महाराष्ट्र शासन
डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर रुग्णालय व
अनुसंधान केंद्र,
नागपुर.
मधील कलम 4 (1)(2) मधील तरतुदीनुसार
17 बाबीवरील (मॅन्युअल) माहहती.
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माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 अन्वये हवभागवार लोकप्रहधकारी यांची यादी
कलम 2 एच नमुना (अ)
हवभागाचे नाव - वैद्यकीय हशक्षण व संशोधन,मुबंई.
कलम 2 एच, ए/बी/सी/डी
अ.क्र.

लोकप्रहधकारी संस्था

संस्था प्रमुखाचे

पत्ता

पदनाम
01

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व

अहधष्ट्ठाता

कामठी रोड,इंदोरा,नागपुर-440014

अनुसंधान केंद्र,नागपुर

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

2

कलम 4 (1) (इ) (प)
नागपुर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र, नागपुर कायालयातील कायय व कतयव्य यांचा तपशील :
1. कायालयाचे नाव

:- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र, नागपुर

2. पत्ता

:- कामठी रोड, इंदोरा ,

3. कायालय प्रमुख

:- अहधष्ट्ठाता

4. शासकीय हवभागाचे नाव

:- संचालनालय, वैद्यकीय हशक्षण व संशोधन,मुबंई.

नागपुर 440014

5. कोणत्या मंत्रालयातील खात्यातील अहधनस्थ

:- वैद्यकीय हशक्षण व औषधीद्रव्ये हवभाग, मंत्रालय, मुबंई.

6. काययक्षत्र
े नागपुर भौगोलीक

:- नागपुर स्थाहनक काययक्षत्र
े , नागपुर

7. वैहशष्ट्टये

:- मंत्रालयीन हवभागाशी संबधीत

8. हवभागाचे ध्येय धोरण

:- मंत्रालयीन हवभागाशी संबधीत

9. धोरण

:- 1. वैद्यकीय हशक्षण.
2.प्रहतबंधात्मक रुग्णसेवा व त्याचे हशक्षण
3.उपचारात्मक रुग्णसेवा व त्याचे हशक्षण
4.न्यायप्रहवष्ट्ठ सेवच
े े हशक्षण.

10. सवय संबहधत कमयचारी माहहती

:-

सोबत जोडली आहे.

1१. कायय

:-

सोबत जोडले आहे.

12. कामाचे हवस्तुत स्वरुप

:-

सोबत जोडले आहे.
3

13. मालमत्तेचा तपहशल

:-

एकुण क्षेत्रफळ - 2.5 एकर
1 बाहयरुग्ण हवभाग - 5847 स्के. हफट मध्ये बांधकाम झालेले आहे

14. सेवा उपलबध्ा

:-

1. ज्येष्ट्ठ नागरीक,दारीद्रय रेषेखालील रुग्ण, माजी सैहनक रुग्ण,
कैदी रुग्ण सेवा.
2. बाहयरुग्ण हवभागात रुग्ण सेवा उपलबध.
3.कौटु ं हबक आरोग्य जनजागयती व त्याचे प्रहशक्षण.
4. राष्ट्रीय काययक्रम, उदीष्ट्टय हनहाय व त्याचे प्रहशक्षण.
5.रुग्ण आवश्यक असलेले सवय प्रकारची तपासणी उपलबध.

15. संस्थेच्या संरचानत्मक तकत्यामध्ये प्रत्येक स्तरावरचे तपहशल :16. कायालयीन दु रध्वनी क्रं. व वेळा

:-

दु रध्वनी क्रं. 0712-2631018/2631019 फॅक्स नं.2631018
कायालयाची वेळ - 9.45 ते 5.45

17. साप्ताहीक सुटटी व हवहशष्ट्ट सेवस
े ाठी
ठरहवलेल्या वेळा

:-

दर रहववारी साप्तहीक सुटटी आहण दु सरा व चौथा शहनवार तसेच
शासनाने मंजुर केलेल्या सावयजहनक सुटया

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर
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संस्थेचा प्रारुप तक्ता
वैद्यकीय अहधकारी

प्रशासकीय अहधकारी

पहरसेहवका

(कायालयीन अहधक्षक ते कहनष्ट्ठ हलपीक)
हलपीक वगीय कमयचारी
व गय -3 तांत्रीक व अतांत्रीक कमयचारी
चतुथय कमयचारी

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
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नागपुर

माहहती अहधकारी अहधनीयम 2005
वैद्यकीय अहधक्षक यांचा जॉब चाटय : - या शासकीय वैद्यकीय महाहवद्यालय व स्त्री रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अहधक्षक चे 1 पद
मंजुर आहेत. त्यांचा जॉबचाटय खालीलप्रमाणे आहे.
 रोज सकाळच्या रणालय हवभागावर हनयंत्रण, बाहयरुग्ण हवभागात हजर राहतात. सवयसाधारण रुग्णाची व ज्या रोगासंबधात त्यांनी
हवशेष नैपुण्या संपादन केलेले असेल त्या रोगांच्या रुग्णांची तपासणी करतात.


बाहयरुग्ण हवभागातील इतर हवभागाची वेळोवेळी दे खरेख हनयंत्रण ठे वतात.



रोज रुग्णालयात फेरी मारतात. बाहयरुग्ण हवभागात तपासणी केलेल्या रुग्णांची पाहणी करतात आहण इतर महत्वाच्या रुग्णांचीही
पाहणी करतात.



रुग्णालय महाहवदयालयातील संपुणय बाबीवर म्हणजे रुग्णसेवा, प्रशासकीय कामकाज व इतर सवयच बाबीवर दे खरेख तथा हनयंत्रण
ठे वतात. तसेच आवश्यक ते मागयदशयन करतात.

 वेळोवेळी अहधपरीचारीकासह प्रशासनीक हवभागाची पाहणी करतात आहण त्या वेळेस साफसफाईवरही लक्ष ठे वतात.


कमयचा-यांचे हजेरी पुस्तक तपासणी करणे.

 सल्लगारी सहमतीची व कमयचा-यांची बैठक बोलाहवणे.


अंदाजपत्रक, हहशोब व जडसंग्रह नोंदवही यावर हनयंत्रण ठे वणे.

 कमयचा-यांमध्ये हशस्त, वक्तहशरपणा, हनयहमतता आहण सौजन्यशील या बाबीकडे लक्ष दे णे.


वैद्यकीय अहधका-यांच्या व कमयचा-यांच्या कामकाजावर लक्ष ठे वणे व हनवारण करणे.



प्रशासकीय खचामध्ये शक्य हततकी काटकसर करणे.
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औषध भांडारात आहण हनरहनराळया हवभागात प्रत्याक्ष अचानक तपासणी करणे व हनकामी औषधी काढु न टाकणे.



सरकारी वाहणे व रुग्णवाहीका यांचेकडे लक्ष दे णे.
स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसध
ं ान केंद्र,
नागपुर

क्ष- हकरण तंत्रज्ञ यांचा जॉब चाटय : क्ष- हकरण तंज्ञाने सकाळी 8.30 ते दु पारी 1.30 वाजेपययत हजर राहावे. हनकडीच्या वेळेस आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याने हजर
राहावे.
 काययरत क्ष- हकरण तंत्रज्ञ यांचेवर हनयंत्रण ठे वणे त्यांचे कडु न व्यवस्थीत कायय करुण घेणे.
 झालेल्या एक्सरे तपासुन तपासणी अहवाल तयार करणे.
 क्ष- हकरण हवभागातील क्ष- हकरण यंत्राच्या पहररक्षणासाठी व दु रुस्तीसाठी आवश्यक ती काययवाही करणे.


यंत्राच्या दु रुस्त्या यांची नोंद हदनांकासह नोंदवही ठे वण्याबाबत सुहचत करणे व तपासुन घेणे.



क्ष-हकरण हवभागाची उपहवभागीय जडवस्तु नोंदवही व साप्तहीक मागणपत्रे तपासणे.

 त्याने वापरलेल्या क्ष- हकरण हफल्मचा दररोजचा हहशोब त्यांच्या हनरहनराळया आकारानुसार ठे वण्यात येतो की नाही याची काळजी
घेणे तसेच हफल्मची कमतरता असल्यास मागणी करणे व नोदी ठे वण्याबाबत सुहचत करणे.


क्ष- हकरण यंत्राच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येत असल्यास वहरष्ट्ठ अहधका-यांचया हनदशयनास आणावा.



हवकीरणाचा धोका टाळण्यासाठी असलेली सवय साधनसामग्री सुस्स्थतीत आहे ककवा नाही याकडे लक्ष द्यावे.

 रुग्ण शुल्क वसुल होते ककवा नाही हयाबाबत सुचना दे णे.
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राष्ट्रीय काययक्रमात मदत व सहभाग घेणे. प्राध्यापक व हवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सांहगतलेली कामाची पुतयता करुण
स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसध
ं ान केंद्र,
नागपुर

वैद्यकीय अहधकारी यांचा जॉबचाटय :  वैद्यकीय अहधक्षकांनी हदलेल्या आदे शानुसार कायय करणे.


बाहयरुग्ण हवभागातील रुग्णंची तपासणी करणे.



अपघात हवभागामध्ये वैद्यकीय अहधकारी म्हणुन कायय करणे.



अहधपत्याखालील काययरत असलेल्या वगय-3 व 4 कमयचा-यांवर हनयंत्रण ठे वणे.



वरीष्ट्ठांनी हदलेल्या आदे शानुसार रोगहनदान हशबीरे , रक्तदान हशबीरे व इतर राष्ट्रीय काययक्रमाशी संबधीत कायय करणे.



आंतरवासीयतांना रुग्ण तपासणी बाबत मागयदशयन करणे.

 बाहयरुग्णांचे ॲडहमशन काडय तयार करणे.
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घेणे.

