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                                                                                                             एच आर िवभाग, 

जा.न.ं एसएसएस/एसएसबीएच/ एच आर/            /२०२२ 
�ित, 
िवभाग �मुख, 
आय टी  िवभाग, 
 
          िवषयः-  �ी साईबाबा स�ं थानचे वेबसाईटवर सेवासिुवधांची मािहती �कािशत करणेबाबत.. 

           संदभ�ः-  जा. � . एसएसएस/ सा�शा /माअ/३५/२०२२िद. ०२/०४/२०२२ रोजीचे परीप"क 
   
   उपरो% त संदिभ�य परीप"का( वये, मािहतीचा अिधकार कलम ०४ साव�जनीक �ािधकरणांवरील आबंधनेनसुार वेबसाईटवर �कािशत 
करण ेकामी एचआर िवभागाकडील माहीती सादर कर4 यात येत आह.े 
अ.नं. तपिशल पान नंबर 

१ 6ी साईबाबा हॉि8पटल, िशड9 काया�लयातील रचना, काय� व कत�:ये यांचा तपशील ०२ ते ०४ 

२ 6ी साईबाबा हॉ8पीटल, िशड9 कडील अिधकारी व कम�चारी यांच ेअिधकार व कत�:य ०५ ते २२ 

३ िनण�य घ4ेया<या �ि�येत अनसुर4यात येणारी काय�प=दती, तसेच पय�वे>ण अिण उ?रदाई@व �णाली २३ 

४ काय� पार पाड4यासाठी ठरिव4यात आलेली मानके २३ 

५ @या<याकडे असलेले िकंवा @यांच े िनयं"णात असलेले िकंवा @याची काय� पार पाड4यासाठी @या कम�चारी 
वगा�कडून वापर4यात येणारे िनयम, िविनयम, सचूना,िनयम पिु8तका आिण अिभलेख 

२३ 

६ 6ी साईबाबा हॉि8पटल व �शासनाकडे  असलेEया @यां<या िनयं"णाखाली द8तऐवजां<या �वगा�च े  
िववरणप" 

२३ 

७ 6ी साईबाबा हॉि8पटल व �शासनाकडील धोरण तयार कर4यासाठी िकंवा @याची अमंलबजावणी  
कर4या<या संबंधीत, लोकांशी िवचार िविनयम कर4यासाठी िकंवा लोकांकडून िनिवदन े केली जा4यासाठी 
अि8तवात असलेEया कोण@याही :यव8थेचा तपशील. 

२३ 

८ 6ी साईबाबा हॉि8पटलकडील एक भाग Jहणनू िकवा सEला द4ेयाचे �योजनासाठी घटीत केलेEया दोन िकंवा 
अिधक :यKL<या िमळुन बनलेEया मंडळाच,े पNरषदांच,े सिमती<या आिण अ(य िनकायांच ेिववरण, आिण 
@या मंडळा<या, पNरषदा<या सिम@यां<या आिण अ(य िनकायां<या बैठकL लोकासाठी खEुया आहते िकंवा 
कसे ? िकंवा अशा बैठकLची काय�व?ृे जनतेला पहावयास िमळ4याजोगी आहते िकंवा कसे? याबाबतच े
िववरण 

२४  

९ 6ी साईबाबा हॉि8पटल कडील अिधका-यांची आिण कम�चा-यांची   िनदTिशका २४ ते ३४ 

१० 6ी साईबाबा हॉि8पटल कडील �@येक अिधकारी व कम�चा-यास िमळणारे मािसक वेतन तसेच 
�ािधकारणा<या िविनयमांम=ये तदतुद केEया �माण े नकुसान भरपाई द4ेयाची प=दती  

३४ ते ४४ 

११ सव� योजनांचा तपशील, �8तािवत खच� दश�िवणारा आपEया �@येक अिभकरणाला नेमनु िदलेला अथ�संकEप 
आिण संिवतरीत केलेEया र% कमाचा अहवाल 

४५ ते ४६ 

१२ अथ�सहाUय काय��मा<या अमंलबजावणीची तसेच वाटप केलेEया र%कमा  आणी काय��मा<या लाभािधका-
यांचा तपशील 

४७ 

१३ Vया :यKWना सवलती, परवाने िकंवा �ािधकारप" ेिदलेली आहते अशा   :यKWचा तपशील  ४७ 

१४ 6ी साईबाबा हॉि8पटल येथील काया�लयातील माहीतीची इले%Yॉिनक  8वZपात साठिवलेली मािहतीचा 
तपशील. 

४७ 

१५ माहीती िमळिव4यासाठी नागNरकांना उपल[ध असणा-या सिुवधांचा  तपशील तसेच साव�जिनक वापरासाठी 
चालिव4यात येत असलेEया \ंथालया<या िकंवा वाचनालया<या कामकाजा<या वेळांचा तपशील  

४७ 

१६ जनमािहती अिधका-यांची नावे , पदनाम,े आिण इतर तपशील   ४८ 

१७ िवहीत कर4यात येईल अशी इतर मािहती. ४८ 
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 कलम 4 (1) (ख) (एक) 6ी साईबाबा हॉि8पटल, िशरडी. काया�लयातील रचना, काय� व कत�: य   
यांचा तपशीलः-  
 

काया)लयाचे नाव �ी साईबाबा हॉि�पटल, िशड, 
 

काया�लयाचा प@ ता 
 

6ी साईबाबा हॉि8पटल, िशड9 
बस 8 टॅ( ड समोर, िशड9. 
ता- राहाता. िजल ् हा- अहमदनगर 

 

काया�लय �मखु 
 

वcैकLय संचालक 
 

िविशd ट काय� 
 

Ze णानंा  माफक दरात उपचार व वcैकLय  सिुवधा दणे े
 

िवभागाचे = येय / धोरण 
 

िशड9  शहरातील व पंच�ोशीतील गरज ुZe णां< या आजारावर उपचार करण.े 

 

सव� संबंधीत कम�चारी 
 

Ze णालयाचे  अनुषिंगक सव� िवभाग 
 

काय� 
 

गरज ुZe णांना @ यांचे आजाराचे अचकु िनदान कZन @ यांना माफक दरात उपचार दणे.े 

 

हॉि8पटल< या 
संरचना@ मक 
त% @ याम= य े  
काय�>े"ाचे  �@ येक  
8 तरावरचे तपशील 

 

अ) साईबाबा हॉि8पटलम= ये  वcैकLय अिधकारी,काड9योलॉजी8 ट, काड9याक 
सज�न,  ( यरुो सज�न, िफजीिशयन, हदय िवकार तg, मिे%सलोफेिशयन सज�न, जनरल 
सज�न, रेिडओलॉिज8 ट, अि8थरोग तg,  शरीर िवकृती शा8 "g,इटेंि(सि:ह8 ट ,दतं 
रोग तg, कॅV यिुलटी मडेीकल ऑफLसर, िनवासी वcैिकय अिधकारी असे  काय�रत 
आहते. 
तसेच ब)  पNरचारीका व इतर कम�चारी, अिस.मYेन, िस8 टर इ( चाज�, 8 टाफनस�, 
परj यजुिनd ट,  बायोमडेीकल इिंजिनअर ,आहारतg, डायलेिसस तं"g, एम आर 
आय त"g,सी. टी 8 कॅन तं"g, िह8 टोपॅथ टेि%नशीयन, ई.सी.जी तं"g, दतं  तं"g, 
कॅथलॅब टेि%नशीयन, ए% स – रे तं"g, लॅब तं"g , मनdु यबळ : यव8 थापक, भांडार 
व माल  : यव8 थापक, खरेदी : यव8 थापक, V य ु ईडीपी मनॅेजर, िलपीक, सोशल 
वक� र, Nरसेj शिनd ट, ए% सरे  अटेनडं( ट , ओटी  अटेनडं( ट, वॉड�बॉय  व आया  असे 
कम�चारी काय�रत आहते. 

उपल[ ध सवेा  १) ३००  बेडचे ससुV ज हॉ8 पीटल 
२) ४०  बेडचे आय. सी. सी. य.ु जी. आय.सी.य ुआिण  सी. आर.य ु 
३) ३० बेडचे काड9याक रीक: हरी  यिुनट 
४) ०२ ससुV ज काड9याक ओटी व ०१ कॅथलॅब व ०२ जनरल, ०२ 

आथlपेडीक ऑपरेशन  िथएटर, ०१ ( यरो ओटी  
५) हदय रोग,दमा इ@ यादी आजाराचे िनदान व उपचार सिुवधा 
६) अि8थरोग िवभाग  - श8 "�Lया  वउपचार 
७) मmद ूिवकार संबंधी आजाराचे  िनदान, श8 "�Lया  व उपचार 
८) हदय रोग िवभाग-  ससुV ज कॅथलॅब, nदय िवकारासंबंधी िविवध तपास4 या,  
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टीएमटी, २डीइको, श8 "�Lया व उपचार 
९) ससुV ज �योग शाळा- िह8 टोपथॅ, बायोकेिम8 Yी इ@ यादी तपास4 या सिुवधा 

१०)  एमआरआय, िस.टी. 8 कॅन, डीजीटल ए% सरे, सोना\ाफL, ईसीजी, 
ईईजी करायची सिुवधा 

११) डmटल उपचार व श8 "�Lया सिुवधा 
१२) डायबेटीक उपचार सिुवधा 
१३) आहार िवषयक सE ला व सिुवधा 
१४) काड9याक  / जनरल अJॅ [ यलु( स सिुवधा  
१५) अपघात क> – तातडीची २४ तास सेवा 
१६) शवगार सिुवधा 

काया�लयीन दरु= वनी 
�मांक व वेळा 

 
अ.न.ं  काया�लय  दरु= वनी  �ं. काया�लयीन 

कामा< या वेळा 
१ वcैकLय संचालक ०२४२३-२५८६००  

 
 
 
१०.००ते ०६.०० 
(रिववार आठवडा 
सoुी) 

२ वcैकLय �शासक ०२४२३-२५८६०२ 

३ एच आर िवभाग ०२४२३-२५८६६२ 

४ जनसंपक�  िवभाग ०२४२३-२५८६८६ 

५ िव@ त िवभाग ०२४२३-२५८६५६ 

६ ई.डी.पी.िवभाग ०२४२३-२५८६६८ 

७  औषध भांडार  िवभाग ०२४२३-२५८६७० 

८ बायोमडेीकल िवभाग ०२४२३-२५८६५२ 

९ सहा.अिधसेिवका 
काया�लय 

०२४२३-२५८६८२ 

१० समाज सेिवका ०२४२३-२५८६८१ 

११ अपघात क> िवभाग ०२४२३-२५८६४४ २४ तास  
१२ चौकशी कांऊटर ०२४२३-२५८६६६ २४ तास  

 

साj ताहीक सoुी व 
िविशd ट  सेवसेाठी 
ठरिवलेE या  वेळा 

काया�लयीन कामकाजासाठी – सोमवार  ते  शिनवार  (रिववार आठवडा सoुी) 
हॉि8पटलमधील  सव� िवभाग ठरवनू िदलेE या वेळेनसुार  
अ@ यावs यक सिुवधा२४ तास  
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: यव8 थापन सिमती 

 
मtु य  काय�कारी अिधकारी 

 
उप मtु य  काय�कारी अिधकारी 

 
�शासकLय अिधकारी 

 
वैcकLय संचालक 

                       
                                                                                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

उप वैcकLय संचालक (6ी साईबाबा हॉि8पटल) 

 
वैcकLय �शासक  वैcकLय अिध>क कं( सE ट( ट  अिधसेिवका िव@ त िवभाग खरेदी व भाडांर एच आर  बायोमेडीकल  िवभाग जनसंपक�  

काया�लय  
ईडीपी बायोमेडीकल  वे8 ट  

मॅनेजमे( ट 

किनd ट  वैcकLय                        सव�वाड�/ अिवद>तािवभाग/                               
 अिधकारी                                  ऑपरेशन  िथएटर  
8 वागत क>                                 अपघात िवभाग 
सोशल वक� र                                 Ze णवाहीका  सेवा  
मेडीकल  रेकॉड�                             र% त पेटी 
टेि%निशयन 
डायलेसीस 
 

 

वैcकLय अिध>क(6ी साईनाथ Ze णालय) 
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 कलम 4 (1) (ख) (दोन) �ी साईबाबा हॉि�पटलमधील अिधकारी  व कम)चारी  यांचे अिधकार व  कत)3ये  

