महाराष्� शास
महाराष्� मानिसक

आरोग्यसंस

ससून सव�पचार �ग्णालय पिरस, पुणे-1
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 च्य अंमलबजावणीबाबत (25)(4)(ब) अन्वय
काय�लयाची खालील 17 बाबींवरी मािहती वेबसाईटवर �िसध् करण्या येत आहे .
(एक) काय�लयीन संघटना (रचना), कायर व कतर्व्:
संघटना -महाराष् मानिसक आरोग् संस्थेच स्थापन करण्या शासन िनणर्
�. एमईडी 4390 /5421 / सीआर-442/90/एमईडी-4अ, िदनांक 18 माचर 1991
अन्वय शासन मान्यत दे ण्या आली आहे . मा.संचालक-�ाध्याप हे संस्थेच िवभाग
�मुख असून, संचालक-�ाध्याप या पदाचा अितिरक् कायर्भा, डॉ. अलका पवार,
�ाध्याप व िवभाग �मुख, मानसोपचार िवभाग, बै. जी. शासकीय वै�कीय
महािव�ालय, पुणे यांच्याकड सन 2005 पासून सोपिवण्या आलेला आहे . त्यांच्
अिधपत्याखाल संस्थेती �शासकीय कामकाज, डॉ. संजीव ब. सरमुक�म,
अिधव्याख्या- जीवसंख्याश� हे पाहत असून, डॉ. संजीव सरमुक�म यांच्याकड मुख्
�शासकीय अिधकारी या पदाचा अितिरक् कायर्भा सोपिवण्या आलेला आहे .
संस्थेती लेखा िवभागाचे कामकाज �ीमती मिनषा पाटील, लेखािधकारी, या पाहतात.
मा.संचालक-�ाध्याप यांच्य अिधनस् संस्थेती बाहय�ग् िवभाग व
आंतर�ग् िवभागातील �ग्णांच वै�कीय तपासणी व औषधोपचार, तसेच िडप्लोम इन
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सॉयकॅ�ीक न�सग (DPN), एक वष�य शासनमान् पदव्यु� समोपदे ष्ट �माणप�
पाठय�म, एकवष�य शासनमान् पदव्यु� मनोसामािजक पुनवर्स व समोपदे ष्ट
�माणप� पाठय�म हे पाठय�म, वै�कीय व अवै�कीय तांि�क ज्ञ अवगत असलेल्य
अनुभवी व तज अिधका-यांमाफर् केली जातात.
सन 2009 मध्य कें शासनाच्य आरोग् व कुटुं ब कल्या मं�ालय, नवी िदल्ल
यांचेकडू न या संस्थेच मानिसक आरोग् क्षे�ात िरजनल सेंट ऑफ एक्सलन
म्हणू िनवड करण्या आली आहे . या अंतगर् संस्थेच् बळकटीकरणासाठी व
उन्नतीकरणासाठ कें शासनाच्य आरोग् व कुटुं ब कल्या मं�ालय, नवी िदल्ल
यांचेकडू न अनुदान मंजुर करण्या आलेले आहे . या अनुदानातून संस्थेच् मौजे पाषाण
व मौजे येरवडा, िजल्ह-पुणे येथील जागांवर बांधकाम करणे, मानिसक �ग्णं◌ासाठ
नवीन तांि�क व अतांि�क उपकरणांची खरेदी करणे, मानिसक आरोग् िवषयात नवीन
पदवी व पदव्यु� पाठय�म सू� करणे आिण मानिसक आरोग् िवषयात 16 नवीन
अध्यापकी पदांची िन�मती करणे व संस्थेच् �ंथालयाचे उन्नतीकर करणे इ. कामे
करण्या येणार आहे त.
कायर व कतर्व्:
मा. संचालक-�ाध्याप :
• संस्थेच संचालक-�ाध्याप, यांना राज्यस्तर िवभाग �मुख म्हणू घोिषत केले
आहे . राज्यस्तर िवभाग �मुखांना �दान केलेले �शासकीय व िव�ीय अिधकार
त्यांन आहे त.
• संचालक या नात्यान त्यांच्याक असलेले �शासकीय व िव�ीय अिधकार
संबंिधत हाताखालील अिधका-यांना �दान करणे.

2

• राज् पातळीवरील या संस्थेच् िवकासासाठी मानिसक आरोग् क्षे�ात
गरजेवर आधािरत सेवा व संशोधन �कल्, तज अिधका-यांकडू न क�न घे णे.
• संशोधन व सेवा �कल्पासाठ राष्�ी व आंतरराष्�ी संस्थांकडू िनधी उपलब्
क�न घे णे.
• मानिसक आरोग् िवषयक धोरणात्म बाबींव शासनाबरोबर वेळोवेळी चच�
क�न योग् त्य सुधारणा घडवून आणणे.
• मानिसक आरोग् िवषयात जाग�कता िनम�ण करण्यासाठ वेगवेगळे कायर्�,
वेगवेगळया स्तराव आखून राबिवणे.
• संस्थे चालणारे शैक्षि उप�म व संशोधन �कल् यावर पयर्वेक करणे व
संबंिधतांना ज�र ते मागर्दशर करणे.
• संस्थ वाढीच्य �ष्टीन ज�र ते उप�म राबिवणे.
सहयोगी �ाध्याप:
•

नेमून िदल्या�माण आंतर व बाहय �ग् सेवा दे णे.

•

मनोिवकृतीशा�िवषयक नव्य सेवा �कल्पांन मदत करणे.

•

पदवीपूवर व पदव्यु� िव�ाथ्य�च् शैक्षि कायर्�मांमध् अध्यापकवग�
मदत करणे.

•

मनोिवकृतीशा� व मानिसक आरोग् िवषयक संशोधन �कल्पामध् सहभाग
घे णे.

•

मानिसक आरोग् िवषयक जनजागरण व सामािजक महत्वाच् कायर्�मांमध्
सहभाग घे णे.

•

िवभाग �मुखांनी नेमून िदलेल्य पुरक �शासकीय जबाबदा-या सांभाळणे.
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मनोिवकृती िचिकत्स वगर-1:
•

नेमून िदल्या�माण आंतर व बाहय �ग् सेवा दे णे.

•

मनोिवकृतीशा�िवषयक नव्य सेवा �कल्पांन मदत करणे.

•

पदवीपूवर व पदव्यु� िव�ाथ्य�च् शैक्षि कायर्�मांमध् अध्यापकवग�
मदत करणे.

•

मनोिवकृतीशा� व मानिसक आरोग् िवषयक संशोधन �कल्पामध् सहभाग
घे णे.

•

मानिसक आरोग् िवषयक जनजागरण व सामािजक महत्वाच् कायर्�मांमध्
सहभाग घे णे.

•

िवभाग �मुखांनी नेमून िदलेल्य पुरक �शासकीय जबाबदा-या सांभाळणे.

मुख् �शासकीय अिधकारी:
•

सवर �कारच्य �शासकीय जबाबदा-या सांभाळणे व काय�लय �मुख म्हणू
सवर जबाबदा-या पार पाडणे

अिधव्याख्या- मनोिवकृतीशा�:
•

पदवीपूवर िव�ाथ्य�न अध्याप करण्याच् कामात �ाध्याप अथवा समुह/गट
�ाध्यापकांन मदत करणे.

•

�ाध्यापकांन कक काय�त मदत करणे.

•

बाहय�ग् सेवा िवभागाची कतर्व् बजावणे.

•

ज�र तेव्ह िनवासी वै�ांची मुक्तत करणे.

•

संशोधन काय�त �ाध्यापकांन मदत करणे.
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•

संचालक िंकव �ाध्यापकांन नेमून िदलेली �ग्णालयाती व बा��ग्
सेवािवभागातील इतर कामे करणे.

अिधव्याख्या- �क्लिनक सायकॉलॉजी:
•

मानसशा� संशोधन व िनदान संबंिधत मािहती गोळा करणे.

•

मनो�ग् िनदान आिण उपचारांच्य हे तूने िविवध मानसशा�ीय कसो�ाच
ं ा
(उदा.व्य�क्तम मापन, अिभवृध्द मापन, बुध्दीमाप, इत्याद) इत्यादीच
वापर क�न मानसशा�ीय चाचण्य करणे.

•

िविवध मानिसक िवकार आिण समस्यांच् (उदा.वैवािहक, कौटुंिबक,
व्यसनासंबंध, मुलांच्य भाविनक, मानिसक आिण मतीमंदत्वासंबंध समस्य)
उपचारांसाठी समोपदे शन करणे.

•

िचिकत्सकी मानसशा�, मानसशा�ीय शु�ुषा, मानसशा�ीय समाजसेवा
आिण तत्संबंिध िवषयांच्य िव�ाथ्य�न �िशक् दे णे.

•

व्य�क्त आिण सामुिहक पध्दतीन िविवध मानसोपचार करणे.

•

मनो�ग्णांच उपचारो�र पुनवर्स संबंिधत कायर करणे.

•

मनोिवकार आिण मानिसक स्वास्थासंबं जागृकता, ज्ञ वाढिवण्याच् हे तन
ू े
सामािजक पातळीवर जनसंपकर.

अिधव्याख्या, मनोिवकृती व सामािजक कायर:
•

मानसशा�ीय समाजसेवा, शु�ुषा आिण िचिकत्सकी मानसशा� व
तत्ससंबंध िवषयाच्य िव�ाथ्य�न �िशक् दे णे.

•

उपचार

चालू

असताना

तसेच

उपचारो�र

�स्थती

मनो�ग्णांच

सामािजक�ष्टय सेवा करणे.
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•

मनो�ग्णांच सामािजक, शैक्षि, व्यावसािय पुनवर्स करण्याच्या�ष्ट
मदत करणे.
इतर मानसशा�ीय िवभागातील िनदान आिण िचिकत्सकी काय�त योग् ती
मदत करणे.

•

मानिसक आरोग् िवषयी सामािजक पातळीवर जाग�कता िनम�ण करणे.

•

व्य�क्त आिण सामुिहक पध्दतीन िविवध मानसोपचार करणे.

•

सामािजक�ष्टीकोनातू मानसशा�ीय संशोधन आिण तत्संबंध मािहती गोळा
करणे.

मनोिवकृती िचिकत्स वगर-2:
•

नेमून िदल्या�माण आंतर�ग् व बा��ग् सेवा दे णे.

•

मनोिवकृतीशा�िवषयक नव्य सेवा �कल्पांन मदत करणे.

•

पदवीपूवर व पदव्यु� वै�कीय िव�ाथ्य�च् शेक्षि कायर्�मामध्
अध्यापकवग� मदत करणे.

•

मनोिवकृतीशा� व मानिसक आरोग् िवषयक संशोधन�कल्पामध् सहभाग
घे णे.

•

मानिसक आरोग्यिवषय जनजागरण व सामािजक महत्वाच् कायर्�मांमध्
सहभाग घे णे.

•

िवभाग �मुखांनी नेमून िदलेल्य पुरक �शासकीय जबाबदा-या पार पाडणे.
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लेखा अिधकारी:
•

सवर �कारचे लेखे, अंदाजप�के, वेतनासह इतर दे यके व अथर्िवषय बाबींश
संबंिधत सवर कामे पाहणे.

•

संचालक-�ाध्याप यांना िव�ीय सल्ल दे णे.

सायकॅ�ीक न�सग �ुटर:
•

न�सगच्य िव�ाथ्य�न अध्याप करणे

•

कक �मुंखाचे अनुप�स्थती कक्षा जबाबदारी सांभाळणे.

•

संचालक-�ाध्याप यांनी नेमून िदलेली कामे व्यव�स्थतिरत पार पाडणे.

उच्च�ेण लघुलेखक:
•

मा.संचालक-�ाध्याप यांचे स्वी सहाय्य म्हणू काम पाहणे.

•

मा.संचालक-�ाध्याप यांचे �ृतलेखन व टंकलेखन करणे.

•

त्यांन नेमून िदलेली गोपनीय कामे व गोपनीय अहवालांचे काम व्यव�स् पार
पाडणे.

�ो�ॅमर िस�स्ट ॲनािलस्:
•

संगणक व त्यासंबंधीच् उपकरणाची व कायर्�माच दे खभाल क�न त्यांन
सु�स्थती ठे वणे.

•

संगणक-यं�पिरक् संगणक उपकरणांचे काय�लयीन व दै नंिदन संगणक
व्यवस्था, वै�कीय व अवै�कीय कायर्कत्य�च संशोधन, �िशक् व सेवा
या शैक्षि संदभ�तील कामासाठी पायाभूत मािहतीचा वेध घे णे (डाटाबेस
ॲक्से).
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•

संस्थेती शैक्षि तसेच अन् कमर्च-यांना संगणकाच्य वापराचे �ाथिमक
�िशक् दे णे.

•

संगणक वापराच्य सुिवधेबाबत वेळोवेळी येणा-या समस्यांच िनराकरण क�न
संस्थेच् व्यवस्थापने या सुिवधेचे यथायोग् व्यवस्था करण्याच् �ष्टीन
व्यावसािय सल्ल दे णे.

मनो�ग् पिरचािरका:
•

आतंर�ग् िवभाग कक्षा व्यवस्था खालील�माणे करणे.

•

कक स्वच ठे वणे, कक्षात वातावरण आल्हाददाय व सुरिक् ठे वण्याच्
�ष्टीन कक सेवकांकडू न कामे क�न घे ऊन त्यांच् कामावर दे खरेख ठे वणे.

•

�ग्णांच व्य�क्त काळजी व सुरक् याकडे जातीने लक दे णे.

•

कक्षात �ग्णांच ठाविठकाणा, इत्याद मािहती वारंवार घे णे.

•

�ग्णांच् तपासणीसाठी तज डॉक्ट व �ग् यांचा योग् समन्व ठे वणे.

•

डॉक्टरांच् आदे शानुसार कक्षात �ग्णांच् सवर िनरिनराळ्य तपासण्य
वेळेवर क�न घे णे व त्याव लक ठे वून �ग्णांन औषध वेळेवर दे णे.

•

�ग्णांबरोब मानिसक�ष्टय योग् तो सुसंवाद ठे वणे.

