाडे,  
अिध ठाता,शासकीय वै कीय 
महािव ालय व णालय, 
चं पूर.दुर वनी .07172-
277104  
            
        
  

 
 

                                                                                                                             
अिध ठाता 

शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय 
चं पूर 

 



 
 
 
 

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005  
कलम 4 ;(१) (ब) 

 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय चं पूर या काय लयातील कािशत मािहती 

 
सं थे संबंधीची मािहती सुचना फलकावर िस द कर यात येईल. 

 
                                                        
 
 
 
         

                                                                
अिध ठाता 

शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय 
चं पूर 

 
 
                           
 
 
 



 
 
 
 

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (१) (क) 
सवसामा य लोकाशंी संबंधीत मह वाचे िनणय व धोरणे याचंी यादी काशनाकिरता तयार करणे व िवतरीत करणे 

 
िनरंक 

 
 
 
 
 
  
  

  अिध ठाता 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय 

चं पूर 
                             
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005  
कलम 4 (१) (ड) 

 सवसाधारणपणे आप या काय लयात होणा-या शासकीय, अथ याियक कामकाजा या काराची यादी 
 

सुचना पफलकावर िस द कर यात येईल. 
  
 
 
           
                  

अिध ठाता 
शासकीय वै कीय महािव ालय व णालय 

चं पूर 
                           
     
  
    
 
 
 
  



 