 
अ.नं. पदनाम मंजुर  

पदे  
भरलेली 
� थायी 
पदे  

भरलेली 
अ� थायी 

पदे 

अिधकार व कत)3 य 

1 Medical Director                             
वैcिकय संचालक  

१ ० ० 6ी साईबाबा व 6ी साईनाथ Zeणालयाचे �शासन 
सांभाळण े मेडीकल/ परॅामेडीकल व इतर कम�चारी 
यांचेवर िनयं"ण ठेवण.े Zeणालयासंदभा�तील 
अडचणीच े िनरसन करण,े Zeणालय कामकाजा<या 
द�ीकोनातुन निवन �8ताव सादर करण,े शासन 
िनयमा�माण े दो(ही Zeणालयाच े कामकाज चालिवण,े 
�शासन व Zeणालयाचा दवुा साधन,े िविवध िशबीरे 
आयोिजत करण े दो(ही Zeणालयासंबंधीत मा मtु य 
काय�कारी अिधकारी मा : यव8 थापन  सिमती यांना 
मािहती दणे ेव @यांच ेआदशेान ेकामकाज करण े

2 Resident 
Dy.Medical 
Director    िनवासी 
उपवैcिकय संचालक 

१ ० ० वैcकLय संचालक यांना वेळोवेळी कामकाजाचा 
अहवाल दणे,े 6ी साईबाबा  हॉि8पटलच ेकामकाजात 
वैcकLय संचालक यांना कामात मदत करण,ेवैcकLय 
�शासक यांच े वक� सपुरि:हजन करण,े Zeणालयात 
राऊड घणे,े Zeणाचे व नातेवाईकाच े अडचणीचे िनरसन 
करण,े कम�चा-यांना नेमणु िदलेली कामे कZन  घणे,े 
वैcकLय संचालक यांचे माग�दश�नाखाली व 
आदशेानसुार िदलेले हॉि8पटलचे  संबिधत कामे करण.े 

3 Medical 
Administrator           
वैcिकय �शासक  

१ ० ० तg वैcकLय अिधकारी/सीएमओ / आरएमओ यांच े
ड्यटुी शेड्यलु लावण े  सपुरि:हजन करण,े �J[यलु( स  
चे िनयोजन करण,े सव� वॉड�म=ये राऊंड घणे ेव संबंधीत 
वॉड�चे अडचणी सोडिवण,े हॉि8पटलचे कामकाज 
सरुळीत चालणसेाठी वेळोवेळी मदत करण.े वैcकLय 
संचालक व वरी�ांच ेमाग�दश�नाखाली व आदशेानसुार 
संपणु� हॉि8पटलचे संबिधत कामे करण.े महा@ मा फुले 
िजवनदायी आरोe य योजन े अंतग�त चालणा-या 
कामावर िनय"ण ठेवण.े 

4 Medical 
Superintendent         
वैcिकय अिध>क  

१ ० ० तg वैcकLय अिधकारी/सीएमओ / आरएमओ यांच े
ड्यटुी शेड्यलु लावण े  सपुरि:हजन करण,े �J[यलु( स  
चे िनयोजन करण,े सव� वॉड�म=ये राऊंड घणे ेव संबंधीत 
वॉड�चे अडचणी सोडिवण,े हॉि8पटलचे कामकाज 
सरुळीत चालणसेाठी वेळोवेळी मदत करण.े वैcकLय 
संचालक व वरी�ांच ेमाग�दश�नाखाली व आदशेानसुार 
संपणु� हॉि8पटलचे संबिधत कामे करण.े महा@ मा फुले 
िजवनदायी आरोe य योजन े अंतग�त चालणा-या 
कामावर िनय"ण ठेवण.े 
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5 Interventional 
Cardiologist 
nदयिवकार तg  

२ २ १ �दयिवकारासंबंधी आलेले सव�  पशेंट तपासण ेयोeय ते 
उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े 
पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  माग�दश�न करण.े 
इमरज(सी कॉल  करण.े 

6 Non- Interventional  
Cardiologist     
nदयिवकार तg  

१ ० ० �दयिवकारासंबंधी आलेले सव�  पशेंट तपासण ेयोeय ते 
उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े 
पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  माग�दश�न करण.े 
इमरज(सी कॉल  करण.े 

7 Neurologists                        
(यरुोलॉजी8ट  

२ ० ० मmदिुवकारासंबंधी आलेले सव�  पशेंट तपासण ेयोeय ते 
उपचार करण.े पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  
माग�दश�न करण.े इमरज(सी कॉल  करण.े 

8 Nephrologists                          
ने�ोलॉजी8ट 

२ ० ० म"ुिपंड िवकारासंबधी  आलेले पशेंट तपासण ेयोeय ते 
उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े 
ऑपरेशन करण.ेपेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  
माग�दश�न करण.े इमरज(सी कॉल करण.े 

9 Medical Oncologist                     
कॅ(सर रोग तg   

१ ० ०  कॅ(सर िवकारासंबधी  आलेले पशेंट तपासण ेयोeय ते 
उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े 
ऑपरेशन करण.ेपेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  
माग�दश�न करण.े इमरज(सी कॉल करण.े 

10 Haematologist                          
रKिवकार तg    

१ ० ० रKिवकार िवकारासंबधी  आलेले पेशटं तपासण ेयोeय 
ते उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े 
पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  माग�दश�न करण.े 
इमरज(सी कॉल करण.े 

11 Gastroenterologist                      
गॅ8Yोए(Yॉलॉजी8ट   

१ ० ० पोट िवकारासंबधी  आलेले पशेटं तपासण े योeय ते 
उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े 
पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  माग�दश�न करण.े 
इमरज(सी कॉल करण.े 

12 Endocrinologist                           
ए(डो�ॉनाॅलाजी8ट  

१ ० ० पोट िवकारासंबधी  आलेले पशेटं तपासण े योeय ते 
उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े 
पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  माग�दश�न करण.े 
इमरज(सी कॉल करण.े 

13 Cardiac Surgeon                        
काड9याक सज�न  

३ ० ० �दयिवकारासंबंधी आलेले सव�  पशेंट तपासण ेयोeय ते 
उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े 
ऑपरेशन करण.े  पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  
माग�दश�न करण.े इमरज(सी कॉल  करण.े 

14 Neurosurgeons                  
मmद ूशEय िवशारद                                  

२ ० १ मmदिुवकारासंबंधी आलेले सव�  पशेंट तपासण ेयोeय ते 
उपचार करण.ेआवsयकतेनसुार श ि�या करण.े 
पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  माग�दश�न करण.े 
इमरज(सी कॉल  करण.े 
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15 Urosurgeons                            
म"ुिपंड िवकार 
श ि�या तg  

२ ० ० म"ुिपंड िवकारासंबंधी आलेले सव�  पेशंट तपासण े
योeय ते उपचार करण.ेआवsयकतेनसुार श ि�या 
करण.े पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  माग�दश�न 
करण.े इमरज(सी कॉल  करण.े 

16 Oncosurgeons                          
कक� रोग शEय 
िचिक@सक  

१ ० ० कक� रोग िवकारासंबंधी आलेले सव�  पेशंट तपासण े
योeय ते उपचार करण.ेआवsयकतेनसुार श ि�या 
करण.े पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  माग�दश�न 
करण.े इमरज(सी कॉल  करण.े 

17 Plastic Surgeon                    
£णोपचार श ि�या 
तg  

१ ० ० संबधीत िवकारासंबंधी आलेले सव�  पेशंट तपासण े
योeय ते उपचार करण.ेआवsयकतेनसुार श ि�या 
करण.े पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  माग�दश�न 
करण.े इमरज(सी कॉल  करण.े 

18 Maxillofacial 
Surgeon 
मॅ%सीलोफेयसअल 
सज�न  

१ १ ० चेह-याचे हाडांसंदभा�त श8 "�Lया व उपचार, दतं 
िवकारासंबंधी आलेले सव�  पेशटं तपासण े योeय ते 
उपचार करण.ेआवsयकतेनसुार श ि�या करण.े 
पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  माग�दश�न करण.े 
इमरज(सी कॉल  करण.े 

19 General Surgeons                       
शEय िचिक@सक  

४ ० १ श ि�यासंबंधीत आलेले पेशटं तपासण े योeय ते 
उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े 
ऑपरेशन करण े .पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  
माग�दश�न करण.े इमरज(सी कॉल करण.े 

20 Orthopaedic 
Surgeons                 
आ8थीरोग श ि�या 
तg   

३ १ १ हाडाचे िवकारासंबंधीत आलेले पशेंट तपासण ेयोeय ते 
उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े 
ऑपरेशन करण े .पेशंटची योeय ती काळजी घऊेन  
माग�दश�न करण.े इमरज(सी कॉल करण.े 

21 ENT Surgeons                             
कान,नाक, घसा तg 

२ १ १ कान,नाक, घसा िवकारासंबंधीत आलेले पेशटं तपासण े
योeय ते उपचार करण.े आवsयकतेनसुार �ोिसजर 
करण.े ऑपरेशन करण े .पेशंटची योeय ती काळजी 
घऊेन  माग�दश�न करण.े इमरज(सी कॉल करण.े 

22 Senior 
Anesthesiologists            
वरी� भलूतg 

६ १ १ �दयश �Lये<या �@येक पेशटंचा (ए(जो\ाफL, 
jला8टी, बायपास, वॉल Nरjलेसमmट इ.) वेळोवेळी राउंड 
घणे.े @याचबरोबर इमज�( सी वेळी तो मॅनेज करण.े 
ि:हजीटWग कॉिड�ओलॉिज8ट व काड9याक  सज�न यांच े
�@येक पेशंटचे �डिमशन, ऑपरेशन पवू� तपास4या, 
िफटनेस व ऑपरेशनंतरची दखेभाल पेशंट िडचाज� 
होईपय§त करण.े कॅथलॅब म=ये ऑपरेशन दरJयान 
आवsयकता भासEयास इमज�(सी सेवा दणे े सीआरय ु
इ(चाज� Jहणनू येथील आरएमओ व बाकL 8टाफनस� 
यां<या कामाचे िनयोजन व दखेरेख करण.े पेशंट<या 
ऑपरेशनपवू9 येणा-या खचा�चा अंदाज घणे,े व 
@याचबरोबर पेशंट<या िबलासंदभा�त ल> ठेवण.े हया 
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:यितरीK वरी�ां<या माग�दश�न व सचूना अमंलात 
आणण.े 

23 Junior 
Anesthesiologists             
किन� भलूतg  

९ १ ० ऑपरेशन पवू� तपासणी करण,े श �Lये<या 
8व©पा�माण े   ऑपरेशन<या वेळेस योeय @या   
भलुीचे  िनयोजन करण,े ऑपरेशन<या वेळेस पmशंटच े
मॉिनटरWग करण,े ऑपरेशन संपEयानंतरही भलू 
उतरेपय§त पेशंट<या [लड �ेशर ªासोs वास इ. व 
चोवीस तास इमज�(सी कॉलसाठी उपल[ध राहण े

24 Senior Intensivist                          
वरी� अितद>ता तg  

३ १ ० �दयश �Lये<या �@येक पेशटंचा (ए(जो\ाफL, 
jला8टी, बायपास, वॉल Nरjलेसमmट इ.) वेळोवेळी राउंड 
घणे.े @याचबरोबर इमज�( सी वेळी तो मॅनेज करण.े 
ि:हजीटWग कॉिड�ओलॉिज8ट व काड9याक  सज�न यांच े
�@येक पेशंटचे �डिमशन, ऑपरेशन पवू� तपास4या, 
िफटनेस व ऑपरेशनंतरची दखेभाल पेशंट िडचाज� 
होईपय§त करण.े कॅथलॅब म=ये ऑपरेशन दरJयान 
आवsयकता भासEयास इमज�(सी सेवा दणे े सीआरय ु
इ(चाज� Jहणनू येथील आरएमओ व बाकL 8टाफनस� 
यां<या कामाचे िनयोजन व दखेरेख करण.े पेशंट<या 
ऑपरेशनपवू9 येणा-या खचा�चा अंदाज घणे,े व 
@याचबरोबर पेशंट<या िबलासंदभा�त ल> ठेवण.े हया 
:यितरीK वरी�ां<या माग�दश�न व सचूना अमंलात 
आणण.े 

