
    नव्याने स्थापन करण्यात अलले्या अरोग्य           
संस्थाकरीता पदननर्ममती करणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
सार्वजननक अरोग्य नर्भाग 

                  शासन ननणवय, क्रमाकंः पदनन 2020/प्र.क्र.44 /अरोग्य ३ 
 १० र्ा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल आमारत, 

लोकमान्य निळक रुग्णालय, मंुबइ - ४०० ००१. 
नदनाकं :   07 जून, २०21. 

र्ाचा :  
1) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः पीएचसी 1097/286/प्र.क्र.26/ 

अरोग्य 4, नदनाकं 26.12.1997  
2) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः ग्रारुबा ं2607/प्र.क्र.383/अरोग्य 3, 

नदनाकं 4.04.2009. 
3) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः अरएचसी 1809/462/प्र.क्र.166/ 

अरोग्य 3, नदनाकं 31.08.2009.  
4) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः अरएचसी 3109/651/प्र.क्र.236/ 

अरोग्य 3, नदनाकं 05.10.2010. 
5) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः संनकणव २०12/प्र.क्र. 141/ अरोग्य 3, 

नदनाकं 17.01.2013. (अरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतअराखडा) 
6) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः संनकणव २०12/प्र.क्र.402/ अरोग्य 3, 

नदनाकं 09.06.2014. (अरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतअराखडा) 
7) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः संनकणव २०15/प्र.क्र.251/ अरोग्य 3, 

नदनाकं 18.01.2018. 
8) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः स्थापना २०17/प्र.क्र.275/ अरोग्य 3, 

नदनाकं 22.03.2018. 
9) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः स्थापना २०19/प्र.क्र.225/ अरोग्य 3, 

नदनाकं 06.08.2019. 
10) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः ईपकें द्र २०19/प्र.क्र.141/ अरोग्य 4, 

नदनाकं 12.07.2019. 
11) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः प्राअकें  २०19/प्र.क्र.175/अरोग्य 4, 

नदनाकं 11.11.2020. 
12) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः जाबप्र 2001/सीअर.93/जाबक 

अरोग्य 4, नदनाकं 23.12.2002  
13) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः पीएचसी 1097/286/प्र.क्र.26/ 

अरोग्य 4, नदनाकं 16.01.2003  
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14) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः नजरुप 2004/प्र.क्र.24/ अरोग्य- 3, 
नदनाकं 26.05.2004  

15) शासन ननणवय, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, क्रमाकंः अरएलएच 1003/429/प्र.क्र.190ऄ/ 
अरोग्य 4, नदनाकं 26.07.2004  

प्रस्तार्ना : 

 ईपरोक्त संदभाधीन ऄनुक्रमाकं १ ते 11 येथील शासन ननणवयान्र्ये सार्वजननक अरोग्य 

नर्भागाऄंतगवत ग्रामीण क्षेत्रामध्ये नर्नर्ध अरोग्य संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. 

सदर अरोग्य संस्थाचंे 75 िक्के बाधंकाम पुणव झाललेे अहे. तसेच ऄनुक्रमाकं 12 र् 15 येथील शासन 

ननणवयान्र्ये ईपकें द्र, प्राथनमक अरोग्य कें द्र, ग्रानमण रुग्णालय, ईपनजल्हा रुग्णालय, नजल्हा रुग्णालय 

र् रामा केऄर युननि आत्यादी अरोग्य संस्थाकंरीता अर्श्यक ऄसणाऱ्या पदाचंा अकृतीबंध नननरृत 

करण्यात अला अहे. ग्रामीण जनतेकरीता रुग्णसेर्ा पुरनर्ण्यासाठी या रुग्णालयाचं्या नठकाणी 

अकृतीबंधानुसार पदननर्ममती करण्याची बाब शासनाच्या नर्चाराधीन होती. 

शासन ननणवय:  
राज्यातील बाधंकाम पुणव झालेल्या एकूण 118 अरोग्य संस्थाकंरीता एकूण 812 ननयनमत पदे 

ननमाण करण्यास तसेच 1184 कुशल मनुष्ट्यबळ सरे्ा, 226 ऄकुशल मनुष्ट्यबळ सेर्ा ईपलब्ध करुन 

घेण्यास ननमाण करण्यास र् अरोग्य संस्थाचंे कामकाज सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत अहे :-  

2.    नव्याने पदननर्ममती करण्यास मान्यता देण्यात अलेल्या अरोग्य संस्था र् पदाचंा तपशील 
पुढीलप्रमाणे अहे.  
1) ईपकें द्र :-    प्रत्येक ईपकें द्राकरीता मंजूर पदाचंा तपशील पुढीलप्रमाणे अहे. 
       प्रत्येक ईपकें द्राकंरीता मंजूर ननयनमत पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या  

1 बहुईदे्दनशय अरोग्य कायवकता   S-8  : 25500-81100 1  

2 सहाय्यक पनरचारीका प्रसनर्का 
(ए.एन.एम. ) 

 S-8  : 25500-81100 1  
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ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या  

                                                 एकूण 2  

      47  ननर्न ईपकें द्राकरीता ननयनमत पदे 2  X 47  94  

                       
                           प्रत्येक ईप कें द्राकंरीता बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाचंी
संख्या 

1.  ऄंशकालीन स्त्री पनरचर 1 

       47  ननर्न  ईपकें द्राकरीता   1 X  47 47 

          

 सदर अकृतीबंधानुसार खालील ईपकें द्राचं्या नठकाणी पदननर्ममती करणे अर्श्यक अहे :- 

ऄ.क्र. नठकाण तालकुा नजल्हा ननमाण  करार्याची 
पदे/मनुष्ट्यबळ 

1.  नर्रकरर्ाडी माण सातारा 3 
2.  पोतळे कराड सातारा 3 
3.  बोरगार् कोरेगारं् सातारा 3 
4.  ल्हासुरणे कोरेगारं् सातारा 3 
5.  पाडेगारं् खंडाळा सातारा 3 
6.  नकरकसाळ माण सातारा 3 
7.  परळी सातारा सातारा 3 
8.  कुजखेडा कन्नड  औरंगाबाद ३ 
9.  गेर्राइ-शेमी नसल्लोड औरंगाबाद ३ 
10.  नरधोना  फुलंब्री औरंगाबाद ३ 

11.  िाकली कोलते फुलंब्री औरंगाबाद ३ 

12.  ताडंोली पैठण औरंगाबाद ३ 
13.  गाधेली औरंगाबाद औरंगाबाद ३ 
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ऄ.क्र. नठकाण तालकुा नजल्हा ननमाण  करार्याची 
पदे/मनुष्ट्यबळ 

14.  लमकाना औरंगाबाद औरंगाबाद ३ 
15.  नायगव्हाण औरंगाबाद औरंगाबाद ३ 
16.  लखमापूर गंगापूर औरंगाबाद ३ 
17.  धामारी खुदव गंगापूर औरंगाबाद ३ 
18.  र्डगारं् कोल्हािी औरंगाबाद औरंगाबाद ३ 
19.  अंचरर्ाडी नचखली बुलढाणा ३ 
20.  हुडकेरॄर नागपूर नागपूर ३ 
21.  जाबुत  संगमनेर ऄहमदनगर ३ 
22.  नचक्कल ठाणर्ाडी रॅीगोंदा ऄहमदनगर ३ 
23.  सुसरे पाथवडी ऄहमदनगर ३ 
24.  मोहिे पाथवडी  ऄहमदनगर ३ 
25.  खळी संगमनेर ऄहमदनगर ३ 
26.  कोल्हार (ननबे र्स्ती) राहाता ऄहमदनगर ३ 
27.  कडेगारं् बदनापूर जालना ३ 
28.  नकन्होळा बदनापूर  जालना ३ 
29.  देर् नपपळगारं् बदनापूर जालना ३ 
30.  र्रखेंडा जाफराबाद जालना ३ 
31.  बाचेगारं् घनसागंर्ी जालना ३ 

32.  अराळे (अ)  नंदुरबार नंदुरबार ३ 

33.  घोिाणे नंदुरबार नंदुरबार ३ 

34.  गोरे (अ) सालेकसा गोंनदया ३ 

35.  खापरी समुद्रपूर र्धा ३ 

36.  देर्धरी घािंजी यर्तमाळ ३ 

37.  पागंरी बाशी सोलापूर ३ 

38.  नायगांर् कळंब ईस्मानाबाद ३ 
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ऄ.क्र. नठकाण तालकुा नजल्हा ननमाण  करार्याची 
पदे/मनुष्ट्यबळ 

39.  राजंणी कळंब ईस्मानाबाद ३ 
40.  र्ाणेगांर्  तुळजापूर ईस्मानाबाद ३ 
41.  कलदेर् ईमरगा ईस्मानाबाद ३ 
42.  खोच (अ) मोखाडा  पालघर ३ 
43.  नगलनबल बल्लारपूर चंद्रपुर 3 
44.  नचनोरा र्रोरा चंद्रपुर 3 
45.  नशरोंली बारामती पुणे 3 
46.  पुणेर्ाडी भोर पुणे  3 
47.  नपसार्रे भोर पुणे 3 

एकूण पदे 141 
2) प्राथनमक अरोग्य कें द्र:-  

ननर्न 37 प्राथनमक अरोग्य कें द्राकंरीता, प्रत्येकी 5 ननयनमत पदे, 10 काल्पननक  पदे  याप्रमाणे 

37 ननर्न प्राथनमक अरोग्य कें द्राकंरीता खालील नर्र्रणपत्रात दशवनर्ल्यानुसार एकूण 185 ननयनमत  

पदे  ननमाण करण्यास र् 370 आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता 

देण्यात  अली अहे.. 

                         प्रत्येक प्राथनमक  अरोग्य कें द्राकंरीता मंजूर  ननयनमत पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1. र्दै्यकीय ऄनधकारी गि-ऄ /  

र्दै्यकीय ऄनधकारी गि-ब (अनदर्ासी नर्भाग) 

 S-20 : 56100-177500            
S-16 : 44900-142400 

2 

2. अरोग्य सहायक (पु.) गि-क  S-9  : 26400-83600 1 

3. अरोग्य सहायक (स्त्री.) गि-क  S-9  : 26400-83600 1 

4. सहाय्यक पनरचारीका प्रसनर्का (ए.एन.एम. )  S-8  : 25500-81100 1 

एकूण 5 

37 ननर्न प्राथनमक  अरोग्य कें द्राकंरीता मंजूर एकूण ननयनमत   पदे =5x 37 185 
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प्रत्येक प्राथनमक अरोग्य कें द्राकंरीता मंजूर  बाह्ययंत्रणेकडून घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची 
संख्या 

1 औषध ननमाण ऄनधकारी  1 

2 कननष्ट्ठ नलनपक 1 

3 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी(प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ) 1 

४ अरोग्य सहायक (पु.) गि-क 1 

५ स्त्री पनरचर गि-ड 1 

६ पुरुष पनरचर गि-ड 3 

7 र्ाहनचालक गि-क 1 

एकूण 9 

  37 ननर्न  प्राथनमक   अरोग्य  कें द्राकंरीता   मंजूर एकूण   = 9x 37 333 

        
            प्रत्येक  प्राथनमक  अरोग्य कें द्राकंरीता  बाह्ययंत्रणेकडून घ्यार्याच्या सेर्ा  (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची 
संख्या 

1. सफाइगार गि-ड 1 

       37 ननर्न प्राथनमक अरोग्य कें द्राकंरीता मंजूर एकूण =  1 x 37 37 

 

सदर अकृतीबंधानुसार खालील प्राथनमक अरोग्य कें द्राचं्या नठकाणी पदननर्ममती करणे अर्श्यक   
अहे :- 

ऄ.क्र. नठकाण तालकुा नजल्हा ननमाण  करार्याची 
पदे/मनुष्ट्यबळ 

1.  कोंभळी कजवत ऄहमदनगर                 15 
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ऄ.क्र. नठकाण तालकुा नजल्हा ननमाण  करार्याची 
पदे/मनुष्ट्यबळ 

