कलम 4 (1) (ख
(ख) (i))
अहमदनगर येथील अहमदनगर महानगरपािलका कायालयातील काय व कतये यांचा तपशील
कायालयाचे नाव

अहमदनगर महानगरपािलका ,अहमदनगर.
निवन

ूशासकीय

इमारत,

नगर

औरं गाबाद

रोड,

अहमदनगर.
कायालयाचा

अहमदनगर महानगरपािलका ,अहमदनगर.

प*ा

निवन

ूशासकीय

इमारत,

नगर

औरं गाबाद

रोड,

अहमदनगर.
कायालय ूमुख

मा.आयु-, अहमदनगर महानगरपािलका ,अहमदनगर.

शासकीय

अहमदनगर महानगरपािलका.

िवभागाचे नांव
कोण0या

नगरिवकास िवभाग, महारा5 शासन,मंऽालय मुंबई.

मंऽालयातील
खा0या2या
अिधनःत
काय7ेऽ

अहमदनगर शहर.

भौगोिलक

:

कायानु:प
अहमदनगर शहर
महानगरपािलका
ह;.
िविश< काय
िवभागाचे
/ धोरण

नागिरकांना आवँयक सोयीसुिवधा पुरिवणे.

?येय अहमदनगर

शहरातील

नागिरकांना

मुलभूत

सुिवधा

उदा. आरोCय, रःते, पाणीपुरवठा, िश7ण, िदवाब*ी
इ.पुरिवणे.

धोरण
सव
कमचारी

- संबध
ं ीत आरोCय,

रःते,

पाणीपुरवठा,

िश7ण,

िदवाब*ी,

साव.उHाने या खा0याचे संबध
ं ीत अिधकारी व कमचारी
यां2या सेवा.
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काय

आरोCय - रःते, गटार सफाई, ःव2छता व नागिरकांना
आरोCय दवाखाने इ.
पाणीपुरवठा

-

सव

नागिरकांना

शु?द

व

चांगला

पाणीपुरवठा करणे.
रःते - नागिरकांना

चांगले रःते उपलLध क:न दे णे.

िश7ण- सव नागिरकांना सव ूकारचे िश7णाची सोय
उपलLध क:न दे णे िकंवा 0याबाबतची यवःथा करणे.
िदवाब*ी - साव. रः0यावर नागिरकांकरीता िदवाब*ीची
सुिवधा क:न दे णे.
साव.उHाने

-

नागिरकांसाठी

साव.

उदयाने

व

सांःकृ ितक कOिे उपलLध क:न दे णे.
पयावरण राखणे.
मालम*ेचा
तपशील

अ) ऑिफसेस
01. निवन ूशासकीय इमारत, नगर औरं गाबाद रोड
02. जुनी ूशासकीय इमारत, माळीवाडा
03. ूभाग सिमती कायालय ब.1, सािवऽीबाई फुले
यापारी संकुल
04. ूभाग सिमती कायालय ब.2, माळीवाडा येथील
जुनी ूशासकीय इमारत
05. ूभाग सिमती कायालय ब. 3, Yयुिनिसपल
शाळा नं. 4 , झOडीगेट
06. ूभाग सिमती कायालय ब.4, मनपा शाळा
बु:डगांव रोड
07. मनपा िश7ण मंडळ कायालय.
ब) हॉःपीटल
01. कै. बाळासाहे ब दे शपांडे दवाखाना.
02. तोफखाना दवाखाना.
03. झOडीगेट दवाखाना.
04. निवपेठ दवाखाना.
05. दाणेडबरा दवाखाना.
06. िजजामाता दवाखाना.
07. महा0मा फुले दवाखाना.
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क) शाळा
01. लोकमा`य िटळक ूाथिमक शाळा, िरमांड होम.
02. बाबासाहे ब
ःटे शन.

आंबेडकर

ूाथिमक

शाळा,

रे aवे

03. अिहaयाबाई होळकर ूाथिमक शाळा, सजपरु ा.
04. हवालदार शहीद अLदल
हमीद उद ू ूाथिमक
ु
शाळा, सजपरु ा
05. छऽपती शाहू महाराज ूाथिमक शाळा, बु:डगांव
रोड.
06. महा0मा bयोितबा फुले ूाथिमक शाळा, सावेडी.
07. डॉ.आँमा इकबाल ूाथिमक िवHालय, झOडीगेट.
08. शािहर अdणाभाऊ
तोफखाना.

साठे

ूाथिमक

िवHालय,

09. छऽपती िशवाजी महाराज ूाथिमक िवHालय,
भुतकरवाडी.
ड) उHाने
01. िस?दीबाग, तोफखाना
02. महालआमी उHान, सावेडी
03. सरोष बाग, झOडीगेट
04. िजजामाता उHान माकट याड चौक
05. अमरधाम उHान, अमरधाम
06. लालटाकी उHान, लालटाकी
07. भगतिसंग उHान, पऽकार चौक
08. अंिबकानगर उHान, केडगांव
09. सोना पाक
10. नाना-नानी पाक, सावेडी
11. गंगा उHान, िमःकीन मळा
इ) माकट
01. ूोफेसर कॉलनी, सावेडी
02. सािवऽीबाई फुले यापारी संकुल, सावेडी
03. सावेडी गांवठाण, सावेडी
04. संत कैकाडी महाराज, माळीवाडा
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05. आनंद:षीजी माकट, माळीवाडा
06. अमरधाम, नालेगांव
07. छऽपती संभाजी शॉिपंग, नालेगांव
08. नेह: माकट, िचतळे रोड
09. जनरल पोःट ऑिफस, ःटे ट बॅ
केसमोर
10. िस?दीबाग शॉिपंग सOटर
11. सजपरु ा शॉिपंग सOटर, सजपरु ा
12. िूयदशनी शॉिपंग सOटर, सजपरु ा
13. महा0मा फुले, भाजी माकट गंजबाजार
14. रं गभवन शॉिपंग सOटर, सजपरु ा
15. िस?दाथनगर शॉिपंग सOटर
16. वाडीया पाक शॉिपंग सOटर
17. माळीवाडा शॉिपंग सOटर
18. छऽपती
बु:डगांव