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

पहरसेहवका यांचा जॉब चाटय :  डयुटी सुट्टी झाल्या नंतर वाडय मधील सवय वस्तु आहण कपडे व्यवस्स्थत आहे ककवा नाही, याकडे लक्ष दे णे.
अहधपरीचारीकांनी रुग्णांचे बेड स्वच्छ, चादर बदलहवली, आवश्यकतेनुसार गंहभर स्वरुपाचे रुग्णाला बेडसोर डे े्रकसग
 केले ककवा नाही याकडे लक्ष दे णे.
 दररोज भरती रुग्णांचे फाईल्सवर ताप नाडी बी.पी. याबाबतची नोंद अहधपहरचारीकांनी घेतलेली आहे ककवा नाही
याकडे लक्ष दे णे.


डॉक्टरांच्या सल्लानुसार भरती झालेल्या व सुट्टी झालेल्या रुग्णांची नोंद ठे वणे.

 आंतररुग्णातील शस्त्रहक्रया झालेल्या रुग्णाची काळजी घेण्याबाबत अहधपरीचारीकांना सुचना दे णे.


रुग्णांना आहार हवभागातुन जेवण, चहा , नाश्ता, आल्यानंतर सवय रुग्णांना व्यवस्स्थत वाटप झाले ककवा नाही याची
दक्षता घेणे.

 गंभीर रुग्णांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ऑस्क्सजन लावण्याबाबत सुचना दे णे.


डॉक्टरांसोबत राऊंड घेतल्यानंतर त्याप्रमाणे रुग्णांच्या फाईलमध्ये नोंदी घेवुन त्याप्रमाणे रोज अहधपरीचारीकांना

 काययवाही करण्याबाबत सुहचत करणे.
 रुग्णाचे तपासणीकरता सहाय करणे.
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आवश्यकतेप्रमाणे केलेल्या कामाचा अहवाल सुरहक्षत ठे वणे.



स्वच्छतेसंबधी कक्षामध्ये लक्ष दे णे.



आवश्यकतेप्रमाणे रुग्णाना लागणारे औषधी पुरवठा,इंजेक्शन, सलाईन वेळेवर मागणी करणे व स्टॉकबुकमध्ये नोंदी

 ठे वणे.


रुग्णांच्या बाबतीत आवश्यकतेप्रमाणे वेळेवर डॉक्टरांना सुचना दे णे.



राष्ट्रीय काययक्रमात सहभाग घेणे.
स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुऱ

अहधपरीचारीका यांचा जॉब चाटय :  डयुटी सुरु झाल्यानंतर बाहयरुग्ण हवभागामहधल सवय वस्तु आहण कापडाचे काययभार घेणे.


दररोज बाहयरुग्ण हवभागातील रुग्णाचे फाईल्सवर ताप,नाडी, बी.पी. घेऊन नोंदी करणे.



डॉक्टराचे सल्ल्यानुसार सुट्टी झालेल्या रुग्णांना औषधी घेणे बाबत सल्ला देणे.

 आवश्यकतेनुसार संस्थेत येणा-या रुग्णांना गरम व थंड पाणी दे णे.
 गंहभर रुग्णांना डॉक्टराचे सल्ल्यानुसार ऑक्सीजन लावणे.


डॉक्टरा सोबत राउं ड घेतल्यानंतर त्या प्रमाणे रुग्णांचे फाईल मध्ये नोंदी घेवुन त्या प्रमाणे रोज काय्रवाही करणे .



रुग्णांचे तपासणी करीता सहाय्या करणे.

 डॉक्टराचे सुचने नुसार प्रथमोपचार व वैद्यकीय सुहवधा दे णे.


आवश्यकतेप्रमाणे केलेल्या कामाचा अहवाल सुरळीत ठे वणे.



स्वच्छतेसंबधी कक्षामध्ये मदत करणे.



आवश्यकतेप्रमाणे रुग्णाला लागणारे औषधी पुरवठा, इंजेक्शन सलाईन वेळेवर दे णे.



रुग्णाचे बाबतीत आवश्यकतेप्रमाणे वेळेवर डॉक्टरांना सुचना दे णे.



राष्ट्रीय काययक्रमात सहभाग घेणे.
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स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसध
ं ान केंद्र,
नागपुर

लेखापाल यांचा जॉब चाटय :  रुग्णालयातील हवहवध प्रकारचे प्रशासहनक काम व्यवस्स्थत पार पाडणे.


कमयचा-यांचे हवहवध प्रकारच्या अडीअडचणी सोडहवणे.

 अहधष्ट्ठातांनी वेळोवेळी सोपहवलेल्या हवहवध प्रकारच्या जबाबदा-या पार पाडणे.
 रुग्णालयातील प्रशासकीय कामकाज हवहवध हवभागांदवारा व्यवस्स्थत पार पाडणे.
 सवय वगय -3 आहण वगय-4 कमयचारी यांचे सेवा अहभलेख अद्ययावत ठे वणे.
 सवय कमयचा-यांच्या वैयक्तीक नस्त्या तयार करुन त्या अद्ययावत ठे वणे.
 सवय अहधकारी व कमयचारी वगाचे वेतन व इतर भत्ते व्यवस्स्थतरीत्या काढण्यात येतात ककवा कसे याबाबत दक्षता
बाळगणे.
 सवय अहधकारी व कमयचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करणे.


अहधकारी व कमयचा-याचे हवहवध भत्तयांचे दे यके तयार करुन कोषागार कायालयात सादर करणे.



मा.अहधष्ट्ठांता तथा प्रशासकीय अहधकारी यांनी वेळोवेळी सुचहवलेली हवहवध कामे पार पाडणे.



रुग्णाकडु न रुग्णशुल्क व हवहवध प्रकारचे शुल्क जमा करणे व त्यांचा हहशोब ठे वणे.



महाहवदयालयात जमा होणा-या सवय रक्कमाचा हहशोब ठे वणे, जमा व खचाचे हहशोब सादर करणे.



दरवषी महाहवदयालयाकहरता आवश्यक असणारा हनधी शासनाकडु न मागवण्याकहरता प्रस्ताव तयार करणे.



कमयचा-यांना त्यांच्या कामकाजात येणा-या अडीअडचणी सोडहवण्याकहरता मागयदशयन करणे.
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स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

औषधहनमाता यांचा जॉब चाटय : 

औषधीसाठा व हवतरनाची काळजी घेणे.



औषधीचे मागणीची योग्य मागाने हनयमाप्रमाणे माहहती दे णे.



औषधीचा पुरवठा झाल्यांनतर त्या औषधीचे एकुण औषधी, बॅच क्रंमाक, सेलटॅ क्स, व मुदया बाहय तारखेची नोंद घेणे.



पुरवठा झालेल्या औषधीचे दे यके कायालयात मंजुरी करीता पाठहवणे.



आलेल्या औषधीचे साठा नोंदवाहीत नोंदी करणे.

 आलेल्या औषधांची तपासणी करणे व औषधांवर हशक्का मारणे व औषधीचे हवशेषता पाहु न साठा बुकात नोंद करणे.


रुग्णाना औषधी हदल्यानंतर रोजचे रोज हहशोब ठे वणे.



वेगवेगळया औषधीची मुदतबाहय तारखेची नोद ठे वणे.

 रुग्णाकहरता ओपीडीचे वेळेत मागणी केलेले औषधी चे हवतरण करणे.


कक्षामध्ये मागणीनुसार औषधीचा पुरवठा करणे.

 योजना बदध पदध्तीने हजवनावश्यक औषंधाचे हनयोजन करणे.


औषधांची मागणी नुसार आवश्यक पुरवठादाराकडु न खरेदी करण्या बाबत काययवाही करणे.
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स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांचा जॉब चाटय : 

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाने त्यांच्या कामाच्या हठकाणी त्यांना ठरवुन हदलेल्या शासकीय कामाच्या वेळी कतयव्यावर हजर रहावे. तसेच
आपातकालीन प्रसंगी कॉल केल्यावर त्वरीत सेवस
े हजर रहावे.



त्यांने दररोज तपासलेल्या बाहय व आंतररुग्णांची नोंदवही ठे वावी.

 वैद्यकीय हवद्यार्थ्याच्या शैक्षहणक काययक्रमास अध्यापकांना मदत करणे.


वैद्यकीय हवद्यार्थ्याच्या हवभागीय हवद्याहपठाच्या प्रात्याहक्षक कामांमध्ये अध्यापकांना मदत करणे.



वैद्यकीय हवद्यार्थ्याच्या हवभागीय हवद्याहपठाच्या प्रात्याहक्षक पहरक्षांच्यावेळी अध्यापकांना व पहरक्षकांना आवश्यक ती मदत करणे.



प्राध्यापक व हवभागप्रमुखानी वेळोवेळी सांगीतलेली कामे करणे.



प्रयोगशाळे त हवहवध प्रकारच्या चाचण्या करुन त्यांच्या नोंदी घेणे, हरपोटीग करणे.



ते उपहवभागीय जडवस्तु नोंदवही अद्ययावत ठे वणे व साप्ताहीक मागणीपत्रे तयार करणे.



प्रयोगशाळे तील साधनसामुग्रीचे पहररक्षण व दु रुस्ती यासाठी योग्य ती काययवाही करणे.



सकाळी काम सुरु करण्यासाठी लागणारी सवय पुवय तयारी आदल्या हदवशी संध्याकाळी पुणय झाली आहे, याबद्दल खात्री करुण घ्यावी.



प्राध्यापक व वहरष्ट्ठांनी वेळोवेळी सांहगतलेली कामे करणे.



राष्ट्रीय काययक्रमात मदत व सहभाग घेणे.
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स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

वहरष्ट्ठ हलपीक यांचा जॉब चाटय :  सवय प्रकारची दे यके तयार करणे.
 रोख नोंदवही अद्ययावत ठे वणे.


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



खातेहनहाय लेखा परीक्षण व महालेखापाल मुंबई यांचे अनुपालन अहवाल सादर करणे.



कोषागारात दे यके टाकणे व बॅकेतुन रक्कम आणणे.



चारमाही,आठमाही व वार्षषक अंदाजपत्रके तयार करणे.



माहसक खचाचे हववरणपत्रे तयार करणे.



काययक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे.



कायालयीन लेखा अहधक्षकांनी सांगीतलेली कामे करणे.



