
सुनील रामससिंह चुनावाले आयुवेद महासवद्यालय, सचखली 

कायाालय आदेश- 

                                    महासवद्यालयीन शैक्षसिक वर्ा २०२२-२३ या कालावधीसाठी महासवद्यालयीन व रुग्णालयीन 

कामकाज सुरळीत पार पडण्याच्या दृष्टीकोनातून सवसवध ससमतीचे  गठन करण्यात आलेली आहे.सवाांनी आपापल्या ससमतीचे  

काया व्यवस्थितपिे  पार पडावे .      

                                  दर १५ सदवसाला तसेच ज्या वेळी आवश्यकता असल्यास ससमतीच्या  प्रमुखािंनी प्राचाया डॉ ज्योथना 

गुल्हाने , प्रशासकीय असधकारी   पवनकुमार लढ्ढा  व ससमती सदस्य यािंच्या सोबत बैठक घ्यावी .सदर बैठकीचा अहवाल 

बैठक  समाप्तीनिंतर ससमतीच्या प्रमुखाने ससमतीच्या प्रोसससडिंग बुक मधे्य सलहावा व सदर रेकाडा व्यवस्थित ठेवावे . 

कें द्रीय मुल्यािंकन ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.पंकज शेटे प्रमुख 

२ डॉ.राखी कुळकर्णी सदस्य 

३ डॉ.पपयुष पुरोपित सदस्य 

४ डॉ.पवषू्ण पिरी सदस्य 

शैक्षसिक सवभाग ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.अरुर्णा शेळके प्रमुख 

२ डॉ.मोिन खोरिडे सदस्य 

३ डॉ.पंढरी इंिळे सदस्य 

४ डॉ.शंतनू देशमुख  सदस्य 

अॅटी रैसगिंग ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.अरुर्णा शेळके प्रमुख 

२ डॉ.प्रवीर्ण पतवारी सदस्य 

३ पंकज शेटे सदस्य 

४ डॉ.शंतनू देशमुख सदस्य 

सवशाखा ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.अरुर्णा शेळके प्रमुख 

२ डॉ.शुभदा रिाटिावकर सदस्य 

३ डॉ.माया पशंदे सदस्य 

राष्टर ीय सेवा योजना 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.आपशष प्रधान प्रमुख 

२ डॉ.राखी कुळकर्णी सदस्य 

३ डॉ.पपयुष पुरोपित सदस्य 

४ डॉ.संजय शमाा सदस्य 

सािंसृ्कसतक ससमती- 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.पपयुष पुरोपित  प्रमुख 

२ डॉ.पंकज शेटे  सदस्य 

३ डॉ.शुभदा रिाटिावकर सदस्य 

४ डॉ.राखी कुलकर्णी सदस्य 

५ डॉ.सपचन बनारसे सदस्य 

ररसचा ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ शैलेश पकनिे प्रमुख 



२ डॉ पवषू्ण पिरी  सदस्य 

३ डॉ सािर आव्हाळे सदस्य 

४ डॉ रोपित भाला सदस्य 

अनुशासन ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.पंकज शेटे प्रमुख 

२ डॉ.पपयुष पुरोिीत सदस्य 

३ डॉ.िजानन वायाळ सदस्य 

४ डॉ.राजेश्री सूयावंशी  सदस्य 

सेसमनार व गेस्ट लेक्चर ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.पपयुष पुरोपित  प्रमुख 

२ डॉ.पंकज शेटे सदस्य 

३ डॉ.पवकास सानप सदस्य 

४ डॉ. पनलेश वाघ सदस्य 

५ डॉ.रोपित भाला सदस्य 

परीक्षा सवभाग ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.राखी कुळकर्णी प्रमुख 

२ डॉ.अरुर्णा शेळके सदस्य 

३ डॉ.पवषू्ण पिरी सदस्य 

४  डॉ.पनलेश वाघ सदस्य 

५ डॉ.रुपचका पदघेकर सदस्य 

और्धसनमााि ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.ज्योती वाघमारे प्रमुख 

२ डॉ.कापमनी राजपूत सदस्य 

३ डॉ.जयेश काछवाल सदस्य 

क्रीडा ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.पवषू्ण पिरी प्रमुख 

२ डॉ.जयेश काछवाल सदस्य 

३ डॉ.कैलास मिाजन सदस्य 

रुग्णालयीन सशबीर ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.पंकज शेटे प्रमुख 

२ डॉ.प्रवीर्ण पतवारी सदस्य 

३ डॉ.पवषू्ण पिरी सदस्य 

४ डॉ.पपयुष पुरोपित सदस्य 

५ डॉ.ऋपषकेश डिाके सदस्य 

६ डॉ.रोपित भाला सदस्य 

७ डॉ.सतीश नािपुरे सदस्य 

८ डॉ.जयेश काछवाल  सदस्य 

प्रससद्धी ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.पंकज शेटे प्रमुख 

२ डॉ.राखी कुळकर्णी सदस्य 

३ डॉ.संतोष सोमटकर सदस्य 



४ श्री.पवनकुमार लढ्ढा  सदस्य 

५ श्री.वैभव भोलारे्ण सदस्य 

 

वससतगृह ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.राखी कुळकर्णी प्रमुख 

२ डॉ.अरुर्णा शेळके सदस्य 

३ डॉ.शंतनु देशमुख सदस्य 

खरेदी ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.पंकज शेटे प्रमुख 

२ डॉ.पवषू्ण पिरी सदस्य 

३ डॉ.ऋपषकेश डिाके सदस्य 

४ डॉ.सपचन बनारसे  सदस्य 

प्रिम वर्ा प्रवेश ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.राखी कुलकर्णी प्रमुख 

२ डॉ.संजय लोखंडे  सदस्य 

३ डॉ.पंकज शेटे सदस्य 

४ डॉ.अरुर्णा शेळके  सदस्य 

५ डॉ.पवषू्ण पिरी  सदस्य 

वेबसाईट/डीजीटल ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.मधुरार्णी प्रमुख 

२ डॉ.धनश्री झाडबुके  सदस्य 

३ पवनकुमार लढ्ढा  सदस्य 

४ डॉ.पवषू्ण पिरी  सदस्य 

५ डॉ.ऋपषकेश डिाके सदस्य 

न्यायालयीन प्रकरि ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.संजय शमाा   प्रमुख 

२ डॉ.संजय लोखंडे   सदस्य 

३ डॉ.पंकज शेटे सदस्य 

वगा सशक्षक ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.राखी कुळकर्णी प्रमुख 

२ डॉ.ज्योती वाघमारे सदस्य 

३ डॉ.अरुर्णा शेळके सदस्य 

४ डॉ.राजश्री सूयावंशी सदस्य 

तक्रार सनवारि ससमती 

अ.क्र सदस्याचे नाव पद 

१ डॉ.पंकज शेटे  प्रमुख 

२ डॉ.राखी कुलकर्णी सदस्य 

३ श्री. पवनकुमार लढ्ढा  सदस्य 

४ डॉ.सतीश नािपुरे  सदस्य 

 

 



 

प्रत :- सवा सपमती प्रमुख व सदस्य यांना मापिती व कायावािी साठी       प्राचाया 


