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सचंालनालय व अधिनस्त ससं्थांची इलके्ट्रॉधनक स्वरुपात साठवललेी माधिती प्रकाशीत करणे. 

अ.
क्र. 

दस्ताऐवजाचा प्रकार धवषय कोणत्या 
इलके्ट्रॉधन
क नमनु्यात 

माधिती 
धमळण्याची 

पद्धती 

जबाबदार 
व्यक्क्ट्त 

१  
सकेंतस्थळ 

www.med-edu.in 
www.dmer.org 

या सकेंतस्थळावर जनतेस 
उपयकु्ट्त असणारी 
नागरीकांची सनद, धवभाग 
सदंभातील धनयम, 
धवभागाने काढलेले बदली/ 
पदोन्नतीच े आदेश, या 
धशवाय धवभागाच े
अधिकारी/ कममचारी यांना 
उपयकु्ट्त असणारी 
ज्येष्ठतासचूी, पधरक्षा, 
प्रधशक्षण, धरक्ट्् पदे कायमरत 
अधिकारी इत्यादी माधिती 
उपलब्ि आिे.  

 
सकेंतस्थळ 

 
सचंालनालया

च्या 
सकेंतस्थळावर 
सदर माधिती 
उपलब्ि आिे. 
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 “अ” कायासन 
 अधिकारी/ 

कममचाऱ्याच ेनाव 
पदनाम कामाच ेस्वरुप 

1 धवनय सावतं  वधरष्ठ सिाय्यक  1. मानवी िक्ट्क आयोग  
2. पीएमएसएसवाय/लोकलेखा सधमती  
3. कोवीड-१९ सदंभात प्रशासकीय कामकाज  

2 श्री सधतश मांढरे  कधनष्ठ धलधपक  १) मुंबई  
२) राजीव गांिी योजना  
३) माधितीचा अधिकार 
४) पधरषदेच ेकामकाज  
५) मुंबई ॲनोटॉमी ॲक्ट्ट अंतगमत शासकीय व खाजगी 

वदै्यकीय, धिजीओथेरपी मिाधवद्यालयांना मान्यता  
६) कें धिय योजनांशी सबंधंित पत्रव्यविार  
७) खाजगी ऑप्टोमेरी कॉलेज व परावदै्यकीय कॉलेज 

मान्यतेच ेप्रस्ताव  
८) एच एम आय एस पत्रव्यविार  
९) बाियस्त्रोत सवेाधवषयी कामकाज  

3 श्री साखरकर  वधरष्ठ धलधपक  १) पदधनर्ममती  
२) कें िीय योजना  
३) नवीन वदै्यकीय मिाधवद्यालय धनमाण करण े
४) कोटम केस  
५) नवीन शासकीय वदै्यकीय मिाधवद्यालयांचा आकृतीबिं  

4 श्री सत्यरंजन 
गोसावी  

वधरष्ठ धलधपक  १) लातरू  
२) औरंगाबाद 
३) कोल्िापरू  
४) िुळे  
५) पणुे  
६) अंबाजोगाई  
७) नांदेड  
८) वदै्यकीय धनष्काळजीपणा सबंिंीत तक्रारी सबंिंी 

पत्रव्यविार 
९) राज्य माधिती आयोगाची प्रकरण े 

5 श्रीमती  कांबळे  वधरष्ठ  धलधपक  १)  कनटयनुेशन  
२) अस्थायी पदे स्थायी करण्याबाबतचा प्रस्ताव  
३) टपाल नोंदविी व वाटप करणे  
४) अकोला  



५) शा व ैम व रु नागपरू  
६) यवतमाळ  
७) सपुर स्पशेाधलटी नागपरू  
८) इं गां शा व ैम व रु नागपरू  
९) चिंपरू  
१०) बारामती  

 

 

“ज” कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचाऱ्याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

१ श्री.चिंकांत कुमावत प्रशासकीय 
अधिकारी 

मंत्री टपाल/शासन टपाल/माधिती अधिकार या सवम टपालांच े
अंकेक्षण करणे. सचंालनालयास लागणारी लेखन सामग्री व इतर 
सामगु्री खरेदी करणे. 

२ श्रीमती धत्रवणेी 
धमराशी 

वधरष्ठ 
सिाय्यक 

१) कायासनातील टपाल अकेंक्षण करणे. 
२) सचंालनालयािील सावमजनीक बांिकामािम त असलेली 

सवम कामे  
३) धवद्यतु देयके, दुरध्वनी देयके व इटंरनटे देयके तयार 

करणे. 
४) उपिारगिृा बाबतची कामे 
५) अधभलेखाबाबतची सवम कामे 

३ श्री.सधचन कुरे्झकर वधरष्ठ 
धलधपक 

१) जावक धवभागातील टपाल नोंदधवने तसचे नोंदधवलेली 
टपाल ससं्थांना पाठधवणे बाबत ची सवम कामे 

२) टपाल अंकेक्षण मदत करणे. 
४ श्री.सजंय धक्षरसागर वधरष्ठ 

धलधपक 
१) सचंालनालयास प्राप्त र्झालेली सवम टपाल स्वीकारणे व 

टपाल नोंदविीत नोंदवनू सबंिंीत कायासनात वाटप 
करणे. 

५ श्री.सतंोष डवले कधनष्ठ 
धलधपक 

१) सचंालनालयातील खरेदी सबंिंीत सवम कामे तसचे 
देयके तयार करणे. 

२) धनलेखना सबंिंीत सवम कामे 
३) AMC/CMC बाबतची सवम कामे. 
४) वािना बाबतची सवम कामे 

६ श्री.सतंोष बोऱ्िाडे कधनष्ठ 
धलधपक 

१) सचंालनालयास प्राप्त र्झालेली सवम टपाल स्वीकारणे व 
टपाल नोंदविीत नोंदवनू सबंिंीत कायासनात वाटप 
करणे. 



७ श्री.अमलु कदम कधनष्ठ 
धलधपक 

१) मंत्रालयीन टपाल नोंदधवण ेव सबंिंीत कायासनात 
वाटप करणे. 

२) माधिती अधिकार अजम/न्यायालयीन प्रकरणे धवधित 
कालाविीत कायासन/सबंिंीतास पाठधवण.े 

३) धविानमंडळ तारांधकत/अतारांधकत प्रश्न नोंदधवण ेव 
सबंिंीत कामे व कायासनात पाठधवण े

४) वदै्यकीय देयके/घरबांिणी/सगंणक/मोटर अग्रीम 
नोंदवनू सबंिंीत ससं्थाना पाठधवणे. 

८ कुणाल जािव कधनष्ठ 
धलधपक 

आवक व जावक धवभागातील सवम टपाल स्वीकारण्यास व नोंद 
वधित नोंद करण्यास मदत करणे, मंत्रालयीन टपाल नोंदवणे. 

 

“आय” कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचाऱ्याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

१ श्री सजंयकुमार 
सावतं कायालयीन 

अधिक्षक  

 (आय-१) वार्मषक/आठमािी अंदाजपत्रक /अंदाज सधमती 
अिवाल/परुवणी अनुदान पत्रव्यविार व पडताळणी तसचे 
आय शाखेतील इतर कममचा-यांच्या कामावर देखरेख व 
मागमदशमन  

२ श्री कंुटे  वधरष्ठ 
सिाय्यक  

(प-आय)गौण बांिकाम, लिान बांिकाम व सावमजधनक 
बांिकाम प्रस्ताव मंजूरी पत्रव्यविार, योजनांतगमत योजना 
प्रारुप, बांिकाम अनुदान, पत्रव्यविार, पणुम धनयोजन धवभाग 

३ धरक्ट्तपद  वधरष्ठ 
सिाय्यक  

जमा रक्ट्कमा, पीएलए नोंदणी व पीएलए बारमािी खचम-
जमा नोंदणी लेखे, आठमािी-चारमािी अंदाजपत्रक सादर 
करणे व इतर अनुदान धवषयक कामे, माधसक खचम  

४ श्री धवजय लाड  वधरष्ठ 
धलधपक  

आय -३ चारमािी आठमािी व बारमािी खचम मेळ/चारमािी, 
आठमािी व बारमािी धवधनयोजन लेखे/नोंदणी वार्मषक 
अंदाजपत्रक/आठमािी अंदाजपत्रक पडताळणी, बारमािी 
प्रत्यक्ष खचम  

5 श्री धनतीन पाराशर  वधरष्ठ 
धलधपक  

आय-३ जमा रक्ट्कमा, पीएलए नोंदणी व पीएलए रक्ट्कमेतनू 
यतं्रसामगु्री व बांिकाम प्रस्ताव वगळुन इतर मंजूरीचा 
पत्रव्यविार, सिाय्यक अनुदान एम य ु एच एस मुंबई 
रुग्णण्वाधिका दल, कस्तरुबा िेल्थ सोसायटी, विा , 
पत्रव्यविार , धजल्िा धनयोजन बठैक, पत्रव्यविार 