िशवाजी

महाराज

भाजी

19. भाCयोदय शॉिपंग सOटर, केडगांव
फ) फायर िॄगेड
01. माळीवाडा फायर िॄगेड
02. सावेडी फायर िॄगेड
ग) पोहdयाचे तलाव
01. िस?दीबाग जलिवहार
ह) यायाम शाळा
01. िस?दीबाग
02. वाडीया पाक
03. वैदवाडी
ू
04. िस?दाथनगर
05. भोसले आखाडा, बु:डगांव रोड.
य) मंगल कायालय
01. िशवपवन मंगल कायालय
02. डॉ. महाले मंगल कायालय, रं गारगaली
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माकट

03. सौभाCय सदन मंगल कायालय, माळीवाडा
04. भाCयोदय मंगल कायालय, केडगांव
र) वाचनालय
01. महावीर कलादालन
02. हता0मा
ःमारक वाचनालय
ु
03. अंिबका वाचनालय, केडगांव
ल) सांःकृ ितक कOि
01. आंबेडकर ःमारक, िटळक रोड
उपलLध सेवा

02. सावेडी बीडा संकुल
आरोCय, रःते, पाणीपुरवठा, िश7ण, िदवाब*ी, साव.
उदयाने सांःकृ ितक काय िबडा िवषयक कामे इ. सेवा
पुरिवणे.

संःथे2या
संरचना0मक

आयुउपायु- (सा)

उपायु- (कर)

काय7ेऽाचे

अकlट

वसूली

ू0येक

ऑिडट

माकट

ःतरावरचे

सामा`य ूशासन

आरोCय

तपशील

ूोटोकॉल

ःटोअर

पाणी पुरवठा

कर

तk0याम?ये

पुनमुa
 यांकन

(िरहीजन)
नगर रचना

रिजःटर िवभाग

बांधकाम

मोटार

हे ईकल

िवभाग
जकात

सुवण जयंती योजना

कोट

शासकीय योजना

लेबर

घरकुल योजना

रे कॉड

मिहला

व

बाल

कaयाण सिमती
ूिस?दी

अिCनशमन िवभाग

आःथापना

ूभाग कायालय 2 व
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4
मािहती सुिवधा केि
इलेkशीक
िव* िवभाग
संगणक िवभाग
िबडा

व

सांःकृ ितक

िवभाग
IDSMT
UIDSSMT
बांधा

वापरा

हःतातिरत

करा

योजना
अितबमण / अवैध
बांधकाम िनमुल
 न
लोकशाही िदन
दिलत वःती
आमदार

खासदार

िनधी
सुलभ

शौचालय

योजना
मनपा िश7ण मंडळ
ूभाग कायालय 1 व
3
कायालयीन

2354663

दर?वनी
बमांक 2345051
ु
व वेळा

सकाळी 10 ते दपारी
2 व
ु
दपारी
2:30 ते सायं 5 :45 वा.
ु

2341455
2343622
2343004
फॅkस नं. 2328837
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साoािहक सुpटी साoािहक सुटी - दर रिववार आिण 2 रा व 4 था
व िविशq

शिनवार पाणी पुरवठा - पहाटे 3:30

ते राऽी 1 पयत.

सेवेसाठी

(वेगवेगळया भागांम?ये ठरवुन िदलेaया वेळेनुसार)

ठरिवलेaया वेळा

आरोCय - ःव2छता - सकाळी 6 ते 10 दपारी
2 ते
ु
4:30 सव दवाखाने - ठरवुन िदलेaया वेळेनुसार.
अिCनशमन

िवभाग

(अहमदनगर

िवभाग ) - 24 तास सेवा.
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शहर

व

सावेडी

मु;ा ब.4 (ख)1 :- दवाखा`याची रचना काय व कतये यांचा तपशील ::अहमदनगर महानगरपािलकेचे कै.बाळासाहे ब दे शपांडे दवाखाना व सुितका गृह हे :Cणालय
सन 1959 पासुन 24 तास अिवरत कायाि`वत असुन येथे सव सामा`य गरीब गरजु :Cणांना अ0यंत
अaप दरात आरोCय सेवा व ूसुित संबध
ं ात सेवा पुरिवaया जातात. rा :Cणालयाम?ये नगर शहर,
नगर िजarातील जवळपासचे तालुके, छोटे छोटे गाव व नगर िजarाबाहे रील गरीब व गरजु :Cण
ूसुितसाठी येत असतात.