25 Junior Intensivist                          
किन� अितद>ता तg  

६ २ ० िसNरयस  पेशंटची वेळोवेळी राउंड घऊेन द>ता घणे.े 
@याचबरोबर इमज�(सी वेळी तो मॅनजे करण.े ि:हजीटWग 
कॉिड�ओलॉिज8ट व कॉड9याक सज�न यांचे �@येक 
पेशंटचे �डिमशन, ऑपरेशन पवू� तपास4या, िफटनेस व 
ऑपरेशनंतरची दखेभाल पेशंट िडचाज� होईपय§त करण.े 
आवsयकता भासEयास इमज�(सी सेवा दणे े या 
:यितरीK वरी�ां<या माग�दश�न व   सचूना अमंलात 
आणण.े 

26 Senior Radiologists                            
वNर� >-िकरण शा g  

२ १ १ इतर डॉ%टरांनी ए%स रे िसटी 8कॅन व एमआरआयसाठी 
रेफर केलेEया पेशंटचे Nरपोट� तयार करण,े सी.टी. 8कॅन, 
ए%स-रे, एमआरआय मधील टेि%निशयनच े ड्यटुी 
शेड्यलु लावण,े ए%स-रे, सीटी 8कॅन व एम.आर.आय. 
काढताना मिशन हाताळणबेाबत योeय ती मािहती दणे,े 
पेशंटसंबंधीत पोजीशनबाबत मािहती दणे,े गभ�वती 
मिहलांची ए%स रे, सीटी 8कॅन, एमआरआय करताना 
द>ता घणेबेाबत सचुना दणे.े रेडीओलॉजी िवभागातील 
सव� कामकाज सरुळीत चालतील याची काळजी घणे ेव 
इमज�(सी कॉEस अटmड  करण.े 

27 Junior Radiologists                    
किन� >- िकरण शा g  

२ ० ० पेशंटची सोनो\ाफL करण े Nरपोट तयार करण े ए%स रे 
िसटी 8कॅन व एमआरआय पेशंटचे Nरपोट� तयार करण,े 
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गभ�वती मिहलांची ए%स रे, सीटी 8कॅन, एमआरआय 
करताना द>ता घणेबेाबत सचुना दणे.े रेडीओलॉजी 
िवभागातील सव� कामकाज सरुळीत चालतील याची 
काळजी घणे ेव इमज�(सी कॉEस अटmड  करण.े 

28 Senior Pathologists                      
वNर� शरीर िवकृती 
शा g  

२ ० १ �योगशाळा िवभागावर संपणु� िनयं"ण ठेवण,े सव� 
�कार<या तपास4या कZन घणे,े टेि%निशयन यांच े
कामावर िनयं"ण ठेवण,े. िह8टोपॅथॉयलॉजी Nरपोट� तयार 
करण,े सव� कामाच े फायनल Nरपोिट§ग करण,े सव� लॅब 
कम�चा-यां<या कामावर िनयं"ण ठेवण े मिशनरीची 
%वॉिलटी कंYोल करण ेजनुे मिशन काम दते नसEयास 
नवीन खरेदीसाठी �8ताव सादर करण.े 

29 Junior Pathologists                     
किन� शरीर िवकृती 
शा g 

२ ० ० सव� �कार<या तपास4या कZन घणे,े टेि%निशयन यांच े
कामावर िनयं"ण ठेवण.े सव� कामाच ेफायनल Nरपोिट§ग 
करण,े सव� लॅब कम�चा-यां<या कामावर िनयं"ण ठेवण े
मिशनरीची %वॉिलटी कंYोल करण.े  

30 Senior 
Microbiologist                  
िस. 
माय�ोबायोलॉजी8ट    

१ ० ० संबधीत Nरपोट� तयार करण,े वरीd ठानी सांिगतलेली 
कामे करण.े  

31 Junior 
Macrobiologsist                      
Vय.ु 
माय�ोबायोलॉजा8ट     

१ ० १ संबधीत Nरपोट� तयार करण,े वरीd ठानी सांिगतलेली 
कामे करण.े  

32 Physicians                                      
वैcिकय उपचार तg  

४ ० १ वेगवेगळया आजारासंबधीत  आलेले पेशंट तपासण े
योe य ते उपचार करण.े पेशंटची योe य ती काळजी घऊेन 
माग�दश�न करण,े इमरज( सी कॉल करण,े वरीd ठांनी 
सांिगतलेली कामे करण.े  

33 Paedatricians                               
बालारोग तg  

३ ० १ बालZe णांवर उपचार करण े आवs यकतेनसुार �ोिसजर 
करण,े  तपासण ेयोe य ते उपचार करण.े पेशंटची योe य 
ती काळजी घऊेन माग�दश�न करण,े इमरज( सी कॉल 
करण,े वरीd ठांनी सांिगतलेली कामे करण.े 

34 Paedatrics Surgeon                  
बालरोग श ि�या तg  

१ ० ० बालZe णांवर उपचार करण े आवs यकतेनसुार �ोिसजर 
करण,ेऑपरेशन करण.े   पेशंटची योe य ती काळजी 
घऊेन माग�दश�न करण,े इमरज( सी कॉल करण,े 
वरीd ठांनी सांिगतलेली कामे करण.े 

35 Gynaecologists                          
 ीरोग तg     

४ ० ० 8 "ी Ze णांवर उपचार करण े आवs यकतेनसुार �ोिसजर 
करण,े ऑपरेशन करण.े   पेशटंची योe य ती काळजी 
घऊेन माग�दश�न करण,े इमरज( सी कॉल करण,े 
वरीd ठांनी सांिगतलेली कामे करण.े 

36 Ophthalmalogist                                    
ने" िवकार तg   

३ ० ० ने" िवकार संबधीत Ze णांवर उपचार करण े
आवs यकतेनसुार �ोिसजर करण,े ऑपरेशन करण.े  
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पेशंटची योe य ती काळजी घऊेन माग�दश�न करण,े 
इमरज( सी कॉल करण,े वरीd ठांनी सांिगतलेली काम े
करण.े 

37 Psychiatrist                      
मानसोउपचार तg  

१ ० १ मनोिवकार  संबधीत Ze णांवर उपचार करण े पेशंटची 
योe य ती काळजी घऊेन माग�दश�न करण,े इमरज( सी 
कॉल करण,े वरीd ठांनी सांिगतलेली काम ेकरण.े 

38 Histopathologist                      
उतीिव�ृती शा g 

१ १ ० टेि%निशयन यांचे कामावर िनयं"ण ठेवण,े. 
िह8टोपॅथॉयलॉजी Nरपोट� तयार करण,े सव� कामाच े
फायनल Nरपोिट§ग करण,े सव� लॅब कम�चा-यां<या 
कामावर िनयं"ण ठेवण े मिशनरीची %वॉिलटी कंYोल 
करण,े तातडीचे सेवेसाठी ऑन कॉल राहण.े 

39 Clinical Assistants                        
तपासणी सहाUयक  

१० १ १ वेगवेगळया आजारा संबधीत Ze णांवर उपचार करण े
आवs यकतेनसुार �ोिसजर करण,े ऑपरेशन करण.े  
पेशंटची योe य ती काळजी घऊेन माग�दश�न करण,े 
इमरज( सी कॉल करण,े वरीd ठांनी सांिगतलेली काम े
करण.े 

40 Senior Biochemist                        
वरी� जीवरसायन 
शा g  

१ १ ० बायोकेिम8ट संबिधत सव� टेि%नकल काम ेकरण.े 

41 Casualty Medical 
Officer              
अपघात अिधकारी  

६ ० ० अपघात झालेले पेशंट तसेच वेगवेगळया 
आजारासंबंधीत  आलेले पेशटं तपासण े योeय ते 
उपचार करण.े तातडीचा उपचार कZन संबंधीत 
डॉ%टस�ना कळिवण े आिण अॅJ [ यलु(स कॉल करण,े 
गरजेनसुार सव� वाड�, आयसीयमु=ये डयटुी करण,े 
आवsयकतेनसुार �ोिसजर करण.े पशेंटची योeय ती 
काळजी घऊेन  माग�दश�न करण.े इमज�(सी कॉल  करण े

42 R.M.O.                                               
िनवासी वैcिकय 
अिधकारी  

४० १६ ४ वाड�, आयसीयमु=ये पेशंटचे उपचारासंबंधी सव� कामे 
करण,े तg वैcिकय अिधकारी यांना पेशटंबाबतची 
मािहती दणे.े @यांच ेसEEयानसुार उपचार करण,े पेशंटच े
सव� Nरपोट� व तपास4या बाबत संबंधीत वैcिकय 
अिधकारी यांना मािहती दणे.े ि%लिनकल नोट्स िह8Yी, 
िस8टॅिमक ए%झाम, लोकल ए%झाम, 8टाफनस�ला 
कामातील अडचणीत मदत करण,े ¯ेिसंग, इ(फॉम� 
क(से(ट, ि�ऑपरेटी:ह �ीपरेशन, दोन अथवा अिधक 
क(सEटंट एकाच ©eणाचे इलाज करीत असEयास 
कोऑड9नटे करण,े अ@याव8थ ©eणाला सीपीआर दणे,े 
नातेवाईकांचे शंका िनरसन, िडसचाज� काड� दणे े व 
समजावण े व पढुील तपासणीचे तारीख दणे,े व 
�J[यलु(स ड्यटुी, इ. 

43 Dentist                                                     
दतं तg  

२ १ १ सव� दतं रेाग संबंिधत आलेले पेशट तपासण,े योe य ते 
उपचार करण,े पेशंटची योe य काळजी घणे ेव माग�दश�न 
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करण,े वरीd ठांनी  सांिगतलेली काम ेकरण.े  

44 Matron                                        
अिधसेिवका  

१ ० ० सहाUयक अिधसेिवका, िस8टर इनचाज�, 8टाफनस�, 
आया, वॉड�बॉय यांचे कामावर िनयं"ण ठेवण,े ड्यट्ुया 
लावण,े अडीअडचणी सोडिवण,े वॉड�म=ये राऊंड घणे,े 
संपणु� हॉि8पटलम=ये निस§ग स:ह9सेसवर िनयं"ण ठेवण,े 
ऑपरेशन िथयटर/वाड�/आयसीय ु म=ये इ(फे%शन 
कंYोलबाबतची काय�वाही करण.े कम�चारी गणवेश 
याबाबत िवशेष ल> ठेवण.े 

45 Assist Matron                              
सहा अिधसेिवका  

१ १ ० िस8टर इनचाज�, 8टाफनस�, आया, वॉड�बॉय यांच े
कामावर िनयं"ण ठेवण,े ड्यट्ुया लावण,े अडीअडचणी 
सोडिवण,े वॉड�म=ये राऊंड घणे,े संपणु� हॉि8पटलम=ये 
निस§ग स:ह9सेसवर िनयं"ण ठेवण,े ऑपरेशन 
िथयटर/वाड�/आयसीय ुम=ये इ(फे%शन कंYोलबाबतची 
काय�वाही करण.ेनवीन 8टाफनस�ला हॉि8पटलबाबतची 
मािहती दऊेन कामाबाबत माग�दश�न करण,े  कम�चारी 
गणवेश याबाबत िवशेष ल> ठेवण.े 

46 Sister in Charge                          
पNरसेिवका  

२१ १२ ० नेमनू िदलेEया वॉड�म=ये कामाच े िनयं"ण करण,े 
पNरचारीका यांचेकडून Zeणासंबंधीत योeय ती काम े
कZन घणे,े वैcिकय अिधका°यांनी िदलेEया 
आदशेा�माण े Zeणांना औषधोपचार दणे,े वॉड�म=ये 
येणा°या अडचणी सोडिवण.े मेिडकल िवभागाकडून 
आवsयक औषध गो±या यांची मागणी करण,े 
पNरचारीकांकडून काम कZन घणे.ेलेखापNर>णचे ²�ीन े
इ(ंडmट  मागणी व खचा�चा िहशोब ठेवण.े 

47 Staff Nurse                                  
पNरचारीका  

२०० १०० ७ १. Zeणांना अॅडिमट करण,े िडसचाज� करण े. 
२. Zeणांची  वैयिKक 8 व< छता ठेवण े ,त´डाची 

