�दनांक 1 जुलै 2017 रोजीची िस्थती दशर्िवणारी मािहती अिधकार अिधिनयम-2005 मधील कलम
4(1) (ब) च्या 17 बाब�वरील मािहती

क� दीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 कलम 4 (1) (ब) मधील 17 बाब�वरील मािहती.
------------------------------------------------------------------------------कलम-4 (1) (b) (i)
वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभाग, मं�ालय (खु�) मधील काय� व कतर्�े यांचा तपशील.
कायार्लयाचे नाव

: वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभाग

प�ा

: नवीन गोकु ळदास तेजपाल संकुल, गोकू ळदास
तेजपाल �ग्णालय आवार,लोकमान्य �टळक मागर्
मुंबई-01

कायार्लय �मुख

: अपर मुख्य सिचव/�धान सिचव/सिचव

शासक�य िवभागाचे नांव िविश� काय�

: वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभाग
: वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभाग (खु�) मधील
: वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागाची िविश� काय�,

िवभागाचे ध्येय धोरण

: ध्येय धोरणे तसेच कामाचे िवस्तृत स्व�प याबाबतची

सवर् संबंिधत कमर्चारी

मािहती सोबतच्या िवषय सूचीत दशर्िवण्यात

कामाचे िवस्तृत स्व�प

आलेली आहे.

कायार्लयीन दूरध्वनी �मांक व वेळा

: 022

-

22626512

कायार्लयीन वेळ- स. 9.45-संध्या. 5.30 वा. पय�त
सा�ािहक सु�ी व िविश� सेवेसाठी
ठरिवलेल्या वेळा

: सवर् रिववार यािशवाय �त्येक मिहन्यातील दुसरा व
चौथा शिनवार या �दवशी सु�ी

वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागातील िवषयांचे कायार्सनिनहाय वाटप
�.
1

कायार्सन
आस्थापना

अिधकारी
िवषय
अवर
सिचव/ 1) वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभाग खु� (अंतगर्त)

�.

कायार्सन

2

रोखशाखा

3

न�दणीशाखा

4

आयुव�द-1

अिधकारी
कक्ष अिधकारी

िवषय
अ) सवर् संवगार्च्या आस्थापना व सेवािवषयक बाबी
ब) �शासक�य, �वस्थापक�य व जनसंपकर् बाबी.
क) िविवध अ�ीमांचे वाटप, खचार्चा ताळमेळ घालणे
2) न�दणी, �नंदणी, रोखशाखा, टंकलेखन शाखा, यांचे कायार्वर िनयं�चण
ठे वणे
3) ज्ये�ता या�ा, सेवा�वेश िनयम, पदांची मानके
अवर
सिचव/ 1)िवभागातील सवर् अिधकारी/ कमर्चारी यांची सवर् �कारची देयके तयार
कक्ष अिधकारी
करणे व त्यांचे �दान करणे
2) अिधकारी/ कमर्चारी यांची सेवा पुस्तके अ�ावत ठे वणे
3) चतुथर्�ेणी कमर्चाऱ्यांचे भिवष्य िनवार्हिनधीचे िहशेाब ठे वणे
4 ) िवभागाच्या (खु�) आस्थापनेबाबत अथर्संकल्प/ सुधा�रत अंदाज तयार
करण्यासाठी मािहती पुरवणे
5) मृत्यू- िन सेवािनवृ�ी उपदान, भिवष्य िनवार्ह िनधी, गटिवमा योजना
इ. �कारची नामिनद�शने िस्वकृ त करणे आिण सेवा पुस्तकात न�द घेणे
6) स्व�ामम घोिषत करणे व त्याची सेवापुस्तकात न�द घेणे
7) रोखशाखेशी संबंिधत खचर्मेळाचे काम
अवर
सिचव/ 1) मं�ालयीन �शासक�य िवभागतून िवभागात येणाऱ्या व िवभागातून
कक्ष अिधकारी
मं�ालयीन �शासक�य िवभागाना पाठिवण्यात येणाऱ्या नस्त्या/ संदभा�ची
न�द संगणकामाफर् त घेवून न�दी ठे वणे तसेच िवभागात येणारे संदभर्/
�करणे याची आवक जावक न�द करणे, न�दी ठे वणे
2) टपाल ित�कटाचा िहशोब न�द वही ठे वणे
3)मुख्यमं�ी कायार्लयाकडू न आलेल्या संदभार्ची न�दवही व इतर न�दवहया
ठे वणे
4)िवभागातील चतुथर्�ेणी कमर्चाऱ्यांच्या कामाचे वाटप व त्यांच्या
कामावर िनयं�ण ठे वणे
5)गोपनीय टपाल व नस्त्या िस्वकारणे, िनगर्िमत करणे व त्याचे वाटप करणे
6) कायार्सनानी िनगर्िमत के लेल्या प�ाची न�द घेवून िवभागातील संबंिधत
कायार्सने, मं�ालयीन िवभाग यांना पाठिवणे तसेच मं�ालयाच्या
आसपासच्या कायार्लयांना प�ाची पोच करणे
7) िवभागाची िवतरण सूची अ�ावत ठे वणे
8) शासन िनणर्य, प�रप�के िनगर्िमत क�न िवभाग�मखाना पाठिवणे
9) झेरॉक्स मशीन चालक व �ॅ क�ग मशीन चालकावर देखरे ख ठे वणे
10) संगणक�य सािहत्य पुरिवणे
11) अन्य िवभागाशी संबंध असतानाही िवभागाला उदेशून िलिहलेले संदभर्
�कं वा अनावश्यकपणे/ िनह�तुकपणे िवभागाला पृ�ा�कत के लेले संदभर्
अवर सिचव/
1)शासक�य आयुव�दीक महािव�ालये व �ग्णालये तसेच शासक�य
कक्ष अिधकारी
होिमऑपॅथी �ग्णालय येथील सवर् संवगार्तील अिधकारी/कमर्चारी यांच्या
सवर् सेवा िवषयक बाबी तसेच �शासक�य �वस्थापक�य आिण धोरणात्मक

