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                                                                                                           एच 
आर िवभाग, 

जा.नं. एसएसएस/एसएसबीएच/ एच आर/            /२०१९ 
ित, 

िवभाग मुख, 
आय टी  िवभाग, 
 
          िवषयः-  ी साईबाबा सं  थानचे वेबसाईटवर सेवासुिवधांची मािहती काि त 
करणेबाबत.. 
           संदभः-   जा. नं. एसएसएस/ सा ा/माअ/५५८/२०१९िद. ०७/१०/२०१९ रोजीचे 
परीप क 
                        
   उपरो  त संदिभय परीप का  वये, मािहतीचा अिधकार क म ०४ सावजनीक 

ािधकरणांवरी  आबंधनेनुसार वेबसाईटवर काि त करणे कामी ी साईबाबा हॉ ट  
िवभागाकडी  माहीती सादर कर  यात येत आहे. 
अ.
नं. 

तपि  पान नंबर 

१ 
ी साईबाबा हॉ ट , ि ड  काया याती  रचना, काय व कत े 

यांचा तप ी  
०१ ते  ०३ 

२ 
ी साईबाबा हॉ ीट , ि ड  कडी  अिधकारी व कमचारी यांचे 

अिधकार व कत  
०४ ते ११ 

३ 
िनणय घे ा ा ि येत अनुसर ात येणारी कायप दती, तसेच 
पयवे ण अिण उ रदाई  णा ी 

१२ 

४ काय पार पाड ासाठी ठरिव ात आ े ी मानके १२ 

५ 
ा ाकडे अस े े  िकंवा ांचे िनयं णात अस े े  िकंवा ाची काय 

पार पाड ासाठी ा कमचारी वगाकडून वापर ात येणारे िनयम, 
िविनयम, सूचना,िनयम पु का आिण अिभ े ख 

१२ 

६ 
ी साईबाबा हॉ ट  व ासनाकडे  अस े ् या ां ा 

िनयं णाखा ी द ऐवजां ा वगाचे   िववरणप  
१२ 

७ 

ी साईबाबा हॉ ट  व ासनाकडी  धोरण तयार कर ासाठी 
िकंवा ाची अंम बजावणी  कर ा ा संबंधीत, ोकां ी िवचार 
िविनयम कर ासाठी िकंवा ोकांकडून िनिवदने के ी जा ासाठी 
अ वात अस े ् या कोण ाही व थेचा तप ी . 

१२ 
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८ 

ी साईबाबा हॉ ट कडी  एक भाग णून िकवा स ् ा दे ाचे 
योजनासाठी घटीत के े ् या दोन िकंवा अिधक ी ा िमळुन 

बन े ् या मंडळाचे, प रषदांचे, सिमती ा आिण अ  िनकायांचे 
िववरण, आिण ा मंडळा ा, प रषदा ा सिम ां ा आिण अ  
िनकायां ा बैठकी ोकासाठी खु ् या आहेत िकंवा कसे ? िकंवा अ ा 
बैठकीची कायवृ े जनते ा पहावयास िमळ ाजोगी आहेत िकंवा 
कसे? याबाबतचे िववरण 

१३ 

९ 
ी साईबाबा हॉ ट  कडी  अिधका-यांची आिण कमचा-यांची   

िनदि का 
१३     ते  २० 

१० 
ी साईबाबा हॉ ट  कडी  ेक अिधकारी व कमचा-यास 

िमळणारे मािसक वेतन तसेच ािधकारणा ा िविनयमांम े तदतुद 
के ् या माणे  नुकसान भरपाई दे ाची प दती  

- 

११ 
सव योजनांचा तप ी , ािवत खच द िवणारा आप ् या ेक 
अिभकरणा ा नेमुन िद े ा अथसंक ् प आिण संिवतरीत के े ् या 
र  कमाचा अहवा  

२१  ते  २२ 

१२ 
अथसहा  काय मा ा अंम बजावणीची तसेच वाटप के े ् या 
र मा  आणी काय मा ा ाभािधका-यांचा तप ी  

२२ 

१३ 
ा ीनंा सव ती, परवाने िकंवा ािधकारप े िद े ी आहेत अ ा   

ीचंा तप ी   
२३ 

१४ 
ी साईबाबा हॉ ट  येथी  काया याती  माहीतीची इ े ॉिनक  

पात साठिव े ी मािहतीचा तप ी . 
२३ 

१५ 
माहीती िमळिव ासाठी नाग रकांना उप  असणा-या सुिवधांचा  
तप ी  तसेच सावजिनक वापरासाठी चा िव ात येत अस े ् या 

ंथा या ा िकंवा वाचना या ा कामकाजा ा वेळांचा तप ी   
२३ 

१६ जनमािहती अिधका-यांची नावे , पदनामे, आिण इतर तप ी    २३ 
१७ िवहीत कर ात येई  अ ी इतर मािहती. २३ 
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 यव  थापन सिमती 
 

मु  य  कायकारी 
अिधकारी 

 
उप मु  य  कायकारी 

अिधकारी 
 

ासकीय अिधकारी 
 

वै कीय संचा क 
                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                

   वै कीय अिध क            
( ी साईनाथ 

 णा य) 

उप वै कीय 
संचा क        ( ी 
साईबाबा 
हॉ ट ) 

 

वै कीय 
ासक  

वै कीय 
अिध क 

कं  स ्  ट  ट  अिधसेिवका िव  त 
िवभाग 

खरेदी 
व 
भाडांर 

एच 
आर  

बायोमेडीक
  िवभाग 

जनसंप
क 
काया
य  

ईडी
पी 

बायोमेडीक   
वे  ट  मॅनेजमे  ट 
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 किन  ट  वै कीय        सववाड/ 
अिवद तािवभाग/                           
 अिधकारी                ऑपरे न  

िथएटर  

 वागत क               अपघात 

िवभाग 

सो  वकर              णवाहीका  

सेवा  

मेडीक   रेकॉड         र  त पेटी 

टे ि यन 

डाय े सीस 

सहा क 

प रसेवीका 

प रचारक/परी
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  4 (1) (ख) (एक) ी साईबाबा हॉ ट , ि रडी. काया याती  

रचना, काय व कत  य   यांचा तप ी ः-  
 

काया याचे नाव ी साईबाबा हॉ ट , ि ड  
 

काया याचा 
प  ता 

 

ी साईबाबा हॉ ट , ि ड  
बस  टॅ  ड समोर, ि ड . 
ता- राहाता. िज ्  हा- अहमदनगर 

 

काया य मुख 
 

वै कीय संचा क 
 

िवि  ट काय 
 

 णांना  माफक दरात उपचार व वै कीय  सुिवधा 
देणे 

 

िवभागाचे  येय / 
धोरण 

 

ि ड   हराती  व पंच ो ीती  गरजु  णां  या 
आजारावर उपचार करणे. 

 

सव संबंधीत 
कमचारी 

 

 णा याचे  अनुषंिगक सव िवभाग 

 

काय 
 

गरजु  णांना  यांचे आजाराचे अचुक िनदान क न 
 यांना माफक दरात उपचार देणे. 

 

हॉ ट  या 
संरचना  मक 
त   याम  ये  
काय े ाचे  

 येक  
 तरावरचे 

तप ी  

 

अ) साईबाबा हॉ ट म  ये  वै कीय अिधकारी, 
िफजीि यन, हदय िवकार त , मे ोफेि यन 
सजन, जनर  सजन, रेिडओ ॉिज  ट, अ थरोग त ,  

रीर िवकृती ा  ,इंटे  ट,दंत रोग त , 
कॅ  युि टी मेडीक  ऑफीसर, िनवासी वै िकय 
अिधकारी असे  कायरत आहेत. 
तसेच ब)  प रचारीका व इतर कमचारी, अिस.मेटन, 
िस  टर इ  चाज,  टाफनस, पर  युजिन  ट,  
बायोमेडीक  इंिजिनअर ,आहारत , डाय े िसस 
तं , एम आर आय त ,सी. टी  कॅन तं , 
िह  टोपॅथ टे ीयन, ई.सी.जी तं , दंत  तं , 
कॅथ ॅ ब टे ीयन, ए  स – रे तं , ॅ ब तं  , 
मनु  यबळ  यव  थापक, भांडार व मा    यव  थापक, 
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खरेदी  यव  थापक,  यु ईडीपी मॅनेजर, ि पीक, 
सो  वकर, रसे  िन  ट, ए  सरे  अटेनडं  ट , ओटी  
अटेनडं  ट, वॉडबॉय  व आया  असे कमचारी कायरत 
आहेत. 

उप  ध सेवा  १) ३००  बेडचे सुस  ज हॉ  पीट  
२) ४०  बेडचे आय. सी. सी. यु. जी. आय.सी.यु  
३) ३० बेडचे काड याक रीक  हरी  युिनट 
४) ०२ सुस  ज काड ओ ॉजी व ०२ जनर , ०२ 

आथ पेडीक ऑपरे न  िथएटर 
५) हदय रोग,दमा इ  यादी आजाराचे िनदान व 

उपचार सुिवधा 
६) अ थरोग िवभाग  -  ीया  वउपचार 
७) मदू िवकार संबंधी आजाराचे  िनदान,  ीया  

व उपचार 
८) हदय रोग िवभाग-  सुस  ज कॅथ ॅ ब, ह्दय 

िवकारासंबंधी िविवध तपास  या,  टीएमटी, 
२डीइको,  ीया व उपचार 

९) सुस  ज योग ाळा- िह  टोपॅथ, बायोकेिम  टी 
इ  यादी तपास  या सुिवधा 

१०)  एमआरआय, िस.टी.  कॅन, डीजीट  ए  सरे, 
सोना ाफी, ईसीजी, 
ईईजी करायची सुिवधा 

११) डट  उपचार व  ीया सुिवधा 
१२) डायबेटीक उपचार सुिवधा 
१३) आहार िवषयक स ्  ा व सुिवधा 
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१४) काड याक  / जनर  अॅ   यु  स सुिवधा  
१५) अपघात क  – तातडीची २४ तास सेवा 
१६) वगार सुिवधा 

काया यीन 
दुर  वनी मांक 
व वेळा 

अ.नं.  काया य  दुर  वनी  ं . काया यीन 
कामा  या 
वेळा 

१ वै कीय 
संचा क 

०२४२३-
२५८६०० 

 
 
 
 
१०.०० ते 
०६.०० 
(रिववार 
आठवडा 
सु ी) 

२ वै कीय 
ासक 

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  ०२४२३-
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िवभाग २५८६७० 
८ बायोमेडीक  

िवभाग 
०२४२३-
२५८६५२ 

९ सहा.अिधसेिवका 
काया य 

०२४२३-
२५८६८२ 

१० समाज सेिवका ०२४२३-
२५८६८१ 

११ अपघात क  
िवभाग 

०२४२३-
२५८६४४ 

२४ तास  

१२ चौक ी 
कांऊटर 

०२४२३-
२५८६६६ 

२४ तास  

 

सा  ताहीक सु ी 
व िवि  ट  
सेवेसाठी 
ठरिव े ्  या  
वेळा 

काया यीन कामकाजासाठी – सोमवार  ते  िनवार  
(रिववार आठवडा सु ी) 
हॉ ट मधी   सव िवभाग ठरवून िद े ्  या 
वेळेनुसार  
अ  याव  यक सुिवधा२४ तास  

 
 क म 4 (1) (ख) (दोन) ी साईबाबा हॉ ट मधी  अिधकारी  व कमचारी  यांचे 

अिधकार व  कत े  
अ.
नं. 

पद मंजुर 
पदसं

ा 

अिधकार व कत े 

१ वै कीय संचा क          ०१  ी साईबाबा व ी साईनाथ ा याचे ासन 
सांभाळणे मेडीक / पॅरामेडीक  व इतर कमचारी 
यांचेवर िनयं ण ठेवणे. ा यासंदभाती  
अडचणीचे िनरसन करणे, ा य कामकाजा ा 
द ीकोनातुन निवन ाव सादर करणे, ासन 
िनयमा माणे दो ी ा याचे कामकाज 
चा िवणे, ासन व ा याचा दुवा साधने, 
िविवध ि बीरे आयोिजत करणे दो ी 

ा यासंबंधीत मा मु  य कायकारी अिधकारी मा 
 यव  थापन  सिमती यांना मािहती देणे व ांचे 

आदे ाने कामकाज करणे 
२ उपवै िकय 

संचा क 

०१  वै कीय संचा क यांना वेळोवेळी कामकाजाचा 
अहवा  देणे, ी साईबाबा  हॉ ट चे 
कामकाजात वै कीय संचा क यांना कामात मदत 
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करणे,वै कीय ासक यांचे वकसुपर जन 
करणे, ा यात राऊड घेणे, ाचे व 
नातेवाईकाचे  अडचणीचे िनरसन करणे, कमचा-
यांना नेमुण िद े ी कामे क न  घेणे, वै कीय 
संचा क यांचे मागद नाखा ी व आदे ानुसार 
िद े े  हॉ ट चे  संबिधत कामे करणे. 

