महाराष्ट्र शासन

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय

महववद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई वज. बीड
महाराष्ट्र मावहती अविकार अविवनयम 2005

मिील कलम 4(1) (2) मिील

तरतुदीनूसार 17 बाबींवरील
(मॅन्युअल) मावहती

कलम 2 एच नमुना (अ)
मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005 अन्वये ववभागवार लोकप्राविकारी यांची यादी

शवभागाचे नाव :- वैद्यकीय शिक्षण व संिोधन, मंबई
अ.क्र

01

लोकप्राविकारी संस्र्ा

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय,
अंबाजोगाई

संस्र्ा प्रमुखाचे
पदनाम

अविष्ट्ठाता

पत्ता
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण
शासकीय

वैद्यकीय

महाववद्यालय व रुग्णालय,
अंबाजोगाई

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

कलम 4 (1)(इ)(प)

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाई, येर्ील कायालयातील कायथ व कतथव्य यांचा तपशील

1) कायालयाचे नाव
2) पत्ता

3) कायालय प्रमुख

:- स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाई

:- स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाई वज.बीड

4) शासकीय ववभागाचे नाव

5) मंत्रालयातील कोणत्या खात्यातील अविनस्त

:- अविष्ट्ठाता

:- वैद्यकीय वशक्षण व संशोिन,मुंबई

:- वैद्यकीय वशक्षण व औषिीद्रव्ये ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.

6) कायथक्षेत्र भौगोवलक

:- अंबाजोगाई स्र्ावनक कायथक्षेत्र, अंबाजोगाई

8) ववभागाचे ध्येय व िोरणे

:- मंत्रालयीन ववभागाशी संबवित.

7) वैवशष्ट्टये

9) िोरण

:- मंत्रालयीन ववभागाशी संबवित.

:- 1) वैद्यकीय वशक्षण 2) प्रवतबंिात्मक रुग्णसेवा व त्यांचे वशक्षण

3) उपचारात्मक रुग्णसेवा व त्यांचे वशक्षण 4) न्यायप्रववष्ट्ठ सेवच
े े वशक्षण

10) सवथ संबवित कमथचारी

:- सोबत संलग्न करण्यात आले आहे .

12) कामाचे ववस्तृत स्वरुप

:- सोबत संलग्न करण्यात आले आहे .

11) कायथ

14) सवथ संबवित कमथचारी यांचे वेतन व भत्त्ते

:- सोबत संलग्न करण्यात आले आहे .
:- सोबत संलग्न करण्यात आले आहे .

15 ) संस्र्ेच्या संरचनात्मक तक्तत्यामध्ये प्रत्येक स्तरावरचे तपशील

16) कायालयीन दु रध्वनी क्रमांक व वेळा दुरध्वनी क्रमांक 02446,247060,फक्तस 02446 247132 कायालयाची वेळ सकाळी 9-45 ते 5-45
17) साप्तावहक सुटी व वववशष्ट्ट दर रवववारी साप्तावहक सुटी आवण शासनाने मंजूर केलेल्या सुटया सेवस
े ाठी ठरववलेल्या वेळा
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

Ëसंस्थेचा प्रारुप तक्ताË
अविष्ट्ठाता

I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
वैद्यकीय अविक्षक
प्रशासकीय अविकारी
I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
उपवैद्यकीय अविक्षक
कायालयीन अविक्षक / लेखा अविक्षक
I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
प्राध्यापक व ववभागप्रमुख
ववरष्ट्ठ सहाय्यक
I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
सहयोगी प्राध्यापक
लघुलख
े क/ववरष्ट्ठ वलपीक
I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
अविव्याख्याता/ सहाय्यक अविव्याख्याता
कवनष्ट्ठ वलपीक/तांवत्रक/अतांवत्रक पदे /
I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
आवासी / वनवासी/प्रंबिक व इतर अविकारी वगथ
प्रयोगशाळा/रक्ततपेढी/क्ष-वकरण तंत्रज्ञ

प्रयोगशाळा सहाय्यक/ इतर तांवत्रक पदे

प्रयोगशाळा पवरचर/पवरचर/वशपाई/सफाईगार
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम 2005

अविकारी आवण कमथचारी- पदाचा जॉब चाटथ
अविष्ट्ठाता - यांचा जॉब चाटथ

➢ रुग्णालय व महाववद्यालयाच्या वशस्तबध्द व प्रभावी प्रशासनावर दे खरेख ठे वणे . संचालक, वैद्यकीय वशक्षण व संशोिन, मुंबई यांनी वनयंत्रणा बाबतीत वदलेली
जबाबदारी रुग्णालय व महाववद्यालयाच्या प्रशासना पयंत पोहचवणे व संचालक, वैद्यकीय वशक्षण व संशोिन, मुंबई यांच्याशी र्ेट पत्रव्यवहार करणे. तसेच
रुग्णालय व महाववद्यालयाच्या सवथ पत्रव्यवहार करणे.

➢ रुग्णालय व महाववद्यालयाच्या आर्थर्क बाबी तसेच अंदाजपत्रक बनववणे, पुरवठा व खरेदी याबाबतची काम करणे.

➢ मृत्यूपत्र दे णगी व दे णगीचा स्स्वकार अर्वा वनकाली काढण्याबाबत असणारे प्रश्न संचालक, वैद्यकीय वशक्षण व संशोिन, मुंबई यांच्या कडे पाठववणे.

➢ रुग्णालय व महाववद्यालय कमथचारी यांचा ववचार करुन महाववद्यालय पवरषदे च्या सोईनुसार प्रत्येक सत्रात प्रात्यक्षीत कायथ व अध्यापकांना मागथदशथन करणे.
➢ ववद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहाचे प्रमुख म्हणून त्याचे वशस्तबध्द व्यवस्र्ापन व देखभालीची कामे करणे. तसेच सोईकवरता

➢ वसतीगृहाबाहेर वनवासस्र्ानात राहण्याकवरता परवानगी दे णे तसेच प्रत्येक सत्रात त्याची कायालयीन तपासणी करणे.
➢ पवरचया प्रवशक्षण शाळे चे प्रमुख म्हणून त्याचे वशस्तबध्द व्यवस्र्ापन व देखभाल करतील.

➢ रुग्णालय व महाववद्यालय प्रमुख म्हणून आवारातील सवथ उपकरण संचांची दे खभाल करणे व सुस्स्र्तीत ठे वणे.

➢ महाववद्यालय पवरषदे च्या बैठकीचे अध्यक्ष असतील तसेच त्यापूवी पवरषदे च्या सोईनुसार कोणताही प्रश्न अर्वा ववषय
वनिारीत वनयमानुसार सोडववणे.

➢ ववद्यार्थ्यांच्या पवरक्षेकवरता आव श्यक सवथ प्रकारच्या प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी करतील तसेच संबंिीत सवथ सुचना, आदे शाबाबत अध्यापकांना मागथदशथन करणे.

➢ रुग्णालय व महाववद्यालयातील जड संग्रह, पाकशाळा, वस्रववभाग, औषि भांडार, यंत्रसामुग्री, ग्रंर्ालय व इतर साठा यांचे परीक्षण करतील. वस्त्र, यंत्रसामुग्री व इतर
वस्तू यांची ठराववक काळाने वनलेखन करुन त्यांचा जड संग्रह कमी करणे.

➢ रुग्णालयाच्या अभ्यागत मंडळाचे सवचव राहतील.

➢ रुग्णालय व महाववद्यालयातील ववववि सवमत्या स्र्ापन करणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम 2005

प्रिासकीय अशधकारी - यांचा जॉब चार्ट
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रुग्णालतील शवशवध प्रकारचे प्रिासशनक काम व्यवस्थित पार पाडणे .
रुग्णालयीन कामकाजाच्या शवशवध प्रकारच्या अडचणी सोडशवणे.

अशधष्ठातांनी वेळोवेळी सोपशवलेल्या शवशवध प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे

रुग्णालयातील प्रशासकीय कामकाज ववववि ववभागांद्वारे व्यवस्स्र्त पार पाडण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अविका-यांची येते
सवथ वगथ ३ आवण वगथ ४ कमथचारी वगावर वनयंत्रण ठे वणे
सवथ कमथचा-यांची हजेरी पुस्तके तपासणे

सवथ अविकारी व कमथचारी वगांचे वेतन व इतर भत्ते व्यवस्स्र्तवरत्या काढण्यात येतात ककवा कसे याबाबत दक्षता बाळगणे
सवथ अविकारी व कमथचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करणे

आहरण व संववतरण अविकारी म्हणुन जबाबदारी पार पाडणे
मा.अविष्ट्ठातांना प्रशासकीय कामकाजात सहाय्य ठे वणे
ववववि प्रकारचे शुल्क जमा करणे त्यांचा वहशोब ठे वणे

रुग्णालयात जमा होणा-या सवथ रक्तकमांचा वहशोर ठे वणे. जमा व खचाचे वहशोब सादर करणे

दरवषी रुग्णालयात आवश्यक असणारा वनिी शासनाकडु न मागववण्याकरीता प्रस्ताव तयार करणे
सवथ कमथचा-यांच्या सेवा अवभलेखांवर वनयंत्रण ठे वणे

रुग्ण शुल्क वसुली करणे, जमा वहशोब यावर वनयंत्रण ठे वणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५
वैद्य
ै् कीय अविक्षक:

वगथ ‘१ पदाचा जॉब चाटथ

➢ रुग्णालयालयाचे दै नंवदन प्रशासन रुग्णांशी संबवित कामे यावर वनयंत्रण ठे वणे.
➢ वनरवनराळया वैै्द्यकीय तपासण्या करणे व त्यांची प्रमाणपत्रे देणे
➢ वैै्द्यकीय प्रवतपूतीची दे यके तपासणे व प्रमावणत करणे.

➢ व्ही.व्ही.आय.पी.व्यंक्ततींच्या कावफल्यासोबत वैै्द्यकीय सुववद्या उपलब्ि करुन देणे.
➢ रुग्णालयीन प्रशासनाशी संबवित कामे पाहणे इत्यादी.

वैद्य
ै् कीय उपअविक्षक:

➢ वैै्द्यकीय अविक्षक यांचे आदे शानुसार उपअवद्यक्षक कायथरत असतात
➢ रुग्णालयाचे दै नंवदन काम पाहणे.

➢ रुग्णांसाठी औषिी शल्याउपकरणे.

➢ वस्त्र इत्यादी रुग्णोपयोगी सावहत्यांचा पुरवठा पाहणे.

➢ चतुर्थ श्रेणी कमथचा-यांच्या आस्र्ापनेचे पुणथ काम पहाणे.
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५
सहाय्यक वनवासी वैद्यकीय अविकारी :-

वगथ ‘ २ पदाचा जॉब चाटथ

➢ वैद्यकीय अविक्षक व उपाअविक्षक यांनी वदलेल्या कामानुसार तातडीक बाहया रुग्णसेवा ववभाग येर्े येणाऱ्या रुग्णांची तपासणी करणे.
➢ योग्य त्या उपचारासाठी संबंिीत ववभागाकडे पाठववणे.
➢ रक्तत पेढीतील दै नंदीन काम पहाणे.

➢ रुग्णालयातील कक्ष, शस्त्रवक्रयागृहे यांचे दै नंवदन कामकाजाची पाहणी करणे वनयंत्रण ठे वणे.

➢ महत्वाच्या व अवतमहत्वाच्या व्यक्ततीना वैद्यवकय सुवविा पुरववण्याच्या कामात मदत करणे इत्यादी.
रक्तत संक्रमण अविकारी :-

➢ रक्तत् पेढीतील दै नंदीन काम पाहणे.
➢ रक्तत दात्यांचे रक्तत घेणे.

➢ रक्तत संदभांत करावयाच्या प्रवक्रयेवर वनयंत्रण ठे वणे.
➢ रक्ततदान वशबीरांचे काम पाहणे इत्यादी.

अपघात ववभाग वैद्यकीय अविकारी :-

➢ तातडीक बाहयरुग्णसेवा ववभाग येर्े येणाऱ्या रुग्णांची तपासणी करणे.
➢ योग्य त्या उपचारासाठी रुग्णांना संबिीत ववभागाकडे पाठववणे.

वैद्यकीय अविकारी :-

➢ वैद्यकीय अविक्षक व उपाविक्षक यांनी वदलेल्या कामानुसार रुग्णालयीतील कक्ष शस्त्रवक्रयागृहे यांचे दै नंवदन कामकाजाची पाहणी करणे व वनयंत्रण ठे वणे.
➢ महत्वाच्या व अवतमहत्वाच्या व्यक्ततीना वैद्यकीय सुववि पुरववण्याच्या कामात मदत करणे.

➢ महत्वाच्या व अवतमहत्वाच्या व्यक्ततींना वैद्यकीय सुवविा पुरववण्याच्या कामात मदत करणे.
➢ अपघातग्रस्त रुग्णांवर उपचार करणे.

वजवरसायन शास्त्रज्ञ :-

➢ वजवरसायन शास्त्र ववभागाशी संबिीत रुग्णांच्या रक्तत, लघवी यांच्या वनरवनराळया तपासण्या करणे.
➢ तपासण्यांचे अहवाल दे णे.
➢ औषिवनमाता : -

➢ रुग्णालयातील बाहयरुग्ण ववभाग व अंतर रुग्णांना औषिाचा पुरवठा करणे.
➢ औषि भांडारावर वनयंत्रण ठे वणे.

➢ औषिांच्या खरेदी संबिातील सवथ कामे करणे.

अविसेववका वगथ २ श्रेणी ३ :-

➢ रुग्णालयातील पवरचारीका, अविपवरचारीका यांचे कामावर वनयंत्रण ठे वणे.
➢ ववद्यार्ी पवरचारीका प्रवशक्षण ववभागाचे काम पाहाणे.
➢ पवरचारीकांशी संबिीत प्रशासनाचे काम पाहाणे.

अविसेववका वगथ २ : -

➢ अविसेववका वगथ २ श्रेणी ३ यांच्या मागथदशथनाखाली रुग्णालयातील पवरचारीका, अविपवरचारीका यांचे कामावर वनयंत्रण ठे वणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम 2005

अशधव्याख्याता/सहाय्यक अशधव्याख्याता यांचा जॉब चार्ट
➢

आपल्या शवभागातील सवट कमटचारी आप आपली कामे व्यवस्थित पणट करतात ककवा कसे यावर देखरेख ठे वणे

➢ आपल्या शवभाग प्रमखांनी वेळीवेळी सांशगतलेली शवशवध प्रकारचे कामे पार पाडणे
➢ मा. अशधष्ठाता यांनी सोपशवलेली इतर िैक्षशणक कायटक्रम पार पाडणे
➢ तयांना करावे लागणारे पत्रव्यवहाराचे काम तवरीत पणट करणे
➢ जनतेिी सलोख्याचे संबंध ठे वणे

➢ आप आपल्या शवषयात प्रतयेक शवद्यािी प्रतयेक शवषयात शनपण होईल या संदभात थवत: काही नाशवन्यपणट िैक्षशणक कायटक्रमांची आखणी करतील व तया
कायटक्रमांची यिथवीपणे अंमलबजावणी होते आहे ककवा कसे याबाबत दक्ष राहणे

➢ आपल्या शवभागात शवशवध प्रकारचे िैक्षशणक कायटक्रम आखणे व ते यिथवीशरतया पणट करण्यात प्राध्यापक व शवभाग प्रमख व सहयोगी प्राध्यापक यांना सहाय्य करणे
➢ शवशवध प्रकारचे राष्रीय कायटक्रमांची आखणी करण्यात प्राध्यापक व शवभाग प्रमख व सहयोगी प्राध्यापक यांना सहाय्य करणे व ते राष्रीय कायटक्रम
यिथवीशरतया राबशवण्याकामी सहाय्य करणे

➢ आप आपल्या शवभागामध्ये शवद्यार्थ्यांकशरता शवशवध प्रकारच्या प्रातयशक्षकांचे आयोजन करणे व ते यिथवीशरतया पार पाडणे. तया कामामध्ये इतर तांत्रीक कमटचाऱयांचे
सहाय्य घेतील. महाशवद्यालयात शवद्यार्थ्यांकशरता शवशवध प्रकारच्या िैक्षशणक कायटक्रमांचे आयोजन करतील व सवट कायटक्रम यिथवीशरतया पार पाडणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५

कायालयीन अविक्षक‘ पदाचा जॉब चाटथ

➢ रुग्णालयातील ववववि प्रकारचे प्रशासवनक काम व्यावस्स्र्त पार पाडणे.

➢ अविष्ट्ठातांनी ,मुख्या प्रशासकीय अविकारी व प्रशासकीय अविकारी यांनी वेळोवेळी सोपववलेल्या ववववि प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.
➢ रुग्णालयातील प्रशासकीय कामकाज ववववि ववभांगाव्दारा व्यावस्स्र्त पार पाडण्याची जबाबदारी कायालयीन अविक्षक यांची येते .
➢ सवथ वगथ-३ आवण वगथ-४ कमथचारी यांचे सेवा अवभलेख अद्ययावत ठे वणे.

➢ सवथ कमथचा-यांच्या वैयस्क्ततक नस्त्या तयार करुन त्या अद्ययावत ठे वणे.

➢ सवथ अविकारी व कमथचारी वगाचे वेतन व इतर भत्ते व्यवस्स्र्त वरत्या काढण्यात येतात ककवा कसे याबाबत दक्षता बाळगणे.

➢ मा.अविष्ट्ठाता ,मुख्या प्रशासकीय अविकारी तर्ा प्रशासकीय अविकारी यांनी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि कामे पार पाडणे.
➢ कायालयातील कमथचारी वगावर वनयंत्रण ठे वणे.

➢ कमथचा-यांच्या ववववि प्रकारच्या अडीअडचणी सोडववणे.

➢ कमथचा-यांना त्यांच्या कामकाजात येणा-या अडीअडचणी सोडववण्याकरीता मागथदशथन करणे.
➢ रुग्णालयीन शुल्क व त्या संबंिी नोंदवहया तपासणे.

➢ आकस्स्मक दे यके ,पाकगृह ववभागात दे खरेख व वनयंत्रण ठे वणे,यंत्रसामुग्री,वकरकोळ वस्तू पुरवठा िुलाई ,वस्त्रववभाग ,सावथजवनक बांिकामा ववष्ट्यक सवथबाबी
हाताळणे इ.ववभागावर दे खरेख ठे वणे.

➢ कमथचा-यांना सोपववण्यात आलेली कामे प्रभावी पणे व उत्तम प्रकारे पार पाडण्याकरीता त्यांना वेळोवेळी मागथदशथन करणे.
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५

ववरष्ट्ठ सहाय्यक ‘ पदाचा जॉब चाटथ
➢ अविष्ट्ठातांनी वेळोवेळी सोपववलेल्या ववववि प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.

➢ मा.अविष्ट्ठाता ,मुख्या प्रशासकीय अविकारी , प्रशासकीय अविकारी व कायालयीन अविक्षक यांनी वेळोवेळी सुचववलेली ववववि कामे पार पाडणे .
➢ शाखेतील ववरष्ट्ठ,कवनष्ट्ठ वलवपकांकडू न कामे करुन घेणे व कामकाजावर वनयंत्रण ठे वणे.
➢ रोख नोंदवही अद्ययावत ठे वणे.

➢ स्वीय प्रपंची खाते अद्ययावत ठे वणे तसेच स्वीय प्रपंची रोख नोंदवही अद्ययावत ठे वणे.

➢ खाते वनहाय लेखा पवरक्षण व महालेखपाल मुंबई यांचे अनुपालन अहवाल सादर करणे.
➢ काषागारात दे यके टाकणे व बॅकेतून रकमा आणणे.

➢ चारमाही,आठमाही ,वार्थषक अंदाज पत्रके तयार करणे.
➢ मावसक खचाचे वववरण पत्रे तयार करणे.
➢ कायथक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे.

➢ संस्र्ेतील ववववि वस्तू पुरवठा व खरेदी संदभात काम करणे.
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५

प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ - पदाचा जॉब चाटथ

➢ प्रयोगशाळा तंत्राने त्यांच्या कामाच्या वठकाणी त्यांना ठरवून वदलेल्या शासकीय कामाच्या वेळी कतथव्यावर हजर राहावे.
➢ तसेच अपातकालीन प्रसंगी कॉल केल्यावर त्वरीत सेवस
े हजर राहावे.
➢ त्याने दररोज तपासलेल्या रुग्णांची नोंदवही ठे वावी.

➢ महाववद्यालयीन ववद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक कायथक्रमात अध्यापकांना मदत करणे .

➢ महाववद्यालयीन ववद्यार्थ्यांच्या ववभागीय ववद्यापीठांच्या प्रात्यवक्षक कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करणे.

➢ महाववद्यालयीन ववद्यार्थ्यांच्या ववभागीय ववद्यापीठांच्या प्रात्यवक्षक परीक्षांच्यावेळी अध्यापकांना परीक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे .
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वेळोवेळी सांवगतलेली कामे करणे.

➢ प्रयोगशाळे त ववववि प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या नोंदी घेणे, वरपोटींग करणे.

➢ ते उप-ववभागीय जडवस्तू नोंदवही अद्ययावत ठे वणे व साप्तावहक मागणीपत्रे तयार करणे.
➢ प्रयोग शाळे तील सािनसामुग्रीचे पवररक्षण व दु रुस्ती यांसाठी योग्य ती कायथवाही करणे.

➢ सकाळभ् काम सुरु करण्यासाठी लागणारी सवथ पूवथ तयारी आदल्या वदवशी सध्याकाळी पूणथ झाली आहे, याबददल त्याने खात्री करुन घ्यावी.
➢ राष्ट्रीय कायथक्रमात मदत व सहभाग घेणे.

➢ प्राध्यापक व वरीष्ट्ठांनी वेळोवेळी सांगीतलेली कामे करणे.
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५

प्रयोग शाळा सहाय्यक - पदाचा जॉब चाटथ

➢ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांना कामात व संबंिीत ववभागात दै नंवदन कामात मदत करणे.
➢ प्रयोगशाळांची स्वच्छता व दे खभाल करणे.

➢ प्रयोगशाळे मध्ये लागणाया
ा़ सावहत्य भांडारातून मागणी प्रमाणे घेवून येणे.
➢ अहवाल तयार करण्यासाठी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांनी मदत करणे.
➢ रुग्ण शुल्क वसुल करणे, जमा करणे व वहशोब ठे वणे.

➢ ववद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक कायथक्रमांत अध्यापकांना मदत करणे.
➢ ववद्यार्थ्यांच्या प्रात्यवक्षक कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करणे.

➢ ववद्यार्थ्यांच्या प्रात्यवक्षक पवरक्षांच्यावेळी अध्यापकांना परीक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे.
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वेळोवेळी सांवगतलेली कामे करणे.

➢ प्रयोगशाळात ववववि प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या नोंदी घेणे, वरपोटींग करणे.
➢ राष्ट्रीय कायथक्रमात मदत व सहभाग घेणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविावनयम - 2005
ववरष्ट्ठ वलपीक - पदाचा जॉब चाटथ

➢ सवथ प्रकारची दे यके तयार करणे.
➢ रोख नोंदवही अद्ययावत करणे.

➢ स्वीय प्रपंची खाते अद्ययावत ठे वणे तसेच स्वीय प्रपंची रोख नोंदवही अद्ययावत ठे वणे.

➢ खातेवनहाय लेखा पवरक्षण व महालेखापाल मुंबई यांचे अनुपालन अहवाल सादर करणे.
➢ भववष्ट्य वनवाह वनिी लेखे अद्ययावत ठे वणे.
➢ मावसक खचाचे वववरण पत्रे तयार करणे.
➢ कायथक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे.

➢ कायालयीन अविक्षकांनी सांवगतलेली कामे करणे.

➢ प्रशासकीय अविकारी यांनी सोपववलेली कामे पार पाडणे.
➢ कमथचाै्रयांची सेवा अवभलेखे अद्ययावत तयार करणे.