�.

कायार्सन

अिधकारी

5

आयुव�द-2

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

6

अिधिनयम

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

7

प�रचयार्

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

8

िशक्षण-1

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

9

िशक्षण-2

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

10

�शासन-1

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

11

�शासन-2

अवर सिचव/

िवषय
बाबी.
1) खाजगी आयुव��दक महािव�ालये व �ग्णालये तसेच खाजगी
होिमओपॅथी �ग्णालय येथील नवीन योजना, राज्य व क� � पुरस्कृ त योजना.
2) खाजगी आयुव��दक महािव�ालये व �ग्णालये तसेच खाजगी
होिमओपॅथी �ग्णालय येथील पदिन�मर्ती व पदांसंबंधीचे अनुषंिगक
सवर् िवषय
3) खाजगी आयुव��दक महािव�ालये व �ग्णालये तसेच खाजगी
होिमओपॅथी �ग्णालय /संस्था यांचेशी संबंिधत सवर् सेवा िवषयक बाबी व
धोरणात्मक बाबी, अनुदान मंजूर करण्याचे �स्ताव.
4) खाजगी व अनुदानीत महािव�ालयांच्या िशक्षके तर कमर्चाऱ्यांच्या
मागण्या, आयुव�द �चार व संशोधन
1) िवभागांशी संबंिधत कायदे, अिधिनयम िनयमावली, उपिवधी तयार
करणे व त्यात दु�स्त्या करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे.
2) िविवध प�रषदांच्या आस्थापना व इतर बाबी.
वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागातंगर्त शु�ुषा क्षे�ातील सवर् गट अ,
ब आिण क संवगार्तील प�रचयार् अिधकारी/कमर्चारी यांच्या सवर् सेवा
िवषयक बाबी (उदा.सेवा �वेश िनयम िनयुक्त्या, पदो�त्या, बदल्या, ज्ये�ता
या�ा, गोपिनय अहवाल, पुन�वर्लोकन, िवभागीय चौकशी इ.)
1) पदवी व पद�ु�र अभ्यास�मांना तसेच अशा अभ्यास�मांच्या नवीन
महािव�ालयांना/संस्थांना परवानगी/मान्यता देण,े तसेच �वेश मयार्दा
ठरिवणेबाबत.
2) खाजगी महािव�ालयांवर िनयं�ण ठे वणे, अनुदान मंजूर.
3) आरोग्य िवज्ञान िव�ापीठांशी संबंिधत सवर् बाबी.
4) खाजगी महािव�ालयातील िव�ाथ्या�च्या व अन्य कमर्चाऱ्यांच्या त�ारी
/ मागण्यांबाबत.
1) वै�क�य, दंत, िनम वै�क�य आयुव�द, युनानी, होिमओपॅथी
अभ्यास�मांबाबत उपिस्थत होणाऱ्या खालील िवषयांशी संबंिधत सवर्
बाबी.
2) �वेश िनयमांशी संबंिधत सवर् बाबी. (उदा. �वेश िनयम तयार करणे.
�वेश ���या राबिवणे)
3) महािव�ालयातील िव�ाथ्या�च्या बदल्याबाबत.
1) शासक�य वै�क�य व दंत महािव�ालये/�ग्णालये यांचे करीता
राज्यस्तरावरील यं�सामु�ी खरे दी व दु�स्ती संबंधीच्या सवर् बाबी
2) शासक�य वै�क�य दंत महािव�ालये व �ग्णालयांशी संबंिधत नवीन
योजनाबाबतचे �स्ताव
3) औषध खरे दी पध्दती व दरकरार िनि�त करणे
1) शासक�य वै�क�य व दंत महािव�ालये /�ग्णालयातील �वस्थापन,

�.