३ वै कीय ासक ०१  त  वै कीय अिधकारी/सीएमओ / आरएमओ यांचे 
ुटी े ु  ावणे  सुपर जन करणे, 

ऍ़ ु  स  चे िनयोजन करणे, सव वॉडम े राऊंड 
घेणे व संबंधीत वॉडचे अडचणी सोडिवणे, 
हॉ ट चे कामकाज सुरळीत चा णेसाठी 
वेळोवेळी मदत करणे. वै कीय संचा क व 
वरी ांचे मागद नाखा ी व आदे ानुसार संपुण 
हॉ ट चे संबिधत कामे करणे. महा  मा फु े  
िजवनदायी आरो  य योजने अंतगत चा णा-या 
कामावर िनय ण ठेवणे. 

४ ह्दयिवकार त  ०२ दयिवकारासंबंधी आ े े  सव  पे ंट तपासणे यो  
ते उपचार करणे. आव यकतेनुसार ोिसजर करणे. 
पे ंटची यो  ती काळजी घेऊन  मागद न करणे. 
इमरज ी कॉ   करणे.  

५ मे ोफेसीअ  
सजन 

०१  चेह याचे हाडांसंदभात ि या व उपचार, दंत 
िवकारासंबंधी आ े े  पे ंट तपासणे यो  ते 
उपचार करणे. आव यकतेनुसार ोिसजर करणे. 
आपॅरे न करणे.पे ंटची यो  ती काळजी घेऊन  
मागद न करणे. इमरज ी कॉ   करणे. 

६ ् य िचिक क ०४  ि यासंबंधीत आ े े  पे ंट तपासणे यो  ते 
उपचार करणे. आव यकतेनुसार ोिसजर करणे. 
ऑपरे न करणे .पे ंटची यो  ती काळजी घेऊन  
मागद न करणे. इमरज ी कॉ  करणे. 

७ आ थीरोग 
ि या त   

०३ हाडाचे आजारासंबंधीत आ े े  पे ंट तपासणे यो  
ते उपचार करणे. आव यकतेनुसार ोिसजर करणे. 
ऑपरे न करणे. पे ंटची यो  ती काळजी घेऊन  
मागद न करणे. इमरज ी कॉ   करणे. 

८ वरी  भु त  ०६  ऑपरे न पूव तपासणी करणे, ीये ा 
पा माणे   ऑपरे ा ा वेळेस यो  ा भु ीचे 

िनयोजन करणे, ऑपरे न ा वेळेस प ंटचे 
मॉिनटरीगं करणे, ऑपरे न संप ् यानंतरही भू  
उतरेपयत पे ंट ा ड े र वासो  वास इ. व 
चोवीस तास इमज ी कॉ साठी उप  राहणे 
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९ किन  भु त  ०९  ऑपरे न पूव तपासणी करणे, ीये ा 
पा माणे   ऑपरे न ा वेळेस यो  ा   

भु ीचे  िनयोजन करणे, ऑपरे न ा वेळेस 
प ंटचे मॉिनटरीगं करणे, ऑपरे न संप ् यानंतरही 
भू  उतरेपयत पे ंट ा ड े र वासो  वास इ. 
व चोवीस तास इमज ी कॉ साठी उप  राहणे 

१० व र  अितद ता 
त  

0३ दय ीये ा ेक पे ंटचा (ए जो ाफी, 
ा ी, बायपास, वॉ  र े समट इ.) वेळोवेळी 

राउंड घेणे. ाचबरोबर इमज  सी वेळी तो मॅनेज 
करणे. जीटीगं कॉिडओ ॉिज  व काड याक  
सजन यांचे ेक पे ंटचे ऍड़िम न, ऑपरे न पूव 
तपास ा, िफटनेस व ऑपरे नंतरची देखभा  
पे ंट िडचाज होईपयत करणे. कॅथ ॅ ब म े 
ऑपरे न दर ान आव यकता भास ् यास 
इमज ी सेवा देणे सीआरयु इ ाज णून येथी  
आरएमओ व बाकी ाफनस यां ा कामाचे 
िनयोजन व देखरेख करणे. पे ंट ा ऑपरे नपूव  
येणा-या खचाचा अंदाज घेणे, व ाचबरोबर 
पे ंट ा िब ासंदभात  ठेवणे. हया ितरी  
वरी ां ा मागद न व सूचना अंम ात आणणे. 

११ किन  अितद ता 
त  

०६ िस रयस  पे ंटची वेळोवेळी राउंड घेऊन द ता 
घेणे. ाचबरोबर इमज ी वेळी तो मॅनेज करणे. 

जीटीगं कॉिडओ ॉिज  व कॉड याक सजन 
यांचे ेक पे ंटचे ऍड़िम न, ऑपरे न पूव 
तपास ा, िफटनेस व ऑपरे नंतरची देखभा  
पे ंट िडचाज होईपयत करणे. आव यकता 
भास ् यास इमज ी सेवा देणे या ितरी  
वरी ां ा मागद न व   सूचना अंम ात आणणे. 

१२ व र   -िकरण 
ा  

0२ इतर डॉ रांनी ए  रे िसटी ॅ न व 
एमआरआयसाठी रेफर के े ् या पे ंटचे रपोट 
तयार करणे, सी.टी. ॅ न, ए -रे, एमआरआय 
मधी  टे ि यनचे ुटी े ु  ावणे, ए -रे, 
सीटी ॅ न व एम.आर.आय. काढताना मि न 
हाताळणेबाबत यो  ती मािहती देणे, पे ंटसंबंधीत 
पोजी नबाबत मािहती देणे, गभवती मिह ांची ए  
रे, सीटी ॅ न, एमआरआय करताना द ता 
घेणेबाबत सुचना देणे. रेडीओ ॉजी िवभागाती  सव 
कामकाज सुरळीत चा ती  याची काळजी घेणे व 
इमज ी कॉ ् स अटड  करणे. 
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१३ व र  रीर 
िवकृती ा  

0२  योग ाळा िवभागावर संपुण िनयं ण ठेवणे, सव 
कार ा तपास ा क न घेणे, टे ि यन यांचे 

कामावर िनयं ण ठेवणे,. िह ोपॅथॉय ॉजी रपोट 
तयार करणे, सव कामाचे फायन  रपोिटग करणे, 
सव ॅ ब कमचा-यां ा कामावर िनयं ण ठेवणे 
मि नरीची ॉि टी कंटो  करणे जुने मि न काम 
देत नस ् यास नवीन खरेदीसाठी ाव सादर 
करणे. 

१४ उतीिव ु ती  
ा  

0१  टे ि यन यांचे कामावर िनयं ण ठेवणे,. 
िह ोपॅथॉय ॉजी रपोट तयार करणे, सव कामाचे 
फायन  रपोिटग करणे, सव ॅ ब कमचा-यां ा 
कामावर िनयं ण ठेवणे मि नरीची ॉि टी कंटो  
करणे, तातडीचे सेवेसाठी ऑन कॉ  राहणे. 

१५ तपासणी सहायक    १०  वेगवेगळया आजारासंबंधीत आ े े  पे ंट तपासणे 
यो  ते उपचार करणे. आव यकतेनुसार ोिसजर 
करणे. पे ंटची यो  ती काळजी घेऊन  मागद न 
करणे. इमरज ी कॉ   करणे 

१६ वरी  जीवरसायन 
ा  

0१ बायोकेिम  संबिधत सव टे क  कामे करणे. 

१७ अपघात क  
अिधकारी  

0६ अपघात झा े े  पे ंट तसेच वेगवेगळया 
आजारासंबंधीत  आ े े  पे ंट तपासणे यो  ते 
उपचार करणे. तातडीचा उपचार क न संबंधीत 
डॉ सना कळिवणे आिण अॅ   यु  कॉ  करणे, 
गरजेनुसार सव वाड, आयसीयुम े डयुटी करणे, 
आव यकतेनुसार ोिसजर करणे. पे ंटची यो  ती 
काळजी घेऊन  मागद न करणे. इमज ी कॉ   
करणे 

१८ िनवासी वै कीय 
अिधकारी / र  
सं मण 
अिधकारी 

४०  वाड, आयसीयुम े पे ंटचे उपचारासंबंधी सव कामे 
करणे, त  वै िकय अिधकारी यांना पे ंटबाबतची 
मािहती देणे. ांचे स ् ् यानुसार उपचार करणे, 
पे ंटचे सव रपोट व तपास ा बाबत संबंधीत 
वै िकय अिधकारी यांना मािहती देणे. िनक  
नोट्स िह ी, िस ॅिमक ए झाम, ोक  ए झाम, 

ाफनस ा कामाती  अडचणीत मदत करणे, 
डेिसंग, इ ॉम क े , ि ऑपरेटी  ीपरे न, 
दोन अथवा अिधक क ् टंट एकाच ाचे 
इ ाज करीत अस ् यास कोऑड नेट करणे, 
अ ाव थ ा ा सीपीआर देणे, नातेवाईकांचे 

ंका िनरसन, िडसचाज काड देणे व समजावणे व 
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पुढी  तपासणीचे तारीख देणे, व ऍ़ ु  ुटी, 
इ. 

१९ ड ी  0२ सव दंत रोग संबधीत आ े े  पे ंट तपासणे, यो  ते 
उपचार करणे, पे ंटची यो  काळजी घेणे व 
मागद न करणे. 

२० अिस. मेटन ०१  िस र इनचाज, ाफनस, आया, वॉडबॉय यांचे 
कामावर िनयं ण ठेवणे, ु ा ावणे, 
अडीअडचणी सोडिवणे, वॉडम े राऊंड घेणे, 
संपुण हॉ ट म े निसग स सेसवर िनयं ण 
ठेवणे, ऑपरे न िथयटर/वाड/आयसीयु म े 
इ े न कंटो बाबतची कायवाही करणे.नवीन 

ाफनस ा हॉ ट बाबतची मािहती देऊन 
कामाबाबत मागद न करणे,  कमचारी गणवे  
याबाबत िव ेष  ठेवणे. 

२१ िस र इनचाज २१  नेमून िद े ् या वॉडम े कामाचे िनयं ण करणे, 
प रचारीका यांचेकडून ासंबंधीत यो  ती कामे 
क न घेणे, वै िकय अिधका यांनी िद े ् या 
आदे ा माणे ांना औषधोपचार देणे, वॉडम े 
येणा या अडचणी सोडिवणे. मेिडक  िवभागाकडून 
आव यक औषध गो ा यांची मागणी करणे, 
प रचारीकांकडून काम क न घेणे. े खाप र णचे 

ीने इं ट  मागणी व खचाचा िह ोब ठेवणे. 
२२ प रचारीका २००  १. ांना अॅडिमट करणे, िडसचाज करणे . 

२.  ांची  वैय क  व  छता ठेवणे ,तोडंाची 
पाठीची केसांची  ता करणे. पु ष 

 णांचे  ेिवंग क न घेणे. 
३. बेड वरी  झोपुन अस े ्  या  णांची दर 

चार तासा ा अव  था बद णे. 
४.  ां ा गरजेनुसार बेडपॅन आिण  घवीचे 

भांडे देणे. 
५.  णांसाठी िबछाना  बनिवणे. 
६.  ांकरीता   आिण सुरि त 

वातावरण ठेवणे. 
७.  वाड करीता  आव  यक   येय धोरण आिण 

िनयमाची  अंम बजावणी व देखरेख करणे. 
८.  ांची  देखभा  करताना सोबत  या सह  

कमचारी यांचे ी सुसंवाद साधणे. 
९. डॉ रां ा  बरोबर राऊंड घेवुन  यांचे 

सुचनांचे पा ण करणे. 
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१०. तांि क काय -  णांचे  औषधाचे िनयोजन , 
िविवध  ि या  साठी  डॉ  टरांना सहाय  
करणे ,िविवध  कारचे उपचार करताना   
डॉ  टरांना मदत करणे.   णांचे अ  याव  यक 
वै कीय तपास  या टीपीआर, बीपी, युरीन 
आउटपुट,  डोळयांचे िनरी ण करणे, आंञ 
वा  जठर धुणे, डेिसंग व म म पटटी , 
िविवध तपास  याचे नमुने गोळा करणे, े ब  
करणे व संबंधीत िवभागांना पोहचिवणे.  

