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महाराष्ट्र शासन 

सेंट जॉजेस रुग्णालय, म ुंबई 400 001 

माहहतीचा अहिकार अहिहनयम 2005 

मिील कलम 4 (1) (2) मिील तरतूदीन सार 17 बाबीवरील 
स्वयुंपे्ररणेने प्रहसध्द करावयाची माहहती. 

(हिसेंबर - 2020) 
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कलम 2 एच नम ना (अ) 

माहहतीचा अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये हवभागवार लोकप्राहिकारी याुंची यादी. 

हवभागाचे नाुंव :- वदैयकीय हशक्षण व सुंशोिन,म ुंबई 

कलम 2 (एच) a/b/c/d 

अक्रुं  लोकप्राहिकारी सुंस्था सुंस्था प्रम खाचे पदनाम पत्ता 
01 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 400 001 अहिक्षक सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 400001 
 

                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                        अहिक्षक, 

                                                                                                सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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कलम 2 एच तक्ता (ब) 
शासनाकिून प रेसा हनिी प्राप्त लोकप्राहिकारी सुंस्थाुंची यादी 

शासकीय हवभागाचे नाव :- -- 
कलम 2 (h) (i) (ii) अुंतगगत 

 
अक्रुं  लोक प्राहिकारी सुंस्था सुंस्था प्रम खाचे पदनाम हिकाण/पत्ता 
-- सुंबुंहित नाही -- -- 
 

 
 

                                                                                  
                                                                                            अहिक्षक, 
                                                                               सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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कलम 4 (1) (b) (i) 
म ुंबई येथील सेंट जॉजसे रुग्णालय,म ुंबई या कायालयातील कायग व कतगव्य याुंचा तपशील 

1) कायालयाच ेनाव                                         :- सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
2) पत्ता                                                            :- सेंट जॉजेस रुग्णालय आवार,म ुंबई 
3) कायालय प्रम ख                                           :- अहिक्षक 
4) शासकीय हवभागाच ेनाव                               :- वदैयकीय हशक्षण व सुंशोिन,म ुंबई 
5) कोणत्या मुंत्रालयातील खात्यातील अहिनस्त :- वदैयकीय हशक्षण व औषिीद्रव्य ेहवभाग,मुंत्रालय,म ुंबई 
6) कायगक्षेत्र                                                       :- म ुंबई. 
7) वहैशष्ट्टये                                                       :- मुंत्रालयीन हवभागाशी सुंबुंहित 
8) हवभागाच ेध्येय/िोरण                                    :- मुंत्रालयीन हवभागाशी सुंबुंहित 
9) िोरण                                                           :-1) वदैयकीय हशक्षण 
                                                                           2) प्रहतबुंिात्मक रुग्णसेवा व त्याच ेहशक्षण  
                                                                           3) उपचारात्मक रुग्णसेवा व त्याच ेहशक्षण 
                                                                           4) न्याय प्रहवष्ट्ि सेवचेे हशक्षण  
10) सवग सुंबुंहित कमगचारी                                 :- सोबत जोिले आहे 
11) कायग                                                          :- सोबत जोिले आहे  
12) कामाच ेहवस्तृत स्वरुप                                :- सोबत जोिले आहे 
13) मालमत्तेचा तपहशल                                   :- एकूण क्षेत्रफळ -2460446.74 चौ.मी 
14) सेवा उपलब्ि                                             :-  1) वदैयकीय हशक्षण,प्रथम,दवीतीय,तूतीय वषग एम.बी.बी.एस., आुंतरवाहसता,पी.जी.इ. 
                                                                            2) प्रथम सुंदभग सेवा व त्याचे प्रहशक्षण 
                                                                            3) कौटूुंहबक आरोग्य जनजागृती व त्याचे प्रहशक्षण 
                                                                            4) राष्ट्ष्ट्रय कायगक्रम (उहदष्ट्ट हनहाय) व त्याुंचे प्रहशक्षण 
                                                                            5) एिस हनयुंत्रण कायगक्रम (म ुंबई हजल्हा एिस हनयुंत्रण सोसायटी 
                                                                            6) ब्लि रान्सफय जन  
                                                                            7) कृष्ट्िरोग हनम गलन कायगक्रम 
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15) सुंस्थेच्या सुंरचनात्मक तक्त्यामध्ये प्रत्येक स्तरावरचे तपशील 
16) कायालयीन द रध्वनी क्रमाुंक व वळेा               :- द रध्वनी क्रमाुंक :-  22620242-44 कायालयाची वळे सकाळी 9.45 ते 6.30 
17) साप्ताहहक स टटी व हवहशष्ट्ट दर रहववारी साप्ताहहक स टी आहण शासनाने मुंजूर केलेल्या स टया सेवसेािी िरहवलेल्या वळेा. 
 

सुंस्थेचा प्रारुप तक्ता :- 
अहिक्षक 
            I 
प्राध्यापक व हवभाग प्रम ख                                                                              प्रशासकीय अहिकारी  
            I                                                                                                                       I 
सहयोगी प्राध्यापक                                                                               कायालयीन अहिक्षक/लेखा अहिक्षक               
            I                                                                                                                       I 
अहिव्याख्याता/सहा.अहिव्याख्याता                                                                    वरीष्ट्ि सहाय्यक 
            I I 
आवासी/हनवासी/ प्रबुंिक व इतर वगग अहिकारी                                         वरीष्ट्ि हलपीक/ लघ टुंकलेखक 
           I I 
प्रयोगशाळा/रक्तपेढी/क्ष - हकरण तुंत्रज्ञ                                              कहनष्ट्ि हलपीक/ताुंहत्रक पदे (वकग शॉप) 
           I I 
प्रयोगशाळा सहाय्यक/इतर ताुंहत्रक पदे                                                           हशपाई/सफाईगार 
 
प्रयोगशाळा परीचर/शवपरीचर/प्राणीपरीचर/परीचर/हशपाई/सफाईगार 

                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                                  सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
2) अहिकारी आहण कमगचा-याुंचा जॉब चाटग 

 
अहिक्षक याुंचा जॉब चाटग :- 

➢ रोज सकाळच्या सत्रात रुग्णालय हवभागावर हनयुंत्रण,बाहयरुग्ण हवभागात हजर राहतात.  सवगसािारण रुग्णाुंची व ज्या  रोगासुंबुंिात 
त्याुंनी हवशेष नैपूण्य सुंपादन केलेले असेल तया रोगाुंच्या रुग्णाची तपासणी करतात वदै्यकीय वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांचा शेक्षहणक कायगक्रम 
व्यवष्ट्स्थत पार पािण्यासुंदभात हवहवि शैक्षहणक कायगक्रमाुंवर हनयुंत्रण िेवतात. 

➢ बाहयरुग्ण हवभागातील इतर हवभागाचीही ते वळेोवेळी देखरेख करतात 
➢ रोज रुग्णालयात फेरी मारतात. बाहय रुग्णहवभागत तपासणी केलेल्या रुग्णाुंची पाहणी करतात आहण इतर महत्वाच्या रुग्णाुंचीही 

पाहणी करतात 
➢ ती वळेोवळेी पहरसेहवकेसह प्रशासनीक हवभागाची पाहणी करतात आहण त्या वळेेस साफसफाईवरही लक्ष िेवतात 
➢ न्यायवदै्यक कामे, न्यायवैद्यकीय प्रमाणपद्त्त्रे आहण श्वपहरक्ष अहवाल या कामावरही लक्ष् िेवतात. 
➢ ताुंत्रीक व प्रशासहनक बाबीच्या सुंबुंिात आपल्या हाताखालील कमगचा ा़ऱयाुंना मागगदर्श्नग करणे 
➢ हनरहनराळया हवभागात हनजंत कीकरणाचे काम स रळीत स रु आहे ककवा नाही हे पाहतात. 
➢ महत्वाच्या सािनसाम ग्रीचा चाुंगल्याप्रकारे उपयोग होतो आहे ककवा नाही हे पाहतात. तसेच त्याुंची हनगा व द रुस्ती बाबत वळेोवळेी 

कायगवाही करणे 
➢ कमगचाऱयाुंचे हजेरी प स्तक तपासणी करणे 
➢ ते अुंदाजपत्रक, हहशेब व जिसुंग्रह नोंदवही यावर हनयुंत्रण िेवाव े
➢ कमगचाऱयाुंमध्ये सौजन्य, वक्तहशरपणा, हनयहमतता आहण सौजन्यशील या बाबींकिे लक्ष देणे 
➢ मानसेवी वदै्यहकय अहिकाऱयाुंच्या कामकाजावर लक्ष िेवावे 
➢ कमगचाऱयाुंकि न ककवा रुग्णाुंकि न आहण वदै्यहकय हवद्यार्थ्यांकि न कोणतीही तक्रार आल्यास त्याची तत्परतेने दख्ल घेतात. तक्रारीचे 

हनवारण करणे 
➢ औषि भाुंिारात आहण हनरहनराळया हवभागात प्रत्यक्ष अचानक भेटी देणे. दर तीन महहन्याुंनी औषिींचा सािा तपासावा 
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➢  त्याुंनी जरुर तेथे इतर शासहकय हवभाग आहण अहिकारी याुंच्याशी सहकायग कराव ेआहण जनतेमध्ये रुग्णालयाची चाुंगली प्रहतमा 
हनमाण करावी  

➢ त्याुंनी रोज सकाळी 9 वाजता कामावर हजर रहाव ेआहण काम सुंपेपयंत जाव ूनय.े 
➢ त्याुंनी महहन्यातून एकदा अचानक रोख रक्कमेची तपासणी करावी. 
➢ वषातून एकदा कायालयाची तपासणी करावी. 
➢ हनकामी वस्तूुंची तपासणी करुन त्या वस्त ूहनयमानूसार हनलेखन करुन हनकालात काढणे. 
➢ शासहकय इमारतीची हनगा राखणे आहण द रुस्ती याुंकिे लक्ष द्याव.े 
➢ रुग्णाुंच्या आहण कमगचा-याुंच्या तक्रारीसािी वळे राख न िेवावा 
➢ प्राध्यापक,सहयोगी प्राध्यापक,अहिव्याख्याता,सहा.अहिव्याख्याता आपले शैक्षहणक अध्यापनाचे कायग व्यवस्थीत व प्रभावीपणे पार 

पािीत आहेत ककवा कसे याबाबत हनयुंत्रण िेवाव.े 
➢ शासनाने हनय क्त केलेल्या अभ्ुंयागत मुंिळाची बैिक घेऊन त्यान सार कायगवाही करणे. 

 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   अहिक्षक, 
                                                                                                                                        सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार  अहिहनयम 2005 
अहिव्याख्याता/सहाय्यक अहिव्याख्याता याुंचा जॉब चाटग. 

 
या रुग्णालयात अहिव्याख्याताुंनी एकूण 3 पदे मुंजूर आहेत. 
 
1) अहिव्याख्याता औषिवदै्यकशास्त्र हवभाग  .. 2 पदे ( तात्पूत्या स्वरुपी भरलेली आहेत) 
2) अहिव्याख्याता बहिरीकरणशास्त्र हवभाग .. 1 पद (हरक्त आहे) 

 
पथक प्रम ख याुंच्या गैरहजेरीत पथकाचे काम सुंभाळणे,महाहवद्यालयाने हनयोहजत केलेल्या व्याख्यानास उपष्ट्स्थत रहाणे. 
 
 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       अहिक्षक, 
                                                                                                                                         सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार  अहिहनयम 2005 
आवासी/हनवासी/प्रबुंिक याुंचा जॉब चाटग :- 

➢ आवासी/हनवासी/प्रबुंिकाुंनी वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या शैक्षहणक कायगक्रमाुंमध्ये त्याुंना मदत करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांना प्रात्यहक्षकाुंच्या वळेी त्याुंनी मागगदशगन करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या शैक्षहणक कायगक्रमाुंव्यहतहरक्त रुग्णलयातील हवहवि हवभागाुंमध्ये उपष्ट्स्थत राहून त्या हवभागातील 

बाहयरुग्ण व आुंतररुग्णाुंची तपासणी करुन त्याुंना प ढील औषिोपचार करणे. 
➢ त्या-त्या हवषयातील प्राध्यापक व हवभाग प्रम ख तसेच अहिष्ट्िाता याुंनी वळेोवळेी सूचहवलेली हवहवि प्रकारची कामे पार पािणे. 
➢ हवभागात दाखल झालेल्या रुग्णाुंची काळजी घेणे. रुग्णाुंच्या शस्त्रहक्रयेत मदत करणे. 
➢ कक्षाची साफसफाई झाल्यावर ज्या रुग्णाुंची शस्त्रहक्रया िेवण्यात आली आहे आदल्या हदवशी तयचेवर शस्त्रहक्रय ेपूवग तयारी 

झाली असल्यास त्याुंना शस्त्रहक्रया गृहाकिे यादी पािवून रुग्णास पािहवणे. 
➢ वदै्यहकय अहिकारी आुंतर रुग्णात फेरी मारण्यास आल्यावर त्याुंच्या सोबत जावून रुग्णाुंच्या पेपरवर जे आदेश हदल ेजातात 

त्यान सार औषिी देणे. 
➢ नहवन आुंतर रुग्ण आल्यास त्यास औषिोपचार देण्यासािी प्राध्यान्य देणे. वदै्यहकय अहिका-यास तसा कॉल रहजस्टर मध्ये 

नोंदवून पािहवणे. 
➢ अत्यवस्थ रुगण आल्यास त्यास औषिोपचार देण्यासािी प्राध्यान्य देणे.  वदै्यहकय अहिका-यास तसा कॉल रहजस्टर मध्ये 

नोंदवून पािहवणे. 
➢ कामाची वळे सुंपल्यावर रुग्णालय सोिण्यापूवी येणा-या अहिपहरचारीकेस सवग रुगणाची (औषिोपचारा बाबत) माहहती देणे. 
➢ रुग्ण श ल्क वस ल करणे,जमा करणे व हहशोब िेवणे. 
➢ राष्ट्रीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 

➢ वदै्यकयी अहिक्षक,याुंनी वेळोवळेी साुंहगतलेली कामे करणे.                                                         
                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
 



10 
 

माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
प्रशासकीय अहिकारी याुंचा जॉब चाटग :- 

➢ महाहवद्यालयातील हवहवि प्रकारचे प्रशासहनक काम व्यवष्ट्स्थत पार पािणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्याथयांच्या हवहवि प्रकारच्या अिीअिचणी सोिहवणे. 
➢ अहिष्ट्िताुंनी वळेोवळेी सोपहवलेल्या हवहवि प्रकारच्या जबाबदा-या पार पािणे. 
➢ महाहवद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज हवहवि हवभागाुंद्वारा व्यवष्ट्स्थत पार पािण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अहिका-याुंची 

येते. 
➢ सवग वगग-3 आहण वगग -4 कमगचारी वगावर हनयुंत्रण िेवणे. 
➢ सवग कमगचा-याुंची हजेरी प स्तके तपासणे. 
➢ सवग अहिकारी व कमगचारी वगांचे वतेन व इतर भत्ते व्यवष्ट्स्थत हरत्या काढण्याुंत येतात ककवा कसे याबाबत दक्षता बाळगणे. 
➢ सवग अहिकारी व कमगचा-याुंना वळेेवर वतेन अदा करणे. 
➢ आहुंरण व सुंहवतरण अहिकारी म्हणनू जबाबदारी पार पािणे. 
➢ मा.अहिष्ट्िाताुंना प्रशासकीय कामकाजाुंत सहाय्य करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांकिून हवहवि प्रकारचे श ल्क जमा करणे त्याुंचा हहशोब िेवणे,वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांना स्टायपेंि अदा करणे. 
➢ महाहवद्यालयात जमा होणा-या सवग रक्कमाुंचा हहशोब िेवणे. जमा व खचाचे हहशोब सादर करणे. 
➢ दर वषी महाहवद्यालयाकरीता आवर्शयक असणारा हनिी शासनाकिून मागहवण्याकरीता प्रस्ताव तयार करणे. 
➢ सवग कमगचा-याुंच्या सेवा अहभलेखाुंवर हनयुंत्रण िेवणे.रुग्ण श ल्क वस ल करणे, जमा करणे व हहशोब िेवणे. 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कायालयीन अहिक्षक/लेखा अहिक्षक याुंचा जॉब चाटग :- 

➢ महाहवद्यालयातील हवहवि प्रकारच ेप्रशासहनक काम व्यवष्ट्स्थत पार पािणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या हवहवि प्रकरच्या अिीअिचणी सोिहवणे. 
➢ अहिष्ट्िताुंनी वळेोवळेी सोपहवलेल्या हवहवि प्रकारच्या जबाबदा-या पार पािणे. 
➢ महाहवद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज हवहवि हवभागाुंद्वारा व्यवष्ट्स्थत पार पािण्याची कायालयीन अहिक्षक/लेखा अहिक्षक याुंची यतेे. 
➢ सवग वगग-3 आहण वगग 4 कमगचारी याुंचे सेव अहभलेख अद्ययाबत िेवणे. 
➢ सवग कमगचा-याुंच्या वयैक्तीक नस्त्या तयार करुन त्या अद्ययावत िवणे. 
➢ सवग अहिकारी व कमगचा-याुंना वगांचे वतेन व इतर भत्त ेव्यवष्ट्स्थत हरत्या काढण्याुंत येतात ककवा कसे याबाबत दक्षता बाळगणे. 
➢ सवग अहिकारी व कमगचा-याुंना वळेेवर वतेन अदा करणे. 
➢ अहिकारी व कमगचा-याुंच ेहवहवि भत्याुंचे देयके तयार करुन कोषागार कायालयात सादर करणे. 
➢ मा.अहिष्ट्िाता तथा प्रशासकीय अहिकारी याुंनी वळेोवळेी सूचहवलेली हवहवि कामे पार पािणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांकिून हवहवि प्रकारचे श ल्क जमा करणे त्याुंचा हहशोब िेवणे,वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांना स्टायपेंि अदा करणे. 
➢ महाहवद्यालयात जमा होणा-या सवग रक्कमाुंचा हहशोब िेवणे. जमा व खचाचे हहशोब सादर करणे. 
➢ दरवषी महाहवद्यालयाकरीता आवर्शयक असणारा हनिी शासनाकिून मागहवण्याकरीता प्रस्ताव तयार करणे. 
➢ रुग्ण श ल्क वस ल करणे,जमा करणे व हहशोब िेवणे. 
➢ कायालयातील कमगचारी वगावर हनयुंत्रण िेवणे. 
➢ कमगचा-याुंच्या हवहवि प्रकारच्या अिीअिचणी सोिहवणे. 
➢ कमगचा-याुंना त्याुंच्या कामकाजात यणेा-या अिीअिचणी सोिहवण्याकरीता मगगदशगन करणे. 
➢ कमगचा-याुंना सोपहवण्यात आलेली कामे प्रभावी पणे व उत्तम प्रकारे पार पािण्याकरीता त्याुंना वळेोवळेी मागगदशगन करणे. 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                             अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
 



12 
 

माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
वरीष्ट्ि सहाय्यक याुंचा जॉब चाटग :- 

➢ महाहवद्यालयातील हवहवि प्रकारचे प्रशासहनक काम व्यवष्ट्स्थत पार पािणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या हवहवि प्रकारच्या अिीअिचणी सोिहवणे. 
➢ अहिष्ट्िताुंनी वळेोवळेी सोपहवलेल्या हवहवि प्रकारच्या जबाबदा-या पार पािणे. 
➢ महाहवद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज हवहवि हवभागाुंद्वारा व्यवष्ट्स्थत पार पािणे. 
➢ सवग वगग- 3 आहण वगग -4 कमगचारी याुंचे सेवा अहभलेख अद्ययावत िेवणे. 
➢ सवग कमगचा-याुंच्या वयैक्तीक नस्त्या तयार करुन त्या अद्ययावत िेवणे. 
➢ सवग अहिकारी व कमगचारी वगांचे वतेन व इतर भत्ते व्यवष्ट्स्थत हरत्या काढण्याुंत येतात ककवा कसे याबाबत दक्षता बाळगणे. 
➢ सवग अहिकारी व कमगचा-याुंना वळेेवर वतेन अदा करणे. 
➢ अहिकारी व कमगचा-याुंचे हवहवि भत्याुंचे देयके तयार करुन कोषागार कायालयात सादर करणे. 
➢ मा.अहिष्ट्िाता तथा प्रशासकीय अहिकारी याुंनी वळेोवळेी सूचहवलेली हवहवि कामे पार पािणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांकिून हवहवि प्रकारचे श ल्क जमा करणे त्याुंचा हहशोब िेवणे,वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांना स्टायपेंि अदा करणे. 
➢ महाहवद्यालयात जमा होणा-या सवग रक्कमाुंचा हहशोब िेवणे. जमा व खचाचे हहशोब सादर करणे. 
➢ दरवषी महाहवद्यालयाकरीता आवर्शयक असणारा हनिी शासनाकिून मागहवण्याकरीता प्रस्ताव तयार करणे. 
➢ रुग्ण श ल्क वस ल करणे,जमा करणे व हहशोब िेवणे. 
➢ कमगचा-याुंच्या हवहवि प्रकारच्या अिीअिचणी सोिहवणे. 
➢ कमगचा-याुंना त्याुंच्या कामकाजात येणा-या अिीअिचणी सोिहवण्याकरीता मगगदशगन करणे. 
➢ कमगचा-याुंना सोपहवण्यात आलेली कामे प्रभावी पणे व उत्तम प्रकारे पार पािण्याकरीता त्याुंना वळेोवळेी मागगदशगन करणे. 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
सावगजहनक आरोग्य परीचारीका याुंचा जॉब चाटग 

➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांना त्याुंच्या प्रात्यहक्षक कामाुंत मदत करणे. 
➢ प्राध्यापक व हवभाग प्रम खाुंनी वळेोवळेी सूचहवलेली हवहवि प्रकारची कामे पार पािणे. 
➢ हवभागात दाखल झालेल्या रुग्णाुंची काळजी घेणे. 
➢ आरोग्य सुंदभात हवहवि प्रकारच्या हशबीराुंचे आयोजन करणे व त्याुंत मागगदशगन करणे. 
➢ आरोग्य हवषयक सवग प्रकारच्या राष्ट्रीय कायगक्रमाुंत सहाय्य करणे. 
➢ हवहवि प्रकारचे हशबीरे आयोहजत करणे व ते यशस्वीहरत्या प णग करणे. 
➢ सावगजहनक आरोग्य सुंदभात रुग्णालयात येणा-या सवग प्रकारच्या रुग्णाुंना व त्याुंच्या नातेवाईकाुंना आरोग्या सुंदभात मागगदशगन 

करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या शैक्षहणक कायगक्रमाुंत प्राध्यापकाुंना व सहयोगी प्राध्यापक व अहिव्याख्याताुंना सहाय्य करणे. 
➢ क टूुंब हनयोजनासािी प्रोत्साहहत करणे,क टूुंबहनयोजनाची सािने वाटप करणे. 
➢ आरोग्य  हशक्षण देणे, घरभेटी देणे,आुंगणवाियाना भेटी देणे इ. 
➢ औषिी आणणे,वाटप करणे,स्टॉक िेवणेे,इ. 
➢ लसीकरणाुंच्या कायगक्रमाुंत सहभाग,लसीकरणाच्या राष्ट्रीय कायगक्रमाुंत सहभाग. 
➢ पेशटुंचे सोशल प्रॉब्लेम सोिवणे इ. 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         अहिक्षक, 
                                                                                                                                            सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
लघ लेखक याुंचा जॉब चाटग:- 

 
➢ मा.अहिष्ट्िाता याुंनी वळेोवेळी सूचहवलेली हवहवि प्रकारची कामे पार पािणे. 
➢ मा.अहिष्ट्िाताुंचे पत्रव्यवहारासुंदभात श्र तलेखन घेणे व टुंकलेखन करणे. 
➢ मा.अहिष्ट्िाता याुंनी सोपहवलेला कायालयीन पत्रव्यवहार करणे. 
➢ हवहवि प्रकारच्या पत्राव्यवहाराुंच्या अद्ययावत पध्दतीने नस्त्या तयार करुन िेवणे. 
➢ मा.अहिष्ट्िाता याुंचे स्वीय सहाय्यक म्हण न काम पाहणे, हवहवि सभाुंचे इहतवृत्त घेणे,तातिीचे द रध्वनी सुंदेश,फॅक्स याुंवर त्वरेने 

कायगवाही करुन अहवाल देणे. 
➢ मा. अहिष्ट्िाुंच्या सुंचालनालय,सहचवाल,हजल्हाहिकारी, या हिकाणच्या हवहवि बैिकाुंची माहहती तयार करणे व बैिकीच्या 

वळेेस उपलब्ि करुन देणे. 
➢ वगग 1,2,3 चे गोपनीय अहवाल अद्ययावत िेवणे. 

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                            अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
सामाहजक अहिक्षक याुंचा जॉब चाटग:- 

 
➢ रुग्णालयाुंमध्ये दाखल होणा-या सवग रुग्णाुंना मागगदशगन करणे. 
➢ अपुंग/अुंि इ.रुग्णाुंना औषिोपचार हमळणे सुंदभात मदत करणे. 
➢ रुग्णालयामध्ये येणा-या रुग्णाुंना कोणत्याही प्रकारची अिचण हनमाण होणार नाही या सुंदभात ते त्याुंना मागगदशगन करतील. 
➢ रुग्णालयाुंत येणा-या रुग्णावर तातिीने औषिोपचार होण्याकरीता ते प ढील तातिीची व्यवस्था करतील. 
➢ अपुंग/अुंि इ.प्रकारच्या रुग्णाुंना कोणत्याही प्रकारच्या अिचणी उदभवणार नाहीत याबाबत दक्षता घेतील. 
➢ हवहवि प्रकारचे हशहबरे,राष्ट्रीय कायगक्रम याद्वारे रुग्णाुंना व नाकरीकाुंना मागगदशगन करतील. 
 

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
व्यवसायोपचारपरतज्ञ  याुंचा जॉब चाटग:- 

 
➢ रुग्णालयाुंमध्ये अष्ट्स्थव्युंग हवभागात दाखल होणा-या सवग रुगणाुंना मागगदशगन करणे. 
➢ प्राध्यापक व हवभाग प्रम खाुंनी साुंहगतल्याप्रमाणे रुगणावर व्यवसायोपचार करणे. 
➢ हवभाग प्रम खाच्या मागगदशगनाखाली अष्ट्स्थव्युंग हवभागात अष्ट्स्थव्युंग रुग्णाुंवर व्यवसायोपचार करणे. 
➢ अष्ट्स्थव्युंग रुग्णाुंचे सम पदेशन करणे. त्याुंना आरोग्य सुंदभात मागगदशगन करणे. 
➢ हवहवि प्रकारचे हशबीरे आयोहजत करुन ते यशस्वीपणे पार पािणे. 
➢ सवग प्रकारच्या राष्ट्रीय कायगक्रमाुंत सहाय्य करणे. 
➢ प्राध्यापक व हवभाग प्रम ख तथा वरीष्ट्िाुंनी वळेोवहेी सोपहवलेल्या हवहवि जबाबदा-या पार पािणे. 
➢ रुग्णाुंचे व्यावसाहयक प नगवसन करणे, हाताुंचे कायग वाढहवणे. 
➢ ऑरथेहसस तयार करणे.  

