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ित,
िवभाग मुख,
आय टी िवभाग,

एच आर िवभाग,
जा.न.ं एसएसएस/एसएसबीएच/ एच आर/

/२०२२

िवषयः- ी साईबाबा सं थानचे वेबसाईटवर सेवासिु वधांची मािहती कािशत करणेबाबत..
संदभः- जा.  . एसएसएस/ साशा /माअ/३५/२०२२िद. ०२/०४/२०२२ रोजीचे परीप"क
उपरो%त संदिभय परीप"का(वये, मािहतीचा अिधकार कलम ०४ सावजनीक ािधकरणांवरील आबधं नेनसु ार वेबसाईटवर कािशत
करणे कामी एचआर िवभागाकडील माहीती सादर कर4यात येत आहे.
पान नंबर
अ.न.ं
तपिशल
०२ ते ०४
१
6ी साईबाबा हॉि8पटल, िशड9 कायालयातील रचना, काय व कत:ये यांचा तपशील
०५ ते २२
२
6ी साईबाबा हॉ8पीटल, िशड9 कडील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत:य
२३
३
िनणय घे4या<या ियेत अनसु र4यात येणारी कायप=दती, तसेच पयवे>ण अिण उ?रदाई@व णाली
२३
४
काय पार पाड4यासाठी ठरिव4यात आलेली मानके
२३
५
@या<याकडे असलेले िकंवा @यांचे िनयं"णात असलेले िकंवा @याची काय पार पाड4यासाठी @या कमचारी
वगाकडून वापर4यात येणारे िनयम, िविनयम, सचू ना,िनयम पिु 8तका आिण अिभलेख
२३
६
6ी साईबाबा हॉि8पटल व शासनाकडे असलेEया @यां<या िनयं"णाखाली द8तऐवजां<या वगाचे
िववरणप"
२३
७
6ी साईबाबा हॉि8पटल व शासनाकडील धोरण तयार कर4यासाठी िकंवा @याची अमं लबजावणी
कर4या<या सबं धं ीत, लोकांशी िवचार िविनयम कर4यासाठी िकंवा लोकांकडून िनिवदने के ली जा4यासाठी
अि8तवात असलेEया कोण@याही :यव8थेचा तपशील.
२४
८
6ी साईबाबा हॉि8पटलकडील एक भाग Jहणनू िकवा सEला दे4याचे योजनासाठी घटीत के लेEया दोन िकंवा
अिधक :यKL<या िमळुन बनलेEया मंडळाचे, पNरषदांच,े सिमती<या आिण अ(य िनकायांचे िववरण, आिण
@या मंडळा<या, पNरषदा<या सिम@यां<या आिण अ(य िनकायां<या बैठकL लोकासाठी खEु या आहेत िकंवा
कसे ? िकंवा अशा बैठकLची कायव?ृ े जनतेला पहावयास िमळ4याजोगी आहेत िकंवा कसे? याबाबतचे
िववरण
२४ ते ३४
९
6ी साईबाबा हॉि8पटल कडील अिधका-यांची आिण कमचा-यांची िनदTिशका
१० 6ी साईबाबा हॉि8पटल कडील @येक अिधकारी व कमचा-यास िमळणारे मािसक वेतन तसेच ३४ ते ४४
ािधकारणा<या िविनयमांम=ये तदतुद के Eया माणे नक
ु सान भरपाई दे4याची प=दती
११ सव योजनांचा तपशील, 8तािवत खच दशिवणारा आपEया @येक अिभकरणाला नेमनु िदलेला अथसक
ं Eप ४५ ते ४६
आिण संिवतरीत के लेEया र%कमाचा अहवाल
४७
१२ अथसहाUय कायमा<या अमं लबजावणीची तसेच वाटप के लेEया र%कमा आणी कायमा<या लाभािधकायांचा तपशील
४७
१३ Vया :यKWना सवलती, परवाने िकंवा ािधकारप"े िदलेली आहेत अशा :यKWचा तपशील
४७
१४ 6ी साईबाबा हॉि8पटल येथील कायालयातील माहीतीची इले%Yॉिनक 8वZपात साठिवलेली मािहतीचा
तपशील.
४७
१५ माहीती िमळिव4यासाठी नागNरकांना उपल[ध असणा-या सिु वधांचा तपशील तसेच सावजिनक वापरासाठी
चालिव4यात येत असलेEया \थं ालया<या िकंवा वाचनालया<या कामकाजा<या वेळांचा तपशील
४८
१६ जनमािहती अिधका-यांची नावे , पदनामे, आिण इतर तपशील
४८
१७ िवहीत कर4यात येईल अशी इतर मािहती.
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 कलम 4 (1) (ख) (एक) 6ी साईबाबा हॉि8पटल, िशरडी. कायालयातील रचना, काय व कत:य
यांचा तपशीलःकाया)लयाचे नाव

ी साईबाबा हॉिपटल, िशड,

कायालयाचा प@ता

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

कायालय मख
ु

वैcकLय सचं ालक

िविशdट काय

Zeणानं ा माफक दरात उपचार व वैcकLय सिु वधा देणे

िवभागाचे =येय / धोरण िशड9 शहरातील व पचं ोशीतील गरजु Zeणा<ं या आजारावर उपचार करणे.
सव सबं धं ीत कमचारी

Zeणालयाचे अनषु िं गक सव िवभाग

काय

गरजु Zeणानं ा @याचं े आजाराचे अचक
ु िनदान कZन @यानं ा माफक दरात उपचार देण.े

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

अ) साईबाबा हॉि8पटलम=ये वैcकLय अिधकारी,काड9योलॉजी8ट, काड9याक
सजन, (यरु ो सजन, िफजीिशयन, हदय िवकार तg, मेि%सलोफे िशयन सजन, जनरल
सजन, रे िडओलॉिज8ट, अि8थरोग तg, शरीर िवकृ ती शा8"g,इटं ेि(सि:ह8ट ,दतं
रोग तg, कॅ Vयिु लटी मेडीकल ऑफLसर, िनवासी वैcिकय अिधकारी असे कायरत
आहेत.
तसेच ब) पNरचारीका व इतर कमचारी, अिस.मेYन, िस8टर इ(चाज, 8टाफनस,
परjयजु िनdट, बायोमेडीकल इिं जिनअर ,आहारतg, डायलेिसस तं"g, एम आर
आय त"g,सी. टी 8कॅ न तं"g, िह8टोपॅथ टेि%नशीयन, ई.सी.जी तं"g, दतं तं"g,
कॅ थलॅब टेि%नशीयन, ए%स – रे तं"g, लॅब तं"g , मनdु यबळ :यव8थापक, भांडार
व माल :यव8थापक, खरे दी :यव8थापक, Vयु ईडीपी मॅनेजर, िलपीक, सोशल
वक र, Nरसेjशिनdट, ए%सरे अटेनडं(ट , ओटी अटेनडं(ट, वॉडबॉय व आया असे
कमचारी कायरत आहेत.
१) ३०० बेडचे ससु Vज हॉ8पीटल
२) ४० बेडचे आय. सी. सी. य.ु जी. आय.सी.यु आिण सी. आर.यु
३) ३० बेडचे काड9याक रीक:हरी यिु नट
४) ०२ ससु Vज काड9याक ओटी व ०१ कॅ थलॅब व ०२ जनरल, ०२
आथlपेडीक ऑपरे शन िथएटर, ०१ (यरो ओटी
५) हदय रोग,दमा इ@यादी आजाराचे िनदान व उपचार सिु वधा
६) अि8थरोग िवभाग - श8"Lया वउपचार
७) मmदू िवकार संबधं ी आजाराचे िनदान, श8"Lया व उपचार
८) हदय रोग िवभाग- ससु Vज कॅ थलॅब, nदय िवकारासंबधं ी िविवध तपास4या,

उपल[ध सेवा
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टीएमटी, २डीइको, श8"Lया व उपचार
९) ससु Vज योग शाळा- िह8टोपॅथ, बायोके िम8Yी इ@यादी तपास4या सिु वधा
१०) एमआरआय, िस.टी. 8कॅ न, डीजीटल ए%सरे , सोना\ाफL, ईसीजी,
ईईजी करायची सिु वधा
११) डmटल उपचार व श8"Lया सिु वधा
१२)डायबेटीक उपचार सिु वधा
१३)आहार िवषयक सEला व सिु वधा
१४)काड9याक / जनरल अॅJ[यल
ु (स सिु वधा
१५)अपघात क> – तातडीची २४ तास सेवा
१६) शवगार सिु वधा
कायालयीन दरु =वनी
माक
अ.न.ं कायालय
ं व वेळा
१
२
३
४
५
६
७
८
९

दरु =वनी ं.

कायालयीन
कामा<या वेळा

वैcकLय संचालक
०२४२३-२५८६००
वैcकLय शासक
०२४२३-२५८६०२
एच आर िवभाग
०२४२३-२५८६६२
जनसंपक िवभाग
०२४२३-२५८६८६
िव@त िवभाग
०२४२३-२५८६५६ १०.००ते ०६.००
ई.डी.पी.िवभाग
०२४२३-२५८६६८ (रिववार आठवडा
औषध भांडार िवभाग ०२४२३-२५८६७० सoु ी)
बायोमेडीकल िवभाग
०२४२३-२५८६५२
सहा.अिधसेिवका
०२४२३-२५८६८२
कायालय
१० समाज सेिवका
०२४२३-२५८६८१
११ अपघात क> िवभाग
०२४२३-२५८६४४ २४ तास
१२ चौकशी कांऊटर
०२४२३-२५८६६६ २४ तास
साjताहीक सoु ी व कायालयीन कामकाजासाठी – सोमवार ते शिनवार (रिववार आठवडा सoु ी)
िविशdट
सेवसे ाठी हॉि8पटलमधील सव िवभाग ठरवनू िदलेEया वेळेनसु ार
ठरिवलेEया वेळा
अ@यावsयक सिु वधा२४ तास
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:यव8थापन सिमती
मtु य कायकारी अिधकारी
उप मtु य कायकारी अिधकारी
शासकLय अिधकारी
वैcकLय संचालक

वैcकLय अिध>क(6ी साईनाथ Zeणालय)

उप वैcकLय सच
ं ालक (6ी साईबाबा हॉि8पटल)

वैcकLय शासक
किनdट वैcकLय
अिधकारी
8वागत क>
सोशल वक र
मेडीकल रे कॉड
टेि%निशयन
डायलेसीस

वैcकLय अिध>क

कं(सEट(ट

सववाड/ अिवद>तािवभाग/
ऑपरे शन िथएटर
अपघात िवभाग
Zeणवाहीका सेवा
र%त पेटी

अिधसेिवका

िव@त िवभाग

खरे दी व भाडारं

एच आर

बायोमेडीकल िवभाग

जनसपं क
कायालय

ईडीपी

बायोमेडीकल वे8ट
मॅनेजमे(ट
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 कलम 4 (1) (ख) (दोन) ी साईबाबा हॉिपटलमधील अिधकारी व कम)चारी यांचे अिधकार व कत)3ये
अ.न.ं

पदनाम

मज
ं ुर
पदे

भरलेली
थायी
पदे

भरलेली
अथायी
पदे

अिधकार व कत)3य

1

Medical Director
वैcिकय संचालक

१

०

०

6ी साईबाबा व 6ी साईनाथ Zeणालयाचे शासन
सांभाळणे मेडीकल/ पॅरामेडीकल व इतर कमचारी
यांचेवर िनय"ं ण ठे वणे. Zeणालयासंदभातील
अडचणीचे िनरसन करणे, Zeणालय कामकाजा<या
दीकोनातुन निवन 8ताव सादर करणे, शासन
िनयमामाणे दो(ही Zeणालयाचे कामकाज चालिवणे,
शासन व Zeणालयाचा दवु ा साधने, िविवध िशबीरे
आयोिजत करणे दो(ही Zeणालयासंबधं ीत मा मtु य
कायकारी अिधकारी मा :यव8थापन सिमती यांना
मािहती देणे व @यांचे आदेशाने कामकाज करणे

2

Resident
Dy.Medical
Director िनवासी
उपवैcिकय सचं ालक

१

०

०

वैcकLय सचं ालक यानं ा वेळोवेळी कामकाजाचा
अहवाल देण,े 6ी साईबाबा हॉि8पटलचे कामकाजात
वैcकLय सचं ालक यांना कामात मदत करणे,वैcकLय
शासक याचं े वक सपु रि:हजन करणे, Zeणालयात
राऊड घेण,े Zeणाचे व नातेवाईकाचे अडचणीचे िनरसन
करणे, कमचा-यांना नेमणु िदलेली कामे कZन घेण,े
वैcकLय संचालक यांचे मागदशनाखाली व
आदेशानसु ार िदलेले हॉि8पटलचे संबिधत कामे करणे.

