ग़ुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमाांतर्यत
ऱ्ुणवत्ता

आश्वासन

सममतीमधील

राज्र्
पदे

नाममनदे मित करण्र्ाबाबत

महाराष्ट्र िासन
सावयजमनक आरोग्र् मवभार्
िासन मनणयर् क्रमाांकः ऱ्ुमनका 2014/प्र.क्र. 275/ आरोग्र् -3
ए ववग , 10 वा मजला, र्ो.ते. रूग्णालर् सांकूल इमारत
लो.मि. मार्य , म़ुांबई- 400 001
तारीख: 07 मिसेंबर, 2017

वाचा 1) सावयजमनक आरोग्र् मवभार् िासन मनणयर् क्रमाांकः ऱ्ुमनका- 2014/प्र.क्र. 275/ आरोग्र्-3,
मद. 22 मे, 2015
2) आऱ्ुक्त ( आरोग्र् सेवा) तथा अमभर्ान सांचालक, राष्ट्रीर् आरोग्र् अमभर्ान र्ाांचे क्रमाांकः
राआसो/ऱ्ु. आ.क./ रा.ऱ्ु. आ.स./42974/2017, मद. 04 ऑर्स्ि , 2017 चे पत्र

प्रस्तावना ऱ्ुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमाांतर्यत राज्र् ऱ्ुणवत्ता आश्वासन सममती उपरोक्त मद. 22 मे, 2015
च्र्ा िासन मनणयर्ान्वर्े करण्र्ात आली होती. सदर सममतीमधील सदस्र्ाांची नावे नाममनदे मित
करण्र्ाची बाब िासनाच्र्ा मवचाराधीन होती. र्ाबाबत िासन प़ुढीलप्रमाणे मनणयर् घेत आहे.
िासन मनणयर्ऱ्ुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमाांतर्यत राज्र् ऱ्ुणवत्ता आश्वासन सममतीमध्र्े प़ुढीलप्रमाणे
नाममनदे िन करण्र्ात र्ेत आहे.
राज्र् ऱ्ुणवत्ता आश्वासन सममती
अ.क्र.

राज्र्

ऱ्ुणवत्ता

आश्वासन राज्र् ऱ्ुणवत्ता आश्वासन सममती पदनाम

सममती
1.

प्रधान

नाममनदे मित सदस्र्
समचव,

सावयजमनक

आरोग्र् मवभार्, म़ुांबई

-

अध्र्क्ष
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अ.क्र.

राज्र्

ऱ्ुणवत्ता

आश्वासन राज्र् ऱ्ुणवत्ता आश्वासन सममती पदनाम

सममती
2.

नाममनदे मित सदस्र्

आऱ्ुक्त ( आरोग्र् सेवा) तथा

-

उपाध्र्क्ष

सेवा

-

सदस्र्

सांचालक, वैद्यकीर् मिक्षण व

-

सदस्र्

-

सदस्र् समचव

-

सदस्र्

-

सदस्र्

-

सदस्र्

-

सदस्र्

-

समन्वर्क

अमभर्ान सांचालक, राष्ट्रीर्
आरोग्र् अमभर्ान, म़ुांबई
3.

सांचालक,

आरोग्र्

सांचालनालर्, म़ुांबई
4.

सांिोधन, म़ुांबई
5.

अमतमरक्त सांचालक, आरोग्र्
सेवा, राज्र् क़ुि़ु ां ब कल्र्ाण
कार्ालर्, प़ुणे

6.

सह सांचालक, आरोग्र् सेवा
(रूग्णालर्े) , म़ुांबई

7.

सह सांचालक . आरोग्र् सेवा
(प्रा. आ.के.-मजपस्तर)

8.

प्राचार्य , सावयजमनक आरोग्र्
सांस्था, नार्पूर

9.

उपसांचालक

आरोग्र्

सेवा

(ि़ुश्ऱुषा), म़ुांबई
10.

सह

सांचालक

नोिल

(ताांमत्रक)

अमधकारी,

व

ऱ्ुणवत्ता

सदस्र्

आश्वासन सममती कक्ष, राष्ट्रीर्
आरोग्र् अमभर्ान, म़ुांबई
11.

सहाय्र्क

सांचालक

तथा

राष्ट्रीर्

िहरी

अमभर्ान

नोिल अमधकारी,

-

सदस्र्

आरोग्र्

म़ुांबई
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अ.क्र.
12.

राज्र्

ऱ्ुणवत्ता

आश्वासन राज्र् ऱ्ुणवत्ता आश्वासन सममती पदनाम

सममती

नाममनदे मित सदस्र्

एक मजल्हा िल्र् मचमकत्सक

िॉ. आर. के. िेळके, मजल्हा सदस्र्
िल्र् मचमकत्सक , प़ुणे

13.

एक मजल्हा आरोग्र् अमधकारी

िॉ.िी.के. माने, मजल्हा आरोग्र् सदस्र्
अमधकारी, प़ुणे

14.

महानर्रपामलका/

नर्र िॉ. मदपक परोपकारी, वैद्यकीर् सदस्र्

पामलका र्ाांचे प्रमतमनधी

आरोग्र् अमधकारी, नवी म़ुांबई
मनपा

15.

एक स्त्री रोर् तज्ञ

िॉ. सौ. स़ुमनला लाळे ,स्त्री रोर् सदस्र्
तज्ञ,

िार्ा

स्त्री

रूग्णालर्,

नार्पूर
16.

एक श्लल्र् मचमकत्सक

िॉ.

स़ुरेि

जर्दाळे ,

िल्र् सदस्र्

मचमकत्सक, नामिक
17.

एक भूलतज्ञ

िॉ. बी.पी. कदम, भूलतज्ञ, सदस्र्
सामान्र् रूग्णालर्, नाांदेि

18.

