डॉ. आंफेडकय वाभाजजक न्माम केंद्र, भंफई वलद्माऩीठ, वलद्मानगयी, वांताक्रूझ (ऩूल)व , भंफई – ४०० ०९८.
कऱम ४ (१) (ब) (i)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ काये ळ कताव्ये याुंचा तऩऴीऱ :
कामावरमाचे नाल
ऩत्ता
कामावरम प्रभख
ळावकीम वलबागाचे नाल
कोणत्मा भंत्रारमाच्मा खात्माच्मा अधधनस्त
कामवषेत्र
वलशळष्ट्ट कामव
वलबागाचे ध्मेम
वलबागाचे धोयण

डॉ. आंफेडकय वाभाजजक न्माम केंद्र
जे. ऩी. नाईक बलन, रूभ नं. ३, ऩहशरा भजरा, वलद्मानगयी,
वांताक्रूझ (ऩूल)व , भंफई – ४०० ०९८
डॉ. वयें द्र जोंधऱे
भंफई वलद्माऩीठ
उच्च ल तंत्रशळषण वलबाग, भशायाष्ट्र ळावन
भंफई
डॉ. आंफेडकयांचे वलचाय मा वलऴमालय एक लऴीम ऩदव्मत्तय
अभ्मावक्रभाव प्रलेळ दे णे
डॉ. आंफेडकयांचे वलचाय वभाजभानवात ऩोशोचलणे.
डॉ. आंफेडकयांचे वलचाय वाभाजजक, आधथवक, धाशभवक आणण
याजकीम मा ऩातळमांलय अभ्मावणे आणण त्माचा प्रचाय, प्रवाय
कयणे, तवेच वाभाजजक न्माम हश वंकल्ऩना वभाजभनात
रुजलणे. चचाववत्र आणण ऩरयवंलाद मांच्मा भाध्मभातून
वभाजप्रफोधन कयणे.

शळाशुंबुंधधत कमाचारी :
अ. क्र. कभवचाऱमांची नाले
शळषक कभवचायी
१
डॉ. वयें द्र जोंधऱे
शळषकेतय कभवचायी
१
श्रीभती जस्भता याजन ततयोडकय
२
श्री. प्रळांत वलजम ऩजाये
३
श्री. प्रभोद मळलंत गयल

ऩदनाभ
प्राध्माऩक ल वभन्लमक
लरयष्ट्ठ शरवऩक
शळऩाई (शं गाभी)
शभार (शं गाभी)

काया :
कामव
काभाचे वलस्तत
ृ स्लरूऩ
भारभत्तेचा तऩळीर
इभायत ल जागेचा तऩळीर
उऩरब्ध वेला

अध्माऩन कायणे, व्माख्मानभारा, चचाववत्र तवेच ऩरयवंलादांचे
आमोजन कयणे.
अध्ममन-अध्माऩन कयणे, आंफेडकयी वाहशत्म ल वलचायांचा
वलवलध स्तयांलय अभ्माव कयणे, वलद्मार्थमाांना चचाववत्र, ल
ऩयीवंलादांच्मा भाध्मभातन
ू वभाजोऩमोगी भागवदळवन कयणे.
-जे. ऩी. नाईक बलन, रूभ नं. ३, ऩहशरा भजरा, वलद्मानगयी,
वांताक्रूझ (ऩूल)व , भंफई – ४०० ०९८

P. G. Diploma in Dr. Ambedkar Thoughts.

शुंस्थेच्या शुंरचनात्मक तक्तत्यामध्ये कायासेत्राचे प्रत्येक स्तराळरीऱ तऩऴीऱ :
वभन्लमक – १. शळषक कभवचायी – ऩाशणे व्माख्माते
२. शळषकेतय कभवचायी – लरयष्ट्ठ शरवऩक, शळऩाई (शं गाभी), शभार (शं गाभी).
कायााऱयीन दरू ध्ळनी क्रमाुंक ळ ळेला :
दयू ध्लनी : ०२२-२६५३३०५२, ०२२-२६५४३४३६
लेऱा : वकाऱी १०:२० ते ६:०० लाजेऩमांत (जेलणाची लेऱ दऩायी १:०० ते १:३० लाजेऩमांत)
शाप्ताहषक शट्टी ळ वळशऴष्ट शेळेशाठी ठरवळऱेल्या ळेला :
वालवजतनक वट्टट्टमा, यवललाय, भहशन्मातीर दवया ल चौथा ळतनलाय

कऱम ४ (१) (ब) (ii) नमना (अ)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ अधधकारी ळ कमाचारी याुंच्या अधधकाराचा तऩऴीऱ :
अन.
ऩदनाभ
क्र.
शळषक कभवचायी
१.
प्राध्माऩक ल वभन्लमक

शळषकेतय कभवचायी
२.
लरयष्ट्ठ शरवऩक

३.
४.

शळऩाई (शं गाभी)
शभार (शं गाभी)

अन.
ऩदनाभ
क्र.
शळषक कभवचायी
१.
प्राध्माऩक ल वभन्लमक

शळषकेतय कभवचायी
२.
लरयष्ट्ठ शरवऩक

३.

शळऩाई (शं गाभी)

४.