6 श्री सशुांत रोठे  वधरष्इ 
धलधपक  

 आय कायासनातील पत्रव्यविाराच्या अनुषगंाने टंकलेखन 
व गौण बांिकाम, लिान बांिकाम व सावमजधनक बांिकाम 
प्रस्तावाच्या कामात सिाय्य (प-आय) धवभागातील 
पत्रव्यविार  

7 धरक्ट्तपद  कधनष्ठ 
धलधपक  

आय-४, माधसक खचम तपधशल तयार करणे, सिा.अनुदाने 
माधिती तयार करणे, कायासनातील पत्रवयविाराच्या 
अनुषगंाने टंकलेखन व गरजनुेसार वरील कममचा-यांना 
त्यांच्या कामात सिाय्य  

8 श्री चदंन िाटे  कधनष्ठ 
धलधपक 

आय-१ कायालय अधिक्षक यांच्या कामात सिाय्य, तसचे 
वार्मषक /आठमािी अंदाजपत्रक/अंदाज सधमती 
अिवाल/परुवणी अनुदान पत्रव्यविार व पडतािणी तसचे 
आय शाखेतील कममचा-यांच्या कामामध्य ेसिाय्य  

 औषि खरेदी कक्ष 
अ.क्र. अधिकारी/कमम

चा-याच ेनाव 
पदनाम कामाच ेस्वरुप 

01 श्री. जनक 
जोशी 

प्रशासकीय 
अधिकारी 

कायासनाशी धनगडीत सवम प्रशासधनक कामांवर 
देखरेख ठेवणे. कायासनातील कामकाजांबाबत 
मागमदशमन करणे. 

02 श्रीमती 
गीतांजली 
म्िात्र े

सिाय्यक 
लेखा 
अधिकारी 

धवभागातील जुन्या ईएमडी, बकँ गरंॅटी इत्यादी बाबतची 
कायमवािी, ऑधडट परॅा, सिाय्यक जनमाधिती अधिकारी 
म्िणनू काम पािणे.  
तसचे कायासनातील इतर लेखाधवषयक कामे पािणे 

03 श्री.चिंशखेर 
खैरमोडे 

 कायालयीन 
अधिक्षक 

कायालयीन अिीक्षक या पदाचा अधतधरक्ट्त कायमभार, 
औषिी व तद्अनुषधंगक बाबी खरेदीबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर करणे.प्रशासकीय मान्यतेनुसार खरेदी 
धवषयक कायमवािीसाठी मे.िािधकन मिामंडळास सादर 
करणे.  कममचा-यांच्या कामकाजावर धनयतं्रण ठेवण.े      

04 श्री.नरेंि 
पाटील 

औषिधनमाता 13 शडेयलुमिील बाबींची आर्मथक वषातील वार्मषक 
मागणी प्राप्त करणे,  
13 शडेयलुच्या मागणीचा तथा प्रशासकीय मान्यता 
घेऊन िािधकनकडे पढुील कायमवािीस्तव         
 पाठधवण.े 
 िािधकन जीव औषिधनमाण मिामंडळाशी करण्यात 



यते असलेले कामकाज िे सपंणूम ऑनलाईन पद्धतीने 
चालत असल्यामळेु दैनंदीन सकेंतस्थळाची तपासणी 
करण े

05 श्री.अशोक 
धशवगण 

औषिधनमाता सधमतीने मान्य केलेल्या धनधवदेतील बाबींची यादी 
तयार करुन िािधकनला पाठधवण.े ससं्थास्तरावर 
उपलब्ि प्रत्यके बाबींची मिीन्याच्या शवेटी धशल्लक 
धकती आिे याची माधिती  सकंलीत करणे. व 
त्यानुसार माधिती तयार करुन िािधकनकडे 
पाठधवण.े 
मे.िािधकन मिामंडळाकडे खरेदी धवषयक मालवािू 
यादी सादर करणे. ई-औषिी प्रधक्रयचेी कामे पािणे. 

06 श्री.आकाश 
तायडे 

वधरष्ठ 
धलपीक 

िािधकनकडून औषिी व सर्मजकल बाबीकरीता 
धनधवदाकारांनी घेतलेल्या शकंा व आक्षपेाबाबत बठैकी 
बोलवनू त्या बाबतचा अिवाल तयार करुन मे. िािधकन 
यांना पाठधवणे. 
जनऔषिी बाबत न्यायालयीन प्रकरणे/ माधिती 
अधिकार तसचे याबाबत शासनास/     धनधवदाकारांना/ 
ससं्थांना पत्रव्यविार करणे.तसचे जनऔषिीबाबत सवम 
कामे. आथोपडेीक इम्प्लांट बाबत शासनास तसचे 
ससं्थांना पत्रव्यविार करणे. ईएमडी., बकँ गरंॅटी, nsc 
चलन बाबत धनवदेने व पत्रव्यविार व वधरष्ठांनी 
सांधगतलेली सवम कामे पािणे. 

07 श्री.चिंकांत 
मस्के 

वधरष्ठ 
धलपीक 

अधिवशेनात धविानसभा/धविानपधरषद 
तारांधकत/अतारांधकत प्रश्न, न्यायालयीन प्रकरण े
(जनऔषिी व््ााधतरीक्ट्त), ससं्थांकडून प्राप्त 
प्रकरणाबाबत औषिधनमाता यांच्या मागमदशमनाने ससं्थांना 
पत्रव्यविार  करणे. 

08 श्री.सदंीप 
भवारी 

कधनष्ठ 
धलपीक 

िािधकनकडून यणेारे पत्रव्यविार,  
शासनाकडून यणेारे िािधकनबाबतच ेपत्रव्यविार करणे, 
 इतर सवम सधंकणम पत्रव्यविार. 
 वधरष्ठांनी नेमणु देण्यात आलेली सवम कामे. 

09 कु.धदपीका 
गोसावी 

कधनष्ठ 
धलपीक 

कायासनात प्राप्त र्झालेल्या टपालांची नोंद करुन वाटप 
करणे,  कायासनातील जावक धवभागाची कामे करणे,  



दैनंधदन ईमेल तपासणे. 
कायासनातील कामकाजाकरीता लागणारी सवम 
सािनसामगु्री चा परुवठा करणे. 

 

ि कायासन  
अ.क्र.  कममचा-यांच े

नांव  
पदनाम  नेमून धदलले ेसंवगम  कामाच ेस्वरुप  

१  श्री  धवष्ण ुकामडी  प्रशासकीय 
अधिकारी  

कायासनातील सवम सवंगाच े कामकाज व पयमवके्षण 
रा.मा.आयोग, मंत्रालयातील व वधरष्ठ कायालयातील सवम 
सवंगाच ेकामकाज व पयमवके्षण , रा.मा.आयोग, मंत्रालयातील व 
वधरष्ठ कायालयात िजरेी लावणे  

२ श्री चिंकांत 
कुमावत  

कायालयीन 
अधिक्षक  

कायासनातील सत्र सवंगाच ेपयमवके्षण्, कोटमकेस प्रकरणे, 
माधिती अधिकार, लोक आयकु्ट्त प्रकरण ेइत्यादी पयमवके्षणाची 

सपंणूम जबाबदारी  
३ 

धरक्ट्तपद  
वधरष्ठ 

सिाय्यक  

सवम सवंगम आकृतीबिं, बबदू 
नामावली, सवेा जषे्ठता 
यादी बाबत सपंणूम 
जबाबदारी  

कोटमकेस बाबत 
आवश्यकतेनुसार मागमदशमन  

४ 

श्री.तषुार बशदे  
वधरष्ठ 

सिाय्यक  

वदै्यकीय अधिक्षक, 
उपअधिक्षक, अधिधक्षका, 
वदै्यकीय धिकारी, धनवासी 
वदै्यकीय अधिकारी सी.टी. 
स्कॅन तंत्रज्ञ , क्ष धकरण 
तंत्रज्ञ क्ष धकरण सिाय्यक 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 
प्रयोगशाळा सिाय्य्क , 
अंिारखोली सिाय्यक, क्ष 
धकरण सिाय्यक वदै्यकीय 
अधिका-यांची न्यायालयीन 
प्रकरणे गट क तरंधत्रक 
सवंगातील धरक्ट्तपदे 
भरण्याबाबत स्पिा पधरक्षा 
२०१४ ची पवुम तयारी तसचे 
वगम ४ ची आस्थापना 

आस्थापना धवषयक सवम कामे  



धविानसभा तारांधकत 
/अतारांधकत प्रश्न  

५ 

श्री यवुराज माने  
वधरष्ठ 
धलधपक  

मखु्य ग्रंथपाल, ग्रंथपाल, 
सिाय्यक 
ग्रंथपाल,ग्रंथसचुीकार, 
समाजसवेक अधिक्षक 
(वदै्यकीय) समाजसवेक 
अधिक्षक (मनोधवकृती) 
वदै्यकीय समाजसवेक, 
भौधतकोपचार व 
व्यवसायोपचार तंत्रज्ञ 
व्यवसायोपचार तंत्रज्ञ 
आरोग्णय अनुशासक, 
सवचदता धनधरक्षक, 
दुरध्वनीचालक  सामाधजक 
कायमकता  