•

�ग्णांच्याबरो सुसंवाद करताना त्यांच् वैय�क्त, शारीिरक व्याधीं
िवचारपूस क�न अगर मािहती घे ऊन अगर �ग्णांन स्व: व्याधीं मािहती
िदली तर ती घे ऊन आवश्यकतेनुसा पुढील उपचारासाठी संबंिधत
डॉक्टरांश संपकर साधणे व उपचार सत्व करणे.

•

मनो�ग् व नातेवाईकांचा सवर मनोसामािजक व मानसोपचार िचिकत्स
पध्दतीमध् वैय�क्त व गटस्तराव योग् तो सहभाग करणे.
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समोपदे ष्ट:
•

नेमून िदल्या�माण आंतर�ग् व बा��ग् िवभागातमानसशा�ीय उपचार
�दान करणे.

•

पदवीपूवर व पदव्यु� िव�ाथ्य�च् शैक्षि कायर्�मांमध् अध्याप वग�स
मदत करणे.

•

मानसशा�ीय िचिकत्स व मानिसक आरोग् िवषयक संशोधन �कल्पामध्

सहभाग घे णे.
•

िवभागीयउपचार यं�सामु�ीचे उपयोग वदे खभालीसाठी योग् त्य पातळीवर
समन्व व व्यवस्था करणे.

•

िवभाग �मुखांनी नेमून िदलेल्य पूरक �शासकीयजबाबदा-या सांभाळणे.

•

मानिसक

आरोग्

िवषयक

जनजागरण

वसामािजक

महत्वाच्

कायर्�मांमध् सहभाग घे णे.
काय�लयीनअिधक्:
•

काय�लयीन कमर्च-यांचे कामकाजावर सवर्साधार दे खरेख करणे

•

�शासकीयअिधकारी व लेखा अिधकारी यांचे अिधनस् सवर कामकरणे.

विरष् सहाय्य:
•

रोखपाल म्हणूसवर जबाबदा-या पार पाडणे.

•

�कल्पांच लेखे सुव्यव�स् ठे वणे व त्यासंबंधीच सवर कामे करणे.

•

काय�लयीन कमर्च-यांचे कामकाजावर सवर्साधार दे खरेख करणे.

•

�शासकीयअिधकारी व लेखा अिधकारी यांचे अिधनस् सवर कामकरणे.
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मनोिवकृती सामािजक कायर्कत
•

�ग्णसेव व मनो�ग्णांच् कुटुं बांना आवश्य मनोसामािजक सेवा पुरिवणे.

•

�ग्णालयाती मनो�ग्णांन आंतर�ग् वबा��ग् िनगडीत आवश्य त्य
मनोसामािजक सेवा पुरिवणे.

•
•

मनो�ग्णांन उपचारो�र सेवा पुरिवणे.
मनो�ग्णांच्

पुनर्वसनासाठ

आवश्य

त्य

सवर

सेवा

पुरिवणे

(उदा.समाजातील िविवध सेवा सुिवधांचा लाभ घे ण्या मनो�ग्णांन मदत
करणे), मनो�ग्णांच् कुटूं बाला त्यांच् �ग्णाच् गरजे�माणे मनोसामािजक
सेवा पुरिवणे. तसेच समाजातील उपलब् सेवा /साधनसामु�ीचा योग् तो
वापर मनो�ग्णांसाठ क�न घे ण्या मदत करणे.
•

समाजातील उपलब् िविवध संस्थांश समन्व क�न त्याच लाभ मनो�ग्णांन
व कुटुं बांना िमळवून दे णे.

•

शैक्षि कतर्व्-मनोसामािजक सेवा दे ण्याकिरत िविवध स्तराव मनुष्यब
िन�मतीसाठी शैक्षि कायर्�मा सहाय् करणे.

•

�िशक् कतर्व्-मानिसक आरोग् िवषयक जनजागृती, तसेच मनो�ग्णांच्
पुनवर्सनाकिरत¸ वेळोवेळी समाजातील वेगवेगळया स्तराव गरजे�माणे
संस्थेन हाती घे तलेल्य �िशक् कायर्�मा सहाय् करणे.

•

संशोधन कतर्व्-संस्थेन हाती घे तलेल्य मनोसामािजक सेवांतगर्चालणारे
संशोंधना सहकायर करणे.

•

िवकासात्म काय�-कतर्व्याव्यिति¸ संस्थेन हाती घे तलेल्य िविवध
िवकासात्म कायर्�मामध् वेळोवेळी सहकायर करणे.

•

�शासकीयकतर्व्-वरील

सवर

कतर्व्

बजावताना

तसेच

पुरक

�शासकीयजबाबदा-पार¯पाडणे.
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इ.इ.जी. तं�ज:
•

मेंदूच आलेख काढण्यासाठ आलेल्य �ग्णांिवषय कागदप�े¯याची योग्
नों ठे वणे.

•

संबंिधत उपकरणे व यं�सामु�ी यांची दे खभाल करणे व ती सु�स्थती ठे वणे.

•

�ग्णांच आलेखपूवर तयारी व आलेख पश्चा नातेवाईकापय�त ने-आण
करण्यामध् जबाबदारी घे णे.

•

इ.इ.जी.तज्ञां आलेखाचे अहवाल बनवून �ग्णांन वेळेवर िमळण्यापय�तच्
सवर जबाबदा-पार¯ पाडणे.

•

िवभाग �मुखांनी िदलेल्य इतर व पुरक �शासकीयजबाबदा-या सांभाळणे.

आ�टस् कम फोटो�ाफर कम कॅमेरामन:
•

संस्थेती िविवध �कल्, मानिसक आजार•यांच्य थीम िवचारात घे ऊन
त्याव आधािरत िभ�ीिच�े तयार करणे

•

िनरिनराळया कायर्�मांच अभ्यास�मांच व्याख्यानां छायािच�े काढणे

•

ऑिडओ व्ह -डीओ शुटीं करणे¸ अिधपिरचािरका दररोज �ग्णांश चच�
क�न त्यांच् समस्य व अडचणी जाणूनघे णे.

•

ब-याचदा काही �ग् इतरांशी बोलणे टाळतात. अशा वेळी �ग्णांश चच�
केली असता त्यांन बोलते करता येते व त्यांच् �श्नांच उलगडाहोतो व
पुढील उपचार करणे सोयीचे होते. तसेच �ग्णांन वेळेवर औषधे घे ण्या �वृ�
करणे. कारण �ग्णांमध् औषधोपचार न घे ण्याकडकल असतो.

•

दुस-या िदवशी इ.सी.टी. उपचार घे णारअसलेल्य �ग्णांबाब आवश्य ती
पूवर्तयार व दक्षघे णेसाठी नातेवाईकांना मागर्दशर करणे

•

कक �मुखांनी नेमून िदलेली कामे वेळेवर व चोखपणे बजावणे.
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�योगशाळा तं�ज:
•

�योगशाळे मध्य रक्, लघवी, इत्याद तपासणी करणे व त्यांच अहवाल तयार
करणे.

औषधिनम�ता:
• संस्थेती औषधîभांडारात उपलब् असलेल्य औषधाच्य नोंद ठे वणे व
कालबा� ठरलेल्य औषधांची िवलेवाट लावण्यासाठ औषध भांडार�मुखांच्य
सल्यान योग् ती कायर्वाह करणे.
• मुख् औषध भांडार, ससुन �ग्णाल, पुणे येथे मनो�ग्णांसाठ उपलब्
असलेल्य औषधांचा पुरवठा मागणीप�काव्दार संस्थेसाठ �ाप् क�न घे णे.
• �त्ये मनो�ग्णस  डॉक्टरांच् सल्यानुसा दे ण्या येणा-या औषधांची
सिवस्तरपण ¯नों ठे वणे.
• औषधभांडार �मुखांनी वेळोवेळी नेमून िदलेली कामे व्यव�स्थतप पार पाडणे.
•

सहाय्य �ंथपाल:
• संस्थेच् �ंथालयाचे व्यवस्था करणे.
• खरेदी केलेल्य वाचन सािहत्याच व्यवस्था करणे.
• मानिसक आजारावरील व तत्संबंध राष्�ी व आतंरराष्�ी पुस्तक

व

िनयतकािलके खरेदी करणे.
• �ंथालयाचे िनयिमत कामकाजपहाणे.
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पुनर्वस सहाय्य:
• �ग्णसेवांतगर(व्यक्तीिन):

मनो�ग्

वत्यांच्

कुटुंिबयांना

अत्यािय

िचिकत्सकीयच (CrisisrIntervention) मदत घे ण्या मदत करणे.
• मनो�ग्णांन आवश्य त्य उपचारो�र सेवा िमळवून दे ण्यासाठ सहकायर करणे.
• �ग्णांच्

कुटुंिबयांना

आवश्य

सेवांतगर्:

मनो�ग्णांच्

अत्यािय

वउपचारो�र सेवा व पुनवर्स करण्यासाठ सव�तोपरी तयारी क�न त्यांच या
कामात सहकायर िमळिवणे.
• मनो�ग्णांच्

पुनवर्सनांतगर:

मनो�ग्णांच

आजारामध्य

िनम�ण

झालेले

अपंगत्/परावलंिबत् कमीकरण्यासाठ �यत् करणे.
• मनो�ग्णांच

समाजािभमुख,

आ�थक,

सामािजक,

शैक्षि

वव्यक्

म्हणूपुनवर्सनाच सहकायर करणे.
• समाजातील उपलब् साधनसामु�ीचा यथायोग् उपयोग क�न घे णे व समन्व
साधणे.
• तसेच वरील सेवा िदनकें�ामाफर पुरिवण्या येत असल्यान तेथील दै नंिदन
कामकाज, लाभाथ�, तेथे येणारे �िशक्षणा यांना योग् ते मागर्दशर करणे¸इ)

• संस्थेन हाती घे तलेले इतर कायर्� संशोधन, इतर पुरक �शासकीय
जबाबदा-या वेळोवेळी पार पाडणे.
विरष् िलिपक:
• वेतन दे यके, आक�स्म खचरदे यके, अथर्संकल, खचरताळमेळ, इत्याद कामे
पार पाडणे.
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• संस्थेच् मालम�ेिवषयक सवर प�व्यवहा, अंदाजप�के, बांधकाम, अित�मण
इत्याद प�व्यवहा करणे.
किनष्िलिपक:¯
• आस्थापन शाखेिवषयीचा सवर प�व्यवहा, सेवािवषयक बाबी, आवक-जावक,
भांडार खरेदी, त्यांच् नोंदव� नोंदीस तयार करणे.
वाहन चालक:
• संस्थेच् मालकीची वाहने काळजीपूवर् चालिवणे व ती सुव्यव�स् ठे वणे.
• संस्थेच् वाहनासंबंधीचा सवर प�व्यवहा पाहणे व अिभरक् करणे.
�योगशाळा पिरचर:
• �योगशाळे तील टे बल व फ�नचर स्वच करणे.
• वै�कीयिव�ाथ्य�न, �योगशाळा तं�ज व �योगशाळा सहाय्य यांना मदत
करणे.
• चाचणीनंतर वापरण्या आलेली उपकरणे, सािहत् स्वच क�न पूवर्व
ठरलेल्य जागी ठे वणे.
• संचालक-�ाध्याप यांचे आदे शा�माणे वे ळोवेळी दे ण्या आलेली कामे
सुरळीतपणे पार¯पाडणे.
मनो�ग् पिरचर:
• कक्ष�खांचे आदे शा�माणे कक्षा साफसफाई करणे.
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• �ग्णांन हाताळण्यासाठ अिधपिरचािरकांना मदत करणे व विरष्ठांन वेळोवेळी
नेमून िदलेली कामे पार पाडणे.
पहारेकरी:
• सरकारी मालम�ेचे रक् करणे.
• रा�ी गस्घालणे.
• ठरलेल्य वेळी पेशंटच्य नातेवाईकांना कक्षसोडणे.
• वै�कीयअिधका-यांच्य वाहनांवर लक ठे वणे.
िशपाई
• िनयिमतपणे काय�लयाची स्वच्छ करणे
• काय�लयातील सवर फ�नचसर व सािहत् दररोज स्वच करणे.
• काय�लयातील टपालाची ने-आण-करणे.
• काय�लयातील अिधका-यांची बेल अटे ं करणे.
• वेळोवेळी अिधका-यांनी नेमून िदलेली कामे पार पाडणे.
मदतनीस:
• संस्थेती सवर �कारची िव�ुत व इलेक्�ॉिनक यं�े व उपकरणे हाताळणे व
गरजेनुसार त्याच दु�स्त करणे.
• वेळोवेळी अिधका-यांनी नेमून िदलेली कामे पार पाडणे.

