प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारं जा मज. वामिम
कलम -4 (1) (ब) (1)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी), कायालयातील काये व कततव्ये यांचा तपमिल
कायालयाचे नाांव
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मज. वामिम
पत्ता
पाण्याचा टाकी जवळ, धामणी (खडी) ता. कारां जा मज. वामिम
कायालय प्रमुख
डॉ. उदयसिंग उकांटराव जाधव, वैद्यमकय अमधकारी
िािंकीय मवभागाचे नाांव
िंाववजमनक आरोग्य मवभाग
कायवक्षेत्र
धामणी, िंोहोळ, िेलुवाडा, वाई, भडमिवणी भौगोमलक
मवमिष्ट कायव
रोगाांवर मनदान व औषधोपचार
रुग्णाच्या रोगाांवर मनदान व औषधोपचार तिंे च राष्रीय कुटुां ब कल्याण कायवक्रम
मवभागाचे ध्येय धोरण
राबमवणे.
धोरण
ग्रामीण जनतेला / रुग्णाांना आरोग्य मवषयक िंेवा िंुमवधा पुरमवणे
िंवव िंां बधीत कमव चारी
एकुण 2 औषधी मनमाण अमधकारी, 2 आरोग्य िंहाय्यीका , 2 आरोग्य िंहाय्यक, 6
आरोग्य िंे मवका, 5 कांत्राटी आरोग्य िंेमवका, 5 आरोग्य िंेवक, 1 कमनष्ठ िंहाय्यक,
7 पमरचर, 1 िंफाईकामगार, 5 अधव वेळ स्त्री पमरचर
कायव
आरोग्य िंे वा पुरमवणे.
कामाचे मवस्तृत स्वरूप
रुग्णाांना आरोग्य मवषयक िंेवा िंुमवधा पुरमवणे
मालमत्तेचा तपमिल
िािंमकय इमारत आहे
उपलब्ध िंेवा
रुग्णाांना आरोग्य मवषयक िंेवा िंुमवधा पुरमवणे तयाांच्या आजाराचे रोगमनदान व
उपचार करुन आरोग्य राखणे. िंवव आरोग्य मवषयक राष्रीय कायवक्रम राबमवणे
संस्थे च्या संरचनात्मक तक्तत्यामध्ये कायत क्षेत्राचे प्रत्ये क स्तरावरील तपमिल :
कायालयीन वेळा
वेळ िंकाळी 10.00 ते िंाांय 5.45
िंाप्ताहीक िंुटी व मवमिष्ट
िंवव रमववार तिंे च िंवव िािंमकय िंुटया
िंे वेिंाठी ठरमवलेल्या वेळा
अभ्यागताांना भेटण्याची वेळ िंकाळी 09.00 ते 12.00 व दुपारी 04.00 ते 05.00
कलम -2 एच नमुना (अ)
मामितीचा अमधकारी अमधामयम 2005 अन्वये मवभागावर लोकप्रामधकारी यांची यादी
िासकीय मवभागाचे नांव: प्रा.आ.केंद्र धामणी (खडी) ता.कारं जा मज.प.वामिम
अ. क्र
लोकप्रामधकारी िंां स्था
िंांस्था प्रमुखाचे पदनाम
मठकाण /पत्ता
मनरां क
वैद्यमकय अमधकारी
प्रा.आ.केंद्र धामणी(खडी)
कलम -2 एच नमुना (अ)
िािंनाकडू न पुरेिंा मनधी प्राप्त लोकप्रामधकारी
िािंकीय मवभागचे नाव :आरोग्य मवभाग, मजल्हा पमरषद, वामिम
अ. क्र
लोकप्रामधकारी िंां स्था
िंांस्था प्रमुखाचे पदनाम
मनरां क
--

मठकाण /पत्ता

1

कलम -2 एच नमुना (अ)
प्रामथमक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मज. वामिम, कायालयातील अमधकारी व कमव चारी याांच्या
अमधकाराांचा तपमिल.
अ
अ.क्र.

पदनाम

अमधकार - आर्थथक

कोणतया कायदया/ मनयम /
िािंनमनणवय / पमरपत्रकानुिंार

1

वैद्यमकय अमधकारी,
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी
(खडी) ता. कारां जा मज. वामिम

आहरण व िंां मवतरण िंह
कमव चा-याांचे वेतन व भत्ते
प्रवािं भत्ते कु.कु. लाभ
इतयादी

मा.मु.का.अ.याांचे पमर प.क्र.1151
मद.15/3/2011

ब
अ. क्र
1

क
अ. क्र
1

अ. क्र
1

पदनाम

प्रिािंकीय

वैद्यमकय अमधकारी,
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी
(खडी) ता. कारां जा मज. वामिम

प्रिािंकीय

पदनाम
वैद्यमकय अमधकारी,
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी
(खडी) ता. कारां जा मज. वामिम
पदनाम
वैद्यमकय अमधकारी,
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी
(खडी) ता. कारां जा मज. वामिम

फौजदारी

अमभप्राय

कोणतया कायदया/ मनयम /
िािंनमनणवय / पमरपत्रकानुिंार
मा.मुख्य कायवकारी मअधकारी मज. प.
वामिम याांनी प्रदान केलेल्या अमधकारा
नुिंार