2.  जोरर् े संगमनेर ऄहमदनगर 15 

3.  सोनेगारं् जामखेड ऄहमदनगर १५ 

4.  नशउर जामखेड ऄहमदनगर १५ 

5.  मंगळूर नर्घरे नचखली बुलढाणा 15 

6.  र्ागंी कडेगारं् सागंली 15 

7.  र्ािेगारं् र्ाळर्ा सागंली 15 

8.  नर्रुर स्िेशन 
(अनदर्ासी)* 

राजुरा चंद्रपूर 15 

9.  शेणगारं् नजर्ती चंद्रपूर 15 

10.  नादंफािा कोरपणा चंद्रपूर 15 

11.  भगंाराम तळोधी गोंडनपपरी चंद्रपूर 15 

12.  भालेर नंदुरबार नंदुरबार 15 

13.  ईकळीपेन र्ानशम र्ानशम 15 

14.  र्ायगारं् (ननपाणी) र्धा र्धा 15 

15.  कोरा समुद्रपूर र्धा 15 

16.  नारा कारंजा र्धा 15 

17.  पालादूंर (अनदर्ासी)* देर्री गोंनदया 15 

18.  नचखली (अनदर्ासी)* सडक ऄजुवनी गोंनदया 15 

19.  गुडसुर ईदगीर लातूर 15 

20.  र्डर्ळ चाकुर लातूर 15 

21.  राजगोळी खुदव चंदगड कोल्हापूर 15 

22.  ओलर्ण-दाजीपूर राधानगरी कोल्हापूर 15 

23.  अरळे करर्ीर कोल्हापूर १५ 
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ऄ.क्र. नठकाण तालकुा नजल्हा ननमाण  करार्याची 
पदे/मनुष्ट्यबळ 

24.  माळेगांर् बारामती पुणे १५ 

25.   नशरोंली जुन्नर पुणे 15 

26.  ऄंगापूर सातारा सातारा १५ 

27.  क्षते्र माहुली सातारा सातारा १५ 

28.  र्डुथ सातारा सातारा १५ 

29.  र्णेेगारं् सातारा सातारा १५ 

30.  लोहंम खंडाळा सातारा १५ 

31.  म्हासोली कराड सातारा १५ 

32.  मसकरर्ाडी कराड सातारा १५ 

33.  येळेगारं् कराड सातारा १५ 

34.  पािण (अनदर्ासी)* झरीजामनी यर्तमाळ 15 

35.  मादंाड तळा रायगड 15 

36.  नसरजखोड धमाबाद नादेंड 15 

37.  नपपरखेड बु.** घनसार्गंी जालना 15 

 एकूण 555 

** प्राथनमक अरोग्य कें द्र नपपरखेड बु. ता. घनसार्गंी नज. जालना साठी आमारत बाधंकाम झालेले 
नसल्याने सदर प्राथनमक अरोग्य कें द्र ग्रामपंचायतीच्या आमारतीमध्ये सुरु करण्यात येणार  अहे. 
*  अनदर्ासी क्षते्रातील प्राथनमक अरोग्य कें द्र ऄसल्याने  र्दैयकीय ऄनधकारी गि-ऄ र् र्दैयकीय 
ऄनधकारी गि-ब ऄशी दोन पदे ऄनुज्ञये राहतील. 
ईपकें द्र र् प्राथनमक अरोग्य कें द्रातंील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील 
लेखानशषातून भागनर्ण्यात यार्.े 
र्गव -2 (गि-ऄ  र् गि -ब) चे र्दै्यकीय ऄनधकारी - 
मागणी क्रमाकं अर-1 

2210 - र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
(01)(04) - गि र्दै्यकीय ऄनधकारी (2210 0351)  
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र्गव-3 र् र्गव -4  - 
मागणी क्रमाकं अर-1 
             2210 - र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
 (02)(08) - प्राथनमक अरोग्य कें द्र (स्थाननक क्षते्र) (2210 5041) 

3) नर्ीन ग्रामीण रुग्णालय :-   

ननर्न ग्रामीण रुग्णालयांकरीता खालील नर्र्रणपत्रात दशवनर्ल्यानुसार प्रत्येकी 10 ननयनमत  

पदे र् 16 मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा याप्रमाणे  6 ननर्न ग्रामीण 

रुग्णालयाकंरीता एकूण 60 ननयनमत पदे ननमाण करण्यास र् 96 आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात 

सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात अली. 

प्रत्येक ग्रानमण रुग्णालयाकरीता मंजूर ननयनमत पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनसंरचना पदसंख्या 

1 र्दैयनकय ऄधीक्षक र्गव-1 S-23 : 67700-208700 1 

2 र्दैयनकय ऄनधकारी गि -ऄ S-20 : 56100-177500 3 

3 ऄनधपनरचारीका S-13 : 35400-112400 3 

4 सहाय्यक ऄधीक्षक/ भांडारपाल / कारभारी S-13 : 35400-112400 1 

5 औषध ननमाण ऄनधकारी  S-10 : 29200-92300 1 

6 कननष्ट्ठ नलनपक S-6 : 19900-63200 1 

एकूण 10 

            6 ननर्न   ग्रानमण   रुग्णालया ंकरीता मंजूर  एकूण   ननयनमत   पदे  = 6 X 10 60 
               

                 प्रत्येक  ननर्न   ग्रानमण   रुग्णालया  करीता  बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची सखं्या 

1 ऄनधपनरचारीका 4 

2 कननष्ट्ठ नलनपक 1 

3 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 
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ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची सखं्या 

4 क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 

5 प्रयोगशाळा सहाय्यक   1 

6 नशपाइ गि-ड   1 

7 कक्षसेर्क गि-ड   4 

8 र्ाहनचालक 1 

 एकूण 14 

               6 ननर्न   ग्रानमण   रुग्णालयाकंरीता    मंजूर  एकूण     6 x  14 84 

         प्रत्येक  ननर्न ग्रानमण  रुग्णालया  करीता  बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सरे्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची 
संख्या 

1. सफाइगार गि-ड 2 
 एकूण 2 

      6 ननर्न   ग्रानमण    रुग्णालयाकंरीता    मंजूर      एकूण     6 x  2 12 
 

सदर अकृतीबंधानुसार खालील ग्रामीण रुग्णालयाच्या नठकाणी पदननर्ममती करणे अर्श्यक अहे :- 

ऄ.क्र. नठकाण तालकुा नजल्हा ननमाण करार्याची पदे 

1 र्ळसंग दनक्षण सोलापूर सोलापूर 25+1 

2 नहर्रा अरॅम मेहकर बुलढाणा 25+1 

3 कानशळ सातारा सातारा 25+1 

४ नपपळगार् (बसर्तं) ननफाड नानशक 25+1 

५ पाबळ नशरुर पुणे 25+1 

6 ऄधापूर ऄधापूर नादेंड 25+1 

 एकूण 156 
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  ईक्त ग्रानमण रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन पुढील लेखानशषातून 
भागनर्ण्यात यार्.े 
मागणी क्रमाकं-अर-1 
            2210 -र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
                06 -   सार्वजननक अरोग्य 
               001 -   संचालन र् प्रशासन 
           (01)(08) - प्राथनमक अरोग्य कें द्राचा ग्रानमण रुग्णालयाआतका दजा र्ाढनर्णे (2210 0413) 
 
4) ग्रामीण रुग्णालयाच ेसक्षनमकरण:- 

  नद.16.०1.2003 च्या शासन ननणवयान्र्ये खालीलप्रमाणे 6 ग्रामीण रुग्णालयांसाठी 25 पदाचंा 

अकृनतबंध नननरृत करण्यात अला अहे. तसेच रुग्णर्ाहीकेस र्ाहनचालक पद मंजूर नसल्याने एक 

र्ाहनचालक पद कंत्रािी तत्र्ार्र मंजूर करण्यात येते. यापूर्ी ग्रामीण रुग्णालया करीता 15 पदे 

ननमाण करण्यात अली अहेत. अता ईर्वनरत 10 पदे र् एक र्ाहनचालकाचे पद ननमाण करण्यात येत 

अहे. सदर रुग्णालयासंाठी प्रत्येकी 2 ननयनमत पदे र् 9 मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात बाह्ययंत्रणेद्वारे 

घ्यार्याच्या सेर्ा याप्रमाणे 6 ग्रामीण रुग्णालयासंाठी 12 ननयनमत पदे ननमाण करण्यास र् 54 आतक्या 

मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास  मान्यता देण्यात अली. 

     ननयनमत  पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनसंरचना पदसंख्या 

1 सहायक ऄधीक्षक/भांडारपाल/कारभारी S-13: 35400-112400 1 

2 कनन ष्ट्ठ नलनपक    S-6 : 19900-63200 1 

 एकूण  2 

                           6 ग्रामीण रुग्णालयासंाठी  एकूण  ननयनमत   पदे  6 x2     12 
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         बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची संख्या 

1 कनन ष्ट्ठ नलनपक 

 

1 

2 नशपाइ 1 

3 कक्षसेर्क 4 

4 र्ाहनचालक 1 

                            एकूण 7 

                   6 ग्रामीण रुग्णालयासंाठी एकूण  6 x 7 42 

       बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची संख्या 

1. सफाइगार गि-ड 2 

                             एकूण 2 

                         6 ग्रामीण रुग्णालयासंाठी  एकूण      6 x 2 12 

 

सदर अकृतीबंधानुसार खालील ग्रामीण रुग्णालयाच्या नठकाणी पदननर्ममती करण्यात येत अहे :- 

ऄ.
क्र. 

नठकाण तालकुा नजल्हा पदननर्ममतीचा शासन 
ननणवय र् नदनाकं  

ननमाण 
करार्याची पदे/ 

मनुष्ट्यबळ 

1 अष्ट्िी अष्ट्िी र्धा 03.03.2009 11 

2 देर्ळी  र्धा 18.05.2009 11 

3 मौदा  नागपूर 07.04.2010 11 

४ शेिफळ मोहोळ सोलापूर 04.04.2009 11 

५ अखाडा बाळापूर कळमनुरी नहेंगोली 04.04.2009 11 

6 राजुर भोकरदन जालना 04.04.2009 11 

  एकूण 66 
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सदर ग्रानमण रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील लेखानशषातून 
भागनर्ण्यात यार्.े 
मागणी क्रमाकं-अर-1 
               2210 - र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
                06 -   सार्वजननक अरोग्य 
               001 -   संचालन र् प्रशासन 
              (01)(08) -   प्राथनमक अरोग्य कें द्राचा ग्रानमण रुग्णालयाआतका दजा र्ाढनर्णे (2210 0413) 
 
5) नर्शेष ग्रामीण रूग्णालय महाबळेरॄर - 

नद.16.०1.2003 च्या शासन ननणवयान्र्ये ग्रामीण रुग्णालयासंाठी 25 पदाचंा अकृनतबंध नननरृत 

करण्यात अला अहे. तसेच रुग्णर्ाहीकेस र्ाहनचालक पद मंजूर नसल्याने एक र्ाहनचालक पद 

कंत्रािी तत्र्ार्र मंजूर करण्यात येते. सातारा नजल्ह्यातील महाबळेरॄर येथील ग्रामीण रुग्णालयाची 25 

पदे मंजुर ऄसुन 50 खािापंयंतच्या रुग्णालयाच्या अकृतीबंधानुसार कमवचारी र् नर्शेषज्ञाचंी ऄनतरीक्त 

पदे ननमाण करार्याची अहेत. सदर रुग्णालयासाठी  13 ननयनमत पदे ननमाण करण्यास  र् 19 आतक्या 

मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. 

तसेच, सदर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये र्दै्यकीय ऄनधकारी, र्गव-2 संर्गाची 3 पदे मंजुर अहेत. 