15

सफाईगार:
• िनयिमतपणे �ग्णालयाती सवर िवभागातील कक्षां साफसफाई करणे.
• दररोज व्हरांड व खोल्य स्वच करणे.
• बाथ�म व शौचालय िनयिमतपणे साफ करणे.
• �ग्णालयाच आवार स्वच करणे.
• सवर िवभागातिंचद मारणे तसेच न्यायवै�कीिवभागातमृतदे हाची ने-आण
करणे.
(दोन) �ािधकरणाचे अिधकारी व कमर्चार यांचे अिधकारव कतर्व्:
वरील मु�ा �.1मध्य अिधकारी व कमर्चार यांची कतर्व् नमूद केलेली आहे त.
ती सदर मु�ाला जशीच्य तशी लागू आहे त. संस्थेती अिधका-यांना �दान करण्या
आलेले अिधकार:
1)संचालक-�ाध्याप:¯मा.संचालक-�ाध्याप यांना िवभाग �मुख म्हणूशासनाने
घोिषत केले आहे आिण म्हणूमहाराष् नागरीसेवा िनयम, 1981 (सेवेच्य सवर्साधार
शत�, रजा, िनवृ�ी वेतन,वेतन, पद�हण अवधी, इत्याद), महाराष् आ क�स्म
खचरिनयम, 1965,1 मुंबई िव�ीय िनयम,1959, भिवष् िनव�ह िनधी, महाराष्
कोषागारिनयम, 1968, व तदअनुषंिगक इतर अिधिनयमांमध्य िवभाग �मुखांना
अिधकार�दान केले जातात. ते �ािधकारसंचालक-�ाध्याप यांना आहे त.
2)मुख् �शासकीयअिधकारी: यानां काय�लय �मुख म्हणूघोिषत करण्या आले आहे
आिण म्हणूउक् 1 मध्य िदलेल्य िनयमांन्वय तरतुदीनुसार काय�लय �मुखांना
असलेले सवर अिधकारमुख् �शासकीयअिधकारी यांनाÖआहे त.
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(तीन):िनणर्�ि�येची कायर्पध्द: पयर्वेक्षव्यवस् व जनतेशी उ�रदाियत्
(Accountability)

िनणर्�ि�येची कायर्पध्द:
�शासकीयव

िव�ीय

बाबतचे

िनणर्िनरिनराळया

अिधिनयमांव्दार

िदलेल्य

अिधकारांनुसार व मय�दे त िवभाग �मुख म्हणूसंचालक-�ाध्याप यांचेकडू न घे ण्या
येतात. अिधकारात नसलेल्य बाबी िवभागाच्य मा. सिचव, वै�कीयिशक्
वऔषधी�व्य िवभाग , मं�ालय, मुंबई यांचेकडे मान्यतेसाठ सादर करण्या येतात.
�ग्णांबाब उपचार, रोगिनदान, �माणीकरण इत्याद बाबी मा.अिधक्,ससून
सव�पचार �ग्णाल, पुणे व मा. अिधष्ठात, बै.जी.शा. वै�कीयमहािव�ालय व ससून
सव�पचार �ग्णाल, पुणे यांचे अिधनस् व सल्यान करण्या येतात. पयर्वेक्व्यवस्
व जनतेशी उ�रदाियत् (Accountability) �शासनामध्य �शासकीयपयर्वेक मुख्
�शासकीयअिधकारी व लेख्यांच् बाबतील पयर्वेक्जबाबदारी लेखा अिधकारी

यांचेवर सोपिवण्या आली आहे . काय�लयातील िनरिनराळया शाखांमध्य करण्या येत
असलेली कामे खाली नमूद करण्या आली आहे त.
आस्थापन िवभाग:�ी. सुरेश बी. राठोड, विरष् िलिपक, महाराष् मानिसक आरोग्
संस्थ, पुणे हे आस्थापन िवभागाचे कामपाहतात.संस्थेच् आस्थापनेवरी गट व
संवगर्िनहा मंजूर पदे व मंजूर पदांवर कायर्र असणा-या अिधकारी व कमर्च-यांची िद.
31 जानेवारी, 2013 अखेरची¸ मािहती खालील �प�ामध्य दशर्िवण्य आली आहे .

पदांचा

पदनाम

गट
1.

मंजूर भरलेली िरक् एकूण
पदसंख्य

2.

3.

पदे
4.

पदे

पदे

5

6.

शेरा
7.
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गट अ संचालक-�ाध्याप

1

--

1

1 अितिरक्
कायर्भा

सहयोगी �ाध्याप

1

--

1

1 करार
प�तीने

मनोिवकृती

िचिकत्स

1

1

--

1 तात्पुरत

वगर-1

िनयुक्त

मुख् �शासकीय अिधकारी

1

--

1

1 अितिरक्
कायर्भा

गट ब

एकूण अ

4

1

3

4

अिधव्याख्या

7

6

1

7 5- तात्पुरत
िनयुक्त

मनोिवकृती िचिकत्स

1

--

1

1 करार

वगर-2

प�तीने

लेखा अिधकारी
अंशकालीन

सहयोगी

1

1

--

1

--

1

1
1 करार

�ाध्याप
अंशकालीन

प�तीने
2

--

2

2 करार

अिधव्याख्या-

प�तीने

मनोिवकृतीशा�
अंशकालीन

1

--

1

1 करार

अिधव्याख्या- मज्जातंत
एकूण ब
गट क सायकॅ�ीक न�सग टयुटर

प�तीने
13

7

6

13

1

--

1

1
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उच्च�ेण लघुलेखक

1

1

--

�ो�ॅमर

1

--

1

–

िसस्टीम

1
1 करार

ॲनािनस्ट

प�तीने

मनो�ग् पिरसेिवका

2

2

--

समोपदे ष्ट

2

1

1

2
2 तात्पुरत
िनयुक्त

काय�लयीन अिधक्

1

1

--

सामािजक कायर्कत

1

--

1

1
1 करार
पध्दतीन

मनोिवकृती

सामािजक

1

1

--

1

--

1

1

कायर्कत
इ.इ.जी. तं�ज

1 करार
पध्दतीन

आ�टस् कम फोटो�ाफर

1

--

1

1 करार

कम कॅमेरामन

पध्दतीन

विरष् सहाय्य

1

1

--

1

अिधपिरचािरका

10

9

1

10

�योगशाळा तं�ज

1

1

--

1

सहाय्य �ंथपाल

1

1

--

1 तात्पुरत
िनयुक्त

औषध िनम�ता

1

1

--

पुनवर्स सहाय्य

1

--

1

1
1 करार
पध्दतीन
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विरष् िलिपक

2

2

--

2

किनष् िलिपक

3

2

1

3

वाहन चालक

2

2

--

2

�योगशाळा पिरचर

1

1

--

1

35

26

9

35

7

6

1

एकूण क
गट ड

मनो�ग् पिरचर

7 2-

करार

पध्दतीन
तात्पुरत
िनयुक्त
पहारेकरी

2

2

--

2

िशपाई

2

2

--

2

मदतनीस

1

1

--

1 तात्पुरत
िनयुक्त

सफाईगार

7

7

--

7 2 तात्पुरत
िनयुक्त

एकूण ड

19

18

1

19

एकूण गट अ+ब+क+ड

71

52

19

71

आस्थापन िवभागाची काय� व कतर्व्:
1)

संस्थेच् आस्थापनेवरी वगर-1 व वग-2 मधील मंजूर पदांची िंबद नामावली

शासनस्तराव ठे वण्या येते. शासनास संस्थेती पदांची मािहती पाठिवताना अडचणी
येऊ नये यासाठी संस्थेच् आस्थापनेव मंजूर पदांची तात्पुरत िंबद नामावली नोंदवह
20

ठे वण्या आली आहे .

वगर-3 व वगर-4 मधील मंजूर पदांची सरळसेवा व

पदोन्नतीन अशा दोन िंबद नामावली नोंदव� मा.सहाय्य आयुक्, मागासवगर् कक,
िवभागीय काय�लय, पुणे यांचेकडू न �मािणत क�न घे ण्या आलेल्य आहे त.
2)

आस्थापनेवरी िरक् पदे भरण्याच कायर्वाह करणे.

1)

आस्थापनेवरी तात्पुरत् स्व�पा कायर्र असणा-या अिधकारी/कमर्च-यांचे
िनयुक्त आदे श काढणे, रजेचे िहशेब ठे वणे, रजेच्य नोंद घे णे, वगर-3 व वगर-4
मधील कमर्च-यांची गैरहजेरी, िवनावेतन आदे श काढणे, इ. नोंद सेवा
पुस्तकामध् घे णे.

2)

आस्थापनेवरी कमर्च-यांच्य वै�कीय खच�च्य �ितपूत� मंजुरीचे आदे श
काढणे.

3)

आस्थापन िवभागाकडू न पदोन्नत सिमती, िनवड सिमती, मिहला त�ार
िनवारण सिमती, इ. सिमत्य स्थाप करण्या आल्य आहे त.

4)

सेवेत सलग 12 वषर झालेल्य कमर्च-यांना आश्वािस �गती योजनेचा लाभ
�दान करण्याबाबतच पदोन्नत सिमतीवरील तज सदस्यांच् मान्यतेनुसा
आदे श तयार करणे.

5)

संस्थेमध्

िनयुक्

झालेल्य

अिधकारी/कमर्च-यांची

वेतन

पडताळणी

अहवाल

काय�लय

पथकाकडू न वेतन पडताळणी करण्या आली आहे .
6)

आस्थापनेवरी

अिधकारी/कमर्चार

यांचे

गोपनीय

�मुख/िवभाग �मुखांकडे �ितवेतन/पुन�वलोकनासाठी सादर करणे.
7)

आस्थापनेवरी सेवािनवृत कमर्च-यांचे िनवृ� वेतन �करणे तयार क�न
मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई यांना सादर करणे.

8)

आस्थापनेवरी अिधकारी/कमर्चार यांना घरबांधणी अि�म, संगणक अि�म,
वाहन अि�म मंजूर करणे.
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9)

आस्थापन िवभागात असणा-या दस्तऐवजांच सुची काय�लयात ठे वण्या
आलेली आहे .

वेतन दे यके िवभाग: �ीमती संिगता िंशद, विरष् िलपीक, महाराष् मानिसक आरोग्
संस्थ, पुणे या वेतन दे यके िवभागाचे काम पाहतात. संस्थ ेती �त्येक अिधकारी व
कमर्च-याला िमळणारे मािसक वेतन महाराष् नागरी सेवा वेतन 1981 नुसार शासनाने
लागू केलेल्य 6 व्य वेतन आयोगानुसार �त्येक पदाच्या वेतन�ैणी�माणे अिधकार

व

कमर्चार यांना वेतन िदले जाते. तसेच शासकीय िनयमानुसार आश्वािसत �गती योजनेचा
लाभ कमर्चार यांना लागू करण्या आला आहे .
सवर योजनांचा तपिशल, �स्तािवत खचर दशर्िवणार, संस्थ ेच् �त्येक अिभकरणाला
नेमन
ू िदलेला अथर ्संकल्व आिणसंिवतरकेलेल्य रकमांचा अहवाल:
या काय�लयातील काय�लयाचा मागील 3 वष�तील वेतन व वेतनेतर बाबींव झालेल्या
खच�चा तपिशल खालील�माणे
(�. हजारांत)
उि�ष्
01

वेतन

06

दूरध्वन,वीज

व

पाणी

2009-2010

2010-2011

2011-2012

12991

12991

17023

66

66

44

9

9

25

443

443

493

शुल्
11

दे शांतगर् �वास खचर

13

काय�लयीन खचर

22

14

भाडे प�ी व कर

36

36

45

17

संगणक खचर

3

3

----

21

सामु�ी व पुरवठा

478

478

440

24

पे�ोल तेल वंगण

46

46

45

26

जािहरात व �िसध्द

----

----

----

27

लहान बांधकामे

25

25

18

28

व्यावसािय िवशेष सेवा

---

---

----

50

इतर खचर

----

----

----

51

मोटार वाहने

---

---

6

52

यं�सामु�ी व साधनसामु�ी

35

35

23

14132

14132

18162

एकूण

या काय�लयाचा मागील तीन वष�तील घरबांधणी अि�म व संगणक अि�म या बाबींव
झालेल्य खच�चा तपशील खालील�माणे.
(�पये हजारात)
खच�चे उि�ष्

2009-

2010-

2011-

2010

2011

2012

7610 शासकीय कमर्चार इत्यादीं कज�

1653

9000

----

204 वैय�क्त संगणक यं�े खरेदी

60

-----

20

-----

50

50

1713

950

70

करण्याकिरत अि�मे
203 इतर वाहनाच्य खरेदीसाठी आगाऊ
रक्म
एकूण
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संस्थेती संिक्ष दे यके पारीत करणे: �ी. अरिंव मोरे, काय�लय अिधक् हे सदरचे
काम पाहतात. संस्थेती मनो�ग् कक्षासा, काय�लयासाठी खरेदी करण्या येणारी
स्टेशनर, यं�सामु�ी, सािहत्यसामु�, जािहरात, दूरध्वन, वीज दे यके, मालमता कर,
पिररक्, वाहन दु�स्त, पे�ोल िडझेल ऑईल, संगणक खरेदी, संगणक पिररक्,
इत्याद दे यकांची योग् त्य नोंदवही नों घे ऊन �मािणत क�न योग् त्य अिधकायांची स्वाक् घे ऊन त्यांच दे यके तयार क�न सदर दे यके कोषागारात पारीत
करण्यासाठ पाठिवली जातात.

िबले पारीत झाल्यानंत त्याती रकमांचे �दान

झाल्यानंत त्य त्य दे यकाची अिभलेखे फाईल करण्या येतात.
�कल् िवभाग: �ी. अण्णासाहे दगडू शेलार, विरष् सहाय्य, महाराष् मानिसक
आरोग् संस्थ, पुणे हे संस्थेती िविवध �कल्पांश संबंिधत रोखपालाची कामे पाहतात.
संस्थेअंतर् िजल्ह मानिसक आरोग् �कल्, रायगड काय�िन्व असून याच
धत�वर सातारा येथेही सदर �कल् कायर्र आहे . या �कल्पाच नोडल एजन्स म्हणू
संस्थ काम पाहते. या व इतर �कल्पांच मािहती खालील�माणे दे ता येईल.
िजल्ह मानिसक आरोग् �कल्, रायगड: िजल्ह मानिसक आरोग् �कल्, रायगड हा
मा.अिधक्, सामान् �ग्णाल, रायगड येथे काय�िन्व आहे . सदर �कल्पाच नोडल
एजन्स म्हणू संस्थ काम पाहते.

मा.अिधक्, सामान् �ग्णाल, रायगड यांचे

आस्थापनेवरी मनोिवकृती िचिकत्स वगर-1 व सामािजक कायर्कत यांचेकडू न
मनो�ग्णांन सेवा िदली जाते. रायगड व पिरसरातील िविवध िठकाणी पथदश�य
कायर्� सदर अिधकारी/कमर्चार यांचेकडू न राबिवले जातात. पथदश�य कायर्� पार
पाडण्यासाठ सदर िठकाणी या संस्थेकडू वाहन उपलब् क�न दे ण्या आले आहे .
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सदर वाहनासाठी वाहन चालक संस्थेकडू �ितिनयुक्तीन पाठिवले जातात. आवश्य
त्य वस्त/सािहत्यांच पुरवठा संस्थेकडू करण्या आलेला आहे . इंधन व इतर दै नंिदन
िकरकोळ खच�साठी आवश्य तो िनधी संस्थेकडू वेळोवेळी उपलब् क�न दे ण्या
येतो.