➢ अविकाै्रा़ यांची व कमथचाै्रा़ यांची सेवा पुस्तके तयार करुन अद्ययावत ठे वणे.
➢ अविकारी व कमथचाै्रया वैयक्तती नस्त्या तयार करुन अद्यावत ठे वणे.
➢ ववरष्ट्ठांनी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविावनयम - 2005
कवनष्ट्ठ वलपीक - पदाचा जॉब चाटथ
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सवथ प्रकारची दे यके तयार करणे.

आकस्स्मक खचाची नोंदवही ठे वणे.

मुळ सेवा पुस्तके अद्ययावत ठे वणे व नोंदी घेणे.
आवक जावक करणे.

आस्र्ापना ववभागाशी असलेला पत्रव्यवहार करणे.
वनयतकावलन वववरणपत्रे तयार करणे.

वविानसभा तारांवकत प्रश्नांची उत्तरे टं कवलखीत करणे.
बैठकांववषयी मावहती तयार करणे.

गोपवनय व अिथशासकीय पत्रांच्या नोंदवहया अद्ययावत ठे वणे.
वनवृत्तीवेतनाची सवथ कागदपत्रे तयार करणे.
वकरकोळ रजेचा वहशोब ठे वणे.

पोष्ट्टांच्या वतकीटांचा वहशोब ठे वणे(अ व ब नोंदवहया अद्ययावत ठे वणे.

वैद्यवकय तपासण्या प्रमाणपत्रे तयार करणे व वैद्यकीय अविकायां
ा़ च्या स्वाक्ष-या घेणे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करणे.
मावसक खचथ वववरणपत्र तयार करणे.

वबल रवजस्टर, चेक रवजस्टर, टोकन रवजस्टर अद्ययावत ठे वणे.
मावसक कोरीअर वरपोटथ तयार करणे.

वेळोवेळी ववरष्ट्ठांनी सोपववलेली ववववि कामे पार पाडणे.
कायालयीन अविक्षक सांवगतलेली कामे करणे.

प्रशासकीय अविकरी यांनी सोपववलेली कामे पार पाडणे.

ववववि प्रकारच्या नस्त्या अवभलेख ववभागात क्रमाने लावून ठे वणे.
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५

क्ष- वकरण तंत्रज्ञ ‘ पदाचा जॉब चाटथ
➢ क्ष- वकरण तंत्रज्ञाने २४ तास हजर रहावे.वनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.

➢ त्याने दररोज नेहमीचे काम सुरु करण्यापूवी क्ष- वकरण यंत्र स्वच्छा करावे व ते नीट काम दे त आहे हे पाहावे.
➢ त्याच्या ताब्यातील क्ष-वकरण यंत्राच्या पवररक्षणासाठी व दु रुस्तीसाठी तो जबाबदार असतो.
➢ त्याने यंत्राचे संिारण व दुरुस्त्या याची नोंद वदनांकासह दशथवणारी ववशेष नोंदवही ठे वावी.

➢ क्ष-वकरण ववभागाची उप-ववभागीय जडवस्तू नोंदवही व साप्तावहक मागणीपत्रे यासाठी तो जबाबदार असतो.
➢ त्याने वापरलेल्या क्ष-वकरण वफल्मचा दररोजचा वहशोब त्यांच्या वनरवनराळया आकारानुसार ठे वावा.

➢ क्ष-वकरण यंत्राच्या कामकाजात कोणताही अडर्ळा येत असल्यास त्यान तो वेळेवर क्ष-वकरण ववभाग प्रमुखांच्या वनदशथनास आणावा.
➢ वववकरणाचा िोका टाळण्यासाठी असलेली सवथ सािनसामग्री सुस्स्र्तीत आहे याकडे त्यान लक्षाा ठे वावे.
➢ राष्ट्टीय कायथक्रमात मदत व सहभाग घेणे.

➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वेळोवेळी सांगीतलेली कामे करणे.
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५

अंिारखोली सहाय्यक ‘ पदाचा जॉब चाटथ
➢ अंिारखोली सहाय्यकाने शासनाने ठरवून वदलेल्या वेळात हजर रहावे.वनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर रहावे.
➢ क्षाा वकरण तंत्रज्ञाने काढलेल्या क्षाा वकरणांना रसानात िुणे व वाळवणे.
➢ क्षाा वकरण तंत्रज्ञाला रुग्णाचा क्षाा वकरण काढण्यात मदत करणे.

➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वेळोवेळी सोपववलेली कामे पार पाडणे.

➢ त्याने दररोज नेहमीचे काम सुरु करण्यापूवी क्षाा वकरण यंत्र स्वच्छ करावे व ते नीट काम दे त आहे हे पाहावे.
➢ त्याने यंत्राचे संिारण व दुरुस्त्या याची नोंद वदनांकासह दशथवणारी ववशेष नोंदवही ठे वावी.

➢ त्याने वापरलेल्या क्ष-वकरण वफल्मचा दररोजचा वहशोब त्यांच्या वनरवनराळया आकारानुसार ठे वावा.

➢ क्ष-वकरण यंत्राच्या कामकाजात कोणताही अडर्ळा येत असल्यास त्यान तो वेळेवर क्ष-वकरण ववभाग प्रमुखांच्या वनदशथनास आणावा.
➢ वववकरणाचा िोका टाळण्यासाठी असलेली सवथ सािनसामग्री सुस्स्र्तीत आहे याकडे त्यान लक्षाा ठे वावे.
➢ रुग्ण शुल्क वसुल करणे, जमा करणे व वहशोब ठे वणे.
➢ राष्ट्टीय कायथक्रमात मदत व सहभाग घेणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५
वाहन चालक ‘ पदाचा जॉब चाटथ

➢ वाहन सुस्स्र्तीत ठे वणे,ऑईल, पाणी,हवा,ब्रेक,लाईट इ.सवथ व्यवस्स्र्त ठे वणे.

➢ वाहन दु रुस्ती केल्यानंतर वहस्टी शीट मध्ये त्यांच्या नोंदी घेणे व कायालय प्रमुखाची स्वाक्षरी घेणे.
➢ लॉग बुक अद्ययावत ठे वणे,नोंदी घेवून कायालय प्रमुखांच्या स्वाक्ष-या घेणे.
➢ इंिन दे यके लॉग बुक मध्ये नोंदवून प्रमावणत करुन सादर करणे.
➢ 24 तास वाहन सुस्स्र्तीत प्रवासाकरीता ठे वणे.

➢ ववरष्ट्ठांच्या आदे शानुसार रुग्ण वावहन्या व्यावतवरक्तत राष्ट्टीय कायथक्रम व इतर वनकडीच्या अत्यावश्यक वेळी वाहन चालववणे.
➢ वेळोवेळी ववरष्ट्ठांच्या आदे शांप्रमाणे वाहन प्रवासास सुस्स्र्तीत उपलब्ि करुन दे णे.

➢ संस्र्ाप्रमुखांच्या ववववि शासकीय भेटीसाठी तसेच व्ही.आय.पी.दौ-यासाठी वाहन घेऊन जाणे.
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५
सुतार ‘ पदाचा जॉब चाटथ

➢ रुग्णालयातील ववववि ववभाग ,मुलामुलींचे वसवतगृह,वनवासस्र्ाने,ओपीडी इमारत,इन्सीनेटर,बाहय रुग्ण ववभाग वगैरे वठकाणच्या सुतार ववषयक कामे पाडावीत.
➢ ववववि ववभागातील लाकडी सामान व इतर लाकडी सावहत्य सुस्स्र्तीत ठे वावे.
➢ मुला-मुलींकरीता असलेले बेंचेस सुस्स्र्तीत ठे वणे व ते दु रुस्त करणे.
➢ सवथ ववभागातील दरवाजे,वखडक्तया वगैरेंची वनगा राखणे.

➢ रुग्णालयातील सवथ टे बल ,खुच्या ,बाक,स्टु ल वगैरे लाकडी सामानांची वनगा राखणे.
➢ ववववि ववभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे.

➢ वेळोवेळी वरीष्ट्ठांनी सोपववलेल्या जबाबदा-या पार पाडणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५
औषिवनमाता ‘ पदाचा जॉब चाटथ

➢ रुग्णालयातील ववववि बाहय रुग्ण ववभागात स्त्री व पुरुष वखडक्तयांवर औषि .वाटप करणे.
➢ मुख्य औषिभांडार ववभागातून प्रत्येक कक्षात औषि वाटप करणे.
➢ औषि व औषि ववतरणाचे लेखे व्यवस्स्र्त ठे वणे.
➢ औषि ववतरणाचे मावसक अहवाल तयार करणे.
➢ औषिांचे लेजर लेखे ठे वणे.

➢ वरीष्ट्ठांनी वेळोवेळी सोपववलेल्या जबाबदा-या पार पाडणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५

वैद्यकीय सामाजीक कायथकता व सामाजीक कायथकता ‘ पदाचा जॉब चाटथ
➢ रुग्णालयात येण-या ववववि रुग्णांना योग्य मागथदशथन करणे.
➢ अवत गरीब रुग्णांना वनिी उपलब्ि करुन दे णे.
➢ वशबीर आयोवजत करण्यास मदत करणे.

➢ दावरद्रय रेषेखालील रुग्णांना पडताळणी करुन औषिे उपलब्ि करुन दे णे.
वगथ ३ वैद्यकीय अविकारी‘ पदाचा जॉब चाटथ

➢ रुग्णालयातील अवतदक्षता ववभागात एम.एल.सी केसेस हाताळणे.

➢ वगथ ३ पदाची वैद्यकीय तपासणी करणे.

➢ वैद्यकीय अविक्षकांना रोजच्या कामात मदत करणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५
आहारतज्ञ ‘ पदाचा जॉब चाटथ

➢ रुग्णालयातील पाकशाळे तील आहाराचे वनवरक्षण करणे.
➢ रुग्णांचा आहार वनवित करणे.
➢ अन्न भांडार सुस्स्र्तीत ठे वणे.

➢ न्युटीशन आहाराचे वनवरक्षण व वनयंत्रण करणे तसेच त्या संबवित योग्या ती प्रणाली तयार करणे.

➢ कक्षामध्ये आहार ववतरण होण्या संबंिी भेट दे णे.अविसेववका यांच्या सोबत चचा करुन आहार ववतरणाबाबत तक्रारी दू र करणे.
➢ अन्न पदार्थ दे णगी वमळाल्यास त्याचे नेटके ववतरण करणे.

➢ ववववि आजारांच्या रुग्णांना त्यांच्या आजारा प्रमाणे आहार सांगणे.
➢ आहार ववतरण नोंदवही अद्ययावत करणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५

व्यवसायोपचारक व भौतीकोपचारक ‘ पदाचा जॉब चाटथ
➢ रुग्णालयातील येणा-या रुग्णांची शावररीक तपासणी ,इतर तपासण्या करुन रोगांवर योग्य व्यायाम दे णे.
➢ रुग्णांना व्यायाम वशकवणे.

➢ रुग्णालयातील येणा-या रुग्णांची शावररीक तपासण्यांचे लेखे अद्ययावत करणे व त्यांची दे खभाल करणे.
➢ रुग्णांना योग्या सल्ला दे णे व पुढील उपचारांसाठी मागथदशथन करणे.

➢ शावररीक तपासणी च्या केसेस बैठकीसाठी व चचेसाठी सुसूत्रबध्द सादरीकरण करणे.

➢ रुग्णांचे शावररीक वनवरक्षण करणे तसेच ववद्यार्थ्यांना व सहका-यांना शावररीक वशक्षण दे णे.
➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वेळोवेळी नेमून वदलेली कामे करणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५

स्वच्छता वनरीक्षक ‘ पदाचा जॉब चाटथ
➢ रुग्णालय,महाववद्यालय,डॉक्तटसथ क्तवाटसथ येर्ील स्वच्छतेवर दे खरेख ठे वणे.
➢ तृतीय व चतुर्थश्रेणी वनवासस्र्ान आवार स्वच्छ ठे वण्याची सोय करणे.

➢ कचरा जाळण्याच्या मशीनवर दे खरेख ठे वून रोजच्या रोज वापर करणे.

➢ वरचेवर कक्षात व रुग्णालयीन पवरसरात राऊंड घेवून काही अडचणी असल्यास त्यांचे वनरसन करणे

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई
मावहती अविकार अविवनयम २००५

दू रध्वनी चालक ‘ पदाचा जॉब चाटथ
➢ बाहेरुन आलेले दू रध्वनी घेणे.

➢ प्रत्येक ववभागात आलेले दू रध्वनी ताबडतोब त्या त्या ववभागात दे णे.
➢ तीन पाळीत 24 तास उत्तम सेवा दे णे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम २००५
वस्त्रपाल ‘ पदाचा जॉब चाटथ

➢ कपडे व कापड आवश्यकता प्रमाणे पुरवठा करणेसाठी रुग्णालयातील रुग्ण व वगथ 4 कमथचारी यांची यादी तयार करणे.
➢ रुग्णांसाठी कपडे तयार करणे.

➢ वगथ ४ कमथचा-यांसाठी गणवेश तयार करणे.

➢ लेखा पवरक्षणाच्या आक्षेपांचे वनराकरण करणे.

➢ कपडयांची मागणी व िुलाई कवरता िोब्यांना वदलेल्या कपडयांचे नोदवही,अवभलेखे अद्ययावत करणे.
➢ भांडारातील उपलब्ि मालाची तपासणी करणे.

➢ वनलेखीत करवयाच्या केलेल्या साठयांची,मालांची नोंदवही अद्ययावत करणे.
➢ कशपी व कपजारी कमथचा-यांच्या कामावर वनरीक्षण व वनयंत्रण ठे वणे.
➢ वगथ ४ कमथचा-यांसाठी गणवेश वाटप करणे.

➢ वशलाई यंत्राची तसेच त्यासाठी आवश्यक असणा-या मालाची खरेदी तसेच दे खभाल व दु रुस्ती करणे.
➢ कक्षांमिील कापड ,कपडे यांची भांडार पडताळणी करणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

क्ष वकरण सहाय्यक ‘ पदाचा जॉब चाटथ
➢ क्ष वकरण सहाय्यकाने शासनाने ठरवून वदलेल्या वेळात हजर रहावे.वनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर राहावे.
➢ क्ष वकरण तंत्रज्ञाने काढलेल्या क्ष वकरणांना रसायनात िुणे व वाळवणे.
➢ क्ष वकरण तंत्रज्ञाला रुग्णाचा क्ष वकरण काढण्यास मदत करणे.

➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वेळोवेळी सांपववलेली कामे पार पाडणे.

➢ त्याने दररोज नेहमीचे काम सुरु करण्यापूवी क्ष वकरण यंत्र स्वच्छ करावे व ते नीट काम दे त आहे हे पाहावे.
➢ त्याने यंत्राचे संिारण व दुरुस्त्या यांची नोंद वदनांकासह दशथववणारी ववशेष नोंदवही ठे वावी.

➢ त्याने वापरलेल्या क्ष वकरण वफल्मचा दररोजचा वहशोब त्यांच्या वनरवनराळया आकारानुसार ठे वावा.

➢ क्ष वकरण यंत्राच्या कामकाजात कोणताही अडर्ळा येत असल्यास त्याने तो वेळेवर क्ष वकरण वैद्यकीय अविक्षकांच्या वनदशथनास आणावा.
➢ वववकरणाचा िोका टाळण्यासाठी असलेली सवथ सािनसामुग्री सुस्स्र्तीत आहे याकडे लक्ष द्यावे.
➢ रुग्ण शुल्क वसुल करणे ,जमा करणे व वहशोब ठे वणे.
➢ राष्ट्टीय कायथक्रमात मदत व सहभाग घेणे

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

सी टी स्कॅन तंत्रज्ञ ‘ पदाचा जॉब चाटथ

➢ सी.टी.स्कॅन तंत्रज्ञाने २४ तास हजर रहावे.वनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्यान हजर राहावे.
➢ त्याने दररोज नेहमीचे काम सुरु करण्यापूवी सी.टी.स्कॅन यंत्र स्वच्छ करावे व नीट काम दे त आहे हे पाहावे.
➢ त्याच्या ताब्यातील सी.टी.स्कॅन यंत्राच्या पवरक्षणासाठी व दु रुस्ती साठी तो जबाबदार असतो.
➢ त्याने यंत्राचे संिारण व दुरुस्त्या यांची नोंद वदनांकासह दशथववणारी ववशेष नोंदवही ठे वावी.

➢ सी.टी.स्कॅन ववभागाची उप-ववभागीय जड वस्तू नोंदवही व साप्तावहक मागणीपत्रे यासाठी तो जबाबदार असतो.

➢ सी.टी.स्कॅन यंत्राच्या कामकाजात कोणताही अडर्ळा येत असल्यास त्याने तो वेळेवर सी.टी.स्कॅन ववभाग प्रमुखांच्या वनदशथनास आणावा.
➢ राष्ट्टीय कायथक्रमात मदत व सहभाग घेणे.

➢ प्राध्यापक व ववभाग प्रमुखांनी वेळोवेळी सांवगतलेली कामे करणे
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

बालरुग्ण पवरसेववका ‘ पदाचा जॉब चाटथ

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

➢ अविपवरचारीका प्रत्यक्ष रुग्णसेवा पुरववतात.पवरचया सेवा आखणी (एन.जी.केअर प्लॅन ) करणे जरुरी प्रमाणे रुग्णसेवा पुरववणे.
➢ जरुर पडल्यास स्वत: सेवा दे णे,बालकांची सुरवक्षतता ,आराम,स्वच्छता याकडे लक्ष दे णे तसेच औषिोपचारांच्या नोंदी घेणे.

➢ आरोग्य वशक्षण इत्यादी पयथवक्ष
े ण व व्यवस्र्ापन कक्ष व पवरसराची स्वच्छता ,कामाच्या वेळा ठरववणे व कामाचे वाटप करणे.
➢ ववद्यार्थ्यासाठी वचवकत्सालयीन अभ्यासाचे रुग्णसेवा , प्रात्यवक्षकाचे वनयोजन व अंमलबजावणी करणे.

पवरसेववका ‘ पदाचा जॉब चाटथ

➢ प्रत्यक्ष रुग्णसेवा पुरववणे.

➢ कक्षातील सवथ व्यवस्र्ेचे वनयोजन व अंमलबजावणी,तसेच पयथवक्ष
े ण करणे.

➢ ववद्यार्थ्यासाठी वचवकत्सालयीन अनुभवामध्ये सावहत्य पुरवठा उपलब्ि करुन दे णे व ववद्यार्थ्यांचे पयथवक्ष
े ण करणे.
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

अविपवरचारीका ‘ पदाचा जॉब चाटथ
➢ प्रत्यक्ष रुग्णसेवा दे णे.ज्यामध्ये रुग्णांना औषोिोपचार दे खरेख ,वैयस्क्ततक स्वच्छता,आहार,आराग्य वशक्षण दे ण्याची जबाबदारी असते.
➢ आवश्यक असणा-या पवरचया कृती करणे.

➢ रुग्णांच्या ववववि तपासण्या शल्यवक्रया व कृतीसाठी तयार करणे.

➢ रुग्णांचे दै नंवदन वनरीक्षण व अहवाल व त्याप्रमाणे वचवकत्सा करणे.
➢ कक्ष व्यवस्र्ापनात मदत करणे.

➢ ववद्यार्थ्यांना शैक्षणीक अनुभव दे ण्यात सहभाग.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वशपाई पदाचा जॉब चाटथ
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

वेळोवेळी वरीष्ट्ठांनी सोपववलेल्या ववववि जबाबदा-या पार पाडणे.
कायालयात साफसफाई करणेटपाल वाटप करणे.

दे यके कोषागारात सादर करणे व संदेश वाहकाचे काम करणे.
रोकड आणण्यासाठी रोखपाल यांचे सोबत कोषागारात जाणे.
पासथल सोडववणे.

भांडार ववभागास मदत करणे.

ववरष्ट्ठांनी सांवगतलेली कामे करणे.
रास्ष्ट्रय कायथक्रमात सहभाग घेणे.

वलवपकांना ववववि प्रकारच्या नस्त्या सूवचबध्द करण्यासंदभात मदत करणे.
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

प्रयोगशाळा सेवक - पदाचा जॉब चाटथ

➢ वेळोवेळी वरीष्ट्ठांनी सोपववलेल्या ववववि जबाबदा-या पार पाडणे.
➢ ववभागातील प्रयोगशाळे त साफसफाई करणे

➢ ववभागातील ववववि प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई करुन वनगा राखणे.
➢ ववभागातील प्रयोगशाळे त ववरष्ट्ठांना त्यांच्या मागथदशथनाखाली कामात मदत करणे.
➢ ववभागाकरीता भांडारातून रसायने व काच सामान आणणे.
➢ शवभाग प्रमखांनी सोपशवलेली कामे पार पाडणे
➢ शवभागातील भांडार शवभागास मदत करणे
➢ रास्ष्रय कायटक्रमात सहभाग घेणे

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई
कक्षसेवक व चतुर्थश्रेणी सेवक पदाचा जॉबचाटथ
➢ रुग्णालयामिील कक्षामिील रुग्णांसंबंिीत स्वच्छतेची कामे
➢ रुग्णालयामिील कक्षामिील रुग्णांसंबंिीत स्वच्छतेची कामे
➢ रुग्णांकरीता पाकगृहामिून चहा, भोजन आणणे.

➢ रुग्णांना चहा, भोजन व औषि वाटपाकरीता वसस्टरांना मदतनीस म्हणून काम करणे.
➢ रुग्णांचे बेड तयार करणे.

➢ कक्षप्रमुख सांगवतल ती कामे पार पाडणे.
➢ रास्ष्ट्रय कायथक्रमात सहभाग घेणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

आया- पदाचा जॉबचाटथ

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

रुग्णालयामिील कक्षामिील रुग्णांसंबंिील स्व्च्छतेची कामे करणे.

रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या
ा़ स्री रुग्णांसंबंिातील प्रामख्याने कामे पार पाडणे.
रुग्णांकवरता पाकगृहातून चहा, भोजन आणणे.

रुग्णांना चहा, भोजन व औषि वाटपाकवरता वसस्टरांना मदतनीस म्हणून काम करणे.
रुग्णांचे बेड तयार करणे.

कक्षप्रमुख सांगवतल ती कामे पार पाडणे.
रास्ष्ट्रय कायथक्रमात सहभाग घेणे.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

क्ष वकरण सेवक पदाचा जॉब

➢
➢
➢
➢
➢

क्ष वकरण ववभागामध्ये क्ष वकरण यंत्राची ने आण करणे.

क्ष वकरण काढताना रुग्णांना व तंत्राज्ञांना मदत करणे.
क्ष वकरण ववभागातील इतर कामे पार पाडणे.
कक्षप्रमुख सांगवतल ती कामे पार पाडणे.
रास्ष्ट्रय कायथक्रमात सहभाग घेणे

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

सफाईगार पदाचा जॉब चार्ट

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

महाववद्यालयातील सवथ ववभागांतील सवथ कक्ष व ववभाग व दशथनीय भाग स्वच्छ करणे .
रुग्णालय ववभागांतील कक्षातील रुग्णांची लघवी , संडास साफ करणे.

महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील शौचालय, र्ुंकीपात्र स्वच्छ ठे वणे.
नवसंग स्टाफला ग्लोव्हज मॅकेन्टोस स्वच्छ करुन देणे.

रुग्णालयीन तपासणीची ववशेष नमूने कक्षातून प्रयोगशाळे त घेऊन जाणे.
महाववद्यालयातील व रुग्णालयातील वजने घासून पूसणे.

महाववद्यालयातील व रुगणालयातील आवार स्वच्छ ठे वणे.

महाववद्यालयातील व रुगणालयातील गटारी व ड्रेनेज स्वच्छ ठे वणे.

ववरष्ट्ठांनी सांवगतलेली कामे करणे व सवथ रास्ष्ट्रय कायथक्रमात सहभाग घेणे.