 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          अहिक्षक, 
                                                                                                                                             सेंट जॉजसे रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
भौतीकोपचारपरतज्ञ याुंचा जॉब चाटग 

 
➢ रुग्णालयाुंमध्ये अष्ट्स्थव्युंग हवभागात दाखल होणा-या सवग रुग्णाुंना मागगदशगन करणे. 
➢ प्राध्यापक व हवभाग प्रम खाुंनी साुंहगतल्याप्रमाणे रुग्णाुंवर भोतीकोपचार करणे. 
➢ हवभाग प्रम खाुंच्या मागगदशगनाखाली अष्ट्स्थव्युंग हवभागात अष्ट्स्थव्युंग रुग्णाुंवर भौतीकोपचार करणे. 
➢ अष्ट्स्थव्युंग रुग्णाुंचे सम पदेशन करणे. त्याुंना आरोग्य सुंदभात मागगदशगन करणे. 
➢ हवहवि प्रकारचे हशबीरे आयोहजत करुन ते यशष्ट्स्वपणे पार पािणे. 
➢ सवग प्रकारच्या राष्ट्रीय कायगक्रमाुंत सहाय्य करणे. 
➢ प्राध्यापक व हवभाग प्रम ख तथा वरीष्ट्िाुंनी वळेोवळेी सोपहवलेल्या हवहवि जबाबदा-या पार पािणे. 
➢ अष्ट्स्थव्युंग रुग्णाुंवर भौतीकोपचार पध्दतीने उपचार करणे. 
➢ हवहवि प्रकारच्या हशबीराुंचे आयोजन करुन त्या हशबीराुंद्वारे रुग्णाुंना व नागरीकाुंना भौतीकोपचार पध्दतीने फायदे समजावून 

साुंगणे. 
➢ अिांगवाय ,भाजलेल ेरुग्ण,प्रस ती हवभाग, बालरोग व इतर हवभागाुंना भौतीकोपचार पध्दतीने मदत करणे. 
➢  रुग्णाुंचे शारीरीक प नगवसन करणे. 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
प्रयोगशाळा तुंत्राज्ञाचा जॉब चाटग 

 
➢ प्रयोगशाळा तुंत्राने त्याुंच्या कामाच्या हिकाणी त्याुंना िरवून हदलेल्या शासकीय कामाच्या वळेी कतगव्यावर हजर राहाव.े 

अपातकालीन प्रसुंगी कॉल केल्यावर त्वरीत सेवसे हजर राहाव.े 
➢ त्याुंने दररोज तपासलेल्या बाहय व आुंतर रुग्णाुंची नोंदवही िेवावी. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या शैक्षहणक कायगक्रमाुंक अध्यापकाुंना मदत करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या हवभागीय/हवद्यापीिाुंच्या प्रात्यहक्षक कामाुंमध्ये अध्यापकाुंना मदत करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या हवभागीय/हवद्यापीिाुंच्या प्रात्यहक्षक परीक्षाुंच्यावळेी अध्यापकाुंना/परीक्षकाुंना आवर्शयक ती मदत करणे. 
➢ प्राध्यापक व हवभाग प्रम खाुंना वळेोवळेी साुंहगतलेली कामे करणे. 
➢ प्रयोगशाळेत हवहवि प्रकारच्या चाचण्या करुन त्याुंच्या नोंदी घेणे,हरपोटींग करणे. 
➢ ते उप-हवभागीय जिवस्त ूनोंदवही अद्ययावत िेवणे व साप्ताहहक मागणीपत्रो तयार करणे. 
➢ प्रयोग शाळेतील सािनसाम ग्रीचे पहररक्षण व द रुस्ती याुंसािी योग्य ती कायगवाही करणे.  
➢ सकाळी काम स रु करण्यासािी लागणारी सवग पूवग तयारी आदल्या हदवशी सुंध्याकाळी पूणग झाली आहे,याबददल त्याुंने खात्री 

करुन घ्यावी. 
➢ राष्ट्रीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 
➢ प्राध्यापक व वरीष्ट्िाुंनी वळेोवळेी साुंगीतलेली कामे करणे. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                 अहिक्षक, 

                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
प्रयोगशाळा सहाय्यक याुंचा जॉब चाटग 

 
➢ प्रयोग शाळा तुंत्रज्ञ याुंना कामात व सुंबुंहित हवभागात दैनुंहदन कामात मदत करणे. 
➢ प्रयोग शाळाची स्वच्छता िेवणे. 
➢ युंत्रसाम ग्री/उपकरणे याुंची स्वच्छता व देखभाल करणे. 
➢ प्रयोगशाळा मध्य ेलागणा-या साहहत्य भाुंिारातून मागणी प्रमाणे घेवून येणे. 
➢ अहवाल तयार करण्यासािी प्रयोग शाळा तुंत्रज्ञाुंना मदत करणे. 
➢ वदै्यहकय अहिक्षक/वदै्यहकय अहिकारी याुंनी वळेोवळेी साुंगीतलेली कामे करणे व सवग राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 
➢ रुग्ण श ल्क वस ल करणे,जमा करणे व हहशोब िेवणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या शैक्षहणक कायगक्रमाुंत अध्यापकाुंना मदत करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या प्रात्यहक्षक कामाुंमध्ये अध्यापकाुंना मदत करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या प्रात्यहक्षक परीक्षाुंच्यावळेी अध्यापकाुंना/परीक्षकाुंना आवर्शयक ती मदत करणे. 
➢ प्राध्यापक व हवभाग प्रम खाुंनी वळेोवळेी साुंहगतलेली कामे करणे. 
➢ प्रयोगशाळेत हवहवि प्रकारच्या चाचण्या करुन त्याुंच्या नोदी घेणे,हरपोहटंग करणे. 
➢ राष्ट्रीय कायगक्रमाुंत मदत व सहभाग घेणे. 
➢ वदै्यकीय अहिक्षक, याुंनी वळेोवळेी साुंगीतलेली कामे करणे. 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
लघ टुंकलेखक याुंचा जॉब चाटग 

➢ हवहवि हवषयाुंतील प्राध्यापक व हवभाग प्रम खाुंना त्याुंच्या दैनुंहदन प्रशासकीय कामात मदत करणे. 
➢ प्राध्यापक व् हवभाग प्रम खाुंना पत्रव्यवहार करणे. 
➢ प्राध्यापक व हवभाग प्रम खाुंना गोपनीय पत्रव्यवहार करणे. 
➢ प्राध्यापकाुंना स्वीय सहाय्यक म्हणनू मदत करणे. 
➢ प्राध्यापकाुंचे हवहवि पत्रवयवहारासुंदभात श्र तलेखन घेऊन त्याुंचे टुंकलेखन करणे. 
➢ हवहवि हवषयाुंवरील पत्रव्यवहराुंच्या नस्ती अद्ययावत तयार करुन िेवणे.  
➢ प्रशासकीय अहिकारी याुंना देखील त्याुंच्या प्रशासकीय कामाुंत मदत करणे. 
➢ कायालयीन कामकाजात मदत करणे. 
➢ हवभाग प्रम ख,प्रशासकीय अहिकारी तथा मा.अहिष्ट्िाता याुंनी वळेोवळेी सोपहवलेल्या जबाबदा-या पार पािणे. 
➢ हवहवि राष्ट्रीय कायगक्रमाुंमध्ये मदत व सहभाग घेणे. 
➢ ष्ट्स्वयुं सहाय्यक म्हण न जबाबदारी पार पािणे. 
➢ सुंचालनालयामाफग त होणा-या हवहवि परीक्षा जसे : एमएच-सीईटी या परीक्षाुंकहरता हजल्हा सुंपकग  अहिका-याुं बरोबर त्या-त्या 
➢  हजल्हयातील परीक्षा स रळीत पार पािण्याच्या दृष्ट्टीने त्याुंना प्रशासकीय कामाुंत मदत करणे. 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
वरीष्ट्ि हलपीक याुंचा जॉब चाटग 

➢ सवग प्रकारची देयके तयार करणे. 
➢ रोख नोंदवही अद्ययावत िेवणे. 
➢ स्वीय प्रपुंची खाते अद्ययावत िेवणे तसेच स्वीय प्रपुंची रोख नोंदवही अद्ययावत िेवणे. 
➢ खाते हनहाय लेखा पहरक्षण व महालेखापाल म ुंबई याुंचे अन पालन अहवाल सादर करणे. 
➢ कोषागारात देयके टाकणे व बँकेतून रक्कमा आणणे. 
➢ चारमाही/आिमाही/वाषीक अुंदाज पत्रके तयार करणे. 
➢ माहसक खचाचे हवहवरण पत्रे तयार करणे. 
➢ कायगक्रम अुंदाजपत्रक तयार करणे. 
➢ कायालयीन/लेखाअहिक्षकाुंनी साुंहगतलेली कामे करणे. 
➢ प्रशासकीय अहिकारी याुंनी सोपहवलेली कामे पार पािणे. 
➢ कमगचा-याुंची सेवा अहभलेखे अद्ययावत तयार करणे. 
➢ अहिका-याुंची व कमगचा-याुंची सेवा प स्तके तयार करुन अद्ययावत िेवणे. 
➢ अहिकारी व कमगचा-याुंच्या वयैक्तीक नस्त्या तयार करुन अद्ययावत िेवणे. 
➢ वरीष्ट्िाुंनी वळेोवळेी सोपहवलेली कामे पार पािणे. 

                                                                                
                                                                                                                                                      अहिक्षक, 
                                                                                                                                        सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कहनष्ट्ि हलपीक याुंचा जॉब चाटग 

➢ सवग प्रकारची देयके तयार करणे. 
➢ आकष्ट्स्मक खचाची नोंदवही िेवणे. 
➢ म ळ सेवा प स्तके अद्ययावत िेवणे व नोंदी घेणे 
➢ आवक जावक करणे. 
➢ आस्थापना हवभागाशी असलेला पत्रव्यवहार करणे. 
➢ हनयतकाहलन हववरणपत्रे तयार करणे. 
➢ मोिी व लहान बाुंिकामे करण्यासािी पत्रव्यवहार करणे. 
➢ हविानसभा तारुंहकत प्रश्ाुंची उततरे टुंकहलखीत करणे. 
➢ गोपहनय व अिगशासहकय पत्राुंच्या नोंदवहया अद्ययावत िेवणे. 
➢ हनवृततीवतेनाची सवग कागदपत्रे तयार करणे. 
➢ पोष्ट्टाुंच्या हतकीटाुंचा हहशोब िेवणे. (अ व ब नोंदवळया अद्ययावत िेवणे) 
➢ वदै्यकीय तपासण्या प्रमाणपत्रे तयार करणे व वदै्यकीय अहिका-याुंच्या स्वाक्ष-या घेणे. 
➢ अथगसुंकल्पीय अुंदाजपत्रक तयार करणे. 
➢ हबल रजीस्टर,चेक रहजस्टर,टोकण रहजस्टर अद्ययावत िेवणे. 
➢ कायालयीन अहिक्षक/लेखा अहिक्षकाुंनी साुंहगतलेली कामे करणे.                                   
➢ प्रशासकीय अहिकारी याुंनी सोपहवलेली कामे पार पािणे. 
➢ हवहवि प्रकारच्या नस्त्या अहभलेख हवभागात क्रमाणे लावून िेवणे. 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     अहिक्षक, 
                                                                                                                                         सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
हृदय आलखे तुंत्रज्ञ याुंचा जॉब चाटग 

 
➢ रुगणालयात ज्या रुग्णाचे हृदयाचा आलेख काढणेस आदेहशत करण्यात आलेले असेल त्या रुग्णाचा हृदयाचा आलेख काढून 

वदै्यकीय अहिका-याुंना देणे. 
➢ हृदय आलेख तुंत्रज्ञाने त्याच्या हवभागाशी सुंबुंहित सवग प्रकारची कामे पार पािावयाची आहेत. 
➢ हृदयाचा आलेख काढण्याच्या महशनची व्यवस्थती हनगा िेवणे. 
➢ हवभाग प्रम खाुंनी वळेोवळेी सोपहवलेली कामे पार पािणे. 
➢ रुग्णाुंना हृदय आलेख काढण्यासुंदभात कोणत्याही प्रकारच्या अिचणी हनमाण होणार नाहीत याची दक्षता घेणे. 
➢ रुग्णाुंना हृदय आलेख काढण्यासुंदभात मागगदशगन करणे. 
➢  रुग्णाुंना काढलेल्या आलेखाुं सुंदभात नोंदवही िेवणे व ती अद्ययावत िेवणे. 
➢ वरीष्ट्िाुंनी वळेोवळेी मागहवलेली माहहती त्याुंना प रहवणे. 

 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                           अहिक्षक, 
                                                                                                                               सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
क्ष हकरण तुंत्रज्ञ याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ क्ष -हकरण तुंत्राने सकाळी 9.00 ते द पारी 4.00 पयंत त्यानुंतर द पारची पाळी व रात्रपाळीत कतगव्यावर हजर रहाव ेलागते. 
➢ त्योने दररोज नेहमीचे काम स रु करण्यापूवी क्ष हकरण युंत्र स्वच्छ कराव ेव ते नीट काम देत आहे हे पाहाव.े 
➢ त्याच्या ताब्यातील क्ष हकरण युंत्राच्या पहररक्षणासािी व द रुस्तीसािी तो जबाबदार असतो. 
➢ त्याने युंत्राचे सुंिारण व द रुस्त्या याुंची नोंद हदनाुंकासह दश्वगणारी हवशेष नोंदवही िेवावी. 
➢ क्ष-हकरण हवभागाची उप-हवभागीय जिवस्त ूनोंदवही व साप्ताहहक मागणीपत्रे यासािी तो जबाबदार असतो. 
➢ त्याने वापरलेल्या क्ष-हकरण हफल्मचा दररोजचा हहशेब त्याुंच्या हनरहनराळया आकारान सार िेवावा. 
➢ क्ष-हकरण युंत्राच्या कामकाजात कोणताही अिथळा येत असल्यास त्याने तो वळेेवर क्ष हकरण वदै्यहकय अहिक्षकाुंच्या हनदशगनास 

आणावा. 
➢ हवहकरणाचा िोका टाळण्यासािी असलेली सवग सािनसामग्री स ष्ट्स्थतीत आहे याकिे त्याने लक्ष द्याव.े 
➢ रुग्ण श ल्क वस ल करणे,जमा करणे व हहशोब िेवणे. 
➢ राष्ट्रीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 
➢ प्राध्यापक व हवभाग प्रम खाुंनी वळेोवळेी साुंगीतलेली कामे करणे. 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  अहिक्षक, 
                                                                                                                                     सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
आुंिारखोली सहाय्यकाुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ आुंिारखोली सहाय्यकाने शासनाने िरवून हदलेल्या वळेात हजर रहाव.े हनकिीच्या वळेेस आवर्शयक असले त्याप्रमाणे त्याने 

हजर राहाव.े 
➢ क्ष-हकरण तुंत्रज्ञाने काढलेल्या क्ष-हकरणाुंना रसाणनात ि णे व वाळवणे. 
➢ क्ष-हकरण तुंत्रज्ञाला रुग्णाुंचा क्ष-हकरण काढण्यात मदत करणे. 
➢ प्राध्यापक व हवभाग प्रम खाुंनी वळेोवळेी सोपहवलेली कामे पार पािणे. 
➢ त्याने दररोज नेहमीचे काम स रु करण्यापूवी क्ष-हकरण युंत्र स्वच्छ कराव ेव ते नीट काम देत आहे हे पाहाव.े 
➢ त्याुंने युंत्राचे सुंिारण व द रुस्त्या योची नोंद हदनाुंकासह दशगहवणारी हवशेष नोंदवही िेवावी. 
➢ त्याने वापरलेल्या क््ष-हकरण हफल्मचा दररोजचा हहशोब त्याुंच्या हनरहनराळया आकारान सार िेवावा. 
➢ क्ष-हकरण युंत्राच्या कामकाजात कोणताही अिथळा येत असल्यास त्याने तो वळेेवर क्ष-हकरण वदै्यहकय अहिक्षकाुंच्या 

हनदशगनास आणावा. 
➢ हवहकरणाचा िोका टाळण्यासािी असलेली सवग सािनसामग्री स ष्ट्स्थतीत आहे याकिे त्याने लक्ष द्याव.े 
➢ रुग्ण श ल्क वस ल करणे,जमा करणे व हहशोब िेवणे. 
➢ राष्ट्रीय कायगक्रमात मदत व सहभाग घेणे. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                    अहिक्षक, 
                                                                                                                          सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
वाहन चालक याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ वाहन स ष्ट्स्थतीत िेवणे/आईल/पाणी/हवा/ब्रेक/लाईट इ.सवग व्यवष्ट्स्थत िेवणे. 
➢ वाहन द रुस्ती केल्यानुंतर हहस्रीशीट मध्ये त्याुंच्या नोंदी घेणे व कायालय प्रम खाची स्वाक्षरी घेणे. 
➢ लॉगबूक अद्ययावत िेवणे,नोंदी घेवून कायालय प्रम खाुंच्या स्वाक्ष-या घेणे. 
➢ इुंिन देयके लॉगबूक मध्ये नोंदवून प्रमाहणत करुन सादर करणे. 
➢ 24 तास वाहन स स्थीतीत प्रवासाकरीता उपलब्ि िेवणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांकरीता असलेल्या बसेसद्वारा हवद्यार्थ्यांची स रहक्षत न-आण करणे. 
➢ वहरष्ट्िाुंच्या आदेशा न सार रुग्ण वाहण्या व्यतीहरक्त राष्ट्रीय कायगक्रम व इतर हनकिीच्या अत्यावर्शयक वळेी वाहन चालहवणे. 
➢ वळेोवहैी वरीष्ट्िाुंच्या आदेशाुंप्रमाणे वाहन प्रवासास स ष्ट्स्थतीत उपलब्ि करुन देणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्या्रुंच्या शैक्षहणक वाहन घेऊन जाणे. 

 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   अहिक्षक, 
                                                                                                                          सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
 
 
 
 
 



27 
 

 

माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
छायाहचत्रकार याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ छायाहचत्राकार या कमगचा-याुंने आवर्शकतेप्रमाणे हवहवि हवभागात हजर रहाव.े हनकिीच्या वळेेस आवर्शयक असेल त्याप्रमाणे 

त्याने अजर राहाव.े 
➢ रुग्णालयातील कामकाज स रळीत होण्याकरीता हवहवि प्रकारच्या पोस्टसग,बॅनसग तयार करणे. 
➢ हवहवि आजाराुंवर माग्रदशगन पोस्टसग,बॅनसग तयार करणे. 
➢ वदै्यकीय अहिका-याुंच्या मागगदशगनाखाली काम करणे. 
➢ हवहवि मान्यवराुंच्या उपष्ट्स्थतीत छायाहचत्रणाचे काम करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांना हवहवि सुंज्ञा अहिक प्रभावीपणे स्पष्ट्ट करण्यात अध्यापकाुंना मदत होईल अशी छायाहचत्रणे घेणे. 
➢ हवभाग प्रम खाुंनी वळेोवळेी सोपहवलेली हवहवि कामे पार पािणे. 
➢ आरोग्य सुंदभात वदै्यकीय अहिका-याुंना हशबीरे आयोहजत करण्यात मदत करणे. 
➢ हवहवि राष्ट्रीय कायगक्रमाुंत सहभागी होणे. यशस्वीतेकरीता मदत करणे. 
➢ हवहवि राष्ट्रीय कायगक्रमाुंत मागगदशगनपर कलाकृती तयार करुन लोकहशक्षण करणे. 
➢ जनतेस आरोग्याबाबत मागगदशगन होईल असे पोस्टसग,बॅनसग तयार करणे. 
➢ हवहवि हवषयातील अध्यापकाुंना अध्यापनाकरीता हवहवि हवषयाुंवरील छायाहचत्राद्वारा मॉिेल्स तयार करुन देणे. 
➢ आरोगय हवषयक हवहवि आकिेवारी/माहहतीच्या नोंदी अद्ययावत िेवणे. हवहवि प्रकारची माहहती अध्यापकाुंना प रहवणे 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
ग्रथपाल  याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ ग्रुंथालयाच सुंघटना व सुंपूणग प्रशासन. 
➢ ग्रुंथालयाच्या हवस्ताराबाबत वळेोवळेी प्रस्ताव तयार करणे. 
➢ वाचकाुंच्या गरजा लक्षात घेऊन ग्रथालयाची कायगपध्दती िरहवणे. 
➢ ग्रथालयीन कमगचारी वृुंदास सवग प्रकारच ेमाग्रदशगन व त्याुंच्या दैनुंहदन कायगकतगव्यावर हनयुंत्रण िेवणे. 
➢ शासनाने ग्रथालयाबाबत िरहवलेल्या ध्येय,िोरणान सार कायगपध्दती अवलुंबून उदहदष्ट्टान सार कायगपार पािणे. 
➢ प स्तक/हनयतकालीके व इतर वाचनीय साहहत्य खरेदीची िोरणे िरहवने व अुंमलबजावणी करणे. 
➢ वळेोवळेी ग्रुंथालय सहमतीच्या बैिका आयोहजत करुन ग्रथालयाच्या हवकासाबाबत सवग सदस्याुंचे माग्रदश्ग घेणे. 
➢ ग्रथलयास प रेशा अन दानाची तरत द होईल या करीता ग्रुंथालय सहमतीच्या सल्यान सार िोरण हनश्चीती करणे. 
➢ ग्रुंथालयाचे आि हनकीकरण करणे. 
➢ कमगचारी वृुंदास प्रहशहक्षत करणे. 
➢ अद्ययावत युंत्रसाम ग्रीची माहहती घेणे इ. 
➢ सवग प्रकारच्या वाचकाुंना ग्रुंथालयाच्या जास्तीत जास्त वापर करता येईल या करीता उपाय करणे. 
➢ वळेोवळेी वाचकाुंच्या ग्रार्थ्ुंलयाबाबतच्या अिीअिचणी सोिहवणे. 

                                                                                                                             
                                                                                                                                           अहिक्षक, 
                                                                                                                                सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
रक्तपेढी तुंत्रज्ञ याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ रुग्णालयातील रक्तपेढी हवभागात हवभाग प्रम खाुंना माग्रदशगनाखालील प्रभावीपणे कतगव्य पार पािणे. 
➢ रुग्णालयात येणा-या रुग्णाची रक्त तपासणी करणे. 
➢ रुग्णाुंना त्याुंचा रक्तगट साुंगणे,रक्तावरील हवहवि चाचण्या प्रभावीपणे पार पािणे. 
➢ केलेल्या रक्त चाचण्याुंसदभात हनष्ट्कषग तयार करणे. व त्याुंच्या नोंदवहीमध्ये नोंदी अद्ययावत िेवणे. 
➢ हवभाग प्रम खाुंनी वळेोवळेी सोपहवलेली हवहवि कामे प्रभावीपणे पार पािणे. 
➢ रक्तपेढीत काम करणे. 
➢ रक्तसािा स रहक्षत व स ष्ट्स्थतीत राहील याची काळजी घेणे. 
➢ वदै्यकीय अहिका-याुंना हशबीरे आयोहजत करण्यात मदत करणे. 
➢ हवहवि राष्ट्रीय कायगक्रमाुंत सहभागी होणे. यशस्वीतेकरीता मदत करणे. 
➢ हवहवि रक्तदान हशबराुंच्यावळेी हवशेष जबाबदा-या पार पािणे. 
➢ रुग्णाुंना अहततातिीच्या प्रसुंगी आवर्शयक असलेल्या गटाचे रक्त उपलब्ि करुन देणे. 
➢ जनतेस रक्तदान करण्यासुंदभात प्रोत्साहहत करणा-या कायगक्रमाुंच्या आयोजनात मदत करणे. 
➢ उपलब्ध्् रक्तसािी हनजंत कीकरण करणे, स रहक्षत िेवणे. 

                                                                                                                            
                                                                                                                                           अहिक्षक, 
                                                                                                                               सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
वीजतुंत्री याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ रुग्णालय व हवहवि हवभाग,म लाम लींचे वसहतगृह,हनवासस्थाने,ओपीिी इमारत,इन्सीनेटर, बाहयरुग्ण हवभाग वैगरे,हिकाणच्या 

हवद्य त हवषयक कामे करणे. 
➢ हवहवि हवभागातील लाईट,पुंखे,व इतर हवद्य त साहहत्य स ष्ट्स्थतीत चाल ूिेवणे. 
➢ रुग्णालयात आयोहजत करण्यात आलेल्या हवहवि प्रसुंगी हवद्य तीकरणाचे काम करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांकरीता आयोहजत केलेल्या हवहवि शैक्षहणक,मनोरुंजनात्मक कायगक्रमाुंच्या वळेी हवद्य त करण करणे. 
➢ हवहवि हवभागाुंतील हवहवि प्रकारची युंत्र साम ग्री स ष्ट्स्थतीत चालू िेवण्याची जबाबदारी असेल. 
➢ वसहतगृहातील हवद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे हनवारण करणे. 
➢ रुग्णालयात सवग हवभागाुंमिील हवद्य त उपकरणाुंहवषयक अिीअिचणी सोिवाव्यात. 
➢ वळेोवळेी वरीष्ट्िाुंनी सोपहवलेली हवहवि कामे पार पािावीत. 
➢ रुग्णालयात परीसर हवद्य त रोषनाईने आकषगक हदसले याची काळजी घेणे. 
➢ रुग्णालयात परीसर हवद्य त रोषनाईने आल्हाददायक व प्रसन्न राहील याची काळजी घ्यावी. 
➢ रुग्णालयात परीसरातील पथहदव्याुंची काळजी घ्यावी. 
➢ हवद्य त हवभागाशी हनगिीत अशा सवग प्रकारच्या आवर्शयक नोंदी वळेचया वळेी घे ऊन तदसुंबुंिी नोंदवहया अद्ययासवत 

िेवाव्यात. 
➢ हनवासस्थाने,उपहारगृहे वैगरे हिकाणच्या हवद्य त श ल्काची वस ली करणे तदसुंबुंिी नोंदी अद्ययावत िेवणे. 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   अहिक्षक, 
                                                                                                                                         सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
स तार याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ रुग्णालयात हवहवि हवभाग,म लाम लींचे वसहतगृह, हनवासस्थाने,ओपीिी इमारत,इन्सीनेटर,बाहयरुग्ण हवभाग वैगेरे हिकाणच्या 

स तार हवषयक कामे पार पािावीत. 
➢ हवहवि हवभागातील लाकिी सामान व इतर लाकिी साहहत्य स ष्ट्स्थतीत िेवाव.े 
➢ नकसग कॉजेज येथील म लाम लींकरीता असलेले बेंचेस स ष्ट्स्थतीत िेवणे ते द रुस्त करणे. 
➢ सवग हवभागातील दरवाजे, हखिक्या वगैरेंची हनगा राखणे. 
➢ रुग्णालयातील सवग टेबल,ख च्या,बाक स्ट ल वगेैरे लाकिी सामानाुंची हनगा राखणे. 
➢ हवहवि हवभागात आवर्शयकतेप्रमाणे काम करणे. 
➢ वरीष्ट्िाुंनी वळेोवळेी सोपहवलेल्या जबाबदा-या पार पािणे. 
 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    अहिक्षक, 
                                                                                                                                       सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 

माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
हशपाई याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ वळेोवळेी वरीष्ट्िाुंनी सोपहवलेल्या हवहवि जबाबदा-या पार पािणे. 
➢ कायालयात साफसफाई करणे. 
➢ टपाल वाटप करणे. 
➢ देयके कोषागारात सादर करणे व सुंदेश वाहकाचे काम करणे. 
➢ रोकि आणण्यासािी रोखपाल याुंच्यासोबत कोषागारात जाणे. 
➢ पासगल सोिहवणे. 
➢ भाुंिार हवभागास मदत करणे. 
➢ वहरष्ट्िाुंनी साुंहगतलेली कामे करणे. 
➢ राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 
➢ हलपीकाुंना हवहवि प्रकारच्या नस्त्या सूचीबध्द करण्यासुंदभात मदत करणे. 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                  सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
प्रयोगशाळा परीचर याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ वळेोवळी वरीष्ट्िाुंनी सोपहवलेल्या हवहवि जबाबदा-या पार पािणे. 
➢ हवभागातील प्रयोगशाळेत साफसफाई करणे. 
➢ हवभागातील हवहवि प्रकारचे रसायणे व काच सामान याुंची साफसफाई करुन हनगा राखणे. 
➢ हवभागातील प्रयोगशाळेत वरीष्ट्िाुंना त्याुंच्या मागगदश्ाखाली कामत मदत करणे. 
➢ हवभागाकरीता भाुंिारातून रसायने व काच सामान आणणे. 
➢ हवभाग प्रम खाुंनी वळेोवळेी सोपहवलेली हवहवि कामे पार पािणे. 
➢ हवभागातील भाुंिार हवभागास मदत करणे. 
➢ राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 

 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
सफाईगार याुंचा  जॉब चाटग 

➢ रुग्णालयातील सवग हवभागाुंतील सवग कक्ष व हवभाग व दशगनीय भाग स्वच्छ करणे. 
➢ हवहवि हवभागाुंतील व रुग्णालयाच्या हवभागाुंतील रक्ताने माखलेले व मळालेले कपिे ि णे. 
➢ रुग्णालय हवभागाुंतील कक्षातील रुग्णाुंची लघवी,सुंिास साफ करणे. 
➢ जैवीक कच-याची योग्य हिकाणी हवल्हेवाट लावणे. 
➢ कक्ष सेवकास कक्षातून शवगारात,शव नेण्यास मदत करणे 
➢ रुग्णालयातील शौचालय,थ ुंकीपात्र स्वच्छ िेवणे. 
➢ नहसंग स्टाफला ग्लोज मॅकेन्टॉस स्वच्छ करुन देणे. 
➢ रुग्णालयीन तपासणीची हवशेष नम ने कक्षातून प्रयोग शाळेत तपासणीसािी नेणे. 
➢ रुग्णालयातील हजने घासून पूसणे. 
➢ रुग्णालयातील आवार स्वच्छ िेवणे. 
➢ रुग्णालयातील गटारी व ड्रेनेज साफ िेवणे. 
➢ वरीष्ट्िाुंनी साुंहगतलेली कामे करणे व सवग राष्ट्रीय कायगक्रमात सहभाग घेणे. 
➢ वदै्यहकय अहिकारीा़ याुंना शवहवच्छेदनासािी मदत करणे. 
➢ स्वच्छता हनरीक्षकाुंच्या मागगदशगनाखाली काम करणे. 
➢ वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांच्या करीता असलेल्या वसहतगृहाुंची गटारी,ड्रेनेज,सुंिास,बाथरुम,हजने व हवहवि खोल्या याुंची साफसफाई 

करणे. 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 



35 
 

माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
माळी याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ सवग हवभागाुंतील सवग कक्ष व हवभाग व दशगनीय भाग या हिकाणचे गवत काढून झािे लावणे. 
➢ हवहवि हवभागाुंतील झािे,झ िपे व हवहवि शोभेची झािे याुंची हनगा राखणे. 
➢ रुग्णालयातील परीसरातील अनावर्शयक गवत,झािे,झ िपे याुंचा नायनाट करणे. 
➢ हवहवि हवभागात आवर्शयकतेप्रमाणे काम करणे. 
➢ वळेोवळेी वरीष्ट्िाुंनी साुंहगतलेली हवहवि कामे करणे. 
➢ सवग हवभागाुंच्या आवारात हवहवि प्रकारच्या वृक्षाुंची लागवि करणे. 
➢ रुग्णालयातील परीसरात असलेल्या सवग वृक्षाुंना पाणी घालणे. 
➢ रुग्णालयातील परीसरात हवहवि हवभागाुंमध्ये आकषगक बगीचा तयार  करणे. 
➢ रुग्णालयातील परीसरात हवहवि हवभागाुंत व परीसरात वाढलेल ेअनावर्शक गवत कमी करणे 
➢ सवग प्रकारच्या वृक्षाुंची योग्य ती काळजी घेणे. 

 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 अहिक्षक, 
                                                                                                                                     सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
पहारेकरी याुंचा  जॉब चाटग 

 
➢ रुग्णालयातील सवग हवभागाुंतील सवग कक्ष व हवभाग व सुंप णग परीसरावर देखरेख करणे. 
➢ रुग्णालयातील सवग हवभागाुंवर,व परीसरावर पहारा देणे. 
➢ रुग्णालयातील हवहवि हवभाग,42 हनवासस्थाने,बाहय रुग्ण हवभाग,इुंष्ट्न्सनेटर,म लाम लींचे वसहतगृह व इ वर हदवसा व रात्री 

पाहारा देणे. 
➢ रुग्णालयातील पाईप लाईनवर पहारा देणे. 
➢ रुग्णालयातील परीसरात कोणत्याही प्रकारची चोरी होणार नाही याबाबत दक्ष राहणे. 
➢ वरीष्ट्िाुंनी वळेोवळेी सोपहवलेली कामे करणे. 

 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                       अहिक्षक, 
                                                                                                                                         सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (b) (ii) नम ना - ए 

म ुंबई येथील सेंट जॉजसे रुग्णालय या कायालयातील अहिकारी आहण कमगचारी याुंचे अहिकाराुंचा तपहशल 
 
अक्रुं  पदनाम अहिकार कोणता कायद्या/हनयम/शासन हनणगय/ पहरपत्रका 

न सार 
अहभप्राय 

1 अहिक्षक कायालय प्रम ख व हनयुंत्रण 
अहिकारी भहवष्ट्य हनवाह हनिी 
मुंजूर करणे इ. रजा हनयम 
युंत्र साम ग्री सािन साम ग्री खरेदी 
हवषयक 

हरझॉल्यूशन क्रुं  एमईिी -1988/सीआर-
605,मुंत्रालय, म ुंबई हद 15/12/1988 महाराष्ट्र 
सवगसािारण भहवष्ट्यहनवाह हनिी हनयम 
05/02/1988 
म.ना.सेवा (हनयम) 1981 न सार 

 

2 प्रशासकीय 
अहिकारी 

आहरण व सहवतरण अहिकार हरझाल्यूशन क्र.एमईिी-1988/सीआर-
605,मुंत्रालय,म ुंबई हद 15/12/1988 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    अहिक्षक, 

                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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बी 
अक्रुं  पदनाम अहिकार कोणता कायद्या/हनयम/शासन हनणगय/ पहरपत्रका 

न सार 
अहभप्राय 

01 अहिक्षक 1) कायालयाच्या हनयुंत्रणातील अस्थापनेचे 
व लेखा हवषयीचे सवग बाबी हाताळणे. 
2) जिसुंग्रह हनलेखन करणे वस ली करणे 
3)हविान सभा ताराुंहकत प्रश्ाुंना समहदवशी 
उत्तरे देणे 
4)महाहवद्यालयासािी लागणारे 
साहहत्य/औषिी/फनीचर हवहहत 
केलेल्यापुंचस त्री न सार खरेदी करणे 
5) हकरकोळ वस्त ूखरेदी करणे. 
6) शासनाने हवहीत केलेल्या म दती न सार 
अहभलेखे नष्ट्ट करणे 

हरझाल्यूशन क्र एमईिी-1988/सीआर-
605,मुंत्रालय, म ुंबई हद.15/12/1988 
शा.हन.क्रुं  हवअप्र-1000/प्रक्र-
461/2001/हवहनयम/हद 11/7/2001 
 
---- 
 
---- 
 
 
 
 

शा.हन.क्रुं .हवअप्र-1000/प्रक्र-
461/2001/हवहनयम/हद 11/07/01. 

