
४ ( १ ) ( ख ) ( VIII) 

आपला एक भाग म्हणनू ककवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणनू घटित केलले्या दोन ककवा अटिक 
व्यक्तींच्या टिळून बनलेल्या िंडळांच,े पटिषदांच,े सटित्यांच ेआटण अन्य टनकायांच ेटवविण, आटण त्या 
िंडळाच्या, पटिषदांच्या, सटित्यांच्या आटण अन्य टनकायांच्या बठैकी लोकांसाठी खुल्या आहेत ककवा 
कस े ककवा अशा बठैकीची काययवतृ्त ेजनतेला पहावयास टिळण्याजोगी आहेत ककवा कस ेयाबाबतच े
टवविण. 

............................................................................................................ 

कायासन सटितीच ेटवविण सटितीची िचना सटितीकडून हाताळल े
जाणािे कािकाज 

अ 
कायासन 
/ सीईिी 
टवभाग 

शा पत्र क्र.एिईडी-
१००९/सीआि९६/प्र.क्र.०९/
टशक्षण-२ टदनांक ४ एटप्रल 
२००९ अन्वये टितीय वषय 
एिबीबीएस िहाटवद्यालय 
प्रटक्रयेसदंभात 

अध्यक्ष-सचंालक वदै्यकीय टशक्षण व 
सशंोिन िुंबई   
सदस्य कुलसटचव, िहािाष्ि आिोग्य 
टवज्ञान टवद्यापीठ नाटशक  
सदस्य सहसटचव, वदै्यकीय टशक्षण व 
औषिी द्रव्ये टवभाग , िंत्रालय िुंबई  
सदस्य सटचव - सह सचंालक 
(वदै्यकीय) 

सचंालनालय वदै्यकीय टशक्षण व 
सशंोिन िुंबई 

िे, जनु आटण सप्िेंबि, 
ऑक्िोबि िआटवटव च्या 
प्रथि वषय एिबीबीएस 
टनकालानतंि बदली 
प्रटक्रया िाबटवणे. 

अ 
कायासन 
/ सीईिी 
टवभाग 

शा टनणयय क्र डब्लल्यपुीएि 
१०११/प्र.क्र.३५२/११/टशक्ष
ण-२ टदनांक ४ एटप्रल २०१२ 
अन्वय े वदै्यकीय पदव्यतु्ति 
पदवी व वदै्यकीय 
अटतटवशेषोपचाि बिंपटत्रत 
उिेदवािांना सवेते टनयकु्ती 
देण्याबाबत 

अध्यक्ष सचंालक वदै्यकीय टशक्षण व 
सशंोिन, िुंबई  
सदस्य -सचंालक ,आिोग्य सवेा 
िहािाष्ि िाज्य िुंबई  
सदस्य - सचंालक, वदै्यकीय टशक्षण व 
प्रिखु रुग्णालय, बहृन्िुंबई 
िहानगिपाटलका िुंबई  
सदस्य -अटिष्ठाता शाविै व रु नागपिु  
सदस्य - अटिष्ठाता, ग्रॅन्ि वदै्यकीय 
िहाटवद्यालय तथा ज जी सिहु 
रुग्णालये िुंबई  
सदस्य - अटिष्ठाता ब ैजी वदै्यकीय 
िहाटवद्यालय तथा ससनू सवोपचाि 

जलैु-ऑगस्ि व नोव्हेंबि-
टडसेंबि िआटवटव च्या 
पदव्यतु्ति पदवी व 
अटतटवशेषोपचाि 
बिंपटत्रत उिेदवािांन 
बिंपटत्रत सवेिेध्य े
टनयकु्ती प्रटक्रया िाबटवण े



रुग्णालय पणु े

ड 
कायासन 

नागिी सवेा िंडळ १. सह सचंालक (वदै्य) - अध्यक्ष  
२.सह सचंालक (दंत) - सदस्य  
३. िखु्य प्रशासकीय अटिकािी (ड,  
     फ, ई)  -  सदस्य  
४. प्रशासकीय अटिकािी  - सदस्य  
    सटचव ( सबंटंित शाखेच े) 

गि -ब व गि-क ििील 
कियचा-यांच्या 
प्रशासकीय व टवनंती 
बदल्यासाठी टशफािस 
किणे. 

तक्राि टनवािण सटिती १ डॉ टदटलप म्हैसकेि, सचंालक-   
   अध्यक्ष  
२ श्री दतात्रय घनवि,कक्ष  
   अटिकािी, िंत्रालय - िंत्रालयीन  
   सदस्य  
३ टिक्त पद -   
   उपअटिक्षक  
४ श्री सजंयकुिाि सावतं- प्रशासकीय  
अटिकािी- सटचव 

 

अनुकंपा टनयकु्ती १. डॉ टदटलप म्हैसकेि,  
    सचंालक  -  अध्यक्ष 
२. श्री टदघावकि,िपु्रअ - सदस्य  
३. श्रीिती टिनाक्षीे आडे ,  
     ि.ुप्र.अ. - सदस्य 
४. श्री टवष्ण ुकािडी,प्र.अ. - सदस्य  
५.श्री सजंयकुिाि सावतं ,प्र.अ.  
 ( अ.का. ),सदस्य 