दं त ववद्यार्थ्यांच्या करीता असलेल्या वसवतगृहांची गटारी, ड्रेनेज, संडास, बार्रुम, वजने व ववववि खोल्या यांची साफसफाई करणे.
अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

माळी पदाचा जॉब चाटथ

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

महाववद्यालयातील सवथ ववभागांतील सवथ कक्ष व ववभाग व दशथनीय भाग या वठकाणचे गवत काढू न झाडे लावणे.
ववववि ववभागांतील झाडे , झुडपे व ववववि शोभेची झाडे यांची वनगा राखणे

महाववद्यालय पवरसरातील अनावश्यक गवत, झाडे , झुडपे यांचा नयनाट करणे.
ववववि ववभागात आवश्यकतेप्रमाणे काम करणे.

वेळोवेळी ववरष्ट्ठांनी सांवगतलेली ववववि कामे करणे.

महाववद्यालयाच्या परीसरात असलेल्या सवथ वृक्षांना पाणी घालणे.

महाववद्यालयाच्या पवरसरात ववववि ववभागांमध्ये आकषथक बगीचा तयार करणे.

महाववद्यालयाच्या पवरसरात वववववि ववभागांत व पवरसरात वाढलेले अनावश्यक गवत कमी करणे.
सवथ प्रकारच्या वृक्षांची काळजी घेणे

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005
स्वामी रामािंद तीथथ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय, अंबाजोगाई या कायाथलयातील अहिकारी आहण
कमथचारी यांचे अहिकारांचा तपहशल
अ.
क्रं

1

पदिाम

अविष्ट्ठाता

अहिकार

प्रादे वशक प्रमुख व वनयंत्रण अविकारी
भववष्ट्य वनवाह वनिी मंजूर करणे इ.
रजा वनयम

यंत्रसामुग्री सािन सामुग्री खरेदी ववषयक

कायालयाच्या वनयत्रंणातील अस्र्ापनेचे व लेखा ववषयीचे
सवथ बाबी हाताळणे.

कायालयाच्या वनयंत्रणातील आस्र्ापनेचे व लेखा ववषयीचे

सवथ बाबी हाताळणे. जडसंग्रह वनलेखन करणे वसुली करणे

कोणता कायद्या/हियम/
शासि हिणथय / पररपत्रकािूसार

अहिप्राय

.रिझाल्यु शन क्रंएमईडी -1988 / सीआर-605,
मं त्रालय, मं बई दि.15/12/1988
महाराष्ट्र सर्वसाधारण भदर्ष्यदिर्ाव ह दिधी दियम
05/02/1988
म.िा.सेर्ा (दियम) 1981 िू सार ररझाल्यशि क्र
एमईडी-1988/सीआर-605, मं त्रालय, मं बई
दि.15/12/1988

शा.दि.क्र. दर्अप्र-1000 / प्रक्र461/2001/दर्दियम/दि11/07/01, इत्यािी

.शवधान सभा तारांशकत प्रश्ांना समशदविी उत्तरे दे णे

रॅग्णालयासाठी लागणारे सावहत्य/औषिी/फर्थनचर वववहत

केलेल्या यंत्रसुत्री नुसार खरेदी करणे. वकरकोळ वस्तु खरेदी

02

प्रशासकीय
अविकारी

करणे.शासनाने वववहत केलेल्या मुदती नूसार अवभलेखे नष्ट्ट

शा.दि.क्रं. दर्अप्र-1000/प्रक्र461/2001/दर्दयम/दि.11/07/01

आहरंण व संववतरण अविकार

वरझाल्युशन क्र. एमईडी-1988/सीआर-605,

करणे इ.

मंत्रालय, मुंबई वद.15/12/1988 इत्यादी

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम 2005
स्वामी रामािंद तीथथ ग्रामीण वैद्यकीय रुग्णालय, अंबाजोगाई या कायाथलयातील अहिकारी आहण कमथचारी यांचे कतथ व्ांचा तपहशल

अ.
क्रं

01

पदिाम 1,
2
अविष्ट्ठाता

कतथव्

कोणत्या कायद्या /
हियम / शासिहिणथय
/ पररपत्रकािूसार

1) सवथ ववत्तीय प्रकारचे दे यके स्वाक्षरी करणे.

वरझाल्युशन क्रं. एमईडी-1988

3) प्राध्यापक व ववभागप्रमुखांवर प्रशासवकय वनयंत्रण ठे वणे

वद.15/12/1988

2) अविकारी व कमथचा-यांचे रजा, रजा प्रवास सवलत मंजूर करणे
4) महाववद्यालयाच्या संदभात जनतेच्या तक्रारीचे वनवारण करणे
5) वैद्यकीय वशक्षण ववभागाच्या िेय िोरणांची अमंलबजावणी
6) राष्ट्रीय कायथक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे

7) संस्र्ेसाठी आवश्यक अनुदानाची मागणी करणे

8) ववववि वठकाणी आरोग्य वशबीरांचे आयोजन करणे

/ सीआर-605, मंत्रालय, मुंबई
महाराष्ट्र सवथ सािारण भववष्ट्य

वनवाह वनिी वनयम 5/2/1988
तसेच 1998

म.ना.सेवा वनयम 1981

9) अविकारी व कमथचा-यांवर वनयंत्रण व वशस्तभंग ववषयक
कायथवाही करणे.

02

प्रशासकीय

कमथचारी वगावर वनयंत्रण, आहरण व संववतरण अविकारी, तसेच

म.ना.सेवा वनयम 1981

03

औषि वनमाता

औषिशास्त्र ववभागात ववववि औषिासंबिी संशोिन करणे व वैद्यकीय

म.ना.सेवा वनयम 1981

अविकारी

अविष्ट्ठातांनी सोपववलेले इतर

ववद्यार्थ्यांना त्या संबिी अध्यापन करणे.

अहिप्रा
य

वगथ-3 कमथचारी
01

लेखा अविक्षक

लेखा अविक्षक म्हणून असलेली सवथ कतथव्ये पार पाडणे

म.ना.सेवा वनयम 1981

02

कायालयीन

प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पाडणे व इतर कतथव्ये

म.ना.सेवा वनयम 1981

03

ववरष्ट्ठ

प्रशासकीय कामकाजात ववरष्ट्ठांना मदत व इतर कतथव्ये

म.ना.सेवा वनयम 1981

लघुलेखक

लघुलेखन घेणे, टं कलेखन करणे, व इतर अनुषंवगक कतथव्ये

म.ना.सेवा वनयम 1981

05

ववरष्ट्ठ वलवपक

प्रशासकीय कामकाज, टं कलेखन, ववरष्ट्ठांनी सांवगतलेली कामे

म.ना.सेवा वनयम 1981

06

कवनष्ट्ठ

प्रशासकीय कामकाज, टं कलेखन, ववरष्ट्ठांनी सांवगतलेली कामे

म.ना.सेवा वनयम 1981

07

भौवतक उपचा

अस्स्र्व्यंग रुग्णांवर व्यवसायोपचार करणे व इतर कतथव्ये

म.ना.सेवा वनयम 1981

व्यवसायसोप

अस्स्र्व्यंग रुग्णांवर व्यवसायोपचार करणे व इतर कतथव्ये

म.ना.सेवा वनयम 1981

प्रयोगशाळा

रक्तत, लघवी, तपासणे, व इतर तपासण्या,अहवाल व इतर

म.ना.सेवा वनयम 1981

प्रयोगशाळा

रक्तत, लघवी, तपासणे, व इतर तपासण्या,अहवाल व इतर

म.ना.सेवा वनयम 1981

अंिार खोली

क्ष-वकरण तंत्रज्ञांना मदत करणे, व इतर अनुषंवगक काम

म.ना.सेवा वनयम 1981

आरोग्य

आरोग्या संदभात जनजागृती करणे व इतर

म.ना.सेवा वनयम 1981

वाहनचालक

वाहन चालवणे व इतर

म.ना.सेवा वनयम 1981

04

08
09
10
11
12
13

अविक्षक

सहाय्यक

वलपीक
तज्ञ

चार तज्ञ
तंत्रज्ञ

सहाय्यक
पवरचर

वनरीक्षक

14

स्वच्छता

रुग्णालयीन आवार, ववभागांची व इतर संपूणथ स्वच्छता

म.ना.सेवा वनयम 1981

15

सुतार

रुग्णालयीन सुतार ववभागाशी वनगडीत सवथ कामे पार पाडणे

म.ना.सेवा वनयम 1981

ववजतंत्री

ववद्युत ववभागाशी वनगडीत सवथ कामे पार पाडणे

म.ना.सेवा वनयम 1981

16

वनरीक्षक

वगथ-4 कमथचारी

01

वशपाई

कायालयात, ववभागात व इतर वठकाणी वशपायाची सवथ कामे करणे

म.ना.सेवा वनयम 1981

02

प्रयोगशाळा पवरचर

ववभागांमिील प्रयोगशाळे त साफसफाई व सांवगतलेली कामे

म.ना.सेवा वनयम 1981

03

सफाईगार च. श्रेणी

सवथ ववभागांमध्ये साफसफाईची सवथ प्रकारीची कामे करणे

म.ना.सेवा वनयम 1981

04

माळी

सवथ ववभागामध्ये वृक्षारोपन, वनगा, व इतर अनुषंवगक कामे

म.ना.सेवा वनयम 1981

05

स्वच्छक

सवथ प्रकारची स्वच्छतेची कामे करणे

म.ना.सेवा वनयम 1981

06

सुरक्षारक्षक

सवथ ववभागांवर आदे वशत केल्याप्रमाणे रक्षा करणे व इतर

म.ना.सेवा वनयम 1981

कमथचारी

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम 2005

वनणथय प्रवक्रयेतील पयथवक्ष
े ण व जबाबदारीचे उत्तरदायीत्व वनवित करुन कायथपध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार / नाव)
कामाचे स्वरुप:- रुग्णालयात वनरवनराळया ववभागात सुरु असलेले कामाची मावहती
संबवित तरतुद :-

अविवनयमाचे नाव :-

01
01

02
03
04
05
06
07

कामाचे स्वरुप

वनयम:- महाराष्ट्रातील नागरी सेवा वनयम 1981 शासन वनणथय, पवरपत्रके, कायालयीन आदे श

अध्यापकांच्या / अशैक्षवणक पदावरील
अविका-यांच्या वनयुक्ततीचे प्रस्ताव
संचालनालयास सादर करणे

तांवत्रक व अतांवत्रक कमथचारी वगथ 3 आवण

कालाविी वदवस

कामासाठी जबाबदार अविकारी

बाबींचा वनपटारा त्वरीत करणे व इतर ववषय

मावहती अविकारी

सवथ सािारण बाब 7 वदवसात तात्काळ
ववहीत केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे

मावहती अविकारी सहाय्यक

-“-

-“-

सवथ अविकारी व कमथचा-यांचे सवथ प्रकारचे

-“-

-“-

कमथचा-यांच्या रजा मंजूर करणे

-“-

-“-

-“-

-“-

4 च्या वनयुक्तत्या करणे

प्रशासकीय कामकाज करणे

1) कमथचा-यांना मराठी कहदी भाषा परीक्षा

-“-

उत्तीणथ होण्यातून सुट दे णे

कमथचा-यांच्या स्र्ावनक चौकशा करणे

-“-

कायालय सािे पत्र

सात वदवसात वनपटारा करणे

संबवित ववषयाचे वलपीक

वविानसभा तारांवकत प्रश्न

समवदवशी वनपटारा करणे

-“-

अिथशासकीय पत्र

फॅक्तस व्दारे प्राप्त पत्र

संपूणथ संस्र्ेची मावहती

तीन वदवसात वनपटारा करणे

वगथ

समवदवशी वनपटारा करणे ककवा दु सरे
वदवशी

सात वदवसात वनपटारा करणे

-“-“-“अविष्ट्ठाता,

स्वा.रा.ती.ग्रा.शा.वै.म.रु. अंबाजोगाई

अवभप्राय
-

मावहती अविकारी अविवनयम 2005
कलम 4 ( 1 ) ( अ ) नमुना -ब

अनु.क्र.

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय, अंबाजोगाई या कायालयातील कामाशी संबंिीत शासन वनणथय
शासन वनणथयानूसार वदलेले ववषय

शासन वनणथय क्रमांक व तारीख

01

रजा वनयम

महाराष्ट्र नागरी सेवा वनयम 1981

03

रुग्णालयीन प्रशासन

वनयम पुस्तीका खंड एक 1981

02
04
05
06
07

08
09

भववष्ट्यवनवाह वनिी वनयम
वशस्त व अपील वनयम

वनवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण
वनवृत्तीवेतन
वेतन वनयम

सेवच्े या सवथसािारण शती

पदग्रहन अविी, स्वीयेत्तर सेवा, बडतफी, व सेवत
े ून
काढू न टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने

महाराष्ट्र सवथसािारण भ.वन. वनयम 1988
वनयम 1979

म.ना.से. वनयम 1984
म.ना.से. वनयम 1982
म.ना.से. वनयम 1981
म.ना.से. वनयम 1981

म.ना.से. वनयम 1981

अविष्ट्ठाता,

स्वा.रा.ती.ग्रा.शा.वै.म.रु. अंबाजोगाई

अवभप्राय

(असल्यास)

मावहती अविकार अविवनयम 2005

कलम 4 ( 1 ) ( ब ) ( अ ) नमुना - (क)

अ.क्रं
01

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय, अंबाजोगाई येर्ील कामाशी संबंिीत पवरपत्रके
शासकीय पत्रकानूसार वदलेले ववषय

पवरपत्रक कमांक व तारीख

अत्यावश्क सेवत
े ील कमथचा-यांच्या कायालयीन

सावथजनवक आरोग्य ववभाग पवरपत्रक क्रं. ओडीओ-

कामकाजाच्या वेळेबाबत

(असल्यास)

1688 / सीआर- 163 /88 / आस्र्ापना , मंत्रालय,

मुंबई वदनांक 09 वडसेंबर, 1991 व वद. 29/09/1992

02

कायथलयात उवशरा येणा-या कमथचा-यांच्या उशीरा
उपस्स्र्तीची तपासणी

258 /92 / आस्र्ापना, मंत्रालय, मुंबई वद.13/11/92

03

सेवा पुस्तकाची दु सरी प्रत सवथ राज्य शासकीय कमथचा-

ववत्त ववभाग, पवरपत्रक क्रं. सेवापु- 1097 / प्रं.क्रं. 10 /

यांना ववनामुल्य दे ण्याबाबत.

अवभप्राय

वै.वश.व. औ. द्र. ववभाग पवरपत्रक क्रं. इएसटी-3092 /

97 / सेवा-6, मंत्रालय , मुंबई वद. 11 /11 / 1997

अविष्ट्ठाता,

स्वा.रा.ती.ग्रा.शा.वै.म.रु. अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम 2005
कलम 4 (1) (ब) (अ) नमुना

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय अंबाजोगाई कायालयामध्ये उपलब्ि दस्ताऐवजांची यादी दस्ताऐवजांची यादी दस्ताऐवजाचा ववषय
दस्तऐवजाचा प्रकार

ववषय

संबवित व्यक्तती/ पदनाम

व्यकतीचे वठकाण /
उपरोक्तत

कायालयात

(1)

या ववभागात आस्र्ापना 1 ते 4 ववभाग आहेत. त्या - त्या

ववभागात त्या - त्या संवगातील अविकारी व कमथचा-

यांच्या मुळ नस्त्या ठे वण्यात आलेल्या आहेत. त्यात

वैयस्क्ततक नस्त्या, न्यायालयीन प्रकरणाच्या नस्त्या,
वेतनवाढ नस्त्या व इतर प्रशासकीय नस्त्या
(2)

आवक नोंदवही, जावक नोंदवही, स्र्ावनक टपाल

आस्र्ापना वगथ- 1, 2 व श्री. व्ही. जी. वनवे, ववरष्ट्ठ वलवपक
3

आस्र्ापना- शुश्रुषा
आस्र्ापना वगथ-4

आवक जावक ववभाग

नोंदवही (आवक/जावक) वकरकोळ

(3) मावहती अविकार अविवनयम 2005

(4)

नेमणुकीसाठी, रजा मंजूरीसाठी आवश्यक असलेली

(5)

शावरवरक तपासणी करुन अपंगत्वाबाबत प्रमाणपत्र दे णे,
इ.

श्री. मावनक दवहफळे , कवनष्ट्ठ वलपीक
श्री. आर.यु. मस्के, कवनष्ट्ठ वलपीक

श्री. प्रशांत वडमारे, कवनष्ट्ठ वलपीक

(अवतवरक्तत कायथभार )

शारवरक पात्रता अपात्रता पडताळू न प्रमावणत करणे इ.

अंबाजोगाई

श्री. आर.एम. जोगदं ड, कवनष्ट्ठ वलपीक

मावहती अविकार ववभाग श्री. कदम, लघुलेखक

वैद्यकीय मंडळ

उपलब्ि नसल्यास

अध्यक्ष- ववरष्ट्ठ सदस्य, वव.प्र. शल्यवचवकत्सा, वव.प्र.
औषिवैद्यकशास्त्र, वव.प्र. नेत्रवचवकत्साशास्त्र वव.प्र.

अंबाजोगाई

अंबाजोगाई

अंबाजोगाई

अस्र्ीव्यंगोपचारशास्त्र, श्री.कैलास गावंदे कवनष्ट्ठ
अपंग वैद्यकीय मंडळ

वलपीक

अध्यक्ष- वैद्यकीय अविक्षक,

सदस्य 1 संबवित ववषयातील तज्ञ या नात्याने त्या

ववभागाचा ववभाग प्रमुख , 2. ववरष्ट्ठ वनवासी वैद्यकीय

अंबाजोगाई

अविकारी. 3

श्री.कैलास गावंदे कवनष्ट्ठ वलपीक

(6)

लेखा -1,2,3 भ.वन.वन.

श्री.के.आय. विमविमे, कवनष्ट्ठ वलपीक,

अंबाजोगाई

(7)

बाहरुग्ण ववभाग

श्री.डी.एस. भोसले, ववरष्ट्ठ वलपीक

अंबाजोगाई

औषिवनमाता- श्री. बी.एस. सनगावकर

अंबाजोगाई

सवथ दे यके बनवने इ.

पावती पुस्तक नोंदवही, रुग्णालयात जमा होणारे

4, सुश्रुषा

शासकीय शुल्क इत्यादीचा नोंदवहया, बाहयरुग्ण

श्रीमती.ज्योती काळे , कवनष्ट्ठ वलपीक

ववभागा संदभातील कामे, इ.
(8)

जडसंग्रह नोंदवही , वकरकोळ वस्तुपुरवठा नोंदवही,

भांडार ववभाग

लेखन सामुग्री नोंदवही, जडसंग्रह पुरवठा नोंदवही,

2.श्री. आर.एम.सरकटे , ववरष्ट्ठ वलपीक

वनलेखन नोंदवही, सवथ पुरवठा असलेल्या नोंदवहया इ.

(9)

आर्थर्क व्यवहारांशी संबवित सवथ प्रकारच्या नस्त्या, स्वीय
प्रपंची, पीएलअे वगैरे बाबत नस्त्या, स्टायफंड
वाटपाबाबत नस्त्या वैगेरे, इ

1.श्री. सवचन पल्लेवाड, कवनष्ट्ठ वलपीक

3. श्रीमती अे.टी. र्ोरात, ववरष्ट्ठ वलपीक

रोखपाल ववभाग

श्री. बी.ए. वनवे, ववरष्ट्ठ वलपीक

अंबाजोगाई

(10)

रोख नोंदवही, स्वीय प्रपंजी नोंदवही, स्वीय प्रपंची पास

लेखा ववभाग

श्री. बी.ए. वनवे, ववरष्ट्ठ वलपीक

अंबाजोगाई

श्री. आर.बी. सावंत कवनष्ट्ठ वलपीक

अंबाजोगाई

बुक , पावती पुस्तक नोंदवही, मावसक खचाची नोंदवही,
नोंदवही, टोकन नोंदवही इ.
(11)

अंदाजपत्रके, अनुदान, अर्थसंकल्पीय तरतुदी, कायथक्रम,

अर्थसंकल्प ववभाग

अंदाजपत्रके, अनुदान मागणी व खचथ वगैरे बाबतच्या
नस्त्या

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार वनयम- 2005

मावहती अविकार अविवनयम- 2005
कलम 4 (1)(b)(xi)
सन 2016-17

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई या कायालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक व खचाचा तपवशल याची ववस्तृत मावहती प्रकाशीत करणे.
कलम(४)(b)(xi)

अंबाजोगाई येर्ील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासवकय वैै्दयवकय महाववलय व रुग्णालय अंबाजोगाई या सावथजवनक प्राविकरणासाठी वदनांक 01/04/2017 ते 31/03/2018 या काळासाठी मंजूर

झालेल्या आवण खचथ झालेल्या रकमेचा तपशील तसेच मंजुर रकमेपैकी वाढू न झालेला रकमेचा तपशील प्रवसध्द करणेबाबत

अ क्

2210

05

प्रिानवशषथ

नमूना क चालू वषासाठी

मागणी वशषथ

मंजूर रक्तकम

- वैै्वकय सेवा व सावथजनीक आरोग्य

माचथ-18 अखेर

- वैै्कीय वशक्षण् , प्रवशक्षण व सेशोिन

- ग्रामीण आरोग्य सेवा - ववषमवचवकत्सा

01

- रुग्णालये व दवाखाने

झालेला खचथ

1

01-वेतन

3

03-अवत-भत्ता

4
5
6
7

8
9

10

माचथ-18 अखेर वशल्लक
अनुदान/

शासन समर्थपत

- रुग्णालये व दवाखाने

(01)(01) - स्वा रा ती ग्रा शा वै महावरालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई

2

वनयोवजत वापर येर्े क्षानूसार व कामानुसार
स्वतं पानावर मावहती भरावी

उपवशषथ

03

110

(रुपये हजारामध्ये)

02-मजुरी

06-दु -पा-ववज

10-कंत्राटी सेवा
11-दै -प्रवास

13-काया-खचथ
14-भा-व-कर

17-संगणक खचथ
19-आहार खचथ

मंजुर

पुरवनी

अंवतम मंजुर

100

0

0

392767
65

16000
0

312

5099
1232
106

4131

0
0
0
0
0
0
0
0
0

392767

285610

107157

58

38

20

16000
0

330

4689
1232
95

4131

0

11950
0

278

4689
0

95

4111

0

4050
0

52
0

1232
0

20

शेरा

11

21-सा-व-पुरवठा

54195

0

48875

48875

0

13

26-जावहराती

30

0

27

23

4

12
14
15

24-पे-तेल-बंगण
27-ल-बांिकामे

28-व्यवसाय व ववशेष सेवा

546

1047
0

0
0
0

396
942
0

389
940

7
2

0

0

16

51-मोटार वाहने

53

0

47

12

35

18

72-दु रुस्ती

110

0

99

74

25

17

52-यं-सा-सामुग्री
एकुण -

851
476644

0
0

765
470453

748

17

357832

112621

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

कलम(४)(b)(xi)

अंबाजोगाई येर्ील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासवकय वैै्दयवकय महाववलय व रुग्णालय अंबाजोगाई या सावथजवनक प्राविकरणासाठी वदनांक 01/04/2018 ते 31/03/2019 या काळासाठी मंजूर

झालेल्या आवण खचथ झालेल्या रकमेचा तपशील तसेच मंजुर रकमेपैकी वाढू न झालेला रकमेचा तपशील प्रवसध्द करणेबाबत
अ क्
2210

05

नमूना क चालू वषासाठी

प्रिानवशषथ/मागणी वशषथ/उपवशषथ

मंजूर रक्तकम

माचथ-19 अखेर

- वैै्कीय वशक्षण् , प्रवशक्षण व सेशोिन

- ग्रामीण आरोग्य सेवा - ववषमवचवकत्सा

01

- रुग्णालये व दवाखाने

झालेला खचथ

1

01-वेतन

3

03-अवत-भत्ता

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

माचथ-19 अखेर

वशल्लक अनुदान/
शासन समर्थपत

- रुग्णालये व दवाखाने

(01)(01) - स्वा रा ती ग्रा शा वै महावरालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई

2

वनयोवजत वापर येर्े क्षानूसार व कामानुसार
स्वतं पानावर मावहती भरावी

- वैै्वकय सेवा व सावथजनीक आरोग्य

03

110

(रुपये हजारामध्ये)

02-मजुरी

06-दु -पा-ववज

10-कंत्राटी सेवा
11-दै -प्रवास

13-काया-खचथ
14-भा-व-कर

17-संगणक खचथ
19-आहार खचथ

21-सा-व-पुरवठा
24-पे-तेल-बंगण
26-जावहराती

27-ल-बांिकामे

28-व्यवसाय व वव.से.
51-मोटार वाहने

52-यं-सा-सामुग्री
72-दु रुस्ती
एकुण -

मंजुर

पुरवनी

अंवतम मंजुर

10

0

0

392767
66

16000
1

343

15000
1232
112

4337

54195
622
30

1099
0

53

1300
1500

488667

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

392767

286805

105962

6

6

0

16000
1

309

17162
1232
101

4942

75107
322
50

989
0

24

1212
1257

511481

0

12543
0

296

17047
0

101

4937

75107
322
48

988
0

24

1212
1257

400693

0

3457
1

13

115

1232
0
5
0
0
2
1
0
0
0
0

110788

शेरा

नमुना ख मागील वषासाठी सन (2016-2017) (रुपये हजारात)
कलम(४)(b)(xi)

अंबाजोगाई येर्ील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासवकय वैै्दयवकय महाववलय व रुग्णालय अंबाजोगाई या सावथजवनक प्राविकरणासाठी वदनांक 01/04/2019 ते 31/03/2020 या काळासाठी मंजूर

झालेल्या आवण खचथ झालेल्या रकमेचा तपशील तसेच मंजुर रकमेपैकी वाढू न झालेला रकमेचा तपशील प्रवसध्द करणेबाबत
अ क्
2210

नमूना क चालू वषासाठी

प्रिानवशषथ /मागणी वशषथ/उपवशषथ

- वैै्कीय वशक्षण् , प्रवशक्षण व सेशोिन

110

- रुग्णालये व दवाखाने

01

मंजूर रक्तकम

3

03-अवत-भत्ता

6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

वशल्लक अनुदान/
शासन समर्थपत

- रुग्णालये व दवाखाने

01-वेतन

5

माचथ-2020 अखेर

झालेला खचथ

- ग्रामीण आरोग्य सेवा - ववषमवचवकत्सा

1

4

स्वतं पानावर मावहती भरावी

माचथ-2020 अखेर

(01)(01) - स्वा रा ती ग्रा शा वै महावरालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई

2

वनयोवजत वापर येर्े क्षानूसार व कामानुसार

- वैै्वकय सेवा व सावथजनीक आरोग्य

05
03

(रुपये हजारामध्ये)

02-मजुरी

06-दु -पा-ववज

10-कंत्राटी सेवा
11-दै -प्रवास

13-काया-खचथ
14-भा-व-कर

17-संगणक खचथ
19-आहार खचथ

21-सा-व-पुरवठा
24-पे-तेल-बंगण
26-जावहराती

मंजुर

506669

100
68

16000

10187

377

6000
1232

119

4554

54195

709
30

27-ल-बांिकामे

1154

51-मोटार वाहने

53

28-व्यवसाय व वव.से.
52-यं-सा-सामुग्री

1365

पुरवनी

0
0
0

अंवतम मंजुर

417669

382209

35460

54

0

54

100

0

0

16000

16031

0

302

256

0

8150

5373

15

4800

4785

0

95

33

0

1232
4554

1232

4527

27

43356

43287

0

24

18

709

46

0

0
0

-31

2777

0
0

100

62
69

511

198

6

0

923

679

244

0

42

10

32

0
0

0

1092

0

889

0

203

शेरा

18

72-दु रुस्ती
एकुण -

1575

604387

0
0

1260

500362

1127

457139

133

43223

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

कलम(४)(b)(xi)

अंबाजोगाई येर्ील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासवकय वैै्दयवकय महाववलय व रुग्णालय अंबाजोगाई या सावथजवनक प्राविकरणासाठी वदनांक 01/04/2020 ते 31/03/2021 या काळासाठी मंजूर

झालेल्या आवण खचथ झालेल्या रकमेचा तपशील तसेच मंजुर रकमेपैकी वाढू न झालेला रकमेचा तपशील प्रवसध्द करणेबाबत
अ क्
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05

नमूना क चालू वषासाठी

प्रिानवशषथ

मागणी वशषथ

मंजूर रक्तकम

वनयोवजत वापर येर्े क्षानूसार व

- वैै्वकय सेवा व सावथजनीक आरोग्य

ऑक्तटोबर-2020

- वैै्कीय वशक्षण् , प्रवशक्षण व सेशोिन

- ग्रामीण आरोग्य सेवा - ववषमवचवकत्सा

01

- रुग्णालये व दवाखाने

शेरा

कामानुसार स्वतं पानावर मावहती भरावी

उपवशषथ

03

110

(रुपये हजारामध्ये)

अखेर झालेला खचथ

आक्तटोबर-2020
अखेर वशल्लक
अनुदान/

शासन समर्थपत

- रुग्णालये व दवाखाने

(01)(01) - स्वा रा ती ग्रा शा वै महावरालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई
1

01-वेतन

3

03-अवत-भत्ता

2
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

02-मजुरी

06-दु -पा-ववज

10-कंत्राटी सेवा
11-दै -प्रवास

13-काया-खचथ
14-भा-व-कर

17-संगणक खचथ
19-आहार खचथ

21-सा-व-पुरवठा
24-पे-तेल-बंगण
26-जावहराती

मंजुर

557336

105
70

16000
10696

415

6510
1232

126

4782

54195

249305

70

0

0

105

0

16000

0

415

0

0

3460

0

3460

10696

12536

12536

0

6510

1948

1948

0

126

0

0

0
0

1232

4782

0
0

1431

0
0

1431

13549

30

0

30

0

0

0

0

808

53

एकुण -

0

249305

13549

51-मोटार वाहने
72-दु रुस्ती

0

557336

54195

1212

52-यं-सा-सामुग्री

0

अंवतम मंजुर

0

27-ल-बांिकामे

28-व्यवसाय व वव.से.

पुरवनी

1433
1654

656657

0

808

0

1212

0

53

0

71

0
0
0

71

0
0
0

0

1433

326

326

0

656657

283028

283028

0

1654

402

402

मावहती अविकार अविवनयम 2005
कलम 4 (I)(b) (viii) नमुना क

अंबाजोगाई येर्ील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाववद्यालय रुग्णालय, अंबाजोगाई या
अ.
क्र

सावथजवनक प्राविकरणातील सवमत्या, पवरषदा अर्वा मंडळांच्या बैठकीचे तपशील

सवमती, मंडळ वा सवमती , मंडळ वा पवरषदेची संरचना
पवरषदे चे नांव

सवमती , मंडळ वा
पवरषदा उददे श

सवमतीचे उवददष्ट्ट

सवमती मंडळ वा त्या बैठकीस

त्या

त्या बैठकीचे

बैठकीची संख्या

इवतवृत्त

कोणाकडे

पवरषदे च्या

उपस्स्र्त

राहण्याची

जनतेस मुभा
आहे का

1

वैद्यकीय मंडळ

अध्यक्ष- ववरष्ट्ठ सदस्य,

नेमनुकीसाठी

वव.प्र.शल्यवचवकत्साशास्त्र,

आवश्क असलेली आवश्क असलेली मवहन्यातून

सदस्य -

वव.प्र. औषिवैद्यकशास्त्र वव.प्र.
नेत्रवचवकत्साशास्त्र वव.प्र.
अस्स्र्व्यंगोपचारशास्त्र
2

अपंग मंडळ

अध्यक्ष- वैद्यकीय अविक्षक,

सदस्य-1 संबि
ं ीत ववषयातील

तज्ञ या नात्याने त्या ववभागाचा

ववभाग प्रमुख, 2 .ववरष्ट्ठ वनवासी
वैद्यकीय अविकारी

,रजा मंजूरीसाठी

नेमनुकीसाठी,

रजा मंजूरीसाठी

शावरवरक पात्रता

शावरवरक पात्रता

पडताळू न

पडताळू न

अपात्रता

प्रमावणत करणे
शावरवरक

तपासणी करुन
अपंगत्वाबाबत
प्रमाणपत्र दे णे

अपात्रता

प्रमावणत करणे

दु सरा व चौर्ा
बुिवार,

दर गुरुवार,

अपंगत्वाबाबत

शवनवार असे

प्रमाणपत्र दे णे

जनतेस

पाहण्यासा

ठी उपलब्ि
आहे का

नाही

शुक्रवार व

आठवडयातून
तीन वदवस

इवतवृत्त

उपलब्ि
आहे

वैद्यकीय
मंडळाचे

कामकाज

दोन वेळा

शावरवरक

तपासणी करुन

नाही

बैठकीचे

पाहणारा
वलपीक

नाही

नाही

संबवित

वलपीकाक
डे

3

लैंगीक प्रवतबंि

अध्यक्ष- डॉ. वषा दवहफळे ,

लैंगीक शोषण

लैंगीक

मवहला तक्रार

शरीररचनाशास्त्र , डॉ.वशला

खबरदारी घेणे

घडू नयेत

सवमती/

सहयोगी प्राध्यापक,

वनवारण सवमती गायकवाड, सहयोगी प्राध्यापक

होवू नये यासाठी

शवररववकृतीशास्त्र, डॉ. रववराज

आवश्यकतेूनु

शोषणाच्या घटना सार
यासाठी

राहण्याची

न्वये

उपस्स्र्त

असल्यास

करणे

शवरररचनाशास्त्र, डॉ. चारुवशला

मावहतीच्या सवमतीच्या

इच्छा

उपाययोजन

वाळवंटे सहाय्यक प्राध्यापक,

जनतेची

सवमतीच्या

वनणथयानूसा

हलगरकर, सहाययक प्राध्यापक,

र उपस्स्र्त

सुक्षमजीवशास्त्र, श्रीमती अंरुिती

राहू

पाटील, मनस्स्वनी मवहला प्रकल्प

श्कतील

अंबाजोगाई, अविसेववका, प्राचाया

अविकारा

अध्यक्षाकडे

इवतवृत्ताची
मागणी

केल्यास
उपलब्ि

करुन दे ता
येईल

पवरचया महाववद्यालय पवरचया
प्रवतवनिी, पवरचया संघटना,
4

हॉस्पीटल
अक्तवायडथ

इन्फेक्तशन

कंरोल सवमती

ववद्यार्ी प्रवतनीिी माडथ संघटना
अध्यक्ष -प्रा.व वव.प्र.
सुक्षमजीवशास्त्र वव.

आंतररुग्ण कक्ष,
शस्त्रवक्रयागार

सदस्य सवचव- वैद्यकीय अविक्षक, येर्ील
उपवैद्यकीय अविक्षक,सदस्य-

जंतुसंसगाचा

वव.प्र. जीवरसायन/

वनजंतुवककरणा

सवथ वचवकत्सालयीन ववभागप्रमुख
औषिशास्त्र,वनवासी वैद्यकीय

अविकारी, अविसेववका, सहायक
प्रा. पीएसएम, उपअवभयंता

सवाजवनक बांिकाम ववभाग,
शाखा अवभयंता सावथजवनक
बांिकाम ववद्युत वव.

आढावा घेणे व
साठी

उपाययोजना
सुचववणे.

आंतररुग्ण कक्ष,

दोन

येर्ील

वकमान एक

शस्त्रवक्रयागार
जंतुसंसगाचा

आढावा घेणे व

वनजंतुवककरणा
साठी

उपाययोजना
सुचववणे.

मवहन्यातून
वेळा ककवा

आवश्यकतून
सार

नाही

मावहतीच्या संबवित
अविकारा
न्वेय

इवतवृत्ताची
मागणी

केल्यास
उपलब्ि

करुन दे ता
येईल.

वलपीकाक
डे

औषिवनमाता- वगथ-2

,वस्त्रपाल,प्रभारी वलपीक

शल्यवस्तु भांडार/ सामान्य भांडार
5

न्यायालयीन
प्रकरणे

प्रभारी वलपीक पाकशाळा

अध्यक्ष-एम.आर. मोगरेकर,

पवरच्छे दवनहाय

पवरच्छे दवनहाय

डॉ. वव.वल. वेदपाठक, सहयोगी

करणे,

करणे,

प्रा.वव.प्र. जीवरसायनशास्त्र

प्राध्यापक, जनऔषिशास्त्र,

डॉ. राजेश ओव्हळ, सहयोगी
प्राध्यापक, सुक्षमजीवशास्त्र,

प्रशासकीय अविकारी रुग्णालय

6

शस्त्रवक्रयागार
सवमती

अध्यक्ष- प्राध्यापक व ववभागप्रमुख
बविवरकरणशास्त्र, सदस्य- सवथ
शस्त्रवक्रयागार ववषयातील

ववभागप्रमुख, वनवासी वैद्यकीय

अविकारी, अविसेववका, प्रभारी
7

ॲस्न्टबायोवट
क्तस सवमती

पवरसेववका शस्त्रवक्रयागार

अवभप्राय तयार
न्यायालयीन
वनणथयाच्या

अभ्यास करुन
त्यानूसार

कायथवाहीची

वशफारस करणे.

शस्त्रवक्रयागाराती
ल समस्यांचा

आढावा घेवून दु र
करण्याचे उपाय
योजने.

अवभप्राय तयार

वलपीकाक
डे

त्यानूसार

कायथवाहीची

वशफारस करणे.

शस्त्रवक्रयागाराती
ल समस्यांचा

आढावा घेवून दु र

आवश्यकतेनू
सार

नाही

--

संबवित

वलपीकाक
डे

करण्याचे उपाय
योजने.

िोरण ठरववणे, व

त वशफारस करणे

संबवित

अभ्यास करुन

िोरण ठरववणे, व
अंमलबजावणीबाब

-------

वनणथयाच्या

रुग्णालयाचे

त्याच्या

सार

नाही

न्यायालयीन

रुग्णालयाचे

ॲन्टीबायोवटक

आवश्यकतेनू

ॲन्टीबायोवटक
त्याच्या

अंमलबजावणीबाब
त वशफारस करणे

आवश्यकतेनू
सार

नाही

--

प्रभारी
औषि

भांडार

8

औषि खरेदी
सवमती

अध्यक्ष- अविष्ट्ठाता प्रा.व.वव.प्र.

औषि भांडारातील

औषि भांडारातील

मवहन्यातून

वचवकत्सालयीन ववभागप्रमुख

साठयाचा आढावा

साठयाचा आढावा

आवश्यकतेनू

औषिशास्त्र सदस्य- सवथ

प्रभारी अविकारी औषिीभांडार,

प्रशासकीय अविकारी रुग्णालय
ववभाग

उपलब्ि औषि

घेणे, औषिांच्या
खरेददीची

वशफारस करणे,
ववहीत केलेल्या
यंत्रनेमाफथत

उपलब्ि होत
नसलेल्या

औषिांच्या

उपलब्ितेसाठी

उपाय सुचववणे व
9

भाडांरववषयक

तांवत्रक सवमती

अध्यक्ष- डॉ. ववश्वजीत पवार,
सहयोगी प्राध्यापक,

न्यायवैद्यकशास्त्र ववभाग

सदस्य- डॉ. सुविर वभसे, सह. प्रा.
कान.नाक.घसा शास्त्र ववभाग, डॉ.
सवचन चौिरी, स.प्रा.

औ.वैद्यकशास्त्र वव. डॉ. अवनल
मस्के, सह.प्रा. क्षयरोग व
उररोगशास्त्र ववभाग

वनणथय घेणे.

रुग्णालयास
लागणारे

उपकरणे, व

सावहत्या सामुग्री

यांच्या साठयाचा
आढावा घेणे,
नवीन

सावहत्याच्या
खरेदीची

उपलब्ि औषि

घेणे, औषिांच्या
खरेददीची

मावहतीच्या प्रभारी
अविकारा
न्वये

सार

इतववृत्ताची

औषिी
भांडार

मागणी

वशफारस करणे,

केल्यास

ववहीत केलेल्या

उपलब्ि

यंत्रनेमाफथत

करुन दे ता

उपलब्ि होत

येईल

नसलेल्या

औषिांच्या

उपलब्ितेसाठी

उपाय सुचववणे व
वनणथय घेणे.

रुग्णालयास
लागणारे

उपकरणे, व

सावहत्या सामुग्री

यांच्या साठयाचा
आढावा घेणे,
नवीन

सावहत्याच्या
खरेदीची

वशफारस करणे व वशफारस करणे व
वनणथय घेणे.

एक वेळा ककवा

नाही

वनणथय घेणे.

आवश्कतेनूसा
र

नाही

मावहतीच्या संबवित
अविकारा
न्वये

इतववृत्ताची
मागणी

केल्यास
उपलब्ि

करुन दे ता
येईल

वलपीक

10

आहार वनयंत्रण

अध्यक्ष-डॉ. राकेश जािव,

रुग्णांना दे ण्यात

रुग्णांना दे ण्यात

दररोज

पाकशाळा

डॉ. वदपाली कुलकणी, सह.प्रा.

आहाराचा दजा

आहाराचा दजा

सदस्यांना

सवमती/
सवमती

वैद्यकीय अविक्षक , सदस्य-

सुक्षमजीवशास्त्र, डॉ. सुवनता िुळे,

येणा-या

तपासणे व तो

सह. प्रा. शवररवक्रयाशास्त्र, वव. डॉ. प्रमावणत करणे
अपणा कुलकणी, सह.

तसेच सुिारणा

सवचन चौिरी, सह. प्रा. डॉ.

दे णे

प्रा.,बविवरकरणशास्त्र वव., डॉ.
रववराज वाळवंटे, सहा. प्रा.

शवरररचनाशास्त्र वव.डॉ. मोवहनी
जोगदं ड, सहा. प्रा.

जनऔषिवैद्यकशास्त्र वव. डॉ.

मंगल चौरे, सहा. प्रा. औषिशास्त्र

ववषयक सुचना

येणा-या

तपासणे व तो

प्रमावणत करणे

तसेच सुिारणा

ववषयक सुचना
दे णे

सवमतीतील

-

-

आठवडयाती

ल एक वदवस
ठरवून वदला
असून त्या
वदवशी

संबवित
सदस्य

तपासणी
करतात.

वव.

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

-

मावहती अविकार अविवनयम 2005
कलम 4 (I)(b)(Viii) नमनु ा क

अंबाजोगाई येर्ील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाई कायालयातील शासकीय मावहती
अविकारी / सहाय्यक शासकीय मावहती अविकारी / अवपलीय प्राविकारी ( येर्ील लोक प्राविकारींच्या कायथक्षेत्रातील) यांची ववस्तृत मावहती

अ. शासकीय जनमावहती अविकारी:अ.क्रं

01

मावहती अविका-

पदनाम

डॉ. आर. आर.

वैद्यकीय

याचे नाव
जािव

अविक्षक

प्रकाशीत करणे

मावहती अविका-याच्या

पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक

ई-मेल

अवपलीय अविकारी

स्वामी रामांनद तीर्थ

डॉ. आर. आर. जािव,

-

डॉ. एस.एस. िपाटे ,

वैद्यकीय रुग्णालय

शासकीय जनमावहती

अंतगथत कायथक्षत्र
े ासंबिीत
ग्रामीण शासकीय
अंबाजोगाई

वैद्यकीय अविक्षक

अविकारी, शासकीय वैद्यकीय

प्राध्यापक व ववभागप्रमुख,
शरीररचनाशास्त्र ववभाग,

जन अवपलीय अविकारी,

महा व रुग्णालय, अंबाजोगाई

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण

02446- 245990

रुग्णालय अंबाजोगाई

दु रध्वनी क्रमांक

वैद्यकीय महाववद्यालय व

दु रध्वनी क्रमांक 02446247060,

02

श्री. डी.डी. राठोड

प्रशासकीय
अविकारी

स्वामी रामांनद तीर्थ
ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय रुग्णालय
अंबाजोगाई

श्री. डी.डी. राठोड

. एस.एस. िपाटे ,

प्रशासकीय अविकारी

प्राध्यापक व ववभागप्रमुख,

अविकारी शासकीय वैद्यकीय

जन अवपलीय अविकारी,

शासकीय जनमावहती

शरीररचनाशास्त्र ववभाग,

महा व रुग्णालय अंबाजोगाई

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण

02446- 245990

रुग्णालय अंबाजोगाई

दु रध्वनी क्रमांक

वैद्यकीय महाववद्यालय व

दु रध्वनी क्रमांक 02446247060,

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम 2005
मावहती अविकार अविवनयम- 2005

ब. सहाय्यक शासकीय मावहती अविकारी
अ.क्रं

सहाय्यक शासकीय मावहती

पदनाम

कायथक्षत्र
े

1

डॉ. पी.एल. दवहरे

सहाय्यक प्राध्यापक

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय -

श्री. एस. एस. जािव

कायालयीन अविक्षक

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय -

2

अविका-याचे नाव

ई-मेल

रुग्णालय, अंबाजोगाई
रुग्णालय, अंबाजोगाई

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम-2005
मावहती अविकार अविवनयम- 2005

अवपलीय अविकारी
अ.क्रं

01

अपीलीय अविका-याचे नाव
डॉ. एस. एस.िपाटे

पदनाम

प्राध्यापक व ववभागप्रमुख,
शरीररचनाशास्त्र ववभाग,
अवपलीय अविकारी,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण

कायथक्षत्र
े

सादर कता

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण
शासकीय वैद्यकीय

महाववद्यालय व रुग्णालय

अविकारी

ई-मेल
दु रध्वनी क्रमांक

02446-247060

अंबाजोगाई

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व
रुग्णालय अंबाजोगाई

दु रध्वनी क्रमांक-02446- 247060,

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

मावहती अविकार अविवनयम 2005
मावहती अविकार अविवनयम -2005

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई या कायालयाच्या पवरणाम कारक
कामासाठी जनसमान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्र्ा

अ.क्रं

01

सल्ला मसलतीचा ववषय

-

कायथप्रणालीचे ववस्तृत
वणथन
-

कोणत्या अविवनयमा/
वनयमा / पवरपत्रका

पुनरावृत्ती काल

व्दारे
-

-

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

स्वामी रामानंद वतर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाई
आस्र्ापना 1,2,3/सवथ कायथरत कमथचाऱ्यांची 17 बाबीची मावहती सन.2020-2021

अ.क्र

कमथचाऱ्यांचेनाव

.