3

Medical
Administrator
वैcिकय शासक

१

०

०

तg वैcकLय अिधकारी/सीएमओ / आरएमओ यांचे
ड्यटु ी शेड्यल
ु लावणे सपु रि:हजन करणे, J[यल
ु (स
चे िनयोजन करणे, सव वॉडम=ये राऊंड घेणे व संबधं ीत
वॉडचे अडचणी सोडिवणे, हॉि8पटलचे कामकाज
सरु ळीत चालणेसाठी वेळोवेळी मदत करणे. वैcकLय
संचालक व वरीांचे मागदशनाखाली व आदेशानसु ार
संपणु  हॉि8पटलचे संबिधत कामे करणे. महा@मा फुले
िजवनदायी आरोeय योजने अंतगत चालणा-या
कामावर िनय"ण ठे वणे.

4

Medical
Superintendent
वैcिकय अिध>क

१

०

०

तg वैcकLय अिधकारी/सीएमओ / आरएमओ यांचे
ड्यटु ी शेड्यल
ु लावणे सपु रि:हजन करणे, J[यल
ु (स
चे िनयोजन करणे, सव वॉडम=ये राऊंड घेणे व संबधं ीत
वॉडचे अडचणी सोडिवणे, हॉि8पटलचे कामकाज
सरु ळीत चालणेसाठी वेळोवेळी मदत करणे. वैcकLय
संचालक व वरीांचे मागदशनाखाली व आदेशानसु ार
संपणु  हॉि8पटलचे संबिधत कामे करणे. महा@मा फुले
िजवनदायी आरोeय योजने अंतगत चालणा-या
कामावर िनय"ण ठे वणे.

6

5

Interventional
Cardiologist
nदयिवकार तg

२

२

१

दयिवकारासबं धं ी आलेले सव पेशंट तपासणे योeय ते
उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे.
पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन करणे.
इमरज(सी कॉल करणे.

6

Non- Interventional १
Cardiologist
nदयिवकार तg

०

०

दयिवकारासबं धं ी आलेले सव पेशटं तपासणे योeय ते
उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे.
पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन करणे.
इमरज(सी कॉल करणे.

7

Neurologists
(यरु ोलॉजी8ट

२

०

०

मmदिु वकारासंबधं ी आलेले सव पेशंट तपासणे योeय ते
उपचार करणे. पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन
मागदशन करणे. इमरज(सी कॉल करणे.

8

Nephrologists
नेोलॉजी8ट

२

०

०

म"ु िपडं िवकारासबं धी आलेले पेशटं तपासणे योeय ते
उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे.
ऑपरे शन करणे.पेशटं ची योeय ती काळजी घेऊन
मागदशन करणे. इमरज(सी कॉल करणे.

9

Medical Oncologist १
कॅ (सर रोग तg

०

०

कॅ (सर िवकारासंबधी आलेले पेशंट तपासणे योeय ते
उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे.
ऑपरे शन करणे.पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन
मागदशन करणे. इमरज(सी कॉल करणे.

10

Haematologist
रKिवकार तg

१

०

०

रKिवकार िवकारासंबधी आलेले पेशटं तपासणे योeय
ते उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे.
पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन करणे.
इमरज(सी कॉल करणे.

11

Gastroenterologist
गॅ8Yोए(Yॉलॉजी8ट

१

०

०

पोट िवकारासंबधी आलेले पेशटं तपासणे योeय ते
उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे.
पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन करणे.
इमरज(सी कॉल करणे.

12

Endocrinologist
ए(डोॉनॅालाजी8ट

१

०

०

पोट िवकारासंबधी आलेले पेशटं तपासणे योeय ते
उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे.
पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन करणे.
इमरज(सी कॉल करणे.

13

Cardiac Surgeon
काड9याक सजन

३

०

०

दयिवकारासबं धं ी आलेले सव पेशटं तपासणे योeय ते
उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे.
ऑपरे शन करणे. पेशटं ची योeय ती काळजी घेऊन
मागदशन करणे. इमरज(सी कॉल करणे.

14

Neurosurgeons
मmदू शEय िवशारद

२

०

१

मmदिु वकारासंबधं ी आलेले सव पेशंट तपासणे योeय ते
उपचार करणे.आवsयकतेनसु ार श िया करणे.
पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन करणे.
इमरज(सी कॉल करणे.

7

15

Urosurgeons
म"ु िपंड िवकार
श िया तg

२

०

०

म"ु िपंड िवकारासंबधं ी आलेले सव पेशंट तपासणे
योeय ते उपचार करणे.आवsयकतेनसु ार श िया
करणे. पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन
करणे. इमरज(सी कॉल करणे.

16

Oncosurgeons
कक रोग शEय
िचिक@सक

१

०

०

कक रोग िवकारासबं धं ी आलेले सव पेशटं तपासणे
योeय ते उपचार करणे.आवsयकतेनसु ार श िया
करणे. पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन
करणे. इमरज(सी कॉल करणे.

17

Plastic Surgeon
£णोपचार श िया
तg

१

०

०

सबं धीत िवकारासंबधं ी आलेले सव पेशंट तपासणे
योeय ते उपचार करणे.आवsयकतेनसु ार श िया
करणे. पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन
करणे. इमरज(सी कॉल करणे.

18

Maxillofacial
Surgeon
मॅ%सीलोफे यसअल
सजन

१

१

०

चेह-याचे हाडांसदं भात श8"Lया व उपचार, दतं
िवकारासबं धं ी आलेले सव पेशटं तपासणे योeय ते
उपचार करणे.आवsयकतेनसु ार श िया करणे.
पेशटं ची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन करणे.
इमरज(सी कॉल करणे.

19

General Surgeons
शEय िचिक@सक

४

०

१

श ियासंबधं ीत आलेले पेशटं तपासणे योeय ते
उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे.
ऑपरे शन करणे .पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन
मागदशन करणे. इमरज(सी कॉल करणे.

20

Orthopaedic
Surgeons
आ8थीरोग श िया
तg

३

१

१

हाडाचे िवकारासंबधं ीत आलेले पेशंट तपासणे योeय ते
उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे.
ऑपरे शन करणे .पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन
मागदशन करणे. इमरज(सी कॉल करणे.

21

ENT Surgeons
कान,नाक, घसा तg

२

१

१

कान,नाक, घसा िवकारासंबधं ीत आलेले पेशटं तपासणे
योeय ते उपचार करणे. आवsयकतेनसु ार ोिसजर
करणे. ऑपरे शन करणे .पेशंटची योeय ती काळजी
घेऊन मागदशन करणे. इमरज(सी कॉल करणे.

22

Senior
Anesthesiologists
वरी भल
ू तg

६

१

१

दयश Lये<या @येक पेशटं चा (ए(जो\ाफL,
jला8टी, बायपास, वॉल Nरjलेसमmट इ.) वेळोवेळी राउंड
घेण.े @याचबरोबर इमज(सी वेळी तो मॅनेज करणे.
ि:हजीटWग कॉिडओलॉिज8ट व काड9याक सजन यांचे
@येक पेशंटचे डिमशन, ऑपरे शन पवू  तपास4या,
िफटनेस व ऑपरे शनंतरची देखभाल पेशंट िडचाज
होईपय§त करणे. कॅ थलॅब म=ये ऑपरे शन दरJयान
आवsयकता भासEयास इमज(सी सेवा देणे सीआरयु
इ(चाज Jहणनू येथील आरएमओ व बाकL 8टाफनस
यां<या कामाचे िनयोजन व देखरे ख करणे. पेशटं <या
ऑपरे शनपवू 9 येणा-या खचाचा अदं ाज घेण,े व
@याचबरोबर पेशटं <या िबलासंदभात ल> ठे वणे. हया

8

:यितरीK वरीां<या मागदशन व सचू ना अमं लात
आणणे.
23

Junior
Anesthesiologists
किन भल
ू तg

९

१

०

ऑपरे शन पवू  तपासणी करणे, श Lये<या
8व©पामाणे
ऑपरे शन<या वेळेस योeय @या
भल
ु ीचे िनयोजन करणे, ऑपरे शन<या वेळेस पmशटं चे
मॉिनटरWग करणे, ऑपरे शन सपं Eयानतं रही भल
ू
उतरे पय§त पेशंट<या [लड ेशर ªासोsवास इ. व
चोवीस तास इमज(सी कॉलसाठी उपल[ध राहणे

24

Senior Intensivist
वरी अितद>ता तg

३

१

०

दयश Lये<या @येक पेशटं चा (ए(जो\ाफL,
jला8टी, बायपास, वॉल Nरjलेसमmट इ.) वेळोवेळी राउंड
घेण.े @याचबरोबर इमज(सी वेळी तो मॅनेज करणे.
ि:हजीटWग कॉिडओलॉिज8ट व काड9याक सजन यांचे
@येक पेशंटचे डिमशन, ऑपरे शन पवू  तपास4या,
िफटनेस व ऑपरे शनंतरची देखभाल पेशंट िडचाज
होईपय§त करणे. कॅ थलॅब म=ये ऑपरे शन दरJयान
आवsयकता भासEयास इमज(सी सेवा देणे सीआरयु
इ(चाज Jहणनू येथील आरएमओ व बाकL 8टाफनस
यां<या कामाचे िनयोजन व देखरे ख करणे. पेशंट<या
ऑपरे शनपवू 9 येणा-या खचाचा अंदाज घेण,े व
@याचबरोबर पेशटं <या िबलासदं भात ल> ठे वणे. हया
:यितरीK वरीां<या मागदशन व सचू ना अमं लात
आणणे.

25

Junior Intensivist
किन अितद>ता तg

६

२

०

िसNरयस पेशंटची वेळोवेळी राउंड घेऊन द>ता घेण.े
@याचबरोबर इमज(सी वेळी तो मॅनजे करणे. ि:हजीटWग
कॉिडओलॉिज8ट व कॉड9याक सजन यांचे @येक
पेशंटचे डिमशन, ऑपरे शन पवू  तपास4या, िफटनेस व
ऑपरे शनंतरची देखभाल पेशंट िडचाज होईपय§त करणे.
आवsयकता भासEयास इमज(सी सेवा देणे या
:यितरीK वरीां<या मागदशन व सचू ना अमं लात
आणणे.

26

Senior Radiologists २
वNर >-िकरण शा g

१

१

इतर डॉ%टरांनी ए%स रे िसटी 8कॅ न व एमआरआयसाठी
रे फर के लेEया पेशंटचे Nरपोट तयार करणे, सी.टी. 8कॅ न,
ए%स-रे , एमआरआय मधील टेि%निशयनचे ड्यटु ी
शेड्यल
ु लावणे, ए%स-रे , सीटी 8कॅ न व एम.आर.आय.
काढताना मिशन हाताळणेबाबत योeय ती मािहती देण,े
पेशटं सबं धं ीत पोजीशनबाबत मािहती देण,े गभवती
मिहलाचं ी ए%स रे , सीटी 8कॅ न, एमआरआय करताना
द>ता घेणबे ाबत सचु ना देण.े रे डीओलॉजी िवभागातील
सव कामकाज सरु ळीत चालतील याची काळजी घेणे व
इमज(सी कॉEस अटmड करणे.

27

Junior Radiologists २
किन >- िकरण शा g

०

०

पेशंटची सोनो\ाफL करणे Nरपोट तयार करणे ए%स रे
िसटी 8कॅ न व एमआरआय पेशंटचे Nरपोट तयार करणे,

9

गभवती मिहलांची ए%स रे , सीटी 8कॅ न, एमआरआय
करताना द>ता घेणबे ाबत सचु ना देण.े रे डीओलॉजी
िवभागातील सव कामकाज सरु ळीत चालतील याची
काळजी घेणे व इमज(सी कॉEस अटmड करणे.
28

Senior Pathologists
वNर शरीर िवकृ ती
शा g

२

०

१

योगशाळा िवभागावर सपं णु  िनय"ं ण ठे वणे, सव
कार<या तपास4या कZन घेण,े टेि%निशयन यांचे
कामावर िनयं"ण ठे वणे,. िह8टोपॅथॉयलॉजी Nरपोट तयार
करणे, सव कामाचे फायनल Nरपोिट§ग करणे, सव लॅब
कमचा-यां<या कामावर िनयं"ण ठे वणे मिशनरीची
%वॉिलटी कंYोल करणे जनु े मिशन काम देत नसEयास
नवीन खरे दीसाठी 8ताव सादर करणे.