 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               अहिक्षक, 
                                                                                                                                                   सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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सी 
 

अक्रुं  पदनाम अहिकार कोणता कायद्या/हनयम/शासन हनणगय/ पहरपत्रका 
न सार 

अहभप्राय 

01 अहिक्षक लागू नाही ---  
 

डी 
 

अक्रुं  पदनाम अहिकार कोणता कायद्या/हनयम/शासन हनणगय/ पहरपत्रका 
न सार 

अहभप्राय 

01 अहिक्षक लागू नाही ---  
 

                                                                                            

                                                                               अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (b) (ii) नम ना (ब) 

म ुंबई येथील सेंट जॉजसे रुग्णालय,म ुंबई या कायालयातील अहिकारी आहण कमगचारी याुंचे कतगव्याुंचा तपहशल 
अक्र पदनाम 

वगग -1 व 2 
कतगव्य कोणता कायद्या/हनयम/शासन 

हनणगय/ पहरपत्रका न सार 
अहभप्राय 

1 अहिक्षक 1)सवग प्रकारचे देयके स्वाक्षरी करणे 
2) प्रशासकीय अहिकारी व कमगचा-याुंचे 
रजा,रजा प्रवास सवलत मुंजूर करणे  
3)प्राध्यापक व हवभाग प्रम खाुंवर हनयुंत्रण िेवणे 
4)महाहवद्यालयाच्या सुंदभात जनतेच्या तक्रारींचे 
हनवारण करणे 
5) वदै्यकीय हशक्षण हवभागाच्या ध्येय िोरणाुंची 
अुंमलबजावणी  
6) राष्ट्रीय कायगक्रमाुंची प्रभावीपणे 
अुंमलबजावणी  
7) सुंस्थेसािी आवर्शयक अन दानाची मागणी 
करणे 
8) हवहवि हिकाणी आरोग्य हशबींराुंचे आयोजन 
करणे 
9) अहिकारी व कमगचा-याुंवर हनयुंत्रण व 
हशसतभुंग हवषयक कायगवाही करणे 

हरझाल्यूशन क्र एमईिी-
1988/सीआर-605,मुंत्रालय, 
म ुंबई हद.15/12/1988 
महाराष्ट्र सवग सािारण भहवष्ट्य 
हनवाह हनिी हनयम 5/2/1988 
तसेच 1998 
म.ना.सेवा हनयम 1981 

 

2 अहिव्याख्याते दैनुंहदन अध्यापन,हवभागाचे प्रशासकीय 
कामकाज 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

3 प्रशासकीय अहिकारी कमगचारी वगावर हनयुंत्रण,आहरण व सुंहवतरण म.ना.सेवा हनयम 1981  
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अहिकारी तसेच अहिष्ट्िाुंताुंनी सोपहवलेली इतर 
04 औषिहनमाता औषिशास्त्र हवभागात हवहवि औषिाुंसबुंिी 

सुंशोिन करणे व वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांना त्या 
सुंबुंिी अध्यापन करणे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

05 जीवरसायनशास्त्रज्ञ रसायनशास्त्रा सुंबुंिी हवद्यार्थ्यांना सखोल ज्ञान 
देणे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

06 पाियहनदेशक वदै्यकीय हवद्यार्थ्यांना हवहवि बाबतीत मागगदशगन 
करणे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

07 ग्रुंथपाल रुग्णालयीन ग्रुंथालयाची सुंप णग जबाबदारी पार 
पािणे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

 वगग-3 कमगचारी 
1 उपस्थापक रुग्णालयातील लेखा सुंबुंहित प स्तके व 

खचग/जमा नोंद िेवणे 
म.ना.सेवा हनयम 1981  

2 कायालयीन अहिक्षक प्रशासकीय कामकाज स रळीत पार पािणे व 
इतर कतगव्य 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

3 वहरष्ट्ि सहाय्यक प्रशासकीय कामकाजात वरीष्ट्िाुंना मदत व इतर 
कतगव्य 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

4 सावगजहनक आरोग्य 
पहरचारीका 

आरोग्य सुंदभात जनजागृती व इतर आन षुंहगक 
कतगव्य 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

5 लघ लेखक लघ लेखन घेणे,टुंकलखन करणे व इतर 
अन षुंहगक कतगव्य 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

6 सामाहजक कायगकता रुग्णाुंना व नातेवाईकाुंना मागगदशगन व मदत 
करणे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  
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7 वदै्यहकय सामाहजक 
कायगकता 

रुग्णाुंना व नातेवाईकाुंना मागगदशगन व मदत 
करणे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  
 

8 व्यवसायोपचारतज्ञ अष्ट्स्थव्युंग रुग्णाुंवर व्यवसायोपचार करणे व 
इतर कतगव्य े

म.ना.सेवा हनयम 1981  

9 प्रयोगशाळा तुंत्रज्ञ रक्त,लघवी तपासणे व इतर तपासण्या अहवाल 
व इतर 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

10 प्रयोगशाळा सहाय्यक रक्त,लघवी तपासणे, व इतर 
तपासण्या,अहवाल व इतर 

म.ना.सेवा हनयम 1981 
 
 

 

11 लघ टुंकलेखक लघ लेखन घेणे. टुंकलखेन करणे, व इतर 
प्रशासकीय कामकाज 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

12 वहरष्ट्ि हलपीक प्रशासकीय कामकाज,टुंकलेखन,वरीष्ट्िाुंनी 
साुंहगतलेली कामे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

13 कहनष्ट्ि हलपीक प्रशासकीय कामकाज,टुंकलेखन,वरीष्ट्िाुंनी 
साुंहगतलेली कामे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

14 हृदय आलेख तुंत्रज्ञ रुग्णाुंना हृदयाचा आलेख साुंहगतल्याप्रमाणे 
काढणे व इतर 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

15 क्ष-हकरण तुंत्रज्ञ रुग्णाुंचे क्ष हकरण काढणे,नोंदी घेणे व इतर 
अन षुंहगक कामे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

16 अुंिार खोली सहाय्यक क्ष हकरण तुंत्रज्ञाुंना मदत करणे व इतर 
अन ष्ंष्ट्गक कामे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

17 वाहनचालक आरोग्या सुंदभात जनजागृती करणे व इतर म.ना.सेवा हनयम 1981  
18 छायाहचत्रकार हवद्यार्थ्यांच्या हशक्षणाकरीता हवहवि छायाहचत्रे 

काढणे व इतर 
म.ना.सेवा हनयम 1981  



43 
 

19 स तार महाहवद्यालयीन स तार हवभागाशी हनगिीत सवग 
कामे पार पािणे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

20 लोहार महाहवद्यालयीन लोहार हवभागाशी हनगहित सवग 
कामे पार पािणे 

म.ना.सेवा हनयम 1981  

21 हवजतुंत्री हवद्य त हवभागाशी हनगिीत सवग कामे पार पािणे म.ना.सेवा हनयम 1981  
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (b) (iii) 

हनणगय प्रहक्रयेतील पयगवके्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायीत्व हनहश्चत करुन कायगपध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार/नाव) 
कामाचे स्वरुप :- महाहवद्यालयात हनरहनराळया हवभागात स रु असलेले कामाची माहहती 
सुंबुंहित तरत द :- 
अहिहनयमाचे नाव :- 
हनयम                  :- महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम 1981 शासन हनणगय,पहरपत्रक,कायालयीन आदेश 
 
 
अक्र कामाचे स्वरुप  कालाविी हदवस कामासािी जबाबदार 

अहिकारी 
अहभप्राय 

1 अध्यापकाुंच्या/अशैक्षहणक पदावरील 
अहिका-याुंच्या हनय क्तीचे प्रस्ताव 
सुंचालनालयास सादर करणे 

सवग सािारण बाब 7 हदवसाुंत तात्काळ 
बाबींचा हनपटारा त्वरीत करणे व इतर 
हवषय हवहीत केलेल्या 
वळेापत्रकाुंप्रमाणे 

माहहती अहिकारी सहाय्यक 
माहहती अहिकारी 

 

2 ताुंहत्रक व अताुंहत्रक कमगचारी वगग 3 
आहण 4 च्या हनय क्त्या करणे 

 --”-- --”--  

3 सवग अहिकारी व कमगचा-याुंचे सवग 
प्रकारचे प्रशासकीय कामकाज करणे 

 --”-- --”--  

4 कमगचा-याुंच्या रजा मुंजूर करणे  --”-- --”--  
5 कमगचा-याुंना मरािी कहदी भाषा परीक्षा 

उत्तीणग होण्यातून सूट देणे 
 --”-- --”--  

6 कमगचा-याुंच्या स्थाहनक चौकशा करणे  --”-- --”--  
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7 कायालयाचे पत्र  
अिगशासहकय पत्र  
हविानसभा ताराुंहकत प्रशन 
फॅक्स द्वारे प्राप्त पत्र  
सुंपूणग सुंस्थेची माहहती 

सात हदवसात हनपटारा करणे 
हतन हदवसात हनपटारा करणे 
समहदवशी हनपटारा करणे 
समहदवशी ककवा द स-या हदवशी  
सात हदवसात हनपटारा करणे 

सुंबुंहित हवषयाचे हलपीक 
वगग 
--”— 
--”— 
--”— 
--”-- 

 

                                                      
 
                                                        

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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                                                                    माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (पअ) नम ना (अ) 
नम न्या मध्ये कामाच ेप्रकटीकरण सुंघटनाच ेलक्ष (वार्षषक) 

 
अक्र काम/कायग कामाचे प्रमाण आर्षथक लक्ष अहभप्राय 
01 लागू नाही ---- ---- ---- 

 
 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (iv) नम ना (ब) 

कामाची कालमयादा सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई येथील कामपूणग होण्यासािी प्रत्येक कामाची कालमयादा 1)सवगसािारण टपाल 7 
हदवसाुंत 2) तात्काळ बाबींचा हनपटारा त्वरीत करणे 
अक्र काम/कायग हदवस/तास पणूग करण्यासािी जबाबदार 

अहिकारी 
तक्रार 
हनवारण 
अहिकारी 

1 अध्यापकाुंच्या/अशकै्षहणक पदावरील अहिका-याुंच्या 
हनय क्तीच ेप्रस्ताव सुंचालनालयास सादर करणे 

सवग सािारण बाब 7 हदवसाुंत तात्काळ बाबींचा 
हनपटारा त्वरीत करणे व इतर हवषय हवहीत 
केलेल्या वळेापत्रकाुंप्रमाणे 

माहहती अहिकारी 
सहाय्यक माहहती 
अहिकारी 

 

2 ताुंहत्रक व अताुंहत्रक कमगचारी वगग 3 आहण 4 च्या 
हनय क्त्या करणे 

 --”-- --”--  

3 सवग अहिकारी व कमगचा-याुंच ेसवग प्रकारचे 
प्रशासकीय कामकाज करणे 

 --”-- --”--  

4 कमगचा-याुंच्या रजा मुंजूर करणे  --”-- --”--  
5 कमगचा-याुंना मरािी कहदी भाषा परीक्षा उत्तीणग 

होण्यातून सटू देणे 
 --”-- --”--  

6 कमगचा-याुंच्या स्थाहनक चौकशा करणे  --”-- --”--  
7 कायालयाचे पत्र अिगशासहकय पत्र हविानसभा 

ताराुंहकत प्रशनफॅक्स द्वारे प्राप्त पत्र सुंपूणग सुंस्थेची 
माहहती 

सात हदवसात हनपटारा करणेहतन हदवसात 
हनपटारा करणेसमहदवशी हनपटारा करणे 
समहदवशी ककवा द स-या हदवशी सात हदवसात 
हनपटारा करणे 

सुंबुंहित हवषयाचे 
हलपीक वगग 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                   अहिक्षक, 
                                                                                                                                                        सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई     
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1)  (ब) (v) नम ना - (अ) 

 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई येथील कामाशी सुंबुंिीत हनयम/अहिहनयम: 
अक्र सूचना प्रत्रका न सार हदलेले हवषय हनयम क्रमाुंक व वषग अहभप्राय (असल्यास) 
01 मा.अहिक्षक याुंच्या आदेशान सार व सूचने नूसार 

हदलेले हवषय 
म.ना.से.हनयम 
1981 

मा.सुंचालक,वदै्यकीय हशक्षण व 
सुंशोिन,म ुंबई तसेच वदै्यकीय हशक्षण व 
औषिीद्रव्य े हवभाग व मुंत्रालयीन इतर 
हवभाग,महाराष्ट्र शासनाने वळेोवळेी हनगगहमत 
केलेल्या हनयम/अहिहनयम शासन हनणगय व 
परीपत्रकाुंन सार 

 
 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1)  (ब) (v) नम ना - (ब) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयातील कामाशी सुंबुंिीत शासन हनणगय 
 
अक्र शासन हनणगयान सार हदलेल ेहवषय शासन हनणगय क्रमाुंक व तारीख अहभप्राय (असल्यास) 
01 रजा हनयम महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम 1981  
02 भहवष्ट्यहनवाह हनिी हनयम महाराष्ट्र सवगसािारण भ.हन.हनयम 1988  
03 रुग्णालयीन प्रशासन हनयम प स्तीका खुंि एक 1981  
04 हशस्त व अपील हनयम हनयम 1979  
05 हनवृत्ती वतेनाचे अुंशराशीकरण म.ना.से.हनयम 1984  
06 हनवृत्तीवतेन मनासे 1982  
07 वतेन हनयम मनासे 1981  
08 सेवचे्या सवगसािारण शती मनासे हनयम 1981  
09 पदग्रहण अविी,स्वीयेत्तर सेवा,बितफी व सेवतेून 

काढून टाकणे याुंच्या काळातील प्रदाने 
मनासे हनयम 1981  

 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       अहिक्षक, 
                                                                                                                                           सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1)  (ब) (v) नम ना - (क) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयातील कामाशी सुंबुंिीत पहरपत्रके 
 
अक्र शासकीय पत्रकान सार हदलेले हवषय पहरपत्रक क्रमाुंक व तारीख अहभप्राय 

(असल्यास) 
1 अत्यावर्शयक सेवतेील कमगचा-याुंच्या कायालयीन 

कामकाजाच्या वळेेबाबत 
सावगजहनक आरोग्य हवभाग परीपत्रक क्रुं ओिीओ-
1688/सीआर-
163/88/आस्थापना,मुंत्रालय,म ुंबई हदनाुंक 09 
हिसेंबर 1991 व हद 29/09/1992 

 

2 कायालयात उहशरा येणा-या कमगचा-याुंच्या उशीरा 
उपष्ट्स्थतीची तपासणी 

व.ैहश.व औ.द्र.हवभाग परीपत्रक क्रुं इएसटी-
3092/258/92/आस्थापना,मुंत्रालय,म ुंबई हद 
13/11/92 
 
 

 

3 सेवा प स्ताकाची द सरी प्रत सवग राज्य शासकीय 
कमगचा-याुंना हवनाम ल्य देण्याबाबत 

हवत्त हवभाग,परीपत्रक क्रुं .सेवाप -1097/प्रुं.क्रुं  
10/97/सेवा -6, मुंत्रालय,म ुंबई 
हद.11/11/1997 

 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                          अहिक्षक, 
                                                                                                                                             सेंट जॉजसे रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1)  (ब) (v) नम ना - (ि) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई येथील कामाशी सुंबुंिीत कायालयीन आदेश/िोरणात्मक परीपत्रके 
 
अ.क्रुं  हवषय क्रमाुंक व तारीख अहभप्राय (असल्यास) 
1 महाराष्ट्र हविान मुंिळाचे पावसाळी,हहवाळी व हवत्तीय 

अहिवशेनाच्या दरम्यान कायालयीन कमगचा-याुंना उहशरा 
पयंत थाुंबण्याचे आदेश हदल ेजातात व अहिवशेन काळात 
उपष्ट्स्थत झालेल्या ताराुंहकत प्रश् लक्षविेी,आश्वासन 
इत्यादी बाबतीत तातिीने माहहती तयार करुन वहरष्ट्िाुंना 
सादर करण्यात येते. 

1) जा.क्र.सेंजॉरु/हविानसभा 
अहि/1763-65/11 हद 
04.3.2011 
2)जा.क्र सेंजॉरु/हविानसभा 
अहि/6546/11 हद 
21.7.2011 
3)जा.क्र.सेंजॉरु/हविानसभा 
अहि/12605/11 हद 
12.12.2011 
 
 

 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                               अहिक्षक, 
                                                                                                                                     सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1)  (ब) (v) नम ना - (ई) 

सेंट जॉजसे रुग्णालय,म ुंबई कायालयामध्ये उपलब्ि दसताऐवजाुंची यादी दस्ताऐवजाचा हवषय 
दस्ताऐवजाचा प्रकार हवषय सुंबुंहित व्यक्ती /पदनाम व्यक्तीच ेहिकाण/उपरोक्त 

कायालयात उपलब्ि 
नसल्यास 

(1) या हवभागात आस्थापना 1 ते 4 हवभाग आहेत. त्या 
त्या हवभागात त्या त्या सुंवगातील अहिकारी व 
कमगचा-याुंच्या म ळ नस्त्या िेवण्यात आलेल्या आहेत. 
त्यात वयैष्ट्क्तक नस्त्या,न्यायालयीन प्रकरणाच्या 
नस्त्या,वतेनवाढ नस्त्या व इतर प्रशासकीय नस्त्या 

आस्थापना राजप 
 
 
आस्थापना वगग-3 
 
 
आस्थापना वगग-4 

श्री स िाकर मोरे,वहरष्ट्ि हलपीक 
 
 
श्री स रेंद्र गायकवाि,कहनष्ट्ि 
हलपीक 
 
श्रीम हवनीता सावुंत,वहरष्ट्ि 
हलपीक 

 
 
 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

(2) या हवभागात नहसंग आस्थापना आहे. आस्था -3 श्री.सहचन गािेकर,वहरष्ट्ि हलपीक सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
(3) आवक नोंदवही,जावक नोंदवही,स्टॅम्प नोंदवही 
अब,स्थाहनक टपाल नोंदवही 
(आवक/जावक),हकरकोळ रजा नोंदवही 

आवक जावक 
हवभाग 

श्री प्रज्ञा जािव,कहनष्ट्ि हलपीक  
 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

(4) जिसुंग्रह नोंदवही,वस्त प रविा नोंदवही, 
हकरकोळ वस्त प रविा व वदै्यहकय तपासणी 

भाुंिार हवभाग 
 
हकरकोळ 
वस्त प रविा व 
वदै्यहकय तपासणी 

श्री त षार पवार,कहनष्ट्ि हलपीक 
 
श्री सुंतोष टण्ण,ू कहनष्ट्ि हलपीक 

 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

(5) आहथंक व्यवहाराुंशी सुंबुंहित सवग प्रकारच्या नस्त्या 
स्वीय प्रपुंची,पीएलऐ बाबत नस्त्या,हशष्ट्यवृत्ती व 

रोखपाल हवभाग श्री लािोबा तोंिवळकर सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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स्टायफुं ि वाटपाबाबत नस्त्या वगैरे 
(6) रोख नोंदवही,स्वीय प्रपुंची नोंदवही,स्वीय प्रपुंजी 
पास ब क,पावती प स्तक नोंदवही,माहसक खचाची 
नोंदवही,टोकन नोंदवही 

रोखपाल हवभाग श्री लािोबा तोंिवळकर सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

(7) अुंदाजपत्रके,अन दान,अथगसुंकल्पीय 
तरत दी,कायगक्रमअुंदाजपत्रके,अन दान मागणी व खचग 
वगैरे बाबतच्यानस्त्या,हवज,पाणी,दूरध्वनी देयके 
 
 
 
 
 

अथगसुंकल्प हवभाग श्री हकशोर मालूसरे,कहनष्ट्ि 
हलपीक 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

(8)लेखन साम ग्री नोंदवही,जिसुंग्रह प रविा 
नोंदवही,लेखापहरक्षण अहवाल 

लेखन साम ग्री 
हवभाग 

श्री हशवलाल पाटील,वरीष्ट्ि 
हलपीक 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

(9) भहवष्ट्य हनवाह हनिीमिील जमा-खचग 
नोंदवही,देयके,पासब क,पावती प स्तक 
नोंदवही,माहसक नोंदवही 

भहवष्ट्य हनवाह हनिी 
हवभाग 

श्री हदपक म्हस्के सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

(10) घरबाुंिणी अहग्रम,सुंगणक,मोटार वाहन,हदवाळी 
अहग्रम नोंदी,गािी भािे देयके,वगैरे बाबतच्या नस्त्या 

वतेन हवभाग श्रीम वहनता मोरे,कहनष्ट्ि हलपीक सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

(11) रुग्णाुंच्या आवर्शयक मागणीन सार आवक/जावक 
औषिाुंची नोंदी तसचे मागणी आहण हवतरण नोंदी 

औषि भाुंिार 
हवभाग 

श्री स िीर पाटील,औषिहनमाता 
(वगग-2) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

(12) रुग्णाुंना लागणारे वस्त्र प रविा नोंदी वस्त्रभाुंिार हवभाग चेतन सालूखे,सहाय्यक वस्त्रपाल सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                           अहिक्षक,                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (अ) (vi) 

सेंट जॉजसे रुग्णालय,म ुंबई या कायालयातील दस्ताऐवजाुंची वगगवारी 
अक्र हवषय दस्त 

ऐवजाुंचा 
प्रकार/नस्ती
/मस्टर/नोंद 
प स्तक/व्हा
ऊचर इ. 

प्रम ख बाबींचा तपहशलवार स रहक्षत 
िेवण्याचा 
कालाविी 

1 शासन हनणगय अ शासन हनणगय कायम 
2 सेव प स्तके वगग 1 ते 4 सवग अहिकारी व 

कमगचारी 
अ सेवा प स्त्के वगग 1 ते 4 सवग अहिकारी व 

कमगचारी 
कायम 

3 वगग 1 ते 4 सवग अहिकारी व कमगचारी 
याुंच्या वयैक्तीक नस्त्या 

ब वगग 1 ते 4 सवग अहिकारी व कमगचारी याुंच्या 
वयैक्तीक नस्त्या 

कायम 

4 न्यायालयीन प्रकरणाुंसुंबुंिी नस्त्या ब न्यायालयीन प्रकरणाुंसुंबुंिी नस्त्या कायम 
5 सवग वगाची वतेन देयके ब सवग वगाची वतेन देयके कायम 
6 सेवा हनवृत्ती हवषयक कागदपत्रे  ब सेवा हनवृत्ती हवषयक कागदपत्रे  25 वषे 
7 आकष्ट्स्मक खचाची नोंदवही क आकष्ट्स्मक खचाची नोंदवही 05 वषे 
8 सहवस्तर अथगसुंकल्पीय अुंदाज क सहवस्तर अथगसुंकल्पीय अुंदाज 05 वषे 
9 सेवा प स्तके (मृत्य नुंतर ककवा सेवा हनवृत्ती 

नुंतर) 
क सेवा प स्तके (मृत्य नुंतर ककवा सेवा हनवृत्ती 

नुंतर) 
05 वषे 

10 इतर सेवा हनवृत्ती हवषयक कागदपत्रे 
(सेववा हनवृत्ती नुंतर) 

क इतर सेवा हनवृत्ती हवषयक कागदपत्रे (सेववा 
हनवृत्ती नुंतर) 

05 वषे 
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11 सेवा हनवृतती वतेन िारकाुंचे हववरणपत्र े क सेवा हनवृतती वतेन िारकाुंचे हववरणपत्र े 05 वषे 
12 इतर कमगचा-याुंची वतेन देयके व पावत्या क इतर कमगचा-याुंची वतेन देयके व पावत्या 05 वषे 
13 शासन सेवाथग म द्राकाुंचे हहशोब क शासन सेवाथग म द्राकाुंचे हहशोब 05 वषे 
14 जिसुंग्रह नोंदवही (अगोदरचे रहज.पूणग 

भरल्यानुंतर त्यातील नोंदी तपासणी करुन 
नहवन रहजस्टर मध्ये नोंद करणे 

क जिसुंग्रह नोंदवही (अगोदरचे रहज.पूणग 
भरल्यानुंतर त्यातील नोंदी तपासणी करुन 
नहवन रहजस्टर मध्ये नोंद करणे 

05 वषे 

15 वस्त ूहनलेखनाबाबतचा पत्रव्यवहार क वस्त ूहनलेखनाबाबतचा पत्रव्यवहार 05 वषे 
16 हबला सोबत न पािहवलेली प्रमाणके क हबला सोबत न पािहवलेली प्रमाणके 05 वषे 
17 अग्रीम मुंजूरी आदेश क अग्रीम मुंजूरी आदेश 05 वषे 
18 सेवा हनवृतती वतेन मुंजूरीचे आदेश व त्या 

सुंबुंिीचे कागदपत्र े
क सेवा हनवृतती वतेन मुंजूरीचे आदेश व त्या 

सुंबुंिीचे कागदपत्र े
05 वषे 

19 रजेबाबतचे आदेश क रजेबाबतचे आदेश -- 
20 प्रवास भत्ता देयके व पावत्या क प्रवास भत्ता देयके व पावत्या 05 वषे 
21 रजा लेखा क रजा लेखा 03 वषे 
22 माहसक खचाची हवहवरण पत्रे क माहसक खचाची हवहवरण पत्रे 02 वषे 
23 जिसुंग्रह वस्त ूखरेदी व त्याुंची मुंजूरी इ 

बाबतचा पत्रव्यवहार 
ि जिसुंग्रह वस्त ूखरेदी व त्याुंची मुंजूरी इ 

बाबतचा पत्रव्यवहार 
01 वषे 

24 अुंहतम वतेन प्रमाणपत्र ि अुंहतम वतेन प्रमाणपत्र 01 वषे 
25 हकरकोळ रजा नोंदवही ि हकरकोळ रजा नोंदवही 01 वषे 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                           अहिक्षक, 
                                                                                                                                                  सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (vii) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयाच्या पहरणाम कारक कामासािी जनसामान्याुंशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था 
 
अ.क्र सल्ला मसलतीचा हवषय कायगप्रणालीचे हवस्तृत 

वण्रन 
कोणत्या 
अहिहनयमा/हनयमा/पहरपत्रका 
द्वारे. 

प नरावृत्ती काल 

 हनरुंक हनरुंक हनरुंक हनरुंक 
 
 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                    अहिक्षक, 
                                                                                                                                         सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (viii) नम ना - (अ) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयाच्या सहमतीची यादी प्रकाशीत करणे 
 

अक्र सहमतीचे नाव सहमतीचे सदस्य सहमतीचे उहदद्त्ष्ट्ट हकती वळेा 
घेण्यात येते 

सभा जन 
सामान्यसा
िी ख ली 
ककवा नाही 

सभेचा 
कायगवृत्ताुं
त 
(उपलब्ि) 

1 खरेदी सहमती (युंत्र) 1.िॉ आकाश खोब्रागिे,अहिक्षक 
2. िॉ हदनकर केकान,उप-अहिक्षक 
3. िॉ अहश्वन सोनकाुंबळे,बिहरकरणशास्त्र हवभाग 
4.िॉ अब्द ल हनन,औषिशास्त्र हवभाग 
5. िॉ राहूल दारन ळे,औषिवदै्यकशास्त्र हवभाग 
6. िॉ प्रहवण त ुंगणवार,शल्यहचकीत्साशास्त्र हवभाग 
7.िॉ.हषगविगन बनसोिे,हनवासी वदै्यकीय अहिकारी 
8.श्री स देश जािव,प्रशासकीय अहिकारी 
9. श्री स िीर पाटील,औषिहनमाता,औ.भाुंिार 
हवभाग 

रुग्णालयीन युंत्रसाम ग्री 
खरेदीबाबत सामाहहक हनणगय घेणे 
युंत्र साम ग्रीच्या द रुस्तीबाबत 
मागगदशगन करणे व हनणगय घेणे. 

आवर्शयकतेन 
सार बैिक 
आयोहजत 
केली जाते 

नाही होय 

02 हनलेखन सहमती 1.िॉ आकाश खोब्रागिे,अहिक्षक 
2. िॉ हदनकर केकान,उप-अहिक्षक 
3. श्री स देश जािव,प्रशासकीय अहिकारी 
4. श्रीम भारती पैिणकर,अहिसेहवका 
5. िॉ.भषूण वानखिे,हनवासी वैद्यकीय अहिकारी 
6.श्री कौशल िाकूर,कायालयीन अहिक्षक 
7.श्री राहूल तायिे,स्वच्छता हनहरक्षक 
8.श्री त षार पवार,कहनष्ट्ि हलपीक 

रुग्णालयीन हनकामी युंत्रसाम ग्री 
हनलेखनाबाबत सामोहहकहनणगय 
घेणे मागगदशगन करणे व हनणगय घेणे 

आवर्शयकतेन 
सार बैिक 
आयोहजत 
केली जाते 

नाही  होय 

03 खरेदी सहमती 1.िॉ आकाश खोब्रागिे,अहिक्षक नहवन औषिे खरेदी करणे तसेच दर दोन नाही  होय 
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(औषि) 2. िॉ हदनकर केकान,उप-अहिक्षक 
3. िॉ अहश्वन सोनकाुंबळे,बिहरकरणशास्त्र हवभाग 
4.िॉ अब्द ल हनन,औषिशास्त्र हवभाग 
5. िॉ राहूल दारन ळे,औषिवदै्यकशास्त्र हवभाग 
6. िॉ प्रहवण त ुंगणवार,शल्यहचकीत्साशास्त्र हवभाग 
7.िॉ.हषगविगन बनसोिे,हनवासी वदै्यकीय अहिकारी 
8.श्री स देश जािव,प्रशासकीय अहिकारी 
9. श्री स िीर पाटील,औषिहनमाता,औ.भाुंिार 
हवभाग 

औषि भाुंिाराच्या औषिीबाबतच्या 
समस्याुंचे हनवारण करणे,औषिी 
प रविा प्रहक्रया स रळीत राबहवणे व 
औषिाुंच्या सुंबिीत बाबींचा हवचार 
हवहनमय करुन िोरणात्मक हनणगय 
घेणे. 