प्रशासकीय अहधकारी यांनी सोपहवलेली कामे पार पाडणे.



कमयचा-यांची सेवा अहभलेखे अद्ययावत तयार करणे.
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 अहधकारी व कमयचा-यांची सेवा पुस्तके तयार करुन अद्ययावत ठे वणे.


अहधकारी व कमयचा-यांच्या वैयक्तीक नस्त्या तयार करुन अद्ययावत ठे वणे. वहरष्ट्ठानी वेळोवेळी सोपहवलेली कामे पार पाडणे.

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

हलपीक हन टं कलेखक यांचा जॉब चाटय :  सवय प्रकारची दे यके तयार करणे.


आकस्स्मक खचाची नोंदवही.



मुळ सेवापुस्तके अद्ययावत ठे वणे व नोंदी घेणे.



आवक जावक पत्राची नोंद करणे.



आस्थापणा हवभागाशी असलेला पत्र व्यवहार करणे.



हनयतकालीन हववरणपत्रे तयार करणे.

 मोठी व लहान बांधकामे करण्यासाठी पत्रव्यवहार करणे.
 हवधानसभा तारांकीत प्रश्ांची उत्तरे टं कहलखीत करणे.


बैठकांहवषयी माहहती तयार करणे.



गोपनीय व अधयशासकीय पत्रांच्या नोंदवहया अद्यदयावत ठे वणे.



हनवृत्तीवेतनाची सवय कागदपत्रे तयार करणे.

 हकरकोळ रजेचा हहशोब ठे वणे.


पोष्ट्टाच्या हतकीटांचा हहशोब ठे वणे , अ व ब नोंदवहया उद्ययावत ठे वणे.

 वैद्यकीय तपासण्याप्रमाणे तयार करणे व वैद्यकीय अहधका-यांच्या स्वाक्ष-या घेणे.
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 अथयसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करणे.


माहसक खचाचे हववरणपत्रे तयार करणे.



हबल रहजस्टर, चेक रहजस्टर, टोकन रहजस्टर अद्ययावत ठे वणे.



माहसक कोरीअर हरपोटय तयार करणे



वेळोवेळी वहरष्ट्ठांनी सोपहवलेली हवहवध कामे पार पाडणे.



कायालयीन अहधक्षकानी सांहगतलेली कामे पार पाडणे.

 प्रशासकीय अहधकारी यांनी सोपहवलेली कामे पार पाडणे.


हवहवध प्रकारच्या नस्त्या अहभलेख हवभागात क्रमाने लावुन ठे वणे.
वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसध
ं ान केंद्र,नागपुर

कहनष्ट्ठ हलपीक यांचा जॉब चाटय :  सवय प्रकारची दे यके तयार करणे.


आकस्स्मक खचाची नोंदवही.

 मुळ सेवापुस्तके अद्ययावत ठे वणे व नोंदी घेणे.


आवक जावक पत्राची नोंदी करणे.



आस्थापणा हवभागाशी असलेला पत्रव्यवहार करणे.

 हनयतकालीन हववरणपत्रे तयार करणे.
 मोठी व लहान बांधकामे करण्यासाठी पत्रव्यवहार करणे.
 हवधानसभा तारांकीत प्रश्ांची उत्तरे टं कहलखीत करणे.


बैठकांहवषयी माहहती तयार करणे.



गोपनीय व अधयशासकीय पत्रांच्या नोंदवहया अद्यदयावत ठे वणे.



हनवृत्तीवेतनाची सवय कागदपत्रे तयार करणे.



हकरकोळ रजेचा हहशोब ठे वणे.



पोष्ट्टाच्या हतकीटांचा हहशोब ठे वणे , अ व ब नोंदवहया उद्ययावत ठे वणे.



वैद्यकीय तपासण्याप्रमाणे तयार करणे व वैद्यकीय अहधका-यांच्या स्वाक्ष-या घेणे.



अथयसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करणे.
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माहसक खचाचे हववरणपत्रे तयार करणे.

 हबल रहजस्टर, चेक रहजस्टर, टोकन रहजस्टर अद्ययावत ठे वणे.


माहसक कोरीअर हरपोटय तयार करणे



वेळोवेळी वहरष्ट्ठांनी सोपहवलेली हवहवध कामे पार पाडणे.



कायालयीन अहधक्षकानी सांहगतलेली कामे पार पाडणे.



प्रशासकीय अहधकारी यांनी सोपहवलेली कामे पार पाडणे.



हवहवध प्रकारच्या नस्त्या अहभलेख हवभागात क्रमाने लावुन ठे वणे.
स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र, नागपुर

व्रणोपचारक यांचा जॉब चारे्ट : 

वहरष्ट्ठांनी सांहगतलेली कामे करणे.



अपघात हवभागातील रुग्णांच्या जखमा स्वच्छ धुवुन त्यावर मलम पट्टी करणे.

 कक्षामध्ये रुग्णांच्या जखमा धुण्यासाठी हनजयतुक औषधी वापरणे.
 वैद्यकीय अहधकारी यांच्या मागयदशयनानुसार रुग्णसेवा करणे.
 कक्षामध्ये अहधपहरचारीका,पहरसेहवका, यांच्या मागयदशयनानुसार रुग्णसेवा करणे.

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
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.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

हशपाई यांचा जॉब चाटय : 

वेळोवेळी वहरष्ट्ठांनी सोपहवलेल्या हवहवध जबाबदा-या पार पाडणे.



कायालयात साफसफाई करणे.

 टपाल वाटप करणे.


दे यके कोषागारात सादर करणे व संदेश वाहकाचे काम करणे.

 पासयल सोडहवणे.


रोकड आणण्यासाठी रोखपाल यांचे सोबत कोषागारात जाणे.

 पासयल सोडहवणे.


भांडार हवभागास मदत करणे.



वहरष्ट्ठांनी सांहगतलेली कामे करणे.



राष्ट्रीय काययक्रमात सहभाग घेणे.
18



हलहपकांना हवहवध प्रकारच्या नस्त्या सुचीबदध करण्यास मदत करणे.

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

पहारे करी (कंत्राटी) यांचा जॉब चाटय :  वेळोवेळी वहरष्ट्ठांनी सोपहवलेल्या हवहवध जबाबदा-या पार पाडणे.


रुग्णालयातील सवय हवभागातील सवय कक्ष व हवभाग व संपुणय पहरसरावर दे खरख ठे वणे.



रुग्णालयातील सवय हवभागातील सवय कक्ष व हवभाग व संपुणय पहरसरावर पहारा ठे वणे

 रुग्णालयातील सवय हवभाग इमारतीवर पाणीपुरवठा पाईप लाईन वर रात्रहदवस पहारा ठे वणे.


रुग्णालयातील सवय हवभाग इमारती पहरसरामध्ये कोणत्याही प्रकारची चोरी होणार नाही याबाबत दक्ष राहणे.
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स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

सफाईकामगार (कंत्राटी) यांचा जॉब चाटय : 

रुग्णालयातील सवय हवभागातील सवय कक्ष व हवभाग व दशयहनय भाग स्वच्छ करणे .



हवहवध भागातील व रुग्णालयाच्या हवभागातील रक्ताने माखलेले व मळालेले कपडे धुणे.



रुग्णालय हवभागातील कक्षातील रुग्णांची लघवी,संडास साफ करणे.



जैहवक कच-याची योग्या हठकाणी हवल्हेवाट लावणे.



कक्षसेवकास कक्षातुन शवागारात शव नेण्यांस मदत करणे.



महाहवदयालयातील व रुग्णालयातील शौचालय, थुंकीपात्र स्वच्छ ठे वणे.



नसीग स्टाफॅला ग्लोज, मॅहकनटॉस स्वचछ करुण देणे.
20



रुग्णालयीन तपासणीची हवशेष नमुणे कक्षातुन प्रयोगशाळा तपासणीसाठी नेणे.



महाहवदयालयातील व रुग्णालयातील हजने घासुन पुसने.



महाहवदयालयातील व रुग्णालयातील आवार स्वच्छ ठे वणे.



महाहवदयालयातील व रुग्णालयातील गटारी व ड्रेनेज साफ ठे वणे.



वैद्यकीय अहधकारी यांना शवहवच्छे दनासाठी मदत करणे.



स्वच्छता हनहरक्षकांच्या मागयदशयनाखाली काम करणे.

 वैद्यकीय हवद्यार्थ्याच्या कहरता असलेल्या वसतीगृहाची,गटारी,ड्रेनेज,संडास,बाथरुम, हजने व हवहवध खोल्या यांची
 साफसफाई करणे.

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

प्रयोगशाळा पहरचर यांचा जॉब चाटय :  वेळोवेळी वहरष्ट्ठांनी सोपहवलेल्या हवहवध जबाबदार-या पार पाडणे.
21



हवभागातील प्रयोगशाळे त साफसफाई करणे.



हवभागातील हवहवध प्रकारचे रसायणे व काच सामान यांची साफसफाई करुन हनगा राखणे.



हवभागातील प्रयोगशाळा वहरष्ट्ठांना त्यांच्या मागयदशयनाखाली कामात मदत करणे.



हवभागाकहरता भांडारातुन रसायने व काच सामान आणणे.



हवभागप्रमुखांनी वेळोवेळी सोपहवलेली हवहवध कामे पार पाडणे.

 हवभागातील भांडार हवभागात मदत करणे.


राष्ट्रीय काययक्रमात सहभाग घेणे.

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

पहरचर यांचा जॉब चाटय : 1 वेळोवेळी काययशाळे तील वहरष्ट्ठांनी सोपहवलेल्या हवहवध जबाबदा-या पार पाडणे.
2. तांत्रीक कमयचा-यांना कामात मदत करणे.
3. काययशाळे तील हवहवध उपकरणांची हनगा राखणे
4. काययशाळे तील व पहरसराची स्वच्छता ठे वणे.
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5. वहरष्ट्ठांनी वेळोवेळी सांहगतलेली कामे करणे.

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

क्ष-हकरण पहरचर यांचा जॉब चाटय : 23



वहरष्ट्ठांनी सांहगतलेली कामे करणे.