शभार (शं गाभी)

अधधकाय-आधथवक

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/
ळावनतनणवम/ऩरयऩत्रकानवाय

वलद्माऩीठ अनदान
आमोग, भशायाष्ट्र
ळावन, भशायाष्ट्र
वलद्माऩीठ कामदा
१९९४ ल भंफई
वलद्माऩीठ
तनमभानवाय

वलद्माऩीठ अनदान आमोग
तवेच भशायाष्ट्र ळावन, ल
भंफई वलद्माऩीठ मांनी
लेऱोलेऱी तनगवशभत केरेल्मा
ऩरयऩत्रकानवाय

भशायाष्ट्र अकृऴी
वलद्माऩीठे आणण
वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता
तनमभालरी १९८४
नवाय

भशायाष्ट्र अकृऴी वलद्माऩीठे
आणण वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता तनमभालरी
१९८४ नवाय तवेच भशायाष्ट्र
ळावन, ल भंफई वलद्माऩीठ
मांनी लेऱोलेऱी तनगवशभत
केरेल्मा ऩरयऩत्रकानवाय
आधथवक अधधकाय नाशी -आधथवक अधधकाय नाशी --

अ
अशबप्राम
--

--

---

अधधकाय-प्रळावकीम

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/
ळावनतनणवम/ऩरयऩत्रकानवाय

अशबप्राम

वलद्माऩीठ अनदान
आमोग, भशायाष्ट्र
ळावन, भशायाष्ट्र
वलद्माऩीठ कामदा
१९९४ ल भंफई
वलद्माऩीठ
तनमभानवाय

वलद्माऩीठ अनदान आमोग
तवेच भशायाष्ट्र ळावन, ल
भंफई वलद्माऩीठ मांनी
लेऱोलेऱी तनगवशभत केरेल्मा
ऩरयऩत्रकानवाय

--

भशायाष्ट्र अकृऴी
वलद्माऩीठे आणण
वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता
तनमभालरी १९८४
नवाय

भशायाष्ट्र अकृऴी वलद्माऩीठे
आणण वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता तनमभालरी
१९८४ नवाय तवेच भशायाष्ट्र
ळावन, ल भंफई वलद्माऩीठ
मांनी लेऱोलेऱी तनगवशभत
केरेल्मा ऩरयऩत्रकानवाय
--

--

--

--

प्रळावकीम अधधकाय
नाशी
प्रळावकीम अधधकाय
नाशी

--

फ

अन.
ऩदनाभ
क्र.
शळषक कभवचायी
१.
प्राध्माऩक ल वभन्लमक

शळषकेतय कभवचायी
२.
लरयष्ट्ठ शरवऩक

३.

शळऩाई (शं गाभी)

४.

शभार (शं गाभी)

अन.
ऩदनाभ
क्र.
शळषक कभवचायी
१.
प्राध्माऩक ल वभन्लमक

शळषकेतय कभवचायी
२.
लरयष्ट्ठ शरवऩक

३.

शळऩाई (शं गाभी)

४.

शभार (शं गाभी)

क
अशबप्राम

अधधकाय-पौजदायी

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/
ळावनतनणवम/ऩरयऩत्रकानवाय

भशायाष्ट्र वलद्माऩीठ
कामदा १९९४ भध्मे
पौजदायी अधधकायांचा
स्ऩष्ट्ट उल्रेख नाशी.

--

--

भशायाष्ट्र अकृऴी
वलद्माऩीठे आणण
वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता
तनमभालरी १९८४
नवाय पौजदायी
अधधकायांचा स्ऩष्ट्ट
उल्रेख नाशी.
पौजदायी अधधकाय
नाशी
पौजदायी अधधकाय
नाशी

--

--

--

--

--

--

अधधकाय-अथवन्मामीक

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/
ळावनतनणवम/ऩरयऩत्रकानवाय

अशबप्राम

भशायाष्ट्र वलद्माऩीठ
कामदा १९९४ भध्मे
अथवन्मामीक
अधधकायांचा स्ऩष्ट्ट
उल्रेख नाशी

--

--

भशायाष्ट्र अकृऴी
वलद्माऩीठे आणण
वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता
तनमभालरी १९८४
नवाय अथवन्मामीक
अधधकायांचा स्ऩष्ट्ट
उल्रेख नाशी.
अथवन्मामीक अधधकाय
नाशी
अथवन्मामीक अधधकाय
नाशी

--

--

--

--

--

--

ड

कऱम ४ (१) (ब) (ii) नमना (ब)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ अधधकारी ळ कमाचारी याुंच्या कताव्याुंचा तऩऴीऱ :
अन.
ऩदनाभ
क्र.
शळषक कभवचायी
१.
प्राध्माऩक ल वभन्लमक

कतवव्म-आधथवक

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/
ळावनतनणवम/ऩरयऩत्रकानवाय

वलद्माऩीठ अनदान
आमोग, भशायाष्ट्र

वलद्माऩीठ अनदान आमोग
तवेच भशायाष्ट्र ळावन, ल

अ
अशबप्राम
--

शळषकेतय कभवचायी
२.
लरयष्ट्ठ शरवऩक

३.
४.