पाठीची केसांची  8व<छता करण.े पZुष Ze णांच े 
शेिवंग कZन घणे.े 

३. बेड वरील झोपनु असलेE या Ze णांची दर चार 
तासाला अव8 था बदलण.े 

४. Zeणां<या गरजेनसुार बेडपॅन आिण  लघवीच े
भांडे दणे.े 

५. Ze णांसाठी िबछाना  बनिवण.े 
६. Zeणांकरीता  8व<छ आिण सरुि>त वातावरण 

ठेवण.े 
७. वाड� करीता  आवs यक  ध ् येय धोरण आिण 

िनयमाची  अमंलबजावणी व दखेरेख करण.े 
८. Zeणांची  दखेभाल करताना सोबत< या सह  
कम�चारी यांचेशी ससंुवाद साधण.े 

९. डॉ%टरां<या  बरोबर राऊंड घवेनु @ यांचे सचुनांच े
पालण करण.े 

१०. तांि5क काय6 - Ze णांचे  औषधाचे िनयोजन , 
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िविवध  श ि�या  साठी  डॉ% टरांना सहाय  करण े
,िविवध  �कारचे उपचार करताना   डॉ% टरांना 
मदत करण.े  Ze णांच े अ@ यावs यक वैcकLय 
तपास4 या टीपीआर, बीपी, यरुीन आउटपटु,  
डोळयांच े िनरी>ण करण,े आंञ वाश जठर धणु,े 
¯ेिसंग व मलम पटटी , िविवध तपास4 याचे नमनु े
गोळा करण,े लेबल करण े व संबंधीत िवभागांना 
पोहचिवण.े 

११. वॉड� व  ओटी करीता सिज�कल परुवठा  करण.े 
१२. ̄ ेिसंग Yॉलीची  िनयिमत काळजी आिण 8व<छता 

करण े¯ेिसंग मटेNरअल उपल[ ध ठेवण.े 
१३. आई आिण बाळाची काळजी घणे,े 8 तनाची  

काळजी घणे.े 
१४. शरीरात आदान �दान झालेE या  सव� घटकांचा 

चाट� तयार करण.े 
१५. Zeण आिण नातेवाईकांना आरोeय िश>ण दणे े. 

१६. Zeणांना इतर िवभागांम=ये ओ.टी., ए%स-रे 
िकंवा अ(य यिुनटकडे ह8तांतNरत करण.े @ याबाबत  
संबंिधत िवभागास  मािहती दणे.े 

१७. Zeणां<या आहारािवषयी (पौि�क) गरजा 
भागव4यासाठी सहाUय करण.े Ze णांना अ( न 
भरिवण.े 

१८. डयटुी बदलताना Zeणांच े चाल ु असलेले 
उपचाराबाबत  ओ: हर दणे ेव घणे.े 

१९. वाड�<या उपकरणाची दखेभाल आिण संर>ण 
करण.े 

२०. सव� उपकरण े (इ(:हmटरी) यांचा मािसक अहवाल 
ठेवावा . 

२१. ११ मिह(यांच े कालावधीसाठी िनय%ु त केलेE या 
पNरचारीकांच े कामाचे पय�वे>ण , बाहययंञण:े दारे 
काम करत असलेE या पNरचारीका   तसेच इतर 
कम�चारी यांचे  पय�वे>ण करण.े 

२२. िवभागासाठी  वNरd टांनी  िदलेले कोणतेही अ(य 
कत�:य. 

२३. अकुशल कम�चारी यांना : यवसाियक माग�दश�न 
करण.े 

२४. नवीन िनय%ु त केलेE या कम�चारी यांना माग�दश�न 
करण.े 

२५. साम\ुी-औषधांची इडंmन, सिज�कल साम\ुीचा 
उपयोग सयुोe य  करण.े 

२६. औषधे   सिज�कल सािह@ य, मिशनरी   मटेरीअल 
िलनन  यांची मागणी करण.े  आवs यकतेनसुार सव� 
आयटम-वापरलेले  आिण िशEलक न´द ठेवण.े 
8टॉक रिज8टर िनयिमत  करण.े 

२७. नाजकू व महाग मिशनरWची  योeय काळजी घणे ेव 
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दखेभाल करण.े 
२८. सज�री साठी वापरले जाणारे सािह@ य िलनन यांच े

: यवि8थत िनज�तुकLकरण करण.े 
२९. श8 ञि�या \हाचे िनज�तुकLकरण करण.े 
३०. वापरात नसलेले सािह@ य िलनन खराब 

संबंधीताकडुन   �माणप" �ा¶ कZन नd ट करण.े 
उदा. बायोमेिडकल इिंजिनअर. िलनन िवभाग. 

३१. िविवध मेिडकल  इलेि%Yक व इलेि%Yकल  
उपकरणासंबंधी अडचण येव ु नये J हणनु 
�ितंबधा@ मक उपाय करण े संबंधी बायोमेिडकल 
इिंजिनयर यांचेशी संम(वयक J हणनु काम करण.े 

३२. वाड� बॉय,आया आिण सफाई कम�चारी यांच े
कामकाजाचे दररोज सपुरिवजन  करण.े 

३३. वNरd ट अिधका-यांना कामकाजात हलगज9पणा 
करणारे कम�चारी यांचेबाबत Nरपोट� करण.े 

३४. हाउसकLिपंग काय�प·तीवर पय�वे>ण करण ेआिण 
@यांना माग�दश�न करण.े 

३५. Ze णांचे बीलाबाबत िबिलंग िवभागास  मदत करण.े 
३६. दनैंिदन कामकाजात अडचणी  आE यास तg 

डॉ% टर  आरएमओ, अिधसेिवका यांचेशी संपक�  
साधण ेसम(वय Jहणनु काय� करण.े 

३७. एमआरडी िवभागाशी  िनयिमतपण े  सम(वय 
साधण.े 
िवभागासाठी आवs यक असलेले आप@कालीन 
औषधे, श ि�या सािह@ य व इतर सािह@ य 
उपल[ ध ठेवण.े 

११ मिहने कालावधी साठी नेमणले9 या 
प:रचारीका यांचे कत)3 य व जबाबदारी  

१. Zeणांना अॅडिमट करण,े िडसचाज� करण े. 
२. Zeणांची  वैयिKक 8 व< छता ठेवण े ,त´डाची 

पाठीची केसांची  8व<छता करण.े पZुष Ze णांच े 
शेिवंग कZन घणे.े 

३. बेड वरील झोपनु असलेE या Ze णांची दर चार 
तासाला अव8 था बदलण.े 

४. Zeणां<या गरजेनसुार बेडपॅन आिण  लघवीच े
भांडे दणे.े 

५. Ze णांसाठी िबछाना  बनिवण.े 
६. Zeणांकरीता  8व<छ आिण सरुि>त वातावरण 

ठेवण.े 
७. वाड� करीता  आवs यक  = येय धोरण आिण 

िनयमाची  अमंलबजावणी व दखेरेख करण.े 
८. Zeणांची  दखेभाल करताना सोबत< या सह  
कम�चारी यांचेशी ससंुवाद साधण.े 

९. डॉ%टरां<या  बरोबर राऊंड घवेनु @ यांचे सचुनांच े
पालण करण.े 
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१०. तांि5क काय6 - Ze णांचे  औषधाचे िनयोजन , 

िविवध  श ि�या  साठी  डॉ% टरांना सहाय  करण े
,िविवध  �कारचे उपचार करताना   डॉ% टरांना 
मदत करण.े  Ze णांच े अ@ यावs यक वैcकLय 
तपास4 या टीपीआर, बीपी, यरुीन आउटपटु,  
डोळयांच े िनरी>ण करण,े आंञ वाश जठर धणु,े 
¯ेिसंग व मलम पटटी , िविवध तपास4 याचे नमनु े
गोळा करण,े लेबल करण े व संबंधीत िवभागांना 
पोहचिवण.े 

११. वॉड� व  ओटी करीता सिज�कल परुवठा  करण.े 
१२. ̄ ेिसंग Yॉलीची  िनयिमत काळजी आिण 8व<छता 

करण े¯ेिसंग मटेNरअल उपल[ ध ठेवण.े 
१३. आई आिण बाळाची काळजी घणे,े 8 तनाची  

काळजी घणे.े 
१४. शरीरात आदान �दान झालेE या  सव� घटकांचा 

चाट� तयार करण.े 
१५. Zeणांना इतर िवभागांम=ये ओ.टी., ए%स-रे 
िकंवा अ(य यिुनटकडे ह8तांतNरत करण.े @ याबाबत  
संबंिधत िवभागास  मािहती दणे.े 

१६. Zeणां<या आहारािवषयी (पौि�क) गरजा 
भागव4यासाठी सहाUय करण.े Ze णांना अ( न 
भरिवण.े 

१७. डयटुी बदलताना Zeणांच े चाल ु असलेले 
उपचाराबाबत  ओ: हर दणे ेव घणे.े 

१८. वाड�<या उपकरणाची दखेभाल आिण संर>ण 
करण.े 
 
 
 
 

48 Senior 
Physiotherapists                       
िस. भौितक उपचार तg  

१ १ ० रोज ओ.पी.डी म= ये येणा-या पेशटंला िलह̧न िदलेली 
िYटमmट दणे,े आयपीडी म=ये काड9याक वॉड�, सेमी 1 व 
2, मेल वॉड�, िफमले वॉड� रोज पेशंटला 8वत: 
िफजीओथेरपी िYटमmट दणे.े 

49 Jr.Physiotherapists                      
Vय.ु भौतीक उपचार तg  

३ ० ० रोज ओ.पी.डी म= ये येणा-या पेशटंला िलह̧न िदलेली 
िYटमmट दणे,े आयपीडी म=ये काड9याक वॉड�, सेमी 1 व 
2, मेल वॉड�, िफमले वॉड� रोज पेशंटला 8वत: 
िफजीओथेरपी िYटमmट दणे.े 

50 Perfusionists                             
परफयजुिन8ट  

४ २ ० बायपास, वॉल Nरjलेसमmट, एएसडी, :हीएसडी अशा 
श �Lया करतेवेळी �दय व फुjपसुला बंद क©न 
@यांचे काय� मिशनºारे चालिवण े व श �Lया चाल ु
असताना शरीराचे तापमान, [लड �ेशर, [लड गॅसेस इ. 
बाबWना मmटेन करण.े श8 "�Lया दरJयान पेशटंची 
ि8थतीबाबतची सज�न यांना माहीती दणे.े इमरज(सी 
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कॉल करण.े   

51 Senior Bio-Medical 
Equipment 
Engineers                                         
िस. जीव वैcिकय यं" 
अिभयंता  

१ १ ० िवभागातील कामाच ेिनयोजन करण,े संबंधीत कम�चारी 
यांचेकडून Zeणालयांतील मिशनरी दZु8ती दखेभालीची 
काम े कZन घणे े दो(ही हॉि8पटलमधील ऑि%सजन 
j लॉ( टच े द©ु8ती दखेभाल सहाUयक बायोमेडीकल 
यांचमेाफ� त करण,े मिशन खरेदीसाठी तांि"क 8वZपाची 
मािहती दणे े

52 Junior Bio-Medical 
Equipment 
Engineers                                  
सहाUयक जीव वैcिकय 
यं" अिभयंता  

३ २ ० वरी� जीववैcकLय अिभयंता यांचे माग�दश�नानसुार 
तं"g यांचमेाफ� त दो(ही ©eणालयातील िविवध 
बायोमेडीकल मिशनरीच े द©ु8ती व दखेभाल / करार 
क©न घणे े तसेच दो(ही हॉि8पटलमधील ऑि%सजन 
jलँटचे द©ु8ती दखेभाल तं"g यांचेमाफ� त करण ेतसेच 
संबंधीत रेकॉड� मे( टन करण,े तातडीच े सेवेसाठी ऑन 
कॉल राहण.े 

53 Dietician                                      
आहार तg  

२ १ ० डॉ%टरांनी रेफर केलेले पेशंट बघण.े @यांना 
आहारिवषयी  माग�दश�न करण े व आहार तKा तयार 
क©न दणे.े रेफर केलेEया पेशंटच े रोजचे आहारातील 
बदल असEयास ते करण े व नवीन चाट� तयार क©न 
दणे.े 