अमभप्राय

कोणतया कायदया/ मनयम /
िािंनमनणवय / पमरपत्रकानुिंार

अमभप्राय

कोणतया कायदया/ मनयम /
िािंनमनणवय / पमरपत्रकानुिंार

अमभप्राय

मनरां क

अधव न्यायीक
मनरां क

2

कलम -4 (1) (ब) (2) नमुना (ब)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी), कायालयातील अमधकारी व कमवचारी याांच्या अमधकाराांचा तपमिल.
अ.क्र

पदनाम

कतवव्य

अमभप्रा
य

कोणतया
कायदया/ मनयम
/िािंनमनणवय /
पमरपत्रकानुिंार

1

वैद्यमकय अमधकारी,
प्राथममक आरोग्य केंद्र
धामणी (खडी) ता.
कारां जा मज. वामिम

प्रा.आ.केंद्रा अांतगवत उपकेंद्र व कमवचा-याांवर मनयांत्रण ठे वणे
लिंीकरण गरोदर स्तनदामाता मनयममत तपािंणी , दौरा अांतगवत
उपकेंद्रानाभेटी व िंां पुणव तपािंणी दफतरतपािंणी व िािंमकय
योजनाचा लाभार्थ्याना मनयमाप्रमाणे िंे वा इतयादी पूरमवणे

िािंन मनणव या
प्रमाणे

2

औषधी मनमाण
अमधकारी

िािंन मनणव या
प्रमाणे

3

आरोग्य िंहाय्यीका

4

आरोग्य िंहाय्यक

प्रा.आ.केंद्रातील रुग्णाांना वैद्यमकय अमधका-याांनी केिंपेपरवर
मलमहलेली औषधी मवतरण करणे व डािंे िं िंां बांधी, वापर व
दक्षतेबाबत मागवदिवक िंल्ला दे णे. औषधी व िंाधन िंामुग्र
् ी भाांडार
मवभागाचे िंवव कामकाज पहाणे तिंचे औषध िंाधन िंामग्रीची
जपवणुक व दे खभाली मवषयी दक्षता घेणे. औषधाच्या नोंदवहया
अद्ययावत ठे वणे. िंवव औषधी द्रव्ये व िंाधन िंामुग्रीचा दै नांमदन
जमाखचव रोजच्या रोज नोंदवहीत मबनचुक व व्यवस्स्थत ठे वणे.
बाहयरुग्ण मवभागाकमरता लागणारे औषधाचे मागणीपत्र योग्य वेळी
तयार करुन मुख्य औषध भाांडाराकडू न उपलब्ध करुन ठे वणे.
आरोग्य िंेमवकाच्या कामाचे पयववेक्षण, मनयांत्रण आमण मागवदिवन
करणे. तिंेच तयाांच्या कौिल्य व ज्ञान वृध्दींगत करणे. प्रतयेक
उपकेंद्राला आठवडयातून एक मवमिष्ठ मदविी भेट दे ऊन आरोग्य
िंेमवकेने केलेल्या दै नांमदन कामाची पाहणी करणे व तयाांना मागवदिवन
करणे तिंेच पडताणी करुन अहवाल प्रा.आ.केंद्राच्या वैद्यमकय
अमधका-यािं िंादर करणे. आरोग्य िंे मवकेच्या क्षे त्रात पयववेक्षकीय
गृहभेटी दे णे. आरोग्य िंे मवकाांची नोंदवही तपािंणे व तयाांना अडचण
आल्या मागवदिवन करणे. उपकेंद्र स्तराांवर आरोग्य िंे वा िंत्र
आयोमजत करणे. मितिंाखडी अखां ड ठे वणे
मािंीक अहवाल िंां कलन करुन एकत्रीत वमरष्ठ स्तरावर िंादर
करणे इतयादी.
आरोग्य िंेवकाच्या कामाचे पयववेक्षण, िंां मनयांत्रण आमण मागवदिवन
करणे. तिंेच तयाांच्या कौिल्य व ज्ञान वृध्दींगत करणे.
पयववेक्षणािंाठी मनयममत व आकस्स्मत भेट दे ऊन आरोग्य कमवचायाांने केलेल्या दै नांमदन कामाची पाहणी करणे व तयाांना मागवदिवन
करणे तिंेच पडताणी करुन अहवाल प्रा.आ.केंद्राच्या वैद्यमकय
अमधका-यािं िंादर करणे. आरोग्य िंे वकाच्या क्षे त्रात पयववेक्षकीय
गृहभेटी दे णे. आरोग्य िंे वकाांची नोंदवही तपािंणे व तयाांना अडचण
आल्या मागवदिवन करणे. मािंीक अहवाल िंां कलन करुन एकत्रीत
वमरष्ठ स्तरावर िंादर करणे इतयादी.