येथे 100 खाटांची सोय असुन दररोज 15 ते 20 ूसुित होतात व अंदाजे

दररोज 5 कुटंु ब िनयोजन शsिबया केaया जातात.

येथे बाr:Cण िवभागात दररोज 80 ते 90

गरोदर मातांची तपासणी केले जाते. :Cणालयाम?ये :Cणां2या सेवस
े ाठी िद.26/9/06 पासुन
:.100/- या अaपदरात सोनोमािफ तपासणी सेवा कायाि`वत करdयात आलेली
गरोदर िsयांची अaपदरात तपासणी व बाळाब;ल आवँयक पुण तपासणी

आहे . 0यामुळे

क:न िदली जाते.

:Cणालयाम?ये डबल पंkचर लॅूोःकोपी मशीन कायाि`वत केलेली आहे . 0याuारे आठवडयातुन 3
िदवस :Cणालयाम?ये िबनटाका कुटंू ब िनयोजन शsिबया करdयात येतात. :Cणालयाम?ये ज`म
होणा-या नवजात कमी वजना2या बालकांकरीता 4 इ`kयुबेटर बसिवdयात आले असुन बालकांना
जीवनदान दे dयासाठी अ0यaप दराम?ये कायरत आहे .
कै.बा.दे .दवाखाना येथे ूसुती किरता येणा-या मिहलांची राbय एwस िनयंऽण सोसायटी माफत
मोफत एच.आय.ही. तपासणी केली जाते.
तसेच कुटंू ब िनयोजन शsिबया क:न घेणा-या लाभाxयाyना अनुदान शासकीय िनयमानुसार
0वरीत िवतरीत करं dयात येते. शासना2या जननी सुर7ा योजना दवाखा`यात राबिवdयात येते.
सदर2या योजने अंतगत दािरिय रे षे खािलल व अनुसुिचत जाती व जमाती किरता शहरीभागातील
लाभाxयाyकिरता z.600/- व मािमण भागातील लाभाxयाyकिरता z.700/- चे अनुदान दवाखा`यात
बाळं त झालेaया sीयांना धनादे शाuारे त0काळ दे dयात येतात.
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महा0मा फुले दवाखाना
मुददा ब.ख (11)आपली रचना,फाम, कतय यांचा तपशील 1)महा0मा फुले दवाखाना अंतगत पुढील
रा5ीय कायबम राबिवले जातात.
1.बालके व गरोदर माता यांना मोफत लसीकरण केले जाते.
2.रा5ीय कु<रोग िनमुल
 न कायबम
3.7यरोग िनयंऽण कायबम
4.मोफत शालेय आरोCय तपासणी
5.कुटंू ब िनयोजन कायबम
6.जननी सुर7ा योजना कायबम
7.रा5ीय पaस पोिलओ कायबम
8.साथरोग िनयंऽण कायबम
िफरता दवाखाना
अहमदनगर महानगरपािलकेने ठरवून िदलेaया वेळा पऽकानुसार ःलम एिरयात जाउन :Cण तपासणी
करणे, तसेच bया िठकाणी अहमदनगर महानगरपािलकेचे दवाखाने नािहत अशा िठकाणी जाउन :Cण
तपासणी करणे व औषधोपचार करणे व साथरोगांिवषयी मािहती दे णे व 0यापासून बचाव करणे
बाबत2या सुचना दे णे.
िफरता दवाखा`यासाठी एकुण 5 जनांचा ःटाफ आहे .
1.वैदयकीय अिधकारी 2.िमौक 3.नस 4.िलपीक 5.िशपाई असा कमचारी वग आहे .
वैदयकीय अिधकारी, िमौक व नस यांनी :Cण तपासणे औषधोपचार उपचार करणे तसेच साथरोगांची
मािहती दे ण,े िलपीक यांनी पाव0या करणे, भरणा भरणे तसेच दै नंिदन अहवाल व िरप~ट दे णे इतर
काम करणे िशपाई यांनी टपाल दे णे, ःव2छता ठे वणे व इतर काम करणे.

\
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अ.

कमचाा-याचे नाव

वग

ह;ा
ु

कामाचे ःव:प

ब.

1

डॉ.सौ.वृषाली पाटील 2

लेडी डॉkटर

कै.बा.दे .दवाखाना व मनपाचे 7 हे aथ

इ`चाज तथा

पोःट, 2 िडःपOसरी, 1 िनदान कOिाची

ू.मुय वैHकीय

ूशासकीय कामकाज पहाणे व िनयंऽण

अिधकारी

ठे वणे. बुधवार व शिनवार तसेच पिहला,
ितसरा, पाचवा रिववार 24 तास
ऑनकॉल डयूटी करणे, दवाखा`यातील
डॉkटरांची डयुटी लावणे व िनयंऽण
ठे वणे, पेशंट2या ूकृ तीम?ये गुंतागुत
ं
झाaयास डॉkटरांना मदत करणे. दै नंदीन
राउं ड घेणे. एखादे :Cणास अ0यंत
आवँयकता भासaयास इमज`सीम?ये
:Cणांची सोनोमाफी तपासणी करणे.