एक बालरोर् तज्ञ

िॉ. अमनल सोनावणे, बालरोर् सदस्र्
तज्ञ, स्त्री रूग्णालर्, लातूर

19.

एक मभषक

िॉ. व्ही. बी. नामपल्ली, मभषक, सदस्र्
मवभार्ीर् सांदभय सेवा रूग्णालर्,
नामिक

20.

एक

वैद्यकीर्

उपमजल्हा रूग्णालर्

अमधक्षक, िॉ.

आनांद

पवार,

वैद्यकीर् सदस्र्

अमधक्षक, उपमजल्हा रूग्णालर्,
कळवण, नामिक

21.

एक वैद्यकीर् अमधक्षक, ग्रामीण िॉ. प्रदीप नरविे , वैद्यकीर् सदस्र्
रूग्णालर्

अमधक्षक, ग्रामीण रूग्णालर्,
दे वळा, नामिक
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अ.क्र.

राज्र्

ऱ्ुणवत्ता

आश्वासन राज्र् ऱ्ुणवत्ता आश्वासन सममती पदनाम

सममती
22.

एक

नाममनदे मित सदस्र्
वैद्यकीर्

अमधकारी, िॉ. प्रकाि चौधरी,

प्राथममक आरोग्र् केंद्र

अमधकारी,

प्राथममक

वैद्यकीर् सदस्र्
आरोग्र्

केंद्र, नैताले, नामिक
23.

नामाांमकत खाजर्ी रूग्णालर् /

मरक्त

सदस्र्

स्वर्ांसेवी सांस्थेचे प्रमतमनधी
24.

मवधी तज्ञ- मवधी व न्र्ार् उप समचव, मवधी व न्र्ार् सदस्र्
मवभार्, मांत्रालर्, म़ुांबई

25.

मवभार्, मांत्रालर्, म़ुांबई

FOGSI / IMA /IAPSM/ FOGSI / IMA /IAPSM/ APH सदस्र्
APH र्ाांचे प्रमतमनधी

र्ाांचे प्रमतमनधी

सदर िासन मनणयर् महाराष्ट्र िासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्र्ात आला असून त्र्ाचा सांकेताक 201712071400050017 असा आहे . हा आदे ि
मिजीिल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्र्ात र्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदे िाऩुसार व नावाने.
Digitally signed by Roshani Dinesh

Patil
Roshani Dinesh Kadam
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O =
Kadam Patil
Government Of Maharashtra, OU =
Public Health Department
Date: 2017.12.07 16:18:20 +05'30'

रो.मद. कदम-पािील
िासनाच्र्ा अवर समचव
प्रत,
1. आऱ्ुक्त ( आरोग्र् सेवा) तथा अमभर्ान सांचालक, राष्ट्रीर् आरोग्र् अमभर्ान, म़ुांबई
2. सांचालक, आरोग्र् सेवा सांचालनालर्, म़ुांबई
3. सांचालक, वैद्यकीर् मिक्षण व सांिोधन, म़ुांबई
4. अमतमरक्त सांचालक, आरोग्र् सेवा, राज्र् क़ुि़ु ां ब कल्र्ाण कार्ालर्, प़ुणे
5. सह सांचालक, आरोग्र् सेवा (रूग्णालर्े) , म़ुांबई
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6. सह सांचालक . आरोग्र् सेवा (प्रा. आ.के.-मजपस्तर)
7. प्राचार्य , सावयजमनक आरोग्र् सांस्था, नार्पूर
8. उपसांचालक ,आरोग्र् सेवा (ि़ुश्ऱुषा), म़ुांबई
9. सह सांचालक (ताांमत्रक) व नोिल अमधकारी, ऱ्ुणवत्ता आश्वासन सममती कक्ष , राष्ट्रीर्
आरोग्र् अमभर्ान, म़ुांबई
10. सहाय्र्क सांचालक तथा राष्ट्रीर् िहरी आरोग्र् अमभर्ान नोिल अमधकारी, म़ुांबई
11. िॉ. आर. के. िेळके, मजल्हा िल्र् मचमकत्सक , प़ुणे
12. िॉ.िी.के. माने, मजल्हा आरोग्र् अमधकारी, प़ुणे
13. िॉ. मदपक परोपकारी, वैद्यकीर् आरोग्र् अमधकारी, नवी म़ुांबई मनपा
14. िॉ. सौ. स़ुमनला लाळे ,स्त्री रोर् तज्ञ , िार्ा स्त्री रूग्णालर् , नार्पूर
15. िॉ. स़ुरेि जर्दाळे , िल्र् मचमकत्सक, नामिक
16. िॉ. बी.पी. कदम, भूलतज्ञ , सामान्र् रूग्णालर्, नाांदेि
17. िॉ. अमनल सोनावणे, बालरोर् तज्ञ, स्त्री रूग्णालर्, लातूर
18.

िॉ. व्ही. बी. नामपल्ली, मभषक, मवभार्ीर् सांदभय सेवा रूग्णालर्, नामिक

19. िॉ. आनांद पवार, वैद्यकीर् अमधक्षक, उपमजल्हा रूग्णालर्, कळवण, नामिक
20. िॉ. प्रदीप नरविे , वैद्यकीर् अमधक्षक, ग्रामीण रूग्णालर्, दे वळा, नामिक
21. िॉ. प्रकाि चौधरी, वैद्यकीर् अमधकारी, प्राथममक आरोग्र् केंद्र, नैताले, नामिक
22. उप समचव, मवधी व न्र्ार् मवभार्, मांत्रालर्, म़ुांबई
23. FOGSI / IMA /IAPSM/ APH र्ाांचे प्रमतमनधी
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