क्ष-हकरण हवभागामधील साहहत्य व्यवस्स्थत ठे वणे.



क्ष-हकरण हवभागामधील क्ष-हकरणतंत्रज्ञ यांच्या मागयदशयनानुसार कामकाज करणे.



हवभागामधील हवहवध प्रकारचे साहहत्य व सामान यांची साफसफाई करुन हनगा राखणे.



हवभागाकहरता भांडारातुन क्ष-हकरणसंधीत सामान आणणे.

 हवभागप्रमुखानी वेळोवेळी सोपहवलेली हवहवध कामे पार पाडणे.


हवभागातील भांडार हवभागात मदत करणे.

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर
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कलम 4 "1" "ब"(अपप)
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयाच्या पहरणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था

अ.क्रं.

सल्ला मसलतीचा हवषय

काययप्रणालीचे हवस्तृत वणयन

कोणत्या अहधहनयम हनयमा

पुनरावृत्ती काल

पहरपत्रका दवारे
1

हनरंक

हनरंक

हनरक

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर
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हनरंक

कलम 4 "1" "ब"(अपपप) नमुना - "अ"
नागपुर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय,नागपुर या कायालयाच्या सहमतीची यादी प्रकाशीत करणे.
अ.क्रं.

सहमतीचे नाव

सहमतीचे सदस्य

सहमतीचे उहददृष्ट्टय

हकती वेळा

सभा

सभेचे

घेण्यात येते

जनसामान्यासाठी

काययवृत्तात

खुली आहे ककवा

उपलबध

नाही
1

खरेदी व

अध्यक्ष- मा.अहधष्ट्ठाता

रुग्णालय यंत्र उपकरणे,

आवश्यक त्या

तांत्रीकी सहमती

सदस्य सहचव-

फर्षनचर,ग्लासवेअर,इत्या

वेळी

डॉ.ए.बी.गेडाम,वैद्यकीय

दी च्या खरेदीसंबध
ं ात

अहधक्षक तथा शासकीय

काययवाही करणे.

-

होय

माहहती अहधकारी
सदस्य- डॉ.एल.एम.माटे
2

लैंहगक अत्याचार अध्यक्ष-

शासन हनणययानुसार

आवश्यक त्या

सहमती

डॉ.सौ.एल.एम.माटे ,

महहला कमयचा-यांवरील

वेळी

वैद्यकीय अहधकारी

लैंहगक अत्याचारासंबधी

-

होय

काययवाही करणे.
3

तक्रार हनवारण

अध्यक्ष- वैद्यकीय

जनतेच्या तक्रारींचे गा-

आवश्यक त्या

सहमती

अहधक्षक

हाणे ऐकुण घेवुन त्याचे

वेळी

-

होय

हनराकरण करणे.
4

हवहवध वस्तु

अध्यक्ष- वैद्यकीय

शासकीय वैद्यकीय

आवश्यक त्या

हनलेखनदु रुस्ती

अहधक्षक

महाहवदयालय व

वेळी

सहमती

रुग्णालय व सेवा
26

होय

रुग्णालयातील हवहवध
यंत्रउपकरणे वस्तु
फर्षनचर,हकरकोळ
सामान,हचकीत्सालयीनल
उपकरणे, रोगहनदान
सेवश
े ी हनगडीत
सामुग्री,काचसामाने
रसायने,हलनेन इत्यादीची
हनलेखन व दु रुस्तीची
काययवाही

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसध
ं ान केंद्र,
नागपुर
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कलम 4 "1" "ब" (अपपप) नमुना - "ब"
नागपुर येथील डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर रुग्णालय,नागपुर या कायालयाच्या अहधसभांची यादी प्रकाशीत करणे.
अ.क्रं.

अहधसभेचे नाव

सभेचे सदस्य

सभेचे उहददृष्ट्ट

हकती

वेळा सभा

घेण्यात येते

सभेचा काययवृत्तांत

जनसामान्यांसाठी

उपलबध

खुली आहे ककवा
नाही
1

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर
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हनरंक

कलम 4 "1" "ब" (अपपप) नमुना - "क"
नागपुर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय,नागपुर या कायालयाच्या अभ्यागत मंडळांची यादी प्रकाशीत करणे.
(शा.हन.क्रं.अयजीएम-2005/प्र.क्र.29/प्रशासन-2,मंत्रालय,मुंबई,हद.1 फेब्रुवारी2006 नुसार)
अ.

सहमतीचे

क्रं.

नाव

सहमतीचे सदस्य

सहमतीचे उहददृष्ट्ट

हकती

सभा

सभेचे

वेळा

जनसामान्यां

काययवृत्तांत

घेण्यात

साठी

खुली उपलबध

येते

आहे

ककवा

नाही
1

रुग्णालय

अध्यक्ष - मा.श्री.हवकास कंु भारे

महाहवदयालय व

अभ्यागत

उपाध्यक्ष - उपसंचालक आरोग्य सेवा हजल्हा रुग्णालयाला

मंडळ

नागपुर

सवागीण

सदस्य- अहधष्ट्ठात, इं.गा.शा.वै.म.व रु.नागपुर

प्रगतीपथावर नेणे,

सदस्य- श्री.सुधाकरराव देशमुख

जनतेच्या

दृष्ट्टया

सदस्य- सभापती, आरोग्य सहमती, हजल्हा तक्रारीचे
पहरषद नागपुर
सदस्य

-

हनराकरण करणे,
अध्यक्ष

,

आरोग्य हनधीचा

योग्य

सहमती,महानगरपाहलका नागपुर

उपयोग

होतो

सदस्य- श्री.गजानन हनमदे व, राष्ट्रीय वतयमान ककवा नाही याची
पत्राचा स्थाहनक प्रहतनीधी

पाहणी करणे
29

सदस्य

-

सहचव

,

माडय

संघटना,

इं.गा.शा.वै.म.व रु.नागपुर
सदस्य-

हवभाग

प्रमुख

प्रहतनीधी,

इं.गा.शा.वै.म.व रु. नागपुर
सदस्य -कमयचारी प्रहतनीधी , इं.गा.शा.वै.म.व
रु. नागपुर
सदस्य - सुश्रुषा अहधसेहवका, इं.गा.शा.वै.म.व
रु.नागपुर
सदस्य - अहधक्षक अहभयंता, सावयजहनक
बांधकाम मंडळ,नागपुर
सदस्य - मागासवगीे्रय -1
सामाहजक काययकता - 1(महहला)
1.डॉ.सौ.प्रहतभा मांडवकर
2. श्रीमती गीता छाडी
सदस्य - तज्ञ 2 सामाहजक काययकता -3 (पुरुष)
1. श्री.उमेश कशगणे,
2. श्री.रकवद्र डोंगरे
3. श्री.हजतेंद्र ठाकुर
4. श्री.अशफाक अहमद पटे ल
5. श्री.सुभाष कोटे चा
सदस्य सहचव -अहधक्षक, इं.गा.शा.वै.म.व
रु.नागपुर
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स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसध
ं ान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 "1" "ब" (अपपप) नमुना - "ड"
नागपुर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय,नागपुर या कायालयाच्या कोणतेही संस्थेची यादी प्रकाशीत करणे.
अ.क्रं.

अहधसभेचे नाव

सभेचे सदस्य

सभेचे उहददृष्ट्ट

हकती

वेळा सभा

घेण्यात येते

सभेचा काययवृत्तांत

जनसामान्यांसाठी

उपलबध

खुली आहे ककवा
नाही
1

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

हनरंक

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर
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हनरंक

कलम 4 "1" "इ" (पप) नमुना "ए"
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील अहधकारी आहण कमयचारी यांचे अहधकारांचा तपशील
अ.क्रं.

पदनाम

अहधकार

कोणता कायदा हनयम शासन
हनणयय पहरपत्रकानुसार

1

अहधष्ट्ठाता

प्रादे हशक प्रमुख व हनयंत्रण अहधकारी भहवष्ट्य

हरझेल्युशन क्रं.एमईडी-1988

हनवाह हनधी मंजुर करणे इत्यादी

सीआर-605 मंत्रालय.मुंबई

रजा हनयम

हद.15/12/1988

यंत्र सामुग्री साधन सामुग्री, खरे दी हवषयक

महाराष्ट्र सवयसाधारण भहवष्ट्य
हनवाह हनधी हनयम
05/2/1988
म.ना.से. (हनयम)1981 नुसार

2

वैद्यकीय

रुग्णालयीन अहधकारी व कमयचारी यांच्यावर
32

हरझेल्यूशन क्रं. एमईडी -

अहभप्राय

अहधक्षक

हनयंत्रण ठे वणे,

1988 सीआर -605 मंत्रालय,

वगय -3 कमयचा-यांच्या रजा मंजुर करणेबाबत,

मुंबई हद.15-12-1988

रुग्णांना हजवनदायी योजने अंतगयत एक लाख
पययत अहग्रम मंजुर करणे.

कलम 4 "1" "इ" (पप) नमुना "बी"

अ.क्रं.

पदनाम

अहधकार

कोणता कायदा हनयम शासन
हनणयय पहरपत्रकानुसार

1

अहधष्ट्ठाता

1 कायालयाच्या हनयंत्रणाखाली आस्थापनेचे व

हरझेल्युशन क्रं.एमईडी-1988

लेखा हवषयीचे सवय बाबी हाताळणे.

सीआर-605 मंत्रालय.मुंबई

2. जडसंग्रह हनलेखण करणे, वसुली करणे.

हद.15/12/1988

3. हवधानसभा तारांकीत प्रश्ांना समहदवशी उत्तरे

शा.हन.क्रं.हवअप – 1000

दे णे.

प्र.क्रं.- 4612001 हवहनयम

4. रुगणालयाकहरता महाहवद्यालयासाठी

हद.11.07.01

लागणारे साहहत्य, औषधी, फर्षनचर, हवहीत
केलेल्या पंचसुती नुसार खरे दी करणे, यंत्र
33

अहभप्राय

सामुग्री,साधन सामुग्री खरे दी हवषयक
5. हकरकोळ वस्तु खरेदी करणे.
6. शासनाने हवहीत केलेल्या मुदतीनुसार
अहभलेखे नष्ट्ट करणे

कलम 4 "1" "इ" (पप) नमुना "सी"

अ.क्रं.