54 ST/HA for Bio-
Medical Waste 
Management                                   
जैव कचरा �बंधक  

१ ० १ दो(ही Zeणालयांत वेळोवेळी राऊंड घऊेन पशेंटसाठी 
वापर4यात आलेले बॅ(डेज, िड8पोजेबल िसरWज व इतर 
बायोमेडीकल वे8ट यांची योeय िवEहवेाट लावणसेाठी 
शासनान े िनधा�Nरत केलेEया िनयमानसुार वॉडा�त 
jलॅ8टीक क:हरसह बकेट उपल[ध कZन दणे,े  
साचलेEया कच°याची  योeय िवEहवेाट लावण.े वाड� 
8टाफला बायोमेडीकल वे8ट बाबत मािहती दणे,े कचरा 
�बंधनाबाबत िनयं"ण ठेवण.े 

55 Pharmacist                   
फामा�िस8ट                                            

६ ५ ० वॉड� याचे मागणी प"का�माण ेऔषधे /  सािह@य दणे.े 
फाम�सी िवभागातील �@येक हडे<या औषधांची 
Expiry, Short Expiry, Non Moving items, 
Audit queries, Physical stock etc. इ. काम े
करण.े 6ी साईबाबा सं8थानच ेकायम 8व©पी कम�चारी 
व @यांचेवर अवलंिबत असलेEया कम�चा-यांना 
डॉ%टरांनी केसपपेरवर िलह¿न िदलेले औषधे दणे,े 
@यां<या न´दी ठेवण.े �ा¶ झालेEया मालाची 
बीले/चलनावरील परुवठा आदशेा�माण े दर तपासण,े 
आदशे िदलेEया संtयेतून �ा¶ मालाची संtया कमी 
करण.े बीले/चलना�माण े �@य>ात �ा¶ झालेEया 
माला�माण े संगणकात G.R.N.(Good Received 
Note)बनवण.े सदरचे G.R.N. व बीला�माण े@याची 
औषधाची आवक रिज8टरवर न´दी घणे.े  
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56 Councellar                                 
समपुदशेक  

२ ० ० नेमणु िदलेले दनैिदन कामकाज करण.े 

57 Dialysis 
Technicians                   
डायलेिसस तं"g 

५ २ ० डायलेिसस मिशन ऑपरेट करण े व तg वैcकLय 
अिधकारी यांचे सEEयानसुार पेशंटचे डायलेिसस 
करण,े  कॅिलबरेशन करण,े मिशन सिु8थतीत ठेवण.े 

58 MRI Technician                          
एमआरआय तं"g 

३ २ ० एमआरआय तपासणीसाठी ©eणाची पवू9<या 
आजाराबÀल मािहती घणे े व जनुे Nरपोट� डॉ%टरला 
दाखिवण.े एमआरआय करण े िफEम बनिवण े आिण 
©eणांची न´दणी रिज8टरम=ये करण.े कॅिलबरेशन करण,े 
मिशन सिु8थतीत ठेवण.े 

59 Histopath 
Technicians                 
उतीिव�ुती तं"g  

२ १ ० 8लाईड तयार करण,े �योगशाळा तं"g यांना @यां<या 
कामात मदत करण,े वNर� सांगतील @या�माण े©eणांच े
रKाचे नमनुे तपासणीसाठी घणे े �ायोिगक चाच4या 
करण ेवNर� सांगतील ही कामे करण.े 

60 ECG Technician                          
ईसीजी तं"g  

४ ३ ० पेशंटन े पैसे भरEयाची खा"ी कZन घणे,े 
कॅVयअुEटी,आयसीय,ु जीआयसीय,ु सीआरय ु व इतर 
सव� वॉड�मधील पेशंटचे इसीजी करण,े व संबंधीत 
पेशंटला हडँओ:हर करण.े 

61 IT Technician                             
आयटी तं"g  

४ ० ० संगणक �णाली दZु8 ती दखेभालीचे कामकाज करण े
वरी�ां<या सचूननेसूार काम करण े

62 Biomedical 
Technician              
बायोमेडीकल तं"g 

५ ० ० दो( ही Ze णलयातील िविवध बायोमेडीकल मिशनरीच े
दZु8 ती व दखेभाल  करण.े तातडीचे सेवेसाठी ऑन 
कॉल राहण.े  

63 Oxygen Plant 
Technician                   
ऑ%सीजन jलँट 
टेि%निशयन  

४ ० ४ दो( ही Ze णलयातील ऑि%सजन j लॅट वर ऑि%सजन 
सj लायचे कामकाज,  दZु8 ती व दखेभाल  करण.े 
तातडीच ेसेवेसाठी ऑन कॉल राहण.े  

64 Dental Technician                          
डmटल टेि%निशयन  

१ १ ० तांि"क कामात दतंरोग तg यांना  कामात मदत करण.े  

 

65 Dental Hygienist                         
डmटल हायजॅिन8ट  

१ ० ० तांि"क कामात दतंरोग तg यांना  कामात मदत करण.े  

 

66 CSSD Supervisor                     
म=यवत9 िनज�तुकLकरण 
पय�वे>क   

१ ० ० म=यवत9 िनज§तुकLकरण तं"g यांचे कामावरी िनय"न 
ठेवण.े वरीd टानी सािगतलेली काम ेकरण.े  

67 CSSD Technician                         
म=यवत9 िनज§तुकLकरण 
तं"g  

१० २ ० ऑपरेशन िथएटर िनरंजतुकLकरण करण े 

68 Senior P.F.T. 
Technician              

१ ० ० Ze णांची s वासोs वास तपासणी करण ेवरीd ठांनी  
सांिगतलेली कामे करण.े  
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वरी� ªासोªास 
तपासणी तं"g   

69 Junior P.F.T. 
Technician             
  Vय.ु किन� Âासोªास 
तपासणी तं"g    

१ ० ० Ze णांची s वासोs वास तपासणी करण ेवरीd ठांनी  
सांिगतलेली कामे करण.े 

70 Senior C.T.Scan 
Technician    
      िस. सी.टी. 8कॅन 
तं"g  

२ २ ० िस .टी. 8कॅन तपासणीसाठीच े Zeणाची पवू9<या 
आजाराबÀल मािहती घणे ेव Nरपोट� डॉ%टरला दाखवण.े 
सी.टी. 8कॅन करण े िफEम बनिवण े आिण Zeणांची 
न´दणी रिज8टरम=ये करण.े कॅिलबरेशन करण,े मिशन 
सिु8थतीत ठेवण े

71 Junior C.T.Scan 
Technician                        
Vय.ु सी.टी.8कॅन तं"g   

३ २ १ िस.टी. 8कॅन तपासणीसाठी Zeणाची पवू9<या 
आजाराबÀल मािहती घणे े व जणु े Nरपोट� डॉ%टरला 
दाखवण.े िस .टी. 8कॅन करण े िफEम बनिवण े आिण 
Zeणांची न´दणी रिज8टरम=ये करण.े 

72 Senior Stress / 
ECHO Techinican                 
वNर� 8Yेस / एको  तं"g  

१ ० ० टु डी इको Nरपोट� तयार करण.े वरीd ठांनी सांिगतलेली 
कामे करण े 

73 Junior Stress / 
ECHO Technician                
Vय.ु 8Yेस /एको तं"g   

१ १ ० टु डी इको Nरपोट� तयार करण.े वरीd ठांनी सांिगतलेली 
कामे करण े 

74 Senior Cathlab 
Technician                    
वरी� कॅथलॅब तं"g  

२ २ ० कॉडीओलॉिज8ट यांना मदत करण,े कॅथलॅब मिशन 
चाल ुकरण,े पेशंटची न´द करण,े मिशन ऑपरेट करण,े 
�ेशर इ(जे%ट ऑपरेट करण,े सीडी राईट करण,े व 
इ.टी.ओ. साठी दणे,े मिशन<या टेबलवर �ोिशजरसाठी 
सव� Yॉली तयार आह ेका ह ेपाह¿न कॅथेटर दणे े

75 Junior Cathlab 
Technician        
     Vय.ु कॅथलॅब तं"g  

२ ० ० कॉडीओलॉिज8ट यांना मदत करण,े कॅथलॅब मिशन 
चाल ुकरण,े पेशंटची न´द करण,े मिशन ऑपरेट करण,े 
�ेशर इ(जे%ट ऑपरेट करण,े सीडी राईट करण,े व 
इ.टी.ओ. साठी दणे,े मिशन<या टेबलवर �ोिशजरसाठी 
सव� Yॉली तयार आह ेका ह ेपाह¿न कॅथेटर दणे े

76 Senior O.T. 
Technician                 
िस. श ाि�यागार तं"g  

६ ० ० ऑपरेशनम=ये डॉ%टरांना मदत करण े @यां<या 
हाताखाली @यांना लागणारे सािह@य परुिवण ेऑपरेशन 
नंतर ती साफ क©न घणे े ¯म लावण े िथएटरच े
िनज�तंकLकरण करण े ऑपरेशन नंतर पेशंट वॉडा�त 
पाठिवण.ेवापरलेEया कं(झमुेबलची न´द ठेवण.े 

77 Junior O.T. 
Assistant                  
Vय.ु श ि�यागार तं"g  

७ ६ ० ऑपरेशनम=ये डॉ%टरांना मदत करण े @यां<या 
हाताखाली @यांना लागणारे साही@य परुिवण ेऑपरेशन 
नंतर ती साफ क©न घणे े ¯म लावण े िथएटरच े
िनरजतुंकLकरण करण े ऑपरेशन नंतर पशेंट वॉडा�त 
पाठिवण.े वापरलेEया कं(झमुेबलची न´दी ठेवण.े 

78 Senior X-Ray 
Technician           

१ १ ०    ए% स रे िवभागात सपुर:हीजन करण,ेए%स रे करण े
िफEम बनिवण े कॅिलबरेशन करण,े मिशन सिु8थतीत 
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िस.ए%स-  रे टेि%निशयन  ठेवण.े 

79 Junior X-Ray 
Technician                      
Vय.ु ए%स-  रे 
टेि%निशयन  

३ २ ० ए%स रे करण े िफEम बनिवण े आिण Zeणांची न´दणी 
रिज8टरम=ये करण.े कॅिलबरेशन करण,े मिशन 
सिु8थतीत ठेवण.े 

80 Sr Lab Technician                            
िस. �योगशाळा तं"g  

६ ६ ० वरी� सांगतील @या�माण े©eणांचे रKाचे नमनु े
तपासणीसाठी घणे े�ायोिगक चाच4या करण.े वरी� 
सांगतील ही कामे करण.े 

81 Jr Lab Technician                         
सहाUयक �योगशाळा 
तं"g 

४ ३ ० �योगशाळा तं"g यांना @यां<या कामात मदत करण,े 
पॅथॉलॉिज8ट यांचेकडून चेक झालेले Nरपोट� संबंधीत 
पेशंटला दणे.े वरी� सांगतील ती  कामे करण.े 

82 Public Relation 
Manager            
जनसंपक�  अिधकारी  

१ ० १ शासनाकडील िविवध योजनांची मािहती  व  आजारा 
िवषयी माहीती पेशंटंना दणे,े कागदप"ांची पतु�ता कZन 
घणे.े वरी�ांनी सांिगतलेली  कामे करण.े 

83 Finance Manager                         
िव? :यव8थापक  

१ १ ० दो(ही Zeणालयाच े िविवध िवभागांकडून खरेदी 
कर4यात आलेEया साही@ याची िबले अदा करण,े 
डॉ%टर शअेस�बाबत कामकाज करण,े कायम / कं"ाटी / 
आऊटसोस� कम�चारी यांची मािसक िबले अदा 
करणबेाबत काय�वाही करण.े अतंग�त / �ीऑडीट, 
वैधािनक ऑडीट  व बजेट संबिधत सव� काय�वाही 
करण.े श>ैिणक िफ परतावा संबिधत काम करण.े 

84 Junior Manager 
(Accounts)               
किन� लेखा 
:यव8थापक  

३ ० ० दो(ही Zeणालयाच े िविवध िवभागांकडून खरेदी 
कर4यात आलेEया साही@ याची िबले अदा करण,े 
डॉ%टर शअेस�बाबत कामकाज करण,े कायम / कं"ाटी / 
आऊटसोस� कम�चारी यांची मािसक िबले अदा 
करणबेाबत काय�वाही करण.े अतंग�त / �ीऑडीट, 
वैधािनक ऑडीट  व बजेट संबिधत सव� काय�वाही 
करण.े श>ैिणक िफ परतावा संबिधत काम करण.े 

85 Human Resource 
Manager               
मनdुयबळ :यव8थापक  

१ १ ० निवन  नेमणकुा/ राजीनामे व कम�चारी संबंधीत 
कामकाज, एच आर िवभागातील सव� कामकाज 
:यवि8थतपण ेपार पाडणसेाठी िनयं"ण ठेवण ेवरी�ांनी 
वेळोवेळी नेमनू िदलेली कामे करण.े 