िािंन मनणव या
प्रमाणे

िािंन मनणव या
प्रमाणे

3

5

आरोग्य िंे मवका/कांत्राटी
आरोग्य िंे मवका

6

आरोग्य िंे वक

7

कमनष्ठ िंहाय्यक

8

पमरचर

9

िंफाईकामगार

महवताप मनयांत्रण कायवक्रम, िंाथरोग मनयांत्रण, कुष्ठरोग,
क्षयरोग, पमरिंर स्वच्छता, जीवनमवषयक आडकेवारीची
नोंद, प्रथमोपचार व मकरकोळ आजाराांवर उपचार, अांधतव
मनयांत्रण कायवक्रम, प्रजनन व बाल आरोग्य कायवक्रम,
आयोडीन न्यूनता मवकार मनयांत्रण कायवक्रम, अहवाल व
नोंदवही ठे वणे इतयादी कायवक्रम प्रभावीपणे राबमवणे .
प्रजनन व बाल आरोग्य कायवक्रम, िंाथरोग मनयांत्रण,
जीवनमवषयक आडकेवारीची नोंद, प्रथमोपचार व
मकरकोळ आजाराांवर उपचार, अहवाल व नोंदवही ठे वणे
इतयादी कायवक्रम प्रभावीपणे राबमवणे .
कमनष्ठ िंहाय्यक कायालयात येणारे िंवव टपाल नोंदवून
तयाचेवर येाग्य ती कायववाही होण्यािंाठी वैद्यमकय
अमधकारी याांचे मनदिवनािं आनुन दे णे. प्रा.आ.केंद्रातीिंवव
कमवचा-याांच्या मकरकोळ रजा, मामिंक दै नमदनी ई. नोदी
ठे वुन वै.अ. याांचेकडे पाठवणे. वै.अ. याांच्या
मागवदिवनाखाली कायालयातील आस्थानामवषयक बाबी,
लेखा मवषयक बाबी िंाांभाळतील व वमरष्ठाांचे आदे िनुिंार
वेळोवेळी कायव करणे
स्वच्छता, मपण्याचे पाणी भरणे , झाडलोट करणे ईतयादी
कामे करणे, कायालयीन टपाल ने आण करणे . परीचर हे
वै.अ. याांचे कक्षािंमोर उपस्स्थत राहू न अमधकारी याांनी
मदलेल्या आदे िानुिंार व कमवचारी िंाांगतील तयाप्रमाणे
कामकाज करणे .
प्रा.आ.केंद्राची िंांपुणव िंाफिंफाई करणे, स्वच्छतागृहाची
स्वच्छता राखणे , इतयादी तिंे च वै.अ. याांच्या आदे िानुिंार
िंफािंफाईमवषयक िंवव कामकाज करणे

िािंन मनणव या
प्रमाणे

िािंन मनणव या
प्रमाणे

िािंन मनणव या
प्रमाणे

िािंन मनणव या
प्रमाणे

िािंन मनणव या
प्रमाणे

4

कलम -4 (1) (ब) (3)
मनणतय प्रमिये तील पयत वेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरादाईत्व मनश्चचत करून कायत पध्दतीचे प्रकािन
( कामाचा प्रकार / नाांव )
कमाचे स्वरूप
: आरोग्य मवषयक कामकाज
: मा. मजल्हा आरोग्य अमधकारी, मज.प. वामिम
संबधीत तरतुद
अमधमनयमाचे नांव
: मवमवध योजने अांतगवत
: प्राथममक आरोग्य िंेवा मवषयक
मनयम
िासन मनणतय
: प्राथममक आरोग्य िंेवा मवषयक
: िंवाजमनक आरोग्य मवभाग
पमरपत्रके
कायालतयीन आदे ि
: मवभाग मज. प. वामिम
अ. क्र

कामाचे स्वरूप

कालावधी

1
2
3

मामहती अमधकार
लोकिाही मदन
आस्थापना बाबत

30 मदविं
30 मदविं
5 मदविं

कामािंाठी जबाबदार
अमधकारी
वैद्यमकय अमधकारी
वैद्यमकय अमधकारी
िंांबांधीत कमवचारी

अमभप्राय

कलम -4 (1) (ब) (4) नमुना (अ)
नमुण्याचे कामाचे प्रकटीकरण
िंां घटनाचे लक्ष (वाषीक )
अ.क्र
काम / कायव

कामाचे प्रमाण
वार्थषक

आथीक लक्ष रू.

1

अमभप्राय
िंांबांमधत नाही

कलम -4 (1) (ब) (4) नमुना (ब)
कामाची कालमयादा ------------------ काम पुणव होण्यािंाठी
प्रतयेक कामाची कालमयादा
अ.क्र

काम / कायव

मदविं/ तािं पुणव
करण्यािंाठी

जबाबदार
अमधकारी

तक्रार मनवारण
अमधकारी
िंांबांमधत नाही

कलम -4 (1) (ब) (5) नमुना (अ)
प्रा.ओ.केंद्र धामणी कयालयाच्या कामािी िंांबधीत मनयम / अमधमनयम
अ.क्र
िंुचना मनणव या नुिंार मदलेले
मनयम क्रमाांक व वषे
अमभप्राय (अिंल्यािं )
मवषय
1 अमधकार प्रदान पुस्तीका
1151 मद. 15/03/2011

5

कलम -4 (1) (ब) (5) नमुना (ब)
िंामान्य प्रिािंन मवभागाच्या कामािी िंांबधीत िािंन मनणवय
अ.क्र

िािंन मनणव या नुिंार मदलेले मवषय

िािंा मनणव य क्रमाांक व तारीख

1

मजल्हा पमरषदे तील अमधकारी / कमव चारी याांच्या भेटी व
दौऱ्या बाबत
राज्य िािंनाच्या िंे वेत 1 नोव्हे बर 2005 रोजी मकवा
तयानांतर मनयुक्त होणाऱ्या कमव चाऱ्यािंाठी नमवन
अांिदान मनवृत्ती वेतन योजना लागु करण्या
राज्य िािंकीय व इतर कमव चाऱ्याांना
मदनाांक व एप्रील 05 पािंुन महागाई भत्ता
वाढ, मां जुर करण्याबाबत 14 %