29

Junior Pathologists
किन शरीर िवकृ ती
शा g

२

०

०

सव कार<या तपास4या कZन घेण,े टेि%निशयन यांचे
कामावर िनय"ं ण ठे वणे. सव कामाचे फायनल Nरपोिट§ग
करणे, सव लॅब कमचा-यां<या कामावर िनय"ं ण ठे वणे
मिशनरीची %वॉिलटी कंYोल करणे.

30

Senior
Microbiologist
िस.
मायोबायोलॉजी8ट
Junior
Macrobiologsist
Vय.ु
मायोबायोलॉजा8ट
Physicians
वैcिकय उपचार तg

१

०

०

सबं धीत Nरपोट तयार करणे, वरीdठानी सािं गतलेली
कामे करणे.

१

०

१

सबं धीत Nरपोट तयार करणे, वरीdठानी सांिगतलेली
कामे करणे.

४

०

१

वेगवेगळया आजारासंबधीत आलेले पेशंट तपासणे
योeय ते उपचार करणे. पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन
मागदशन करणे, इमरज(सी कॉल करणे, वरीdठांनी
सांिगतलेली कामे करणे.

33

Paedatricians
बालारोग तg

३

०

१

बालZeणांवर उपचार करणे आवsयकतेनसु ार ोिसजर
करणे, तपासणे योeय ते उपचार करणे. पेशटं ची योeय
ती काळजी घेऊन मागदशन करणे, इमरज(सी कॉल
करणे, वरीdठांनी सािं गतलेली कामे करणे.

34

Paedatrics Surgeon
बालरोग श िया तg

१

०

०

बालZeणांवर उपचार करणे आवsयकतेनसु ार ोिसजर
करणे,ऑपरे शन करणे. पेशंटची योeय ती काळजी
घेऊन मागदशन करणे, इमरज(सी कॉल करणे,
वरीdठांनी सांिगतलेली कामे करणे.

35

Gynaecologists
ीरोग तg

४

०

०

8"ी Zeणांवर उपचार करणे आवsयकतेनसु ार ोिसजर
करणे, ऑपरे शन करणे. पेशटं ची योeय ती काळजी
घेऊन मागदशन करणे, इमरज(सी कॉल करणे,
वरीdठांनी सांिगतलेली कामे करणे.

36

Ophthalmalogist
ने" िवकार तg

३

०

०

ने" िवकार संबधीत Zeणांवर उपचार करणे
आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे, ऑपरे शन करणे.

31
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पेशंटची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन करणे,
इमरज(सी कॉल करणे, वरीdठांनी सांिगतलेली कामे
करणे.
37

Psychiatrist
मानसोउपचार तg

१

०

१

मनोिवकार सबं धीत Zeणांवर उपचार करणे पेशटं ची
योeय ती काळजी घेऊन मागदशन करणे, इमरज(सी
कॉल करणे, वरीdठांनी सांिगतलेली कामे करणे.

38

Histopathologist
उतीिवृ ती शा g

१

१

०

टेि%निशयन यांचे कामावर िनयं"ण ठे वणे,.
िह8टोपॅथॉयलॉजी Nरपोट तयार करणे, सव कामाचे
फायनल Nरपोिट§ग करणे, सव लॅब कमचा-यां<या
कामावर िनयं"ण ठे वणे मिशनरीची %वॉिलटी कंYोल
करणे, तातडीचे सेवेसाठी ऑन कॉल राहणे.

39

Clinical Assistants
तपासणी सहाUयक

१०

१

१

वेगवेगळया आजारा सबं धीत Zeणांवर उपचार करणे
आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे, ऑपरे शन करणे.
पेशटं ची योeय ती काळजी घेऊन मागदशन करणे,
इमरज(सी कॉल करणे, वरीdठानं ी सांिगतलेली कामे
करणे.

40

Senior Biochemist
वरी जीवरसायन
शा g
Casualty Medical
Officer
अपघात अिधकारी

१

१

०

बायोके िम8ट संबिधत सव टेि%नकल कामे करणे.

६

०

०

अपघात झालेले पेशंट तसेच वेगवेगळया
आजारासंबधं ीत आलेले पेशटं तपासणे योeय ते
उपचार करणे. तातडीचा उपचार कZन संबधं ीत
डॉ%टसना कळिवणे आिण अॅJ[यल
ु (स कॉल करणे,
गरजेनसु ार सव वाड, आयसीयमु =ये डयटु ी करणे,
आवsयकतेनसु ार ोिसजर करणे. पेशंटची योeय ती
काळजी घेऊन मागदशन करणे. इमज(सी कॉल करणे

42

R.M.O.
िनवासी वैcिकय
अिधकारी

४०

१६

४

वाड, आयसीयमु =ये पेशटं चे उपचारासबं धं ी सव कामे
करणे, तg वैcिकय अिधकारी यांना पेशटं बाबतची
मािहती देण.े @यांचे सEEयानसु ार उपचार करणे, पेशंटचे
सव Nरपोट व तपास4या बाबत संबधं ीत वैcिकय
अिधकारी यांना मािहती देण.े ि%लिनकल नोट्स िह8Yी,
िस8टॅिमक ए%झाम, लोकल ए%झाम, 8टाफनसला
कामातील अडचणीत मदत करणे, ¯ेिसंग, इ(फॉम
क(से(ट, िऑपरे टी:ह ीपरे शन, दोन अथवा अिधक
क(सEटंट एकाच ©eणाचे इलाज करीत असEयास
कोऑड9नेट करणे, अ@याव8थ ©eणाला सीपीआर देण,े
नातेवाईकांचे शंका िनरसन, िडसचाज काड देणे व
समजावणे व पढु ील तपासणीचे तारीख देण,े व
J[यल
ु (स ड्यटु ी, इ.

43

Dentist
दतं तg

२

१

१

सव दतं रे ाग संबंिधत आलेले पेशट तपासणे, योeय ते
उपचार करणे, पेशंटची योeय काळजी घेणे व मागदशन

41
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करणे, वरीdठांनी सांिगतलेली कामे करणे.
44

Matron
अिधसेिवका

१

०

०

सहाUयक अिधसेिवका, िस8टर इनचाज, 8टाफनस,
आया, वॉडबॉय यांचे कामावर िनयं"ण ठे वणे, ड्यटु ् या
लावणे, अडीअडचणी सोडिवणे, वॉडम=ये राऊंड घेण,े
संपणु  हॉि8पटलम=ये निस§ग स:ह9सेसवर िनय"ं ण ठे वणे,
ऑपरे शन िथयटर/वाड/आयसीयु म=ये इ(फे %शन
कंYोलबाबतची कायवाही करणे. कमचारी गणवेश
याबाबत िवशेष ल> ठे वणे.

45

Assist Matron
सहा अिधसेिवका

१

१

०

िस8टर इनचाज, 8टाफनस, आया, वॉडबॉय याचं े
कामावर िनय"ं ण ठे वणे, ड्यटु ् या लावणे, अडीअडचणी
सोडिवणे, वॉडम=ये राऊंड घेण,े संपणु  हॉि8पटलम=ये
निस§ग स:ह9सेसवर िनय"ं ण ठे वणे, ऑपरे शन
िथयटर/वाड/आयसीयु म=ये इ(फे %शन कंYोलबाबतची
कायवाही करणे.नवीन 8टाफनसला हॉि8पटलबाबतची
मािहती देऊन कामाबाबत मागदशन करणे, कमचारी
गणवेश याबाबत िवशेष ल> ठे वणे.

46

Sister in Charge
पNरसेिवका

२१

१२

०

नेमनू िदलेEया वॉडम=ये कामाचे िनय"ं ण करणे,
पNरचारीका यांचेकडून Zeणासंबधं ीत योeय ती कामे
कZन घेण,े वैcिकय अिधका°यांनी िदलेEया
आदेशामाणे Zeणांना औषधोपचार देण,े वॉडम=ये
येणा°या अडचणी सोडिवणे. मेिडकल िवभागाकडून
आवsयक औषध गो±या यांची मागणी करणे,
पNरचारीकांकडून काम कZन घेण.े लेखापNर>णचे ²ीने
इ(ं डmट मागणी व खचाचा िहशोब ठे वणे.

47

Staff Nurse
पNरचारीका

२००

१००

७

१. Zeणांना अॅडिमट करणे, िडसचाज करणे .
२. Zeणांची वैयिKक 8व<छता ठे वणे ,त´डाची
पाठीची के सांची 8व<छता करणे. पZु ष Zeणांचे
शेिवंग कZन घेण.े
३. बेड वरील झोपनु असलेEया Zeणांची दर चार
तासाला अव8था बदलणे.
४. Zeणां<या गरजेनसु ार बेडपॅन आिण लघवीचे
भांडे देण.े
५. Zeणांसाठी िबछाना बनिवणे.
६. Zeणांकरीता 8व<छ आिण सरु ि>त वातावरण
ठे वणे.
७. वाड करीता आवsयक धये् य धोरण आिण
िनयमाची अमं लबजावणी व देखरे ख करणे.
८. Zeणांची देखभाल करताना सोबत<या सह
कमचारी यांचेशी ससु ंवाद साधणे.
९. डॉ%टरां<या बरोबर राऊंड घेवनु @यांचे सचु नांचे
पालण करणे.
१०. तांि5क काय6 - Zeणांचे औषधाचे िनयोजन ,