आस्थापना धवषयक सवम कामे  

६ 

श्रीमती धलना माने  
वधरष्ठ 
धलधपक  

वधरष्ठ औषिधनमाता, 
सधंजवन तंत्रज्ञ, 
छायाधचत्रकार, कलाकार, 
क्षयरोग आरोग्णय तंत्रज्ञ, 
सिाय्यक शारीरीक  
धनदेशक , चममकार, 
नेत्रधचधकत्सा सिाय्यक, 
शारीरीक धनदेशक, 
चममकार, नेत्रधचधकत्सा 
सिाय्यक, शारीरीक 
प्रधशक्षक  धनदेशक, 
वदै्यकीय अधभलेखक तंत्रश्र 
औषिधनमाता , क्षयरोग 
आरोग्णय प्रचारक, बाष्पक 
(जधनत्र) पधरचर प्राधणगिृ 
सिाय्यक शुमेकर  

आस्थापना धवषयक सवम कामे 

७ 
श्री रमेश मिाजन  

वधरष्ठ 
धलधपक  

आिार तंत्रज्ञ, नेत्र तंत्रज्ञ, 
डेंटल िायधजधनस्ट, धवद्यतु 
पयमवके्षक, तारतंत्री-धन-
यांधत्रकी, स्पीच थेरधपस्ट , 

आस्थापना धवषयक सवम कामे 



बशपी, डायलसेीस तंत्रज्ञ , 
प्रोस्थेधटक तंत्रज्ञ , 
वािनचालक, दंत तंत्रज्ञ , 
वीजतंत्री , सतुार, जोडारी, 
वस्त्र धन गिृपाल, नळ 
कारागीर, कुधत्रम अवयव 
तंत्रज्ञ, वाय ुसयंत्र तंत्रज्ञ, 
कृधत्रम अवयव तंत्रज्ञ वाय ु
सयंत्र चालक, रेडीओथेरपी 
तंत्रज्ञ वधरष्ठ तंत्रज्ञ 
इलेक्क्ट्टक दंत सिाय्यक 
धवद्यतु धन यांधत्रकी सिाय्यक 
सतुार लोिार वस्त्रपाल  

८ 

श्री धवनोदकुमार 
टोपले  

स्वच्छता 
धनरीक्षक  

टंकलेखन, कायासनातील 
सवम माधिती अधिकार, 
कायासनातील सवम माधिती 
अधिकार, कायासनातील 
कामात मदत न्यायालयीन 
प्रकरणे रधजस्टर  

 

 

श्री धभमराज कांबळे  
वधरष्ठ 
धलधपक  

सवम चतथुमश्रणेी आस्थापना , 
न्यायालयीन प्रकरणे, 
माधिती अधिकार, लोक 
आयकु्ट्त प्रकरणे, कममचा-
यांचा सवेा धवषयक बाबी, 
बदल्यांसदभात कामकाज,  

 

 

 

 

ि कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचा-याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

१ श्री.ई.ई.पठाण कायालयीन 
अधिक्षक 

कायासनातील सवम कममचाऱ्यांना मागमदशमन करणे. 
सचंालनालयातील अधिनस्त असलेल्या ससं्थांच े
अंतगमत लेखा पधरक्षण करण्यासाठी दौऱ्यावर जाणे, 
त्या अनुषगंाने अिवाल तयार करणे. 



२ धरक्ट्त पद वधरष्ठ सिाय्यक  
 

मिालेखापाल कायालयाकडून घेण्यात आलेल्या 
आक्षपेांची ससं्थेकडून पतूमता करुन घेणे व त्यासबंिंी 
ससं्थांना पत्रव्याविार करणे. लेखा अधिकारी यांच्या 
मागमदशमनाखाली अंतगमत लेखा पधरक्षण करणे. 

३ धरक्ट्त पद वधरष्ठ धलधपक भांडार पडताळणी पत्र व्याविार िाताळणे लेखा 
पधरक्षणासाठी दौऱ्यावर जाणे. 

४ धरक्ट्त पद वधरष्ठ धलधपक मिालेखापाल यांच ेधनधरक्षण अिवाल या सदंभातील 
सवम पत्रव्याविार व सवम ससं्थांच े दक्षता 
पथकासदंभातील पत्रव्याविार सांभाळणे. लेखा 
अधिकारी यांच्या मागमदशमनाखाली अंतगमत लेखा 
पधरक्षण करणे. 

५ श्रीमती अधनता 
नलावडे 

कधनष्ठ धलधपक कायासनातील सवम टंकलेखन २१ सामगु्री व परुवठा 
उधिष्टांतगमत औषिे शल्यसाधित्य व इतर बाबींच्या 
खरेदीची देयकांची छाननी करुन शासनाकडे 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करणे. 
प्रलंधबत देयकाबाबत ससं्थांना कळधवणे. लेखा 
अधिकारी यांच्या मागमदशमनाखाली अंतगमत लेखा 
धपरक्षणास सिाय्य करणे. 

 

 

 

 

 

ग कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचा-याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

१ श्री.ई.ई.पठाण कायालयीन 
अधिक्षक 

मागमदशमन व सिाय्यक देण े त्यांच्या कामाच े पयमवके्षण 
करणे. आलेले टपाल सबंिंीत सिाय्यकाला धचन्िांधकत 
करण े

२ श्रीमती सवुणा वधरष्ठ सिाय्यक घर बांिणी अधग्रम, मोटार सायकल अग्रीम,सगंणक 



िांडे अधग्रम, उक्ट्त धवषयांसबिंीत मिालेखापाल आक्षपे 
धनवारण ( सचंालक वदै्यकीय धशक्षण व सशंोिन, 
मुंबई अंतगमत ) 

३ श्री.कैलास गिे वधरष्ठ सिाय्यक वदै्यकीय प्रधतपतूी खचम २ लाख ते ३ लाखापयतं ची 
देयके मंजूर करणबेाबत, स्टेट िेल्थ धवषयी माधिती, 
माधिती अधिकार धवषयी माधिती, शासनाकडे 
प्रस्ताव  मंजूरीसाठी पाठधवणे ३ लाख वरील. 

४ श्री.मिेश वाघ कधनष्ठ धलधपक सचंालनालयाच्या अधिपत्याखालील रुग्णणालयात 
दैनंधदन आिाराकरीता लागणाऱ्या अन्निान्य 
धनधवदा, भाजीपाला व िळे धनधवदा, बायोधडग्रडेेबल 
वसे्ट बगॅ्णज रुग्णणालयाच्या मागणीबाबत, अन्वषेन 
प्रमाणपत्र, ठेव सलंग्णन धवमा योजना, शाखे सबंिंीत 
जाधिरात देयके. 

 

ड कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचा-याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

 श्री.जगन नवले 
 

कायालयीन 
अधिक्षक 

ड-1 
 श्री.धवजय उगव े 

 
वधरष्ठ धलधपक 

ड-2 
 श्री.धवजय कोळी 

 
वधरष्ठ सिाय्यक 

ड-३ 
 

 श्रीमती प्रधणता 
िेंधगष्टे 

 

वधरष्ठ धलधपक 
ड-४ 

 
 रवका -ड 

 
 

 श्री.धकरण चव्िाण, 
टपाल आवक 

कधनष्ठ धलधपक 
 



जावक 
 

यणेा-या पदांचा प्रस्ताव तयार करणे  
3) धवभागातील न्यायालयीन प्रकरणे िाताळणे  
4) धवभागीय चौकशी प्रकरणे िाताळणे  
5) माधनव धदनांकाची प्रकरणे िाताळणे  
6) ज्यषे्ठता यादीबाबतच ेप्रकरणे िाताळणे  
7) प्रशासकीय व धवनंती  बदल्याबाबतचा प्रस्ताव 
तयार करणे   
8) स्थाधयत्व लाभ प्रमाणपत्र धमळण्याबाबतचा प्रस्ताव 
तयार करणे  
9) सवेाजोडून धमळण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करणे  
10) माधिती अधिकार धवषयक बाबी िाताळणे 
11) लोक आयकु्ट्त प्रकरण िाताळणे  
अधिवषेन धवषयक बाबी िाताळणे (तारांकीत प्रशन, 
लक्षविेी,) 
"ड" कायासनातील धलधपक वगम यांनी सादर केलेली 
प्रकरणे तपासनू पढेु सादर करणे  
उच्चश्रेणी लघुलेखक 17 पदे, धनम्नश्रेणी लघुलेखक 
192 पदे, लघुटंकलखेक 66 पदे इत्यादींच े
आस्थापना धवषयक कामकाज, 
1)धवभागीय सधमतीमािम त देण्यात यणेा-य पदोन्नतीचा 
प्रस्ताव तयार करणे 
2) मिाराष्ट लोकसवेा आयोगाच्या मािम त भरण्यात 
यणेा-या पदांचा प्रस्ताव तयार करणे  
3) न्यायालयीन प्रकरणे िाताळणे  
4) धवभागीय चौकशी प्रकरणे िाताळणे  
5) माधनव धदनांकाची प्रकरणे िाताळणे  
6) ज्यषे्ठता यादीबाबच ेप्रकरणे िाताळणे  
7) प्रशसकीय व धवनंती  बदल्याबाबतचा प्रस्ताव 
तयार करणे   
8) स्थाधयत्व लाभ प्रमाणपत्र धमळण्याबाबतचा प्रस्ताव 
तयार करणे  
9) सवेाजोडून धमळण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करणे  
10) माधिती अधिकार धवषयक बाबी िाताळणे 