पदनाम

अहधकार फौजदारी

कोणता कायदा हनयम शासन हनणयय

अहभप्राय

पहरपत्रकानुसार
1

अहधष्ट्ठाता

लागु नाही

लागु नाही

कलम 4 "1" "इ" (पप) नमुना "डी"

अ.क्रं.

पदनाम

अहधकार अधयन्याहयक

कोणता कायदा हनयम शासन हनणयय
पहरपत्रकानुसार

1

अहधष्ट्ठाता

लागु नाही

लागु नाही

34

अहभप्राय

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (१) (इ) (पप) नमुना - ब
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील अहधकारी आहण कमयचारी यांचे कतयव्याचा तपहशल

अ.क्रं.

पदनाम

अहधकार

कोणता कायदा हनयम शासन हनणयय
पहरपत्रकानुसार

1

अहधष्ट्ठाता

1 सवय प्रकारचे दे यके स्वाक्षरी करणे हवत्तीय.

हरझेल्युशन क्रं.एमईडी-1988

2. अहधकारी व कमयचा-यांचे रजा सवलत मंजुर करणे

सीआर-605 मंत्रालय.मुंबई

प्रशासकीय.

हद.15/12/1988

3. पाे्रध्यापक व हवभागप्रमुखांवर हनयंत्रण ठे वणे.

महाराष्ट्र सवयसाधारण भहवष्ट्य हनवाह

4. महाहवदयालयाच्या संदभात जनतेच्या तक्रारीचे

हनधी हनयम 05.2.1988 तसेच

हनवारण करणे.

1998

5. वैद्यकीय हशक्षण हवभागाच्या ध्येयधोरणाची

म.ना.से. 1981

अमंलबजावणी
6. राष्ट्रीय काययक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे.
7. संस्थेसाठी आवश्यक अनुदानाची मागणी करणे.
8. हवहवध हठकाणी आरोग्य हशबीरे आयोजीत करणे.
35

अहभप्राय

9. अहधकारी व कमयचारी हनयंत्रण हव हशस्तभंग हवषयक
काययवाही करणे.
2

वैद्यकीय

रुग्णालयातील अहधकारी व कमयचारी यांच्यावर हनयंत्रण

अहधक्षक

ठे वणे. रुग्णालयातील कामकाज सुरळीतपणे करवुण

म.ना.से. हनयम 1981

घेणे.
3

वैद्यकीय

ओ.पी.डी.मध्ये रोग्याची तपासणी करणे.

म.ना.से. हनयम 1981

अहधकारी
(बाहयरुग्ण
हवभाग)
वगय- 3 कमयचारी
अ.क्रं.

पदनाम

अहधकार

कोणता कायदा हनयम शासन
हनणयय पहरपत्रकानुसार

1

प्रशासकीय

कायालयीन अहधक्षक म्हणुन असलेली सवय कतयव्ये पार

अहधकारी

पाडणे. संस्थेचे आहरण व संहवतरण अहधकार

म.ना.से. हनयम 1981

सांभाळणे.
2

वहरष्ट्ठ सहाय्यक

प्रशासकीय कामात वहरष्ट्ठांना मदत करणे

म.ना.से. हनयम 1981

3

वहरष्ट्ठ हलपीक

प्रशासकीय कामकाज, टं कलेखन, वहरष्ट्ठांनी

म.ना.से. हनयम 1981

सांगीतलेली कामे.
4

रोखपाल

रोखा हवभागातील रोखाहवषयक सवय कामे करणे

म.ना.से. हनयम 1981

5

कहनष्ट्ठ हलपीक

प्रशासकीय कामकाज, टं कलेखन, वहरष्ट्ठांनी

म.ना.से. हनयम 1981

सांगीतलेली कामे.
6
7

हलपीक हन

प्रशासकीय कामकाज, टं कलेखन, वहरष्ट्ठांनी

टं कलेखक

सांगीतलेली कामे.

औषध हनमाता

औषधशास्त्रा हवभागात हवहवध औषधासंबंधी संशोधन
36

म.ना.से. हनयम 1981
म.ना.से. हनयम 1981

अहभप्राय

करणे व वैद्यकीय हवदयार्थ्याना त्यासंबंधी अध्यापन
करणे.
8

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

रक्त लघवी तपासणे व इतर तपासण्या, अहवाल

म.ना.से. हनयम 1981

सादर करणे
9

पहरसेवीका

वाडातील सवय कामावर व अहधपहरचारीकंच्या कामावर

म.ना.से. हनयम 1981

लक्ष ठे वणे.
10

अहधपरीचारीका

आरोग्या संदभात जनजागृती व इतर अनुषंगीक कामे.

म.ना.से. हनयम 1981

रुग्णांच्या आरोग्य हवषयक बाबी कडे लक्ष दे णे.
11

प्रयोगशाळा

हवहवध प्रयोगशाळामध्ये तंत्रज्ञांना मदत करणे.

म.ना.से. हनयम 1981

रुग्णालय व हवभागातील साफसफाईचे कामे करणे.

म.ना.से. हनयम 1981

पहारेकरी

सवय हवभागावर आदे हशत केल्याप्रमाणे पहारा दे णे व

म.ना.से. हनयम 1981

(कंत्राटी)

इतर

व्रणोपचारक

हनवासी वैद्यकीय अहधकारी यांनी हदलेले कामकाज

पहरचर
12

सफाईकामगार
(कंत्राटी)

13
14

म.ना.से. हनयम 1981

पुणय करणे.
15

अंधारखोली

क्षहकरण हवभागातील कामामध्ये तंत्रज्ञांना मदत करणे

म.ना.से. हनयम 1981

वैद्यहकय अहधकारी यांनी हदलेले कामकाज पुणय करणे.

म.ना.से. हनयम 1981

पहरचर
16

कक्ष- पहरचर

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
37

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 "१" "ब"
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयाचे मंजुर अंदाजपत्रक व खचाचा तपहशलाची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे.
¶ अंदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशन
¶ अनुदानाच्या हवतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन
अ.क्रं.

अंदाजपत्रकीय
हशषाचे वणयन

अनुदान
सन
उदृदीष्ट्टाचे नाव

हनयोहजत वापर यंत्र व

अहधक अनुदान

कामाचा तपहशल

अपेहक्षत
असल्यास

अनुदान

रुपयात

(हजारामध्ये )
1

मागणी क्रं. एस. -1

01 - वेतन

23682.354

2210 वैद्यकीय सेवा

असुन येथे सद्या बाहयरुग्ण

व सावयजहनक

हवभाग चालु आहे.

आरोग्य
2

01 नागरी आरोग्य

03- अहतकालीन

सेवा - हवषम

भत्ता

हचहकत्सा
3

हे रुग्णालय 250 खाटांचे

110 - रुग्णालये व

06 - दु रध्वनी,

959.990
38

अहभप्राय

4

दवाखाने

पाहण व हवज

04- मुफसल

11- प्रवास खचय

43.950

संकेतीक

13- कायालयीन

453.600

क्रं.221014633

खचय

रुग्णालये व
दवाखाने,
(04) (11)
डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकर रुग्णालय
व अनुसंधान केंद्र
,नागपुर
5
6

14- भाडे पटृ टी व

399.930

कर
7

17- संगणक खचय

8

19- आहार खचय

9

21- सामुग्री व

42.350
995.980

पुरवठा
10

24-पेरोल, तेल,

45.550

वंगन
11

26- जाहहरात व

19.980

प्रहसदृध
12

27- लहान

251.190

बांधकाम
13

28- हव.हव.सेवा

14

50-इतर

13.530

15

51- मोटार वाहने

19.980
39

16

52- यंत्रसामुग्री व
साधन सामुग्री

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 "१" "ब" "पपप"
हनणयय प्रहक्रयेतील पययवक्ष
े ण व जबाबदारीचे उत्तरदायीत्व हनहित करुन काययपध्दतीचे प्रकाशन कामाचा प्रकार नाव
कामाचे स्वरुप :- रुग्णालयात हनरहनरराळया हवभागात सुरु असलेले कामाची माहहती.
संबंहधत तरतुद :अहधहनयमाचे नाव:- महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवच्े या सवयसाधारण हनयम 1981
हनयम

:- महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम 1981

शासन हनणयय, पहरपत्रके, कायालयीन आदे श
अ.क्रं.

कामाचे स्वरुप

कालावधी हदवस

कामासाठी जबाबदार
अहधकारी

1

2

अध्यापकाच्या अशैक्षहणक पदावरील अहधका-

सवय साधारण बाब 7 हदवसात तात्काळ

यांच्या हनयुक्तीचे प्रस्ताव संचालनालयास

बाबींचा हनपटारा त्वरीत करणे व इतर

सादर करणे.

हवषय हवहीत केल्या वेळापत्रकाप्रमाणे

तांत्रीक व अतांत्रीक कमयचारी वगय-3 आहण 4

-" " -

अहधष्ट्ठाता

-" " 40

अहभप्राय

च्या हनयुक्त्या करणे.
3

सवय अहधकारी व कमयचा-यांचे सवय प्रकारचे

-" " -

-" " -

प्रशासकीय कामकाज करणे
4

कमयचा-यांच्या रजा मंजुर करणे

-" " -

5

कमयचा-यांना मराठी कहदी भाषा परीक्षा उत्तीणय

-" " -

होण्यातुन सुट दे णे
6

कमयचा-यांच्या स्थाहनक चौकशा करणे

7

कायालय - साधे पृष्ट्ठ

सात हदवसात हनपटारा करणे

प्रशासकीय अहधकारी

अधयशासकीय पृष्ट्ठ

हतन हदवसात हनपटारा करणे

हवषयाचे हलहपक वगय

हवधानसभा तारांहकत प्रश्

त्याच हदवशी हनपटारा करणे

-" " -

फॅक्स दृारे प्राप्त पृष्ट्ठ

त्याच हदवशी हनपटारा करणे हकवा

-" " -

दु सरे

-" " -

सात हदवासत हनपटारा करणे

-" " -

संपुणय संस्थेची माहहती

-" " -

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

41

कलम 4 "१" "ब"
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान कंद्र, नागपुर या कायालयाच्या अहधकारी व कमयचा-यांची वेतनाची हवस्तृत माहहती.
अ.क्रं.