११. वॉड व  ओटी करीता सिजक  पुरवठा  
करणे. 

१२. डेिसंग टॉ ीची  िनयिमत काळजी 
आिण ता करणे डेिसंग मटे रअ  
उप  ध ठेवणे. 

१३. आई आिण बाळाची काळजी घेणे,  तनाची  
काळजी घेणे.  

१४. रीरात आदान दान झा े ्  या  सव 
घटकांचा चाट तयार करणे. 

१५.  आिण नातेवाईकांना आरो  
ि ण देणे . 

१६.  ांना इतर िवभागांम े ओ.टी., 
ए -रे िकंवा अ  युिनटकडे ह ांत रत 
करणे.  याबाबत  संबंिधत िवभागास  मािहती 
देणे.  

१७.  ां ा आहारािवषयी (पौि क) 
गरजा भागव ासाठी सहा  करणे.  णांना 
अ  न भरिवणे. 

१८.  डयुटी बद ताना ांचे चा ु  
अस े े  उपचाराबाबत ओ  हर देणे व घेणे. 

१९. वाड ा उपकरणाची देखभा  आिण 
संर ण करणे. 

२०. सव उपकरणे (इ टरी) यांचा 
मािसक अहवा  ठेवावा . 

२१.  ११ मिह ांचे का ावधीसाठी िनयु  त 
के े ्  या प रचारीकांचे कामाचे पयवे ण, 
बाहययंञणे  दारे काम करत अस े ्  या 
प रचारीका   तसेच इतर कमचारी यांचे  
पयवे ण करणे.  

२२. िवभागासाठी  व र  टांनी  िद े े  
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कोणतेही अ  कत . 
२३. अकु  कमचारी यांना  यवसाियक 

मागद न करणे. 
२४.  नवीन िनयु  त के े ्  या कमचारी 

यांना मागद न करणे. 
२५. सामु ी-औषधांची इंडन, सिजक  

सामु ीचा उपयोग सुयो  य  करणे. 
२६. औषधे   सिजक  सािह  य, मि नरी   

मटेरीअ  ि नन  यांची मागणी करणे.  
आव  यकतेनुसार सव आयटम-वापर े े   
आिण ि ् क नोदं ठेवणे. ॉक रिज र 
िनयिमत  करणे. 

२७. नाजूक व महाग मि नरीचंी  यो  
काळजी घेणे व देखभा  करणे. 

२८. सजरी साठी वापर े  जाणारे सािह  य 
ि नन यांचे  यव थत िनजतुकीकरण करणे. 

२९.  ञि या हाचे िनजतुकीकरण 
करणे.  

३०.  वापरात नस े े  सािह  य ि नन 
खराब संबंधीताकडुन   माणप  ा  क न 
न  ट करणे. उदा. बायोमेिडक  इंिजिनअर. 
ि नन िवभाग. 

३१. िविवध मेिडक   इ े क व इ े क   
उपकरणासंबंधी अडचण येवु नये  हणुन 

ितंबधा  मक उपाय करणे संबंधी 
बायोमेिडक  इंिजिनयर यांचे ी संम यक 
 हणुन काम करणे. 

३२. वाड बॉय,आया आिण सफाई 
कमचारी यांचे कामकाजाचे दररोज 
सुपरिवजन  करणे. 

३३. व र  ट अिधका-यांना कामकाजात 
ह गज पणा करणारे कमचारी यांचेबाबत 
रपोट करणे. 

३४. हाउसकीिपंग कायप तीवर पयवे ण 
करणे आिण ांना मागद न करणे. 

३५.  णांचे बी ाबाबत िबि ं ग िवभागास  
मदत करणे.  

३६. दैनंिदन कामकाजात अडचणी  
आ ्  यास त  डॉ  टर  आरएमओ, 
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अिधसेिवका यांचे ी संपक साधणे सम य 
णुन काय करणे. 

३७. एमआरडी िवभागा ी  िनयिमतपणे  
सम य साधणे.  

 िवभागासाठी आव  यक अस े े  आप ा ीन 
औषधे, ि या सािह  य व इतर सािह  य उप  ध 
ठेवणे.   
 

११ मिहने 
का ावधी व 
ता  पुरती 
नेमणुकीवरी  
प रचारीक / 
प रचारीका यांचे 
अिधकार व 
कत  य  

१. ांना अॅडिमट करणे, िडसचाज करणे. 
२.  ांची  वैय क  व  छता ठेवणे ,तोडंाची 

पाठीची केसांची  ता करणे. पु ष 
 णांचे  ेिवंग क न घेणे. 

३. बेड वरी  झोपुन अस े ्  या  णांची दर चार 
तासा ा अव  था बद णे. 

४. ां ा गरजेनुसार बेडपॅन आिण  घवीचे 
भांडे देणे. 

५.  णांसाठी िबछाना  बनिवणे. 
६.  ांकरीता   आिण सुरि त वातावरण 

ठेवणे. 
७.  वाड करीता  आव  यक   येय धोरण आिण 

िनयमाची  अंम बजावणी व देखरेख करणे. 
८.  ांची  देखभा  करताना सोबत  या सह   

कमचारी यांचे ी सुसंवाद साधणे. 
९. डॉ रां ा  बरोबर राऊंड घेवुन  यांचे 

सुचनांचे पा ण करणे. 
१०. तांि क काय -   णांचे  औषधाचे िनयोजन , 

िविवध  ि या  साठी  डॉ  टरांना सहाय   
करणे ,िविवध  कारचे उपचार करताना   
डॉ  टरांना मदत करणे.   णांचे अ  याव  यक 
वै कीय तपास  या  टीपीआर, बीपी,युरीन 
आउटपुट,  डोळयांचे िनरी ण करणे, आंञ 
वा  जठर धुणे, डेिसंग व म म पटटी , 
िविवध तपास  याचे नमुने गोळा करणे, े ब  
करणे व संबंधीत िवभागांना पोहचिवणे. 

११.  वॉड व  ओटी करीता सिजक  पुरवठा  
करणे. 

१२. डेिसंग टॉ ीची  िनयिमत काळजी आिण 
ता करणे डेिसंग मटे रअ  उप  ध 

ठेवणे. 
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१३. आई आिण बाळाची काळजी घेणे,  तनाची  
काळजी घेणे.  

१४. रीरात आदान दान झा े ्  या  सव 
घटकांचा चाट तयार करणे. 

१५.  आिण नातेवाईकांना आरो  ि ण 
देणे . 

१६.  ांना इतर िवभागांम े ओ.टी., ए -रे 
िकंवा अ  युिनटकडे ह ांत रत करणे 
.  याबाबत  संबंिधत िवभागास  मािहती देणे. 

१७.   ां ा आहारािवषयी (पौि क) गरजा 
भागव ासाठी सहा  करणे.  णांना अ  न 
भरिवणे. 

१८.  डयुटी बद ताना ांचे चा ु  अस े े  
उपचाराबाबत  ओ  हर देणे व घेणे. 

 
२३ व र  भौतीक 

उपचार त  

०१ रोज ओ.पी.डी म  ये येणा-या पे ंट ा ि न िद े ी 
िटटमट देणे, आयपीडी म े काड याक वॉड, सेमी 
1 व 2, मे  वॉड, िफमे  वॉड रोज पे ंट ा त: 
िफजीओथेरपी िटटमट देणे. 

२४ पर ुिजिन  ०३  बायपास, वॉ  र े समट, एएसडी, ीएसडी अ ा 
ीया करतेवेळी दय व फु ुस ा बंद क न 

ांचे काय मि न ारे चा िवणे व ीया चा ु  
असताना रीराचे तापमान, ड े र, ड गॅसेस 
इ. बाबीनंा मटेन करणे.  ीया दर ान पे ंटची 

थतीबाबतची सजन यांना माहीती देणे. इमरज ी 
कॉ  करणे.   

२५ व र  जीव 
वै कीय यं  
अिभयंता 

0१ िवभागाती  कामाचे िनयोजन करणे, संबंधीत 
कमचारी यांचेकडून ा यांती  मि नरी दु ी 
देखभा ीची कामे क न घेणे दो ी हॉ ट मधी  
ऑ जन  ॉ  टचे दु ी देखभा  सहा क 
बायोमेडीक  यांचेमाफत करणे, मि न खरेदीसाठी 
तांि क पाची मािहती देणे. 

२६ सहा क जीव 
वै कीय यं  
अिभयंता 

०३  वरी  जीववै कीय अिभयंता यांचे मागद नानुसार 
तं  यांचेमाफत दो ी ा याती  िविवध 
बायोमेडीक  मि नरीचे दु ी व देखभा  / 
करार क न घेणे तसेच दो ी हॉ ट मधी  
ऑ जन ँ टचे दु ी देखभा  तं  
यांचेमाफत करणे तसेच संबंधीत रेकॉड मे  टन 
करणे, तातडीचे सेवेसाठी ऑन कॉ  राहणे. 
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२७ आहार त  0२ डॉ रांनी रेफर के े े  पे ंट बघणे. ांना 
आहारिवषयी  मागद न करणे व आहार त ा 
तयार क न देणे. रेफर के े ् या पे ंटचे रोजचे 
आहाराती  बद  अस ् यास ते करणे व नवीन चाट 
तयार क न देणे.  

२८ जैव कचरा 
बंधक 

0१ दो ी ा यांत वेळोवेळी राऊंड घेऊन 
पे ंटसाठी वापर ात आ े े  बॅ ेज, िड ोजेब  
िसरीजं व इतर बायोमेडीक  वे  यांची यो  
िव ् हेवाट ावणेसाठी ासनाने िनधा रत के े ् या 
िनयमानुसार वॉडात ॅ ीक क रसह बकेट 
उप  क न देणे,  साच े ् या कच याची  यो  
िव ् हेवाट ावणे. वाड ाफ ा बायोमेडीक  वे  
बाबत मािहती देणे, कचरा बंधनाबाबत िनयं ण 
ठेवणे.  

२९ औषध िनमाता ०६  वॉड याचे मागणी प का माणे औषधे /  सािह  
देणे. फामसी िवभागाती  ेक हेड ा औषधांची 
Expiry, Short Expiry, Non Moving items, 
Audit queries, Physical stock etc. इ. कामे 
करणे. ी साईबाबा सं थानचे कायम पी 
कमचारी व ांचेवर अव ं िबत अस े ् या कमचा-
यांना डॉ रांनी केसपेपरवर ि न िद े े  औषधे 
देणे, ां ा नोदंी ठेवणे. ा  झा े ् या मा ाची 
बी े /च नावरी  पुरवठा आदे ा माणे दर 
तपासणे, आदे  िद े ् या सं ेतून ा  मा ाची 
सं ा कमी करणे. बी े /च ना माणे ात ा  
झा े ् या मा ा माणे संगणकात G.R.N.(Good 
Received Note)बनवणे. सदरचे G.R.N. व 
बी ा माणे ाची औषधाची आवक रिज रवर 
नोदंी घेणे.  

३० डाय े िसस तं  0५ डाय े िसस मि न ऑपरेट करणे व त  वै कीय 
अिधकारी यांचे स ् ् यानुसार पे ंटचे डाय े िसस 
करणे,  कॅि बरे न करणे, मि न सु थतीत ठेवणे. 

३१ एमआरआय तं    ०३ एमआरआय तपासणीसाठी ाची पूव ा 
आजाराब  मािहती घेणे व जुने रपोट डॉ र ा 
दाखिवणे. एमआरआय करणे िफ ् म बनिवणे आिण 

ांची नोदंणी रिज रम े करणे. कॅि बरे न 
करणे, मि न सु थतीत ठेवणे. 

३२ उती िव ु ती तं    0२ ाईड तयार करणे, योग ाळा तं  यांना ां ा 
कामात मदत करणे, व र  सांगती  ा माणे 
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ांचे र ाचे नमुने तपासणीसाठी घेणे ायोिगक 
चाच ा करणे व र  सांगती  ही कामे करणे. 

३३ इ.सी.जी. तं        0४ पे ंटने पैसे भर ् याची खा ी क न घेणे, 
कॅ ुअ ् टी,आयसीयु, जीआयसीयु, सीआरयु व 
इतर सव वॉडमधी  पे ंटचे इसीजी करणे, व 
संबंधीत पे ंट ा हँडओ र करणे.  