12

िविवध श िया साठी डॉ%टरांना सहाय करणे
,िविवध कारचे उपचार करताना डॉ%टरांना
मदत करणे. Zeणांचे अ@यावsयक वैcकLय
तपास4या टीपीआर, बीपी, यरु ीन आउटपटु ,
डोळयांचे िनरी>ण करणे, आंञ वाश जठर धणु ,े
¯ेिसंग व मलम पटटी , िविवध तपास4याचे नमनु े
गोळा करणे, लेबल करणे व सबं धं ीत िवभागांना
पोहचिवणे.
११. वॉड व ओटी करीता सिजकल परु वठा करणे.
१२. ¯ेिसगं Yॉलीची िनयिमत काळजी आिण 8व<छता
करणे ¯ेिसगं मटेNरअल उपल[ध ठे वणे.
१३. आई आिण बाळाची काळजी घेण,े 8तनाची
काळजी घेण.े
१४. शरीरात आदान दान झालेEया सव घटकांचा
चाट तयार करणे.
१५. Zeण आिण नातेवाईकांना आरोeय िश>ण देणे .
१६. Zeणांना इतर िवभागांम=ये ओ.टी., ए%स-रे
िकंवा अ(य यिु नटकडे ह8तांतNरत करणे. @याबाबत
संबंिधत िवभागास मािहती देण.े
१७. Zeणां<या आहारािवषयी (पौिक) गरजा
भागव4यासाठी सहाUय करणे. Zeणांना अ(न
भरिवणे.
१८. डयटु ी बदलताना Zeणांचे चालु असलेले
उपचाराबाबत ओ:हर देणे व घेण.े
१९. वाड<या उपकरणाची देखभाल आिण संर>ण
करणे.
२०. सव उपकरणे (इ(:हmटरी) यांचा मािसक अहवाल
ठे वावा .
२१. ११ मिह(याचं े कालावधीसाठी िनय%ु त के लेEया
पNरचारीकांचे कामाचे पयवे>ण , बाहययंञणे:दारे
काम करत असलेEया पNरचारीका तसेच इतर
कमचारी यांचे पयव>
े ण करणे.
२२. िवभागासाठी वNरdटांनी िदलेले कोणतेही अ(य
कत:य.
२३. अकुशल कमचारी यांना :यवसाियक मागदशन
करणे.
२४. नवीन िनय%ु त के लेEया कमचारी यांना मागदशन
करणे.
२५. साम\ु ी-औषधांची इडं mन, सिजकल साम\ु ीचा
उपयोग सयु ोeय करणे.
२६. औषधे सिजकल सािह@य, मिशनरी मटेरीअल
िलनन यांची मागणी करणे. आवsयकतेनसु ार सव
आयटम-वापरलेले आिण िशEलक न´द ठे वणे.
8टॉक रिज8टर िनयिमत करणे.
२७. नाजक
ू व महाग मिशनरWची योeय काळजी घेणे व
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देखभाल करणे.
२८. सजरी साठी वापरले जाणारे सािह@य िलनन यांचे
:यवि8थत िनजतुकLकरण करणे.
२९. श8ञिया \हाचे िनजतुकLकरण करणे.
३०. वापरात नसलेले सािह@य िलनन खराब
संबधं ीताकडुन माणप" ा¶ कZन नdट करणे.
उदा. बायोमेिडकल इिं जिनअर. िलनन िवभाग.
३१. िविवध मेिडकल इलेि%Yक व इलेि%Yकल
उपकरणासबं धं ी अडचण येवु नये Jहणनु
ितंबधा@मक उपाय करणे सबं धं ी बायोमेिडकल
इिं जिनयर याचं ेशी समं (वयक Jहणनु काम करणे.
३२. वाड बॉय,आया आिण सफाई कमचारी यांचे
कामकाजाचे दररोज सपु रिवजन करणे.
३३. वNरdट अिधका-यांना कामकाजात हलगज9पणा
करणारे कमचारी यांचेबाबत Nरपोट करणे.
३४. हाउसकLिपंग कायप·तीवर पयवे>ण करणे आिण
@यांना मागदशन करणे.
३५. Zeणांचे बीलाबाबत िबिलंग िवभागास मदत करणे.
३६. दैनंिदन कामकाजात अडचणी आEयास तg
डॉ%टर आरएमओ, अिधसेिवका यांचेशी संपक
साधणे सम(वय Jहणनु काय करणे.
३७. एमआरडी िवभागाशी िनयिमतपणे सम(वय
साधणे.
िवभागासाठी आवsयक असलेले आप@कालीन
औषधे, श िया सािह@य व इतर सािह@य
उपल[ध ठे वणे.
११ मिहने कालावधी साठी नेमणले9या
प:रचारीका यांचे कत)3य व जबाबदारी
१. Zeणांना अॅडिमट करणे, िडसचाज करणे .
२. Zeणांची वैयिKक 8व<छता ठे वणे ,त´डाची
पाठीची के सांची 8व<छता करणे. पZु ष Zeणांचे
शेिवंग कZन घेण.े
३. बेड वरील झोपनु असलेEया Zeणांची दर चार
तासाला अव8था बदलणे.
४. Zeणां<या गरजेनसु ार बेडपॅन आिण लघवीचे
भांडे देण.े
५. Zeणांसाठी िबछाना बनिवणे.
६. Zeणांकरीता 8व<छ आिण सरु ि>त वातावरण
ठे वणे.
७. वाड करीता आवsयक =येय धोरण आिण
िनयमाची अमं लबजावणी व देखरे ख करणे.
८. Zeणांची देखभाल करताना सोबत<या सह
कमचारी यांचेशी ससु ंवाद साधणे.
९. डॉ%टरां<या बरोबर राऊंड घेवनु @यांचे सचु नांचे
पालण करणे.
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१०. तांि5क काय6 - Zeणांचे औषधाचे िनयोजन ,
िविवध श िया साठी डॉ%टरांना सहाय करणे
,िविवध कारचे उपचार करताना डॉ%टरांना
मदत करणे. Zeणांचे अ@यावsयक वैcकLय
तपास4या टीपीआर, बीपी, यरु ीन आउटपटु ,
डोळयांचे िनरी>ण करणे, आंञ वाश जठर धणु ,े
¯ेिसगं व मलम पटटी , िविवध तपास4याचे नमनु े
गोळा करणे, लेबल करणे व सबं धं ीत िवभागांना
पोहचिवणे.
११. वॉड व ओटी करीता सिजकल परु वठा करणे.
१२. ¯ेिसगं Yॉलीची िनयिमत काळजी आिण 8व<छता
करणे ¯ेिसगं मटेNरअल उपल[ध ठे वणे.
१३. आई आिण बाळाची काळजी घेण,े 8तनाची
काळजी घेण.े
१४. शरीरात आदान दान झालेEया सव घटकांचा
चाट तयार करणे.
१५. Zeणांना इतर िवभागांम=ये ओ.टी., ए%स-रे
िकंवा अ(य यिु नटकडे ह8तांतNरत करणे. @याबाबत
संबंिधत िवभागास मािहती देण.े
१६. Zeणां<या आहारािवषयी (पौिक) गरजा
भागव4यासाठी सहाUय करणे. Zeणांना अ(न
भरिवणे.
१७. डयटु ी बदलताना Zeणांचे चालु असलेले
उपचाराबाबत ओ:हर देणे व घेण.े
१८. वाड<या उपकरणाची देखभाल आिण संर>ण
करणे.

48

Senior
Physiotherapists
िस. भौितक उपचार तg

१

१

०

रोज ओ.पी.डी म=ये येणा-या पेशटं ला िलह¸न िदलेली
िYटमmट देण,े आयपीडी म=ये काड9याक वॉड, सेमी 1 व
2, मेल वॉड, िफमेल वॉड रोज पेशटं ला 8वत:
िफजीओथेरपी िYटमmट देण.े

49

Jr.Physiotherapists
Vय.ु भौतीक उपचार तg

३

०

०

रोज ओ.पी.डी म=ये येणा-या पेशटं ला िलह¸न िदलेली
िYटमmट देण,े आयपीडी म=ये काड9याक वॉड, सेमी 1 व
2, मेल वॉड, िफमेल वॉड रोज पेशंटला 8वत:
िफजीओथेरपी िYटमmट देण.े

50

Perfusionists
परफयजु िन8ट

४

२

०

बायपास, वॉल Nरjलेसमmट, एएसडी, :हीएसडी अशा
श Lया करतेवेळी दय व फुjपसु ला बंद क©न
@यांचे काय मिशनºारे चालिवणे व श Lया चालु
असताना शरीराचे तापमान, [लड ेशर, [लड गॅसेस इ.
बाबWना मmटेन करणे. श8"Lया दरJयान पेशटं ची
ि8थतीबाबतची सजन यांना माहीती देण.े इमरज(सी

15

कॉल करणे.
51

Senior Bio-Medical १
Equipment
Engineers
िस. जीव वैcिकय यं"
अिभयतं ा

१

०

िवभागातील कामाचे िनयोजन करणे, संबधं ीत कमचारी
यांचेकडून Zeणालयांतील मिशनरी दZु 8ती देखभालीची
कामे कZन घेणे दो(ही हॉि8पटलमधील ऑि%सजन
jलॉ(टचे द©
ु 8ती देखभाल सहाUयक बायोमेडीकल
यांचमे ाफ त करणे, मिशन खरे दीसाठी तांि"क 8वZपाची
मािहती देणे

52

Junior Bio-Medical ३
Equipment
Engineers
सहाUयक जीव वैcिकय
यं" अिभयतं ा

२

०

वरी जीववैcकLय अिभयतं ा यांचे मागदशनानसु ार
तं"g यांचमे ाफ त दो(ही ©eणालयातील िविवध
बायोमेडीकल मिशनरीचे द©
ु 8ती व देखभाल / करार
क©न घेणे तसेच दो(ही हॉि8पटलमधील ऑि%सजन
jलँटचे द©
ु 8ती देखभाल तं"g यांचेमाफ त करणे तसेच
संबधं ीत रे कॉड मे(टन करणे, तातडीचे सेवेसाठी ऑन
कॉल राहणे.

53

Dietician
आहार तg

२

१

०

डॉ%टरांनी रे फर के लेले पेशटं बघणे. @यांना
आहारिवषयी मागदशन करणे व आहार तKा तयार
क©न देण.े रे फर के लेEया पेशंटचे रोजचे आहारातील
बदल असEयास ते करणे व नवीन चाट तयार क©न
देण.े

54

ST/HA for BioMedical Waste
Management
जैव कचरा बधं क

१

०

१

दो(ही Zeणालयांत वेळोवेळी राऊंड घेऊन पेशटं साठी
वापर4यात आलेले बॅ(डेज, िड8पोजेबल िसरWज व इतर
बायोमेडीकल वे8ट यांची योeय िवEहेवाट लावणेसाठी
शासनाने िनधाNरत के लेEया िनयमानसु ार वॉडात
jलॅ8टीक क:हरसह बके ट उपल[ध कZन देण,े
साचलेEया कच°याची योeय िवEहेवाट लावणे. वाड
8टाफला बायोमेडीकल वे8ट बाबत मािहती देण,े कचरा
बधं नाबाबत िनयं"ण ठे वणे.

55

Pharmacist
फामािस8ट

६

५

०

वॉड याचे मागणी प"कामाणे औषधे / सािह@य देण.े
फामसी िवभागातील @येक हेड<या औषधांची
Expiry, Short Expiry, Non Moving items,
Audit queries, Physical stock etc. इ. कामे
करणे. 6ी साईबाबा सं8थानचे कायम 8व©पी कमचारी
व @यांचेवर अवलंिबत असलेEया कमचा-यांना
डॉ%टरांनी के सपेपरवर िलह¿न िदलेले औषधे देण,े
@यां<या न´दी ठे वणे. ा¶ झालेEया मालाची
बीले/चलनावरील परु वठा आदेशामाणे दर तपासणे,
आदेश िदलेEया सtं येतून ा¶ मालाची सtं या कमी
करणे. बीले/चलनामाणे @य>ात ा¶ झालेEया
मालामाणे सगं णकात G.R.N.(Good Received
Note)बनवणे. सदरचे G.R.N. व बीलामाणे @याची
औषधाची आवक रिज8टरवर न´दी घेण.े
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56

Councellar
समपु देशक

२

०

०

नेमणु िदलेले दैनिदन कामकाज करणे.

57

Dialysis
Technicians
डायलेिसस तं"g

५

२

०

डायलेिसस मिशन ऑपरे ट करणे व तg वैcकLय
अिधकारी यांचे सEEयानसु ार पेशंटचे डायलेिसस
करणे, कॅ िलबरे शन करणे, मिशन सिु 8थतीत ठे वणे.

58

MRI Technician
एमआरआय तं"g

३

२

०

एमआरआय तपासणीसाठी ©eणाची पवू 9<या
आजाराबÀल मािहती घेणे व जनु े Nरपोट डॉ%टरला
दाखिवणे. एमआरआय करणे िफEम बनिवणे आिण
©eणांची न´दणी रिज8टरम=ये करणे. कॅ िलबरे शन करणे,
मिशन सिु 8थतीत ठे वणे.

59

Histopath
Technicians
उतीिवुती तं"g

२

१

०

8लाईड तयार करणे, योगशाळा तं"g यांना @यां<या
कामात मदत करणे, वNर सांगतील @यामाणे ©eणांचे
रKाचे नमनु े तपासणीसाठी घेणे ायोिगक चाच4या
करणे वNर सांगतील ही कामे करणे.

60

ECG Technician
ईसीजी तं"g

४

३

०

पेशंटने पैसे भरEयाची खा"ी कZन घेण,े
कॅ Vयअ
ु Eटी,आयसीय,ु जीआयसीय,ु सीआरयु व इतर
सव वॉडमधील पेशटं चे इसीजी करणे, व सबं धं ीत
पेशटं ला हँडओ:हर करणे.

61

IT Technician
आयटी तं"g

४

०

०

सगं णक णाली दZु 8ती देखभालीचे कामकाज करणे
वरीां<या सचू नेनसू ार काम करणे

62

Biomedical
Technician
बायोमेडीकल तं"g

५

०

०

दो(ही Zeणलयातील िविवध बायोमेडीकल मिशनरीचे
दZु 8ती व देखभाल करणे. तातडीचे सेवेसाठी ऑन
कॉल राहणे.

63

Oxygen Plant
Technician
ऑ%सीजन jलँट
टेि%निशयन
Dental Technician
डmटल टेि%निशयन

४

०

४

दो(ही Zeणलयातील ऑि%सजन jलॅट वर ऑि%सजन
सjलायचे कामकाज, दZु 8ती व देखभाल करणे.
तातडीचे सेवेसाठी ऑन कॉल राहणे.

१

१

०

तांि"क कामात दतं रोग तg यांना कामात मदत करणे.

65

Dental Hygienist
डmटल हायजॅिन8ट

१

०

०

तांि"क कामात दतं रोग तg यांना कामात मदत करणे.

66

CSSD Supervisor
म=यवत9 िनजतुकLकरण
पयवे>क
CSSD Technician
म=यवत9 िनज§तुकLकरण
तं"g
Senior P.F.T.
Technician

१

०

०

म=यवत9 िनज§तुकLकरण तं"g यांचे कामावरी िनय"न
ठे वणे. वरीdटानी सािगतलेली कामे करणे.

१०

२

०

ऑपरे शन िथएटर िनरंजतुकLकरण करणे

१

०

०

Zeणांची sवासोsवास तपासणी करणे वरीdठांनी
सांिगतलेली कामे करणे.

64

67
68
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वरी ªासोªास
तपासणी तं"g
69

Junior P.F.T.
Technician
Vय.ु किन Âासोªास
तपासणी तं"g
Senior C.T.Scan
Technician
िस. सी.टी. 8कॅ न
तं"g

१

०

०

Zeणांची sवासोsवास तपासणी करणे वरीdठांनी
सांिगतलेली कामे करणे.