 श्रीमती कल्याणी 
आमले 

वधरष्ठ धलधपक 
ड-4 (गो)  

 श्रीमती सधवता 
मसराम 

वधरष्ठ धलधपक 



11) लोक आयकु्ट्त प्रकरण िाताळणे  
अधिवषेन धवषयक बाबी िाताळणे (तारांकीत प्रशन, 
लक्षविेी,) 
कायालयीन अधिक्षक एकुण पदे 102,  
वधरष्ठ सिाय्यक एकुण पदे 180 
वधरष्ठ धलपीक एकुण पदे 611  
वधरल सवम पदानामाच ेआस्थापनाधवषयक सवम कामे,  
1)धवभागीय सधमतीमािम त देण्यात यणेा-य पदोन्नतीचा 
प्रस्ताव तयार करणे 
2)  न्यायालयीन प्रकरणे िाताळणे  
3) धवभागीय चौकशी प्रकरणे िाताळणे  
4) माधनव धदनांकाची प्रकरणे िाताळणे  
5) ज्यषे्ठता यादीबाबच ेप्रकरणे िाताळणे  
6) प्रशसकीय व धवनंती  बदल्याबाबतचा प्रस्ताव 
तयार करणे   
7) स्थाधयत्व लाभ प्रमाणपत्र धमळण्याबाबतचा प्रस्ताव 
तयार करणे  
8) सवेाजोडून धमळण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करणे  
9) माधिती अधिकार धवषयक बाबी िाताळण े
10) लोक आयकु्ट्त प्रकरण िाताळणे  
अधिवषेन धवषयक बाबी िाताळणे (तारांकीत प्रशन, 
लक्षविेी,)  
11) माधिती अधिकारात मागीतलेल्या माधितीकरीता 
जुन्या नस्त्या शोिने. 
सवम ससं्थातील कधनष्ठ धलधपक 1152पदे, 
1)धवभागीय सधमतीमािम त देण्यात यणेा-य पदोन्नतीचा 
प्रस्ताव तयार करणे 
2) मिाराष्ट लोकसवेा आयोगाच्या मािम त भरण्यात 
यणेा-या पदांचा प्रस्ताव तयार करणे  
3) न्यायालयीन प्रकरणे िाताळणे  
4) धवभागीय चौकशी प्रकरणे िाताळणे  
5) माधनव धदनांकाची प्रकरणे िाताळणे  
6) ज्यषे्ठता यादीबाबच ेप्रकरणे िाताळणे  



7) प्रशसकीय व धवनंती  बदल्याबाबतचा प्रस्ताव 
तयार करणे   
8) स्थाधयत्व लाभ प्रमाणपत्र धमळण्याबाबतचा प्रस्ताव 
तयार करणे  
9) सवेाजोडून धमळण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करणे  
10) माधिती अधिकार धवषयक बाबी िाताळणे 
11) लोक आयकु्ट्त प्रकरण िाताळणे  
अधिवषेन धवषयक बाबी िाताळणे (तारांकीत प्रशन, 
लक्षविेी,) 
12) माधिती अधिकारात मागीतलेल्या माधितीकरीता 
जुन्या नस्त्या शोिने. 
न्यायालयीन प्रकरणाची नोंद ठेवण,े धरक्ट्त पदांची 
क्स्थती, सचंालनालयातील वगम २ ते ४ अधिकारी व 
कममचा-यांच्या आस्थापनाधवषकय पत्रव्यव्िार, शासन 
पधरपत्रक, सचंलनालयाची पधरपत्रके, 
ससं्थास्तरावरील पधरपत्रके, बदल्या आदेश, अंतगमत 
बदल्या आदेश काढणे, रजाधवषयक कामे, पदांचा 
आढावा (स्थाई अस्थायी), माधिती अधिकार, 
तारांकीत प्रश्न, लक्षविेी,  सवम सस्था तथा शासन 
यांना आवश्कयतेनुसार पत्रव्यव्िार इ-मेल करणे 
1) टपाल आवक जावकाची सगंणकावर नोंद करणे, 
माधिती अधिकाराची नोंद करणे, इ-मेल वरचवेर 
तपासणे,  
2) कायालय अधिक्षक व इतर वधरष्ठ अधिकारी यांनी 
वळेोवळेी सांधगतलेली कामे  करण े 
गोपनीय अिवाल जतन करणे,  

 ड-1 च्या समोर दशमधवलेल्या सवम कामामध्य,े 
कायालय अधिक्षक यांना मदत करण े व इतर वधरष्ठ 
अधिकारी यांनी वळेोवळेी सांधगतलेली कामे  करण े

 

 



रोखशाखा कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचा-याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

१ श्री.सजुत.धद.धदघे रोखपाल 1. रोख नोंदविीत नोंदी घेणे 
2. बकेँच ेव्याविार सभंाळणे 
3. िनादेशाच ेवाटप 
4. धशष्यवतृ्तीच्या वाटपाची कामे. 
5. धरर्झव्िम बकेँत चलनाने रक्ट्कम जमा करणे. 
6. टपालाच ेवाटप करुन देयके सबंिंीतांकडून 

तयार करुन घेणे. 
7. वार्मषक अथमसकंल्प तयार करुन सादर 

करणे (वार्मषक व आठमािी ) 
8. खचम मेळ धववरणपत्र तयार करण ेव सादर 

करणे. 
9. खचममेळाच ेमाधसक धववरणपत्र सादर करणे. 
10. ऑनलाईन धनधवदा प्रधक्रया सबंिंीत कामे. 
11. लेखा पधरक्षणासबंिंी कामे. 
12. माधितीचा अधिकार 
13. रोखशाखेतील सवम कममचाऱ्यांवर धनयतं्रण व 

कामाच ेपयमवके्षण करणे. 
२ श्री.जगन्नाथ बा. 

सावतं 
वधरष्ठ धलधपक 1. सवेापसु्तकातील नोंदी घेणे. 

2. आक्षपेाची सवेापसु्तके आक्षपेाची पतूमता 
करुन वतेनपडताळणीसाठी पाठधवणे. 

3. धनवतृ्तीवतेनाची प्रकरणे िाताळेणे, त्यांची 
देयके अधिदान व लेखा कायालयास सादर 
करणे. 

4. वतेनधनधिती करणे. 
5. नधवन कममचाऱ्यांची सवेापसु्तके तयार 

करणे. 
6. अधिकारी व कममचारी यांच्या रजचे्या नोंदी 

सवेापसु्तकात घेणे. 
7. आयकराची गणना करणे िॉमम १६ च ेवाटप 

करणे. 



8. आयकराची धतमािी ऑनलाईन नोंदणी. 
 

३ श्री.उत्तम पालकर कधनष्ठ धलधपक 1. सवेाथम प्रणालीमध्य ेवतेन देयके तयार 
करणे. 

2. परुवणी देयके तयार करण.े 
3. अधतकालीक भत्ता व अधतधरक्ट्त भत्ता दयकेे. 
4. घरबांिणी, मोटरसायकल,मोटारकार इ. 

अग्रीमाची देयके. 
5. भधवष्य धनवाि धनिीची देयके तयार करणे. 
6. आकक्स्मक खचाची देयके १३ कायालयीन 

खचम, १७ सगंणक खचम, स्कॉलरधशप, 
नाधशक धवद्यापीठ इत्यादी देयके सधंक्षप्त 
देयके , तपधशलवार देयके. 

7. सिाय्यक अनुदानाची देयके. 
8. सचंालनालयाच्या अधिनस्त ससं्थांमिील 

सवेाथमधवषयी कामे. 
४ श्री.पांडुरंग 

ज.दाभाडे 
कधनष्ठ धलधपक 1. वतेन देयक ( अंशदायी धनवतृ्ती वतेन dcps) 

व.ैखचाची प्रधतपतूी देयके, उत्सव अग्रीम 
2. दैनंधदन प्रवासभत्ता व प्रवासभत्ता देयके, १७ 

सगंणक खचम, २६ जािीराती व प्रधसद्धी 
3. ऑनलाईन धनधवदा प्रधक्रया सबंिंीत कामम 

करण्यास रोखपालांना मदत 
4. अनामत रक्ट्कमेची देयके. 