कायार्सन

अिधकारी
कक्ष अिधकारी

िवषय
�शासन व धोरणात्मक बाबी तसेच िविवध �कारच्या
गैर�वहारािवषयक �करणाची �ाथिमक चौकशी.
2) स्थािनक खरे दी �कं वा िवभाग �मुखांनी स्वािधकारे के लेल्या खरे दीबाबत
आलेल्या त�ारी वा लेखा आक्षेप.
3) �ग्णालय शुल्क वाढिवणे, देणग्या िस्वकारणे, �ग्णालयाचा दजार् सुधारणे
इ. िवषयक �करणे.
4) सावर्जिनक आरोग्य सेवा व वै�क�य िशक्षण या दोन्ही िवभागाच्या
सामाईक कायर्�मावर (उदा.पोिलओ, मले�रया उ�ाटन, एड्स इ.)
कायर्वाही करणे
5) मानिसक आरोग्य संस्था, पुणे या संस्थेशी संबंिधत सवर् बाबी
1)हाफ�कन �िशक्षण संशोधन व चाचणी संस्था
2)हाफ�कन जीव औषध िनमार्ण महामंडळ
यांचेशी संबंिधत सवर् बाबी
3)आयु�, अ� व औषध �शासन यांच्या
िनयं�णाखालील सवर् संवगार्तील सेवािवषयक बाबी.

12

औषधे-1

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

13

औषधे-2

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

आयु�, अ� व औषध �शासनाच्या �शासक�य बाबी, अिपले, यािचका,
बांधकामे इ.

14

दक्षता

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

15

समन्वय

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

16

अलेप

अवर सिचव/
कक्ष अिधकारी

17

वैसेवा-1

अवर सिचव/

तपासणी करणे, िनरीक्षण
1) शासक�य महािव�ालये व �ग्णालये यांची
अहवाल तयार
क�न तो संबंिधत कायार्सनांना पाठिवणे व त्यावर
कायर्वाही होईल या दृ�ीने पाठपुरवा करणे.
2) लोक लेखासिमती, अंदाजसिमती व
भारताचे लेखािनयं�क
इत्यादी अहवालातील
लेखा आक्षेप व इतर लेखा िवषयक बाब�चा
पाठपुरवा व समन्वय साधणे.
3) िवभागातील शासक�य/अशासक�य सवर्
लेख्यांच्या न�दी ठे वणे.
4) खचार्चा ताळमेळ घालणे.
1) िवभागात मािहतीचा अिधकार अिधिनयम
2005 नुसार �ा�
होणाऱ्या अजा�चे संकलन करणे, त्याची न�दवही अ�ावत
ठे वणे.
2) अन्य मं�ालयीन िवभागांना पाठवावयाच्या मािहतीचे संकलन.
3) िवधीमंडळ कामकाजाचे समन्वय.
4) िवभागाशी संबंिधत सं�कणर् स्व�पाच्या
बाबी.
वा�षर्क अंदाज प�क, सुधा�रत अंदाज प�क, िनयोजन िवषयक कामकाज,
कायर्�म अंदाज प�क, लोक लेखासिमती, अंदाजसिमती व भारताचे
लेखािनयं�क इ. अहवालातील लेखा आक्षेप व इतर लेखा िवषयक बाबी,
अथर्संकल्प िवषयाशी िनगडीत अन्य सवर् बाबी
1) वै�क�य िशक्षण व संशोधन संचालनालय व या संचालनालयाच्या

�.