वगय 1 ते 4

वेतन रुपरेषा

इतर अनुज्ञय
े भत्ते
हनयहमत

प्रसंगानुसार जसे

हवशेष जसे प्रकल्प

महागाई,भत्ता,घरभाडे

प्रवासभत्ता

भत्ता, प्रहशक्षण भत्ता

भत्ता,शहर भत्ता
1

वैद्यकीय अहधक्षक

15600-39100,

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

ग्रेड पे 6600
2

वैद्यकीय अहधकारी

15600-39100,
ग्रेड पे 5400

3

प्रशासकीय अहधकारी

9300-34800, ग्रेड
पे 4400

42

4

वहरष्ट्ठ सहाय्यक

9300-34800, ग्रेड

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

हनयहमतनुसार

प्रसंगानुसार अनुज्ञय
े

पे 4200
5

वहरष्ट्ठ हलपीक

5200 -2020, ग्रेड
पे 2400

6

कहनष्ट्ठ हलपीक

5200 -2020, ग्रेड
पे 1900

7

हलपीक हन टं कलेखक

5200 -2020, ग्रेड
पे 1900

8

औषध हनमाता

5200 -2020, ग्रेड
पे 2800

9

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

9300-34800, ग्रेड
पे 4200

10

पहरसेहवका

9300-34800, ग्रेड
पे 4300

11

अहधपहरचारीका

9300-34800, ग्रेड
पे 4200

12

दु रध्वनी चालक

5200 -2020, ग्रेड
पे 2000

13

प्रयोगशाळा सहाय्यक

5200 -2020, ग्रेड
पे 2000

14

व्रणोपचारक

5200 -2020, ग्रेड
पे 1800

15

अंधारखोली पहरचर

4440- 7440, ग्रेड
पे 1300

16

कक्ष सेवक

4440- 7440, ग्रेड
पे 1300
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स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (१) (ब) (गपप) नमुना (अ)
नागपुर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडक्र रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील अनुदान वाटपाच्या काययक्रमाची काययपदध्ती
1 काययक्रमाचे नाव
2. लाभाथीच्या पात्रता संबंधीच्या अटी व शती
3. लाभ हमळण्यासाठीच्या अटी
4. लाभ हमळण्यासाठीच्या काययपदधती
5. पात्रता ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र.
6. काययक्रमामध्ये हमळणा-या लाभाची हवस्तृत माहहती.
7. अनुदान वाटपाची काययपदधती
8. सक्षम अहधका-याचे पदनाम
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9. हवनंती अजासोबत लागणारे शुल्क
10. इतर शुल्क
11. हवनंती अजाचा नमुना.
12. सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची यादी दस्तऐवज दाखले.
13. जोड कागदपत्राचा नमुना.
14. काययपदधती संदभात तक्रार हनवारणासाठी संबहधत अहधका-यांचे पदनाम.
15. तपहशलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलबध हनधी (उदा.हजलहा पातळी,तालूका पातळी, गाव पातळी)
16. लाभाथीची यादी खालील नमुन्यात.
हटप :- या कायालयाशी संबंहधत नाही.
स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (१) (ब) (गपप) नमुना - (बी)
नागपुर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील अनुदान काययक्रमांअंतगयत लाभार्थ्याची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत
करणे.
योजना काययक्रमाचे नाव:अ.क्रं.

लाभाथीचे नाव व पत्ता

अनुदान लाभ याची
रक्कम स्वरुप
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हनवड पात्रतेचे हनकष

अहभप्राय

1

संबधीत नाही

संबंधीत नाही

संबंधीत नाही

-

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (१) (ब) (गपपप)

नागपुर येथाल डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील हमळणा-या सवलतीच्या परवाना याची चालु आर्षथक वषाची
तपहशलवार माहहती
परवाना परवानगी सवलतीचे प्रकार:46

अ.क्रं.

1

परवाना

परवान्याचा

धारकाचे नाव

प्रकार

-

-

परवाना क्रंमाक

हदनांक पासुन

हदनांक पययत

साधारण अटी

परवान्याची
हवस्तृत अटी

-

-

-

-

-

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (१) (ब) (गपअ)
नागपुर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील इलेक्रानीक स्वरुपात साठहवलेली माहहती प्रकाशीत करणे
अ.क्रं.

दस्तऐवजाचे प्रकार

हवषय

कोणत्या

माहहती

इलेक्रानीक

हमळहवण्याची
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जबाबदार व्यक्ती

1

आस्थापना हवषयक माहहती

आस्थापणा हवषयक

आस्थापणा 1 ते 4

माहहती

नमुन्यात

पध्दती

प्लॉपी,सी.डी.

-

प्रशासकीय अहधकारी तथा
कायालयीन अहधक्षक तसेच
संबंहधत हलपीक

2

लेखा हवषयक माहहती

लेखा हवषयक माहहती

प्लॉपी,सी.डी.

-

-" "-

अभ्यागत सहमती सभा, व इतर

अभ्यागत सहमती

प्लॉपी,सी.डी.

-

-" "-

सहमत्या हवषयीची माहहती

सभा, व इतर सहमत्या

आस्थापणा 1 ते 4
3

हवषयीची माहहती

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (1) (ब) (गअप)
नागपुर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील शासकीय माहहती अहधकारी सहाय्यक शासकीय माहहती
अहधकारी, अहपलीय अहधकारी येथील लोक प्राहधका-याच्या काययक्षत्र
े ातील यांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे.
शासकीय माहहती अहधकारी:अ.क्रं.

माहहती अहधका-यांचे
नाव

पदनाम

माहहती

पत्ता व दु रध्वनी क्रं.

अहधका-यांच्या

इ-मेल

अहपलीय
अहधकारी

अंतगयत
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काययक्षत्र
े संबंधी
1

श्री.ए.बी.गेडाम,

वैद्यकीय

वैद्यकीय

वैद्यकीय अहधक्षक ,

-

डॉ.अनुराधा

शासकीय माहहती

अहधक्षक ,

अहधक्षक ,

डॉ.बाबासाहेब

aodbahrc@gmail.com श्रीखंडे

अहधकारी

डॉ.बाबासाहेब

डॉ.बाबासाहेब

आंबेडकर रुग्णालय,

अहधष्ट्ठाता,

आंबेडकर

आंबेडकर

नागपुर, कामठी

इं.गां.शा.वै.म.व

रुग्णालय,

रुग्णालय,

रोड,इंदोरा नागपुर

रु. नागपुर

नागपुर

नागपुर येथील

0712-

रुग्णालय व

2631018/2631019

कामा संदभात
2

श्रीमती.एल.एम.माटे

प्रशासकीय

सहाय्यक माहहती

अहधकारी,

अहधकारी

डॉ.बाबासाहेब

वरीलप्रमाणे

वरीलप्रमाणे

aodbahrc@gmail.com वरीलप्रमाणे

आंबेडकर
रुग्णालय,
नागपुर
वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (१) (ब) (गअ)
नागपुर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयात उपलबध सुहवधाचा तक्ता प्रकाशीत करणे
उपलबध् सुहवधा:1 भेटण्याच्या वेळे संदभात माहहती.
2. वेबसाईट हवषयी माहहती.
3. कॉल सेंटर हवषयी माहहती.
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4. अहभलेखे तपासणीसाठी उपलबध सुहवधांची माहहती
5. कामाच्या तपासणीसाठी उपलबध सुहवधांची माहहती.
6. नमुने हमळण्याबाबत उपलबध माहहती.
7. सुचना फलकाची माहहती.
8. ग्रंथालय हवषयी माहहती.
अ.क्रं.

सुहवधेचा प्रकार

कालावधी

पध्दत

हठकाण

जबाबदार

तक्रार हनवारण

अहधकारी/कमयचारी अहधकारी
1

संबंधीत

दु पारी 4 ते6

-

रुग्णालयातील

दस्तऐवज पाहणे

संबंधीत कमयचारी

वैद्यकीय अहधक्षक

प्रशासकीय
कायालयात

2

रुग्णालयातील

सकाळी 8.30 ते

कामकाजाची

दु पारी 1.30

-

-

-

वैद्यकीय अहधक्षक

-

रुग्णालयाच्या

प्रशासकीय

वैद्यकीय अहधक्षक

दशयनी भागावर

अहधकारी

पाहणी
3

नोटीस बोडय

24 तास

कायालयीन
अहधक्षक

सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी:अ.क्रं.

माहहती अहधका-यांचे नाव

पदनाम

काययक्षत्र
े

पत्ता व दु रध्वनी क्रं.

इ-मेल

1

डॉ.सौ.एल.एम.माटे

प्रशासकीय

डॉ.बाबासाहेब

वैद्यकीय अहधक्षक , डॉ.बाबासाहेब

aodbahrc@gmail.com

शासकीय माहहती

अहधकारी

आंबेडकर

आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर,
50

अहधकारी

रुग्णालय,

कामठी रोड,इंदोरा नागपुर

नागपुर येथील

0712-2631018/2631019

रुग्णालय व
कामा संदभात

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

अहपलीय अहधकारी :-

अहपलीय अहधकारी :-
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अ.क्रं.

अहपलीय अहधका-

पदनाम

काययक्षत्र
े

सादर कता अहधकारी ई-मेल

डॉ.अनुराधा श्रीखंडे

अहधष्ट्ठाता, इंहदरा

इंहदरा गांधी

-

अहधष्ट्ठाता, इंहदरा

गांधी शासकीय

शासकीय वैद्यकीय

गांधी शासकीय

वैद्यकीय

महाहवदयालय व

वैद्यकीय

महाहवदयालय व

रुग्णालय नागपुर

महाहवदयालय व

रुग्णालय नागपुर

येथील शैक्षहणक

यांचे नाव
1

रुग्णालय नागपुर

deanigmc@rediffmail.com

रुग्णालयीन व इतर
कामा संदभात

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (१) (ब) (गअपप)
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नागपुर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील प्रकाहशत माहहती.