2

डॉ.सौ.िशaपा पाठक

2

वैHकीय

दै नंदीन ओिपडी तपासणी करणे,

अिधकारी

मंगळवार, शुबवार, दसरा
रिववार व
ु
चौथा शिनवार 24 तास ऑनकॉन डयूटी
करणे दै नंदीन राउं ड घेणे. एखादे :Cणास
अ0यंत आवँयकता भासaयास
इमज`सीम?ये :Cणांची सोनोमाफी
तपासणी करणे. मुय वैHकीय अिधकायां2या गैरहजेरीम?ये 0यांचे काम
पहाणे.पेशंट2या ूकृ तीम?ये गुंतागुत
ं
झाaयास डॉkटरांना मदत करणे.

3

डॉ.सौ.भाCयौी

2

रे डीओलॉिजःट

हं बीरे
4

डॉ.सौ.िदपमाला
चहाण

दवाखा`यामिधल :Cणांची सोनोमाफी
तपासणी करणे.

2

वैHकीय

दै नंदीन राउं ड घेणेस मदत करणे,

अिधकारी

लेबर:मला wयुटी करणे, मुय वैHकीय
अिधका-यां2या आदे शानुसार डयूटी करणे.

5

डॉ.ौी.सौरभ िलमये

कंऽाटी वैHकीय

दै नंदीन ओिपडी तपासणी करणे,

अिधकारी

सोमवार, गु:वार, दसरा
रिववार व चौथा
ु
शिनवार 24 तास ऑनकॉन डयूटी करणे
दै नंदीन राउं ड घेणे.पेशंट2या ूकृ तीम?ये
गुंतागुंत झाaयास डॉkटरांना मदत करणे.

10

6

डॉ.सौ.मिनषा गडदे

कंऽाटी वैHकीय

दै नंदीन राउं ड घेणेस मदत करणे,

अिधकारी

लेबर:मला wयुटी करणे, मुय वैHकीय
अिधका-यां2या आदे शानुसार डयूटी करणे.

7

डॉ.bयोती सोनवणे

कंऽाटी वैHकीय

दै नंदीन राउं ड घेणेस मदत करणे,

अिधकारी

लेबर:मला wयुटी करणे, मुय वैHकीय
अिधका-यां2या आदे शानुसार डयूटी करणे.

8

सौ.रं जना गुलाबराव

3

मेशन

सव पॅ
रामेडीकल ःटाफ, व इतर ःटाफ

भोसले

यांची डयुटी लावणे, ू0येक िशट2या
वेळी दै नंदीन हजेरी घेणे व कामाचे
िनयोजन करणे, इमज`सी काम पहाणे,
िशबीर आयोजन करdयास मदत करणे,
दवाख़ा`यातील बायोमेडीकल कच-याचा
िहशोब ठे वणे,धोLया2या कपडयाचा िहशेब
ठे वणे, दवाखा`या2या ःव2छतेकडे ल7
दे णे, दवाखा`याम?ये एखादे पेशंट2या
ूकृ तीम?ये गुंतागुंत झाaयास डॉkटरांना
व िसःटरांना मदत करणे, जननी सुर7ा
योजना िसःटरांuारे आपaया दे खरे खी
खाली राबवुन घेणे व 0यावर िनयंऽण
ठे वणे.ऑपरे शन िथएटर मधील औषधे व
उपकरणे यांचे िनयमन करणे,
दवाखा`यातील डे ड ःटॉकवर िनयंऽण
ठे वणे. दवाखा`याचे मािसक िरपोट
(MTP, TL, ANC, MIS) िविहत
नमु`यात आर.सी.एच. िवभागास
पाठिवणे

9

सौ.रोिहणी रमाकांत

3

पिरचािरका

ऑपरे शन िथएटर म?ये मदत करणे,

पावसे

डॉkटरांना राऊंड घेतान मदत करणे,
बाळं तपणे करणे, :Cनांणा वेळ2या वेळी
औषधे दे णे, नवजात बालकांना इमज`सी
शीटमOट दे णे, बायोमेडीकल कच-याचे
दै नंिदन रे कॉड ठे वणे, :Cन दाखल होत
असताना केसपेपर तयार करणे. पेशंटचे
ऑपरे शन असaयास पेशट
ं ची फॉमवर

11

कंसOट घेणे, पेशंटची आवँयक ती सव
तयारी करणे. :Cनांणा जननी सुर7ा
योजनेची मािहती दे वन
ू योCय लाभाथचा
नमु`याूमाणे फॉम भ:न घेणे, दै नंिदन
जनरल मेडीिसन बुकम?ये पेशट
ं चा
िहशोब िलहणे, िडलेहरी झाaयावर ज`म
ःलीप भरणे, बीले तयार करणे, आयादाया यांचेकडू न कामे क:न घेणे.
10

ौीमती.रािधका

3

पिरचािरका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

पिरचािरका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

पिरचािरका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

पिरचािरका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

पिरचािरका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

पिरचािरका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

पिरचािरका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

पिरचािरका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

पिरचारीका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

पिरचारीका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

लआमण घुले
11

सौ.सं?या भाःकर
साळवे

12

सौ.िःमता लआमण
सोळसे

13

सौ.संिगता द*ाऽय
मे:कर

14

सौ.स:बाई गणपत
बो:डे

15

ौीमती.संगीता
ानदे व नाचन

16

सौ. मनोरमा
भाऊसाहे ब

17

िबडवे

सौ.:दा िपटर
वैरागर

18

सौ.सिवता पांडुरं ग
डमाळे

19

सौ.िमना अिनल
िशंदे

20

सौ.मते मंगल

र-पेढी िवभाग
3

िमडवाईफ

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

िमडवाईफ

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

3

पिरचािरका

वरील ूमाणे पिरचारीकाचे काम

संजय
21

कु.िशतल छबन
पटे कर

22

सौ.सािरका सुधीर
कदम

12

23

सौ.िनिलमा िहवाळे

कंऽाटी

वरील ूमाणे नससची कामे करणे.