२

२

०

िस .टी. 8कॅ न तपासणीसाठीचे Zeणाची पवू 9<या
आजाराबÀल मािहती घेणे व Nरपोट डॉ%टरला दाखवणे.
सी.टी. 8कॅ न करणे िफEम बनिवणे आिण Zeणांची
न´दणी रिज8टरम=ये करणे. कॅ िलबरे शन करणे, मिशन
सिु 8थतीत ठे वणे

71

Junior C.T.Scan
Technician
Vय.ु सी.टी.8कॅ न तं"g

३

२

१

िस.टी. 8कॅ न तपासणीसाठी Zeणाची पवू 9<या
आजाराबÀल मािहती घेणे व जणु े Nरपोट डॉ%टरला
दाखवणे. िस .टी. 8कॅ न करणे िफEम बनिवणे आिण
Zeणांची न´दणी रिज8टरम=ये करणे.

72

Senior Stress /
ECHO Techinican
वNर 8Yेस / एको तं"g
Junior Stress /
ECHO Technician
Vय.ु 8Yेस /एको तं"g
Senior Cathlab
Technician
वरी कॅ थलॅब तं"g

१

०

०

टु डी इको Nरपोट तयार करणे. वरीdठांनी सांिगतलेली
कामे करणे

१

१

०

टु डी इको Nरपोट तयार करणे. वरीdठांनी सांिगतलेली
कामे करणे

२

२

०

75

Junior Cathlab
Technician
Vय.ु कॅ थलॅब तं"g

२

०

०

76

Senior O.T.
६
Technician
िस. श ाियागार तं"g

०

०

77

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

७

६

०

78

Senior X-Ray
Technician

१

१

०

कॉडीओलॉिज8ट यांना मदत करणे, कॅ थलॅब मिशन
चालु करणे, पेशंटची न´द करणे, मिशन ऑपरे ट करणे,
ेशर इ(जे%ट ऑपरे ट करणे, सीडी राईट करणे, व
इ.टी.ओ. साठी देण,े मिशन<या टेबलवर ोिशजरसाठी
सव Yॉली तयार आहे का हे पाह¿न कॅ थेटर देणे
कॉडीओलॉिज8ट यांना मदत करणे, कॅ थलॅब मिशन
चालु करणे, पेशंटची न´द करणे, मिशन ऑपरे ट करणे,
ेशर इ(जे%ट ऑपरे ट करणे, सीडी राईट करणे, व
इ.टी.ओ. साठी देण,े मिशन<या टेबलवर ोिशजरसाठी
सव Yॉली तयार आहे का हे पाह¿न कॅ थेटर देणे
ऑपरे शनम=ये डॉ%टरांना मदत करणे @यां<या
हाताखाली @यांना लागणारे सािह@य परु िवणे ऑपरे शन
नंतर ती साफ क©न घेणे ¯म लावणे िथएटरचे
िनजतंकLकरण करणे ऑपरे शन नंतर पेशंट वॉडात
पाठिवणे.वापरलेEया कं(झमु ेबलची न´द ठे वणे.
ऑपरे शनम=ये डॉ%टरांना मदत करणे @यां<या
हाताखाली @यांना लागणारे साही@य परु िवणे ऑपरे शन
नतं र ती साफ क©न घेणे ¯म लावणे िथएटरचे
िनरजतंक
ु Lकरण करणे ऑपरे शन नतं र पेशटं वॉडात
पाठिवणे. वापरलेEया कं(झमु ेबलची न´दी ठे वणे.
ए%स रे िवभागात सपु र:हीजन करणे,ए%स रे करणे
िफEम बनिवणे कॅ िलबरे शन करणे, मिशन सिु 8थतीत

70

73
74
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िस.ए%स- रे टेि%निशयन
79

ठे वणे.

Junior X-Ray
Technician
Vय.ु ए%स- रे
टेि%निशयन
Sr Lab Technician
िस. योगशाळा तं"g

३

२

०

ए%स रे करणे िफEम बनिवणे आिण Zeणांची न´दणी
रिज8टरम=ये करणे. कॅ िलबरे शन करणे, मिशन
सिु 8थतीत ठे वणे.

६

६

०

Jr Lab Technician
सहाUयक योगशाळा
तं"g
Public Relation
Manager
जनसंपक अिधकारी
Finance Manager
िव? :यव8थापक

४

३

०

१

०

१

१

१

०

वरी सांगतील @यामाणे ©eणांचे रKाचे नमनु े
तपासणीसाठी घेणे ायोिगक चाच4या करणे. वरी
सांगतील ही कामे करणे.
योगशाळा त"ं g यानं ा @यां<या कामात मदत करणे,
पॅथॉलॉिज8ट यांचेकडून चेक झालेले Nरपोट सबं धं ीत
पेशटं ला देण.े वरी सांगतील ती कामे करणे.
शासनाकडील िविवध योजनांची मािहती व आजारा
िवषयी माहीती पेशंटंना देण,े कागदप"ांची पतु ता कZन
घेण.े वरीांनी सांिगतलेली कामे करणे.
दो(ही Zeणालयाचे िविवध िवभागांकडून खरे दी
कर4यात आलेEया साही@याची िबले अदा करणे,
डॉ%टर शेअसबाबत कामकाज करणे, कायम / कं"ाटी /
आऊटसोस कमचारी यांची मािसक िबले अदा
करणेबाबत कायवाही करणे. अतं गत / ीऑडीट,
वैधािनक ऑडीट व बजेट संबिधत सव कायवाही
करणे. शै>िणक िफ परतावा संबिधत काम करणे.

84

Junior Manager
(Accounts)
किन लेखा
:यव8थापक

३

०

०

दो(ही Zeणालयाचे िविवध िवभागांकडून खरे दी
कर4यात आलेEया साही@याची िबले अदा करणे,
डॉ%टर शेअसबाबत कामकाज करणे, कायम / कं"ाटी /
आऊटसोस कमचारी याचं ी मािसक िबले अदा
करणेबाबत कायवाही करणे. अतं गत / ीऑडीट,
वैधािनक ऑडीट व बजेट संबिधत सव कायवाही
करणे. शै>िणक िफ परतावा संबिधत काम करणे.

85

Human Resource
Manager
मनdु यबळ :यव8थापक

१

१

०

86

Material Store
Manager
भांडार व माल
:यव8थापक

१

१

०

87

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

३

०

०

निवन नेमणक
ु ा/ राजीनामे व कमचारी संबधं ीत
कामकाज, एच आर िवभागातील सव कामकाज
:यवि8थतपणे पार पाडणेसाठी िनयं"ण ठे वणे वरीांनी
वेळोवेळी नेमनू िदलेली कामे करणे.
लेखा पNर>ण संबधं ी सव कामे करणे. औषध भांडार
िवभागातील सव कमचा°यांचे कामावर देखरे ख करणे.
परु वठाधारकांची, स8ं थान कमचा°यांची बीले तपासनू
मािणत करणे. 8टॉक अदयावत ठे वणे खरे दी बाबत
मागणी करणे. वरीानं ी वेळावेळी सांिगतलेली सव
कामे करणे.
लेखा पNर>ण सबं धं ी सव कामे करणे. औषध भांडार
िवभागातील सव कमचा°यांचे कामावर देखरे ख करणे.
परु वठाधारकांची, सं8थान कमचा°यांची बीले तपासनू
मािणत करणे. 8टॉक अदयावत ठे वणे खरे दी बाबत

80
81
82
83
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मागणी करणे. वरीांनी वेळावेळी सांिगतलेली सव
कामे करणे.
88

Purchase Manager
खरे दी :यव8थापक

१

१

०

89

Marketing Manager १
िवपनन :यव8थापक

०

०

90

EDP Manager
सगं णक :यव8थापक

१

०

१

ईडीपी िवभागातील सव कमचा-यांकडून संगणक व
सगं णकLय सािह@यांबाबतची कामे कZन घेण.े ताि"क
कमचा-यांकडून डेटा बॅकअप कZन घेण,े
Zeणालयातील िवभागाचे मागणीमाणे सगं णक व
सगं णकLय सािह@य उपल[ध कZन देण.े स:हर सबं धी
कामकाज पाहणे. नेटवक सबं धं ीत कामकाज कZन
घेण,े Network Connectivity बदं राहणार नाही
याची काळजी घेण.े इटं रनेट सिु वधा उपल[ध कZन
देण.े सगं णकLय णाली व हाडवेअर सबं धं ीत निवन
8ताव सादर करणे. हॉि8पटलमधील सव िवभागांना
संगणकLय कामकाजाबाबत येणा-या अडचणWचे
िनरसण करणे. वरीdठ अिधकारी यांचे िनदTशानसु ार
तसेच @यांचे मागदशनाखाली िवभागाचे कामकाज
करणे.

91

Junior EDP
Manager
किन संगणक
:यव8थापक

२

२

०

92

Maintenance
Manager (Civil)
देखभाल :यव8थापक
Stastitical Officer
संtयाकL अिधकारी

१

०

०

१

०

०

ईडीपी िवभागातील कमचा°यांकडून संगणक व
संगणकLय सािह@यांबाबतची कामे कZन घेण,े डेटा
बॅकअप घेण,े Zeणालयातील िवभागांचे मागणीमाणे
संगणक व संगणकLय सािह@य उपल[ध कZन देण,े
स:हर संबधं ीत कामकाज पाहणे, नेटवक संबधं ीत
कामकाज पाहणे. Network Connectivity बंद
राहणार नाही याची काळजी घेण.े इटं रनेट सिु वधा
उपल[ध कZन देण.े वरीdट संगणक :यव8थापक यांचे
िनदTशानसु ार कामकाज करणे. इटं रनेट सिु वधा उपल[ध
कZन देण.े
Zeणालये दZु 8ती देखभालीचे व बाधकामा सबं धं ीचे
सव कामकाज पाहणे. वरीdटानी सािगतलेले सव
कामकाज करणे.
Zeणांचे रे कॉड अcावत ठे वणे. वरीdठानी सािगतलेली
सव कामे करणे.

Social Worker
समाजसेवक

३

२

०

93
94

दो(ही Zeणालयाचे मागणीनसु ार सव कारची खरे दी
करणे औषध भांडारातील सव साधारण व खरे दीशी
िनगडीत असलेला सव प" :यवहार करणे.
हॉि8पटल िस=दी सदं भात कामकाज करणे. वरीdटानी
सािगतलेले काम करणे.

हॉि8पटलम=ये उपल[ध असलेEया सेवा सिु वधांची
माहीती Zeण व @यांचे नातेवाईक यांना देण,े िबल
सवलतीसाठी आवsयक असलेEया कागदप"ांची
पतू ता कZन घेण.े
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95

Senior Clerk
(HRD)
वरी िलपीक ,
एचआरडी
House Keeping
Supervisor
हाऊस िकपWग
सपु रवायझर
Time Keeper
टाईम िकपर

१

०

०

२

०

०

१

०

०

कमचारी हजेरीचे व रजेचे कामकाज पाहणे. वरीdठानी
सािगतलेले सव कामे करणे.

Medical Record
Keepar
मेडीकल रे कॉड िकपर
Clerk Accounts
िलपीक लेखा

१

०

०

Zeणांचे मेडीकल रे कॉड जतन करणे. वरीdठानी
सािगतलेले सव कामे करणे.

१०

२

१

िबल
ं ीग िवभागातील, िबलWग संबधं ीत नेमनू िदलेली
सव कामे करणे व अिं तम िबले तपासणे, न´दी घेण.े

100

Clerk OPD
िलपीक ओपीडी

१०

०

०

ओिपडी पेशटं <या न´दी ठे वणे. वरीdठानी सािगतलेले
सव कामकाज करणे.

101

Clerk Departments
(Diagnostics)
िलपीक तपासणी क>
Clerk Materials
Store
िलपीक भांडार व माल
OT s / Kitchen/
Laundry
/House keeping
Quarters Clerk
श ािवभाग / पाकशा
/ लॉ(¯ी / गृह:यव8था /
िनवास िलपीक
Clerk Billing
िलपीक िबलWग

१०

१

०

८

२

१

६

०

०

पेशट<या िविवध तपास4याचे Nरपोट तयार कZन
सबं िं धत पेशटं ला िवतरीत करणे. वरीdठानी सािगतलेले
सव कामे करणे.
खरे दी सदं भात कायालयीन िटप4या, िमटWगचे िवषय
तयार करणे,डेड 8टॉक चे न´दी ठे वणे,खरे दीची िबले
अदा करणेबाबत कायवाही करणे.
श ािवभाग / लॉ(¯ी / गृह:यव8था / िनवास
िवभागात िलपीकाचे कामकाज करणे.