1

डॉ.अपणागुंडेश्वरकुलकणी

2

डॉ.राजश्री.एन.ढवळे

3

डॉ.वृषाली.एस.राजगीरे

पदनाम

सहाप्राध्यापक
बदधरीकरणदर्भाग
सहा.प्राध्यापक
बदधरीकरणदर्भाग
सहा.प्राध्यापक

प्रर्मवनयुक्तती
वदनांक

सध्याच्यापदाव

रीलवनयुक्ततीवद
नांक

11.10.2007

11.10.2007

23.08.2017

120 वदवस

30.10.2018

120 वदवस

17.10.2016

120 वदवस

4

डॉ.मंगलवकशनचौरे

बदधरीकरणदर्भाग
सहा.प्राध्यापक

5

डॉ.ववनयचांगदे वनालपे

सहा.प्राध्यापक

31.07.2018

120 वदवस

6

डा.शेखशाहीदमुनीरोद

सहाप्राध्याापक

10.11.2020

120 वदवस

7

डॉ.प्रवदपअनंतरावशेंडगे

वैद्यकीयअविकारी

11.05.2012

120 वदवस

वैद्यकीयअविकारी

03.09.2015

120 वदवस

वैद्यकीयअविकारी

24.04.2020

120 वदवस

वैद्यकीयअविकारी

13.04.2020

120 वदवस

वैद्यकीयअविकारी

07.04.2020

120 वदवस

दीन

8

डॉ.साखरेवनतीनअवभमा

9

डॉ.वकरणबालाजीपरसे

न

10

डॉ.आदशषअर्ूविलोखंडे

11

डॉ.र्ोत्सिाधरार्ीमस्के

औषिशास्त्रववभाग

शरीरववकृतीववभाग
औषिवैद्यकशास्त्र
अपघातववभाग
अपघातववभाग
अपघातववभाग
अपघातववभाग
अपघातववभाग

यासंस्र्ेतरु

कमथचाऱ्यांचा

सेवावनवृत्ती

11.10.200

30.09.197

30.09.204

जूवदनांक

7

जन्मवदनांक

9

चावदनांक

3

12

डॉ. लहू रामचौरे

वैद्यकीयअविकारी

01.09.2017

120 वदवस

13

डॉ.मेघिादिर्ृत्तीिे र्णे

वैद्यकीयअविकारी

01.04.2020

120 वदवस

14

डॉ.दशतलरामरार्िाईक

वैद्यकीयअविकारी

29.09.2020

120 वदवस

15

डॉ.सदमतकमलाकरदशि
गारे

वैद्यकीयअविकारी

25.09.2020

120 वदवस

16

डॉ.मारोतीशेषेरावआंबाड

वैद्यकीयअविकारी

13.10.2018

120 वदवस

17

डॉ.िुतराजकोमलवसिार्थ आवावशवभषक

07.10.2020

120 वदवस

1

डॉ.वखल्लारेवकरणववक्रम

आवावशवभषक

12.10.2020

120 वदवस

18

डॉ.दाताळअनघाबसवंत

आवावशवभषक

14.10.2020

120 वदवस

19

श्री.डी.डी.राठोड.

20

अपघातववभाग
अपघातववभाग
अपघातववभाग
अपघातववभाग
अपघातववभाग
आयसीयु
आयसीयु
आयसीयु

प्रशासकीयअविकारी 18.05.1990

24.11.2016

24.11.2016 15.06.1965 30.06.202

श्री.एस.एस.जािव

कायालयीनअविक्षक 06.09.1993

01.02.2018

01.02.2018 27.01.1966 31.01.202

21

श्री.के.बी.ववश्वासराव.

कायालयीनअविक्षक 15.10.1993

11.12.2018

11.12.2018 01.06.1969 31.05.202

22

श्री.व्ही.जी.वनवे.

ववरष्ट्ठसहाय्यक

06.09.1995

13.10.2015

06.09.1995 06.07.1965 31.07.202

23

श्रीए.एन.कशदे

ववरष्ट्ठसहाय्यक

14.12.1995

08.02.2019

08.02.2019 12.07.1966 31.07.202

24

श्रीमती.अे.टी.र्ोरात.

ववरष्ट्ठवलपीक

03.06.1994

29.06.2012

03.06.1994 13.12.1969 31.12.202

3
4
7
3
4
7

25
26

श्री.डी.एस.भोसले.

श्री.आर.एम.सरकटे .

ववरष्ट्ठवलपीक
ववरष्ट्ठवलपीक

01.02.2000
26.03.1996

01.12.2011

18.01.2012

01.02.2000 21.03.1975 31.3.2033
18.01.2012 25.06.1971 31.03.202
9

27

श्री.बी.ए.वनवे.

ववरष्ट्ठवलपीक

01.06.2002

01.04.2012

27.08.2004 03.08.1975 31.08.203

28

श्री.एम.डी.कदम.

ववरष्ट्ठवलपीक

30.08.1993

13.09.2013

30.08.1993 10.02.1967 28.02.202

29

श्री.डी.आर.दे शपांडे.

ववरष्ट्ठवलपीक

20.10.1983

13.04.2016

01.08.2003 31.07.1963 31.07.202

30

श्री.स्व्ह.एल.कुलकणी.

ववरष्ट्ठवलपीक

04.05.2001

08.12.2015

08.12.2015 10.05.1972 31.05.203

31

श्री.पी.ए.जेम्स.

ववरष्ट्ठवलपीक

18.07.1995

06.02.2018

18.07.1995 20.5.1971

32

श्रीप्रशांतबन्सीवडमारे

कवनष्ट्ठवलपीक

25..01.2016

17.08.2020

25.01.201

27.06.1989 30.06.204

33

श्री.एस.एम.पल्लेवाड.

कवनष्ट्ठवलपीक

19.10.2015

19.10.2015

19.10.201

14.08.1992 30.08.205

34

श्रीमती.जे.बी.काळे .

कवनष्ट्ठवलपीक

04.03.2010

06.10.2016

35

श्री.एस.डी.अेटवाड.

कवनष्ट्ठवलपीक

21.01.2016

21.01.2016

21.01.2016 06.06.1995 30.06.205

36

श्री.एम.जी.दहीफळे .

कवनष्ट्ठवलपीक

10.10.2000

27.07.2004

06.10.2016 01.07.1977 31.07.203

37

श्री.आर.एम.जोगदं ड.

कवनष्ट्ठवलपीक

04.10.2010

20.04.2018

04.03.2010 21.11.1988 30.11.204

38

श्री.ए.एस.वेडे.

कवनष्ट्ठवलपीक

12.01.2000

06.10.2016

12.01.2000 10.06.1974 30.06.203

39

श्री.अंकुशरमेशवगत्ते

कवनष्ट्ठवलपीक

19.05.2014

19.05.2014

24.09.2019 10.08.1990 31.08.204

3
5
1

6
5

0

31.05.202
9
7
0

04.03.2010 04.08.1986 30.08.204
4
3
5
6
2

8

40

श्री.पी.डी.नागरे.

कवनष्ट्ठवलपीक

29.09.1997

06.10.2016

29.09.1997 25.01.1972 31.01.203

41

श्री.आर.बी.सावंत.

कवनष्ट्ठवलपीक

18.06.2016

18.06.2016

02.04.2018 15.10.1990 30.10.204

42

श्री.एस.एल.डाके.

कवनष्ट्ठवलपीक

11.07.2012

11.07.2012

11.07.2012 17.01.1969 31.01.202

43

श्री.एस.बी.पवार.

कवनष्ट्ठवलपीक

04.03.2010

20.04.2018

04.03.2010 23.07.1981 31.07.203

44

श्री.डी.आर.जगताप

कवनष्ट्ठवलपीक

17.05.2016

17.05.2016

01.12.2018 20.05.1989 31.05.204

45

श्री.आर.यु.मस्के.

कवनष्ट्ठवलपीक

02.11.2018

02.11.2018

02.11.2018 23.12.1993 31.12.205

46

श्री.के.आय.विमविमे.

कवनष्ट्ठवलपीक

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018 10.06.1990 30.06.204

47

श्रीमती.कववतातु. फुले.

वनम्मनश्रेणीलघूले.

19.12.2018

19.12.2018

19.12.2018 22.12.1990 31.12.204

48

श्री.बी.एस.सनगावकर

औषिवनमाता

18.09.2000

18.09.2000

18.09.2000 27.04.1970 30.04.202

49

श्री.डी.एस.कुचेकर

कवनष्ट्ठऔषिवनमाता 11.11.2003

11.11.2003

04.06.2011 19.02.1981 28.02.203

50

श्री.बी.एस.बुद्रुपे

कवनष्ट्ठऔषिवनमाता 13.11.2013

13.11.2013

13.11.201

07.02.198

51

श्री.डी.आर.राठोड

कवनष्ट्ठऔषिवनमाता 30.07.2016

30.07.2016

05.07.201

20.06.198

52

श्री.के.टी.जोशी

कवनष्ट्ठऔषिवनमाता 21.12.2015

21.12.2015

53

श्री.पी.पी. पुरणवाड

कवनष्ट्ठऔषिवनमाता 14.11.2013

14.11.2013

0

8
7
9
7
1

8
8
8

3
7

21.12.201
5

14.11.201

9
3

30.11.198
7

24.10.198

9

28.02.204
7

30.06.204
1

30.11.204
5

31.10.204

54
55

श्री.शेखमुजीप

श्री.एस.ए.पाटील

कवनष्ट्ठऔषिवनमाता

3

9

7

ववनाखंडकायथरतआहे

क्ष-वकरणतंत्रज्ञ

10.06.2008

10.01.2017

10.06.200

10.10.198

31.10.204

01.07.201

06.07.197

31.07.203

56

श्री.डी.जी.सुयथवश
ं ी

क्ष-वकरणतंत्रज्ञ

01.08.2000

01.08.2000

57

श्रीवडगावेआर.एन

क्ष-वकरणतंत्रज्ञ

23.06.1999

23.06.1999

58

श्री.जी.ए.मैड

क्ष-वकरणसहाय्यक

30.06.2016

30.06.2016

59

श्री.जे.एन.रामदासी

प्रयोगशाळातंत्रज्ञ

27.11.1996

27.11.1996

60

श्री.वकशोरफावडे

प्रयोगशाळातंत्रज्ञ

15.03.2000

15.03.2000

61

श्री.एस.डी.सोनवने

प्रयोगशाळातंत्रज्ञ

17.11.1999

12.02.2013

62

श्री.बी.आर.नाकाडे

प्रयोगशाळातंत्रज्ञ

17.07.2001

17.07.2001

63

श्री.यु.जे.वमझा

प्रयोगशाळातंत्रज्ञ

04.03.2010

04.03.2010

64

श्री.एम.एम.दे शपांडे

प्रयोगशाळातंत्रज्ञ

21.08.1997

21.08.1997

65

श्री.पी.बी.मोरे

प्रयोगशाळासहाय्यक 29.08.2005

29.08.2005

66

श्री.बालाजीवशवरामपडगी वाहनचालक

28.06.2013

28.06.2013

67

श्री.एन.ए.इरले

13.01.1997

13.01.1997

वाहनचालक

8
6

27.06.201
9

30.06.201
6

27.11.199
6

19.06.201
9

17.11.199
9

21.06.201
0

04.03.201
0

21.08.199
7

12.06.201
8

19.08.202
0

06.06.201
8

3
5

04.03.197
1

01.04.198
7

04.05.196
9

15.11.197
2

01.07.196
9

12.05.197
2

11.11.198
3

29.09.196
6

17.06.198
0

02.06.198
7

05.06.196
8

1
3

31.03.202
9

30.04.204
5

31.05.202
7

30.11.203
0

31.07.202
7

31.05.203
0

30.11.204
1

30.09.202
4

30.06.203
8

30.06.204
5

30.06.202
6

68

श्री.एन.सी.सुरडकर

वाहनचालक

28.11.2016

28.11.2016

28.11.201

08.06.198

30.06.204

69

श्री.डी.आर.मस्के

कशपी

19.09.2003

19.09.2003

19.09.200

03.01.196

31.01.202

70

श्री.आर.स्व्ह.सोमवंशे

भौवतकोपचार

28.03.2007

28.03.2007

71

श्री.आर.बी.वटटमवार

व्यवसायोपचारक

27.11.2013

27.11.2013

72

श्री.बी.डी.वचकाळे कर

सुरक्षाअविकारी

19.06.2002

19.06.2002

6
3

19.06.201
0

27.11.201
3

19.06.200
2

2
6

15.08.198
0

06.01.198
5

04.03.197
1

0
4

30.08.203
8

31.01.204
3

31.03.202
9

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

स्वामी रामानंद वतर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाई.
वगथ/4 कमथचा/यांची संपुणथ मावहती

17 बाबी संदभातील मावहती वदनांक 31.10.2020
अ.क्र
.

कमथचा/यांचे नाव

पदनाम

जात

जन्म वदनांक

सेवत
े ील रुजु
वदनांक

सेवावनृत्तीचा
वदनांक

सहावा वेतन
आयोगाची

पडताळणी

संस्र्थ्ाोतील रुजु
वदनांक

झाली आहे
1

शेख अफसर पाशा अब्दुल

स्वीच फलक

मुस्लीम

22/11/1963

18/07/1995

30/11/2023

2

एजाज खााँ शालम खााँ पठाण

भोजनालय

मुस्लीम

05/03/1973

03/11/1996

स्वयंपाकी

वभल

10/05/1966

स्वयंपाकी

मुस्लीम

स्वयंपाकी

रज्जाक

3

रमेश बापुराव पवार

4

शेख हमीद शेख महमुद

5

वदपक बन्नाजी कांबळे

6

वशवाजी भगवान सावंत

8

प्रद्युम्न वकशनराव सुरोसे

7
9

10

सखाराम भानुदास वसरसाठ
भगवान वैजनार् जसवंत

लक्षमीकांत रंगनार् जोशी

11

संतोष कचरु वनकाळजे

13

मल्हारी अजुन
थ पाईकराव

12
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

राजुदास गोकवद जािव
वदलीप रघुनार् ढोबळे

राजकुमार बाबुराव फुले
प्रकाश केरबा सुरनर
ववष्ट्णु वकशन वैद्य

संतोष ज्ञानेश्वर चव्हाण
अरुण जनािथण भंडारे

संतोष भगवान वपसाळ

ज्ञानदे व मुक्तताराम जोगदं ड
शेख महमद शेख वली
शाम शंकर वाघमारे

ककवा नाही

सध्याच्या

जात वैिता

वदनांक

नाही

पदावरील रुजु

होय

18/07/1995

18/07/1995

31/03/2033

नाही

03/11/1996

03/11/1996

19/10/1989

31/05/2026

नाही

19/10/1989

19/10/1989

06/06/1968

18/07/1995

30/06/2028

नाही

18/07/1995

18/07/1995

महार ( एस.सी )

10/03/1968

18/07/1995

31/03/2028

नाही

18/07/1995

18/07/1995

सुरक्षारक्षक

मराठा ( खुला )

01/01/1961

03/09/1986

31/12/2020

नाही

03/09/1986

03/09/1986

सुरक्षारक्षक

मराठा ( खुला )

12/08/1969

01/03/1999

31/08/2029

होय

01/03/1999

18/07/2009

पवरचर
सेवक

सहाय्यक
सहाय्यक
सहाय्यक

सुरक्षारक्षक
कशपी

एस.सी

कोळी ( एस.टी )

10/05/1974
05/04/1961

01/09/1983

30/04/2021

होय

01/09/1983

24/06/1999

31/07/2038

नाही

24/06/1999

24/06/1999

वशपाई

एस.सी

01/06/1975

24/09/1997

31/05/2035

होय

24/09/1997

24/09/1997

वशपाई
वशपाई

प्र.शा.पवरचर
कामाठी
कामाठी
कामाठी
कामाठी
कामाठी
कामाठी
कामाठी

एस.सी

ओबीसी

एन.टी.2
एस.सी

मराठा(खुला)
ओबीसी
एस.सी
एस.सी
भंगी

एस.सी

03/05/1966
27/07/1972
05/01/1976
15/05/1977

20/09/1978
16/07/1980
05/06/1974
19/06/1972
03/04/1977
03/03/1976

20/09/1997
20/02/1997
12/06/1997
07/12/1999
07/12/1999
07/12/1999

23/08/1999
21/06/1999
05/11/1999
21/06/1999

30/04/2028
31/05/2026
31/07/2032
31/01/2036
31/05/2037

30/09/2038
31/07/2040
30/06/2034
30/06/2032
30/04/2037
31/03/2036

नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
होय

नाही
नाही
नाही
नाही

04/10/1997
20/09/1997
20/02/1997
12/06/1997
07/12/1999
07/12/1999
07/12/1999

23/08/1999
21/06/1999
05/11/1999
21/06/1999

होय

होय

01/09/1983

14/07/1978

04/10/1997

29/07/1997

18/07/1995

एस.सी

20/04/1968

नाही

18/07/1995

माळी

व्हीजे

31/05/2036

नाही

ब्राम्हण ( खुला )

पवरचर

29/07/1997

31/05/2034

अंिारखोली
पवरचर

02/05/1976

18/07/1995

झाली आहे ककवा

29/07/1997

04/10/1997

होय

20/09/1997

होय

20/02/1997
12/06/1997
07/12/1999
07/12/1999
07/12/1999

23/08/1999
21/06/1999
05/11/1999
21/06/1999

होय
होय
होय
होय
होय
होय

होय

प्रलंवबत

24

अतुल वामन तरकसे

कामाठी

एस.सी

05/05/1978

07/12/1999

31/05/2038

नाही

07/12/1999

07/12/1999

26

सुरेश उत्तमराव मांगलकर

कक्षसेवक

एस.बी.सी

04/12/1976

04/03/2004

31/12/2036

नाही

04/03/2004

01/07/2015

25
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54

ववलास रामभाऊ जािव
नंवदनी भास्कर शेटे
राजकुमार वशवराज
काळवणे

कामाठी

कक्षसेवक
कक्षसेवक

मराठा ( खुला )
वाणी

कलगायत

01/12/1973
01/04/1962
24/06/1966

12/10/1999
18/04/1981
01/07/1994

30/11/2033
31/03/2022
30/06/2026

होय
होय

नाही

12/10/1999
18/04/1981
01/07/1994

12/10/1999
18/04/1981
01/07/1994

शेख मुस्सा शेख उस्मान

कक्षसेवक

मुस्लीम

12/09/1971

18/07/1995

30/09/2031

नाही

18/07/1995

18/07/1995

अशोक रवतकांत सुरवसे

कक्षसेवक

ओबीसी

17/01/1961

14/10/1981

31/01/2021

नाही

14/10/1981

14/10/1981

होय

18/06/1912

होय

ईस्माईल खााँ बाजखााँ पठाण
प्रल्हाद ववठठल ठाकुर

अंकुश रामराव सातपुते

अंकुश नरकसग खरटमोल
सवचन सुरेश घोडके

वदपमाला गणेश सदरे

वमझा वाजेद बेग नवाब
शाम वशवाजी सरवदे

वनमथला महादे व चव्हाण
सािना संजय कदम
दत्ता दे वराव अंभोरे

ओमेश आनंद राऊत

अरुण चंद्रकांत मांडवकर
प्रभाकर तुकाराम करपे

भाऊसाहे ब सुल्तानराव
कनबाळकर

कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक

च.श्रे.कमथचारी

च.श्रे.कमथचारी
च.श्रे.कमथचारी

मुस्लीम
एस.टी

एस.सी
एस.सी

महार (एस.सी)
इमाव
खुला

एस.सी

मराठा (खुला)
मराठा (खुला)
अंि ( अजा )

न्हावी ( ओबीसी )
जैन

मराठा(खुला)

मराठा (खुला)

01/02/1970
22/03/1962

11/07/1968
10/03/1962

15/05/1982
04/05/1981
14/06/1983
20/05/1985
01/06/1975
23/12/1972

01/10/1981
22/12/1996
05/06/1964
22/04/1972
14/07/1972

18/07/1995
30/07/1982

18/06/1912
20/07/1985
27/01/2016
01/03/2017
12/03/2019
21/02/2019
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017

08/07/2019
18/07/1995
18/07/1995
18/07/1995

31/01/2030
31/03/2022

31/07/2028
31/03/2022
31/05/2042
31/05/2041
30/06/2043
31/05/2045
31/05/2035
31/12/2032
30/09/2041
31/12/2056
30/06/2024
30/06/2032
31/07/2032

नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही

18/07/1995
30/07/1982

18/06/1912
20/07/1985
27/01/2016
01/03/2017
12/03/2019
21/02/2019
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017

08/07/2019
18/07/1995
18/07/1995
18/07/1995

18/07/1995
30/07/1982
20/07/1985
27/01/2016
01/03/2017
12/03/2019
21/02/2019
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017

08/07/2019
18/07/1995
18/07/1995
18/07/1995

भागवत आण्णासाहे ब

च.श्रे.कमथचारी

मराठा (खुला)

16/06/1969

01/08/1997

30/06/2029

नाही

01/08/1997

01/08/1997

सवचन भगवान चौरे

च.श्रे.कमथचारी

एन.टी

01/10/1979

14/01/2000

30/09/2039

नाही

14/01/2000

14/01/2000

सय्यद अफसर हु सन
े

च.श्रे.कमथचारी

मुस्लीम

01/07/1976

09/07/1997

30/06/2036

नाही

09/07/1997

09/07/1997

जयतपाळ

कदगाबर दगडु शेंडगे
आगाजानी

च.श्रे.कमथचारी

मराठा(खुला)

12/06/1973

01/07/1997

30/06/2033

नाही

01/07/1997

01/07/1997

ववठठल शाहु राव सोपने

च.श्रे.कमथचारी

एन.टी

25/03/1970

04/08/1997

31/03/2030

नाही

04/08/1997

04/08/1997

शेख वसीम शेख पाशा

च.श्रे.कमथचारी

मुस्लीम

21/06/1983

23/07/2014

30/06/2043

नाही

23/07/2014

23/07/2014

आण्णासाहे ब ववश्वनार् सम्राट
राजेंद्र नरकसग खरटमोल
कैलास मोहन ओव्हाळ

च.श्रे.कमथचारी
सफाईगार
सफाईगार

ओबीसी
एस.सी
एस.सी

20/01/1974
06/07/1970
15/01/1977

02/04/1997
11/04/1997
01/06/1997

31/01/2034
31/09/2030
31/01/2037

होय

नाही
नाही

02/04/1997
11/04/1997
01/06/1997

02/04/1997

सफाईगार

ओबीसी

05/03/1966

22/09/1997

31/03/2026

होय

22/09/1997

22/09/1997

57

शांताबाई महादे व वभसे

सफाईगार

मराठा(खुला)

18/07/1968

18/07/1995

31/07/2028

नाही

18/07/1995

18/07/1995

58
59
60

वसता दत्तात्रय पुरी

मेहरुवनसा बेगम शेख बाबु
मोहम्मद युसफ
ु

सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार

ओबीसी

गोसावी (एन.टी.)
मुस्लीम
मुस्लीम

05/07/1977
05/09/1970
01/05/1969
11/09/1970

29/09/1997

18/07/1995
18/07/1995
18/07/1995

31/07/2037
30/09/2030
30/04/2029
30/09/2030

नाही
नाही
नाही
नाही

29/09/1997

18/07/1995
18/07/1995
18/07/1995

होय
होय

01/06/1997

भास्कर बाजीराव सुरवसे

बालाजी मनोहर गरुडकर

होय

11/04/1997

55
56

होय

29/09/1997

18/07/1995
18/07/1995
18/07/1995

प्रस्ताव सादर
होय
होय
होय

केलेला आहे .