५ श्री.धप्रया अ. 
न्िावलेकर 

कधनष्ठ धलधपक 1. वतेन देयके ( भधवष्य धनवाि धनिी ) 
2. व.ैखचाची प्रधतपतूी देयक, उत्सव अग्रीम 
3. आकस्मीक खचाची देयके 
4. दुरध्वनी, वीज देयके 
5. कायालयीन खचम 
6. परेॉल, तेल, वगंण 
7. भधवष्य धनवाि धनिी वगम-४ लेखा ठेवण.े 

 

म कायासन 



अ.
क्र. 

पदनाम अधिकारी/ 
कममचा-याच े

नाव 

कामाच ेस्वरुप 

१ प्रशासकीय अधिकारी 

(अधत.कायम 

श्री.वि.द. 

हातखंबकर  

म कायासनामिून शासनास सादर करावयाच े प्रस्ताव , 
न्यायालयीन प्रकरण, न्यायालयीन प्रकरणांची पतूतता करण,े 
विधानसभा/विधान पवरषद प्रश्नोत्तरे, आश्वासने, लक्षिधेी 
सचूना, अधा तास चचा, कपात सचूना ि तद्नुषवंिक 
बाबींची उत्तरे िळेेिर शासनास सादर करण.े तसचे 
मावहती अवधकारांतितत यणेाऱ्या वनिदेनांिर कायतिाही 
करणे इ. 
म कायासनास प्राप्त होणारे टपाल मावकिं ि करणे 
न्यायालयीन प्रकरणांची पतूतता करणे, विधानसभा/विधान 
पवरषद प्रश्नोत्तरे, आश्वासन,े लक्षिधेी सचूना, अधा तास 
चचा, कपात सचूना ि तद्नुषवंिक बाबींची उत्तरे िळेेिर 
शासनास सादर करणे. तसचे मावहती अवधकारांतितत 
येणाऱ्या वनिदेनांिर कायतिाही करण ेइ. 
प्रशासकीय मान्यतेच े शासन वनणतय िषतवनहाय सकंलन 
करणे ि त्यांच ेजतन करण ेि  
लेखा आक्षपेाची पतुतता करण े
िळेोिळेी उद्भिणारे इतर आकस्ममक विषय हाताळणे. 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, नािपरू 
 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नािपरू 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि अवतविशेषोपचार 
रुग्णालय, नािपरू 
इंवदरा िांधी शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, नािपरू 
इंवदरा िांधी शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय, नािपरू 
डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर अनुसधंान कें द्र, नािपरू 
श्री.िसतंराि नाईक शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, 
यितमाळ 
श्री.िसतंराि नाईक शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय, यितमाळ 
सबंधंीत समंथांच्या मावहती अवधकारांतितत यणेाऱ्या 
वनिदेनांिर कायतिाही करण े
नव्याने स्थापीत शासकीय वदै्यकीय मिाधवद्यालय, सातारा   



सबंधंीत समंथांमार्त त प्राप्त होणारे यंत्रसामगु्री खरेदीच े
प्रमताि योग्य त्या पडताळणीअंती शासनास प्रशासकीय 
मान्यते कवरता सादर करणे. तसचे समंथांमार्त त होणाऱ्या 
पत्रव्यिहारास उत्तर देणे. 
(धवदभातील ससं्था) 

४ वधरष्ठ धलधपक श्री.सधचन राऊत प्रधतधनयुक्ट्तीने व.ैधश.व औ.िव्ये धवभाग,मंत्रालय मुंबई येथे 
कायमरत आिेत 
(सदर वरक्त असलले्या पदांचा अवतरीक्त कायतभार 
कायासनातील इतर कमतचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आल ेआहे 

५ वधरष्ठ धलधपक धरक्ट्त सदर वरक्त असलले्या पदांचा अवतरीक्त कायतभार 
कायासनातील इतर कमतचाऱ्यांकडे  सोपविण्यात आल े
आहे 

६ वधरष्ठ धलधपक धरक्ट्त सदर वरक्त असलले्या पदांचा अवतरीक्त कायतभार 
कायासनातील इतर कमतचाऱ्यांकडे  सोपविण्यात आल े
आहे 

७ वधरष्ठ धलधपक धरक्ट्त सदर वरक्त असलले्या पदांचा अवतरीक्त कायतभार 
कायासनातील इतर कमतचाऱ्यांकडे  सोपविण्यात आल े
आहे 

८ वधरष्ठ धलधपक धरक्ट्त सदर वरक्त असलले्या पदांचा अवतरीक्त कायतभार 
कायासनातील इतर कमतचाऱ्यांकडे  सोपविण्यात आल े
आहे 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, औरंिाबाद 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, औरंिाबाद 
डॉ.शंकरराि चव्हाण शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, 
नांदेड 
डॉ.शंकरराि चव्हाण शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय, नांदेड 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, लातरू 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, लातरू 
मिामी रामानंद वतथत ग्रामीण शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय, अंबाजोिाई 
मिामी रामानंद वतथत ग्रामीण शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालय, अंबाजोिाई 
नव्याने स्थापीत शासकीय वदै्यकीय मिाधवद्यालय व सवोपचार 
रुग्णणालय बारामती,बसिुदुगम   
सबंधंीत समंथांमार्त त प्राप्त होणारे यंत्रसामगु्री खरेदीच े



प्रमताि योग्य त्या पडताळणीअंती शासनास प्रशासकीय 
मान्यते कवरता सादर करणे. तसचे समंथांमार्त त होणाऱ्या 
पत्रव्यिहारास उत्तर देणे. 
(मराठवाडा अतंगमत ससं्था) 
सबंधंीत समंथांच्या न्यायालयीन प्रकरणांची पतूतता करण,े 
कायासनास प्राप्त विधान सभा/विधान पवरषद अनुषिंान े
उपस्मथत सित प्रकारच्या बाबींची प्रश्न उत्तरे तयार करुन 
िळेेिर पतूतता करण.े 
सचंालनालयास्तरावरुन राबधवण्यात येणाऱ्या यंत्रसामगु्री  व 
ईतर बाबी खरेदी करीता ई-धनधवदा प्रधसध्द करुन त्यानुषगें ई-
धनधवदेबाबतच े कामकाज करणे. 
(सध्यक्स्थतीत शासन मान्यतेनुसार एक धवषशेबाब म्िणनू 
सचंालनालयाच्या अधिनस्त नधवन शासकीय वदै्यकीय 
मिाधवद्यालय,जळगाव या ससं्थेस  आवश्यक यंत्रसामगु्री  तसचे 
रुग्णणवाधिका  खरेदी करीता ई-धनधवदा प्रधसध्द करण्यात आली 
आिे व त्यानुषगें इतर कामकाज तसेच संचालनालयाच्या 
अधिनस्त सवम शासकीय रुग्णणालये यांना आवश्यक रुग्णणालयीन 
कापड व इतर बाबींकरीता धनधवदा प्रधसध्द करुन  त्यानुष्ंगाने 
इतर कामकाज करणे) 
िवरष्ठांनी िळेोिळेी नेमनू वदलेली कामे करणे. 
ससनू सिोपचार रुग्णालय, पणु े
ब.ैजी.शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, पणुे 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, वमरज 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, वमरज 
पद्मभषूण िसतंदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांिली 
छत्रपती वशिाजी महाराज सिोपचार रुग्णालय, सोलापरू 
डॉ.िशै्यंपायन ममतृी शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, 
सोलापरू 
राजषी शाहू महाराज शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, 
कोल्हापरू 
छत्रपती प्रवमला राज ेसिोपचार रुग्णालय, कोल्हापरू 
श्री.भाऊसाहेब वहरे शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, धुळे 
सिोपचार रुग्णालय, धुळे 
नव्याने स्थापीत शासकीय वदै्यकीय मिाधवद्यालय , अधलबाग   
सबंधंीत समंथांमार्त त प्राप्त होणारे यंत्रसामगु्री खरेदीच े
प्रमताि योग्य त्या पडताळणीअंती शासनास प्रशासकीय 
मान्यते कवरता सादर करणे. तसचे समंथांमार्त त होणाऱ्या 