पिरचारीका
24

सौ.रे खा अमोिलक

कंऽाटी

वरील ूमाणे नससची कामे करणे.

पिरचारीका
25

ौी.सांगळे ानेर

3

लॅब-टे िkनिशयन

बापुसाहे ब

दवाखा`याम?ये येणा-या :Cणांची रलघवी तपासणी (वाड तसेच ओिपडी
मधील पेशंट) िशट wयुटी करणे .

26

ौी. रघुनाथ नाना

लॅब-टे िkनिशयन

मेहेऽे

दवाखा`याम?ये येणा-या :Cणांची रलघवी तपासणी (वाड तसेच ओिपडी
मधील पेशंट) िशट wयुटी करणे .

27

ौी. बाळु घुमरे

कंऽाटी लॅब-

दवाखा`याम?ये येणा-या :Cणांची र-

टे िkनिशयन

लघवी तपासणी (वाड तसेच ओिपडी

(एन.यु.एच.एम.) मधील पेशंट) िशट wयुटी करणे .
28

ौीमती. आंधळे

कंऽाटी लॅब-

दवाखा`याम?ये येणा-या :Cणांची र-

टे िkनिशयन

लघवी तपासणी (वाड तसेच ओिपडी

(एन.यु.एच.एम.) मधील पेशंट) िशट wयुटी करणे .
29

ौीमती.उषा यशवंत

4

दायी

िसःटर2या कामात मदत करणे, नवजात

िमसाळ

बालकांना आंघोळ घालणे, भpटी बदलणे,
पेशंट िूपेयर करणे.

30

ौीमती.उषा द*ाऽय

4

दायी

वरील ूमाणे दायीचे कामे पहाणे.

4

दायी

वरील ूमाणे दायीचे कामे पहाणे.

4

आया

डयुटीम?ये सव हॉिःपटल चार वेळा

कोपेaलु
31

सौ.िलला ूकाश
पवळ

32

ौीमती.वैशाली
अिनल साखरे

झाडु न पुसुन घेणे, पेशंटची ने-आण
करणे, िसःटर2या हाताखाली काम करणे,

33

ौीमती.सुमन

4

नाका हमाल

बाळासाहे ब रोडे
34

ौीमती.राधा

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम
पहाणे.

4

बां.िबगारी

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

आंबादास िजंदम

पहाणे.

13

35

ौीमती.छाया वसंत

4

फा.फा. िबगारी

िलमकर
36

पहाणे.

ौीमती.सुिनता

4

दायी

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

अशोक कांबळे
37

सौ.आशा रमेश

पहाणे.
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

गायकवाड
38

पहाणे.

सौ.ःनेहूभा

4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

िभमराज वरखेडकर
39

ौीमती.uारकाबाई

पहाणे.
4

पा.पु.िबगारी

सुयक
 ांत भगत
40

कु.राणी

िकशोर

ौीमती.सुलोचना

4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम
पहाणे.

4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

गणेश लखापती
42

ौीमती.कaपना

पहाणे.
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

ौीकांत वांिे
43

ौीमती.नुरजहॉ

पहाणे.
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

हमीद शेख
44

ौीमती.कमल

पहाणे.
4

बां.िबगारी

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

हिर ंि जगधने
45

पहाणे.

कु.सुिनता फिकरचंद 4

आया

फोन डयूटी करणे, ज`म िःलपा ने-आण

हजारे
46

सौ.अिनता लआमण

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम
पहाणे.

चहाण
41

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

करणे
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

14

िगते
47

सौ.रिवंिकौर

पहाणे.
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

इं दरपाल

पहाणे.

आलुवािलया
48

ौीमती.ूिमला

4

हे aथ वॉचमेन

िवास
49

सौ.आशा िनतीन

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम
पहाणे.

4

आया

दवाखा`यामधील कपडयांचे िशवणकाम

घुले

करणे, आवँयकतेनुसार दवाखा`यातील
आयांना ःव2छते2या कामाम?ये करणे.

50

सौ.लता रानपा

4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

जुYमीवाले
51

सौ.मोिनका

पहाणे.
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

गोर7नाथ दे ठे
52

ौीमती. ताराबाई

पहाणे.
4

बां.िबगारी

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

हिर ंि िशंदे
53

ौीमती कडू बाई

पहाणे.
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

छबन नवाळे
54

ौीमती.िहरा राजOि

पहाणे.
4

भागवत
55

सौ.लता सुधाकर

4

Lलड बँक

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

वॉड बॉय

पहाणे.

बां.िबगारी

मेशन यां2या ऑिफसम?ये िशपायाचे

महाले
56

ौीमती.सुजाता ग.