सदर �कल्पाच् लेखा पिरक्षणा काम माहे ऑक्टोब 2010 अखेर पूणर

करण्या आले असून आवश्य तो अहवाल संबंिधताना सादर केलेला आहे .
िजल्ह मानिसक आरोग् �कल्, सातारा: िजल्ह मानिसक आरोग् �कल्,
रायगडच्या धत�वर सातारा येथेही असा �कल् काय�िन्व करण्या आला आहे . सदर
�कल्पासाठ लागणा-या आवश्य त्य वस्त/सािहत्यांच पुरवठा संस्थेकडू करण्या
आलेला आहे . इंधन व इतर दै नंिदन िकरकोळ खच�साठी आवश्य तो िनधी संस्थेकडू
वेळोवेळी उपलब् क�न दे ण्या येतो.
विरल दोन्ह िजल्ह मानिसक आरोग् �कल् अंतगर् आयोिजत करण्या येणा-या
�िशक्षणासाठी खचर वजा जाता उवर्िर िनधी मा.िजल्ह शल् िचिकत्स, रायगड व
सातारा यांना िदनांक 27 िडसेंब, 2011 अन्वय हस्तांतरी करण्या आला आहे .
मनो�ग् िवभागाचे बळकटीकरण: बै. जी. शासकीय वै�कीय महािव�ालय, पुणे येथील
मानसोपचार िवभागाचे बळकटीकरणासाठीचा उपलब् िनधी संस्थेकड वगर करण्या
आलेला होता. सदर िवभागाचे बळकटीकरणासाठीची आवश्य ती कायर्वाह
संस्थेकडू मा.संचालक-�ाध्याप, महाराष् मानिसक आरोग् संस्थ, पुणे यांचे
अध्यक्षतेख करण्या आली. िवभागात सेवा घे णा-या मनो�ग्णांन अ�यावत सेवा
दे ण्यासाठ िविवध वस्त/सािहत् याबरोबरच िविवध अ�यावत सयं�े खरेदी करण्याच
कायर्वाह पुणर करण्या आली आहे . अशा वस्त/सािहत् व सयं�ामध्य संगणक,
लॅपटॉप, ओव्हरहे �ोजेक्ट, स्कॅन, िविवध स�जकल सािहत्, ि�फ पल् इ.सी.टी.,
इ.एम.जी. बायोिफडबॅक, ऍ़व्हरज थेरपी मशीन, िडिजटल इले�ो�स्ल, टे ंपरेच
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बायोिफडबॅक, सेक् थेरपी मशीन यांचा समावेश आहे . मा.संचालक-�ाध्याप,
महाराष् मानिसक आरोग् संस्थ, पुणे यांचे दालनाचे फेरफार व इतर िकरकोळ
दु�स्तीच कामेही पूणर करण्या आलेली आहे त.
एच.आय.व्ह. �ी-प्लेसमे �ेिंन �ो�ॅम: संस्थेच् िविवध �कल्पामध् या �कल्पाचाह
समावेश आहे . आतापयर् एच.आय.व्ह.�ीप्लेसमे �ेिंन �ो�ॅम आिण एच.आय.व्ह.
िर�ेशर �ेिंन �ो�ॅम संस्थेकडू पूणर करण्या आलेले आहे त. यासाठी आवश्य तो
िनधी महाराष् राज् एड् िनयं�ण सोसायटी, वडाळा, मुंबई यांचेकडू न �ाप् होतो.
िनधीचे उपयोिगता �माणप� संबंिधताना �त्ये �ेिंन �ो�ॅमनंतर सादर केले जाते.
�ंथालय िवभाग: महाराष् मानिसक आरोग् संस्थेच् ध्येयधोरणांच पूतर्त करण्यासाठ
संस्थेच एक मुख् घटक म्हणज संस्थेंतग कायर्र असलेला मानिसक आरोग्
क्षे�ात अभ्यास, संशोधक, इत्यादीसाठ आवश्य ती मािहती उपलब् क�न दे णे.
�ंथपाल:

�ी. हे मंत जाधव, सहाय्य �ंथपाल (तात्परती िनयुक् ), हे �ंथालयीन

व्यवस्थापना काम पाहतात. �ंथालय सिमती अंतगर् �ंथालयािवषयी िनणर् घे तले
जातात. �ंथालय उपभोक्त्यांकड अिभ�ाय मागिवणे, सूचना मागिवणे व त्याव
�ंथालय सिमतीपुढे चच� करणे व अंमलबजावणी करणे, बैठकीचे कायर्वृ संबंिधतांना
पहावयास िमळू शकते. संस्थेती �ंथालय हे िवशेष �ंथालय असल्यान येथे फक्
मानिसक आरोग्यावरी अभ्यास व संशोधक यांनाच वापरासाठी आहे .
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�ग्णिवषय �िशक् व अनुभव: संस्थेमध् पुणे व पुण्याबाहेरी शैक्षि संस्थ
मानिसक आरोग् िवषयातील �िशक्षणासा आपले िव�ाथ� पाठिवतात. संस्थे
मानिसक �ग्णिवषय व मानसोपचार पध्दतीच् सेवा िवषयक �िशक् तसेच
�ग्णिवषय अनुभव दे ण्याच् सुिवधा आहे त. अशा पध्दतीच �िशक् संस्थेमध्
िनयिमतपणे िदले जाते. यासाठी आकारण्या आलेले शुल् संस्थेच् स्वीय�पंच ठे व
खात्या जमा करण्या येते.
रोग िनदान- �ग्णावरी उपचार, समुपदे शन, पुनवर्स, इत्याद बाबतची मािहती व
पयर्वेक्षण जबाबदारी खालील पदिधका-यांवर सोपिवण्या आली आहे .
अ) आंतर�ग् िवभाग- �ीमती जय�ी िधवार,मनो�ग् पिरसेिवका यांचेकडे कक �मुख,
कक �. 26, मानसोपचार िवभाग, महाराष् मानिसक आरोग् संस्थ, पुणे म्हणू
आंतर�ग् कक्षाच पयर्वेक्षण काम पाहतात. त्यांच्याबरो �ीमती लीना बनसोडे ,
मनो�ग् पिरसेिवका यांचेकडे कक्षात इतर िविवध �कारच्य कामकाजाची
जबाबदारी सोपिवण्या आली आहे .
कक �.26 (मनो�ग् िवभाग) हा महाराष् मानिसक आरोग् संस्थ, पुणे व
बै.जी.वै�कीय महािव�ालय, पुणे यांच्य संयुक् िव�माने कायर्र असलेला िवभाग
आहे . महाराष् मानिसक आरोग् संस्थ ही मनो�ग्णांव उपचार, त्यांच पुनवर्स व
मानिसक आरोग् क्षे� �िशिक् मनुष्यब िनम�ण करणारी एकमेव राज्यस्तर
संस्थ आहे . या िवभागात एकूण 60 �ग्णशय् आहे त. त्यामध् दोन युिनट्सच डॉक्टस
आहे त. �त्ये युिनटला आठवडयातून ठरािवक िदवस नेमून दे ण्या आलेले असून
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त्या�माण बा��ग् िवभाग व आंतर�ग् िवभाग येथील कामकाज चालते. या दोनही
युिनट्सल �त्येक 30 �ग्णशय् िवभागून दे ण्या आलेले आहे त.
या िवभागात 24 तास अत्यावश् सेवा उपलब् असून त्या�माण �ग् दाखल क�न
घे तले जातात. या िवभागात �ग् दाखल करताना �ग्णासोब 24 तास जवळच्य
नातेवाईकाने थांबणे बंधनकारक असते. या िवभागात �ग्णांच ऍ़डिमशन 4 �कारात
होते. 1) ऐ�च्छ /स्व:हू न आलेले �ग् (2) अनै�च्छ/नातेवाईकांनी जबरदस्तीन
आणलेले �ग् (3) पोलीसांमाफर् आणलेले/समाजात �ासदायक असलेले/कैदी �ग्
(4) न्यायालयामाफर पाठिवण्या आलेले �ण.
या िवभागात �ग्णांन टीमवकर्न पािहले जाते व त्या�माण त्यांचेव उपचार केले
जातात.

टीमवकर्मध् मनो�ग् िचिकत्स, डॉक्टस, मनो�ग् पिरसेिवका,

अिधपिरचािरका, समोपदे ष्ट, सामािजक कायर्कत, पुनवर्स सहाय्य, इत्यादीमाफर
�ग्णांव एकि�तपणे उपचार केले जातात.
या िवभागात आतंर�ग् म्हणू �ग् दाखल करताना शासनाने िविहत केलेले
शुल् आगाऊ आकारण्या येते. तसेच �ग् दािर�यरेषेखालील असल्या त्याल
सोबत िपवळया रंगाचे रेशनकाडर आणावे लागते. त्य रेशनकाड�मध्य
त्य �ग्णाच नाव नमूद केलेले असणे आवश्य आहे . �ग् हा जेष् नागिरक असल्या
त्याल मोफत उपचार दे ण्या येतात.

तसेच मेिडकोिलगल केसेना दे खील मोफत

उपचार िदले जातात.
आंतर�ग् िवभागातील कायर व कतर्व्: या िवभागात दाखल झालेल्य �ग्णा एक
कॉट, गादी, सामान ठे वण्याच लॉकर, बेडिशट व पांघरण्यासाठ एक ब्लँके दे ण्या
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येते. तसेच �ग्णासोब राहणा-या नातेवाईकास मारवाडी संम्मेल धमर्शाळेतू
एकवेळचे दुपारचे जेवण दे ण्या येते. शासकीय िनयमानुसार मोफत उपचार अनुज्ञ
नसलेल्य �ग्णांकडू दररोज शासनाने ठरवून िदलेल श
े ल
ु ्क आकारण्या येते.
�ग्णांच् इतर काही आवश्य असणा-या तपासण्य उदा.शारीिरक तपासणी, किकरण तपासणी, रक् तपासणी, इ.सी.जी.स्कॅ, इत्याद �कारच्य तपासण्यांसाठ
ससून सव�पचार �ग्णालयाच पिरप�का�माणे शुल् आकारण्या येते. मनो�ग्णांन
दे ण्या येणा-या उपचारांपैकी इ.सी.टी. हा एक उपचाराचा भाग असून त्यासाठ
शासनाने िविहत केलेले शुल् आकारण्या येते व याची िरतसर पावती �ग्णा िदली
जाते.

मनो�ग् कक्ष �ग्णा अथवा त्याच् नातेवाईकास कोणत्याह �कारची

अडचण आल्या �ग् लेखी अथवा तोंड स्व�पा कक �मुखांकडे त�ार क� शकतो.
कक �मुख हे दररोज कक्ष सकाळी
7.30 ते दुपारी 2.30 या वेळेत हजर असतात. �ग्णांन व त्याच नातेवाईकांना कक्ष
काही अडचण आल्या त्यासाठ �त्ये बुधवारी दुपारी 1.00 वाजता कक �मुख बैठक
घे ऊन त्यांच् अडचणींच िनवारण करण्याच �यत् करतात. पोलीसांमाफर् आलेले
�ग्/कैदी यांच्यासाठ एक पोलीस कमर्चार गणवेशात �ग्णासोब असणे अिनवायर
आहे व तशी नों �त्ये िशप्टच् वेळी घे ण्या येते. �ग्णालयी कमर्चार तसेच
कक्षात इतर कमर्चार,अितमहत्वाच �ग् यांचीही नों दररोज घे ण्या येते. त्यांच्
नोंद, नाईट िरपोटर बुकमध्य घे ण्या येतात.
या कक्ष खालील�माणे रिजस्टस ठे वण्या आली आहे त.
Remaining Book: daily admission and daily discharge are recorded in this register.
Indoor Register (Unit Wise)
Medicolegal Cases Register.
Abscond Cases Register
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Daily Report Book: Overbook staff nurses
Night Report Book
Incident towards Book
P.W.D. Repairs and Maintenance Book
Electric Repairs and Maintenance Book
Diet Book: daily requirement and supply
Inventory Book: daily used articles for staff and servants
Stock Book: linen, machinery, articles, etc.
E.C.T. Register
Statistics Book
U.S.G./C.T.SCAN/Appointment Book
RMO Information
Matron’s Round Book or Director’s Round Book
Office Information Book
Drug Indent and Supply Book

कमर्चार त�ार पुस्त/कमर्चार गैरहजेरी पुस्त

कक �.26 हा मानसोपचार िवभाग असल्यान येथे पुणे शहरातून अथवा पुण्याच्
बाहे �नही मनो�ग् कक्ष िचिकत्स अनुभव िमळिवण्यासाठ बी.एस्स.न�सगचे
िव�ाथ� येत असतात. या िव�ाथ्य�न मनो�ग् कक्ष एक ते दीड मिहना
कालावधीसाठी �िशक् दे ण्या येते. या िव�ाथ्य�समवे त्यांच िशक् असणे आवश्य
असते. आतापय�त या कक्षात अनेक िव�ाथ्य�न मनो�ग् िचिकत्सेच अनुभव घे तलेला
असून त्यांच रिजस्ट कक �मुख यांनी ठे वलेले आहे .
�योगशाळा िवभाग:
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महाराष् मानिसक आरोग् संस्थेच �योगशाळा कक �.26 मध्य कायर्र आहे .
�योगशाळे त �ीमती �ाची भा. दे शपांडे या �योगशाळा तं�ज म्हणू व �ी. रिंव रा.
िशक� हे �योगशाळा पिरचर म्हणू कायर्र आहे त. अिधव्याख्या- मनोिवकृतीशा�,
महाराष् मानिसक आरोग् संस्थ, पुणे हे �योगशाळा �मुख म्हणू �योगशाळे चे संपूणर
कामकाज पाहतात. सदरहू �योगशाळा ही मानसोपचार िवभागासाठीची साईड लॅब
आहे .

�योगशाळा ही साईड लॅब असल्यामुळ मानसोपचार बाहय�ग् िवभागाच्य

खालील नमूद केलेल्य तपासण्य �योगशाळे त करण्या येतात व इतर आय.पी.डी. व
ओ.पी.डी. �ग्णांच् तपासण्य ससून सव�पचार �ग्णाल व बै. जी. शासकीय वै�कीय
महािव�ालय, पुणे यांच्य सबंिधत िवभागात पाठिवल्य जातात व त्यांच संबंिधत अहवाल
मानसोपचार िवभागात ठे वले जातात. �योगशाळे त सध्य उपलब् असलेली उपकरणे
खालील�माणे आहे त.
1)

Binocular Microscope

2)

Semiautomatic Haematology Analyzer

3)

Hot-air oven

4)

Incubator

5)

Centrifugal Machine

6)

Sterilizer

7)

Blood Cell Counter

8)

Calorimeter

9)

Micro-pipttes

10)

Fridge

ll)

All test related chemicals and glasses
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�योगशाळे त होणा-या तपासण्य व त्यासाठ आकारण्या येणारा शुल्
खालील�माणे आहे .
1)

Haemogramfd: Rs.35/-

2)

E.S.R.: Rs.20/-

3)

B.S.L. :Rs.30/-

4)

Urine(Routine): Rs.35 /-

5)

B.T.C.T.: Rs.35/-

6)

Pregnancy Test: पे शंट

िकट घे ऊन येतात.