ककवा हतन 
महहन्यात न 
एकदा 

04 हनवासस्थान वाटप 
सहमती 

1. िॉ आकाश खोब्रागिे,अहिक्षक 
2. िॉ हदनकर केकान,उप-अहिक्षक 
3. िॉ. हवनया अुंबोरे,सहयोगी प्राध्यापक 
4. . श्री स देश जािव,प्रशासकीय अहिकारी 
5.िॉ.हषगविगन बनसोिे,हनवासी वदै्यकीय अहिकारी 
6. िॉ गोकूळ भोळे,हनवासी वदै्यकीय अहिकारी 
7. श्रीम भारती पैिणकर,अहिसेहवका 
8. श्री.कौशल िाक र,कायालयीन अहिक्षक 

सदरील वसतीगृहातील समस्या 
सोिहवण्यासािी 

आवर्शयक त्या 
वळेी 

-- होय 

05 महहला तक्रार 
हनवारण 
सहमती/हनवि 
प्रहक्रया सहमती 

1. िॉ आकाश खोब्रागिे,अहिक्षक 
2. िॉ हवहनया अुंबोरे,सहयोगी प्राध्यापक 
3. श्रीम भारती पैिणकर,अहिसेहवका 
4. श्री हमरजा बेग,अहिक्षक सामाहजक कायगकता 
5. हकशोर माल सरे,कहनष्ट्ि हलपीक 
6. िॉ जूही पवार, वैद्यकीय अहिकारी 
7.िॉ.  गोकूळ भोळे,हनवासी वदै्यकीय अहिकारी 

शासकीय सेवतेील महहला कमगचा-
याुंच्या लैंहगक 
तक्रारीबाबत/अत्याचार 
तक्रारीबाबत हवचारहवहनमय करणे 

अशा 
प्रकारची 
तक्रार प्राप्त 
झाल्यावर 

नाही  होय 

06 समन्वय सहमती 1. िॉ आकाश खोब्रागिे,अहिक्षक 
2. िॉ हदनकर केकान,उप-अहिक्षक 
3. श्री.कौशल िाक र,कायालयीन अहिक्षक 
4. श्रीम हसमी चॉको,पाियहनदेहशका 
5. िॉ गोकूळ भोळे, हनवासी वदै्यकीय अहिकारी 

रुग्णालयीन प्रशासकीय 
कामकाजात स स त्रता 
राखण्यासािी 

दर महहण्यात नाही  होय 
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07 चत थगश्ररेणी 
अन कुं पातत्वावर 
हनय क्ती सहमती 

1. िॉ आकाश खोब्रागिे,अहिक्षक 
2. िॉ हदनकर केकान,उप-अहिक्षक 
3. श्री स देश जािव,प्रशासकीय अहिकारी 
4. श्रीम भारती पैिणकर,अहिसेहवका 
5. िॉ हवहनया अुंबोरे,सहयोगी प्राध्यापक 
6.िॉ गणेश भुंिारे,हनवासी वदै्यकीय अहिकारी 
7. श्री.कौशल िाक र,कायालयीन अहिक्षक 
 

चत थगश्ररेणीतील कमगचारी सेवते 
असताना मृत्यू पावल्यास त्याुंच्या 
पाल्यास ककवा नातेवाईकास सेवते 
समावून घेण्यास हनणगय घेणे 

आवर्शयकतेन 
सार 

नाही होय 

08 रुग्णालयीन सुंसगग 
हनयुंत्रण सहमती 

1. िॉ आकाश खोब्रागिे,अहिक्षक 
2. श्रीम भारती पैिणकर,अहिसेहवका 
3. िॉ हषगविगन बनसोिे,हनवासी वदै्यकीय 
अहिकारी 
4. िॉ जूही पवार, वैद्यकीय अहिकारी 
5. श्री राहूल तायेिे,स्वच्छता हनरीक्षक 

रुग्णालयीन जैहवक कच-याची 
हवल्हेवाट महाराष्ट्र शासनच्या 
प्रदूषण हनयुंत्रण मुंिळाच्या 
हनयमान सार हवल्हेवाट 
लावण्यासािी मागगदशगन सहमती 

दर महहना नाही  होय 

09 इहथकल कहमटी 1. िॉ आकाश खोब्रागिे,अहिक्षक 
2. िॉ हदनकर केकान,उप-अहिक्षक 
3. श्री स देश जािव,प्रशासकीय अहिकारी 
4. िॉ हवहनया अुंबोरे,सहयोगी प्राध्यापक 
5. िॉ राहूल दारन ळे,औषिवदै्यकशास्त्र हवभाग 
 

वदै्यकीय महाहवद्यालयातील वदै्यक 
हनतीम ल्य जोपसण्यसासािी व 
हवकासासािी 

आवर्शयक त्या 
वळेी 

- होय 

 
 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (viii) नम ना - (ब) 

सेंट जॉजसे रुग्णालय,म ुंबई या कायालयाच्या अहिसभाुंची यादी प्रकाशीत करणे. 
 
अ.क्र अहिसभेचे नाव सभेचे सदस्य सभेचे उदहदष्ट्ट हकती वळेा 

घेण्यात येते 
सभा 
जनसामान्याुंसािी 
ख ली आहे ककवा 
नाही 

सभेचा 
कायगवृत्ताुंत 
(उपलब्ि) 

हनरुंक हनरुंक हनरुंक हनरुंक हनरुंक हनरुंक हनरुंक 
 

 
 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (viii) नम ना - (क) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयाच्या पहरषदाुंची यादी प्रकाशीत करणे. 
 
अक्र पहरषदेचे नाव पहरषदेचे 

सदस्य 
पहरषदेचे 
उदहदष्ट्ट 

हकती वळेा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्याुंसािी 
ख ली आहे ककवा 
नाही 

सभेचा 
कायगवृत्ताुंत  

-- -- -- -- -- -- -- 
 
 
टीप :- सुंबुंहित नाही 
 

  
                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (viii) नम ना - (ि) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयाच्या कोणत्याही सुंस्थेचीयादी प्रकाशीत करणे. 
 
 
अक्र सुंस्थेचे  नाव सुंस्थेचे  सदस्य सुंस्थेचे 

उदहदष्ट्ट 
हकती वळेा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्याुंसािी 
ख ली आहे ककवा 
नाही 

सभेचा 
कायगवृत्ताुंत  

-- -- -- -- -- -- -- 
 
 
टीप :- सुंबुंहित नाही 
 

  
                                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकारी अहिहनयम - 2005 
कलम 4 (1) (b) (ix) 

 
म ुंबई येथील सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयातील अहिका-याुंची व कमगचा-याुंची नाव,ेरुजू हदनाुंक,फोन नुंबर  (प्राध्यापक व हवभाग प्रम ख वगग 1- 
ते वगग 2. कलम 4 (1) (B) (IX). म ुंबई येथील सेंट जॉजेस रुग्णालय या सावगजहनक कायालयातील अहिका-याुंची व कमगचा-याुंची यादी. 

अक्रुं  अहिकार पद अहिकारी व कमगचा-याुंच े
नाव 

वगग नोकरीवर रुजू झाल्याचा 
हद 

सुंपकासािी 
दूरध्वनी/फॅक्स/ईमेल 

1 वदैयहकय अहिक्षक िॉ.आकाश खोब्रागिे गट अ 07/04/2020 022-22620242 
2 उप वदैयहकय अहिक्षक िॉ चारूदत्त कशदे गट अ 08/06/2015 022-22620242 
3 बालरोगतज्ञ  हरक्त गट अ -- -- 
4 प्रपािक (उरशल्यहचकीत्सा) िॉ ऋहषकेश पारशी गट अ 22/10/2014 022-22620242 
5 शल्यहचकीत्सक  हरक्त गट अ -- -- 
6 वदैयहकय अहिकारी िॉ गोकूळ भोळे गट ब 2/11/2013 022-22620242 
7 वदैयहकय अहिकारी िॉ खालीद अन्सारी गट ब 23/6/2011 022-22620242 
8 वदैयहकय अहिकारी िॉ भषूण वानखेिे गट ब 03/7/2015 022-22620242 
9 वदैयहकय अहिकारी िॉ हेमल भवाणी गट ब 17/6/2014 022-22620242 
10 वदैयहकय अहिकारी िॉ हषगविगन बनसोिे गट ब 9/6/2014 022-22620242 
11 वदैयहकय अहिकारी िॉ गणेश भुंिारे गट ब 3/6/2017 022-22620242 
12 वदैयहकय अहिकारी िॉ रावसाहेब लोखुंिे गट ब 31/7/2020 022-22620242 
13 वदैयहकय अहिकारी िॉ अक्षय राऊत गट ब 4/5/2020 022-22620242 
14 वदैयहकय अहिकारी िॉ शाहनवाज पटेल गट ब 11/2/2020 022-22620242 
15 वदैयहकय अहिकारी िॉ खान मोह.कामील गट ब 20/8/2020 022-22620242 
16 वदैयहकय अहिकारी िॉ अहभषेक मेटे गट ब 27/5/2020 022-22620242 
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17 वदैयहकय अहिकारी िॉ जूही पवार गट ब 5/10/2020 022-22620242 
18 वदैयहकय अहिकारी हरक्त गट ब -- -- 
19 अहिव्याख्याता बहिरीकरण हरक्त गट ब -- -- 
20 अहिव्याख्याता  हरक्त गट ब -- -- 
21 प्रशासकीय अहिकारी श्री स देश जािव गट ब 7/6/2016 022-22620242 
22 अहिसेहवका श्रीम भारती पैिणकर गट ब 14/7/2008 022-22620242 
23 हजवरसायनशास्त्रज्ञ हरक्त गट ब -- -- 
24 हजवरसायनशास्त्रज्ञ हरक्त गट ब -- -- 
25 हजवरसायनशास्त्रज्ञ हरक्त गट ब -- -- 
26 हजवरसायनशास्त्रज्ञ हरक्त गट ब -- -- 
27 हजवरसायनशास्त्रज्ञ हरक्त गट ब -- -- 
28 औषिहनमाता  हरक्त गट ब -- -- 
29 कहनष्ट्ि वजै्ञाहनक अहिकारी हरक्त गट ब -- -- 
 

          

             अहिक्षक, 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकारी अहिहनयम - 2005 
कलम 4 (1) (b) (ix) 

सेंट जॉज ेरुग्णालय, म ुंबई येथील अहिकारी व कमगचारी याुंच्या अहिकार व कक्षा (वगग -3) 
अ.क्र. अहिकार पद अहिकारी वा कमगचाऱयाुंचे नाव वगग नोकरीवर रुजू झाल्याचा 

हदनाुंक 
सुंपकासािी 
द रध्वनी/फॅक्स/ईमेल 

1 कायालयीन्
अहिक्षक 

श्री्लािोबा्तोंिवळकर गट क 18.12.1982 22620242-44 
2 श्री.्कौशल्िाक र गट क 04.08.1993 22620242-44 
3 वहरष्ट्ि्हलहपक श्रीम्हवनीता्सावुंत गट क 22.04.1996 22620242-44 
4 श्री्स िाकर्मोरे गट क 12.03.1986 22620242-44 
5 श्री्हशवलाल्पाटील गट क 24.09.2009 22620242-44 
6 श्री्अशोक्जािव गट क 15.04.2006 22620242-44 
7 श्री्सहचन्गािेकर गट क 19.09.2009 22620242-44 
8 श्री्हनतीन्पाटील गट क 25.06.2012 22620242-44 
9 हलहपक्हन्

टुंकलेखक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

श्री्सुंतोष्टण्ण्ू गट क 30.09.2003 22620242-44 
10 श्रीम्वनीता्मोरे गट क 19.05.2014 22620242-44 
11 श्रीम्महनषा्पाटील गट क 19.05.2014 22620242-44 
12 श्री्हकशोर्मालूसरे गट क 07.09.1994 22620242-44 
13 त षार्पवार गट क 15.05.1997 22620242-44 
14 श्रीम््स रेखा्गवळी गट क 01.01.1999 22620242-44 
15 श्री्हदपक्म्हस्के गट क 01.07.1999 22620242-44 
16 श्री्प्रहदप्जोशी गट क 03.02.1990 22620242-44 
17 श्री्सौरभ्हशतोळे गट क 29.03.2016 22620242-44 
18 श्रीम्स जाता्द त्तगी गट क 9.11.16 22620242-44 
19 श्री्सुंजय्गुंविे गट क 09.11.02 22620242-44 
20 श्री्सुंतोष्कलमकर गट क 17.08.04     22620242-44 
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21  श्री्स रेंद्र्गायकवाि गट क 16.07.2004 22620242-44 
22 श्री्हवनोद्पेिामकर गट क 1१.08.14 22620242-44 
23 श्री.्रकवद्र्वाघमारे् गट क 01.01.1993 22620242-44 
24 प्रयोगशाळा्

तुंत्रज्ञ  
श्री.हरीनारायण्प.्जोशी गट क  06.06.2013 22620242-44 

25 श्री.प ुंिलीक्सावुंत्् गट क 01.07.1987  22620242-44 
26 श्रीमती्प्रहतभा्चौिरी्् गट क 01.06.2010 22620242-44 
27 श्री.सुंतोष्खैरालीया्् गट क  21.11.1990 22620242-44 
28 श्री.हरी्नवल्े््््् गट क 01.07.2000 22620242-44 
29 श्री.रमाकाुंत्कोिावळे् गट क 01.08.1991  22620242-44 
30 श्री.हवजय्पवार्् गट क 23.08.2002  22620242-44 
31 श्री.स िीर्ताुंब्े््््् गट क 01.06.1996  22620242-44 
32 श्रीमती्हवद्या्म.कदम्््् गट क 01.06.2000  22620242-44 
33 श्रीम.हवद्यावती्वाघ््् गट क 03.07.2008  22620242-44 
34 श्री.प्रहदप्स तार््््् गट क 10.07.2008 22620242-44 
35 श्री.रॉबीन्हिसोजा्््् गट क 16.11.2000  22620242-44 
36 श्री.अनुंत्ज्ञा.्म ुंिे्््् गट क 08.01.2000 22620242-44 
37 श्रीमती स हासनी राज ूभाुंिग े गट क  22620242-44 
38 श्री. ब िाराम काळू कोलप गट क  22620242-44 
39 प्रयोगशाळा्

सहाय्यक 
श्रीम.प ष्ट्पाुंजली्सोनावणे् गट क 24.03.2018 22620242-44 

40 श्री.्सुंतोष्पयरे्््् गट क  02.02.2001 22620242-44 
41 श्री.्हवक्राुंत्साळवी्् गट क  03.04.2001 22620242-44 
42 श्रीमती्हमनाक्षी्बुंिू्करिे् गट क  02.11.2016  22620242-44 
43 क्ष्हकरण्तुंत्रज्ञ श्री.समीर्जािव््््््््््््््््््््््््््््् गट क 19.09.2008 22620242-44 
44 श्री.भरत्ननवरे््््््््््् गट क  03.02.1997 22620242-44 
45 श्रीम.जयश्री्ब ढे््््््््््््््््््््््् गट क 18.11.2013  22620242-44 
46 श्रीम.हदव्याश्री्भामरे्््््््््््््््््््््् गट क 06.12.2016 22620242-44 
47 क्ष्हकरण् श्री.शुंहशकाुंत्मोरे्््््््््््् गट क 01.10.1992 22620242-44 
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48 सहाय्यक श्रीम.कृष्ट्णवनेी्रच्छा्््््््््््् गट क  22.12.2015 22620242-44 
49 श्री.्प्रहवण्साळवी्््््््््््््््् गट क 10.01.1991  22620242-44 
50 श्री.सुंतोष्पवार््््््््््््््््् गट क 08.09.2092  22620242-44 
51 औषि्हनमाता श्री.स िीर्पाटील््््््््््् गट क 17.03.1999 22620242-44 
52 श्री.प्रभाकर्खरटमोल्् गट क 01.09.1990 22620242-44 
53 श्रीम.हसमा्खेिकर्् गट क 20.08.1990  22620242-44 
54 श्री.्प्रल्हाद्जायभाय््् गट क 22.05.1999 22620242-44 
55 श्री.प्रसाद्देशपाुंिे््् गट क 28.12.2015  22620242-44 
56 श्री.शरद्रािोि््् गट क  22.12.2015 22620242-44 
57 श्री.कमलाकर्चौिरी्््् गट क  20.08.1990  22620242-44 
58 वाहनचालक श्री.हहदायत्खान्््््््् गट क  19.05.1993  22620242-44 
59 श्री.शुंकर्पेिामकर््््््््् गट क 19.12.1990 22620242-44 
60 श्री.स हनल्दग्े्््््््््््््् गट क 01.02.1994  22620242-44 
61 श्री.सुंजय्चौिरी्््््््््््््् गट क 15.11.2016  22620242-44 
62 श्री.हन मुंत्जानराव्््््््््््् गट क  12.01.1998 22620242-44 
63 श्री.स दशगन्मोरे्््््््््््् गट क  11.12.2013 22620242-44 
64 द रध्वनी्

चालक 
श्री.राजू्चव्हाण््््््््््््््््् गट क 03.08.2009  22620242-44 

65 श्रीमती्हदपा्जािव््््् गट क 13.08.2009 22620242-44 
66 श्रीमती्वुंदना्हनकाळजे्््् गट क  27.08.2013 22620242-44 
67 इ.सी.जी.्

तुंत्रज्ञ 
श्री.राजेश्कनके््््््््््््् गट क  10.11.2009 22620242-44 

68 श्री.हदलीप्हन.्पाटील््््््््् गट क 18.11.1985  22620242-44 
69 श्री.भरत्बाग ल््््््््््््् गट क 30.12.2015 22620242-44 
70 कशपी श्रीम.उज्वला्भ जबळ्््््् गट क 19.03.1999 22620242-44 
71 सामाहजक्

अहिक्षक्(वदै्य.) 
श्री.प्रतापकसह्वळवी्््््््् गट क 07.08.1993 22620242-44 

72 श्री.्हमझा्स.्बेग््््््््््््् गट क  16.05.2000 22620242-44 
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73 जहनत्र्चालक 
 
 
 

श्री.प्रहवण्आरोळकर्््् 
 

गट क 08.03.1999 22620242-44 

74 श्री.लालासो्सावुंत्््््््््््् गट क 08.03.1999  22620242-44 
75 श्री.सुंहदप्गोसावी्््््््््् गट क 20.10.1986 22620242-44 
76 सहाय्यक्

वस्त्रपाल 
श्री.चतेन्साळूुंके्््््् गट क  27.10.2016 22620242-44 

77 जोिारी श्री.हदपक्र.बने्््््््््््् गट क 04.02.1994 22620242-44 
78 स तार श्री.पाुंिूरुंग्द.कळप्े््््् गट क 01.04.1993 22620242-44 
79 नळकारागीर श्री.मनोहर्सातािेकर्््््््् गट क 17.07.2004 22620242-44 
80 आहरतज्ञ श्रीम.सहरता्गायकवाि््््् गट क 15.12.2016 22620242-44 
81 कलाकार्हन्

छायाहचत्रकार 
श्री.स रेंद्र्चावरे््््््््् गट क  07.02.2008 22620242-44 

82 सुंहजवन्
शास्त्रज्ञ 

श्री.राजू्दौि््््््््््््््््् गट क 21.01.2008 22620242-44 

83 ्व्यवसायोपचार्
तज्ञ 

क .हदप्ती्हव.ज मिे्््््््््् गट क 12.06.2009  22620242-44 

84 हवजतुंत्री् श्री.नवनाथ्जािव्््््््््््् गट क  04.11.2009 22620242-44 
 

                                                                                                                                                                     
          अहिक्षक, 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकारी अहिहनयम - 2005 
कलम 4 (1) (b) (ix) 

म ुंबई येथील सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयातील अहिका-याुंची व कमगचा-याुंची नाव,ेरुजू हदनाुंक,फोन नुंबर यादी  ( वगग -4 ) 

अ्क्र अहिकार्पद कमगचा्रयाुंचे्नाव वगग नोकरीत् रुज ्
झाल्याचा्कदनाक 

सुंपकासािी्द रध्वनी 

1 आया श्रीम्शुंक तला्मोरे ि 01/04/1990 02222624464 

2 आया श्रीम.हप्रयुंका्कदम ि 01/12/1993 02222624464 
3 आया श्रीम.मीना्हदवकेर ि 01/09/1996 02222624464 
4 आया श्रीम.हदपीका्हनकाळजे ि 03/08/1998 02222624464 
5 आया श्रीम.स नुंदा्भोसले ि 17/01/2015 02222624464 
6 आया श्रीम.नुंदा्काुंबळे ि 17/01/2015 02222624464 
7 आया श्रीम.उषा्सुं्गायकवाि ि 31/01/2002 02222624464 
8 आया श्रीम.नुंदा्रामग िे ि 17/01/2015 02222624464 
9 आया श्रीम.उषा्गायकवाि ि 30/01/2003 02222624464 
10 आया श्रीम.उज्वला्काुंबळे ि 31/01/1999 02222624464 
11 आया श्रीम.छाया्सोनावणे ि 31/07/1999 02222624464 
12 आया श्रीम.जया्कोळी ि 30/06/2002 02222624464 
13 आया श्रीम.स वणा्नायर ि 01/07/1994 02222624464 
14 आया श्रीम.सकगता्साळवी ि 01/05/2003 02222624464 
15 आया श्रीम.हकरण्हाटे ि 31/03/2000 02222624464 
16 आया श्रीम.हगता्जािव ि 31/05/1995 02222624464 
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17 आया श्रीम.रेण का्कदम ि 30/03/1999 02222624464 
18 कक्षसेवक श्री.हकशोर्हाटे् ि 01/10/1983 02222624464 
19 कक्षसेवक श्री.स ह हिर्साळवी ि 01/06/19890 02222624464 
20 कक्षसेवक श्री.सुंजय्हाटे ि 01/04/1990 02222624464 
21 कक्षसेवक श्री.हवजय्जािव ि 01/01/1991 02222624464 
22 कक्षसेवक श्री.रामचुंद्र्बेंदे्र् ि 01/01/1991 02222624464 
23 कक्षसेवक श्री.राजेंद्र्वरािकर् ि 08/02/1991 02222624464 
24 कक्षसेवक श्री.रकवद्र्तटकरे ि 06/08/1993 02222624464 
25 कक्षसेवक श्री.स देश्रा्साळवी ि 01/05/1999 02222624464 
26 कक्षसेवक श्री.हदनेश्पेिामकर ि 01/01/2000 02222624464 
27 कक्षसेवक श्री.अशोक्लाि ि 01/01/2000 02222624464 
28 कक्षसेवक श्री.प्र््काश्दपे ि 30/09/2003 02222624464 
29 कक्षसेवक श्री.क ष्ट्णा्जैतापकर् ि 30/09/2003 02222624464 
30 कक्षसेवक श्री्चुंद्रकाुंत्बेंदे्र ि 30/09/2003 02222624464 
31 कक्षसेवक श्री.हरेश्का़हेकर ि 30/09/2003 02222624464 
32 कक्षसेवक श्री.सुंजय्देसले ि 30/09/2003 02222624464 
33 कक्षसेवक श्री.सहदेव्क िाळकर ि 06/10/2003 02222624464 
34 कक्षसेवक श्री.स रेश्देसल े ि 06/10/2003 02222624464 
35 कक्षसेवक श्री.्गणेश्काुंबळे ि 06/10/2003 02222624464 
36 कक्षसेवक श्री.रमेश्घ मे ि 01/11/2003 02222624464 
37 कक्षसेवक श्री.बाब लाल्चौहान ि 27/02/2004 02222624464 
38 कक्षसेवक श्री.हदनेश्मोहहते ि 01/02/2005 02222624464 
39 कक्षसेवक श्रीम.्सीमा्पवार ि 05/09/2005 02222624464 
40 कक्षसेवक श्री.स देश्मोहहते ि 01/07/2006 02222624464 
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41 कक्षसेवक श्रीम.सहमक्षा्मोरे ि 02/07/2007 02222624464 
42 कक्षसेवक श्री.महनष्सािे ि 11/08/2014 02222624464 
43 कक्षसेवक श्रीम,सुंजीवनी्गायकवाि ि 11/08/2014 02222624464 
44 कक्षसेवक श्रीम.हरता्सोनी ि 11/08/2014 02222624464 
45 कक्षसेवक श्रीम.कस्त री्मोरे ि 11/08/2014 02222624464 
46 कक्षसेवक श्री.त काराम्पटकारे ि 11/08/2014 02222624464 
47 कक्षसेवक श्री.हवनय्स वे ि 11/08/2014 02222624464 
48 कक्षसेवक श्री.गौतम्पवार ि 30/04/1995 02222624464 
49 कक्षसेवक श्री.्बबन्जािव ि 01/07/1997 02222624464 
50 कक्षसेवक श्री.्हकशोर्जािव ि 01/06/1999 02222624464 
51 कक्षसेवक श्री.्म क ुं द्काळे ि 01/06/2001 02222624464 
52 कक्षसेवक श्री.्सुंजय्भालेकर ि 08/02/1996 02222624464 
53 कक्षसेवक श्री.जयराज्हाटें ि 01/01/1995 02222624464 
54 कक्षसेवक श्री.्रामभाऊ्दोंदे ि 01/05/2004 02222624464 
55 कक्षसेवक श्री.्नुंद ्नलाविे ि 01/01/1994 02222624464 
56 कक्षसेवक श्री.्तानाजी्पवार ि 01/08/1999 02222624464 
57 कक्षसेवक श्री.राजेश्मोरे ि 15/09/2000 02222624464 
58 कक्षसेवक श्री.गोपीचुंद्आमकर ि 01/01/1997 02222624464 
59 कक्षसेवक श्री.्स िीर्महाहिक ि 01/08/1998 02222624464 
60 कक्षसेवक श्री.स हनल्पवार ि 01/02/2002 02222624464 
61 कक्षसेवक श्री.काहश्नाथ्पिवळ ि 17/01/1998 02222624464 
62 कक्षसेवक श्री.्हवलास्कदम ि 17/01/1998 02222624464 
63 कक्षसेवक श्री.्अशोक्अवचारे ि 17/01/1998 02222624464 
64 कक्षसेवक श्री.्गणेश्मोरे ि 21/04/1998 02222624464 
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65 कक्षसेवक श्री.्राज ्साळव े ि 01/07/1999 02222624464 
66 कक्षसेवक श्री.हदनेश्मोहहते ि 01/09/2001 02222624464 
67 कक्षसेवक श्री.्सुंहदप्कशदे ि 17/01/2015 02222624464 
68 कक्षसेवक श्री.्सुंजय्जािव ड़ 17/01/2015 02222624464 
69 कक्षसेवक श्री.्सुंतोष्पेिामकर ि 17/01/2015 02222624464 
70 कक्षसेवक श्री.्अहनल्कशदे ि 15/01/1997 02222624464 
71 कक्षसेवक श्री.्रकवद्र्आतकिे ि 01/10/2001 02222624464 
72 कक्षसेवक श्री.्रकवद्र्पिवळ ि 01/07/1999 02222624464 
73 कक्षसेवक श्री.शैलेश्वाघेला् ि 01/09/2001 02222624464 
74 कक्षसेवक श्री.्श्रीराम्शेलार ि 01/08/1998 02222624464 
75 कक्षसेवक श्री.कष्ट्णा्उत्तेकर ि 01/06/2000 02222624464 
76 कक्षसेवक श्री.राजेश्जािव ि 06/05/2004 02222624464 
77 कक्षसेवक श्री.देवेंद्र्भोसले ि 21/10/1999 02222624464 
78 कक्षसेवक श्री.नरेंद्र्अुंजारा ि 01/08/1999 02222624464 
79 कक्षसेवक श्री.प्रहदप्स ळे ि 07/12/2015 02222624464 
80 कक्षसेवक श्री.भगवान्जोशी ि 07/12/2015 02222624464 
81 कक्षसेवक श्री.्सुंजय्मोरे ि 07/12/2015 02222624464 
82 कक्षसेवक श्री.्आनुंद्येवले ि 07/12/2015 02222624464 
83 कक्षसेवक श्री.हनलेश्हशके ि 07/12/2015 02222624464 
84 कक्षसेवक श्री.शरद्िोळस ि 13/04/2018 02222624464 
85 सफाईगार श्री.भरत्वसेहमया ि 01/11/1982 02222624464 
86 सफाईगार श्री.नहगन्सोलुंकी ि 01/10/1984 02222624464 
87 सफाईगार श्री.कैलाश्चौहान ि 01/03/1985 02222624464 
88 सफाईगार श्री.जसवुंत्वाघेला ि 16/03/1985 02222624464 



73 
 

89 सफाईगार श्री.सवाुंचद्बन्सी ि 01/05/1987 02222624464 
90 सफाईगार श्रीम.पदमा्वसेहमया ि 15/06/1988 02222624464 
91 सफाईगार श्रीम.सहवता्लाि ि 01/01/1991 02222624464 
92 ्सफाईगार श्री.श्रीिर्साळवी ि 01/01/1991 02222624464 
93 सफाईगार श्री.हहरश्चुंद्र्बेनवाल ि 05/02/1991 02222624464 
94 सफाईगार श्री.हसम ख्वाघेला ि 01/07/1991 02222624464 
95 सफाईगार श्री.इुंहदरा्चौहान ि 01/12/1993 02222624464 
96 सफाईगार श्री.मगनलाल्वाघेला ि 02/12/1993 02222624464 
97 सफाईगार श्रीम.्सोना्सोलुंकी ि 01/07/1998 02222624464 
98 सफाईगार श्री.्हगरीष्वसेहमया ि 01/10/2000 02222624464 
99 सफाईगार श्री.रजहनकाुंत्मकवाना ि 01/08/2001 02222624464 
100 सफाईगार श्री.राजेश्वाघेला ि 01/09/2001 02222624464 
101 सफाईगार श्री.्सुंजय्कचिाहलया ि 01/04/2004 02222624464 
102 सफाईगार श्री.हनमगल्कजाहनया ि 05/05/2004 02222624464 
103 सफाईगार श्री.स रेश्वाघेला ि 05/05/2004 02222624464 
104 सफाईगार श्रीम.्गीता्वाघेला ि 01/02/2005 02222624464 
105 सफाईगार श्रीम.्गीता्स्वाघेला ि 01/02/2005 02222624464 
106 सफाईगार श्री.महेशक मार्वाष्ट्ल्मीकी ि 01/05/2005 02222624464 