३४ दंत तं   ०१ तांि क कामात दंतरोग त  यांना  कामात मदत 
करणे.  
 

३५ वरी  िस .टी. ॅ न 
तं  

०२ िस .टी. ॅ न तपासणीसाठीचे ाची पूव ा 
आजाराब  मािहती घेणे व रपोट डॉ र ा 
दाखवणे. सी.टी. ॅ न करणे िफ ् म बनिवणे आिण 

ांची नोदंणी रिज रम े करणे. कॅि बरे न 
करणे, मि न सु थतीत ठेवणे 

३६ किन  िस 
.टी. ॅ न तं  

०३ िस.टी. ॅ न तपासणीसाठी ाची पूव ा 
आजाराब  मािहती घेणे व जुणे रपोट डॉ र ा 
दाखवणे. िस .टी. ॅ न करणे िफ ् म बनिवणे आिण 

ांची नोदंणी रिज रम े करणे. 
३७ वरी  कॅथ ॅ ब 

तं  

०२    कॉडीओ ॉिज  यांना मदत करणे, कॅथ ॅ ब 
मि न चा ु  करणे, पे ंटची नोदं करणे, मि न 
ऑपरेट करणे, े र इ जे  ऑपरेट करणे, सीडी 
राईट करणे, व इ.टी.ओ. साठी देणे, मि न ा 
टेब वर ोि जरसाठी सव टॉ ी तयार आहे का हे 
पा न कॅथेटर देणे  

३८  वरी  ठ  
ि यागार 

तं    

०६  ऑपरे नम े डॉ रांना मदत करणे ां ा 
हाताखा ी ांना ागणारे सािह  पुरिवणे 
ऑपरे न नंतर ती साफ क न घेणे डम ावणे 
िथएटरचे िनजतंकीकरण करणे ऑपरे न नंतर 
पे ंट वॉडात पाठिवणे.वापर े ् या कं झुमेब ची 
नोदं ठेवणे. 

३९ किन  
ि यागार 

तं    

०७  ऑपरे नम े डॉ रांना मदत करणे ां ा 
हाताखा ी ांना ागणारे साही  पुरिवणे 
ऑपरे न नंतर ती साफ क न घेणे डम ावणे 
िथएटरचे िनरजतंुकीकरण करणे ऑपरे न नंतर 
पे ंट वॉडात पाठिवणे. वापर े ् या कं झुमेब ची 
नोदंी ठेवणे. 

४० वरी  ठ -िकरण 
तं    

०१    ए  स रे िवभागात सुपर ीजन करणे,ए  रे 
करणे िफ ् म बनिवणे कॅि बरे न करणे, मि न 
सु थतीत ठेवणे. 
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४१ किन  -िकरण 
तं    

०३ ए  रे करणे िफ ् म बनिवणे आिण ांची नोदंणी 
रिज रम े करणे. कॅि बरे न करणे, मि न 
सु थतीत ठेवणे. 

४२ वरी  योग ाळा 
तं  

०६ वरी  सांगती  ा माणे ांचे र ाचे नमुने 
तपासणीसाठी घेणे ायोिगक चाच ा करणे. वरी  
सांगती  ही कामे करणे. 

४३ किन  
योग ाळा  तं  

०४ योग ाळा तं  यांना ां ा कामात मदत करणे, 
पॅथॉ ॉिज  यांचेकडून चेक झा े े  रपोट संबंधीत 
पे ंट ा देणे. वरी  सांगती  ती  कामे करणे. 

४४ टेस -टु डी इको 
तं  

०१ टु डी इको रपोट तयार करणे  

४५ सीएसएसडी तं  ०२  ऑपरे न िथएटर िनरजंतुकीकरण करणे. 
४६ जनसंपक 

व थापक 

०१ ासनाकडी  िविवध योजनांची मािहती  व  आजारा 
िवषयी माहीती पे ंटंना देणे, कागदप ांची पुतता 
क न घेणे. वरी ांनी सांिगत े ी  कामे करणे. 

४७ िव  व थापक ०१ 
 

दो ी ा याचे िविवध िवभागांकडून खरेदी 
कर ात आ े ् या साही  याची िब े  अदा करणे, 
डॉ र ेअसबाबत कामकाज करणे, कायम / 
कं ाटी / आऊटसोस कमचारी यांची मािसक िब े  
अदा करणेबाबत कायवाही करणे. अंतगत / 

ीऑडीट, वैधािनक ऑडीट  व बजेट संबिधत सव 
कायवाही करणे. ै िणक िफ परतावा संबिधत 
काम करणे. 

४८ मनु बळ 
व थापक 

०१ निवन  नेमणुका/ राजीनामे व कमचारी संबंधीत 
कामकाज, एच आर िवभागाती  सव कामकाज 

व थतपणे पार पाडणेसाठी िनयं ण ठेवणे 
वरी ांनी वेळोवेळी नेमून िद े ी कामे करणे. 

४९ खरेदी 
 यव  थापक 

०१ दो ी ा याचे मागणीनुसार सव कारची खरेदी 
करणे औषध भांडाराती  सव साधारण व खरेदी ी 
िनगडीत अस े ा सव प  वहार करणे. 

५० भांडार व मा  
व थापक 

०१  े खा प र ण संबंधी सव कामे करणे. औषध 
भांडार िवभागाती  सव कमचा यांचे कामावर 
देखरेख करणे. पुरवठाधारकांची, सं थान 
कमचा यांची बी े  तपासून मािणत करणे.  टॉक 
अदयावत ठेवणे खरेदी बाबत मागणी करणे. 
वरी ांनी वेळावेळी सांिगत े ी सव कामे करणे. 

५१ किन  संगणक 
व थापक 

०२ ईडीपी िवभागाती  कमचा यांकडून संगणक व 
संगणकीय सािह ांबाबतची कामे क न घेणे, डेटा 
बॅकअप घेणे, ा याती  िवभागांचे मागणी माणे 



20 
 

संगणक व संगणकीय सािह  उप  क न देणे, 
स र संबंधीत कामकाज पाहणे, नेटवक संबंधीत 
कामकाज पाहणे. Network Connectivity बंद 
राहणार याची काळजी घेणे. इंटरनेट सुिवधा 
उप  क न देणे. 

५२ समाजसेवक ०३ हॉ ट म े उप  अस े ् या सेवा सुिवधांची 
माहीती  व ांचे नातेवाईक यांना देणे, िब  
सव तीसाठी आव यक अस े ्  या  कागदप ांची 
पूतता क न घेणे.  

५३ ि पीक  टोअर ०८  खरेदी संदभात काया यीन िटप  या, िमटीगंचे िवषय 
तयार करणे,डेड  टॉक चे   नोदंी ठेवणे,खरेदीची 
िब े  अदा करणेबाबत कायवाही करणे. 

५४ ि पीक े खा १०  िबं ीग िवभागाती , िब ीगं संबंधीत नेमून िद े ी 
सव कामे करणे व अंितम िब े  तपासणे, नोदंी घेणे. 

५५ ि िपक िब ीगं १५  तपासणीसाठी येणा या ांना मागणीनुसार 
तपासणीसाठी केसपेपर देणेसबंिधत कामकाज 
करणे, सं थान कमचारी, कं ाटी कमचारी व ांचे 
नातेवाईक यांना ांचे मागणीनुसार तपासणीसाठी 
केसपेपर देणे, अपघात क ात उपचारासाठी 
येणा या ांना कॅ ूअ ् टीचा केसपेपर देणे, 
दातां ा आजाराने िपडीत ांना सबंिधत केस 
पेपर देणे, केसपेपर फॉ ोअप करणे, संगणक 
पाव ा तपासणे, जमा झा े ी कॅ  संगणक 
िववरणानुसार कॅि अरकडे जमा करणे. 

५६ ि िपक ि नन 0१ ि नन संबंधीत खरेदीची कायवाही करणे, वॉडा ा 
मागणीनुसार आव यक ि नन उप  क न देणे. 

५७ ि िपक एच आर  0२ आ थापना िवषयक नेमून िद े ी सव कामे. तसेच 
वरी ांनी सांिगत े ी कामे करणे. दो ी 

ा यांती  कायम कमचारी यां ा पसन  
फाई  संबंधीत कामकाज पाहणे, सेवा पु कांत 
अ यावत नोदंी घेणे. 

५८ ि िपक सॅ री 
बी  

0१ पगारिब , ॅ ूईची, पी.एफ. संबंधीत सव 
कामकाज करणे 

५९ ागितका 0१ बाहे न येणा-या ोकांना व ांना 
हॉ ट मधी  (डॉ स व       अॅ डिमट पे ंट) 
संदभात मािहती देणे व बाहे न येणारे दूर नी घेणे 
व मािहती देणे, वरी ां ा सूचनेनूसार काम करणे 

६० वाडबॉय ८५  वॉडची ता राखणे, वाडमधी  पे ंट 
तपास ांसाठी गरजेनुसार वेगवेगळया िवभागांना 
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नेणे - आणणे, वॉडमधी  पे ंट ा जेवण व चहा देणे 
म वत  भांडारातून इंडेन आणणे, डेिसंग टे, डम, 
ऑटो े ा नेणे व आणणे, ि नन िवभागात 
कपडे धु ासाठी देणे व धुऊन आ ् यानंतर मोजून 
घेणे, वॉडमधी  कॉट, ॉकर, ॅ  व इतर 
फिनचर  करणे, पे ंट ऑपरे न िथएटर ा ने/ 
आण करणे. 

६१ वाड आया ४०  वॉडची ता ेक ि फटम े वॉड पुसुन घेणे, 
वॉड ा खड ा दरवाजे वेळेवर धुणे व पुसुन घेणे, 
वॉडमधी  पे ंट िविवध तपास ांसाठी गरजेनुसार 
वेगवेगळया िवभागांना नेणे व आणणे, वॉडमधी  
पे ंट ा जेवण व चहा देणे ाकामी ागणारे 
साही   करणे, म वत  भांडारातून इंडेन 
आणणे, डेिसंग टे, डम, ऑटो े ा नेणे व 
आणणे, ि नन िवभागात कपडे धु ासाठी देणे व 
धुऊन आ ् यानंतर मोजून घेणे, वॉडमधी  
िस र ा वॉडाती  साही  चेक कर ास मदत 
करणे, वॉडमधी  कॉट, ॉकर, ॅ  व इतर 
फिनचर  करणे, वॉडसाठी आव यक असणारे 
डेिसंग मटेरीय  तयार करणे, वॉडम े डेिसंग टॉ ी 
पे ंटकडे ने/ आण करणे., वॉड ा गरजेनुसार इतर 
कामे करणे, पे ंट ऑपरे न िथएटर ा ने/ आण 
करणे.  

६२ बा  
मदतनीस 

१०  इमरजं ी पे ंट संबंधीत वै िकय अिधकारी 
/अपघात क ात घेऊन जाणे व पे ंट ऍ़ ु मधून 
हायर सटर ा बाहेर पाठिवणेकामी मदत करणे. 

६३ काया य 
मदतनीस 

२०  काया याती  सािह /टेब  साफसफाई करणे, 
िटपणी/ ाव ा रीसाठी घेऊन जाणे, 
काया याती  अंतगत कागदप े संबंधीतांना देणे, 
व र ांनी सांिगत े ी कामे करणे. 

     
 
 

 क म 4 (1) (ख) (तीन)  िनणय घे ा ा  ि येत अनुसर ात येणारी 
कायप दती, तसेच पयवे ण आिण उ रदािय  णा ी  

    ािवत योजनाचा ाव तयार क न ात करा ा ागणा या कामांचा तसेच येणा या 
अंदाजे खचाचा समावे  के ा जातो. सदर ाव मु  य  कायकारी अिधकारी यांचे मंजुरी व 
तसेच आव यकतेनुसार मा.  व थापन सिमती सभेपूढे िनणया व सादर के ा जातो. 
मेडीक  व पॅरामेडीक  पदे भरतीसाठी त ां ा सेवा घे ात येतात. तसेच आव यकतेनुसार 
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महारा  ट ासनाचे मा तेसाठी ाव सादर क न ासनाचे  िनद ानुसार कायवाही 
कर ात येते. 

 क म 4 (1) (ख) (चार ) काय पार पाड ासाठी ठरिव ात आ े ी 
मानके  

मेिडक  कौ  ऑफ इंिडया, बॉ े निसग ऍ़ , महारा  मेिडक  कौ , एमपीसीबी, 
एमएनसी यांचे मानकांनुसार ा याचे कामकाज चा िवणे. 