शळऩाई (शं गाभी)
शभार (शं गाभी)

ळावन, भशायाष्ट्र
वलद्माऩीठ कामदा
१९९४ ल भंफई
वलद्माऩीठ
तनमभानवाय

भंफई वलद्माऩीठ मांनी
लेऱोलेऱी तनगवशभत केरेल्मा
ऩरयऩत्रकानवाय

भशायाष्ट्र अकृऴी
वलद्माऩीठे आणण
वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता
तनमभालरी १९८४
नवाय

भशायाष्ट्र अकृऴी वलद्माऩीठे
आणण वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता तनमभालरी
१९८४ नवाय तवेच भशायाष्ट्र
ळावन, ल भंफई वलद्माऩीठ
मांनी लेऱोलेऱी तनगवशभत
केरेल्मा ऩरयऩत्रकानवाय
---

--

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/
ळावनतनणवम/ऩरयऩत्रकानवाय

अशबप्राम

वलद्माऩीठ अनदान आमोग
तवेच भशायाष्ट्र ळावन, ल
भंफई वलद्माऩीठ मांनी
लेऱोलेऱी तनगवशभत केरेल्मा
ऩरयऩत्रकानवाय

--

भशायाष्ट्र अकृऴी वलद्माऩीठे
आणण वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता तनमभालरी
१९८४ नवाय तवेच भशायाष्ट्र
ळावन, ल भंफई वलद्माऩीठ
मांनी लेऱोलेऱी तनगवशभत
केरेल्मा ऩरयऩत्रकानवाय

--

आधथवक कतवव्म नाशी
आधथवक कतवव्म नाशी

अन.
ऩदनाभ
कतवव्म-प्रळावकीम
क्र.
शळषक कभवचायी
१.
प्राध्माऩक ल १.वलबागातीर ऩदव्मत्तय ऩदवलका
वभन्लमक
वलद्मार्थमाांना भागवदळवन कयणे.
२. वलबागात चचाववत्र, ऩरयवंलाद,
ऩरयऴदअश्मा अभ्मावक्रभ ल
वंळोधनऩूयक तवेच व्मजततभत्ल
वलकावावाठी आलश्मक त्मा वललध
उऩक्रभांची तनशभवती आणण त्मा
अनऴंधगक कामवक्रभाचे आमोजन कयणे
ल त्माभध्मे वशबाग घेणे.
३. वलद्माऩीठाच्मा वलध्माथी
भूल्मभाऩन तवेच इतयशी
वलकावमोजनादी उऩक्रभांच्मा
व्मलस्थाऩकीम काभाभध्मे वशबाग
घेण.े
४. वलद्माऩीठाच्मा वंरग्न
भशावलद्मारमे तवेच दयू ल भतत
वंस्था माभधीर ळैषणणक
अप्क्क्रभांभध्मे वशबाग घेऊन भागवदळवन
कयणे.
५. वलद्माऩीत अनदान आमोग,
भशायाष्ट्र ळावन ल भंफई वलद्माऩीठ
मांनी लेऱोलेऱी तनगवशभत केरेल्मा
वूचनांची कृती/ अंभरफजालणी कयणे.
शळषकेतय कभवचायी
२.
लरयष्ट्ठ
१.अभ्मावक्रभाच्मा प्रलेळाचे काभ
शरवऩक
ऩाशणे.
२ वलबागाच्मा केंद्रीम भल्
ू मांकनाचे
काभकाज ऩाशणे.
३. वलबागातीर ऩत्रव्मलशायाची,
नस्तीची नोंद कयणे.
४. आरेल्मा ऩात्रांची ऩोच दे णे.
५. नलीन नस्ती तमाय कायणे ल
कायकनी काभालय रष ठे लणे.
६. लेगलेगऱी नोंद ऩस्तके तवेच
नभन्मांचे छाऩीर कागद ठे लणे.

---

फ

३.

शळऩाई
(शं गाभी)

४.

शभार
(शं गाभी)

७. मोग्म कामवलाशीवाठी आलश्मक
अवरेरी उऩमतत भाहशती गोऱा
कयणे.
८. दययोजच्मा काभाची नोंद ठे लणे
आणण आठलड्माच्मा थकरेल्मा
काभाचा अशबप्राम लरयष्ट्ठ अधधकामाांना
दे णे.
१ वलबागातीर णखडतमा उघडून दे णे -आणण ऩंखे चारू कयणे ल आलश्मक
नवेर तेव्शा फंद कयणे.
२. वलबागातीर वाधनवाभग्री टे फर
मंत्रे नस्ती माची धूऱ वाप कयणे तवेच
मांत्रालयची कलय काढणे घारणे.
३. वलबागात आरेल्मा ऩत्रव्मलशाय ल
ऩरयऩत्रके मांची वलबागणी करून ती
मोग्मत्मा नस्ती भध्मे ठे लणे.
४. ऩोस्टऑफपव भध्मे जाऊन ऩत्रे दे णे.
५. कामावरमात तवेच फाशे य जवा प्रवंग
अवेर त्माप्रभाणे कागदऩत्रे, नस्ती ल
ऩत्रे ऩोच कयणे.
६. वलबागातीर लाशून नेण्माजोगे मंत्रे
ल नस्ती एका हठकाणाशून दवमाव
हठकाणी नेणे.
७. आलश्मकता अवेर तेव्शा
कभवचाऱमांना ल फाशे यीर ऩाशण्मांना
चशाऩाणी दे णे.
८. वलबागप्रभखांच्मा ल लरयष्ट्ठ
अधधकाऱमांच्मा भान्मतेने दे रेरी काभे
कयणे.
१. कामावरमीन वाप-वपाई याखणे.
-२. अलजड वाभानाची शरलाशरल
कयणे.
३. आलश्मकतेनवाय वलबागप्रभख
तवेच लरयष्ट्टांनी हदरेल्मा वच
ू नेनवाय
दै नंहदन कामावरमीन काभे कयणे.