माहहती हनरंक

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर
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कलम 4 (१) (क)

सवयसामान्य लोकांशी संबंधीत महत्वाचे हनणयय व धोरणे यांची यादी प्रकाशनाकहरता तयार करणे व हवतरीत करणे.

हनरंक

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (१) (ड)
54

सवयसाधारणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रशासकीय अथयन्याहयक कामकाजाच्या प्रकारची यादी
हनरंक

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (1) (ब) (पअ) नमुना (अ)
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नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण संघटनाचे लक्ष (वार्षषक)
अ.क्रं.

कामकायय

1

लागु नाही

कामाचे प्रमाण

आर्षथक लक्ष

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (1) (ब) (अ) नमुना (अ)
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर येथील कामाशी संबंधीत पहरपत्रके
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अहभप्राय

अ.क्रं.

सुचना पत्रकानुसार हदलेले हवषय

हनयम क्रमांक व वषय

अहभप्राय असल्यास

1

मा.अहधष्ट्ठाता यांच्या

म.ना.से.हनयम 1981

मा.संचालक, वैद्यकीय हशक्षण व संशोधन, मुंबई तसेच

आदे शानुसार व सुचनेनुसार

वैद्यकीय हशक्षण व औषधी द्रव्ये हवभाग व मंत्रालयीन इतर

हदलेले हवषय

हवभाग, महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी हनगयमीत केलेल्या
हनयम अहधहनयम शासन हनणयय व पहरपत्रकानुसार.

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (1) (ब) (अ) नमुना (ब)
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील कामाशी संबंधीत शासन हनणयय
अ.क्रं.

शासन हनणययानुसार हदलेले हवषय

शासन हनणयय क्रमांक व हदनांक
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अहभप्राय असल्यास

1

रजा हनयम

महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम 1981

2

भहवष्ट्य हनवाह हनधी हनयम

महाराष्ट्र सवयसाधारण भ.हन.हन.हनयम
1988

3

रुग्णालयीन प्रशासन

हनयम पुस्तीका खंड एक 1981

4

हशस्त व अपील हनयम

हनयम 1979

5

हनवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण

म.ना.से.हनयम 1984

6

हनवृत्ती वेतन

म.ना.से. 1982

7

वेतन हनयम

म.ना.से.1981

8

सेवच्े या सवयसाधारण शती

म.ना.से.हनयम 1981

9

पदग्रहन अवधी, स्वीयेत्तर सेवा, बदली व

म.ना.से.हनयम 1981

सेवुतुन काढु न टाकणे यांच्या काळातील
प्रदाने

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (1) (ब) (अ) नमुना (क)
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील कामाशी संबंधीत शासन हनणयय
अ.क्रं.

शासकीय पत्रकानुसार हदलेले हवषय

पहरपत्रक क्रमांक व हदनांक
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अहभप्राय असल्यास

1

अत्यावश्यक सेवत
े ील कमयच-यांच्या

सावयजहनक आरोग्य हवभाग पहरपत्रक क्रं.ओडीओ -

कायालयीन कामकाजाच्या वेळेबाबत

1688 सीआर -16388 आस्थपणा, मंत्रालय मुंबई
हद.9/12/1999 व हद.29/9/1992

2

कायालयात उहशरा येणा-या कमयचा-यांच्य

वैद्यकीय हशक्षण व औषधी द्रव्ये हवभाग पहरपत्रक क्रं.

उहशरा उपस्स्थतीची तपासणी

इएसटी - 309225892 आस्थापना, मंत्रालय, मुंबई
हद.13/11/1992

3

सेवा पुस्तकाची दु सरी प्रत सवय राज्य

हवत्तत हवभाग, पहरपत्रक क्रं. सेवापु - 1097 प्रं.क्रं. 1097

शासकीय कमयचा-यांना हवनामुल्य

सेवा - 6 मंत्रालय, मुंबई हद.11/11/1997

दे ण्याबाबत.

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (1) (ब) (अ) नमुना (क)
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील कामाशी कायालयीन आदे श धोरणात्तमक पहरपत्रके
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अ.क्रं.

हवषय

क्रमांक व हदनांक

1

हहवाळी अहधवेशनाच्या काळात अहधकारी व कमयचारी

अहभप्राय असल्यास

हनरंक

यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या रजा मंजुर न करण्याबाबत

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (1) (ब) (अ) नमुना (क)

60

हनरंक

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयामध्ये उपलबध दस्तऐवजाची यादी , दस्तऐवजाचा हवषय
अ.क्रं.

दस्तऐवजाचा प्रकार

हवषय

संबंधीत व्यक्ती पदनाम

व्यक्तीचे हठकाण उपरोक्त
कायालयात उपलबध
नसल्यास

1

कायालयीन कामकाजावर हनयंत्रण

कायालयीन

श्री.पी.एल.होळकर

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

कामकाजावर

वहरष्ट्ठ सहाय्यक

रुग्णालय व अनुसंधान केंन्द्र,

हनयंत्रण
1

या हवभागात आस्थापणा 1 ते ४ हवभाग आहे त.

नागपुर

आस्थापणा हवभाग

कु.पी.डी. हबरेली, वहरष्ट्ठ

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर

ज्या त्या हवभागात त्या त्या संवगातील

हलपीक

रुग्णालय व अनुसंधान केंन्द्र,

अहधकारी व कमयचा-यांच्या मुळ नस्त्या

श्री.जगताप डी.आर.

नागपुर

ठे वण्यात आलेल्या आहेत. त्यात वैयक्तीक

हलपीक हन टं कलेखक

नस्त्या, वेतनवाढ नस्त्या, व इतर प्रशासकीय
नस्त्या तसेच सेवाहनवृत्तीच्या बाबी.
2.

आवक नोंदवही, जावक नोंदवही, स्टॅ म्प,

आवक - जावक

श्री.जगताप डी.आर.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

स्थाहनक टपाल नोंदवही.

हवभाग

हलपीक हन टं कलेखक

रुग्णालय व अनुसंधान केंन्द्र,
नागपुर

3

4

पगार दे यके व इतर सवय प्रकारची दे यके

लेखा हवभाग

श्री.हकरण मुरकुट

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

श्री.प्रशांतकुमार बंदेलवार

रुग्णालय व अनुसंधान केंन्द्र,

हलपीक हन टं कलेखक

नागपुर

जडसंग्रह नोंदवही, हकरकोळ वस्तु पुरवठा

भांडार हवभाग,

श्री.हद.ज.हगरी

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

नोंदवही, लेखन सामुग्री नोंदवही, जडसंग्रह

सजीकल स्टोअसय

कहनष्ट्ठ हलपीक

रुग्णालय व अनुसंधान केंन्द्र,

पुरवठा नोंदवही
5

आर्षथक व्यवहाराशी संबंहधत सवय प्रकारच्या

नागपुर
रोखपाल हवभाग

नस्त्या, स्वीयप्रपंची, पीएलए वगैरे बाबत
नस्त्या, हशष्ट्यवृत्ती व इतर स्टायपेंड वाटपाबाब

श्री.हद.ज.हगरी

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

कहनष्ट्ठ हलपीक

रुग्णालय व अनुसंधान केंन्द्र,
नागपुर
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नस्त्या वगैरे
6

अंदाजपत्रके, अनुदान, अथयसंकल्पीय तरतुदी, अथयसंकल्प हवभाग

श्री.हद.ज.हगरी

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

काययक्रम अंदाजपत्रके, अनुदान मागणी व खचय

कहनष्ट्ठ हलपीक

रुग्णालय व अनुसंधान केंन्द्र,

वगैरे बाबतच्या नस्त्या

नागपुर

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (1) (अ) (अप)
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील दस्ताऐवजांची वगयवारी
अ.क्रं.

1

हवषय

शासन हनणयय

दस्तऐवजांचा प्रकार

प्रमुख बाबीचा तपहशलवार

सुरहक्षत

नस्ती, मस्टर नोंद पुस्त्क,

ठे वण्याचा

व्हाउचर

कालावधी

अ

शासन हनणयय
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कायम

2

सेवा पुस्तके वगय 1ते 4 सवय अहधकारी व

अ

सेवा पुस्तके वगय 1 ते 4 सवय

कमयचारी
3

वगय 1 ते 4 सवय अहधकारी व कमयचारी यांच्या

कायम

अहधकारी व कमयचारी
ब

वगय 1 ते 4 सवय अहधकारी व

वैयस्क्तक नस्त्या

कायम

कमयचारी यांच्या वैयस्क्तक नस्त्या

4

न्यायालयीन प्रकरणासंबंधी नस्त्या

ब

न्यायालयीन प्रकरणासंबंधी नस्त्या

कायम

5

सवय वगाची वेतनदे यक

ब

सवय वगाची वेतनदे यक

25 वषे

6

सेवाहनवृत्ती हवष्ट्यक कागदपत्रे

ब

सेवाहनवृत्ती हवष्ट्यक कागदपत्रे

5 वषे

7

आकस्स्मक खचाची नोंदवही

क

आकस्स्मक खचाची नोंदवही

5 वषे

8

सहवस्तर अथयसंकल्पीय अंदाजपत्रक

क

सहवस्तर अथयसंकल्पीय

5 वषे

अंदाजपत्रक
9

सेवा पुस्तके मुत्युनंतर ककवा सेवा हनवृत्ती

क

सेवा पुस्तके मुत्युनंतर ककवा सेवा

नंतर
10

इतर सेवा हनवृत्ती हवषयक कागदपत्रे सेवा

हनवृत्ती नंतर
क

इतर सेवा हनवृत्ती हवषयक

हनवृत्तीनंतर
11

सेवाहनवृत्ती वेतन धारकांचे हववरणपत्रे

5 वषे
5 वषे

कागदपत्रे सेवा हनवृत्तीनंतर
क

सेवाहनवृत्ती वेतन धारकांचे
हववरणपत्रे

12

इतर कमयचा-यांची वेतनदे यके व पावत्या

क

इतर कमयचा-यांची वेतनदे यके व

5 वषे

पावत्या
13

शासन सेवाथय मुद्राकांचे हहशोब

क

शासन सेवाथय मुद्राकांचे हहशोब

5 वषे

14

जडसंग्रह नोदवही अगोदरचे रहजस्टर पुणय

क

जडसंग्रह नोदवही अगोदरचे

5 वषे

भरल्यानंतर त्यातील नोंदी तपासणी करुन

रहजस्टर पुणय भरल्यानंतर त्यातील

नवीन रजीस्टर मध्ये नोंद करणे

नोंदी तपासणी करुन नवीन
रजीस्टर मध्ये नोंद करणे

15

वस्तु हनलेखन बाबतचा पत्रव्यवहार

क

वस्तु हनलेखन बाबतचा पत्रव्यवहार

16

हबला सोबत न पाठहवलेली प्रमाणके

क

हबला सोबत न पाठहवलेली
प्रमाणके
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5 वषे