काम पहाणे.
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

िदकडा
57

ौीमती मंदा िदलीप

पहाणे.
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

चाफे
58

ौीमती. वैशाली

पहाणे.
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

िदलीप पटे कर
59

सौ.मोकळ उषा

पहाणे.
4

आया

वरील ूमाणे आयांचे नेमन
ु िदलेले काम

वसंत
60

ौीमती.िमना7ी

पहाणे.
4

बां.िबगारी

सी.एम.ओ. यांचे दालन साफ सफाई

मुकुंद वैकर

क:न ःव2छ करणे, कु.िन.शsिबया
करणा-या पेशंटचे फॉम, ःवा7-या,

15

फोटो इ0यादी जमा क:न सांभाळु न
ठे वणे. ऑपरे शन िथएटरम?ये पेशंट
ूीपेअर क:न आणणे व ऑपरशन नंतर
वाडाम?ये घेऊन जाणेस मदत करणे.
जननी सुर7ा योजनेचा लाभाxयाyना
योजनेची मािहती सांगुन लाभाxयाyकडू न
आवँयक कागद पऽे गोळा करणे.
61

सौ. कमला चहान

4

िःवपर

दवाखा`यातील संडास बाथ:म िदवसातून
चार वेळा ःव2छ करणे, पेशंटचे खराब
झालेले

कपडे

व

िडलेहरीचे

कपडे

िदवसातून तीन वेळा धुने, कच-याची
िवaहे वाट लावणे.
62

ौीमती.िहरा चहाण

4

िःवपर

दवाखा`यातील संडास बाथ:म िदवसातून
चार वेळा ःव2छ करणे, पेशंटचे खराब
झालेले

कपडे

व

िडलेहरीचे

कपडे

िदवसातून तीन वेळा धुने, कच-याची
िवaहे वाट लावणे.
63

सौ.अिनता राजु

4

िःवपर

दवाखा`यातील संडास बाथ:म िदवसातून

चहाण

चार वेळा ःव2छ करणे, पेशंटचे खराब
झालेले

कपडे

व

िडलेहरीचे

कपडे

िदवसातून तीन वेळा धुने, कच-याची
िवaहे वाट लावणे.
64

सौ.सपना रमेश

4

िःवपर

दवाखा`यातील संडास बाथ:म िदवसातून

गोसावी

चार वेळा ःव2छ करणे, पेशंटचे खराब
झालेले

कपडे

व

िडलेहरीचे

कपडे

िदवसातून तीन वेळा धुने, कच-याची
िवaहे वाट लावणे.
65

ौी.रिव रमेश

4

िःवपर

दवाखा`यामिधल िःवपरचीए कामे करणे

4

िःवपर

ऑपरे शन

चहाण
66

ौी.सागर सतीष
घा:

करणे,

िथएटर
ऑरे शन

म?ये

ऍटोkलेहींग

िथएटर

िफिनगेशन

करणे, ऑपरे शन िथएटर संबंधीत सव
काम करणे, िथएटर मधील उपकरणांची
ःव2छता करणे व काळजी घेणे.

16

67

ौी.सुधीर केशव

4

िशपाई

िशपायाची

व

वॉचमेनची

अशी

दो`ही

कामे पहाणे, दोन वेळा व गरज भासेल

जगताप

तेहा पाdया2या टाkया भरणे, जनरे टरचे
ऑईल व िडझल भरणे, लाईट गेaयास
जनरे टर चालु करणे, राउं ड2या वेळेस
:Cणां2या

नातेवाईकास

दवाखा`यातील
काढणे,

फॅन

बाहे र

काढणे.

उं चीवर2या
साफ

करणे,

जाळया
ऑkसीजन

िसलOडर आणने, बरशन गॅस घेऊन येण,े
मेशन

यांचे

आदे शानुसार

साफसफाई

करणे, पेशंट हलिवणेस आयांना मदत
करणे.
हलिवणेस

दवाखा`यामधील
मदत

आवँयकतेनुसार

मुय

फिनचर

करणे

तसेच

िलिपक

यांचे

आदे शानुसार काम करणे.
68

ौी.अशोक िहराजी

4

िशपाई

वरील ूमाणे िशपायांची नेमुन िदलेली

िशंदे
69

ौी.गणेश रामदास

कामे
4

धोबी

वरील ूमाणे िशपायांची नेमुन िदलेली

सोनवणे
70

ौी.राजेश दशरथ

कामे
4

धोबी

वरील ूमाणे िशपायांची नेमुन िदलेली

दळवी

कामे

71

ौी. बबन सातपुते

4

िशपाई

वरील ूमाणे िशपायांची नेमुन िदलेली कामे

72

ौी. िसमोन थॉमस

4

िशपाई

ऑिफसची साफसफाई करणे, ूःताव

कसबे

तसेच टपाल मुय कायालयाम?ये घेऊन
जाणे, आवँयकतेनुसार मुय िलिपक
यांचे आदे शानुसार काम करणे.

73

ौी.बिह: गंगाधर

4

िशपाई

जुने कायालयाम?ये येथे टपाल घेऊन

आमले

जाणे, ज`म दाखले आरोCय
िवभागामधुन आणून दवाखा`याम?ये
वाटप करणे. आवँयकतेनुसार मुय
िलिपक यांचे आदे शानुसार काम करणे.
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74

ौी.सिचन अ:ण

4

िशपाई

कै.बा.दे .दवाखाना व मनपा2या इतर

काळभोर

आरोCय कOिाचे संगणकावरील सव कामे
करणे. C.M.O. यांचे आदे शानुसार
कामे करणे. आर.सी.एच. िवभागाकडे
सादर करावयाचे िविवध रा5ीय
कायबमांचे व योजनांचे आठवडी व
मािसक अहवाल संगणकावर तयार क:न
आर.सी.एच. िवभागाकडे वेळ2या वेळी
पाठिवणे.