अन.
ऩदनाभ
क्र.
शळषक कभवचायी
१.
प्राध्माऩक ल वभन्लमक

शळषकेतय कभवचायी
२.
लरयष्ट्ठ शरवऩक

३.

शळऩाई (शं गाभी)

४.

शभार (शं गाभी)

--

--

क
अशबप्राम

कतवव्म-पौजदायी

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/
ळावनतनणवम/ऩरयऩत्रकानवाय

भशायाष्ट्र वलद्माऩीठ
कामदा १९९४ भध्मे
पौजदायी कतवव्मांचा
स्ऩष्ट्ट उल्रेख नाशी.

--

--

भशायाष्ट्र अकृऴी
वलद्माऩीठे आणण
वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता
तनमभालरी १९८४
भध्मे पौजदायी
कतवव्मांचा स्ऩष्ट्ट
उल्रेख नाशी.
पौजदायी कतवव्म
नाशी
पौजदायी कतवव्म नाशी

--

--

--

--

--

--

अन.
ऩदनाभ
क्र.
शळषक कभवचायी
१.
प्राध्माऩक ल वभन्लमक

शळषकेतय कभवचायी
२.
लरयष्ट्ठ शरवऩक

३.

शळऩाई (शं गाभी)

४.

शभार (शं गाभी)

कतवव्म-अधवन्मामीक

कोणत्मा कामद्मा/तनमभ/
ळावनतनणवम/ऩरयऩत्रकानवाय

अशबप्राम

भशायाष्ट्र वलद्माऩीठ
-कामदा १९९४ भध्मे
अधवन्मामीक कतवव्मांचा
स्ऩष्ट्ट उल्रेख नाशी.

--

भशायाष्ट्र अकृऴी
वलद्माऩीठे आणण
वंरग्न भशावलद्मारमे
प्रभाण वंहशता
तनमभालरी १९८४
भध्मे अधवन्मामीक
कतवव्मांचा स्ऩष्ट्ट
उल्रेख नाशी.
अधवन्मामीक कतवव्म
नाशी
अधवन्मामीक कतवव्म
नाशी

--

--

--

--

--

--

ड

कऱम ४ (१) (ब) (iii)
ननर्ायप्रक्रक्रयेतीऱ ऩयाळेसर् करून ळ िबाबदारीचे उत्तरदानयत्ळ करून कायाऩद्धतीचे प्रकाऴन :
कामाचे स्ळरूऩ

शुंबुंधधत तरतूद
अधधननयमाचे नाळ
ननयम
ऴाशनननर्ाय
ऩररऩत्रक
कायााऱयीन आदे ऴ
अन.
क्र.
१.
२.
३.

४.

कामाचे स्ळरूऩ

डॉ. आंफेडकयांचे वलचाय मा वलऴमालय एक लऴीम ऩदव्मत्तय अभ्मावक्रभाव
प्रलेळ दे णे. वलद्मार्थमाांच्मा भागणीनवाय फोनापाईड प्रभाणऩत्र दे णे.
वलबागातीर वलद्मार्थमाांचे ऩयीषा अजव, गणतऩावणी अजव बरून घेऊन ते
वलहशत तायखेच्मा आत ऩयीषा वलबागाव ऩाठलणे. वलबागाने आमोजजत
केरेल्मा चचाववत्र, ऩरयऴदा, व्माख्माने तनमोजनफद्ध ऩाय ऩाडणे. लेऱोलेऱी
आरेल्मा वलवलध ऩयीऩात्राकांना उत्तये दे णे. भशायाष्ट्र ळावन ल भंफई
वलद्माऩीठ मांनी वोऩलरेरी वलवलध काभे वलहशत भदतीत ऩण
ू व कयणे.
-भशायाष्ट्र अकृऴी वलद्माऩीठे आणण वंरग्न भशावलद्मारमे प्रभाणवंहशता
तनमभालरी १९८४ नवाय
-भशायाष्ट्र ळावनाच्मा तनणवमानवाय
-भंफई वलद्माऩीठाच्मा ऩरयऩत्रकानवाय

काऱाळधी/
हदळश
डॉ. आंफेडकयांचे वलचाय मा वलऴमालय एक ६० हदलव
लऴीम ऩदव्मत्तय अभ्मावक्रभाव प्रलेळ
दे णे.
वलबागातीर वलद्मार्थमाांना फोनापाईड
१ हदलव
प्रभाणऩत्र त्मांच्मा भागणीनवाय दे णे.
वलबागातीर वलद्मार्थमाांचे ऩयीषा अजव, १० हदलव
गंताऩास्नी अजव बरून घेऊन ते वलहशत
तायखेच्मा आत ऩयीषा वलबागाव
ऩाठलणे
वलद्मार्थमाांच्मा उत्तयऩत्रत्रका शळषकांकडून ४ हदलव

कामाशाठी
अशिप्राय
िबाबदार अधधकारी
वभन्लमक,
-लरयष्ट्ठ शरवऩक
वभन्लमक,
लरयष्ट्ठ शरवऩक
वभन्लमक,
लरयष्ट्ठ शरवऩक

--

वभन्लमक,

--

--

५.
६.