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79

80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91
92
93
94

मोहम्मदवमयााँ

ववकास नागनार् पंडीत

सफाईगार

ओबीसी

14/08/1975

18/07/1995

31/08/2035

नाही

18/07/1995

18/07/1995

बालाजी ववठठल भोकरे

सफाईगार

एन.टी

03/03/1981

01/03/2000

31/03/2041

नाही

01/03/2000

01/03/2000

सवचन रमेश िारासुरकर
प्रकाश लक्षमण जव्हे री
सुवनल मुकं ु द ओव्हाळ

सवचन बालासाहे ब जव्हे री
अरुण कृष्ट्णाजी गुण्णाल/
अरुण पंढरीनार् गुण्णाल

सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार

ओबीसी
जव्हे री

एस.सी
जव्हे री
साळी

19/01/1982
30/10/1971
25/09/1970
10/07/1979
15/06/1966

17/12/2007
07/12/1999

18/07/1995
14/12/1999
07/12/1999

31/01/2042
31/10/2031
30/09/2030
31/07/2039
30/06/2026

नाही
नाही
नाही
होय

नाही

17/12/2007
07/12/1999

18/07/1995
14/12/1999
07/12/1999

17/12/2007

होय

14/12/1999

होय

18/07/1995
07/12/1999

सफाईगार

मुस्लीम

01/05/1962

18/07/1995

30/04/2022

नाही

18/07/1995

18/07/1995

बळीराम ववठठल सरवदे

सफाईगार

एन.टी

05/03/1967

18/07/1995

31/03/2027

नाही

18/07/1995

18/07/1995

मालनबाई वहरामण िांडे
शेख खाजा शेख जानी

अनंत बाळवकशन कपपळे
गणेश पंढरीनार् जािव
प्रववण मिुकर उमराणे

प्रताप कावशनार् कचतामणी
हवरभाऊ मुरलीिर काळुं के
ववकास नारायण जोगदं ड
पंकज प्रभाकर जोगदं ड

आनंदकुमार वभमा खंडागळे
ववकास ववठठल लोंढे
दशरत रतन कहे कर

ववनोद भास्कर गायकवाड

श्रीमती सीमा जयद्रर् गरुड
प्रमोद रमेश साळवे

वनतीन आश्रुबा नववगरे
ववनोद वदलीप सरवदे
िम्मपाल राजु वचमणे

उमेश महादे व जोंगदं ड

वनलेश सुभाष गायकवाड

श्री.वदपक जनािथन दवहफळे
श्री.मनोज रमेश कशदे

श्री.वनतीन िोंडीराम दे वकर
श्री.मुजाहे द खान अफसर
खान पठाण

सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार

गाडीवडर
मराठा(खुला)
मुस्लीम

ओबीसी
ओबीसी

एस.बी.सी
ओबीसी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी
एस.सी

वंजारी (एनटी-3)
एस.सी
वडार
खुला

21/05/1981
09/04/1968
12/06/1969

05/07/1968
14/06/1972
07/07/1975

11/05/1981

08/09/1982
24/03/1986
03/12/1989
23/12/1986
20/01/1989
10/05/1979

01/05/1989
14/12/1985

08/01/1994
29/07/1991
20/01/1990

22/04/1988

08/11/1987
03/09/1993

07/01/1985
26/01/1987
16/03/1990
10/03/1997

01/03/2000

18/07/1995
18/07/1995
18/07/1995
18/07/1995
05/03/2004
12/01/2000
27/01/2016

08/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017

30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
08/03/2019
12/03/2019
01/04/2020
01/04/2020
25.06.2020

12/03/2020

31/05/2041
30/04/2028
30/06/2029

31/07/2028
30/06/2032
31/07/2035
31/05/2041
30/09/2042
31/03/2046
31/12/2049
31/12/2046
31/01/2049
31/05/2039
30/04/2049
31/12/2045
31/01/2054
31/07/2051
31/01/2050

30/04/2048
30/11/1947
30/09/1953
31/01/2045
31/01/2047
31/03/2020
31/03/2057

नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
होय

नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही
नाही

01/03/2000

18/07/1995
18/07/1995
18/07/1995
18/07/1995
05/03/2004
12/01/2000
27/01/2016

08/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017

30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
08/03/2019
12/03/2019
01/04/2020
01/04/2020
25.06.2020

12/03/2020

होय

07/12/1999

जाकेरा बेगम शेख नवाब

दे ववदास साहे बराव चव्हाण

होय

01/03/2000

18/07/1995
18/07/1995

होय
नावात

बदल/होय
होय
होय

18/07/1995

होय

17/10/2007

होय

18/07/1995
12/01/2000
27/01/2016

08/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017

30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
08/03/2019
12/03/2019
01/04/2020
01/04/2020
25.06.2020
13/3/2020

पावती

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय,अंबाजोगाई.
( पवरचया संवगातील अविकारी/कमथचाऱ्यांची संपुणथ मावहती )

अ.क्रं
.

1
2

कमथचाऱ्यांचे नाव
श्रीमती भताने ऊषा श्रीराम
वरक्तत

अ.क्रं.
1
2

1

2
अ.क्रं.

या संस्र्ेत रुजु

कमथचाऱ्यांचा

सेवावनवृत्तीचा

07.06.1988

20.05.2016

13.04.2018

20.06.1965

30.06.2023

वदनांक

वरक्तत

प्रर्म रुजु
वदनांक

07.09.1993

कमथचाऱ्यांचे नावु

वरक्तत

सध्याच्या रुजु वनयुक्ततीचा

या संस्र्ेत रुजु

कमथचाऱ्यांचा

सेवावनवृत्तीचा

27.05.2016

23.09.1993

22.10.1970

31.10.2028

वदनांक

27.05.2016

मनोरुग्ण पवरसेववका

वदनांक

07.09.1993

जन्मवदनांक

01.06.1965

वदनांक

31.05.2023

कमथचाऱ्यांचा

सेवावनवृत्तीचा

3.4.2000

07.09.2012

12.06.2001

01.04.1977

31.03.2035

प्रर्म रुजु

सध्याच्या रुजु वनयुक्ततीचा

या संस्र्ेत रुजु

कमथचाऱ्यांचा

सेवावनवृत्तीचा

02.06.1988

10.04.2013

30.04.1999

03.05.1966

30.05.2024

सध्याच्या रुजु वनयुक्ततीचा

या संस्र्ेत रुजु

कमथचाऱ्यांचा

सेवावनवृत्तीचा

वदनांक

वदनांक

प्रर्म रुजु
वरक्तत

वदनांक

वरक्तत
कमथचाऱ्यांचे नाव

वरक्तत

वदनांक

या संस्र्ेत रुजु

कमथचाऱ्यांचे नाव

वरक्तत

ववभागीय पवरसेववका

वरक्तत

जन्मवदनांक

सध्याच्या रुजु वनयुक्ततीचा

कमथचाऱ्यांचे नाव

वरक्तत

वरक्तत

वदनांक

प्रर्म रुजु

श्रीमती जािव मीरा तुकाराम

श्रीमती सोळं के जयश्री भरत

वदनांक

21.08.1993

श्रीमती काळे वैजयंती आश्रबा

अ.क्रं.
1

सध्याच्या रुजु वनयुक्ततीचा

श्रीमती कुडमतकर कल्पना गणपतराव

अ.क्रं.
1

प्रर्म रुजु

कमथचाऱ्यांचे नाव

अ.क्रं.

सहाय्यक अविसेववका

वदनांक

बालरुग्ण पवरसेववका
वदनांक

सा.आ. पवरसेववका ( P.H.N. )

वरक्तत
वरक्तत

प्रर्म रुजु
वदनांक

वदनांक

पाठयवनदे शक

सध्याच्या रुजु वनयुक्ततीचा
वदनांक

वदनांक

वदनांक

वरक्तत

वदनांक

वरक्तत

जन्मवदनांक

जन्मवदनांक

जन्मवदनांक

वरक्तत
वरक्तत

या संस्र्ेत रुजु
वदनांक

कमथचाऱ्यांचा
जन्मवदनांक

वदनांक

वदनांक

वरक्तत

वदनांक

वरक्तत
सेवावनवृत्तीचा
वदनांक

1

श्रीमती बेले आश्वीन गोरखनार्

22.10.1997

01.10.2010

01.10.2010

13.11.1974

30.11.2032

3

श्रीमती अंजना चंचलवगरी

25.11.2002

14.06.2017

14.06.2017

15.05.1980

31.05.2038

2
4
अ.क्रं.

श्रीमती परवीन अजहर वसददीकी
श्री रमेश केरुजी भोंडवे

28.12.2001.

16.10.2017
27.05.2014
गृहवस्त्रपाल

16.10.2017
01.09.2020

27.03.1976
30.12.1974

31.03.2034
31.12.2032

प्रर्म रुजु

सध्याच्या रुजु वनयुक्ततीचा

या संस्र्ेत रुजु

कमथचाऱ्यांचा

सेवावनवृत्तीचा

21.06.1997

28.10.2016

28.10.2016

09.06.1981

30.06.2039

प्रर्म रुजु

सध्याच्या रुजु वनयुक्ततीचा

या संस्र्ेत रुजु

कमथचाऱ्यांचा

सेवावनवृत्तीचा

20.04.1995

16.06.2010

20.04.1995

22.08.1970

31.08.2028

श्रीमती नाकाडे सुमन आप्पराव

21.08.1993

27.08.2010

21.08.1993

07.05.1971

31.05.2029

श्रीमती पवार रावगनी दे वीदास

11.04.1995

27.08.2010

11.04.1995

04.06.1972

30.06.2030

श्रीमती केंद्रे कसिु वैजीनार्

09.05.1994

18.09.2012

09.05.1994

03.06.1970

30.06.2028

श्रीमती घुले सुवनता प्रकाश

09.05.1994

18.09.2012

09.05.1994

11.01.1972

31.01.2030

श्रीमती कांबळे शालीनी ववश्वनार्

16.12.1986

28.10.2013

01.02.2006

06.09.1963

30.09.2021

श्रीमती वतडके महानंदा िोडीराम

11.04.1995

28.10.2013

11.04.1995

12.11.1970

30.11.2028

श्रीमती उखंडे पुष्ट्पा भानुदास

11.04.1995

28.10.2013

11.04.1995

14.01.1971

31.01.2029

श्रीमती सानप छाया हरीराम

11.04.1995

28.10.2013

11.04.1995

05.06.1971

30.06.2029

श्रीमती गाववत रेमता टे ठग्या

30.08.2001

28.10.2013

30.08.2001

01.06.1974

31.05.2032

श्रीमती दु रकर कसिुमती नारायणराव

30.12.1999

18.03.2014

30.12.1999

05.06.1969

30.06.2027

12

श्रीमती काझी तस्लीम इमामोददीन

02.06.1986

02.09.2014

02.06.1986

10.06.1963

30.06.2021

13

श्रीमती पवरहार अवनता ईश्वरकसह

26.05.1990

21.08.2015

26.05.1990

21.01.1963

31.01.2021

11.04.1995

21.08.2015

11.04.1995

05.08.1972

31.08.2030

1
अ.क्रं
.

1
2
3
4
5
6
7
8
09
10
11

14

कमथचाऱ्यांचे नाव

27.03.2000

श्री.श्रीकांत वशवाजीराव गोरे

कमथचाऱ्यांचे नाव
श्रीमती माने आशा रामदास

श्रीमती घुगे अनुसया हरीभाऊ

वदनांक

वदनांक

वदनांक

पवरसेववका
वदनांक

वदनांक

वदनांक

जन्मवदनांक

जन्मवदनांक

वदनांक

वदनांक

15

श्रीमती बांगर वचत्ररे खा राजकुमार

11.04.1995

21.08.2015

11.04.1995

08.02.1974

29.02.2032

16

श्रीमती घोडके रेखा वदनेश

30.08.1990

29.08.2015

30.08.1990

20.03.1965

31.03.2023

श्रीमती आंिळे ऊषा ववजयकुमार

11.04.1995

20.10.2016

20.10.2016

16.12.1972

31.12.2030

श्रीमती गीत्ते शारदा वकसनराव

11.04.1995

01.10.2015

13.01.2017

05.01.1974

31.01.2032

श्रीमती वसदृकी वहना अझीझोदृीन

13.03.1992

13.07.2016

13.03.1992

04.05.1965

31.05.2023

श्रीमती कशदे इंदु मावणकराव

20.08.1993

14.05.2018

18.08.2011

02.08.1965

31.08.2023

श्रीमती मोरे कसिु रमाकांत

12.02.1994

14.05.2018

12.02.1994

06.04.1967

30.04.2025

श्रीमती मोरे अल्का सीद्राम

06.07.1994

14.05.2018

06.07.1994

25.05.1965

31.05.2023

श्रीमती महल्ले पुष्ट्पा संतोषराव

15.04.1995

14.05.2018

15.04.1995

24.10.1964

31.10.2022

श्रीमती जोशी मीरा रामचंद्र

07.12.1995

13.03.2019

07.12.1995

22.05.1965

31.05.2023

09.02.1996

13.03.2019

16.07.1996

01.06.1966

31.06.2024

17
18
19
20
21
22
23
24
25

अ.क्रं.

श्रीमती पौळ आशा गोकवद

कमथचाऱ्यांचे नाव

1

श्रीमती सय्यद रफातुनीसा अल्ताफ हु सेन

3

श्रीमती पंडत सुिा दत्तु

2
4
5
6
7

8
9

10
11

अविपवरचावरका

प्रर्म रुजु

सध्याच्या रुजु वनयुक्ततीचा

या संस्र्ेत रुजु

कमथचाऱ्यांचा

सेवावनवृत्तीचा

09.07.1996

09.07.1996

09.07.1996

11.03.1966

31.03.2024

वदनांक

वदनांक

वदनांक

जन्मवदनांक

वदनांक

श्रीमती मोकाशी संवगता ज्ञानोबा

21.08.1996

21.08.1996

21.08.1996

12.08.1968

31.08.2026

श्रीमती वखस्ती सुवनता ववठठल

24.09.1996

24.09.1996

01.07.2001

10.07.1969

31.07.2027

श्रीमती कमल शाहु वबक्तकड

श्रीमती मनोरमा ममताजी चाटे
श्रीमती मािवी अवनल भोसले
श्रीमती पुष्ट्पा श्रीिर मुळे

23.08.1996
21.07.1997
22.07.1997
20.09.1997
17.12.1997

23.08.1996
21.07.1997
22.07.1997
20.09.1997
17.12.1997

23.08.1996
01.02.1999
22.07.1997

10.06.1968

17.12.1997

18.12.1997

18.12.1997

श्रीमती मजुंषा गोकवदराव मीसर

14.01.1999

14.01.1999

14.01.1999

22.01.1999

10.11.1974

21.07..1971

18.12.1997
22.01.1999

20.05.1975

20.09.1997

श्रीमती आशा गजेंद्र भोसले

श्रीमती कशदे शेसाबाई वकसनराव

28.11.1963

10.06.2016

12.05.1968
14.06.1972
07.07.1975

30.11.2021
31.05.2033
30.11.2032
31.07.2029
31.05.2026
30.06.2026
30.06.2030
31.07.2033

12

श्रीमती सुवशला िनंजय लोहार

24.11.1999

24.11.1999

11.08.2004

14.06.1967

30.06.2025

14

श्रीमती शारदा अशोक केदार

02.12.1999

02.12.1999

02.12.1999

22.07.1973

31.07.2031

13
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

श्रीमती कल्पना ववनायक गडे कर
श्रीमती आशा दे वीदास सोनवणे
श्रीमती ऊषा जगन वरठी

श्रीमती सुजाता ववक्रम मोरे

24.11.1999
02.12.1999
22.03.2000
10.04.2001

24.11.1999
02.12.1999
22.03.2000

30.08.2001

30.08.2001

श्रीमती रझीया कासमभाई शेख

13.09.2001

13.09.2001

श्रीमती वनमथला वकसनराव कशदे

12.01.1998

12.01.1998

श्रीमती शेरे कौशल्या बळीराम

26.02.2002

26.02.2002

श्रीमती छाया उदिव झांबरे

श्रीमती ववजया नामदे व खाडे

श्रीमती शाहीन सुल्ताना वसदृीकी

26.02.2002
07.03.2002
07.03.2002

26.02.2002
07.03.2002
07.03.2002

श्रीमती राम तुकाराम कुराडे

26.08.2002

26.08.2002

श्रीमती मंगल संभाजीराव जावळे

20.11.2003

20.11.2003

श्रीमती काशीबाई सोपानराव टे काळे
श्रीमती स्वाती परसुराम दीक्षीत

श्रीमती अरगडे सुवणा दे वीदासराव
श्रीमती हीराबाई अंगदराव जािव
श्रीमती अवनता भीमराव कचरे
श्रीमती सीता अंबादास आपटे

श्रीमती ऊषा वैजीनार् दे वकते
श्रीमती सुरेखा उदिव गुरले
श्रीमती संवगता प्रभुराव माने
श्रीमती आशा केराजी वनवे

श्रीमती मंगल सुभाष राठोड

20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
17.12.2003
17.12.2003
23.02.2000
31.12.2003
01.01.2004
05.01.2004
05.01.2004
05.01.2004

28.06.2001

26.06.1968

30.08.2001

03.01.1973

29.08.2001

श्रीमती शोभाताई ज्ञानोबा दवहफळे

20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
17.12.2003
17.12.2003
23.02.2000
31.12.2003
01.01.2004

13.09.2001
21.10.2001
10.06.2003

06.07.1979
16.05.1973
01.06.1975
14.06.1969

20.11.2003

03.12.1967

20.11.2003
20.11.2003
26.07.2005

31.07.2037
30.06.2026
31.05.2031
31.01.2031
30.06.2033
30.06.2027

30.06.2032

08.09.1977

20.11.2003

31.07.2025

23.06.1974

01.12.2005
01.07.2009

31.07.2034

31.03.2028

08.06.1977

07.03.2002

31.12.2027

20.03.1970

30.11.2010

27.12.1977
01.01.1974
05.06.1974
25.06.1975
15.03.1969

30.06.2035
30.09.2035
31.12.2035
31.12.2025
31.12.2031
30.06.2032
30.06.2033
31.03.2027

21.07.2009

26.08.1978

31.08.2036

31.12.2003

19.07.1976

31.07.2034

01.01.2004

01.06.1972

30.06.2030

01.01.2004

14.01.1980

31.01.2038

05.01.2004

01.07.1977

30.06.2035

05.01.2004

02.08.2004

05.01.2004

02.07.2007

05.01.2004

14.07.1976

18.07.1967

29.08.2001

28.06.2001

31.12.1969

01.06.2012

01.08.2009

28.06.2001

29.08.2001

02.12.1999

10.04.2001

श्रीमती सुवनता प्रमोद खरात

श्रीमती खेलबा नामदे व गोचडे

24.11.1999

01.05.1977

03.06.1980

30.04.2035

30.06.2038

40

श्रीमती मीरा ववठल पवार

16.06.1997

16.06.1997

01.09.2004

20.12.1973

31.12.2031

42

श्रीमती वनता चंद्रकांत घोडके

09.09.2005

09.09.2005

21.07.2009

07.03.1975

31.03.2033

41
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

श्रीमती आशा चंद्रकांत यादव
श्री.मंगेश श्रीरंगराव सुरवसे

श्रीमती सुकेष्ट्णी सटवाजी िईजे
श्रीमती ज्योती तानाजी जािव

श्रीमती ऊषा दगडु जी गायकवाड

श्रीमती उल्का दीवाकर शेकटकर
श्रीमती सीता कचरु कांबळे
श्री.रामराव अंगदराव फड

श्रीमती छाया रामराव वागतकर
श्री. सय्यद नझीर सय्यद वझीर

श्रीमती सारीका बबनराव पुरणवाड
श्री.सवचन अमृतराव कुसळे

09.03.2005
09.09.2005
09.09.2005
12.09.2005
15.09.2005
20.09.2005
01.12.2005
01.12.2005
01.12.2005
01.12.2005
01.12.2005
01.12.2005

श्रीमती सुवनता ववठठलराव जायभाये

01.12.2005

श्रीमती छाया रामचंद्र गायकवाड

17.11.1997

श्रीमती अचथना पंढरीनार् मुसळे

श्रीमती उपासणा ववरिवल आवाड

01.12.2005
17.02.2000

09.03.2005

22.07.2009

07.06.1976

09.09.2005

03.07.2008

15.06.1980

30.06.2038

12.09.2005

24.07.2009

16.04.1983

30.04.2041

09.09.2005
02.06.2012

03.07.2008
02.06.2012

20.09.2005

01.08.2009

01.12.2005

01.12.2005

01.12.2005
01.12.2005

01.12.2005

05.06.1977
01.01.1979

31.05.2040

01.12.2005

12.10.1982

01.12.2005

08.08.2007

17.02.2000

15.02.2006

23.07.2002

05.07.1982
11.11.1984
04.05.1972
14.09.1972

14.08.2006

14.08.2006

14.06.1983

श्रीमती वषा ववश्वासराव सौतडकर

24.07.1993

24.07.1993

12.06.2007

16.06.1968

1.11.2008

श्रीमती सुवनता श्रीिर गपाट

18.09.2008

18.09.2008

18.09.2008

श्रीमती सावरका प्रभाकर मुंडे

23.09.2008

23.09.2008

27.08.2011

श्रीमती ववशाखा लक्षमणराव दु िाट
श्रीमती हेमा गोविथन लंब

श्रीमती सावरका सुखदे व सरवदे

श्रीमती सुजाता वशवाजी उजगरे
श्रीमती रोशनी श्रीराम भालेराव

18.09.2008
29.09.2008
02.03.2009
02.03.2009
17.07.2009

18.09.2008
29.09.2008
02.03.2009
02.03.2009
17.07.2009

31.12.2036

28.05.1982

01.12.2005

11.10.2006

30.06.2035

01.12.2005

04.06.1981

14.08.2006
11.10.2006

31.12.2030

30.06.2038

01.12.2005

17.11.1997

12.12.1972

29.02.2036

05.06.1980

16.09.2008

01.12.2005

21.02.1978

31.05.2041

01.12.2005

01.12.2005
01.12.2005

20.05.1983

श्रीमती वैशाली रामराव फड/चव्हाण

श्रीमती रंजना मिुकर माळवे

30.062034

21.03.1981
15.07.1974

30.06.2039
31.07.2040
31.10.2040
30.11.2042
31.05.2030
30.09.2030
30.06.2041
31.03.2039
30.06.2026
31.07.2032

18.09.2008

19.10.1982

10.11.2009

01.09.1981

31.08.2039

25.12.1982

31.12.2040

02.03.2009
02.03.2009
17.07.2009

12.06.1983
20.06.1982
09.07.1984

31.10.2040
30.06.2041
30.06.2040
31.07.2042

68

श्रीमती प्रवमला रामकृष्ट्ण केवले

70

श्रीमती कडाबाई रामचंद्र इंगळे

69
71
72
73
74
75
76
77

78
79

80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91
92
93
94
95

31.07.2009

31.07.2009

31.07.2009

25.12.1978

31.12.2036

31.08.2011

22.05.1972

31.05.2030

श्रीमती रेखा शाहु राव पतंगे

18.09.2009

18.09.2009

18.09.2009

श्रीमती सुरेखा दे वराव भोकरे

09.08.2011

09.08.2011

09.08.2011

31.12.1986

श्रीमती जािव सुवनता अशोक

12.08.2011

12..08.2011

11.09.2014

07.01.1986

श्रीमती राठोड सववता रामिन

18.08.2011

18.08.2011

श्रीमती चौिरी संवगता बाबासाहेब

18.08.2011

18.08.2011

श्रीमती गोपीका बाबुराव खटावकर
श्रीमती राठोड कववता ववठठल
श्रीमती सावरका छगनलाल कोहले
श्रीमती बडगे स्वाती रामराव
श्री.संदीप वसंत लबडे

श्रीमती रेवती मनोहर नागरगोजे
श्रीमती नयना ज्ञानेश्वर पारखे
श्रीमती पल्लवी अशोक ववघ्ने
श्री.गणेश श्रीमंतराव आगे

05.04.2010

11.08.2011
12.08.2011

18.08.2011
18.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
30.08.2011
02.09.2011
02.09.2011

05.04.2010

11.08.2011

11.08.2011

18.08.2011

18.08.2011

09.09.1986

30.09.2044

18.08.2011

20.06.2018

10.03.1988

24.08.2011

24.08.2011

02.02.1987

28.02.2045

01.02.1987

31.01.2045

24.08.2011
30.08.2011
02.09.2011
02.09.2011

18.11.2014
22.04.2014

24.08.2011
30.08.2011
02.09.2011

श्रीमती रोहम प्रवणता अण्णासाहेब

श्रीमती पुरणवाड सववता बबनराव
श्रीमती कांबळे ललीता केरबा

01.02.2012
06.02.2012
15.02.2012

03.01.2012
01.02.2012
06.02.2012
15.02.2012

11.11.1987

13.01.1981

01.10.2011

03.01.2012

31.05.1985

23.09.2011

01.10.2011
04.10.2011

05.01.1987

18.05.1989

01.10.2011

23.09.2011

15.05.1985

02.09.2011

श्रीमती ठोंबरे पुष्ट्पा वसंत

श्रीमती ठोंबरे स्मीता रामराव

31.01.2044

28.02.2046

08.09.2011

04.10.2011

30.09.2044

02.02.1988

08.09.2011

श्रीमती नेहरकर आशा सीताराम

31.12.2044

08.03.2014

08.09.2011
23.09.2011

01.10.1986

30.06.2039

12.08.2011

श्रीमती शोभा उत्तम झाबंरे

श्रीमती ढाकणे गीताजंली असांराम

23.06.1981

04.10.2011
03.01.2012

18.05.1985
10.06.1985
05.05.1986
05.12.1986

01.02.2012

23.06.1988

15.02.2012

15.06.1983

06.02.2012

05.03.1985

31.05.2043
31.01.2045
31.03.2046
30.04.2043
30.11.2045
31.05.2047
31.05.2043
31.01.2039
30.06.2043
31.05.2044
31.12.2044
30.06.2046
31.03.2043
30.06.2041