75

ौी.अजय अzण

3

कंपlडर

संपण
ु  हॉिःपटलचे औषधे व उपकरणे

लोळगे

ःटोअर िवभागाकडू न मागिवणे, सव
उपकरणांचे रे कॉड ठे वणे, दै नंदीन औषधे
दे णे.

76

ौीमती.िमरा मोहन

3

चहाण

बा.दे .दवा

दवाखा`याम?ये वेळोवेळी येणा-या

ू.मुय िलिपक

शासकीय योजना राबिवणे व 0यासंबध
ं ी
आिथक यवहार पहाणे, दवाखा`यातील
कायालयीन कामकाज पहाणे,
दवाखा`यातील कायालयीन कमचा-यांवर
दे खरे ख ठे वणे, चीफ मेडीकल ऑिफसर व
लेडी डॉkटर इ`चाज यांचे कायालयीन
कामकाज पहाणे, दै नंदीन ूःताव तयार
करणे, व पुढील पुतत
 ा करणे, धोLयाचे
िनिवदा काढणे, व 0याचे मािसक िबले
तयार करणे, िरkयुपमOटची कामे
पहाणे,दवाखा`यातील डे ड ःटॉकवर
िनयंऽण ठे वणे.

77

ौी.शरद जाधव

3

कुटंु ब कaयाण कायबमांतगत खाजगी

िलिपक

वैHकीय यवसायीकांचे काम पहाणे,
ऑपरे शन रिजःटर मO`टे न करणे,
बालरोग त, भुलत यांचे पगार बील
तयार क:न 0यांचे पगाराचे चेक
दवाख़ा`याम?ये िवतरीत करणे, व 0यांचे
टी.डी.एस. संबध
ं ी काम पहाणे
िरkयुपमOट, दवाखा`यातील सव

18

ःटे शनरीचे काम पहाणे. फोन िबल
तपासुन ऑिफसला पाठिवणे, मॅटिनटी
रिजःटरला दै नंदीन िःलपांची नद घेऊन
रिजःटर पुण भरणे, ज`म, मृ0यु रे कॉड
अHयावत ठे वणे. डे ड ःटॉक रिःजटर
मOटेन करणे, सािवऽीबाई फुले क`या
योजनेचे काम पहाणे, मुय िलिपक यांचे
आदे शानुसार काम पहाणे.
78

सौ.िवजया मदन

3

िलिपक

दै नंदीन ओ.पी.डी.चे काम पहाणे,

तरोटे

केसपेपर काढणे केसपेपर सांभाळु न
ठे वणे, कुटं ब िनयोजन शs िबयेचे
हाउचर भरणे, अनुदान वाटप करणे

79

सौ. भडे वंदना

3

िलिपक

ज`म िःलपां2या नदी संगणकावर घेऊन
दवाख़ा`याम?ये ज`म दाखले वाटप
करणे. शासना2या MCTS (मदर ऍdड
चाईaड शॅिकंग िसःटम) अंतगत
दवाखा`याम?ये होणा-या ए.एन.सी. नद
ऑनलाईन घेणे. आवक जावक बारिनशी.

80

ौी.भाकरे धडीबा

3

िलिपक

सोनोमाफी करणा-या :Cणांचे एफ फॉम
भरणे व ऑनलाईन मािहती भरणे.

81

ौी.पवार

4

िशपाई

सोनोमाफी कOिाची साफसफाई करणे व
:Cणांना रांगेत बसवणे

82

ौीमती.पुंपा

4

मावशी

सोनोमाफी कOिाची साफसफाई करणे व

गाडे कर
83

सौ.:िkमणी

:Cणांना रांगेत बसवणे,आत सोडणे.
4

आया

ऑिफस व तळघर साफसफाई करणे,

रामलाल आलचेpटी

झेरॉkस काढणे, टपाल दे णे ऑिफसची
दै नंदीन कामे.
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जुने दाणेडबरा दवाखाना
अ.ब
1.

कमचाा-याचे नाव
ौी.िगते िवकास भानुदास

हHा
ु
कपlडर

कामाचे ःवzप
zCणांकिरता ःटोअर
माफत औषधे
मागिवणे,मेडीकल
िरपोट िलहीणे इ.

2.

कु.चाविलया शीला रमजान

िलपीक

केस पेपर करणे,भरणा
करणे,दै नंदीन िरपोट
पaस
पोिलओ,लसीकरण
तसेच िशबीराम?ये
िलपीकाचे काम करणे
रा◌ीय कायबमाम?ये
सहभाग

3.

सौ.पुंपा ूकाश तावरे

िशपाई

दवाखाना धुणे
साफसफाई करणे
टपाल दे णे.ई .