107 सफाईगार श्री.रमेश्वाघेला ि 02/03/2009 02222624464 
108 सफाईगार श्रीम.हरना्सोलुंकी ि 01/06/2009 02222624464 
109 सफाईगार श्री.उमेश्नरेश्वाघेला ि 01/09/2009 02222624464 
110 सफाईगार श्री.नहवन्शुंकर्सोलुंकी ि 27/08/2014 02222624464 
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111 सफाईगार श्रीम.कमल्जलोन ि 27/08/2014 02222624464 
112 सफाईगार श्रीम.गीता्प्र्वाघेला ि 27/08/2014 02222624464 
113 सफाईगार श्री.अरकवद्मकवाना ि 27/08/2014 02222624464 
114 सफाईगार श्री.रहव्चारहमया ि 27/08/2014 02222624464 
115 सफाईगार श्री.हच््वाघेला ि 27/08/2014 02222624464 
116 सफाईगार श्री.प्रहवण्मकवाना ि 27/08/2014 02222624464 
117 सफाईगार श्री.हनशा्चौहान ि 27/08/2014 02222624464 
118 सफाईगार श्री.हदनेश्अुंजारा ि 27/08/2014 02222624464 
119 सफाईगार श्री.महेंद्र्सोंलकी ि 27/08/2014 02222624464 
120 सफाईगार श्री.टाभजी्गोहहल ि 27/08/2014 02222624464 
121 सफाईगार श्री.िरमहबर्कजाहनया ि 27/08/2014 02222624464 
122 सफाईगार श्री.हवनोद्लावुं ि 27/08/2014 02222624464 
123 सफाईगार श्री.मेह ल्पटेल ि 27/08/2014 02222624464 
124 सफाईगार श्री.हिरज्सोलुंकी ि 27/08/2014 02222624464 
125 सफाईगार श्री.हवजेद्र्सोलुंकी ि 27/08/2014 02222624464 
126 सफाईगार श्री.वसुंत्सोलुंकी ि 01/09/2014 02222624464 
127 सफाईगार श्री.हवप ल्सोलुंकी ि 27/08/2014 02222624464 
128 सफाईगार श्रीम.अहनता्नान  ि 23/12/2014 02222624464 
129 सफाईगार श्री.उषा्पगारे ि 14/07/1995 02222624464 
130 सफाईगार श्री.मीना्फ महतया ि 17/01/1998 02222624464 
131 सफाईगार श्रीम.गुंगा्गायिनकर ि 20/02/2000 02222624464 
132 ्सफाईगार श्रीम.तारा्वालुंत्रा ि 01/01/1994 02222624464 
133 सफाईगार श्रीम.हविाबाई्कशदे ि 17/01/2015 02222624464 
134 सफाईगार श्रीम.जम ना्चौहान ि 03/03/1197 02222624464 
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135 सफाईगार श्री.ज्योती्नायर ि 17/01/2015 02222624464 
136 सफाईगार श्रीम.हनमगला्वालुंत्रा ि 10/10/1995 02222624464 
137 सफाईगार श्री.स दाम्म णगेकर ि 01/07/1994 02222624464 
138 सफाईगार श्रीम.गौरी्वाघेला ि 30/11/2001 02222624464 
139 सफाईगार श्रीम.जयुंती्वाघेला ि 03/06/1997 02222624464 
140 सफाईगार श्रीम.्रतन्सोलुंकी ि 30/06/1998 02222624464 
141 सफाईगार श्री.हवनोद्सोलुंकी ि 17/01/1998 02222624464 
142 सफाईगार श्री.्कूष्ट्णाहरी्ताटीपामला ि 31/07/1999 02222624464 
143 सफाईगार श्री.हजतेंद्र्चौहान ि 17/01/1998 02222624464 
144 सफाईगार श्री.हेमुंत्वाघेला ि 07/01/2000 02222624464 
145 सफाईगार श्री.रहव्सोलुंकी ि 15/12/2002 02222624464 
146 सफाईगार श्री.दत्त्त ्सायबन्ना ि 27/12/2000 02222624464 
147 सफाईगार श्री.भरत्सारवन ि 20/06/2001 02222624464 
148 सफाईगार श्री.हिरेंद्र्चौहान ि 01/11/1999 02222624464 
149 सफाईगार श्री.गणेश्सोलुंकी ि 01/11/1999 02222624464 
150 सफाईगार श्री.प्रहवण्वाघेला ि 17/11/2015 02222624464 
151 सफाईगार श्री.रािा्वाघेला ि 07/12/2015 02222624464 
152 सफाईगार श्री.मुंग ्वाघेला ि 07/12/2015 02222624464 
153 सफाईगार श्री.हुंसा्चौहान ि 07/12/2015 02222624464 
154 सफाईगार श्री.हवनोद्जेिा्चौहान ि 07/12/2015 02222624464 
155 सफाईगार श्री.्महेंद्र्गोहहल ि 07/12/2015 02222624464 
156 सफाईगार श्री.्राजेश्सोलुंकी ि 07/12/2015 02222624464 
157 सफाईगार श्रीम.दक्षा्स पत ि 07/12/2015 02222624464 
158 सफाईगार श्रीम.रहमला्चौहाण ि 07/12/2015 02222624464 
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159 सफाईगार श्रीम.्गुंगा्सोलुंकी ि 07/12/2015 02222624464 
160 सफाईगार श्री.स्वप्नील्हसध्द  ि 01/07/2017 02222624464 
161 सफाईगार श्री.अरकवद्वाघेला ि 20/08/2018 02222624464 
161 सफाईगार श्री.्बाबासाहेब्गरि ि 16/01/2019 02222624464 
161 सफाईगार श्रीम.रमा्सोलुंकी ि 08/04/2019 02222624464 
162 सफाईगार श्री.पकुं ज्रािोि् ि 08/04/2019 02222624464 
163 सफाईगार श्री.हनहतन्वालुंत्रा ि 13/09/2019 02222624464 
163 सफाईगार श्रीम.अहश्वनी्सोलुंकी ि 27/01/2020 02222624464 
164 सफाईगार श्री.्अहनल्वाघेला ि 27/01/2020 02222624464 
165 सफाईगार श्री्हहतेश्वाघेला ि 27/01/2020 02222624464 
166 सफाईगार श्री.्प्रहदप्वाघेला ि 07/07/2020 02222624464 
167 सफाईगार श्रीम.सोनल्सोलुंकी ि  02222624464 
168 सफाईगार श्रीम.प नम्वाघेला ि  02222624464 
169 प्रयो.पहरचर श्री.हदपक्जािव ि 01/10/1982 02222624464 
170 प्रयो.पहरचर श्री.्कवक्राुंत्साळवी ि 03/04/2001 02222624464 
171 प्रयो.कमगचारी श्री.हविोबा्पािावे ि 01/10/1994 02222624464 
172 सहा.स्वयुंपाकी श्री.शाुंताराम्कोळे ि 16/12/1995 02222624464 
173 सहा.स्वयुंपाकी श्री.अुंक श्पवार ि 31/07/1999 02222624464 
174 हशपाई श्री.प्रकाश्जािव ि 01/02/1984 02222624464 
175 हशपाई श्री.सुंतोष्चव्हाण ि 13/02/1991 02222624464 
176 हशपाई श्री.हदलीप्म्हाम णकर ि 01/07/1991 02222624464 
177 हशपाई श्री.भरत्लाि् ि 01/04/2004 02222624464 
178 हशपाई श्री.जगहदश्वाघेला ि 16/05/2008 02222624464 
179 माळी श्री.मुंगेश्जािव ि 01/08/1987 02222624464 
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180 माळी श्री.स हनल्कदम ि 02/05/1992 02222624464 
181 न्हावी श्री.चुंद्रकान्त्कहेकर ि 01/07/1994 02222624464 
182 न्हावी श्री.प्रभाकर्खरािे ि 07/12/2015 02222624464 
183 अुंिारगह.पहर श्री.स शाुंत्जािव ि 01/07/1997 02222624464 
184 ्अुंिारगह.पहर श्री.सुंतोष्पवार ि 01/01/1991 02222624464 
185 
 

्अुंिारगह.पहर श्री.श्रीकाुंत्क िाळकर ि 02/05/1991 02222624464 

186 क्षहकरण्सेवक श्री.स हनल्मोहहते ि 30/09/2003 02222624464 
187 रुग्णपटवाहक श्री.शुंकर्साळवी ि 01/04/1990 02222624464 
188 स रक्षारक्षक श्री.्अशोक्जगतापुं ि 13/03/1981 02222624464 
189 स रक्षारक्षक श्री.रकवद्र्कदम ि 01/05/1989 02222624464 
190 ्स रक्षारक्षक श्री.खुंि ्महानवर ि 02/05/1990 02222624464 
191 प्रम ख्हशपाई श्री्रामदास्जािव ि 01/09/1983 02222624464 
192 व्रणोपचारक श्री्शकुं र्गोळे ि 13/01/1981 02222624464 
193 व्रणोपचारक श्री्स ुंदर््मोरे ि 01/07/1985 02222624464 
194 व्रणोपचारक श्री्अहनल्िोळस ि 01/01/1991 02222624464 
195 स्वुंयपाकी श्री्नारायण्हबलछेिा ि 01/10/1992 02222624464 
196 स्वुंयपाकी श्री्कल्लाप्प्कोळी ि 03/09/2003 02222624464 
197 स्वुंयपाकी श्री्हचििी्कोिी ि 01/04/1990 02222624464 
198 स्वुंयपाकी श्री्अक ुं श्ना्कशदे ि 01/05/1991 02222624464 
199 प्र.स्वुंयपाकी श्री्हबपीन्दे.्पटेल ि 01/12/1987 02222624464 
200 प्र.्कमगचारी श्री्हविोबा्पािावे ि 01/10/1994 02222624464 
201 सहा्स्वुंयपाकी श्री्शाुंताराम्कोळे ि 16/12/1995 02222624464 
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202 सहा्स्वुंयपाकी श्री्अक ुं श्पवार ि 31/07/1999 02222624464 
203 कपजारी श्री्अब्द ल्सत्तार ि 22/06/1994 02222624464 
204 जमादार श्री्आदेश्स.पवार ि 01/05/1984 02222624464 
205 सहा.जमादार् श्री्अक ुं श्हव.्कशदे ि 13/03/1981 02222624464 
206 शस्त्रहक्रया्पहर श्री्स हनल्शाुं्जाध्व ि 12/03/1986 02222624464 
207 शस्त्रहक्रया्पहर श्री्हमलींद्हस.मोहीते ि 01/01/1991 02222624464 
208 उदवाहक श्री्चुंद्रकाुंत्चव्हाण ि 01/07/1990 02222624464 
209 उदवाहक श्री्कीशोर्हाटे ि 01/10/1983 02222624464 
210 उदवाहक श्री्भगवान्देसाई ि 01/12/1993 02222624464 
211 उदवाहक श्री्अरुण्सावुंत ि 01/01/1991 02222624464 
212 उदवाहक श्री्हदनेश्पेंिामकर ि 01/01/2000 02222624464 

 
  

                                                                                       

             अहिक्षक, 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकारी अहिहनयम - 2005 
कलम 4 (1) (b) (ix) 

म ुंबई येथील सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयातील अहिका-याुंची व कमगचा-याुंची नाव,ेरुजू हदनाुंक,फोन नुंबर यादी  (नहसंग हवभाग) 

अक्र पदनाम 
अहिकारी व कमगचा-याुंचे 
नाव 

वगग 
नोकरीवर रुजू 
झाल्याचा हदनाुंक 

सुंपकासािी दूरध्वनी क्र 

1 अहिपहरचाहरका अचगना परश राम सातप ते क 00-01-1900 022-22620242 

2 अहिपहरचाहरका ममता अहमत कचदरकर क 20-02-2014 022-22620242 

3 अहिपहरचाहरका स्नेहल िॅहनयल सावुंत क 23-05-2012 022-22620242 

4 अहिपहरचाहरका प नम प्रशाुंत िािवे क 03-07-2015 022-22620242 

5 अहिपहरचाहरका स जाता हवनोद पाटील क 06-04-2013 022-22620242 

6 अहिपहरचाहरका प्राजक्ता दत्तात्रय दळवी क 09-02-2016 022-22620242 

7 अहिपहरचाहरका हप्रती सदानुंद पाटील क 13-12-1999 022-22620242 

8 अहिपहरचाहरका सोनल वसुंत उुंमरे क 10-02-2014 022-22620242 

9 अहिपहरचाहरका गायत्री तीलकचुंद अहहरे क 05-04-2013 022-22620242 

10 अहिपहरचाहरका पल्लवी हवनायक म ळीक क 07-07-2016 022-22620242 

11 अहिपहरचाहरका प्रहणता प्रहवण दळवी क 10-10-2013 022-22620242 

12 अहिपहरचाहरका वषा चुंद्रशेखर परुळेकर क 02-04-2013 022-22620242 

13 अहिपहरचाहरका स्वरुपा रोहीत मोरे क 28-11-2005 022-22620242 

14 पहरसेहवका हप्रया देहवदास मोरे क 01-11-1994 022-22620242 

15 अहिपहरचाहरका रुपचुंद हभमराव हािके क 12-02-2014 022-22620242 

16 अहिपहरचाहरका तृप्ती स हनल साबळे क 21-03-2014 022-22620242 

17 अहिपहरचाहरका क्षमा स भाष नाईक क 06-07-2015 022-22620242 
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18 अहिपहरचाहरका हप्रयाुंका प्रहदप रावराणे क 22-11-1999 022-22620242 

19 पहरसेहवका 
गाौरी उमाकाुंत 
कानकोनकर 

क 29-07-1994 022-22620242 

20 अहिपहरचाहरका रुपाली शाम कशदे क 24-03-2006 022-22620242 

21 अहिपहरचाहरका रर्शमी बाळकृष्ट्ण मयेकर क 08-07-2016 022-22620242 

22 अहिपहरचाहरका सहवता रायकर क 15-02-2014 022-22620242 

23 पहरसेहवका स्वाती मेंदािकर क 17-02-1996 022-22620242 

24 अहिपहरचाहरका सोफीया अजय चव्हाण क 16-07-2014 022-22620242 

25 अहिपहरचाहरका स्वप्ना सुंहदप सेहलयन क 16-04-2013 022-22620242 

26 अहिपहरचाहरका श्रीलक्षमी गोहपनाथ नायर क 03-07-2015 022-22620242 

27 अहिपहरचाहरका स्वरा सहचन म नगेकर क 23-07-2012 022-22620242 

28 अहिपहरचाहरका वदैही वभैव भोईर क 16-07-2014 022-22620242 

29 अहिपहरचाहरका नमीता चेतन चौिरी  क 09-04-2013 022-22620242 

30 अहिपहरचाहरका ममता अकजक्य वारणकर क 02-08-2012 022-22620242 

31 अहिपहरचाहरका हनत  ओजस पहणकर क 06-07-2015 022-22620242 

32 अहिपहरचाहरका हनकीता शाम गाुंिी क 02-07-2015 022-22620242 

33 अहिपहरचाहरका कॅथहरन क्लेमेंट दास क 03-04-2013 022-22620242 

34 अहिपहरचाहरका हप्रया चुंद्रशेखर पाटील क 03-07-2015 022-22620242 

35 अहिपहरचाहरका राजेश्वरी अहमत मोहीते क 03-07-2015 022-22620242 

36 अहिपहरचाहरका कहवता लाल  चव्हान क 03-07-2015 022-22620242 

37 अहिपहरचाहरका अहमत चुंद्रकाुंत मोहीते क 03-07-2015 022-22620242 

38 अहिपहरचाहरका राोशनी सुंतोश वाझे क 03-04-2013 022-22620242 

39 अहिपहरचाहरका हप्रती सुंतोष काराुंिे क 22-05-2012 022-22620242 

40 अहिपहरचाहरका रुपाली अरुन पालव क 06-07-2015 022-22620242 
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41 अहिपहरचाहरका प्राची जनकराव गेिामकर क 23-05-2012 022-22620242 

42 अहिपहरचाहरका तृप्ती बळीराम पाटील  क 12-04-2013 022-22620242 

43 अहिपहरचाहरका जॉयस अहनल व-हाळे क 04-07-2015 022-22620242 

44 कशहप प्रकाश महादेव जािव क 01-04-1991 022-22620242 

45 अहिपहरचाहरका हप्रयाुंका प ुंजू पाटील क 26-06-2013 022-22620242 

46 पहरसेहवका रुंजना कैलास जािव क 18-07-1994 022-22620242 

47 अहिपहरचाहरका अरुना हवजय चव्हाण क 01-06-2012 022-22620242 

48 अहिपहरचाहरका हशवाुंहग प्रकाश चव्हाण क 01-07-2015 022-22620242 

49 अहिपहरचाहरका हनहकता काहनराम रािोि क 24-02-2014 022-22620242 

50 अहिपहरचाहरका प्राणजल प्रहवण तेहल क 06-04-2016 022-22620242 

51 पाियहनदेहशका वुंदना हशवराज सदभैय्या क 01-12-2005 022-22620242 

52 अहिपहरचाहरका हजसहम जोस क 10-02-2014 022-22620242 

53 पहरसेहवका स हनता अजय कशदे क 19-07-1994 022-22620242 

54 अहिपहरचाहरका हप्रयाुंका म क ुं द म्हात्रे क 26-05-2016 022-22620242 

55 अहिपहरचाहरका सरोज जगहदश कर्शयप क 03-04-2013 022-22620242 

56 अहिपहरचाहरका स्वपहनल स हनल कवळे क 10-12-2015 022-22620242 

57 अहिपहरचाहरका हनलम हसदिेश पाुंढरकामे क 19-04-2013 022-22620242 

58 पहरसेहवका नुंदा परब क 12-12-1983 022-22620242 

59 अहिपहरचाहरका महेश्वरी श्रीहनवास कोष्ट्टी क 16-09-2008 022-22620242 

60 अहिपहरचाहरका जोस्तना रोबेन क बेरजी क 20-04-2013 022-22620242 

61 अहिपहरचाहरका रुंजना वाल्हया मालवकर क 09-09-2015 022-22620242 

62 अहिपहरचाहरका हप्रयाुंका हवनायक चाळके क 18-02-2014 022-22620242 

63 अहिपहरचाहरका प्रमोद बळीराम भेकत क 17-04-2013 022-22620242 

64 अहिपहरचाहरका रुपाली लक्षमण बोराटे क 28-02-2014 022-22620242 
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65 अहिपहरचाहरका मय री हदपक कोदे क 23-12-2015 022-22620242 

66 अहिपहरचाहरका प हनता इसक्कीअप्पन क 10-02-2014 022-22620242 

67 अहिपहरचाहरका पौर्षणमा सोनवणे क 01-08-2014 022-22620242 

68 अहिपहरचाहरका शर्षमला दत्तात्रय हचखल े क 03-02-2014 022-22620242 

69 अहिपहरचाहरका साहरका पाटील क 03-01-2004 022-22620242 

70 अहिपहरचाहरका स जाता हकसन चव्हाण क 04-07-2015 022-22620242 

71 अहिपहरचाहरका कहवता अहजत िामनसकर क 02-07-2013 022-22620242 

72 अहिपहरचाहरका अलेक्स कपटो क 26-07-2012 022-22620242 

73 अहिपहरचाहरका राखी हदनेश ढोलेकर क 09-02-2016 022-22620242 

74 अहिपहरचाहरका हवद्या बबन पाुंिे क 17-09-2008 022-22620242 

75 अहिपहरचाहरका प्राप्ती हप्रतेश सोंिकर क 25-06-2013 022-22620242 

76 पहरसेहवका सुंध्या हवलास पाटील क 25-04-1996 022-22620242 

77 अहिपहरचाहरका िनश्री जग्न्नाथ िाुंगुंट क 12-02-2016 022-22620242 

78 अहिपहरचाहरका हकशोर राजाराम पाटील  क 01-04-2013 022-22620242 

79 अहिपहरचाहरका स जाता त काराम रुपवते क 10-08-2012 022-22620242 

80 अहिपहरचाहरका सुंजय राज  बोिके क 02-04-2013 022-22620242 

81 अहिपहरचाहरका प नम हहरशचुंद्र पावसकर क 03-03-2014 022-22620242 

82 अहिपहरचाहरका स्वप्ना हवशाल रेिकर क 14-06-2013 022-22620242 

83 पहरसेहवका लहलता गणेश वाुंगे क 09-11-1995 022-22620242 

84 अहिपहरचाहरका राजेश्री अहमत िनवी क 16-04-2012 022-22620242 

85 अहिपहरचाहरका म ज  अब्रहम क 18-04-2013 022-22620242 

86 अहिपहरचाहरका प्राुंणजली यशवुंत मोरे क 12-04-2012 022-22620242 

87 अहिपहरचाहरका 
हवशाखा भान दास 
गायकवाि 

क 07-07-2015 022-22620242 
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88 अहिपहरचाहरका स्त ती हप्रतम कशदे क 11-07-2016 022-22620242 

89 अहिपहरचाहरका हवनोद गोक ल पाटील क 24-02-2012 022-22620242 

90 अहिपहरचाहरका हकती दशगन दवरी क 01-04-2013 022-22620242 

91 अहिपहरचाहरका हशतल िोंबरे क 23-11-2005 022-22620242 

92 पहरसेहवका उषा हवनोद गजहभये क 05-04-1991 022-22620242 

93 अहिपहरचाहरका बेटहस मॅर्थ्य  क 03-07-2015 022-22620242 

94 अहिपहरचाहरका हबहनता बाब  क 09-07-2015 022-22620242 

95 अहिपहरचाहरका कोयप्पा स सन जॉरजेस क 01-07-2015 022-22620242 

96 अहिपहरचाहरका अन  मेरी चाको क 02-07-2015 022-22620242 

97 अहिपहरचाहरका रर्शमी रोहन घरात क 28-02-2014 022-22620242 

98 अहिपहरचाहरका राजक मारी स्टॅहलन क 21-12-2015 022-22620242 

99 अहिपहरचाहरका हवद्या ग प्ता क 14-08-2002 022-22620242 

100 अहिपहरचाहरका मुंजेरी मनोज दाते क 17-04-2012 022-22620242 

101 अहिपहरचाहरका साोनाली योगेश बेले क 10-02-2014 022-22620242 

102 अहिपहरचाहरका अपरना गोकवद अराुंवदेर क 18-02-2014 022-22620242 

103 अहिपहरचाहरका स हचका सुंजय ग लाटी क 06-07-2015 022-22620242 

104 अहिपहरचाहरका रुपाली राकेश पवार क 26-02-2014 022-22620242 

105 अहिपहरचाहरका लॉरेटा ईग्नेहशयस  कपटो क 10-02-2014 022-22620242 

106 अहिपहरचाहरका रेखा दत्तात्रय पवार क 11-06-2013 022-22620242 

107 अहिपहरचाहरका पल्लवी चुंद्रकाुंत राणे क 10-02-2014 022-22620242 

108 अहिपहरचाहरका अहश्वनी सखाराम बोंबे क 18-02-2014 022-22620242 

109 अहिपहरचाहरका स्वप्नाली हशवाजी बागि क 01-03-2014 022-22620242 

110 अहिपहरचाहरका मेंिोंसा लोहलटा हेलमा क 03-07-2015 022-22620242 

111 अहिपहरचाहरका प नम भद्राय  चव्हाण क 06-04-2013 022-22620242 
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112 अहिपहरचाहरका भावना सुंजय कोिे क 17-02-2014 022-22620242 

113 अहिपहरचाहरका प्रज्ञा ऋत राज परब क 18-02-2014 022-22620242 

114 अहिपहरचाहरका वुंदना हववके वरणे क 27-02-2012 022-22620242 

115 अहिपहरचाहरका रुपाली रामचुंद्र सावुंत क 27-04-2013 022-22620242 

116 हमाल उज्वला भुंिारे ि 01-03-2005 022-22620242 

117 अहिपहरचाहरका स वणा अमोल ढवळे क 16-07-2014 022-22620242 

118 अहिपहरचाहरका हनता बाळकृष्ट्ण िफळे क 17-04-2012 022-22620242 

119 अहिपहरचाहरका स्नेहा स भाष सावुंत क 14-12-2015 022-22620242 

120 अहिपहरचाहरका स हनता पाुंि रुंग गोरे क 06-04-2013 022-22620242 

121 पहरसेहवका नुंदा मनोहर काटे क 15-07-1994 022-22620242 

122 अहिपहरचाहरका स्वतेा हसध्देश परब क 26-02-2014 022-22620242 

123 अहिपहरचाहरका ममता पारस परदेशी क 25-08-2012 022-22620242 

124 अहिपहरचाहरका हकरण हवनोदक मार ग्वाली क 21-07-2015 022-22620242 

125 अहिपहरचाहरका श्रध्दा हमलींद हनकम क 29-01-2014 022-22620242 

126 अहिपहरचाहरका अनघा अजयक मार भैसारे क 17-02-2014 022-22620242 

127 अहिपहरचाहरका गौरी गोकवद मयेकर क 29-05-2012 022-22620242 

128 पहरसेहवका स जाता स हनल राणे क 20-12-1990 022-22620242 

129 अहिपहरचाहरका हबनूमोल बाबू क 29-07-2015 022-22620242 

130 अहिपहरचाहरका सोनल प्रभ दास इुंगळे क 03-03-2014 022-22620242 

131 अहिपहरचाहरका हजन्सी ईहलझाबेथ जॉन क 10-07-2015 022-22620242 

132 अहिपहरचाहरका अचगना बबन फितरे क 12-02-2014 022-22620242 

133 अहिपहरचाहरका रोशन रमेश परब क 01-07-2015 022-22620242 

134 अहिपहरचाहरका ज्योती भगवानभाई परमार क 14-02-2014 022-22620242 

135 अहिपहरचाहरका अचगना योगेश मोढवे क 01-07-2015 022-22620242 
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136 अहिपहरचाहरका प्राजक्ता सुंजय कशदे क 03-04-2013 022-22620242 

137 अहिपहरचाहरका ष्ट्स्मता हशवाजी पािक क 17-07-2014 022-22620242 

138 अहिपहरचाहरका आराध्या अप्प क टन नायर क 02-07-2015 022-22620242 

139 अहिपहरचाहरका सायली प्रशाुंत शेटे क 11-07-2016 022-22620242 

140 पहरसेहवका हवजया भोपटे क 23-08-1991 022-22620242 

141 अहिपहरचाहरका प्रहतमा वैभव गावि क 21-02-2014 022-22620242 

142 पहरसेहवका वदैही हवकास मेमाणे क 25-09-2006 022-22620242 

143 अहिपहरचाहरका अपेक्षा हनतीन अहहरे क 18-02-2014 022-22620242 

144 अहिपहरचाहरका नवहनत कनगरत्नम जोन्स क 05-04-2013 022-22620242 

145 अहिपहरचाहरका शाुंभहव स हमत मोरे क 23-12-2015 022-22620242 

146 अहिपहरचाहरका योहगता त काराम हहरवे क 06-06-2016 022-22620242 

147 अहिपहरचाहरका प नम राह लक मार ग प्ता क 25-02-2014 022-22620242 

148 अहिपहरचाहरका वस्तला घ ले क 30-08-2001 022-22620242 

149 अहिपहरचाहरका अचगना हदपक पटेल क 14-02-2014 022-22620242 

150 अहिपहरचाहरका रर्शमी स हनल भोजने क 13-04-2012 022-22620242 

151 अहिपहरचाहरका हप्रती सागर कदम क 24-02-2014 022-22620242 

152 अहिपहरचाहरका राजेश्री स्टीफन रुंगारे क 09-02-2016 022-22620242 

153 अहिपहरचाहरका शलाका दत्ताराम मरगज क 17-02-2014 022-22620242 

154 अहिपहरचाहरका हनहखल  सहतश पाटील क 03-07-2015 022-22620242 

155 अहिपहरचाहरका तृप्ती कृष्ट्णा सावुंत क 12-02-2014 022-22620242 

156 अहिपहरचाहरका स हाना अरुण कचदरकर क 03-04-2013 022-22620242 

157 अहिपहरचाहरका   क 28-12-2015 022-22620242 

158 अहिपहरचाहरका मर्षलन जोस परेरा क 01-02-2014 022-22620242 

159 अहिपहरचाहरका जयश्री हकरण साुंगळे क 30-11-2005 022-22620242 
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160 पहरसेहवका रुपाली राजेश पारकर क 10-08-2006 022-22620242 

161 अहिपहरचाहरका ष्ट्स्मता अहवनाश गोरािे क 14-08-2006 022-22620242 

162 अहिपहरचाहरका अमृता अहनकेत साईल क 01-12-2005 022-22620242 

163 अहिपहरचाहरका रुहच हवश्वास घाग क 21-01-1996 022-22620242 

164 अहिपहरचाहरका मृणाहल रकवद्र गोळे क 16-07-2014 022-22620242 

165 अहिपहरचाहरका शाहलनी हदनेश रेण के क 19-11-2005 022-22620242 

166 अहिपहरचाहरका नयना हवजय सावुंत क 07-08-2014 022-22620242 

167 अहिपहरचाहरका स हनता अक्षयचुंद्र पािारे क 23-08-1996 022-22620242 

168 अहिपहरचाहरका 
उर्षमला लक्षमण 
घािीगाुंवकर 

क 07-03-2009 022-22620242 

169 अहिपहरचाहरका वहनता रकवद्र तोिकर क 24-02-2009 022-22620242 

170 अहिपहरचाहरका सई हनहतन जोशी क 07-10-2013 022-22620242 

171 पाियहनदेशक रमेश शाुंताराम बाुंदे्र क 14-08-1986 022-22620242 

172 अहिपहरचाहरका हदपाली राजेंद्र बापट क 04-09-1996 022-22620242 

173 अहिपहरचाहरका जागृती चेतन वझे क 28-11-2005 022-22620242 

174 अहिपहरचाहरका अचगना ज्ञानेश्वर हदघ े क 10-08-2006 022-22620242 

175 सफाईगार कपकी हिरुंद्र चव्हाण ि 27-08-2014 022-22620242 

176 अहिपहरचाहरका स रेखा सुंहदप हािवळे क 04-04-2006 022-22620242 

177 अहिपहरचाहरका वषा मोहन सातप ते क 01-12-2005 022-22620242 

178 अहिपहरचाहरका 
हि्हरयाुंका हवदयासागर 
गायकवाि 

क 13-10-2015 022-22620242 

179 अहिपहरचाहरका स्नेहल गणेश कारुंजे क 07-10-2006 022-22620242 

180 हमाल भारत बाब  काुंबळे ि 07-12-2015 022-22620242 

181 सहाय्यक बटलर रेखा शेखर आवळे ि 07-12-2015 022-22620242 
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182 अहिपहरचाहरका कल्पना स रेश आव्हाि क 23-11-2005 022-22620242 

183 पाियहनदेहशका 
रत्नमाला हनरुंजन 
फ लझेले 

क 06-09-1990 022-22620242 

184 अहिपहरचाहरका आहश्वनी चुंद्रशेखर नारकर क 22-11-2005 022-22620242 

185 अहिपहरचाहरका श्रध्दा प्रशाुंत वाजेकर क 18-06-2013 022-22620242 

186 अहिपहरचाहरका सहरता रमाकाुंत खरे क 26-02-2014 022-22620242 

187 अहिपहरचाहरका वदेैही हवकास क ळय े क 10-08-2006 022-22620242 

188 अहिपहरचाहरका साक्षी सुंतोष सावुंत क 22-08-2009 022-22620242 

189 हमाल अहनता रमेश उुंबरकर ि 01-02-2005 022-22620242 

190 पहरसेहवका राखी हवजय चौिरी क 22-11-2005 022-22620242 

191 सफाईगार हवनोद पाुंि रुंग पवार ि 01-07-2017 022-22620242 

192 अहिपहरचाहरका अनन्या राजेश ओिेटटी क 14-09-2015 022-22620242 

193 अहिपहरचाहरका हवदया सुंतोषा पाटील क 17-02-2009 022-22620242 

194 अहिपहरचाहरका रर्शमी देवेंद्र गाविे क 25-11-2005 022-22620242 

195 अहिपहरचाहरका हवश्राम श्रीिर क लकणी क 01-12-2005 022-22620242 

196 
सहाय्यक 
स्वुंयपाकी दत्ताराम वास देव गोसावी 

ि 01-08-1990 022-22620242 

197 अहिपहरचाहरका रेवती प्रकाश जािव क 14-07-2009 022-22620242 

198 अहिपहरचाहरका अहनता दादारावजी खुंदारृे क 01-03-2014 022-22620242 

199 अहिपहरचाहरका क स म द ुंदा भाुंिकोळी क 11-12-2015 022-22620242 

200 पाकसेवक रुष्ट्क्मणी हवििल खरात ि 07-12-2015 022-22620242 

201 अहिपहरचाहरका स्नेहा स भाष पाुंचाळ क 05-01-2004 022-22620242 

202 अहिपहरचाहरका शामल हशवदास जािव क 18-07-2014 022-22620242 

203 अहिपहरचाहरका स हप्रया एस ग रव क 21-11-2005 022-22620242 
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204 अहिपहरचाहरका क्षमा अशोक साखळे क 20-07-2009 022-22620242 