कायार्सन
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वैसेवा-2

19

वैसेवा-3

20

वैसेवा-4

21

िवधी कक्ष

अिधकारी
कक्ष अिधकारी

िवषय

अिधपत्याखालीलअ) गट "अ" संवगार्तील संचालक व सहसंचालक, अिध�ाता, �ाध्यापक,
मुख्य �शासक�य अिधकारी इ. अिधकाऱ्यांच्या सेवा िवषयक सवर् बाबी
ब) गट "ब" मधील �शासक�य अिधकारी या संवगार्च्या सेवािवषयक सवर्
बाबी (उदा. सेवा�वेश िनयम, िनयुक्त्या, पदा�त्या, बदल्या, ज्ये�ता
या�ा, गोपिनय अहवाल, पुन�वर्लोकन, िवभागीय चौकशा इ.)
क) शासक�य वै�क�य �ग्णालय, यांचेसाठी नवीन पदिन�मर्ती व शासक�य
वै�क�य �ग्णालय यांचेसाठी िनमार्ण के लेल्या पदांशी िनगडीत अन्य
सवर् बाबी (पदांना मुदतवाढ देण्यासह)
अवर सिचव/
1) शासक�य वै�क�य महािव�ालयातील गट "अ" मधील सहयोगी
कक्ष अिधकारी
�ाघ्यापक संवगार्तील अिधकाऱ्यांच्या सवर् सेवािवषयक बाबी (उदा.
सेवा�वेश िनयम, िनयुक्त्या, पदा�त्या, बदल्या, ज्ये�ता या�ा, गोपिनय
अहवाल, िवभागीय चौकशा इ.)
2) मानसेवी �ाध्यापकांच्या सेवा िवषयक बाबी.
3) शासक�य वै�क�य महािव�ालयातील पदांची �ेणी, अवनती, �ेणी
उ�त व वेतन पुनर्रचना.
अवर सिचव/
1)शासक�य वै�क�य महािव�ालयातील गट "ब" मधील
संवगार्तील
कक्ष अिधकारी
�शासक�य अिधकारी वगळता अन्य अिधकाऱ्यांच्या सवर् सेवािवषयक
बाबी.
2) �ग्णालयीन अभ्यागत मंडळे व �ग्णालय सल्लागार सिमत्या इ.िनयुक्त्या
करणे व त्यांच्या सूचना व अहवालांवर कायर्वाही करणे
अवर सिचव/
1) शासक�य वै�क�य महािव�ालयातील गट "क" आिण "ड" मधील
कक्ष अिधकारी
संवगार्तील कमर्चाऱ्यांच्या सवर् सेवािवषयक बाबी (उदा. सेवा�वेश
िनयम, िनयुक्त्या, पदो�त्या, बदल्या, ज्ये�ता या�ा, गोपिनय अहवाल,
पुन�वर्लोकन, िवभागीय चौकशा इ.)
2) शासक�य दंत महािव�ालये व �ग्णालयातील सवर् संवगार्तील
अिधकारी/कमर्चारी यांच्या सेवा िवषयक बाबी.
अवर
सिचव िवभागातील सवर् िवधी कामकाजिवषयक बाबी
(िवधी )

कलम (४) (१)(b) (I)

-------------------------------------------------------------------------------------- वै�क�य
िशक्षण व औषधी ��े िवभागाचा �ा�प त�ा

अ.
�.
1

वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभाग,मुब
ं ई
अ.मु.सिचव/सह-उप-अवर सिचव/कक्ष अिधकारी व स्वीय सहाय्यकांचे �मणसंवादी �मांक
फॅ क्स �मांक : 22626420 / 22617372
पदनाम
कायार्सन
एक्स्ट�शन
कायार्लयीन
�मणध्वनी �मांक
अिधका-यांचे नांव
�मांक
सिचव
325
22622179
9594114567
�ी. संजय देशमुख
स्वीय सहाय्यक
313
22617410
9969580470
�ीमती चौबळ,
(P.A. कक्ष)
9619275479
�ीमती गांधी,

1

�ी.िशवाजी पाटणकर

1
2
3
4

�ी. म.ता.नु�े
�ीम. शु.चं.मुळेकर
�ी. म.िस.गुरव
�ी. िव.ग.�शंदे

5

सह सिचव

324

22617414

कक्ष अिधकारी
लेखापाल
न�.शा.�मुख
कक्ष अिधकारी

आस्था/रोख/न�द
औषधे1-2
आस्था/रोख/न�.शा
रोखशाखा
न�दणीशाखा
औषधे-1

323
322
311
304

22626512

�ी. र.�ी.भोसले

कक्ष अिधकारी

औषधे-2

305

6

�ी.�.ब.सुरवसे

उप सिचव

�शा-1-2/प�रचयार्

315

7

�ी.अ.मु.डहाळे

कक्ष अिधकारी

�शा-1

316

8

�ी. िव.गु.सपकाळ

कक्ष अिधकारी

�शा-2

319

9

�ी.�द.गो.फड

कक्ष अिधकारी

प�रचयार्

327

10

�ी. सु. �. चानकर

उपसिचव

िशक्षण/अलेप/अिध/

317

11

डॉ. �ी. पुं कोतवाल

अस.(अित.का)