तऩावून घेणे.
वलबागाने आमोजजत केरेरी चचाववत्रे
काभाच्मा
व्माख्माने तनमोजनफद्ध ऩाय ऩाडणे.
स्लरूऩानवाय
भशायाष्ट्र ळावन ल भंफई वलद्माऩीठ मांनीकाभाच्मा
वोऩलरेरी काभे कयणे.
स्लरूऩानवाय

लरयष्ट्ठ शरवऩक
वभन्लमक,
लरयष्ट्ठ शरवऩक
वभन्लमक,
लरयष्ट्ठ शरवऩक

---

कऱम ४ (१) (ब) (iv) नमना (अ)
नभन्माभध्मे काभाचे प्रकटीकयण
वंघटनांचे रष (लावऴवक)
अन. क्र.

काभ/ कामव

काभाचे प्रभाण
रागू नाशी

आधथवक रष

अशबप्राम

कऱम ४ (१) (ब) (iv) नमना (ब)
कामाची काऱमयाादा
काम ऩर्
ू ा षोण्याशाठी प्रत्येक कामाची काऱमयाादा
अन.
क्र.
१.
२.
३.

४.
५.
६.

काम/ काया

हदळश/ ताश ऩूर्ा
करण्याशाठी
६० हदलव

डॉ. आंफेडकयांचे वलचाय मा
वलऴमालय एक लऴीम ऩदव्मत्तय
अभ्मावक्रभाव प्रलेळ दे णे.
वलबागातीर वलद्मार्थमाांना
१ हदलव
फोनापाईड प्रभाणऩत्र त्मांच्मा
भागणीनवाय दे णे.
वलबागातीर वलद्मार्थमाांचे ऩयीषा
१० हदलव
अजव, गंताऩास्नी अजव बरून घेऊन
ते वलहशत तायखेच्मा आत ऩयीषा
वलबागाव ऩाठलणे
वलद्मार्थमाांच्मा उत्तयऩत्रत्रका
४ हदलव
शळषकांकडून तऩावून घेणे.
वलबागाने आमोजजत केरेरी
काभाच्मा
चचाववत्रे व्माख्माने तनमोजनफद्ध स्लरूऩानवाय
ऩाय ऩाडणे.
भशायाष्ट्र ळावन ल भंफई वलद्माऩीठ काभाच्मा
मांनी वोऩलरेरी काभे कयणे.
स्लरूऩानवाय

िबाबदार
अधधकारी
वभन्लमक,
लरयष्ट्ठ शरवऩक

तक्रारननळारर्
अधधकारी
वभन्लमक

वभन्लमक,
लरयष्ट्ठ शरवऩक

वभन्लमक

वभन्लमक,
लरयष्ट्ठ शरवऩक

वभन्लमक

वभन्लमक,
लरयष्ट्ठ शरवऩक
वभन्लमक,
लरयष्ट्ठ शरवऩक

वभन्लमक

वभन्लमक,
लरयष्ट्ठ शरवऩक

वभन्लमक

वभन्लमक

कऱम ४ (१) (ब) (v) नमना (अ)
कामाऴी शुंबुंधधत ननयम-अधधननयम
अन. क्र.
१

शूचनाऩत्रकानशार हदऱेऱे वळवय
भशायाष्ट्र अकृऴी वलद्माऩीठे आणण
वंरग्न भशावलद्मारमे प्रभाणवंहशता
तनमभालरी १९८४ नवाय आरेरे वलऴम

ननयमक्रमाुंक ळ ळवा
भशायाष्ट्र अकृऴी वलद्माऩीठे आणण
वंरग्न भशावलद्मारमे प्रभाणवंहशता
तनमभालरी १९८४ नवाय

अशिप्राय
--

कऱम ४ (१) (ब) (v) नमना (ब)
कामाऴी शुंबुंधधत ऴाशन-ननर्ाय
अन. क्र.
१

ऴाशन-ननर्ायानशार हदऱेऱे वळवय
भशायाष्ट्र ळावनाच्मा तनणवमानवाय
आरेरे वलऴम

ऴाशनननर्ाय क्रमाुंक ळ तारीख
भशायाष्ट्र ळावनाने लेऱोलेऱी
तनगवशभत केरेरी ऩरयऩत्रके

अशिप्राय
--

कऱम ४ (१) (ब) (v) नमना (क)
काभाळी वंफंधधत ऩरयऩत्रके
अन. क्र.
१

ऴाशन-ऩत्रकानशार हदऱेऱे वळवय
भशायाष्ट्र ळावनाच्मा ऩरयऩत्रकानवाय
आरेरे वलऴम

ऩररऩत्रक क्रमाुंक ळ तारीख
भशायाष्ट्र ळावनाने लेऱोलेऱी
तनगवशभत केरेरी ऩरयऩत्रके

अशिप्राय
--

कऱम ४ (१) (ब) (v) नमना (ड)
काभाळी वंफंधधत कामावरमीन आदे ळ/ धोयणात्भक ऩरयऩत्रके
अन. क्र.
१

वळवय
भंफई वलद्माऩीठाच्मा
ऩरयऩत्रकानवाय आरेरे वलऴम

क्रमाुंक ळ तारीख
भफई वलद्माऩीठाने लेऱोलेऱी
तनगवशभत केरेरी ऩरयऩत्रके

अशिप्राय
--

कऱम ४ (१) (ब) (v) नमना (इ)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ उऩऱब्ध दस्त-ऐळिाुंची यादी ळ दस्त-ऐळािाुंचा वळवय :
अन.
क्र.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