205 अहिपहरचाहरका कहवता महनष कदम क 14-08-2006 022-22620242 

206 अहिपहरचाहरका कवदा श्रीपाद श्रीखुंिे क 08-07-2016 022-22620242 

208 अहिपहरचाहरका माि री हदनेश खताते क 11-08-2006 022-22620242 

209 अहिपहरचाहरका हिन्सी िेवीस कोल्लन र क 25-02-2014 022-22620242 

210 अहिपहरचाहरका गौरी सतेज साळ ुंखे क 12-08-2011 022-22620242 

211 पहरसेहवका नेहा हनताुंत प्रचुंि क 21-03-1992 022-22620242 

212 पहरसेहवका गोदावरी अशोक कोकाटे क 25-09-1996 022-22620242 

216 अहिपहरचाहरका ष्ट्स्मता हरतेश नायर क 23-02-2012 022-22620242 

217 अहिपहरचाहरका आरती अुंक श पाटे क 05-12-2015 022-22620242 

218 पाकसेवक माया एन साळवी क 15-10-1985 022-22620242 

220 अहिपहरचाहरका सुंध्या साय भाई गवळी क 28-11-2005 022-22620242 

221 अहिपहरचाहरका प नम वसुंत वाघमारे क 21-05-2012 022-22620242 

222 अहिपहरचाहरका जान्हवी जगदीश सालेकर क 21-10-2010 022-22620242 

224 अहिपहरचाहरका जयश्री हववकेानुंद भोसले क 04-04-2013 022-22620242 

226 अहिपहरचाहरका प्रहणता प्रशाुंत नलाविे क 18-07-2009 022-22620242 

227 अहिपहरचाहरका ज्योती प्रहवण जािव क 23-03-2006 022-22620242 

228 अहिपहरचाहरका काव्या शैलेश ढेपे क 01-12-2005 022-22620242 

230 पहरसेहवका राजश्री एस परमार क 18-12-1990 022-22620242 

231 अहिपहरचाहरका वहनता रमेश चव्हाण क 05-01-2004 022-22620242 

234 अहिपहरचाहरका काहमनी राह ल सोनावणे क 01-12-2005 022-22620242 

236 हमाल मोहम्मद अहमद रहहल्ला क 01-04-1986 022-22620242 

237 अहिपहरचाहरका हशतल मुंगेश कशदे क 22-06-2012 022-22620242 

238 अहिपहरचाहरका हमनाक्षी प्रलहाद नेवरकर क 18-07-2009 022-22620242 



89 
 

241 अहिपहरचाहरका स हनता एस काळे क 22-07-1997 022-22620242 

242 अहिपहरचाहरका श्रध्दा क णाल साबळे क 01-11-2011 022-22620242 

243 अहिपहरचाहरका प्रज्ञा गुंगािर खानहवलकर क 27-05-2016 022-22620242 

245 अहिपहरचाहरका 
योहगता शुंकरप्रसाद 
आुंबेरकर 

क 24-03-2006 022-22620242 

246 बटलर भरत जनादगन खरात ि 01-04-1997 022-22620242 

247 अहिपहरचाहरका श्र ती श्रीहजत हपल्ल े क 16-12-2015 022-22620242 

248 पहरसेहवका कल्पना एन सोनवणे क 29-05-1987 022-22620242 

250 अहिपहरचाहरका सुंगीता रोहहदास फाळके क 11-09-2015 022-22620242 

251 अहिपहरचाहरका रत्ना हसध्दाथग गजहभये क 11-12-1997 022-22620242 

252 माळी महादेव दत्ताराम गोसावी ि 01-08-1990 022-22620242 

253 अहिपहरचाहरका स वणा नारायण हजारे क 30-08-2011 022-22620242 

254 अहिपहरचाहरका महनषा परश राम पाटील क 06-11-2008 022-22620242 

257 अहिपहरचाहरका श्रध्दा गोरक्ष बनकर क 06-03-2012 022-22620242 

258 अहिपहरचाहरका कहवता मय र म्हसकर क 30-11-2011 022-22620242 

259 अहिपहरचाहरका नुंहदनी महेश जोशी क 23-08-2011 022-22620242 

260 पाियहनदेहशका सीमी पीटी चाको क 15-04-2006 022-22620242 

261 अहिपहरचाहरका महनषा जनक कदम क 10-07-2009 022-22620242 

262 पहरसेहवका 
अल्फान्सो कॉन्सेसॉव्ह 
जोसेफ 

क 15-10-1988 022-22620242 

263 अहिपहरचाहरका रुपाली योगेश काुंबळे क 28-06-2013 022-22620242 

265 
सहय्यक 
अहिसेहवका हदपा हदलीप पाध्य े

क 14-08-1985 022-22620242 

266 अहिपहरचाहरका जया शैलेश रेवाळे क 06-03-2012 022-22620242 
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267 अहिपहरचाहरका हवदया अमोल हदवकेर क 29-09-2008 022-22620242 

268 अहिपहरचाहरका स हनता रमेश देिे क 29-08-2009 022-22620242 

269 बटलर द गा राजाराम खेरटकर ि 07-12-2015 022-22620242 

270 अहिपहरचाहरका सोनाली सुंपत शेटे क 22-05-2012 022-22620242 

271 अहिपहरचाहरका हनलाुंबरी रुपेश नागवकेर क 24-02-2009 022-22620242 

272 अहिपहरचाहरका जनाबाई ज्ञानदेव परब क 18-07-2014 022-22620242 

273 अहिपहरचाहरका शैलजा रमेश दामेला क 13-07-2009 022-22620242 

274 अहिपहरचाहरका वशैाली अत ल पाटील क 13-02-2014 022-22620242 

275 अहिपहरचाहरका साहवत्री त काराम कदम क 29-03-2006 022-22620242 

276 पहरसेहवका हेमलता हवलास भाुंि क 19-10-1987 022-22620242 

277 अहिपहरचाहरका ज्योती सखाराम हशगवण क 12-02-2014 022-22620242 

278 अहिपहरचाहरका रेण  हतपन्ना जुंगली क 08-07-2016 022-22620242 

279 अहिपहरचाहरका प्राजक्ता भगवान बाुंदेकर क 02-11-2011 022-22620242 

280 अहिपहरचाहरका ष्ट्स्मता स नील चव्हाण क 12-04-2012 022-22620242 

281 अहिपहरचाहरका भाग्यश्री गणेश बढेकर क 09-04-2013 022-22620242 

282 अहिपहरचाहरका छाया प्रहतप पाहतयाने क 06-03-2009 022-22620242 

283 अहिपहरचाहरका सहवता दशरथ घनवट क 27-08-2011 022-22620242 

284 अहिपहरचाहरका ष्ट्स्मता अहनल नलाविे क 14-02-2014 022-22620242 

285 अहिपहरचाहरका हकती परेश काळे क 15-04-2013 022-22620242 

286 अहिपहरचाहरका कप्रहस नेलसन क 18-07-2014 022-22620242 

287 िोहब यशवुंत वरगुंटे ि 30-09-2003 022-22620242 

288 अहिपहरचाहरका हनकीता सुंदेश महींद्रकर क 01-03-2014 022-22620242 

289 अहिपहरचाहरका 
हप्रयाुंका हवद्यासागर 
गायकवाि 

क 13-10-2015 022-22620242 
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290 अहिपहरचाहरका स रेखा रमेश प्रभ  क 01-06-2012 022-22620242 

291 अहिपहरचाहरका साहरका सहचन भोसल े क 06-03-2012 022-22620242 

292 अहिपहरचाहरका रुपाहल भोईर क 24-11-2005 022-22620242 

293 अहिपहरचाहरका सहमता यशवुंत पालव क 21-07-2009 022-22620242 

294 अहिपहरचाहरका छाया ग रुनाथ कदम क 03-04-2013 022-22620242 

295 अहिपहरचाहरका कल्पना रािोि क 05-01-2004 022-22620242 

296 अहिपहरचाहरका मनष्ट्स्व महनष कोलुंबेकर क 11-08-2006 022-22620242 

297 अहिपहरचाहरका जानवी पुंकज पालव  क 06-03-2009 022-22620242 

298 पाियहनदेशक अहभमन्य  टकले ब 05-06-1994 022-22620242 

299 अहिपहरचाहरका रुपाली झािे क 28-11-2005 022-22620242 

301 हमाल त काराम बळीराम आवळे ि 19-07-1993 022-22620242 

304 अहिपहरचाहरका सहमिा सहमर गोरे क 15-04-2006 022-22620242 

305 अहिपहरचाहरका हप्रयाुंका स जन राऊत क 04-08-2009 022-22620242 

306 अहिपहरचाहरका अहश्वनी चुंद्रशखर नारकर क 22-11-2005 022-22620242 

307 अहिपहरचाहरका नहलनी गजहभये क 13-12-1999 022-22620242 

308 अहिपहरचाहरका स वणा गणेश चव्हाण क 18-05-2012 022-22620242 

309 हमाल ग रुनाथ हयाली हावन र ि 07-12-2015 022-22620242 

310 अहिपहरचाहरका श्री हनतीन हावन र क 07-10-2013 022-22620242 

311 अहिपहरचाहरका स्नेहा पाुंचाळ क 05-01-2004 022-22620242 

313 अहिपहरचाहरका सुंतोष कारभारी साुंगळे क 08-02-2012 022-22620242 

314 अहिपहरचाहरका रेचल प्रभ दास श्रीस ुंदर क 04-07-2015 022-22620242 

315 अहिपहरचाहरका हनती सहमर मेहस्त्र क 17-04-2009 022-22620242 

316 माळी हजतेंद्र बाब भाई पटेल ि 07-12-2015 022-22620242 

317 अहिपहरचाहरका हबन  अहब्रहम क 02-07-2015 022-22620242 
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318 हमाल हकशोर पवार ि 09-07-1999 022-22620242 

319 पहरसेहवका अहनता दत्तात्रय गोसावी क 18-04-1995 022-22620242 

320 अहिपहरचाहरका नॅन्सी हवनसेट कारिोझ क 16-04-2012 022-22620242 

321 अहिपहरचाहरका हवभ ती पराग क मिेकर क 01-04-2013 022-22620242 

322 अहिपहरचाहरका सहरता श्रीपाद बाुंदेकर क 01-12-2005 022-22620242 

323 हमाल अचगना त कारम आवळे ि 07-12-2015 022-22620242 

324 अहिपहरचाहरका सोमया उन्नीकृष्ट्णन नायर क 24-02-2014 022-22620242 

325 अहिपहरचाहरका हसहलयन सुंजय बुंसोिे क 27-03-1997 022-22620242 

326 अहिपहरचाहरका रेमया श्रीकृष्ट्णन नायर क 09-07-2015 022-22620242 

327 अहिपहरचाहरका आरती हललािर बागवे क 11-07-2016 022-22620242 

328 अहिपहरचाहरका प्रहतभा अमर सकपाळ क 02-04-2013 022-22620242 

329 अहिपहरचाहरका छाया अमोल पानसरे क 27-09-2008 022-22620242 

 

 
            अहिक्षक, 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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कलम  4 (1) (b) X  

      सेंट जॉज ेरुग्णालय, म ुंबई येथील अहिक्षक, या कयालयातील सावगजहनक प्राहिकरणातील अहिकारान्वये व कमगचा-याुंचे पगार (वगग 1 ते3) 
 

अक कमगचाऱयाच ेनाुंव पदनाम म ळ 
वतेन 

गे्रि 
पे 

एक ण दैभत्ता घभा 
भत्ता 

र्श् भत्ता M 
A/DCPS  

वाहत क 
भत्ता 

W 
A/npa 

1 िॉ.आकाश खोब्रागिे अहिक्षक वतेन अहिष्ट्िाता,गॅ्रट वदै्यहकय महाहवद्यालय,म ुंबई याुंच्या कायालयातून केले जाते. 

1 िॉ चारूदत्त कशदे उपअहिक्षक 96600 - 143005 1145
9 

0 300 15824 2400 1682
4 

2 िॉ ऋहषकेश पारशी प्रपािक 
(उरशल्यहचकीत्सा) 

131400 - 197535 2233
8 

0 300 21524 2400 1624
0 

3 िॉ गोकूळ भोळे वदैयहकय अहिकारी 21000 - 63090 3444
0 

0 300 0 0 7350 

4 िॉ खालीद अन्सारी वदैयहकय अहिकारी 21000 - 63090 3444
0 

0 300 0 0 7350 

5 िॉ भषूण वानखेिे वदैयहकय अहिकारी 21000 - 71790 3444
0 

6300 300 0 2400 7350 

6 िॉ हेमल भवाणी वदैयहकय अहिकारी 21000 - 63090 3444
0 

0 300 0 0 7350 

7 िॉ हषगविगन बनसोिे वदैयहकय अहिकारी 21000 - 71790 3444
0 

6300 300 0 2400 7350 

8 िॉ गणेश भुंिारे वदैयहकय अहिकारी 21000 - 63090 3444
0 

0 300 0 0 7350 

9 िॉ रावसाहेब लोखुंिे वदैयहकय अहिकारी 21000 - 71790 3444 6300 300 0 2400 7350 
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0 
10 िॉ अक्षय राऊत वदैयहकय अहिकारी 21000 - 71790 3444

0 
6300 300 0 2400 7350 

11 िॉ शाहनवाज पटेल वदैयहकय अहिकारी 21000 - 71790 3444
0 

6300 300 0 2400 7350 

12 िॉ खान मोह.कामील वदैयहकय अहिकारी 21000 - 71790 3444
0 

6300 300 0 2400 7350 

13 िॉ अहभषेक मेटे वदैयहकय अहिकारी 21000 - 71790 3444
0 

6300 300 0 2400 7350 

14 िॉ जूही पवार वदैयहकय अहिकारी 21000 - 71790 3444
0 

6300 300 0 2400 7350 

15 श्री स देश जािव प्रशासकीय्अहिकारी 53000 - 62310 9010 0 300 0 0 0 

16 श्रीम भारती पैिणकर अहिसेहवका 53000 - 62310 9010 0 300 0 0 0 

17 श्री्लािोबा्
तोंिवळकर 

कायालयीन्अहिक्षक 56800 0 81088 8656 1363
2 

300 300 400 0 

18 श्री.्कौशल्िाक र कायालयीन्अहिक्षक 50400 0 59668 8568 0 300 0 400 0 

19 श्रीम्हवनीता्सावुंत वहरष्ट्ि्हलहपक 49000 0 58030 8330 0 300 0 400 0 

20 श्री्स िाकर्मोरे वहरष्ट्ि्हलहपक 37500 0 44175 6375 0 300 0 0 0 

21 श्री्हशवलाल्पाटील वहरष्ट्ि्हलहपक 28700 0 45869 4879 6888 300 4702 400 0 

22 श्री्अशोक्जािव वहरष्ट्ि्हलहपक 37500 0 44175 6375 0 300 0 0 0 

23 श्री्सहचन्गािेकर वहरष्ट्ि्हलहपक 28700 0 45869 4879 6888 300 4702 400 0 

24 श्री्हनतीन्पाटील वहरष्ट्ि्हलहपक 27100 0 36446 4607 0 300 4439 0 0 

25 श्री्सुंतोष्टण्ण्ू हलहपक्हन्टुंकलेखक 28400 0 33928 4828 0 300 0 400 0 
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26 श्रीम्वनीता्मोरे हलहपक्हन्टुंकलेखक 23800 0 38157 4046 5712 300 3899 400 0 

27 श्रीम्महनषा्पाटील हलहपक्हन्टुंकलेखक 23800 0 39757 4046
9 

5712 300 3899 400 0 

28 श्री्हकशोर्मालूसरे हलहपक्हन्टुंकलेखक 33000 0 39310 5610 0 300 0 400 0 

29 त षार्पवार हलहपक्हन्टुंकलेखक 33300 0 39661 5661 0 300 0 400 0 

30 श्रीम््स रेखा्गवळी हलहपक्हन्टुंकलेखक 30200 0 43282 5134 7248 300 0 400 0 

31 श्री्हदपक्म्हस्के हलहपक्हन्टुंकलेखक 33300 0 39661 5661 0 300 0 400 0 

32 श्री्प्रहदप्जोशी हलहपक्हन्टुंकलेखक 34000 0 40480 5780 0 300 0 400 0 

33 श्री्सौरभ्हशतोळे हलहपक्हन्टुंकलेखक 22400 0 35978 3808 5400 300 3670 400 0 

34 श्रीम्स जाता्द त्तगी हलहपक्हन्टुंकलेखक 22400 0 31177 3808 0 300 3669 1000 0 

35 श्री्सुंजय्गुंविे हलहपक्हन्टुंकलेखक 32000 0 45820 5440 7680 300 0 400 0 

36 श्री्सुंतोष्कलमकर हलहपक्हन्टुंकलेखक 26800 0 31656 4556 0 300 0 0 0 

37 श्री्स रेंद्र्गायकवाि हलहपक्हन्टुंकलेखक 26800 0 27488 4556 6432 300 0 400 0 

38 श्री्हवनोद्पेिामकर हलहपक्हन्टुंकलेखक 20500 0 27643 3485 0 300 3358 0 0 

39 श्री.्रकवद्र्वाघमारे् हलहपक्हन्टुंकलेखक 33000 0 38910 5610 0 300 0 0 0 

40 श्री.हरीनारायण्प.्
जोशी 

प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  39900 0 53519 6783 0 300 6536 0 0 

41 श्री.प ुंिलीक्सावुंत्् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  66000 0 94560 1122
0 

1584
0 

300 0 1200 0 

42 श्रीमती्प्रहतभा्चौिरी्् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  47600 0 75613 8092 1142
4 

300 7797 400 0 

43 श्री.सुंतोष्खैरालीया्् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  56800 0 80788 9656 1363 300 0 400 0 
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2 
44 श्री.हरी्नवल्े््््् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  46200 0 54754 7854 0 300 0 400 0 

45 श्री.रमाकाुंत्कोिावळे् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  46200 0 65842 7854 1108
8 

300 0 400 0 

46 श्री.हवजय्पवार्् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  44900 0 53233 7633 0 300 0 400 0 

47 श्री.स िीर्ताुंब्े््््् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  41100 0 48787 6987 0 300 0 400 0 

48 श्रीमती्हवद्या्म.कदम्््् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  71200 0 101892 1201
4 

1708
8 

300 0 1200 0 
 
 

49 श्रीम.हवद्यावती्वाघ््् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  51900 0 82381 8823 1245
6 

300 8502 400 0 
 

50 श्री.प्रहदप्स तार््््् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  53500 0 84899 9095 1284
0 

300 0 400 0 

51 श्री.रॉबीन्हिसोजा्््् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  64100 0 91881 1089
7 

1538
4 

300 0 1200 0 

52 श्री.अनुंत्ज्ञा.्म ुंिे्््् प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  71200 0 101892 1210
4 

1708
8 

300 0 400 0 

53 श्रीमती स हासनी राज ू
भाुंिग े

प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  36500 0 47273 6205 8760 240 5979 400 0 

54 श्री. ब िाराम काळू 
कोलप 

प्रयोगशाळा्तुंत्रज्ञ  41100 0 38030 6987 9864 240 0 400 0 

55 श्रीम.प ष्ट्पाुंजली्
सोनावणे् 

प्रयोगशाळा्सहाय्यक 37600 0 59875 6392 9024 300 6159 0 0 

56 श्री.्सुंतोष्पयरे्््् प्रयोगशाळा्सहाय्यक 29300 0 42103 4981 7032 300 0 400 0 

57 श्री.्हवक्राुंत्साळवी्् प्रयोगशाळा्सहाय्यक 28400 0 40744 4828 6816 300 0 400 0 
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58 श्रीमती्हमनाक्षी्बुंिू्
करिे् 

प्रयोगशाळा्सहाय्यक 24500 0 39259 4165 5880 300 4014 400 0 

59 श्री.समीर्जािव््््््््््््््््््््््््््््् क्ष्हकरण्तुंत्रज्ञ 50500 0 80177 8585 1212
0 

300 8272 400 0 

60 श्री.भरत्ननवरे््््््््््् क्ष्हकरण्तुंत्रज्ञ 37600 0 44692 6392 0 300 0 400 0 

61 श्रीम.जयश्री्ब ढे््््््््््््््््््््््् क्ष्हकरण्तुंत्रज्ञ 43600 0 69318 7412 1046
4 

300 7142 400 0 

62 श्रीम.हदव्याश्री्भामरे्््््््््््््््््््््् क्ष्हकरण्तुंत्रज्ञ 39900 0 63495 6783 9576 300 6536 400 0 

63 श्री.शुंहशकाुंत्मोरे्््््््््््् क्ष्हकरण्सहाय्यक 33000 0 47230 5610 7920 300 0 400 0 

64 श्रीम.कृष्ट्णवनेी्रच्छा्््््््््््् क्ष्हकरण्सहाय्यक 26000 0 41619 4420 6240 4259 0 400 0 

65 श्री.्प्रहवण्साळवी्््््््््््््््् क्ष्हकरण्सहाय्यक 34000 0 40480 5780 0 0 0 400 0 

66 श्री.सुंतोष्पवार््््््््््््््््् क्ष्हकरण्सहाय्यक 34000 0 40480 5780 0 300 0 400 0 

67 श्री.स िीर्पाटील््््््््््् औषि्हनमाता 60300 0 86163 1025
1 

1447
2 

300 0 400 440 

68 श्री.प्रभाकर्खरटमोल्् औषि्हनमाता 73300 0 105293 1246
1 

1759
2 

300 0 1200 440 

69 श्रीम.हसमा्खेिकर्् औषि्हनमाता 72000 0 103460 1224
0 

1728
0 

300 0 1200 440 

70 श्री.्प्रल्हाद्जायभाय््् औषि्हनमाता 60300 0 86163 1025
1 

1447
2 

300 0 400 440 

71 श्री.प्रसाद्देशपाुंिे््् औषि्हनमाता 33900 0 45516 5763 0 300 5553 0 0 

72 श्री.शरद्रािोि््् औषि्हनमाता 33900 0 54492 5763 8136 300 5553 400 440 

73 श्री.कमलाकर्चौिरी्््् औषि्हनमाता 75500 0 108395 1283
5 

1812
0 

300 0 1200 440 
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74 श्री.हहदायत्खान्््््््् वाहनचालक 39800 0 46916 6766 0 300 0 0 50 

75 श्री.शुंकर्पेिामकर््््््््् वाहनचालक 35000 0 41300 5950 0 300 0 0 50 

76 श्री.स हनल्दग्े्््््््््््््् वाहनचालक 34000 0 40530 5780 0 300 0 400 50 

77 श्री.सुंजय्चौिरी्््््््््््््् वाहनचालक 22400 0 35978 3808 5400 300 3670 400 0 

78 श्री.हन मुंत्जानराव्््््््््््् वाहनचालक 35000 0 41700 5950 0 300 0 400 50 

79 श्री.स दशगन्मोरे्््््््््््् वाहनचालक 24500 0 33029 4165 0 300 4014 0 50 

80 श्री.राजू्चव्हाण््््््््््््््््् द रध्वनी्चालक 31100 0 51246 5287 7464 300 5095 2000 0 

81 श्रीमती्हदपा्जािव््््् द रध्वनी्चालक 30200 0 49829 5134 7248 300 4947 2000 0 

82 श्रीमती्वुंदना्
हनकाळजे्््् 

द रध्वनी्चालक 26800 0 36046 4556 0 300 4390 0 0 

83 श्री.राजेश्कनके््््््््््््् इ.सी.जी.्तुंत्रज्ञ 42300 0 67272 7191 1015
2 

300 6929 400 0 

84 श्री.हदलीप्हन.्पाटील््््््््् इ.सी.जी.्तुंत्रज्ञ 86100 0 124101 1463
7 

2066
4 

300 0 2400 0 

85 श्री.भरत्बाग ल््््््््््््् इ.सी.जी.्तुंत्रज्ञ 41100 0 65384 6987 9864 300 6733 400 0 

86 श्रीम.उज्वला्भ जबळ्््््् कशपी 37500 0 53575 6375 9000 300 0 400 0 

87 श्री.प्रतापकसह्वळवी्््््््् सामाहजक् अहिक्षक्
(वदै्य.) 

76500 0 109365 1300
5 

1836
0 

300 0 1200 0 

88 श्री.्हमझा्स.्बेग््््््््््््् सामाहजक् अहिक्षक्
(वदै्य.) 

74300 0 88431 1263
1 

0 300 0 1200 0 

89 श्री.प्रहवण्आरोळकर्््् जहनत्र्चालक 36100 0 42537 6137 0 300 0 0 0 

90 श्री.लालासो्सावुंत्््््््््््् जहनत्र्चालक 36100 0 42537 6137 0 300 0 0 0 
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91 श्री.सुंहदप्गोसावी्््््््््् जहनत्र्चालक 49000 0 58030 8330 0 300 0 400 0 

92 श्री.चतेन्साळूुंके्््््् सहाय्यक्वस्त्रपाल 22400 0 30578 3808 3670 300 0 400 0 

93 श्री.हदपक्र.बने्््््््््््् जोिारी 38600 0 45462 6562 0 300 0 0 0 

94 श्री.पाुंिूरुंग्द.कळप्े््््् स तार 38600 0 55126 6562 9264 300 0 400 0 

95 श्री.मनोहर्सातािेकर्््््््् नळकारागीर 33000 0 47230 5610 7920 300 0 400 0 

96 श्रीम.सहरता्
गायकवाि््््् 

आहरतज्ञ 43500 0 69161 7395 1044
0 

300 7126 400 0 

97 श्री.स रेंद्र्चावरे््््््््् कलाकार्हन्
छायाहचत्रकार 

42800 0 57787 7276 7011 300 0 400 0 

98 श्री.राजू्दौि््््््््््््््््् सुंहजवन्शास्त्रज्ञ 56200 0 89948 9554 1348
8 

300 9206 1200 0 

99 क .हदप्ती्हव.ज मिे्््््््््् व्यवसायोपचार्तज्ञ 51900 0 82391 8823 1245
6 

300 8502 400 0 

100 श्री.नवनाथ्जािव्््््््््््् हवजतुंत्री् 36400 0 57987 6188 8736 300 5963 400 0 

 

        
                           अहिक्षक, 
               सेंट जॉजेस रुग्णालय, म ुंबई 
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कलम  4 (1) (b) X  
सेंट जॉज ेरुग्णालय, म ुंबई येथील अहिक्षक, या कयालयातील सावगजहनक प्राहिकरणातील अहिकारान्वये व कमगचा-याुंचे पगार (वगग-4) 

अक कमगचा(याुंच ेनाुंव पदनाम म ळ वतेन गे्रि पे एक ण दैभत्ता घभा 
भत्ता 

श भत्ता MA वाहत क 
भत्ता 

WA 

1 श्रीम्शुंक तलामोरे आया 32700 0 38609 5559 0 300 0 0 50 

2 श्रीम.हप्रयुंकाकदम आया 31200 0 36854 5304 0 300 0 0 50 

3 श्रीम.मीनाहदवकेर आया 30300 0 43473 5151 7272 300 0 400 50 

4 श्रीम.हदपीकाहनकाळ
जे 

आया 22800 0 27326 3876 0 200 0 400 50 

5 श्रीम.स नुंदाभोसले आया 26400 0 37874 4488 6336 200 0 400 50 

6 श्रीम.नुंदाकाुंबळे आया 27200 0 39002 4624 6528 200 0 400 50 

7 श्रीम.उषासुंगायकवा
ि 

आया 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

8 श्रीम.नुंदारामग िे आया 27400 0 39284 4658 6576 200 0 400 50 

9 श्रीम.उषागायकवाि आया 25600 0 30302 4352 0 300 0 0 50 

10 श्रीम.उज्वलाकाुंबळे आया 27200 0 32074 4624 0 200 0 0 50 

11 श्रीम.छायासोनावणे आया 27200 0 39102 6528 0 300 0 400 50 

12 श्रीम.जयाकोळी आया 25600 0 30702 4352 0 300 0 400 50 

13 श्रीम.स वणानायर आया 28800 0 34046 4896 0 300 0 0 50 

14 श्रीम.सकगतासाळवी आया 25600 0 30202 4352 0 200 0 0 50 

15 श्रीम.हकरणहाटे आया 29400 0 34748 4998 0 300 0 0 50 
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16 श्रीम.हगताजािव आया 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

17 श्रीम.रेण काकदम आया 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

18 श्री.हकशोरहाटे कक्षसेवक 33700 0 39779 5729 0 300 0 0 50 

19 श्री.स ह हिरसाळवी कक्षसेवक 31700 0 37439 5389 0 300 0 0 50 

20 श्री.सुंजयहाटे कक्षसेवक 30800 0 36386 5236 0 300 0 0 50 

21 श्री.हवजयजािव कक्षसेवक 30600 0 36152 5202 0 300 0 0 50 

22 श्री.रामचुंद्रबेंदे्र कक्षसेवक 32400 0 46434 5508 7776 300 0 400 50 

23 श्री.राजेंद्रवरािकर कक्षसेवक 30600 0 36152 5202 0 300 0 0 50 

24 श्री.रकवद्रतटकरे कक्षसेवक 30800 0 36386 5236 0 300 0 0 50 

25 श्री.स देशरासाळवी कक्षसेवक 29000 0 34280 4930 0 300 0 0 50 

26 श्री.हदनेशपेिामकर कक्षसेवक 29000 0 34280 4930 0 300 0 0 50 

27 श्री.अशोकलाि कक्षसेवक 31700 0 37439 5389 0 300 0 0 50 

28 श्री.प्र््काशदपे कक्षसेवक 27400 0 32308 4658 0 200 0 0 50 

29 श्री.क ष्ट्णाजैतापकर कक्षसेवक 27400 0 39384 4658 6576 300 0 400 50 

30 श्रीचुंद्रकाुंतबेंदे्र कक्षसेवक 27400 0 39284 4658 6576 300 0 400 50 

31 श्री.हरेशका़हेकर कक्षसेवक 27400 0 39284 4658 6576 200 0 400 50 

32 श्री.सुंजयदेसले कक्षसेवक 27400 0 39284 4658 6576 200 0 400 50 

33 श्री.सहदेवक िाळकर कक्षसेवक 24200 0 28564 4114 0 200 0 0 50 

34 श्री.स रेशदेसले कक्षसेवक 27400 0 39284 4658 6576 300 0 400 50 

35 श्री.्गणेशकाुंबळे कक्षसेवक 27400 0 39284 4658 6576 300 0 400 50 
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36 श्री.रमेशघ मे कक्षसेवक 27400 0 39284 4658 6576 200 0 400 50 

37 श्री.बाब लालचौहान कक्षसेवक 24900 0 35759 4233 5976 200 0 400 50 

38 श्री.हदनेशमोहहते कक्षसेवक 26400 0 31238 4488 0 300 0 0 50 

39 श्रीम.्सीमापवार कक्षसेवक 26900 0 32123 4573 0 200 0 400 50 

40 श्री.स देशमोहहते कक्षसेवक 23600 0 37792 4012 5664 200 3866 400 50 

41 श्रीम.सहमक्षामोरे कक्षसेवक 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

42 श्री.महनषसािे कक्षसेवक 18000 0 30059 3060 5400 200 2949 400 50 

43 श्रीम,सुंजीवनीगायक
वाि 

कक्षसेवक 18000 0 24259 3060 0 200 2949 0 50 

44 श्रीम.हरतासोनी कक्षसेवक 18000 0 24259 3060 0 200 2949 0 50 

45 श्रीम.कस्त रीमोरे कक्षसेवक 17000 0 28725 2890 5400 200 2785 400 50 

46 श्री.त कारामपटकारे कक्षसेवक 16000 0 21591 2720 0 200 2621 0 50 

47 श्री.हवनयस व े कक्षसेवक 18000 0 24259 3060 0 200 2949 0 50 

48 श्री.गौतमपवार कक्षसेवक 28800 0 41258 4896 6912 200 0 400 50 

49 श्री.्बबनजािव कक्षसेवक 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

50 श्री.्हकशोरजािव कक्षसेवक 27200 0 39102 4624 6528 300 0 400 50 

51 श्री.्म क ुं दकाळे कक्षसेवक 28200 0 40412 4794 6768 200 0 400 50 

52 श्री.्सुंजयभालेकर कक्षसेवक 29900 0 35333 5083 0 200 0 0 50 

53 श्री.जयराजहाटें कक्षसेवक 17500 0 28992 2975 5400 200 2867 0 50 

54 श्री.्रामभाऊदोंदे कक्षसेवक 24900 0 35859 4233 5976 300 0 400 50 
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55 श्री.्नुंद नलाविे कक्षसेवक 30800 0 44078 5236 7392 200 0 400 50 