 क म ४ (१) (ख) (पाच)  ा ाकडे अस े े  िकंवा ांचे िनयं णात 
अस े े  िकंवा ाची काय पार पाड ासाठी ा कमचारी वगाकडून 
वापर ात येणारे िनयम,िविनयम, सुचना,िनयम पु का आिण अिभ े ख   

कामकाजाकरीता ागू अस े े  िनयम/ अिधिनयम खा ी  माणे. 
अ. नं. ागु अस े े  िनयम/  अिधिनयम 

१ ी साईबाबा सं  थान  िव  व  त  यव  था,ि ड  अिधिनयम २००४ 

२. सेवा िविनमय – २०१५ 

 क म 4 (1) (ख) (सहा)  ी साईबाबा हॉ ट  व ासनकडे  
अस े ् या ां ा िनयं णाखा ी     द ऐवजां ा वगाचे  िववरणप   

 ी साईबाबा हॉ ट चे आव यक अस े े  रेकॉड हे याच िवभागाकडी  मेडकी  
रेकॉड िवभागात व ासन ाखेकडी   रेकॉड िवभागात अ,ब,क,ड िवगतवारी क न जतन 
कर ात आ े े  आहे.  अिभ े खांचे वग करण खा ी  माणे कर ात येते.  

अ.नं. अिभ े खाचा वग जतन करावायचा का ावधी 
१ अ कायम 

२ ब ३० वष 

३ क १० वष 

४ क-१ ५ वष 

५ ड १ वष िकवा ा वषाचे 
े खाप र ण होईपयत 

 क म 4 (1) (ख) (सात) - ी साईबाबा हॉ ट  व ासनाकडी  
धोरण तयार कर ासाठी िकंवा ाची अंम बजावणी कर ा ा बंधात, 

ोकां ी िवचारिविनयम कर ासाठी िकंवा ोकांकडून िनिवदने के ी 
जा ासाठी अ वात अस े ् या कोण ाही व थेचा तप ी . 

 ी  साईबाबा हॉ ट  िवभागामधी  एच आर िवभागाचे  मािहती अिधकारी   एच आर 
मॅनेजर,मेिडक   टोअर व ि नन िवभागाचे मािहती अिधकारी खरेदी  यव  थापक, जनसंपक 
िवभागाचे मािहती अिधकारी .जनसंपक अिधकारी, बायोमेडीक  िवभागाचे मािहती 
अिधकारी िसनीअर बायोमेडीक  इंिजिनयर, िव  त व िब ीग िवभागाचे मािहती अिधकारी 

.िव  त  यव  थापक सो  वकर, मेडीक   रेकॉड, रसे  न  काऊंटर या िवभागाचे मािहती 
अिधकारी .वै कीय ासक  सव ओटी. वाड व अपघात िवभागा  या मािहती अिधकारी 
सहा.अिधसेिवका,  ईडीपी  िवभागाचे मािहती अिधकारी  यु ईडीपी मॅनेजर यांना तसेच 
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अिप ीय अिधकारी णून . वै कीय संचा क यांची नेमणूक कर  यात आ े ी असून 
ांचे ारे िवभागाती  कामांची / योजनांची माहीती नागरीकांना दे ात येते. 

 
 
 

 क म 4 (1) (ख) (आठ)  ी साईबाबा हॉ ट कडी  एक भाग णून 
िकंवा स ् ा दे ाचे योजनासाठी घटीत के े ् या दोन िकंवा अिधक 

ी ा िमळुन बन े ् या मंडळाचे,प रषदांचे, सिमती ं ा आिण अ  
िनकायांचे िववरण, आिण ा मंडळा ा, प रषदा ा सिम ां ा आिण 
अ  िनकाया ा बैठकी ोकासाठी खु ् या आहेत  िकंवा कसे ? िकंवा 
अ ा बैठकीची कायवृ े जनते ा पहा  यास  िमळ  याजोगी आहेत िकंवा  
कसे ?  याबाबंतचे िववरण 

मािहती व  कायवृ े माहीतीचा अिधकार अिधिनयमानुसार तसेच वरी ाचे परवानगीने जनते ा 
पहावयास िमळ ाजोगे आहेत. 

 क म 4 (1) (ख) (नऊ) ी साईबाबा हॉ ट कडी  अिधका-यांची 
आिण कमचा-यांची िनदि का     

अ.
. 

कमचा-यांचे नांव पदनाम नोकरी वर 
जु 

झा ्  याचा 
िदनांक 

ै िणक  
अहता 

फोन नंबर 

1. डॉ िवजय ु े वर 
नरोडे 

अितद ता त  
( भारी वै कीय 
संचा क) 

१८-०२- 
२००६ 

एमडी 
(अॅने थेि या) 

०२४२३-
२५८५०० 

2. डॉ संजय मह ा  
खुराणा 

अ थरोग त  १७-०४-
२००६ 

एम एस (आथ ) ०२४२३-
२५८५०० 

3. डॉ िकरण रामकृ  गोरे ् यिचकी क १८-०९-
२००६ 

एम एस ( 
जनर  सजरी) 

-  

4. डॉ. िनहार भा चं  
जो ी 

वै कीय अिधकारी            
(भु त ) 

०४-०८-
२००९ 

एमडी 
(अॅने थेि या) 

०२४२३-
२५८५०० 

5. डॉ िकरण चं कांत खांदे मे ी े ाफेसीय  
सजन 

०६-०४-
२००७ 

एम डी एस ०२४२३-
२५८५०० 

6. डॉ ह रष कुमचंद 
बजाज 

इंटर  
काड ओ ॉजी  

०९-०४-
२००७ 

एम डी 
(मेडीसीन) 

डीएम  
(काड ओ ॉजी

) 

-  

7. डॉ. गौरव सरदारी ा  
वमा 

इंटर  
काड ओ ॉजी  

०२-०२-
२००९ 

एम डी  
(मेडीसीन )                                    

-  
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डीएम  
(काड ओ ॉजी

) 
8. डॉ उमे  रिवं  वहारे व र  -िकरण 

ा  
१९-०३-
२०१२ 

एम डी ( 
रेडीओ ॉजी) 

०२४२३-
२५८५०० 

9. डॉ. महे  जग ाथ 
िम री 

िनक  
अिस ंट 
(िस ीटीएस) 

२८-०३-
२०१५ 

एम एस 
(जनर  

सजरी),एम सी 
एच  

०२४२३-
२५८५०० 

10.डॉ. सुयकांत रामनाथ 
पाटी  

बीटीओ   ०१-०९-
२००८ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

11.डॉ िदपक भाऊसाहेब 
कांदळकर 

किन  अितद ता 
त  

०७/०९/२०
०६ 

एम.बी.बी एस, 
डी ए 

०२४२३-
२५८५०० 

12.डॉ संतोष ब ुवान सुरवसे किन  अितद ता 
त  

१०-०६-
२००६ 

एम.बी.बी एस, 
डी ए 

०२४२३-
२५८५०० 

13.डॉ.किवता ंतनु सरवार िह  टो पॅथो ॉिज  ०३-१०-
२०१६ 

एम डी 
(पॅथे ॉजी) 

०२४२३-
२५८५०० 

14.डॉ संतोषकुमार नवनाथ 
मराठे 

किन  बिधरीकरण 
ा  

०५-०३-
२००७ 

एम.बी.बी एस,  
डी ए 

०२४२३-
२५८५०० 

15.डॉ. उ ्  हास गोपीनाथ 
पवार 

िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

०१-०६-
२००६ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

16.डॉ सुभाष ीराम 
ामकुवर 

िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

१७-१०-
२००५ 

एम.बी.बी 
एस,िडएचएम, 
फे ोि प इन 

काड याक 
रहॅ  ीटे न 

०२४२३-
२५८५०० 

17.डॉ सिचन वसंत दे मुख िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

२९-०६-
२००६ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

18.डॉ. राजु ि ं बा त वारे िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

०५-०९-
२००८ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

19.डॉ. अ ण िवकासराव 
कडू 

िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

२४-०८-
२००९ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

20.डॉ. िन े  भगवान पवार िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

०४-०९-
२००९ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

21.डॉ. रोहीणी सोपानराव 
ि ंदे 

िनवासी वै कीय 
अिधकार 

२४-०९-
२००९ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

22.डॉ. समीर सुधाकर 
पा खे 

िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

२४-११-
२००९ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

23.डॉ. मनोरंजन रामजी िनवासी वै कीय ०५-०३- एम.बी.बी एस ०२४२३-
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िसंग अिधकारी २०१० २५८५०० 
24.डॉ. वृषा ी अंबादास 

भवर 
िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

१६-०६-
२०१० 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

25.डॉ. कुणा  िव ु दळे िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

२३-१२-
२०१० 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

26.डॉ. ि तम सुभाषराव 
वडगावे 

िनवासी वै कीय 
अिधकारी ( भारी 
वै कीय ासक) 

०३-१२-
२०१० 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

27.डॉ क मरा द ा य 
गोदंकर 

िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

३१-०३-
२०१० 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

28.डॉ. मंगे  नंदकुमार 
मेहेरे 

िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

१५-०१-
२०११ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

29.डॉ. वैभव सुभाष ि ंदे िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

१७-०२-
२०११ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

30.डॉ वैभव बबन तांबे िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

२७-०४-
२०११  

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

31.डॉ.संिदप भाऊसाहेब 
मोरे 

िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

१०-०२-
२०१२ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

32.डॉ हष  अजबराव 
पाटी  

िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

०३-०९-
२०१२ 

एम.बी.बी एस  

33.डॉ सिचन देिवदासराव 
बागडे 

िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

१४-०३-
२०१५ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

34.डॉ. सुि या गोर  संुब िनवासी वै कीय 
अिधकारी 

१४-०३-
२०१५ 

एम.बी.बी एस ०२४२३-
२५८५०० 

35.डॉ. योगे  बाळकु  ण  
गेठे 

ई. एन. टी. सजन ०६-०८-
२००८ 

एम एस ई एन 
टी  

०२४२३-
२५८५०० 

36.डॉ ि त  िकरण खांदे डे  टीस २८-११-
२००६ 

बी. डी.एस ०२४२३-
२५८५०० 

37.सौ मंदा संजय थोरात सहा क 
अिधसेिवका 

०६-०५-
२००६ 

बी एस  सी  
(निसग) 

०२४२३-
२५८५०० 

38.सौ सुजाता नंदकुमार 
जो ी 

िस र इ ाज १२-१०-
१९८६  

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

39. ीमती कांचण 
बाळासाहेब जाधव 

िस र इ ाज ०१-०५-
१९९० 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

40. ीमती असंुता 
नानासाहेब वाघमारे 

िस र इ ाज ३०-०७-
१९९८  

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

41.सौ. पूजा सुिन  देव िस र इ ाज ०९-०१-
१९९२ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 
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42.सौ. उषा ांती द रथ 
कांडेकर 

िस र इ ाज ०१-०३-
१९९२ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

43.सौ. क ् पना का  
बोधक 

िस र इ ाज ११-०१-
१९९२ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

44.सौ. िनम ा िदगंबर 
स गरकर 

िस र इ ाज २०-०२-
१९९३ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

45.सौ. िन ा मधुकर बारसे िस र इ ाज ०८-०१-
१९९२ 

बी एस  सी  
(निसग) 

०२४२३-
२५८५०० 

46.सौ. सिवता ोती ा  
जाधव 

िस र इ ाज २२-०७-
१९९४ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

47.सौ. संिगता संजय थोरात िस र इ ाज १८-०१-
१९९२  

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

48.सौ. सुिचता राजीव 
मुठाळ 

िस र इ ाज १९-०५-
१९९८ 

बी एस  सी  
(निसग) 

०२४२३-
२५८५०० 

49.सौ. िकरण सुधीर धोटे िस र इ ाज ०५-०७-
२००० 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

50.सौ. िव ा िवजय कदम िस र इ ाज २२-०१-
१९९२ 

एम एस  सी  
(निसग) 

०२४२३-
२५८५०० 

51. ी द ा य माधव 
गायकवाड 

मे  ाफ नस ३०-०७-
२००० 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

52. ीमती सुिम ा गंगाधर 
िबरजदार 

ाफ नस ०१-०८-
२००० 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

53. ीमतीवै ा ी वसंतराव 
सुव 

ाफ नस ०१-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

54.सौ. सुरै ा फहीम हा ाफ नस ०२-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

55.सौ. सा रका संतोष गावंडे ाफ नस २४-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