जुना दाणे डबरा दवाखा`याकडू न :Cणांना खालीलूमाणे सेवा िदaया जातात.
जातात.
1. :Cणांची तपासणी क:न आजाराूमाणे औषधोपचार केला जातो.
2. जे< नागिरकांची तपासणी क:न मोफत औषधोपचार केला जातो.
3. रा5ीय 7यरोग कायबम अंतगत 7यरोग :Cणांना मोफत औषधोपचार केला जातो.
4. रा5ीय कु<रोग िनमुल
 न कायबमांतगत कु<रोगी शोधून 0यांना मोफत औषधोपचार
केला जातो.
5. रा5ीय पaस पोिलओ कायबम राबिवdयात येतो.
वरील सव कायबम राबिवdयात येत असून येणा-या गरोदर िsया, लहान मुले यांना योCय मागदशन
क:न लसीकरणाचे िठकाणी उद. तोफखाना दवाखाना, कै.बा.दे .दवाखाना येथे उपचारासाठी पाठिवdयात
येते.
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कलम 4 (1) (ख
ख) (i))
ःपधा परी7ा ूिश7ण केि
1

िवभाग ूमुखाचे

ू.संचालक ूा.एन.बी. िमसाळ

नाव
2

मुय कायालय

3

िवभागीय कायालय

4

फोन नं.

5

फॅkस नं.

6

ई-मेल

ःपधा परी7ा कOि,, िबडा संकुल,,सावेडी,,अहमदनगर

0241-2429510

7 कमचा-याची नांवे व
सया

1) ूा. एन बी िमसाळ,,ू.संचालक,,2) ौी.मोरे आर आर
(िलिपक),,3) ौी. धाडगे जी एल (िशपाई)
संया : 1+2:3
ूकaप संचालक + िलिपक + िशपाई :3
3

मु;ा 4 (ख) I
1) ःथापना : 25 एिूल 2007
त0कािलन आयु- मा.ौी. रमेशजी पवार
त0कािलन महापौर मा. ौी. संिदपजी कोतकर.
2) ःथापनेपासून संचालक : ूा. एन बी िमसाळ.
3) ूितवष ूवेश परी7ेuारे 60 पदवीधर िवHाxयाyना ूवेश िदला जातो. आ*ापयyत 7 बॅ
चेस पूण
झाaया. बॅ
च ब.8 साठी 500 अजाyचे िवतरण झाले होते. 100 गुणां2या ूवेश परी7ेuारे 60
िवHाxयाyची ूिश7णासाठी िनवड करdयात आली. ूथम बमांका2या िवHाxयास 100 पैकी 84
गुण तर 60 या िवHाxयास 65 गुण होते. िदवसOिदवस केिातील िवHाxयाy2या गुणव*ेत वाढ
होत आहे .
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मु;ा 4 (ख) I
1) उपलLध सुिवधा : िवनामुaय मंथालय.(सुमारे तीन लाख :पये िकंमती2या पुःतकांनी सुसbज)
जुलै 2013 अखेर एकूण 433 िवHाxय UPSC/MPSC 2या िविवध पिर7ा उ*ीण झालेले
आहे त. यातील 70 िवHाxय शासना2या िविवध पदावर कायरत आहे त.
मु;ा 4 (ख) I
1) कOदीय लोकसेवा आयोग आिण महारा5 लोकसेवा आयोगा2या तीन िविवध परी7ाम?ये
कOिा2या ःथापनेपासून (सन 2007 पासून) जुलै 2013 अखेर एकूण 384 िवHाxय
उ*ीण

झालेले आहे त. यातील 70 िवHाxय शासना2या िविवध पदावर कायरत

आहे त.
2) भिवंयकालीन योजना : ई- लिनyग सOटर, इं टरनेट सिफyग आिण तांचे मागदशन,
अ0याधुिनक सुिवधा.
सन 2011-2012, काही नेऽदीपक िनकाल.
1) ौी. अतुल रामदास घुसळे - एस टी आय (राbयात सहावा), नायब
तहिसलदार,सहायक िवबीकर आयु- वग- 1.
2) ौी. ूकाश राम सुयव
 श
ं ी (राbयात नववा), सहायक िवबीकर िनरीआक वग- 1
3) डॉ. सुधीर खेडकर (राbयात अनुसुिचत वगाम?ये पिहला, राbयात चौथा), सहायक
िवबीकर िनरी7क, वग- 1
4) ौी. अनंत रामराजे भोसले(राbयात पिहला) िवबीकर िनरी7क.
5) कु. bयोती छबुराव गुंजाळ (राbयात मुलीत पाचवी).तहिसलदार
अ.नु

नांव

पद

सन

1

सुहास नवले

एस.टी.आय

2013

2

भाऊसाहे ब ठोले

एस.टी.आय

2013

3

नॆता सोनवणे

एस.टी.आय

2013

4

मधु िशंदे

एस.टी.आय

2013

5

Yहःके युवराज

एस.टी.आय

2013

6

ूकाश डोबस

एस.टी.आय

2013

7

साबळे महे शकुमार

स.िडवी.bयु.इं िजिनअर मुबई महाहनगरपािलका

2013
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8

डॉ.अतुल घुसले

तहसीलदार

2013

9

आहाड मोरे र

एजआयसी डे हलपमOट अिधकारी व बॅ
क ऑफ महरा5 2013

10

द*ाऽय सुखदे व िभसे एस.टी.आय

2013

11

Yहःके सिवता

पी.एस.आय

2013

12

आगरकर पूनम

पी.एस.आय

2013

13

साठे ःवाती

पी.एस.आय

2013

14

जयौी रमेश अनवणे पी.एस.आय

2013

15

Yहःके संतोष

पी.एस.आय

2013

16

चेतन पाखले

Company Commandant (UPSC)

2013
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