�योगशाळा िवभागात आकारण्या येणारे शुल् हे शासन िनणर् �मांक एमआयएस 2006/305/सीआर-33/06/�शासन-2,िदनांक 30-12-2010 व काय�लयीन आदे श
�.ममाआसं/आस्थ/2431-40/2001, िदनांक 18-9-2001 अन्वय आकारण्या येते
व इतर तपासणीचे शुल् �ग्णांच नातेवाईक ससुन सव�पचार �ग्णालयाच काय�लयात
जमा करतात. �योगशाळा िवभागात मिहन्याल अंदाजे 300 ते 450 �ग्णांच (आंतर�ग्
व बा��ग्) रक् व लघवी तपासणी करण्यासाठ घे तले जाते.

त्यातू अंदाजे

�.1,200/- ते �.1,500/- इतकी रक्क संस्थेच् काय�लयात जमा होते.
�योगशाळा तं�ज्ञां कायर: �योगशाळा तं�ज मानसोपचार िवभागातील सवर �ग्णांच
रक् व लघवीचे नमुने घे तात व त्यासंबंधीच् तपासण्य स्व: करतात. याबरोबरच
�ग्णांच स्लाई िरपोट�ग येथे केले जाते. तसेच संबंिधत तपासण्यांच आंतर�ग् व
बा��ग् रिजस्ट, एच.आय.व्ह. �ग्णांच रिजस्ट, फी आकारणी रिजस्ट तसेच
रसायनांची नोंदवह अ�यावत ठे वली जाते.
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�योगशाळा पिरचराचे कायर: �योगशाळा तं�ज यांना त्यांच कामात मदत करणे.
वेगवेगळया साधनांची स्वच्छ करणे. मािसक मागणीप�कान्वय वस्तूंच मागणी करणे,
�योगशाळे तील सवर साधनांची दे खभाल करणे.
�योगशाळा िवभागात ग्लासवेअस व केिमकल् दे खभाल यासाठी अंदाजे
�.20,000/- ते �.25,000/- इतका खचर येतो. �योगशाळे संबंधीची सवर कामे
�योगशाळा तं�ज व �योगशाळा पिरचर �योगशाळा �मुखांच्य मागर्दशर्नाखा
करतात. सन 2007-2008 या वष�पासून एका नामांिकत कं पनीची �ग �ायल संस्थे
चालू आहे . सदरहू �ग �ायलच्य पेशंटचे रक् संकलन, लेबिंल, पॅिंक, रेकॉडर
िकिंप, िवमानतळापय�त पोचिवणे.
औषध भांडार िवभाग: कक �.26 मधील बा��ग् िवभागासाठी असलेले औषध भांडार
हे संयु�क्तकिरत् चालिवले जाते. औषध भांडारातील सवर कामे महाराष् मानिसक
आरोग् संस्थेच् िनयं�णाखाली �ीमती माधुरी हांडे, औषध िनम�ता या पाहतात. सदर
औषध भांडारास औषधांचा पुरवठा ससून �ग्णालयाच् मुख् औषध भांडाराकडू न केला
जातो. या औषध भांडारातून जी औषधे शासनाच्य दरकरारावर उपलब् आहे त अशाच
औषधांचा पुरवठा केला जातो.
काय� व कतर्व्: औषध भांडारातून सकाळी 9.00 ते दुपारी 1.30 या वेळात औषधे
पुरिवली जातात. औषधभांडारातून �ग्णांसाठ 7 िदवसापासून ते 1 मिहन्यापय�तच
औषधे िदली जातात.
ठरिवण्या आलेली मानके: औषध भांडारातून 1 मिहन्यापेक जास् िदवसांसाठी औषधे
िदली जात नाहीत. त्याच�माण बा��ग् केस पेपरवर त्य त्य िदवशीच्य तारखेचा
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िशक्क घे तला नसेल तर औषधे िदली जात नाहीत अथवा डॉक्टरांच् सल्लानुसा 7
िदवसांची औषधे िदली जातात.
औषध भांडारातील औषधांचा िहशेब ठे वण्यासाठ वापरण्या येणारी दै नंिदन
जावक पुस्तकामध् �ग्णाच नाव, रिजस्ट नंबर, फाईल नंबर, िनदान, त्याल/ितला
कोणती औषधे िकती �माणात िदली गेली आहे त, त्यांच संख्य, इत्याद नोंद या जावक
पुस्तका केल्य जातात. त्याच�माण जी औषधे या औषध भांडारात उपलब् नाहीत व
�ग्णांन बाहे �न घे ण्यासाठ डॉक्टरांकडू िलहीली जातात अशा औषधांची नों दे खील
ठे वली जाते. मिहन्याच् अखेरीस उपलब् असलेल्य �त्ये औषधाचे मािसक
िववरणप� तयार करण्या येते जेणे क�न एका मिहन्यासाठ िकती औषधांचा साठा
आवश्य आहे याची मािहती िमळते. या मािसक िववरणप�ानुसार औषधांची मागणी
मुख् औषध भांडाराकडू न करण्या येते. मागिवलेल्य सवर औषधांचा योग् तो िहशेब
ठे वण्या येतो. औषध भांडारात ठे वण्या येणा-या नोंदीच तपशील औषध भांडार �मुख
डॉ. मंिजरी कोटस्थान, अिधव्याख्या-मनोिवकृतीशा� यांचेमाफर् तपासला जातो.
औषध भांडार अ�यावत करण्यासाठ व येथून जास्ती जास् औषधे �ग्णांन िमळवून
दे ण्यासाठ डॉ.अलका पवार, संचालक-�ाध्याप यांचे मागर्दशर वेळोवेळी िमळत
असते.
ब) बा��ग् िवभाग- डॉ. कृष्ण कदम, मनोिवकृती िचिकत्स वगर-1 व डॉ.मिजरी
कोटस्थान, अिधव्याख्या-मनोिवकृतीशा�, यांचेकडे बा��ग् िवभागाच्य दै नंिदन
पयर्वेक्षण जबाबदारी सोपिवण्या आली आहे . बा��ग् िवभागात �ी.नरें साळे ,
मनोिवकृती सामािजक कायर्कत व �ी. िदिलप पवार, मदतिनस हे �ग्णसेवेच व
�ग्णसेवेसं◌ंबंिध सवर प�व्यवहाराच कामकाज पाहतात.
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काय� व कतर्व्: बा��ग् िवभागात येणा-या मनो�ग्णांच तपासणी करणे, त्यांन सल्ल
दे णे, त्यांच्या औषधोपचार करणे, इ. कामामध्य संबंिधत पदव्यु� िव�ाथ्य�न उपचार
व �ग् हाताळणीमध्य येणा-या अडचणींव मागर्दशर करणे. गरज भासल्या संबंिधत
�ग्णा आंतर�ग् िवभागात दाखल करणे. बा��ग्णा िवभागात इतर िवभागातून
येणारे �ग् तपासणे. गरज भासल्या �ग्णांन तातडीच्य मानिसक आजारांसंबंधी
उपचार करणे. �ग्णांच वै�कीय तपासणीबाबत, कायदे िवषयक व पोलीस केस संदभ�त
मानिसक आजारासंबंधी �श् व उपचार हाताळणे.
क) समुपदे शन- संस्थेती अिधव्याख्या, �क्लिनक सायकॉलॉजी

यांचेकडे

समुपदे शनाची जबाबदारी सोपिवण्या आली आहे .
ड) मतीमंदत्वाच बुध्यां �माणप� दे णे- संस्थे कायर्र समोपदे ष्ट यांचेकडे बुध्दां
तपासणीचे काम सोपिवण्या आले आहे .
इ) िदनकें- �ी.नरे� रा. साळे , मनोिवकृती सामािजक कायर्कत व सामािजक
कायर्कत, हे संस्थे चालिवण्या येणा-या एकवष�य उपचारो�र काळजी व
मनोसामािजक पुनर्वस पाठ�माचे काम पाहतात. मानिसक �ग्णांच् उपचारामध्य
सामािजक उपचार, पुनवर्स, सामािजक स्वीका, कौटुंिबक स्वीका, मनो�ग्णांच
दे खभाल या सवर बाबींसाठ िदनकें िवभाग कायर करीत आहे . या िवभागात �िशक्
कायर्�माबरोबर �ग्णांसाठीच व्यावसािय कायर्ह चालते.
िदनकें�ामाफर जनसामान्यांन िमळणा-या सोयीसुिवधा:
•

िदनकें सुिवधा

•

पुनवर्स कायर सुिवधा

•

समुपदे शन सुिवधा
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•

व्यावसािय �िशक् सुिवधा

•

�माणप� पाठय�म

•

मनोसामािजक उपचार पध्दत

•

मनो�ग्णांच पालकांसाठी मानिसक आजारािवषयी जनजागृती.

•

इतर शासकीय व अशासकीय संस्थांमाफर मनो�ग्णांन िमळणा-या सेवासुिवधांचा लाभ घे ण्याबाब मागर्दशर.

फ) पदवीपूवर

व पदव्यु� वै�कीय िव�ाथ्य�न मनोिवकृतीशा� या िवषयावरील

व्याख्य दे णे, �ात्यिक् व जनर्ल तपासणे, इत्याद कामे संस्थेती सहयोगी
�ाध्याप यांचेकडे सोपिवण्या आली आहे त.
(चार) कतर्व पार पाडण्यासाठ िनिश्च केलेली मानके:
या संस्थे अशा �कारची मानके िनिश्च करण्या आलेली नाहीत.
(पाच) कतर्व पार पाडताना कमर्च-यांकडू न वापरण्या येणारे िनयम, िविनयम, सूचना,
मॅन्युअल, अिभलेख:
कतर्व पार पाडताना कमर्च-यांकडू न वापरण्या येणारे िनयम खालील�माणे आहे त.
महाराष् नागरी सेवा िनयम, (सेवेच्य सवर्साधार शत�, रजा, पद�हण अवधी, वेतन,
�वासभ�ा, िनवृ�ी वेतन, इत्याद) 1981. मुंबई िव� िनयमावली 1959, महाराष्
नागरी सेवा िनयम 1965, महाराष् वेतन िनयम 1968, मािहतीचा अिधकार 2005,
महाराष् नागरी सेवा (िशस् व अपील, वतर्णू) िनयम 1979, िवभागीय चौकशी
पु�स्तक, अपंग आरक् अिधिनयम, 1995, मागासवग�य आरक् िनयम, वै�कीय
�ितपूत� अिधिनयम, 1961 बजेट मॅन्युअ, इत्याद.
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(सहा) िनयं�णांखालील दप्तरांच सूची/िववरणप�:
सदर सूची व िववरणप� संस्थेती त्य त्य िवभागाकडू न तयार करण्या
आलेली असून, त्य त्य िवभागातील काय�लयात ठे वण्या आलेल्य आहे त.
(सात) नागिरकांना मािहती उपलब् व्हाव वा तत्संबंध िवचारिविनमय करता यावा
यासाठी उपलब् असलेल्य सुिवधा वा करण्या आलेली व्यवस्:
उपलब् मािहती सेवासुिवधा यांच्य मािहतीची पु�स्तक तयार करण्या येऊन
संस्थेच् नोटीस बोडर ्व लावण्या आली आहे .
(आठ) सल्ल दे ण्यासाठ वा अशाच �योजनासाठी दोन वा अिधक सदस्यांच िमळवून
बनवलेली पिरषद व सिमती वा मंडळ यासंबंधीची मािहती व त्यांच कायर्पध्द, त्य
जनतेसाठी खुल्य आहे त काय याची मािहती, जनतेसाठी उपलब् असलेल्य
इितवृ�ाची मािहती, इत्याद:
संस्थेमध् खालील िवषयांवर िनणर् दे ण्यासाठ सिमती स्थाप केलेल्य आहे त.
सिमतीमधील सभासद त्य त्य वेळेनुसार पिर�स्थतीनु� बदलण्या येतात. सिमतीचे
घे तलेले िनणर् जनतेसाठी खुले करण्या येत नाहीत. संस्थेमध् खालील�माणे
सिमत्य स्थाप करण्या आलेल्य आहे त.
1)

खरेदी सिमती

2)

पदोन्नत व िनयुक्त सिमती

3)

�ंथालय खरेदी सिमती

4)

मिहला त�ार िनवारण सिमती

5)

�िसध्द सिमती
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(नऊ) अिधकारी व कमर्च-यांची नावे व प�े असलेला तपिशल:
संस्थेती अिधकारी व कमर्च-यांची नावे व प�े याचा तपशील काय�लयात
उपलब् आहे .
(दहा) �त्ये अिधकारी व कमर्च-याचा दरमहा िमळणारा पगार व इतर सुिवधा:
वेतन व अंदाजप�क िवभाग: �ीमती सं◌ंिगता िंशद, किनष् िलपीक, महाराष्
मानिसक आरोग् संस्थ, पुणे हे सदर िवभागाचे काम पाहतात.
महाराष् नागरी सेवा वेतन िनयम, 1981 नुसार शासनाने लागू केलेल्य �त्ये
पदाच्य वेतन�ेणीनुसार अिधकारी व कमर्चार यांना खालील�माणे वेतन िदले जाते.
तसेच शासकीय िनयमानुसार आश्वािस �गती योजनेचा लाभ कमर्चार यांना लागू
करण्या आली आहे .

अ.

कमर्च-याचे नाव व पदनाम

भरले

�.

1

संचालक-�ाध्याप

वेतन�ेणी (�पये)

एकूण

ले

मािसक

पद/

वेतन (�पये)

िरक्

िद.31-03-

पद

13 रोजी

अित

पीबी-4 37400-6700 �ेड

-------

डॉ. अलका पवार, �ाध्याप व िवभाग िरक् पे 8900
�मुख,

2

मानसोपचार

िवभाग

बै.जी.