दस्त-ऐळािाुंचा प्रकार

वळवय

नोंद्ऩस्तक
नोंद्ऩस्तक
नोंद्ऩस्तक
नोंद्ऩस्तक
नोंद्ऩस्तक
नोंद्ऩस्तक
नोंद्ऩस्तक
नोंद्ऩस्तक
नोंद्ऩस्तक
नोंद्ऩस्तक
नस्ती
नोंद्ऩस्तक

शजेयीऩट
उशळयाऩट
मे-जा नोंदलशी
आलक लशी
जालक लशी
डेडस्टोक यजजस्टय
स्टोक यजजस्टय
हशस्री यजजस्टय
ऩेटीतमाळ यजजस्टय
स्टे ळनयी यजजस्टय
कामावरमीन नस्ती
दयू ध्लनी यजजस्टय

शुंबुंधधत व्यक्तती/
ऩदनाम
वभन्लमक
वभन्लमक
लरयष्ट्ठ शरवऩक
लरयष्ट्ठ शरवऩक
लरयष्ट्ठ शरवऩक
लरयष्ट्ठ शरवऩक
लरयष्ट्ठ शरवऩक
लरयष्ट्ठ शरवऩक
लरयष्ट्ठ शरवऩक
लरयष्ट्ठ शरवऩक
लरयष्ट्ठ शरवऩक
लरयष्ट्ठ शरवऩक

व्यक्ततीचे हठकार्/
उऩरोक्तत नशल्याश
-------------

कऱम ४ (१) (अ) (vi)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ उऩऱब्ध दस्त-ऐळिाुंची ळगाळारी :
अन.
क्र.

वळवय

दस्त-ऐळिाचा
प्रमखबाबीुंचा तऩऴीऱळार
प्रकार नस्ती/
मस्टशा/ नोंद्ऩस्तक
व्षाउचर इ.

शरक्षसत
ठे ळण्याचा
काऱाळधी

१
२
३
४
५
६

Admission
Bonafied
Budget
Circular (Establishment)
Circular (Examination)
Establishment section

नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती

७

Examination

नस्ती

८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

GAD
HOD
J. N. Library
Leave (Staff)
Notice
Petty cash
Books
Furniture & Equipment
Bills & Account
VC/Registrar Sanction
UGC
Telephone
Seminar

नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती

२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती

Student
Question paper
Stationary
Press
Advertisement
Magazines Weekly
RTI
नागरयकांची वनद

Result file

प्रलेळअजव, यद्दीकयण
अजव, पी रयवीट
अथववंकल्ऩ
भशत्लाची ऩरयऩत्रके
भशत्लाची ऩरयऩत्रके
भशत्लाची ऩरयऩत्रके आणण
ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय

५
५
५
५
५
५

लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे

ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय
यजेचे अजव, ऩरयऩत्रके
नोटीव
ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय, दे मके
दे मके, वंफंधधत ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय, त्रफरे, दे मके,
आभंत्रणे
ऩत्रव्मलशाय
जने प्रश्नऩत्रत्रका
ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय
जाहशयात आणण दे मके
ऩत्रव्मलशाय
ऩत्रव्मलशाय
वंफंधधत ऩत्रव्मलशाय
तनकार आणण ऩत्रव्मलशाय

५
५
५
५
५
५
५
५
५
५
५
५
५

लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे

५
५
५
५
५
५
५
५
५

लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे
लऴे

५ लऴे

कऱम ४ (१) (अ) (vii)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयाच्या ऩररर्ामकारक कामाशाठी िनशामान्याुंऴी
शल्ऱामशऱत करण्याची व्यळस्था:
अन. क्र.

वल्राभवरतीचा
वलऴम

कामवप्रणारीचे
वलस्तत
ृ लणवन
रागू नाशी

कोणत्मा
अधधतनमभ/
ऩरयऩत्रकाद्लाये

ऩनयालत्त
ृ ी कार

कऱम ४ (१) (अ) (vii) नमना (अ)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयाच्या शशमतीची यादी प्रकाशऴत करर्े:
अन. क्र.

शशमतीचे
नाळ

शशमतीचे
शदस्य

शशमतीचे
उद्हदष्ट
ऱागू नाषी

क्रकती ळेला
घेण्यात येते

शिा
िनशामान्याुंशाठी
खऱी आषे का
नाषी

शिेचा
कायाळत्त
ृ ाुंत
उऩऱब्ध
अशल्याश

कऱम ४ (१) (अ) (vii) नमना (ब)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयाच्या अधधशिाुंची यादी प्रकाशऴत करर्े:
अन. क्र.

शिेचन
े ाळ

शिेचे
शदस्य

शिेचे
उद्हदष्ट

क्रकती ळेला
घेण्यात येते

ऱागू नाषी

शिा
िनशामान्याुंशाठी
खऱी आषे का
नाषी

शिेचा
कायाळत्त
ृ ाुंत
उऩऱब्ध
अशल्याश

कऱम ४ (१) (अ) (vii) नमना (क)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयाच्या ऩररवदाुंची यादी प्रकाशऴत करर्े:
अन. क्र.