िशक्षण-1

321

9867425961

12

�ी.अिजत सासुलकर

अवरसिचव

िशक्षण-2

320

9967329838

13

�ी. िव.ज.ओजाळे

कक्ष अिधकारी

अलेप

331

14

डॉ. �ी.पु.ं कोतवाल

अवर सिचव

अिधिनयम

328

15

�ी. सा.अ.पठाण

उप सिचव

312

22617325

7972521213

16

�ी. द.ए. घनवट

कक्ष अिधकारी

आयु-1/2, लेखा व
दक्षता/समन्वय
आयु-1

306

22617346

9869008452

17
18

�ी. हिमद अन्सारी
�ी. सु.ब.पाटील

अवर सिचव
कक्ष अिधकारी

आयु-2
समन्वय

307
222

9819664895
9869630980

19

�ी. र. िस.गुरव

लेखािधकारी

लेखा व दक्षता

326

9869282825

20

�ी. सं.द.कमलाकर

उपसिचव

वैसव
े ा

309

22617454

9967967000

21

�ी. सं. ज्ञ. देशमुख

अवर सिचव

वैसव
े ा-1

301

22617346

8691000072

9892183460
9969925679
9422761432
9867715674
9969856312
9869119587
9967837249

22617340

8652157656
9869972625

22617353

8976016077/
9594016077
9987511901

22617430

9881474722

9867798086
9867425961

22

�ी. �द. शं. �कनगे

कक्ष अिधकारी

वैसव
े ा-2

330

9892774962

23

�ी. रा. िव.कु डले

कक्ष अिधकारी

वैसव
े ा-3

302

9594235500

24

�ी. श.�ी.माकणे

कक्ष अिधकारी

वैसव
े ा-4

303

8108557441

25

�ी. म. एम.सवालाखे

अवर सिचव

िवधी

310

26

318
1) �ीमती तोरसकर, 3) �ीमती करलकर
A-�वंग (PA.कक्ष)
2) �ी.स.भ.बोड� 4) �ीमती पाटील
308
1) �ीमती खानोलकर, 3) �ीमती थोटे
B-�वंग (PA.कक्ष)
2) �ीमती राणे,
4) �ी. जाधव
वाहन चालक - �ी. भ�डे – 9819765124, �ी. िधमते - 9833735425,
नाईक - �ी. हांडे - 9664036421, 7078026621,

27

22622210

9421790474

कलम ४ (१) (b) (ii)

-------------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभाग, मं�ालय (खु�) आस्थापना कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी
यांच्या अिधकारांचा तपशील.
अ
अ.�.

पदनाम

1

उपसिचव (वैसेवा)/
�शासन/ प�रचयार्/
औषधे/ आयु

अिधकार-आ�थर्क

कोणत्या
काय�ा/िनयम/शासन
िनणर्य/प�रप�कानुसार
शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत
के लेले िनयम, अिधिनयम,
शासन िनणर्य, प�रप�क
कायार्लयीन आदेश,
अिधसूचना इत्यादी नुसार
देण्यात आलेल्या आ�थर्क
अिधकारानुसार िवभागातील
कामकाज चालिवले जाते.

अिभ�ाय

कोणत्या
काय�ा/िनयम/शासन
िनणर्य/प�रप�कानुसार
शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत
के लेले िनयम, अिधिनयम,
शासन िनणर्य,प�रप�क
कायार्लयीन आदेश,
अिधसूचना इत्यादी नुसार
देण्यात आलेल्या आ�थर्क
अिधकारानुसार िवभागातील
कामकाज चालिवले जाते.

अिभ�ाय

ब
अ.�.

पदनाम

1

अपर मुख्य सिचव
/�धान सिचव/
सिचव

अिधकार�शासक�य

क
अ.�.

पदनाम

अिधकारफौजदारी
िनरं क

कोणत्या
अिभ�ाय
काय�ा/िनयम/शासन
िनणर्य/प�रप�कानुसार

ड
अ.�.

पदनाम

1

अपर मुख्य
सिचव/उपसिचव

अिधकारअधर्न्याियक

कोणत्या
अिभ�ाय
काय�ा/िनयम/शासन
िनणर्य/प�रप�कानुसार
िवभागीय चौकशी
िनयम/मािहती
अिधकार अिधिनयम2005

कलम 4 (1) (b) (iii)
----------------------------------------------------------------------------------िनणर्य ���येतील पयर्वेक्षण व जबाबदारीचे उ�रदाियत्व िनि�त क�न कायर्पध्दतीने �काशन

कलम 4 (1) (b) (iv) नमुना (अ) नमुन्यामध्ये कामाचे �कटीकरण
-------------------------------------------------------------------------------------संघटनाचे लक्ष (वा�षर्क)
अ.�.
काम/काय�
िनरं क

कामाचे �माण

आ�थर्क लक्ष

अिभ�ाय

कलम 4 (1) (b) (iv) नमुना (ब)
-------------------------------------------------------------------------------------कामाची कालमयार्दा
* �त्येक कामाची कालमयार्दा
अ.�.
काम/कायर्

जबाबदार
अिभ�ाय
�दवस/तास पूणर्
अिधकारी
करण्यासाठी
वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभाग (रचना व कायर्पध्दती) यांनी ठरवून �दलेल्या कामाच्या �माणानुसार
कायार्लयीन कामकाज पार पाडण्यासाठी �कािशत के लेल्या मं�ालयीन कायर्पध्दतीतील िनयम पुिस्तके तील
�करण �मांक 3, 16 व 17 मध्ये नमूद के ल्यानुसार तसेच वेळोवेळी �दलेल्या िनद�शानुसार.