कायर

शासकीय वै�कीय महािव�ालय, पुणे

भार

सहयोगी �ाध्याप (करार प�तीने)

िरक् एकि�त

वेतन

�.
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3

डॉ. कृष्ण कदम,मनोिवकृती िचिकत्स

पद

15000/-

---

पीबी-3

वगर-1

15600-39100

55762/-

�ेड पे 6600

(तात्पुरत िनयुक्त)
4

मुख् �शासकीय अिधकारी (अितिरक् िरक् पीबी-3
कायर्भा)

5
6

पद

मनोिवकृती िचिकत्स वगर-2
डॉ.मंिजरी

कोटस्थान,अिधव्याख्या-

------

�ेड पे 5400

िरक् एकि�त
पद

8000/-

--

पीबी-2

मनोिवकृतीशा�

15600-39100
वेतन

�पये

9300-34800

-----46285/-

�ेड पे 5400

(तात्पुरत िनयुक्त)
7

अिधव्याख्या- मनोिवकृतीशा�

िरक् पीबी-2
पद

8

डॉ.संजीव

सरमुक�म,अिधव्याख्या-

--

जीवसंख्याशा
9

�ीमती िलजी चाको (ताप्पुरत िनयुक्त)

मनोिवकृतीशा�
11 अंशकालीन अिधव्याख्या,
मनोिवकृतीशा�
12 अंशकालीन अिधव्याख्या, मज्जातंत

-----

�ेड पे 5400
पीबी-2

9300-34800

58557/-

�ेड पे 5900
--

अिधव्याख्या- सायकॅ�ीक न�सग
10 अंशकालीन अिधव्याख्या-

9300-34800

पीबी-2

9300-34800

39952/-

�ेड पे 5400
िरक् करार प�तीने एकि�त
पद

वेतन �. 1500/-

िरक् करार प�तीन एकि�त
पद

-----------

वेतन �. 1500/-

िरक् करार प�तीन एकि�त

-----39

पद
13 अंशकालीन सहयोगी �ाध्याप

िरक् करार प�तीन एकि�त
पद

14 �ी.

जोम

िजयो,
जपनीत

�क्लिनक

-

9300-34800

39952/-

�ेड पे 5400

अहलुवािलया, ----- पीबी-2

अिधव्याख्या-

-------

वेतन �. 2000/-

अिधव्याख्या- ----- पीबी-2

सायकॅ�ीक न�सग (ता.िन)
15 �ीमती

वेतन �. 1500/-

9300-34800

39952/-

�ेड पे 5400

सायकॉलॉजी (तात्पुरत िनयुक्त)
16 �ी.

रिवकांत

िंपजरक

(तात्पुरत ----- पीबी-2

िनयुक्त)
अिधव्याख्या-

�क्लिनक

-

9300-34800

39952/-

�ेड पे 5400

सायकॉलॉजी
17 �ीमती मिनषा पाटील, लेखा अिधकारी

----- पीबी-2

9300-34800

31299/-

�ेड पे 4400
1

सायकॅ�ीक न�सग टयुटर

8

िरक् पीबी-2
पद

19 �ी. आनंद ना. फुलकर, उच्च�ेण

--

लघुलेखक

------

�ेड पे 4400
पीबी-2 9300-34800

51094/-

�ेड पे 4800

20 �ो�ॅमर - िस�स्ट ऍ़नािलस्

िरक् करार प�तीने एकि�त
पद

21 �ीमती

9300-34800

िलना

बनसोडे ,मनो�ग्

--

------

वेतन �. 6000/पीबी-2

9300-34800

40373/40

पिरसेिवका
22 �ीमती

जय�ी

�ेड पे 4300
िधवार,

मनो�ग्

--

पिरसेिवका

चांदणी

9300-34800

41141/-

�ेड पे 4300

23 समोपदे ष्ट
24 �ीमती

पीबी-2

िरक् पीबी-2
मेहता,

समोपदे ष्ट

पद

�ेड पे 4300

--

पीबी-2

(ताप्पुरत िनयुक्त)
25 �ी. अरिंव मोरे, काय�लयीन अिधक्

9300-34800
9300-34800

-----28088/-

�ेड पे 4300
--

पीबी-2

9300-34800

34386/-

�ेड पे 4300
26 सामािजक कायर्कत
27 �ी.नरें साळे , मनोिवकृती सामािजक

िरक् करार प�तीने एकि�त
पद

वेतन �. 5000/-

--

पीबी-2

कायर्कत
2

�ीमती आयशा शेख, अिधपिरचािरका

9300-34800

---31602/-

�ेड पे 4300
--

8

पीबी-2

9300-34800

41141/-

�ेड पे 4300

29 �ीमती संिगता ढोले, अिधपिरचािरका

--

पीबी-2

9300-34800

40373/-

�ेड पे 4300
30 �ीमती पुजा कुलकण�, अिधपिरचािरका

--

पीबी-2

9300-34800

39874/-

�ेड पे 4300
31

अिधपिरचािरका

िरक् पीबी-2
पद

9300-34800

------

�ेड पे 4300
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32 �ीमती माधवी धापटे , अिधपिरचािरका

--

पीबी-2

9300-34800

40373/-

�ेड पे 4300
33 �ीमती सुिनता ढमाल, अिधपिरचािरका

--

पीबी-2

9300-34800

40373/-

�ेड पे 4300
34 �ीमती

हे मांगी

बारवकर,

--

अिधपिरचािरका

पीबी-2

9300-34800

40527/-

�ेड पे 4300

35 �ीमती अिनता क्षीरसा,

--

अिधपिरचािरका

पीबी-2

9300-34800

38884/-

�ेड पे 4200

36 �ीमती उ�मला पाटील, अिधपिरचािरका

--

पीबी-2

9300-34800

35861/-

�ेड पे 4200
37 �ीमती मिनषा मुंढे, अिधपिरचािरका

--

पीबी-2

9300-34800

32540/-

�ेड पे 4200
3

�ी.

8

सहाय्य

39 �ीमती

अण्णासाहे

शेलार,

विरष्

---

पीबी-2

9300-34800

24015/-

�ेड पे 4200
�ाची

दे शपांडे,

�योगशाळा

--

तं�ज
41 आ�टस् कम फोंटो�ाफ कम कॅमेरामन

43 �ी. हे मंत जाधव, सहाय्य �ंथपाल
(तात्पुरत िनयुक्त)

9300-34800

39536/-

�ेड पे 4200
िरक् करार प�तीने एकि�त
पद

42 इ.इ.जी. तं�ज

पीबी-2

----

वेतन �. 4500/-

िरक् करार प�तीने एकि�त
पद

वेतन �. 4500/-

--

पीबी-1

----

5200-20200

�ेड पे 2800

42

44 �ीमती माधुरी हांडे, औषध िनम�ता

--

पीबी-1

5200-20200

25024/-

�ेड पे 2800
45 �ी. सुरेश राठोड, विरष् िलिपक

--

पीबी-1

5200-20200

20048/-

�ेड पे 2400
46 �ीमती संिगता िंशद, विरष् िलिपक

--

पीबी-1

5200-20200

22290/-

�ेड पे 2400
47 �ी.कुंडिलक शेजवळ, किनष् िलिपक

--

पीबी-1

5200-20200

22674/-

�ेड पे 1900
4

�ी. जयदीप नी. पाडळकर, किनष्

8

िलिपक

--

5200-20200

13622/-

�ेड पे 1900

49 किनष् िलिपक

िरक् पीबी-1
पद

50

पीबी-1

पुनवर्स सहाय्य

िरक्
पद

51 �ी.बी. जे. पाटील, वाहन चालक

--

5200-20200

-----

�ेड पे 2400
करार प�तीने एकि�त

-----

वेतन �.3500/पीबी-1

5200-20200

22750/-

�ेड पे 2100
52 �ी. संजय साबळे , वाहन चालक

--

पीबी-1

5200-20200

22040/-

�ेड पे 2100
53 �ी.रिंव रा. िशक�, �योगशाळा पिरचर

--

पीबी-1

5200-20200

22731/-

�ेड पे 2100
54 �ी.

शैलें

मायकलवार,

मनो�ग्

--

एस-1

4440-7440 �ेड

17531/43

पिरचर

पे 1800

55 �ी. सुभाष ओव्हा, मनो�ग् पिरचर

--

एस-1

4440-7440 �ेड

19523/-

4440-7440 �ेड

16166/-

4440-7440 �ेड

15145/-

4440-7440 �ेड

16166/-

करार प�तीने एकि�त

2419/-

पे 1800
56 �ी.मा�ती सरोगदे , मनो�ग् पिरचर

--

एस-1
पे 1600

57 �ी.गणेश जाधव, मनो�ग् पिरचर

--

एस-1
पे 1600

5

�ीमती

8

पिरचर

िवजया

महामुनी,

मनो�ग्

59 �ी. मनोज नाईक, मनो�ग् पिरचर

--

पे 1600
---

(तात्पुरत िनयुक्त)
60 मनो�ग् पिरचर

एस-1

वेतन �. 2500/िरक् एकि�त वेतन �. 2500/-

-----

पद
61 �ी. गोिंव कदम, पहारेकरी

--

एस-1

5200-20200

11316/-

�ेड पे 1500
62 �ी.जयवंत बा. फुले, पहारेकरी

--

एस-1

4440-7440 �ेड

21048/-

4440-7440 �ेड

14937/-

4440-7440 �ेड

18294/-

4440-7440 �ेड

11316/-

पे 1300
63 �ी. बापू सोनवणे, िशपाई

--

एस-1
पे 1300

64 �ी. चं�कांत बहु ल,े िशपाई

--

एस-1
पे 1500

65 �ी. िदिलप पवार, मदतनीस (तात्पुरत
िनयुक्त)

--

एस-1
पे 1300
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66 �ी.माकवान �िवण नाथा, सफाईगार

--

(तात्पुरत िनयुक्त)

करार प�तीने एकि�त

5806/-

वेतन �. 6000/-

67 �ीमती शोभा जेधे, सफाईगार

--

एस-1

4440-7440 �ेड

18486/-

4440-7440 �ेड

18486/-

4440-7440 �ेड

15856/-

4440-7440 �ेड

18218/-

4440-7440 �ेड

17987/-

पे 1500
6

�ीमती िनशा सुनसुना, सफाईगार

--

8

एस-1
पे 1500

69 �ीमती शिशकला वा�ल्मक, सफाईगार

--

एस-1
पे 1300

70 �ी.पंडीत सोळंकी, सफाईगार

--

एस-1
पे 1500

71 �ीमती उषा म्हस् , सफाईगार

--

एस-1
पे 1500

72 �ी.

गिलयल

सुिनल

मुनीराज,

--

सफाईगार (तात्पुरत िनयुक्त)

करार प�तीने एकि�त

5613/-

वेतन �. 6000/-

(अकरा) �त्ये योजना/एजन्सीवरी खच�चे िनयोजन व झालेल्य खच�चा तपशील:
काय�लयीन खचर व कमर्च-यांचे वेतन व भत्यावरी खच�चा तपशील
खालील�माणे आहे . सन 2011-2012 साठी
मुळ मंजुर अनुदान (�.)
01 वेतन व भ�े

एकूण खचर (�.)
01 वेतन व

1,70,22,904

भ�े
काय�लयीन खचर

काय�लयीन

11,38,455

खचर
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एकूण

एकूण

1,81,61,359

(बारा) अनुदान कायर्� अंमलबजावणीची पध्दत, िदलेल्य रकमा व लाभाथ�ची
मािहती:
संस्थेल खालील�माणे कें शासनाकडु न सहाय्/अनुदान रक्क �ाप् झाल्य
आहे त.
1)

िजल्ह मानिसक आरोग् �कल्, रायगड  �.

46,50,000/-

2)

िजल्ह मानिसक आरोग् �कल्, सातारा  �.

26,20,000/-

3)

मानिसक आरोग् िवभाग बळकटीकरण,

�.32,95,000/-

ससून सव�पचार �ग्णाल, पुणे
4)

िरजनल सेंट ऑफ एक्सलन्स 

�. 30,00,00,000/-

वरील अनुदानातून झालेला खचर- यं�सामु�ी, औषधोपचार, वाहतूक, दै िनक
भ�ा, बांधकाम, दु�स्त, इत्याद बाबीखाली खचर करण्या आला आहे . लाभाथ्य�न
कोणत्याह �कारची मदत दे ण्याच तरतूद नाही.
(तेरा) �ािधकरणाकडू न िदल्य जाणा-या सवलती, परवाने, �ािधकृती (परवानगी) यांचा
तपशील:
कोणत्याह �कारच्य सवलती, परवाने या संस्थेमाफर दे ण्या येत नाहीत. परंतु
मतीमंदांच्य बाबतीत एस.टी./रेल्व �वास सवलत िमळणेसाठीचे मतीमंदत्वाच �माणप�
योग् व िवहीत वै�कीय तपासणीनंतरच मा.अिधक्, ससून सव�पचार �ग्णाल, पुणे
यांचेकडू न तीन सदस्यांच् स्वाक् दे ण्या येते.
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(चौदा) इलेक्�ॉिन स्व�पाती उपलब् मािहती इ.:
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 कलम 25(4ब) अन्वय 17 बाबींवरी या
संस्थेच मािहती वेबसाईटवर �द�शत करण्याच काम चालू आहे . त्यासाठ संस्थेच सवर
मािहती संगणकावर सं�हीत करण्या आली आहे .
(पंधरा) मािहती िमळवण्यासाठ (वाचनालयाची सोय असल्या त्याच वेळ िवषयी
मािहती व जनतेसाठी उपलब् असलेल्य सुिवधा):
संस्थेच �ंथालय हे िवशेष �ंथालय असल्यान त्याच वापर फक् संबंधीत िवषयाचे
अभ्यास व संशोधक क� शकतात. �ंथालय सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.45 या
कालावधीत उघडे असते, इतर मािहती त्य त्य िवभागात उपलब् क�न दे ण्याच
सुिवधा उपलब् आहे .
(सोळा) जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे व इतर तपशील:
अपीलीय अिधकारी: डॉ.अलका पवार, संचालक-�ाध्याप,
महाराष् मानिसक आरोग् संस्थ, ससून सव�पचार �ग्णाल पिरसर,
पुणे
मािहती अिधकारी: डॉ.