श्रीमती ठाकुर वषा वकशनकसह

18.02.2012

18.02.2012

18.02.2012

29.08.1984

31.08.2042

श्री.केन्डे प्रमोद सुरेश

31.03.2012

31.03.2012

31.03.2012

22.09.1984

30.09.2042

श्रीमती राठोड जयश्री रेऊ

श्रीमती पवार ववश्रांती सुरेश

08.03.2012
16.04.2012

08.03.2012
16.04.2012

08.03.2012
25.01.2017

24.04.1987

16.12.1988

30.04.2045
31.12.2046

96

श्रीमती साबळे राणी संदीपपाण

23.05.2012

23.05.2012

23.05.2012

03.06.1982

30.06.2040

98

श्रीमती गदळे पुनम दे ववदास

01.06.2012

01.06.2012

01.06.2012

12.12.1988

31.12.2046

30.03.2013

12.07.1989

97
99

100
101
102
103
104
105
106
107

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123

श्रीमती फड कववता व्यंकोबा

श्रीमती सामसे अवंवतका तुलसीराम
श्रीमती चव्हाण आश्वीनी शेषेराव

श्रीमती वसरसाट ज्योती सुभाषराव
श्रीमती भद्रगे दे सना सुरेश

श्रीमती गायकवाड वशला बाबुराव
श्रीमती नरवाडे प्रकवदा प्रवदप

श्रीमती खरटमोल आरती प्रल्हाद
श्रीमती सोनवण मीरा मिुकर

श्रीमती नागरगोजे ऊषा मच्छींद्र
श्री.तांदळे राहु ल सुयथभान
श्री.राऊत मनोज मिुकर

24.05.2012
22.02.2006
30.03.2013
30.03.2013
01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
17.04.2013
20.04.2013

श्रीमती राणाकौसर अझरोद्यीन वसद्यीकी

23.04.2013

श्रीमती सांगळे जयश्री बळीराम

16.05.2013

श्रीमती सानप ज्योती ज्ञानदे व

23.04.2013

24.05.2012
22.02.2006
30.03.2013
30.03.2013
01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
17.04.2013
20.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
16.05.2013

24.05.2012
30.10.2012
30.03.2013
01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013
03.04.2013

18.05.2013

श्रीमती सय्यद अझरा नाज

13.06.2013

13.06.2013

13.06.2013

श्रीमती बजगुडे वदपा वशवाजी
श्रीमत सय्यद रेश्मा गणी

13.06.2013
20.06.2013

श्रीमती सय्यद अतीयानाझ मशोददीन

20.06.2013

श्रीमती पोटे रेणक
ु ा दत्तात्रय

13.02.2014

श्री.राऊत वसंत दत्तात्रय

श्रीमती सुरवसे रोशनी मंगेश/टोपे
श्री.पवार सवतश गोकवद

श्री.चव्हाण अवनल गोपीनार्

13.02.2014
13.02.2014
14.02.2014
17.02.2014

13.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
13.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
14.02.2014
17.02.2014

30.09.2047

30.06.2048

14.09.1984

14.05.1989

16.05.2013

31.07.2047

17.06.1990

09.03.1990

23.04.2013
23.04.2013

31.03.2040

31.01.2048

04.06.1989

20.04.2013

30.06.2045

23.01.1990

17.04.2013

03.04.2013

18.05.2013
10.06.2013

23.09.1989

14.06.1988

18.05.2013
10.06.2013

16.03.1982

03.04.2013

श्रीमती दातार सुजाता सजेराव

श्री. सय्यद समीर सय्यद वजीर

16.06.1987

31.03.2048
30.09.2042
30.06.2046

24.05.1990

31.05.2048

15.06.1989

30.06.2047

06.12.1989
21.09.1984

30.06.2047
31.05.2047
31.12.2047
30.09.2042

12.10.1990

30.10.2048

04.06.1987

30.06.2045

10.06.2013

20.02.1988

13.06.2013

21.07.1990

31.07.2048

13.06.1990

30.06.2048

20.06.2013

08.04.1990

01.07.2015

12.12.1977

11.09.2013
13.02.2014

11.01.1988

14.02.2014

19.02.1988

13.02.2014
17.02.2014

01.05.1989

10.08.1985

28.02.2046

30.04.2048
31.12.2035
31.01.2046
30.04.2047

28.02.2046

31.08.2043

124

श्रीमती बेदरे वचत्रा मनोहर

17.02.2014

17.02.2014

01.11.2014

05.06.1986

126

श्रीमती मुरकुटे स्वाती महादे व

17.02.2014

17.02.2014

17.02.2014

09.10.1990

125
127

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148
149
150
151

श्री.कशदे कृष्ट्णा बाबुराव

श्रीमती बाल्टे शुभदा ज्ञानोबा
श्री.मोराळे वनतीन बाजीराव
श्री.जािव अमोल दत्तात्रय

श्रीमती ठोंबरे शोभा अवभमान
श्री.मोराळे अशोक प्रकाश

श्रीमती पवार काचंन पोपटराव

श्रीमती डोले वशतल काशीनार्राव

श्रीमती आवटे लवलता नारायणराव
श्री.सय्यद समीर सय्यद नदीम

श्रीमती नेहरकर आशा बाबासाहेब
श्रीमती नागरे ज्योती मावणकराव

17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
20.02.2014
21.02.2014
21.02.2014
21.02.2014
21.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014

श्री.मोहम्मद झैनुल बाशर मोहम्मद फारुकी

24.02.2014

श्री.राऊत सुदशथन अंगदराव

24.02.2014

श्री.घोळवे अशोक लक्षमण

24.02.2014

श्रीमती गायकवाड वनलीमा गोरक्षनार्

24.02.2014

श्रीमती फड काकलदा गोकवद

25.02.2014

श्री.चौिरी दे वकलग सुयथकांत

श्रीमती मुंडे राणुबाई चंद्रकांत

श्रीमती सय्यद आफरीन आयुब

श्रीमती बवहरवाल
ा़ वशतल पाडु रंग
श्री. गव्हाणे ववजयकुमार सुयथकणथ
श्रीमती वारे मंदा वदनकर

श्री.घोळवे गणपती उत्तरेश्वर

श्रीमती दु भळकर शारदा साहेबराव
श्री.वभसे राजकुमार मदनराव

25.02.2014
03.03.2014
03.03.2014
04.03.2014
04.03.2014
04.03.2014
04.03.2014
05.03.2014
10.03.2014

17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
20.02.2014
21.02.2014
21.02.2014
21.02.2014
21.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
25.02.2014
25.02.2014
03.03.2014
03.03.2014
04.03.2014
04.03.2014
04.03.2014
04.03.2014
05.03.2014
10.03.2014

17.02.2014

30.06.2044

25.06.1990

30.06.2048

17.02.2014

18.10.1990

31.10.2048

20.02.2014

10.06.1990

30.06.2048

02.06.1990

30.06.2048

17.02.2014

05.01.1991

21.02.2014

07.08.1989

01.09.2014

04.07.1991

21.02.2014
21.02.2014

14.10.1991

24.02.2014

18.06.1986

21.07.2017

05.06.1989

24.02.2014

31.10.2048
31.01.2049

31.08.2047
31.07.2049
31.10.2049
30.06.2044

05.02.1989

28.02.2047

05.02.1990

29.02.2048

24.02.2014

11.08.1990

31.08.2048

24.02.2014

13.04.1991

30.04.2049

24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014

10.04.1990
01.01.1991

30.06.2047

30.04.2048
31.12.2048

25.02.2014

10.12.1988

03.03.2014

23.08.1989

31.08.2047

04.03.2014

17.03.1986

31.03.2044

25.02.2014
03.03.2014

15.04.1991
01.01.1990

04.03.2014

26.05.1988

04.03.2014

05.06.1991

04.03.2014
05.03.2014
10.03.2014

01.07.1988
26.01.1985

01.01.1988

31.12.2046
30.04.2049
31.12.2047
31.05.2046
30.06.2046
30.06.2049
31.01.2043
31.12.2045

152

श्रीमती कुटे मंजुश्री ववचष्ट्ठ

11.03.2014

11.03.2014

11.03.2014

03.08.1988

31.08.2046

154

श्रीमती मोरे जयश्री तानाजी

28.02.2014

28.02.2014

28.02.2014

22.10.1979

31.10.2037

श्रीमती दे वकते रेणक
ु ा दत्ताराव

05.06.2014

05.06.2014

05.06.2014

11.04.1988

153
155
156
157

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

178
179

श्रीमती हाके रेखा वशवाजी

श्री.सय्यद मुझतशहा नदीमशहा
श्रीमती राठोड अवनता हवरभाऊ

14.03.2014
29.03.2014
16.07.2014

14.03.2014
29.03.2014
16.07.2014

14.03.2014
29.03.2014
27.04.2017

24.07.1991
01.01.1992

10.06.1981

श्रीमती बडे वदपाली रोवहदास

18.07.2014

18.07.2014

18.07.2014

08.05.1985

श्रीमती कोकणी रंजना वभडु

18.07.2014

18.07.2014

18.07.2014

30.12.1986

श्रीमती कोलफुके वशल्पा बालाजी
श्रीमती डोंगरे जनाबाई रघुनार्राव
श्रीमती काळे वप्रयंका बाबासाहेब
श्री.मुंडे सुरेश लहु दास

श्री.पवार राजु लटु कसग

श्रीमती सवथज्ञ वदपाली गंगािर
श्रीमती कांबळे पल्लवी वसंत

श्री.आयनले मारुती ववश्वनार्

श्रीमती तेलंगे मवनषा सुयथकांत

18.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
23.07.2014
23.07.2014

18.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
23.07.2014
23.07.2014

18.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
22.07.2014
22.07.2014

13.06.1986
03.07.1987
25.06.1989
05.07.1989

18.07.1991
31.12.1987
01.11.1989

25.11.2014

10.10.1990

श्रीमती शेख तस्लीम शेख वजलानी
श्रीमती घुगे सुमीत्रा पंडीतराव
श्रीमती गोचडे ऊषा मिुकर

श्रीमती जािव ज्योती रंगनार्

07.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
09.07.2015

25.11.2014
07.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
09.07.2015

31.12.2045
31.10.2047

31.03.2046

05.03.1988

25.11.2014

31.07.2049

30.06.2048

26.04.2017

श्रीमती शेख मरीयमबी शेख मुजावर

31.07.2047

03.06.1990

15.09.2014
29.09.2014

30.06.2047

25.07.2014

14.08.2014
29.09.2014
10.01.2017

25.04.1985

30.06.2046

30.04.2043

01.09.1989

30.08.2047

20.04.1990

30.04.2048

09.07.2015

01.07.1983

09.07.2015

25.06.1992

09.07.2015

31.01.2046

31.12.2041

15.09.2014
29.09.2014

31.07.2045

03.12.1983

श्री.जािव सुवशल सुरेश

श्रीमती लांब अचथना ज्ञानोबा

31.12.2044

15.06.1988

04.08.2014

14.08.2014

30.06.2044

30.09.2048

04.08.2014

14.08.2014

31.05.2043

17.09.1990

04.08.2014

श्रीमती इंगळे रुपाली रमेश

30.06.2039

24.07.2014

23.07.2014

श्रीमती खेडकर वप्रयंका अजुथन

25.07.2014

30.04.2046

10.01.1988

24.07.2014
25.07.2014

31.12.2049

23.07.2014

श्रीमती वशराढोणकर सुवनता वभमराव

श्रीमती कशदे आशा बाबुराव

24.07.2014

18.07.2014

31.07.2049

20.02.1992

31.10.2048
30.06.2041

28.02.2050
30.06.2050

180

श्रीमती जािव आश्वीनी ववनायक

10.07.2015

10.07.2015

10.07.2015

31.07.1992

30.06.2050

182

श्री.सानप सवतश कचरु

09.07.2015

09.07.2015

09.07.2015

06.06.1993

30.06.2051

181
183
184
185
186
187

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

श्रीमती इंगळे रोवहणी श्यामराव
श्रीमती गुनाल मेघा कचरु
श्री.गाढे स्वप्नील गीरीिर

श्रीमती नन्नवरे रोवहणी दासराव

श्रीमती वशरसाट रेश्मा बाबासाहेब
श्रीमती फड वप्रयंका सौदागर

श्रीमती भारती ववजयमाला नारायण
श्री.चव्हाण ववरेद्र रामचंद्र

श्रीमती नाकाडे राजश्री भगवान
श्रीमती राख योगीता महादे व

श्रीमती काळुं के भाग्यश्री अरकवद
श्री.पवार सुवनल उत्तमराव

श्रीमती व्हंडकर रोवहणी श्रीरंग
श्रीमती चादर सुष्ट्मा वदगांबर
श्री.मोहम्मद मोहसीन खान

श्रीमती ठाकरे दै वशाला पाडु रंग
श्रीमती सुयथवश
ं ी मंगल हरीिंद्र

श्रीमती राठोड सववता दे वीदासराव

09.07.2015
04.09.2015
03.09.2015
03.09.2015
03.09.2015
03.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
05.09.2015
15.10.2015
05.11.2015
05.11.2015
30.11.2015

श्रीमती दे शमाने अवनशा जालीदं रराव

09.12.2015

श्रीमती करकरे संध्या शशीकांत

11.12.2015

श्रीमती चव्हाण सुवनता पाडुं रग

श्रीमती वनतनार् सावरका अशोक
श्री.सय्यद मुदसर युसुफ नवाब
श्रीमती मंडीक अवनता प्रकाश
श्री.कशदे महेश एकनार्

श्रीमती फलके वषा सुभाष

09.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015

09.07.2015
04.09.2015
03.09.2015
03.09.2015
03.09.2015
03.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
05.09.2015
15.10.2015
05.11.2015
05.11.2015
30.11.2015
09.12.2015
09.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015

09.07.2015
04.09.2015

12.11.1992
24.04.1991

30.11.2050
30.04.2049

03.09.2015

13.08.1991

31.08.2049

03.09.2015

12.07.1992

31.07.2050

03.09.2015

05.07.1992

31.07.2050

03.09.2015

07.08.1992

31.08.2050

04.09.2015

25.10.1989

30.10.2047

04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015

23.07.1989

31.07.2047

05.05.1990

31.05.2048

02.05.1992

31.05.2050

01.01.1991
07.06.1992

31.12.2048
30.06.2050

04.09.2015

08.11.1992

15.10.2015

15.05.1985

05.11.2015

27.04.1990

30.04.2048

09.12.2015

01.01.1988

31.12.2045

11.12.2015

28.10.1985

11.12.2015

01.06.1990

05.09.2015
05.11.2015
30.11.2015
09.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015

14.01.1991
01.01.1990
04.04.1992

24.05.1989

30.11.2050
31.01.2049
31.05.2043
31.12.2047
30.04.2050
31.05.2047
30.10.2043

01.09.1987

31.08.2045

05.04.1991

30.04.2049

24.03.1992

11.04.1988

31.05.2048
31.03.2050
30.04.2045

208

श्रीमती राठोड ऊषा गुलाब

11.12.2015

11.12.2015

11.12.2015

01.05.1988

30.04.2045

210

श्रीमती लहाने मनोज वशवाजी

11.12.2015

11.12.2015

11.12.2015

07.10.1986

31.102044

209
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

228
229
230
231
232
233
234
235

श्रीमती कांदे सावरका अंगदराव
श्रीमती काकडे ज्योती पाडु रंग
श्री.लेंडे सुवनल आबासाहेब

श्री.पाचणकर अरकवद गोकवद

श्री.जायभाये श्रीराम आजीनार्
श्रीमती बोराडे सुजाता राजेन्द्र
श्रीमती साळवे रीटा रतन

श्रीमती दे शमुख हषा संजय

12.12.2015
11.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
13.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015

12.12.2015
11.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
13.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015

12.12.2015

18.01.1989

31.01.2047

15.12.2015

20.01.1990

31.01.2048

25.04.1991

31.04.2049

15.12.2015
13.12.2015
15.12.2015

15.10.1991

15.12.2015

18.12.2015

श्रीमती गायकवाड वषाराणी वशवाजी

22.12.2015

22.12.2015

22.12.2015

श्रीमती ताटे संघवमत्रा दगडु

28.12.2015

28.12.2015

श्रीमती वदवटे सावरका महारुद्र

02.03.2016

02.03.2016

श्री.मनोहर वकरणकुमार रमेश
श्री.मैड सवचन दे ववदास

29.12.2015
16.03.2016

29.12.2015
16.03.2016

01.04.1990
18.09.1991

18.12.2015
25.07.2012

14.07.1987

15.12.2015

18.12.2015
25.07.2012

30.06.2050

11.12.2015

श्रीमती वारे सोनम बाबासाहेब
श्री.हु रकुले श्रीकृष्ट्ण वभकाजी

05.06.1992

15.05.1992

31.07.2045

31.03.2048
30.09.2049
31.05.2050
31.10.2049

19.12.2015

17.08.1987

31.08.2045

23.11.2017

10.03.1986

31.03.2044

30.10.1988

31.10.2046

29.12.2015

30.08.1984

31.08.2042

16.03.2016

04.05.1985

31.05.2043

02.03.2016

08.01.1992

31.01.2050

श्रीमती बोबडे वंदना संजय

28.03.2016

28.03.2016

18.07.2017

16.08.1988

31.08.2046

श्रीमती मनोहर नयना रमेश

07.04.2016

07.04.2016

07.04.2016

03.07.1990

31.07.2048

08.07.2016

28.05.1988

31.05.2046

08.07.2016

25.03.1989

श्री.जरांगे प्रववण अस्मानराव

28.03.2016

28.03.2016

19.07.2017

श्रीमती मांदळे ज्योती फकीरा

08.07.2014

08.07.2014

08.07.2014

श्रीमती भोसले मोनाली सुिीर

08.07.2016

08.07.2016

08.07.2016

श्रीमती वनखळ मािवी समीर

श्री.मोटकरी सौरभ नंदवकशोर

श्रीमती भोसले वशतल संदीपान
श्रीमती शेख नझीया हमीद

श्रीमती गायकवाड अंवकता ववलास
श्रीमती घोडके िनश्री ज्ञानदे व

08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016

08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016

08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016

05.07.1992

27.05.1988
09.06.1988
07.05.1989
12.11.1989
21.01.1990
15.12.1990

31.07.2050
31.05.2046
30.06.2046
31.03.2047
31.05.2047
30.11.2047

31.01.2048
31.12.2048

236

श्री.वाघमारे पंकज महेन्द्र

08.07.2016

08.07.2016

08.07.2016

10.01.1991

31.01.2049

238

श्रीमती मेहरकर अल्का आसाराम

08.07.2016

08.07.2016

08.07.2016

18.08.1991

31.08.2049

01.07.1992

30.06.2050

237
239
240
241
242
243
244
245
246
247

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

258
259
260
261
262
263

श्रीमती केसाळे सुवणा वदगांबर
श्रीमती मस्के वदक्षा नानासहेब

08.07.2016
07.07.2016

08.07.2016
07.07.2016

08.07.2016
07.07.2016

01.06.1991
22.09.1991

श्रीमती कांबळे वसमा सदावशव

08.07.2016

08.07.2016

08.07.2016

श्रीमती अस्वले इस्टर कमलाकर

11.07.2016

11.07.2016

11.07.2016

31.03.1984

11.07.2016

05.11.1991

श्रीमती साखरे संध्या उमाकांत

श्रीमती पाटोळे फीलोवमना सायमन
श्रीमती भोसले वदपाली ववनायक
श्रीमती गुरव अमृता उमेश

श्रीमती माने कल्पना वनवृत्ती

श्रीमती र्ोरात वप्रयंका बाळासाहेब

08.07.2016
11.07.2016
11.07.2016
11.07.2016
12.07.2016
12.07.2016

08.07.2016
11.07.2016
11.07.2016
11.07.2016
12.07.2016
12.07.2016

08.07.2016
11.07.2016
11.07.2016
19.01.2017
12.07.2016

श्रीमती काकडे ज्योती सुभाष

13.11.2018

13.11.2018

13.11.2018

श्री.गवळी दत्ता श्रीमंत

13.11.2018

13.11.2018

13.11.2018

श्री.झुनगुरे अशोक वशवाजी

श्रीमती ठोंबरे रेश्मा भीमराव

श्रीमती कांदे मीरा बाळासाहेब

श्रीमती दे वकर पल्लवी दत्तात्रय
श्री.केंन्द्रे ववष्ट्णु नामदे व

श्री.सय्यद अब्दु ल रेहमान शहा
श्रीमती घोडके रुवचका वदनेश

श्रीमती बोिनकर स्नेहा ववजयकुमार

13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
26.11.2018
26.11.2018

13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
26.11.2018
26.11.2018

13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
26.11.2018

01.12.2018

01.12.2018

श्रीमती हडबे गीताजंली अंगद

श्री.सोनटक्तके खेलबा कलबाजी

30.11.2018
15.12.2018

30.11.2018
15.12.2018

31.07.2051

06.02.1991

28.02.2049

01.06.1994

31.05.2052

23.05.1992
27.11.1991
14.11.1993
09.02.1994
27.09.1996
27.09.1995
02.04.1995
03.11.1995
05.04.1994

31.05.2050
30.11.2049
30.11.2051
29.02.2052
30.09.2054
30.09.2053
30.04.2053
30.11.2053
30.04.2052

30.04.2053

01.12.2018

30.11.2018

30.11.2049

22.04.1995

श्री.वबरादार कडाजी मल्लीकाजुथन

30.11.2018

30.04.2049

30.11.2018

28.11.2018

श्रीमती खाडे पुनम मच्छींद्र

31.03.2042

31.08.2053

28.11.2018
30.11.2018

26.07.1993

30.09.2050

23.08.1995

28.11.2018
30.11.2018

18.04.1991

30.09.2049

26.11.2018

श्रीमती राऊत वप्रयंका वदलीप
श्रीमती इंगळे अपेक्षा मदन

07.09.1992

31.05.2049

30.11.2018
30.11.2018
15.12.2018

27.05.1996
06.06.1992
01.10.1994
10.10.1995
05.04.1992

31.05.2054
30.06.2050
31.09.2052
31.10.2053
30.04.2050

264

श्री.आंिळे सवचन पाडु रंग

22.01.2019

22.01.2019

22.01.2019

266

श्री राठोड ववष्ट्णु एकनार्

05.07.2016

05.07.2016

29.01.2019

265
267

268
269
270
271
272
273
274

श्री.राठोड सुरेश कलबाजी

05.07.2016

05.07.2016

श्रीमती कववता वंजारे

31.08.2017

31.08.2017

श्रीमती सुमन हवरदास दळवी

17.02.2014

17.02.2014

श्रीमती वदक्षा गायसमुद्रे

श्री वनतीन ववश्वनार् वगरगीरवार

श्रीमती राजकन्या जगन्नार् मोवहत
श्री प्रवमकवसध्दे श्वर जोशी

श्रीमत अचथना जाकलदर वनवे

श्रीमती ऐश्वया अशोक गवळी

18.04.2013
20.02.2014
15.02.2014
12.02.2014
13.02.2014
26.03.2020

18.04.2013
20.02.2014
15.02.2014
12.02.2014
13.02.2014
26.03.2020

15.05.1995

31.05.2053

01.03.1989

28.02.2047

05.04.1990

30.04.2048

13.10.2020

02.09.1984

30.09.2042

01.09.2020

04.11.1991

26.01.2019

20.04.1984

03.05.2019

15.05.1991

01.07.2019
13.10.2020
06.09.2020
01.09.2020
26.03.2020

02.04.1990

31.05.2049

30.04.2048

30.03.1990

31.03.2048

15.08.1990

31.08.2048

25.11.1995

अविष्ट्ठाता ,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय

वैद्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई
.