ममविंे 10/2002/ प. क्र. 4004/
आस्था -3 मद. 5/8/05
िा. मन. क्र. अ. मन. ओ. 1005/ 186
/ िंे वा -4 मद. 31/10/05

राज्य िािंकीय व इतर पात्र कमव चाऱ्याांना
मदनाांक 1 जुलै 2005 पािंुन महागाई भत्ता
वाढ मां जुर करण्या बाबत 17 %
राज्य िािंकीय व इतर पात्र कमव चाऱ्याांना
मदनाांक 1 नोंव्हे . 2005 पािंुन
महागाई भत्ता वाढ मां जुर करण्या बाबत 21%
राज्य िािंकीय व इतर पात्र कमव चाऱ्याांना
मदनाांक 1 ते 2006 पािंुनमहागाई भत्ता
वाढ मां जुर करण्या बाबत. 24 %
राज्य िािंकीय व इतर पात्र कमव चाऱ्याांना
मदनाांक 1 िंप्टें बर 2006 पािंुन महागाई
भत्ता वाढ मां जुर करणे बाबत. 29 %
राज्य िािंकीय व इतर पात्र कमव चाऱ्याांना
1 एप्रील 2007 पािंुन महागाई भत्ता वाढ मां जुर
35%
राज्य िािंकीय व इतर पात्र कमव चाऱ्याांना
1/9/07 पािंुन महागाई भत्ता वाढ मां जुर41%
िंण अग्रीम मयादा वाढमवणे बाबत.
राज्य िािंकीय व इतर पात्र कमव चा-याना
01/01/2009 पािंुन माहगाई भत्ता वाढ
राज्य िािंकीय व इतर पात्र कमव चा-याना महागाई भत्ते
च्या दरात वाढ करणे बाबत. 1/07/20009 पािंुन
मज.प कमव चारी गट मवमा योजना वगवणी दरात वाढ करणे
बाबत .
मद. 8 माचव आांतरराष्रीय ममहला मदविं िंाजरा
करणे बाबत.
पल्िं पोलीओ लिंीकरण ममहला

िा. मन. क्र. मभवा - 1105/- प्र क्र 5 िंे वा 5 िंे वा मदनाांक 24/3/05

जां तनािक गोळया व जीवनिंतव अ मोहीम
राबमवण्यात बाबत.
केद्र िािंनाच्या मामहताचा अमधकार 2005 च्या
अांमल बजावणी बाबत.

मा. आयुक्त नवी मुांबई

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

अमभप्राय
(अिंल्यािं)

िा. मन. क्र. मामा 1104/ 5 क्र
12 / िंे वा 9 मदनाांक 24/3/05

िा. मन. क्र. मभवा - 1105/प्र. क्र. -9 / िंे वा -9 मदनाांक 8/11/05
िा. मन. मवत्त मवभाग प्र. क्र. 9 िंे वा 8
मदनाांक 9/5/06
िा. मन. क्र. मभवा /1106
प्रक्र. 19/ िंे वा -9
मदनाांक 4/10/06
प्र. क्र. 12 िंे वा -9
मदनाांक. 24/9/07
प्रक. 97/ िंे वा -9 मद. 10/4/07
10/4/07
िािंन मनणव य क्र. 1007/
िा .मन .क्र.मभवा 1109 प्र क्र
70/िंे वा-09 मदनाांक 08/मे/09
िा .मन .क्र.मभवा 1109 प्र क्र
70/िंे वा-09 मदनाांक 05/10/09
िा .मन .क्र मवमा 2010/प्रक्र16/आस्था-5 मद 06/01/2011
मा. अपर िंमचव
महाराष्र िािंन
मा. आयुक्त नवी मुांबई

मा. उपिंमचव
िािंन मनणव य

621/07
03/03/2007
118/05 मद.
15/2/05
117/07 मद.
16/4/07
315/05
मद. 1/12/05
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कलम -4 (1) (ब) (4) नमुना (इ)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालयामध्ये उपलब्ध
दस्ताऐवजाांची यादी, दस्ताऐवजाचा मवषय
अ.क्र दस्ताऐवजाचा प्रकार
मवषय
िंांबमधत
अमभप्राय
व्यक्ती / पदनाम
कायालयात
उपलब्ध निंल्यािं
1
स्थायी आदे ि
मवमवध
क.िं. श्री . भड
मवषयक
2
आस्थापना मवषयक नस्ती
क.िं. श्री . भड
/िािं/वषव
3
मामिंक प्रगती अहवाल,
आरोग्य िंहाय्यक श्री .मागाडे
िंाथरोग, महवताप नोंदवही,
कांु टुां ब कल्याण िस्त्रमक्रया
नोंदवही (R3)
4
मामिंक प्रगती अहवाल,
आरोग्य िंहाय्यीका कु. राऊत
लिंीकरण नोंदवही
5
औषधी िंाठा पुस्तक,
वमरष्ठ औषधी मनमाण अमधकारी
औषधी मुदत बाहय
श्री. मबहाडे
नोंदवही , दै नांमदनी औषधी
मवतरण नोंदवही
कलम -4 (1) (अ) (6)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालयामध्ये उपलब्ध
दस्ताऐवजाांची वगववारी
अ.क्र
मवषय
दस्ताऐवजाचा प्रकार
प्रमुख बाबीचा
िंुरक्षीत ठे वण्याचा
नस्ती /मस्टर / नोंद
तपमिलवार व्यक्ती कालावधी
पुस्तक , व्हाऊचर इ.
/ पदनाम
1
हजेरी पांजी,
मस्टर
क.िं. श्री . भड
कायम स्वरूपी
आवज/जावक
रमजस्टर
2
वैयक्तीक नस्ती
नस्ती
क.िं. श्री . भड
दहा वषव पयंत
3
वेतन दे यक
व्हाउॅ चर
क.िं. श्री . भड
वीिं वषव
4
िंे वापुस्तके
मुळ िंे वा पुस्तक
क.िं. श्री . भड
कायम स्वरूपी