पत्रव्यिहारास उत्तर देणे. 
सचंालनालयाच्या अवधनमत सित समंथांच े लेखन सामगु्री 
प्रमतािा सदंभात आिश्यक ती सित कायतिाही करणे ि 
मावहतीच ेसकंलन करणे. 
2017-18 या वित्तीय िषात राबविण्यांत आलेल्या अंदाज े
35 वनविदांच्या सदंभात अनामत रक्कमेची नोंदिही ठेिण े
ि पढुील शासन/सचंालनालयाच े वनणतयानुसार प्राप्त 
अनामत रक्कम परत करणे.  तसचे मािील अंदाज े 4-5 
िषामध्ये अनामत रक्कमेपोटी जमा असलेले वडमान्ड 
ड्रार्ट अथिा बकँ िॅरंन्टी यांचा लेखा अद्ययाित करुन 
वनयमानुसार सबंधंीत वनविदाकारास परत करण.े 
जावहरातींची देयके/बठैकीचा चहापान, अल्पोपहार 
देयके/ झेरॉक्स मशीऩच े देयक इ. च्या देयकांिर 
कायतिाही करणे ि त्यांच ेअवभलेख अद्ययाित ठेिण.े 
िवरष्ठांनी िळेोिळेी नेमनू वदलेली कामे करणे. 
संचालनालयाच्या अतंगम् ससं्थाना आवश्यक यंत्रसामगु्री खरेदी 
करीता िािकीन जीव औषि धनमाण मिामंडळ यांना यंत्रधनिाय 
धवधनदीष्टे, प्रशासकीय मान्यता व ईतर बाबींच ेप्रस्ताव सादर 
करणे 
कामा ि आल््लेस रुग्णालय, मुंबई 
सेंट जॉजसे रुग्णालय, मुंबई 
पवरचया वशक्षण समंथा, मुंबई 
नािरी मिाम्य कें द्र, बांद्रा, मुंबई 
आरोग्य पथक, पालघर 
आरोग्य पथक, वशरुर, पणु े
आरोग्य पथक, तासिांि, सांिली 
आरोग्य पथक, सािनरे 
आरोग्य पथक, पठैण 
स्त्री रुग्णालय, यितमाळ 
शासकीय वदै्यकीय मिाधवद्यालय, नंदुरबार 
सबंधंीत समंथांमार्त त प्राप्त होणारे यंत्रसामगु्री खरेदीच े
प्रमताि योग्य त्या पडताळणीअंती शासनास प्रशासकीय 
मान्यते कवरता सादर करणे. तसचे समंथांमार्त त होणाऱ्या 
पत्रव्यिहारास उत्तर देणे. 
धवधत्तय वषात शासनस्तरावरुन प्राप्त प्रशासकीय मान्यतेनुसार 
िािकीन जीव औषि धनमाण मिामंडळ यांना धबडीएसवर 



अनुदान उपलब्ि करणेबाबत (बजटे)सबंिीत कायासनास 
पत्रव्यविार करणे व अनुदानबाबत नोंद ठेवणे 
िािकीन जीव औषि धनमाण मिामंडळ यांचकेडे नोंदधवण्यात 
आलले्या मागणी पत्रानुसार सपंणुम खरेदी प्रक्रीया दरम्यान 
िोणारे पत्रव्यविार, त्यांचा लखेा-जोगा नोंद ठेवणे. 
ई-उपकरण  प्रणालीव्दारे राबधवण्यात येत असलले्या खरेदी 
बाबतच्या वबेसाईट करीता आवश्यकत ती मदत मे.धसडॅक यांच े
सोबत कामकाज करणे. 

संचालनालयाच्या अतंगम् ससं्थाना आवश्यक यंत्रसामगु्री खरेदी 
करीता िािकीन जीव औषि धनमाण मिामंडळ यांना यंत्रधनिाय 
धवधनदीष्टे, प्रशासकीय मान्यता व ईतर बाबींच ेप्रस्ताव सादर 
करणे 
 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, िोंवदया 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय  ि रुग्णालय, िोंवदया 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, चदं्रपरू 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय चदं्रपरू 
शासकीय दंत महाविद्यालय ि रुग्णालय, मुंबई 
शासकीय दंत महाविद्यालय ि रुग्णालय, औरंिाबाद 
शासकीय दंत महाविद्यालय ि रुग्णालय, नािपरू 
सचंालनालयाच्या अवधनमत सित समंथांच े लेखन सामगु्री 
प्रमतािा सदंभात आिश्यक ती सित कायतिाही करणे ि 
मावहतीच ेसकंलन करणे. 
मािील अंदाज े 4-5 िषामध्ये अनामत रक्कमेपोटी जमा 
असलेले वडमान्ड ड्रार्ट अथिा बकँ िरंॅन्टी यांचा लेखा 
अद्ययाित करुन वनयमानुसार सबंधंीत वनविदाकारास 
परत करणे. 
संचालनालयाच्या मागणीपत्रानुसार िािकीन 
मिामंडळास्तरावरुन राबधवण्यात येत असलले्या धनधवदांबाबत 
सवम पत्रव्यविार उदा.सिुारीत धवधनदीष्टे,डेमो,धनधवदापवुम बठैक 
व ईतर धवषयाच्या अनुषंगाने कामकाज 

 कवनष्ठ  वलवपक 
 

धरक्ट्त सदर वरक्त असलले्या पदांचा अवतरीक्त कायतभार 
कायासनातील इतर कमतचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आल ेआहे 

 

 



ब कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचा-याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

१ श्री.चिंकांत 
कुमावत  
( प्र.अ.अ.कायम.) 
 
सौ. सधवता राणे 
( का.अ. ) 
 

प्रशासकीय 
अधिकारी 

 
 
कायालयीन 
अधिक्षक 

अध्यापकांच्या य.ुजी.सी. वतेनश्रेणी, 
व्यवसायरोिभत्ता धवषयक, भा.आ.प., माधितीचा 
अधिकार, एकधत्रत सावमजधनक बदल्या, आस्थापना 
मंडळ व म.लो.आ. प्रस्ताव, अध्यापकांच्या 50-55 
वषानंतरच्या पनुर्मवलोकन अिवालाबाबतचा 
पत्रव्यविार, पयमवके्षक धनयतं्रण, दैनंधदन टपाल, 
कायासनातील कममचाऱ्यांवर धनयतं्रण ठेवणे, तसचे 
धवभागीय चौकशी, न्यायालयीन प्रकरणे, 
लोकआयकु्ट्त प्रकरणी मंत्रालय व इतर मित्वाच्या 
धठकाणी जाणे, तसचे मित्वाच्या टपालाचा 
कममचाऱ्यांकडून त्वरीत धनपटारा करुन घेणे. 

२ धरक्ट्तपद वधरष्ठ सिाय्यक 
 

मानसवेी आस्थापना / चचासत्र, अध्यापकांच्या 
परदेशातील कायमशाळा / शोिधनबिं याबाबतच े
परदेश दौऱ्याच्या  परवानगीबाबत. 

३ धरक्ट्तपद वधरष्ठ धलधपक  
४ धरक्ट्तपद वधरष्ठ धलधपक  
५ धरक्ट्तपद वधरष्ठ धलधपक  
६ धरक्ट्तपद वधरष्ठ धलधपक  
७ श्री. चिंकांत 

उत्तकेर 
कधनष्ठ धलधपक 
(1ब) 

 

धवकृतीशास्त्र व सकू्ष्मजीवशास्त्र धवषयातील 
अध्यापकांच्या आस्थापनेबाबत. 

८ सौ. बबीता मोरे 
 

वधरष्ठ धलधपक 
(2ब) 

 

जीवरसायनशास्त्र व औषिशास्त्र तसचे औषिधनमाता 
व जीवरसायनशास्त्रज्ञ (वगम-2) या धवषयातील 
अध्यापकांच्या व कममचाऱ्यांच्या आस्थापनेबाबत. 

९ श्री. प्रिुल्ल साळवी 
 

वधरष्ठ धलधपक 
(तदथम) (3ब) 

 

शरीरधक्रयाशास्त्र व शरीररचनाशास्त्र या धवषयातील 
अध्यापकांच्या आस्थापनेबाबत. 

१० श्री. सदाधशव 
जािव 
 

कधनष्ठ धलधपक 
(4ब) 

 

रोग प्रधतबिंक व सामाधजक औषिवदै्यकशास्त्र व 
न्यायवदै्यकशास्त्र तसचे इतर अशकै्षधणक पदे (वगम-2) 
या धवषयातील अध्यापकांच्या व कममचाऱ्यांच्या 



आस्थापनेबाबत. 
११ श्री. दत्तात्रय भवर 

 
कधनष्ठ धलधपक  

 
कायासनातील सवम टंकलेखन व टपाल वाटप. 

 

 

क कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचा-याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

१ श्री.जिन्नाथ निले प्रशासकीय 
अवधकारी 

(अवत.कायत.) 

सचंालनालयांतगमत सवम शासकीय वदै्यकीय/दंत 
मिाधवद्यालयातील वगम-१ मिील सचंालक, 
सिसचंालक (व)ै व (दंत), अधिष्ठाता (व)ै व (दंत) व 
प्राध्यापक (व)ै व (दंत)   तसचे वगम-१ मिील वदै्यकीय 
व दंत धवषयातील सिाय्यक प्राध्यापक व 
दंतशल्यधचधकत्सक या सवंगातील अध्यापकांच े
आस्थापना धवषयक काम-काज, कोटम प्रकरणे, 
माधिती अधिकार इत्यादी कामे तसचे कायासनातील 
कममचा-यांवर देखरेख ठेवनू, त्यांचकेडून शासनास 
सादर करावयाच े प्रस्ताव वळेीच तयार करुन घणेे 
याप्रमाणे  आस्थापना धवषयक सवम काम-काज 
िाताळण्यात यतेात. 

२ श्री.विजय कोळी कायालयीन 
अवधक्षक 

(अवत.कायत.) 