30.04.2042

30.11.2049
30.11.2053

स्वार्ी रार्ानंद कतर्य ग्रार्ीण शासकीर् वैद्यकीर् र्हाकवद्यालर् व रुग्णालर् अंबाजोगाई
आस्र्ापना 1,2,3/सवय कार्यरत कर्यचाऱर्ांची वेतन भत्ते 17 बाबीचीर्ाकहती सन.2020-2021
अ.क्र.

1

कार्यरत

कर्यचारी

2
डॉ.अपणा

1 गुंडेश्वर

7 अनंतराव
शेंडगे

घरभाडे

अनुज्ञप्ती

6

7

8

15742

0

7408

21600

35424

0

21600

35424

21600

र्ुळ वेतन

3

4

5

सहा.प्राध्याप
क

92600

कुलकणी
डॉ.राजश्री. सहा.प्राध्याप
2
क
एन.ढवळे
डॉ.वृषाली.
सहा.प्राध्याप
3 एस.राजगी
क
रे
डॉ.र्ंगलकक सहा.प्राध्याप
4
क
शनचौरे
डॉ.कवनर्
सहा.प्राध्याप
5 चांगदे व
क
नालपे
डा.शेख
सहा.प्राध्याप
6 शाहीदर्ुनी
क
रोददीन
डॉ.प्रकदप

र्हागाई

पदनार्

वैद्यकीर्

अकधकारी

वाहतूक

MEA

NPA

SPE.PAY

PG

9

10

11

12

13

14

15

16

0

833

17425

2091

2500

1200

0

0

139799

2160

0

833

10800

1296

2500

1200

0

0

75813

0

2160

0

833

10800

1296

2500

1200

0

0

75813

35424

0

2160

0

833

10800

1296

2500

1200

0

0

75813

21600

35424

0

2160

0

833

10800

1296

2500

1200

0

0

75813

21600

35424

0

2160

0

833

10800

1296

2500

1200

0

0

75813

7350

0

1200

0

0

66090

भत्ता

अपंग भत्ता

भत्ता

शुल्क

सहा.प्राध्र्ापक

भत्ता

धुलाई भत्ता एन.पी.एस.

एकूण

वैद्यकीर् अकधकारी

21000

34440

0

2100

0

0

डॉ.साखरे

8 कनतीन

अकभर्ान
डॉ.ककरण

9 बालाजी

परसे
डॉ.आशिष
10 अर्जून
लोखंडे
11
12
13

डॉ.र्ोत्सना
धुरार्ी मस्के
डॉ. लहू

वैद्यकीर्

अकधकारी
वैद्यकीर्

अकधकारी
वैद्यकीर्

अकधकारी
वैद्यकीर्

अकधकारी
वैद्यकीर्

रार् चौरे

अकधकारी

डॉ.मेघना
शनवृत्ती दे वणे

अकधकारी

डॉ.शितल
14 रामराव
नाईक
डॉ.सुशमत
15 कमलाकर
शिनगारे
डॉ.र्ारोती
16 शेषेराव
आंबाड

डॉ.धुतराज

17 कोर्ल

कसधार्य

वैद्यकीर्
वैद्यकीर्

अकधकारी
वैद्यकीर्

अकधकारी
वैद्यकीर्

अकधकारी

21000

34440

0

0

0

0

7350

0

0

0

0

62790

21000

34440

0

2100

0

0

7350

0

1200

0

0

66090

21000

34440

0

2100

0

0

7350

0

1200

0

0

66090

21000

34440

0

2100

0

0

7350

0

1200

0

0

66090

21000

34440

0

2100

0

0

7350

0

1200

0

0

66090

21000

34440

0

2100

0

0

7350

0

1200

0

0

66090

21000

34440

0

2100

0

0

7350

0

1200

0

0

66090

21000

34440

0

2100

0

0

7350

0

1200

0

0

66090

21000

34440

0

2100

0

0

7350

0

1200

0

0

66090

0

0

0

0

0

64026

आवाकशकभषक
आवाकशकभष
क

64026

0

0

0

0

0

0

डॉ.कखल्लारे

1 ककरण

कवक्रर्
डॉ.दाताळ

18 अनघा

बसवंत

19

20
21

22
23

24
25

श्री.डी.डी.
राठोड.

आवाकशकभष
क

आवाकशकभष
क

प्रशासकीर्
अकधकारी

श्री.एस.एस. कार्ालर्ीन
जाधव

अकधक्षक

श्री.के.बी.कव कार्ालर्ीन

श्वासराव.

अकधक्षक

श्री.व्ही.जी. वकरष्ठ
वनवे.

सहाय्र्क

दे

सहाय्र्क

श्रीए.एन.शश वकरष्ठ

श्रीर्ती.अे.

टी.र्ोरात.

वकरष्ठ

कलपीक

श्री.डी.एस. वकरष्ठ
भोसले.

कलपीक

64026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64026

64026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64026

0

0

0

600

0

0

68850

प्रशासकीर्अकधकारी

54600

9282

0

4368

0

0

कार्ालर्ीनअकधक्षक

48900

8313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57213

48900

8313

0

0

0

0

0

0

0

400

0

0

57613

0

0

54054

0

51875

वकरष्ठ सहाय्र्क

46200

7854

0

0

0

0

0

0

0

0

39900

6783

0

3192

0

0

0

0

0

2000

वकरष्ठ कलपीक

39800

6766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46566

36400

6188

0

2912

0

0

0

0

0

400

0

0

45900

26
27
28
29
30
31

33
34
35
36
37
38
39

श्री.आर.एर्. वकरष्ठ

सरकटे .

कलपीक

वे.

कलपीक

कदर्.

कलपीक

दे शपांडे.

कलपीक

श्री.बी.ए.वन वकरष्ठ
श्री.एर्.डी. वकरष्ठ
श्री.डी.आर. वकरष्ठ
श्री.व्व्ह.एल. वकरष्ठ
कुलकणी.

कलपीक

श्री.पी.ए.जे वकरष्ठ
म्स.

कलपीक

श्री.एस.एर्. ककनष्ठ

पल्लेवाड.

कलपीक

बी.काळे .

कलपीक

श्रीर्ती.जे.

ककनष्ठ

श्री.एस.डी. ककनष्ठ
अेटवाड.

कलपीक

दहीफळे .

कलपीक

श्री.एर्.जी. ककनष्ठ
श्री.आर.एर्. ककनष्ठ

जोगदं ड.

कलपीक

श्री.ए.एस.वे ककनष्ठ
डे .

कलपीक

रर्ेश कगत्ते

कलपीक

श्री.अंकुश

ककनष्ठ

38600

6562

0

3088

0

0

0

0

0

400

0

0

48650

35300

6001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41301

38600

6562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45162

66000

11220

0

5280

0

0

0

0

0

400

0

0

82900

35300

6001

0

2824

0

0

0

0

0

2000

0

0

46125

34300

5831

0

2744

0

0

0

0

0

400

0

0

43275

ककनष्ठ कलपीक

23100

3927

0

1848

0

0

0

0

0

400

0

3784

33059

22400

3808

0

1800

0

0

0

0

0

400

0

3669

32077

22400

3808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3669

29877

30200

5134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35334

21100

3587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3456

28143

31100

5287

0

2488

0

0

0

0

0

400

0

0

39275

24500

4165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4013

32678

40
41
42
43
44
45
46

47

48

49

50

श्री.पी.डी.
नागरे .

ककनष्ठ

कलपीक

श्री.आर.बी. ककनष्ठ

सावंत.

कलपीक

डाके.

कलपीक

पवार.

कलपीक

जगताप

कलपीक

र्स्के.

कलपीक

कधर्कधर्े .

कलपीक

श्री.एस.एल. ककनष्ठ
श्री.एस.बी. ककनष्ठ
श्री.डी.आर. ककनष्ठ
श्री.आर.र्ु. ककनष्ठ
श्री.के.आर्. ककनष्ठ

श्रीर्ती.ककव कनम्र्नश्रेणी
ता तु. फुले. लघू.ले.

श्री.बी.एस. औषधकनर्ा

सनगावकर ता
श्री.डी.एस.
कुचेकर

श्री.बी.एस.

बुद्रुपे

ककनष्ठ

32000

5440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37440

22400

3808

0

1800

0

0

0

0

0

400

0

3669

32077

26000

4420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4259

34679

21100

3587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3456

28143

22400

3808

0

1792

0

0

0

0

0

400

0

3669

32069

21100

3587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3456

28143

21100

3587

0

1800

0

0

0

0

0

400

0

3456

30343

0

0

0

400

0

6732

58507

0

0

0

1200

0

0

108450

कनम्र्नश्रेणी लघू.ले.

41100

6987

0

3288

0

0
औषधकनर्ाता

85800

14586

0

6864

0

0

ककनष्ठ औषधकनर्ाता

औषधकनर्ा

53600

9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

औषधकनर्ा

35900

6103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ता
ककनष्ठ
ता

62712

5880

47883

51

52

53

54

55

56

57

58

59

श्री.डी.आर.

राठोड

श्री.के.टी.
जोशी

श्री.पी.पी.
पुरणवाड
श्री.शेख
र्ुजीप

ककनष्ठ

औषधकनर्ा

32900

5593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5389

43882

औषधकनर्ा

33900

5763

0

2712

0

0

0

0

0

400

0

5553

48328

औषधकनर्ा

35900

6103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5880

47883

औषधकनर्ा

29200

4964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34164

ता
ककनष्ठ
ता
ककनष्ठ
ता
ककनष्ठ
ता

श्री.एस.ए.

क्ष-

श्री.डी.जी.

क्ष-

पाटील

सुर्यवश
ं ी

ककरणतंत्रज्ञ

ककरणतंत्रज्ञ

श्री.वडगावे क्षआर.एन.

श्री.जी.ए.र्ै
ड

श्री.जे.एन.
रार्दासी

ककरणतंत्रज्ञ
क्ष-

ककरणसहा

क्ष-ककरणतंत्रज्ञ

38700

6579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6339

51618

53500

9095

0

4280

440

0

0

0

0

400

0

0

67715

69100

11747

0

5528

580

0

0

0

0

600

0

0

87555

0

0

0

0

0

4013

32678

0

0

0

0

0

0

81900

क्ष-ककरणसहाय्र्क

24500

4165

0

0

0

य्र्क

प्रर्ोगशाळा
तंत्रज्ञ

0
प्रर्ोगशाळातंत्रज्ञ

70000

11900

0

0

0

0

60
61
62
63
64
65

श्री.ककशोर
फावडे

प्रर्ोगशाळा
तंत्रज्ञ

श्री.एस.डी. प्रर्ोगशाळा
सोनवने

तंत्रज्ञ

नाकाडे

तंत्रज्ञ

र्झा

तंत्रज्ञ

दे शपांडे

तंत्रज्ञ

श्री.बी.आर. प्रर्ोगशाळा
श्री.र्ु.जे.कर् प्रर्ोगशाळा
श्री.एर्.एर्. प्रर्ोगशाळा
श्री.पी.बी.र्ो प्रर्ोगशाळा
रे

सहाय्र्क

63200

10744

0

5056

0

0

0

0

0

600

0

0

79600

46200

7854

0

3696

0

0

0

0

0

400

0

0

58150

61400

10438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71838

47600

8092

0

3808

0

0

0

0

0

600

0

7797

67897

70000

11900

0

5600

0

0

0

0

0

600

0

0

88100

36500

6205

0

2920

0

0

0

0

0

400

0

0

46025

वाहनचालक
श्री.बालाजी

66 कशवरार्
पडगी

67
68

69

70

वाहनचाल
क

श्री.एन.ए.इ वाहनचाल
रले

क

सुरडकर

क

श्री.एन.सी. वाहनचाल

श्री.डी.आर.

र्स्के

शशपी

4165

0

0

0

0

0

0

0

0

150

4013

32828

37500

6375

0

3000

0

0

0

0

0

400

150

0

47425

22400

3808

0

1792

0

0

0

0

0

400

150

3669

32219

0

0

0

0

0

0

0

39780

0

0

0

600

0

9484

82459

शशपी

34000

5780

0

0

0

भौकतकोपचार

श्री.आर.व्व्ह. भौकतकोपचा

सोर्वंशे

24500

र

57900

9843

0

4632

0

0

71

72

श्री.आर.बी. व्र्वसार्ोप

वटटर्वार

चारक

श्री.बी.डी.

सुरक्षाअकध

कचकाळे कर कारी

व्र्वसार्ोपचारक

46100

7837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7551

61488

0

0

0

0

150

0

59937

सुरक्षाअकधकारी

51100

8687

0

0

0

0

अकधष्ठाता ,

स्वार्ी रार्ानंद तीर्य ग्रार्ीण शासकीर्

वैद्यकीर् र्हा. व रुग्णालर्, अंबाजोगाई

स्वार्ी रार्ानंद कतर्य ग्रार्ीण शासकीर् वैद्यकीर् र्हाकवद्यालर् व रुग्णालर् अंबाजोगाई
वगय /4 कर्यचा/र्ांची संपुणय र्ाकहती

17 बाबी संदभातील वेतन भत्ते र्ाकहती 2020-21
कवशेष शहर
अ.क्र.

नांव

पद

वेतन बॅण्ड

र्हागाई भत्ता घरभाडे भत्ता

प्रवास भत्ता

भत्ता,पी.जी.
अनुज्ञाप्ती

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

शेख अफसर पाशा अब्दु ल रज्जाक

स्वीच फलक पकरचर

रर्ेश बापुराव पवार

कदपक बन्नाजी कांबळे

धुलाई भत्ता

अपंग भत्ता

भत्ता

शुल्क
1

कवशेष भत्ता,

व प्रकल्प

एन.पी.एस.

एकुण

32700

5559

0

0

0

0

50

0

38309

भोजनालर् सेवक

30800

5236

2464

0

400

0

50

0

38950

स्वर्ंपाकी सहाय्र्क

34700

5899

0

0

0

0

50

0

40649

स्वर्ंपाकी सहाय्र्क

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

स्वर्ंपाकी सहाय्र्क

32700

5559

0

0

0

0

50

0

38309

सुरक्षारक्षक

35700

6069

0

0

0

0

50

0

41819

सुरक्षारक्षक

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

सुरक्षारक्षक

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

36800

6256

0

0

0

0

50

0

43106

लक्ष्र्ीकांत रं गनार् जोशी

शशपी

अंधारखोली पकरचर

32000

5440

2560

0

400

0

50

0

40450

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

राजुदास गोशवद जाधव

र्ाळी

पकरचर

31700

5389

0

0

0

0

50

0

37139

31700

5389

0

0

0

0

50

0

37139

कदलीप रघुनार् ढोबळे

कशपाई
कशपाई

31700

5389

0

0

0

0

50

0

37139

31700

5389

0

0

0

0

50

0

37139

प्रकाश केरबा सुरनर

कशपाई

प्र.शा.पकरचर

38600

6562

0

0

0

0

50

0

45212

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

संतोष ज्ञानेश्वर चव्हाण

कार्ाठी
कार्ाठी

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

कार्ाठी

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

कार्ाठी

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

एजाज खााँ शालर् खााँ पठाण
शेख हर्ीद शेख र्हर्ुद
कशवाजी भगवान सावंत

सखारार् भानुदास कसरसाठ
प्रद्युम्न ककशनराव सुरोसे

भगवान वैजनार् जसवंत
संतोष कचरु कनकाळजे

र्ल्हारी अजुयन पाईकराव
राजकुर्ार बाबुराव फुले
कवष्णु ककशन वैद्य

अरुण जनाधयण भंडारे

संतोष भगवान कपसाळ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ज्ञानदे व र्ुक्तारार् जोगदं ड

कार्ाठी

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

शार् शंकर वाघर्ारे

कार्ाठी
कार्ाठी

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

कार्ाठी

30800

5236

2464

0

400

0

50

0

38950

30800

5236

2464

0

400

0

50

0

38950

सुरेश उत्तर्राव र्ांगलकर

कार्ाठी

कक्षसेवक

26100

4437

0

0

0

0

50

0

30587

39000

6630

3120

0

400

0

50

0

49200

राजकुर्ार कशवराज काळवणे

कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक
कक्षसेवक

शेख र्हर्द शेख वली
अतुल वार्न तरकसे

कवलास रार्भाऊ जाधव
नंकदनी भास्कर शेटे

शेख र्ुस्सा शेख उस्र्ान

ईस्र्ाईल खााँ बाजखााँ पठाण
अशोक रकतकांत सुरवसे
प्रल्हाद कवठठल ठाकुर

अंकुश नरशसग खरटर्ोल

32700

5559

0

0

0

0

50

0

38309

कक्षसेवक

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

कक्षसेवक

37900

6443

3032

0

400

0

50

0

47825

37900

6443

3032

0

400

0

50

0

47825

कक्षसेवक

36800

6256

2944

0

400

0

50

0

46450

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

च.श्रे.कर्यचारी

32700

5559

0

0

0

0

50

0

38309

32700

5559

0

0

0

0

50

0

38309

च.श्रे.कर्यचारी

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

च.श्रे.कर्यचारी

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

च.श्रे.कर्यचारी

31700

5389

0

0

0

0

50

0

37139

च.श्रे.कर्यचारी

31700

5389

0

0

0

0

50

0

37139

च.श्रे.कर्यचारी

31700

5389

0

0

0

0

50

0

37139

च.श्रे.कर्यचारी

31700

5389

2536

0

400

0

50

0

40075

सफाईगार

31700

5389

2536

0

400

0

50

0

40075

सफाईगार

26600

4522

0

0

0

0

50

0

31172

सफाईगार

31700

5389

0

0

0

0

50

0

37139

सफाईगार

31700

5389

0

0

0

0

50

0

37139

सफाईगार

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

सफाईगार

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

सफाईगार

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

अरुण चंद्रकांत र्ांडवकर

च.श्रे.कर्यचारी

भाऊसाहेब सुल्तानराव शनबाळकर

च.श्रे.कर्यचारी

प्रभाकर तुकारार् करपे

भागवत आण्णासाहे ब जर्तपाळ
सकचन भगवान चौरे

शदगाबर दगडु शेंडगे

सय्र्द अफसर हु सेन आगाजानी
कवठठल शाहु राव सोपने

आण्णासाहे ब कवश्वनार् सम्राट
राजेंद्र नरशसग खरटर्ोल
कैलास र्ोहन ओव्हाळ

भास्कर बाजीराव सुरवसे

बालाजी र्नोहर गरुडकर
शांताबाई र्हादे व कभसे
कसता दत्तात्रर् पुरी

र्ेहरुकनसा बेगर् शेख बाबु

र्ोहम्र्द र्ुसुफ र्ोहम्र्दकर्र्ााँ

सफाईगार

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

कवकास नागनार् पंडीत

सफाईगार

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

29900

5083

2392

0

400

0

50

0

37825

प्रकाश लक्ष्र्ण जव्हे री

सफाईगार

30800

5236

0

0

0

0

50

0

36086

32700

5559

0

0

0

0

50

0

38309

सफाईगार
सफाईगार

बालाजी कवठठल भोकरे
सुकनल र्ुकंु द ओव्हाळ

सकचन बालासाहे ब जव्हे री
अरुण कृष्णाजी गुण्णाल

जाकेरा बेगर् शेख नवाब

दे कवदास साहे बराव चव्हाण

सफाईगार
सफाईगार

30800

5236

2464

0

400

0

50

0

38950

सफाईगार

30800

5236

2464

0

400

0

50

0

38950

32700

5559

0

0

0

0

50

0

38309

सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार
कक्षसेवक

26600

4522

0

0

0

0

50

0

31172

सफाईगार

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

32700

5559

0

0

0

0

50

0

38309

सफाईगार

32700

5559

2616

0

400

0

50

0

41325

32700

5559

0

0

0

0

50

0

38309

सफाईगार

26100

4437

2088

0

400

0

50

0

33075

31700

5389

2536

0

400

0

50

0

40075

कक्षसेवक

16000

2720

1800

0

400

0

50

2621

23591

16000

2720

0

0

0

0

50

2621

21391

धम्र्ा आर.कचर्णे

च.श्रे.कर्यचारी

16000

2720

1800

0

400

0

50

2621

23591

15000

2550

1800

0

400

0

50

2457

22257

उर्ेश र्हादे व जोगदं ड

च.श्रे.कर्यचारी
च.श्रे.कर्यचारी

15500

2635

1800

0

400

0

50

2539

22924

च.श्रे.कर्यचारी

16000

2720

0

0

0

0

50

2621

21391

च.श्रे.कर्यचारी

15500

2635

0

0

0

0

50

2539

20724

च.श्रे.कर्यचारी

18000

3060

0

0

0

0

50

2948

24058

16000

2720

1800

0

400

0

50

2621

23591

कनतीन डी.दे वकर

कार्ाठी

सफाईगार

15000

2550

1800

0

400

0

50

2457

22257

24600

4182

0

0

0

0

50

4029

32861

पंकज प्रभाकर जोगदं ड

सफाईगार
सफाईगार

16500

2805

0

0

0

0

50

2703

22058

सफाईगार

16500

2805

1320

0

400

0

50

2703

23778

कक्षसेवक

16500

2805

0

0

0

0

50

2703

22058

16500

2805

1800

0

400

0

50

2703

24258

कक्षसेवक

17000

2890

1800

0

400

0

50

2785

24925

बळीरार् कवठठल सरवदे
शेख खाजा शेख जानी

अनंत बाळककशन शपपळे
गणेश पंढरीनार् जाधव
प्रकवण र्धुकर उर्राणे

प्रताप काकशनार् शचतार्णी
दशयन रतन केहार

प्रर्ोद आर. साळवे
दीपक जनाधयन दकहफळे
कनतीन अश्रुबा नवकगरे
ओर्ेश आनंद राउत

शेख वसीर् शेख पाशा
कवनोद डी.गार्कवाड

सकचन रर्ेश धारासुरकर
कवकास कवठठल लोंढे
दत्ता डी.अंभोरे

कनर्यला र्हादे व चव्हाण
सकचन सुरेश घोडके

कक्षसेवक

81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91
92

साधना एस कदर्

कक्षसेवक

16500

2805

0

0

0

0

50

2703

22058

कक्षसेवक

15500

2635

1800

0

400

0

50

2539

22924

कक्षसेवक

19100

3247

1800

0

2000

0

50

3129

29326

सीर्ा जर्द्रर् गरुड

च.श्रे.कर्यचारी

16000

2720

0

0

0

0

50

2621

21391

16000

2720

1800

0

400

0

50

2621

23591

एर्.ए.पठाण

च.श्रे.कर्यचारी
च.श्रे.कर्यचारी

15000

2550

1800

0

400

0

50

2457

22257

सफाईगार

17000

2890

2635

0

0

0

0

50

2805

0

0

0

0

50

कक्षसेवक

16500

2805

1800

0

400

17000

2890

0

0

सफाईगार

15500

2635

1800

0

नवाब बैग कर्र्झा

अंकुश रार्राव सातपुते
कवनोद भास्कर गार्कवाड
कनलेश सुभाष गार्कवाड

हकरभाऊ र्ुरलीधर काळुं के

आनंदकुर्ार कभर्ा खंडागळे
कदपर्ाला गणेश सदरे
प्रशांत बन्सी वडर्ारे

कवकास नारार्ण जोगदं ड

सफाईगार
सफाईगार
सफाईगार

15500
16500

0

0

0

0

2539

20724

50

2785

2703

22058

0

50

2703

24258

0

0

50

2785

22725

400

0

50

2539

22924

अकधष्ठाता ,

स्वार्ी रार्ानंद तीर्य ग्रार्ीण शासकीर्

वैद्यकीर् र्हा. व रुग्णालर्, अंबाजोगाई

22725