50 खािापंयंतच्या रुग्णालयाच्या अकृतीबंधानुसार र्दै्यकीय ऄनधकारी, र्गव-2 ची 2 पदे ऄनुज्ञये 

अहेत. त्यामुळे  र्दै्यकीय ऄनधकारी, र्गव-2 संर्गात 2 पदे कायम ठेर्ून या संर्गात मंजुर ऄसलेले 

ऄनधकचे 1 पद  “र्दै्यकीय ऄनधकारी (स्त्री रोग र् प्रसुती तज्ञ)” र्गव 2 या एका पदामध्ये रुपातंनरत 

करण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. 

ननयनमत   पदे 
ऄ.
क्र. 

पदनाम र्तेनसंरचना 50 खािांच्या 
रुग्णालयासाठी 

अकृनतबधंानुसार 
ऄनुज्ञेय पदे 

ईपलब्ध पदे नव् याने ननमाण 
करार्याची पदे 

1. र्दै्यकीय ऄधीक्षक गि-ऄ S-23 : 67700-208700 1 1 0 
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ऄ.
क्र. 

पदनाम र्तेनसंरचना 50 खािांच्या 
रुग्णालयासाठी 

अकृनतबधंानुसार 
ऄनुज्ञेय पदे 

ईपलब्ध पदे नव् याने ननमाण 
करार्याची पदे 

2. र्दै्यकीय ऄनधकारी (शस् त्रनक्रया) 
गि-ऄ 

S-20 : 56100-177500 1 0 1 

3. *र्दै्यकीय ऄनधकारी (स् त्रीरोग र् 
प्रसुतीशास् त्र) गि-ऄ 

S-20 : 56100-177500 1 0 1 
( ऄनुक्र.7 येथील 

र्दै्यकीय ऄनधकारी 
गि-ऄ च्या ईपलब्ध 3 

पदांपैकी 1 पद 
रुपांतरीत करुन ) 

4. र्दै्यकीय ऄनधकारी बनधरीकरण 
शास् त्रज्ञ  
 

S-20 : 56100-177500 1 0 1 

5. र्दै्यकीय ऄनधकारी (नभषक)      
गि-ऄ 

S-20 : 56100-177500 1 0 1 

6. र्दै्यकीय ऄनधकारी (बालरोगतज्ञ) 
गि-ऄ 

S-20 : 56100-177500 1 0 1 

7 र्दै्यकीय ऄनधकारी गि-ऄ S-20 : 56100-177500 2 3 0 

8 सहाय्यक ऄनधसेनर्का  S-  15: 41800-132300 1 0 1 

9 पनरसेनर्का  S- 14: 38600-112800 2 0 2 

10 ऄनधपनरचानरका S- 13:  35400-112400 12 7 0 

11 र्नरष्ट् ठ नलनपक  S-8 : 25500-81100 1 0 1 

12 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी S-13 : 35400-112400 1 1 0 

13 क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी S-13 : 35400-112400 1 1 0 

14 औषध ननमाण ऄनधकारी S-10 : 29200-92300 3 1 0 

15 कननष्ट्ठ नलनपक  S-  6: 19900-63200 1 1 0 

एकूण ननयनमत   पदे  30 8+1 रूपांतरीत 
करून 

      बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या कुशल सेर्ा 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची संख्या 

 1 ऄनधपनरचानरका 5 
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ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची संख्या 

2 औषध ननमाण ऄनधकारी 2 

3 बाह्यरुग्ण सेर्क 1 

4 शस्त्रक्रीया गृह पनरचर 1 

5 कक्षसेर्क 1 

6 व्रणोपचारक 1 

7 नशपाइ 1 

 एकूण 12 

 
नर्शेषज्ञाची पदे 

सदर रुग्णालयासाठी  खालीलप्रमाणे नर्शेषज्ञाची 5 ननयनमत पदे ननमाण करण्यास  र्             
7  आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनसंरचना पदसंख्या 

1. र्दै्यकीय ऄनधकारी (ऄस्स्थव्यंग ) गि-ऄ  S-  20: 56100-177500 1 

2. र्दै्यकीय ऄनधकारी (नेत्रशल्यनचकीत्सा ) गि-ऄ  S- 20: 56100-177500 1 

3. र्दै्यकीय ऄनधकारी क्ष-नकरण शास् त्रज्ञ गि-ऄ S- 20: 56100-177500 1 

4. र्दै्यकीय ऄनधकारी (ऄपघातकक्ष )   गि-ऄ  S- 20: 56100-177500 1 

5. रक्तपेढी र्जै्ञाननक ऄनधकारी S-13 : 35400-112400 1 

एकूण ननयनमत   पदे 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

                                       
        बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या कुशल सेर्ा 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची संख्या 

1. भौनतकोपचारक गि-क 1 
2. प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 
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ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची संख्या 

3. क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 
4. इ.सी.जी. तंत्रज्ञ 1 
5. रक्तपेढी र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 
6. प्रयोगशाळा सहायक 2 

 एकूण 7 
 

  महाबळेरॄर येथील ग्रामीण रुग्णालयाकरीता र्रीलप्रमाणे एकुण 13 ननयनमत पदे ननमाण 

करण्यास तसेच, 1 पद रुपातंनरत करण्यास अनण 19 आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा 

बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास  मान्यता नदली. 

सदर ग्रानमण रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील लेखानशषातून 
भागनर्ण्यात यार्.े 
मागणी क्रमाकं-अर-1 
            2210 -   र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
                06 -   सार्वजननक अरोग्य 

              001 -   सचंालन र् प्रशासन 

            (01)(08) - प्राथनमक अरोग्य कें द्राचा ग्रानमण रुग्णालयाआतका दजा र्ाढनर्णे (2210 0413).  

 

6) रॉमा केऄर युननि :-  

  ग्रामीण रुग्णालयामधील 2 नर्ीन  रॉमा केऄर युननि करीता नद.26.05.2004 च्या 

अकृतीबंधानुसार 15 पदे अर्श्यक ऄसल्याने सदर रुग्णालयासाठी प्रत्येकी 8 ननयनमत पदे ननमाण 

करण्यास र् 7 आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात अली. 

याप्रमाणे 2 नर्ीन  रॉमा केऄर युननि  करीता 16 ननयनमत पदे ननमाण करण्यास र् 14 आतक्या 

मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात अली. 
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ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनसंरचना पदसंख्या 

1. र्दै्यकीय ऄनधकारी (ऄस्स्थव्यंग शल्यनचकीत्सक)                                  
गि-ऄ 

S-  20: 56100-177500 1 

2. बनधरीकरण शास् त्रज्ञ  S-  20: 56100-177500 2 

3. र्दै्यकीय ऄनधकारी गि-ऄ S-  20: 56100-177500 2 

4. पनरसेनर्का  S-  14: 38600-112800 1 

5. ऄनधपनरचानरका S- 13:  35400-112400 2 

एकूण  8 

2 नर्ीन  रामा केऄर युननि  करीता एकूण ननयनमत   पदे 2 X 8 16 

              
                   बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची 
संख्या 

1 ऄनधपनरचानरका 1 
2 कक्षसेर्क 3 
3 र्ाहनचालक 1 
 एकूण 5 
 2 नर्ीन  रामा केऄर युननि  करीता एकूण  2 X 5          10 

                  

         बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची 
संख्या 

1. सफाइगार गि-ड 2 

एकूण 2 

                  2 नर्ीन रामा केऄर युननि  करीता एकूण पदे 2X2 4 
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 सदर अकृतीबंधानुसार खालील रामा केऄर युननिच्या नठकाणी पदननर्ममती करण्यात येत अहे:- 

ऄ.क्र. नठकाण तालकुा नजल्हा ननमाण करार्याची  
पदे / मनुष्ट्यबळ 

1 ग्रामीण रुग्णालय, नभगर्ण   आंदापूर पुणे 15 

2 ग्रामीण रुग्णालय, यर्त   दौंड पुणे 15 

 एकूण   30 
 

  सदर रॉमा केऄर युननि मधील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील 
लेखानशषातून भागनर्ण्यात यार्.े 

मागणी क्रमाकं-अर-1 
          2210 -   र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
             06 -    सार्वजननक अरोग्य 
          800 -     आतर खचव  
        (01)(45) - रॉमा केऄर युननिची स्थापना महाराष्ट्र अपत्कालीन सेर्ा प्रकल्प (2210 जी 298).  

 

ईपनजल्हा रुग्णालये 
 7)  रॅणेीर्धीत  5 ईपनजल्हा रुग्णालये (५० खािा) ३० खािांर्रुन ५० खािा - 

ग्रामीण रुग्णालयाचे नद.17.01.2013 च्या शासन ननणवयान्र्ये 30 खािारं्रुन 50 खािाचं्या  

ईपनजल्हा रुग्णालयात रॅेणीर्धवन करण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. सदर मूळ ग्रामीण 

रुग्णालयाची  26  पदे मंजुर अहेत. अता 50 खािापंयंतच्या रुग्णालयाच्या अकृतीबंधानुसार ऄनुज्ञये 

45 पदापंैकी सदर रुग्णालयासाठी प्रत्येकी 8 ननयनमत पदे र् 12 मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात 

बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा  याप्रमाणे  एकूण 40 ननयनमत पदे ननमाण करण्यास र् 60 आतक्या 

मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास  मान्यता नदली. 

             तसचे सदर ग्रामीण रुग्णालयामंध्ये र्दै्यकीय ऄनधकारी, र्गव-2  संर्गाची 3 पदे मंजूर अहेत. 

50 खािापंयंतच्या रुग्णालयाच्या अकृतीबंधानुसार र्दै्यकीय ऄनधकारी, र्गव-2  ची 2 पदे  ऄनुज्ञये 
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अहेत.  त्यामुळे  र्दै्यकीय ऄनधकारी, र्गव-2 संर्गात 2 पदे कायम ठेर्ून या संर्गात मंजुर ऄसलेले 

ऄनधकचे 1 पद  “र्दै्यकीय ऄनधकारी (स्त्री रोग र् प्रसुती तज्ञ)” र्गव 2 या एका पदामध्ये रुपातंनरत 

करण्यास मान्यता देण्यात अली.  

 

ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनसंरचना 50 खािाचं्या 
रुग्णालयासाठी 

अकृनतबंधानुसार 
ऄनुज्ञेय पदे 

ईपलब्ध 
पदे 

नव् याने ननमाण 
करार्याची 

पदे 

1 र्दै्यकीय ऄधीक्षक गि-ऄ S-23 : 67700-208700 1 1 0 

2. र्दै्यकीय ऄनधकारी 
(शस् त्रनक्रया ) गि-ऄ 

S-  20: 56100-177500 1 0 1 

3 *र्दै्यकीय ऄनधकारी (स् त्रीरोग 
र् प्रसुतीशास् त्र) गि-ऄ 

S-20 : 56100-177500 1 0 1 
( ऄनुक्र.7 येथील 

र्दै्यकीय ऄनधकारी    
गि-ऄ च्या ईपलब्ध 3 

पदापंैकी 1 पद रुपांतरीत 
करुन ) 

4. र्दै्यकीय ऄनधकारी 
बनधरीकरण शास् त्रज्ञ 

S-  20: 56100-177500 1 0 1 

5. र्दै्यकीय ऄनधकारी (नभषक) 
गि-ऄ 

S-  20: 56100-177500 1 0 1 

6. र्दै्यकीय ऄनधकारी 
(बालरोगतज्ञ) गि-ऄ 

S-  20: 56100-177500 1 0 1 

7 सहायक र्दै्यकीय ऄधीक्षक 
गि ऄ 

S-20 : 56100-177500 2 3 0 

8 सहाय्यक ऄनधसेनर्का  S-  15: 41800-132300 1 0 1 

9 पनरसेनर्का  S-  14: 38600-112800 2 0 2 

10 र्नरष्ट् ठ नलनपक  S-  8: 25500-81100 1 0 1 

11 ऄनधपनरचानरका S-13: 35400-112400 12 7 0 
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ऄ.क्र. पदनाम र्तेनसंरचना 50 खािाचं्या 
रुग्णालयासाठी 

अकृनतबंधानुसार 
ऄनुज्ञेय पदे 

ईपलब्ध 
पदे 

नव् याने ननमाण 
करार्याची 

पदे 

12 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक 
ऄनधकारी 

S-13 : 35400-112400 1 1 0 

13 क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी S-13 : 35400-112400 1 1 0 

14 औषधननमाण ऄनधकारी 
/नमरॅक 

S-10 : 29200-92300 3 1 0 

15 कननष्ट्ठ नलनपक  S-  6: 19900-63200 1 1 0 

                                                                    एकूण 30 15 8 नर्ीन + *1 
रुपांतरीत करुन 

रॅणेीर्धीत 5 ग्रामीण रुग्णालयाकंरीता 5 x  (8+*1)    ननयनमत   पदे   40+*5 

      बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची 
संख्या 

1 ऄनधपनरचानरका 5 

2 औषध ननमाण ऄनधकारी 2 

3 बाह्यरुग्ण सेर्क 1  

4 शस्त्रक्रीया गृह पनरचर  1 

5 नशपाइ 1 

6 व्रणोपचारक 1 

7 कक्षसेर्क 1 

एकूण 12 
   रॅणेीर्धीत 5 ग्रामीण रुग्णालयांकरीता  एकूण    5 x  12      60 
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र्रीलप्रमाणे सदर 5 रॅेणीर्धीत ग्रामीण रुग्णालयासंाठी एकुण  40 नर्ीन पदे ननमाण करण्यास 
तसेच, 5 पदे रुपातंनरत करण्यास अनण 60 आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घेण्यास  मान्यता नदली अहे. 