सचंालक,सिसचंालक (व)ै व (दंत) तसचे 
सचंालनालयांतगमत सवम शासकीय वदै्यकीय/दंत 
मिाधवद्यालयाचें अधिष्ठाता यांच े आस्थापना धवषयक 
काम-काज,सचंालनालयांतगमत सवम शासकीय 
वदै्यकीय/दंत मिाधवद्यालयातील धचधकत्सालयीन व 
दंत धवषयातील प्राध्यापक/सियोगी 
प्राध्यापक/सिाय्यक प्राध्यापक तसचे अधिधक्षका 
(सशुुषा सवेा) यांच े आस्थापना धवषयक काम-काज 
िाताळण्यात यतेात. 

३ श्री.सजंय विसपतु े िरीष्ठ सहाय्यक सचंालनालयांतगमत यणेा-या शासकीय वदै्यकीय 
मिाधवद्यालय व रुग्णणालयातील वगम-१ व २ मिील 



धचधकत्सालयीन धवषयातील प्राध्यापक, सियोगी 
प्राध्यापक व सिाय्यक प्राध्यापक या सवंगातील 
आस्थापना सबंधंित सवम कामे िाताळली जातात. 
त्यामध्य े अध्यापकांच े धवधवि धवषयातील प्रस्ताव 
तसचे शासनान े वळेोवळेी धदलेल्या धनदेशानुसार 
अध्यापकांची माधिती/प्रस्ताव शासनास सादर केल े 
जातात. तसचे वधरष्ठांनी वळेोवळेी नेमनू धदलेले काम 
सत्वर पार पाडण्यात यतेात. (एकूण ४ धवषय) 

४ श्री.कमलाकर 
कान्होलीकर 

िरीष्ठ वलपीक सचंालनालयांतगमत यणेा-या शासकीय वदै्यकीय 
मिाधवद्यालय व रुग्णणालयातील वगम-१ व २ मिील 
धचधकत्सालयीन धवषयातील प्राध्यापक, सियोगी 
प्राध्यापक व सिाय्यक प्राध्यापक या सवंगातील 
आस्थापना सबंधंित सवम कामे िाताळली जातात. 
त्यामध्य े अध्यापकांच े धवधवि धवषयातील प्रस्ताव 
तसचे शासनान े वळेोवळेी धदलेल्या धनदेशानुसार 
अध्यापकांची माधिती/प्रस्ताव शासनास सादर केल े 
जातात. तसचे वधरष्ठांनी वळेोवळेी नेमनू धदलेले काम 
सत्वर पार पाडण्यात यतेात. (एकूण 8 धवषय) 

५ श्रीमती प्रवतक्षा 
गेंगज े

िरीष्ठ वलपीक सचंालनालयांतगमत यणेा-या शासकीय वदै्यकीय 
मिाधवद्यालय व रुग्णणालयातील वगम-१ व २ मिील 
धचधकत्सालयीन धवषयातील प्राध्यापक, सियोगी 
प्राध्यापक व सिाय्यक प्राध्यापक या सवंगातील 
आस्थापना सबंधंित सवम कामे िाताळली जातात. 
त्यामध्य े अध्यापकांच े धवधवि धवषयातील प्रस्ताव 
तसचे शासनान े वळेोवळेी धदलेल्या धनदेशानुसार 
अध्यापकांची माधिती/प्रस्ताव शासनास सादर केल े 
जातात. तसचे वधरष्ठांनी वळेोवळेी नेमनू धदलेले काम 
सत्वर पार पाडण्यात यतेात. (एकूण 11 धवषय) 

६ कुमारी आरती 
धकदमत 

कवनष्ठ वलपीक सचंालनालयांतगमत यणेा-या शासकीय वदै्यकीय 
मिाधवद्यालय व रुग्णणालयातील वगम-१ व २ मिील 
धचधकत्सालयीन धवषयातील प्राध्यापक, सियोगी 
प्राध्यापक व सिाय्यक प्राध्यापक या सवंगातील 
आस्थापना सबंधंित सवम कामे िाताळली जातात. 



त्यामध्य े अध्यापकांच े धवधवि धवषयातील प्रस्ताव 
तसचे शासनान े वळेोवळेी धदलेल्या धनदेशानुसार 
अध्यापकांची माधिती/प्रस्ताव शासनास सादर केल े 
जातात. तसचे वधरष्ठांनी वळेोवळेी नेमनू धदलेले काम 
सत्वर पार पाडण्यात यतेात. (एकूण 4 धवषय) 

७ श्री. राजेंद्र नाडेकर िरीष्ठ वलपीक सचंालनालयांतगमत येणा-या शासकीय दंत 
मिाधवद्यालय व रुग्णणालयातील वगम-१ व २ मिील 
धचधकत्सालयीन धवषयातील प्राध्यापक, सियोगी 
प्राध्यापक व सिाय्यक प्राध्यापक तसचे 
दंतशल्यधचधकत्सक या सवंगातील आस्थापना 
सबंधंित सवम कामे िाताळली जातात. त्यामध्ये 
अध्यापकांच े धवधवि धवषयातील प्रस्ताव तसचे 
शासनान े वळेोवळेी धदलेल्या धनदेशानुसार 
अध्यापकांची माधिती/प्रस्ताव शासनास सादर केल े 
जातात. तसचे वधरष्ठांनी वळेोवळेी नेमनू धदलेले काम 
सत्वर पार पाडण्यात यतेात.  (एकूण 10 धवषय) 

८ श्री.अक्षय बोरीचा कवनष्ठ वलपीक सचंालनालयांतगमत सवम शासकीय वदै्यकीय/दंत 
मिाधवद्यालयातील वगम-१ मिील सचंालक, 
सिसचंालक (व)ै व (दंत), तसचे अधिष्ठाता (व)ै तसचे 
तसचे अधिधक्षका (सशुुषा सवेा) यांच े आस्थापना 
धवषयक काम-काज सबंधंित कायालयीन अधिक्षकांनी 
केलेल्या मागमदशमनानुसार पत्रव्यविार  करणे, तसचे 
वधरष्ठांनी वळेोवळेी नेमनू धदलेले काम सत्वर पार 
पाडण्यात यतेात.  

 

ई कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचा-याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

१ श्रीमती मणृाल 
घाडीगावकर 

कायालयीन 
अधिक्षक 

सवम ई-१ ते ई-६ मिील सवम धवषयांची कामे िाताळणे व 
त्याची पतूमता सबंिंीतांकडून करुन घेण.े 

२ श्री.लाखाडे गंगािर  
 

वरीष्ठ सिाय्यक 
 

१) अधिपधरचारीका यांच्या आस्थापनाबाबत ससं्था -
मुंबई,पालघर,नागपरू,अकोला,यवतमाळ, चिंपरू, 



गोंधदया, कोल्िापरू,लातरू,यथेील अधिपधरचारीकांच्या 
बदल्या. 
२) सीईटी परीक्षचे ेप्रक्रीया 
३) अधिपधरचारीका पदावर नमेणकूा व त्यासबंिंी सवम 
प्रकरणे. 
४) आंतरधवभागीय बदली. 
५) न्यायालयीन प्रकरण ेप्रकल्पग्रस्त/अपगं उमेदवार 
प्रकरण े
६) अधिपधरचारीकांची ९३६८ पदांची बबदू नामावली 
अद्ययावत ठेवण े
७) सबंिंीत बाबत माधिती अधिकार/न्या.प्रकरण 

३ सजंय गावडें 
 

वरीष्ठ धलधपक १) बी.एस्सी (न) २ वषम,४ वषम अभ्यासक्रम प्रवशेप्रधक्रया, 
पाठयधनदेधशका  
२) एम.एस्सी (न) अभ्यासक्रम प्रवशे प्रधक्रया  
३) जी.एन.एस.अभ्यासक्रम प्रवशे प्रधक्रया  
४) खाजगी अभ्यासक्रमाची प्रधतधनयकु्ट्ती व अध्ययन रजा 
५) सबंिंीत बाबत माधिती अधिकार व न्या.प्रकरण 

४ श्री स्वप्नील ठोकळे 
 

वरीष्ठ धलधपक १) अधिसधेवका वगम-२,श्रेणी-१ आस्थापना, पधरसधेवका  
२) अधिसधेवका वगम-२,श्रेणी-२ आस्थापना, धवभागीय 
पधरसधेवका  , सिा. अधिसधेवका  
५) वधरल आस्थापनेशी सबंिंीत पत्रव्यविार  
६) सांक्ख्यकी माधिती देण े
७) नधसगं धवषयाशी सबंिीत कॉमन तारांधकत/अतारांधकत 
प्रश्नांची उत्तरे एकधत्रपणे तयार करणे. 
 