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना (अ) कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम
--------------------------------------------------------------------------------------

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना (ब)
-------------------------------------------------------------------------------------कामाशी संबंिधत शासन िनणर्य

शासन िनणर्यानुसार शासन िनणर्य
अिभ�ाय असल्यास
�दलेले िवषय
�मांक व तारीख
या िवभागाने घेतलेल्या धारे णात्मक िनणर्यानुसार आिण इतर िवभागांनी िनगर्िमत के लेल्या धोरणात्मक
िनणर्यानुसार या िवभागाचे कामकाज चालिवण्यात येते. या िवभागाचे शासन िनणर्य, प�रप�के , आदेश इ.
वेबसाईटवर उपलब्ध क�न देण्यात आले आहेत. �द. 31/12/1995 पय�तचे महत्वाचे िनणर्य/आदेश/सूचना
िवभागाने वेळोवेळी �िसध्द के लेल्या सारसं�हात देखील समािव� आहेत. पूव� वै�क�य िशक्षण व औषधी
��े िवभागाचे नामािभधान राजक�य व सेवा (Political and Service) िवभाग असे होते. त्यामुळे
तत्पुव�चे आदेश/िनदेश त्या नावाने िनगर्िमत के ले आहेत.
अ.�.

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना (क)
-------------------------------------------------------------------------------------कामाशी संबंिधत प�रप�के
शासक�य प�कानुसार
प�रप�क �मांक व
अिभ�ाय
अ.�.
�दलेले िवषय
तारीख
या िवभागाने घेतलेल्या धारे णात्मक िनणर्यानुसार आिण इतर िवभागांनी िनगर्िमत के लेल्या धोरणात्मक
िनणर्यानुसार या िवभागाचे कामकाज चालिवण्यात येते. या िवभागाचे शासन िनणर्य, प�रप�के , आदेश इ.
वेबसाईटवर उपलब्ध क�न देण्यात आले आहेत. �द. 31/12/1995 पय�तचे महत्वाचे िनणर्य/आदेश/सूचना
िवभागाने वेळोवेळी �िसध्द के लेल्या सारसं�हात देखील समािव� आहेत. पूव� वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े
िवभागाचे नामािभधान राजक�य व सेवा (Political and Service) िवभाग असे होते. त्यामुळे तत्पुव�चे
आदेश/िनदेश त्या नावाने िनगर्िमत के ले आहेत.

कलम 4 (1) (b) (v) नमुना (ड)
-------------------------------------------------------------------------------------कामाशी संबंिधत कायार्लयीन आदेश/ धारे णात्मक प�रप�के
िवषय
�मांक व तारीख
अ.�.
अिभ�ाय ( असल्यास)
या िवभागाने घेतलेल्या धारे णात्मक िनणर्यानुसार आिण इतर िवभागांनी िनगर्िमत के लेल्या धोरणात्मक
िनणर्यानुसार या िवभागाचे कामकाज चालिवण्यात येते. या िवभागाचे शासन िनणर्य, प�रप�के , आदेश इ.
वेबसाईटवर उपलब्ध क�न देण्यात आले आहेत. �द. 31/12/1995 पय�तचे महत्वाचे िनणर्य/आदेश/सूचना
िवभागाने वेळोवेळी �िसध्द के लेल्या सारसं�हात देखील समािव� आहेत. पूव� वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े
िवभागाचे नामािभधान राजक�य व सेवा (Political and Service) िवभाग असे होते. त्यामुळे तत्पुव�चे
आदेश/िनदेश त्या नावाने िनगर्िमत के ले आहेत.

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (इ)
-----------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागतील उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी
अ.�.

दस्ताऐवजाचा
�कार

िवषय

संबंिधत
���/पदनाम

���चे
�ठकाण/उपरो�
कायार्लयात
उपलब्ध नसल्यास

कलम ४ (१) (b) (v) नमुना (अ) मधील क� �ीय �काशने तसेच या िवभागाशी संबंिधत सवर्
अिधिनयम/िनयम/शासन िनणर्य/ प�रप�के तसेच त्याबाबतच्या मूळ नस्त्या वै�क�य िशक्षण िवभागाकडे
दस्तऐवज स्व�पात उपलब्ध आहेत.