संिजव सरमुकददम, अिधव्याख्या िजवसंख्याशा
तथा मुख् �शासकीय अिधकारी, महाराष् मानिसक आरोग्
संस्थ, ससून सव�पचार �ग्णाल पिरसर, पुणे

सहाय्य मािहती अिधकारी: �ी. नरें रामचं� साळे , मनोिवकृती सामािजक कायर्कत
(सतरा) िवहीत केलेली व अ�ावत असलेली वा�षक �काशनांसंबंधी मािहती:
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संस्थेच कायर्� अंदाजप�क शासनाकडू न दरवष� �द�शत केले जाते. सदर
अंदाजप�कात संस्थेच् अथर्संकल्पाबाबत मािहती अंतर्भू करण्या येते.
अ) �िशक्
1)

कायर्�:

मनोिवकृतीशा�ातील पदव्यु� पदवी - एम.डी. साठी 4 व डीपीएम साठी 2

अशा एकुण 6 जागा
मनोिवकृतीशा� या अभ्यास�मासाठ �त्ये वष� उपलब् आहे त.
2)

वै�कीय शा�ातील पदवी घे णा-या िव�ाथ्य�न �िशक् कायर्�- एम.बी.बी.एस.

अभ्यास�माच् �त्ये तुकडीमधील सुमारे 200 िव�ाथ्य�न मनोिवकृतीशा�ातील
महत्वाच् िनदानात्म औषधोपचारािवषयी मािहती दे णे, मानसशा�ातील सखोल
मािहती दे णारा �िशक् वगर घे णे आिण मनोिवकृतीशा�ातील वै�कीय पध्दतीन �िशक्
दे णे, इत्याद.
3)

वै�कीय व्यवसा करताना आवश्य असणारे वै�कीय संभाषण कौशल् िवकिसत

करण्यासाठ अनुभव नसणा-या डॉक्टरांन वै�कीयिनतीशा�, लैंिगकत त्याचबरोब
मनो�ग्णांच तपासणी, िनदान व सवर्समावेश उपचार याबाबतचे ज्ञ िदले जाते.
एकवष�य समुपदे शन �माणप� पाठय�म- शासनमान्यत �ाप्. सन 1993 पासून सु�
करण्या आला. सदर पाठय�माच्य �वेशासाठी एम.ए. (िचिकत्स मानसशा� ) ही
शैक्षि अहर ्त �नधािरत केली आहे .
पाठय�मात अंतभूत असलेल्य �मुख बाबी-
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मानिसक �ग् व त्याच कुटुं ब, नातेवाईक, मानिसक मितमंदत् तसेच त्यांच कुटुं ब,
मानिसक�ष्टय समस्या�स मुल,े ि�या, आक�स्म घटना�स् व्यक् �ा सव�ना
समुपदे शनाची गरज असते, तसेच गंभीर शारीिरक �ग्, अपंग व्यक् यांनाही
समुपदे शनाची गरज असते. या सवर �मुख बाबींिवषय सदर पा��मात �ात्यिक्षका
आधािरत �िशक् दे ण्या येते.
एकवष�य उपचारो�र काळजी व मनोसामािजक पुनवर्स �माणप� पा��ममहाराष् शासन मान्यता�ाप.
पाठय�मासाठी

शैक्षि

सन 1997 पासून सु� करण्या आला. सदर
पा�ता

एम.एस.डब्ल्./बी.एस.डब्ल्/एम.ए./बी.ए.

(मानसशा�/समाजशा�).
पाठय�मात अंतभूर् असलेल्य �मुख बाबीमानिसक �ग्णांन औषधोपचारानंतर सुध्द उपचारो�र काळजी व मनोसामािजक
पुनवर्सनाच सुिवधा उपलब् क�न िदल्या समाजामध्य मनो�ग्णंच स्वीका होण्या
फार मोठी मदत होते. मानिसक आजारामुळे व्यक्तीच वैय�क्त, सामािजक,मानिसक
व व्यावसािय �गतीवर पिरणाम होत असतो. �ग्णांव उपचारानंतर लगेच पुनवर्स
काय�स सु�वात न केल्या कायमचे अपंगत् िनम�ण होण्याच शक्यत असते. अशा
�कारचे पुनवर्स कायर्� राबिवण्यासाठ �िशक्षणा िनतांत गरज असते.
�िशक्षणामध �िशिक् पुनवर्स सहाय्य अशा �ग्णांन िविवध घरगुती व व्यावसािय
�िशक् दे ऊन समाजात व कुटुं बात परत पाठिवण्याच �यत् करतात. व्यावसािय
�िशक्षणामु �ग् पूव�च्य व्यावसाया �स्थ होऊ शकतो अथवा नवीन रोजगार
व्यवसा सु� क� शकतो. गेल्य 2 वष�पासून सुमारे 400 पेक् अिधक मनो�ग्णान
िदनकें सेवेचा लाभ घे तलेला आहे .

संस्थेकडी सध्याच ससून �ग्णालयाच जागा
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सदर काय�साठी पुरेशी नाही आिण म्हणून संस्थेकड असलेल्य येरवडा येथील 12
एकर 25 आर जागा सदर पुनवर्स �कल्पासाठ िवकिसत करण्याच योिजले आहे .
मनोिवकृती पिरचािरका िवभागिडप्लोम इन सायकॅ�ीक न�सग पा��म- इंिडयन न�सग कौंिस व महाराष् न�सग
कौंिस यांचे मान्यत �माणप� �ाप् झाल्यान संस्थेमध् सन 2009-2010 पासून
िडप्लोम इन सायकॅ�ीक न�सग पा��म

(DPN)

हा पदिवका अभ्यास� सु� करण्या

आला आहे . या अभ्यास�माल �त्ये वष� 10 िवदयाथ� �वेश क्षम आहे . या
अभ्यास�मा पा�ताधारक

(General Midwifary Nursing,GNM)

उमेदवाराची लेखी �वेश

पिरक् व तोंड परीक् घे ऊन पा� िवदयाथ�ना �वेश िदला जातो. या अभ्यास�माकरीत
मनोिवकृतीशा� हा िवषय घे ऊन

M.Sc

न�सग केलेल्य तज व्य�क्त व्याख्या म्हणू

िनयु�क् करण्या आलेली आहे . मानिसक उपचार कें�ाच वाढती संख्य व भारत
सरकार पुरस्कृ िजल्ह मानिसक आरोग् कायर्�मासाठ अिधपिरचािरकेची पदिवका
पूणर केलेल्य �िशक्षणाथ� नोकरीच्य संधी तात्का उपलब् व्हाव्य म्हणू
मानसोपचार पदिवका अभ्यास� तात्का सु� करणे आवश्य झाले होते. एकवष�य
समुपदे शन �माणप� पाठय�म, पुनवर्स �माणप� पाठय�म व तसेच अल्पकाली
अिधपिरचािरका �िशक् कायर्� राबिवत असताना गेल्य चार वष�पासून संस्थेन
स्व:चे स्वतं व सखोल मनोिवकृती अभ्यास� चालिवण्याच क्षम िनम�ण केली
आहे . स��स्थती महाराष् राज्याती बहु तेक अिधपिरचािरका �िशक् दे णा-या
शासनमान्

खाजगी

पदिवका

व

पदव्यु�

महािव�ालयातील

िव�ाथ्य�न

मनोिवकृतीशा�ाचे �िशक्, िनरीक् करण्याच संधी या संस्थेन उपलब् क�न िदली
आहे . बै.जी.शासकीय  वै�कीय महािव�ालयातील पिरचािरका �िशक् कायर्�माच
दज� वाढिवण्यासाठ लवकरच सदर पिरचािरका �िशक्षणा महािव�ालयाचा दज�
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दे ण्या येणार आहे . तेव्ह संस्थ एम.एस्स. मनोिवकृतीशा� �िशक्षणास सु�वात
करणार आहे .
संस्थेती पाठय�माची ठळक वैिशष्ट1. �ात्यिक �िशक्: मनो�ग्, मितमंदत्, व्यसनािधनत, बालमानसशा�,
वयोवृध्दांच् मनोसामािजक समस्य व आजार या सवर िवषयात काम करण्यासाठ
िवशेष �ात्यिक �िशक्षणा गरज असते. अशा �कारचे �ग् उपचारांसाठी संस्थे
मोठया �माणात येत असतात,आिण म्हणून �िशक् घे त असलेल्य िव�ाथ्य�न
सवर्समावेश उपचार पध्दत िशकून घे ण्यासाठ संस्थ या �िशक् कायर्�मा�ार
मोठी संधी िनम�ण क�न दे त आहे .
2. महाराष्�ा इतर� कोठे ही अशा �कारची �िशक् सुिवधा उपलब् नाही. सदर
संस्था राज्यशासनाच मानिसक आरोग् क्षे�ात �िशिक् मनुष्यब िन�मतीसाठी
एकमेव कायर्र संस्थ आहे .
3. �िशक् कायर्�माच गुणव�ा वाढ: सदर �िशक् कायर्�माच् गुणव�ा
वाढीसाठी शैक्षि शुल्कची रक्क �.25,000/- (�पये पंचवीस हजार फक्)
शासन मान्यतेन िनध�िरत करण्या आली आहे .

�िशक् कायर्�माच गुणव�ा

वाढण्यासाठ खालील गोष्टीं पूतर्त संस्थे करण्या आली आहे .
3अ) �िशक्षणाथ� इं�जी िवषय िशकिवण्यासाठ तज �िशक्षकां िनयुक्तपाठय�माला �वेश घे तलेल्य िव�ाथ्य�पैक 80 टक्क िव�ाथ्य�च इं�जी भाषेवर
�भुत् नसते. यापूव�च्य अनुभवाव�न असे लक्ष आले आहे की, पाठय�म
तांि�क असून त्यासाठ लागणारी पुस्तक व इतर शैक्षि सािहत् इं�जीतच
उपलब् असते. या इं�जी िशकिवण्याच् उप�मामुळे िव�ाथ्य�च् अभ्यासा व
कामात अपेिक् सुधारणा िदसत आहे व िव�ाथ्य�च आत्मिवश्वास वाढलेला
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िदसतो. यासाठी िव�ाथ्य�च इं�जी सुधारावे याहे तूने अनुभवी िशक्षकां नेमणूक
करण्या आलेली आहे .
3ब)

कायर्क् पिरचय- मानिसक आरोग् क्षे� कायर्र असणा-या इतर

शासकीय व अशासकीय संस्थांन भेटी दे ऊन कायर्क्षे�ा कामाची व्याप् व
येणा-या समस्य जाणून घे ण्यासाठ ही संस्थ �िशक्षणाथ�सा कायर्क् पिरचय
भेटींच आयोजन करीत असते.
3क) तज व कायर्क्षे कायर्र असणा-या व्यक्ती मागर ्दशर्न व्याख्याराष्�ी, आंतरराष्�ी तसेच कायर्क्षे कायर करणा-या व्यक्ती मागर्दशर्न
व्याख्या संस्थ आयोिजत करीत असते.
ब) बै.जी.

 शासकीय  वै�कीय महािव�ालयाचा मनोिवकृतीशा� िवभाग आिण

महाराष् मानिसक आरोग् संस्थेमाफर मनो�ग्णांन िदल्य जाणा-या िवशेष सुिवधा1. मनो�ग्णांच् रोगांचे िनदान, उपचार आिण पुनवर्स सुिवधा कायर्�.
2. मतीमंदत्वाच िनदान आिण मनो�ग्णांच काळजी घे ण्यांसाठ समुपदे शन.
3. अंपगत् काय�ानुसार मनो�ग्णांसाठ व मतीमंदत् असलेल्यांन अपंगत्
�माणप� �दान करणे.
1. मुलांसाठी व �ौढांसाठी मानिसक आरोग् सेंव.
2. मनोिवकृतीशा�ातील न्यायवै�कशा,
3. मनो�ग्णांसाठ िदनकें सेवा.
4. वतर्णू उपचार औषधे: सदर सेवा िनम�ण करण्या येत आहे .
5. बै.जी.शासकीय  वै�कीय महािव�ालय आिण ससून सव�पचार �ग्णालयाती
सवर िवभागासांठी सल्लामसल क�न व मतैक् घे ऊन मनो�ग् सेवा दे णे,
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बै.जी. शा. वै�कीय महािव�ालयातील इतर वै�कीय कक्षामध सुध्द सदर
मनोिवकृती कक्षाक �ग् पाठिवले जातात

उदा.वै�कीय िनदान न करता

येण्यासारख शारीिरक आजार, बाल�ग् िवभागातफ� उदासीन राहणारी मुल,े
आत्महत्या �यत् करणारे �ग्, मतीमंद व मनो�ग् यांचेबाबत असणारे
कायदे िवषयक सल्लामसल, लैंिग छळ, कौटुंिबक कलह यावरील सवर
वै�कीय बाबींव मनोिवकृतीशा�ातील उपचार पध्दत वापरावी लागते.
क) मानिसक

आरोग् क्षे�ात मनुष्यब िवकासासाठी वेळोवेळी पूणर झालेले अल्

मुदतीचे �िशक् कायर्�अ.�.

�िशक् िवभाग

�िशक्षणा

आयोिजक

िनधी

पाठय�म

पाठय

सरकारी/खा

करणारी

उपलब्

समन्वय

�म

जगी

संस्थ

क�न

संचाल

दे णारी

क

एकूण संख्य

संस्थ
1.

एच.आय.व्ह.

महाराष्

महाराष्

राष्�ी

डॉ.मयुर

डॉ.

समुपदे शन

स्टे एड्

मानिसक

एड्

मुठे

अलका

कायर्� (माहे

कं�ोल

आरोग्

कं�ोल

ऑक्ट. 07

सासोयटीने

संस्थ,

सोसाय

अखेर)

पाठिवलेले

पुणे-1

टी

पवार

मनोिवकृती
शा�
िचिकत्स व
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सामािजक
कायर्कत
महाराष्
शासन -319
2.

मनोिवकृतीशा

सदर क्षे�

�ातील िवशेष

महाराष्

--

डॉ.कृष्ण

डॉ.