86 Material Store 
Manager                       
भांडार व माल 
:यव8थापक  

१ १ ० लेखा पNर>ण संबंधी सव� काम ेकरण.े औषध भांडार 
िवभागातील सव� कम�चा°यांचे कामावर दखेरेख करण.े 
परुवठाधारकांची, सं8थान कम�चा°यांची बीले तपासनू 
�मािणत करण.े 8 टॉक अदयावत ठेवण ेखरेदी बाबत 
मागणी करण.े वरी�ांनी वेळावेळी सांिगतलेली सव� 
कामे करण.े 

87 Junior Manager                      
(Materials Store)                          
किन� भांडार व माल 
:यव8थापक  

३ ० ० लेखा पNर>ण संबंधी सव� काम ेकरण.े औषध भांडार 
िवभागातील सव� कम�चा°यांचे कामावर दखेरेख करण.े 
परुवठाधारकांची, सं8थान कम�चा°यांची बीले तपासनू 
�मािणत करण.े 8 टॉक अदयावत ठेवण ेखरेदी बाबत 
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मागणी करण.े वरी�ांनी वेळावेळी सांिगतलेली सव� 
कामे करण.े 

88 Purchase  Manager                      
खरेदी :यव8थापक  

१ १ ० दो(ही Zeणालयाच ेमागणीनसुार सव� �कारची खरेदी 
करण ेऔषध भांडारातील सव� साधारण व खरेदीशी 
िनगडीत असलेला सव� प" :यवहार करण.े 

89 Marketing Manager                    
िवपनन :यव8थापक  

१ ० ० हॉि8पटल �िस= दी संदभा�त कामकाज करण.े वरीd टानी 
सािगतलेले काम करण.े  

90 EDP Manager                             
संगणक :यव8थापक  

१ ० १ ईडीपी िवभागातील सव� कम�चा-यांकडून संगणक व 
संगणकLय सािह@ यांबाबतची  कामे कZन घणे.े ताि"क 
कम�चा-यांकडून डेटा बॅकअप कZन घणे,े 
Ze णालयातील िवभागाच े मागणी�माण े संगणक व 
संगणकLय सािह@ य उपल[ ध कZन दणे.े स: ह�र संबधी 
कामकाज पाहण.े नटेवक�  संबंधीत कामकाज कZन 
घणे,े  Network Connectivity बंद  राहणार नाही 
याची काळजी घणे.े इटंरनटे सिुवधा उपल[ ध  कZन 
दणे.े संगणकLय �णाली व हाड�वेअर संबंधीत निवन 
�8 ताव सादर करण.े  हॉि8पटलमधील सव� िवभागांना 
संगणकLय कामकाजाबाबत येणा-या अडचणWच े 
िनरसण करण.े वरीd ठ अिधकारी यांचे िनदTशानसुार 
तसेच @ यांचे  माग�दश�नाखाली  िवभागाच े कामकाज 
करण.े   

91 Junior EDP 
Manager                         
किन� संगणक 
:यव8थापक  

२ २ ० ईडीपी िवभागातील कम�चा°यांकडून संगणक व 
संगणकLय सािह@यांबाबतची कामे कZन घणे,े डेटा 
बॅकअप घणे,े Zeणालयातील िवभागांच े मागणी�माण े
संगणक व संगणकLय सािह@य उपल[ध कZन दणे,े 
स:ह�र संबंधीत कामकाज पाहण,े नेटवक�  संबंधीत 
कामकाज पाहण.े Network Connectivity बंद 
राहणार नाही  याची काळजी घणे.े इटंरनेट सिुवधा 
उपल[ध कZन दणे.ेवरीd ट संगणक : यव8 थापक यांच े
िनदTशानसुार कामकाज करण.े इटंरनेट सिुवधा उपल[ध 
कZन दणे.े 

92 Maintenance 
Manager (Civil)     
दखेभाल :यव8थापक  

१ ० ० Ze णालये दZु8 ती दखेभालीच े व बाधकामा संबंधीच े
सव� कामकाज पाहण.े वरीd टानी सािगतलेले सव� 
कामकाज करण.े  

93 Stastitical Officer                        
संtयाकL अिधकारी  

१ ० ० Ze णांचे रेकॉड� अcावत ठेवण.े वरीd ठानी सािगतलेली 
सव� काम ेकरण.े  

94 Social Worker                             
समाजसेवक  

३ २ ० हॉि8पटलम=ये उपल[ध असलेEया सेवा सिुवधांची 
माहीती Zeण व @यांचे नातेवाईक यांना दणे,े िबल 
सवलतीसाठी आवsयक असलेE या  कागदप"ांची 
पतू�ता कZन घणे.े  
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95 Senior Clerk 
(HRD)                            
वरी� िलपीक , 
एचआरडी  

१ ० ० आ8थापना िवषयक नमेनू िदलेली सव� काम.े तसेच 
वरी�ांनी सांिगतलेली कामे करण.े दो(ही Zeणालयांतील 
कायम कम�चारी यां<या पस�नल फाईल संबंधीत 
कामकाज पाहण,े सेवा प8ुतकांत अcयावत न´दी घणे.े 

96 House Keeping 
Supervisor              
हाऊस िकपWग 
सपुरवायझर  

२ ० ०  8 व< छतेसंबंधीत कामावर िनयं"ण ठेवण,े वरीd ठांनी 
सािगतलेली सव� कामे करण े 

97 Time Keeper                                        
टाईम िकपर  

१ ० ० कम�चारी हजेरीचे व रजेचे कामकाज पाहण.े वरीd ठानी 
सािगतलेले सव� काम ेकरण.े  

98 Medical Record 
Keepar              
मेडीकल  रेकॉड�  िकपर  

१ ० ०  Ze णांचे मेडीकल रेकॉड� जतन करण.े वरीd ठानी 
सािगतलेले सव� काम ेकरण.े  

99 Clerk Accounts                           
िलपीक लेखा 

१० २ १ िबंलीग िवभागातील, िबलWग संबंधीत नेमनू िदलेली 
सव� काम ेकरण ेव अिंतम िबले तपासण,े न´दी घणे.े 

100 Clerk OPD                               
िलपीक ओपीडी  

१० ० ०  ओिपडी पेशंट< या न´दी ठेवण.े वरीd ठानी सािगतलेले 
सव� कामकाज करण.े  

101 Clerk Departments   
(Diagnostics)        
िलपीक तपासणी क>  

१० १ ० पेशट< या िविवध तपास4 याच े Nरपोट तयार कZन 
संबंिधत पेशंटला िवतरीत करण.े वरीd ठानी सािगतलेले 
सव� काम ेकरण.े  

102 Clerk Materials 
Store                   
िलपीक भांडार व माल                                             

८ २ १ खरेदी संदभा�त काया�लयीन िटप4 या, िमटWगच ेिवषय 
तयार करण,ेडेड 8 टॉक च े  न´दी ठेवण,ेखरेदीची िबले 
अदा करणबेाबत काय�वाही करण.े 

103 OT s / Kitchen/ 
Laundry              
/House keeping 
Quarters Clerk 
श ािवभाग / पाकशा  
/ लॉ(¯ी / गहृ:यव8था / 
िनवास िलपीक   

६ ० ० श ािवभाग / लॉ(¯ी / गहृ:यव8था / िनवास   
िवभागात िलपीकाचे कामकाज करण.े    

104 Clerk Billing                               
िलपीक िबलWग  

१५ ४ ० तपासणीसाठी येणा°या Zeणांना मागणीनसुार 
तपासणीसाठी केसपेपर दणेसेबंिधत कामकाज करण,े 
सं8थान कम�चारी, कं"ाटी कम�चारी व @यांचे नातेवाईक 
यांना @यांच े मागणीनसुार तपासणीसाठी केसपपेर दणे,े 
अपघात क>ात उपचारासाठी येणा°या Zeणांना 
कॅVयअूEटीचा केसपपेर दणे,े दातां<या आजारान े
िपडीत Zeणांना सबंिधत केस पेपर दणे,े केसपेपर 
फॉलोअप करण,े संगणक पाव@या तपासण,े जमा 
झालेली कॅश संगणक िववरणानसुार कॅिशअरकडे जमा 
करण.े 

105 Clerk MRD                
िलपीक एमआरडी  

२ ० ० िडचाज� झालेE या Ze णां< या आय पी डी फाईल जतन 
कZन @ यांचे रेकॉड� मे( टेन करण.े  
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106 Clerk Bio medical                      
िलपीक बायोमेडीकल  

१ ० ०  काया�लयीन िटप4 या, िमटWगचे िवषय तयार करण,े 
िबले अदा करणबेाबत काय�वाही करण,े वरीd ठांनी 
सांिगतलेली कामे करण.े  

107 Clerk Linen                               
िलपीक िलनन  

१ १ ० िलनन संबंधीत खरेदीची काय�वाही करण,े वॉडा�<या 
मागणीनसुार आवsयक िलनन उपल[ध कZन दणे.े 

108 Clerk M.D.                                 
िलपीक एमडी  

१ ० १ वरीd ठांनी सािगतलेली कामे करण े 

109 Clerk HRD                                            
िलपीक एचआरडी  

२ ० ० आ8थापना िवषयक नेमनू िदलेली सव� काम.े तसेच 
वरी�ांनी सांिगतलेली कामे करण.े दो(ही Zeणालयांतील 
कायम कम�चारी यां<या पस�नल फाईल संबंधीत 
कामकाज पाहण,े सेवा प8ुतकांत अcयावत न´दी घणे.े 

110 Clerk PRO                                  
िलपीक पीआरओ 

३ ० ० काया�लयीन िटप4 या, िमटWगच ेिवषय तयार करण,े 
वरीd ठांनी सांिगतलेली कामे करण.े 

111 Clerk inword 
outword             
िलपीक आवक-जावक  

१ ० ० आवक जावक टपाला< या न´दी ठेवण,े टपाल िवतरीत 
करण,े वक� िशट अहवाल तयार करण,े जावक पोd टेज 
टपाल �ॅ% लीन करण.े  

112 Clerk Stationary                          
िलपीक झेरॉ%स  
8टेशनरी  

१ ० ० झेरॉ% स मिशनवर झेरॉ% स काढण ेव @ यां< या न´दी 
ठेवण,े 8 टेशनरी िवतरीत करण े8 टेशनरीचे रेकॉड� ठेवण,े 
िशEलक साठा व आवs यक 8 टेशनरी बाबत खरेदी 
िवभागास मािहती दणे.े  

113 Clerk salary Bill                        
िलपीक पगारिबल  

१ ० ० पगारिबल, \ॅ<यईूची, पी.एफ. संबंधीत सव� कामकाज 
करण े 

114 Clerk Matron 
Office                     
िलपीक मेYन  

१ ० ० अिधसेिवका काया�लयातील हजेरी रिज8 टर,रजा 
रिजd टर म(े टmन करण.े डयटुी िल8 ट तयार करण.े 
काया�लयरीन िटप4 या बनवण.े  

115 Stastitical Assistant                   
सांtयािकक  सहाUयक  

१ ० ० वरीd टानी सािगतलेली कामे करण े 

116 Receptionists                             
8वागतिधकारी  

६ १ ० बाह©ेन येणा-या लोकांना व ©eणांना हॉि8पटलमधील 
(डॉ%टस� व       अ ॅडिमट पेशंट) संदभा§त मािहती दणे े
व बाह©ेन येणारे दरू=वनी घणे ेव मािहती दणे,े 
वरी�ां<या सचूननेसूार काम करण े