ऩररवदे चे
नाळ

ऩररवदे चे
शदस्य

ऩररवदे चे
उद्हदष्ट

क्रकती ळेला
घेण्यात येते

ऱागू नाषी

शिा
िनशामान्याुंशाठी
खऱी आषे का
नाषी

शिेचा
कायाळत्त
ृ ाुंत
उऩऱब्ध
अशल्याश

कऱम ४ (१) (अ) (vii) नमना (ड)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयाच्या कोर्त्याषी शुंस्थेची यादी प्रकाशऴत करर्े:
अन. क्र.

शुंस्थेचे नाळ

शुंस्थेचे
शदस्य

शुंस्थेचे
उद्हदष्ट

क्रकती ळेला
घेण्यात येते

ऱागू नाषी

शिा
िनशामान्याुंशाठी
खऱी आषे का
नाषी

शुंस्थेचे
कायाळत्त
ृ ाुंत
उऩऱब्ध
अशल्याश

कऱम ४ (१) (अ) (ix)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ अधधकारी ळ कमाचारी याुंची नाळे, ित्ते ळ त्याुंचे माशशक
ळेतानीकरर्:
अन.
क्र.
१
२

ऩदनाम

३
४

शळऩाई (शं गाभी)
शभार (शं गाभी)

वभन्लमक
लरयष्ट्ठ शरवऩक

अधधकारी/
कमाचायााचे नाळ
डॉ. वयें द्र जोंधऱे
श्रीभती जस्भता
ततयोडकय
श्री. प्रळांत ऩजाये
श्री. प्रभोद गयल

ळगा

रुिू हदनाुंक

दरू ध्ळनी क्रमाुंक

एकूर् ळेतन

१
३

ऑतटो २००८
एवप्रर २००९

२६५३३०५२
२६५३३०५२

५०००
३२०००

४
४

जरै २०१४
ऑतटो २००८

२६५३३०५२
२६५३३०५२

८००० (ठोव)
८००० (ठोव)

कऱम ४ (१) (ब) (x)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ अधधकारी ळ कमाचारी याुंची ळेतनाची वळस्तत
ृ माहषती
प्रकाशऴत करर्े
अन.
क्र.

ळगा

१

१

२

३

३

४

ळेतन रूऩरे वा

PB-4
37400-67000 GP-10000
PB-1
5200-20200 GP-1900
IS
4440-7440 GP-1600

ननयशमत मषागाई
ित्ता घरिाडे ित्ता
ऴषर ित्ता

प्रशुंगानशार
िशे प्रळेऴ
ित्ता

वळऴेव िशे प्रकल्ऩ ित्ता
प्रशऴसर् ित्ता

भशायाष्ट्राळावानाच्मा
तनमभानवाय
भशायाष्ट्राळावानाच्मा
तनमभानवाय
भशायाष्ट्राळावानाच्मा
तनमभानवाय

२४००

भशायाष्ट्राळावानाच्मा
तनमभानवाय
भशायाष्ट्राळावानाच्मा
तनमभानवाय
भशायाष्ट्राळावानाच्मा
तनमभानवाय

४००
४००

कऱम ४ (१) (ब) (xi)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयाचे मुंिूर अुंदािऩत्र ळ खचााचा तऩऴीऱ याुंची वळस्तत
ृ माहषती
प्रकाशऴत करर्े:

अुंदािऩत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाऴन

अनदानाच्या वळतरर्ाच्या प्रतीचे प्रकाऴन
अन. क्र

अुंदािऩत्रकीय
ऴीवाकाचे ळर्ान

अनदान

ननयोजित
ळाऩर सेत्र ळ
कामाचा
तऩऴीऱ

वळत्त ळ ऱेखा वळिागाऴी ननगडीत

अधधक
अनदान
अऩेक्षसत
अशल्याश
रुऩयात

अशिप्राय

कऱम ४ (१) (ब) (xii) नमना (अ)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ अनदान ळाटऩाच्या कायाक्रमाची कायाऩद्धती
२०१०-२०११ या ळवााशाठी प्रकाशऴत करर्े:
ऱागू नाषी
कऱम ४ (१) (ब) (xii) नमना (ब)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ अनदान कायाक्रमाअुंतगात ऱािाथींची वळस्तत
ृ माहषती
प्रकाशऴत करर्े.
योिना ळ कायाक्रमाचे नाळ
अन. क्र.

अंदाजऩत्रकीम
ळीऴवकाचे लणवन

अनदान

तनमोजजत लाऩय
षेत्र ल काभाचा
तऩळीर
रागू नाशी

अधधक अनदान
अऩेक्षषत
अवल्माव
रुऩमात

अशबप्राम

कऱम ४ (१) (ब) (xiii)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ शमलर्ाऱ्या शळऱतीुंचा ऩरळाना याची चाऱू ळवााची
तऩऴीऱळार माहषती
अन
क्र

ऩयलानाधायकाचे
नाल

ऩरळाना/ ऩरळानगी/ शळऱतीचे प्रकार
ऩयलान्माचा ऩयलाना हदनांकाऩावन
हदनांकाऩमांत
ू
प्रकाय
क्र.