56.सौ. ि त  राजु दोतो  डे  ाफ नस २५-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

57.सौ िसमा अ ोक आहेर ाफ नस २५-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

58. ी. थॉमस द रथ कदम मे  ाफ नस २६-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

59.सौ. चांगुणा जग ाथ 
े ार 

ाफ नस २७-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

60. ी िव ास राजाबापू 
जोधळे 

ाफ नस २७-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 
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61.सौ. िव ा रतन चौधरी ाफ नस २७-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

62.सौ. संिगता चांगदेव 
कंहाडळ 

ाफ नस २७-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

63.सौ. आ ा भाऊसाहेब 
गायकवाड 

ाफ नस २७-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

64.सौ रंजना वीण ि ंदे ाफ नस २७-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

65. ी. सुिन  रावसाहेब 
ोढें 

मे  ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

66.सौ. सं ा िवनायक 
जाधव 

ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

67.सौ विनता राजु ि भुवन ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

68.सौ. ोती िवजय 
सोनवणे 

ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

69.सौ. िमना ी िद ीप 
धावणे 

ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

70. ीमती  िकरण सुिन  
साळवे 

ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३ -
२५८५०० 

71. ीमती रमा सखाहरी 
ि रसागर 

ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

72. ीमती ा ् हाद देठे ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

73.सौ सुषमा िकरण िदवेकर ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

74.सौ. अंज ी संजय गाढे ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

75.सौ वै ा ी गंगाधर 
कांडेकर 

ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

76.सौ सिवता नंदकुमार 
गोळे 

ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

77.सौ मंग  िव  व-हाडे ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

78. ीमती राज ी मधुकर 
मकासरे 

ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

79.सौ. रना गोिवंद वरकड ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 
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80.सौ. अिनता राज  ठोसर ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

81.सौ िहराबाई अगु ीन 
पाटोळे 

ाफ नस २८-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

82. ीमती अि या सि म 
ेख  

ाफ नस २९-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

83.सौ. वै ा ी अिभजीत 
काळे 

ाफ नस २९-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

84.सौ. िनम ा दादासाहेब 
गायकवाड 

ाफ नस २९-०४-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

85.सौ. मृणा  महे  जो ी ाफ नस ०१-०५-
२००६ 

बी एस  सी  
(निसग) 

०२४२३-
२५८५०० 

86.सौ उषा सुिन  बािव र ाफ नस ०१-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

87.सौ छाया पांडुरंगराव 
अडासे 

ाफ नस ०१-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

88.सौ िमना राज  ा णे ाफ नस ०१-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

89. ीमती मिनषा गोिपनाथ 
सदाफळ 

ाफ नस ०१-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

90. ीमती अिनता सुरे  
मकासरे 

ाफ नस ०१-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

91. ी. िन े  बाळकृ  
रावस 

मे  ाफ नस ०२-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

92. ीमती वेरोिनका 
का ीनाथ पंडीत  

ाफ नस ०२-०५-
२००६  

एम एस  सी  
(निसग) 

०२४२३-
२५८५०० 

93. ीमती संिगता िवनायक 
आवारे 

ाफ नस ०२-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

94. ीमती मारीया आ ू 
सो ळ 

ाफ नस ०२-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

95.सौ. ारदा जॉज जाधव ाफ नस ०२-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

96.सौ संिगता जयंत ि ंदे ाफ नस ०२-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

97.सौ. ि ा िदनकर 
गायकवाड 

ाफ नस ०२-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

98.सौ ोती अ ण िहवाळे ाफ नस ०२-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 



29 
 

99.सौ वंदना संदीप 
िभंगारिदवे 

ाफ नस ०२-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

100.सौ किवता अजय चौधरी ाफ नस ०२-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

101. ीमती अॅगेस जॉज देठे ाफ नस ०३-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

102. ीमती अॅ ीस फन 
आवारे 

ाफ नस ०३-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

103.सौ. पूनम ीकांत 
पोतदार 

ाफ नस ०४-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

104.सौ. जय ी  रद ेळके ाफ नस ०४-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

105.सौ ि ाबाई पे  
भावसार 

ाफ नस ०४-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

106.सौ वै ा ी पंकज 
िवसपुते 

ाफ नस ०४-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

107.सौ. त सुम कादर 
स द 

ाफ नस ०४-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

108.सौ. राजे वरी  द ु 
घोडके 

ाफ नस ०४-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

109.सौ सुिनता बाळासाहेब 
एरंडे 

ाफ नस ०५-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

110.सौ सरोज िवण ि भुवन ाफ नस ०५-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

111.सौ िसमा ांत आसणे ाफ नस ०५-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

112.सौ. जय ी परमे वर 
मांडे 

ाफ नस ०५-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

113. ोती मुर ीधर साबळे ाफ नस ०५-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

114.सौ साधना सुभाष गुरसळ ाफ नस ०६-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

115. ी. रिवं  िकसन साळंुके मे  ाफ नस ०६-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

116. ीमती स ोमी मनोहर 
ि ंदे 

ाफ नस ०८-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

117.सौ. सिवता िवजय भुसाळ ाफ नस ०९-०५-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 
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118.सौ. ाती  रिव मु ोडे ाफ नस ०२-०६-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

119. ीदेवी ीकांत 
िगरगावी 

ाफ नस ०६-०६-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

120.सौ.सुिनता अभय  
िनबाळकर 

ाफ नस ०७-०६-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

121. ीमती जय ी भाकर 
पगारे 

ाफ नस ०९-०६-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

122. ी. संतोष बाबासाहेब 
गावडे 

मे  ाफ नस ०४ -१२-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

123. ी. संजय नामदेव 
कोटकर 

मे  ाफ नस ०५-१२-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

124.सौ छाया ाने वर नळे  ाफ नस ०७-१२-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

125. ीमती ता सुधाकर 
तांबे 

ाफ नस ०८-१२-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

126.सौ. बाना अ ाज 
कादरी 

ाफ नस ११-१२-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

127. ीमती वै ा ी िव ास 
बोधक 

ाफ नस १८-१२-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

128. ीमती ेहनाज 
व ीमोहंमद पठाण 

ाफ नस १९-१२-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

129. ी. गंगाधर िभवसेन 
कांडेकर 

ाफ नस २७-१२-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

130. ीमती मंग ा सोहजर 
ि भुवन 

ाफ नस ३०-१२-
२००६ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

131.सौ मंग  बाबासाहेब 
ठोकळ 

ाफ नस ०१-०१-
२००७ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

132.सौ ता बबन ि ंदे ाफ नस ०१-०२-
२००७ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

133. ी मोद ि वाजी वाणी मे  ाफ नस ३०-०८-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

134. ी िदप युवराज 
सोनवणे 

मे  ाफ नस ३०-०८-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

135. ीमती ा बापुसाहेब 
कोते 

ाफ नस ३०-०८-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

136.सौ संिगता ंि कांत 
कुमावत 

ाफ नस ०१-०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 
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137. ीमतीिनि मा पे स 
जाधव 

ाफ नस ०२-०९-
२००८ 

बी एस  सी  
(निसग) 

०२४२३-
२५८५०० 

138. ीमती ि ना रघुनाथ गमे ाफ नस ०८-०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

139.सौ भा ी िवण गांधी ाफ नस १० -०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

140. ीमती सिवता चांगदेव 
वप 

ाफ नस १८-०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

141. ी जग ाथ रामनाथ 
े ार 

मे  ाफ नस २२-०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

142.सौ ोती िक ोर 
सदाफळ 

ाफ नस २२-०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

143. ी रामभाऊ नारायण पुरे मे  ाफ नस २२-०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

144. ी मनोज िनवृ ी भोगंळ मे  ाफ नस २२-०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

145. ीमती मोिनका सितष 
च ाण 

ाफ नस २३-०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

146. ीमती उषा िवजयकुमार 
कड े  

ाफ नस २३-०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

147. ीमती अिनता काि नाथ 
ि िहणार 

ाफ नस २७-०९-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

148. ी मनोज बबन साबळे मे  ाफ नस २९-०९-
२००८ 

एम एस  सी  
(निसग) 

०२४२३-
२५८५०० 

149. ीमती सुयोगा ई वरदास 
साळवे 

ाफ नस ०१-१०-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

150. ीमती ोती ाजी  
परेरा 

ाफ नस ०६-१०-
२००८ 

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

151. ीमती संुनदा  िकसन 
जगताप 

ाफ नस २८-०४-
२००६  

जी एन एम ०२४२३-
२५८५०० 

152. ी सुरे  रोहीदास 
नवसुपे 

भौितक उपचार त   ०९-०६-
२००६ 

बी पी टी एच ०२४२३-
२५८५०० 

153. ी  मोह द नदीम 
अहमद 

पर ुिजिन  १०-०२-
२००६ 

एच एस  सी,जी 
एन एम, 

पर ुिजिन  
टे ीयन 

०२४२३-
२५८५०० 

154. ी बाबासाहेब हानु 
े  

पर ुिजिन  ०१-०९-
२०१५ 

बी एस  सी,  
डी  े ामा इन 

०२४२३-
२५८५०० 
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पर ुिजिन  
155. ी िद ीप धोडंीबा ि ंदे बायोकेिम  ०१-०९-

२०१० 
एम ए  सी,  

(बायोकेिम ी) 
०२४२३-
२५८५०० 

156.सौ. जय ी सुयभान 
पाटी  

आहारत  ०२-०६-
२००६ 

बॅच र ऑफ 
होम साय  स 

०२४२३-
२५८५०० 

157. ी राजे  रमन ा  
वाकडे 

व र  जीववै कीय 
अिभयंता 

०४-१०-
२००८ 

बी  ई 
(इ े  टॉिनक,)  

एम बीए 
एचआर 

०२४२३-
२५८५०० 

158.सौ दा िवजय कोते किन  जीववै कीय 
अिभयंता 

०४-०९-
२००८ 

िड  ोमा इन  
मेडीक  

इ े  टॉिनक 

०२४२३-
२५८५०० 

159. ी तुषार का  कुटे किन  जीववै कीय 
अिभयंता 

१५-०९-
२००८ 

बी ए,  
िड  ोमाइन  

मेडीक  
इ े  टॉिनक 

०२४२३-
२५८५०० 

160. ी जग ाथ देवराम डांगे डाय े सीस तं  ०२-०६-
२००६ 

बी एस  सी,  सी 
एम ए  टी, डी 

एम ए  टी 

०२४२३-
२५८५०० 

161. ी िफि प घन याम 
गायकवाड 

डाय े सीस तं  ०९-०६-
२००६ 

एच एस सी,   
डाय े सीस 
टे ीयन   

०२४२३-
२५८५०० 

162. ी परमे  रिवं  च ाण डट  टे ि यन ०४-०९-
२००८ 

एच एस सी,   
डे  ट  

मेकॅिनक  

०२४२३-
२५८५०० 

163. ी अ ोक खंडेराव वाघ इ सी जी तं  ०२-०६-
२००६ 

एच एस सी,   
डी  ोमा इन  ई 
सी जी & आय 
सी यु टे क 

०२४२३-
२५८५०० 

164. ी मुकंूद भाऊसाहेब 
तांबे 

इ सी जी तं  ०६-०६-
२००६ 

बी एस  सी, 
ए  सरे 

टे ि यन  

०२४२३-
२५८५०० 

165. ी अजय ावण 
ढोकचौळे 

इ सी जी तं  ०७-०६-
२००६ 

बी एस  सी,  
ए  सरे 

टे ि यन  

०२४२३-
२५८५०० 

166. ी गणे  रमे  ोखंडे टे ि यन इ सी 
जी  

०७ -०६-
२००६ 

एस एस सी,  
ए  सरे 

टे ि यन  

०२४२३-
२५८५०० 

167. ी ेषराव राधाकृ  कॅथ ॅ ब ०७-०५- एच एस सी,  ०२४२३-
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कु भै ा टे ि यन २००६ डी  ोमा इन  
कॅथ ॅ ब 