कायर करणारे मानिसक

कदम व

अलका

�िशक्

शासन व

आरोग्

�ी.िजतें

पवार

उदा.वृध्

इतर

संस्थ,

गांधी

मनोिवकृतीशा

वेगवेगळे गट, पुणे-1

�, बालरोग,

महाराष्

मतीमंदत्

शासन व
खाजगी
संस्थ

3.

यशदा सारख्य

आधारभूत

वेगवेगळ

संस्थांन

गरजा नुसार

या संस्थ

�िशक्

महाराष्

कायर्�

शासन आिण

िशकण्यामध्

खाजगी

--

--

--

असणा-यांसाठी
रोझ आिण लोरा
मॉिरस �स्,
पुणे
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महानगरपािल
का
4.

वै�कीय

वै�कीय

इंिडयन

इंिडयन

डॉ.एम.धड

डॉ.

व्यवसािय व

डॉक्टस,

मेिडकल

मेिडक

फळे

मोहन

मनेिवकृतीशा�

खाजगी-150 असोिसएश ल

िचिकत्स
5.

आगाशे

न, पुणे

असोिस

शाखा

एशन

इ.सी.टी.

मनोिवकृती

महाराष्

उपयोग

शा�ज

मानिसक

,भूलतज,

आरोग्

आरोग् सेवा

संस्थ,

महाराष्

पुणे-1

--

डॉ.सतीश

डॉ.

पाटील

अलका
पवार

शासन-50
6.

शालेय मुले व

शाळे तील

त्यांच मानिसक

िशक्

--

--

--

अलका

आरोग्
7.

डॉ.
पवार

अिधपिरचारीकां अिधपिरचािर

महाराष्

आरोग्

िसस्ट

डॉ.

साठी

का महाराष्

मानिसक

व कुटुं ब

कु�ी

अलका

एच.आय.व्ह.

शासन आिण

आरोग्

कल्या

समुपदे शन

पुणे

संस्थ,

मं�ालय

कायर्�

शहरातील

पुणे-1

, भारत

खाजगी

पवार

सरकार

�ग्णालय 55

90
8

मनोिवकृती

अिधपिरचािर

महाराष्

.

पिरचािरका

का महाराष्

मानिसक

शासनाचा

आरोग्

आरोग्

संस्थ,

िवभाग- 150

पुणे-1

9

World Bank
Funded
Maharashtra

िसस्ट

डॉ.

कुं�ी

अल
का

Health System
Development

पवार

Project

अिधपिरचािरकां महाराष्

महाराष्

आरोग् व

िसस्ट

डॉ.

साठी संभाषण

शासनाच्य

मानिसक

कुटुं ब

कुं�ी

अल

कौशल्

सेवेतील

आरोग्

कल्या

का

अिधपिरचािर

संस्थ,

मं�ालय,

पवार

का,

पुणे-1

भारत

संचालक,

सरकार

वै�कीय
िशक् -120
1

कौशल् िवकास मनोिवकृती

0. �िशक्

महाराष्

जागितक

डॉ. िनखील डॉ.

शा�

मानिसक

बँक

िखस्त

िचिकत्स,

आरोग्

पुरस्कृ

का

महाराष्

संस्थ,

महाराष्

पवार

शासन-04
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सेवेतील

आरोग्

कल्या

अिधपिरचािर

संस्थ,

मं�ालय,

का-1080

पुणे-1

महाराष्

िधवार

का
पवार

शासन व
भारत
सरकार

�कल् आिण िनधी�कल्पाच नाव

संस्थ

तारीख

जमा रक्क

मुख्
अिधकारी

आप�ी व्यवस्था

भारतीय

31-3-

आयु�वज्ञ 1994 ते
पिरषद,

38,18,427 डॉ.मोहन
आगाशे

16-3-

नवी िदल्ल 2000
िजल्ह मानिसक आरोग् आरोग् व

27-6-

13,78,572 डॉ.अलका

कायर्�, रायगड

कुटुं ब

2002

35,19,850 पवार

कल्या

23-12-

मं�ालय,

2002

भारत
सरकार
िजल्ह मानिसक आरोग् आरोग् व

18-1-

कायर्�, सातारा

2005

कुटुं ब

26,20,000 डॉ.अलका
पवार
57

कल्या
मं�ालय,
भारत
सरकार
सी.डी.एफ.ए.डब्ल्

अमेिरकन

17-11-

4,28,645 डॉ.मोहन

विकलात

2000

3,82,455 आगाशे

5-12-

2,96,210

2002
24-72003
औषध चाचणी

िसप्ल,

4-2-2000

कॅडीला,

25,000 पांडे

व्होल्

14-12-

(दे णगी)

1999

मनोिवकृतीिचिकत्साश

आरोग् व

18-12-

� िवभागाचे

कुटुं ब

2006

बळकटीकरण

कल्या
मं�ालय,

37,800 डॉ.नेहा
10,000
32,95,000 डॉ.अलका
पवार
25,00,000

2006

भारत
सरकार
ि�स्टॉ
मेअर
स्क्व
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औषध
चाचणी
िरजनल सेंट ऑफ

आरोग् व

16-12-

एक्सलन

कुटुं ब

2011

30,00,00,000/- डॉ. अलका
पवार

कल्या
मं�ालय,
भारत
सरकार

�शासकीय कायर्�1)

कमर्चार वगर एकूण पदे -71
एकूण भरलेली पदे : 52
िरक् पदे -19

भिवष्याती योजना (आगामी 2 वष�तील)1) पिरसर िवकासअ) �ंथालयातील सुिवधांचे नुतनीकरण: संस्थेती �ंथालयाचे पुणर्: संगणिककरण
क�न �ंथालय अ�ावत करण्याच या संस्थेच मानस आहे .
ब) दस्तऐव �णाली नुतनीकरण: अपंगाचे �माणप� संगणकाव�न दे ण्याच मुख्
उप�म यात अंतर्भू आहे . तसेच मनो�ग्णांच सवर दस्तऐव हे संगणकीकृत पध्दतीन
संचयीत करण्याच या संस्थेच �यत् आहे .
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2) सेवांचा िवकास- अ) मुले आिण �ौढांसाठी मनोिवकृती आरोग् सुिवधा: वतर्नात् व
सामािजक पध्दतीच िवकास क�न मुले व �ौढांसाठी हाफ वे होम, िदनकें सुिवधा,
वणर्नात् िचिकत्स व समुपदे शन, व्य�क्तम चाचण्य, अिभवृध्द चालण्य अशा
िविवध �कारच्य सुिवधांचा िवकास करण्याच संस्थेच मानस आहे . सदर सुिवधां ही
अितशय िवशेष सुिवधा असणार आहे व सदर िवषयातील �िशक् सुिवधाही संस्थ
िनम�ण करणार आहे .
ब) वृध् मनोिवकृतीशा� सुिवधा: साधारणत: 60 वष�नंतर होणा-या मनोिवकारास
िवशेष उपचार पध्दतीच गरज असते. त्यासाठ स्वतं कक िनम�ण क�न
स्मृती�ंशासारख् आजार असणा-या वृध्दांसाठ मनोसामािजक उपचार पध्दतीमध्
सुधारणा करण्याच या संस्थेच �यत् असणार आहे .
क) पुनवर्स सेवा: मनो�ग्णांन औषधोपचारानंतर पुनवर्स सेवा उपलब् क�न
दे ण्यासाठ संस्थ िदनकें व दीघर ्काली पुनवर्स सुिवधा व तसेच त्यािवषय �िशक्
कायर्� राबिवणार आहे .
ड) �ितबंधात्म समुदाय मनोिवकृतीशा� सुिवधा: मानिसक आजार िनम�ण होऊ नये
यासाठी िंकव झाला असल्या तो बळावू नये यासाठी कोणते उपाय करावेत तसेच
कोणत्य औषधोपचारांची गरज असते यासंबंधी आवश्य असणारी शा�ीय मािहती
लोकांना �त्य िमळावी यासाठी समाजातच मािहती कें स्थाप क�न सी.डी.,
िनयतकािलके, वतर्मानप�, लेखन कायर्�, इत्याद �कल्पां�ार समाजात मानिसक
आजारांबं�ल असणारी अजाणता दूर करण्याच संस्थेच �यत् असणार आहे .
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3) संशोधन क्षे अ) सामुदाियक मानिसक आरोग् सेवेची गरज ओळखणे: समाजाची मानिसक आरोग्
क्षे�ात आरोग् सेवेची गरज ओळखून घे ण्यासाठ वारंवार सामुदाियक संशोधन
�कल् राबिवण्याच संस्थेच मानस आहे . अशा संशोधन �कल्पातू येणा-या काळाची
गरज ओळखून त्यासाठ योग् त्य �कल्पाच आखणी करण्याच संस्थ �यत् करणार
आहे .
ब) मानिसक आरोग् क्षे�ात अथर ्शा: मानिसक आरोग् या िवषयासाठी होणारा खचर
या िवषयावर �काश टाकण्यासाठ व एकूणच आरोग् क्षे�ावर होणा-या आ�थक
िवषयाबाबतचा व अथर्शा�ाबाबतच व अथर्शा�ाच वेध लावण्याच �यत् संस्थ
करणार आहे व त्यानंत मानिसक आरोग् क्षे�ासा मनो�ग्णांच् काळजीिवषयक
मागर्दशर तत्व िनम�ण करण्याच संस्थ �यत् करणार आहे .
क) मनो�ग्णांच दुबर्लत:

मानिसक आजारामुळे येणा-या शारीिरक, मानिसक व

सामािजक दुबर्लतेच अभ्या संस्थ संशोधन स्व�पा करणार आहे .
ड) मिहलांमधील मानिसक व मनोिवकृती तपासणी:

मिहलांच्य मानिसक

आरोग्यािवषय �श्नांच शोध घे ण्याच संस्थ �यत् करणार आहे .
इ) वृध्दमनोिवकृतीशा सेवा िवकास: वृध्दांमधी मानिसक समस्य िदवसेंिदव वाढत
आहे . कायर्क्षमत -हास होणे, िवस्मर, िनणर् न घे ता येणे अशा िविवध िवषयांवर
संस्थ संशोधन करणार आहे .
4) अल्पमुदतीच �िशक् कायर्� व पाठय�म िन�मत� (3 ते 6 मिहने )61

अ) वै�कीय क्षे�ात कमर ्च-यांसाठी �िशक् कायर्�: मानिसक �ग्णांसोब संभाषण
कौशल्, तसेच समुपदे शन कौशल् यांचा िवकास करण्यासाठ वै�कीय िव�ाथ�,
खाजगी वै�कीय डॉक्ट व अिधपिरचािरका, समुपदे शक यांच्यासाठ �िशक् कायर्�
राबिवणे.
ब) मुलांच्य मानिसक आरोग्यासंबंध िशक्षकां �िशक्: शाळे तील लहान मुलांमध्य
मानिसक आजाराचे लवकर िनदान होण्यासाठ व त्याव योग् उपचार िमळण्यासाठ
शाळे तील िशक्षकां �िशक् दे णे.
क) �ाथिमक व �ितबंधात्म उपचारांसबंधी डॉक्टस, नस�स व सामािजक कायर्कत
यांना �िशक् दे णे: यासवर पाठय�माची राज्याती िन�मती िजल्ह मानिसक आरोग्
कायर्�मां�ार केली जाईल. या कायर्�मांन भारत सरकारचे आरोग् व कुटुं ब कल्या
मं�ालयातफ� आ�थक मदत केली जाणार असून 11 व्य पंचवा�षक योजनेत सदरचा
�िशक् कायर्� आयोिजत करण्या येणार आहे .
5) संस्थेच् मालकीच्य मौजे येरवडा व मौजे पाषाण येथील जिमनी उपयोगात आणणेमौजे येरवडा येथे असलेल्य संस्थेच् मालकीच्य जिमनीवर मोठया �माणावर
अित�मण झालेले आहे . याचे मुख् कारण म्हणज या जिमनीवर बांधकाम करण्यासाठ
शासनाकडू न अ�ापपय�त िनधी उपलब् झालेला नव्हत, तथािप सन 2007-2008 या
वष�साठी मौजे येरवडा येथील जागेवर बांधकाम करण्यासाठ शासनाकडू न
�.92,40,723/- च्य खच�चे अंदाजप�कास नुकतीच �शासकीय मान्यत िमळालेली
आहे . त्यानुसा येरवडा येथे बाधकाम करणेकरीतं सावर्जिन बांधकाम िवभागाकडे
सुपूदर केला आहे . उक् िनधीचा वापर क�न संस्थेच् मौजे येरवडा येथील जागेवर
सभागृह

बांधण्या आलेले आहे . तसेच 5 एकर जागेस संरक् िंभतीच बांधकाम
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करण्या आले असून सदरची संरक् िंभ पुणे- अंळंदी रस्त्या बाजूने अपूण�वस्थे
आहे . कारण त्य िठकाणी काही लोकांनी अनािधकृतपणे अित�मण केलेले आहे . सदरचे
अित�मण काढू न टाकण्यासाठ संबंिधत शासकीय काय�लयाशी काय�लयाकडू न
मोठया �माणात प�व्यवहा करण्या आलेला आहे व सध्य त्याच पाठपुरवठा चालू
आहे .
6) बागे चा िवकासअ) िदनकें�ाती कमर्चार व �ग्णांच् मदतीतून, �मातून मनो�ग् िवभागाच्य बाहे र
असणा-या पडीक जमीन स्वच केली गेली आहे .

ही जागा ब-याच िदवसांपासून

िभकारी आिण व्यसनाधी माणसांनी व्यापलेल होती. या बागेभोवती असलेले कुंपण
दु�स् करण्या आले असून तेथे िहरव्यागा गवताची िन�मत करण्या आलेली आहे .
या बागेत मनो�ग्णांसाठ िविवध कायर्� घे तले जातात.
ब) मौजे येरवडा आिण मौजे पाषाण येथील जिमनीवर फुलझाडांची व महसूल िमळवून
दे णारी झाडे उदा.सागवान, िनलिगरी, इत्याद झाडे वरील जागेवर लावण्याच �स्तािव
आहे .
मुख् �शासकीय अिधकारी
महाराष् मानिसक आरोग् संस्थ, पुणे-1
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