१५

४

०

Clerk MRD
िलपीक एमआरडी

२

०

०

96

97
98
99

102
103

104

105

आ8थापना िवषयक नेमनू िदलेली सव कामे. तसेच
वरीांनी सांिगतलेली कामे करणे. दो(ही Zeणालयांतील
कायम कमचारी यां<या पसनल फाईल संबधं ीत
कामकाज पाहणे, सेवा प8ु तकांत अcयावत न´दी घेण.े
8व<छतेसबं धं ीत कामावर िनय"ं ण ठे वणे, वरीdठांनी
सािगतलेली सव कामे करणे

तपासणीसाठी येणा°या Zeणांना मागणीनसु ार
तपासणीसाठी के सपेपर देणसे बंिधत कामकाज करणे,
सं8थान कमचारी, कं"ाटी कमचारी व @यांचे नातेवाईक
यांना @यांचे मागणीनसु ार तपासणीसाठी के सपेपर देण,े
अपघात क>ात उपचारासाठी येणा°या Zeणांना
कॅ Vयअ
ू Eटीचा के सपेपर देण,े दातां<या आजाराने
िपडीत Zeणांना सबिं धत के स पेपर देण,े के सपेपर
फॉलोअप करणे, सगं णक पाव@या तपासणे, जमा
झालेली कॅ श सगं णक िववरणानसु ार कॅ िशअरकडे जमा
करणे.
िडचाज झालेEया Zeणां<या आय पी डी फाईल जतन
कZन @यांचे रे कॉड मे(टेन करणे.
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106

Clerk Bio medical
िलपीक बायोमेडीकल

१

०

०

107

Clerk Linen
िलपीक िलनन

१

१

०

108

Clerk M.D.
िलपीक एमडी

१

०

१

वरीdठांनी सािगतलेली कामे करणे

109

Clerk HRD
िलपीक एचआरडी

२

०

०

110

Clerk PRO
िलपीक पीआरओ

३

०

०

आ8थापना िवषयक नेमनू िदलेली सव कामे. तसेच
वरीांनी सांिगतलेली कामे करणे. दो(ही Zeणालयांतील
कायम कमचारी यां<या पसनल फाईल संबधं ीत
कामकाज पाहणे, सेवा प8ु तकांत अcयावत न´दी घेण.े
कायालयीन िटप4या, िमटWगचे िवषय तयार करणे,
वरीdठांनी सांिगतलेली कामे करणे.

111

Clerk inword
outword
िलपीक आवक-जावक
Clerk Stationary
िलपीक झेरॉ%स
8टेशनरी

१

०

०

१

०

०

113

Clerk salary Bill
िलपीक पगारिबल

१

०

०

114

Clerk Matron
१
Office
िलपीक मेYन
Stastitical Assistant १
सांtयािकक सहाUयक

०

०

०

०

116

Receptionists
8वागतिधकारी

६

१

०

117

Tailors
िशंपी

१

०

०

118

Ward Boy
वॉड बॉय

८५

१३

२८

112

115

कायालयीन िटप4या, िमटWगचे िवषय तयार करणे,
िबले अदा करणेबाबत कायवाही करणे, वरीdठांनी
सांिगतलेली कामे करणे.
िलनन सबं धं ीत खरे दीची कायवाही करणे, वॉडा<या
मागणीनसु ार आवsयक िलनन उपल[ध कZन देण.े

आवक जावक टपाला<या न´दी ठे वणे, टपाल िवतरीत
करणे, वक िशट अहवाल तयार करणे, जावक पोdटेज
टपाल ॅ %लीन करणे.
झेरॉ%स मिशनवर झेरॉ%स काढणे व @यां<या न´दी
ठे वणे, 8टेशनरी िवतरीत करणे 8टेशनरीचे रे कॉड ठे वणे,
िशEलक साठा व आवsयक 8टेशनरी बाबत खरे दी
िवभागास मािहती देण.े
पगारिबल, \ॅ<यईू ची, पी.एफ. सबं धं ीत सव कामकाज
करणे
अिधसेिवका कायालयातील हजेरी रिज8टर,रजा
रिजdटर मे(टmन करणे. डयटु ी िल8ट तयार करणे.
कायालयरीन िटप4या बनवणे.
वरीdटानी सािगतलेली कामे करणे
बाहे©न येणा-या लोकांना व ©eणांना हॉि8पटलमधील
(डॉ%टस व अॅ डिमट पेशटं ) सदं भा§त मािहती देणे
व बाहे©न येणारे दरू =वनी घेणे व मािहती देण,े
वरीां<या सचू नेनसू ार काम करणे
कपडे िशवणकाम करणे
वॉडची 8व<छता @येक िशफटम=ये वॉड पसु नु घेण,े
वॉड<या िखड%या दरवाजे वेळेवर धणु े व पसु नु घेण,े
वॉडमधील पेशंट िविवध तपास4यांसाठी गरजेनसु ार
वेगवेगळया िवभागांना नेणे व आणणे, वॉडमधील
पेशंटला जेवण व चहा देणे @याकामी लागणारे साही@य
8व<छ करणे, म=यवत9 भांडारातनू इडं ेन आणणे, ¯ेिसंग
Yे, ¯म, ऑटो%ले:हला नेणे व आणणे, िलनन
िवभागात कपडे ध4ु यासाठी देणे व धऊ
ु न आEयानंतर
मोजनू घेण,े वॉडमधील िस8टरला वॉडातील साही@य
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चेक कर4यास मदत करणे, वॉडमधील कॉट, लॉकर,
8टॅ(ड व इतर फिनचर 8व<छ करणे, वॉडसाठी
आवsयक असणारे ¯ेिसगं मटेरीयल तयार करणे,
वॉडम=ये ¯ेिसंग Yॉली पेशंटकडे ने/ आण करणे.,
वॉड<या गरजेनसु ार इतर कामे करणे, पेशंट ऑपरे शन
िथएटरला ने/ आण करणे.
119

Aya
आया

४०

१

२

120

O P D Attendant
ओपीडी मदतनीस

१०

१

१

121

Office Attendant
कायालय मदतनीस

२०

१

०२

122

Barbar
(हावी

४

०

०

कायालयातील सािह@य/टेबल साफसफाई करणे,
िटपणी/8ताव 8वा>रीसाठी घेऊन जाणे,
कायालयातील अतं गत कागदप"े सबं धं ीतांना देण,े
वNरांनी सांिगतलेली कामे करणे.
Zeणांचे ऑपरे शन कर4या<या भागावरील के स काढणे.

123

Washing Attendant
धल
ु ाई मदतनीस

१०

०

०

लॉ(¯ी िवभागाम=ये कपडे धल
ु ाईचे कामकाज करणे.

एकूण

७४४ २२७

६९

वॉडची 8व<छता @येक िशफटम=ये वॉड पसु नु घेण,े
वॉड<या िखड%या दरवाजे वेळेवर धणु े व पसु नु घेण,े
वॉडमधील पेशंट िविवध तपास4यांसाठी गरजेनसु ार
वेगवेगळया िवभागांना नेणे व आणणे, वॉडमधील
पेशंटला जेवण व चहा देणे @याकामी लागणारे साही@य
8व<छ करणे, म=यवत9 भांडारातून इडं ेन आणणे, ¯ेिसंग
Yे, ¯म, ऑटो%ले:हला नेणे व आणणे, िलनन
िवभागात कपडे ध4ु यासाठी देणे व धऊ
ु न आEयानंतर
मोजनू घेण,े वॉडमधील िस8टरला वॉडातील साही@य
चेक कर4यास मदत करणे, वॉडमधील कॉट, लॉकर,
8टॅ(ड व इतर फिनचर 8व<छ करणे, वॉडसाठी
आवsयक असणारे ¯ेिसंग मटेरीयल तयार करणे,
वॉडम=ये ¯ेिसंग Yॉली पेशटं कडे ने/ आण करणे.,
वॉड<या गरजेनसु ार इतर कामे करणे, पेशंट ऑपरे शन
िथएटरला ने/ आण करणे.
ओपीडी म=ये पेशंट माने सोडणे.
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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 खचाचा समावेश के ला जातो.
सदर 8ताव मtु य कायकारी अिधकारी यांचे मंजरु ी8तव तसेच आवsयकतेनसु ार मा. :यव8थापन सिमती सभेपढू े िनणया8तव सादर
के ला जातो. मेडीकल व पॅरामेडीकल पदे भरतीसाठी तgां<या सेवा घे4यात येतात. तसेच आवsयकतेनसु ार महाराdY शासनाचे
मा(यतेसाठी 8ताव सादर कZन शासनाचे िनदTशानसु ार कायवाही कर4यात येते.

 कलम 4 (1) (ख) (चार ) काय) पार पाडBयासाठी ठरिवBयात आलेली मानके
मेिडकल कौि(सल ऑफ इिं डया, बॉJबे निस§ग %ट, महाराdY मेिडकल कौि(सल, एमपीसीबी, एमएनसी यांचे मानकांनसु ार Zeणालयाचे
कामकाज चालिवणे.

 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 पुितका आिण
अिभलेख
कामकाजाकरीता लागू असलेले िनयम/ अिधिनयम खालील माणे.
अ. न.ं

लागु असलेले िनयम/ अिधिनयम

१

6ी साईबाबा स8ं थान िवsव8त :यव8था,िशड9 अिधिनयम २००४

२.

सेवा िविनमय – २०१५

 कलम 4 (1) (ख) (सहा) ी साईबाबा हॉिपटल व शासनकडे असले9या IयांCया िनयं5णाखाली
दतऐवजांCया वगा)चे िववरणप5
6ी साईबाबा हॉि8पटलचे आवsयक असलेले रे कॉड हे याच िवभागाकडील मेडकLल रे कॉड िवभागात व शासन शाखेकडील
रे कॉड िवभागात अ,ब,क,ड िवगतवारी कZन जतन कर4यात आलेले आहे. अिभलेखांचे वग9करण खालील माणे 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 वषाचे लेखापNर>ण
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होईपय§त

 कलम 4 (1) (ख) (सात) - ी साईबाबा हॉिपटल व शासनाकडील धोरण तयार करBयासाठी िकंवा
Iयाची अंमलबजावणी करBयाCया बध
ं ात, लोकांशी िवचारिविनयम करBयासाठी िकंवा लोकांकडून
िनिवदने के ली जाBयासाठी अितवात असले9या कोणIयाही 3यवथेचा तपशील.
6ी साईबाबा हॉि8पटल िवभागामधील एच आर िवभागाचे जन मािहती अिधकारी एच आर मॅनेजर,मेिडकल 8टोअर व िलनन
िवभागाचे जन मािहती अिधकारी . खरे दी :यव8थापक, जनसंपक िवभागाचे जन मािहती अिधकारी जनसंपक अिधकारी,
बायोमेडीकल िवभागाचे जन मािहती अिधकारी िसनीअर बायोमेडीकल इिं जिनयर, िव@त व िबलीग िवभागाचे जन मािहती अिधकारी
.िव@त :यव8थापक सोशल वक र, मेडीकल रे कॉड,Nरसेपशन
् काऊंटर या िवभागाचे जन मािहती अिधकारी .वैcकLय शासक सव
ओटी. वाड व अपघात िवभागा<या जन मािहती अिधकारी सहा.अिधसेिवका, ईडीपी िवभागाचे जन मािहती अिधकारी ईडीपी मॅनेजर
यांना तसेच अिपलीय अिधकारी Jहणनू . वैcकLय सचं ालक यांची नेमणक
ू कर4यात आलेली असनू @यांचेºारे िवभागातील कामांची /
योजनांची माहीती नागरीकांना दे4यात येते.



कलम 4 (1) (ख) (आठ) ी साईबाबा हॉिपटलकडील एक भाग Lहणून िकंवा स9ला देBयाचे
योजनासाठी घटीत के ले9या 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
पहा3यास िमळBयाजोगी आहेत िकंवा कसे ? याबाबंतचे िववरण

मािहती व कायव?ृ े माहीतीचा अिधकार अिधिनयमानसु ार तसेच वरीाचे परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ4याजोगे आहेत.