 

नागिी सवेा िंडळ १. डॉ अजय चदंनवाले,  
    सह  सचंालक -  अध्यक्ष  
२. डॉ टववके पाखिोडे, 
    सह सचंालक (दंत) -  सदस्य  
३. टिक्त पद - सदस्य  
४. श्री टदघावकि, िपु्रअ - सदस्य  
५. श्री सजंयकुिाि सावतं, प्र.अ., 
(अ.का.)सदस्य सटचव 

 

नागिी सवेा िंडळ १. अध्यक्ष- डॉ.अजय चदंनवाले,  
   सहसचंालक (वदै्य) सवंटैशवस ंिुंबई  

गि क तांटत्रक 
सवंगातील कियचा-यांच्या 



२ सदस्य - डॉ टववके पाखिोडे, सह    
    सचंालक (दंत) सवंटैशवस ंिुंबई 
३. सदस्य- श्री टदघावकि,  
    िपु्रअ, सवंटैशवस ंिुंबई 
४. सदस्य- श्रीिती टिनाक्षी आडे,  
    िपु्रअ, सवंटैशवस ंिुंबई 
५. सदस्य सटचव- श्री टवष्ण ूकािडी,  
     प्र.अ., सवंटैशवस ंिुंबई 

बदली सदंभातील तसचे 
पदोन्नती सदंभातील 
कािकाज पहाण े

लाड पागे सटितीच्या 
टशफािशीनुसाि टनयकु्ती 
सटिती 

१. अध्यक्ष- डॉ.टदटलप म्हैसकेि,   
    सचंालक, सवंटैशवस ंिुंबई  
२ सदस्य - डॉ टववके पाखिोडे, सह  
    सचंालक (दंत) सवंटैशवस ंिुंबई 
३. सदस्य- डॉ.पल्लवी सापळे,  
    अटिष्ठाता,  शाविैवरु िुळे 
४. सदस्य- श्री टदघावकि,     
    िपु्रअ, सवंटैशवस ंिुंबई 
५. सदस्य- डॉ सजंय सिुोस,े    
    वदै्यकीय अटिकािी,  
६. सदस्य सटचव- श्री टवष्ण ूकािडी,  
    प्र.अ., सवंटैशवस ंिुंबई 

लाड पागे सटितीच्या 
टशफािशीनुसाि वगय ३ 
च्या कियचा-यांच्या 
वािसास पदावि टनयकु्क्त 
देणे 

२९ टदवस तत्वाविील 
बदली कियचा-यांचय सवेा 
टनयटित किण्याबाबतची 
सटिती 

१. अध्यक्ष - सचंालक,  
    सवंटैशवस ंिुंबई  
२. सदस्य - सबंिंीत सह सचंालक,  
    सवंटैशवसिंुंबई  
३. सदस्य- सबंिंीत  
   अटिष्ठाता,शाविैवरु  
४. सदस्य- सबंिंीत ससं्थेच े 
    िपु्रअ/प्रशासकीय अटिकािी  
५. सदस्य सटचव- सबंिंीत िपु्रअ  
    सवंटैशवसिंुं 

२९ टदवस तत्वावि काि 
किणा-या कियचा-यांच्या 
सवेा टनयटित 
किणेबाबतच ेकािकाज 

अनुकंपा तत्वाविील 
टनयकु्क्त सटिती 

१) अध्यक्ष - सचंालक, सवंटैशवस ं 
    िुंबई 
२) सदस्य- सह सचंालक (वदै्य),  
    सवंटैशवस ंिुंबई 

वगय-३ च्या पदावि 
काययित असताना ितृ्य ू
झाल्यास त्यांचय 
वािसास वगय ३ ककवा वगय 



३) सदस्य- सह सचंालक(दंत) सवंटैशवस ं 
    िुंबई 
४) सदस्य- िपु्रअ, सवंटैशवस ंिुंबई 
५) सदस्य- िपु्रअ, सवंटैशवस ंिुंबई 
६) सदस्य - प्र अटिकािी, सवंटैशवस ंिुंबई 
७) सदस्य - प्र अटिकािी, सवंटैशवस ं 
    िुंबई 

४ च्या पदावि त्यांच्या 
शैक्षटणक अहयतेनुसाि 
टनयकु्क्त देण े

पदोन्नती सटिती १) अध्यक्ष- डॉ.अजय चदंनवाले, सह  
    सचंालक (वदै्य) सवंटैशवस ंिुंबई  
२)सदस्य - डॉ.टववके पाखिोडे सह  
    सचंालक (दंत) सवंटैशवस ंिुंबई  
२) सदस्य - श्री टदघावकि,  
    िपु्रअ, सवंटैशवस ंिुंबई  
३) सदस्य- टनिंत्रक- श्रीिती टिनाक्षी 
आडे, िपु्रअ  
४) सदस्य सटचव - श्री टवष्ण ुकािडी,  
    प्र अ सवंटैशवस ंिुंबई 

टवटहत टनयि व 
अहयतेनुसाि पदोन्नती 
प्रदान किण े

 

 

 