िीप :  सदर ग्रामीण रुग्णालयामंध्ये मंजुर सफाइगाराचंे 2 पदे ननयनमत  मंजुर अहे. सदर ननयनमत पदे 
ऄनधसंख्य ठरनर्ण्यात यार्ीत र्  त्या पदार्रील कमवचा-याच्या सेर्ाननर्ृत्ती/मृत्यू/राजीनामा यामुळे पद 
नरक्त झाल्यानंतर त्या पदाच्या सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात याव्यात.  

सदर अकृतीबंधानुसार खालील ग्रामीण रुग्णालयाच्या नठकाणी पदननर्ममती करणे अर्श्यक 
अहे :- 

ऄ.क्र. नठकाण तालकुा नजल्हा ननमाण करार्याची पदे 
/ मनुष्ट्यबळ 

१ ईपनजल्हा रुग्णालय, लोहा लोहा नादेंड 20 

२ ईपनजल्हा रुग्णालय, नशराळा नशराळा सागंली 20 

३ ईपनजल्हा रुग्णालय, रॅीरामपूर रॅीरामपूर ऄहमदनगर 20 

4 ईपनजल्हा रुग्णालय, कोरेगारं् कोरेगारं् सातारा 20 

5 ईपनजल्हा रुग्णालय, नतर्सा नतर्सा ऄमरार्ती 20 

   एकूण 100 

 
 सदर ईपनजल्हा रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील 
लेखानशषातून  भागनर्ण्यात यार्.े 
 मागणी क्रमाकं-अर-1 
             2210 - र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
                   06 -   सार्वजननक अरोग्य 
                 001 -   संचालन र् प्रशासन 

 (01)(09)-महाराष्ट्र अरोग्य सेर्ा नर्कास प्रकल्प ऄंतगवत ग्रामीण/कुिीर रुग्णालयाचे नजल्हा               
रुग्णालयाचे रॅेणीर्धवन (2210 4624) 
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8) रॅणेीर्धीत ईपनजल् हा रुग्णालय ईमरखेड नज.यर्तमाळ 30 र्रुन 100 खािा- 

               यर्तमाळ नजल्ह्यातील ईमरखेड येथील कुिीर रुग्णालयाचे नद.17.01.2013 च्या शासन 

ननणवयान्र्ये 30 खािारं्रुन 100 खािाचं्या ईपनजल्हा रुग्णालयात रॅेणीर्धवन करण्यास मान्यता देण्यात 

अली अहे. सदर  मूळ  ग्रामीण रुग्णालयाची  36 पदे मंजुर अहेत. (प्रत्यक्षात मंजुर 36 पदापंैकी 31 पदे 

अकृतीबंधानुसार अहेत र् स्र्यंपाकी र् पहारेकरी ही 2 कंत्रािी पदे तसेच,1 प्रयोगशाळा पनरचर र् 2 

दर्ाखाना सेर्क ही  3 अकृतीबंधाबाहेरील पदे अहेत ).  100 खािापंयंतच्या अकृतीबंधानुसार 94 पदे 

अर्श्यक ऄसल्याने सदर रुग्णालयासाठी 21 ननयनमत पदे ननमाण करण्यास र् 42 आतक्या 

मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. 

ननयनमत   पदे 

ऄ.
क्र. 

पदनाम र्तेनसंरचना 100 खािासंाठी 
अकृनतबंधानुसार 

ऄनुज्ञेय पदे 

ईपलब्ध 
पदे 

नव् याने ननमाण 
करार्याची पदे 

1. र्दै्यकीय ऄधीक्षक गि-ऄ S-23 :67700-208700 1 1 0 

2. र्दै्यकीय ऄनधकारी (शस् त्रनक्रया ) 
गि-ऄ 

S-20: 56100-177500 1 0 1 

3. र्दै्यकीय ऄनधकारी (स् त्रीरोग र् 
प्रसुतीशास् त्र)गि-ऄ 

S-20: 56100-177500 1 0 1 

 

4. बनधरीकरण शास् त्रज्ञ  S-20: 56100-177500 2 0 2 

5. र्दै्यकीय ऄनधकारी (नभषक)      
गि-ऄ 

S-20: 56100-177500 1 0 1 

6. र्दै्यकीय ऄनधकारी (बालरोगतज्ञ) 
गि-ऄ 

S-20: 56100-177500 1 0 1 

7. र्दै्यकीय ऄनधकारी (ऄस्स्थव् यंग) 
गि-ऄ 

S-20: 56100-177500 
1 0 1 

8. र्दै्यकीय ऄनधकारी (नेत्रशल् य S-20: 56100-177500 1 0 1 
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ऄ.
क्र. 

पदनाम र्तेनसंरचना 100 खािासंाठी 
अकृनतबंधानुसार 

ऄनुज्ञेय पदे 

ईपलब्ध 
पदे 

नव् याने ननमाण 
करार्याची पदे 

नचनकत् सा) गि-ऄ 

9. र्दै्यकीय ऄनधकारी 
(दंतनचनकत् सा)  गि-ऄ 

S-20: 56100-177500 
1 0 1 

10 र्दै्यकीय ऄनधकारी (ऄपघात 
कक्ष)  गि-ऄ 

S-20: 56100-177500 
4 3 1 

11 र्दै्यकीय ऄनधकारी  S-16: 44900-142400 1 0 1 

12 सहाय्यक ऄनधसेनर्का  S-15: 41800-132300 1 0 1 

13 पनरसेनर्का S-14:38600-112800 5 1 4 

14 प्रयोगशाळा सहायक S- 7: 21700-69100 1 0 1 

15 प्रशासकीय ऄनधकारी  S-15: 41800-132300 1 0 1 

16 ऄधीक्षक  S-14:38600-122800 1 0 1 

17 सहाय्यक ऄधीक्षक /भाडंारपाल S-13: 35400-112400 1 0 1 

18 र्नरष्ट् ठ नलनपक  S- 8: 25500-81100 1 0 1 

19 ऄनधपनरचानरका S-13: 35400-112400 27 10 0 

20 भौनतकोपचारक  S-14:38600-112800 1 0 0 

21 रक्तपेढी र्जै्ञाननक ऄनधकारी S-13 :35400-112400 2 0 0 

22 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी S-13 :35400-112400 2 1 0 

23 क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी S-13 :35400-112400 2 1 0 

24 इ.सी.जी. तंत्रज्ञ  S-13 :35400-112400 1 0 0 

25 औषध ननमाण ऄनधकारी S-10 : 29200-92300 3 1 0 

26 कननष्ट्ठ नलनपक  S-  6: 19900-63200 2 2 0 

                                                 एकूण  ननयनमत   पदे 66  20 21 
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         बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा कुशल 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची संख्या 

1 ऄनधपनरचानरका 17 

2 भौनतकोपचारक  1 

3 रक्तपेढी र्जै्ञाननक ऄनधकारी 2 
4 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 
5 क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 
6 इ.सी.जी. तंत्रज्ञ  1 
7 औषध ननमाण ऄनधकारी 2 
8 अहार तज्ञ 1 
9 प्रयोगशाळा सहायक  2 

10 ऄपघात नर्भाग सेर्क 3 
11 रक्तपेढी पनरचर 1 
12 शस्त्रक्रीया गृह पनरचर 1 
13 कक्षसेर्क 6 
14 नशपाइ 1 
15 बाह्यरुग्ण नलनपक 1 
16 व्रणोपचारक 1 

               एकूण   42 
 

   सदर ईपनजल्हा रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील 
लेखानशषातून भागनर्ण्यात यार्ा. 

मागणी क्रमाकं-अर-1 
              2210 -   र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
                06 -   सार्वजननक अरोग्य 
                001 -   सचंालन र् प्रशासन 

(01)(09)- महाराष्ट्र अरोग्य सेर्ा नर्कास प्रकल्प ऄंतगवत ग्रामीण /कुिीर रुग्णालयाचे नजल्हा                                          
रुग्णालयाचे रॅेणीर्धवन (2210 4624) 
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9)  ईपनजल् हा रुग् णालय कळमनुरी,नज.नहगोली येथील 3० खािाचं् या रुग् णालयाचे १०० खािामध्य े

रॅणेीर्धवन   नहगोली नजल्ह्यातील कळमनुरी येथील 30 खािाचं्या ग्रामीण रुग्णालयाचे 100 खािाचं्या 

ईपनजल्हा रुग्णालय करण्यास शासन ननणवय नद.13.03.2012 ऄन्र्ये मान्यता देण्यात अली अहे. 

सदर  मूळ  ग्रामीण रुग्णालयाकरीता शासन ननणवय नद.23.12.2002 ऄन्र्ये 74 पदे मंजुर ऄसुन 100 

खािापंयंतच्या अकृतीबंधानुसार 94 पदे अर्श्यक ऄसल्याने सदर रुग्णालयासाठी  2 ननयनमत पदे   

ननमाण करण्यास र् 18 आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास  मान्यता 

देण्यात अली.                              

     ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 कायालयीन ऄधीक्षक   S - 14: 38600-122800 1 

 2 र्नरष्ट् ठ नलनपक   S- 8: 25500-81100 1 

                                           एकूण  ननयनमत   पदे 2 

 

   बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
1 कननष्ट्ठ नलनपक 1 
2 बाह्यरुग्ण सेर्क 1 
3 ऄपघात नर्भाग सेर्क 3 
4 रक्तपेढी पनरचर 1 
5 शस्त्रक्रीया गृह पनरचर 2 
6 व्रणोपचारक 1 
7 कक्षसेर्क 6 
9 नशपाइ 1 

10 बाह्यरुग्ण नलनपक 1 
एकूण   17 
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            बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल)  

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
1. सफाइगार गि-ड 1 

      एकूण       1 
  
निप  - सदर रुग्णालयासाठी सफाइगाराचंी दोन ननयनमत पदे मंजुर अहेत. सदर ननयनमत पदे 
ऄनधसंख्य ठरनर्ण्यात यार्ीत र्  सदर   पदार्रील कमवचा-याचं्या सेर्ाननरृ्त्ती/मृत्यू/राजीनामा यामुळे 
नरक्त झाल्यास त्या पदाच्या सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात याव्यात.  
   