 कलम 4 (1) (ख) (नऊ) ी साईबाबा हॉिपटलकडील अिधका-यांची आिण कम)चा-यांची िनद6िशका
कम)चा-यांचे नांव

शैFिणक अह)ता

फोन नंबर

अितद>ता तg

नोकरी वर Vजु
झा9याचा
िदनांक
१८-०२- २००६

एमडी (अॅने8थेिशया)

०२४२३-२५८५००

डॉ संजय महmÈलाल खरु ाणा

अि8थरोग तg

१७-०४-२००६

एम एस आथl

०२४२३-२५८५००

डॉ. िनहार भालचंÈ जोशी

वैcकLय अिधकारी
(भल
ु तg)

०४-०८-२००९

एमडी (अॅने8थेिशया)

०२४२३-२५८५००

४

डॉ हNरष ह¸कुमचदं बजाज

०९-०४-२००७

५

डॉ िकरण चÈं कातं खांदे

इटं र:हmशल
काड9ओलॉजी8ट
मे%सीलेाफे सीयल सजन

एम डी (मेडीसीन)
डीएम काड9ओलॉजी8ट
एम डी एस

६

डॉ. गौरव सरदारीलाल वमा

०२-०२-२००९

७

डॉ उमेश रिवंÈ :यवहारे

इटं र:हmशल
काड9ओलॉजी8ट
वNर >-िकरण शा g

८

डॉ. महेश जग(नाथ िम8तरी

२८-०३-२०१५

९

डॉ.किवता शंतनु सरवार

ि%लिनकल अिस8टंट
िस:हीटीएस
िह8टो पॅथोलॉिज8ट

अ.न.ं
१ डॉ िवजय श%ु लेªर नरोडे
२
३

पदनाम

०६-०४-२००७

१९-०३-२०१२

०३-१०-२०१६

एम डी (मेडीसीन )
डीएम काड9ओलॉजी8ट
एम डी ( रे डीओलॉजी)
एम एस (जनरल सजरी),
एम. सी. एच., सी:हीटीएस
एम डी (पॅथल
े ॉजी)

सेवा िनलंबीत
०२४२३-२५८५००
सेवा िनलंबीत
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
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डॉ सभु ाष 6ीराम शामकुवर

िनवासी वैcकLय अिधकारी १७-१०-२००५

०२४२३-२५८५००

११

डॉ िदपक भाऊसाहेब कांदळकर किन अितद>ता तg

०७/०९/२००६

एम.बी.बी एस, िडएचएम,
फे लोिशप इन काड9याक
Nरहॅ[लीटेशन
एम.बी.बी एस, डी ए

१२

डॉ सतं ोष बÉवु ान सरु वसे

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 देशमख
ु

िनवासी वैcकLय अिधकारी २९-०६-२००६

एम.बी.बी.एस.

०२४२३-२५८५००

१५

डॉ. राजु ि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 सधु ाकर पालखे

ि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 िवdणु दळे

िनवासी वैcकLय अिधकारी २३-१२-२०१०

एम.बी.बी.एस.

०२४२३-२५८५००

२१

डॉ. ितम सभु ाषराव वडगावे

एम.बी.बी.एस.

०२४२३-२५८५००

२२

डॉ किsमरा द?ा"य ग´दकर

िनवासी वैcकLय अिधकारी ०३-१२-२०१०
(भारी वैcकLय संचालक)
िनवासी वैcकLय अिधकारी ३१-०३-२०१०

एम.बी.बी.एस.

०२४२३-२५८५००

२३

डॉ. मंगेश नंदकुमार मेहरे े

िनवासी वैcकLय अिधकारी १५-०१-२०११

एम.बी.बी.एस.

०२४२३-२५८५००

२४

डॉ. वैभव सभु ाष ि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 भाऊसाहेब मोरे

िनवासी वैcकLय अिधकारी १०-०२-२०१२

एम.बी.बी.एस.

०२४२३-२५८५००

२७

डॉ हषल अजबराव पाटील

िनवासी वैcकLय अिधकारी ०३-०९-२०१२

एम.बी.बी.एस.

०२४२३-२५८५००

२८

डॉ सिचन देिवदासराव बागडे

िनवासी वैcकLय अिधकारी १४-०३-२०१५

एम.बी.बी.एस.

०२४२३-२५८५००

२९

डॉ. सिु या गोर> संबु

िनवासी वैcकLय अिधकारी १४-०३-२०१५

एम.बी.बी.एस.

०२४२३-२५८५००

३०

डॉ िशतल िकरण खांदे

डे(टीस

२८-११-२००६

बी. डी.एस.

०२४२३-२५८५००

३१

सौ. जय6ी सयु भान पाटील

आहारतg

०२-०६-२००६

३२

6ी. सरु े श रोहीदास नवसपु े

भौितक उपचार तg

०९-०६-२००६

बी पी टी एच

०२४२३-२५८५००

३३

सौ. मंदा संजय थोरात

सहाUयक अिधसेिवका

०६-०५-२००६

बी.एस.सी. निसग

०२४२३-२५८५००

१०

बॅचलर ऑफ होम साय(स

०२४२३-२५८५००

०२४२३-२५८५००
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३४

सौ. पजू ा सिु नल देव

िस8टर इ(चाज

०९-०१-१९९२

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

३५

सौ. कEपना काश बोधक

िस8टर इ(चाज

११-०१-१९९२

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

३६

सौ. सिं गता सजं य थोरात

िस8टर इ(चाज

१८-०१-१९९२

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

३७

सौ. उषाांती दशरथ कांडेकर

िस8टर इ(चाज

०१-०३-१९९२

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

३८

सौ. िवदया िवजय कदम

िस8टर इ(चाज

२२-०१-१९९२

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

३९

सौ. िनशा मधक
ु र बारसे

िस8टर इ(चाज

०८-०१-१९९२

बी एससी., निसग

०२४२३-२५८५००

४०

िनमला िदगबं र सलगरकर

िस8टर इ(चाज

२२-०२-१९९३

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

४१

सौ. सिवता Vयोतीलाल जाधव

िस8टर इ(चाज

२२-०७-१९९४

जी एन एम
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जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१२२ सौ. मंगल बाबासाहेब ठोकळ

8टाफ नस

०१-०१-२००७

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१२३ सौ लता बबन िशंदे

8टाफ नस

०१-०२-२००७

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१२४ 6ी. मोद िशवाजी वाणी

मेल 8टाफ नस

३०-०८-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१२५ 6ी. िदप यवु राज सोनवणे

मेल 8टाफ नस

३०-०८-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१२६ 6ीम. gा बापसु ाहेब कोते

8टाफ नस

३०-०८-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१२७ सौ संिगता शंिशकांत कुमावत

8टाफ नस

०१-०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१२८ 6ीम.िनिलमा पे"स जाधव

8टाफ नस

०२-०९-२००८

बी एस सी निसग

०२४२३-२५८५००

१२९ 6ीम. िलना राजीव कदम

8टाफ नस

०८-०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१३० सौ. भाeय6ी िवण गांधी

8टाफ नस

१० -०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१३१ 6ीम. सिवता सितष देशमख
ु

8टाफ नस

१८-०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१३२ सौ. Vयोती िकशोर सदाफळ

8टाफ नस

२२-०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१३३ 6ी. रामभाऊ नारायण परु े

मेल 8टाफ नस

२२-०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००
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१३४ 6ी. जग(नाथ रामनाथ शेलार

मेल 8टाफ नस

२२-०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१३५ 6ी. मनोज िनवृ?ी भ´गळ

मेल 8टाफ नस

२२-०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१३६ 6ीम. मोिनका सितष च:हाण

8टाफ नस

२३-०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१३७ 6ीम. उषा िवजयकुमार कड9ले

8टाफ नस

२३-०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१३८ 6ीम. अिनता कािशनाथ
िलिहणार
१३९ 6ी. मनोज बबन साबळे

8टाफ नस

२७-०९-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

मेल 8टाफ नस

२९-०९-२००८

एम.एस.सी. निसग

०२४२३-२५८५००

१४० 6ीम. सयु ोगा ईªरदास साळवे

8टाफ नस

०१-१०-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१४१ 6ीम. Vयोती Éाझील परे रा

8टाफ नस

०६-१०-२००८

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१४२ 6ीम. संनु दा िकसन जगताप

8टाफ नस

२८-०४-२००६

जी एन एम

०२४२३-२५८५००

१४३ 6ीम. वेरोिनका कािशनाथ
पंडीत
१४४ 6ी. राह¸ल वामन गलांडे

8टाफ नस

०२/०५/२००६

एम.एस.सी. निसग

०२४२३-२५८५००

िस8टम अॅडिमिन8Yेटर

२७-१२-२००१

०२४२३-२५८५००

१४५ 6ी. रिवÈ बाळासाहेब नवले

एच आर मॅनेजर

२१-१२-२००६

परचेस मॅनेजर

१७-०३-२०१५

१४७ 6ी. जग(नाथ देवराम डांगे

डायलेसीस तं"g

०२-०६-२००६

१४८ सौ. कEपना िदनेश पल
ु ाटे

िह8टोपॅथ टेि%निशयन

२०-०८-२०१०

बी ई, (डीjलोमा इन इ. अॅ4ड
टेिलकJयिु नके शन)
बी.एस.8सी, एमबीए
माकT टWग, एमबीए एच आर
बी फाम,एम बी ए
माकT टWग,िडjलोमा इन
मेटेरीयल मॅनेजमे(ट
बी एस8सी, सी एम एल टी,
डी एम एल टी
बी एस 8सी, िड एम एल टी

१४९ 6ी. िफिलप घनsयाम
गायकवाड
१५० 6ी. मोहJमद नदीम अहमद

डायलेसीस तं"g

०९-०६-२००६

०२४२३-२५८५००

परÌयिु जिन8ट

१०-०२-२००६

१५१ 6ी बाबासाहेब लहानु Jह8के

परÌयिु जिन8ट

०१-०९-२०१५

१५२ 6ी. राजेश रमनलाल वाकडे

०४-१०-२००८

ु ंू द भाऊसाहेब तांबे
१५३ 6ी. मक

वNर जीववैcकLय
अिभयतं ा
इ सी जी तं"g

एच.एस.सी., डायलेसीस
टेि%नशीयन कोस
एच एस8सी,जी एन एम,
परÌयिु जिन8ट टेि%नशीयन
बी एस8सी, डीjलेामा इन
परÌयिु जिन8ट
बी. ई इले%Yॉिनक, एमबीए
एचआर
बी एस 8सी, ए%सरे
टेि%निशयन कोस

१५४ 6ी. अिनल आjपा पवार

वरीdठ सी टी 8कॅ न तं"g

२४-०९--२००५

एम एस सी, िडjलोमा रे डीओ ०२४२३-२५८५००
डायeनोसेस टेि%नशीयन

१५५ 6ी. िदलीप ध´डीबा िशदं े

बायोके िम8ट

०१-०९-२०१०

एम एस सी, बायोके िम8Yी

०२४२३-२५८५००

१५६ 6ी. बाळासाहेब मिणराम तंबु ारे

वरीdठ सी टी 8कॅ न तं"g

०५-०७-२००४

बी.एस. सी, ए%सरे
टेि%नशीयन

०२४२३-२५८५००

6ी. कुणाल बबनराव आभाळे
१४६

०६-०६-२००६

०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००

०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
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१५७ 6ी. गणेश रमेश लोखडं े

टेि%निशयन इ सी जी

०७ -०६-२००६

०२४२३-२५८५००

०२-०६-२००६

एस.एस.सी, ए%स-रे
टेि%निशयन कोस
बी.एस.सी, ए%स-रे
टेि%निशयन कोस
बी.एस.सी., कॅ थलॅब
टेि%निशयन कास, िड एम
आर िट
एच.एस.सी, डीjलोमा इन
कॅ थलॅब टेि%निशयन
बी एस सी, एम.आर.आय
टेि%निशयन
बी एस 8सी, डीjलोमा
िस.टी. 8कॅ न टेि%नशीयन
िडjलोमा इन मेडीकल
इले%Yॉिनक
बी.ए., िडjलोमाइन मेडीकल
इले%Yॉिनक
एच.एस.सी, डे(टल मेकॅिनक
कोस
बी.एस.सी., डीएमएलटी