56 श्री.्तानाजीपवार कक्षसेवक 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

57 श्री.राजेशमोरे कक्षसेवक 28200 0 40512 4794 6768 300 0 400 50 

58 श्री.गोपीचुंदआमकर कक्षसेवक 29000 0 41640 4930 6960 300 0 400 50 

59 श्री.्स िीरमहाहिक कक्षसेवक 29000 0 41640 4930 6960 300 0 400 50 

60 श्री.स हनलपवार कक्षसेवक 25600 0 30602 4352 0 200 0 400 50 

61 श्री.काहश्नाथपिवळ कक्षसेवक 29900 0 42909 5083 7176 300 0 400 50 

62 श्री.्हवलासकदम कक्षसेवक 29900 0 35233 5083 0 200 0 0 50 

63 श्री.्अशोकअवचारे कक्षसेवक 28000 0 40230 4760 6720 300 0 400 50 

64 श्री.्गणेशमोरे कक्षसेवक 27200 0 39102 4624 6528 300 0 400 50 

65 श्री.्राज साळव े कक्षसेवक 17500 0 23592 2975 0 200 2867 0 50 

66 श्री.हदनेशमोहहते कक्षसेवक 24900 0 29383 4233 0 200 0 0 50 

67 श्री.्सुंहदपकशदे कक्षसेवक 28000 0 40230 4760 6720 300 0 400 50 

68 श्री.्सुंजयजािव कक्षसेवक 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

69 श्री.्सुंतोषपेिामकर कक्षसेवक 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

70 श्री.्अहनलकशदे कक्षसेवक 29900 0 35333 5083 0 300 0 0 50 

71 श्री.्रकवद्रआतकिे कक्षसेवक 17000 0 28725 2890 5400 200 2785 400 50 

72 श्री.्रकवद्रपिवळ कक्षसेवक 29000 0 41640 4930 6960 300 0 400 50 

73 श्री.शैलेशवाघेला कक्षसेवक 26400 0 37974 4488 6336 300 0 400 50 

74 श्री.्श्रीरामशेलार कक्षसेवक 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 
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75 श्री.कष्ट्णाउत्तेकर कक्षसेवक 28200 0 40512 4794 6768 300 0 400 50 

76 श्री.राजेशजािव कक्षसेवक 23500 0 27845 3995 0 300 0 0 50 

77 श्री.देवेंद्रभोसले कक्षसेवक 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

78 श्री.नरेंद्रअुंजारा कक्षसेवक 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

79 श्री.प्रहदपस ळे कक्षसेवक 17500 0 23592 2975 0 200 2867 400 50 

80 श्री.भगवानजोशी कक्षसेवक 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

81 श्री.्सुंजयमोरे कक्षसेवक 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

82 श्री.्आनुंदयेवले कक्षसेवक 17500 0 23592 2975 0 200 2867 0 50 

83 श्री.हनलेशहशके कक्षसेवक 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

84 श्री.शरदिोळस कक्षसेवक 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

85 श्री.भरतवसेहमया सफाईगार 38300 0 45161 6511 0 300 0 0 50 

86 श्री.नहगनसोलुंकी सफाईगार 35700 0 42119 6069 0 300 0 0 50 

87 श्री.कैलाशचौहान सफाईगार 36800 0 43406 6256 0 300 0 0 50 

88 श्री.जसवुंतवाघेला सफाईगार 36100 0 42587 6137 0 300 0 0 50 

89 श्री.सवाुंचदबन्सी सफाईगार 34700 0 40949 5899 0 300 0 0 50 

90 श्रीम.पदमावसेहमया सफाईगार 35700 0 42119 6069 0 300 0 0 50 

91 श्रीम.सहवतालाि सफाईगार 30800 0 36386 5236 0 300 0 0 50 

92 श्री.श्रीिरसाळवी सफाईगार 30800 0 36386 5236 0 300 0 0 50 

93 श्री.हहरश्चुंद्रबेनवाल सफाईगार 34700 0 40949 5899 0 300 0 0 50 

94 श्री.हसम खवाघेला सफाईगार 34000 0 40130 5780 0 300 0 0 50 
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95 श्री.इुंहदराचौहान सफाईगार 33700 0 39779 5729 0 300 0 0 50 

96 श्री.मगनलालवाघेला सफाईगार 31200 0 36854 5304 0 300 0 0 50 

97 श्रीम.्सोनासोलुंकी सफाईगार 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

98 श्री.्हगरीषवसेहमया सफाईगार 27700 0 32659 4709 0 200 0 0 50 

99 श्री.रजहनकाुंतमकवा
ना 

सफाईगार 27400 0 32308 4658 0 200 0 0 50 

100 श्री.राजेशवाघेला सफाईगार 28500 0 33595 4845 0 200 0 0 50 

101 श्री.्सुंजयकचिाहलया सफाईगार 24900 0 29383 4233 0 200 0 0 50 

102 श्री.हनमगलकजाहनया सफाईगार 25300 0 29851 4301 0 200 0 0 50 

103 श्री.स रेशवाघेला सफाईगार 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

104 श्रीम.्गीतावाघेला सफाईगार 24900 0 29383 4233 0 200 0 0 50 

105 श्रीम.्गीता्स्वाघेला सफाईगार 24900 0 29383 4233 0 200 0 0 50 

106 श्री.महेशक मारवा
ष्ट्ल्मीकी 

सफाईगार 24900 0 29783 4233 0 200 0 400 50 

107 श्री.रमेशवाघेला सफाईगार 20300 0 27327 3451 0 200 3326 0 50 

108 श्रीम.हरनासोलुंकी सफाईगार 19700 0 26526 3349 0 200 3227 0 50 

109 श्री.उमेशनरेशवाघे
ला 

सफाईगार 20300 0 27327 3451 0 200 3326 0 50 

110 श्री.नहवनशुंकरसोलुं
की 

सफाईगार 18000 0 30059 3060 5400 200 2949 400 50 

111 श्रीम.कमलजलोन सफाईगार 18500 0 24926 3145 0 200 3031 0 50 
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112 श्रीम.गीताप्रवाघेला सफाईगार 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

113 श्री.अरकवदमकवाना सफाईगार 18500 0 30326 3145 5400 200 3031 0 50 

114 श्री.रहवचारहमया सफाईगार 18500 0 30726 3145 5400 200 3031 400 50 

115 श्री.हचवाघेला सफाईगार 18500 0 24926 3145 0 200 3031 0 50 

116 श्री.प्रहवणमकवाना सफाईगार 18500 0 30326 3145 5400 200 3031 0 50 

117 श्री.हनशाचौहान सफाईगार 18500 0 24926 0 5400 200 3031 0 50 

118 श्री.हदनेशअुंजारा सफाईगार 18500 0 30726 3145 5400 200 3031 0 50 

119 श्री.महेंद्रसोंलकी सफाईगार 18500 0 24926 3145 0 200 3031 0 50 

120 श्री.टाभजीगोहहल सफाईगार 18500 0 30726 3145 5400 200 3031 0 50 

121 श्री.िरमहबरकजाहन
या 

सफाईगार 18500 0 24926 3145 5400 200 3031 0 50 

122 श्री.हवनोदलावुं सफाईगार 18500 0 24926 3145 0 200 3031 0 50 

123 श्री.मेह लपटेल सफाईगार 18500 0 24926 3145 5400 200 3031 0 50 

124 श्री.हिरजसोलुंकी सफाईगार 18500 0 24926 3145 0 200 3031 0 50 

125 श्री.हवजेद्रसोलुंकी सफाईगार 18500 0 24926 3145 0 200 3031 0 50 

126 श्री.वसुंतसोलुंकी सफाईगार 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

127 श्री.हवप लसोलुंकी सफाईगार 17000 0 22925 2890 0 200 2785 0 50 

128 श्रीम.अहनतानान  सफाईगार 18000 0 24259 3060 0 200 2949 0 50 

129 श्री.उषापगारे सफाईगार 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

130 श्री.मीनाफ महतया सफाईगार 28000 0 40230 4760 6720 300 0 400 50 
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131 श्रीम.गुंगागायिनकर सफाईगार 26400 0 37874 4488 6336 200 0 400 50 

132 श्रीम.तारावालुंत्रा सफाईगार 28800 0 33946 4896 0 200 0 0 50 

133 श्रीम.हविाबाईकशदे सफाईगार 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

134 श्रीम.जम नाचौहान सफाईगार 28000 0 33110 4760 0 300 0 0 50 

135 श्री.ज्योतीनायर सफाईगार 27200 0 39002 4624 6528 300 0 400 50 

136 श्रीम.हनमगलावालुंत्रा सफाईगार 28800 0 41258 4896 6912 200 0 400 50 

137 श्री.स दामम णगेकर सफाईगार 28800 0 41358 4896 6912 300 0 400 50 

138 श्रीम.गौरीवाघेला सफाईगार 17000 0 22925 2890 0 200 2785 0 50 

139 श्रीम.जयुंतीवाघेला सफाईगार 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

140 श्रीम.्रतनसोलुंकी सफाईगार 17500 0 28992 2975 5400 200 2867 0 50 

141 श्री.हवनोदसोलुंकी सफाईगार 17000 0 22925 2890 0 200 2785 0 50 

142 श्री.्
कूष्ट्णाहरीताटीपाम
ला 

सफाईगार 27200 0 39002 4624 6528 200 0 400 50 

143 श्री.हजतेंद्रचौहान सफाईगार 28000 0 33110 4760 0 300 0 0 50 

144 श्री.हेमुंतवाघेला सफाईगार 17500 0 23592 2975 0 200 2867 0 50 

145 श्री.रहवसोलुंकी सफाईगार 15000 0 26007 2550 5400 200 2457 400 0 

146 श्री.दत्त्त सायबन्ना सफाईगार 26400 0 37874 4488 6336 200 0 400 50 

147 श्री.भरतसारवन सफाईगार 26400 0 31138 4488 0 200 0 0 50 

148 श्री.हिरेंद्रचौहान सफाईगार 27000 0 32174 4624 0 300 0 0 50 
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149 श्री.गणेशसोलुंकी सफाईगार 27200 0 39102 4624 6528 300 0 400 50 

150 श्री.प्रहवणवाघेला सफाईगार 17500 0 23592 2975 0 200 2867 0 50 

151 श्री.रािावाघेला सफाईगार 17500 0 23592 2975 0 200 2867 0 50 

152 श्री.मुंग वाघेला सफाईगार 17500 0 23592 2975 0 200 2867 0 50 

153 श्री.हुंसाचौहान सफाईगार 17500 0 28992 2975 5400 200 2867 0 50 

154 श्री.हवनोदजेिाचौहा
न 

सफाईगार 17500 0 28992 2975 5400 200 2867 0 50 

155 श्री.्महेंद्रगोहहल सफाईगार 16500 0 28058 2805 5400 200 2703 400 50 

156 श्री.्राजेशसोलुंकी सफाईगार 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

157 श्रीम.दक्षास पत सफाईगार 17500 0 23992 2975 0 200 2867 400 50 

158 श्रीम.रहमलाचौहाण सफाईगार 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 

159 श्रीम.्गुंगासोलुंकी सफाईगार 17500 0 23992 2975 0 200 2867 400 50 

160 श्री.स्वप्नीलहसध्द  सफाईगार 16500 0 22208 2805 0 200 2703 0 0 

161 श्री.अरकवदवाघेला सफाईगार 16000 0 21541 2720 0 200 2621 0 0 

161 श्री.्बाबासाहेबगरि सफाईगार 15500 0 26674 2635 5400 200 2539 400 0 

161 श्रीम.रमासोलुंकी सफाईगार 15500 0 26774 2635 5400 300 2539 400 0 

162 श्री.पकुं जरािोि सफाईगार 15000 0 20207 2550 0 200 2457 0 0 

163 श्री.हनहतनवालुंत्रा सफाईगार 15000 0 20207 2550 0 200 2457 0 0 

163 श्रीम.अहश्वनीसोलुंकी सफाईगार 15000 0 20207 2550 0 200 2457 0 0 

164 श्री.्अहनलवाघेला सफाईगार 15000 0 20207 2550 0 200 2457 0 0 
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165 श्रीहहतेशवाघेला सफाईगार 15000 0 20207 2550 0 200 2457 0 0 

166 श्री.्प्रहदपवाघेला सफाईगार 15000 0 20207 2550 0 200 2457 0 0 

167 श्रीम.सोनलसोलुंकी सफाईगार 15000 0 20207 2550 0 200 2457 0 0 

168 श्रीम.प नमवाघेला सफाईगार 15000 0 20207 2550 0 200 2457 0 0 

169 श्री.हदपकजािव प्रयो.पहरचर 32700 0 68609 5559 0 300 0 0 50 

170 श्री.्कवक्राुंतसाळवी प्रयो.पहरचर 28400 0 40744 4828 0 300 6816 400 0 

171 श्री.हविोबापािावे प्रयो.कमगचारी 32400 0 38258 5508 0 300 0 0 50 

172 श्री.शाुंतारामकोळे सहा.स्वयुंपा
की 

30800 0 44178 5236 7392 300 0 400 50 

173 श्री.अुंक शपवार सहा.स्वयुंपा
की 

29000 0 34280 4930 0 300 0 0 50 

174 श्री.प्रकाशजािव कक्षसेवक 35400 0 42168 6018 0 300 0 400 50 

175 श्री.सुंतोषचव्हाण हशपाई 32400 0 48034 5508 7776 300 0 0 50 

176 श्री.हदलीपम्हाम णकर हशपाई 32400 0 46434 5508 7776 300 0 400 50 

177 श्री.भरतलाि हशपाई 24900 0 29383 4233 0 200 0 0 50 

178 श्री.जगहदशवाघेला हशपाई 21500 0 28927 3655 0 200 3522 0 50 

179 श्री.मुंगेशजािव माळी 28400 0 40744 4828 0 300 6816 400 0 

180 श्री.स हनलकदम माळी 32700 0 38609 5559 0 300 0 0 50 

181 श्री.चुंद्रकान्तकहेकर न्हावी 32400 0 46434 5508 7776 300 0 400 50 

182 श्री.प्रभाकरखरािे न्हावी 17500 0 29392 2975 5400 200 2867 400 50 
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183 श्री.स शाुंतजािव अुंिारगह.पहर 16500 0 22208 2805 0 200 2703 0 0 

184 श्री.सुंतोषपवार अुंिारगह.पहर 32400 0 38258 5508 0 300 0 0 50 

185 श्री.श्रीकाुंतक िाळक
र 

अुंिारगह.पहर 32400 0 46434 5508 7776 300 0 400 50 

186 श्री.स हनलमोहहते क्षहकरणसेवक 26900 0 31723 4573 0 200 0 0 50 

187 श्री.शुंकरसाळवी रुग्णपटवाहक 34000 0 40530 5780 0 300 0 400 50 

18
8 

श्री.्अशोकजगतापुं स रक्षारक्षक 37200 0 43874 6324 0 300 0 0 50 

189 श्री.रकवद्रकदम स रक्षारक्षक 35700 0 42119 6069 0 300 0 0 50 

190 श्री.खुंि महानवर स रक्षारक्षक 34700 0 49677 5899 8328 300 0 400 50 

 

                                                                                                                                            
                      अहिक्षक, 

सेंट जॉजेस रुग्णालय, म ुंबई 
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कलम  4 (1) (b) X  
सेंट जॉजे रुग्णालय, म ुंबई येथील अहिक्षक, या कयालयातील सावगजहनक प्राहिकरणातील अहिकारान्वये व कमगचा-याुंच ेपगार 

(नहसंग कमगचारी) 

अ .क्र अहिकार पद 
अहिकारी वा कमगचा-याुंची 
नाव े

म ळ 
वतेन एक ण दै.भत्ता 

घ्.भा. 
भतता श.भत्ता M.A 

वाहतूक 
भत्ता W.A 

1  सहा.अहिसेहवका श्रीमती हदपा  हदलीप पाध्य े 77800 111408 13226 18672 300 130 1200 80 
2  सहा.अहिसेहवका श्रीमती हमनल सुंत  83000 121230 14110 22410 300 130 1200 80 
3 पाियहनदेशक श्री.रमेश एस बाुंदे्र 73300 104983 12461 17592 300 130 1200 0 
4 पाियहनदेशक श्री.अहभमन्य  राघोबा टकले 76500 89935 13005 0 300 130 0 0 

 5 
पाियहनदेशक श्रीमती रत्नमाला हनरुंजन 

फ लझेले 71200 102022 12104 17088 300 130 1200 0 

 6 
पाियहनदेशक श्रीमती वुंदना हशवराज 

सदभैय्या 56200 91278 9554 13488 300 130 2400 0 
 7 पाियहनदेशक श्रीमती हसमी पी.टी.चाको 54600 73256 9282 0 300 130 0 0 

8 

सावगजहनक 
आरोग्य 
पहरसेहवका 

श्रीमती श्रावणी हवलास 
पिळकर 71200 102102 12104 17088 300 130 1200 80 

 9   श्रीमती राखी हवजय चौिरी 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 

10 
बालरुग्ण 
पहरसेहवका श्रीमती गोदावरी ए कोकाटे 67900 96649 11543 16296 300 130 400 80 

  11   श्रीमती स रेखा गणेश                 

12 
मनोरुग्ण तज्ञ 
पहरसेहवका 

श्रीमती रुपाली राजेश 
पारकर 55300 87627 9367 13224 300 130 400 80 

13 पहरसेहवका 
श्रीमती कॉन्सेसॉव्ह 
जे.अल्फान्सो 75500 108165 12835 18120 300 130 400 80 
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 14 
पहरसेहवका श्रीम.महनषा आनुंद 

अमोहलक 71200 83684 12104 0 300 0 0 80 
 15 पहरसेहवका श्रीम. हेमलता हवलास भाुंि 75500 108165 12835 18120 300 130 1200 80 
 16 पहरसेहवका श्रीम.हवजया िी.भोपटे 71200 83684 12104 17088 300 130 1200 80 
 17 पहरसेहवका श्रीम.लहलता गणेश वाुंगे 73300 105063 12461 17592 300 130 1200 80 

 18 
पहरसेहवका श्रीम.गौरी उमाकाुंत 

कानकोणकर 67900 96649 11543 16296 300 130 400 80 
 19 पहरसेहवका श्रीम.नुंदा मनोहर काटे 71200 83684 12104 0 300 0 0 80 
 20 पहरसेहवका श्रीमती वदेैही हवकास मेमाणे 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 
 21 पहरसेहवका श्रीमती राजश्री एस परमार 71200 102102 12104 17088 300 130 1200 80 
 22 पहरसेहवका श्रीमती.नेहा हनताुंत प्रचुंि 71200 102102 12104 17088 300 130 1200 80 
 23 पहरसेहवका श्रीमती.स जाता स हनल राणे 71200 102102 12104 17088 300 130 1200 80 
 24 पहरसेहवका श्रीमती.शमा अल्ताफ शेख 71200 102102 12104 17088 300 130 1200 80 
 25 पहरसेहवका श्रीमती.कल्पना एन सोनवणे 73300 105063 12461 17592 300 130 1200 80 
 26 पहरसेहवका श्रीमती रुंजना कैलास जािव 71200 102102 12104 17088 300 130 1200 80 
 27 पहरसेहवका श्रीमती स्वाती एस मेंदािकर 71200 102102 12104 17088 300 130 1200 80 
 28 पहरसेहवका श्रीम.सुंध्या हवलास पाटील 71200 102102 12104 17088 300 130 1200 80 
 29 पहरसेहवका श्रीमती हप्रया देहवदास मोरे 62100 73167 10557 0 300 130 0 80 
 30 पहरसेहवका श्रीमती.स हनता ए.कशदे 64000 91150 10880 15360 300 130 400 80 

31 अहिपहरचाहरका 
श्रीमती योगीता शुंकरप्रसाद 
आुंबेरकर 55100 87627 9367 13224 300 130 400 80 

 32 अहिपहरचाहरका श्रीम.कल्पना स रेश आव्हाि 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 
 33 अहिपहरचाहरका श्रीम.आरती.एन.आयरे/पाटे 39730 63632 6754 9535 300 130 400 80 

 34 

अहिपहरचाहरका 
श्रीम श्रध्दा क णाल 
साबळे/अिाुंगळे 46200 73620 7854 11088 300 130 400 

80 
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 35 
अहिपहरचाहरका श्रीम.िनश्री जगन्नाथ दाुंगट/ 

भीमाबाई आुंबवणे 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 

 36 
अहिपहरचाहरका श्रीम.मुंजू अब्राहम(मुंज  

जोबीन) 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 37 अहिपहरचाहरका श्रीम.अपके्षा हनतीन अहहर 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 

 38 
अहिपहरचाहरका श्रीम.गायत्री हतलकचुंद 

अहहरे 42300 56420 7191 0 300 0 0 80 

 39 
अहिपहरचाहरका श्रीम.अपणा गोकवद 

अरावुंदेकर 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 

 40  अहिपहरचाहरका 
श्रीम.सायली हदलीप भोर/ 
सायली प्रशाुंत शटेे 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 

 41 अहिपहरचाहरका श्रीम.सरीता श्रीपाद बाुंदेकर 44900 60398 7633   300 130   80 

 42 
अहिपहरचाहरका श्रीम.प्राजक्ता भगवान 

बाुंदेकर 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 

 43 
अहिपहरचाहरका श्रीम.श्रध्दा गोरक्षनाथ 

बनकर 44900 60398 7633 0 300 130 0 80 
 44 अहिपहरचाहरका श्रीम.माया सुंतोष बव े 58500 78538 9945 0 300 130 0 80 

 45 
अहिपहरचाहरका श्रीम.जयश्री हववकेानुंद 

भोसल े 46300 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 46 अहिपहरचाहरका श्रीम.अचगना राजेश बोंब े 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 47 अहिपहरचाहरका श्रीम.हदपाली राजेंदग बापट 71200 83814 12104 0 300 130 0 80 
 48 अहिपहरचाहरका श्रीम.रुपाली एस. भोईर 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 
 49 अहिपहरचाहरका श्रीम.साहरका सहचन भोसल े 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 

 50 
अहिपहरचाहरका श्रीम.मनोरमा ऑल्वीन 

भोसल े 53500 85109 9095 12840 300 130 400 80 
 51 अहिपहरचाहरका श्रीम.बी.बाब  41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
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 52 अहिपहरचाहरका श्रीम.बी.एम.बाब  41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 53 अहिपहरचाहरका श्रीम.स्वप्नाली हश बागि 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 54 अहिपहरचाहरका श्रीम अचगना एल. बागव े 38700 61817 6579 9288 300 130 400 80 
 55 अहिपहरचाहरका श्रीम.सोनाली.वाय.बेले 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 56 अहिपहरचाहरका श्रीम अनघा अजय भैसारे 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 57 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्रमोद.बी.भेकट 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 58 अहिपहरचाहरका श्रीम विैवी.व्ही.भोईर 41100 64984 6987 9864 300 0 0 0 
 59 अहिपहरचाहरका श्रीम.रर्शमी स हनल.भोजने 43600 68918 7412 10464 300 0 0 0 
 60 अहिपहरचाहरका श्री.सुंजय राजू बोिके 43600 58664 7412 0 300 130 0 80 
 61 अहिपहरचाहरका श्रीम आहश्वनी सखाराम  बोंब े 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 62 अहिपहरचाहरका श्रीम रुपाली.एल.बोराटे 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 63 अहिपहरचाहरका श्रीम.ए.आर.बोरचाटे(मोढव)े 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 64 अहिपहरचाहरका श्रीम.नॅन्सी ष्ट्व्हन्सेंट कािोज 39900 63095 6783 9576 300 0 0 0 
 65 अहिपहरचाहरका श्रीम.वहनता रमेश चव्हाण 58500 83395 9945 14040 300 130 400 80 
 66 अहिपहरचाहरका श्रीम.स वणा गणेश चव्हाण 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 67  अहिपहरचाहरका श्रीम.ष्ट्स्मता स हनल चव्हाण 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 

 68 

अहिपहरचाहरका श्रीम.श्रध्दा कमलाकर 
चौबळ (श्रध्दा प्रशाुंत 

वाजेकर) 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 69 अहिपहरचाहरका श्रीम अन  मेरी चाको 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 70 अहिपहरचाहरका श्रीम हप्रयाुंका व्ही चाळके 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 71 अहिपहरचाहरका श्रीम.हशवाुंगी.के.चव्हाण 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 72 अहिपहरचाहरका श्रीम.एस.पी.चव्हाण 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 73 अहिपहरचाहरका श्रीम कहवता लाल  चव्हाण 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 74 अहिपहरचाहरका श्रीम.पूनम भद्रयू चव्हाण  43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 75 अहिपहरचाहरका क .सोहफया 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
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नवहगरे/श्रीमती.एस.ए.चव्हा
ण 

 76 अहिपहरचाहरका श्रीम.शर्षमला .िी.हचखले 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 77 अहिपहरचाहरका श्रीम.ममता ए.कचदरकर 42300 64982 7197 10152 300 130 400 80 
 78 अहिपहरचाहरका श्रीम.स हाना ए कचदरकर 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 

 79 
अहिपहरचाहरका श्रीम नहमता सी चौिरी/ 

यादव 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 80 अहिपहरचाहरका श्रीम.स हप्रया पाुंिरुंग दिस 41100 64984 6987 9864 300 0 0 0 
 81 अहिपहरचाहरका श्रीम.काव्या शैलशे ढेप े 56800 76060 9656 0 300 130 0 80 
 82 अहिपहरचाहरका श्रीम.हनहलमा हवलास ि लप 53500 90302 9656 13632 300 130 400 80 
 83 अहिपहरचाहरका श्रीम.अचगना ज्ञानेश्वर हदघ े 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 
 84 अहिपहरचाहरका श्रीम.हवद्या अमोल हदवकेर 51900 82491 8823 12456 300 130 400 80 
 85 अहिपहरचाहरका श्रीम.शैलजा रमेश दामेला 50400 80230 8568 12096 300 130 400 80 

 86 
अहिपहरचाहरका श्रीम.जान्हवी जगहदश 

सालेकर /हप्रतम िेसल े 47600 63999 8092 0 300 130 0 80 
 87 अहिपहरचाहरका श्रीम.स हनता रमेश देिे 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 
 88 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्रहणता प्र.दळवी 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 89 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्राजक्ता िी.दळवी 39900 53599 6783 6536 300 0 0 80 
 90 अहिपहरचाहरका श्रीम.नीता बा िफळे 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 91 अहिपहरचाहरका श्रीम कॅथरीन क्ले दास 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 92 अहिपहरचाहरका श्रीम. मुंजीरी म दाते 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 93 अहिपहरचाहरका  श्रीम.हकती द िावरी 43600 58664 7412 0 300 130 0 80 
 94 अहिपहरचाहरका श्रीम.कहवता िामनसकर 43600 59064 7412 0 300 130 400 80 
 95 अहिपहरचाहरका श्रीम.राजश्री अहमत िनवी 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 96 अहिपहरचाहरका  श्रीम.स वणा अमोल ढवळे 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 97 अहिपहरचाहरका श्रीम.पूहनता इसाहकयपन 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
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 98 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हमशेल  मायकल 

फनांहिस 41100 55330 6987 0 300 130 0 80 
 99 अहिपहरचाहरका श्रीम.उज्वला.व्ही.गजहभय े 71200 102102 12104 17088 300 130 1200 80 

 100 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रयाुंका हवदयासागर 

गायकवाि 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 

 101 
अहिपहरचाहरका श्रीम.सुंध्या साय भाई 

गवळी/महाजन 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 
 102 अहिपहरचाहरका श्रीम.रर्शमी देवेंद्र गाविे 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 

 103 
अहिपहरचाहरका श्रीम.उर्षमला लक्षमण 

घािीगावकर 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 
 104 अहिपहरचाहरका श्रीम सहवता दशरथ घनवट 44900 71574 7633 10766 300 130 400 80 
 105 अहिपहरचाहरका श्रीम.मृणाली रकवद्र गोळे 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 106 अहिपहरचाहरका श्रीम.ष्ट्स्मता अहवनाश गोरािे 56800 90302 9656 16362 300 130 400 80 
 107 अहिपहरचाहरका श्रीम.सहमिा सहमर गोरे 55100 87627 9367 13224 300 130 400 80 
 108 अहिपहरचाहरका श्रीम.रत्ना हसदिाथग गजहभय े 65900 93829 11203 15816 300 130 400 80 
 109 अहिपहरचाहरका श्रीम.नहलनी प्रशाुंत गजहभय े 64000 91150 10880 15360 300 130 400 80 
 110 अहिपहरचाहरका श्रीम.नयना नवल गाविे 60300 85933 10251 14472 300 130 400 80 
 111 अहिपहरचाहरका श्रीम.रुची.व्ही.घाग 71200 102102 12104 17088 300 130 1200 80 

 112 
अहिपहरचाहरका श्रीम.स हप्रया 

एस.ग रव/किव 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 
 113 अहिपहरचाहरका श्रीम.हवशाखा.बी.गायकवाि 41100 55200 6987 0 300 0 0 80 
 114 अहिपहरचाहरका श्रीम. हनहकता एस. गाुंिी 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 115 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्रहतमा व ैगावि 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 116 अहिपहरचाहरका श्रीम.श्रध्दा.एस.गाविे 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 

 117 
अहिपहरचाहरका श्रीम.प्रज्ञा जनकराम 

गेिामकर 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
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 118 अहिपहरचाहरका श्रीम.कोयप्पा एस.जॉजग 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 119 अहिपहरचाहरका श्रीम.रर्शमी रोहन घरत 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 120 अहिपहरचाहरका श्रीम.स हनता पाुं गोरे 43600 58664 7412 0 300 130 0 80 
 121 अहिपहरचाहरका श्रीम.प नम रमेश ग प्ता 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 122 अहिपहरचाहरका श्रीम.हकरण व्ही गवळी 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 123 अहिपहरचाहरका श्रीम.वत्सला घ ले 62100 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 124 अहिपहरचाहरका श्रीम.हवद्या आर.ग प्ता 60300 85933 10251 14472 300 130 400 80 
 125 अहिपहरचाहरका श्रीम.स वणा नारायण हजारे 46200 73620 7854 11088 300 130 400 80 
 126 अहिपहरचाहरका श्रीम.लहलता राजेश हरमाळे 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 
 127 अहिपहरचाहरका श्रीम.रुपचुंद.बी.हािके 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 128 अहिपहरचाहरका श्रीम.मेंिोसा लोहलता हेल्मा 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 129 अहिपहरचाहरका श्रीम.योहगता त काराम हहरव े 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 130 अहिपहरचाहरका श्रीम.सेानल प्रभ दास इुंगळे 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 131 अहिपहरचाहरका श्रीम.शामल हशवदास जािव 42300 67482 7191 10150 300 130 400 80 
 132 अहिपहरचाहरका श्रीम.ज्योती प्रहवण जािव 53500 71359 9095 0 0 0 0 0 
 133 अहिपहरचाहरका श्रीम.रेण  हतपन्ना जुंगली 39900 63705 6783 9676 300 130 400 80 
 134 अहिपहरचाहरका श्रीम.नुंहदनी महेश जोशी 46200 73620 7854 11088 300 130 400 80 
 135 अहिपहरचाहरका श्रीम.सई हनतीन जोशी 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 136 अहिपहरचाहरका श्रीम.रेवती प्रकाश जािव 51900 84191 8823 12456 300 130 400 80 
 137 अहिपहरचाहरका श्रीम.पूजा रकवद्र जािव 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 
 138 अहिपहरचाहरका श्रीम.वशैाली हेमुंत जािव 53500 85109 9095 12840 300 130 400 80 