  सदर ईपनजल्हा रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील 
लेखानशषातून भागनर्ण्यात यार्.े 
 
मागणी क्रमाकं-अर-1 
               2210- र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
                06 -   सार्वजननक अरोग्य 
                001 - संचालन र् प्रशासन 

(01)(09)-महाराष्ट्र अरोग्य सेर्ा नर्कास प्रकल्प ऄंतगवत ग्रामीण/कुिीर रुग्णालयाचे नजल्हा           
रुग्णालयाचे रॅेणीर्धवन (2210 4624) 

 
10) रॅणेीर्धीत ईपनजल् हा रुग्णालय, आदंापुर नज.पुणे  50 खािार्रुन 100 खािा- 

 शासन ननणवय नद.17.01.2013 ऄन्र्ये 50 खािामंध्ये ईपनजल्हा रुग्णालय 100 खािाचं्या 

ईपनजल्हा रुग्णालय करण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. त्यामुळे शासन ननणवय नद.23.12.2002 

ऄन्र्ये 100 खािाचं्या ईपनजल्हा रुग्णालयाकरीता 94 पदे मंजूर अहेत. त्यातील 45 पदे याऄगोदर 

50 खािाचं्या ईपनजल्हा रुग्णालयाकरीता मंजूर करण्यात अली होती. त्यामुळे अता ईर्वनरत 49 पदे 

नव्याने ननमाण करण्यात येत अहेत. सदर रुग्णालयासाठी 12  ननयनमत पदे  ननमाण करण्यास र् 37 

आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. 
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ननयनमत   पदे 
ऄ.
क्र. 

पदनाम र्तेनसंरचना 100 खािासंाठी 
अकृनतबधंानुसार 

ऄनुज्ञेय पदे 

ईपलब्ध 

पदे 

नव् याने ननमाण 
करार्याची 

पदे 

1 र्दै्यकीय ऄधीक्षक गि-ऄ S-23 : 67700-208700 1 1 0 

2 र्दै्यकीय ऄनधकारी 
(शस् त्रनक्रया )  गि-ऄ S- 20: 56100-177500 1 1 0 

3 र्दै्यकीय ऄनधकारी (स् त्रीरोग 
र् प्रसुतीशास् त्र) गि-ऄ S- 20: 56100-177500 1 1 0 

4 बनधरीकरण शास् त्रज्ञ  S- 20: 56100-177500 2 1 1 

5 र्दै्यकीय ऄनधकारी (नभषक)      
गि-ऄ S- 20: 56100-177500 1 1 0 

6 र्दै्यकीय ऄनधकारी 
(बालरोगतज्ञ) गि-ऄ S- 20: 56100-177500 1 1 0 

7 र्दै्यकीय ऄनधकारी 
(ऄस्स्थव् यंग) गि-ऄ 

S- 20: 56100-177500 
1 0 1 

8 र्दै्यकीय ऄनधकारी (नेत्रशल् य 
नचनकत् सा) गि-ऄ 

S- 20: 56100-177500 
1 0 1 

9 र्दै्यकीय ऄनधकारी 
(दंतनचनकत् सा) गि-ऄ 

S- 20: 56100-177500 
1 0 1 

10 र्दै्यकीय ऄनधकारी (ऄपघात 
कक्ष)  गि-ऄ S- 20: 56100-177500 

4 2 2 

11 र्दै्यकीय ऄनधकारी  S-16 : 44900-142400 1 0 1 

12 पनरसेनर्का S- 14: 38600-112800 5 2 3 

13 प्रशासकीय ऄनधकारी  S- 15: 41800-132300 1 0 1 

14 ऄधीक्षक  S- 14: 38600-122800 1 0 1 

15 ऄनधपनरचानरका S- 13: 35400-112400 27 12 0 

16 भौनतकोपचारक गि-क S- 13: 38600-112800 1 0 0 

17 रक्तपेढी र्जै्ञाननक ऄनधकारी S-13 : 35400-112400 2 0 0 
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ऄ.
क्र. 

पदनाम र्तेनसंरचना 100 खािासंाठी 
अकृनतबधंानुसार 

ऄनुज्ञेय पदे 

ईपलब्ध 

पदे 

नव् याने ननमाण 
करार्याची 

पदे 

18 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक 
ऄनधकारी 

S-13 : 35400-112400 2 1 0 

19 क्ष-नकरण र्जै्ञाननक 
ऄनधकारी 

S-13 : 35400-112400 2 1 0 

20 इ.सी.जी. तंत्रज्ञ  S-13 : 35400-112400 1 0 0 

21 कननष्ट्ठ नलनपक  S-6 : 19900-63200 2 1 0 

एकूण  ननयनमत   पदे 64 30 12 

        

बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल)  

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1 ऄनधपनरचानरका 15 

2 भौनतकोपचारक  1 

3 रक्तपेढी र्जै्ञाननक ऄनधकारी 2 

4 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 

5 क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 

6 इ.सी.जी. तंत्रज्ञ  1 

7 कननष्ट्ठ नलनपक 1 

8 अहार तज्ञ 1 

9 प्रयोगशाळा सहायक 2 

10 ऄपघात नर्भाग सेर्क 3 

11 रक्तपेढी पनरचर 1 

12 शस्त्रक्रीया गृह पनरचर 1 

13 कक्षसेर्क 5 
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ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

14 बाह्यरुग्ण नलनपक 1 

एकूण  36 

               बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1. सफाइगार गि-ड 

 

1 

      एकूण       1 

 

निप - सदर रुग्णालयासाठी सफाइगाराचंी दोन ननयनमत पदे मंजुर अहेत. सदर ननयनमत पदे 
ऄनधसंख्य ठरनर्ण्यात यार्ीत र् सदर पदार्रील कमवचा-याच्या सेर्ाननर्ृत्ती / मृत्य ू/ राजीनामा यामुळे 
पद नरक्त झाल्यास त्या पदाच्या सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात याव्यात. 
  सदर ईपनजल्हा रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील 
लेखानशषातून भागनर्ण्यात यार्.े 
मागणी क्रमाकं-अर-1 
           2210 -   र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
               06 -   सार्वजननक अरोग्य 
             001 -   संचालन र् प्रशासन 

 (01)(09)-महाराष्ट्र अरोग्य सेर्ा नर्कास प्रकल्प ऄंतगवत ग्रामीण/कुिीर रुग्णालयाचे नजल्हा        
रुग्णालयाचे रॅेणीर्धवन (2210 4624) 

 
11)  ईपनजल् हा रुग् णालय लोणार्ळा, नज.पुणे येथील १०० खािाचंे रुग् णालयातील  बाह्यरुग्ण                    
नर्भागाकरीता पदननर्ममती - 

  शासन ननणवय नद.17.01.2013 ऄन्र्ये 100 खािाचं्या ईपनजल्हा रुग्णालयाची ननर्ममती 

करण्यास  मान्यता देण्यात अली अहे. त्यामुळे शासन ननणवय नद.23.12.2002 ऄन्र्ये 100 खािाचं्या 

ईपनजल्हा रुग्णालयाकरीता 94 पदे मंजूर अहेत. परंतु, ऄद्यानप पूणव क्षमतेने रुग्णालय कायवस्न्र्त 

करण्यास काही कालार्धी लागण्याची शक्यता अहे. त्यामुळे मा.ईच्च न्यायालय याचं्या तज्ञ सनमतीच्या 

सुनार्णीनुसार लोणार्ळा येथील 100 खािाचं्या ईपनजल्हा रुग्णालय पूणव क्षमतेने कायवस्न्र्त होइपयंत 
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स्थाननक जनतेस अरोग्य सेर्ा ईपलब्ध करुन देण्यासाठी तातडीने बाह्यरुग्ण नर्भाग सुरु करण्याचे 

ननदेश नदले अहेत. त्यानुसार बाह्यरुग्ण नर्भाग सुरु करण्याकरीता खालीलप्रमाणे 10 ननयनमत पदे 

ननमाण करण्यास र् 9 आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात 

अली अहे. 

ननयनमत पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1. र्दै्यनकय ऄधीक्षक   S-23 : 67700-208700 1 

2. र्दै्यनकय ऄनधकारी(नभषक)  S-20 : 56100-177500 1 

3. र्दै्यनकय ऄनधकारी (स्त्रीरोग)   S-20 : 56100-177500 1 

4. र्दै्यनकय ऄनधकारी (बालरोग)  S-20 : 56100-177500 1 

5 र्दै्यनकय ऄनधकारी (दंतशल्यनचनकत्सक)  S-20 : 56100-177500 1 

6 र्दै्यनकय ऄनधकारी ऄपघात कक्ष गि ऄ   S-20 : 56100-177500 2 

7 ऄनधपनरचानरका  S-13:  35400-112400 2 

 8 र्नरष्ट् ठ नलनपक   S-8: 25500-81100 1 

                                                    एकूण   ननयनमत   पदे    10 

                                         
      बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1 ऄनधपनरचानरका 1 

2 औषध ननमाण ऄनधकारी 1 

3 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 1 

4 बाह्यरुग्ण नलनपक 1 

5 कक्षसेर्क 2 
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ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

6 व्रणोपचार 1 

                एकूण   7 

                                       

         बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1 सफाइगार गि-ड 2 

                                         एकूण       2 
 
       सदर ईपनजल्हा रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील लेखानशषातून 
भागनर्ण्यात यार्.े 
मागणी क्रमाकं-अर-1 
            2210 -   र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
                 06 -   सार्वजननक अरोग्य 
               001 -   संचालन र् प्रशासन 
 (01)(09)-महाराष्ट्र अरोग्य सेर्ा नर्कास प्रकल्प ऄंतगवत ग्रामीण/कुिीर रुग्णालयाचे नजल्हा 
 रुग्णालयाचे रॅेणीर्धवन (2210 4624) 
 
12) नर्ीन स्त्री रुग्णालये 100 खािा: - 

100 खािाचंी ननर्न स्त्री रुग्णालये स्थापन करण्यास नद.17.01.2013 च्या शासन ननणवयान्र्ये 

मान्यता देण्यात अली अहे. सदर रुग्णालयासंाठी नद.23.12.2002 र् नद.26.05.2004 च्या 

अकृतीबंधानुसार प्रत्येकी 97 पदे अर्श्यक अहेत. त्यानुसार सदर ननर्न स्त्री रुग्णालयाकंरीता  

खालील नर्र्रणपत्रात दशवनर्ल्यानुसार प्रत्येकी 42 ननयनमत पदे र् 55 मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात 

बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा  याप्रमाणे  ननर्न 4 स्त्री रुग्णालयाकंरीता  एकूण 168 ननयनमत पदे 

ननमाण करण्यास र् 220 आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास  मान्यता 

नदली.  
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प्रत्येक  ननर्न स्त्री रुग्णालयाकंरीता ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनसंरचना पदसंख्या 

1. र्दै्यकीय ऄधीक्षक S-23: 67700-208700 1 

2. र्दै्यकीय ऄनधकारी (स्त्री रोग र् प्रसुती तज्ञ) S-23: 67700-208700 1 

3. र्दै्यकीय ऄनधकारी (बालरोग तज्ञ) S-23: 67700-208700 1 

4 र्दै्यकीय ऄनधकारी (बनधरीकरण तज्ञ) S-23: 67700-208700 1 

5 र्दै्यकीय ऄनधकारी (क्ष-नकरण शास्त्रज्ञ) S-23: 67700-208700 1 

6 र्दै्यकीय ऄनधकारी (बनधरीकरण शास्त्रज्ञ) S-20: 56100-177500 2 

7 र्दै्यकीय ऄनधकारी (बालरोग तज्ञ) S-20: 56100-177500 2 

8 र्दै्यकीय ऄनधकारी (स्त्री रोग प्रसुती तज्ञ) S-20: 56100-177500 3 

9 र्दै्यकीय ऄनधकारी,गि-ऄ  S-20: 56100-177500 5 

10 सहाय्यक ऄनधसेनर्का   S-15:41800-132300 1 

11 पनरसेनर्का S-14:38600-112800 5 

12 ऄनधपनरचानरका S-13: 35400-112400 8 

13 बालरोग पनरचारीका S-14:38600-112800 3 

14 रक् तपेढी र्जै्ञाननक ऄनधकारी S-13: 35400-112400 1 

    15 औषध ननमाण ऄनधकारी S-10: 29200-92300 2 

16 भाडंार तथा र्स्त्रपाल S- 6: 19900-63200 1 

17 प्रशासकीय ऄनधकारी  S-15: 41800-132300 1 

18 कायालयीन ऄधीक्षक  S-14:38600-122800 1 

19 र्नरष्ट् ठ नलनपक  S-8: 25500-81100 1 

20 कननष्ट् ठ नलनपक  S- 6: 19900-63200 1 
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ऄ.क्र. पदनाम र्तेनसंरचना पदसंख्या 