१५८ 6ी. अजय 6ावण ढोकचौळे

इ सी जी तं"g

०७-०६-२००६

वरी कॅ थलॅब टेि%निशयन

२३-०८-२०१०

१६० 6ी. शेषराव राधाकृ dण
कुलभैUया
१६१ 6ी. राजmÈ बारकु ठोसर

कॅ थलॅब टेि%निशयन

०७-०५-२००६

एम आर आय तं"g

१९-०५-२००७

१६२ 6ी. रणिजत िहरामण आहेर

एम आर आय तं"g

२२-१०-२००७

१६३ सौ. 6=दा िवजय कोते

०४-०९-२००८

१६५ 6ी. परमेश रिवÈं च:हाण

किन जीववैcकLय
अिभयतं ा
किन जीववैcकLय
अिभयतं ा
डmटल टेि%निशयन

१६६ 6ी. शैलेश महादेव जगताप

योगशाळा त"ं g

१६७ सौ. अंजली बाळासाहेब तांबे

योगशाळा तं"g

०१-०६-२००६

बी.एस.सी., डीएमएलटी

०२४२३-२५८५००

१६८ 6ी. संिदप मधक
ु रराव कोEहे

योगशाळा तं"g

०२-०६-२००६

बी.एस.सी., डीएमएलटी

०२४२३-२५८५००

१६९ 6ीम. मंजषु ा िवजय चौधरी

योगशाळा तं"g

०२-०६-२००६

बी.एस.सी., डीएमएलटी

०२४२३-२५८५००

१७० 6ी. उEहास के शव कानडे

योगशाळा त"ं g

०४-०६-२००६

बी.एस.सी., डीएमएलटी

०२४२३-२५८५००

१७१ 6ीम. मिनषा भारत भवर

योगशाळा तं"g

०९-०६-२००६

बी.एस.सी., डीएमएलटी

०२४२३-२५८५००

१७२ 6ी. संतोष अजनु िसरसट

वरीdठ >- िकरण तं"g

०१-०९-२०१५

०२४२३-२५८५००

१७३ 6ीम. शोभा बाळकृ dण बनकर

सोशल वक र

१७४ 6ीम. सोनल िभमराज नागपरु े

सोशल वक र

०४ -१२ २००६
२६-०८-२०१०

बी.एस.सी., ए%सरे
टेि%निशयन कोस
एम ए ,एम.एस.ड[Eयु
बी कॉम, ,एम.एस.ड[Eयु

०२४२३-२५८५००

१७५ 6ी. राजmÈ द?ा"य जोवTकर

औषधिनमाता

०५-०६-२००६

डी.फामसी

०२४२३-२५८५००

१७६ 6ी. किपल िवनायक बालोटे

औषधिनमाता

०९-०६-२००६

डी.फामसी

०२४२३-२५८५००

१७७ सौ. िशतल सिु नल कथले

औषधिनमाता

०२-०६-२००६

डी.फामसी

०२४२३-२५८५००

१७८ 6ी. अरिवंद द?ा"य जपे

औषधिनमाता

०२-०६-२००६

डी.फामसी

०२४२३-२५८५००

१७९ 6ी. शांत महादु देवरे

औषधिनमाता

०२-०६-२००६

डी. फामसी, बी.एस.सी,
एम.बी.ए.(वाय सी एम )

०२४२३-२५८५००

6ी. रिवÈं पांडुरंग थेटे
१५९

१६४ 6ी. तुषार काश कुटे

१५-०९-२००८
०४-०९-२००८

०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००

०२४२३-२५८५००
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१८० 6ी. काश जािलदरं िदघे

औषधिनमाता

०२-०६-२००६

१८१ 6ी. बाबासाहेब कािशनाथ सतं

किन सी टी 8कॅ न तं"g

०५-१२-२००६

१८२
१८३
१८४
१८५
१८६
१८७
१८८

डी.फामसी

बी.एस.सी., डीjलोमा ए%स-रे
टेि%निशयन
6ी. िवनोद सोमनाथ जाधव
किन सी टी 8कॅ न तं"g
०७-१२-२००६ एच.एस.सी. ए%स-रे अॅ4ड
ईसीजी टेि%निशयन
6ी भाऊसाहेब कुशाबा कुमकर किन >- िकरण तं"g
०५-१२-२००६
एच.एस.सी., ए%सरे
टेि%निशयन कोस
6ी पंकज िवजय कांबळे
किन >- िकरण तं"g
०६-१२-२००६
एच.एस.सी, (:होकशनल
ि8Yम), ए%स-रे टेि%नशीयन
6ी सोमनाथ िनवृ?ी चौधरी
सीएसएसडी तं"g
१४-०३-२०१५
एम.एस.सी., एसएसडी
टेि%निशयन
6ी िनखील िपतांबर नेतकर
सीएसएसडी तं"g
१३-०९-२०१६
एच.एस.सी., सीएसएसडी
टेि%निशयन
6ी मयरु पोपट दाभाडे
Vयु Yेस / इको तं"g
१४-०३-२०१५ एच.एस.सी., िडjलोमा इन
टीएमटी
6ी िवकास शातं ाराम िशदं े
सहाUयक योगशाळा तं"g ०२ -०६-२००६
बी.एस.सी., डीएमएलटी

१८९ 6ीमती ितभा बापसु ाहेब कोते

०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
०२४२३-२५८५००
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 कलम ४ (१) (ख) (अकरा) – योजनांचा तपिशल, तािवत खच), IयF अिभकरणाला नेमुन िदलेला
अथ)सक
ं 9प, आिण सिं वत:रत के ले9या रकमांचा तपिशल खालील माणे ..
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डॉ%टर, इतर तg सEलागार मािसक मानधन
डॉ%टस व इतर कमचारी वेतन
डॉ%टरांना कामा<या माणात मोबदला (इ(सm(टW:ह)
भिवdय िनवाह िनधी
डॉ%टस व कमचारी कEयाण खच
सटायपे
् (ड व Yेिनंग खच
िकरकोळ इमारत दZु 8ती व देखभाल
मिशनरी दZु 8ती व देखभाल

मंजुर र^कम

४,२०,००,०००
१,६०,००,०००
१२,००,०००
५,००,००,०००
७२,००,०००
५०,०००
१५,००,०००
३,००,००,०००
५,००,०००
२,१०,०००
६,१०,०००
४५,००,०००
६०,००,०००
२५,००,०००
३७,००,०००
१,२५,००,०००
४२,००,०००
२०,००,००,०००
३,५०,००,०००
३०,००,०००
२०,०००
४,७०,०००
१,७०,०००
५,५१,००,०००
४४,००,००,०००
१६,७६,००,०००
२,२०,००,०००
२,२५,०००
७,२५,०००
१,८७,००,०००
२,७६,३०,०००
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अ.D

३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५

तपिशल

मंजुर र^कम

िकरकोळ फिनचर दZु 8ती व दे
खभा
ल
५,००,०००
िवदयतु िवभा
ग दे
खभा
ल खच
२,५७,१२,०००
संगणक हा
डवअ
ेर व सॉÌटवे
अर दे
खभा
ल व 8पे
अस
२,००,००,०००
िकरकोळ खच
४,९०,०००
कॉJjयटु र Yे
िनंग खच
१,००,०००
ले
खा
पNर>ण फL (अतं गत व ी ऑडीट)
५,००,०००
बॅकं चा
जTस
३,००,०००
िशबीर खच
२५,००,०००
औषधे
खरे
दी
५०,००,००,०००
ऑ%सीजन गॅस (O२)
७५,००,०००
क(झमु बm ल सा
िह@य 8टोअर
८०,००,०००
nदय व इतर िविशdट श8"िया
ठी
३,००,००,०००
ंसा
गरीब Zeणा
cकLय िबला
त सवलत
२७,००,००,०००
ं<यावै
महा
@माVयोतीबाफुले
जीवनदा
यी आरोeय योजने
अंतगत Zeणा
स परतीचे
भा
डे
खच
१३,४२,०००
व िबल Nरफंड
एकुण अपेFीत खच) २०२,०२,५४,०००
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 कलम ४ (१) (ख) (बारा) – अथ)साह_य काय)DमाCया अंमलबजावणीची :रत तसेच के ले9या र^कम
आिण काय)DमाCया लाभािधका-यांचा तपिशल खालील माणे ..
6ी साईबाबा सं8थान िवsव8त:यव8था, िशड9 मा. :यव8थापन सिमती/ तदथ सिमती सभेम=ये वेळोवेळी झालेEया वैcकLय िबल
सवलतीबाबात िनणयामाणे तसेच मंबु ई सावजिनक िवsव8त:यव8था अिधिनय १९५० <या कलम ४१-अे अे <या तरतुदी व मा.
उ<च (यायालय, मंबु ई यांचे Nरट यािचका .३१३२/२००४ मधील िद. १७/०८/२००६ चे आदेशामाणे अंमलात आणलेली
योजनेमाणे, 6ी साईबाबा धमादाय हॉि8पटलम=ये सन २०२०-२१ या आिथक वषात, उपचाराथ दाखल झालेEया लाभाथ9
Zeणांना वैcकLय िबलात दे4यात आलेली आिथक सवलत खालील माणे...Zeणांना वैcकLय िबलात दे4यात आलेली आिथक
सवलत खालील माणे...
अ.नं
.

कालावधी

ीसाईबाबा
सं थान
िवeवत3यवथा,मा.,मा.3यवथापन
सिमती/तदथ) सिमती सभेमEये वेळोवेळी
झाले9या िनण)यानुसार

मुंबई साव)जिनक िवeवत3यवथा अिधिनयम १९५० व मा.
उCच Qयायालय, मुंबई यांचे :रट यािचका D.३१३२/२००४
आदेशा माणे (योजना) लाभाथ, Vgणांचा तपिशल
(ओ.पी.डी. + आ.पी.डी.)

(ी साईनाथ र^तपेढीसह)

१.

सन २०२१-२१
एकुण

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

लाभाथ, Vgणांना
वैkकNय िबलात
देBयात आलेली
सवलत
(Vपये)
(आय.पी.डी.+ओ.
पी.डी.)

िनध)न
घटकातील
लाभाथ,
Vgणांची
सjं या

िनध)न
घटकातील
लाभाथ,
Vgणांना
देBयात
आलेली
वैkकNय
िबलात
देBयात
आलेली
सवलत

दुब)ल
घटकाती
ल
लाभाथ,
Vgणांची
सjं या

दुब)ल
घटकातील
लाभाथ,
Vgणांना देBयात
आलेली
वैkकNय िबलात
देBयात आलेली
सवलत

२६,०३६

५,२२,५५,७६०/-

११६९

८१,३९,६६५/-

२०६५

७१,९९,८५४/-

२६,०३६

५,२२,५५,७६०/-

११६९

८१,३९,६६५/-

२०६५

७१,९९,८५४/-

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

या िवभागाकडून कोण@याही कारचे परवाने िकंवा ािधकारप"े िदली जात नाही.
 कलम 4 (1) (ख) (चौदा) िवभागाकडे इले^cोनीक वVपात उपलdध असलेली मािहती.
-िनरंक
 कलम 4 (1) (ख) (पधं रा) मािहती िमळिवBयसाठी नागरीकांना उपलdध असणा-या सिु वधांचा तपिशली साईबाबा हॉ पीटलमये आलेले गरजु ण यां या करीता चौकशी काऊटरवर मािहती िदली जाते . तसे च वै
'कीय
अिधकारी यां चा रजेचे कालावधीबाबतचा तपशील नोटीस बोड- वर िलखीत वपात दश-िव/यात येतो.
सं थानमये साईबाबा हॉ1 2 टलमधील आिथ-क वषा- मये होणारे वै
'कीय वपातील सव- 4कारचे उप6म तसे च
वे गवे गळया 4कारची िशबीरे याबाबतची सव- 4कारची मािहती 4ेस नेाट 8ारे दै
िनक वृ :तप;ामये 4िसद कर/यात ये ते.
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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 ०२४२३-२५८६०२
रे कॉड
Nरसेjशन
काऊटंर, महा@मा फुले
जीवनदायी िवभाग

२

6ी रिवÈं बाळासाहेब नवले

एच आर मॅनेजर

एच आर िवभाग

३

6ी राजेश रमणलाल वाकडे

वरीdठ जीव वैcकLय य"ं बायोमेडीकल िवभाग
अिभयतं ा

०२४२३-२५८६५२

४

6ी किपल िवनायक बालोटे

. खरे दी :यव8थापक

मेडीकल 8टोअर िवभाग

०२४२३- २५८६७०

५

6ी िववेक संजय थोरात

ई.डी.पी िवभाग

०२४२३-२५८६६८

६

6ी सरु े Èकुमार पा4डेय

.िव@त :यव8थापक

िव@त व
िवभाग

७

6ी सरु े श :यक
ं ट टोलमारे

.जनसंपक अिधकारी

जनसंपक िवभाग

८

सौ. एम .एस थोरात

सहाUयक अिधसेिवका

ओ.टी. सव वाड व ०२४२३-२५८ ६८२
अपघात िवभाग

९

6ी सिचन शश
ं ीकांत िटळे कर

बायोमेडीकल वे8ट
मॅनेजर

बायोमेडीकल
वे8ट मॅनेजमे(ट

ईडीपी मॅनेजर

०२४२३-२५८६६२

िबलWग ०२४२३- २५८६५६
०२४२३ - २५८६८७

०२४२३-२५८ ६८०

थम अपीलीय अिधकारी
अ.न.ं

थम अपीलीय अिधका-याचे नाव

अिधकार पद

संपणु  प?ा / दरु =वनी 

१

डॉ.ितम सभु ाषराव वडगावे

.वैcकLय संचालक

०२४२३- २५८६००

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

. वैदयकLय संचालक
ी साईबाबा हॉिपटल
ी साईबाबा सं थान िवeवत 3यवथा ,िशड,