टे ि यन 

२५८५०० 

168. ी रिवं  पांडुरंग थेटे वरी  कॅथ ॅ ब 
टे ि यन 

२३-०८-
२०१० 

बी एस  सी,  
कॅथ ॅ ब 

टे ि यन 
कास, िड एम 

आर िट 

०२४२३-
२५८५०० 

169.सौ. क ् पना िदने  
पु ाटे 

िह ोपॅथ 
टे ि यन 

२०-०८-
२०१० 

बी एस  सी,िड 
एम ए   टी 

०२४२३-
२५८५०० 

170.सौ.किवता िमं ीद 
आरक 

िह ोपॅथ 
टे ि यन 

१४-०३-
२०१५ 

बी एस  सी, 
िडएमए टी 

०२४२३-
२५८५०० 

171. ी राज  बारकु ठोसर एम आर आय तं  १९-०५-
२००७ 

बी एस  सी, 
एम आर आय 
टे ि यन 

०२४२३-
२५८५०० 

172. ी रणिजत िहरामण 
आहेर 

एम आर आय तं  २२-१०-
२००७ 

बी एस  सी, 
डी  ोमा     िस 

टी   कॅन 
टे ीयन 

०२४२३-
२५८५०० 

173. ी बाळासाहेब मिणराम 
तंुबारे 

वरी  ठ सी टी ॅ न 
तं  

०५-०७-
२००४ 

बी एस  सी 
ए  सरे 

टे ीयन 

०२४२३-
२५८५०० 

174. ी अिन  आ ा पवार वरी  ठ सी टी ॅ न 
तं  

२४-०९--
२००५ 

एम एस  सी, 
िड  ोमा  
रेडीओ 

डाय  नोसेस 
टे ीयन 

०२४२३-
२५८५०० 

175. ी बाबासाहेब काि नाथ 
संत 

किन  सी टी ॅ न 
तं  

०५-१२-
२००६ 

बी एस  सी, 
डी  ोमा ए  सरे 

टे ि यन 

०२४२३-
२५८५०० 

176. ी िवनोद सोमनाथ 
जाधव 

किन  सी टी ॅ न 
तं  

०७-१२-
२००६ 

एच एस  सी  
ए  सरे &  
ईसीजी 

टे ि यन 

०२४२३-
२५८५०० 

177. ी संतोष अजुन िसरसट वरी  ठ - िकरण 
तं ् 

०१-०९-
२०१५ 

बी एस  सी, 
ए  सरे 

टे ि यन  

०२४२३-
२५८५०० 

178. ी भाऊसाहेब कु ाबा 
कुमकर 

किन  - िकरण 
तं  

०५-१२-
२००६ 

एच एस सी,  
ए  सरे 

०२४२३-
२५८५०० 
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टे ि यन  

179. ी पंकज िवजय कांबळे किन  - िकरण 
तं  

०६-१२-
२००६ 

एच एस सी, 
(  होक न   

म) , ए  सरे 
टे ीयन 

०२४२३-
२५८५०० 

180. ी तुषार सुदाम ेळके औषधिनमाता ०२-०६-
२००६ 

डी फामसी, 
एम ए,  मा  टर 

ऑफ क  यु 
िनके न अॅ  ड 

जनाि झम 

०२४२३-
२५८५०० 

181. ी  ांत महादु देवरे औषधिनमाता ०२-०६-
२००६ 

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

) 

०२४२३-
२५८५०० 

182.सौ. ि त  सुिन  कथ े  औषधिनमाता ०२-०६-
२००६ 

डी फामसी ०२४२३-
२५८५०० 

183. ी अरिवंद द ा य जपे औषधिनमाता ०२-०६-
२००६ 

डी फामसी ०२४२३-
२५८५०० 

184. ी राज  द ा य 
जोवकर 

औषधिनमाता ०५-०६-
२००६ 

डी फामसी ०२४२३-
२५८५०० 

185. ी किप  िवनायक 
बा ोटे 

औषधिनमाता ०९-०६-
२००६ 

डी  फामसी ०२४२३-
२५८५०० 

186. ी का  जाि दंर िदघे औषधिनमाता ०२-०६-
२००६ 

डी  फामसी ०२४२३-
२५८५०० 

187.सौ अंज ी बाळासाहेब 
तांबे 

योग ाळा तं  ०१-०६-
२००६ 

बी एस  सी, 
डीएमए टी 

०२४२३-
२५८५०० 

188. ीमती मंजुषा िवजय 
चौधरी 

योग ाळा तं  ०२-०६-
२००६ 

बी एस  सी, 
डीएमए टी 

०२४२३-
२५८५०० 

189. ी ै े  महादेव 
जगताप 

योग ाळा तं  ०२-०६-
२००६ 

बी एस  सी, 
डीएमए टी 

०२४२३-
२५८५०० 

190. ी संिदप मधुकरराव 
को ् हे 

योग ाळा तं  ०२-०६-
२००६ 

बी एस  सी, 
डीएमए टी 

०२४२३-
२५८५०० 

191. ी उ ् हास के व 
कानडे 

योग ाळा तं  ०४-०६-
२००६ 

बी एस  सी, 
डीएमए टी 

०२४२३-
२५८५०० 

192. ीमती मिनषा 
आ ासाहेब व ् टे 

योग ाळा तं  ०९-०६-
२००६ 

बी एस  सी, 
डीएमए टी 

०२४२३-
२५८५०० 

193. ी िवकास ांताराम सहा क ०२ -०६- बी एस  सी, ०२४२३-
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ि ंदे योग ाळा तं  २००६ डीएमए टी २५८५०० 
194. ीमती ा न अ ोक 

वायकर 
सहा क 

योग ाळा तं  
०३-०६-
२००६ 

बी एस  सी, 
िडएमए टी 

०२४२३-
२५८५०० 

195. ीमती ितभा बापुसाहेब 
कोते 

सहा क 
योग ाळा तं  

०३-०६-
३००६ 

बी एस  सी, 
िडएमए टी 

०२४२३-
२५८५०० 

196. ी सोमनाथ िनवृ ी 
चौधरी 

सीएसएसडी तं  १४-०३-
२०१५ 

एम एस  सी, 
एसएसडी 

टे ि यन 

०२४२३-
२५८५०० 

197. ी िनखी  िपतांबर 
नेतकर 

सीएसएसडी तं  १३-०९-
२०१६  

एच एस सी , 
सीएसएसडी 
टे ि यन 

०२४२३-
२५८५०० 

198. ी मयुर पोपट दाभाडे  यु टेस / इको 
तं  

१४-०३-
२०१५ 

एच एस सी 
,िड  ोमा इन 

टीएमटी 

०२४२३-
२५८५०० 

199. ी. बाळासाहेब ठकाजी 
डांगे 

ओटी  अिस ंट ०२-०६-
२००६ 

नववी,ओटी 
अिस  टंट 

०२४२३-
२५८५०० 

200. ी. नवनाथ पांडुरंग डांगे ओटी  अिस ंट ०२-०६-
२००६ 

एस एस सी,  
ओटी अिस  टंट 

०२४२३-
२५८५०० 

201. ी. बाळासाहेब 
काि नाथ मोग  

ओटी  अिस ंट ०३-०६ -
२००६ 

एच  एस सी,  
ओटी अिस  टंट 

०२४२३-
२५८५०० 

202. ी. पर ुराम बबनराव 
मेनगर 

ओटी  अिस ंट ०९-०६ -
२००६ 

बी ए,  ओटी 
अिस  टंट 

०२४२३-
२५८५०० 

203. ी. बाबासाहेब महादेव 
येव े  

ओटी  अिस ंट १२ -१६-
२००६ 

बी ए,  ओटी 
अिस  टंट 

०२४२३-
२५८५०० 

204. ी. िवजय िभकाजी 
बनकर 

ओटी  अिस ंट  १२-०६ -
२००६ 

एच  एस सी,  
ओटी अिस  टंट 

०२४२३-
२५८५०० 

205. ी  साहेबराव  पांडुरग 
ं के 

िव  त  यव  थापक ०३-०४-
२००३ 

एम 
कॉम,जीडीसी 

अॅ  डए 

०२४२३-
२५८५०० 

206. ी िद ीप बाळकृ  
औिद  

भांडार व मा  
व थापक 

१४-१२-
२००५ 

बी कॉम ०२४२३-
२५८५०० 

207. ी रिव  बाळासाहेब 
नव े  

एच आर मॅनेजर २१-१२-
२००६ 

बी एस  सी, 
एमबीए 

(माकटीगं), 
एमबीए (एच 

आर) 

०२४२३-
२५८५०० 

208. ी कृणा  बबनराव 
आभाळे 

परचेस मॅनेजर १७-०३-
२०१५ 

बी फाम,एम बी 
ए 

०२४२३-
२५८५०० 
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(माकटीगं),िड  
ोमा इन 

मेटेरीय  
मॅनेजमे  ट 

209. ी िवनोद गोवधन कोते   यु. ईडीपी मॅनेजर ०२-०६-
२००६ 

बी एस  सी, 
(इ े  टॉिनक) 

०२४२३-
२५८५०० 

210. ीमती ोभा गेणू 
गाडेकर 

सो  वकर ०४-१२ -
२००६ 

एम ए  ,एम एस 
ड  ्  यु 

०२४२३-
२५८५०० 

211. ीमती सोन  िभमराज 
नागपुरे 

सो  वकर २६-०८-
२०१० 

बी कॉम, ,एम 
एस ड  ्  यु 

०२४२३-
२५८५०० 

212. ी अिवना  म ्  हारराव  
अदि ं ग 

ि पीक-टंक े खक ०१-०९ -
१९९३  

बी कॉम ०२४२३-
२५८५०० 

213. ी अ ण ांताराम 
पाटी  

ि पीक-टंक े खक ०१-०८-
१९९४ 

बी ए, िडसीए ०२४२३-
२५८५०० 

214. ी सुिन  पोपट जाधव ि पीक-टंक े खक ०४-१२-
२००६ 

बी. ए (वाय सी 
एम ) 

०२४२३-
२५८५०० 

215. ीमती सुिनता भाकर 
सोनवणे 

ि पीक-टंक े खक ०१-०४-
२००० 

बी. ए ०२४२३-
२५८५०० 

216. ीमती सिवता काि नाथ 
चौधरी 

ि पीक-टंक े खक ०१-०४-
२००० 

एच एस सी ०२४२३-
२५८५०० 

217. ी का  भाऊराव 
भा े राव 

ि पीक-टंक े खक ११-०८-
२००५ 

एच एस सी ०२४२३-
२५८५०० 

218. ी सुर कुमार िदनानाथ 
पांडे 

ि पीक े खा ०४-११-
२००५  

बीकॉम, 
एमबीए 

(फायना  स) 
(वाय सी एम ) 

०२४२३-
२५८५०० 

219.कु कम  िभमराज तांबे ागितका ०८-१२-
२००६ 

एम एस  सी, 
जना ीजम 

०२४२३-
२५८५०० 

220. ी िभवाजी जाखु    
देवकर 

ि पीक-टंक े खक ०७-०८-
२००९  

बी. ए ०२४२३-
२५८५०० 

221. ीमती रेणुका ीवा व 
नाईक 

ि पीक-टंक े खक ०१-०६-
२०१५ 

बी. ए ०२४२३-
२५८५०० 

222. ीमती पा ी सोमनाथ 
मराठे 

ि पीक-टंक े खक ०१-१०-
२०१७ 

बी. ए ०२४२३-
२५८५०० 

223. ी ांत गजानन पारखे   ि पीक-टंक े खक ०७/०८/२०
०९ 

बीकॉम ०२४२३-
२५८५०० 

224. ी महे ं   वंसतराव मु डे  ि पीक-टंक े खक ०७-०८-
२००९ 

बी. ए ०२४२३-
२५८५०० 
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225. ी अ ोक के  वाघमारे वॉडबॉय / 
मदतनीस 

२८-०६-
१९९३ 

सातवी ०२४२३-
२५८५०० 

226. ी अिहरे भाऊसाहेब 
रघुनाथ 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

२३-०३-
२००३ 

चौथी ०२४२३-
२५८५०० 

227. ी सुनी  बाबुराव   कोते वॉडबॉय / 
मदतनीस 

२१-१०-
२००३  

आठवी ०२४२३-
२५८५०० 

228. ी िवण वंसतराव वाणी वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

बी. ए ०२४२३-
२५८५०० 

229. ी ेमिसंग तुकाराम 
पवार 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

एस एस सी ०२४२३-
२५८५०० 

230. ी सहादु दौ त 
घायतडक 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

एस एस सी ०२४२३-
२५८५०० 

231. ी अकबरअ ी 
ेख ा  मिनयार 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

बी.ए ०२४२३-
२५८५०० 

232. ी सुिन  ा चंद 
बनसोडे 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

बी.कॉम ०२४२३-
२५८५०० 

233. ी सुभाष गोरखनाथ 
ेळके 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०५ 
/१२/२००६  

आठवी ०२४२३-
२५८५०० 

234. ी गोर नाथ  बाबुराव 
वहाडणे 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

दहावी ०२४२३-
२५८५०० 

235. ी अिनस  महमद  
मिनयार 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

बारावी  ०२४२३-
२५८५०० 

236. ी बाळासाहेब  मण 
पोकळे 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

आठवी ०२४२३-
२५८५०० 

237. ी भाऊसाहेब  मोहन 
डांगे  

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०५-१२-
२००६ 

नववी ०२४२३-
२५८५०० 

238. ी नानासाहेब  यानराज  
सोनवणे 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

बी ए ०२४२३-
२५८५०० 

239. ी बाळासाहेब भागवत 
पगार  

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

नववी  ०२४२३-
२५८५०० 

240. ी संतोष िनबां वैराज वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

नववी  ०२४२३-
२५८५०० 

241. ी संतोष  चं भान 
वाबळे 

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

पाचवी ०२४२३-
२५८५०० 

242. ी ाने  वर  गोर नाथ  
देवकर  

वॉडबॉय / 
मदतनीस 

०४-१२-
२००६ 

बारावी  ०२४२३-
२५८५०० 

243. ीमती वंदना िक ोर 
कोराटे  

आया /मदतानीस १०-०६-
१९९९ 

नववी  ०२४२३-
२५८५०० 
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244. ीमती  उ  व ा  रद   
धुमाळ 

आया /मदतानीस ०५-१२-
२००६ 

नववी ०२४२३-
२५८५०० 

 
 
 
 
 
 
 

 क म ४ (१) (ख) (अकरा) – योजनांचा तपि ,  तािवत खच,  य  
अिभकरणा ा नेमुन  
  िद े ा अथसंक ्  प, आिण संिवत रत के े ्  या रकमांचा तपि  
खा ी  माणे .. 