एकूण 42 

   4 ननर्न  स्त्री  रुग्णालयाकंरीता  मंजूर एकूण ननयनमत   पदे  42 X 4 168 

 

 

      प्रत्येक ननर्न स्त्री रुग्णालये करीता  बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1 ऄनधपनरचानरका 12 

2 बालरोग  पनरचारीका 5 

3 रक् तपेढी र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 

4 औषध ननमाण ऄनधकारी 1 

5 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी 2 

6 क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी 2 

7 इ.सी.जी. तंत्रज्ञ  1 

8 कननष्ट् ठ नलनपक   1 

9 अहार तज्ञ 1 

10 प्रयोगशाळा सहाय्यक, गि-क 3 

11 बाह्यरुग्ण सेर्क 1 

12 ऄपघात नर्भाग सेर्क 3 

13 रक्तपेढी पनरचर 1 

14 व्रणोपचारक 1 

15 प्रयोगशाळा पनरचर 1 

16 शस्त्रनक्रयागृह  पनरचर 2 

17 कक्ष सेर्क 10 

18 नशपाइ  2 
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ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

19 बाह्य रुग्ण नलनपक 2 

 एकूण 52 

  4 ननर्न  स्त्री  रुग्णालयाकंरीता  एकूण     52 X4 208 
                
     प्रत्यके  ननर्न  स्त्री   रुग्णालये   करीता  बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1. सफाइगार गि-ड 3 

             4 ननर्न  स्त्री  रुग्णालया करीता     एकूण      3 x 4 12 

          

           सदर अकृतीबंधानुसार खालील स्त्री रुग्णालयाच्या नठकाणी पदननर्ममती करणे अर्श्यक अहे :-  

ऄ.क्र. नजल्हा स्त्री रुग्णालय स्थापनेचा 
शासन ननणवयाचा  नदनाकं  

ननमाण करार्याची पदे / 
मनुष्ट्यबळ 

1 रत्नानगरी 17.01.2013 97 

2 र्धा  17.01.2013 97 

3 जळगार्  17.01.2013 97 

४ यर्तमाळ 17.01.2013 97 

  एकूण 388 

           
         सदर स्त्री रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील लेखानशषातून 
भागनर्ण्यात यार्.े 
 मागणी क्रमाकं-अर-1 
       2210 - र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
            01 - नागरी अरोग्य सेर्ा-नर्षम नचनकत्सा, 
          110 -रुग्णालये र् दर्ाखाने, 
           06 -   पचंर्ार्मषक योजनातंगवत योजना- राज्य योजनातंगवत योजना 
     (06)(01)- मुफसल क्षते्रातील ऄध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये र् दर्ाखाने(ऄननर्ायव)(2210 0226) 
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13)  नजल्हा स्त्री रुग्णालय, ऄकोला येथील 300 र्रुन 500 खािाचंे  रॅणेीर्धवन - 

ऄकोला नजल्हा स्त्री रुग्णालयाचे नद. 22.03.2018 च्या शासन ननणवयान्र्ये 300 खािारं्रुन 

500 खािाचं्या रुग्णालयात रॅेणीर्धवन करण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. सदर 300 खािाचं्या  स्त्री 

रुग्णालयाची मूळ 249 पदे मंजुर ऄसुन 500 खािापंयंतच्या रुग्णालयाच्या अकृतीबंधानुसार 476 पदे 

अर्श्यक ऄसल्याने सदर रुग्णालयासाठी 45 ननयनमत पदे ननमाण करण्यास र् 182 आतक्या 

मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास  मान्यता देण्यात अली अहे. 

ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेन संरचना पदसंख्या 

1 ननर्ासी र्दै्यनकय ऄनधकारी (बाहयसंपकव )  S-23: 67700-208700 1 

2 र्दै्यनकय ऄनधकारी (नभषक)  S-23: 67700-208700 2 

3 र्दै्यनकय ऄनधकारी (शस्त्रनक्रया)  S-23: 67700-208700 2 

4 र्दै्यनकय ऄनधकारी (स्त्रीरोग प्रसुती तज्ञ)  S-23: 67700-208700 3 

5 ऄस्स्थव्यंग शल्य नचकीत्सक  S-23: 67700-208700 1 

6 बनधनरकरण शास्त्रज्ञ  S-23: 67700-208700 1 

7 शरीरनर्कृती नचकीत्सक  S-23: 67700-208700 1 

8 मनोनर्कृती नचकीत्सक  S-23: 67700-208700 1 

9 र्दै्यनकय ऄनधकारी (प्रनशक्षण कें द्रासाठी) S-23: 67700-208700 1 

                                                                       एकूण र्दै्यकीय ऄनधकारी र्गव-1 13 

10 र्दै्यनकय ऄनधकारी ( स्त्रीरोग तज्ञ)  S-20: 56100-177500 1 
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ऄ.क्र. पदनाम र्तेन संरचना पदसंख्या 

11 र्दै्यनकय ऄनधकारी ( बनधनरकरण तज्ञ)  S-20: 56100-177500 2 

12 र्दै्यनकय ऄनधकारी ( पॅथालॉजीस्ि)  S-20: 56100-177500 1 

13 र्दै्यनकय ऄनधकारी  नसएमओ र् नडएमओ S-20: 56100-177500 2 

 14 ऄनधसेनर्का  S-16: 44900-142400 1 

                                                                                   एकूण र्दै्यकीय ऄनधकारी र्गव-2 7 

15 पनरसेनर्का S-14: 38600-122800 13 

16 मनोनर्कृती पनरचानरका S-14:38600-122800 1 

17 नचकीत्सालयीन ननदेनशका S-15:41800-132300 2 

एकूण शुरॅुषा र्गव-3 16 

18 सासं्ख्यकी सहाय्यक S-13: 35400-122400 1 

                                                                                                                    एकुण     1 

19  ऄधीक्षक  S-14:38600-122800 1 

20 र्नरष्ट्ठ नलपीक S-8: 25500-81100 3 

 21 लेखापाल / सहाय्यक ऄधीक्षक S-13:35400-112400 2 

                                                                                                एकूण प्रशासननक कमवचारी 6 

22 मुकादम S-3: 16600-52400 1 

23 मुख्य स्र्यंपाकी S-5: 18000-56900 1 
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ऄ.क्र. पदनाम र्तेन संरचना पदसंख्या 

एकूण र्गव-4  2 

          एकूण   ननयनमत   पदे         45 

                            

 बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची 
संख्या 

1 ऄनधपनरचानरका 50 

2 रक् तपेढी र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 

3 क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 

4 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी 1 

5 औषध ननमाण ऄनधकारी 4 

6 कननष्ट् ठ नलनपक   4 

7 रुग्णर्ानहका चालक 4 

8 मनोनर्कृती सामानजक कायवकता 1 

9 प्रयोगशाळा सहाय्यक, गि-क 2 

10 भाडंार तथा र्स्त्रपाल 2 

11 ऄनभलेखापाल 1 

12 स्र्च्छता ननरीक्षक 2 

13 दूरध्र्नी चालक 2 

14 नशपी 2 

15 सुतार 1 

16 कक्ष सेर्क 20 

17 नशपाइ  2 
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ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची 
संख्या 

18 मुख्य स्र्यंपाकी 1 

                            एकूण 102 
                    
  बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळाची 
संख्या 

1. सहायक स्र्यंपाकी 5 

2. माळी 2 

3. नळ कारागीर 1 

4. सफाइगार 67 

5. पहारेकरी 6 

                                एकूण       80 

 

संर्गव 500 खािासंाठी 
अकृतीबंध 

300 खािासंाठी  
मंजूर ऄसललेी पदे 

200 खािासंाठी 
अर्श्यक पदे / 

मनुष्ट्यबळ एकुण र्गव - 1 (र्दै्यनकय ऄनधकारी) 19 6 13 

एकुण र्गव - 2 (र्दै्यनकय ऄनधकारी 27 20 7 

एकुण र्गव - 3 (शुरॅूषा) 180 114 66 

एकुण र्गव -3  (ऄर्दै्यनकय कमवचारी) 50 24 26 

एकुण चतुथवरॅेणी कमवचारी र्गव - 4 173 68 105 

एकुण र्गव  प्रशासननक  ऄनधकारी र् 
कमवचारी 

27 17 10 

एकुण  476 249 227 
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  सदर स्त्री रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील लेखानशषातून 
भागनर्ण्यात यार्.े 
मागणी क्रमाकं-अर-1       
 2210 - र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
      01 - नागरी अरोग्य सेर्ा-नर्षम नचनकत्सा, 
    110 - रुग्णालये र् दर्ाखाने, 
      06 -   पचंर्ार्मषक योजनातंगवत योजना- राज्य योजनातंगवत योजना 
(06)(01)- मुफसल क्षते्रातील ऄध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये र् दर्ाखाने(ऄननर्ायव)(2210 0226) 

 

14) ननर्न नजल्हा रुग्णालय, पालघर - 

ऄ.क्र. नठकाण नजल्हा ननमाण करार्याची पदे 

1 नजल्हा रुग्णालय, पालघर पालघर 355 

कोनर्ड-19 या महामारीचा पालघर नजल्हयातील प्रादुभार् नर्चारात घेर्ून नजल्हानधकारी 
पालघर यानंी नर्क्रमगड येथील 300 खािाचं्या खाजगी रुग्णालयाची नरक्त आमारत र् आमारतीचा पनरसर 
ऄनधग्रहीत केले ऄसून या नठकाणी नजल्हा रुग्णालय पालघर हे सुरु करण्याबाबत र् त्याकरीता 
अर्श्यक पदननर्ममती करण्यात येत अहे.  पालघर येथे नद. 20.05.2016 या  शासन ननणवयान्र्ये नजल्हा 
शल्य नचनकत्सक कायालय सुरु करण्यात अले ऄसून त्यासाठी 12 पदे मंजूर अहेत. ईर्वनरत पदासंह  
नजल्हा रुग्णालय पालघर करीता 200 खािाचंे रुग्णालय सुरु करण्याकरीता ईर्वनरत 124 ननयनमत   
पदे ननमाण करण्यास  र् 231  आतक्या मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास  मान्यता 
देण्यात अली अहे. 

   ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 ऄनतनरक्त नजल्हा शल्यनचनकत्सक S-23 : 67700-208700 1 

2 र्दै्यनकय ऄनधकारी(नभषक) S-23 : 67700-208700 1 

3 र्दै्यकीय ऄनधकारी (शस्त्रनक्रया) S-23 : 67700-208700 1 

4 र्दै्यनकय ऄनधकारी (स्त्रीरोग)  S-23 : 67700-208700 1 

5 र्दै्यनकय ऄनधकारी(बालरोग) S-23 : 67700-208700 1 
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ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

6 र्दै्यनकय ऄनधकारी (ऄस्स्थरोग) S-23 : 67700-208700 1 

7 बनधरीकरण शास्त्रज्ञ S-23 : 67700-208700 1 

8 क्ष-नकरण शास्त्रज्ञ S-23 : 67700-208700 1 

9 शरीरनर्कृती नचनकत्सक S-23 : 67700-208700 1 

10 मनोनर्कृती नचकीत्सक  S-23 : 67700-208700 1 

11 र्दै्यकीय ऄनधकारी (क्षयरोग) S-23 : 67700-208700 1 

12 र्दै्यकीय ऄनधकारी (कान,नाक,घसा) S-23 : 67700-208700 1 

13 र्दै्यकीय ऄनधकारी (चमवरोग) S-23 : 67700-208700 1 

14 नेत्रशल्य नचनकत्सक S-23 : 67700-208700 1 

सामान्य सेर्ा गि-ब 

15 दंतशल्यनचनकत्सक S-20 : 56100-177500 1 

म.र्.ैअ.से.गि-ब 

16 र्दैयकीय ऄनधकारी  (रक्त संक्रमण 
ऄनधकारीसह) 

S-20 : 56100-177500 15 

र्दै्यकीय कमवचारी 

17 ऄनधसेनर्का S-16 : 44900-142400 1 

18 सहाय्यक ऄनधसेनर्का  S-15 : 41800-132300 1 

19 पनरसेनर्का S-14 : 38600-122800 14 

20 मनोनर्कृती पनरचारीका S-14 : 38600-122800 1 

21 ऄनधपनरचारीका S-13 : 35400-112400 23 

रुग्णालयीन  कमवचारी 
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ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

22 मुकादम S-3 :  16600-52400  2 

 

प्रशासकीय नर्भाग 23 र्नरष्ट्ठ नलनपक S-8 : 25500-81100 2 

एकूण ननयनमत   पदे 74 

                                               

 बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
1 ऄनधपनरचारीका 36 
2 रक् तपेढी र्जै्ञाननक ऄनधकारी  3 
3 क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी 3 
4 प्रयोगशाळा र्जै्ञाननक ऄनधकारी 3 
5 भौनतकोपचारक  1 
6 इ.सी.जी. तंत्रज्ञ  1 
7 औषध ननमाण ऄनधकारी 3 
8 कननष्ट् ठ नलनपक   4 
9 बालरोग पनरचानरका 2 

10 र्दैयकीय सामानजक कायवकता 1 
11 मनोनर्कृती सामानजक कायवकता गि क 1 
12 अहार तज्ञ 1 
13 दंत अरोग्यक 1 
14 दंत यानंत्रक 1 
15 प्रयोगशाळा सहायक 1 
16 शस्त्रनक्रयागृह पनरचर 3 
17 सुतार 1 
18 र्ाहन चालक 1 
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ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
19 भाडंार तथा र्स्त्रपाल 1 
20 ऄनभलेखापाल 1 
21 र्ीजतंत्री 1 
22 स्र्च्छता नननरक्षक 1 
23 दूरध्र्नी चालक 2 
24 नशपी 1 
25 बाहयरुग्ण सेर्क 5 
26 ऄपघात नर्भाग सेर्क 6 
27 रक्तपेढी पनरचर 2 
28 प्रयोगशाळा पनरचर 2 
29 क्ष -नकरण पनरचर 2 
30 कक्षसेर्क 20 
31 नशपाइ 6 
32 ईद्वाहन चालक 3 
33 रुग्णर्ानहका चालक 2 
34 िंकलेखक  1 
35 व्रणोपचारक 2 

एकूण   125 
               

             बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
1 नळ कारागीर 1 
2 सफाइगार   26 
3 धोबी 3 
4 न्हार्ी 2 
5 सहाय्यक स्र्यंपाकी 2 
6 पहारेकरी 4 
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ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
7 माळी 2 

 एकूण          40 
नर्शेष कक्षातील  पदे 
ऄ) ऄनतदक्षता नर्भागासाठी पदे 
  ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 र्दै्यकीय ऄनधकारी गि-ऄ S-20 : 56100-177500 3 

2 पनरसेनर्का  S-14 : 38600-122800 1 

3 ऄनधपनरचारीका गि-क S-13 : 35400-112400 3 

एकूण ननयनमत पदे 7 
                                 

    बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
1 ऄनधपनरचारीका 3 
2 कक्षसेर्क गि-ड 4 

                                एकूण      7 
         

     बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
1. सफाइगार गि-ड 4 

                                         एकूण              4 
 
अ) नर्जात बालकाचंा ऄनतदक्षता नर्भाग 
  ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 बालरोग पनरचारीका गि-क S-14 : 38600-122800 1 
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2 ऄनधपनरचारीका गि-क S-13 : 35400-112400 2 

 एकूण  ननयनमत   पदे 3 

                 बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या  

1 ऄनधपनरचारीका 2  

                        एकूण          2  
                  बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1 अया 3 

2. सफाइगार गि-ड 2 

       एकूण              5 
 
आ) शुरॅुषा नर्भागासाठी पदे 
  ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 र्दै्यकीय ऄनधकारी गि-ऄ S-20 : 56100-177500 3 

2 पनरसेनर्का गि-क S-14 : 38600-122800 1 

3 ऄनधपनरचारीका गि-क S-13 : 35400-112400 4 

एकूण    ननयनमत   पदे 8 
   बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1 ऄनधपनरचारीका 4 

2 कक्षसेर्क गि-ड 6 

                        एकूण काल्पननक पदे     10 
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  बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या  
1. सफाइगार गि-ड 6  

                   एकूण काल्पननक ऄकुशल पदे         6  
   

इ) रुग्णालयीन प्रनशक्षण नर्भाग 
  ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 र्दैयकीय ऄनधकारी गि-ऄ S-23 : 67700-208700 1 

2 सासं्ख्यकी सहाय्यक गि-क S-13 : 35400-112400 1 

एकूण 2 

          बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
1 नशपाइ 1 

                                 एकूण          1 
 
ई) शुरॅषुा प्रनशक्षण नर्भाग 
         ननयनमत पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 पनरचारीका पाठयननदेनशका गि-क S-15 : 41800-132300 5 

2  अरोग्य पनरचानरका ननदेशक S-15 : 41800-132300 2 

3 र्स्त्रपाल S-6 : 19900-63200 1 

4 नचनकत्सालयीन ननदेशक S-15 : 41800-132300 2 

एकूण ननयनमत   पदे  10 
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उ) मनोनर्कृती नचकीत्सा कक्षासाठी पदे 
ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 मानोसोपचार तज्ञ गि-ऄ S-23 : 67700-208700 1 

2 मनोनर्कृती सामानजक कायवकता गि-क S-14 : 38600-122800  1 

 3 मनोनर्कृती पनरचारीका गि-क S-14 : 38600-122800 2 

4 पनरसेनर्का गि-क S-14 : 38600-122800 1 

5 ऄनधपनरचारीका गि-क S-13 : 35400-112400 3 

एकूण ननयनमत   पदे 8 

     बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या   
1. ऄनधपनरचारीका 3   
2. समोपदेष्ट्िा 1    
3. कक्ष सेर्क 4   

                        एकूण 8   
                                  

   बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1. सफाइगार गि-ड 4 

                                एकूण       4 

 
ओ) जळीत  कक्षासाठी  पदे 
  ननयनमत   पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 ऄनधपनरचानरका S-13 : 35400-112400 1 

एकूण ननयनमत   पदे 1 
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      बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1 ऄनधपनरचानरका 1 

2 कक्ष सेर्क  1 

                                एकूण          2 

  

औ) ऄपंग  पुनर्वसन कें द्रासाठी पदे 

          बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1 अक्युपेशन थेरनपस्ि 1 

2 अथेरनिस्ि कम प्रोस्िेनिक तंत्रज्ञ 1 

3 लेदर र्कव र 1 

4 मदतनीस गि-ड 1 

एकूण   4 

  

 

ऄ)ं   नसिी स्कॅन नर्भाग करीता पदननर्ममती 

        ननयनमत पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 क्ष-नकरण शास्त्रज्ञ गि-ऄ S-20 : 56100-177500 2 

2 ऄनधपनरचारीका गि-क S-13 : 35400-112400 1 

एकूण ननयनमत   पदे 3 
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    बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1. क्ष-नकरण र्जै्ञाननक ऄनधकारी 3 

2 ऄनभलेखापाल 1 

3 कक्ष सेर्क गि-ड 2 

                               एकूण          6 

 

 

ऄ:)   रॉमा केऄर युननि करीता पदननर्ममती 

        ननयनमत पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी रुपय े पदसंख्या 

1 ऄस्स्थव्यंग शल्य नचनकत्सक गि ऄ S-20 : 56100-177500 1 

2 बनधनरकरण शास्त्रज्ञ, गि ऄ S-20 : 56100-177500 2 

3 र्दै्यकीय ऄनधकारी गि ऄ S-20 : 56100-177500 2 

4 पनरसेनर्का S-14 : 38600-122800 1 

5 ऄनधपनरचारीका S-13 : 35400-112400 2 

एकूण ननयनमत   पदे 8 

 

                                बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
1. ऄनधपनरचारीका 1 
2. कक्षसेर्क 3 
3. र्ाहनचालक 1 

      एकूण      5 
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                    बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यार्याच्या सेर्ा (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

1. सफाइगार गि-ड 2 

                मंजूर   ऄकुशल   पदे       2 

 
  सदर नजल्हा रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील लेखानशषातून 
भागनर्ण्यात यार्.े 
मागणी क्रमाकं-अर-1 
       2210 - र्दै्यकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य 
        01-नागरी अरोग्य सेर्ा-नर्षम नचनकत्सा, 
       110-रुग्णालये र् दर्ाखाने, 
        06 - पंचर्ार्मषक योजनातंगवत योजना- राज्य योजनातंगवत योजना 
       (06)(01)-मुफसल क्षेत्रातील ऄध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये र् दर्ाखाने(ऄननर्ायव) (2210 0226) 
 
15) स् र्.आंनदरा गाधंी स् मृती रुग् णालय नभर्डंीकरीता ऄनतदक्षता नर्भाग  

  स्र्.आंनदरा गाधंी स्मृती रुग्णालयातील ऄनतदक्षता नर्भागासाठी 7 ननयनमत पदे ननमाण 

करण्यास र् 11 मनुष्ट्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेर्ा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यास मान्यता देण्यात अली 

अहे. 