17

अग्रीम मंजुरी आदे श

क

अग्रीम मंजुरी आदे श

18

सेवाहनवृत्ती वेतन मंजुरीचे आदे श व

क

सेवाहनवृत्ती वेतन मंजुरीचे आदे श व

त्यासंबंधीची कागदपत्रे

5 वषे

त्यासंबंधीची कागदपत्रे

19

रजेबाबतचे आदे श

क

रजेबाबतचे आदे श

-

20

प्रवासभत्ता दे यके व पावत्या

क

प्रवासभत्ता दे यके व पावत्या

5 वषे

21

रजा लेखा

क

रजा लेखा

02 वषे

22

माहसक खचाची हववरणपत्रे

क

माहसक खचाची हववरणपत्रे

01 वषे

23

जडसंग्रह वस्तु खरेदी व त्याची मंजुरी

क

जडसंग्रह वस्तु खरेदी व त्याची

01 वषे

इत्यादी बाबतचा पत्रव्यवहार

मंजुरी इत्यादी बाबतचा पत्रव्यवहार

24

अंतीम वेतन प्रमाणपत्रे

ड

अंतीम वेतन प्रमाणपत्रे

01 वषे

25

हकरकोळ रजा नोंदवही

ड

हकरकोळ रजा नोंदवही

01 वषे

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर

कलम 4 (१) (ब) (पग)
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, नागपुर या कायालयातील अहधकारी व कमयचारी यांची नावे, रुजु हदनांक, फोन नं. व त्याचे माहसक वेतन
वगय - 1 ते 4 अहधकारी /कमयचारी
अ.क्रं.

अहधकारी / कमयचारी यांचे नाव

पदनाम

वगय

रुजु हदनांक

दु रध्वनी हदनांक

एकुण माहसक
वेतन

64

1

डॉ.ए.बी.गेडाम (अहतरीक्त

वैद्यहकय अहधक्षक

वगय- 1

३०/०६/२०१२

0712-

134070

काययभार)

(अहतरीक्त काययभार)

2

डॉ.ए.बी.गेडाम

वैद्यकीय अहधकारी

वगय- 2

28/04/2005

वरीलप्रमाणे

134070

3

डॉ.श्रीमती.एच.ए.श्रीवास्तव

वैद्यकीय अहधकारी

वगय- 2

2/5/2005

वरीलप्रमाणे

133799

4

डॉ.श्रीमती.एल.एम.माटे

वैद्यकीय अहधकारी

वगय- 2

12/8/2005

वरीलप्रमाणे

137760

5

डॉ.पी.व्ही.वाघाये

वैद्यकीय अहधकारी

वगय- 2

16/08/2005

वरीलप्रमाणे

124902

6

डॉ. श्रीमती हशल्पा चौधरी

वैद्यकीय अहधकारी

वगय- 2

20.7.2016

वरीलप्रमाणे

62910

7

डॉ.अहिन ढोबळे

वैद्यकीय अहधकारी

वगय- 2

7.10.2016

वरीलप्रमाणे

62670

8

डॉ.शेख अबदु ल फहीम

वैद्यकीय अहधकारी

वगय- 2

31.07.2017

वरीलप्रमाणे

62470

9

डॉ.हजवन सावन

वैद्यकीय अहधकारी

वगय- 2

04.08.2017

वरीलप्रमाणे

57165

10

पद हरक्त

वैद्यकीय अहधकारी

वगय- 2

वरीलप्रमाणे

11

डॉ.श्रीमती.एल.एम.माटे

वैद्यकीय अहधकारी

वगय- 2

वरीलप्रमाणे

137760

2631018/19

(अहतरीक्त काययभार)
12

श्री.एस.एल.होळकर

वहरष्ट्ठ सहाय्यक

वगय- 3

1.4.2016

वरीलप्रमाणे

42044

13

कु.पौणीमा धनराज हबरेली

वहरष्ट्ठ हलपीक

वगय- 3

27.1.201४

वरीलप्रमाणे

47394

14

श्री.हदनेश जनादय न हगरी

कहनष्ट्ठ हलपीक

वगय- 3

१५/०३/२००५

वरीलप्रमाणे

43708

15

श्री. प्रशांतकुमार प्रकाश बंदेलवार

हलपीक हन टं कलेखक

वगय- 3

14.1.2016

वरीलप्रमाणे

21573

16

श्री.दत्तात्रय रामभाऊ जगताप

हलपीक हन टं कलेखक

वगय- 3

17.5.2016

वरीलप्रमाणे

21573

17

श्री.मोहम्मद ताज कमर

औषधहनमाता

वगय- 3

20.9.2000

वरीलप्रमाणे

50021

18

श्री.सतीष प्रभाकर तलवारे

औषधहनमाता

वगय- 3

30.12.2015

वरीलप्रमाणे

32857

19

श्री.रंजीत भगवान मरापे

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

वगय- 3

4/10/2005

वरीलप्रमाणे

59224

20

पद हरक्त

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

वगय- 3

वरीलप्रमाणे

-

21

कु.इंदीरा ज्ञानेिर जांभळ
ु कर

पहरसेहवका

वगय- 3

21.9.2012

वरीलप्रमाणे

71160

22

सौ.नंदा हवरेंद्र कराडे

पहरसेहवका

वगय- 3

20.8.2015

वरीलप्रमाणे

61263

23

सौ.रोहहणी सोपान पाटील

पहरसेहवका

वगय- 3

20.8.2015

वरीलप्रमाणे

61263

24

सौ.संघहमत्रा बोरकर

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

07.06.2016

वरीलप्रमाणे

61263

65

25

सौ.आशा महनष महाजन

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

13/08/2005

वरीलप्रमाणे

60034

26

सौ.लक्ष्मी ज्ञानेिर धुवे

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

15/07/2005

वरीलप्रमाणे

59076

27

सौ.आरती अशोकराव वहीकर

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

18/08/2005

वरीलप्रमाणे

57993

28

सौ.रेखा प्रमोद आरोडे

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

19/07/2005

वरीलप्रमाणे

56960

29

सौ.भावना हवनोद तायडे

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

27/7/2005

वरीलप्रमाणे

57960

30

श्रीमती प्रज्ञा प्रवीण अंबादे

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

18.4.2013

वरीलप्रमाणे

50122

31

श्रीमती सरोज मकंरद गजहभये

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

1.10.2014

वरीलप्रमाणे

50294

32

श्री.हकरण सुरेश मुरकुट

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

2.4.2013

वरीलप्रमाणे

41948

33

कु.सुषमा गोसावी वत्तारी

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

4.4.2013

वरीलप्रमाणे

41948

34

श्रीमती हत्रवेणी हदपककुमार मेश्राम

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

6.4.2013

वरीलप्रमाणे

41948

35

रहनुमा बानो अली मुतकी

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

16.4.2013

वरीलप्रमाणे

42948

36

श्रीमती सुनयना हवनोद मेश्राम

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

18.4.2013

वरीलप्रमाणे

42948

37

श्रीमती हप्रयंका जमनादास मेश्राम

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

24.6.2015

वरीलप्रमाणे

42948

38

श्रीमती गीता हनतीन राऊत

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

17.6.2013

वरीलप्रमाणे

41948

39

श्री.हशतल रमेशराव मोहाळे

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

06.03.2012

वरीलप्रमाणे

43414

40

पद हरक्त

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

वरीलप्रमाणे

-

41

पद हरक्त

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

वरीलप्रमाणे

-

42

पद हरक्त

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

वरीलप्रमाणे

-

43

पद हरक्त

अहधपरीचाहरका

वगय- 3

वरीलप्रमाणे

-

44

श्री. एस.बी.सोळं की

दु रध्वनीचालक

वगय-3

वरीलप्रमाणे

31611

45

पद हरक्त

प्रयोगशाळा पहरचर

वगय-4

वरीलप्रमाणे

-

46

पद हरक्त

प्रयोगशाळा पहरचर

वरे्ग-4

वरीलप्रमाणे

-

47

पद हरक्त

प्रयोगशाळा पहरचर

वगय-4

वरीलप्रमाणे

-

48

पद हरक्त

व्रणोपचारक

वगय-4

वरीलप्रमाणे

-

49

पद हरक्त

व्रणोपचारक

वगय-4

वरीलप्रमाणे

-

50

पद हरक्त

अंधारखोली पहरचर

वगय-4

वरीलप्रमाणे

-

66

2.7.2002

51

श्रीमती.दु गा यादव

कक्ष सेवक

वगय-4

20.1.2000

वरीलप्रमाणे

23218

52

श्री.राहु ल समुद्रे

कक्ष सेवक

वगय-4

20.1.2015

वरीलप्रमाणे

53

पद हरक्त

कक्ष सेवक

वगय-4

वरीलप्रमाणे

-

54

पद हरक्त

कक्ष सेवक

वगय-4

वरीलप्रमाणे

-

55

पद हरक्त

कक्ष सेवक

वगय-4

वरीलप्रमाणे

-

स्वाक्षरीत/वैद्यकीय अहधक्षक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र,
नागपुर
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