कलम 4 (1) (अ) (vi)
-------------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागामध्ये उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी
अ.�. िवषय

१

वै�क�य
िशक्षण व
औषधी ��े
िवभागाच्या
िवषयसूची
�माणे असणारे
सवर् िवषय

दस्ताऐवजाचा
�कार/नस्ती/मस्टर/न�दपुस्तक/
व्हाऊचर इ.
�त्येक मािहती अिधका-याकडे
सोपिवलेल्या कामकाजानुसार
त्यांच्या िवषयाशी संबंिधत
नस्त्या, न�दपुस्तके , हजेरीपट,
स्थायी आदेशांचे संकलन,
िनवडनस्ती इ. या स्व�पात
ठे वण्यात येतात.

�मुख बाब�चा
तपशीलवार

सुरिक्षत ठे वण्याचा
कालावधी

कलम ४ (१) (b) (v)
नमुना (अ) मध्ये नमूद
के लेल्या कामाशी
संबंिधत
िनयम/अिधिनयम व या
िवभागाकडू न वेळोवेळी
व�र� स्तराव�न
घेतलेल्या िनणर्याच्या
अनुषंगाने के लेली
कायर्वाही.

कायार्लयीन
कायर्पध्दती िनयम
पुिस्तका मधील
�करण �.११ मधील
मु� �. ९३ नुसार
नस्तीच्या
वग�करणाच्या
आदेशानुसार. “अ”
वगर् (कायम)
“ब” वगर् (३०
वषार्पय�त)
“क” वगर् (५
वषार्पय�त)
यामध्ये दस्तऐवज
िवभागले जातात.
तसेच त्या
पुिस्तके तील मु�ा �.

कलम 4 (1) (ब) (vii)

९८ नुसार “अ” आिण
“ब” वगार्मध्ये
वग�करण के लेल्या
नस्त�चे दर १०
वषा�नी पुन�वर्लोकन
करण्यात येवून
वग�करण बदलण्यात
येते.

--------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागामधील प�रनामकाकर कामासाठी जनसामान्यांशी सल्लामसलत
करण्याची �वस्था
सल्लामसलतीचा कायर्�णालीचे
कोणत्या
पुनरावृ�ीकाल
िवषय
िवस्तृत वणर्न
अिधिनयम/िनयम/प�रप�का�ारे
सवर्सामान्य लोकांच्या वैयि�क स्व�पाच्या ज्या त�ार�चे िनराकरणे िजल्हा तथा िवभागीय लोकशाही
�दना�ारे होत नाही, अशा त�ार�चे िनराकरण �त्येक मिहन्याच्या पिहल्या सोमवारी “मुख्यमं�ी लोकशाही
�दना�ारे” के ले जाते.
अ.�.

कलम ४ (१) (ब) (vii) नमुना (अ)
----------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागाच्या सिमतीची यादी �कािशत करणे

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना (ब)
-------------------------------------------------------------------------------------

वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागाच्या अिधसभांची यादी �कािशत करणे
अ.�.

अिधसभेचे
नाव

सभेचे
सदस्य

सभेचे उ���

�कतीवेळा
घेण्यात येते

िनरं क

सभा
सभेचा
जनसामान्यासाठी कायर्वृतांत
खुली आहे �कं वा
(उपलब्ध)
नाही

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना (क)
-------------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागाच्या प�रषदांची यादी �कािशत करणे
अ.�.

प�रषदेचे
नाव

प�रषदेचे
सदस्य

प�रषदेचे
उ���

�कतीवेळा
घेण्यात येते

सभा
सभेचा
जनसामान्यासाठी कायर्वृतांत
खुली आहे �कं वा
(उपलब्ध)

नाही

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना (ड)
----------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी �कािशत करणे
अ.�.

संस्थेचे
नाव

संस्थेचे
सदस्य

संस्थेचे
उ���

�कतीवेळा
घेण्यात येते

सभा
सभेचा
जनसामान्यासाठी कायर्वृतांत
खुली आहे �कं वा
(उपलब्ध)
नाही

मािहती अिधकाराखालील कलम 4 (1)(ब)(IX) व 4(1)(ब)(X) �माणेवै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागातील अिधकारी/कमर्चारी यांच्या �द. 01-07-2017 चा वेतनाचा
तपशील
अ.�.

नाव व पदनाम

वेतन�ेणी

कलम ४ (१) (ब) (xi)
------------------------------------------------------------------------------------या िवभागाच्या अंदाजप�काची व खचार्च्या तपशीलाची अ�यावत मािहती शासनाच्या वेबसाईटवर �कािशत
करण्यात आली आहे.