अ.क्र

1

कलम -4 (1) (ब) (7)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालया च्या
पमरणामकारक कामािंाठी जनिंामान्याची िंल्ला मिंलत करण्याची व्यवस्था.
िंल्ला
कायवप्रणालीचे
कोणतया अमधमनयमा /
पुनरावृत्तीकाल
मिंलीचा
मवस्तृत वणा
मनयमा/पमरपत्रकाव्दारे िािंन
मवषय
मनणव यानुिंार
िंांबांधीत नाही
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कलम -4 (1) (ब) (8) नमुना (अ)
अ.
क्र

िंममतीचे
नाांव

िंममतीचे िंदस्य

िंममतीचे
उमदष्ट

मकती वेळा
घेण्यात येते

1

रुग्ण
कल्याण
िंममती
(मनयामक
मांडळ)

अध्यक्ष, श्री.मोहन मानसिंग राठोड,
मज.प. िंदस्या
िंहअध्यक्ष, िंौ. ज्योतीताई
अमनलराव गणे िपुरे, मज.प. िंदस्या
मा.उपाध्यक्ष, डॉ. एिं.आर.नाांदे,
तालुका आरोग्य अमधकारी
मा. िंहउपाध्यक्षा, िंौ.मां दाताई
िरदराव दहातोंडे , मज.प. िंदस्या
िंदस्या, िंौ. वषाताई मनतीनराव
नेमाने, पां.िं.िंभापती
िंदस्य, श्री. श्रीराम भागोजीराव
कदम, पां.िं.िंदस्या
िंदस्या, िंौ. मवमल अरुणराव पत्रे,
पां.िं.िंदस्या

राष्रीय
ग्राममण
आरोग्य
अमभयानमध्ये
आरोग्य
िंे वाांच्या दक्ष
व्यवस्थापने
कमरता
िंममतीची
िंां कल्पना
आहे

वषातुन दोन
वेळा

िंभा
जनिंामान्या
िंाठी खुली
आहे सकवा
नाही
नाही

िंभेचा
कायववृताांत

होय

िंदस्या, िंौ. उषाताई गजाननराव
नेतनकर, िंरपांच धामणी
िंदस्य, श्री. डी.बी.पवार, ग.मव.अ.
पां.िं.कारां जा
िंदस्य, श्री. गजाननराव डाबेराव,
गटमिक्षणामधकारी
िंदस्य, श्रीमती पी.व्ही.जटाळे ,
(पवववेमक्षका)बाल मवकािं प्रकल्प
अमधकारी, प्रमतमनधी
िंदस्या, िंौ. उमाताई ि. नेतनकर,
ग्रा.पां. ममहला िंदस्या
िंदस्य, श्री. िांकर मारोतीराव िंावांत,
स्थामनक स्वयांिंेवा िंां स्था
िंदस्य, श्री. मिवलाल एिं. चव्हाण,
स्थामनक अिािंकीय िंदस्य
िंदस्य, श्री. भगवान ध. भगत,
अनु.जाती प्रमतमनधी
मा.िंदस्य िंमचव, डॉ. यु.यु. जाधव,
वैद्यमकय अमधकारी,प्रा.आ.केंद्र
धामणी
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अ.
क्र

कलम -4 (1) (ब) (8) नमुना (ब)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालया च्या
अमधिंभाांची यादी प्रकािीत करणे
अमधिंभेचे
िंभेचे िंदस्य
िंभेच उमदष्ट मकती वेळा िंभा
नाव
घेण्यात येते जनिंामान्या
िंाठी खुली
आहे सकवा
नाही
मा.अध्यक्ष, डॉ. एिं.आर.नाांदे, तालुका राष्रीय
रुग्ण
वषातुन िंहा नाही
आरोग्य
अमधकारी
कल्याण
ग्राममण
वेळा
मा.िंदस्य िंमचव, डॉ. यु.यु. जाधव,
िंममती
आरोग्य
वैद्यमकय अमधकारी,प्रा.आ.केंद्र
(कायवकारी
अमभयानमध्ये
धामणी
मांडळ)
आरोग्य
िंदस्या, िंौ. उषाताई गजाननराव
नेतनकर, िंरपांच धामणी
िंेवाांच्या दक्ष
िंदस्य, श्रीमती पी.व्ही.जटाळे ,
व्यवस्थापने
अांगणवाडी मुख्य िंेमवका
कमरता
िंदस्य, श्री. आर.जी. मुांदे,
िंममतीची
मवस्तार अमधकारी आरोग्य
िंांकल्पना
िंदस्य, एिं. एम. अघडते ,
आहे
मिक्षण मवस्तार अमधकारी