117 Tailors                                                  
िशंपी  

१ ० ० कपडे िशवणकाम करण े 

118 Ward Boy                                                 
वॉड� बॉय  

८५ १३ २८ वॉड�ची 8व<छता �@येक िशफटम=ये वॉड� पसुनु घणे,े 
वॉड�<या िखड%या दरवाजे वेळेवर धणु े व पसुनु घणे,े 
वॉड�मधील पेशंट िविवध तपास4यांसाठी गरजेनसुार 
वेगवेगळया िवभागांना नेण े व आणण,े वॉड�मधील 
पेशंटला जेवण व चहा दणे े@याकामी लागणारे साही@य 
8व<छ करण,े म=यवत9 भांडारातनू इडेंन आणण,े ¯ेिसंग 
Yे, ¯म, ऑटो%ले:हला नेण े व आणण,े िलनन 
िवभागात कपडे ध4ुयासाठी दणे े व धऊुन आEयानंतर 
मोजनू घणे,े वॉड�मधील िस8टरला वॉडा�तील साही@य 
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चेक कर4यास मदत करण,े वॉड�मधील कॉट, लॉकर, 
8टॅ(ड व इतर फिन�चर 8व<छ करण,े वॉड�साठी 
आवsयक असणारे ¯ेिसंग मटेरीयल तयार करण,े 
वॉड�म=ये ¯ेिसंग Yॉली पेशंटकडे ने/ आण करण.े, 
वॉड�<या गरजेनसुार इतर कामे करण,े पेशंट ऑपरेशन 
िथएटरला ने/ आण करण.े  

119 Aya                                                       
आया  

४० १ २ वॉड�ची 8व<छता �@येक िशफटम=ये वॉड� पसुनु घणे,े 
वॉड�<या िखड%या दरवाजे वेळेवर धणु ेव पसुनु घणे,े 
वॉड�मधील पेशंट िविवध तपास4यांसाठी गरजेनसुार 
वेगवेगळया िवभागांना नेण ेव आणण,े वॉड�मधील 
पेशंटला जेवण व चहा दणे े@याकामी लागणारे साही@य 
8व<छ करण,े म=यवत9 भांडारातून इडेंन आणण,े ¯ेिसंग 
Yे, ¯म, ऑटो%ले:हला नेण ेव आणण,े िलनन 
िवभागात कपडे ध4ुयासाठी दणे ेव धऊुन आEयानंतर 
मोजनू घणे,े वॉड�मधील िस8टरला वॉडा�तील साही@य 
चेक कर4यास मदत करण,े वॉड�मधील कॉट, लॉकर, 
8टॅ(ड व इतर फिन�चर 8व<छ करण,े वॉड�साठी 
आवsयक असणारे ¯ेिसंग मटेरीयल तयार करण,े 
वॉड�म=ये ¯ेिसंग Yॉली पेशटंकडे ने/ आण करण.े, 
वॉड�<या गरजेनसुार इतर कामे करण,े पेशंट ऑपरेशन 
िथएटरला ने/ आण करण.े 

120 O P D Attendant                         
ओपीडी मदतनीस  

१० १ १ ओपीडी म= ये पेशंट �माने सोडण.े  

121 Office Attendant                          
काया�लय मदतनीस  

२० १ ०२ काया�लयातील सािह@य/टेबल साफसफाई करण,े 
िटपणी/�8ताव 8वा>रीसाठी घऊेन जाण,े 
काया�लयातील अतंग�त कागदप" ेसंबंधीतांना दणे,े 
वNर�ांनी सांिगतलेली कामे करण.े 

122 Barbar                                        
(हावी  

४ ० ० Ze णांचे ऑपरेशन कर4 या< या भागावरील केस काढण.े  

123 Washing Attendant                       
धलुाई मदतनीस  

१० ० ०  लॉ( ̄ ी िवभागाम= ये कपडे धलुाईचे कामकाज करण.े                  

  एकूण ७४४ २२७ ६९  
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 लम 4 (1) (ख) (तीन)  िनण)य घेBयाCया  �िDयेत अनुसरBयात येणारी काय)पEदती, तसेच   
     पय)वेFण आिण उHरदाियIव �णाली  
    �8तािवत योजनाचा �8ताव तयार कZन @यात करा:या लागणा°या कामांचा तसेच येणा°या अंदाजे खचा�चा समावेश केला जातो. 
सदर �8ताव मtु य  काय�कारी अिधकारी यांच ेमंजरुी8तव तसेच आवsयकतेनसुार मा.  :यव8थापन सिमती सभेपढू े िनण�या8तव सादर 
केला जातो. मेडीकल व पॅरामेडीकल पद े भरतीसाठी तgां<या सेवा घ4ेयात येतात. तसेच आवsयकतेनसुार महाराd Y शासनाच े
मा(यतेसाठी �8ताव सादर कZन शासनाचे  िनदTशानसुार काय�वाही कर4यात येते. 

 कलम 4 (1) (ख) (चार ) काय) पार पाडBयासाठी ठरिवBयात आलेली मानके  
मेिडकल कौि(सल ऑफ इिंडया, बॉJबे निस§ग �%ट, महाराdY मेिडकल कौि(सल, एमपीसीबी, एमएनसी यांचे मानकांनसुार Zeणालयाच े
कामकाज चालिवण.े 

 कलम ४ (१) (ख) (पाच)  IयाCयाकडे असलेले िकंवा Iयांचे िनयं5णात असलेले िकंवा Iयाची काय) पार 
पाडBयासाठी Iया कम)चारी वगा)कडून वापरBयात येणारे िनयम,िविनयम, सुचना,िनयम पुि�तका आिण 
अिभलेख   

कामकाजाकरीता लाग ूअसलेले िनयम/ अिधिनयम खालील �माण.े 

अ. नं. लागु असलेले िनयम/  अिधिनयम 

१ 6ी साईबाबा सं8 थान  िवs व8 त : यव8 था,िशड9 अिधिनयम २००४ 

२. सेवा िविनमय – २०१५ 

 कलम 4 (1) (ख) (सहा)  �ी साईबाबा हॉि�पटल व �शासनकडे  असले9या IयांCया िनयं5णाखाली  
    द�तऐवजांCया �वगा)चे  िववरणप5  
 6ी साईबाबा हॉि8पटलच ेआवsयक असलेले रेकॉड� ह ेयाच िवभागाकडील मेडकLल रेकॉड� िवभागात व �शासन शाखेकडील  
रेकॉड� िवभागात अ,ब,क,ड िवगतवारी कZन जतन कर4यात आलेले आह.े  अिभलेखांच ेवग9करण खालील �माण ेकर4यात येते.  

अ.न.ं अिभलेखाचा वग� जतन करावायचा कालावधी 

१ अ कायम 

२ ब ३० वष� 

३ क १० वष� 

४ क-१ ५ वष� 

५ ड १ वष� िकवा @या वषा�च ेलेखापNर>ण 



24 

 

होईपय§त 

 कलम 4 (1) (ख) (सात) - �ी साईबाबा हॉि�पटल व �शासनाकडील धोरण तयार करBयासाठी िकंवा 
Iयाची अंमलबजावणी करBयाCया बधंात, लोकांशी िवचारिविनयम करBयासाठी िकंवा लोकांकडून 
िनिवदने केली जाBयासाठी अि�तवात असले9या कोणIयाही 3यव�थेचा तपशील. 

 6ी  साईबाबा हॉि8पटल िवभागामधील एच आर िवभागाचे जन मािहती अिधकारी   एच आर मनॅेजर,मेिडकल 8 टोअर व िलनन 
िवभागाच े  जन मािहती अिधकारी �. खरेदी : यव8 थापक, जनसंपक�  िवभागाच े जन मािहती अिधकारी जनसंपक�  अिधकारी, 
बायोमेडीकल िवभागाच ेजन  मािहती अिधकारी िसनीअर बायोमेडीकल इिंजिनयर, िव@ त व िबलीग िवभागाच ेजन मािहती अिधकारी 
�.िव@ त : यव8 थापक सोशल वक� र, मेडीकल  रेकॉड�,Nरसेप ् शन  काऊंटर या िवभागाच ेजन मािहती अिधकारी �.वैcकLय �शासक  सव� 
ओटी. वाड� व अपघात िवभागा< या जन मािहती अिधकारी सहा.अिधसेिवका,  ईडीपी  िवभागाच ेजन  मािहती अिधकारी ईडीपी मॅनेजर 
यांना तसेच अिपलीय अिधकारी Jहणनू �. वैcकLय संचालक यांची नेमणकू कर4 यात आलेली असनू @यांचेºारे िवभागातील कामांची / 
योजनांची माहीती नागरीकांना द4ेयात येते. 
 

 कलम 4 (1) (ख) (आठ)  �ी साईबाबा हॉि�पटलकडील एक भाग Lहणून िकंवा स9ला देBयाचे 

�योजनासाठी घटीत केले9या दोन िकंवा अिधक 3यMNCया िमळुन बनले9या मंडळाचे,प:रषदांचे, 

सिमतPCया आिण अQय िनकायांचे िववरण, आिण Iया मंडळाCया, प:रषदाCया सिमIयांCया आिण अQय 

िनकायाCया बैठकN लोकासाठी खु9या आहेत  िकंवा कसे ? िकंवा अशा बैठकNची काय)वृHे जनतेला 

पहा3 यास  िमळB याजोगी आहेत िकंवा  कसे ?  याबाबंतचे िववरण 

मािहती व  काय�व?ृे माहीतीचा अिधकार अिधिनयमानसुार तसेच वरी�ाच ेपरवानगीन ेजनतेला पहावयास िमळ4याजोगे आहते. 

 

 कलम 4 (1) (ख) (नऊ) �ी साईबाबा हॉि�पटलकडील अिधका-यांची आिण कम)चा-यांची िनद6िशका     

अ.न.ं 

कम)चा-यांचे नांव पदनाम नोकरी वर Vजु 
झा9 याचा 

िदनांक 

शैFिणक  अह)ता फोन नंबर 

१ डॉ िवजय श%ुलेªर नरोडे अितद>ता तg १८-०२- २००६ एमडी (अॅने8थेिशया) ०२४२३-२५८५०० 

२ डॉ संजय महmÈलाल खरुाणा अि8थरोग तg १७-०४-२००६ एम एस आथl ०२४२३-२५८५०० 

३ 
डॉ. िनहार भालचंÈ जोशी वैcकLय अिधकारी                

(भलुतg) 

०४-०८-२००९ एमडी (अॅने8थेिशया) ०२४२३-२५८५०० 

४ डॉ हNरष ह̧कुमचंद बजाज इटंर:हmशल 
काड9ओलॉजी8ट 

०९-०४-२००७ एम डी (मेडीसीन) 
डीएम  काड9ओलॉजी8 ट 

 सेवा िनलंबीत 

५ डॉ िकरण चंÈकांत खांद े मे%सीलेाफेसीयल सज�न ०६-०४-२००७ एम डी एस ०२४२३-२५८५०० 

६ डॉ. गौरव सरदारीलाल वमा� इटंर:हmशल 
काड9ओलॉजी8ट 

०२-०२-२००९ एम डी  (मेडीसीन )          
डीएम  काड9ओलॉजी8 ट 

सेवा िनलंबीत 

७ डॉ उमेश रिवंÈ :यवहारे वNर� >-िकरण शा g १९-०३-२०१२ एम डी ( रेडीओलॉजी) ०२४२३-२५८५०० 

८ डॉ. महशे जग(नाथ िम8तरी ि%लिनकल अिस8टंट 
िस:हीटीएस 

२८-०३-२०१५ एम एस (जनरल सज�री), 
एम. सी. एच., सी: हीटीएस 

०२४२३-२५८५०० 

९ डॉ.किवता शंतन ुसरवार िह8 टो पॅथोलॉिज8ट ०३-१०-२०१६ एम डी (पॅथेलॉजी) ०२४२३-२५८५०० 
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१० 

डॉ सभुाष 6ीराम शामकुवर िनवासी वैcकLय अिधकारी १७-१०-२००५ एम.बी.बी एस, िडएचएम, 
फेलोिशप इन काड9याक 

Nरह[ॅ लीटेशन 

०२४२३-२५८५०० 

११ डॉ िदपक भाऊसाहबे कांदळकर किन� अितद>ता तg ०७/०९/२००६ एम.बी.बी एस, डी ए ०२४२३-२५८५०० 

१२ डॉ संतोष बÉवुान सरुवसे किन� अितद>ता तg १०-०६-२००६ एम.बी.बी.एस., डी ए ०२४२३-२५८५०० 

१३ डॉ संतोषकुमार नवनाथ मराठे किन� बिधरीकरण शा g ०५-०३-२००७ एम.बी.बी.एस., डी ए ०२४२३-२५८५०० 

१४ डॉ सिचन वसंत दशेमखु िनवासी वैcकLय अिधकारी २९-०६-२००६ एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

१५ डॉ. राज ुिलंबा तलवारे िनवासी वैcकLय अिधकारी ०५-०९-२००८ एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