   ननयनमत  पदे 

ऄ.क्र. पदनाम र्तेनरॅणेी पदसंख्या 

१ र्दै्यकीय ऄनधकारी,  गि-ऄ S-20:56100-177500 ३ 

२ पनरसेनर्का  S-14:38600-112800 १ 

3 ऄनधपनरचारीका S-13:35400-112400 3 

                                          एकूण ननयनमत पदे 7 
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           बाह्ययंत्रणेकडून घ्यार्याच्या सेर्ा  (कुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळ संख्या 

1 ऄनधपनरचारीका 3 
2 कक्षसेर्क ४ 

 एकूण         7 
          बाह्ययंत्रणेकडून घ्यार्याच्या सेर्ा  (ऄकुशल) 

ऄ.क्र. पदनाम मनुष्ट्यबळ संख्या 

1 सफाइगार ४ 

   एकुण 4 

 

  सदर रुग्णालयातील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन खालील लेखानशषातून 
भागनर्ण्यात यार्.े 

मागणी क्रमाकं-अर-1 

       2210 -   र्दै्यकीय सरे्ा र् सार्वजननक अरोग्य 

        01-नागरी अरोग्य सेर्ा-नर्षम नचनकत्सा, 

        110-रुग्णालये र् दर्ाखाने, 

        (01)(01)-मुफसल क्षते्रातील ऄध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये र् दर्ाखाने(ऄननर्ायव)(2210 0146) 

 

 

16)  पालघर नजल्ह्यातील 3 कायालयासंाठी सासं्ख्यकी संर्गाची पदननर्ममती-    

         पालघर नजल्ह्यातील तीन कायालयातं नद.23.05.2018 च्या शासन ननणवयान्र्ये पदननर्ममती 

करण्यात अली होती.परंतु त्यातील सांस्ख्यकी संर्गातील पदे नजल्हाननहाय सासं्ख्यकी संर्गाच्या 

अकृतीबंधाप्रमाणे नसल्यामुळे खालील कायालयांच्या नठकाणी ईर्वनरत 3 ननयनमत पदे ननमाण 

करण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. 
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           ननयनमत  पदे  

ऄ.क्र. कायालयाचे नार् पदनाम र्तेनरॅणेी पदसंख्या 

१ नजल्हा अरोग्य ऄनधकारी, नजल्हा 
पनरषद, पालघर 

सासं्ख्यकी 
ऄनधकारी 

S-15: 41800-132300 1 

२ 
सहायक संचालक, अरोग्य सेर्ा 
(कुष्ट्ठरोग),  पालघर   

सासं्ख्यकी 
सहायक 

S-13 : 35400-112400 
१ 

3 नजल्हा क्षयरोग कें द्र,पालघर  सासं्ख्यकी 
ऄन्र्षेक 

S-8 : 25500-81100 1 

एकूण ननयनमत   पदे 3 

  

   नजल्ह्याननहाय सासं्ख्यकी संर्गातील अकृतीबंधानुसार खालील पालघर येथील कायालयाच्या 
नठकाणी पदननर्ममती करणे अर्श्यक अहे :-  

सदर कायालयातील सासं्ख्यकी ऄनधकारी पदाचंे र्तेन खालील लेखानशषातून भागनर्ण्यात यार्.े 
1.नजल्हा अरोग्य ऄनधकारी कायालय- 
मागणी क्र अर-1 
2210-र्दैयकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य  
(02)(08)-प्राथनमक अरोग्य कें द्र (स्थाननक क्षते्र) 2210 5041) 
2.सहाय्यक संचालक, अरोग्य सेर्ा (कुष्ट्ठरोग), कायालय- 
मागणी क्र अर-1 
2210-र्दैयकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य  

ऄ.क्र. कायालयाचे नार् पदाचे नार् ननमाण करार्याची ननयनमत पदे 

1 नजल्हा अरोग्य ऄनधकारी, 
नजल्हा पनरषद, पालघर 

सासं्ख्यकी ऄनधकारी 1 

2 सहाय्यक संचालक, अरोग्य 
सेर्ा (कुष्ट्ठरोग), पालघर   

सासं्ख्यकी सहाय्यक 1 

3 नजल्हा क्षयरोग कें द्र, पालघर सासं्ख्यकी ऄन्र्षेक 1 

 एकूण  3 
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06)-सार्वजननक अरोग्य, 
101 रोग प्रनतबंध र् रोग ननयत्रंण, (01) (10)- कुष्ट्ठरोग ननयंत्रणासाठी पथके र् रुग्णालये (2210 0665) 
मागणी क्र अर-1 
2210-र्दैयकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य  
06)-सार्वजननक अरोग्य, 
(01) (08) - कुष्ट्ठरोग ननयंत्रण कायवक्रम  (2210 0647) 
3.नजल्हा क्षयरोग कें द्र, कायालय- 
मागणी क्र अर-1 
2210-र्दैयकीय सेर्ा र् सार्वजननक अरोग्य  
06-सार्वजननक अरोग्य, 
101 रोग प्रनतबंध र् रोग ननयत्रंण,  

(04) (01)-  क्षयरोग रुग्णालये र् अरोग्य धाम (2210 0191) 
 

17. सदर रॉमा केऄर युननिमधील र्दै्यकीय ऄनधकारी र् कमवचारी याचंे र्तेन सदर रामा केऄर 

युननि ज्या अरोग्य संस्थेस जोडललेले अहे त्या अरोग्य संस्थेसाठी मंजूर लेखानशषातून भागनर्ण्यात 

यार्.े 

18. या शासन ननणवयान्र्ये मान्यता देण्यात अलेल्या पदापंैकी ननयनमत पदाचं ेर्तेन (01- र्तेन), 

काल्पननक कुशल/ऄकुशल पदारं्रील खचव (13- कायालयीन खचव )/(10 - कंत्रािी सेर्ा) यामधून 

भागर्ार्ा. 

19. र्र नमूद पदापंैकी काल्पननक कुशल र् ऄकुशल (बाहययंत्रणेव्दारे काम करुन घेणे) पदाबंाबत 

शासन पनरपत्रक, नर्त्त नर्भाग, नद.02 फेब्ररू्ारी, 2013 र् नद.02 नडसेंबर, 2013 मधील तरतुदींनुसार 

कायवर्ाही करार्ी.  

20. र्र नमूद पदापंैकी बाहययंत्रणेव्दारे घ्यार्याच्या सेर्ाबंाबत शासन  ननणवय क्र. पदनन 

2018/प्र.क्र.328/ अरोग्य 3,  नद.22 फेब्ररू्ारी, 2019 मधील तरतुदींनुसार कायवर्ाही करार्ी. 
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21. मान्यता देण्यात अलेली 1410 काल्पननक कुशल र् ऄकुशल मनुष्ट्यबळ भरण्याबाबत खालील 

ऄिींनुसार कायवर्ाही करार्ी. 

1. सदर सेर्ा पूणवत: बाह्ययंत्रणेव्दारे ईपलब्ध करुन घेण्यात याव्यात. 

2. या पदार्रील ऄनधकारी/कमवचारी यानंा शासकीय कमवचारी म्हणनू गणले जाणार नाही. 

3. सदर नेमणकूा या करार पध्दतीने प्रथमत: 11 मनहन्यासाठी करण्यात याव्यात. 11 

मनहन्यानंंतर अर्श्यक ऄसल्यास करारनाम्याची मुदत र्ळेोर्ळेी र्ाढनर्ता येइल. तथानप, ऄशी 

मुदत र्ाढनर्तानंा एका र्ळेी ही मुदत 11 मनहन्यापेक्षा ऄनधक ऄसणार नाही याची काळजी 

ननयुक्ती प्रानधकारी यानंी घ्यार्ी. ऄशा प्रकारे जास्तीत जास्त 3 र्ळेा ननयुक्ती करता येइल. 

यानंतर ऄशा ईमेदर्ाराचंी पुनरृ ननयुक्ती करणे अर्श्यक अहे ऄस ेसक्षम प्रानधका-याचे मत 

ऄसल्यास त्या ईमेदर्ारास पुनरृ ननर्ड प्रनक्रयेस सामोरे जार् ेलागेल. 

4. संबंनधत ननयुक्ती प्रानधकारी शासनाच्या र्तीने ननयुक्तीच्या र्ळेी संबंनधतासंोबत शासन      

पनरपत्रक, सामान्य प्रशासन नर्भाग, क्रमाकं: एसअरव्ही 2017/प्र. क्र.455/ काया.12, 

नद.09.02.2018 सोबतच्या नर्र्रणपत्र - ब येथे नमूद नर्नहत करारनाम्याच्या प्रपत्रात करार 

करतील. अयुक्त, अरोग्य सेर्ा यानंी याबाबतचा प्रस्तार् शासनाकडे सत्र्र सादर करार्ा.  

22. यापुढील पदननर्ममतीचे प्रस्तार् सादर करतानंा नर्भागाच्या सुधारीत अकृतीबंधास (खुद्द र् 

क्षते्रीय) ईच्चस्तरीय सनचर् सनमतीची मान्यता घेणे अर्श्यक ऄसल्याने अयुक्त, अरोग्य सेर्ा यानंी 

त्याप्रमाणे शासनास प्रस्तार् सादर करार्ते. 

23. या शासन ननणवयामध्ये नमूद काही अरोग्य संस्थाकंरीता यापूर्ी ऄंशत: ऄथर्ा पुणवत: 

पदननर्ममती करण्यात अली ऄसेल ऄथर्ा पदाची पुनरार्ृत्ती होत ऄसेल तर त्याबाबतचे शासन ननणवय 

याद्वर्ारे ऄनधक्रनमत करण्यात येत अहे. 
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24.     हा शासन ननणवय नर्त्त नर्भागाच्या ऄनौपचारीक संदभव क्र. 158/अ.पु.क., नद.30.4.2021 

ऄन्र्ये र् ऄनौपचारीक संदभव क्र.132/2021/सेर्ा-9,नद.19.05.2021 ऄन्र्ये तसेच ईच्च स्तरीय 

सनचर् सनमतीच्या नदनाकं 09.12.2020 रोजी झालेल्या सन 2020 मधील 3 ऱ्या बैठकीमधील ऄध्यक्ष, 

ईच्चस्तरीय सनचर् सनमती यानंी नदलेल्या मान्यतेस ऄनुसरुन ननगवनमत करण्यात येत अहे.  

 सदर शासन ननणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202106071452126117  ऄसा अहे. हा अदेश 

नडजीिल स्र्ाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार र् नार्ाने.  

 

 

 
   ( रो. नद. कदम पािील ) 

 ऄर्र सनचर्, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सनचर्, राजभर्न, मंुबइ 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सनचर्, मंत्रालय, मंुबइ. 
3. मा.ईपमुख्यमंत्री याचंे प्रधान सनचर्, मंत्रालय, मंुबइ 
4. मा.मंत्री, अरोग्य याचंे खाजगी सनचर्,मंत्रालय,मंुबइ 
5. मा.राज्यमंत्री, अरोग्य यांचे खाजगी सनचर्, मंत्रालय,मंुबइ. 
6. मा.मंत्री,(सर्व) याचंे खाजगी सनचर्, मंत्रालय,मंुबइ. 
7. मा.राज्यमंत्री, (सर्व) याचंे खाजगी सनचर्, मंत्रालय, मंुबइ 
8. मा.नर्रोधी पक्षनेता, नर्धानपनरषद / नर्धानसभा, महाराष्ट्र नर्धानमंडळ सनचर्ालय, 

नर्धानभर्न,मंुबइ. 
9. सर्व मा.नर्धानसभा/नर्धानपनरषद सदस्य, नर्धानमंडळ, नर्धानभर्न, मंुबइ -21 
10. मुख्य सनचर्, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. ऄपर मुख्य सनचर्/प्रधान सनचर्/सनचर्, सर्व मंत्रालयीन नर्भाग, मंत्रालय,मंुबइ. 
12. प्रधान सनचर्, नर्धानमंडळ सनचर्ालय, नर्धानभर्न,मंुबइ. 

13. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, (लेखा पनरक्षा/ लेखा र् ऄनुज्ञयेता), मंुबइ/ नागपूर.  

14. अयुक्त, अरोग्य सेर्ा तथा ऄनभयान संचालक, राष्ट्रीय अरोग्य ऄनभयान, मंुबइ. 

15. संचालक, अरोग्य सेर्ा, मंुबइ. 

16. सह संचालक, अरोग्य सेर्ा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मंुबइ. 

17. सह संचालक, अरोग्य सेर्ा, पुणे. 

18. सर्व ईप सचंालक, अरोग्य सेर्ा मंडळे. 

19. सर्व नजल्हा शल्य नचनकत्सक. 

20. सर्व नजल्हा अरोग्य ऄनधकारी. 

21. सर्व नजल्हा कोषागार ऄनधकारी. 

22. नर्त्त नर्भाग (कायासन- व्यय १३/ नर्सु १/अ.पु.क./सेर्ा-9), मंत्रालय, मंुबइ. 

23. ननयोजन नर्भाग (कायासन १४७२), मंत्रालय, मंुबइ. 

24. ईप सनचर्, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग (कायासन- अरोग्य ३ऄ, अरोग्य ४, सेर्ा १,                
सेर्ा २, सेर्ा ३, सेर्ा ५, ऄथवसंकल्प). 

25. सार्वजननक अरोग्य नर्भाग (कायासन-अरोग्य ३ऄ, अरोग्य ४, सेर्ा १, सेर्ा २, सेर्ा 3,  
सेर्ा- ५, ऄथवसंकल्प). 

26.   ननर्ड नस्ती (अरोग्य 3). 
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