कलम ४ (१) (ब) (xi) नमुना (अ)
-------------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागातील अनुदान वाटपाच्या कायर्�माची कायर्पध्दती
वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागाचे अंदाजप�क हे सवर्साधारण:त आस्थापना िवषयक बाब�शी संबंिधत
असून िव� िवभागाने �दलेल्या मागर्दशर्क सुचनांनुसार B.D.S. कायर्�णाली�ारे अनुदानाचे िवतरण संबंिधतांना
करण्यात आले आहे. अनुदान वाटपाशी िविन�दर्�पणे लाभाथ� िनगडीत नाहीत.

कलम ४ (१) (ब) (xi) नमुना (ब)
------------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागातील अनुदान कायर्�मांतगर्त लाभाथ�ची िवस्तृत मािहती �काशीत
करणे.
लाभाथ�चे नाव व
प�ा

अ.�.

अनुदान/लाभ यांची िनवड पा�तेचे
िनकष
र�म/स्व�प

अिभ�ाय

कलम ४ (१) (ब) (xi) नमुना (ब)
------------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागाकडू न िमळणा-या/सवलत�चा परवाना यांची चालू वषार्ची
तपशीलवार मािहती.
अ.�.

परवाना
धारकाचे
नाव

परवान्याचा
�कार

परवाना
�मांक

�दनांकापासून

�दनांकापय�त

साधारण परवान्याची
अटी
िवस्तृत
मािहती

कलम ४ (१) (ब) (xiv)
------------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागातील मािहतीचे इलेक्�ॉिनक स्व�पात साठिवलेली मािहती �कािशत
करणे.
अ.�.

दस्तऐवजाचा �कार

िवषय

1

शासन िनणर्य, आदेश,
प�रप�के इ.

कलम ४ (१) (ब)
(v) नमुना ६ (अ)
मधील (क)
येथील अ.�. ५
ते २२ मधील
िवषयासंदभार्त

कोणत्या
इलेक्�ॉिनक
नमुन्यात
सदर शासन
िनणर्य प�रप�के
इ. शासनाच्या
वेबसाईटवर
उपलब्ध क�न
देण्यात आले
आहेत. तसेच
छापील
स्व�पातही
उपलब्ध आहेत.

मािहती
िमळिवण्याची
पध्दती
मािहती
अिधकार
अिधिनयमातील
तरतुद�नुसार

जबाबदार

कलम ४ (१)
(ब) (xvi) येथे
नमूद के लेले जन
मािहती
/सहायक जन
मािहती
अिधकारी

कलम ४ (१) (ब) (xv)
----------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागातील उपलब्ध सुिवधांचा त�ा �काशीत करणे
अ.�

सुिवधेचा

वेळ

कायर्पध्दती

�ठकाण

जबाबदार

त�ार

�कार
१

कायार्लयीन
भेट

२

वेबसाईट ww
w.maharash
tra gov.in
अिभलेख
तपासणी/नमु
ने
िमळण्याबाबत
ची मािहती

३

���/कमर्चारी

िनवारण

कायार्लयीन
कामकाजाच्या �दवशी
अभ्यागतांसाठी
पूवर्िनधार्�रत िनि�त
करण्यात आलेल्या
वेळेनुसार दु.२.०० ते
संध्या ५.३० वाजेपय�त
(सावर्.सु�ी, रिववार व
�त्येक मिहन्यातील
दुसरा व चौथा शिनवार
वगळू न)
संपूणर् वेळ

मािहती
अिधकार
अिधिनयमा
तील
तरतुदीनुसार

मं�ालय,
मुंबई

कलम ४ (१) (ब)
(xvi) येथे नमूद
के लेले जन मािहती
अिधकारी/सहायक
जन मािहती
अिधकारी

कलम ४
(१) (ब)
(xvi) येथे
नमूद
के लेले
राज्य
शासक�य
अिपलीय
�ािधकारी

अभ्यागातांसाठी
पूवर्िनधार्�रत िनि�त
करण्यात आलेल्या
वेळेनुसार दु. २.०० ते
संध्या ५.३० वाजेपय�त
सावर्.सु�ी, रिववार व
�त्येक मिहन्यातील
दुसरा व चौथा शिनवार
वगळू न)

मािहती
अिधकार
अिधिनयमा
तील
तरतुदीनुसार

मं�ालय,
मुंबई

कलम ४ (१) (ब)
(xvi) येथे नमूद
के लेले जन मािहती
अिधकारी/सहायक
जन मािहती
अिधकारी

कलम ४
(१) (ब)
(xvi) येथे
नमूद
के लेले
राज्य
शासक�य
अिपलीय
�ािधकारी

कलम ४ (१) (ब) (xvii)
-------------------------------------------------------------------------------------वै�क�य िशक्षण व औषधी ��े िवभागातील �काशीत मािहतीवरील कलम ४(१)(ब) (v) नमुना (अ) येथे नमुद
के लेली (क)(इ)व (फ) तसेच कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (ब) मध्ये के लेली मािहती.