१६ डॉ. अ©ण िवकासराव कडू िनवासी वैcकLय अिधकारी २४-०८-२००९ एम.बी.बी एस. ०२४२३-२५८५०० 

१७ डॉ. रोहीणी सोपानराव िशदं े िनवासी वैcकLय अिधकार २४-०९-२००९ एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

१८ डॉ. समीर सधुाकर पालख े िनवासी वैcकLय अिधकारी २४-११-२००९ एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

१९ डॉ. मनोरंजन रामजी िसंग िनवासी वैcकLय अिधकारी ०५-०३-२०१० एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

२० डॉ. कुणाल िवdण ुदळे िनवासी वैcकLय अिधकारी २३-१२-२०१० एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

२१ डॉ. ि�तम सभुाषराव वडगावे िनवासी वैcकLय अिधकारी 
(�भारी वैcकLय संचालक) 

०३-१२-२०१० एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

२२ डॉ किsमरा द?ा"य ग´दकर िनवासी वैcकLय अिधकारी ३१-०३-२०१० एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

२३ डॉ. मंगेश नंदकुमार मेहरेे िनवासी वैcकLय अिधकारी १५-०१-२०११ एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

२४ डॉ. वैभव सभुाष िशदं े िनवासी वैcकLय अिधकारी १७-०२-२०११ एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

२५ डॉ वैभव बबन तांबे िनवासी वैcकLय अिधकारी २७-०४-२०११  एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

२६ डॉ.संिदप भाऊसाहबे मोरे िनवासी वैcकLय अिधकारी १०-०२-२०१२ एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

२७ डॉ हष�ल अजबराव पाटील िनवासी वैcकLय अिधकारी ०३-०९-२०१२ एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 

२८ डॉ सिचन दिेवदासराव बागडे िनवासी वैcकLय अिधकारी १४-०३-२०१५ एम.बी.बी.एस. ०२४२३-२५८५०० 
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१० टपाल खच�  २,१०,००० 

११ कोट� खच� ६,१०,००० 

१२ जाहीरात खच� ४५,००,००० 

१३ छपाई, 8 टेशनरी खच� ६०,००,००० 

१४ लॉ( ̄ ी, िलनन, धलुाई खच� व कम�चारी गणवेश, इधंन  २५,००,००० 

१५ अJॅ [ यलु( स दZु8 ती, दखेभाल इधंन, वगंण खच�  ३७,००,००० 

१६ वcैिकय परतावा  १,२५,००,००० 

१७ श>ैिणक िफ परतावा  ४२,००,००० 

१८ कं"ाटी कम�चारी मजंरुी  २०,००,००,००० 

१९ कायम/कं"ाटी कम�चारी वcैकLय खच� ३,५०,००,००० 

२० बायोमडेीकल व8े ट खच�  ३०,००,००० 

२१ वाचनालय दखेभाल खच�  २०,००० 

२२ �वास खच�  ४,७०,००० 

२३ कॉ( फर( स खच�  १,७०,००० 

२४ डॉ% टर, इतर तg सE लागार मािसक मानधन  ५,५१,००,००० 

२५ डॉ% टस� व इतर कम�चारी वतेन  ४४,००,००,००० 

२६ डॉ% टरांना कामा< या �माणात मोबदला (इ( सm( टW: ह) १६,७६,००,००० 

२७ भिवd य िनवा�ह िनधी  २,२०,००,००० 

२८ डॉ% टस� व कम�चारी कE याण खच�  २,२५,००० 

२९ स ् टायपे( ड व Yेिनंग खच�  ७,२५,००० 

३० िकरकोळ इमारत दZु8 ती व दखेभाल  १,८७,००,००० 

३१ मिशनरी दZु8 ती व दखेभाल  २,७६,३०,००० 
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अ.D तपिशल मंजुर र^ कम 

३२ िकरकोळ फिन�चर दZु8 ती व दखेभाल  ५,००,००० 

३३ िवदयतु िवभाग दखेभाल खच�  २,५७,१२,००० 

३४ संगणक हाड�वअेर व सॉÌटवअेर दखेभाल व 8 पअेस�  २,००,००,००० 

३५ िकरकोळ खच�  ४,९०,००० 

३६ कॉJ j यटुर Yिेनंग खच�  १,००,००० 

३७ लखेापNर>ण फL (अतंग�त व �ी ऑडीट) ५,००,००० 

३८ बॅकं चाजTस  ३,००,००० 

३९ िशबीर खच�  २५,००,००० 

४० औषध ेखरदेी  ५०,००,००,००० 

४१ ऑ% सीजन गसॅ (O२) ७५,००,००० 

४२ क( झमुmबल सािह@ य 8 टोअर  ८०,००,००० 

४३ nदय व इतर िविशd ट श8 "ि�यांसाठी  ३,००,००,००० 

४४ गरीब Ze णां< या वcैकLय िबलात सवलत  २७,००,००,००० 

४५ महा@ मा V योतीबा फुल ेजीवनदायी आरोe य योजनअेंतग�त Ze णास परतीच ेभाड ेखच� 
व िबल Nरफंड    

१३,४२,००० 

 एकुण अपेFीत खच)  २०२,०२,५४,००० 
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 कलम ४ (१) (ख) (बारा) – अथ)साह_य  काय)DमाC या अंमलबजावणीची :रत तसेच केले9 या र^ कम 
आिण काय)DमाC या  लाभािधका-यांचा   तपिशल खालील �माणे .. 
 6ी साईबाबा सं8 थान िवs व8 त: यव8 था, िशड9 मा. : यव8 थापन सिमती/ तदथ� सिमती सभमे= ये वेळोवेळी झालेE या वैcकLय िबल 
सवलतीबाबात िनण�या�माण ेतसेच मुंबई साव�जिनक िवs व8 त: यव8 था अिधिनय १९५० < या कलम ४१-अे अे < या तरतुदी व मा. 
उ< च ( यायालय, मुंबई यांचे Nरट यािचका �.३१३२/२००४ मधील िद. १७/०८/२००६ चे आदशेा�माण े अंमलात आणलेली 
योजने�माण,े 6ी साईबाबा धमा�दाय हॉि8पटलम= ये सन २०२०-२१ या आिथ�क वषा�त, उपचाराथ� दाखल झालेE या लाभाथ9 
Ze णांना वैcकLय िबलात द4े यात आलेली आिथ�क सवलत खालील �माण.े..Ze णांना वैcकLय िबलात द4े यात आलेली आिथ�क 
सवलत खालील �माण.े.. 

 

 कलम 4 (1) (ख) (तेरा)  ` या 3 यिMनां सवलती, परवाने  िकंवा  �ािधकारप5े िदलेली आहे  अशा 3 यिMचा  तपशील.  

 या िवभागाकडून कोण@ याही �कारचे परवाने िकंवा  �ािधकारप"े िदली जात  नाही. 

  कलम 4 (1) (ख) (चौदा) िवभागाकडे इले^ cोनीक � वVपात उपलd ध  असलेली मािहती.   

                                     -िनरंक 

 कलम 4 (1) (ख) (पधंरा)  मािहती िमळिवB यसाठी  नागरीकांना उपलd ध असणा-या  सिुवधांचा  तपिशल- 
�ी साईबाबा हॉ
 पीटलम� ये  आलेले गरजु �� ण यां� या करीता चौकशी काऊटरवर मािहती िदली जाते. तसेच  व'ैकीय 
अिधकारी यांचा रजेचे कालावधीबाबतचा  तपशील नोटीस बोड-वर िलखीत  
 व�पात दश-िव/ यात येतो. 

 सं
 थानम� ये  साईबाबा  हॉ1
2  टलमधील  आिथ-क  वषा-म� ये  होणारे व'ैकीय 
 व�पातील सव- 4कारचे उप6म तसेच  
वेगवेगळया 4कारची िशबीरे याबाबतची सव- 4कारची मािहती 4ेस नेाट 8ारे दिैनक वृ: तप;ाम� ये  4िस� द कर/ यात येते. 

 

 

अ.नं
. 

कालावधी �ीसाईबाबा स�ं थान 
िवe व� त3 यव� था,मा.,मा.3 यव� थापन 
सिमती/तदथ) सिमती सभेमE ये वेळोवेळी 
झाले9 या िनण)यानुसार 

(�ी साईनाथ र^ तपेढीसह) 

मुंबई साव)जिनक िवe व�त3 यव� था अिधिनयम १९५० व मा. 
उC च Q यायालय, मुंबई यांचे :रट यािचका D.३१३२/२००४ 
आदेशा�माणे (योजना) लाभाथ, Vg णांचा तपिशल 
(ओ.पी.डी. + आ.पी.डी.) 

लाभाथ, Vg णांची सjं या 
(आय.पी.डी.+ओ.पी.डी.)  

लाभाथ, Vg णांना 
वैkकNय िबलात 
देB यात आलेली 
सवलत (Vपये) 
(आय.पी.डी.+ओ.
पी.डी.) 

िनध)न 
घटकातील 
लाभाथ, 
Vg णांची 
सjं या 

िनध)न 
घटकातील 
लाभाथ, 
Vg णांना 
देB यात 
आलेली 
वैkकNय 
िबलात 
देB यात 
आलेली 
सवलत  

दुब)ल 
घटकाती
ल 
लाभाथ, 
Vg णांची 
सjं या 

दुब)ल 
घटकातील 
लाभाथ, 
Vg णांना देB यात 
आलेली 
वैkकNय िबलात 
देB यात आलेली 
सवलत 

१. सन २०२१-२१ २६,०३६ ५,२२,५५,७६०/- ११६९ ८१,३९,६६५/- २०६५ ७१,९९,८५४/- 

एकुण २६,०३६ ५,२२,५५,७६०/- ११६९ ८१,३९,६६५/- २०६५ ७१,९९,८५४/- 
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 कलम 4 (1) (ख) (सोळा)  जनमािहती अिधका-यांची नावे , पदनामे, आिण इतर तपशील   

  जनमािहती अिधकारी 

अ.न.ं जन मािहती अिधका-याचे नाव अिधकार पद िवभाग संपणु� प?ा / दरु=वनी � 

१ डॉ. पी. एस. वडगावे �.वैcकLय �शासक सोशल वक� र, मेडीकल 
रेकॉड�  Nरसेj शन  
काऊटंर, महा@ मा फुले          
जीवनदायी िवभाग 

०२४२३-२५८६०२ 

२ 6ी रिवंÈ बाळासाहबे नवले एच  आर मॅनेजर एच आर िवभाग ०२४२३-२५८६६२ 

३ 6ी राजेश रमणलाल वाकडे वरीd ठ जीव वैcकLय यं" 
अिभयंता 

बायोमेडीकल िवभाग ०२४२३-२५८६५२ 

४ 6ी किपल िवनायक बालोटे  �. खरेदी : यव8 थापक मेडीकल 8 टोअर िवभाग  ०२४२३- २५८६७० 

५ 6ी िववेक संजय थोरात     ईडीपी मनॅेजर ई.डी.पी  िवभाग ०२४२३-२५८६६८ 

६ 6ी सरेुÈकुमार पा4 डेय  �.िव@ त : यव8 थापक िव@ त  व        िबलWग 
िवभाग  

०२४२३- २५८६५६ 

७ 6ी सरेुश : यंकट  टोलमारे �.जनसंपक�  अिधकारी जनसंपक�  िवभाग ०२४२३ - २५८६८७ 

८  सौ. एम .एस  थोरात   सहाUयक अिधसेिवका    ओ.टी. सव� वाड� व 
अपघात िवभाग 

०२४२३-२५८ ६८२  

९ 6ी सिचन शंशीकांत िटळेकर  बायोमेडीकल वे8 ट 
मॅनेजर  

बायोमेडीकल           
वे8 ट मॅनेजमे( ट  

०२४२३-२५८ ६८० 

 

�थम अपीलीय अिधकारी 

 

अ.न.ं �थम अपीलीय  अिधका-याच ेनाव अिधकार पद संपणु� प?ा / दरु=वनी � 

१ डॉ.ि�तम सभुाषराव वडगावे  �.वैcकLय संचालक  ०२४२३- २५८६००  

 कलम 4 (1) (ख) (सतरा)   िवहीत करB यात येईल अशी  मािहती – िनरंक 

 
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                 �. वैदयकLय संचालक  
                                                                                                                                 �ी साईबाबा हॉि�पटल  

     �ी साईबाबा स�ंथान िवe व� त 3 यव� था ,िशड, 