िंभेचा
कायववृताांत

होय

िंदस्य, श्री. भगवान धमवराज भगत,
पां.िं. मनयामक मांडळ
डॉ. मकरण झडपे,
स्थामनक वैद्यमकय अमधकारी

प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालया च्या
पमरषदाांची यादी
अ.क्र पमरषदे चे
परीषदे चे
परीषदे चे
मकती वेळा
िंभा जनिंामान्या
िंभेचा
नाांव
िंदस्य
उमदष्ट
घेण्यात येते
िंाठी खुलीआहे
कायववृताांत
सकवा नाही
िंां बधीत नाही
कलम -4 (1) (ब) (8) नमुना (ड)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालया च्या
कोणतया िंां स्थे ची यादी प्रकारिीत करणे
अ.क्र

िंां स्थे चे नाांव

िंां स्थे च
िंदस्य

िंां स्थे चे
उमदष्ट

मकती वेळा
घेण्यात येते

िंभा जनिंामान्या
िंाठी खुलीआहे
सकवा नाही

िंभेचा
कायववृताांत

िंां बधीत नाही
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कलम -4 (1) (ब) (9)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालयातील
व कमवचारी याांची नावे व पत्ते व तयाांचे मामिंक वेतन करणे
अ.क्र पदनाम
1

2

3

वमरष्ठ औषधी
मनमाण
अमधकारी
आरोग्य
िंहाय्यक

आरोग्य
िंहाय्यीका

4

आरोग्य िंे वक

5

आरोग्य िंे मवका

6

कमनष्ठ
िंहाय्यक
वाहन चलाक
पमरचर
(धामणी)

5
6

पमरचर
(भडमिवणी
पथक )
7

िंफाई कामगार

अमधकारी /कमवचारीऱ्याांची
नाांव
श्री.व्ही.बी.मबहाडे
(धामणी(खडी)
श्री.आर.व्ही.जाधव
(भडमिवणी पथक)
श्री.व्ही.डब्ल्यु.श्रीराव

वगव

रूजू मदनाांक

दुरध्वनी

3

22/6/2016

9552227035

एकूण वेतन
रुपये
45923/-

3

02/6/2016

9673350400

45923/-

3

22/7/11

9881935891

37502/-

श्री.आर.जी.मागाडे

3

22/7/11

9763282422

35295/-

कु. एिं.डी.राऊत

3

6/6/2014

9881926451

46858/-

श्रीमती आर.पी.करमनकर
(भडमिवणी पथक)
श्री.पी.पी.दयाळ
श्री.ए.एम.मिरिंोदे
श्री. पी.एन.उपाध्ये
श्री.आर.एन.िंोनोने

3

9/2/2015

9970033385

48618/-

3
3
3
3

22/6/2012
5/6/2013
30/06/2014
20/05/2016

8308156566
9011779055
9168637432
8378847098

28913/33450/29828/28185/-

कु.एम.जी.िंुवे
कु.एन.एिं.तायडे
कु.एिं.आर.नेवारे
कु.एम.व्ही.पाटील
कु.एिं.टी.िंोनोने
मरक्त पद
श्री. आर.डी. भड

3
3
3
3
3
3
3

19/5/2010
1/7/2011
1/7/2011
6/1/2012
6/1/2012

7875615444
9850776364
9011960807
9923915091
8928861232

28345/47785/29988/25293/25133/-

21/2/ 2011

9595714949

25169/-

मरक्त पद
श्री. आर.के.गायकवाड
श्री. व्ही.एिं. व्यवहारे
श्री. के.एल. पवार
(मनलांमबत)
मरक्त पद
श्री. एिं.एिं.नेवारे
श्री. एिं.एिं.कडू
मरक्त पद
श्री.एिं.ए.खोडे

3
4
4
4

19/3/1989
12/1/2013
7/12/2016

7798021250
9763109594
9822973138

25880/14203/8801/-

21/2/2008
1/7/2016

8698216848
9422795792

17629/16148/-

17/10/2015 9623136283

13370/-

4
4
4
4
4
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कलम -4 (1) (ब) (9)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालयाच्या अमधकारी व कमव चाऱ्याांची वेतनाची
मवस्तृत मामहती प्रकािीत करणे.
अ.क्र वगव
वेतन श्रेणी नाांव
इतर अनुज्ञेय भते
मनयममत ( महागाई भत्ता,
प्रिंां गानुिंार जिंे
मविेष (जिंे प्रकल्प
घरभाडे भत्ता, िहर, भत्ता)
प्रवािं भत्ता
भत्ता, प्रमिक्षण
रूपये
भत्ता)
1
2
3
4
5
6
1
वगव - 3
9300-34800 ग्रे पे 4200
125% महागाई भत्ता
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
2
3
4
5
6
7

वर्ग - 3
वगव - 3
वगव - 3
वगव - 3
वगव - 4
वगव - 4

5200-20200 ग्रे पे 3200
5200-20200 ग्रे पे 2500
5200-20200 ग्रे पे 2400
5200-20200 ग्रेपे 1900
5200-20200 ग्रेपे 1900
4440-7440 ग्रेपे 1300

10% घर भाडे
(प्रतयेकी)
(प्रतयेकी)
(प्रतयेकी)
(प्रतयेकी)
(प्रतयेकी)

मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार

मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार

कलम 4 (1) (ब) (10)
अ.
क्र.
1
2
3
4
5
6
7

वगव

वेतन रूपेरेषा

3
3
3
3
3
4
4

9300-34800 ग्रे पे 4200
5200-20200 ग्रे पे 3200
5200-20200 ग्रे पे 2500
5200-20200 ग्रे पे 2400
5200-20200 ग्रेपे 1900
5200-20200 ग्रेपे 1900
4440-7440 ग्रेपे 1300

मनयमीत महागाई भत्ता ,घरभाडे
भत्ता िहर भत्ता रूपये
125% महागाई भत्ता 10%
125% महागाई भत्ता 10%
125% महागाई भत्ता 10%
125% महागाई भत्ता 10%
125% महागाई भत्ता 10%
125% महागाई भत्ता 10%
125% महागाई भत्ता 10%

प्रिंां गानुिंार
प्रवािं भत्ता
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार

मविेष भत्ते प्रकल्प
भत्ता प्रमिक्षण भत्ता
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार
मनयमानुिंार

कलम -4 (1) (ब) (11)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालयाचे मां जुर अांदाजपत्रके
व खचाचा तपिील मवस्तृत मामहती प्रकािीत करणे.
अांदाज पत्रकाच्या प्रतीचे प्रकािन
आनुदानाच्या मवतरणाच्या प्रतीचे प्रकािन
अ.
क्र
1

अांदाजपत्रीकीय मिषीचे
वणा
2210-5041

अनुदान लक्ष

2

2210-4952

10,000/-

3

2211-0149

10,000/-

20,000/-

मनयोजीत वापर क्षे त्र व कामाचा
तपमिल क्षे त्र व कामाचा तपिील
प्रवािंभत्ता /कायालयीन खर्च
वाहन खचव
प्रवािंभत्ता /कायालयीन खचव
वाहन खचव
प्रवािंभत्ता /कायालयीन खचव
वाहन खचव

अमधक अनुदान अपेक्षीत
अिंल्यािं रूपयात
--

अमभप्राय

---
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कलम -4 (1) (ब) (15)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालयात
उपलब्ध िंुमवधाांचा तक्ता प्रकािीत करणे .
उपलब्ध िंुमवधा : प्राथममक आरोग्य केंद्र मवषयक आवश्यक िंवव बाबी.
भेटण्याच्या वेळे िंां दभात मामहती : िंकाळी 10 .00 ते 5.45
वेबिंाईट मवषयी मामहती : www.maharashtra.dhis2.gov.in,
www.panchayatrajsevarth.maharashta.gov.in
कॉलिंेंटर मवषयी मामहती :
अ.क्र

वैद्यमकय िंेवा

टोल मि नांबर

1

जननी मििुिंुरक्षा कायवक्रम नवजात मििु 01 ते 1 वषापयंत व गरोदर माता गरोदर
पणाच्या दरम्यान व प्रिंुती पश्चात 49 मदविंापयंत िंेवा ममळणे कमरता ॲम्बुलांिं मदत
बाबत

2

तातकाळ वैद्यमकय िंेवा ममळणे बाबत रस्तयावरील अपद्यात ईतर ईमरजांन्िंी रुग्ण
कमरता ॲम्बुलांिं मदत

108

3

वैद्यमकय मागवदिवन मागमवणे तातकाळ रक्त मागुन घेणे बाबत

104

अमभलेख तपािंणीिंाठी उपलब्ध िंुमवधाांची मामहती : प्रतयक्षपणे
कामाच्या तपािंणीिंाठी उपलब्ध िंुमवधाांची मामहती : प्रतयक्षपणे
नमुने ममळण्याबाबत उपलब्ध मामहती. : प्रथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी)
िंुचना फलकाची मामहती : नोटीिं बोडव वर
ग्रांथालय मवषयी मामहती. : मनरां क
जबाबदार व्यक्ती
अ.
िंुमवधे चा प्रकार
वेळ
कायवपध्दती
मठकाण
/ कमवचारी
क्र.
1
कमनष्ठ िंहाय्यक 10.00 ते 5.45
प्रतयक्षपणे
कायालय िंवव कमवचारी

102

तक्रार

वैद्यमकय
अमधकारी
मटप :- उपकेंद्रा िंां बधी माहीती उपकेद्रावर तथा वैद्यमकय अमधका-याांचे िंांबधी तयाांचे मुख्यालयी वामिम येथे प्राप्त
होईल
कलम -4 (1) (ब) (16)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालयातील मामहती
अमधकारी / अपीलीय प्रामधकारी ( तेथील लोक प्रामधकारीच्या कायवक्षेत्रतील ) याांची मवस्तृत
मामहती प्रकािीत करणे .
अ. िासकीय मामिती अमधकारी
अ. िािंकीय ममहती, पदनाम
कायवक्षेत्र
पत्ता / फोन
इे- मे ल
अमपलीय
अमधकाऱ्याचे
नाां
व
क्र
1 श्री. डॉ. यु. यु.
वैद्यमकय प्रा.आ.केंद्र 9823984692 mophcdhamani@rediffmail.com मा. तालुका आरोग्य
अमधकारी कारां जा
जाधव
अमधकारी धामणी
ब. सिाय्यक िासकीय मामिती अमधकारी
िंहाय्यक
िािंकीय
मामहती
अ.
पदनाम
कायवक्षेत्र
पत्ता / फोन
इे- मे ल
अमधकाऱ्याचे
नाां
व
क्र
1 श्री. आर.डी. भड
कमनष्ठ
प्रा.आ.केंद्र
9595714949 mophcdhamani@rediffmail.com
िंहाय्यक
धामणी
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अ.
क्र