५   
 

१) सिाय्यक अधिसधेवका आस्थापना 
२) पधरसधेवका ज्येष्ठता सचूी 
३) पधरसधेवका आस्थापना 
४) धवभागीय पधरसधेवका आस्थापना 
५) अधिपरीचारीका ज्येष्ठतासचूी 
६) पधरसधेवका व सिाय्यक अधिसधेवका यांची बबदू 
नामावली अद्ययावत ठेवण.े 
७) सवम ससं्थेतील पधरसधेवका,सिाय्यक अधिसधेवका 
यांच्या बदल्यांबाबत 
८) पधरसधेवकांच्या आंतधवभागीय बदल्या. 
९) वरील आस्थापनेशी सबंिंीत पत्रव्यविार 



१०)  सबंिंीत बाबत माधिती अधिकार व न्या.प्रकरण 
६ श्री.धवनोद मोरे   वरीष्ठ धलधपक १) अधिपरिचािीका याांच्या आस्थापनाबाबत- 

पणुे,औरंगाबाद,िुळे,धमरज,सांगली,नांदेड, 
साेलापरू,अंबाजोगाई,पठैण,तासगांव,धशरुर,येथील 
अधिपारीचारीकांच्या बदल्यांबाबत. 
२) सावमजधनक आरोग्णय पधरचारीका यांची आस्थापना 
३) बालरुग्णण पधरचारीका यांच्या आस्थापनाबाबत 
४) मनोरुग्णण पधरचारीका यांच्या आस्थापनाबाबत 
५) वरील आस्थापनेशी सबंिंीत पत्रव्यविार 
७) सबंिंीत बाबत माधिती अधिकार व न्या.प्रकरण 

७ धरक्ट्त पद  वरीष्ठ धलधपक 
 

१) प्राचायाा,प्राध्यापक,अधिव्याख्याता,पाठयधनरे्दधिका,याांच्या 
आस्थापनाधवषयक सवम बाबी(आय.एन.ई.) 
२) सबिंीताबाबतच ेमाधिती अधिकार/न्या.प्रकरण े 
३) आकृतीबिं व पद धनर्ममतीचा प्रस्ताव 

८ श्री.नरेश वाघेला कधनष्ठ धलधपक 
 

१) टायबपग करणे  
२) सधंकणम नस्ती तयार करण े
३) टपाल वाटप व इतर कामात मदत करण.े 
४) पदांबाबतच्या सद्याक्स्थतीची एकधत्रत माधिती 
अद्ययावत ठेवण े

९ वरीष्ठ धलधपक 
 

श्रीम.गायत्री 
उत्तकेर 
 

१) खाजगी सांस्थाना मान्यतेचे प्रस्ताव व त्या अनुषांगाने सवा  
पत्रव्यविार  
२) माधिती अधिकाराचा अिवाल देणे  
३ ) सघंटनचेा पत्रव्यविार  
४) खाजगी ससं्थांची न्यायालयीन प्रकरणे. 

 

  



 

असीईटी कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचा-याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

 श्री स्वक्प्नल 
देसाई  

वधरष्ठ सिाय्यक 
प्रधतधनयकु्क्ट्त   

१) आिोग्य धवज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेिाांच्या अनुषांगाने 
धनयमावली तयाि किणे , 

2)धनयमावलीच्या अनुषगंाने न्यायालयीन प्रकरणे 
िाताळणे  

३) MARD सदंभातील पत्रव्यविार  

४) नवीन शावमै करीता प्राथधमक तपासणी 
अिवाल सादर करण.े  

५) शावमै मध्य ेनवीन पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम बकवा 
पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाची प्रवशे क्षमता वाढधवण.े  

६) खाजगी धवनाअनुदानीत अरोग्णय धवज्ञान 
अभ्यासक्रम ससं्थांमध्य ेनवीन UG/PG  
अभ्यासक्रम बकवा प्रवशे क्षमता वाढीबाबत 
सक्षमता तपासणी करण.े  

७) UG/PG  धवद्यार्थ्यांची धनवदेने या सदंभाा्रत 
पत्रव्यविार  

 श्री नारायण ेघुग े वधरष्ठ धलधपक  १) बिंपत्र व िमीपत्र मकु्ट्तता प्रमाणपत्र धवषयक 
कायमवािी  

२) राजश्री छत्रपती शािु मिाराज धशष्यवतृ्ती 
योजना  

३) पजंाबराव देशमखु वसतीगिृ योजना  
४) अल्पसखं्यांक धशष्यवतृ्ती योजना  
५) बिंपत्रीत सवेा उपलब्ि करुन देण्याची 

ऑनलाईन पध्दतीने प्रधक्रया राबवुन 
कायमवािी करण.े 



६) मिाधडबीटी पोटमल संबिंीची सवम कायमवािी 
करणे.  

७) धविानसभा/धविानपधरषद तारांधकत प्रश्न 
िाताळणे  

 श्री धनशांत 
चदंनखेडे  

कधनष्ठ धलधपक  1. माधिती अधिकार अंतगमत सवम प्रकरणे धवषयक 
कामे  

2. सीईटीच्या प्रवशेाबाबत व शासन धनणमयाच्या 
धवरुध्दची सवम कोटमकेस िाताळणे.  

3. नागपरू खंडपीठ व औरंगाबाद खंडपीठाच्या 
असलेल्या सवम कोटमकेसबाबत तेथील 
कममचारी व अधिकारी यांना योग्णय ती माधिती 
परुधवणे.  

4. प्रवशे धनयामक प्राधिकरणाबाबतची सवम 
पत्रव्यविार िाताळणे.  

5. प्रवशे प्रधक्रयाबाबतचा सवम पत्रव्यविार 
िाताळणे.  

 श्री अरुण मोरे  गिृ धन वस्त्रपाल 
प्रधतधनयकु्क्ट्त  

1.नीट यजुी, नीट पीजी , नीट एमडीएस प्रवशे 
धनयमावली माधिती पकु्स्तका  

२. नीट यजुी, नीट पीजी , नीट एमडीएस 
प्रवशेाच्या जागेचा तपशील  

 

सांक्ख्यकी कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचा-याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

१ श्री.सधतष दशरथ 
नागवकेर 

सांक्ख्यकी 
सिाय्यक 

१) अथम आधण सांक्ख्यकी सचंालनालयाला 
वळेोवळेी सांक्ख्यकीय माधिती परुवणे. 

२) कायमक्रम अंदाजपत्रक या पसु्तकाची 
छपाई करणे. 

३) सचंालनालयाच्या अंतगमत असलेल्या 



ससं्थांमिील कममचाऱ्यांच्या 
वतेनधनधितीबाबत तसचे सवेा 
पसु्तकांच्या आक्षपेाबाबत मागमदशमन 
करणे. 

२ श्री.मंदार श्रीकांत 
सावतं 

वधरष्ठ धलधपक १)  सचंालनालयाच्या अधिनस्त ससं्थेतील 
भरलेली व धरक्ट्त पदांची माधिती 
शासनास सादर करणे. 

२) मागासवगी/अपगं अनुशषेाबाबतची 
आकडेवारी वळेोवळेी शासनास सादर 
करणे. 

 

समन्वय कायासन 
अ.
क्र. 

अधिकारी/ 
कममचा-याच ेनाव 

पदनाम कामाच ेस्वरुप 

१ श्रीमती रोधिणी 
कोकाटे 

धनम्नश्रेणी 
लघुलेखक 

माधिती अधिकार अधिधनयम २००५ अन्वय े माधिती 
अधिकार माधसक तसचे वार्मषक अिवाल सादर 
करणे. सचंालनालयाच्या तसचे सचंालनालयाच्या 
अंतगमत यणेाऱ्या ससं्थाच्या १७ बाबी प्रधसद्ध करणे, 
नागरीकांची सनद प्रधसद्ि करणे, मधिला तक्रार 
धनवारण सधमती स्थापन करुन अिवाल सादर 
करणे, मराठी भाषा अिवाल शासनास सादर करणे, 
अनूसधुचत जमाती अवदै्य कममचाऱ्यांची माधिती 
शासनास सादर करणे, धविानमंडळाच े उन्िाळी, 
पावसाळी तसचे धिवाळी अधिवशेन कामकाज 
सांभाळणे. सचंालनालयाची एकधत्रत माधिती 
शासनास सादर करणे. 

२ श्री.धवठ्ठल 
धदनकर भोसल.े 

धलधपक-धन-
टंकलेखक 

टंकलेखन करणे. 
माधिती अधिकार अधिधनयम २००५ अंतगमत माधिती 
अधिकारचा माधसक तसचे वार्मषक अिवाल तयार 
करणे. तसचे माधिती अधिकारा अंतगमत १७ बाबींची 
माधिती सकेंतस्थावर प्रधसद्ध करण्याकरीता 
वधरष्ठांना मदत करणे. तसचे नागरीकांची सनद 



प्रधसद्ध करण्याकरीता मदत करणे, धविानमडळाच े
उन्िाळी, पावसाळी तसचे धिवाळी अधिवशेन यामध्ये 
उपक्स्थत िोणारे तारांधकत/अतारांधकत प्रश्न, कपात 
सचूना, औधचत्याचा मिुा, ठराव, स्थगन प्रस्ताव, 
लक्षविेी सचूना तयार करुन शासनास पाठधवण्यास 
मदत करणे. तसचे सचंालनालयाच े जो एकधत्रत 
पत्रव्याविार एकधत्रत करुन शासनास सादर करण.  

 

 