वािषक अंदाजप क सन २०१९ -२०  
अ.  तपिशल मंजुर र  कम 

१ इमारती,िल  यांसारखी मालम  तेची मोठी दु  ती  १,००,००,००० 
२  ला  ट व मिशनरी खरेदी (मेडीकल आणी इतर) ४,२०,००,००० 
३ ई  वीपम  ट व इ  टम  ट खरेदी  ३,००,००,००० 
४ फिनचर खरेदी  ६०,००,००० 
५ कायालयीन संगणकीकरण हाडवेअर आिण  

सॉ वेअर   
३,००,००,००० 

६ अॅ   युल  स/वाहन खरेदी   २५,००,००० 
७ कर व  भाडे, परवाना फी इ.  ७०,००० 
८ िवमा  ५,६०,००० 
९ िवद्युत आकार (एमएसइबी बील) ३,००,००,००० 
१० टेलीफोन आणी इंटरनेट िबल  ५,००,००० 
११ टपाल खच  २,१०,००० 
१२ कोट खच ६,१०,००० 
१३ जाहीरात खच ४०,००,००० 
१४ छपाई,  टेशनरी खच ९०,००,००० 
१५ लॉ  डी, िलनन, धुलाई खच व कमचारी गणवेश, इंधन  ५०,००,००० 
१६ अॅ   युल  स दु  ती, देखभाल इंधन, वंगण खच  ३४,००,००० 
१७ वै िकय परतावा  ९०,००,००० 
१८ शै िणक िफ परतावा  १२,००,००० 

१९ कं ाटी कमचारी मंजुरी  १७,५०,००,००० 
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२० बायोमेडीकल वे  ट खच  १०,००,००० 
२१ वाचनालय देखभाल खच  ५,००० 
२२ वास खच  ३,५५,००० 
२३ कॉ  फर  स खच  २,२०,००० 
२४ डॉ  टर, इतर त  स  लागार मािसक मानधन  ३,९१,००,००० 
२५ डॉ  टस व इतर कमचारी वेतन  ४६,००,००,००० 
२६ डॉ  टरांना कामा  या माणात मोबदला (इ  स  टी ं  ह) १३,६०,००,००० 
२७ भिव  य िनवाह िनधी  २,४५,००,००० 
२८ डॉ  टस व कमचारी क  याण खच  २,२५,००० 
२९  टायपे  ड व टिनंग खच  ७,२५,००० 
३० िकरकोळ इमारत दु  ती व देखभाल  १,७९,००,००० 
३१ मिशनरी दु  ती व देखभाल  २,५०,८०,००० 
३२ िकरकोळ फिनचर दु  ती व देखभाल  १२,००,००० 
३३ िवदयुत िवभाग देखभाल खच  ८१,००,००० 
३४ संगणक हाडवेअर व सॉ वेअर देखभाल व  पेअस  १०,००,००० 
३५ िकरकोळ खच ४,१०,०००  
३६ कॉ   युटर टेिनंग खच  १,००,००० 
३७ लेखाप र ण फी (अंतगत व ी ऑडीट) ५,००,००० 
३८ बंॅक चाजस  २५,००० 
३९ िशबीर खच  २५,००,००० 
४० औषधे खरेदी  ५०,००,००,००० 
४१ ऑ  सीजन गॅस (O२) ६०,००,००० 
४२ क  झुमबल सािह  य  टोअर  ९०,००,००० 
४३ ह्दय व इतर िविश  ट श  ि यांसाठी  ७,००,००,००० 
४४ गरीब  णां  या वै िकय िबलात सवलत  २४,००,००,००० 
४५ महा  मा फु े  जीवनदायी आरो  य योजनेअंतगत 

 णास परतीचे भाडे खच  
१३,४२,००० 

 एकुण अपे ीत खच १९०,४४, ३७, 
०००  

 क म ४ (१) (ख) (बारा) – अथसाह   काय मा  या अंम बजावणीची 
रत तसेच के े ्  या र  कम आिण काय मा  या  ाभािधका-यांचा   

तपि  खा ी  माणे .. 
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ी साईबाबा   हॉ ट  सन २०१८  - १९ या आिथक वषात ,उपचाराथ 
दाख   झा े ्  या   णांना  वैदयकीय  िब ात दे  यात  आ े ी सव त 
खा ी  माणे  

अ.
नं. 

का ावधी ाभा
थ  
 णा

ची 
सं  या 

 णांना 
दे  यात 
आ े ी 
सव त 
( पये) 

िनधन 
घटकाती

 
 णाची 

सं  या  

िनधन 
घटकाती

 णांना 
दे  यात 
आ े ी 
सव त 
( पये) 

  दुब   
घटकाती

 
 णाची 

सं  या 

दुब  
घटकाती  

 णांना 
दे  यात 
आ े ी 
सव त 
( पये 

१. एि  - २०१८ ४१५० ४४,३८,१७७
/- 

१०३ ७,०९,४७१/- २११ ११,५३,२०२/
- 

२ मे  - २०१८ ४०१६ ५८,८०,५७९
/- 

१२६ ९,७५,११२/- २७७ १२,००,९३२/
- 

३ जुन  - २०१८ ४१७३ ६४,६७,५७
२/- 

११३ ९,९७,२०३/- ३३८ १५,०१,६०८/
- 

४ जु ै   - २०१८ ४२३४ ६०,९७,३०६
/- 

१५४ १२,७८,१५५/
- 

३३५ १५,४८,७९३
/- 

५ ऑग  ट  - 
२०१८ 

४१७७ ६१,३२,८३२/
- 

१८१ १८,६१,०७४/
- 

३२५ १७,२४,३३८/
- 

६ स  टबर  - 
२०१८ 

३५२४ ५३,७१,२५८
/- 

७५ ११,२७,८५३/
- 

११० १५,६९,८३२/
- 

७ ऑ  टोबंर - 
२०१८ 

२६७६ ५२,९६,८०५
/- 

९८ १७,३८,९९६
/- 

१०९ १३,१९,९४४/
- 

८ नो  हेबरं - 
२०१८ 

३४३१ ५३,३४,१८२/
- 

१३१ १५,३१,४५२/
- 

१८६ १६,२९,५०३/
- 

९ िडसबर - 
२०१८ 

३५०१ ५९,५९,३१७
/- 

११७ ११,५३,९३२/
- 

१८१ १२,९६,८३३/
- 

१० जानेवारी - 
२०१९ 

३८२५ ६५,५४,६७३
/- 

१४८ १३,६१,११३/- ३१४ १७,४१,४३०/
- 

११ फे ुवारी - 
२०१९ 

३९४९ ५६,६०४६८/
- 

१८० १९,७७,२०४
/- 

३२६ १४,०७,५२६
/- 

१२ माच  - २०१९ ४०३० ६६,५०,६५४ १६७ १८,०४,६७२
/- 

४१२ १५,८०,२८३/
- 

एकुण ४५,६८
६ 

६,९८,४३,८
२३/- 

१,५९३ १,६५,१६,२३
७/- 

३,१२४ १,७६,७४,२
२४/- 

 
 क म 4 (1) (ख) (तेरा)   या  य नां सव ती, परवाने  िकंवा  ािधकारप े िद े ी 

आहे  अ ा  य चा  तप ी .  
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 या िवभागाकडून कोण  याही कारचे परवाने िकंवा  ािधकारप े िद ी जात  नाही. 
  क म 4 (1) (ख) (चौदा) िवभागाकडे इ े  टोनीक  व पात उप  ध  अस े ी 

मािहती.   
                                     -िनरंक 

 क म 4 (1) (ख) (पंधरा)  मािहती िमळिव  यासाठी  नागरीकांना उप  ध असणा-या  
सुिवधांचा  तपि - 

ी साईबाबा हॉ  पीट म  ये  आ े े  गरजु  ण यां  या करीता चौक ी काऊटरवर मािहती 
िद ी जाते. तसेच  वै कीय अिधकारी यांचा रजेचे का ावधीबाबतचा  तप ी  नोटीस 
बोडवर ि खीत   व पात द िव  यात येतो. 
 सं  थानम  ये  साईबाबा  हॉ ट मधी   आिथक  वषाम  ये  होणारे वै कीय  व पाती  
सव कारचे उप म तसेच  वेगवेगळया कारची ि बीरे याबाबतची सव कारची मािहती 

ेस नेाट ारे दैिनक वृ  तप ाम  ये  िस  द कर  यात येते. 
 क म 4 (1) (ख) (सोळा)  जनमािहती अिधका-यांची नावे , पदनामे, आिण इतर 

तप ी      
                                          जनमािहती अिधकारी 

अ.नं. सहा. मािहती 
अिधका-याचे नाव 

   अिधकार पद िवभाग संपुण प ा / 
दुर नी  

१ डॉ. पी. एस. वडगावे .वै कीय 
ासक 

सो  वकर, 
मेडीक  रेकॉड  
रसे  न  
काऊटंर, 
महा  मा फु े           
जीवनदायी 
िवभाग 

०२४२३-
२५८६०२ 

२ ी रिवं  
बाळासाहेब नव े  

एच  आर मॅनेजर एच आर िवभाग ०२४२३-
२५८६६२ 

३ ी राजे  रमण ा  
वाकडे 

वरी  ठ जीव 
वै कीय यं  
अिभयंता 

बायोमेडीक  
िवभाग 

०२४२३-
२५८६५२ 

४ ी कुणा  बबनराव 
आभाळे 

खरेदी 
 यव  थापक 

मेडीक   टोअर 
िवभाग  

०२४२३- 
२५८६७० 

५ ी िवनोद गोवधन  
कोते 

  यु. ईडीपी 
मॅनेजर 

ई.डी.पी  िवभाग ०२४२३-
२५८६६८ 

६ ी सुरे कुमार 
पा  डेय  

.िव  त 
 यव  थापक 

िव  त  व  िब ीगं 
िवभाग  

०२४२३- 
२५८६५६ 

७ ी तुषार सुदाम  
ेळके 

.जनसंपक 
अिधकारी 

जनसंपक िवभाग ०२४२३ - 
२५८६८७ 

८  सौ. एम .एस  
थोरात  

 सहा क 
अिधसेिवका  

  ओ.टी. सव 
वाड व अपघात 

०२४२३-२५८ 
६८२  
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िवभाग 
थम अपी ीय अिधकारी 

अ.नं. थम अिप ीय अिधका-
याचे नाव 

अिधकार पद संपुण प ा / दुर नी 
 

१  डॉ. िवजय नरोडे  .वै कीय संचा क ०२४२३-२५८६०० 
 क म 4 (1) (ख) (सतरा)   िवहीत कर  यात येई  अ ी  मािहती – िनरंक 
 
 
                                                                                                                             

. ासकीय अिधकारी ,  णा ये 
     ी साईबाबा सं थान िव  व  त  यव  था ,ि ड  

 
 

 

 