अमपलीय
अमधकाऱ्याचे
नाव

पदनाम

क. अमपलीय अमधकारी
कायवक्षेत्र
पत्ता / फोन

1

श्री. डॉ.
एिं.आर. नाांदे

तालुका
आरोग्य
अमधकारी,
कारां जा

तालुका आरोग्य
कायालय,
पांचयात िंममती
कारां जा

9158616312

याांच्या अमधनस्त
िािंकीय मामहती
अमधकारी

इे- मे ल
thokaranja@rediffmail.com

कलम 4 (1) (ब) (6) नमुना (ई )
अ.
क्र.

दस्ताऐवज मवषय

दस्ताऐवजाचा
प्रकार

िंां बधीत व्यक्ती

पदनाम

1

कायालया मधील कमव चरी याांचे मुळे
िंेवा पुस्तके

मुळ िंे वा पुस्तक

श्री.आर.डी. भड

क. िंहा.

2

कायालयातील कायवरत वगव -3 व वगव- 4
चे कमवचारी याांच्या वैयक्तीक नस्ती
वगव - 3 वगव -4 चे प्र.भ. मन. मन. मांजूरी
बाबतची नस्ती
वगव - 3 वगव -4 ची मकरकोळ रजा पांजी
रजा मां जूरी नस्ती, अर्थजत व परावतीत व
इतर रजा मांजुरी बाबत रजा नस्ती
आरोग्य िंहाय्यक /िंहाय्यीका/आरोग्य
िंेमवका / िंेवक याांच्या िंांभाव्य दै नांदीनी
व दौरा दै नांदीनी मांजूरी बाबत.
प्रवािं भत्ता दे यक
काया .कमव, आस्थापना बाबत.

नस्ती

,,

,,

,,

नस्ती नोंदवही

,,

,,

,,

नोंदवही
नस्ती

,,
,,

,,
,,

,,
,,

नस्ती

,,

,,

,,

नस्ती / नोंदवही
नस्ती

,,
,,

,,
,,

,,
,,

3
4
5
6

7
8

व्यक्तीचे मठकाण
उपरोक्त
कायालयात
उपलब्ध निंल्यािं
मज. प. वामिम

कलम 4(1)(ब)(4) नमुना (इ)
प्राथममक आरोग्य केंद्र धामणी (खडी) ता. कारां जा मवभाग मज. प. वामिम कायालयामध्ये उपलब्ध
दस्ताऐवजाची यादी.
दस्ताऐवजाचा मवषय
अ
क्र
1

दस्ताऐवजाचा प्रकार

मवषय

मािंीक प्रगती अहवाल नस्ती

प्रा.आ.केद्राांतगवत कायाचे

2

लेखा मवषय नस्ती

अनुदान प्राप्त /अनुदान मवतरण व
इतर अनुदान मवषयक

िंां बमधत व्यक्ती
/पदनाम
श्री. आर.जी.मागडे
आरोग्य िंहाय्यक
श्रीम.एिं.डी.राऊत
आरोग्य िंहाय्यीक
श्री आर.डी. भड,
कमनष्ठ िंहाय्यक

अभीप्राय कायालयात
उपलब्ध निंल्यािं
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कलम 4 (1 ) (ब) (4) नमुना ( ई )
अ.
क्र

1

दस्तऐवज मवषय

दस्ताऐवजाचा
प्रकार

2

3

िंबधीत व्यक्ती

4

पदनाम

व्यक्तीचे मठकाण
उपरोक्त
कायालयात
उपलब्ध
निंल्यािं
5

1

प्रा.आ.केंद्राचे मािंीक प्रगती
अहवाल

अहवाल िंांकलन
नस्ती
व बुकलेट

श्री. आर.जी.मागडे
श्रीम.एिं.डी.राऊत

आरोग्य िंहाय्यक
आरोग्य िंहाय्यीक

2

मनयतकालीका अ व ब

नोदां वही

श्री. आर.डी. भड

कमनष्ठ िंहाय्यक

3

मामहतीचा अमधकार

-//-

-//-

-//-

6
मज. प. वामिम

-//-//-

कलम 4 (1 ) (ब) (4) नमुना ( ई )
अ.
क्र

दस्तऐवज मवषय

दस्ताऐवजाचा
प्रकार

िंबधीत व्यक्ती

पदनाम

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3
नोदां वही
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

4
श्री आर.डी. भड
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

5
कमनष्ठ िंहा.
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

व्यक्तीचे
मठकाण उपरोक्त
कायालयात
उपलब्ध
निंल्यािं
6
--//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

आवक
जावक
स्थामनक डाक बुक
मुख्यालयाबाहे रील डाक
पोस्टे ज स्टॅ म्प
िािंन / आयुक्त पत्र पांजी
लोकआयुक्त प्रकरण पांजी
अधव िािंकीय पांजी
फॅक्िं / तार पांजी
मवधानिंभा/मवधान पमरषद
पांजी
11 मवधानिंभा तारासकत प्रश्न

14