वाधायण
अटी

रागू नाशी

ऩयलान्माची
वलस्तत
ृ
भाहशती

कऱम ४ (१) (ब) (xiv)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ माहषतीचे इऱेक्तरॉननक स्ळरुऩात शाठळऱेऱी माहषती
प्रकशऴत कारे चाऱू ळवााकररता
अन. क्र

दस्त-ऐलजाचा प्रकाय

वलऴम

१

ऩत्रव्मलशाय

२

लऴवलत्त
ृ

३

वांजख्मकी भाहशती

४

ळोधतनफंध

वलबागाने केरेरे
वलव ऩत्रव्मलशाय
वलबागाचा चारू
लऴावचा लऴवलत्त
ृ
वलबागातीर
वलद्मार्थमाांची
भाहशती
वलबागातीर
शळषकांनी
प्रकाशळत केरेरं
ळोधतनफंध

कोणत्मा
इरेतरॉतनक
नभन्मात
शाडवडडस्क

भाहशती
शभऱलण्माची
ऩद्धत
यीतवय अजव

जफाफदाय
व्मतती

शाडवडडस्क

यीतवय अजव

लरयष्ट्ठ शरवऩक

शाडवडडस्क

यीतवय अजव

लरयष्ट्ठ शरवऩक

शाडवडडस्क

यीतवय अजव

लरयष्ट्ठ शरवऩक

लरयष्ट्ठ शरवऩक

कऱम ४ (१) (ब) (xv)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयात उऩऱब्ध शवळधाुंचा तक्तता प्रकाशऴत करर्े
उऩऱब्ध शवळधा
बेटण्माच्मा लेरेवंदबावत भाहशती
लेफवाईटवलऴमी भाहशती
कॉरवेंटय वलऴमी भाहशती
अशबरेख तऩावणीवाठी उऩरब्ध
ववलधांची भाहशती
काभाच्मा तऩावणीवाठी उऩरब्ध
ववलधांची भाहशती
नभने शभऱवलण्माफाफत उऩरब्ध भाहशती
वचानापरकाची भाहशती
ग्रंथारमावलऴमीची भाहशती

वकाऱी १०:२० ते १:०० आणण दऩायी १:३० ते ६:००

http://mu.ac.in/portal/dr-ambedkar-center-for-social-justice/
दयू ध्लनी चाशरका ल चौकळी
---वलबागात एक वूचनापरक अवून लेऱोलेऱी भाहशती प्रकाशळत केरी
जाते
वलबागात ग्रंथारमात नाशी, नेशरू ग्रंथारमात ऩस्तके उऩरब्ध
आशे त

कऱम ४ (१) (ब) (xvi)
मुंबई वळद्याऩीठ येथीऱ शामाजिक न्याय कायााऱयातीऱ ऴाशकीय माहषती अधधकारी/ शषाय्यक ऴाशकीय
माहषती अधधकारी/ अवऩऱीय प्राधधकारी, तेथीऱ ऱोकप्राधीकारीच्या कायासेत्रातीऱ घटक याुंची वळस्तत
ृ माहषती
प्रकाशऴत करर्े
अ.
ऴाशकीय माहषती अधधकारी
आ.
अन ळावकीम
ऩदनाभ
कामवषेत्र
. क्र भाहशती
अधधकामाव
चे नाल
१
डॉ. वयें द्र
प्राध्माऩक डॉ.
जोंधऱे
ल
आंफेडकय
वभन्लम
वाभाजज
क
क न्माम
केंद्र

ऩत्ता/ पोन

जे. ऩी. नाईक बलन, रूभ नं. ambedkarce
३, ऩहशरा भजरा,
ntrefsj@gma
वलद्मानगयी, वांताक्रूझ (ऩल
)
व
,
il.com
ू
भंफई – ४०० ०९८
दयू ध्लनी: २६५३३०५२

फ. वशाय्मक ळावकीम भाहशती अधधकायी
अन. क्र
ळावकीम भाहशती
ऩदनाभ
अधधकाऱमाचे नाल
१
श्रीभती जस्भता ततयोडकय लरयष्ट्ठ शरवऩक

क.
अन.
क्र
१

इभेर

अवऩरीम
प्राधधकायी
डॉ. एभ. ए.
खान

कामवषेत्र

ऩत्ता/ पोन

डॉ. आंफेडकय
वाभाजजक
न्माम केंद्र

जे. ऩी. नाईक बलन, रूभ नं.
३, ऩहशरा भजरा,
वलद्मानगयी, वांताक्रूझ (ऩूल)व ,
भंफई – ४०० ०९८
दयू ध्लनी: २६५३३०५२

अवऩरीम अधधकायी
ळावकीम
भाहशती
अधधकामावचे
नाल
डॉ. एभ. ए.
खान

ऩदनाभ

कामवषेत्र

ऩत्ता/ पोन

इभेर

करवधचल

भंफई
वलद्माऩीठ

भंफई वलद्माऩीठ,
registrar@fort.
एभ. जी. योड, पोटव , mu.ac.in
भंफई – ४०००३२
दयू ध्लनी :
२२६५६९५३

अवऩरीम
प्राधधकायी
वलबागप्रभख
शरवऩक

कऱम ४ (१) (क)
वलववाभान्म वंफंधधत भशत्लाचे तनणवम ल धोयणे मांची मादी प्रकाळनाकरयता तमाय कायणे :
रागू नाशी
कऱम ४ (१) (ड)
वलववाधायणऩणे आऩल्मा कामावरमात शोणामाव प्रळावकीम/ अथवन्मामीक काभकाजाच्मा प्रकायची मादी तमाय
कायणे, घेतरेल्मा तनणवमाफाफत कामव कयण्माची भीभांवा माऩढे दे ण्मात मेईर अवे जाशीय कयणे:
रागू नाशी