 139 
अहिपहरचाहरका श्रीम.जीन्सी एहलझाबेथ 

जोन 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 140 अहिपहरचाहरका श्रीम.नवनीत कुं  जोन्स 42300 67842 7191 10152 300 130 400 80 
 141 अहिपहरचाहरका श्रीम.हजस्मे जोस 42300 67842 7191 10152 300 130 400 80 
 142 अहिपहरचाहरका श्रीम.सीलीन ए. 75500 108165 12835 18120 300 130 1200 80 
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जोसेफ.(बन्सोिे) 
 143 अहिपहरचाहरका श्रीम.रोझमेरी क .जोन्स 42300 67842 7191 10152 300 130 400 80 
 144 अहिपहरचाहरका श्रीम.वृषाली वामन कदम 38700 61207 6579 9288 300 130 400 80 
 145 अहिपहरचाहरका श्रीम.छाया ग रुनाथ कदम 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 146 अहिपहरचाहरका श्रीम.कहवता महनष कदम 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 
 147 अहिपहरचाहरका श्रीम.साहवत्री त काराम कदम 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 
 148 अहिपहरचाहरका श्रीम.हकती परेश काळे 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 149 अहिपहरचाहरका श्रीम.रुपाली योगेश काुंबळे 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 150 अहिपहरचाहरका श्रीम.स्नेहल गणेश कारुंजे 56800 76270 9656 0 300 130 0 80 
 151 अहिपहरचाहरका श्रीम.सुंध्या हदपक केशव 53500 85109 9095 12840 300 130 400 80 

 152 
अहिपहरचाहरका श्रीम.अहनता दादारावजी 

खुंदारे 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 

 153 
अहिपहरचाहरका श्रीम.प्रज्ञा गुंगािर 

खानहवलकर 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 154 अहिपहरचाहरका श्रीम.माि री हदनेश खताते 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 

 155 
अहिपहरचाहरका श्रीम.मनस्वी महनष 

कोलुंबेकर 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 
 156 अहिपहरचाहरका श्रीम.हिन्सी राकेश कोल्लन र 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 157 अहिपहरचाहरका श्रीम.वदेैही हवकास क ळय े 55100 87627 9367 13224 300 130 400 80 
 158 अहिपहरचाहरका श्रीम महनषा जनक कदम 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 

 159 
अहिपहरचाहरका श्रीम.स रेखा सुंदीप 

हािवळे/काकिे 55100 87627 9367 13224 300 130 400 80 
 160 अहिपहरचाहरका श्रीम.स हनता एस काळे 69100 98341 11747 16584 300 130 400 80 
 161 अहिपहरचाहरका श्री.हवश्राम श्रीिर क लकणी 58500 78938 9945 0 300 130 0 80 

 162 
अहिपहरचाहरका श्रीम.प नम वसुंत 

कदम/िािव े 41100 65594 6987 0 300 130 0 80 
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 163 अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रती सागर कदम 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 164 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्रीती सुंतोष काराुंिे 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 165 अहिपहरचाहरका श्रीम.सरोज ज. कर्शयप 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 166 अहिपहरचाहरका श्रीम.स्वप्नील एस कवळे 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 167 अहिपहरचाहरका श्रीम.सरीता रमाकाुंत खरे 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 168 अहिपहरचाहरका श्रीम.मय री हदपक खोंि 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 169 अहिपहरचाहरका श्रीम.भावना सुंजय कोंदे 41100 64984 6987 9864 300 130 400 80 

 170 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रती चव्हान(ज्योत्स्ना 

क बेरजी) 43600 58664 7412 0 300 130 0 80 
 171 अहिपहरचाहरका श्रीम.हवभ ती.पी. क मिेकर 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 

 172 
अहिपहरचाहरका श्रीम.माहेश्वरी श्रीहनवास 

कोष्ट्टी 51900 81981 8823 12456 300 130 400 80 
 173 अहिपहरचाहरका श्रीम.वदेैही हवकास मेमाणे 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 

 174 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हनकीता सुंदेश 

महींद्रकर 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 175 अहिपहरचाहरका श्रीम.हनती समीर मेस्त्री 47600 75823 8092 11424 300 130 400 80 

 176 
अहिपहरचाहरका श्रीम.कहवता मय र म्हैसकर 

(क शे) 46200 73620 7854 11088 300 130 400 80 
 177 अहिपहरचाहरका श्रीम.सीमा राह ल मोहहते 42300 56930 7199 10152 300 130 400 80 
 178 अहिपहरचाहरका श्रीम.महनषा राकेश मोकल 53500 85109 9095 12840 300 130 400 80 

 179 
अहिपहरचाहरका श्रीम.राखी हदनेश 

ढोरलेकर/ महाहिक 41100 64984 6987 9864 300 130 400 80 

 180 
अहिपहरचाहरका श्रीम.रुंजना वाल्हा 

मालवकर 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 181 अहिपहरचाहरका श्रीम.शलाका द.मरगज 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 182 अहिपहरचाहरका श्रीम.स रेखा.आर.मथ राई 46200 65922 7854 11088 300 130 400 80 
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 183 अहिपहरचाहरका श्रीम. गौरी गो मयकेर 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 184 अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रयाुंका म क ुं द म्हात्र े 39933 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 185 अहिपहरचाहरका श्री.अहमत.सी.मोहहते 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 186 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्रणाली य मोरे 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 187 अहिपहरचाहरका श्रीम.स्वरुपा रो.मोरे 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 
 188 अहिपहरचाहरका श्रीम.स्वरा.स.म णगेकर 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 189 अहिपहरचाहरका श्रीम.बी.मॅर्थ्य  39933 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 190 अहिपहरचाहरका श्रीम.पल्लवी.वी.म ळीक 38700 61817 6579 9288 300 130 400 80 

 191 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हनलाुंबरी रुपशे 

नागवकेर 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 

 192 
अहिपहरचाहरका श्रीम.ष्ट्स्मता हरतेश 

नायर/आचायग 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 193 अहिपहरचाहरका श्रीम.ष्ट्स्मता अहनल नलाविे 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 194 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्रहणता प्रशाुंत नलाविे 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 

 195 
अहिपहरचाहरका श्रीम.अहश्वनी चुंद्रशेखर 

नारकर 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 
 196 अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रन्सी नेल्सन 42300 67480 7191 10152 300 130 400 80 
 197 अहिपहरचाहरका श्रीम.हशला जॉन नािार 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 

 198 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रया प्रभाकर नाग े

(गौरी सतेज साळ ुंखे) 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 

 199 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हमनाक्षी प्रहलाद 

नेवरकर 47600 75823 8092 11424 300 130 400 80 

 200 
अहिपहरचाहरका श्रीम.राजेश्वरी अहनल 

नागरे/मोहहते 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 

 201 
अहिपहरचाहरका श्रीम.आरती अप्प क टटन 

नायर 41100 70297 6987 9864 300 130 400 80 
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 202 अहिपहरचाहरका श्रीम.अनन्या राजेश ओिेटी 41100 70297 6987 9864 300 130 400 80 
 203 अहिपहरचाहरका श्रीम.जानवी पुंकज पालव 50400 80230 8568 12096 300 130 400 80 

 204 
अहिपहरचाहरका श्रीम.स्वप्नाली गणेश यादव 

/परब 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 205 अहिपहरचाहरका श्रीम.जनाबाई ज्ञानदेव परब 41100 70297 6987 9864 300 130 400 80 
 206 अहिपहरचाहरका श्रीम.वशैाली अत ल पाटील 50400 80230 8568 12096 300 130 400 80 
 207 अहिपहरचाहरका श्रीम.छाया प्रहतक पहतयाने 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 
 208 अहिपहरचाहरका श्रीम.रर्शमी भरत पवार 47600 75823 8092 11424 300 130 400 80 

 209 
अहिपहरचाहरका श्रीम.सुंगीता रोहहदास 

फाळके 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 210 अहिपहरचाहरका श्रीम.मुंज श्री योगशे पोंदे 58500 83395 9945 14040 300 130 400 80 
 211 अहिपहरचाहरका श्रीम.स रेखा रमेश प्रभ  44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 212 अहिपहरचाहरका श्रीम.ष्ट्स्मता यशवुंत पालव 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 
 213 अहिपहरचाहरका श्रीम.स्नेहा स भाष पाुंचाळ 58500 83395 9945 14040 300 130 400 80 
 214 अहिपहरचाहरका श्रीम.स हनता ए .पािारे 71200 101302 12104 17088 300 130 400 80 

 215 
अहिपहरचाहरका श्रीम.राखी क्रष्ट्णकाुंत 

पाटील /चौिरी 58500 83395 9945 14040 300 130 400 80 

 216 
अहिपहरचाहरका श्रीम.महनषा परश राम 

पाटील 53500 85109 9095 12840 300 130 400 80 

 217 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हवदया सुंतोष पाटील / 

हवदया परश राम पाटील 50400 80230 8568 12096 300 130 400 80 

 218 
अहिपहरचाहरका श्रीम.स्वप्नाली सत्यवान 

परब 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 

 219 
अहिपहरचाहरका श्रीम.श्र ती श्रीजीत हपले्ल  / 

पनीकर 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 220 अहिपहरचाहरका श्रीम.प र्षणमा जनादगन पागिरे 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
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 221 अहिपहरचाहरका श्रीम.आर.ए.पालव 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 222 अहिपहरचाहरका श्रीम.हवदया बबन पाुंिे 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 

 223 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हनलम हसध्देश 

पाुंढरकामे 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 224 अहिपहरचाहरका श्री.ॲलेक्स ब्र.पुंहित 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 

 225 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हनत  एस पनीकर/ हनत  

ईजावा 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 

 226 
अहिपहरचाहरका श्रीम.योहगता 

वाय.परब(स्तृती कशदे) 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 227 अहिपहरचाहरका श्री रोशन रमेश परब 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 228 अहिपहरचाहरका श्रीम.ममता पाुं परदेशी 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 229 अहिपहरचाहरका श्रीम.ज्योती.भ.परमार 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 

 230 
अहिपहरचाहरका श्रीम.रहसका 

एस.पाटे(शाुंभवी मोरे) 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 

 231 
अहिपहरचाहरका श्रीम.वषा चुंद्रशेखर 

परुळेकर 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 232 अहिपहरचाहरका श्रीम.अचगना िी पटेल 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 233 अहिपहरचाहरका श्री.हकशोर रा.पाटील 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 234 अहिपहरचाहरका श्रीम.स जाता.स.पाटील 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 

 235 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रया हशवाजी 

पाटील(पी.सी.पाटील) 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 236 अहिपहरचाहरका श्री.हनहखल सतीश पाटील 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 237 अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रयाुंका प ुंज  पाटील 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 238 अहिपहरचाहरका श्रीम.त़प्ती बळीराम पाटील 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 

 239 
अहिपहरचाहरका श्रीम.रुपाली राकेश 

पवार(आर.आर.पवार) 39900 53519 6783 0 300 0 0 0 
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 240 अहिपहरचाहरका श्रीम.रेखा द.पवार 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 242 अहिपहरचाहरका श्रीम.स्नेहा स भाष पाटील 58500 83395 9945 14040 300 130 400 80 
 243 अहिपहरचाहरका श्रीम.पूनम ह.पावसकर 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 

 244 
अहिपहरचाहरका श्रीम 

क्षमा.सी.पेिणेकर/नाईक 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 245 अहिपहरचाहरका श्रीम.मर्षलन.एल.परेरा 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 246 अहिपहरचाहरका श्रीम.अचगना बबन फितरे 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 247 अहिपहरचाहरका श्रीम.ष्ट्स्मता हशवाजी फाटक 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 248 अहिपहरचाहरका श्रीम.लॉरेटा आय.पींटो 41100 64984 6987 9864 300 0 0 0 
 249 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्रीती सदानुंद पाटील 64000 91150 10880 15360 300 130 400 80 

 250 
अहिपहरचाहरका श्रीम.साहरका 

पाटील(एस.एस.पाटील) 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 251 अहिपहरचाहरका श्री.हवनोद गो.पाटील 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 252 अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रयाुंका स जन राऊत 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 

 253 
अहिपहरचाहरका श्रीम.शाहलनी हदनेश 

रेण के/ि माल 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 
 254 अहिपहरचाहरका श्रीम.वशैाली सी.राऊत 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 
 255 अहिपहरचाहरका श्रीम .वशैाली एस.राऊळ 53500 85109 9095 12840 300 130 400 80 
 256 अहिपहरचाहरका श्रीम.जया शैलेश रेवाळे 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 

 257 
अहिपहरचाहरका श्रीम.स्वप्ना 

व्ही.रेिकर(स्वप्ना रोकिे) 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 

 258 
अहिपहरचाहरका श्रीम.पल्लवी प्रथमेश पालव/ 

राणे 39900 53519 6783 0 300 130 0 80 
 259 अहिपहरचाहरका श्रीम.राजश्री ष्ट्स्टफन रुंगारे 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 260 अहिपहरचाहरका श्रीम.हनकीता.क.रािोि 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 261 अहिपहरचाहरका श्रीम.सहवता के.रायकर 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
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 262 
अहिपहरचाहरका श्रीम.स जाता त काराम 

रुपवते 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 263 अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रयाुंका प्रहदप रावराणे 64000 75790 10880 0 300 130 400 80 
 264 अहिपहरचाहरका श्रीम.कल्पना अहनल रािोि 58500 83395 9945 14040 300 130 400 80 
 265 अहिपहरचाहरका श्रीम.स्वप्ना एस.सेहलयन 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 266 अहिपहरचाहरका श्रीम.अमृता अहनकेत साईल 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 

 267 
अहिपहरचाहरका श्रीम.ज्योती सखाराम 

हशगवण 42300 67482 71911 10152 300 130 400 80 
 268 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्रहतभा अमर सकपाळ 42300 66872 7191 10152 300 130 400 80 
 269 अहिपहरचाहरका श्रीम.नयना हवजय सावुंत 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
 270 अहिपहरचाहरका श्रीम.साक्षी सुंतोष सावुंत 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 
 271 अहिपहरचाहरका श्रीम.सोनाली सुंपत शटेे 14100 22494 2397 3384 100 130 133 70 
 272 अहिपहरचाहरका श्रीम.हशतल मुंगेश कशदे 44900 60398 7633 0 300 130 400 80 
 273 अहिपहरचाहरका श्रीम.मानसी महनष हशसेकर 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 

 274 
अहिपहरचाहरका श्रीम.काहमनी राह ल 

सोनावणे 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 
 275 अहिपहरचाहरका श्रीम.स्वाती रमेश सोंिकर 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 276 अहिपहरचाहरका श्रीम.कवदा श्रीपाद श्रीखुंिे 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 277 अहिपहरचाहरका श्रीम.क्षमा अशोक साखळे 47600 75823 8092 11424 300 130 400 80 
 278 अहिपहरचाहरका श्रीम.वषा मोहन सातप ते 58500 78538 9945   300 130 400   
 279 अहिपहरचाहरका श्रीम.वशैाली अशोक शेटे 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 

 280 
अहिपहरचाहरका श्रीम.छाया अमोल 

पानसरे/कशगोटे 51900 82591 8823 12456 300 130 400 80 
 281 अहिपहरचाहरका श्रीम.जयश्री के साुंगळे 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 
 282 अहिपहरचाहरका श्रीम.िी.पी. सावुंत  41100 64984 6987 9846 300       
 283 अहिपहरचाहरका श्रीम.त˛प्ती क˛ष्णा सावुंत 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
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 284 अहिपहरचाहरका श्रीम.रुपाली रामचुंद्र सावुंत 41100 55120 6987 0 300 130 0 80 
 285 अहिपहरचाहरका श्रीम.सोनल सुंपत शटेे 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 286 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्राजक्ता सुंजय कशदे 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 287 अहिपहरचाहरका श्रीम.रेचल प्र.श्रीस ुंदर 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 288 अहिपहरचाहरका श्रीम.रुपाली र्शयाम कशदे 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 
 289 अहिपहरचाहरका श्रीम.प्राप्ती हप्रतेश सोंिकर 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 290 अहिपहरचाहरका श्रीम.राजक मारी स्टॅहलन 41100 55120 6987 0 300 130 0 80 
 291 अहिपहरचाहरका श्रीम.तृप्ती स हनल साबळे 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 292 अहिपहरचाहरका श्रीम.हरटटी थॉमस 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 293 अहिपहरचाहरका श्रीम.वहनता रकवद्र तोिकर 50400 80230 8568 12096 300 130 400 80 

 294 
अहिपहरचाहरका श्रीम.दशगना एच ताुंब/े    

हसध्दी हवनायक महािेश्वर 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 

 295 
अहिपहरचाहरका श्रीम.रोशनी रामा 

तटकरे(वझे) 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 
 296 अहिपहरचाहरका श्रीम.हशतल एस.िोंबरे 58500 78538 9945 14040 300 130 400 80 
 297 अहिपहरचाहरका श्रीम.हवमल हवलास उपशाम 71200 101302 12104 17088 300 130 400 80 
 298 अहिपहरचाहरका श्रीम.सोनाली.व्ही.उमरे 42300 56930 7191 0 300 130 0 80 

 299 
अहिपहरचाहरका श्रीम.सौम्या.उन्नीकृष्ट्णन 

नायर 39900 63705 6783 9576 300 130 400 80 
 300 अहिपहरचाहरका श्रीम.जॉएस.ए.व-हाळे 41100 55330 6987 0 300 130 0 80 
 301 अहिपहरचाहरका श्रीम.वुंदना हववके वरने 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 
 302 अहिपहरचाहरका श्रीम.अरुणा हवजय वायक ळ 44900 71574 7633 10776 300 130 400 80 

 303 
अहिपहरचाहरका श्रीम.ममता अकजक्य 

वारणकर 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 

 304 
अहिपहरचाहरका श्रीम.हप्रयाुंका काशीनाथ 

वाझे 41100 65594 6987 9864 300 130 400 80 
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 305 
अहिपहरचाहरका श्रीम जाग्रती चतेन वझे/ 

जाग्रती रमेश बाुंगि 58500 78538 9945 14040 300 130 400 
80 

 
 306 अहिपहरचाहरका श्रीम.प नम वसुंत वाघमारे 44900 71574 7633 10766 300 130 400 80 
 307 अहिपहरचाहरका श्रीम.रुपाली महेश झािे 58500 92978 9945 14040 300 130 400 80 
 308 अहिपहरचाहरका श्रीम.भाग्यश्री गणेश बढेकर 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 
 309 अहिपहरचाहरका श्रीम.क स म द ुंदा भाुंिकोळी 39900 63095 6783 9576 300       
 310 अहिपहरचाहरका श्रीम.स रेखा हिवळे 55100 87627 9367 13224 300 130 400 80 

 311 
अहिपहरचाहरका श्रीम मानसी महनष 

कोळुंबेकर 56800 90302 9656 13632 300 130 400 80 

 312 
अहिपहरचाहरका श्रीम रोझमेरी फ्राष्ट्न्सस 

रॉहि्रग्ज 42300 67482 7191 10152 300 130 400 80 
 313 अहिपहरचाहरका श्री सुंतोष कारभारी साुंगळे 43600 69528 7412 10464 300 130 400 80 

 
 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                      अहिक्षक, 

सेंट जॉजेस रुग्णालय, म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (xi) नमून क चाल ूवषासािी 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयाचे मुंजूर अुंदाजपत्रक व खचाचा तपहशल याची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे. 
➢ अुंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन 
➢ अन दानाच्या हवतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन                                                                                              (रुपय ेहजारात)                                                                                                                                                                                       

अ.क्र अंदाजपत्रकीय शिर्ााचे वणान अनुदान 2020 -21 ननयोजजत वापर (क्षते्र व कामाचा 
तपशिल) 

िेरा  

1 2 3 मंजूर 
रक्कम 

5 7 

1 मागणी क्र एस-1 वदै्यककय 
शिक्षण व और्धद्रव्ये 
ववभाग,2210 वदै्यककय सेवा 
व सावाजननक आरोग्य 
01,नागरी आरोग्य सेवा 
ववर्मचचककत्सा, 
110,रुग्णालये व दवाखान े
01,इलाखा िहर रुग्णालये व 
दवाखान े 
(01) (02) सेंट जॉजेस 
रुग्णालय,मंुबई 
(22101592) 
 
 
 
 

01 वेतन 
 
 

558535 
 
 

या रुग्णालयातील रुग्णांचा 
आहार,और्धे,यंत्रसामुग्री 
खरेदी,यंत्रसामुग्री दरुुस्ती,पाणी व 
ववज खचा व कमाचा-याचंे वतेन 
यासाठी वापर केला जातो. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 
 

02 मजूरी 01  

3 03- अनतकालीक भत्त 048  
4 06-दरुध्वनी,वीज व पाणी 38532  
5 10 कंत्राटी सेवा 15000  
6 11- देिांतगात प्रवास 

खचा 
121  

7 13- कायाालयीन खचा 4341  
8 14- भाडेपट्टी व कर 134  
9 17- संगणक खचा 63  
10 19-आहार खचा 3949 
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11  
 
 

21-सामुग्री व पुरवठा 55000  
 
 

 
12 24-पेट्रोल वंगण 399  
13 26 –जाहीराती 50  
14 27 –लहान बांधकाम े 13010  
15 28 –व्यावसाईक सेवा 06  
16 34 – 

शिर्ाावतृ्ती/ववद्यावेतन 
5550  

17  51- मोटार वाहने 83   
18  52-यंत्रसामुग्री व 

साधनसामुग्री 
110   

19  72- यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री व उपकरण े

4631   

20  एकूण 699563   
 

                                                                            
                                                                                                                                                               अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (xi) नमून ख मागील वषासािी 

                                                                                           (रुपये हजारात) 
अ.क्र अंदाजपत्रकीय िीर्ा अनुदान 2019 -20 खचा  न वापरामुळे परत 

करावी लागणारी 
रक्कम 

िेरा 

 मंजूर रक्कम 

1 मागणी क्र एस-1 वदै्यककय 
शिक्षण व और्धद्रव्ये 
ववभाग,2210 वदै्यककय सेवा व 
सावाजननक आरोग्य 01,नागरी 
आरोग्य सेवा ववर्मचचककत्सा, 
110,रुग्णालये व दवाखान े
01,इलाखा िहर रुग्णालये व 
दवाखान े 
(01) (02) सेंट जॉजेस 
रुग्णालय,मंुबई 
(22101592) 
 
 
 
 
 
 
 

01 वेतन 
 
 

515388 486679 28709  

2 02 मजूरी 01 0 01  
3 03- अनतकालीक भत्त 38 0 38  
4 06-दरुध्वनी,वीज व 

पाणी 
38532 22883 15649  

5 10 कंत्राटी सेवा 12000 0 12000  
6 11- देिांतगात प्रवास 

खचा 
88 20 68  

7 13- कायाालयीन खचा 3201 3201 0  
8 14- भाडेपट्टी व कर 134 18 116  
9 17- संगणक खचा 47 0 47  
10 19-आहार खचा 3761 3761 0  
11 21-सामुग्री व पुरवठा 44000 9883 34117  
12 24-पेट्रोल वंगण 350 139 211  
13 26 –जाहीराती 40 0 40  
14 27 –लहान बांधकाम े 9912 7193 2719  
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15  
 

28 –व्यावसाईक सेवा 5 0 05  
16 34 – 

शिर्ाावतृ्ती/ववद्यावेतन 
1 0 01  

17 51-मोटार वाहने 66 45 21  
18 52-यंत्रसामुग्री व 

साधनसामुग्री 
84 0 84  

19 72- यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री परररक्षण 

3528 3525 03  

 एकूण  631175 537627 93829  
 
 

                                                                                
                                                                                                                                                                           अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (xii) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयाचे अन दान वाटपाच्या कायगक्रमाची कायगपध्दती 2020-21 या वषासािी प्रकाशीत करणे. 
1) कायगक्रमाचे नाव 
2) लाभार्थ्यींच्या पात्रता सुंबुंिीच्या अटी व शती 
3) लाभ हमळण्यासािीची अटी 
4) लाभ हमळण्यासािीची कायगपध्दती 
5) पात्रता िरहवण्यासािी आवर्शयक असलेले कागदपत्र 
6) कायगक्रमामध्ये हमळणा-या लाभाची हवस्तृत माहहती 
7) अन दान वाटपाची कायगपध्दती. 
8) सक्षम अहिका-याचे पदनाम. 
9) हवनुंती अजासोबत लागणारे श ल्क. 
10) इतर श ल्क. 
11) हवनुंती अजाचा नम ना. 
12)सोबत जोिणे आवर्शयक असलेल्या कागदपत्राुंची यादी. (दस्तऐवज/दाखले) 
13)जोि कागदपत्राचा नम ना. 
14) कायगपध्दती सुंदभात तक्रार हनवारणासािी सुंबुंहित अहिका-याचे पदनाम. 
15)तपहशलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ि हनिी (उदा. हजल्हा पातळी,ताल का पातळी,गाव पातळी) 
16)लाभाथीची यादी खालील नम न्यात. 
हटप :- या कायालयाशी सुंबुंिीत नाही. 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               अहिक्षक, 
                                                                                                                                                 सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (Xii) नम ना - बी 

 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई कायालयातील अन दान कायगक्रमाुंतगगत लाभाथींची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे. 
योजना/कायगक्रमाचे नाव : 
 
अक्र लाभाथींचे नाव व पत्ता अन दान/लाभ याची 

रक्कम/स्वरुप 
हनवि पात्रतेचे हनकष अहभप्राय 

-- सुंबुंिीत नाही सुंबुंिीत नाही सुंबुंिीत नाही सुंबुंिीत नाही 
 
 

                                                                             
                                                                                                                                                             अहिक्षक, 
                                                                                                                                                   सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 

कलम 4 (1) (ब) (xiii) 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई कायालयातील हमळणा-या/सवलतीचा परवाना याची चाल ूआर्षथक वषाची तपहशलवार माहहती. 
परवाना/परवानगी/सवलतीचे प्रकार: 
 
अक्र परवाना िारकाचे 

नाव 
परवान्याचा 
प्रकार 

परवाना 
क्रमाुंक 

हदनाुंका 
पासून 

हदनाुंका पयंत सािारण अटी परवाण्याची 
हवस्तृत 
माहहती 

                                                                                    हनरुंक 
 
 

    
                                                                                                                                                                अहिक्षक, 
                                                                                                                                                   सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (xiv) 

सेंट जॉजसे रुग्णालय,म ुंबई कायालयातील माहहतीच ेइलके्रॉनीक स्वरुपात सािहवललेी माहहती प्रकाशीत करणे. चाल ूवषाकरीता 
 
अक्र दस्ताऐवजाचे प्रकार हवषय कोणत्या 

इलेक्रॉहनक 
नम न्यात 

माहहती 
हमळहवण्याची 
पध्दती 

जबाबदार व्यक्ती 

1 आस्थापना हवषयक माहहती 
आस्थापना 1 ते 4 

अस्थापना हवषयक 
माहहती 

पेन ड्राईव्ह -- प्रशासकीय अहिकारी 
तथा कायालयीन 
अहिक्षक तसेच सुंबुंहित 
हलपीक 

2 लेखा हवषयक माहहती लेखा 1 ते 4 लेखा हवषयक 
माहहती 

पेन ड्राईव्ह -- -””- 

3 हवहवि सहमत्या हवषय माहहती -- पेन ड्राईव्ह -- -””- 
 
 

  
                                                                                                                                                                अहिक्षक, 
                                                                                                                                                   सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
 



135 
 

 

माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (XV) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयात उपलब्ि स हविाुंचा तक्ता प्रकाशीत करणे. 
उपलब्ि स हविा :- 
1) भेटण्याच्या वळेे सुंदभात माहहती 
2) अहभलेख तपासणीसािी उपलब्ि स हविाुंची माहहती 
3) स चना फलकाची माहहती 
4) हवहवि हवभागाुंच्या नावाचे फलक. 
5) माहहतीच्या अहिकाराअुंतगगत माहहतीचे फलक 
6) ि म्रपान हनहषध्द हवभाग बाबत फलक 
 
अक्र स हविेचा प्रकार कालाविी पध्दत हिकाण जबाबदार 

अहिकारी/कमगचारी 
तक्रार हनवारण 
अहिकारी 

01 नोटीस बोिग 24 तास -- रुग्णालयाच्या 
दशगनीभागावर 

प्रशासकीय 
अहिकारी/कायालयीन 
अहिक्षक 

अहिक्षक 

02 ग्रुंथालय हवषयी 
माहहती 

24 तास ग्रुंथालय 
हवभाग 

रुग्णालयात  ग्रथपाल व सुंबुंहित 
कमगचारी 

अहिक्षक 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                अहिक्षक, 
                                                                                                                                                   सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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कलम 4 (1) (ब) (xvi) 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

कायालयातील शासकीय माहहती अहिकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहिकारी/अहपलीय प्राहिकारी (येथील लोक 
प्राहिकारींच्या कायगके्षत्रातील) याुंची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे. 

अ. शासकीय माहहती अहिकारी : 
 
अक्र माहहती 

अहिका-याचे 
नाव 

पदनाम माहहती 
अहिका-याच्या 
अुंतगगत 
कायगके्षत्रासुंबुंहि
त 

पत्ता व द रध्वनी 
क्रमाुंक 

ई -मेल अपीलीय 
अहिकारी 

01 श्री स देश 
गुंगाराम जािव 

प्रशासकीय 
अहिकारी 

सेंट जॉजेस 
रुग्णालय,म ुंबई 

सेंट जॉजेस 
रुग्णालय,म ुंबई  
द रध्वनी क्रुं  
02222620242 

saint.georges083@gmail.com िॉ.आकाश 
खोब्रागिे,अहिक्षक 
सेंट जॉजेस 
रुग्णालय,म ुंबई 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                अहिक्षक, 
                                                                                                                                                   सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
ब. सहाय्यक शासकीय माहहती अहिकारी. 
 
अ.क्र सहाय्यक शासकीय माहहती 

अहिका-याचे नाव 
पदनाम कायगक्षेत्र पत्ता/फोन ई-मेल 

01 श्री.कौशल िाकूर कायालयीन 
अहिक्षक 

सेंट जॉजेस 
रुग्णालय,म ुंबई 

सेंट जॉजेस 
रुग्णालय,म ुंबई  
द रध्वनी क्रुं  
02222620242 

saint.georges083@gmail.com 

 
                                                                                                                                                                 

  
                                                                                                                                              अहिक्षक, 
                                                                                                                                  सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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माहहती अहिकार अहिहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (xvii) 

 
    म ुंबई येथील सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई या कायालयातील प्रकाशीत माहहती रुग्णालय सुंबिीत माहहती 
उपलब्ि आहे. 
 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                            अहिक्षक, 
                                                                                                              सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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कलम 4 (1) (क) 

 
सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 

       सवगसामान्य लोकाुंशी सुंबुंहित महत्वाचे हनणगय व िोरणे याुंची यादी प्रकाशना कहरता तयार करणे व हवतरीत 
करणे --    हनरुंक 
 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                 अहिक्षक,                                                                                                                                                         
                                                                                                   सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
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कलम 4 (1) (ि) 

सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
 
सवगसािरणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रशासकीय/अथगन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी. 
माहहती : हनरुंक 
 

                                                                                                         
                                                                                                                अहिक्षक,                                                                                                                                                         
                                                                                                   सेंट जॉजेस रुग्णालय,म ुंबई 
 
 
 


